
က်န္းမာေရးႏွင့္အလုပ္သမားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
ျပည္နယ္၊ တိုင္း၊ ခရိုင္မွအလုပ္သမားေရးရာဌာနမ်ား
အလုုပ္သမားစံႏႈန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနမ်ား

ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားမ်ားေဆြးေႏြးရန္ဌာနထားရွိသည့္ေနရာမ်ားၫႊန္ျပျခင္း
ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားမ်ားေဆြးေႏြးရန္ဌာနသည္ ေအာက္ပါျပည္နယ္၊ တုိင္း၊ ေဒသမွအလုပ္သမားေရးရာဌာန သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္သမားစံႏႈန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနအားထားရိွၿပီး 

ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈကုိ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ေခၚဆုိႏိုင္သည့္ရက္စသည့္အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မွာ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာအသီးသီးသုိ႔ ေမးျမန္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာဝန္ႀကီးဌာ၏ HPထဲမွ web portal
ျဖစ္သည့္ https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html တြင္စုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။

ဂ်ပန္ျပည္တြင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားပုဂၢိဳလ္မ်ားဆီသုိ႔

အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
လက္စြဲစာအုပ္

*1 လက္ရွိသည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ရက္မွ အခ်က္အလက္ျဖစ္ၿပီး အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ပါသည္။
*2 ဖိလစ္ပိုင္စကားသည္ တုိက်ိဳစည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံး၊ တဂ်ိမအလုပ္သမားစံႏႈန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန၊ ျမန္မာစကား ႏွင့္နီေပါစကားသည္ တုိက်ိဳစည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးတြင္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ミャンマー語版
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ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္သူ၏ အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ 
က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံဳေရးတို႔ကို ကာကြယ္ေပးၿပီး အလုပ္လုပ္သည့္အခါႏွင့္ 
အလုပ္သြားအလုပ္ျပန္လုပ္သည့္အခါတြင္ ဒဏ္ရာရရွိျခင္း 
ႏွင့္ဖ်ားနာျခင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါက ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းစသည္တို႔ပါဝင္ေသာ 
အလုပ္လုပ္သူအား အကာ အကြယ္ေပးရန္အတြက္ျဖစ္သည့္ 
ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာဥပေဒမ်ားသည္ သင္သည္ 
မည္သည့္ႏိုင္ငံသားပင္ျဖစ္ေစ ဂ်ပန္လုပ္သားကဲ့သို႔ပင္ တူညီစြာအက်ဳံးဝင္ပါသည္။ 
ဤလက္ကမ္းစာ ေစာင္တြင္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာဂ်ပန္ႏိုင္ငံအလုပ္သမားဥပေဒမ်ားထဲမ 
အဓိကက်သည့္အရာမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးသြားပါမည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားမ်ားအတြက္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ 
အလုပ္အကိုင္အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခမဲ့ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ 
ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။ သင္ သည္ အကယ္၍ 
ဂ်ပန္အလုပ္ခြင္တြင္ ေအာက္ပါကဲ့သို႔ေသာအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါက အနီး 
စပ္ဆုံး "ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေရးဌာန" 
ႏွင့္ "အလုပ္သမား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေရးအေရးေပၚဖုန္းလိုင္း" 
မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးေပးပါ။

Case Study

■ Case Study
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လစာမရရွိျခင္း

အခ်ိန္ပိုေၾကးမရရွိျခင္း

ရုတ္တရက္အလုပ္ထုတ္ခံရျခင္း

ႀကိဳးစား၍အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လစာရက္တြင္ 
လုပ္အားခေပးျခင္းမခံခဲ့ရပါ။ ကုမၸဏီသူေဌးမွ ယခု 
ပိုက္ဆံမရွိေသာေၾကာင့္ ခဏေစာင့္ေပးပါဟု ေျပာ 
ေသာ္လည္း စိတ္မခ်ပါ။

ရုတ္တရက္ ကုမၸဏီသူေဌးမွ "မနက္ျဖန္ကစၿပီး လာ 
စရာမလိုေတာ့ဘူး" ဟုအေျပာခံခဲ့ရပါသည္။ ရုတ္တ 
ရက္ အလုပ္ထုတ္ခံရပါက ေနထိုင္စားေသာက္မႈ 
အခက္အခဲျဖစ္သြားပါမည္။

ေန႔စဥ္အခ်ိန္ပိုဆင္းေနေသာ္လည္း လစာေျပစာကို 
ၾကည့္ပါက အခ်ိန္ပိုေၾကးအနည္းငယ္သာ ရရွိထားပါ 
သည္။ ဘယ္လိုမွလက္မခံႏိုင္ပါ။

အႏၲရာယ္မ်ားသည့္အလုပ္ေၾကာင့္ 
ဒဏ္ရာရႏိုင္ျခင္း

အလုပ္ခြင္တြင္ ေသးငယ္သည့္အမွားျပဳလုပ္မိျခင္း ေၾကာင့္ပင္ 
ဒဏ္ရာရသြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား သည့္အလုပ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ 
ေသခ်ာစြာလုံၿခံဳေဘး ကင္းေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားေစခ်င္ပါသည္။

အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီမွ ႏႈတ္ျဖင့္သာ 
အလြယ္တကူ ရွင္းျပထား ေသာေၾကာင့္ ေသခ်ာနားမလည္ပါ။ ေသခ်ာရွင္း 
လင္းစြာ အလုပ္သမား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အေၾကာင္းကို သိခ်င္ပါသည္။

အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအား 
နားမလည္ျခင္း

ပထမဦးစြာ ဤလက္စြဲစာအုပ္ျဖင့္ 
သင္၏လုပ္ငန္းခြင္အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
သင့္ေလ်ာ္မႈရွိမရွိ စစ္ေဆးၾကရေအာင္။

လုပ္သားမေတာ္တဆမႈ 
ေလ်ာ္ေၾကးအာမခံ လုပ္မေပးျခင္း

အလုပ္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ဒဏ္ရာရၿပီး အလုပ္မလုပ္ 
ႏိုင္ပါ။ ကုသစရိတ္ႏွင့္ အနားယူေနစဥ္ကာလအတြင္း 
ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္အတြက္ စိတ္ပူရပါသည္။
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ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္သူ၏ အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ 
က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံဳေရးတို႔ကို ကာကြယ္ေပးၿပီး အလုပ္လုပ္သည့္အခါႏွင့္ 
အလုပ္သြားအလုပ္ျပန္လုပ္သည့္အခါတြင္ ဒဏ္ရာရရွိျခင္း 
ႏွင့္ဖ်ားနာျခင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါက ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းစသည္တို႔ပါဝင္ေသာ 
အလုပ္လုပ္သူအား အကာ အကြယ္ေပးရန္အတြက္ျဖစ္သည့္ 
ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာဥပေဒမ်ားသည္ သင္သည္ 
မည္သည့္ႏိုင္ငံသားပင္ျဖစ္ေစ ဂ်ပန္လုပ္သားကဲ့သို႔ပင္ တူညီစြာအက်ဳံးဝင္ပါသည္။ 
ဤလက္ကမ္းစာ ေစာင္တြင္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာဂ်ပန္ႏိုင္ငံအလုပ္သမားဥပေဒမ်ားထဲမ 
အဓိကက်သည့္အရာမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးသြားပါမည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားမ်ားအတြက္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ 
အလုပ္အကိုင္အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခမဲ့ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ 
ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။ သင္ သည္ အကယ္၍ 
ဂ်ပန္အလုပ္ခြင္တြင္ ေအာက္ပါကဲ့သို႔ေသာအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါက အနီး 
စပ္ဆုံး "ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေရးဌာန" 
ႏွင့္ "အလုပ္သမား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေရးအေရးေပၚဖုန္းလိုင္း" 
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လစာမရရွိျခင္း

အခ်ိန္ပိုေၾကးမရရွိျခင္း

ရုတ္တရက္အလုပ္ထုတ္ခံရျခင္း

ႀကိဳးစား၍အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လစာရက္တြင္ 
လုပ္အားခေပးျခင္းမခံခဲ့ရပါ။ ကုမၸဏီသူေဌးမွ ယခု 
ပိုက္ဆံမရွိေသာေၾကာင့္ ခဏေစာင့္ေပးပါဟု ေျပာ 
ေသာ္လည္း စိတ္မခ်ပါ။

ရုတ္တရက္ ကုမၸဏီသူေဌးမွ "မနက္ျဖန္ကစၿပီး လာ 
စရာမလိုေတာ့ဘူး" ဟုအေျပာခံခဲ့ရပါသည္။ ရုတ္တ 
ရက္ အလုပ္ထုတ္ခံရပါက ေနထိုင္စားေသာက္မႈ 
အခက္အခဲျဖစ္သြားပါမည္။

ေန႔စဥ္အခ်ိန္ပိုဆင္းေနေသာ္လည္း လစာေျပစာကို 
ၾကည့္ပါက အခ်ိန္ပိုေၾကးအနည္းငယ္သာ ရရွိထားပါ 
သည္။ ဘယ္လိုမွလက္မခံႏိုင္ပါ။

အႏၲရာယ္မ်ားသည့္အလုပ္ေၾကာင့္ 
ဒဏ္ရာရႏိုင္ျခင္း

အလုပ္ခြင္တြင္ ေသးငယ္သည့္အမွားျပဳလုပ္မိျခင္း ေၾကာင့္ပင္ 
ဒဏ္ရာရသြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား သည့္အလုပ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ 
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အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီမွ ႏႈတ္ျဖင့္သာ 
အလြယ္တကူ ရွင္းျပထား ေသာေၾကာင့္ ေသခ်ာနားမလည္ပါ။ ေသခ်ာရွင္း 
လင္းစြာ အလုပ္သမား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အေၾကာင္းကို သိခ်င္ပါသည္။

အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအား 
နားမလည္ျခင္း

ပထမဦးစြာ ဤလက္စြဲစာအုပ္ျဖင့္ 
သင္၏လုပ္ငန္းခြင္အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
သင့္ေလ်ာ္မႈရွိမရွိ စစ္ေဆးၾကရေအာင္။

လုပ္သားမေတာ္တဆမႈ 
ေလ်ာ္ေၾကးအာမခံ လုပ္မေပးျခင္း

အလုပ္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ဒဏ္ရာရၿပီး အလုပ္မလုပ္ 
ႏိုင္ပါ။ ကုသစရိတ္ႏွင့္ အနားယူေနစဥ္ကာလအတြင္း 
ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္အတြက္ စိတ္ပူရပါသည္။

01 02

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္အလုပ္လုပ္ေနေသာ  ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားမ်ားအားလံုး
အလုပ္ခြင္တြင္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ  အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ဒုကၡေရာက္ေနရ ပါသလား။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္သူ၏ အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ 
က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံဳေရးတို႔ကို ကာကြယ္ေပးၿပီး အလုပ္လုပ္သည့္အခါႏွင့္ 
အလုပ္သြားအလုပ္ျပန္လုပ္သည့္အခါတြင္ ဒဏ္ရာရရရွိျခင္း 
ႏွင့္ဖ်ားနာျခင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါက ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းစသည္တို႔ပါဝင္ေသာ 
အလုပ္လုပ္သူအား အကာ အကြယ္ေပးရန္အတြက္ျဖစ္သည့္ 
ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာဥပေဒမ်ားသည္ သင္သည္ 
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ဤလက္ကမ္းစာ ေစာင္တြင္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာဂ်ပန္ႏိုင္ငံအလုပ္သမားဥပေဒမ်ားထဲမွ 
အဓိကက်သည့္အရာမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးသြားပါမည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားမ်ားအတြက္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ 
အလုပ္အကိုင္အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခမဲ့ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ 
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ႏွင့္ "အလုပ္သမား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေရးအေရးေပၚဖုန္းလိုင္း" 
မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးေပးပါ။
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လစာမရရွိျခင္း

အခ်ိန္ပိုေၾကးမရရွိျခင္း

ရုတ္တရက္အလုပ္ထုတ္ခံရျခင္း

ႀကိဳးစား၍အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လစာရက္တြင္ 
လုပ္အားခေပးျခင္းမခံခဲ့ရပါ။ ကုမၸဏီသူေဌးမွ ယခု 
ပိုက္ဆံမရွိေသာေၾကာင့္ ခဏေစာင့္ေပးပါဟု ေျပာ 
ေသာ္လည္း စိတ္မခ်ပါ။

ရုတ္တရက္ ကုမၸဏီသူေဌးမွ "မနက္ျဖန္ကစၿပီး လာ 
စရာမလိုေတာ့ဘူး" ဟုအေျပာခံခဲ့ရပါသည္။ ရုတ္တ 
ရက္ အလုပ္ထုတ္ခံရပါက ေနထိုင္စားေသာက္မႈ 
အခက္အခဲျဖစ္သြားပါမည္။

ေန႔စဥ္အခ်ိန္ပိုဆင္းေနေသာ္လည္း လစာေျပစာကို 
ၾကည့္ပါက အခ်ိန္ပိုေၾကးအနည္းငယ္သာ ရရွိထားပါ 
သည္။ ဘယ္လိုမွလက္မခံႏိုင္ပါ။

အႏၲရာယ္မ်ားသည့္အလုပ္ေၾကာင့္ 
ဒဏ္ရာရႏိုင္ျခင္း

အလုပ္ခြင္တြင္ ေသးငယ္သည့္အမွားျပဳလုပ္မိျခင္း ေၾကာင့္ပင္ 
ဒဏ္ရာရသြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား သည့္အလုပ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ 
ေသခ်ာစြာလုံၿခံဳေဘး ကင္းေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားေစခ်င္ပါသည္။

အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီမွ ႏႈတ္ျဖင့္သာ 
အလြယ္တကူ ရွင္းျပထား ေသာေၾကာင့္ ေသခ်ာနားမလည္ပါ။ ေသခ်ာရွင္း 
လင္းစြာ အလုပ္သမား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အေၾကာင္းကို သိခ်င္ပါသည္။

အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအား 
နားမလည္ျခင္း

ပထမဦးစြာ ဤလက္စြဲစာအုပ္ျဖင့္ 
သင္၏လုပ္ငန္းခြင္အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
သင့္ေလ်ာ္မႈရွိမရွိ စစ္ေဆးၾကရေအာင္။

အလုပ္သမားနစ္နာြေၾကးအာမခံ
ရရိရန္ ေဆာင္ရြက္မေပးျခင္း
အလုပ္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ဒဏ္ရာရၿပီး အလုပ္မလုပ္ 
ႏိုင္ပါ။ ကုသစရိတ္ႏွင့္ အနားယူေနစဥ္ကာလအတြင္း 
ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္အတြက္ စိတ္ပူရပါသည္။
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အလုပ္သမားစံႏႈန္းဥပေဒ
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားစံႏႈန္းဥပေဒစသည့္ အလုပ္သမားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဥပေဒမ်ားတြင္ 
ေအာက္ပါ ကဲ့သို႔ေသာအခ်က္မ်ားပါဝင္ပါသည္(ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား)။

အလုပ္သမားစံႏႈန္းဥပေဒ

၁။ 
လုပ္အားခညီတူညီမွ်ေပးျခင္း(အပိုဒ္၃)၁

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ လုပ္သား၏လူမ်ိဳး၊ ယံုၾကည္မႈ၊ အလုပ္အကုိင္အေၾကာင္းအရာကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး လုပ္အားခႏွင့္ 

အလုပ္ခ်ိန္စသည့္အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳရ။

အတင္းအဓမၼအလုုပ္ခုိင္းေစျခင္းအား တားျမစ္ျခင္း(အပိုဒ္၅)၂

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ မတရားခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္နည္းလမ္း ျဖင့္ 

လုုပ္သား၏စိတ္ဆႏၵကုိဆန္႔က်င္၍ အတင္းအဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခြင့္မရွိပါ။

အလုုပ္သမားေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းအား တားျမစ္ျခင္း(အပိုဒ္၆)၃

ဥပေဒျဖင့္ခြင့္ျပဳထားသည့္လူဦးေရမ်ားမွလြဲ၍ အျခားသူ၏အလုပ္အကုိင္အား ၾကားဝင္စြက္ဖက္ၿပီး အျမတ္ထုတ္ ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍မရပါ။

အလုပ္သမားစံႏႈန္းဥပေဒအားဆန္႔က်င္သည့္စာခ်ဳပ္(အပိုဒ္၁၃)၄

အလုပ္ခန္႔အပ္သူႏွင့္ အလုပ္သမားတုိ႔ကသတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသည္ 

အလုပ္သမားစံႏႈန္းဥပေဒျဖင့္ခ်မွတ္ထားေသာစံႏႈန္းႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိပါက အလုပ္သမားစံႏႈန္းဥပေဒျဖင့္ခ်မွတ္ထား ေသာ 

အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကုိ အသံုးျပဳရပါမည္။

စာခ်ဳပ္သက္တမ္း(အပိုဒ္၁၄)၅

လုပ္သားစာခ်ဳပ္သည္ သက္တမ္းသတ္မွတ္သည့္အခါတြင္ အဆုိပါသက္တမ္းသည္ အမ်ားဆံုး၃ႏွစ္ဟုသတ္မွတ္ ထားပါသည္။

သုိ႔ေသာ္      အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္ဆုိင္ရာအသိပညာမ်ားစသည္တုိ႔ကုိ တက္ကၽြမ္းေသာလုပ္သားႏွင့္ လုပ္သား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

အသက္၆၀အထက္ရွိေသာလုပ္သားႏွင့္ လုပ္သားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမည္ဆုိပါက အမ်ားဆံုး ၅ႏွစ္၊      ပံုေသလုပ္ငန္း(ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစသည္)

ၿပီးဆံုးရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္အခ်ိန္ကာလကုိ သတ္ မွတ္သည့္လုပ္သားစာခ်ဳပ္သည္ အဆုိပါအခ်ိန္ကာလကုိ အမ်ားဆံုးဟုသတ္မွတ္ပါသည္။

၁
၂

အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပျခင္း(အပိုဒ္၁၅)၆

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ လုပ္သားခန္႔အပ္သည့္အခါတြင္ ေအာက္ပါအလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ရွင္း လင္းစြာေဖာ္ျပရန္လုိအပ္ပါသည္။

[ေသခ်ာေပါက္ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား]
     လုပ္သားစာခ်ဳပ္သက္တမ္း၊      သက္တမ္းပါဝင္ေသာလုပ္သားစာခ်ဳပ္အား သက္ တမ္းတုိးသည့္အခါအတြက္စံႏႈန္း၊      အလုပ္ေနရာႏွင့္ 

ေဆာင္ရြက္ရမည့္အလုပ္တာဝန္ အေၾကာင္းအရာ၊      အလုပ္ခ်ိန္(အလုပ္တက္ခ်ိန္ႏွင့္ အလုပ္ဆင္းခ်ိန္၊ အခ်ိန္ပိုအလုပ္ ဆင္းရန္ရွိမရွိ၊ 

အလုပ္ခတၱနားခ်ိန္၊ အလုပ္ပိတ္ရက္၊ ခြင့္ရက္စသည္)၊      လုပ္အားခ(ေငြပ မာဏ၊ တြက္ခ်က္ပုံ၊ ေပးေခ်ပံုနည္းလမ္းမ်ား၊ 

လုပ္အားခေပးသည့္ေနာက္ဆံုးရက္၊ လုပ္ အားခေပးေခ်ရက္)၊      လုပ္အားခတုိးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာ၊ 

     အလုပ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာ(အလုပ္ထုတ္သည့္အေၾကာင္းအရင္း မ်ားပါ ပါဝင္သည္။)

၁ ၂ ၃

၄

၅

၇
၆

ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္သတ္မွတ္ထားျခင္းကုိ တားျမစ္ျခင္း(အပိုဒ္၁၆)၇

လုပ္သားစာခ်ဳပ္အား ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒဏ္ေၾကးသတ္မွတ္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈ 

ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏသတ္မွတ္ထားသည့္စာခ်ဳပ္မ်ိဳးကုိ တားျမစ္ထားပါသည္။(လက္ေတြ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈအတြက္ 

ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆုိျခင္းကုိ တားျမစ္ထားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။)

[ခ်မွတ္သည့္အခါတြင္ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား]
     အလုပ္ထြက္ခရႏိုင္သူႏွင့္ တြက္ခ်က္ပုံ၊ ေပးေခ်ပံုနည္းလမ္း၊ ေပးေခ်မည့္ကာလ၊      ဆုေၾကးႏွင့္ ယာယီလုပ္အားခ

စသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊      လုပ္သားမွက်ခံရမည့္စားစရိတ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္း စသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အ 

ေၾကာင္းအရာမ်ား၊      အလုပ္ခြင္တြင္း ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အ ေၾကာင္းအရာမ်ား၊      အျခား(အလုပ္သင္ေပးျခင္း၊

