
အလုပ်ခန့်ထားမှုဆုိင်ရာသေဘာတူညီချက်စာချုပ် 
စာချုပ်အမှတ်၊ _________________________ 

 

  မြ န်မာနိုင်ငံ၊____________တိုင်းေဒသကးီ/ ပြ ည်နယ်၊_____________ မြ ို့နယ်၊_________ မြ ို့၊

______________ရပ်ကွက်၊___________________လမ်း၊အမှတ်(      )တွင် ေနထိုင်ေသာ 

အလုပ်ရှင်အမည် ________________၊နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ပြ ားအမှတ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံကူး 

လက်မှတ်အမှတ်_______________ ( ေနာင်တွင ်“အလုပ်ရှင်”ဟုေခါ်ဆိုမည်ဖြ စ်ပြ းီ ယင်းစကားရပ ်

တွင်အခြ ားနည်းဖြ င့်ကိုယ်ပုိင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ သို့မဟုတ် အကျိုးတဖူက်စပ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် 

သူနှင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းဖြ စ်ပါက အလုပ်ရှင်ေသဆုံးသည့်အခါ လုပ်ငန်းဆက်ခံသူ သို့မဟုတ် 

တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်တို့အားလုံး ပါဝင်သည်ဟုမှတ်ယူမည်၊) ကတစ်ဖက် 

နှင့် 

အလုပ်သမားအမည်________________ ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ပြ ားအမှတ ် သို့မဟုတ ်

နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ_်____________________ ( ေနာင်တွင် “အလုပ်သမား” “ဝန်ထမ်း”ဟု 

ေခါ်ဆိုမည်ဖြ စ်ပြ းီ ယင်းစကားရပ်တွင် လုပ်ခရသည်ဖြ စ်ေစ ၊ မရသည်ဖြ စ်ေစ အလုပ်လုပ်ကိုင် 

လျက်ရှိေသာအလုပ်သင်များ၊ပညာသင်များလည်းပါဝင်သည်။ အလုပ်ရှင်နှင့်အတူေနပြ ီး အလုပ်ရှင ်

အေပါ်တွင်မှီခိုေနေသာ အလုပ်ရှင်၏မိသားစုကိ ု ပါဝင်သည်ဟုမသတ်မှတ်ရ)တို့သည်_________ 

ခုနှစ်၊_________လ၊ _____________ရက်ေန့၊______________________ေနရာတွင ်ေအာက်ေဖာ်ပြ  

ပါအတိုင်း အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာသေဘာတူညီချက်စာချုပ်ကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက် လက်မှတ်ေရးထိုး 

ချုပ်ဆိုကြ ပါသည်- 
 

၁။         အလုပ်အကုိင်အမျိုးအစား 

              (က) လုပ်ငန်းအမျို းအမည်   ______________________________________ 

              ( ခ) လုပ်ငန်းတည်ေနရာ   ______________________________________ 

( ဂ) ရာထူး၊ အဆင် ့        ______________________________________  

(ဃ) ဌာန                         ______________________________________ 

(င) တာဝန်အကျဥ်းချုပ်       _______________________________________     

Summary of Job Description ကုိေနာက်ဆက်တဲွဖြ င့်လည်းေဖာ်ပြ နုိင်သည်။  
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၂။  အစမ်းခန့်ကာလ (သုိ့မဟုတ်) အလုပ်စတင်ဝင်ေရာက်သည့်ရက်စဲွ 

(က) စတင်ခန့်အပ်သည့် ____________ရက်ေန့မှစ၍ (၃) လပြ ည့်သည့်ေန့___________ 

ရက်ေန့ အထိအစမ်းခန့်ကာလဖြ စ်သည်။ 

(ခ )  အလုပ်စတင်ဝင်ေရာက်သည့်ေန့ရက်______ခုနှစ်၊_______ လ_____ရက်ဖြ စ်သည။် 

မှတ်ချက်။ အလုပ်ရှင်မှအစမ်းခန့်ကာလ မလိုအပ်ဟု ယူဆပါက အတည်ပြ ု 

(အမြ တဲမး်) ဝန်ထမ်းအဖြ စ ်တိုက်ရိုက်ခန့်အပ်နိုင်သည်။  

၃။ လုပ်ခ၊ လစာ 

(က) ေန့စား(ကျပ်/ နိုင်ငံခြ ားေငွ)  __________ 

 (ခ) ပုတ်ပြ တ(်ကျပ်/နိုင်ငံခြ ားေငွ)     __________ 

 (ဂ) လစား(ကျပ်/နိုင်ငံခြ ားေငွ)  __________ 

(ဃ) လုပ်ခလစာကို အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမား ကနဦးသေဘာတူသတ်မှတ်ထားသည့် 

