၁၉၅၁ ခုနျစ့ ၊ အလုပ့ရုဳမးာဵအက့ဥပေဒကို ္ပင့ဆင့သည့ဴဥပေဒ
(၂၀၁၆ ခုနျစ့၊ ္ပည့ေထာင့စုလွှတ့ေတာ့ ဥပေဒအမျတ၁၂
့ ။)
အခန့ဵ ၁။
စကာဵခးီဵ။
အမည့၊ တည့ရာနယ့အဝျန့ဵနျင့ဴ အာဏာတည့သည့ဴေန့။
၁။

(၁)

ဤဥပေဒကို၊ ၁၉၅၁ ခုနျစ့၊ အလုပ့ရုဳမးာဵ အက့ဥပေဒ ကို ္ပင့ဆင့သည့ဴ ဥပေဒ ဟု
ေခါ်တ်င့ေစရမည့။

(၂)

ဤအက့ဥပေဒသည့ ၊ ္ပည့ေထာင့စု ္မန့မာနိုင့ငဳ တစ့ဝျန့ဵလုဳဵနျင့ဴ သက့ဆိုင့ရမည့။

(၃)

ဤအက့ဥပေဒသည့၊ နိုင့ငဳေတာ့သမ္မတက အမိန့ ေ ေကာ့္ငာစာ ထုတ့္ပန့ သတ့မျတ့
သည့ဴ ေန့၌ အာဏာတည့ရမည့။

အဓိပ္ပါယ့ေဖာ့္ပခးက့မးာဵ
၂။

ဤအက့ဥပေဒတ်င့ အေက
ေ ာင့ဵအရာနျင့ဴ္ဖစ့ေစ၊ ေရျ့ေနာက့စကာဵတို့ ၏ အဓိပ္ပါယ့နျင့ဴ္ဖစ့ေစ၊
မဆန့့ကးင့လျှင့
(က) "ကေလဵ" ဆိုသည့မျာ၊ အလုပ့လုပ့ကိုင့နိုင့ရန့ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ကခ်င့ဴ္ပုသည့ဴ
1
အသက့တစ့ဆယ့ဴေလဵနျစ့္ပည့ဴြပီဵ အသက့တစ့ဆယ့ဴ ေခ
္ ာက့နျစ့ မပ
္ ည့ဴေသဵသူ ကို
ဆိုလိုသည့။
(ခ)

"လူရ်ယ"့ ဆိုသည့မျာ၊ အသက့တစ့ဆယ့ေဴ ္ခာက့နျစ့္ပည့ြပဴ ီဵ၊အသက့တစ့ဆယ့ဴရျစ့နျစ့
1
မပ
္ ည့ဴေသဵသူ ကိဆ
ု ိုလိုသည့။

(ဂ)

"လူငယ့" ဆိုသည့မျာ၊ "ကေလဵ" နျင့ဴ "လူရ်ယ"့ ကိုဆိုလိုသည့။

(ဃ) "လူက
ြ ီဵ" ဆိုသည့မျာ အသက့ဆယ့ဴရျစ့နျစ့ ္ပည့ဴြပီဵသူကို ဆိုလိုသည့။
(င ) "ေန့"
သို့တည့ဵမဟုတ့ "ရက့" ဆိုသည့မျာ၊ ညဥ့ဴသန့ဵေခါင့ခးိန့မျစ၍
ေရတ်က့ေသာနျစ့ဆယ့ဴေလဵနာရီ ကာလအပိုင့ဵအခ
္ ာဵကို ဆိုလိုသည့။
(စ)

၁

"ရက့သတ္တ ပတ့" ဆိုသည့မျာ၊ စေနေန့ ညဥ့ဴသန့ဵေခါင့ခးိန့မျစ၍ ေရတ်က့ေသာ ခုနျစ့
ရက့ ကာလအပိုင့ဵအခ
္ ာဵကို ဆိုလိုသည့။

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။

2
(ဆ) "အာဵ" ဆိုသည့မျာ၊ လျှပ့စစ့ဓါတ့အာဵကို ေသာ့ ၎င့ဵ၊ လူ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ တိရစ္ဆာန့တို့
အသုဳဵ ္ပုခ
္ င့ဵ္ဖင့ဴ ္ဖစ့ပ်ာဵေစသည့ဴ အာဵမဟုတ့ဘဲ၊ စက့ကိရိယာဖ
္ င့ဴ ္ဖစ့ပ်ာဵေစသည့ဴ၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ေပဵပို့သည့ဴ အခ
္ ာဵအာဵတမးိုဵမးိုဵကို ေသာ့၎င့ဵဆိုလိုသည့။
(ဇ)

"အာဵေပဵစက့" ဆိုသည့မျာ၊ အာဵဖ
္ စ့ပ်ါဵေစေသာ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အခ
္ ာဵနည့ဵ္ဖင့ဴ
အာဵေပဵေသာ အင့ဂးင့စက့၊ ေမာ့ေတာ့စက့ သို့တည့ဵမဟုတ့ အခ
္ ာဵစက့ကိရိယာကို
ဆိုလိုသည့။

(ဈ)

"အာဵပို့စက့ကိရိယာ" ဆိုသည့မျာ၊ ဝင့ရိုဵ၊ ဘီဵ၊ ဒရမ့ဵ (drum)၊ ပီလီ၊ ပူလီေသနျင့ဴ
ပူလီရျင့ (system of fast and loose pulleys )၊ ကပ္ပ လင့ (coupling)၊ ကလပ့
(clutch)၊ သာဵေရပတ့က
ြ ိုဵ (belt)၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အခ
္ ာဵ ြကဳစည့ ္ပုလုပ့ထာဵ
သည့ဴ ကိရိယာကို ဆိုလိုသည့။ အာဵပို့စက့မျ အာဵကို အခ
္ ာဵ
စက့ကိရိယာသို့
ေပဵပို့သည့ဴ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အခ
္ ာဵစက့ကိရိယာမးာဵက ခဳယူသည့ဴ ကိရိယာမးာဵကို
ဆိုလိုသည့။

(ည) "စက့ကိရိယာ" ဆိုသည့တ်င့ အာဵေပဵစက့၊ အာဵပို့ စက့၊ ကိရိယာနျင့ဴ အာဵကို
္ဖစ့ပ်ာဵေစသည့ဴ၊ ေပ
္ ာင့ဵလဲေစသည့ဴ၊ ေပဵပို့သည့ဴ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အသုဳဵ္ပုသည့ဴ
အခ
္ ာဵ ကိရိယာမးာဵ ပါဝင့သည့။
(ဋ)

"ပ
္ ုလုပ့မှု လုပ့ငန့ဵစဥ့" ဆိုသည့မျာ(ကက) အထည့ဝတ္ထု တခုခုကို္ဖစ့ေစ၊ အရာဝတ္ထုတခုခုကို
္ဖစ့ေစ သုဳဵစ်ဲ္ခင့ဵ၊
ေရာင့ဵခးခ
္ င့ဵ သယ့ယူပို့ေဆာင့္ခင့ဵ၊ ေပဵအပ့္ခင့ဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
စီမဳခန့့ခ်ဲ္ခင့ဵအလို့ငျါ္ပုလုပ့မှု၊ အသ်င့ေ္ပာင့ဵလဲေစမှု၊ ္ပုပ
္ င့မှု၊ မ်န့ဵမဳမှု၊
အပ
ြ ီဵသတ့မှု၊ ထုတ့ပိုဵ မှု၊ ဆီထည့ဴမှု၊ ေဆဵေက
ေ ာမှု၊ တိုက့ချွတ့မှု၊ ခ်ဲစိတ့မှု၊
ေခးမှုန့ဵမှု၊ အ ္ခာဵနည့ဵစီရင့မှု၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ သင့ဴေလးာ့ေအာင့
အခ
္ ာဵနည့ဵ ္ဖင့ဴ ္ပုပ
္ င့စီရင့မှု၊
(ခခ) ဆီကို္ဖစ့ေစ၊ေရကို္ဖစ့ေစ၊သို့တည့ဵမဟုတ့မိလ္လာေရကို္ဖစ့ေစ၊စုတ့မှု၊ ထုတ့မှု၊
(ဂဂ) အာဵကို္ဖစ့ပ်ါဵေစမှု၊ ေပ
္ ာင့ဵလဲေစမှု၊ ေပဵပို့မှု၊
1

2

(ဃဃ)စာပုနဳ ျိပ့မှု၊ မိတ္တူကူဵယူလုပ့ကိုင့မှု၊ ေကးာက့ပုဳနျိပ့မှု၊ ဓါတ့ပုဳကူဵယူပုဳနျိပ့မှု၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ အခ
္ ာဵအလာဵတူ လုပ့ကိုင့ မှု၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ကုန့သ်ယ့မှု
ကိစ္စအတ်က့္ဖစ့ေစ၊ အမ
္ တ့အစ်န့ဵရရန့ ကိစ္စအတ်က့္ဖစ့ေစ၊ စာအုပ့ခးုပ့
လုပမ့ ှု၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ယင့ဵသို့ေသာ ကိစ္စအတ်က့လုပ့ေသာ လုပ့ငန့ဵနျင့ဴ
အေက
ေ ာင့ဵအာဵေလးာ့စ်ာ ဆက့သ်ယ့လုပ့သည့ဴ စာအုပ့ခးုပ့လုပ့မှု၊
၁
၂

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ ္ဖည့ဴစ်က့သည့။

3
(ငင) သေဘာကိ
ဘ ု္ဖစ့ေစ၊ ေရယာဥ့ကို္ဖစ့ေစ၊ အခ
္ ာဵယာဲ့တစ့မးိူဵမးိုဵကို္ဖစ့ေစ
တည့ေဆာက့မှု၊ ္ပန့လည့တည့ေဆာက့မှု၊ ္ပုပ
္ င့မှု၊ ္ပန့လည့တပ့ဆင့မှု၊
အပ
ြ ီဵသတ့မှု၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ဖးက့ခ်ဲမ၊ှု

2

(စ စ) လျှပ့စစ့နျင့ဴ အီလက့ထေရာနစ့ နည့ဵပညာဆိုင့ရာ ပစ္စည့ဵမးာဵ တည့ေဆာက့
မှု၊ ္ပန့လည့တည့ေဆာက့မှု၊ ္ပုပ
္ င့ထိန့ဵသိမ့ဵမှု၊ ္ပန့လည့တပ့ဆင့
မှု၊
အပ
ြ ီဵသတ့ထုတ့လုပ့မှု သို့မဟုတ့ ္ပန့လည့အသုဳဵ ္ပုနိုင့ရန့စီမဳမှု၊
(ဆဆ) ဓာတုပစ္စည့ဵမးာဵစမ့ဵသပ့မှု၊ ထုတ့လုပ့မှု၊ ေရာစပ့မှု၊ ထုပ့ပိုဵမှု၊ ေရွှ့ေပ
္ ာင့ဵမှု
2
လုပ့ငန့ဵနျင့ဴ ဆက့စပ့လုပ့ကိုင့ရမှုလုပ့ငန့ဵ၊
တစ့ခုခုအတ်က့ လုပ့ရေသာ လုပ့ငန့ဵကို ဆိုလိုသည့။
(ဌ)

"အလုပ့သမာဵ" ဆိုသည့မျာ၊ ္ပုလုပ့မှုလုပ့ငန့ဵစဥ့ တခုခုတ်င့္ဖစ့ေစ၊ ္ပု လုပ့မှု
လုပ့ငန့ဵစဥ့ အတ်က့ အသုဳဵ ္ပု သည့ဴ စက့၏၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အေဆာက့အအုဳ၏
အစိတ့အပိုင့ဵ တခုခုက၊ို စင့က
ေ ယ့ေအာင့ တိုက့ချွတ့ရာတ်င့ ္ဖစ့ေစ၊ ္ပုလုပ့မှု
လုပ့ငန့ဵစဥ့၌၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ထိုလုပ့ငန့ဵစဥ့မျ ထ်က့ေသာအရာ၌ ပါဝင့ေသာ
အလုပ့တခုခုတ်င့ ္ဖစ့ေစ၊ ္ပုလုပ့မှုလုပ့ငန့ဵစဥ့နျင့ဴ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ထိုလုပ့ငန့ဵစဥ့
မျ ထ်က့ေသာအရာနျင့ဴ သက့့ဆိုင့ေသာ အလုပ့တခုခုတ် င့္ဖစ့ေစ အခနျင့ဴေသာ့၎င့ဵ၊
အခမဲေဴ သာ့၎င့ဵ ခိုင့ဵေစ ခဳရေသာသူကို ဆိုလိုသည့။
ယင့ဵစကာဵရပ့တ်င့
္ပုလုပ့မှုလုပ့ငန့ဵစဲ့နျင့ဴ မသက့ဆိုင့သည့ဴေနရာ သို့မဟုတ့ ္ပုလုပ့မှုလုပ့ငန့ဵစဲ့နျင့ဴ
ဆက့စပ့ေသာ ေနရာတစ့ခုခုတ်င့ ြကီဵ ေကပ့သူ၊ လုဳြခုဳေရဵ၊ ယာဲ့ေမာင့ဵ၊ သန့့ ရျင့ဵေရဵ၊
ထမင့ဵခးက့၊ စာပို့သူ၊ ဥယးာ ဲ့လုပ့သာဵနျင့ဴ အေထ်ေထ်လုပ့သာဵစသည့တို့လည့ဵ
1
ပါဝင့သည့။

(ဍ)