မေတာ္တဆမႈေလ်ာ္ေၾကး၊ ဂုဏ္ ျပဳျခင္း၊ ဒဏ္ခတ္ျခင္း၊ ခြင့္ယူျခင္း၊ ခရီးစရိတ္ေပးေခ်ျခင္းစသည္)

၈ ၉

၁၀

၁၁ ၁၂

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ အထက္ပါအခ်က္     မွ     အထိႏွင့္     ႏွင့္ပတ္သက္၍ စာရြက္စာတမ္း(လုပ္သား၏ဆႏၵ သေဘာအတုိင္း faxျဖင့္ပို႔ျခင္းႏွင့္ 

ေမးလ္ပို႔ျခင္း၊ SNS စသည္တုိ႔ျဖင့္ရႏိုင္ပါသည္။)တြင္ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရန္ လုိအပ္ ပါသည္။

ထို႔အျပင္ အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ အခ်ိန္ပိုင္းလုပ္သားအေနျဖင့္ခန္႔အပ္မည္ဆုိပါက အထက္ပါအေၾကာင္းအရာ မ်ားအပါအဝင္ 

ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိပါ စာရြက္စာတမ္းထုတ္ျခင္းစသည္ျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပရပါမည္။ 

(အခ်ိန္တုိလုပ္သားအားခန္႔အပ္ျခင္းဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲျခင္းစသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဥပေဒအပုိဒ္၆)*

* ၂၀၂၀ခုႏွစ္(အေသးစားလုပ္ငန္းဆုိလွ်င္ ၂၀၂၁ခုႏွစ္)၄လပိုင္း ၁ရက္ေန႔မွစ၍ သက္တမ္းျဖင့္ခန္႔အပ္ေသာ လုပ္သားအတြက္လည္း ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရန္လုိအပ္ပါသည္။

●က်န္းမာေရးႏွင့္အလုပ္သမားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏HPမွ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းအသိေပးစာကုိ 

ေဒါင္းလုတ္ဆြဲႏိုင္ပါသည္။

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/index.html

     လစာတုိးျမႇင့္ျခင္းရိွမရွိ၊      အလုပ္ထြက္ခေပးျခင္းရိွ မရွိ၊      ဆုေၾကးေပးျခင္းရိွမရွိ၊

     အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းစီ မံခန္႔ခြဲမႈျပင္ဆင္ျခင္းစသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းႏုိင္သည့္ေကာင္တာ

၁ ၂ ၃

၄

၁ ၅ ၇

အလုပ္ထုတ္မႈကန္႔သတ္ျခင္း(အပိုဒ္၁၉)၈

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ လုပ္သားမွ အလုပ္ေၾကာင့္ဒဏ္ရာရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖ်ားနာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကုသမႈခံယူ ရန္အတြက္ 

အလုပ္နားေနစဥ္ကာလအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ အဆုိပါကာလေနာက္ပိုင္းရက္၃၀အတြင္းတြင္ အလုပ္ ထုတ္ခြင့္မရွိပါ။

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားအား အလုပ္သမားစံႏႈန္းဥပေဒကို အေျခခံ၍ ကေလးမီးမဖြားခင္ ၆ ပတ္အတြင္း

(အမႊာကုိယ္ဝန္ေဆာင္ထားပါက ၁၄ပတ္အတြင္း) သုိ႔မဟုတ္ မီးဖြားၿပီးေနာက္၈ပတ္အတြင္းတြင္ အလုပ္နားႏုိင္ၿပီး 

အဆုိပါအလုပ္နားေနစဥ္ကာလအတြင္းႏွင့္ အဆုိပါကာလေနာက္ပိုင္းရက္၃၀အတြင္းတြင္ အလုပ္ ထုတ္ခြင့္မရွိပါ။

အလုပ္ထုတ္မႈကန္႔သတ္ျခင္း : ေအာက္ပါအခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ လုပ္သားအား အလုပ္ထုတ္ခြင့္မရွိပါ။

အဆုိပါကာလေနာက္ပိုင္းရက္၃၀
အလုပ္ေၾကာင့္ 

ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ဖ်ားနာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ကုသမႈခံယူရန္အတြက္အလုပ္နားေနစဥ္ကာလအတြင္း

အဆုိပါကာလေနာက္ပိုင္းရက္၃၀
ကေလးမီးမဖြားခင္၆အပတ္အတြင္းႏွင့္ 

မီးဖြားၿပီးေနာက္၈ပတ္အတြင္းအလုပ္နားေနစဥ္ကာလအတြင္း

၁

၂



03 04

အလုပ္သမားစံႏႈန္းဥပေဒ
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားစံႏႈန္းဥပေဒစသည့္ အလုပ္သမားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဥပေဒမ်ားတြင္ 
ေအာက္ပါ ကဲ့သို႔ေသာအခ်က္မ်ားပါဝင္ပါသည္(ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား)။

အလုပ္သမားစံႏႈန္းဥပေဒ

၁။ 
လုပ္အားခညီတူညီမွ်ေပးျခင္း(အပိုဒ္၃)၁

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ လုပ္သား၏လူမ်ိဳး၊ ယံုၾကည္မႈ၊ အလုပ္အကုိင္အေၾကာင္းအရာကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး လုပ္အားခႏွင့္ 

အလုပ္ခ်ိန္စသည့္အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳရ။

အတင္းအဓမၼအလုုပ္ခုိင္းေစျခင္းအား တားျမစ္ျခင္း(အပိုဒ္၅)၂

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ မတရားခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္နည္းလမ္း ျဖင့္ 

လုုပ္သား၏စိတ္ဆႏၵကုိဆန္႔က်င္၍ အတင္းအဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခြင့္မရွိပါ။

အလုုပ္သမားေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းအား တားျမစ္ျခင္း(အပိုဒ္၆)၃

ဥပေဒျဖင့္ခြင့္ျပဳထားသည့္လူဦးေရမ်ားမွလြဲ၍ အျခားသူ၏အလုပ္အကုိင္အား ၾကားဝင္စြက္ဖက္ၿပီး အျမတ္ထုတ္ ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍မရပါ။

အလုပ္သမားစံႏႈန္းဥပေဒအားဆန္႔က်င္သည့္စာခ်ဳပ္(အပိုဒ္၁၃)၄

အလုပ္ခန္႔အပ္သူႏွင့္ အလုပ္သမားတုိ႔ကသတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသည္ 

အလုပ္သမားစံႏႈန္းဥပေဒျဖင့္ခ်မွတ္ထားေသာစံႏႈန္းႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိပါက အလုပ္သမားစံႏႈန္းဥပေဒျဖင့္ခ်မွတ္ထား ေသာ 

အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကုိ အသံုးျပဳရပါမည္။

စာခ်ဳပ္သက္တမ္း(အပိုဒ္၁၄)၅

လုပ္သားစာခ်ဳပ္သည္ သက္တမ္းသတ္မွတ္သည့္အခါတြင္ အဆုိပါသက္တမ္းသည္ အမ်ားဆံုး၃ႏွစ္ဟုသတ္မွတ္ ထားပါသည္။

သုိ႔ေသာ္      အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္ဆုိင္ရာအသိပညာမ်ားစသည္တုိ႔ကုိ တက္ကၽြမ္းေသာလုပ္သားႏွင့္ လုပ္သား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

အသက္၆၀အထက္ရွိေသာလုပ္သားႏွင့္ လုပ္သားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမည္ဆုိပါက အမ်ားဆံုး ၅ႏွစ္၊      ပံုေသလုပ္ငန္း(ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစသည္)

ၿပီးဆံုးရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္အခ်ိန္ကာလကုိ သတ္ မွတ္သည့္လုပ္သားစာခ်ဳပ္သည္ အဆုိပါအခ်ိန္ကာလကုိ အမ်ားဆံုးဟုသတ္မွတ္ပါသည္။

၁
၂

အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပျခင္း(အပိုဒ္၁၅)၆

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ လုပ္သားခန္႔အပ္သည့္အခါတြင္ ေအာက္ပါအလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ရွင္း လင္းစြာေဖာ္ျပရန္လုိအပ္ပါသည္။

[ေသခ်ာေပါက္ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား]
     လုပ္သားစာခ်ဳပ္သက္တမ္း၊      သက္တမ္းပါဝင္ေသာလုပ္သားစာခ်ဳပ္အား သက္ တမ္းတုိးသည့္အခါအတြက္စံႏႈန္း၊      အလုပ္ေနရာႏွင့္ 

ေဆာင္ရြက္ရမည့္အလုပ္တာဝန္ အေၾကာင္းအရာ၊      အလုပ္ခ်ိန္(အလုပ္တက္ခ်ိန္ႏွင့္ အလုပ္ဆင္းခ်ိန္၊ အခ်ိန္ပိုအလုပ္ ဆင္းရန္ရွိမရွိ၊ 

အလုပ္ခတၱနားခ်ိန္၊ အလုပ္ပိတ္ရက္၊ ခြင့္ရက္စသည္)၊      လုပ္အားခ(ေငြပ မာဏ၊ တြက္ခ်က္ပုံ၊ ေပးေခ်ပံုနည္းလမ္းမ်ား၊ 

လုပ္အားခေပးသည့္ေနာက္ဆံုးရက္၊ လုပ္ အားခေပးေခ်ရက္)၊      လုပ္အားခတုိးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာ၊ 

     အလုပ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာ(အလုပ္ထုတ္သည့္အေၾကာင္းအရင္း မ်ားပါ ပါဝင္သည္။)

၁ ၂ ၃

၄

၅

၇
၆

ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္သတ္မွတ္ထားျခင္းကုိ တားျမစ္ျခင္း(အပိုဒ္၁၆)၇

လုပ္သားစာခ်ဳပ္အား ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒဏ္ေၾကးသတ္မွတ္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈ 

ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏသတ္မွတ္ထားသည့္စာခ်ဳပ္မ်ိဳးကုိ တားျမစ္ထားပါသည္။(လက္ေတြ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈအတြက္ 

ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆုိျခင္းကုိ တားျမစ္ထားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။)

[ခ်မွတ္သည့္အခါတြင္ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား]
     အလုပ္ထြက္ခရႏိုင္သူႏွင့္ တြက္ခ်က္ပုံ၊ ေပးေခ်ပံုနည္းလမ္း၊ ေပးေခ်မည့္ကာလ၊      ဆုေၾကးႏွင့္ ယာယီလုပ္အားခ

စသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊      လုပ္သားမွက်ခံရမည့္စားစရိတ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္း စသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အ 

ေၾကာင္းအရာမ်ား၊      အလုပ္ခြင္တြင္း ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အ ေၾကာင္းအရာမ်ား၊      အျခား(အလုပ္သင္ေပးျခင္း၊

မေတာ္တဆမႈေလ်ာ္ေၾကး၊ ဂုဏ္ ျပဳျခင္း၊ ဒဏ္ခတ္ျခင္း၊ ခြင့္ယူျခင္း၊ ခရီးစရိတ္ေပးေခ်ျခင္းစသည္)

၈ ၉

၁၀

၁၁ ၁၂

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ အထက္ပါအခ်က္     မွ     အထိႏွင့္     ႏွင့္ပတ္သက္၍ စာရြက္စာတမ္း(လုပ္သား၏ဆႏၵ သေဘာအတုိင္း faxျဖင့္ပို႔ျခင္းႏွင့္ 

ေမးလ္ပို႔ျခင္း၊ SNS စသည္တုိ႔ျဖင့္ရႏိုင္ပါသည္။)တြင္ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရန္ လုိအပ္ ပါသည္။

ထို႔အျပင္ အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ အခ်ိန္ပိုင္းလုပ္သားအေနျဖင့္ခန္႔အပ္မည္ဆုိပါက အထက္ပါအေၾကာင္းအရာ မ်ားအပါအဝင္ 

ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိပါ စာရြက္စာတမ္းထုတ္ျခင္းစသည္ျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပရပါမည္။ 

(အခ်ိန္တုိလုပ္သားအားခန္႔အပ္ျခင္းဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲျခင္းစသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဥပေဒအပုိဒ္၆)*

* ၂၀၂၀ခုႏွစ္(အေသးစားလုပ္ငန္းဆုိလွ်င္ ၂၀၂၁ခုႏွစ္)၄လပိုင္း ၁ရက္ေန႔မွစ၍ သက္တမ္းျဖင့္ခန္႔အပ္ေသာ လုပ္သားအတြက္လည္း ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရန္လုိအပ္ပါသည္။

●က်န္းမာေရးႏွင့္အလုပ္သမားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏HPမွ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းအသိေပးစာကုိ 

ေဒါင္းလုတ္ဆြဲႏိုင္ပါသည္။

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/index.html

     လစာတုိးျမႇင့္ျခင္းရိွမရွိ၊      အလုပ္ထြက္ခေပးျခင္းရိွ မရွိ၊      ဆုေၾကးေပးျခင္းရိွမရွိ၊

     အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းစီ မံခန္႔ခြဲမႈျပင္ဆင္ျခင္းစသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းႏုိင္သည့္ေကာင္တာ

၁ ၂ ၃

၄

၁ ၅ ၇

အလုပ္ထုတ္မႈကန္႔သတ္ျခင္း(အပိုဒ္၁၉)၈

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ လုပ္သားမွ အလုပ္ေၾကာင့္ဒဏ္ရာရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖ်ားနာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကုသမႈခံယူ ရန္အတြက္ 

အလုပ္နားေနစဥ္ကာလအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ အဆုိပါကာလေနာက္ပိုင္းရက္၃၀အတြင္းတြင္ အလုပ္ ထုတ္ခြင့္မရွိပါ။

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားအား အလုပ္သမားစံႏႈန္းဥပေဒကို အေျခခံ၍ ကေလးမီးမဖြားခင္ ၆ ပတ္အတြင္း

(အမႊာကုိယ္ဝန္ေဆာင္ထားပါက ၁၄ပတ္အတြင္း) သုိ႔မဟုတ္ မီးဖြားၿပီးေနာက္၈ပတ္အတြင္းတြင္ အလုပ္နားႏုိင္ၿပီး 

အဆုိပါအလုပ္နားေနစဥ္ကာလအတြင္းႏွင့္ အဆုိပါကာလေနာက္ပိုင္းရက္၃၀အတြင္းတြင္ အလုပ္ ထုတ္ခြင့္မရွိပါ။

အလုပ္ထုတ္မႈကန္႔သတ္ျခင္း : ေအာက္ပါအခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ လုပ္သားအား အလုပ္ထုတ္ခြင့္မရွိပါ။

အဆုိပါကာလေနာက္ပိုင္းရက္၃၀
အလုပ္ေၾကာင့္ 

ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ဖ်ားနာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ကုသမႈခံယူရန္အတြက္အလုပ္နားေနစဥ္ကာလအတြင္း

အဆုိပါကာလေနာက္ပိုင္းရက္၃၀
ကေလးမီးမဖြားခင္၆အပတ္အတြင္းႏွင့္ 

မီးဖြားၿပီးေနာက္၈ပတ္အတြင္းအလုပ္နားေနစဥ္ကာလအတြင္း

၁

၂



05 06

အလုပ္သမားစံႏႈန္းဥပေဒ

ေငြေၾကးပစၥည္းမ်ားျပန္ေပးျခင္း(အပိုဒ္၂၃)၁၁
လုပ္သားမွ အလုပ္ထြက္သည့္အခါတြင္ အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ မေပးေခ်ရေသးသည့္လုပ္အားခစသည္တုိ႔ကုိ လုပ္သားမွ ေတာင္းဆုိမႈရွိၿပီးေနာက္ 

၇ရက္အတြင္းတြင္ မေပးေခ်၍မရပါ။

လုပ္အားခေပးေခ်ျခင္း(အပိုဒ္၂၄)၁၂

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ လုပ္အားခကုိ      ေငြသားျဖင့္၊      လုပ္သားအားတုိက္ရိုက္ေပးေခ်ျခင္း၊      ေငြပမာဏ အားလံုး၊      လစဥ္၁ႀကိမ္အထက္၊ 

     ရက္တစ္သမတ္တည္းသတ္မွတ္၍ မေပးေခ်၍မရပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၏ဘဏ္အေကာင့္သုိ႔လႊဲေပးျခင္းျဖင့္လည္း 

လုပ္အားခေပးေခ်ျခင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳထားပါ သည္။

၁ ၂ ၃ ၄

၅

အလုပ္ခ်ိန္၊ အလုပ္ခတၱနားခ်ိန္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား
(အပိုဒ္၃၂၊ အပိုဒ္၃၄၊ အပိုဒ္၃၅)၁၄

အသံုးျပဳသူသည္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ၁ပတ္လွ်င္နာရီ၄၀၊ ၁ရက္လွ်င္၈နာရီအတြင္းျဖင့္ လုပ္သားအား အလုပ္လုပ္ခိုင္းရပါမည္။ 
ထို႔ေနာက္အလုပ္ခ်ိန္သည္ ၁ရက္လွ်င္၆နာရီကုိေက်ာ္လြန္သည့္အခါတြင္ ၄၅မိနစ္၊ ၈နာရီကုိ ေက်ာ္လြန္ပါက မိနစ္၆၀ခန္႔ ခတၱအနားေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ အပတ္စဥ္ ၁ရက္ သုိ႔မဟုတ္ ၄ပတ္လွ်င္ ၄ရက္အထက္ အလုပ္ပိတ္ရက္ေပးရပါမည္။

တဖန္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အထက္ပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အက်ဳံး ဝင္ျခင္းမရွိပါ။

အလုပ္ထြက္သည့္အခါမ်ိဳးအတြက္ ေထာက္ခံစာ(အပိုဒ္၂၂)၁၀
လုုပ္သားသည္ အလုပ္ထြက္သည့္အခါတြင္ ေအာက္ပါ      မွ     အထိအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေထာက္ခံစာေတာင္း ဆုိပါက 

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရွိဘဲ အဆုိပါေထာက္ခံစာကုိ ထုတ္ေပးရပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္ အလုပ္ 

ထုတ္ရန္ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းခံထားရသည့္လုပ္သားသည္ အလုပ္ထုတ္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေထာက္ခံစာေတာင္းဆုိပါကလည္း 

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရွိဘဲ အဆုိပါေထာက္ခံစာကုိ ထုတ္ေပးရပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ လုပ္သားမေတာင္းဆုိသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးကုိ 

ေဖာ္ျပခြင့္မရွိပါ။

၁ ၅

     လုပ္သက္၊      အလုုပ္တာဝန္အမ်ိဳးအစား၊      အဆုိပါလုပ္ငန္းမွရာထူးအ ဆင့္၊      လုပ္အားခ၊ 

     အလုပ္ထြက္သည့္အေၾကာင္းအရင္း(အလုပ္ထုတ္ပါ က အဆုိပါအေၾကာင္းအရင္း)

၁ ၂ ၃ ၄

၅

သေဘာတူညီခ်က္၃၆တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ပိုအေရအတြက္၏ 
ကန္႔သတ္ပမာဏႏွင့္ ၎အား လူသိ ရွင္ၾကားအသိေပးရန္လုိအပ္ျခင္း(အပိုဒ္၃၆)၁၅

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္အမ်ားစုႏွင့္ အခ်ိန္ပိုဆင္းျခင္း၊ အလုပ္ပိတ္ရက္တြင္ အလုပ္ဆင္း ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အလုပ္သမားစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္အေၾကာင္းၾကားစာ(ေအာက္တြင္ "သေဘာ တူညီခ်က္၃၆" ဟုေျပာမည္)ကုိ 
ဥပေဒႏွင့္အညီစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး အလုပ္သမားစံႏႈန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနသုိ႔အေၾကာင္း ၾကားခဲ့ပါက အဆုိပါသေဘာတူညီခ်က္၏ေဘာင္အတြင္းမွ 
အခ်ိန္ပိုဆင္းျခင္းႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္တြင္ အလုပ္ဆင္း ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
သေဘာတူညီခ်က္၃၆တြင္ခ်မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္ပိုဆင္းျခင္း၏ အခ်ိန္ပိုနာရီအေရအတြက္သည္ ၁လလွ်င္ ၄၅နာရီ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
၃၆၀နာရီအတြင္းဟု ခ်မွတ္ျခင္းသည္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းျဖစ္ပါသည္(အခ်ိန္ပိုဆင္း သည့္ကာလသည္ ၃လတာကုိ ေက်ာ္လြန္သည့္ 
၁ႏွစ္ႏႈန္းျဖင့္တြက္ေသာ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္အလုပ္ခ်ိန္စနစ္ျဖစ္ပါက ၁လလွ်င္ ၄၂နာရီ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃၂၀နာရီအတြင္း)။
ႁခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ ယာယီလုိအပ္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္     ၏အေျခခံသတ္ မွတ္ခ်က္ကုိ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ေသာ္လည္း 
ထုိအေျခအေနမ်ိဳးတြင္လည္း ေအာက္ပါကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရပါ မည္။
●တစ္ႏွစ္တာအခ်ိန္ပိုအလုပ္ဆင္းသည့္နာရီအေရအတြက္သည္ နာရီ၇၂၀အတြင္းျဖစ္ရပါမည္
●တစ္လတာလွ်င္ အခ်ိန္ပုိအလုပ္ဆင္းျခင္းႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္တြင္ အလုပ္ဆင္းျခင္းတုိ႔ကုိ ေပါင္းတြက္ထား