လစာနှင့်အညီ ေပးေချသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ယင်းအပြ င်အလုပ်သမား၏ လုပ်ရည် 

ကိုင်ရည်ေပါ်တွင် အခါအားေလျာ်စွာ အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားတို့မှ နှစ်ဦး 

သေဘာတူေပြ ာင်းလဲသတ်မှတ်နိုင်သည်။  

(ထိုသို့ သတ်မှတ်ရာတွင ်အနည်းဆုံးအခေကြ းေငွ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မဆန့်ကျင် 

ေစရ။) 

(င) လုပ်ခ၊လစာေပးေရးနှင့် ပတ်သက်၍ တည်ဆဲအလုပ်သမားဥပေဒများနှင့်အည ီ

အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားတို့က လိုက်နာလုပ်ေဆာင်ရမည်။ 

၄။ အလုပ်အကုိင်တည်ေနရာ  

 မြ န်မာနိုင်ငံ၊  ___________  တိုင်းေဒသကးီ/ ပြ ည်နယ်၊____________ မြ ို့နယ်၊ 

_____________ (ရပ်ကွက်/ေကျးရွာ/စက်မှုဇုန)်၊________________လမ်း၊ အမှတ်(          )။ 
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၅။ စာချုပ်သက်တမ်း 

(က) ဤသေဘာတူစာချုပ်သက်တမ်းမှာ (   -      -   ) ရက်ေန့မှ (   -    -     )ရက်ေန့အထိ  

(      )နှစ်၊ (        )လ ၊ (        )ရက်ဖြ စ်သည်။ 

(ခ)    အလုပ်သမားများဘက်မှ စာချုပ်ပါအချက်များကို ေဖာက်ဖျက်ခြ င်းမရှိပါက ဤ 

သေဘာတူစာချုပ် သက်တမ်းကာလတိုးေပးနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် အလုပ်ရှင်သည် 

စာချုပ်သက်တမ်းကာလတိုးေပး ခြ ငး်ကို အေကြ ာင်းမဲ့ငြ ငး်ပယ်ခြ င်းမပြ ုရ။ 

(ဂ) အမြ တဲမး်ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် အမြ ဲတမ်းအလုပ်သမားအဖြ စ် ခန့်အပ်ထားပြ းီပါက 

စာချုပ်သက်တမ်းကိုအလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားညှိနိှုင်း၍သတ်မှတ်ကာလထက်တိုး၍ 

ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။  

(ဃ) အလုပ်သမား၏ စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန၊ ကုမ္ပဏီ၊ လုပ်ငန်းတွင ်အလုပ်စတင် 

ဝင်ေရာက်သည့်ေန့မှစ၍ တစ်ဆက်တည်းဖြ စ်ေသာ လုပ်သက်များကိ ု အလုပ်ရှင်မှ 

ေရတွက်ေပးရမည်။ 

၆။ အလုပ်ချိန် 

            ပုံမှန်အလုပ်ချိန်ကုိ ေအာက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ပါသည်- 

(က) အလုပ်ချိန် _______နာရီတိတိမှ________နာရီတိတိအထိ 

(ခ) အားလပခ်ျိန် _______နာရီတိတိမှ ________နာရီတိတိအထိ 

(ဂ) ထမင်းစားချိန် _______နာရီတိတိမှ ________ နာရီတိတိအထိ 

(လုပ်ငန်းသဘာဝအရ အလုပ်ရှင်၊အလုပ်သမားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ညိှနိှုင်း၍ ဥပေဒ 

နှင့်အညီ သက်ဆုိင်ရာသုိ့ တင်ပြ ခွင့်ပြ ုချက်ရယူပြ းီ ေပြ ာင်းလဲလုပ်ကုိင်နုိင် 

သည်။) 

၇။ နားရက်၊အလုပ်ပိတ်ရက်နှင့်ခွင့်ရက် 

(က) နားရက်။ ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်လျှင် သာမန်အားဖြ င့် တန င်္ဂေနွေန့ကို နားရက် 

အဖြ စ်လည်းေကာင်း၊ လုပ်ငန်းသေဘာသဘာဝနှင့် ေနရာေဒသ၏ဓေလ့ထုံးစံအရ 

တစ်ပတ်လျှင်အလုပ်နားရက်တစ်ရက်ကိုအလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားတုိ့၏သေဘာ

တူညီချက်ဖြ င့်လည်းေကာင်း သတ်မှတ်နိုင်သည်။ နားရက်တွင်တည်ဆဲ အလုပ်သမား 

ဥပေဒများနှင့်အညီ လုပ်ခလစာခံစားခွင့့်ရှိသည်။ 
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(ခ) အလုပ်ပိတ်ရက် 