အလုပ့ရုဳဆိုသည့မျာ အလုပ့သမာဵ ၅ ဦဵ နျင့ဴအထက့ အလုပ့လုပ့ကိုင့ေနသည့ဴ
သို့မဟုတ့ လ်န့ခဲဴသည့ဴ ၁၂ လအတ်င့ဵ မည့သည့ဴ ရက့တ်င့မဆို အလုပ့လုပ့ကိုင့
ေနခဲဴသည့ဴအ ္ပင့ ္ပုလုပ့မှုလုပ့ငန့ဵစဲ့အတိုင့ဵ ေဆာင့ရ်က့ေသာ အစိတ့အပိုင့ဵ
တစ့ခုခုတ်င့၊ အာဵအကူအညီ္ဖင့ဴ လုပ့ကိုင့ေနသည့ဴ သို့မဟုတ့ သာမန့အာဵဖ
္ င့ဴ
လုပ့ငန့ဵေဆာင့ရ်က့သည့ဴ အေဆာက့အအုဳတစ့ခုခုနျင့ဴတက် ဥပစာ ကိုပါဆိုလိုြပီဵ
အလုပ့သမာဵ ၁၀ ဦဵနျင့ဴအထက့ အလုပ့လုပ့ကိုင့ေန သည့ဴ သို့မဟုတ့ လ်န့ခဲဴသည့ဴ
၁၂ လအတ်င့ဵ မည့သည့ဴရက့တ်င့မဆို အလုပ့လုပ့
ကိုင့ေနခဲဴသည့ဴ အပ
္ င့၊
္ပုလုပ့မလ
ှု ုပင့ န့ဵစဲ့အတိုင့ဵ ေဆာင့ရ်က့ေသာ အစိတ့အပိုင့ဵ တစ့ခုခုတ်င့၊ အာဵ

၁
၂

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ ္ဖည့ဴစ်က့သည့။

4
အကူအညီ မရျိဘဲ လုပ့ကိုင့ေနသည့ဴ သို့မဟုတ့
သာမန့အာဵဖ
္ င့ဴ ယင့ဵသို့
လုပ့ကိုင့သည့ဴ အေဆာက့အအုဳ တစ့ခုခုနျင့ဴတက် ဥပစာလည့ဵ ပါဝင့သည့။ ထို့ ္ပင့
အလုပ့သမာဵ တစ့ဦဵနျင့ဴအထက့ အလုပ့လုပ့ကိုင့သည့ဴ ေမာ့ေတာ့ ယာဲ့ ္ပင့ဆင့ရာ
ဌာန၊ ေမာ့ေတာ့ယာဲ့ေဆဵ သုတ့ရာဌာန၊ စာပုဳနျိပ့ဌာနနျင့ဴ ဆီက
ြ ိတ့ဌာနမးာဵ
ပါဝင့သည့ဴအ ္ပင့ လိုအပ့ပါက အခ
္ ာဵအလုပ့ဌာနမးာဵကိုလည့ဵ အလုပ့သမာဵ၊
အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန
က အမိန့ ေ ေကာ့္ငာစာ ထုတ့္ပန့၍သတ့မျတ့နိုင့
1
သည့။ သို့ရာတ်င့္မန့မာဴသတ္တ ုတ်င့ဵ ဥပေဒနျင့ဴ သက့ဆိုင့သည့ဴ သတ္တ ုတ်င့ဵမပါဝင့။
(ဎ)

"လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့"
ဆိုသည့မျာ၊
အလုပ့ရုဳနျင့ဴ အလုပ့ရုဳ တ်င့ လုပ့သည့ဴ
လုပ့ငန့ဵဆိုင့ရာကိစ္စမးာဵကို ပင့ရင့ဵ ြကီဵ ေကပ့အုပ့ခးုပ့သူကိုဆိုလိုသည့။ သို့ရာတ်င့
အဆိုပါ ကိစ္စမးာဵကို
ြကီဵ ေကပ့သူ ကိုယ့စာဵလျယ့အာဵ လွှဲအပ့ထာဵလျှင့၊
1
သို့တည့ဵမဟုတ့ ပုဒ့မ ၉၃ အရ ခန့့ထာဵမည့ဟု စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ အာဵ၊
ြကိုတင့အေက
ေ ာင့ဵ ေကာဵ၍ ခန့့ထာဵသူအာဵ
လွှဲအပ့ထာဵလျှင့၊ ယင့ဵသို့ေသာ
ကိုယ့စာဵလျယ့သည့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ခန့့ထာဵခဳရသူ
သည့ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့
္ဖစ့သည့ဟူ၍ မျတ့ယူရမည့။
1

1

(ဏ) "မျတ့ပတ
ုဳ င့ဆရာဝန့"
ဆိုသည့မျာ၊ တိုင့ဵရင့ဵေဆဵေကာင့စီဥပေဒ အရဖ
္ စ့ေစ၊
ဆရာဝန့မးာဵ၏ မျတ့ပုဳဝင့စာရင့ဵ ထာဵရျိေရဵအတ်က့ ္ပ ဋ္ဌာန့ဵသည့ဴ တည့ဆဲဥပေဒ
တရပ့ရပ့အရဖ
္ စ့ေစ မျတ့ပုဳတင့ထာဵသူကို ဆိုလိုသည့ဴ္ပင့၊ ထိုကဲဴသို့
မျတ့ပုဳတင့
1
ဆရာဝန့ မရျိသည့ဴ အရပ့ေဒသ တခုခုအတ်က့ ဤအက့ဥပေဒအလို့ငျာ မျတ့ပုဳတင့
1

1

ဆရာဝန့ ္ဖစ့သည့ဟု အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန က
အမိနေ့ ေကာ့္ငာစာဖ
္ င့ဴ ္ပဋ္ဌာန့ဵသူသည့လည့ဵ ထိုစကာဵရပ့တ်င့ ပါဝင့သည့။
(တ) တေန့တည့ဵတ်င့ တမးိုဵတည့ဵေသာ အလုပ့ကို အလုပ့သမာဵစု နျစ့စု္ဖစ့ေစ၊ နျစ့စု
ထက့ပို၍ ္ဖစ့ေစ ကာလခ်ဲ္ခာဵ၍ လုပ့လျှင့ ယင့ဵသို့ေသာ အလု ပ့သမာဵစု အသီဵသီဵ
ကို "အလျည့ဴကးလူစ"ု ဟု ေခါ်သည့။ ထိုအလျည့ဴကးလူစု လုပ့သည့ဴ ကာလ အပိုင့ဵ
္ခာဵကို သို့တည့ဵမဟုတ့ ကာလအပိုင့ဵအခ
္ ာဵမးာဵကို "အလျည"့ဴ ဟုေခါ်သည့။ ထို့ ္ပင့
(ထ)

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*၃

*

အခးိန့နာရီရည့ေွှန့ဵခးက့။
၃။

ဤအက့ဥပေဒ၌ အခးိန့နာရီကို ရည့ေွှန့ဵလျှင့ ္မန့မာနိုင့ငဳေတာ့ စဳေတာ့ခးိန့ကိုရည့ေွှန့ဵသည့။
၁
၃

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ ပယ့ဖးက့သည့။

5
အလုပ့ရုဳအတ်က့ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵကို အခ
္ ာဵေနရာမးာဵတ်င့ သုဳဵစ်ဲနိုင့ေသာအာဏာ။
၄။

1

(၁) အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နျငလ
့ဴ ူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန သည့ အစိုဵရပ
္ န့တမ့ဵတ်င့
အမိန့ ေကးညာခးက့္ဖင့ဴ အ လုပ့ရုဳမးာဵနျင့ဴ သက့ဆိုင့ေသာ ္ပဋ္ဌာ
န့ဵခးက့အာဵလုဳဵကို၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ္ပ ဋ္ဌာန့ဵခးက့တခုခု အာဵကိုအသုဳဵ္ပုလးက့ ္ဖစ့ေစ၊ အာဵကို အသုဳဵမပ
္ ုဘဲ
လးက့္ဖစ့ေစ ္ပုလုပ့မလ
ှု ုပ့ငန့ဵစဥ့ ေဆာင့ရ်က့ေနေသာ၊ သို့ တည့ဵမဟုတ့ ေဆာင့ရ်က့ေသာ
မည့သည့ဴ ေနရာနျင့ဴမဆို သက့ဆိုင့ေစရမည့ဟု ေကးညာနိုင့သည့။
(၂)

ပုဒ့မခ်ဲ (၁) အရ အမိန့ ေကးညာခးက့ကို ထိုသို့ေသာ ေနရာတခုခုအတ်က့ ေသာ့၎င့ဵ၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ထိုသို့ေသာ ေနရာအမးိုဵအစာဵအတ်က့ ေသာ့၎င့ဵ၊ သို့တည့ဵ မဟုတ့
ေယဘုယးအာဵဖ
္ င့ဴ ထိုသို့ေသာ ေနရာအာဵလုဳဵအတ်က့ေသာ့၎င့ဵ ထုတ့္ပန့နိုင့သည့။

(၃)

ပုဒ့မ ၂ ၏ စာပိုဒ့ (ဍ)တ်င့ မည့သို့ပင့ ဆိုထာဵေစကာမူ ပုဒ့မခ်ဲ (၁) အရ အလုပ့ရုဳနျင့ဴ
စပ့လးဥ့ဵသည့ဴ ္ပ ဋ္ဌာန့ဵခးက့ အာဵလုဳဵနျင့ဴ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့ တခုခုနျင့ဴ
သက့ဆိုင့ေစေသာ ကာ လအပိုင့ဵအခ
္ ာဵတ်င့ ထိုေနရာကို ယင့ဵသို့ သက့ဆိုင့ေစ
သည့ဴ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မ့ းာဵအလို့ငျာ အလုပ့ရုဳဟု မျတ့ယူရမည့။
၃

အလုပ့ရုဳ၌ ေပ
္ ာင့ဵလဲမှု ရျိေသာအခါ ကင့ဵလ်တ့ေစခ်င့ဴ ္ပုနိုင့သည့ဴ အာဏာ။
၅။

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

အလုပ့ရုဳမးာဵကို သေဘာတူညီ္ခင့ဵ၊ လိုင့စင့ထုတ့ေပဵခ
္ င့ဵနျင့ဴ မျတ့ပုဳတင့္ခင့ဵ။
၆။

(၁)

1

အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နျငလ
့ဴ ူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန သည့၊ ေအာက့ပါကိစ္စမးာဵ
အတ်က့ နည့ဵဥပေဒမးာဵ ္ပုနိုင့သည့။
(က) အလုပ့ရုဳတည့ရျိမည့ဴ ေမ
္ ရာက်က့ အတ်က၎့ င့ဵ၊ မည့သည့ဴအလုပ့ရုဳကို မဆို၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ မည့သည့ဴအမးိုဵအစာဵ ္ဖစ့ေသာ အလုပ့ရုဳမးာဵကိုမဆို
ေဆာက့လုပ့ရန့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ တိုဵခးဲ့ရန့အတ်က့၎င့ဵ၊
အလုပ့ရုဳနျင့ဴ
1
အလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့
၏
ခ်င့ဴ္ပုခးက့ကို ြကိုတင့ရယူရမည့ဟု ္ပဋ္ဌာန့ဵရန့ကိစ္စ။

၁
၃

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ ပယ့ဖးက့သည့။

6
(ခ)

ထိုခ်င့ဴ္ပုခးက့ရရျိရန့အတ်က့ ေလျှာက့လွှာမးာဵကို စဥ့ဵစာဵဆင့္ခင့နိုင့ရန့
အလို့ငျါ၊ ပုဳစဳမးာဵနျင့ဴ အေသဵစိတေ့ ဖာ့္ပခးက့မးာဵကို တင့္ပရမည့ဟု
္ပဋ္ဌာန့ဵရန့ကိစ္စ။

(ဂ)

မည့ကဲဴသို့ေသာ ပုဳစဳမးာဵနျင့ဴ အေသဵစိ တ့ ေဖာ့္ပခးက့မးာဵကို တင့္ပရမည့
ဟူ၍၎င့ဵ၊ ထိုပုဳစဳမးာဵနျင့ဴ အေသဵ
စိတ့ေဖာ့္ပခးက့မးာဵကို မည့သူက
တာဝန့ခလ
ဳ က့မျတေ့ ရဵ ထိုဵရမည့ဟူ၍၎င့ဵ ္ပဋ္ဌာန့ဵရန့ကိစ္စ။

(ဃ) အလုပ့ရုဳမးာဵကို၊ သို့ တည့ဵမဟုတ့ မည့သည့ဴ အမးိုဵအစာဵ ္ဖစ့ေသာ အလုပ့ရုဳ
မးာဵကိုမဆို၊မျတ့ပုဳတင့၍ လိုင့စင့ထုတ့ေပဵရမည့ဟု
္ပဋ္ဌာန့ဵရန့ကိစ္စ။
ထို့အ ္ပင့ မျတ့ပုဳတင့္ခင့ဵနျင့ဴ လိုင့စင့ထုတ့ေပဵခ
္ င့ဵ အတ်က့ ေပဵ ရမည့ဴ
အခမးာဵကို၎င့ဵ၊ လိုင့စင့ မးာဵ အသစ့လဲလျယ့္ခင့ဵ အတ်က့ ေပဵရမည့ဴ အခမးာဵ
ကို၎င့ဵ ္ပဋ္ဌာန့ဵရန့ကိစ္စ။
(င)

ပုဒ့မ ၈ တ်င့ ေဖာ့္ပထာဵသည့ဴ နို့တစ့စာမေပဵရေသဵလျှင့ မည့သည့့ ဴ လိုင့စင့
ကိုမျှမထုတ့ေပဵရ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အသစ့လဲလျယ့္ခင့ဵမပ
္ ုရဟူ၍ ္ပဋ္ဌာန့ဵ
ရန့ကိစ္စ။