သည့္နာရီအေရအတြက္သည္ နာရီ၁၀၀ႏွင့္အတြင္းျဖစ္ရပါမည္
●၂လတာ၊ ၃လတာ၊ ၄လတာ၊ ၅လတာႏွင့္ ၆လတာမတုိင္မီကာလအတြင္း၏ အခ်ိန္ပိုအလုပ္ဆင္းျခင္းႏွင့္ 

အလုပ္ပိတ္ရက္တြင္ အလုပ္ဆင္းျခင္းတု႔ိကုိ ေပါင္းတြက္ထားသည့္နာရီအေရအတြက္သည္ ၁လလွ်င္ ပွ်မ္းမွ်နာရီ ေပါင္း၈၀အတြင္းျဖစ္ရပါမည္္
●အခ်ိန္ပိုအလုပ္ဆင္းျခင္းသည္ ၁လလွ်င္ ၄၅နာရီကုိ ေက်ာ္လြန္သည့္လသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆လအတြင္းျဖစ္ရ ပါမည္

၂

၂

၁

၃

အခ်ိန္ပိုဆင္းျခင္းႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္တြင္ အလုပ္ဆင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ညဆုိင္းဆင္းျခင္းတုိ႔အတြက္ အပုိလုပ္ အားခ(အပိုဒ္၃၇)၁၆

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ အခ်ိန္ပိုဆင္းျခင္း၊ ညဆိုင္းဆင္းျခင္း(ည၁၀နာရီမွ မနက္၅နာရီအထိ)ႏွင့္ ပိတ္ရက္တြင္ လုပ္သားအား အလုပ္ဆင္းေစခဲ့ပါက
ေအာက္ပါအပုိလုပ္အားခေပးေခ်ႏႈန္းအတုိင္း အပုိလုပ္အားခကုိ ေပးေခ်ရပါ မည္။

●အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခ.........................................၂၅%အထက္
●ညဆုိင္းအလုပ္ဆင္းျခင္း၏အပုိလုပ္အားခ .........၂၅%အထက္
●ပိတ္ရက္အလုပ္ဆင္းျခင္း၏အပုိလုပ္အားခ........၃၅%အထက္

ထို႔ေနာက္ ၁လလွ်င္နာရီ၆၀ေက်ာ္လြန္သည့္ အခ်ိန္ပိုအလုပ္ဆင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍မွာ ခ်မွတ္ထားသည့္ အပိုလုပ္အားခေပးေခ်ႏႈန္းသည္ ၅၀%ျဖစ္ပါသည္။ 
လက္ရွိတြင္ အႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားသာ အက်ဳံးဝင္ေသာ္လည္း အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္မွာ ၄လပိုင္း ၂၀၂၃ခုႏွစ္မွစ၍ အက်ဳံးဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(*) အခ်က္     ႏွင့္ပတ္သက္၍မွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းႏွင္သည့္လုပ္ငန္း၊ ဆရာ ဝန္စသည္တုိ႔သည္ 
၅ႏွစ္တာအက်ဳံးဝင္ကာလတုိးျမႇင့္ႏိုင္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းအသစ္တုိ႔ကုိ သုေတသနျပဳလုပ္တီ ထြင္သည့္လုပ္ငန္းတုိ႔သည္ 
သတ္မွတ္ထားသည့္အက်ဳံးဝင္သူမ်ားမွလြဲ၍ အက်ဳံးဝင္ျခင္းမရွိဟု သတ္မွတ္ ထားပါသည္။
ထုိ႔ေနာက္ အခ်က္ ႏွင့္ ၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အႀကီးစားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍မွာ ၁ရက္ ၄လ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မွစ၍ အက်ဳံးဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး

အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မွာ ၁ရက္ ၄လ ၂၀၂၀ခုႏွစ္မွစ၍ အက်ဳံးဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အထက္ပါအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ျပည့္စုံသည့္ သေဘာတူညီခ်က္၃၆ကုိ အစဥ္အၿမဲ လုပ္ငန္းခြင္တုိင္း၏ ျမင္ ရလြယ္ကူသည့္ေနရာမ်ားတြင္ 
ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္းတုိ႔ကုိျပဳလုပ္ၿပီး လုပ္သားအား အတိအလင္းအသိေပးျခင္း တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည့္တာဝန္ရွိပါသည္။

၂ ၃

၄

၃

အလုပ္နားေနစဥ္အတြင္းလုပ္အားခ(အပိုဒ္၂၆)၁၃

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ မိမိပေယာဂႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္အေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္ လုပ္သားအားအလုပ္နားေစခဲ့ပါ က 

အလုပ္နားေနစဥ္အတြင္းလုပ္အားခ(ပွ်မ္းမွ်လုပ္အားခ၏၆၀%)ကုိ ေပးေခ်ရန္လုိအပ္ပါသည္။

အလုပ္ထုတ္ရန္ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း(အပိုဒ္၂၀)၉
လုပ္သားအား အလုပ္ထုတ္သည့္အခါတြင္ အနည္းဆုံးရက္၃၀ႀကိဳတင္၍အသိေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းၾကားမႈကိုမလုပ္ခဲ့ပါက 

ပ်မ္းမွ်လုပ္အားခ၏ရက္၃၀စာကို ေပးေခ်ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ အလုပ္ ထုတ္ရန္ႀကိဳတင္အသိေပးသည့္လုပ္အားခဟုေခၚပါသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္အားခဆိုသည္မွာ အလုပ္ထုတ္ရန္ အေၾကာင္းၾကားသည့္ရက္မတိုင္မီ ၃လအတြင္း၏လုပ္အားခစုုစုေပါင္းပမာဏကို အဆိုပါကာလ 

အတြင္း၏ရက္စုစု ေပါင္းႏွင့္စားထားသည့္ ေငြပမာဏျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားသည့္ရက္အေရအတြက္သည္ ၁ရက္လွ်ငပ္်မ္းမွ်လုပ္အားခကို ေပးေခ်ျခင္းျဖင့္ အဆိုပါရက္အေရအတြက္ကို 

ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ၁၀ရက္စာအတြကပ္်မ္းမွ်လုပ္အားခကို ေပးေခ်မည္ဆိုပါက ရက္၂၀ႀကိဳတင္၍ အလုပ္ထုတ္ရန္ႀကိဳတင္အသိေပးႏိုင္ၿပီး 

ရက္၂၀စာပ်မ္းမွ်လုပ္အားခကို ေပးေခ်မည္ဆိုပါက ၁၀ ရက္ႀကိဳတင္၍အလုပ္ထုတ္ရန္ႀကိဳအသိေပးႏိုင္ပါသည္။

ရက္၃၀မတုိင္မီအ 
လုပ္ထုတ္ရန္ႀကိဳတင္

အသိေပးျခင္း

ေပးေခ်ရန္မလုိ

ရက္၂၀မတုိင္မီအလုပ္ထုတ္ရန္ႀကိဳတင္
အသိေပးျခင္းအသိေပးျခင္း

၁၀ရက္စာ ရက္၂၀စာ ရက္၃၀စာ 
ပ်မ္းမွ်လုပ္အားခ

ရက္၁၀မတုိင္မီအ 
လုပ္ထုတ္ရန္ႀကိဳတင္

အသိေပးျခင္း

ႀကိဳတင္အသိေပးျခ
င္းမရွိဘဲအလုပ္ထုတ္ျခင္း
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အလုပ္သမားစံႏႈန္းဥပေဒ

ေငြေၾကးပစၥည္းမ်ားျပန္ေပးျခင္း(အပိုဒ္၂၃)၁၁
လုပ္သားမွ အလုပ္ထြက္သည့္အခါတြင္ အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ မေပးေခ်ရေသးသည့္လုပ္အားခစသည္တုိ႔ကုိ လုပ္သားမွ ေတာင္းဆုိမႈရွိၿပီးေနာက္ 

၇ရက္အတြင္းတြင္ မေပးေခ်၍မရပါ။

လုပ္အားခေပးေခ်ျခင္း(အပိုဒ္၂၄)၁၂

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ လုပ္အားခကုိ      ေငြသားျဖင့္၊      လုပ္သားအားတုိက္ရိုက္ေပးေခ်ျခင္း၊      ေငြပမာဏ အားလံုး၊      လစဥ္၁ႀကိမ္အထက္၊ 

     ရက္တစ္သမတ္တည္းသတ္မွတ္၍ မေပးေခ်၍မရပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၏ဘဏ္အေကာင့္သုိ႔လႊဲေပးျခင္းျဖင့္လည္း 

လုပ္အားခေပးေခ်ျခင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳထားပါ သည္။

၁ ၂ ၃ ၄

၅

အလုပ္ခ်ိန္၊ အလုပ္ခတၱနားခ်ိန္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား
(အပိုဒ္၃၂၊ အပိုဒ္၃၄၊ အပိုဒ္၃၅)၁၄

အသံုးျပဳသူသည္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ၁ပတ္လွ်င္နာရီ၄၀၊ ၁ရက္လွ်င္၈နာရီအတြင္းျဖင့္ လုပ္သားအား အလုပ္လုပ္ခိုင္းရပါမည္။ 
ထို႔ေနာက္အလုပ္ခ်ိန္သည္ ၁ရက္လွ်င္၆နာရီကုိေက်ာ္လြန္သည့္အခါတြင္ ၄၅မိနစ္၊ ၈နာရီကုိ ေက်ာ္လြန္ပါက မိနစ္၆၀ခန္႔ ခတၱအနားေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ အပတ္စဥ္ ၁ရက္ သုိ႔မဟုတ္ ၄ပတ္လွ်င္ ၄ရက္အထက္ အလုပ္ပိတ္ရက္ေပးရပါမည္။

တဖန္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အထက္ပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အက်ဳံး ဝင္ျခင္းမရွိပါ။

အလုပ္ထြက္သည့္အခါမ်ိဳးအတြက္ ေထာက္ခံစာ(အပိုဒ္၂၂)၁၀
လုုပ္သားသည္ အလုပ္ထြက္သည့္အခါတြင္ ေအာက္ပါ      မွ     အထိအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေထာက္ခံစာေတာင္း ဆုိပါက 

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရွိဘဲ အဆုိပါေထာက္ခံစာကုိ ထုတ္ေပးရပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္ အလုပ္ 

ထုတ္ရန္ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းခံထားရသည့္လုပ္သားသည္ အလုပ္ထုတ္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေထာက္ခံစာေတာင္းဆုိပါကလည္း 

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရွိဘဲ အဆုိပါေထာက္ခံစာကုိ ထုတ္ေပးရပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ လုပ္သားမေတာင္းဆုိသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးကုိ 

ေဖာ္ျပခြင့္မရွိပါ။

၁ ၅

     လုပ္သက္၊      အလုုပ္တာဝန္အမ်ိဳးအစား၊      အဆုိပါလုပ္ငန္းမွရာထူးအ ဆင့္၊      လုပ္အားခ၊ 

     အလုပ္ထြက္သည့္အေၾကာင္းအရင္း(အလုပ္ထုတ္ပါ က အဆုိပါအေၾကာင္းအရင္း)

၁ ၂ ၃ ၄

၅

သေဘာတူညီခ်က္၃၆တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ပိုအေရအတြက္၏ 
ကန္႔သတ္ပမာဏႏွင့္ ၎အား လူသိ ရွင္ၾကားအသိေပးရန္လုိအပ္ျခင္း(အပိုဒ္၃၆)၁၅

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္အမ်ားစုႏွင့္ အခ်ိန္ပိုဆင္းျခင္း၊ အလုပ္ပိတ္ရက္တြင္ အလုပ္ဆင္း ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အလုပ္သမားစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္အေၾကာင္းၾကားစာ(ေအာက္တြင္ "သေဘာ တူညီခ်က္၃၆" ဟုေျပာမည္)ကုိ 
ဥပေဒႏွင့္အညီစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး အလုပ္သမားစံႏႈန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနသုိ႔အေၾကာင္း ၾကားခဲ့ပါက အဆုိပါသေဘာတူညီခ်က္၏ေဘာင္အတြင္းမွ 
အခ်ိန္ပိုဆင္းျခင္းႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္တြင္ အလုပ္ဆင္း ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
သေဘာတူညီခ်က္၃၆တြင္ခ်မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္ပိုဆင္းျခင္း၏ အခ်ိန္ပိုနာရီအေရအတြက္သည္ ၁လလွ်င္ ၄၅နာရီ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
၃၆၀နာရီအတြင္းဟု ခ်မွတ္ျခင္းသည္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းျဖစ္ပါသည္(အခ်ိန္ပိုဆင္း သည့္ကာလသည္ ၃လတာကုိ ေက်ာ္လြန္သည့္ 
၁ႏွစ္ႏႈန္းျဖင့္တြက္ေသာ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္အလုပ္ခ်ိန္စနစ္ျဖစ္ပါက ၁လလွ်င္ ၄၂နာရီ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃၂၀နာရီအတြင္း)။
ႁခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ ယာယီလုိအပ္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္     ၏အေျခခံသတ္ မွတ္ခ်က္ကုိ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ေသာ္လည္း 
ထုိအေျခအေနမ်ိဳးတြင္လည္း ေအာက္ပါကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရပါ မည္။
●တစ္ႏွစ္တာအခ်ိန္ပိုအလုပ္ဆင္းသည့္နာရီအေရအတြက္သည္ နာရီ၇၂၀အတြင္းျဖစ္ရပါမည္
●တစ္လတာလွ်င္ အခ်ိန္ပုိအလုပ္ဆင္းျခင္းႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္တြင္ အလုပ္ဆင္းျခင္းတုိ႔ကုိ ေပါင္းတြက္ထား

သည့္နာရီအေရအတြက္သည္ နာရီ၁၀၀ႏွင့္အတြင္းျဖစ္ရပါမည္
●၂လတာ၊ ၃လတာ၊ ၄လတာ၊ ၅လတာႏွင့္ ၆လတာမတုိင္မီကာလအတြင္း၏ အခ်ိန္ပိုအလုပ္ဆင္းျခင္းႏွင့္ 

အလုပ္ပိတ္ရက္တြင္ အလုပ္ဆင္းျခင္းတု႔ိကုိ ေပါင္းတြက္ထားသည့္နာရီအေရအတြက္သည္ ၁လလွ်င္ ပွ်မ္းမွ်နာရီ ေပါင္း၈၀အတြင္းျဖစ္ရပါမည္္
●အခ်ိန္ပိုအလုပ္ဆင္းျခင္းသည္ ၁လလွ်င္ ၄၅နာရီကုိ ေက်ာ္လြန္သည့္လသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆လအတြင္းျဖစ္ရ ပါမည္

၂

၂

၁

၃

အခ်ိန္ပိုဆင္းျခင္းႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္တြင္ အလုပ္ဆင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ညဆုိင္းဆင္းျခင္းတုိ႔အတြက္ အပုိလုပ္ အားခ(အပိုဒ္၃၇)၁၆

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ အခ်ိန္ပိုဆင္းျခင္း၊ ညဆိုင္းဆင္းျခင္း(ည၁၀နာရီမွ မနက္၅နာရီအထိ)ႏွင့္ ပိတ္ရက္တြင္ လုပ္သားအား အလုပ္ဆင္းေစခဲ့ပါက
ေအာက္ပါအပုိလုပ္အားခေပးေခ်ႏႈန္းအတုိင္း အပုိလုပ္အားခကုိ ေပးေခ်ရပါ မည္။

●အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခ.........................................၂၅%အထက္
●ညဆုိင္းအလုပ္ဆင္းျခင္း၏အပုိလုပ္အားခ .........၂၅%အထက္
●ပိတ္ရက္အလုပ္ဆင္းျခင္း၏အပုိလုပ္အားခ........၃၅%အထက္

ထို႔ေနာက္ ၁လလွ်င္နာရီ၆၀ေက်ာ္လြန္သည့္ အခ်ိန္ပိုအလုပ္ဆင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍မွာ ခ်မွတ္ထားသည့္ အပိုလုပ္အားခေပးေခ်ႏႈန္းသည္ ၅၀%ျဖစ္ပါသည္။ 
လက္ရွိတြင္ အႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားသာ အက်ဳံးဝင္ေသာ္လည္း အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္မွာ ၄လပိုင္း ၂၀၂၃ခုႏွစ္မွစ၍ အက်ဳံးဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(*) အခ်က္     ႏွင့္ပတ္သက္၍မွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းႏွင္သည့္လုပ္ငန္း၊ ဆရာ ဝန္စသည္တုိ႔သည္ 
၅ႏွစ္တာအက်ဳံးဝင္ကာလတုိးျမႇင့္ႏိုင္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းအသစ္တုိ႔ကုိ သုေတသနျပဳလုပ္တီ ထြင္သည့္လုပ္ငန္းတုိ႔သည္ 
သတ္မွတ္ထားသည့္အက်ဳံးဝင္သူမ်ားမွလြဲ၍ အက်ဳံးဝင္ျခင္းမရွိဟု သတ္မွတ္ ထားပါသည္။
ထုိ႔ေနာက္ အခ်က္ ႏွင့္ ၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အႀကီးစားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍မွာ ၁ရက္ ၄လ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မွစ၍ အက်ဳံးဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး

အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မွာ ၁ရက္ ၄လ ၂၀၂၀ခုႏွစ္မွစ၍ အက်ဳံးဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အထက္ပါအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ျပည့္စုံသည့္ သေဘာတူညီခ်က္၃၆ကုိ အစဥ္အၿမဲ လုပ္ငန္းခြင္တုိင္း၏ ျမင္ ရလြယ္ကူသည့္ေနရာမ်ားတြင္ 
ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္းတုိ႔ကုိျပဳလုပ္ၿပီး လုပ္သားအား အတိအလင္းအသိေပးျခင္း တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည့္တာဝန္ရွိပါသည္။

၂ ၃

၄

၃

အလုပ္နားေနစဥ္အတြင္းလုပ္အားခ(အပိုဒ္၂၆)၁၃

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ မိမိပေယာဂႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္အေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္ လုပ္သားအားအလုပ္နားေစခဲ့ပါ က 

အလုပ္နားေနစဥ္အတြင္းလုပ္အားခ(ပွ်မ္းမွ်လုပ္အားခ၏၆၀%)ကုိ ေပးေခ်ရန္လုိအပ္ပါသည္။

အလုပ္ထုတ္ရန္ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း(အပိုဒ္၂၀)၉
လုပ္သားအား အလုပ္ထုတ္သည့္အခါတြင္ အနည္းဆုံးရက္၃၀ႀကိဳတင္၍အသိေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းၾကားမႈကိုမလုပ္ခဲ့ပါက 

ပ်မ္းမွ်လုပ္အားခ၏ရက္၃၀စာကို ေပးေခ်ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ အလုပ္ ထုတ္ရန္ႀကိဳတင္အသိေပးသည့္လုပ္အားခဟုေခၚပါသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္အားခဆိုသည္မွာ အလုပ္ထုတ္ရန္ အေၾကာင္းၾကားသည့္ရက္မတိုင္မီ ၃လအတြင္း၏လုပ္အားခစုုစုေပါင္းပမာဏကို အဆိုပါကာလ 

အတြင္း၏ရက္စုစု ေပါင္းႏွင့္စားထားသည့္ ေငြပမာဏျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားသည့္ရက္အေရအတြက္သည္ ၁ရက္လွ်ငပ္်မ္းမွ်လုပ္အားခကို ေပးေခ်ျခင္းျဖင့္ အဆိုပါရက္အေရအတြက္ကို 

ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ၁၀ရက္စာအတြကပ္်မ္းမွ်လုပ္အားခကို ေပးေခ်မည္ဆိုပါက ရက္၂၀ႀကိဳတင္၍ အလုပ္ထုတ္ရန္ႀကိဳတင္အသိေပးႏိုင္ၿပီး 

ရက္၂၀စာပ်မ္းမွ်လုပ္အားခကို ေပးေခ်မည္ဆိုပါက ၁၀ ရက္ႀကိဳတင္၍အလုပ္ထုတ္ရန္ႀကိဳအသိေပးႏိုင္ပါသည္။