(၁)  ပြ ည်ေထာင်စအုစိုးရက နှစ်စဥ်အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာဖြ င့် သတ်မှတ်ထားေသာ 

အများပြ ည်သူ အလုပ်ပိတ်ရက်များတွင် လုပ်ခလစာအပြ ည့်ဖြ င် ့အနား ေပးရ 

မည်။ 

(၂) အကယ်၍ အများပြ ည်သူအလုပ်ပိတ်ရက်နှင် ့ရက်သတ္တပတ် အလုပ်ပိတ်ရက် 

တိုက်ဆိုင်ေနပါက အများပြ ည်သူအလုပ်ပိတ်ရက်အဖြ စ်သတ်မှတ်ရမည်။ 

(ဂ) ခွင့်ရက်များ။ အလုပ်သမားကဥပေဒနှင့်အညီ ခွင့်တိုင်ကြ ားလျှင ်ေအာက်ပါအတိုင်း 

ခွင့်ခံစား ခွင့်ရှိသည် - 

(၁) ေရှာင်တခင်ခွင့်။ အလုပ်စတင်ဝင်ေရာက်သည့်ေန့ရက်မှ ၁၂လအတွင်း 

ေရှာင်တခင်ခွင့်  ၆ ရက်ကိ ု လုပ်ခလစာအပြ ည့်ဖြ င့် ခံစားခွင့်ရှိသည်။ 

သက်ဆိုင်ရာနှစ်အတွင်း ခွင့်မယူလျှင် ထိုခွင့်ပျက်ပြ ယ်သည်။ တစ်ကိမလ်ျှင ်

၃ ရက်ထက်ပို၍ ခွင့်ခံစားခွင့်မရှိပါ။ အခြ ားမည်သည့်ခွင့်နှင့်မျှ ေပါငး်စပ် 

ခံစားခွင့်မရှိပါ။ 

(၁) လုပ်သက်ခွင့်။  လုပ်သက် ၁၂ လ တစ်ဆက်တည်းပြ ည့်ပြ းီ လစဥ် 

အနည်းဆုံးအလုပ်ဆင်းရက် ၂၀ ရက်ရှိပါက အေခြ ခံလုပ်ခလစာ သို့မဟုတ် 

မည်သည့် စရိတ်မျှမပါသည့် အေခြ ခံေန့တွက်နှုန်းဖြ င့် တစ်နှစ်လျှင် 

တစဆ်ယ်ရက် တဆက်တည်းခံစားခွင့်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ် 

သမားသေဘာတူညီချက်ဖြ င့် လုပ်သက်ခွင့်တစ်ဆယ်ရက်ကိုခွဲ၍ ခံစားခွင့် ပြ ု 

နိုင်သည်။ ၂၀ ရက်အပြ ည့်မလုပ်ခဲ့ေသာ လတိုင်းအတွက ် မိမိလုပ်သက် 

ခွင့်ရက်မှခွင့်တစ်ရက်ကျစီ အဖြ တ်ခံရမည်။ 

(၃) ေဆးခွင့်။ လုပ်သက်(၆)လပြ ည့်ပြ းီသူသည် အေခြ ခံလစာဖြ င့် တစနှ်စ် 

လျှင်ေဆးခွင့်ရက်ေပါင်း (၃၀) ခံစားခွင့်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် အနည်းဆုးံ 

လုပ်သက်(၆)လပြ ည်ေ့အာင် မလုပ်ခဲ့ရေသးလျှင် ေဆးလက်မှတ်ခွင့်ကို လစာ 

မရှိခွင့်ရက်အဖြ စ် ခံစားခွင့်ရှိသည်။ လူမှုဖူလုံေရးဥပေဒအရ အကျုံးဝင်    

အာမခံအလုပ်သမားဖြ စ်ပါက ယင်းဥပေဒပါခံစားခွင့်အတိုင်း ခံစားခွင့် 

ရှိသည်။  
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(၄) မီးဖွားခွင့်။ လုပ်သက် (၆) လပြ ည့်ပြ ီးသူသည် အေခြ ခံလစာဖြ င့် မီးမဖွား 

မီ (၆)ပတ ်၊ မီးဖွားပြ းီ (၈)ပတခံ်စားခွင်ရှ့ိသည်။ 

  (၅) အလုပ်သမား၏ မိသားစုဝင ် သို့မဟုတ် မိဘနာေရးကိစ္စဖြ စ်သည့်အခါ 

အနည်းဆုံး အခေကြ းေငွမှ ဖြ တ်ေတာက်ခြ ငး်မပြ ုဘဲ ၁၉၅၁ ခုနှစ်ခွင့်ရက်နှင့် 

အလုပ်ပိတ်ရက် အက်ဥပေဒအရ ခံစားခွင့်ရှိသည်။ အလုပ်သမား၏ ဥပေဒ 

ပါခွင့်ခံစားမှု ကုန်ဆုံးချိန်တွင် လစာမဲ့ခွင့်အေနဖြ င့် ညှိနိှုင်းခံစားခွင့်ရိှသည်။   

