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      ရက်စွဲ ။       ။ ၂၀၁၅ ခု�ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်  

                  

ဥပေဒပြ င်ပ ဆ��ေဖာ်ထုတ်မ#များအတွက် မြ န်မာ�ုိင်ငံအထည်ချ+ပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏  

သေဘာထား ထုတ်ပြ န်ချက် 

(၁)  မြ န်မာ�ိုင်ငံအထည်ချ+ပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဝင် အထည်ချ+ပ်စက်1ံုများသည် မိမိအကျိ+း၊ တိုင်းပြ ည် 

အကျိ+းစီးပာွး အတွက် စိတ်ရင်းမှန်ဖြ င့် စီးပာွးေရးသီးသန4်ကိုသာ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ အဖွဲ5အစည်းများ 

 ဖြ စ်က6 ပါသည်။ 

(၂) ၂၀၁၅ ခု�ှစ် �ှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် ဖြ စ်ေပ7လျက်ရိှေသာ အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ခတုိးေရး ေတာင်းဆိုမ# 

များသည် င8 ိမ်းချမ်းစာွ လုပ်ကုိင်လိုေသာ အလုပ်သမားများ �ှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ5အစည်းများ၏ အခွင့် 

အေရးတို4ကုိ ထိခိုက်ေစပ8 ီး တရားဥပေဒထက်ေကျာ်လွန်၍ လုပ်ေဆာင်ေနက6 ခြ င်းများ ဖြ စ်သည်ကုိ 

ေတ5ွမြ င်ေနရပါသည်။ ယင်းလုပ်ရပ်များသည်- 

 (က) ေအးချမ်းစာွ လုပ်ကိုင်လုိေသာ အလုပ်သမားများ၏ ဝင်ေငွကုိ ကျဆင်းေစပါသည်။  

(ခ) လုပ်ငန်းရှင်များ၏ အကျိ+းစီးပာွးကို ထိခိုက်ေစပါသည်။  

(ဂ) အသစ်ဝင်ေရာက်လာမည့် �ိုင်ငံခြ ားရင်း�ှီးမြ =+ပ်�ှံမ#များကို ဟန4်တားရာေရာက်ခြ င်း �ှင့် အလုပ် 

အကိုင် အခွင့်အလမ်းများကုိ  ေလျာ့ကျေစပါသည်။ 

 (ဃ)  မြ န်မာ�ိုင်ငံ၏ ပုံရိပ်ကို �ိုင်ငံတကာတွင် အကျည်းတန်ေစပါသည်။ 

(၃) အလုပ်သမားေရးရာ အငြ င်းပာွးမ#ေဖြ ရှင်းေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂)အရ အလုပ်ရှင် �ှင့် အလုပ်သမားများ 

သည် ည=ိ�#ိင်းဖြ န်ေဖြ မ#မပြ +ဘဲ အလုပ်ပိတ်ခွင့်မရိှ။ ဆ��ပြ  သပိတ်ေမာှက်ခွင့်မရိှ။ ပြ ည်နယ်/ တိုင်း 

ေဒသကA ီး ခုံသမာဓိေကာင်စီ၏ ဆုံးဖြ တ်ချက်များကုိ သေဘာမတူ�ိုင်မှသာ စက်1ံုပိတ်ခွင့် / သပိတ် 

ေမာှက်ခွင့်ကို ဥပေဒအရ ေတာင်းခံပ8 ီး လုပ်ေဆာင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ပြ ဌာန်းထားပါသည်။ ထိုသုိ4 သပိတ် 

ေမာှက်ရာတွင် သာမန်ပြ ည်သူတစ်ေယာက်၏ မူလ အခွင့်အေရး ၊ ေအးချမ်းစာွ လုပ်ကိုင်လိုေသာ 

အလုပ်သမားများ�ှင့် အလုပ်ရှင်များ အခွင့်အေရး တို4ကို ထိခိုက်ခြ င်း မရိှေစရပါ။  

(၄)  ပြ ည်ေထာင်စုသမFတမြ န်မာ�ိုင်ငံအတွင်း လုပ်သားအေခြ ပြ +အထည်ချ+ပ်လုပ်ငန်းတွင် ရင်း�ှီး မြ =+ပ်�ှံ 