ရက္၃၀မတုိင္မီအ 
လုပ္ထုတ္ရန္ႀကိဳတင္

အသိေပးျခင္း

ေပးေခ်ရန္မလုိ

ရက္၂၀မတုိင္မီအလုပ္ထုတ္ရန္ႀကိဳတင္
အသိေပးျခင္းအသိေပးျခင္း

၁၀ရက္စာ ရက္၂၀စာ ရက္၃၀စာ 
ပ်မ္းမွ်လုပ္အားခ

ရက္၁၀မတုိင္မီအ 
လုပ္ထုတ္ရန္ႀကိဳတင္

အသိေပးျခင္း

ႀကိဳတင္အသိေပးျခ
င္းမရွိဘဲအလုပ္ထုတ္ျခင္း



07 08

လုပ္သားစာခ်ဳပ္ဥပေဒ

လုပ္သားစာခ်ဳပ္ဥပေဒ/လုပ္အားခအနည္းဆံုးဥပေဒ

၂။
သက္တမ္းသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိသည့္ လုပ္သားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္အခါတြင္ အလုပ္ထုတ္ျခင္း(အပိုဒ္၁၆)၁

ေယဘုယ်အားျဖင့္လက္ေတြ႕ က်ေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွလြဲ၍ ယုတိၱမတန္ဟုယူဆရသည့္ အလုပ္ ထုတ္သည့္ကိစၥမ်ားသည္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိအလြဲသံုးစားျပဳလုပ္သည္ဟုသတ္မွတ္ၿပီး အက်ဳံးမဝင္ဟုသတ္မွတ္ပါ သည္။

သက္တမ္းပါဝင္ေသာ လုပ္သားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္အခါတြင္ အလုပ္ထုတ္ျခင္း(အပိုဒ္၁၇)၂

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ သက္တမ္းသတ္မွတ္ထားသည့္လုပ္သားစာခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍မွာ မသက္သာသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ိဳးမရွိပါက
အဆုိပါစာခ်ဳပ္သက္တမ္းအတြင္းတြင္ လုပ္သားအား အလုပ္ထုတ္ခြင့္မရွိပါ။ သက္ တမ္းသတ္မွတ္မထားသည့္လုပ္သားစာခ်ဳပ္ကိစၥရပ္ထက္ 
အလုပ္ထုတ္ျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ တင္းၾကပ္စြာကန္႔သတ္ထားပါသည္။

သက္တမ္းမပါဝင္ေသာ လုပ္သားစာခ်ဳပ္သို႔ေျပာင္းလဲခ်ဳပ္ဆိုျခင္း(အပိုဒ္၁၈)၃

သက္တမ္းပါဝင္ေသာ လုပ္သားစာခ်ဳပ္သည္ အလုပ္ခန္႔အပ္သူတစ္ဦးတည္းႏွင့္ စုစုေပါင္း၅ႏွစ္ကုိေက်ာ္လြန္ ၍အႀကိမ္ႀကိမ္သက္တမ္းတုိးခ်ဳပ္ဆုိပါက
လုပ္သား၏ေလွ်ာက္ထားခ်က္ျဖင့္ သက္တမ္းမပါဝင္ေသာလုပ္သားစာ ခ်ဳပ္သုိ႔ေျပာင္းလဲျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

သက္တမ္းပါဝင္ေသာလုပ္သားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္လုပ္သားအား အလုပ္ခန္႔အပ္မႈရပ္တန္႔ျခင္း(အပိုဒ္၁၉)၄

သက္တမ္းပါဝင္ေသာလုပ္သားစာခ်ဳပ္သည္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအရ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းျပည့္ပါက ၿပီးဆံုးပါ သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လုပ္သားမွစာခ်ဳပ္သက္တမ္းတုိးရန္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကုိ အလုပ္ခန္႔အပ္သူကျငင္းပယ္ျခင္း သည္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္လက္ေတြ႕ က်ေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွလြဲ၍ ယုတိၱမတန္ဟုယူဆရပါက အလုပ္ခန္႔ အပ္သူသည္ ယခင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတုိင္း 
အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင့္ စာခ်ဳပ္ေလွ်ာက္ထားခ်က္ ကုိ လက္ခံရပါမည္။

အနည္းဆံုးလုပ္အားခ၏အက်ဳံးဝင္မႈ(အပိုဒ္၄ႏွင့္ အပိုဒ္၆)၂

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ လုပ္သားအား အနည္းဆံုးလုပ္အားခထက္မ်ားေသာလုပ္အားခကုိ ေပးေခ်ရပါမည္။
လုပ္သားႏွင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္သူတုိ႔အၾကားတြင္ အနည္းဆံုးလုပ္အားခႏွင့္ မကုိက္ညီေသာလုပ္အားခအား ေပးေခ် 
သည့္လုပ္သားစာခ်ဳပ္ကုိခ်ဳပ္ဆုိထားလွ်င္လည္း အဆုိပါလုပ္အားခပမာဏသည္ အက်ဳံးဝင္မႈမရွိပါ။ ထုိအေျခ အေနမ်ိဳးတြင္ 
အနည္းဆံုးလုပ္အားခႏွင့္ပမာဏတူညီသည့္လုပ္အားခကုိ ေပးေခ်သည့္စာခ်ဳပ္အျဖစ္သတ္မွတ္ပါ သည္။
ေဒသအလုိက္အနည္းဆံုးလုပ္အားခႏွင့္ အထူးသတ္မွတ္ထားသည့္အနည္းဆံုးလုပ္အားခႏွစ္ခုစလံုးသည္ တစ္ ခ်ိန္တည္းတြင္အသံုးျပဳျခင္းခံရပါက
ပမာဏမ်ားသည့္ဘက္အား အနည္းဆံုးလုပ္အားခဟု သတ္မွတ္ပါသည္။
ေစလႊတ္လုပ္သားသည္ ေစလႊတ္ျခင္းခံရသည့္လုပ္ငန္းေနရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အနည္းဆံုးလုပ္အားျဖင့္ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁

၂

၃

၄

လုပ္အားခအနည္းဆုံးဥပေဒ၃။
လုပ္အားအနည္းဆံုးျဖစ္သည့္အမ်ိဳးအစားမ်ား(အပိုဒ္၉ႏွင့္ အပိုဒ္၁၅)၁

လုပ္အားခအနည္းဆံုးတြင္ ေအာက္ပါအမ်ိဳးအစား၂မ်ိဳးရိွသည္။
ေဒသအလုိက္လုပ္အားခအနည္းဆုံး

အထူးသတ္မွတ္ထားသည့္အနည္းဆုံးလုပ္အားခ

၁

၂
အလုပ္ခန္႔စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ဒဏ္ခတ္သည့္စည္းမ်ဥ္းတုိ႔၏ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
(အပိုဒ္၈၉ႏွင့္ အပိုဒ္၉၁)၁၈

လုုပ္သားကုိ အစဥ္အၿမဲ၁၀ဦးအထက္ခန္႔အပ္သည့္အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ အလုပ္ခန္႔စည္းမ်ဥ္း(အလုပ္ခ်ိန္၊ လုပ္ အားခ၊ 

ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းစသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ား)ကုိျပဳလုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္း ၾကားရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

အလုပ္ခန္႔စည္းမ်ဥ္းသည္ ေသခ်ာေပါက္အစဥ္အၿမဲ လုပ္ငန္းခြင္တုိင္း၏ ျမင္ရလြယ္ကူသည့္ ေနရာတုိင္းတြင္ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္းတုိ႔ကုိျပဳလုပ္ၿပီး 

လုပ္သားအား အတိအလင္းအသိေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည့္တာဝန္ရွိပါသည္။

အလုပ္ခန္႔စည္းမ်ဥ္းတြင္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္နည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ လစာေလ်ာ့ခ်၍ဒဏ္ခတ္သည့္စည္းမ်ဥ္းအားခ် မွတ္သည့္အခါတြင္ 

ေလ်ာ့ခ်သည့္လစာ၏၁ႀကိမ္စာပမာဏသည္ ပွ်မ္းမွ်လစာ၁ရက္စာ၏တစ္ဝက္ကုိေက်ာ္လြန္ၿပီး ပမာဏစုစုေပါင္းသည္ ပံုမွန္ေပးေခ်သည့္လစာစုစုေပါင္း၏ 

၁၀ပုံပုံ၁ပုံကုိ ေက်ာ္လြန္၍မရပါ။

ျပည္နယ္၊ တုိင္း၊ ခရိုင္တုိင္းတြင္ ေသခ်ာေပါက္သတ္မွတ္ထားသည့္အနည္းဆံုးလုပ္အားခ။ စုိက္ပ်ိဳးေရး 
လုပ္ငန္းႏွင့္ အလုပ္အမ်ိဳးအစားႏွင့္မသက္ဆုိင္ပဲ ျပည္နယ္၊ တုိင္း၊ ခရိုင္အသီးသီးမွလုပ္ငန္းခြင္တြင္ 
အလုပ္လုပ္ ေနသည့္လုပ္သားမ်ားအားလံုးႏွင့္ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။
အထူးသတ္မွတ္ထားသည့္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်မွတ္ထားသည့္အနည္းဆံုးလုပ္အားခ။

လုပ္သားမွ ရာသီအလုိက္သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္တြင္ ႏွစ္စဥ္ခြင့္ကုိရရွိခဲ့ျခင္းသည္ လုပ္ငန္း၏ပံုမွန္လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္မႈကိုအတားအဆီးျဖစ္ေစခဲ့ပါက အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ ရာသီအေျပာင္းအလဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 

အလုပ္သမားစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္အား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားျခင္းအရ ေပးအပ္ထားေသာႏွစ္စဥ္ခြင့္မ်ားအနက္ 

၅ရက္ကုိေက်ာ္လြန္သည့္ရက္အေရအတြက္အတုိင္း အစီအစဥ္ေရး ဆြဲထားသည့္ ႏွစ္စဥ္ခြင့္စနစ္တြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အတူ 

အလုပ္သမားစီမံခန္႔ခြဲမႈ သေဘာ တူညီခ်က္အား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားျခင္းအရ ၅ရက္တာအတြင္း နာရီႏႈန္းျဖင့္သတ္မွတ္သည့္ႏွစ္စဥ္ခြင့္ကုိ သတ္မွတ္ 

ႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္ခန္႔အပ္သူအား ၁ရက္ ၄လ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၁၀ရက္အထက္ရွိသည့္ႏွစ္စဥ္ခြင့္ခံ စားခြင့္ေပးျခင္းခံရသည့္လုပ္သားမ်ားအားလံုးအား 

၁ႏွစ္အတြင္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ခြင့္၅ရက္ေပး ရန္တာဝန္ေပးအပ္ပါသည္။

ႏွစ္စဥ္ခြင့္သည္ အခြင့္အေရးရရွိသည့္ရက္မွစ၍ ၂ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ ပယ္ပ်က္သြားပါမည္။ အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ ႏွစ္ စဥ္ခြင့္ကုိ 

ရရွိသည့္လုပ္သားအေပၚတ ြင္ တရားမမွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ တားျမစ္ပါသည္။

၁၇      ႏွစ္စဥ္လုပ္သက္ခြင့္ရက(္အပိုဒ္၃၉ႏွင့္ အပိုဒ္၁၃၆)

အလုပခ္န္႔အပသ္သူည ္၆လအထကဆ္ကတ္ိကုအ္လပုဆ္ငး္ၿပးီ အလပုဆ္ငး္ရမည့ရ္ကစ္စုေုပါငး္၏၈၀%အထက ္အလပုဆ္ငး္ခဲသ့ည့လ္ပု္သားအား 

ေအာက္ပါ ႏွစ္စဥလ္ုပ္သက္ခြင့္ရက(္ေအာက္တြင္ "ႏွစ္စဥ္ခြင့္" ဟုေျပာမည္)အား ေပးရပါမည္။

●တစ္ပတ္လွ်င္ သတ္မွတ္အလုပ္ခ်ိန္သည္ နာရီ၃၀ႏွင့္အထက္ရွိသည့္လုပ္သား

ဆက္တိုက္အလုပ္ဆင္းသည့္
ႏွစ္အေရအတြက္ 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5

အထက္

ခြင့္ေပးသည့္ရက္အေရအတြက္ １０ １１ １２ １４ １６ １８ ２０

တစ္ပတ္လွ်င္ 
သတ္မွတ္အ 

လုပ္ဆင္းရက္အေရအတြက္

တစ္ႏွစ္လွ်င္ သတ္မွတ္အ 
လုပ္ဆင္းရက္အေရအတြက္

ဆက္တိုက္အလုပ္ဆင္းသည့္
ႏွစ္အေရအတြက္

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 အထက္

၄ရက္ ၁၆၉ရက္မွ ၂၁၆ရက္အထိ ７ ８ ９ １０ １２ １３ １５

၃ရက္ ၁၂၁ရက္မွ ၁၆၈ရက္အထိ ５ ６ ６ ８ ９ １０ １１

၂ရက္ ၇၃ရက္မွ ၁၂၀ရက္အထိ ３ ４ ４ ５ ６ ６ ７

၁ရက္ ၄၈ရက္မွ ၇၂ရက္အထိ １ ２ ２ ２ ３ ３ ３

●ရိုးရုိးလုပ္သား

(တစ္ပတ္လွ်င္ သတ္မွတ္အလုပ္ဆင္းရက္သည္ ၅ရက္အထက္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ပတ္လွ်င္ သတ္မွတ္ အလုပ္ခ်ိန္နာရီ၃၀အထက္ရွိသည့္လုပ္သား)

၁

၂

၄

၃
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လုပ္သားစာခ်ဳပ္ဥပေဒ

လုပ္သားစာခ်ဳပ္ဥပေဒ/လုပ္အားခအနည္းဆံုးဥပေဒ

၂။
သက္တမ္းသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိသည့္ လုပ္သားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္အခါတြင္ အလုပ္ထုတ္ျခင္း(အပိုဒ္၁၆)၁

ေယဘုယ်အားျဖင့္လက္ေတြ႕ က်ေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွလြဲ၍ ယုတိၱမတန္ဟုယူဆရသည့္ အလုပ္ ထုတ္သည့္ကိစၥမ်ားသည္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိအလြဲသံုးစားျပဳလုပ္သည္ဟုသတ္မွတ္ၿပီး အက်ဳံးမဝင္ဟုသတ္မွတ္ပါ သည္။

သက္တမ္းပါဝင္ေသာ လုပ္သားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္အခါတြင္ အလုပ္ထုတ္ျခင္း(အပိုဒ္၁၇)၂

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ သက္တမ္းသတ္မွတ္ထားသည့္လုပ္သားစာခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍မွာ မသက္သာသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ိဳးမရွိပါက
အဆုိပါစာခ်ဳပ္သက္တမ္းအတြင္းတြင္ လုပ္သားအား အလုပ္ထုတ္ခြင့္မရွိပါ။ သက္ တမ္းသတ္မွတ္မထားသည့္လုပ္သားစာခ်ဳပ္ကိစၥရပ္ထက္ 
အလုပ္ထုတ္ျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ တင္းၾကပ္စြာကန္႔သတ္ထားပါသည္။

သက္တမ္းမပါဝင္ေသာ လုပ္သားစာခ်ဳပ္သို႔ေျပာင္းလဲခ်ဳပ္ဆိုျခင္း(အပိုဒ္၁၈)၃

သက္တမ္းပါဝင္ေသာ လုပ္သားစာခ်ဳပ္သည္ အလုပ္ခန္႔အပ္သူတစ္ဦးတည္းႏွင့္ စုစုေပါင္း၅ႏွစ္ကုိေက်ာ္လြန္ ၍အႀကိမ္ႀကိမ္သက္တမ္းတုိးခ်ဳပ္ဆုိပါက
လုပ္သား၏ေလွ်ာက္ထားခ်က္ျဖင့္ သက္တမ္းမပါဝင္ေသာလုပ္သားစာ ခ်ဳပ္သုိ႔ေျပာင္းလဲျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

သက္တမ္းပါဝင္ေသာလုပ္သားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္လုပ္သားအား အလုပ္ခန္႔အပ္မႈရပ္တန္႔ျခင္း(အပိုဒ္၁၉)၄

သက္တမ္းပါဝင္ေသာလုပ္သားစာခ်ဳပ္သည္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအရ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းျပည့္ပါက ၿပီးဆံုးပါ သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လုပ္သားမွစာခ်ဳပ္သက္တမ္းတုိးရန္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကုိ အလုပ္ခန္႔အပ္သူကျငင္းပယ္ျခင္း သည္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္လက္ေတြ႕ က်ေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွလြဲ၍ ယုတိၱမတန္ဟုယူဆရပါက အလုပ္ခန္႔ အပ္သူသည္ ယခင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတုိင္း 
အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင့္ စာခ်ဳပ္ေလွ်ာက္ထားခ်က္ ကုိ လက္ခံရပါမည္။

အနည္းဆံုးလုပ္အားခ၏အက်ဳံးဝင္မႈ(အပိုဒ္၄ႏွင့္ အပိုဒ္၆)၂

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ လုပ္သားအား အနည္းဆံုးလုပ္အားခထက္မ်ားေသာလုပ္အားခကုိ ေပးေခ်ရပါမည္။
လုပ္သားႏွင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္သူတုိ႔အၾကားတြင္ အနည္းဆံုးလုပ္အားခႏွင့္ မကုိက္ညီေသာလုပ္အားခအား ေပးေခ် 
သည့္လုပ္သားစာခ်ဳပ္ကုိခ်ဳပ္ဆုိထားလွ်င္လည္း အဆုိပါလုပ္အားခပမာဏသည္ အက်ဳံးဝင္မႈမရွိပါ။ ထုိအေျခ အေနမ်ိဳးတြင္ 
အနည္းဆံုးလုပ္အားခႏွင့္ပမာဏတူညီသည့္လုပ္အားခကုိ ေပးေခ်သည့္စာခ်ဳပ္အျဖစ္သတ္မွတ္ပါ သည္။
ေဒသအလုိက္အနည္းဆံုးလုပ္အားခႏွင့္ အထူးသတ္မွတ္ထားသည့္အနည္းဆံုးလုပ္အားခႏွစ္ခုစလံုးသည္ တစ္ ခ်ိန္တည္းတြင္အသံုးျပဳျခင္းခံရပါက
ပမာဏမ်ားသည့္ဘက္အား အနည္းဆံုးလုပ္အားခဟု သတ္မွတ္ပါသည္။
ေစလႊတ္လုပ္သားသည္ ေစလႊတ္ျခင္းခံရသည့္လုပ္ငန္းေနရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အနည္းဆံုးလုပ္အားျဖင့္ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁

၂

၃

၄

လုပ္အားခအနည္းဆုံးဥပေဒ၃။
လုပ္အားအနည္းဆံုးျဖစ္သည့္အမ်ိဳးအစားမ်ား(အပိုဒ္၉ႏွင့္ အပိုဒ္၁၅)၁

လုပ္အားခအနည္းဆံုးတြင္ ေအာက္ပါအမ်ိဳးအစား၂မ်ိဳးရိွသည္။
ေဒသအလုိက္လုပ္အားခအနည္းဆုံး

အထူးသတ္မွတ္ထားသည့္အနည္းဆုံးလုပ္အားခ

၁

၂
အလုပ္ခန္႔စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ဒဏ္ခတ္သည့္စည္းမ်ဥ္းတုိ႔၏ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
(အပိုဒ္၈၉ႏွင့္ အပိုဒ္၉၁)၁၈

လုုပ္သားကုိ အစဥ္အၿမဲ၁၀ဦးအထက္ခန္႔အပ္သည့္အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ အလုပ္ခန္႔စည္းမ်ဥ္း(အလုပ္ခ်ိန္၊ လုပ္ အားခ၊ 

ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းစသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ား)ကုိျပဳလုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္း ၾကားရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

အလုပ္ခန္႔စည္းမ်ဥ္းသည္ ေသခ်ာေပါက္အစဥ္အၿမဲ လုပ္ငန္းခြင္တုိင္း၏ ျမင္ရလြယ္ကူသည့္ ေနရာတုိင္းတြင္ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္းတုိ႔ကုိျပဳလုပ္ၿပီး 

လုပ္သားအား အတိအလင္းအသိေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည့္တာဝန္ရွိပါသည္။

အလုပ္ခန္႔စည္းမ်ဥ္းတြင္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္နည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ လစာေလ်ာ့ခ်၍ဒဏ္ခတ္သည့္စည္းမ်ဥ္းအားခ် မွတ္သည့္အခါတြင္ 

ေလ်ာ့ခ်သည့္လစာ၏၁ႀကိမ္စာပမာဏသည္ ပွ်မ္းမွ်လစာ၁ရက္စာ၏တစ္ဝက္ကုိေက်ာ္လြန္ၿပီး ပမာဏစုစုေပါင္းသည္ ပံုမွန္ေပးေခ်သည့္လစာစုစုေပါင္း၏ 