၈။ အချိန်ပုိလုပ်ကုိင်ခြ င်း 

လုပ်ငန်းသေဘာသဘာဝများအေပါ်မူတည်၍ အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားသေဘာ 

တူညီချက်ဖြ င့်ဥပေဒသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အချိန်ပိုလုပ်ကုိင်နိုင်သည်။ အချိန်ပိုလုပ်ခ 

ကို သက်ဆုိင်ရာဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားသည့် ပုံေသနည်းအတိုင်း တွက်ချက်ေပးရမည်။ 

၉။ အလုပ်ချိန်အတွင်း အစားအေသာက်အစီအစဥ် 

ရှိ/မရှိ(ရှိလျှင်ေဖာ်ပြ လိုပါကသီးခြ ားေဖာ်ပြ နိုင်သည်။) 

၁၀။ ေနရာထုိင်ခင်း 

 ရှိ/မရှိ(ရှိလျှင်ေဖာ်ပြ လိုပါကသီးခြ ားေဖာ်ပြ နိုင်သည်။) 

၁၁။ ေဆးဝါးကုသခြ င်း 

(က) ၂၀၁၂ ခုနှစ် လူမှုဖူလုံေရးဥပေဒနှင့်အကျ ံုးမဝင်ေသာ အလုပ်သမားများအား 

ေအာက်ပါတို့အတွက ် အလုပ်ရှင်၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြ င် ့ ေဆးဝါးကုသရန်စီစဥ်ေပးရ 

မည် - 

(၁) လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု၊ 

(၂) လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ေရာဂါရရှိမှု၊ 

(၃) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဖျားနာမှု။ 

(ခ) ၂၀၁၂ ခုနှစ် လူမှုဖူလုံေရးဥပေဒနှင့် အကျုံးဝင်ေသာ အလုပ်သမားများအတွက် 

သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒနှင့်အည ီေဆးဝါးကုသခွင့်ရှိသည်။ 
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(ဂ) ၂၀၁၂ ခုနှစ်လူမှုဖူလုံေရးဥပေဒနှင့် အကျ ံုးမဝင်ေသာ အလုပ်သမားများအတွက် 

အလုပ်ကို အေကြ ာင်းပြ ု၍ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများအတွက် သက်ဆိုင်ရာအလုပ် 

သမားေလျာ်ေကြ းဥပေဒနှင့် အညီေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 
 

၁၂။ အလုပ်ခွင်သုိ့  ကို၊ ပုိ့ယာဥ် စီစဥ်ေပးခြ င်းနှင့်ခရီးသွားလာခြ င်း 

ရှိ/မရှိ(ရှိလျှင်ေဖာ်ပြ လိုပါက သီးခြ ားေဖာ်ပြ နိုင်သည်။) 

၁၃။        အလုပ်သမားများလုိက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ 

အလုပ်သမားများလုိက်နာရမည့်စည်းကမ်းများကိ ု ေအာက်ပါအတိုင်း အမျို းအစား 

ခွဲခြ ားသတ်မှတ်၍အေရးယူမှုအဆင့်ဆင် ့ အပါအဝင ် ေနာက်ဆကတ်ွဲများအဖြ စ ်ဤစာချုပ် 

တွင် ထည့်သွင်းချုပ်ဆိုသည်- 

(က) ေနာက်ဆက်တွဲ(က)သာမန်ပြ စ်မှုများနှင့်အေရးယူမှု 

(ခ) ေနာက်ဆက်တွဲ(ခ) ကီးေလးေသာပြ စ်မှုများနှင့်အေရးယူမှု 

မှတ်ချက်။ စက်မှုဇုန်တွင် ထုတ်ပြ န်ထားေသာ ကျင့်ဝတ်များကုိ နမူနာ 

ယူနုိင်ပြ းီ လုပ်ငန်းသေဘာသဘာဝနှင့် ကုိက်ညီစွာ သတ်မှတ် 

နုိင်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်စည်းကမ်းများကုိ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ် 

သမားနှစ်ဖက် ညိှနိှုင်း၍ သတ်မှတ်နုိင်သည်။ 

၁၄။ အလုပ်ရှင်ေစလွှတ်သည့်သင်တန်းသုိ့တက်ေရာက်ပါက ယင်းသင်တန်းတက်ေရာက်ပြ းီေနာက် 

ဆက်လက် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် အလုပ်သမားက သေဘာတူညီသည့်ကာလကန့်သတ်ချက်  