(၂)

ပုဒ့မခ်ဲ (၁)၊ အပိုဒ့ (ခ) အရ ္ပုသည့ဴ နည့ဵဥပေဒမးာဵအရ လိုအပ့သည့ဴ ပုဳစဳမးာဵနျင့ဴ
အေသဵစိတ့ ေဖာ့္ပခးက့မးာဵပါ ပူဵတ်ဲ၍၊ ပုဒ့မခ်ဲ (၁)၊ အပိုဒ့ (က) တ်င့ ရည့ေွှန့ဵသည့ဴ
ခ်င့ဴ္ပုခးက့ရရျိရန့အတ်က့ ေလျှာက့လွှာကို အလုပ့ရုဳနျငအလု
့ဴ ပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵ
ဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့ ထဳသို့ လူကိုယ့တိုင့္ဖစ့ေစ၊ စာတိုက့မျ မျတ့ပုဳတင့၍
္ဖစ့ေစ၊ အခ
္ ာဵသင့ဴေတာ့ေသာ နည့ဵလမ့ဵ ္ဖင့ဴ္ဖစ့ေစ ေပဵပို့ရာတ်င့ အလုပ့ရုဳနျင့ဴ
အလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့သည့ လက့ခဳရရျိ
သည့ဴေန့မျ ရက့ေပါင့ဵ ၃၀ အတ်င့ဵ ခ်င့ဴ္ပုခ
္ င့ဵ သို့မဟုတ့ အေက
ေ ာင့ဵ ္ပခးက့
1
ေဖာ့္ပ၍ ္ငင့ဵပယ့္ခင့ဵ ္ပုရမည့။

(၃)

အလုပ့ရုဳနျင့ဴ အလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့ က
ေမ
္ ရာက်က့အတ်က့ အလုပ့ရုဳ ေဆာက့လုပ့ရန့၊ သို့တည့ဵ မဟုတ့ တိုဵခးဲ့ရန့အတ်က့၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ အလုပ့ရုဳ
မျတ့ပုဳတင့ရန့နျင့ဴ လိုင့စင့ထုတ့ေပဵရန့
အတ်က့
ခ်င့ဴ္ပုခးက့ကို ေပဵရန့ ္ငင့ဵဆိုလျှင့၊ ေလျှာက့ထာဵသူသည့ ယင့ဵသို့ ္ငင့ဵဆိုသည့ဴေန့မျ
ရက့ေပါင့ဵ ေခ
္ ာက့ဆယ့အတ်င့ဵ အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵ
1
ဝန့က
ြ ီဵဌာန ထဳ အယူခဳဝင့နိုင့သည့။

၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စု လွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။

1
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ရျင့ဵလင့ဵခးက့။ ။စက့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ စက့ကိရိယာ တစ့ခုခုကို အသစ့လဲလျယ့္ခင့ဵေက
ေ ာင့ဴ ္ဖစ့ေစ၊
္ပဋ္ဌာန့ဵသည့ဴ ကန့့သတ့ခးက့မးာဵနျင့ဴအညီ ၊ စက့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ စက့ကိရိယာတခုခုကို
ထပ့္ဖည့တ
ဴ ပ့ဆင့္ခင့ဵေက
ေ ာင့ဴ္ဖစ့ေစ၊ ဤပုဒ့မ၏ အဓိပ္ပါယ့အရ အလုပ့ရုဳကို တိုဵခးဲ့သည့ဟု
မမျတ့ယူရ။
တိုင့ဵ ္ပည့၌ အေရဵတ ြကီဵ အေခ
္ ္ဖစ့ေပါ်ေနသည့ကာလအတ်
ဴ
င့ဵ ကင့ဵလ်တ့ခ်င့ဴ္ပုနိုင့သည့ဴအာဏာ။
၇။ ။ တိုင့ဵ္ပည့၌ အေရဵတ ြကီဵ
အေခ
္ အဖ
္ စ့ေပါ်ေနလျှင့၊ နိုင့ငဳေတာ့သမ
တသည့
အမိန့ ေ ေကာ့္ငာစာထုတ့္ပန့၍ မည့သည့ဴအလုပ့ရုဳ ကိုမဆို၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ မည့ဴသည့ဴ အမးိုဵအစာဵ
္ဖစ့ေသာ အလုပ့ရုဳ မးာဵကိုမဆို မိမိသင့ဴသည့ ထင့္မင့သည့ဴ ကာလအပိုင့ဵအခ
္ ာဵအတ်င့ဵ၊ သင့ဴသည့
ထင့္မင့သည့ဴ စည့ဵကမ့ဵခးက့မးာဵဖ
္ င့ဴ၊ ဤ
အက့ဥပေဒပါ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့အာဵလုဳဵနျင့ဴ္ဖစ့ေစ၊
တခုခုနျင့ဴ္ဖစ့ေစ သက့ဆိုင့္ခင့ဵမျ ကင့ဵလ်တ့ခ်င့ဴ္ပုနိုင့သည့။
သို့ရာတ်င့ ထိုအမိန့ ေ ေကာ့ ္ငာစာသည့ တ ြကိမ့လျှင့ သုဳဵလထက့ပို၍ အတည့မ ္ဖစ့ေစရ။
လုပင့ န့ဵပိုင့ရငျ ့ကေပဵရန့နို့တစ့စာ။
၈။ ။(၁) လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့သည့၊ အလုပ့ရုဳအ ္ဖစ့ မည့သည့ဴအေဆာက့အဦ၌ မဆို၊ စတင့၍
လုပ့ငန့ဵလုပ့္ခင့ဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အေဆာက့အဦကိုအသုဳဵ္ပုခ
္ င့ဵမပ
္ ုမီ၊ အနည့ဵဆုဳဵဆယ့ဴငါဵရက့
1
ြကိုတင့၍၊ အလုပ့ရုဳနျင့ဴ အလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့ ထဳ
ေအာက့ပါအခးက့မးာဵနျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵ၍ နို့တစ့စာေပဵပို့ရမည့။
(က) အလုပ့ရုဳ၏ အမည့နျင့ဴ တည့ရာအရပ့။
(ခ)

လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့၏အမည့နျငေ့ဴ နရပ့အ ္ပည့ဴအစုဳ၊၊

(ဂ)

အလုပ့ရုဳနျငစ့ဴ ပ့လးဥ့ဵသည့ဴ အေက
ေ ာင့ဵ ေကာဵစာမးာဵ ေပဵပို့ရမည့ဴ ေနရပ့
အပ
္ ည့ဴအစုဳ၊ “ဆက့သ်ယ့ရန့လိပ့စာ၊ ဖုန့ဵနဳပါတ့၊ ဖက့ (စ့)နဳပါတ့၊ အီဵေမဵလ့
2
လိပ့စာ။”

(ဃ) ္ပုလုပ့မှုလုပ့ငန့ဵစဥ့ အမးိုဵအစာဵ (ကက) ဤအက့ဥပေဒအာဏာ
တည့သည့ေဴ န့တ်င့
ရျိေန ြပီဵ ္ဖစ့ေသာ
အလုပ့ရုဳမးာဵနျငစ့ဴ ပ့လးဥ့ဵ၍၊ ထိုအလုပ့ရုဳတ်င့ လ်န့ခဲဴသည့ဴ ဆယ့ဴနျစ့လ
အတ်င့ဵ လုပ့သည့ဴ ္ပုလုပ့မှု လုပ့ငန့ဵစဥ့။
(ခခ)*(အလုပ့ရအ
ုဳ ာဵလုဳဵနျင့ဴ စ ပ့လးဥ့ဵ၍) ေနာက့လာမည့ဴ ဆယ့ဴနျစ့လ
အတ်င့ဵ လုပ့မည့ဴ ္ပုလုပ့မှု လုပ့ငန့ဵစဥ့။
(င)
၁
၂

လုပ့ငန့ဵအမးိုဵအစာဵ၊ အသုဳဵ ္ပုရမည့ဴ လျှပ့စစ့ဝန့အာဵနျင့ဴ စက့စ်မ့ဵအာဵ။

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ ္ဖည့ဴစ်က့သည့။

1
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(စ)

ဤအက့ဥပေဒအလို့ငျါ အလုပ့ရုဳ မန့ေနဂးာဖ
္ စ့သူ၏အမည့။

(ဆ) အလုပ့ရုဳတ်င့ ခိုင့ဵေစဘ်ယ့ရာရျိသည့ဴ အလုပ့သမာဵအေရအတ်က့။
(ဇ)

ဤအက့ဥပေဒအာဏာတည့သည့ဴ ေန့တ်င့ ရျိေနပ
ြ ီဵ္ဖစ့ေသာ အလုပ့ရုဳမးာဵ
နျငစ့ဴ ပ့လးဥ့ဵ၍၊ လ်န့ခဲဴသည့ဴ ဆယ့ဴနျစ့လအတ်င့ဵ ပးမ့ဵမျှခ
္ င့ဵအာဵဖ
္ င့ဴ တစ့ေန့
လျးင့ ခိုင့ဵေစသည့ဴ အလုပ့သမာဵ အေရအတ်က့။

(ဈ)

္ပဋ္ဌာန့ဵသည့ဴ အခ
္ ာဵအေက
ေ ာင့ဵအရာမးာဵ။

(၂) ဤအက့ဥပေဒနျင့ဴ ပဌမအ ြကိမ့ သက့ဆိုင့
လာသည့ဴ အလုပ့ရုဳအာဵလုဳဵနျင့ဴ
စပ့လးဥ့ဵ၍ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့သည့၊ ပုဒ့မခ်ဲ (၁)တ်င့ ေဖါ်ပ
္ ထာဵသည့ဴ အေက
ေ ာင့ဵအရာမးာဵ
ပါရျိေသာ နို့တစ့စာကို၊ ဤအက့ဥပေဒအာဏာတည့သည့ဴေန့မျ
ရက့ေပါင့ဵသုဳဵဆယ့
1
အတ်င့ဵ၊ အလုပ့ရုဳနျင့ဴ အလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့ ထဳ
ေပဵပို့ရမည့။
(၃) တနျစ့လျှင့ အလုပ့လုပ့သည့ဴရက့ေပါင့ဵ တရာဴရျစ့ဆယ့ေအာက့ေလးာဴ၍ သာမန့ အာဵ
္ဖင့ဴလုပ့ေသာ ္ပုလုပ့မှုလုပ့ငန့ဵစဥ့ကို အသုဳဵ ္ပုေသာ အလုပ့ရုဳတ်င့ အလုပ့္ပန့လည့မလုပ့မီ၊
လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့သည့ ပုဒ့မခ်ဲ (၁) တ်င့ ေဖာ့္ပထာဵသည့ဴ အေက
ေ ာင့ဵအရာ မးာဵပါရျိေသာ
နို့တစ့စာကို အလုပ့စတင့မလုပ့မီ ရက့ေပါင့ဵ သုဳဵဆယ့အတ်င့ဵ၊ အလုပ့ရုဳနျင့ဴအလုပ့သမာဵ
1
ဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့ ထဳေပဵပို့ရမည့။
(၄) မန့ေနဂးာအသစ့ ခန့့ထာဵသည့ဴ အခါတိုင့ဵ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့သည့ မန့ေနဂးာ အသစ့
အလုပ့ဝတ့တရာဵစတင့ေဆာင့ရ်က့သည့ဴေန့မျခုနစ့ရက့အတ်င့ဵ အလုပ့ရုဳနျင့ဴ အလုပ့သမာဵ
1
ဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့ ထဳနို့တစ့စာေပဵပို့ရမည့။
(၅) မည့သူ့ကိုမျှ အလုပ့ရုဳ မန့ေနဂးာအေနဖ
္ င့ဴ ခန့့ထာဵခ
္ င့ဵမရျိေသဵေသာ ကာလ
အပိုင့ဵအခ
္ ာဵ အတ်င့ဵေသာ့၎င့ဵ၊ မန့ေနဂးာအေနဖ
္ င့ဴ ခန့့ထာဵခ
္ င့ဵ ခဳရသူသည့၊ အလုပ့ရက
ုဳ ို
အုပ့ခးုပ့္ခင့ဵမပ
္ ုသည့က
ဴ ာလအပိုင့ဵအခ
္ ာဵအတ်င့ဵေသာ့၎င့ဵ၊ မန့ေနဂးာအဖ
္ စ့ ေခတ္တ လုပ့
ေနသူ၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ယင့ဵသို့ လုပ့သူမရျိလျှင့၊ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့ ကိုယ့တိုင့ပင့၊
ဤအက့ဥပေဒအလို့ငျါ၊ ထိုအလုပ့ရုဳ၏ မန့ေနဂးာအေနဖ
္ င့ဴ ္ဖစ့သည့ဟူ၍ မျတ့ယူရမည့။
(၆) ဥပေဒအရ ပိတ့ရသည့ဴအခါမျတပါဵ အလုပ့ရုဳတ ခုကို ေခတ္တ ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အခးိန့
အကန့့အသတ့မရျိဘဲ၊ ပိတ့ထာဵရန့ လိုအပ့သည့ဴ
အခါတ်င့၊ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့သည့၊
အလုပ့ရုဳမပိတ့မီ အနည့ဵဆုဳဵ တလ ြကိုတင့၍ အေက
ေ ာင့ဵ ္ပခးက့မးာဵပါရျိေသာ နိတ
ု့ စ့စာကို
1
အလုပ့ရုဳနျင့ဴအလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊
ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့ ထဳ ေပဵပို့ရမည့။
အေက
ေ ာင့ဵ တခုခုေ ေကာင့ဴ နို့တစ့စာကို တလ ြကိုတင့၍ မေပဵပို့နိုငလ
့ ျှင့၊ အလုပ့ရုဳကို
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။