၁၀ပုံပုံ၁ပုံကုိ ေက်ာ္လြန္၍မရပါ။

ျပည္နယ္၊ တုိင္း၊ ခရိုင္တုိင္းတြင္ ေသခ်ာေပါက္သတ္မွတ္ထားသည့္အနည္းဆံုးလုပ္အားခ။ စုိက္ပ်ိဳးေရး 
လုပ္ငန္းႏွင့္ အလုပ္အမ်ိဳးအစားႏွင့္မသက္ဆုိင္ပဲ ျပည္နယ္၊ တုိင္း၊ ခရိုင္အသီးသီးမွလုပ္ငန္းခြင္တြင္ 
အလုပ္လုပ္ ေနသည့္လုပ္သားမ်ားအားလံုးႏွင့္ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။
အထူးသတ္မွတ္ထားသည့္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်မွတ္ထားသည့္အနည္းဆံုးလုပ္အားခ။

လုပ္သားမွ ရာသီအလုိက္သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္တြင္ ႏွစ္စဥ္ခြင့္ကုိရရွိခဲ့ျခင္းသည္ လုပ္ငန္း၏ပံုမွန္လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္မႈကိုအတားအဆီးျဖစ္ေစခဲ့ပါက အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ ရာသီအေျပာင္းအလဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 

အလုပ္သမားစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္အား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားျခင္းအရ ေပးအပ္ထားေသာႏွစ္စဥ္ခြင့္မ်ားအနက္ 

၅ရက္ကုိေက်ာ္လြန္သည့္ရက္အေရအတြက္အတုိင္း အစီအစဥ္ေရး ဆြဲထားသည့္ ႏွစ္စဥ္ခြင့္စနစ္တြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အတူ 

အလုပ္သမားစီမံခန္႔ခြဲမႈ သေဘာ တူညီခ်က္အား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားျခင္းအရ ၅ရက္တာအတြင္း နာရီႏႈန္းျဖင့္သတ္မွတ္သည့္ႏွစ္စဥ္ခြင့္ကုိ သတ္မွတ္ 

ႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္ခန္႔အပ္သူအား ၁ရက္ ၄လ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၁၀ရက္အထက္ရွိသည့္ႏွစ္စဥ္ခြင့္ခံ စားခြင့္ေပးျခင္းခံရသည့္လုပ္သားမ်ားအားလံုးအား 

၁ႏွစ္အတြင္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ခြင့္၅ရက္ေပး ရန္တာဝန္ေပးအပ္ပါသည္။

ႏွစ္စဥ္ခြင့္သည္ အခြင့္အေရးရရွိသည့္ရက္မွစ၍ ၂ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ ပယ္ပ်က္သြားပါမည္။ အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ ႏွစ္ စဥ္ခြင့္ကုိ 

ရရွိသည့္လုပ္သားအေပၚတ ြင္ တရားမမွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ တားျမစ္ပါသည္။

၁၇      ႏွစ္စဥ္လုပ္သက္ခြင့္ရက(္အပိုဒ္၃၉ႏွင့္ အပိုဒ္၁၃၆)

အလုပခ္န္႔အပသ္သူည ္၆လအထကဆ္ကတ္ိကုအ္လပုဆ္ငး္ၿပးီ အလပုဆ္ငး္ရမည့ရ္ကစ္စုေုပါငး္၏၈၀%အထက ္အလပုဆ္ငး္ခဲသ့ည့လ္ပု္သားအား 

ေအာက္ပါ ႏွစ္စဥလ္ုပ္သက္ခြင့္ရက(္ေအာက္တြင္ "ႏွစ္စဥ္ခြင့္" ဟုေျပာမည္)အား ေပးရပါမည္။

●တစ္ပတ္လွ်င္ သတ္မွတ္အလုပ္ခ်ိန္သည္ နာရီ၃၀ႏွင့္အထက္ရွိသည့္လုပ္သား

ဆက္တိုက္အလုပ္ဆင္းသည့္
ႏွစ္အေရအတြက္ 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5

အထက္

ခြင့္ေပးသည့္ရက္အေရအတြက္ １０ １１ １２ １４ １６ １８ ２０

တစ္ပတ္လွ်င္ 
သတ္မွတ္အ 

လုပ္ဆင္းရက္အေရအတြက္

တစ္ႏွစ္လွ်င္ သတ္မွတ္အ 
လုပ္ဆင္းရက္အေရအတြက္

ဆက္တိုက္အလုပ္ဆင္းသည့္
ႏွစ္အေရအတြက္

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 အထက္

၄ရက္ ၁၆၉ရက္မွ ၂၁၆ရက္အထိ ７ ８ ９ １０ １２ １３ １５

၃ရက္ ၁၂၁ရက္မွ ၁၆၈ရက္အထိ ５ ６ ６ ８ ９ １０ １１

၂ရက္ ၇၃ရက္မွ ၁၂၀ရက္အထိ ３ ４ ４ ５ ６ ６ ７

၁ရက္ ၄၈ရက္မွ ၇၂ရက္အထိ １ ２ ２ ２ ３ ３ ３

●ရိုးရုိးလုပ္သား

(တစ္ပတ္လွ်င္ သတ္မွတ္အလုပ္ဆင္းရက္သည္ ၅ရက္အထက္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ပတ္လွ်င္ သတ္မွတ္ အလုပ္ခ်ိန္နာရီ၃၀အထက္ရွိသည့္လုပ္သား)

၁

၂

၄

၃





09 10

လုပ္သားေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဥပေဒ/လုပ္သားမေတာ္တဆမႈေလ်ာ္ေၾကးအာမခံဥပေဒ

လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း(အပိုဒ္၆၆၏၈)၅

လုပ္ငန္းရွင္သည္ တစ္ပတ္လွ်င္နာရီ၄၀ေက်ာ္လြန္၍အလုပ္လုပ္ၿပီး တစ္လလွ်င္နာရီ၈၀ေက်ာ္လြန္သည့္လုပ္ သားအား အလြန္အမင္းအလုပ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ 
က်န္မာေရးထိခိုက္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဆရာဝန္ႏွင့္ လူေတြ႕စစ္ေဆးေစျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

လုပ္သား၏အလုပ္တာဝန္(အပိုဒ္၂၆)၆
လုပ္သားသည္ လုပ္ငန္းရွင္မွေဆာင္ရြက္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတုိင္းလိုက္နာၿပီး လုိအပ္သည့္အေၾကာင္း အရာမ်ားကုိ လုိက္နာရပါမည္။

က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း(အပိုဒ္၆၆)၄

လုပ္ငန္းရွင္သည္ လုပ္သားခန္႔အပ္သည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒျဖင့္သတ္မွတ္ထားသည့္ကာလတုိင္းတြင္ ဥပ 
ေဒျဖင့္ခ်မွတ္ထားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္သား၏က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းတို႔ကုိ ေဆာင္ ရြက္ရပါမည္။
●ရိုးရိုးက်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း…လုပ္သားအားခန္႔အပ္သည့္အခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ကာလ(၁ႏွစ္အ တြင္း ၁ႀကိမ္*)စသည္ျဖင့္ 

က်န္းမာေရးစစ္ေဆးရပါမည္
* ညဆုိင္းအလုပ္ဆင္းျခင္းတုိ႔ကုိေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္သားမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္ေျပာင္းေရႊ႕ လဲလွယ္ ျခင္း ကုိ ၆လၾကာအတြင္း ၁ႀကိမ္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္

●အထူးက်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း…အႏၲရာယ္မ်ားသည့္လုပ္ငန္းတြင္အလုပ္လုပ္သည့္လုပ္သား*အား ခန္႔အပ္သည့္အခါတြင္ 
ေနရာအေျပာင္းအလဲလုပ္သည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ကာလတုိင္းတြင္ သီးသန္႔ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးရပါမည္
* ေက်ာက္ဂြမ္းလုပ္ငန္းစသည္တုိ႔တြင္ အလုပ္လုပ္ေစဖူးသည့္လုပ္သားမ်ားထဲမွ လက္ရွိခန္႔အပ္ထားသူ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေဆာင္ရြက္ရပါမည္

လုပ္သားမေတာ္တဆမႈေလ်ာ္ေၾကးအာမခံဥပေဒ၅။
လုုပ္သားသည္ လုပ္ငန္းမေတာ္တဆမႈ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္သြားအလုပ္ျပန္စဥ္မေတာ္တဆမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ 

ေသဆံုးျခင္းတုိ႔အတြက္ျဖစ္သည့္ မေတာ္တဆမႈေလ်ာ္ေၾကးအာမခံစနစ္သည္ ထိခိုက္နစ္နာ သူ သုိ႔မဟုတ္ 
၎၏က်န္ရစ္မိသားစုတုိ႔၏ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ေအာက္ပါအတုိင္းေလ်ာ္ေၾကးေပးရပါမည္။

လုပ္သားေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဥပေဒ၄။ 
ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈတုိ႔ကုိ ကာကြယ္ရန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၁

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ လုပ္သား၏ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈတုိ႔ကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေဘး ကင္းလံုၿခံဳေရးကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊
အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားဝတ္ဆင္ေစျခင္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာလုပ္ ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားၫႊန္ၾကားျခင္းစသည့္ 
ဥပေဒျဖင့္ခ်မွတ္ထားသည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ စီမံေဆာင္ရြက္ရ ပါမည္။

အျမင့္ေနရာမ်ားတြင္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေပါက္က်ဥ္းမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊ အကာအရံစသည္တုိ႔ ကုိတပ္ဆင္ျခင္း၊ ပုံသြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ 
အင္ဂ်င္နီယာစက္ပစၥည္းမ်ားစသည္တုိ႔ကုိ သင့္ေလ်ာ္စြာေဘးကင္း လံုၿခဳံေရးကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
အႏၲရာယ္မ်ားေသာပစၥည္းမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္စြာထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ျခင္းစသည္

ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရးပညာေပးျခင္း(အပိုဒ္၅၉)၂

လုပ္ငန္းရွင္သည္ လုပ္သားအားခန္႔အပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕လုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ သည့္အခါ 
လုိအပ္သည့္ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရးပညာေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီး တဖန္ ဥပေဒႏွင့္ခ်မွတ္ထား သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အလုပ္လုပ္သည့္အခါမ်ိဳးအတြက္ ပညာေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရ ပါမည္။

အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းကန္႔သတ္မႈမ်ား(အပိုဒ္၆၁)၃

လုပ္ငန္းရွင္သည္ အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ပစၥည္းမ်ားအားကုိင္တြယ္ျခင္းစသည္ ဥပေဒျဖင့္ခ်မွတ္ထားသည့္လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ 
အရည္အခ်င္းအသိအမွတ္ျပဳခံထားရသည့္လုပ္သားမ်ားမွလြဲ၍ အလုပ္လုပ္ေစျခင္းမရွိရပါ။

<ဥပေဒျဖင့္ခ်မွတ္ထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ား>
●ကရိန္း(မတင္သည့္ပစၥည္းအေလးခ်ိန္၅တန္အထက္ရွိသည့္အရာ)ေမာင္းႏွင္ျခင္း
●ေရႊ႕လ်ားႏိုင္သည့္ကရိန္း(မတင္သည့္ပစၥည္းအေလးခ်ိန္၁တန္အထက္ရွိသည့္အရာ)

ေမာင္းႏွင္ျခင္း
●ကရိန္းႀကိဳးစစ္ေဆးတြက္ခ်က္သည့္လုပ္ငန္း

(မတင္သည့္ပစၥည္းအေလးခ်ိန္၁တန္အထက္ရွိသည့္ကရိန္း စသည္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အရာမ်ား)

●ဝန္ပင့္ယာဥ္စသည့္ပစၥည္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္စက္ပစၥည္းမ်ား
(အမ်ားဆံုးပစၥည္းအေလးခ်ိန္၁တန္ရွိ သည့္အရာ)ေမာင္းႏွင္ျခင္း
●ဂတ္စ္ေငြ႔သံုးဂေဟေဆာ္လုပ္ငန္း
●ေဆာက္လုပ္ေရးသုံးယာဥ္ရထားမ်ား

(စက္အေလးခ်ိန္၃တန္အထက္ရွိသည့္အရာ)ေမာင္းႏွင္ျခင္းစသည္

ကုသမႈလိုအပ္ပါက ကုသမႈအက်ိဳးခံစားခြင့္ သို႔မဟုတ္ ကုသစရိတ္ကိုေပးေခ်ျခင္း

ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာျခင္းတို႔ေပ်ာက္ကင္းၿပီးေနာက္တြင္လည္း 
ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားက်န္ရွိခဲ့သည့္အခါ ထိခိုက္နစ္နာသည့္အတိုင္းအတာအလိုက္ ပင္စင္ 
ေၾကး သို႔မဟုတ္ ယာယီလုပ္အားခေငြကို ေပးေခ်ျခင္း

ေသဆုံးခဲ့ပါက က်န္ရစ္မိသားစုဦးေရအတိုင္း ပင္စင္ေၾကး သို႔မဟုတ္ ယာယီလုပ္အားခေငြကို 
ေပးေခ် ျခင္း

ကုသမႈခံယူရေသာေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိပဲ လုပ္အားခမရယူႏိုင္သည့္အခါတြင္ 
အဆိုပါ၄ရက္ ေျမာက္ေန႔မွစ၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္အေျခခံရက္ပမာဏ၏ ၈၀%ကို ေပးေခ်ျခင္း

ကုသစရိတ္(ေလ်ာ္ေၾကး) 
ေပးေခ်ျခင္း

အလုပ္ နားျခင္း(ေလ်ာ္ေၾကး)
အတြက္ေပးေခ်ျခင္း

ထိခိုက္နစ္နာမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး)
အတြက္ ေပးေခ်ျခင္း

က်န္ရစ္မိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)
အတြက္ေပးေခ်ျခင္းစသည္
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ေမးေလ့ရွိေသာေမးခြႏ္းမ်ား

၆။ 

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီပါက အလုပ္ထုတ္ျခင္းကို ဥပေဒအရတားျမစ္ပါသည္။
     လူမ်ိဳး၊ ယုံၾကည္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္အေၾကာင္းအရာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အလုပ္ထုတ္ျခင္း
     လုပ္သားသည္ အလုပ္သမားစံႏႈန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္း၊ ခရိုင္လုပ္သားဌာနသို႔ 

သီးသန္႔လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္အကူအညီေတာင္းျခင္းတို႔ကို အေၾကာင္း ျပဳ၍ 
အလုပ္ထုတ္ျခင္း

Q.4

ANSWER

လုပ္သားမေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ကုသမႈခံယူရန္အလုပ္နားျခင္း၊ မီးမဖြားခင္ႏွင့္မီးဖြားၿပီးေနာက္ 
အလုပ္နားေန သည့္ကာလအတြင္းႏွင့္ ထုိကာလေနာက္ပိုင္းရက္၃၀အတြင္းအျပင္ 
လုပ္သားအား အလုပ္ထုတ္ျခင္းကုိ တား ျမစ္ထားသည့္အခါမ်ိဳးရွိသည္ဟုၾကားသိထားပါသည္။ 
ထုိအခါမ်ိဳးသည္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာအခ်ိန္မ်ိဳးျဖစ္ပါသနည္း။

၁

၂

Q.1

ANSWER လုပ္သားစာခ်ဳပ္သည္ သက္တမ္းကာလသတ္မွတ္သည့္အခါတြင္ အမ်ားဆုံးကိုခ်မွတ္ထားၿပီး သက္တမ္းမပါ 
ဝင္ေသာစာခ်ဳပ္အေနျဖင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းျပည့္သြားပါက အလုပ္ခန္႔ 
အပ္သူႏွင့္လုပ္သားသည္ အျပန္အလွန္သေဘာတူညီပါက စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုးႏိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔သက္တမ္း 
ပါဝင္ေသာလုပ္သားစာခ်ဳပ္ကို သက္တမ္းတိုး၍ စုစုေပါင္း၅ႏွစ္ကိုေက်ာ္လြန္ပါက လုပ္သား၏ေလွ်ာက္ထားျခင္းအ ရ 
သက္တမ္းမပါဝင္ေသာစာခ်ဳပ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

 (၀၅)၊     (၀၃)တြင္အတည္ျပဳႏုိင္သည္

လုပ္သားစာခ်ဳပ္သည္ ေသခ်ာေပါက္စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုိ ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ပါသလား။ 
ထုိ႔ေနာက္ သက္တမ္း ျပည့္ၿပီးသြားပါက စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတုိးႏုိင္ပါသလား။

၁။ ၂။

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ လုပ္သားအား စာခ်ဳပ္သက္တမ္းမျပည့္ခင္တြင္ အလုပ္ထြက္ပါက ေလ်ာ္ေၾကးေပးရ မည္ဟု 
သတ္မွတ္ထားျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။

(၀၇)တြင္ အတည္ျပဳႏုိင္သည္

Q.2

ANSWER

၃ႏွစ္စာခ်ဳပ္သက္တမ္းျဖင့္အလုပ္လုပ္ေနၿပီး အလုပ္ခန္႔အပ္သူမွ သက္တမ္းမျပည့္ခင္တြင္ 
အလုပ္ထြက္ပါက ဒဏ္ေၾကးယန္း၅သိန္းကုိေပးေခ်ရမည္ဟုေျပာေနပါသည္။ 
အမွန္တကယ္ေပးေခ်ရန္လုိအပ္ပါသလား။

၁။

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ လုပ္သားမွ လုပ္ငန္းေၾကာင့္ဒဏ္ရာရ၍ ကုသမႈခံယူရန္အလုပ္နားေနစဥ္အတြင္း အလုပ္ 
ထုတ္ခြင့္မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္အျခားမသက္သာသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္း 
ဆက္လုပ္ရန္မျဖစ္ႏုိင္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ဤကဲ့သို႔ေသာအလုပ္ထုတ္ခြင့္တားျမစ္ခ်က္သည္ အက်ဳံးမဝင္ေတာ့ပါ။

(၀၈)တြင္ အတည္ျပဳႏုိင္သည္

Q.3

ANSWER

အလုပ္ခြင္တြင္ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည့္အတြက္ 
ကုသမႈခံယူရန္အလုပ္နားေနခဲ့ေသာ္လည္း ကုမၸဏီစီးပြားေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ဟုဆိုကာ 
အလုပ္ထုတ္ခံခဲ့ရပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔အလုပ္ထုတ္ျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳ ထားပါသလား။

၁။

     အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမွ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ျခင္း၊ အလုပ္သမားအစည္းအေဝး၏ မွန္ကန္ေသာအျပဳအမူကို ျပဳလုပ္ေၾကာင္းကို 
အေၾကာင္းျပဳ၍ အလုပ္ထုတ္ျခင္း

     မိန္းကေလးျဖစ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ မိန္းကေလးသည္မဂၤလာေဆာင္ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ မီးဖြားျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
မီးမဖြားခင္ႏွင့္မီးဖြားၿပီးေနာက္ အလုပ္နားျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အလုပ္ထုတ္ျခင္း

     ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္အလုပ္နားျခင္း သို႔မဟုတ္ သက္ႀကီးရြယ္အိုျပဳစုရန္အလုပ္နားျခင္းတို႔ကို ေလွ်ာက္ထား ျခင္း၊ 
သို႔မဟုတ္ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္အလုပ္နားျခင္းႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္အလုပ္နားျခင္းကို 
အေၾကာင္းျပဳ၍ အလုပ္ထုတ္ျခင္း

(၀၈)တြင္ အတည္ျပဳႏုိင္သည္၁။

၃

၄

၅

Q.5
ANSWER လုပ္သားသည္ အလုပ္ထြက္သည့္အခါတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္လုပ္အားခေပးေခ်ရက္မတိုင္ခင္တြင္လည္း 

မတြက္ရေသးသည့္လုပ္အားခကို ၇ရက္အတြင္း ရယူႏိုင္ပါသည္။
(၁၁)တြင္ အတည္ျပဳႏုိင္သည္

အလုပ္ထြက္သည့္အခါတြင္ ေပးေခ်ရက္မေရာက္ေသးသည့္ လုပ္အားခအား ရယူႏိုင္ပါသလား။

၁။

Q.6

ANSWER အလုပ္ခန္႔အပ္သူ၏သေဘာျဖင့္ အလုပ္နားခဲ့ပါက အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ လုပ္သားအား ေပးေခ်ရမည့္လုပ္ 
အားခပမာဏ၏၆၀%အထက္ကို ေပးေခ်ရပါမည္။

(၁၃)တြင္ အတည္ျပဳႏုိင္သည္

အလုပ္မရွိသည့္အတြက္ စက္ရုံတြင္ ၁ပတ္အလုပ္နားရမည္ဟု အေျပာခံခဲ့ရပါသည္။ 
လုပ္အားခ ေသခ်ာေပါက္ ရႏိုင္ပါသလား။