(သင်တန်း) 

(က)  သင်တန်းကိ ု အလုပ်အကုိင်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးဥပေဒအရ နှစ်ဦး 

သေဘာတူညှိနှိုင်း ေဆာင်ရွက်နုိင်သည်။ 

(ခ) လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းတက်ေရာက်ခြ င်းနှင့်စပ်လျဥ်း၍ သေဘာတူ 

စာချုပ်ကိုဥပေဒနှင့်အညီ  သီးခြ ားချုပ်ဆိုရမည်။ 
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၁၅။ အလုပ်မှနှုတ်ထွက်ခြ င်းနှင့် အလုပ်မှရပ်စဲခြ င်း 

(က) အလုပ်မှနှုတ်ထွက်ခြ င်း 

(၁) အတည်ပြ ုခန့်ထားေသာ အလုပ်သမားသည် အလုပ်တာဝန်မှ နှုတထွ်က်လို 

ပါက အေကြ ာငး်ကြ ားစာကို သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွဲတာဝန်ခံမှတဆင့် 

အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် မန်ေနဂျာ သို့မဟုတ် စီမံအုပ်ချုပ်သူထံသို့ အနည်းဆုံး 

တစလ်ကိုတင်၍ အေကြ ာငး်ကြ ားရမည်။ 

(၂) အလုပ်မှတရားဝင်နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြ ုရာတွင် အလုပ်သမားသည် မိမိအား 

ထုတ်ေပးထားသည့်လစာကတ်၊ ဝန်ထမ်းကတ်၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းနှင့် 

ကိရိယာများကို  ပြ န်လည်ေပးအပ်ရမည့်အပြ င် မိမိတာဝန်ယူထားသည့် 

စာရင်းများ၊ ေငွေကြ းများ၊ ပစ္စည်းများကို အလုပ်ရှင်ထံသို့ စနစ်တကျ 

လွှဲေပြ ာင်းေပးအပ်ရမည်။ 

(၃) အလုပ်သမားသည် အလုပ်မှနှုတ်ထွက်လိုပါကတစ်လကိုတင်၍ အေကြ ာင်း 

 ကြ ားရမည်ဖြ စ်ပြ ီး အလုပ်ရှင်မှအလုပ်ရပ်စဲမှုနစ်နာေကြ းေပးရန်မလိုဘဲ ရရန် 

ရှိသည့် အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်ခ့ဲသည့်ရက်များအတွက် လုပ်ခကျန်ေငွနှင် ့

လုပ်သက်ခွင့်ကိ ုခံစားခွင့်ေပးပြ းီ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြ ုရမည်။ 

(၄) အထက်အပိုဒ်ခွဲငယ်(၃)ပါအတိုင်း အလုပမ်ှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြ ုရာတငွ် 

အလုပ်ရှင်၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြ င် ့ သင်တန်းတက်ေရာက်ထားသည် ့ အလုပ် 

သမားများအတွက် အလုပ်အကိုင်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးဥပေဒ 

ပါအတိုင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ခ) အလုပ်မှ ရပ်စဲခြ င်း၊ထုတ်ပယ်ခြ င်း 

(၁) အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားအား အလုပ်ရပ်စဲသည့်အခါ ခိုင်လုံေသာ 

အေကြ ာင်း ပြ ချက်ဖြ င့် မှတ်တမ်းမှတ်ရာများေဆာင်ရွက်ထားရှိပြ ီး ရုံးအမိန့်စာ 

 ဖြ င့်အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားတာဝန်ရှိသူက လက်မှတ်ေရး 

ထိုး၍ အလုပ်သမားအား ေပးပြ းီမှအလုပ်မှရပ်စဲရမည်။ အလုပ်သမားအား 

အလုပ်မှရပ်စဲခြ င်း၊ ထုတ်ပယ်ခြ င်း ကိစ္စရပ်များအားလုံးသည် အလုပ်ရှင်တွင် 

သာတာဝန်ရှိသည်။ 
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(၂)  သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက်များကို ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်သည် ့

အလုပ်သမားများအား သာမန်ပြ စ်မှုများအတွက် ပထမအကိမစ်ာဖြ င့် သတိ 

ေပးခြ ငး်၊ ဒုတိယအကမိ်စာဖြ င့်သတိေပးခြ ငး်၊ တတိယအကိမ် ဝန်ခံကတိ 

လက်မှတ်ေရးထိုးေစခြ င်းစသည့် သတိေပးခြ င်းသုးံကိမ်ပြ ုလပု်ပြ ီးေနာက် ၁၂ 

လအတွင်း အလုပ်သမားသည် သာမန်ပြ စ်မှုကုိ ထပ်မံကျုးလွန်ခဲ့လျှင် 

အလုပ်ရှင်သည်နစ်နာေကြ းေပးရန်မလိုဘဲအလုပ်မှရပ်စဲနိုင်သည်။ သာမန် 

 ပြ စ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်ပြ ီးပါက ၁၂လ အတွင်း ေနာက်ထပ်ပြ စ်မှုတစ်စုံတစ်ရာ 