9
မပိတ့မီေဆာလးင့ နိုင့သမျှေဆာလးင့စ်ာ အလုပ့ရုဳနျငအ
့ဴ လုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵ
1
ဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့ ေကာဵေရဵမျူဵခးုပ့ ထဳ ြကိုတင့ေ ေကာင့ဵ ေကာဵရမည့။ သို့ ရာတ်င့ မေမ
္ ော့လင့ဴဘဲ
ရုတ့တရက့ အေခ
္ ္ဖစ့ေပါ်လာေသာ အေက
ေ ာင့ဵေက
ေ ာင့ဴ္ဖစ့ေစ၊ စက့ကိရိယာမးာဵ
ခးို့ယ်င့ဵပးက့စီဵေသာေက
ေ ာင့ဴ္ဖစ့ေစ၊ အလုပ့ရုဳကိုပိတ့ရလျှင့၊ ယင့ဵသို့ ပိတ့သည့အခးိန့မျ
ေလဵဆယ့ဴရျစ့နာရီအတ်င့ဵ အလုပ့ရုဳနျင့ဴ
အလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊
1
ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့ အာဵ အေက
ေ ာင့ဵ ေကာဵရမည့။
(၇) ပုဒ့မခ်ဲ (၆) တ်င့ ရည့ေွှန့ဵသည့ဴ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့သည့၊ အလုပ့ကို ္ပန့လည့မလုပ့မီ
ဆယ့ဴငါဵရက့အတ်င့ဵ
အလုပ့ရုဳနျင့ဴအလုပ့သမာဵဥပေဒ
စစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊
1
ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့ ထဳ ယင့ဵသို့္ပန့လည့လပု ့မည့္ဖစ့ေ ေကာင့ဵကို နို့တစ့စာေပဵပို့ရမည့။
အလုပ့ဌာနမးာဵကို သီဵ္ခာဵအလုပ့ရုဳမးာဵဖ
္ စ့ေ ေကာင့ဵ ္ပဋ္ဌာန့ဵနိုင့သည့ဴအာဏာ။
1

၉။ အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန သည့သီဵ ္ခာဵေဖါ်ပ
္ ထာဵသည့ဴ
အလုပ့ရုဳဆိုင့ရာ အမးိုဵမးိုဵေသာ ဌာန မးာဵကို၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ဌာနခ်ဲမးာဵကို ၊ဤအက့ဥပေဒ
ပါကိစ္စအာဵလုဳဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ကိစ္စတခုခုအတ်က့၊ သီဵ ္ခာဵအလုပ့ရုဳမးာဵအဖ
္ စ့ မျတ့ယူရမည့ဟု
အမိန့ စာဖ
္ င့ဴ ေွှန့က
ေ ာဵနိုင့သည့။
အခန့ဵ(၂)
ေကည့ဴရှုစစ့ေဆဵသည့ဴ ရာထမ့ဵမှုထမ့ဵအဖ်ဲ့။
စစ့ေဆဵေရဵအရာရျ။ိ
1

၁၀။ (၁) အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နျငလ
့ဴ ူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန သည့ အ မိန့ ေက
ေ ာ့္ငာစာ
ထုတ့္ပန့၍ မိမိသင့ဴ
ေတာ့သည့ ထင့္မင့သူကို၊ ဤအက့ဥပေဒ
အလို့ငျါ၊
1
စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ အဖ
္ စ့ ခန့့ထာဵ နိုင့သည့။ ၎င့ဵ ္ပင့ ထိုသအ
ူ တ်က့ မိမိသင့ဴေတာ့သည့
ထင့္မင့သည့ဴ နယ့နိမိတ့ကို သတ့မျတ့ေပဵနိုင့သည့။
(၂) နိုင့ငဳေတာ့သမတသည့၊
အမိန့ ေ ေကာ့္ငာစာထုတ့္ပန့၍၊ မိမိသင့ဴေတာ့သည့
1
ထင့္မင့သက
ူ ို အလုပ့ရုဳနျငအ
့ဴ လုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့
အဖ
္ စ့ခန့့ထာဵနိုင့သည့။ ထို
အလုပ့ရုဳနျင့ဴအလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊
1
ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့ သည့ ဤအက့ဥပေဒအရ အလုပ့ရုဳနျင့ဴအလုပ့သမာဵဥပေဒ
1

စစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့ အာဵ အပ့နျင့ဵသည့ဴ အာဏာ မးာဵအပ
္ င့၊
္ပည့ေထာင့စု္မန့မာနိုင့ငဳ တစ့ဝျန့ဵ လုဳဵတ်င့ စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ ၏ အာဏာမးာဵကို လည့ဵ
သုဳဵစ်ေဲ ဆာင့ရ်က့ရမည့။
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။

10
(၃) အလုပ့ရုဳတ်င့္ဖစ့ေစ၊ ထိုအလုပ့ရုဳတ်င့ လုပ့ေသာလုပ့ငန့ဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ စီဵပ်ါဵေရဵ
လုပ့ငန့ဵတ်င့္ဖစ့ေစ၊ ထိုအလုပ့ရုဳနျင့ဴ သက့ဆိုင့သည့ဴ မျတ့ပုဳတင့မူပိုင့ခ်င့ဴလက့မျတ့၊ သို့တည့ဵ
မဟုတ့ စက့
ကိရိယာတ်င့ဖ
္ စ့ေစ၊
အခ
္ ာဵစီဵပ်ါဵေရဵ လုပ့ငန့ဵတခုခုတ်င့
္ဖစ့ေစ၊
တိုက့ရိုက့ေသာ့၎င့ဵ၊ သ်ယ့ဝိုက့၍ ေသာ့၎င့ဵ၊ အကးိုဵ သက့ဆိုင့သူ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
အကးိုဵသက့ဆိုငလ
့ ာသူ မည့သူ ကိုမး၊ျ ပုဒ့မခ်ဲ (၁)၊ ပုဒ့မခ်ဲ (၂)၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ပုဒ့မခ်ဲ (၅)
1
အရ၊
အလုပ့ရုဳနျင့ဴအလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့ ၊
1

သို့တည့ဵမဟုတ့ စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ အဖ
္ စ့မခန့့ရ၊ ခန့့ထာဵပ
ြ ီဵ္ဖစ့လျှင့လည့ဵ၊ ထိုရာထူဵ
လက့ရျိနျင့ဴ ဆက့လက့မေနေစရ။
(၄)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

၃

1

(၅) အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှု့ဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန သည့ အမိန့ ေ ေကာ့္ငာ
စာထုတ့္ပန့၍ မိမိ သင့ဴေတာ့သည့ ထင့္မင့သည့ဴ အစိုဵရ အရာရျိတို့ကို၊ ထိုသူတို့အတ်က့ ၊
နယ့နိမိတ့အသီဵသီဵသတ့မျတ့၍၊ ဤအက့ဥပေဒပါ ကိစ္စအာဵလုဳဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ကိစ္စ
1
တစ့ခုခု အလို့ငျါ၊ တ်ဲဘက့ စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ မးာဵအဖ
္ စ့ ခန့့ထာဵနိုင့သည့။
(၆)

1

စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ တဦဵထက့ပို၍ရျိေသာ အရပ့ေဒသတ်င့ အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့
၁

အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန သည့၊ အမိန့ ေ ေကာ့္ငာစာထုတ့္ပန့၍၊ ထို စစ့ေဆဵေရဵ
အရာရျိ

1

အသီဵသီဵသုဳဵစ်ဲရန့ အာဏာမးာဵကို၎င့ဵ၊ ္ပဋ္ဌာန့ဵ ထာဵသည့ဴ နို့တစ့စာမးာဵကို
1

မည့သည့ဴ စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ ထဳ ေပဵပို့ရမည့ကို၎င့ဵ ္ပဋ္ဌာန့ဵနိုင့သည့။
(၇)

အလုပ့ရုဳနျင့ဴအလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့

1

နျင့ဴ

1

စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ အသီဵသီဵသည့ {ရာဇသတ့က
ြ ီဵ ပုဒ့မ ၂၁ အရ} ္ပည့သူ့ဝန့ထမ့ဵ
္ဖစ့သည့ဟု မျတ့ယူရမည့ဴအ ္ပင့၊ ရာထူဵနျင့ဴစပ့လးဥ့ဵ၍လည့ဵ၊ ဤကိစ္စအလို့ငျါ နိုင့ငဳေတာ့
သမ္မတက သီဵ ္ခာဵေဖာ့္ပထာဵရာ အာဏာပိုင့လက့ေအာက့ ္ဖစ့ရမည့။
1

စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ ၏ အာဏာမးာဵ။
၁

၁၁။ ။ ဤကိစအ
္စ လို့ငျာ၊ အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန ကပ
္ ုသည့ဴ
နည့ဵဥပေဒမးာဵနျင့ဴ
မဆန့့ကးင့ေစဘဲ
စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိသည့၊
မိမိကခို န့့ထာဵရာ
ရပ့က်က့နယ့နိမိတ့အတ်င့ဵ ----

၁
၃

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ ပယ့ဖးက့သည့။
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(က) အလုပ့ရုဳအ ္ဖစ့ အသုဳဵ ္ပုသည့ဴ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ယင့ဵသို့
အသုဳဵ ္ပုသည့ဟု
၁
မိမိယုဳ ေကည့ရန့ အေက
ေ ာင့ဵရျိသည့ဴ မည့သည့ဴေနရာသို့မဆို၊ ္ပည့ေထာင့စုအစိုဵရ
လက့ေအာက့တ်င့္ဖစ့ေစ၊ သက့ဆိုင့ရာတိုင့ဵေဒသ ြကီဵအစိုဵရ၊ ္ပည့နယ့အစိုဵရ၊
ေနပ
္ ည့ေတာ့ေကာင့စီ၊ ကိုယ့ပိုင့အု ပ့ခးုပ့ခ်င့ဴရ တိုင့ဵဦဵစီဵအဖ်ဲ့နျင့ဴ ကိုယ့ပိုင့အုပ့ခးုပ့
၁
ခ်င့ဴရ ေဒသဦဵစီဵအဖ်ဲ့ တဦဵဦဵလက့ေအာက့တ်င့္ဖစ့ေစ၊ အမှုထမ့ဵရ်က့သူမးာဵ
္ဖစ့သည့ဴ မိမိသင့ဴေတာ့သည့ ထင့္မင့သူမးာဵနျင့ဴ ဝင့နိုင့သည့။
(ခ)

ဤအက့ဥပေဒပါ ကိစ္စမးာဵကို ေဆာင့ရ်က့ရန့ လိုအပ့သည့ဟု ထင့္မင့သည့ဴ
အတိုင့ဵ၊ အေဆာ က့အဦ၊ စက့၊ ္ပဋ္ဌာန့ဵထာဵသည့ဴ မျတ့ပုဳ
စာအုပ့နျင့ဴတက်၊
အလုပ့ရနုဳ ျင့ဴ သက့ဆိုင့ေသာ အခ
္ ာဵစာခးုပ့စာတမ့ဵမးာဵကို ေကည့ဴရှုစစ့ေဆဵနိုင့သည့ဴ
္ပင့၊ ထိုေနရာတ်င့ပင့္ဖစ့ေစ၊ အခ
္ ာဵတနည့ဵနည့ဵနျင့ဴ္ဖစ့ေစ
၊ လိုအပ့သည့ဟု
ထင့္မင့သည့ဴ မည့သူ့အစစ့ခဳခးက့ကိုမဆို၊ ေရဵမျတ့ယူနိုင့သည့၊ ထို့ ္ပင့
(ဂ) ဤအက့ဥပေဒပါ ကိစ္စမးာဵကို ေဆာင့ရ်က့ရန့ လိုအပ့သည့ဴအတို င့ဵ၊ အခ
္ ာဵ အာဏာ
မးာဵကိုလည့ဵ သုဳဵစ်ဲနိုင့သည့။
သို့ရာတ်င့ ရာဇဝတ့ ္ပစ့ဒဏ့ မိမိအာဵ ထိုက့သင့ဴေစနိုင့သည့ဴ အေဖ
္ ကို
ေပဵရမည့ဟူ၍
ေသာ့၎င့ဵ၊ ရာဇဝတ့ ္ပစ့ဒဏ့ မိမိအာဵ ထိုက့သင့ဴေစနိုင့သည့ဴ သက့ေသခဳခးက့ကို ထ်က့ ဆိုရမည့
ဟူ၍ေသာ့၎င့ဵ၊ မည့သူ့ကိုမျှ ဤပုဒ့မအရ ေတာင့ဵဆိုပိုင့ခ်င့ဴ မရျိေစရ။
၁
အလုပ့လုပ့ရန့သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵမျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့
ထုတ့ေပဵသည့ဴ
ဆရာဝန့မးာဵ။
၁၂။ (၁) ကးန့ဵမာေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာနက ခန့့အပ့ထာဵသည့ဴ
မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့မးာဵနျင့ဴ
အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန၊ လူမှုဖူလုဳေရဵအဖ်ဲ့၌
တာဝန့ထမ့ဵေဆာင့ေနေသာဆရာဝန့မးာဵကို ဤအက့ဥပေဒကိစ္စအလိငျု့ ာ အလုပ့လုပ့ရန့သင့ဴ
၁
ေလးာ့ေ ေကာင့ဵေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ ထုတ့ေပဵသည့ဴ ဆရာဝန့မးာဵအဖ
္ စ့ မျတ့ယူရမည့။
(၂)