၁။

၁ရက္လွ်င္၈နာရီေက်ာ္သည့္အလုပ္ခ်ိန္ျဖစ္ပါက အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခအပိုေၾကးေပးရန္လိုအပ္ၿပီး ပုံမွန္လုပ္အားခ ၏၁၂၅%၊ 
အေမးအေျဖအတိုင္းဆိုလွ်င္ ၁နာရီလွ်င္ ယန္း၁၅၀၀အထက္ရွိသည့္ပမာဏကို လုပ္အားခဟုသတ္ မွတ္ၿပီး ေပးေခ်ရပါမည္။ 
ထို႔ေနာက္ည၁၀နာရီမွစ၍မနက္၅နာရီအထိၾကားထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ပါက ညဆုိင္း အလုပ္ဆင္းျခင္း 
လုပ္အားခအပိုေၾကးအေနျဖင့္ ပုံမွန္လုပ္အားခ၏၂၅%ကို ေပးေခ်ရန္လိုအပ္ၿပီး အခ်ိန္ပို အလုပ္ဆင္းျခင္းႏွင့္ ေပါင္း ပါက ၁၅၀
%၊ အေမးအေျဖအတိုင္းဆိုလွ်င္ ၁နာရီယန္း၁၈၀၀ အထက္ရွိသည့္ ပမာဏကို ေပးေခ်ရန္ ကုမၸဏီအား 
တာဝန္ေပးအပ္ပါသည္။

(၁၆)တြင္ အတည္ျပဳႏုိင္သည္

Q.7

ANSWER

ပုံမွန္ ၁ရက္လွ်င္၈နာရီအလုပ္ခ်ိန္ျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္မ်ားသည့္အခါတြင္ 
၁ရက္လွ်င္၁၃နာရီအထက္၊ တစ္ ခါတစ္ရံည၁၀နာရီကုိ 
ေက်ာ္လြန္၍အလုပ္လုပ္ရသည့္အခါမ်ိဳးရိွပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ိဳးတြင္လည္း ၁နာရီ 
လစာယန္း၁၂၀၀ျဖင့္အလုပ္လုပ္ခဲ့သည့္အတိုင္းသာ လစာေပးေခ်ျခင္းခံခဲ့ရပါေသာ္လည္း 
ရပါသလား။

၁။
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ေမးေလ့ရွိေသာေမးခြႏ္းမ်ား

၆။ 

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီပါက အလုပ္ထုတ္ျခင္းကို ဥပေဒအရတားျမစ္ပါသည္။
     လူမ်ိဳး၊ ယုံၾကည္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္အေၾကာင္းအရာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အလုပ္ထုတ္ျခင္း
     လုပ္သားသည္ အလုပ္သမားစံႏႈန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္း၊ ခရိုင္လုပ္သားဌာနသို႔ 

သီးသန္႔လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္အကူအညီေတာင္းျခင္းတို႔ကို အေၾကာင္း ျပဳ၍ 
အလုပ္ထုတ္ျခင္း

Q.4

ANSWER

လုပ္သားမေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ကုသမႈခံယူရန္အလုပ္နားျခင္း၊ မီးမဖြားခင္ႏွင့္မီးဖြားၿပီးေနာက္ 
အလုပ္နားေန သည့္ကာလအတြင္းႏွင့္ ထုိကာလေနာက္ပိုင္းရက္၃၀အတြင္းအျပင္ 
လုပ္သားအား အလုပ္ထုတ္ျခင္းကုိ တား ျမစ္ထားသည့္အခါမ်ိဳးရွိသည္ဟုၾကားသိထားပါသည္။ 
ထုိအခါမ်ိဳးသည္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာအခ်ိန္မ်ိဳးျဖစ္ပါသနည္း။

၁

၂

Q.1

ANSWER လုပ္သားစာခ်ဳပ္သည္ သက္တမ္းကာလသတ္မွတ္သည့္အခါတြင္ အမ်ားဆုံးကိုခ်မွတ္ထားၿပီး သက္တမ္းမပါ 
ဝင္ေသာစာခ်ဳပ္အေနျဖင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းျပည့္သြားပါက အလုပ္ခန္႔ 
အပ္သူႏွင့္လုပ္သားသည္ အျပန္အလွန္သေဘာတူညီပါက စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုးႏိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔သက္တမ္း 
ပါဝင္ေသာလုပ္သားစာခ်ဳပ္ကို သက္တမ္းတိုး၍ စုစုေပါင္း၅ႏွစ္ကိုေက်ာ္လြန္ပါက လုပ္သား၏ေလွ်ာက္ထားျခင္းအ ရ 
သက္တမ္းမပါဝင္ေသာစာခ်ဳပ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

 (၀၅)၊     (၀၃)တြင္အတည္ျပဳႏုိင္သည္

လုပ္သားစာခ်ဳပ္သည္ ေသခ်ာေပါက္စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုိ ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ပါသလား။ 
ထုိ႔ေနာက္ သက္တမ္း ျပည့္ၿပီးသြားပါက စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတုိးႏုိင္ပါသလား။

၁။ ၂။

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ လုပ္သားအား စာခ်ဳပ္သက္တမ္းမျပည့္ခင္တြင္ အလုပ္ထြက္ပါက ေလ်ာ္ေၾကးေပးရ မည္ဟု 
သတ္မွတ္ထားျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။

(၀၇)တြင္ အတည္ျပဳႏုိင္သည္

Q.2

ANSWER

၃ႏွစ္စာခ်ဳပ္သက္တမ္းျဖင့္အလုပ္လုပ္ေနၿပီး အလုပ္ခန္႔အပ္သူမွ သက္တမ္းမျပည့္ခင္တြင္ 
အလုပ္ထြက္ပါက ဒဏ္ေၾကးယန္း၅သိန္းကုိေပးေခ်ရမည္ဟုေျပာေနပါသည္။ 
အမွန္တကယ္ေပးေခ်ရန္လုိအပ္ပါသလား။

၁။

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ လုပ္သားမွ လုပ္ငန္းေၾကာင့္ဒဏ္ရာရ၍ ကုသမႈခံယူရန္အလုပ္နားေနစဥ္အတြင္း အလုပ္ 
ထုတ္ခြင့္မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္အျခားမသက္သာသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္း 
ဆက္လုပ္ရန္မျဖစ္ႏုိင္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ဤကဲ့သို႔ေသာအလုပ္ထုတ္ခြင့္တားျမစ္ခ်က္သည္ အက်ဳံးမဝင္ေတာ့ပါ။

(၀၈)တြင္ အတည္ျပဳႏုိင္သည္

Q.3

ANSWER

အလုပ္ခြင္တြင္ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည့္အတြက္ 
ကုသမႈခံယူရန္အလုပ္နားေနခဲ့ေသာ္လည္း ကုမၸဏီစီးပြားေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ဟုဆိုကာ 
အလုပ္ထုတ္ခံခဲ့ရပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔အလုပ္ထုတ္ျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳ ထားပါသလား။

၁။

     အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမွ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ျခင္း၊ အလုပ္သမားအစည္းအေဝး၏ မွန္ကန္ေသာအျပဳအမူကို ျပဳလုပ္ေၾကာင္းကို 
အေၾကာင္းျပဳ၍ အလုပ္ထုတ္ျခင္း

     မိန္းကေလးျဖစ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ မိန္းကေလးသည္မဂၤလာေဆာင္ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ မီးဖြားျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
မီးမဖြားခင္ႏွင့္မီးဖြားၿပီးေနာက္ အလုပ္နားျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အလုပ္ထုတ္ျခင္း

     ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္အလုပ္နားျခင္း သို႔မဟုတ္ သက္ႀကီးရြယ္အိုျပဳစုရန္အလုပ္နားျခင္းတို႔ကို ေလွ်ာက္ထား ျခင္း၊ 
သို႔မဟုတ္ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္အလုပ္နားျခင္းႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္အလုပ္နားျခင္းကို 
အေၾကာင္းျပဳ၍ အလုပ္ထုတ္ျခင္း

(၀၈)တြင္ အတည္ျပဳႏုိင္သည္၁။

၃

၄

၅

Q.5
ANSWER လုပ္သားသည္ အလုပ္ထြက္သည့္အခါတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္လုပ္အားခေပးေခ်ရက္မတိုင္ခင္တြင္လည္း 

မတြက္ရေသးသည့္လုပ္အားခကို ၇ရက္အတြင္း ရယူႏိုင္ပါသည္။
(၁၁)တြင္ အတည္ျပဳႏုိင္သည္

အလုပ္ထြက္သည့္အခါတြင္ ေပးေခ်ရက္မေရာက္ေသးသည့္ လုပ္အားခအား ရယူႏိုင္ပါသလား။

၁။

Q.6

ANSWER အလုပ္ခန္႔အပ္သူ၏သေဘာျဖင့္ အလုပ္နားခဲ့ပါက အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ လုပ္သားအား ေပးေခ်ရမည့္လုပ္ 
အားခပမာဏ၏၆၀%အထက္ကို ေပးေခ်ရပါမည္။

(၁၃)တြင္ အတည္ျပဳႏုိင္သည္

အလုပ္မရွိသည့္အတြက္ စက္ရုံတြင္ ၁ပတ္အလုပ္နားရမည္ဟု အေျပာခံခဲ့ရပါသည္။ 
လုပ္အားခ ေသခ်ာေပါက္ ရႏိုင္ပါသလား။

၁။

၁ရက္လွ်င္၈နာရီေက်ာ္သည့္အလုပ္ခ်ိန္ျဖစ္ပါက အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခအပိုေၾကးေပးရန္လိုအပ္ၿပီး ပုံမွန္လုပ္အားခ ၏၁၂၅%၊ 
အေမးအေျဖအတိုင္းဆိုလွ်င္ ၁နာရီလွ်င္ ယန္း၁၅၀၀အထက္ရွိသည့္ပမာဏကို လုပ္အားခဟုသတ္ မွတ္ၿပီး ေပးေခ်ရပါမည္။ 
ထို႔ေနာက္ည၁၀နာရီမွစ၍မနက္၅နာရီအထိၾကားထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ပါက ညဆုိင္း အလုပ္ဆင္းျခင္း 
လုပ္အားခအပိုေၾကးအေနျဖင့္ ပုံမွန္လုပ္အားခ၏၂၅%ကို ေပးေခ်ရန္လိုအပ္ၿပီး အခ်ိန္ပို အလုပ္ဆင္းျခင္းႏွင့္ ေပါင္း ပါက ၁၅၀
%၊ အေမးအေျဖအတိုင္းဆိုလွ်င္ ၁နာရီယန္း၁၈၀၀ အထက္ရွိသည့္ ပမာဏကို ေပးေခ်ရန္ ကုမၸဏီအား 
တာဝန္ေပးအပ္ပါသည္။

(၁၆)တြင္ အတည္ျပဳႏုိင္သည္

Q.7

ANSWER

ပုံမွန္ ၁ရက္လွ်င္၈နာရီအလုပ္ခ်ိန္ျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္မ်ားသည့္အခါတြင္ 
၁ရက္လွ်င္၁၃နာရီအထက္၊ တစ္ ခါတစ္ရံည၁၀နာရီကုိ 
ေက်ာ္လြန္၍အလုပ္လုပ္ရသည့္အခါမ်ိဳးရိွပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ိဳးတြင္လည္း ၁နာရီ 
လစာယန္း၁၂၀၀ျဖင့္အလုပ္လုပ္ခဲ့သည့္အတိုင္းသာ လစာေပးေခ်ျခင္းခံခဲ့ရပါေသာ္လည္း 
ရပါသလား။

၁။

11 12

ေမးေလ့ရွိေသာေမးခြႏ္းမ်ား

ေမးေလ့ရွိေသာေမးခြႏ္းမ်ား

၆။ 

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီပါက အလုပ္ထုတ္ျခင္းကို ဥပေဒအရတားျမစ္ပါသည္။
     လူမ်ိဳး၊ ယုံၾကည္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္အေၾကာင္းအရာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အလုပ္ထုတ္ျခင္း
     လုပ္သားသည္ အလုပ္သမားစံႏႈန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္း၊ ခရိုင္လုပ္သားဌာနသို႔ 

သီးသန္႔လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္အကူအညီေတာင္းျခင္းတို႔ကို အေၾကာင္း ျပဳ၍ 
အလုပ္ထုတ္ျခင္း

Q.4

ANSWER

လုပ္သားမေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ကုသမႈခံယူရန္အလုပ္နားျခင္း၊ မီးမဖြားခင္ႏွင့္မီးဖြားၿပီးေနာက္ 
အလုပ္နားေန သည့္ကာလအတြင္းႏွင့္ ထုိကာလေနာက္ပိုင္းရက္၃၀အတြင္းအျပင္ 
လုပ္သားအား အလုပ္ထုတ္ျခင္းကုိ တား ျမစ္ထားသည့္အခါမ်ိဳးရွိသည္ဟုၾကားသိထားပါသည္။ 
ထုိအခါမ်ိဳးသည္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာအခ်ိန္မ်ိဳးျဖစ္ပါသနည္း။

၁

၂

Q.1

ANSWER လုပ္သားစာခ်ဳပ္သည္ သက္တမ္းကာလသတ္မွတ္သည့္အခါတြင္ အမ်ားဆုံးကိုခ်မွတ္ထားၿပီး သက္တမ္းမပါ 
ဝင္ေသာစာခ်ဳပ္အေနျဖင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းျပည့္သြားပါက အလုပ္ခန္႔ 
အပ္သူႏွင့္လုပ္သားသည္ အျပန္အလွန္သေဘာတူညီပါက စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုးႏိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔သက္တမ္း 
ပါဝင္ေသာလုပ္သားစာခ်ဳပ္ကို သက္တမ္းတိုး၍ စုစုေပါင္း၅ႏွစ္ကိုေက်ာ္လြန္ပါက လုပ္သား၏ေလွ်ာက္ထားျခင္းအ ရ 
သက္တမ္းမပါဝင္ေသာစာခ်ဳပ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

 (၀၅)၊     (၀၃)တြင္အတည္ျပဳႏုိင္သည္

လုပ္သားစာခ်ဳပ္သည္ ေသခ်ာေပါက္စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုိ ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ပါသလား။ 
ထုိ႔ေနာက္ သက္တမ္း ျပည့္ၿပီးသြားပါက စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတုိးႏုိင္ပါသလား။

၁။ ၂။

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ လုပ္သားအား စာခ်ဳပ္သက္တမ္းမျပည့္ခင္တြင္ အလုပ္ထြက္ပါက ေလ်ာ္ေၾကးေပးရ မည္ဟု 
သတ္မွတ္ထားျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။

(၀၇)တြင္ အတည္ျပဳႏုိင္သည္

Q.2

ANSWER

၃ႏွစ္စာခ်ဳပ္သက္တမ္းျဖင့္အလုပ္လုပ္ေနၿပီး အလုပ္ခန္႔အပ္သူမွ သက္တမ္းမျပည့္ခင္တြင္ 
အလုပ္ထြက္ပါက ဒဏ္ေၾကးယန္း၅သိန္းကုိေပးေခ်ရမည္ဟုေျပာေနပါသည္။ 
အမွန္တကယ္ေပးေခ်ရန္လုိအပ္ပါသလား။

၁။

အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ လုပ္သားမွ လုပ္ငန္းေၾကာင့္ဒဏ္ရာရ၍ ကုသမႈခံယူရန္အလုပ္နားေနစဥ္အတြင္း အလုပ္ 
ထုတ္ခြင့္မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္အျခားမသက္သာသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္း 
ဆက္လုပ္ရန္မျဖစ္ႏုိင္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ဤကဲ့သို႔ေသာအလုပ္ထုတ္ခြင့္တားျမစ္ခ်က္သည္ အက်ဳံးမဝင္ေတာ့ပါ။

(၀၈)တြင္ အတည္ျပဳႏုိင္သည္

Q.3

ANSWER

အလုပ္ခြင္တြင္ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည့္အတြက္ 
ကုသမႈခံယူရန္အလုပ္နားေနခဲ့ေသာ္လည္း ကုမၸဏီစီးပြားေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ဟုဆိုကာ 
အလုပ္ထုတ္ခံခဲ့ရပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔အလုပ္ထုတ္ျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳ ထားပါသလား။

၁။

     အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမွ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ျခင္း၊ အလုပ္သမားအစည္းအေဝး၏ မွန္ကန္ေသာအျပဳအမူကို ျပဳလုပ္ေၾကာင္းကို 
အေၾကာင္းျပဳ၍ အလုပ္ထုတ္ျခင္း

     မိန္းကေလးျဖစ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ မိန္းကေလးသည္မဂၤလာေဆာင္ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ မီးဖြားျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
မီးမဖြားခင္ႏွင့္မီးဖြားၿပီးေနာက္ အလုပ္နားျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အလုပ္ထုတ္ျခင္း

     ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္အလုပ္နားျခင္း သို႔မဟုတ္ သက္ႀကီးရြယ္အိုျပဳစုရန္အလုပ္နားျခင္းတို႔ကို ေလွ်ာက္ထား ျခင္း၊ 
သို႔မဟုတ္ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္အလုပ္နားျခင္းႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္အလုပ္နားျခင္းကို 
အေၾကာင္းျပဳ၍ အလုပ္ထုတ္ျခင္း

(၀၈)တြင ္အတည္ျပဳႏုိင္သည္၁။

၃

၄

၅

Q.5
ANSWER လုပ္သားသည္ အလုပ္ထြက္သည့္အခါတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္လုပ္အားခေပးေခ်ရက္မတိုင္ခင္တြင္လည္း 

မတြက္ရေသးသည့္လုပ္အားခကို ၇ရက္အတြင္း ရယူႏိုင္ပါသည္။
(၁၁)တြင္ အတည္ျပဳႏုိင္သည္

အလုပ္ထြက္သည့္အခါတြင္ ေပးေခ်ရက္မေရာက္ေသးသည့္ လုပ္အားခအား ရယူႏိုင္ပါသလား။

၁။

Q.6

ANSWER အလုပ္ခန္႔အပ္သူ၏သေဘာျဖင့္ အလုပ္နားခဲ့ပါက အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ လုပ္သားအား ေပးေခ်ရမည့္လုပ္ 
အားခပမာဏ၏၆၀%အထက္ကို ေပးေခ်ရပါမည္။

(၁၃)တြင္ အတည္ျပဳႏုိင္သည္

အလုပ္မရွိသည့္အတြက္ စက္ရုံတြင္ ၁ပတ္အလုပ္နားရမည္ဟု အေျပာခံခဲ့ရပါသည္။ 
လုပ္အားခ ေသခ်ာေပါက္ ရႏိုင္ပါသလား။

၁။

၁ရက္လွ်င္၈နာရီေက်ာ္သည့္အလုပ္ခ်ိန္ျဖစ္ပါက အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခအပိုေၾကးေပးရန္လိုအပ္ၿပီး ပုံမွန္လုပ္အားခ ၏၁၂၅%၊ 
အေမးအေျဖအတိုင္းဆိုလွ်င္ ၁နာရီလွ်င္ ယန္း၁၅၀၀အထက္ရွသိည့္ပမာဏကို လုပ္အားခဟုသတ္ မွတ္ၿပီး ေပးေခ်ရပါမည္။ 
ထို႔ေနာက္ည၁၀နာရီမွစ၍မနက္၅နာရီအထိၾကားထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ပါက ညဆုိင္း အလုပ္ဆင္းျခင္းလုပ္အားခအပိုေၾကး
အေနျဖင့္ ပုံမွန္လုပ္အားခ၏၂၅%ကို ေပးေခ်ရန္လိုအပ္ၿပီး အခ်နိ္ပို အလုပ္ဆင္းျခင္းႏွင့္ ေပါင္း ပါက ၁၅၀ %၊ အေမးအေျဖ
အတိုင္းဆိုလွ်င္ ၁နာရီယန္း၁၈၀၀ အထက္ရွသိည့္ ပမာဏကို ကုမၸဏီမု ေပး ေခ်ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(၁၆)တြင္ အတည္ျပဳႏုိင္သည္

Q.7

ANSWER

ပုံမွန္ ၁ရက္လွ်င္၈နာရီအလုပ္ခ်ိန္ျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္မ်ားသည့္အခါတြင္ 
၁ရက္လွ်င္၁၃နာရီအထက္၊ တစ္ ခါတစ္ရံည၁၀နာရီကုိ 
ေက်ာ္လြန္၍အလုပ္လုပ္ရသည့္အခါမ်ိဳးရိွပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ိဳးတြင္လည္း ၁နာရီ 
လစာယန္း၁၂၀၀ျဖင့္အလုပ္လုပ္ခဲ့သည့္အတိုင္းသာ လစာေပးေခ်ျခင္းခံခဲ့ရပါေသာ္လည္း 
ရပါသလား။

၁။
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ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ဌာနမိတ္ဆက္ျခင္း