ကျူးလွန်ခြ င်းမရှိလျှင်ဖြ စေ်စ ၊ တတိယအကမိ် ကျူးလွန်ခဲ့ပြ းီေနာက် ၁၂ လ 

အတွင်း ထပ်မံကျူးလွန်ခဲ့ ခြ င်းမရှိလျှင်ဖြ စ်ေစ ထိုကျူးလွန်ခဲ့ေသာ  ပြ စ်မှု 

အားလုံးကို အလုပ်ရှင်မ ှေချဖျက်ေပးရမည်။ 

(၃)  အထက်အပိုဒ်ခွဲငယ်(၁)မှအပ အလုပ်သမားများအား တည်ဆဲဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့်အည ီအလုပ်ရှင်က တစ်လကိုတင် 

အေကြ ာင်းကြ ား၍ သတ်မှတ်ထားသည့်နစ်နာေကြ းေပးပြ းီ အလုပ်မှရပ်စဲ 

နိုင်သည်။ သို့ရာတွင်ဥပေဒပြ ဌာန်းချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ဆန့်ကျင် 

၍ အလုပသ်မားအား အလုပ်ထုတ်ခြ င်းမျို း မဖြ စ်ေစရ။ 

(၄)   လုပ်သားေလျှာ့ချခြ ငး်၊ အလုပ်သမားအား အလုပ်မှရပ်စဲခြ င်းတို့အတွက် 

အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းမရှိပါက အလုပ်သမားေရးရာ 

လုပ်ငန်းညိှနိှုင်းေရးေကာ်မတီနှင့် ညှိနှိုင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။ အလုပ်သမား 

အဖဲွ့အစည်းရှိပါက အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏ကိုယ်စားလှယ်နှင့် အလုပ် 

သမားေရးရာ လုပ်ငန်းညှိနိှုင်းေရး ေကာ်မတီ၏ ကိုယ်စားလှယ်တုိ့ပူးေပါင်း၍ 

အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်နှင့်ညိှနိှုင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။  

၁၆။ စာချုပ်ရပ်စဲခြ င်း 

  ေအာက်ပါအချက်များေကြ ာင့် သေဘာတူစာချုပ်ရပ်စဲနုိင်သည် - 

(က)     စက်ရုံ၊ အလုပ်ရု ံ၊ အလုပ်ဌာန၊ ကုမ္ပဏီီ၊ လုပ်ငန်းဖျက်သိမ်းခြ င်း ၊ 

(ခ) မေမျှာ်မှန်းနိုင်ေသာ ဖြ စ်ရပ်ေကြ ာင့် လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းသွားခြ င်း၊ 

(ဂ) အလုပ်သမားေသဆုံးခြ ငး်၊ 
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၁၇။ စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်အတုိင်းတာဝန်ရှိမှုများ 

   (က) အလုပ်ရှင်၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ 

(၁) အသင်းအဖွဲ့ ဝင်ဖြ စ်မှု၊လူမျိုး၊ဘာသာ၊ကျား/မ၊အသက်အရွယ်ကွာခြ ား 

မှုအေပါ်မူတည်၍ခွဲခြ ားဆက်ဆံခြ ငး်၊ တန်းတူအခွင့်အေရး မေပးခြ ငး် 

တို့ကိုမပြ ုလုပ်ရ၊  

(၂)   မြ န်မာနိုင်ငံသို့ လာေရာက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်  နိုင်ငံခြ ားသား 

အလပုရှ်ငမ်ျား၊ ကးီကြ ပသ်ူများ၊ ပညာရှင်များနှင့် မိသားစုဝင်များ 

သည် မြ န်မာနိုင်ငံ၏တည်ဆဲ ဥပေဒများ၊ယဥ်ေကျးမှုနှင့် ဓေလ့ထုံးစံ 

များကိုေလးစားလိုက်နာရမည်၊ 

(၃) တည်ဆဲအလုပ်သမားေရးရာဥပေဒများ အပါအဝင်  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ 

တည်ဆဲအခြ ားဥပေဒများကိုေလးစားလိုက်နာရမည်၊ 

(၄) ဥပေဒနှင့်အညီ တရားစွဲဆိုခွင့်နှင့် တရားစွဲဆိုခံနိုင်ခွင့်ရိှရမည်၊ 

(၅)  အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားများ၏ရပိုင်ခွင့်များခံစားပိုင်ခွင့်များနှင့် 