လုပ်ကိုင်လျက်ရိှက6 ေသာ ပြ ည်တွင်း / ပြ ည်ပ လုပ်ငန်းရှင်များသည် လက်တေလာဖြ စ်ေပ7ခဲ့ေသာ 

 ဖြ စ်ေပ7လျက်ရိှေသာ အလုပ်သမားများ၏ ဥပေဒထက်ကို ေကျာ်လွန်၍ ဆ��ေဖာ်ထုတ်မ#များ�ှင့် လုပ်ရပ် 

များဖြ စ်သည့် ပြ ည်တွင်း/ ပြ ည်ပ လုပ်ငန်းရှင်များ ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံများ၊ အထည်ဝယ်ယူသူများ၏ 

ကုိယ်စားလှယ်များအား စက်1ံုအတွင်း ပိတ်ဆို4တားဆီးခြ င်း ၊ Container ယာဥ်များ ဝင်/ထွက် မ#ကို 

ပိတ်ဆို4တားဆီးေနခြ င်း စသည့်အပြ +အမူများကုိ လုံးဝ လက်မခံ�ိုင်ပါ။ ဤလုပ်ရပ်များသည် အပြ ည်ပြ ည် 



2 

 

ဆိုင်ရာ ကျင့်သုံးမ#များ၊ တည်ဆဲတရားဥပေဒများ�ှင့်လည်း ဆန4်ကျင်ေနသည့်အတွက် တရား ဥပေဒအရ 

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ# လိုအပ်ပါသည်။  

(၅) အလုပ်ရှင်များဘက်မှ လိုက်ေလျာ�ုိင်စွမ်းမရိှေသာ ဝင်ေငွ၊ ထွက်ေငွ မမPတ�ုိင်ေသာ လုပ်ခ ပိုမို 

ေတာင်းဆိုမ#များ ဖြ စ်ေပ7လာပါက အလုပ်ရှင်များဘက်မှ မလုိက်ေလျာ�ုိင်သည့်အချိန်တွင် အလုပ် 

သမားများက မိမိလုပ်ခ ပုိမိုရရိှေသာ လုပ်ငန်းသုိ4 လွတ်လပ်စာွ ေပြ ာင်းေရQ5လုပ်ကုိင်�ိုင်ခွင့်ရိှပါသည်။ 

ယင်းသုိ4 ေပြ ာင်းေရQ5လုပ်ကိုင်ခြ င်းကုိ အလုပ်ရှင်မှ တားဆီးပိတ်ပင်ခြ င်းမရိှေစရပါ။ အလုပ်ရှင်ဘက်မှ 

ဥပေဒေဘာင် အတွင်းမှသာ တာဝန်ယူလုပ်ေဆာင်ေပးမည်ဖြ စ်ပ8 ီး ည=ိ�#ိင်းမရေသာ လုပ်ခ ေတာင်းဆိုမ# 

များေက6 ာင့် ဆ��ပြ မ#က6 ာမြ င့်ပ8 ီး လုပ်ငန်းရပ်စဲရပါက အလုပ်သမားများအတွက် နစ်နာေက6 းေပးရန် 

အလုပ်ရှင်များတွင် တာဝန်မရိှပါ။ 

(၆) အကျိ+းဖြ စ်ထွန်းပ8 ီး ေအာင်မြ င်ေသာ စီးပာွးေရးလုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြ စ်ေပ7လာေစေရးအတွက် ကုန်ထုတ် 

စွမ်းအား တုိးတက်ေရး၊ ေစျးကွက်ခိုင်မာစွာ ရရိှေရး၊ လုပ်ငန်းခွင်ဖွံ5 ဖ8 ိ+းမ# ဆက်ဆံေရး (Industrial 

Relations) တို4ကို အလုပ်သမားများ၊ အလုပ်သမား အဖွဲ5အစည်းများ �ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သာွး 

ပါမည်။ 

 

 

        မြ န်မာ�ိုင်ငံအထည်ချ+ပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း 

 

 

                                                                                                    