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ဌာနမိတ္ဆက္ျခင္း

၇။ 
ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

က်န္းမာေရးႏွင့္အလုပ္သမားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတြင္ "ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား" ကုိ ထားရွိၿပီး အဂၤလိပ္စကား၊ တရုတ္စကား၊ 
စပိန္စကား၊ ေပၚတူဂီစကား၊ ဖိလစ္ပိုင္စကား၊ ဗီယက္နမ္စကား၊ ျမန္မာစကားႏွင့္ နီေပါစကားစသည့္ ဘာသာစကား၈မ်ိဳးျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္သားမ်ားအား
လက္ခံေဆြးေႏြးေပးပါသည္။

"ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား"တြင္ အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ဥပေဒအေၾကာင္းရွင္းလင္းျပျခင္းႏွင့္ သက္ဆက္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးျခင္း တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

"ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား"ျဖင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ႀကိဳးဖုန္းမွဆိုလွ်င္ စကၠန္႔၁၈၀ တုိင္း ၈.၅ယန္း(အခြန္ပါၿပီး)၊ 
လက္ကိုင္ဖုန္းမွဆိုလွ်င္ စကၠန္႔၁၈၀တိုင္း ၁၀ယန္း(အခြန္ပါၿပီး)ကုန္က်ေငြကို ေပးေခ်ရပါမည္။

"အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးသည့္အေရးေပၚဖုန္းလိုင္း" သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္အလုပ္သမားေရးရာ
ဝန္ႀကီးဌာနမွအပ္ႏွံထားသည့္လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမည္သည့္ေနရာတြင္မဆို အခမဲ့ေခၚဆိုႏိုင္သည့္ 
အခမဲ့ဖုန္းျဖစ္ပါသည္။ ႀကိဳးဖုန္း၊ လက္ကုိင္ဖုန္းမည္သည့္ဟာျဖင့္မဆို ေခၚဆုိႏိုင္ပါသည္။

"အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးသည့္အေရးေပၚဖုန္းလိုင္း" ျဖင့္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ဂ်ပန္စကား အပါအဝင္ အဂၤလိပ္စကား၊ တရုတ္စကား၊ 
စပိန္စကား၊ ေပၚတူဂီစကား၊ ဖိလစ္ပိုင္စကား၊ ဗီယက္နမ္စကား၊ ျမန္မာစကားႏွင့္ နီေပါစကားစသည့္ ဘာသာစကား၈မ်ိဳးျဖင့္ လက္ခံေဆြးေႏြးေပးပါသည္။ ျပည္နယ္၊ တုိင္း၊ 
ခရိုင္မွအလုပ္သမားေရးရာဌာနႏွင့္ အလုပ္သမားစံႏႈန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနပိတ္ၿပီးေနာက္ႏွင့္ ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒအေၾကာင္းရွင္းလင္းျပျခင္းႏွင့္ သက္ဆက္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

ဘာသာစကား
အဂၤလိပ္စကား
တရုတ္စကား
ေပၚတူဂီစကား

တနလၤာမွ ေသာၾကာအထိ

စပိန္စကား
ဖိလစ္ပိုင္စကား

မနက္၁၀နာရီမွ ေန႔လည္၃နာရီအထိ
(ေန႔လည္၁၂နာရီမွ 

ေန႔လည္၁နာရီအထိမရပါ)
ဗီယက္နမ္စကား

*  အစုိးရရုံးပိတ္ရက္၊ ၂၉ရက္ ၁၂လပိုင္းမွ ၃ရက္ ၁လပိုင္းအထိ ပိတ္ပါသည္။       *  ဖုန္းေခၚဆိုခသည္ ေခၚဆိုသည့္ဘက္မွကုန္က်ပါမည္။

ျမန္မာစကား
နီေပါစကား

0570-001701
0570-001702
0570-001703
0570-001704
0570-001705
0570-001706
0570-001707
0570-001708

အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ
တနလၤာမွ ေသာၾကာအထိ

တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး
အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး

ေခၚဆိုႏိုင္သည့္ရက္ ေခၚဆိုႏိုင္သည့္အခ်ိန္ ဖုန္းနံပါတ္

အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးသည့္ အေရးေပၚဖုန္းလိုင္း

ဘာသာစကား

အဂၤလိပ္စကား

ဂ်ပန္စကား

တရုတ္စကား

ေပၚတူဂီစကား

တနလၤာေန႔မွ 
တနဂၤေႏြေန႔အထိ

(ေန႔စဥ္)

စပိန္စကား

ဖိလစ္ပိုင္စကား

◯ၾကားရက္
(တနလၤာမွ ေသာၾကာအထိ) 

ညေန၅နာရီမွ ည၁၀နာရီအထိ

◯စေန၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ 
အစိုးရရုံးပိတ္ရက္

မနက္၉နာရီမွ ည၉နာရီအထိ
ဗီယက္နမ္စကား

ျမန္မာစကား

နီေပါစကား

0120-811-610
0120-004-008
0120-150-520
0120-290-922
0120-336-230
0120-400-166
0120-558-815
0120-662-700
0120-750-880

အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ၊ စေန

အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာ၊ စေန

ဗုဒၶဟူး၊ တနဂၤေႏြ

ေခၚဆိုႏိုင္သည့္ရက္ ေခၚဆိုႏိုင္သည့္အခ်ိန္ ဖုန္းနံပါတ္

ႏွစ္စဥ္ခြင့္ခံစားခြင့္သည္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအရ "လုပ္သားေတာင္းဆိုသည့္အခ်ိန္အခါ"တြင္ ေပးရပါမည္။ လုပ္ 
သားသတ္မွတ္သည့္ ေယဘူယ်ရက္လသည္ ႏွစ္စဥ္ခြင့္ေပးသည့္ရက္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ခြင့္ကို ခြဲ၍ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ခြင့္ရက္ဆက္တိုက္ယူျခင္းတို႔သည္လည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအရ လုပ္သားကသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ 
လုပ္သားမွသတ္မွတ္သည့္အခ်ိန္အခါတြင္ ခြင့္ရက္ေပးျခင္းသည္ "လုပ္ငန္း၏ပုံမွန္စီမံခန္႔ခြဲေရးကို အတားအဆီး ျဖစ္" ေစပါက 
လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းရန္အတြက္ အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ အခ်ိန္အခါေျပာင္းလဲခြင့္ရွိေသာ္ လည္း 
"အၿမဲတမ္းလူအင္အားမလုံေလာက္ျခင္း" ကို အခ်ိန္အခါေျပာင္းလဲျခင္း၏အေၾကာင္းျပခ်က္အျဖစ္ မျပဳလုပ္ ႏိုင္ပါ။

(၁၇)တြင ္အတည္ျပဳႏုိင္သည္

Q.8

ANSWER

၃ရက္ဆက္တုိက္ႏွစ္စဥ္ခြင့္ခံစားခြင့္ကုိ ရယူမည္ဟု ကုမၸဏီသို႔ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ 
ကုမၸဏီမွ အၿမဲတမ္းလူအင္အားမလံုေလာက္သည့္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ခြင့္ရယူျခင္းခြင့္မျပဳပါဟု 
အေျပာခံခဲ့ရပါေသာ္လည္း ရပါသလား။

၁။

လုပ္ငန္းရွင္သည္ စက္ရုံအတြင္းတြင္ ဝန္ပင့္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ေစသည့္အခါ အမ်ားဆုံးဝန္ပစၥည္းအေလးခ်ိန္ ၁တန္ 
အတြင္းရွိသည့္ ဝန္ပင့္ယာဥ္ျဖစ္ပါက အထူးသင္ၾကားျပသျခင္းခံယူထားၿပီးေသာသူကို ေမာင္းေစၿပီး အမ်ား 
ဆုံးဝန္ပစၥည္းအေလးခ်ိန္၁ တန္အထက္ရွိသည့္ ဝန္ပင့္ယာဥ္ျဖစ္ပါက ဝန္ပင့္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းနည္းပညာေလ့ 
လာေရးသင္တန္းၿပီးဆုံးထားသူကို ေမာင္းႏွင္ခိုင္းရပါမည္။

(၀၃)တြင ္အတည္ျပဳႏုိင္သည္ 

Q.9

ANSWER

စီနီယာဝန္ထမ္းဆီမွ စက္ရုံတြင္ ဝန္ပင့္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ရန္အေျပာခံခဲ့ရပါသည္။ 
ကၽြန္ေတာ္သည္ အထူးသျဖင့္ အရည္အခ်င္းအသိအမွတ္ျပဳမႈခံထားရျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ 
ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ပါသလား။

၄။

မေတာ္တဆမႈေလ်ာ္ေၾကးအာမခံသည္ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားပါ အပါအဝင္ လုပ္သားမ်ားအားလုံးအတြက္ အ 
က်ဳံးဝင္ပါသည္။ မေတာ္တဆမႈေလ်ာ္ေၾကးအာမခံတြင္ အလုုပ္လုပ္ေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္သြားအလုပ္ျပန္တြင္ 
ဒဏ္ရာရျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်ားနာၿပီး ကုသမႈခံယူရန္အတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္မဆင္းႏိုင္ဘဲ လုပ္အားခမယူႏိုင္သည့္ အခါတြင္ 
အလုပ္နားသည့္ ၄ရက္ေျမာက္ေန႔မွစတင္၍ အလုပ္နားျခင္း(ေလ်ာ္ေၾကး)အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို လက္ခံႏိုင္ပါသည္။
ခ်က္ခ်င္း အလုပ္သမားစံႏႈန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနသို႔ ေဆြးေႏြးေပးပါ။

တြင ္အတည္ျပဳႏုိင္သည္

Q.10

ANSWER

အလုပ္အတြင္းဒဏ္ရာရၿပီး အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ပါ။ ကုမၸဏီမွ ကုသစရိတ္ကုိ 
ေပးေခ်ထားေသာ္လည္း နားေနစဥ္ အတြင္းလုပ္အားခအား မေပးေခ်ပါ။

၅။
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ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ဌာနမိတ္ဆက္ျခင္း

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ဌာနမိတ္ဆက္ျခင္း

၇။ 
ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

က်န္းမာေရးႏွင့္အလုပ္သမားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတြင္ "ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား" ကုိ ထားရွိၿပီး အဂၤလိပ္စကား၊ တရုတ္စကား၊ 
စပိန္စကား၊ ေပၚတူဂီစကား၊ ဖိလစ္ပိုင္စကား၊ ဗီယက္နမ္စကား၊ ျမန္မာစကားႏွင့္ နီေပါစကားစသည့္ ဘာသာစကား၈မ်ိဳးျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္သားမ်ားအား
လက္ခံေဆြးေႏြးေပးပါသည္။

"ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား"တြင္ အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ဥပေဒအေၾကာင္းရွင္းလင္းျပျခင္းႏွင့္ သက္ဆက္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးျခင္း တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

"ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား"ျဖင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ႀကိဳးဖုန္းမွဆိုလွ်င္ စကၠန္႔၁၈၀ တုိင္း ၈.၅ယန္း(အခြန္ပါၿပီး)၊ 
လက္ကိုင္ဖုန္းမွဆိုလွ်င္ စကၠန္႔၁၈၀တိုင္း ၁၀ယန္း(အခြန္ပါၿပီး)ကုန္က်ေငြကို ေပးေခ်ရပါမည္။

"အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးသည့္အေရးေပၚဖုန္းလိုင္း" သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္အလုပ္သမားေရးရာ
ဝန္ႀကီးဌာနမွအပ္ႏွံထားသည့္လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမည္သည့္ေနရာတြင္မဆို အခမဲ့ေခၚဆိုႏိုင္သည့္ 
အခမဲ့ဖုန္းျဖစ္ပါသည္။ ႀကိဳးဖုန္း၊ လက္ကုိင္ဖုန္းမည္သည့္ဟာျဖင့္မဆို ေခၚဆုိႏိုင္ပါသည္။

"အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးသည့္အေရးေပၚဖုန္းလိုင္း" ျဖင့္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ဂ်ပန္စကား အပါအဝင္ အဂၤလိပ္စကား၊ တရုတ္စကား၊ 
စပိန္စကား၊ ေပၚတူဂီစကား၊ ဖိလစ္ပိုင္စကား၊ ဗီယက္နမ္စကား၊ ျမန္မာစကားႏွင့္ နီေပါစကားစသည့္ ဘာသာစကား၈မ်ိဳးျဖင့္ လက္ခံေဆြးေႏြးေပးပါသည္။ ျပည္နယ္၊ တုိင္း၊ 
ခရိုင္မွအလုပ္သမားေရးရာဌာနႏွင့္ အလုပ္သမားစံႏႈန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနပိတ္ၿပီးေနာက္ႏွင့္ ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒအေၾကာင္းရွင္းလင္းျပျခင္းႏွင့္ သက္ဆက္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

ဘာသာစကား
အဂၤလိပ္စကား
တရုတ္စကား
ေပၚတူဂီစကား

တနလၤာမွ ေသာၾကာအထိ

စပိန္စကား
ဖိလစ္ပိုင္စကား

မနက္၁၀နာရီမွ ေန႔လည္၃နာရီအထိ
(ေန႔လည္၁၂နာရီမွ 

ေန႔လည္၁နာရီအထိမရပါ)
ဗီယက္နမ္စကား

*  အစုိးရရုံးပိတ္ရက္၊ ၂၉ရက္ ၁၂လပိုင္းမွ ၃ရက္ ၁လပိုင္းအထိ ပိတ္ပါသည္။       *  ဖုန္းေခၚဆိုခသည္ ေခၚဆိုသည့္ဘက္မွကုန္က်ပါမည္။

ျမန္မာစကား
နီေပါစကား

0570-001701
0570-001702
0570-001703
0570-001704
0570-001705
0570-001706
0570-001707
0570-001708

အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ
တနလၤာမွ ေသာၾကာအထိ

တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး
အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး

ေခၚဆိုႏိုင္သည့္ရက္ ေခၚဆိုႏိုင္သည့္အခ်ိန္ ဖုန္းနံပါတ္

အလုပ္သမားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးသည့္ အေရးေပၚဖုန္းလိုင္း

ဘာသာစကား

အဂၤလိပ္စကား

ဂ်ပန္စကား

တရုတ္စကား

ေပၚတူဂီစကား

တနလၤာေန႔မွ 
တနဂၤေႏြေန႔အထိ

(ေန႔စဥ္)

စပိန္စကား

ဖိလစ္ပိုင္စကား

◯ၾကားရက္
(တနလၤာမွ ေသာၾကာအထိ) 

ညေန၅နာရီမွ ည၁၀နာရီအထိ

◯စေန၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ 
အစိုးရရုံးပိတ္ရက္

မနက္၉နာရီမွ ည၉နာရီအထိ
ဗီယက္နမ္စကား

ျမန္မာစကား

နီေပါစကား

0120-811-610
0120-004-008
0120-150-520
0120-290-922
0120-336-230
0120-400-166
0120-558-815
0120-662-700
0120-750-880

အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ၊ စေန

အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာ၊ စေန

ဗုဒၶဟူး၊ တနဂၤေႏြ

ေခၚဆိုႏိုင္သည့္ရက္ ေခၚဆိုႏိုင္သည့္အခ်ိန္ ဖုန္းနံပါတ္

ႏွစ္စဥ္ခြင့္ခံစားခြင့္သည္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအရ "လုပ္သားေတာင္းဆိုသည့္အခ်ိန္အခါ"တြင္ ေပးရပါမည္။ လုပ္ 
သားသတ္မွတ္သည့္ ေယဘူယ်ရက္လသည္ ႏွစ္စဥ္ခြင့္ေပးသည့္ရက္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ခြင့္ကို ခြဲ၍ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ခြင့္ရက္ဆက္တိုက္ယူျခင္းတို႔သည္လည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအရ လုပ္သားကသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ 
လုပ္သားမွသတ္မွတ္သည့္အခ်ိန္အခါတြင္ ခြင့္ရက္ေပးျခင္းသည္ "လုပ္ငန္း၏ပုံမွန္စီမံခန္႔ခြဲေရးကို အတားအဆီး ျဖစ္" ေစပါက 
လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းရန္အတြက္ အလုပ္ခန္႔အပ္သူသည္ အခ်ိန္အခါေျပာင္းလဲခြင့္ရွိေသာ္ လည္း 
"အၿမဲတမ္းလူအင္အားမလုံေလာက္ျခင္း" ကို အခ်ိန္အခါေျပာင္းလဲျခင္း၏အေၾကာင္းျပခ်က္အျဖစ္ မျပဳလုပ္ ႏိုင္ပါ။

(၁၇)တြင ္အတည္ျပဳႏုိင္သည္

Q.8

ANSWER

၃ရက္ဆက္တုိက္ႏွစ္စဥ္ခြင့္ခံစားခြင့္ကုိ ရယူမည္ဟု ကုမၸဏီသို႔ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ 
ကုမၸဏီမွ အၿမဲတမ္းလူအင္အားမလံုေလာက္သည့္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ခြင့္ရယူျခင္းခြင့္မျပဳပါဟု 
အေျပာခံခဲ့ရပါေသာ္လည္း ရပါသလား။

၁။

လုပ္ငန္းရွင္သည္ စက္ရုံအတြင္းတြင္ ဝန္ပင့္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ေစသည့္အခါ အမ်ားဆုံးဝန္ပစၥည္းအေလးခ်ိန္ ၁တန္ 
အတြင္းရွိသည့္ ဝန္ပင့္ယာဥ္ျဖစ္ပါက အထူးသင္ၾကားျပသျခင္းခံယူထားၿပီးေသာသူကို ေမာင္းေစၿပီး အမ်ား 
ဆုံးဝန္ပစၥည္းအေလးခ်ိန္၁ တန္အထက္ရွိသည့္ ဝန္ပင့္ယာဥ္ျဖစ္ပါက ဝန္ပင့္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းနည္းပညာေလ့ 
လာေရးသင္တန္းၿပီးဆုံးထားသူကို ေမာင္းႏွင္ခိုင္းရပါမည္။

(၀၃)တြင ္အတည္ျပဳႏုိင္သည္ 

Q.9

ANSWER

စီနီယာဝန္ထမ္းဆီမွ စက္ရုံတြင္ ဝန္ပင့္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ရန္အေျပာခံခဲ့ရပါသည္။ 
ကၽြန္ေတာ္သည္ အထူးသျဖင့္ အရည္အခ်င္းအသိအမွတ္ျပဳမႈခံထားရျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ 
ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ပါသလား။

၄။

မေတာ္တဆမႈေလ်ာ္ေၾကးအာမခံသည္ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားပါ အပါအဝင္ လုပ္သားမ်ားအားလုံးအတြက္ အ 
က်ဳံးဝင္ပါသည္။ မေတာ္တဆမႈေလ်ာ္ေၾကးအာမခံတြင္ အလုုပ္လုပ္ေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္သြားအလုပ္ျပန္တြင္ 
ဒဏ္ရာရျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်ားနာၿပီး ကုသမႈခံယူရန္အတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္မဆင္းႏိုင္ဘဲ လုပ္အားခမယူႏိုင္သည့္ အခါတြင္ 
အလုပ္နားသည့္ ၄ရက္ေျမာက္ေန႔မွစတင္၍ အလုပ္နားျခင္း(ေလ်ာ္ေၾကး)အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို လက္ခံႏိုင္ပါသည္။
ခ်က္ခ်င္း အလုပ္သမားစံႏႈန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနသို႔ ေဆြးေႏြးေပးပါ။

တြင ္အတည္ျပဳႏုိင္သည္

Q.10

ANSWER

အလုပ္အတြင္းဒဏ္ရာရၿပီး အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ပါ။ ကုမၸဏီမွ ကုသစရိတ္ကုိ 
ေပးေခ်ထားေသာ္လည္း နားေနစဥ္ အတြင္းလုပ္အားခအား မေပးေခ်ပါ။

၅။

14

0570-001-701
0570-001-702
0570-001-703
0570-001-704
0570-001-705
0570-001-706
0570-001-707
0570-001-708
0570-001-709
0570-001-712
0570-001-715
0570-001-716
0570-001-718

0120-811-610
0120-531-401
0120-531-402
0120-531-403
0120-531-404
0120-531-405
0120-531-406
0120-531-407
0120-531-408
0120-613-801
0120-613-802
0120-613-803
0120-613-804
0120-613-805

အဂၤလ်ိပ္ဘာသာ

တရုတ္ဘာသာ

ေပၚတူဂီဘာသာ

စပ်ိန္ဘာသာ

ဖ်ိလစ္ပ်ိုင္ဘာသာ

ဗီယက္နမ္ဘာသာ

ျမန္မာဘာသာ တနလၤာ

နီေပါဘာသာ အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူား၊ ၾကာသာပေတား

က်ိုရီားယာားဘာသာ ၾကာသာပေတား၊ ေသာၾကာ

ထ်ိုင္ားဘာသာ

အင္ဒ်ိုနီားရွာားဘာသာ

ကေမာၻဒီားယာားဘာသာ (ခမာဘာသာ)