စပ်လျဥ်း ၍ အလုပ်သမားများအား ပွင့်လင်းစွာအသိေပးထားရမည်၊ 

(၆) အလုပ်ရှင်သည် လုပ်ငန်း၏လိုအပ်ချက်အရ လုပ်ငန်းခွင် 

ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးကို အထူးဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရမည်၊ 

    (ခ) အလုပ်သမားများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ  

(၁) အလုပ်သမားသည်လုပ်ငန်း၏လိုအပ်ချက်အရ ထုတ်ပြ န်ထားေသာ 

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးဆိုင်ရာ ညွှန်ကြ ားချကမ်ျား 

ကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်၊ 

(၂)  လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းသို့ မဝင်ေရာက်မှီ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ 

သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ငန်းခွင်အကာအကွယ်ေပးေရးပစ္စည်းများ 

ကို စနစ်တကျဝတ်ဆင်ရမည်၊ 

(၃) လုပ်ငန်းခွင်နှင့် အလုပ်ချိန်အတွင်းမူးယစ်ေဆးဝါးများကို ေသာက်စား 

 ခြ ငး်၊ လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များကို စိတ်ငြ ို ငြ င်ေအာင် ေနှာင့်ယှက်ခြ င်း၊ 

အန္တရာယ်ေပးခြ ငး်၊ ကိုယ်ထိလက်ေရာက်ကျူးလွန် ေစာ်ကား ခြ င်းများ 

မပြ ုလုပ်ရ၊ 
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(၄)  အလုပ်ရှင်မှကိုတင်ဖွင့်ဟထားသည့် လျှို့ဝှက်အပ်ေသာ သတင်း 

အချက်အလက်များကို  ပြ င်ပသို့မေပါက်ကြ ားေအာင် ထိန်းသိမ်းရ 

မည်။ အခွင့်အမိန့်မရှိဘ ဲလုပ်ငန်းနှင့်ဆိုင်ေသာ စာရွက်စာတမ်းများ၊ 

စာရင်းများ၊ မှတ်တမ်းများကို ထုတန်ှုတ်အသုံးပြ ုခြ င်း၊ ကူးယူခြ င်း၊ 

ဖယ်ရှားခြ ငး်၊ ေဖျာက်ဖျက်ခြ င်း၊  ပြ င်ပသို့ ယူေဆာင်သွားခြ င်းမပြ ုရ၊ 

(၅)  အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားကုိယ်စားလှယ်များ ညှိနိှုင်းသေဘာတူညီ 

ထားသည့်အခါအားေလျာ်စွာထုတ်ပြ န်ထားသည့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း 

များကို လိုက်နာရမည်၊ 

(၆)  အလုပ်သမားသည်တည်ဆဲဥပေဒများအတိုင်း ထည့်ဝင်ေပးေဆာင်ရ 

မည့်အခွန်အခများကို သတ်မှတ်နှုန်းထားများအတိုင်း ေပးေဆာင် 

ရမည်၊ 

(၇) တည်ဆဲအလုပ်သမားေရးရာ ဥပေဒများကို ေလးစားလိုက်နာရမည်၊ 

(၈)   ဥပေဒနှင့်အညီ တရားစွဲဆိုခွင့်နှင့် တရားစွဲဆိုခံနိုင်ခွင့်ရိှရမည်၊ 

၁၈။ အလုပ်ခန့်ထားမှုဆုိင်ရာ သေဘာတူညီချက်စာချုပ်အား အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားနှစ်ဦး 

သေဘာတူ ဖျက်သိမ်းခြ င်း 

          အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမား နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် မူလချုပ်ဆိုထား 

ေသာ အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာသေဘာတူညီချက်စာချုပ်အား ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်၊ 

၁၉။  အခြ ားကိစ္စရပ်များ (အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားအငြ င်းပွားမှုများကုိေဖြ ရှင်းခြ င်း) 

  အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအငြ င်းပွားမှုများေပါ်ေပါက်ပါက နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ညှိနိှုင်း 

ဖျန်ေဖြ သည့် နည်းဖြ င့်ေဖြ ရှငး်ရမည်။ အကယ်၍ ေပြ လည်ေအာင်ေဖြ ရှင်းနိုင်ခြ င်းမရှိပါက 

၂၀၁၂ ခုနှစ် အလုပ်သမားေရးရာအငြ ငး်ပွားမှုေဖြ ရှင်းေရးဥပေဒနှင့် တည်ဆဲဥပေဒများ 

အတိုင်း ေဖြ ရှင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၀။ စာချုပ်စည်းကမ်းများကုိ သတ်မှတ်ခြ င်း၊ ပြ င်ဆင်ခြ င်းနှင် ့ ဖြ ည့်စွက်ခြ င်း 