၁

အလုပ့လုပ့ရန့သင့ေဴ လးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ ထုတ့
၁

ေပဵသည့ဴ ဆရာဝန့သည့၊ အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နျငလူ
့ဴ မှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန
သေဘာတူညီခးက့္ဖင့၊ဴ မျတ့ပုဳတင့ ဆရာဝန့

၁

၏

တဦဵတေယာက့ကို မိမိသတ့မျတ့သည့ဴ
၁

ကာလအပိုင့ဵအခ
္ ာဵအတ်င့ဵ၊ အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နျင့ဴလူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန က
သင့ဴသည့ထင့္မင့သည့ဴအတိုင့ဵ သတ့မျတ့သည့ဴ စည့ဵက မ့ဵခးက့မးာဵနျင့ဴ မဆန့့ ကးင့ေစဘဲ၊
ဤအက့ဥပေဒအရ၊ မိမိ၏အာဏာမးာဵ သုဳဵစ်ဲခ်င့ဴ္ပုနိုင့သည့။
ထို့ ္ပင့ ဤအက့ဥပေဒတ်င့ အလုပ့လုပ့ရန့သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့
၁
ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ ထုတ့ေပဵသည့ဴ ဆရာဝန့ကို ရည့ေွှန့ဵသည့ဴအခါတိုင့ဵ၊ ယင့ဵကဲဴသို့
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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၁

အာဏာအပ့နျင့ဵထာဵသည့ဴ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ကိုလည့ဵ ရည့ေွှန့ဵသည့ဟု မျတ့ယူရမည့။
(၃) လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့ကေို သာ့၄င့ဵ၊ အလုပ့ရုဳတ်င့ ္ဖစ့ေစ၊ ထိုအလုပ့ရုဳတ်င့လုပ့ရေသာ
လုပ့ငန့ဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ စီဵပ်ာဵေရဵလုပ့ငန့ဵတ်င့္ဖစ့ေစ၊ ထိုအလုပ့ရုဳနျင့ဴ သက့ဆိုင့ သည့ဴ
မျတ့ပုဳဝင့မူပိုင့ခ်င့ဴလက့မျတ့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ စက့ကိရိယာတ်င့္ဖစ့ေစ၊ တိုက့ရိုက့၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ သ်ယ့ဝိုက့ ၍ အကးိုဵသက့ဆိုင့သူ ကိုေသာ့၄င့ဵ၊ အလုပ့ ရုဳတ်င့
အခ
္ ာဵနည့ဵခိုင့ဵေစထာဵသူကိုေသာ့၄င့ဵ၊ အလုပ့လုပ့ရန့သင့ေလးာ့
ဴ
ေ ေကာင့ဵမျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့
၁
ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ ထုတ့ေပဵသည့ဴ ဆရာဝန့ အဖ
္ စ့မခန့့ထာဵရ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
၁

အလုပ့လုပ့ရန့သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵမျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတထု
့ တ့ေပဵသည့ဴ
ဆရာဝန့၏ အာဏာမးာဵ သုဳဵစ်ဲခ်င့ဴမ ္ပုရ။ ခန့့ထာဵပ
ြ ီဵ ္ဖ စ့လျှင့လည့ဵ ထို အလုပ့လုပ့ရန့
၁
သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ ထုတ့ေပဵသည့ဴ ဆရာဝန့၏
အာဏာမးာဵကို ဆက့လက့သုဳဵစ်ဲခ်င့ဴမ ္ပုရ။
၁
(၄) အလုပ့လုပ့ရန့သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ ထုတ့
ေပဵသည့ဴ ဆရာဝန့သည့ ၊ ေအာက့ပါကိစ္စမးာဵနျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵ၍ ္ပဋ္ဌာန့ဵသည့ဴ တာဝန့
ဝတ္တ ရာဵမးာဵကို ေဆာင့ရ်က့ရမည့(က) ဤအက့ဥပေဒအရ၊ လူငယ့မးာဵကို စစ့ေဆဵခ
္ င့ဵနျင့ဴ
အလုပ့လုပ့ရန့
၁
သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵမျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ ထုတ့ေပဵ
္ခင့ဵ။
(ခ) အလုပ့ရုဳမးာဵတ်င့ ္ပဋ္ဌာန့ဵသည့ဴ ေဘဵအန္တရာယ့ ္ဖစ့ေစနိုင့ေသာ အလုပ့၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ လုပ့ငန့ဵတ်င့ ေဆာင့ရ်က့ေနသူမးာဵကို စစ့ေဆဵခ
္ င့ဵ။
(ဂ) အလုပ့ရုဳတခုခုတ်င့ (ကက) လုပ့ရသည့ဴ လုပ့ငန့ဵေက
ေ ာင့ဴ္ဖစ့ေစ၊ အလုပ့ခ်င့ အေခ
္ အေနမးာဵ
ေက
ေ ာင့ဴ ္ဖစ့ေစ ္ဖစ့ပ်ာဵသည့ဟု ယုဳ ေကည့ရေသာေရာဂါဖ
္ စ့ေပါ်ခဲဴေသာ့၊
(ခခ) လုပ့ငန့ဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ထိုလုပ့ငန့ဵတ်င့ အသုဳဵ ္ပုသည့ဴ
ပစ္စည့ဵေပ
္ ာင့ဵလဲမှုေ ေကာင့ဴ္ဖစ့ေစ၊ လုပ့ငန့ဵအသစ့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
လုပ့ငန့ဵအတ်ကပ့ စ္စည့ဵသစ့ကို အသုဳဵ ္ပုမှုေ ေကာင့ဴ ္ဖစ့ေစ၊ ထိုလုပ့ငန့ဵ
တ်ငလ
့ ုပ့ရသည့ဴအလုပ့သမာဵမးာဵ၏ ကးန့ဵမာေရဵကို ထိခိုက့ဘ်ယ့ရာ
ရျိခဲဴေသာ့၊
(ဂဂ) လူငယ့မးာဵ၏ ကးန့ဵမာေရဵကို ထိခိုက့ဘ်ယ့ရာရျိသည့ဴ အလု ပ့တ်င့
လူငယ့မးာဵကို ခိုင့ဵေစေသာ့၊ သို့ တည့ဵမဟုတ့ ခိုင့ဵေစရန့
အေက
ေ ာင့ဵရျိေသာ့ပ
္ ဋ္ဌာန့ဵသည့ဴအတိုင့ဵ ကးန့ဵမာေရဵနျင့ဴ ညီေ်တ့ေစ
ရန့ ေကပ့မတ့ ေကည့ဴရှု္ခင့ဵ။
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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အခန့ဵ (၃)။
ကးန့ဵမာေရဵ။
သန့့ရျင့ဵစင့က
ေ ယ့မှု။
၁၃။ (၁) အလုပရ့ ုဳတိုင့ဵ၊ အလုပ့ရုဳဝင့ဵတိုင့ဵကို သန့့ရျင့ဵစင့က
ေ ယ့စ်ာ ထာဵရမည့္ဴပင့၊
ေရေမ
္ ာင့ဵမျ၊သို့တည့ဵမဟုတ့ ကးင့က
ြ ီဵကးင့ငယ့ စ်န့ ရန့ေနရာမျ ၊ သို့တည့ဵ မဟုတ့ အခ
္ ာဵ
နဳေစာ့သည့ဴအရာမျ ထ်က့သည့ဴအနဳ့နျင့ဴလည့ဵ ကင့ဵေစရမည့။ ထို့ ္ပင့ အထူဵသဖ
္ င့ဴ (က) ေကမ့ဵ ္ပင့မးာဵနျင့ဴ အလုပ့ခုဳမးာဵ၊ ေလျကာဵမးာဵနျင့ဴ လမ့ဵမးာဵတ်င့
တင့ရျိေနေသာအညစ့အေက
ေ ဵ အမိှုက့သရိုကစ့ သည့မးာဵကို တဳ္မ က့စည့ဵ္ဖင့ဴ
ေသာ့၄င့ဵ၊ အခ
္ ာဵထိေရာက့ေသာ နည့ဵလမ့ဵ ္ဖင့ေသာ့
ဴ
၄င့ဵ၊ ေန့စဥ့လျည့ဵကးင့ဵ
၍ သင့ဴေတာ့ေသာနည့ဵလမ့ဵ ္ဖင့ဴ စ်န့ ပစ့ရမည့။
(ခ)

အလုပ့ခန့ဵတိုင့ဵ၏က
ေ မ့ဵ္ပင့ကို ရက့သတ္တ တပတ့လျှင့ အနည့ဵဆုဳဵတ ြကိမ့ ကး
ေဆဵေက
ေ ာရမည့။ အကယ့၍ အနဳ့ေပးာက့ေဆဵ ထည့ဴ၍ ေဆဵေက
ေ ာ ရန့
လိုလျှင့ ထည့ဴ၍ ေဆဵေက
ေ ာရမည့ ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အခ
္ ာဵထိေရာက့ေသာ
နည့ဵလမ့ဵ္ဖင့ဴ သန့့ရျင့ဵစင့က
ေ ယ့ေအာင့ ္ပုရမည့။

(ဂ)

္ပုလုပ့မှုလုပ့ငန့ဵစဥ့ တခုခုေ ေကာင့၊ဴ
အေက
ေ ာင့ဵရျိလျှင့၊ ထိုသို့ ေရမအိုင့ေန
္ပုလုပ့ထာဵရျိရမည့။

ေကမ့ဵ္ပင့ေပါ်တ်င့ ေရအိုင့ေနရန့
ရန့အတ်က့ ေရဆ င့ဵလမ့ဵ

(ဃ) အလုပ့ခန့ဵ၏ အတ်င့ဵနဳရဳ ခန့ဵဆီဵ၊ မးက့နျာ ေက က့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အမိုဵ
ေအာက့အာဵလုဳဵ၊ လမ့ဵမးာဵ၏ နဳရဳနျင့ဴ အမိုဵေအာ
က့အာဵလုဳဵ၊ ေလျကာဵ
အာဵလုဳဵကို(ကက) အဖ
္ ူေသာ့၄င့ဵ၊ အခ
္ ာဵအေရာင့ေသာ့ ၄င့ဵ သုတ့ထာဵရမည့။ ထို့ ္ပင့
ဆယ့ဴနျစ့လလျှင့ အနည့ဵဆုဳဵ တက
ြ ိမ့ကး ထပ့မဳသုတ့ရမည့၊ သို့တည့ဵ
မဟုတ့
(ခခ) သေဘာေဆဵေသာ့
ဘ
၄င့ဵ၊ အေရာင့တင့ဆီေသာ့ ၄င့ဵ သုတ့ထာဵလျှင့ ၊
သုဳဵနျစလ
့ ျှင့ အနည့ဵဆုဳဵ တက
ြ ိမ့ကး ထပ့မဳသုတ့ရမည့။ ဤကဲဴသို့ ေဆဵ
သုတ့ထာဵေသာနဳရဳ၊ ေကမ့ဵ ္ပင့ စသည့မးာဵသည့၊ ေခးာလးက့ ေရေဆဵ
၍မပးက့နိုင့ပါက ဆယ့ဴနျစ့လလျှင့ အနည့ဵဆုဳဵ တ ြကိမ့ကး ေရေန်ဵနျင့ဴ
ဆပ့္ပာဖ
္ င့ဴ ္ဖစ့ေစ၊ အခ
္ ာဵသင့ဴေတာ့ေသာ ေရာဂါကင့ဵေစသည့ဴ
ေဆဵနျင့ဴ္ဖစ့ေစေဆဵရမည့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အလုပ့ရုဳနျင့ဴ အလုပ့
၁
သမာဵ ဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့ သေဘာတူ
ညီသည့ဴ အခ
္ ာဵနည့ဵမးာဵဖ
္ င့ဴ သန့့ရျင့ဵစင့က
ေ ယ့ေအာင့ ္ပုရမည့။
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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(င)

အပိုဒခ့ ်ဲ(ဃ)အရ၊ လိုအပ့သည့ဴ အတိုင့ဵ၊ အဖ
္ ူဖ
္ စ့ေစ၊ အခ
္ ာဵအေရာင့ ္ဖစ့ေစ
သုတ့သည့၊ဴ သို့တည့ဵမဟုတ့ သေဘာေဆဵသု
ဘ
တ့သည့ဴ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
အေရာင့တင့ဆီသုတ့သည့ဴ ေန့စ်ဲမးာဵကို အလုပ့ရုဳနျင့ဴ အလုပ့သမာဵဥပေဒ
၁
၁
စစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန] က[သတ့မျတ့ထာဵသည့ဴ မျတ့ပုဳစာအုပ့တ်င့ ေရဵသ်င့ဵ
ရမည့။
၁
(၂) အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နျငလူ
့ဴ မှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန သည့၊ အမိန့ ္ဖင့ဴ မည့သည့ဴ
အလုပ့ရုဳကိုမဆို၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ မည့သည့ဴအလုပ့ရုဳ အမးိုဵအစာဵကိုမဆို
၊
ပုဒ့မခ်(ဲ ၁) ရျိ ္ပဋ္ဌာန့ဵ ခးက့မးာဵမျ ကင့ဵလ်တ့ခ်င့ဴ္ပု၍၊ အလုပ့ရုဳကို သန့့ရျင့ဵ စင့က
ေ ယ့
ေသာ အေခ
္ အေန၌ထာဵရျိရန့ အခ
္ ာဵေဆာင့ရ်က့မှု နည့ဵလမ့ဵမးာဵကို သီဵ ္ခာဵေဖာ့္ပ
နိုင့သည့။
စ်န့ ပစ့သည့ဴပစ္စည့ဵမးာဵနျင့ဴ ယိုစီဵသည့ဴအရာမးာဵ သုတ့သင့ရျင့ဵလင့ဵ္ခင့ဵ။
၁၄။ (၁) အလုပ့ရုဳတိုင့ဵတ်င့၊ ္ပုလုပ့မှု လုပ့ငန့ဵစဥ့အရ စ်န့ ပစ့သည့ပဴ စ္စည့ဵမးာဵ၊ ယိုစီဵသည့ဴ
အရာမးာဵနျင့ဴ အခိုဵအေင့်မးာဵ ၊အမှုန့အမွှာဵမးာဵ၊ အနဳ့အသက့မးာဵကို
ရျင့ဵလင့ဵ
သန့့စင့ ရာတ်င့ သဘာဝပတ့ဝန့ဵကးင့ထိခိုက့မှုမရျိေစရန့ စီမဳေဆာင့ရ်က့ထာဵ
၁
ရမည့။
၁