မြန္ဂ်ိုဘာသာ ေသာၾကာ

ဗုဒၶဟူား

တနလၤာ မွ ေသာၾကာ

ဘာသာစကာား ဖြင့္လွစ္သည့္အခ ်ိန္ ဖုန္ားနံပါတ္

မနက္ ၁၀ နာရီမွ ေန႕လည္ ၃ နာရ

(ေန႕လည္ ၁၂ နာရီမွ 

ေန႔လည္ ၁ နာရီၾကာား မွလြ ၍)

     က န္ားမာေရားႏွင့္ အလုပ္သမာားဝန္ႀကီားဌာနတြင္ ႏု်ိင္ငံျခာားသာားအလုပ္သမာားမ ာားအတြက္ ေဆြားေႏြားတ်ိုင္ပင္ႏု်ိင္သည့္ ဖုန္ားနံပါတ္မ ာားက်ို ဖြင့္လွစ္ထာား

ရွ ်ိျပီား အဂၤလ်ိပ္ဘာသာ၊ တရုတ္ဘာသာတ်ို႔အျပင္ ေအာက္ပါဘာသာစကာား ၁၃ မ  ်ိ ားတ်ို႔ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ႏု်ိင္ငံျခာားသာား အလုပ္သမာားတ်ို႔ထံမွ ေဆြားေႏြားမွ မ ာားက်ို လက္ခံေျဖၾကာားလွ က္ရွ ်ိသည္။

     ႏု်ိင္ငံျခာားသာားအလုပ္သမာားမ ာားအတြက္ ေဆြားေႏြားတ်ိုင္ပင္ႏု်ိင္သည့္ဖုန္ားနံပါတ္မ ာားမွာ အလုပ္သတ္မွတ္ခ က္မ ာားႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ 

ေမားခြန္ားမ ာားႏွင့္ပတ္သတ္ျပီား ဥပေဒရွင္ားလင္ားခ က္မ ာားႏွင့္ သက္ဆ်ိုင္ရာဌာနမ ာားအာား မ်ိတ္ဆက္ လမ္ားညႊန္ျခင္ား စသည္တ်ို႔က်ို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

     န်ိုင္ငံျခာားသာားအလုပ္သမာားမ ာားအတြက္ေဆြားေႏြားတ်ိုင္ပင္ႏု်ိင္သည့္ဖုန္ားနံပါတ္မ ာားမွာ ေဆြားေႏြားမွ ုသည္ ၾက်ိ ားဖုန္ားနံပါတ္ မ ာားထံမွ ၁၈၀ စကၠန္႕လွ င္ ၈ .၅ ယန္ား (အခြန္ပါျပီား)၊ လက္ကု်ိင္ဖုန္ားမ ာားထံမွ ၁၈၀ စကၠန္႕လွ င္ ၁၀ ယန္ား 

(အခြန္ပါျပီား) အခေၾကားေငြ ကုန္က ပါမည္။

ႏု်ိင္ငံျခာားသာားအလုပ္သမာားမ ာားအတြက္ေဆြားေႏြားတ်ိုင္ပင္ႏု်ိင္သည့္ ဖုန္ားနံပါတ္လမ္ားညႊန္ခ က္

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ဌာနမိတ္ဆက္ျခင္း၇။ 

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ဌာနမိတ္ဆက္ျခင္း

အလုပ္သတ္မွတ္ခ က္မ ာားေဆြားေႏြားခန္ား Hot line လမ္ားညႊန္ခ က္
အလုပ္သတ္မွတ္ခ က္မ ာားေဆြားေႏြားခန္ား Hot line သည္ က န္ားမာေရားနွင့္ အလုပ္သမာားဝန္ႀကီားဌာနက တာဝန္ခံလုပ္ငန္ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လုပ္က်ိုင္ေနသည့္လုပ္ငန္ားျဖစ္သည္။ တစ္ႏု်ိင္ငံလုံား မည္သည့္ေနရာမွ မဆ်ို 

အခမ့ ဖုန္ားဆက္ႏု်ိင္သည့္ အခမ့ ဖုန္ားျဖစ္သည္။ ႀက်ိ ားဖုန္ား၊ လက္က်ိုင္ဖုန္ား၊ အမ ာားသုံားဖုန္ား မည္သည္မဆ်ို အသုံားျပ ႏု်ိင္ပါသည္။

     အလုပ္သတ္မွတ္ခ က္မ ာားေဆြားေႏြားခန္ား Hot line မွာေဆြားေႏြားျခင္ားသည္ ဂ ပန္ဘာသာအျပင္ အဂၤလ်ိပ္ဘာသာ၊ တရုတ္ဘာသာ တ်ို႔အျပင ္ေအာက္ပါဘာသာစကာား ၁၄ မ ်ိ ားတ်ို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပားလ က္ရွ ်ိပါသည္။ 

ခရ်ိုင္ေဒသအလုပ္သမာားဌာနႏွင့္ အလုပ္သမာား အေျခခံစံႏွ န္ား ႀကီားၾကပ္ ဌာနတ်ို႔၏ ရုံားပ်ိတ္ခ ်ိန္ေနာက္ပ်ိုင္ားႏွင့္ ပ်ိတ္ရက္မ ာားတြင္ အလုပ္သတ္မွတ္ခ က္မ ာားႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ ေမားခြန္ားမ ာားနွင့္ပတ္သတ္၍ 

ဥပေဒရွင္ားလင္ားခ က္မ ာားႏွင့္ သက္ဆ်ိုင္ရာအဖြ  ႕အစည္ားမ ာားမ်ိတ္ဆက္မွ  စသည္တ်ို႔က်ိုေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ဖြင့္လွစ္သည့္ေန႕

ဘာသာစကာား ဖြင့္လွစ္သည့္ေန႕ ဖြင့္လွစ္သည့္အခ ်ိန္ ဖုန္ားနံပါတ္

ဂ ပန္ဘာသာ
အဂၤလ်ိပ္ဘာသာ

တရုတ္ဘာသာ

ေပၚတူဂီဘာသာ

စပ်ိန္ဘာသာ

ဖ်ိလစ္ပ်ိုင္ဘာသာ

ဗီယက္နမ္ဘာသာ

ျမန္မာဘာသာ

နီေပါဘာသာ

က်ိုရီားယာားဘာသာ

ထ်ိုင္ားဘာသာ

အင္ဒ်ိုနီားရွာားဘာသာ

ကေမာၻဒီားယာားဘာသာ (ခမာဘာသာ)

မြန္ဂ်ိုဘာသာ

အဂၤါ၊ ၾကာသာပေတားမွ စေန

အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူား၊ စေန

ဗုဒၶဟူား၊ ေသာၾကာ၊ စေန

တနလၤာ မွ တနဂၤေႏြ

ဗုဒၶဟူား၊ တနဂၤေႏြ

ၾကာသာပေတား၊ တနဂၤေႏြ

တနလၤာ၊ စေန

〇ၾကာားရက္ (တနလၤာ မွ ေသာၾကာ)

ညေန ၅ နာရီမွ ည ၁၀ နာရီ

〇စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ 　အမ ာားျပည္သူပ်ိတ္ရက္

မနက္ ၉ နာရီမွ ည ၉ နာရီ



အဂ�လိပ်စကား တ��တ်စကား စပိနစ်ကား ေပ�တ�ဂီစကား ကာတာေလာစ့ကား ဗီယက်နမ်စကား ြမနမ်ာစကား နေီပါစကား ကိ�းရီးယားစကား ထိ�ငး်စကား အငဒ်ိ�န�ီ�ားစကား ကေမ�ာဒးီယားစကား မွနဂိ်�စကား

�ကီး�ကပ်ေရးဌာန Sapporo Shi, Kita ku, 8 Jounishi, 2 1 Sapporo dai 1 goudouchousha 011-790-8784

Hakodate ဌာန
1F Hakodate Local Joint Government Office, 28-18 Shinkawacho, Hakodate-shi

0138-87-7605

2-12 Kashiwagicho, Kushiro-shi
0154-42-9716

Kutchan ဌာန
Abutagun, Kutchan cho, Minami 1 Jouhigashi 3 chome 1 ban, Kucchan Local Joint 
Government Office,  4 F 0136-22-2374

Miyagi �ံ� း �ကီး�ကပ်ေရးဌာန
Fourth Sendai Joint Government Office, 1 Teppoumachi, Miyaginoku, Sendai-shi

022-299-8838

Ibaraki �ံ� း �ကီး�ကပ်ေရးဌာန
Ibaraki Labor General Government Office, 1-8-31 Miyamachi, Mito-shi

029-224-6214

�ကီး�ကပ်ေရးဌာန
Second Utsunomiya Local Joint Government Office, 1-4 Akebonocho, Utsunomiya-shi

028-634-9115

Tochigi ဌာန
20-24 Numawadacho, Tochigi-shi

0282-24-7766

�ကီး�ကပ်ေရးဌာန
8F Maebashi Local Joint Government Office, 2-3-1 Otemachi, Maebashi-shi

027-896-4735

Ota ဌာန
104-1 Iizukacho, Ota-shi

0276-45-9920

048-816-3596

048-816-3597

048-816-3598

�ကီး�ကပ်ေရးဌာန
Second Chiba Local Joint Government Office, 4-11-1 Chuo, Chuo-ku, Chiba-shi

043-221-2304

Funabashi ဌာန
2-3-13 Kaijincho, Funabashi-shi

047-431-0182

Kashiwa ဌာန
255-31 Kashiwa, Kashiwa-shi

04-7163-0246
က�ညီေထာက်ပ့ံေရး
စငတ်ာ ○ ○

13F Yotsuya Tower, 1-6-1 Yotsuya, Shinjyu-ku
GaikokujinzairyuShienn Center(FRESC) 03-5361-8728

Shinjuku ဌာန ○ ○ 4F Shinjuku Labor General Government Office, 4-4-1 Hyakunincho, Shinjuku-ku
03-5338-5582

Shinagawa ဌာန ○ Shinagawa Ku, Kamioosaki 3-13-26
03-3440-7556

�ကီး�ကပ်ေရးဌာန ○ ○ ○ Niigata Misaki Joint Government Office, Bldg. No. 2, 1-2-1 Misakicho, Chuo-ku, Niigata-shi
025-288-3503

Atsuki ဌာန ○ Shinagawa Ku, Kamioosaki 3-13-26
03-3440-7556

Niigata �ံ� း �ကီး�ကပ်ေရးဌာန
Niigata Misaki Joint Government Office, Bldg. No. 2, 1-2-1 Misakicho, Chuo-ku, Niigata-shi

025-288-3503

�ကီး�ကပ်ေရးဌာန
Toyama Labor General Government Office, 1-5-5 Jinzuhonmachi, Toyama-shi

076-432-2730

 Takaoka ဌာန
2F Takaoka Legal Affairs Joint Government Office, 10-21 Nakagawahonmachi,
 Takaoka-shi 0766-23-6446

Ishigawa �ံ� း �ကီး�ကပ်ေရးဌာန
5F Kanazawa Station West Joint Government Office, 3-4-1 Sainen, Kanazawa-shi

076-200-9771

Fukui �ံ� း �ကီး�ကပ်ေရးဌာန
Fukui Haruyama Joint Government Office, 1-1-54 Haruyama, Fukui-shi

0776-22-2652

Yamanashi �ံ� း Kofu ဌာန
2-5-51 Shimoiida, Kofu-shi

055-224-5620

Nagano �ံ� း �ကီး�ကပ်ေရးဌာန
1-22-1 Nakagosho, Nagano-shi

026-223-0553

�ကီး�ကပ်ေရးဌာန
3F Gifu Joint Government Office, 5-13 Kinryucho, Gifu-shi

058-245-8102

Gifu ဌာန
1-9-1 Gotsubo, Gifu-shi

058-247-2368

Tajimi ဌာန
Tajimi Labor General Government Office, 5-39-1 Otowacho, Tajimi-shi

0572-22-6381

�ကီး�ကပ်ေရးဌာန
3F Shizuoka Local Joint Government Office, 9-50 Outemachi, Aoi-ku, Shizuoka-shi

054-254-6352

Hamamatsu ဌာန
8F Hamamatsu Joint Government Office, 1-12-4 Chuo, Naka-ku, Hamamatsu-shi

053-456-8148

Mishima ဌာန
3F Mishima Labor General Government Office, 1-3-112 Bunkyocho, Mishima-shi

055-986-9100

Iwata ဌာန
4F Iwata Local Joint Government Office, 3599-6 Mitsuke, Iwata-shi

0538-32-2205

Shimada ဌာန
3F Shimada Labor General Government Office, 1-4677-4 Hontoori, Shimada-shi

0547-37-3148

�ကီး�ကပ်ေရးဌာန Nagoya Joint Government Office, Bldg. No. 2, 2-5-1 Sannomaru, Nakaku, Nagoya-shi
052-972-0253

Nagoya nishi ဌာန 
3-37 Futatsubashicho, Nakamuraku, Nagoya-shi

052-481-9533

Toyohashi ဌာန Toyohashi-shi Daikoku-cho 111 Toyohashi Local Joint Government Office, 6F 0532-54-1192

Kariya ဌာန
3F Kariya Joint Government Office, 1-46-1 Wakamatsucho, Kariya-shi

0566-21-4885

�ကီး�ကပ်ေရးဌာန
Tsu-shi Shimazaki-cho 327-2, Tsu Daini Local Joint Government Office, 4F

059-226-2106

Yokkaichi ဌာန
2-5-23 Shinsho, Yokkaichi-shi

059-342-0340

Tsu ဌာန
1F Second Tsu Local Joint Government Office, 327-2 Shimazakicho, Tsu-shi

059-227-1282

Otsu ဌာန
3F Shiga Labor General Government Office, 14-15 Uchidehama, Otsu-shi

077-522-6616

 Hikone ဌာန
3F Hikone Local Joint Government Office, 58-3 Nishiimacho, Hikone-shi

0749-22-0654

Higashiomi ဌာန
8-14 Yokaichimidorimachi, Higashiomi-shi

0748-22-0394

Kyoto �ံ� း �ကီး�ကပ်ေရးဌာန
451 Ryougaemachido-ri Oikeagaru Kinbukicho, Nakagyoku, Kyoto-shi

075-241-3214

�ကီး�ကပ်ေရးဌာန
9F Osaka Joint Government Office, Bldg. No. 2, 4-1-67 Otemae, Chuo-ku, Osaka-shi

06-6949-6490

Osaka Chuo ဌာန 1-15-10 Morinomiyachuo, Chuoku, Osaka-shi
06-7669-8726

Tenmabashi ဌာန
7F OAP Tower, 1-8-30 Tenmabashi, Kita-ku, Osaka-shi

06-7713-2003

Sakai ဌာန
3F Sakai Local Joint Government Office, 2-29 Minamikawaramachi, Sakai-ku, Sakai-shi

072-340-3829

�ကီး�ကပ်ေရးဌာန
16F Kobe Crystal Tower, 1-1-3 Higashikawasakicho, Chuo-ku, Kobe-shi

078-371-5310

Himeji ဌာန
1-83 Hojo, Himeji-shi

079-224-8181

Tottori �ံ� း �ကီး�ကပ်ေရးဌာန
2-89-9 Tomiyasu, Tottori-shi

0857-29-1703

Shimane �ံ� း �ကီး�ကပ်ေရးဌာန
5F Matsue Local Joint Government Office, 134-10 Mukoujimacho, Matsue-shi

0852-31-1156

Okayama �ံ� း �ကီး�ကပ်ေရးဌာန
1F Second Okayama Joint Government Office, 1-4-1 Shimoishii, Kita-ku, Okayama-shi

086-201-1651

�ကီး�ကပ်ေရးဌာန
5F Hiroshima Joint Government Office, Bldg. No. 2, 6-30 Kamihacchobori, Naka-ku, Hiroshima-shi

082-221-9242

Hiroshima Chuoဌာန
1F Hiroshima Joint Government Office, Bldg. No. 2, 6-30 Kamihacchobori, Naka-ku, Hiroshima-shi

082-221-2460

Fukuyama ဌာန
1-7 Asahimachi, Fukuyama-shi

084-923-0005

Tokushima �ံ� း �ကီး�ကပ်ေရးဌာန 1F Tokushima Local Joint Government Office, 6-6 Jyounai, Tokushimacho, 
Tokushima-shi 088-652-9163

�ကီး�ကပ်ေရးဌာန 089-913-6244

�ကီး�ကပ်ေရးဌာန 089-913-5653

Imabari ဌာန
1-3-1 Asahimachi, Imabari-shi

0898-25-3760

�ကီး�ကပ်ေရးဌာန
4F Fukuoka Joint Government Office (New Annex), 2-11-1 Hakataekihigashi, Hakata-ku,
 Fukuoka-shi 092-411-4862

Fukuok Chuo ဌာန
4F Fukuoka Central Labor Standards Inspection Office, 2-1-1 Nagahama, Chuo-ku,
 Fukuoka-shi 092-761-5607

Kitakyuushuu nishiဌာန
3F Yahata Labor General Government Office, 1-5-10 Kishinoura, Yahatanishi-ku, 
Kitakyushu-shi 093-622-6550

Nagasaki �ံ� း �ကီး�ကပ်ေရးဌာန Nagasaki-shi Manzai-machi 7-1  Nagasaki-biru 6F 095-895-5105

�ကီး�ကပ်ေရးဌာန
9F Kumamoto Local Joint Government Office, Bldg. A, 2-10-1 Kasuga, Nishi-ku, Kumamoto-shi

096-355-3181

ဌာန 2-3-11 Otemachi, Yatsushiro-shi
0965-32-3151

Kagoshima �ံ� း �ကီး�ကပ်ေရးဌာန
2F Kagoshima Joint Government Office, 13-21 Yamashitacho, Kagoshima-shi

099-216-6100

Okinawa �ံ� း �ကီး�ကပ်ေရးဌာန
3F Second Naha Local Joint Government Office, Bldg. No. 1,  2-1-1 Omoromachi, Naha-shi

098-868-1634

 1 ခ���စ ်ဧ�ပီလ ရက်အချိန�်�ိ အချက်အလက်များြဖစ�်ပီး ေနာငတ်ွင ်ေြပာငး်လဲ�ိ�ငပ်ါသည်။

�ကီး�ကပ်ေရးဌာန 15F Land Axis Tower, 11-2 Shintoshin, Chuo-ku, Saitama-shi

�ိ�ငင်ြံခားသားလ�ပ်သားများေဆးွေ�းွရန်ဌာနထား��ိသည့်ေနရာများ��န်ြပြခငး်
�ိ�ငင်ြံခားသားလ�ပ်သားများေဆးွေ�းွရနဌ်ာနသည် ေအာက်ပါြပည်နယ်၊ တိ�ငး်၊ ေဒသမ�အလ�ပ်သမားေရးရာဌာန သိ�မ့ဟ�တ် အလ�ပ်သမားစ�ံ�နး်စမံီခန ့ခ်ွဲေရးဌာနအားထား��ိ�ပီး �ိ�ငင်ြံခားဘာသာစကားများြဖင့ ်အလ�ပ်သမားစည်းမျ�း စည်းကမ်း��င့ပ်တ်သက်၍ ေဆးွေ�းွမ�ကိ� လက်ခံေဆာငရွ်က်ေပးေနပါသည်။ ေခ�ဆိ��ိ�ငသ်ည့်ရက်စသည့်အေသးစိ

တ် အချက်အလက်များ��င့ပ်တ်သက်၍မ�ာ ဆက်သယွ်ရနလ်ိပ်စာအသးီသးီသိ� ့ ေမးြမနး်ြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် ကျနး်မာေရး��င့ ်အလ�ပ်သမားေရးရာဝန�်ကီးဌာ၏ HPထမဲ� web portal ြဖစသ်ည့် https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html တွငစ်ံ�စမ်း�ိ�ငပ်ါသည်။

ြပည်နယ်ခ�ိ�င�်မိ�� ထား��ိသည့်ေနရာ
ဘာသာစကား

လိပ်စာ
ဆက်သယွ်ရန်

ဖ�နး်နပံါတ်

Shizuoka �ံ� း

Hokkaido �ံ� း

Tochigi �ံ� း

Gunma �ံ� း

Saitama �ံ� း

Chiba �ံ� း

Tokyo �ံ� း

Kanagawa �ံ� း

Toyama �ံ� း

Gifu �ံ� း

5F Matsuyama Wakakusa Joint Government Office, 4-3 Wakakusacho, Matsuyama-shi
Ehime �ံ� း

Fukuoka �ံ� း

Kumamoto �ံ� း

Aichi �ံ� း

Mie �ံ� း

Shiga �ံ� း

Osaka �ံ� း

Hyogo �ံ� း

Hiroshima �ံ� း

ミャンマー語版