အတည်ပြ ုလက်မှတ်ေရးထိးုပြ းီေသာ အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက် 

စာချုပ်ကို သက်ဆိုင်ရာမြ ို့နယ် အလုပ်အကုိင်နှင့်အလုပ်သမားရှာေဖွေရးရုးံများသို့ ေပးပို့ 

ရမည်။ထို့ ပြ င်တည်ဆဲအလုပ်သမားဥပေဒများနှင့်အညီပြ င်ဆင်ခြ င်းနှင့်ဖြ ည့်စွက်ခြ ငး်  ပြ ုလုပ် 
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လိုပါက အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမား နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ညှိနိှုင်းေဆွးေနွးပြ င်ဆင်ဖြ ည့်စွက်ပြ းီ 

ေနာက် အဆိုပါသေဘာတူစာချုပ်အသစ်ကိုလည်းတင်ပြ ရမည်။ 

၂၁။ အေထွေထွ 

(က) အလုပ်သမားသည် အလုပ်သမားဥပေဒနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ ဥပေဒများတွင် 

ပါဝင်သည် ့ ရပိုင်ခွင့်များအကာအကွယ်နှင့်အကျိုးခံစားခွင့်အားလုံးကို ခံစားခွင့်ရှိ 

သည်။ 

(ခ) လိုအပ်ပါက တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်မဆန့်ကျင်ေသာ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင် 

သဘာဝအရ ထုတ်ပြ န်ထားသည့် တည်မြ ဲအမိန့်နှင့်အလုပ်ခွင်အတွင်း လိုက်နာရန် 

စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းနှင့် ရပိုင်ခွင့်များကို ဤစာချုပ်၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအဖြ စ် 

မှတ်ယူရမည်။ 

(ဂ) အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာသေဘာတူညီချက်စာချုပ်အား လုပ်ငန်း၏သေဘာသဘာဝ 

အရတည်ဆဲ အလုပ်သမားဥပေဒများပါ ရပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အေရးများေအာက် 

ယုတ်ေလျာ့ခြ င်းမရှိဘဲ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အည ီ သက်ဆိုင်ရာ 

စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန၊ ကုမ္ပဏီ၊ လုပ်ငန်းမှအလုပ်ရှင်နှင့် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းထက် 

ေကျာ်ေသာ အလုပ်သမားများ၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့်ပြ င်ဆင်ဖြ ည့်စွက် နိုင်သည်။ 

 

အလုပ်သမား၏လက်မှတ်               အလုပ်ရှင(်သုိ့မဟုတ်) 

 (သုိ့မဟုတ်)                                  မန်ေနဂျာ (သုိ့မဟုတ်)  

 လက်ဝဲလက်မပံုစံ                                   စီမံအုပ်ချုပ်သူ 

လက်မှတ ်     ---------------------------------   လက်မှတ ် --------------------------- 

အမည်         ---------------------------------   အမည်  --------------------------- 

ရာထူး/အဆင် ့---------------------------------   ရာထူး/အဆင် ့-------------------------- 

နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး-------------------------------   နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး ------------------- 

ကတ်ပြ ားအမှတ်(သို့မဟုတ်)     ကတ်ပြ ားအမှတ်(သို့မဟုတ်) 

နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ ်     နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ ်

လုပ်ငန်း/ဌာန ------------------------------------   လုပ်ငန်း/ဌာန ------------------------ 

ရက်စွ ဲ          ______________    ရက်စွ ဲ _______________ 
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အသိသက်ေသ 

လက်မှတ ်         --------------------------------   လက်မှတ ် ---------------------------------

အမည်              --------------------------------   အမည်      ---------------------------------

ရာထူး/အဆင် ့   --------------------------------   ရာထူး/အဆင်-့---------------------------- 

နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး------------------------------   နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး----------------------

ကတ်ပြ ားအမှတ်(သို့မဟုတ်)       ကတ်ပြ ားအမှတ်(သို့မဟုတ်)             

နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ ်               နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ ်

လုပ်ငန်း/ဌာန------------------------------------   လုပ်ငန်း/ဌာန----------------------------- 

ရက်စွ ဲ  -----------------------              ရက်စွ ဲ   ---------------------------- 

အတည်ပြ ုလက်မှတ်ေရးထုိးပါသည်။ 

လက်မှတ်-------------------- 

အမည်----------------------- 

                                                          ခရိုင/် မြ ို့နယ်ဦးစီးအရာရှိ 

                                                   အလုပ်သမားညွှန်ကြ ားေရးဦးစီးဌာန 

                           -------------------------------------  ခရိုင်/ မြ ို့နယ် 

ရက်စွဲ၊__________________။ 
 

 