(၂)

အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျငလ
့ဴ ူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန သည့၊ ပုဒ့မခ်ဲ (၁)အရ
္ပုရမည့ဴ အစီအစဥ့မးာဵကို၊ ္ပဋ္ဌာန့ဵသည့ဴ နည့ဵဥပေဒမးာဵကို၊ သို့တည့ဵမ ဟုတ့၊
ပုဒ့မခ်(ဲ ၁) အရပ
္ ုသည့ဴ အစီအစဥ့အတ်က့ သက့ဆိုင့ရာဌာနမးာဵ၏ သေဘာ
၁
တူညီခးက့ရယူရမည့ဟု ္ပဋ္ဌာန့ဵသည့ဴ နည့ဵဥပေဒမးာဵကို ္ပုနိုင့သည့။
ေလဝင့ေလထ်က့ရရျိေအာင့နျင့ဴ အပူအေအဵ မျှတေအာင့္ပုခ
္ င့ဵ။
၁၅။ (၁) အလုပ့ရုဳ၏ အလုပ့ခန့ဵတိုင့ဵတ်င့ ေလေကာင့ဵေလသန့့ လုဳေလာက့စ်ာ ရရျိရန့နျင့ဴ
အလုပ့သမာဵတို့ ေနသာ ေခးာင့ခးိေရဵနျင့ဴ ကးန့ဵမာေရဵအတ်က့ အပူအေအဵ မျှတရန့
သင့ဴေတာ့ လုဳေလာက့ေသာ စီမဳခးက့မးာဵ ္ပုေပဵရမည့။
အထူဵသဖ
္ င့ဴ (က) အပူခးိန့မတိုဵဘဲေလးာဴနိုင့သမျှ ေလးာဴ ေစရန့၊ နဳရဳမးာဵနျင့ဴ အမိုဵမးာဵကို
သင့ဴေတာ့ေသာ ပစ္စည့ဵမးာဵနျင့ဴ သင့ဴေတာ့ေသာပုဳစဳမးာဵဖ
္ င့ဴ ္ပုရမည့။
(ခ) အလုပ့ရုဳတ်ငလ
့ ုပ့သည့ဴ အလုပ့အမးိုဵအစာဵသည့၊ အပူရျိန့ ္ပင့ဵလ်န့ဵေသာ၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ္ပင့ဵလ်န့ဵဘ်ယ့
ရျိေသာ အမးိုဵအစာဵဖ
္ စ့လျှင့
၊
အလုပ့သမာဵမးာဵကို အပူရျိန့မျ ကာက်ယ့ရန့အလို့ငျါ အလုပ့ခန့ဵနျင့ဴ အလုပ့ကို
သီဵ ္ခာဵထာဵ ္ခင့ဵ္ဖင့ဴေသာ့၎င့ဵ၊ ပူေသာေနရာနျင့ဴ ခ်ဲ္ခာဵထာဵခ
္ င့ဵ ္ဖင့ဴေသာ့
၎င့ဵ၊အခ
္ ာဵနည့ဵ ္ဖင့ဴ ထိေရာက့စ်ာ စီမဳေပဵခ
္ င့ဵ ္ဖင့ဴေသာ့၎င့၊ ဵ အစ်မ့ဵကုန့
လုဳေလာက့စ်ာစီမဳေပဵထာဵရမည့။
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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၁

(၂)

အလုပ့ရုဳနျငအ
့ဴ လုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန သည့၊ မည့သည့ဴအလုပ့ရုဳ၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ထိုအလုပ့ရုဳ၏ အစိတ့အပိုင့ဵမးာဵ အတ်က့မဆို၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
မည့သည့ဴအမးိုဵအစာဵဖ
္ စ့ေသာ အလုပ့ရုဳမးာဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ထို အလုပ့ရုဳမးာဵ၏
အစိတ့အပိုင့ဵမးာဵအတ်က့မဆို၊ေလဝင့ေလထ်က့ မည့မျှရျိရမည့ဟူ၍၎င့ဵ၊
အပူ
အေအဵ မည့မျှရျိရမည့ဟူ၍၎င့ဵ၊ ္ပ ဋ္ဌာန့ဵနိုင့သည့ဴ္ပင့ သီဵ ္ခာဵေဖာ့္ပသည့ဴ ေနရာ၌
၁
အပူခးိနတ
့ ိုင့ဵကိရိယာနျငအ
့ဴ ္ခာဵလိုအပ့သည့က
ဴ ိရိယာမးာဵ ထာဵရျိရမည့ဟေ
ု ွှန့က
ေ ာဵ
နိုင့သည့။
(၃) အလုပ့ရုဳတခုခုတ်င့္ဖစ့ေစ၊ အမးိုဵအစာဵ တခုခု္ဖစ့ေသာ အလုပ့ရုဳမးာဵတ်င့္ဖစ့ေစ၊
အပ
္ င့နဳရဳမးာဵကို၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အမိုဵမးာဵကို၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ္ပူတင့ဵေပါက့
မးာဵကို အဖ
္ ူသုတ့္ခင့ဵ၊ ေရဖးန့ဵ ္ခင့ဵ၊ အပူရျိန့မက
ျ ာက်ယ့္ခင့ဵစသည့ဴ နည့ဵလမ့ဵမးာဵ
္ဖင့ဴ ္ဖစ့ေစ၊ ေလဝင့ေလထ်က့ရရျိေအာင့ အမိုဵကို္မေင့ဴတင့ေပဵခ
္ င့ဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
အမိုဵနျစ့ထပ့ထာဵခ
္ င့ဵ္ဖင့ဴ္ဖစ့ေစ၊ အပူရျိန့ကာက်ယ့နိုင့သည့ဴ ပစ္စည့ဵမးာဵနျင့ဴ မိုဵ္ခင့ဵ
္ဖင့ဴ္ဖစ့ေစ၊ ္ပင့ဵထန့ေသာ အပူရျိန့ကိုေလးာဴေစနိုင့မည့ဟု အလုပ့ရုဳနျင့ဴ အလုပ့သမာဵ
၁
ဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန က ထင့္မင့လျှင့၊ အလုပ့ရုဳတ်င့ လိုက့နာေဆာင့ရ်က့ရ
မည့ဴ အဆိုပါနည့ဵလမ့ဵမးာဵကို၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အခ
္ ာဵနည့ဵလမ့ဵမးာဵကို
၁
သတ့မျတ့နိုင့သည့။
အမှုန့မးာဵနျင့ဴအခိုဵအေင့်မးာဵ။
၁၆။ (၁) အလုပ့ရုဳတ်င့လုပ့ေနေသာ ္ပုလုပ့မှုလုပ့ငန့ဵစဥ့နျင့ဴ စပ့ လးဥ့ဵ၍ အလုပ့ရုဳတ်င့
ခိုင့ဵေစခဳရသူမးာဵကို၊ ေဘဵအန္တရာယ့္ဖစ့ဘ်ယ့ရာ လက္ခဏာရျိသည့ဴ အမှုန့
၊
အခိုဵအေင့်၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အခ
္ ာဵအညစ့အေက
ေ ဵမးာဵ ထ်က့လျှင့ေသာ့ ၄င့ဵ၊ အမှုန့၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ အခိုဵအေင့်အမးာဵအပ
္ ာဵ ထ်က့လျှင့ေသာ့ ၄င့ဵ၊ ထိုအခိုဵအေင့်
စသည့မးာဵကိ၊ု မရျူမရိှုက့မိရန့ နျင့ဴ အခ န့ဵတ်င့အခိုဵအေင့်မးာဵ စုေဝဵမေနနိုင့ရန့ ၊
အစ်မ့ဵကုန့စီမဳေဆာင့ရ်က့ေပဵရမည့။ ထို့ ္ပင့ အခိုဵအေင့် ၊ အညစ့အေက
ေ ဵ စသည့
မးာဵ ထ်က့နိုင့ရန့၊ ထ်က့ေပါက့မးာဵ ္ပုလုပ့ေပဵရန့ လိုအပ့လျှင့ ၊ ထိုအခိုဵအေင့် ၊
အညစ့အေက
ေ ဵစသည့မးာဵဖ
္ စ့ရာ ေနရာနျင့ဴ နီဵနိုင့သမျှ နီဵကပ့ေသာ ေနရာမးာဵတ်င့
ထ်ကေ့ ပါက့မးာဵ စီမဳထာဵရျိရမည့။ ထို့ ္ပင့ ထိုေနရာကို တတ့နိုင့သမျှ ပိတ့ဆို့ထာဵ
ရမည့။
(၂) အလုပ့ရုဳတ်င့ အခိုဵထ်က့ ေပါက့အ ္ပင့ဘက့သို့ ထုတ့မထာဵလျှင့ ၊ မေရ့်ဘဲေနသည့ဴ
အင့ဂးင့စက့ကို ခုတ့ေမာင့ဵ္ခင့ဵမပ
္ ု ရ။ ထို့ ္ပင့အခန့ဵတ်င့ ခိုင့ဵေစ
ခဳရသူ
အလုပ့သမာဵတို့ ေဘဵအန္တရာယ့ ္ဖစ့ေစမည့ဴ
အခိုဵအေင့်မးာဵ စုေဝဵခ
္ င့ဵကို
ကာက်ယ့ရန့စီမဳထာဵခ
္ င့ဵမရျိလျှင့၊ အခ
္ ာဵမည့သည့ဴ အင့ဂးင့စက့ကိုမျှ၊ ထိုအခန့ဵ
တ်င့ ခုတ့ေမာင့ဵ ္ခင့ဵမပ
္ ုရ။
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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၁

အလုပ့ရုဳနျငအလု
့ဴ ပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့ သည့
ေယဘုယးအာဵဖ
္ င့ဴ အလုပ့ရုဳအာဵလုဳဵတ်င့ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့မးာဵကို္ဖစ့ေစ၊ အလုပ့ရုဳ
အမးိုဵအစာဵ တခုခုတ်င့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အလု
ပ့ရတ
ုဳ ခုခုတ်င့ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့
တို့ကို္ဖစ့ေစ၊ ပုဒ့မခ်ဲ (၁) ပါ လိုအပ့ခးက့ မးာဵနျင့ဴအညီ၊ မည့သို့ စီမဳေဆာင့ရ်က့
ရမည့ဟု ေွှန့က
ေ ာဵခးက့မးာဵ အ ခါအာဵေလးာ့စ်ာ ထုတ့ေပဵနိုင့သည့။ ဆိုင့ရာလုပ့ငန့ဵ
ပိုင့ရျင့သည့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့မးာဵသည့၊ အလုပ့ရုဳနျင့ဴအလုပ့သမာဵ
၁
ဥပေဒ စစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့၏ အမိန့ တ်င့ သီဵ္ခာဵေဖာ့္ပထာဵ
သည့ဴ အခးိန့အကန့့အသတ့အတ်င့ဵဆိုခဲဴသည့ဴ ေွှန့က
ေ ာဵခးက့မးာဵကို လိက
ု ့နာ
ေဆာင့ရ်က့ရမည့။
ေလကိုစိုထိုင့ဵေစခ
္ င့ဵ။
၁၇။ (၁)

ေလကို ပိုမိုစိုဵထိုင့ဵေအာင့ ဖန့တီဵရသည့ဴ အလုပ့ရုဳအာဵလုဳဵတ်င့--(က) စိုထိုင့ဵေသာ ေလအတ်က့ စဳခးိန့သတ့မျတ့ရန့၊
(ခ)

ေလကို ပိုမိုစိုထိုင့ဵေအာင့ ဖန့တီဵရန့ အသုဳဵ ္ပုသည့ဴ
သတ့မျတ့ရန့၊

နည့ဵလမ့ဵမးာဵကို

(ဂ)

ေလ၏စိုထိုင့ဵ္ခင့ဵ မည့ေရွှ့မည့မျးရျိေ ေကာင့ဵ အမျန့သိရျိရန့နျင့ဴ မျတ့တမ့ဵတင့
ရန့အတ်က့ သတ့မျတ့ထာဵသည့ဴ စမ့ဵသပ့မှုမးာဵကို ေဆာင့ရ်က့ရမည့ဟု
ဆင့ဴဆိုရန့၊

(ဃ) အလုပ့ခန့ဵမးာဵတ်င့ ေလလုဳေလာက့စ်ာ ဝင့နိုင့ရန့နျင့ဴ အလုပ့ခန့ဵတ်င့ဵရျိ
ေလကို ေအဵေအာင့္ပုရန့အတ်က့ ေဆာင့ရ် က့ရမည့ဴ နည့ဵလမ့ဵမးာဵကို
္ပဋ္ဌာန့ဵရန့၊
၁

အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နျငလ
့ဴ ူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန ကနည့ဵဥပေဒမးာဵပ
္ ုနိုင့သည့။
(၂)

ေလကိပု ိုမိုစိုထိုင့ဵေအာင့ ဖန့တီဵရသည့ဴ အလုပ့ရုဳတ်င့ ထိုကိစ္စအလို့ငျါ အသုဳဵ ္ပုသည့ဴ
ေရသည့ ေသာက့ေရ ရယူသည့ဴေနရာမျ ေရေသာ့၎င့ဵ၊ အသုဳဵမပ
္ ုမီ သန့့ရျင့ဵ
စင့က
ေ ယ့ေအာင့ ္ပုထာဵသည့ဴ ေရေသာ့၎င့ဵ ္ဖစ့ရမည့။

(၃)

အလုပ့ရုဳတ်င့ ေလကို ပိုမိုစိုထိုင့ဵေအာင့ အသုဳဵ္ပုသည့ဴေရကို ပု ဒ့မခ်(ဲ ၂) အရ၊
သန့့ရျင့ဵစင့က
ေ ယ့ေအာင့္ပုရန့ လိုအပ့သည့ဴအတိုင့ဵ သန့့ရျင့ဵစင့က
ေ ယ့ေအာင့
၁
မလုပ့ဟု ထင့္မင့လျှင့၊
စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ သည့၊ လိုက့နာေဆာင့ရ်က့ရန့
သင့ဴသည့ဟု မိမိထင့္မင့ေသာ စီမဳခးက့ မးာဵကို သီဵ ္ခာဵေဖာ့္ပ၍၊ သီဵ္ခာဵေဖာ့္ပရာပါ
ေန့မတိုင့မီ ေဆာင့ရ်က့ရမည့ဟု ဆင့ဴဆိုေသာ အမိန့ စာကို အလုပ့ရုဳ မန့ေနဂးာထဳ
ခးအပ့နိုင့သည့။

၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
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လူထူထပ့္ခင့ဵ။
၁၈။ (၁)
(၂)

အလုပ့ရုဳရျိ အခန့ဵတ်င့ ခိုင့ဵေစခဳရသူ အလုပ့သမာဵမးာဵ၏ ကးန့ဵမာေရဵကို ထိခိုက့
နိုငေ့ လာက့ေအာင့ လူထူထပ့္ခင့ဵ မရျိေစရ။
ပုဒ့မခ်ဲ (၁) တ်င့ မည့သို့ ပင့ ္ပဋ္ဌာ န့ဵထာဵေစကာမူ၊ အခန့ဵတ်င့ ခိုင့ဵေစခဳရသူ
အလုပ့သမာဵအသီဵသီဵအတ်က့၊ ကုဗအကးယ့အဝန့ဵသည့ ကုဗေပ ငါဵရာေအာက့
မနည့ဵေစရ၊ ကုဗအကးယ့အဝန့ဵတ်က့စစ့ရန့ အလို့ငျါ ေကမ့ဵ္ပင့မျ ဆယ့ဴေလဵေပ
အထက့ ္မင့ဴေသာ အကးယ့အဝန့ဵကို ထည့ဴသ်င့ဵ ္ခင့ဵမပ
္ ုရ။
၁

(၃) အလုပ့ရုဳနျင့ဴ အလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့ က
ဤပုဒ့မရျ္ိပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵနျင့ဴအညီ အလုပ့ခန့ဵတ်င့ ခိုင့ဵေစမည့ဴ အမးာဵဆုဳဵ
အလုပ့သမာဵဦဵေရ သီဵ ္ခာဵေဖာ့္ပသည့ဴ နို့တစ့စာကို၊ ထိုအလုပ့ခန့ဵ အသီဵသီဵတ်င့
ကပ့ထာဵရမည့ဟု ဆင့ဴဆိုလျှင့၊ ယင့ဵသို့ ဆင့ဴဆိုသည့ဴအတိုင့ဵ ကပ့ထာဵရမည့။
(၄)

၁

အလုပ့ရုဳနျင့ဴ အလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့ က
အလုပ့ခန့ဵတ်င့ ခိုင့ဵ ေစခဳရသူ အလုပ့သ မာဵမးာဵ၏ ကးန့ဵမာေရဵ အတ်က့ ဤပုဒ့မရျိ
္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵကို လိုက့နာေဆာင့ရ်က့ရန့ မလိုဟု မိမိေကးနပ့လျှင့၊ စည့ဵကမ့ဵ ခးက့
မးာဵ သတ့မျတ့ရန့ လိုအပ့လျှင့ သင့ဴေတာ့သည့ ထင့္မင့သည့ဴ စည့ဵကမ့ဵ ခးက့ မးာဵ
သတ့မျတ့၍၊ အလုပ့ခန့ဵကို အထက့ဆိုခဲဴသည့ဴ
္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵမျ အမိန့ စာဖ
္ င့ဴ
ကင့ဵလ်တ့ခ်င့ဴ ္ပု နိုငသ
့ ည့။ ထို့ ္ပင့ အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵ
၁
ဝန့က
ြ ီဵဌာန သည့၊ ဤပုဒ့မရျိ၊ ပုဒ့မခ်ဲ (၂) တ်င့ ေဖါ် ္ပထာဵသည့ဴ စဳခးိန့အတိုင့ဵ
မဟုတ့ဘဲ၊ အကးယ့အဝန့ဵ မည့ေရွှ့ မည့မျှရျိရမည့ဟု အလုပ့ရုဳ တခုခုအတ်က့ဖ
္ စ့ေစ၊
အလုပ့ရုဳအမးိုဵအစာဵ တခုခုအတ်က့ ္ဖစ့ေစ အမိန့ နျင့ဴ ေွှန့က
ေ ာဵ ခးက့မးာဵ ထုတ့္ပန့
၁
နိုငသ
့ ည့။

အလင့ဵေရာင့ရရျိေစခ
္ င့ဵ။
၁၉။ (၁)

အလုပ့သမာဵမးာဵ အလုပ့လုပ့ေနေသာ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ္ဖတ့သန့ဵသ်ာဵလာ
ေနေသာ အလုပ့ရုဳ ၏ အစိတ့အပိုင့ဵ အသီဵသီဵတ်င့ သဘာဝ
အလင့ဵေရာင့၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ဖန့တီဵထာဵသည့ဴ အလင့ဵေရာင့ကို သင့ဴေတာ့လုဳေလာက့စ်ာ
ရရျိနိုင့ရန့ စီမဳထာဵရမည့။

(၂)

အလုပ့ရုဳတိုင့ဵတ်င့ အလုပ့ခန့ဵလင့ဵရန့ အလို့ငျါ ၊ တပ့ဆင့ထာဵသည့ဴ မျန့္ပူတင့ဵနျင့ဴ
မျန့ေပါက့အာဵလုဳဵကို အတ်င့ဵအပ
္ င့ ေကည့လင့ေအာင့ ထာဵရျိရမည့ဴ္ပ င့ ပုဒ့မ ၁၅ ရျိ၊
ပုဒ့မခ်(ဲ ၃) အရ၊ ္ပုသည့ဴ နည့ဵဥပေဒမးာဵပါ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵနျင့ဴ မဆန့့ကးင့သည့
နျင့ဴအမျှ ္ပူတင့ဵေပါက့ အာဵလုဳဵကို ပိတ့က်ယ့္ခင့ဵ မရျိေစရန့လည့ဵ ေဆာင့ရ်က့
ရမည့။

၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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(၃)

ေအာက့ပါအခးက့မးာဵကို အစ်မ့ဵကုန့ကာ က်ယ့ေပဵရန့ စီမဳခးက့ကို ထိေရာက့စ်ာ
္ပုရမည့။
(က) အလင့ဵေရာင့ေ ေကာင့ဴ္ဖစ့ေစ၊ ေပ
္ ာင့လက့ေခးာေမ့်ေသာ
မးက့နျာ္ပင့မျ
ဟပ့သည့ဴ အလင့ဵေရာင့ေ ေကာင့ဴ္ဖစ့ေစ၊
မးက့စိကးိန့ဵေလာက့ေအာင့
ေတာက့ပေသာ အလင့ဵေရာင့။
(ခ)

(၄)

အလုပ့သမာဵ၏ မးက့စိအာဵကို စိုက့၍ ေကည့ဴရေလာက့ေအာင့ ေမျာင့္ခင့ဵ၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ အလုပ့သမာဵကို မေတာ့တဆ ထိခိုက့နိုင့ေလာက့ေအာင့
ေမျာင့္ခင့ဵ။
၁

အလုပ့ရုဳနျင့ဴအလုပ့သမာဵဥပေဒ စစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန သည့၊ အလုပ့ရုဳမးာဵအတ်က့
္ဖစ့ေစ၊ အလုပ့ရုဳအမးိုဵအစာဵ တခုခုအ
တ်က့္ဖစ့ေစ၊ အလုပ့ရုဳ အစိတ့အပိုင့ဵ
မးာဵအတ်က့္ဖစ့ေစ၊ပ
္ ုလုပ့မလ
ှု ုပ့ငန့ဵစဥ့တခုခုအတ်က့္ဖစ့ေစ သင့ဴေတာ့လုဳေလာက့
ေသာ စဳခးိန့အလင့ဵေရာင့ကို သတ့မျတ့နိုင့သည့။

ေသာက့ေရ
၂၀။ (၁)

အလုပ့ရုဳတိုင့ဵတ်င့ သင့ဴေတာ့၍ အသ်ာဵအလာ
လ်ယ့ကူေသာ ေနရာမးာဵ၌၊
အလုပ့သမာဵအာဵလုဳဵအတ်က့ သန့့ရျင့ဵစင့က
ေ ယ့ေသာ ေသာက့ေရကို လုဳေလာက့စ်ာ
ထာဵရျိရန့ ထိေရာက့စ်ာ စီမဳ ေဆာင့ရ်က့ေပဵရမည့။

(၂)

ေရထာဵေပဵေသာ ေနရာအာဵ လုဳဵကို ြပီ သေသာစာလုဳဵမးာဵဖ
္ င့ဴ "ေသာက့ေရ" ဟု
ေရဵမျတ့ထာဵရမည့ဴအ ္ပင့၊ ထိုေနရာမးာဵကို အဝတ့ေလျှာ့ဖ်ပ့ရာေနရာ၊ အိမ့သာ၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ကးင့ငယ့စ်န့ ရန့ေနရာမျ ေပနျစ့ဆယ့အတ်င့ဵ မထာဵရျိေစရ။

(၃)

သာမန့အာဵဖ
္ င့ဴ အလုပ့သမာဵ နျစ့ရာဴငါဵဆယ့ထက့ပို၍ ခိုင့ဵေစေသာ
အလုပ့ရုဳတိုင့ဵတ်င့ ေန်ရာသီ၌ ေသာက့
ေရကို ထိေရာက့ေသာနည့ဵလမ့ဵ ္ဖင့ဴ
ေအဵေအာင့္ပု၍ ေဝငျရန့ စီမဳထာဵရျိရမည့။

(၄)

ေသာက့ေရေပဵရာ၌ အလုပ့ရုဳအာဵလုဳဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အလုပ့
ရုဳအမးိုဵအစာဵ
တခုခုကို သန့့ရျင့ဵစင့က
ေ ယ့ေသာ ေသာက့ေရ
ေပဵရန့၊ အခ
္ ာဵလိုအပ့သည့ဴ
၁
အခးက့မးာဵကိ၄ု င့ဵ အလုပ့ရုဳနျင့ဴ အလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာ န က
သတ့မျတန့ ိုင့သည့။

၁

၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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အိမ့သာမးာဵနျင့ဴကးင့ငယ့စ်န့ ရန့ေနရာမးာဵ
၂၁။ (၁)

အလုပ့ရုဳတိုင့ဵတ်င့ --(က) အလုပ့သမာဵမးာဵ အခးိန့မေရ်ဵ လ်ယ့ကူစ်ာ သ်ာဵလာနိုင့သည့ဴ ေနရာမးာဵ၌
အိမ့သာမးာဵနျင့ဴ ကးင့ငယ့စ်န့ ရန့ေနရာမးာဵကို သတ့မျတေ့ သာ ပုဳစဳအတိုင့ဵ
လုဳေလာက့စ်ာ ထာဵရျိရမည့။
(ခ)

မိန့ဵမအလုပ့သမာဵမးာဵအတ်က့ အိမ့သာမးာဵနျင့ဴ ကးင့ငယ့စ်န့ ရန့
ေနရာ
မးာဵကို ေယာက့းာဵအလုပ့သမာဵမးာဵအတ်က့ ထာဵရျိေသာ အိမ့သာမးာဵနျင့ဴ
ကးင့ငယ့စ်န့ ရန့ေနရာမးာဵမျ သီဵ ္ခာဵစီမဳထာဵေပဵရမည့။

(ဂ)

ထိုအိမ့သာမးာဵ၏ အဝင့အဝတ်င့ " ေယာက့းာဵ" ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ " မိန့ဵမ "
ဟု သက့ဆိုင့ ရာစာတမ့ဵကို္ဖစ့ေစ၊ အမျတ့အသာဵကို ္ဖစ့ေစ ထင့ရျာဵေအာင့
ကပ့ထာဵရမည့။

(ဃ) အိမ့သာမးာဵနျင့ဴ ကးင့ငယ့စ်န့ ရန့ ေနရာမးာဵကို၊ အလင့ဵေရာင့နျင့ဴ
ေလလုေဳ လာက့စ်ာရရျိေအာင့
စီမဳထာဵရျိရမည့။ မည့သည့ဴအိမ့သာ၊
သို့တည့ဵမဟုတ့၊ ကးင့ငယ့စ်န့ ရန့ ေနရာကိုမျှ၊ ေကာဵေနရာလပ့၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ေလဝင့ ေလထ်က့နိုင့ေသာလမ့ဵ မရျိဘဲ အလုပ့ခန့ဵနျင့ဴ
ဆက့သ်ယ့၍မထာဵရ။

(၂)

(င)

အိမ့သာမးာဵနျင့ဴ ကးင့ငယ့စ်န့ ရန့ေနရာမးာဵကို ၊ မည့သည့ဴအခးိန့၌မဆို
သန့့ရျင့ဵစင့က
ေ ယ့၍ ကးန့ဵမာေရဵနျင့ဴညီေ်တ့ေသာ အေခ
္ အေနတ်င့
ထာဵရျိရမည့။

(စ)

တဳ္မက့လျည့ဵသူ လုဳေလာက့စ်ာ ထာဵရျိရမည့၊ ထိုတဳ္မက့လျည့ဵသူ၏ အဓိက
အလုပ့ဝတ့တရာဵမျာ၊ အိမ့သာမးာဵ၊ ကးင့ငယ့စ်န့ ရန့ ေနရာမးာဵနျင့ဴ ေလျှာ့ဖ်ပ့
ရန့ ေနရာမးာဵကို သန့့ရျင့ဵစင့က
ေ ယ့ေအာင့ ္ပုရန့ပင့္ဖစ့သည့။

သာမန့အာဵဖ
္ င့ဴ အလုပ့သမာဵ နျစ့ရာဴငါဵဆယ့ထက့ပို၍ ခိုင့ဵေစေသာ
အလုပ့ရုဳတိုင့ဵတ်င့---(က) သန့့ရျင့ဵစင့က
ေ ယ့ေရဵနျင့ဴ ညီေ်တ့သည့ဟု သတ့မျတ့ထာဵေသာ ပုဳစဳအတိုင့ဵ
အိမ့သာမးာဵနျင့ဴ ကးင့ငယ့စ်န့ ရန့ေနရာမးာဵကို စီမဳထာဵရျိရမည့။
(ခ)

ထိုအိမ့သာမးာဵ၊ ကးင့ငယ့စ်န့ ရန့ ေနရာမးာဵ
စသည့ဴ သန့့ရျင့ဵစင့က
ေ ယ့
ေရဵနျင့ဴဆိုင့ေသာ အေဆာက့အဦ မးာဵ၏ ေကမ့ဵ ္ပင့မးာဵ နျင့ဴ ထို ေကမ့ဵ ္ပ င့မးာဵမျ
သုဳဵေပအမ
္ င့ဴထိ နဳရဳမးာဵကို ေက
ွေ ရည့သုတ့ ေကးာက့္ပာဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
ေခးာေမ့်လးက့ ေရစိမ့ဴမဝင့နိုင့ေသာ အခ
္ ာဵပစ္စည့ဵမးာဵဖ
္ င့ဴ စီမဳထာဵရျိရမည့။

(ဂ)

ပုဒ့မခ်ဲ (၁)၊ အပိုဒ့ (င) နျင့ဴ (စ) ပါပ
္ ဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵကို မထိခိုက့ေစဘဲ၊
ယင့ဵကဲသ
ဴ ို့ စီမဳ္ပုလုပ့ြပီဵသည့ဴ ေကမ့ဵ ္ပင့နျင့ဴ နဳရဳအစိတ့အပိုင့ဵကို
၄င့ဵ၊
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ကးင့က
ြ ီဵကးင့ငယ့ ခဳခ်က့မးာဵကိ၄ု င့ဵ၊ ေရာဂါကင့ဵေစသည့ဴ ေဆဵကို္ဖစ့ေစ၊
အနဳ့ေပးာက့ေဆဵကို ္ဖစ့ေစ၊ နျစ့မးိုဵလုဳဵကို္ဖစ့ေစ အသုဳဵ ္ပုေန၍ ေန့စဥ့
သန့့ရျင့ဵစင့က
ေ ယ့ေအာင့ ေဆဵေက
ေ ာထာဵရမည့။
(၃)

၁

အလုပ့ရုဳနျင့ဴ အလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန သည့၊ အလုပ့ရုဳတ်င့ သာမန့
အာဵဖ
္ င့ဴ ခိုင့ဵေစထာဵသည့ဴ ေယာက့းာဵ အလုပ့သမာဵမးာဵနျင့ဴ မိန့ဵမအလုပ့ သမာဵ
မးာဵ၏ အေရ အတ်က့ အခးိုဵအစာဵကိုလိုက့၍ အိမ့သာနျင့ဴ ကးင့ငယ့စ်န့ ရန့ ေနရာ
၁
အေရအတ်က့ကို ေွှန့က
ေ ာဵခးက့မးာဵ ထုတ့္ပန့နိုင့သည့ဴအ္ပင့၊ အလုပ့ရုဳမးာဵ၏
သန့့ရျင့ဵစင့ ေကယ့ေရဵနျင့ဴစပ့လးဥ့ဵ၍အလုပ့သမာဵမးာဵ၏ တာဝန့ဝတ့တ ရာဵမးာဵမျ
စ၍၊ အလုပ့သမာဵ၏ ကးန့ဵမာေရဵအတ်က့ လိုအပ့ေသာ အခ
္ ာဵသန့့ရျင့ဵ
၁
စင့က
ေ ယ့ေရဵ ကိစ္စမးာဵအတ်က့လည့ဵ ေွှန့က
ေ ာဵခးက့မးာဵထုတ့္ပန့နိုင့သည့။
၁

တဳေတ်ဵေထ်ဵရန့ခ်က့နျင့ဴအမိှုက့ပုဳဵ မးာဵ။
၂၂။ (၁)

(၂)

အလုပ့ရုဳတိုင့ဵတ်င့သင့ဴေတာ့ေသာေနရာတိုင့ဵ၌
၁
တဳေတ်ဵေထ်ဵရန့ခ်က့နျင့ဴအမိှုက့ပုဳဵ မးာဵကို လုဳေလာက့စ်ာ စီမဳထာဵရျိ ရမည့ဴ္ပင့၊
ကးန့ဵမာေရဵနျင့ဴ ေလးာ့ညီေအာင့ သန့့ရျင့ဵစင့က
ေ ယ့စ်ာ စီမဳထာဵရျိရမည့။
အလုပ့ရုဳနျင့ဴ အလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန

၁

သည့၊ မည့သည့ဴအလုပ့ရုဳ

၁

တ်ငမ့ ဆို တဳေတ်ဵေထ်ဵရန့ခ်က့နျင့ဴအမိှုက့ပုဳဵ အမးိုဵအစာဵ၊ အေရအတ်က့နျင့ဴ ထာဵရ
၁

မည့ဴေနရာကို သတ့မျတ့နိုင့သည့ဴ္ပင့၊ ထို တဳေတ်ဵေထ်ဵရန့ခ်က့နျင့ဴအမိှုက့ပုဳဵ မးာဵကို
သန့့ရျင့ဵစ်ာနျင့ဴ ကးန့ဵမာေရဵနျင့ဴ ညီေ်တ့စ်ာထာဵရျိေစရန့
ေွှန့က
ေ ာဵခးက့မးာဵ
၁
ထုတ့္ပန့နိုင့သည့။
၁

(၃)

အလုပ့ရုဳအတ်င့ဵတ်င့ ထာဵရျိသည့ဴ တဳေတ်ဵေထ်ဵရန့ခ်က့နျင့ဴအမိှုက့ပုဳဵ ထဲမျအပ
အခ
္ ာဵေနရာတ်င့ မည့သူမျှ အလုပ့ရုဳ
အတ်င့ဵ၌ တဳေထ်ဵမေထ်ဵရ။ ယင့ဵသို့
တဳေထ်ဵမေထ်ဵရန့ တာဵမ
္ စ့ေ ေကာင့ဵ နျင့ဴ ကးူဵလ်န့လျှင့ ထိုက့သင့ဴ
ေစနိုင့သည့ဴ
အပ
္ စ့ဒဏ့ကို ေဖာ့္ပသည့ဴ ေက
ေ ာ့္ငာစာမးာဵကို၊
သင့ဴေတာ့ေသာ ေနရာမးာဵတ်င့
ထင့ရျာဵစ်ာ ထာဵရျိရမည့။

(၄)

မည့သူမဆို ပုဒ့မခ်ဲ (၃)ပါ ္ပ ဋ္ဌာန့ဵခးက့ကို ကးူဵလ်န့လးက့ တဳေတ်ဵ ေထ်ဵလးင့
၁
ကးပ့တစ့ေထာင့ ထက့မပိုေသာ ေင်ဒဏ့စီရင့္ခင့ဵခဳရမည့။

၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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အခန့ဵ ၄ ။
ေဘဵရန့ကင့ဵရျင့ဵမှု။
စက့ကိရိယာမးာဵကို ကာရဳထာဵခ
္ င့ဵ။
၂၃။ (၁)

အလုပ့ရုဳတိုင့ဵတ်င့ ေအာက့ပါ စက့ကိရိယာမးာဵကို၊ ထိုစက့ကိရိယာမးာဵ လည့ေနစဥ့၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ထိုစက့ကိရိယာမးာဵ ကို အသုဳဵ ္ပုေနစဥ့၊ အခိုင့အခဳဴေဆာက့လုပ့
ထာဵသည့ဴ အကာအရဳ မးာဵဖ
္ င့ဴ လုဳြခုဳ စ်ာကာရန့ထာဵရမည့ဴ္ပင့၊ ထိုအကာအရဳမးာဵကို
အစဥ့အ ြမဲ ္ပုပ
္ င့၍ ေနရာတကး ထာဵရျိ ရမည့။
(က) အာဵေပဵစက့မးာဵ --(ကက) အာဵေပဵစက့၏ လှုပ့ရျာဵေနေသာ အစိတ့အပိုင့ဵ နျင့ဴ အာဵေပဵစက့နျင့ဴ
တိုက့ရိုကဆ
့ က့သ်ယ့ထာဵေသာ အာဵေပဵစက့ဘီဵ (ထိုအာဵေပဵစက့
သည့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အာဵေပဵစက့ဘီဵသည့၊ စက့ခန့ဵအတ်င့ဵ၌
ရျိသည့္ဖစ့ေစ၊ မရျိသည့္ဖစ့ေစ)။
(ခခ) ေရအာဵဘီဵ (water wheel) နျင့ဴ ေရရဟပ့ (water – turbine)၏
ေရျ့စ်န့ဵ နျင့ဴ ေနာက့ြမီဵစ်န့ဵမးာဵ။
(ဂဂ) လျှပ့စစ့ဂးင့နေရတာ (electric generator) ၏ အစိတအ
့ ပိုင့ဵ၊
ေမာ့ေတာ့စက့၏ အစိတ့အပိုင့ဵ ၊ အာဵေပ
္ ာင့ဵလဲစက့ (rotary
converter) ၏ အစိတ့အပိုင့ဵ အသီဵသီဵ
(အကယ့၍
ထိုအစိတ့အပိုင့ဵသည့ တည့ေနပုဳေ ေကာင့ဴေသာ့ ၄င့ဵ၊ တည့ထာဵပုဳ
ေက
ေ ာင့ဴ ေသာ့ ၄င့ဵ၊ ကာရဳထာဵခ
္ င့ဵ မရျိေသာ့လည့ဵ၊ ကာရဳထာဵခ
္ င့ဵ
ရျိဘိသကဲဴသို့ အလုပ့ရုဳတ်င့ ခိုင့ဵေစခဳရသူ
၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
လုပ့ေနသူတိုင့ဵအာဵ၊ ေဘဵရန့ကင့ဵရျင့ဵေစလးင့ ကာရဳထာဵရျိေစရန့
မလို)။
(ခ)

အာဵပို့စက့ကိရိယာမးာဵ--အာဵပို့စက့ကိရိယာ၏ အစိတ့အပိုင့ဵအသီဵ သီဵ (အကယ့၍ ထိုအစိတ့အပိုင့ဵ
အသီဵသီဵသည့ တည့ေနပုဳေ ေကာင့ဴေသာ့ ၄င့ဵ၊ တည့ထာဵပုဳေ ေကာင့ဴ ေသာ့၄င့ဵ၊
ကာရဳထာဵခ
္ င့ဵ မရျိေသာ့လည့ဵ၊ ကာရဳထာဵခ
္ င့ဵ ရျိဘိသကဲဴသို့ အလုပ့ ရုဳတ်င့
ခိုင့ဵေစခဳရသူ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ လုပ့ေနသူတိုင့ဵအာဵ၊ ေဘဵရန့ကင့ဵရျင့ဵေစ
လးင့ ကာရဳထာဵရျိရန့မလို)။

(ဂ)

အခ
္ ာဵစက့ကိရိယာမးာဵ --(ကက) အခ
္ ာဵစက့ကိရိယာမးာဵ၏ ေဘဵအန္တရာယ့
္ဖစ့ေစတတ့ေသာ
အစိတ့အပိုင့ဵအသီဵသီဵ
(အကယ့၍ ထိုအစိတ့အပို
င့ဵသည့
တည့ေနပုဳေ ေကာင့ဴေသာ့၄င့ဵ၊တည့ထာဵပုဳေ ေကာင့ဴေသာ့၄င့ဵ၊ ကာရဳထာဵ
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္ခင့ဵ မရျိေသာ့လည့ဵ၊ ကာရဳထာဵခ
္ င့ဵ ရျိဘိသကဲဴသို့ အလုပ့ရုဳတ်င့
ခိုင့ဵေစခဳရသူ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ လုပ့ေနသူတိုင့ဵ
အာဵ ေဘဵရန့
ကင့ဵရျင့ဵ ေစလးင့ ကာရဳထာဵရျိရန့မလို )။
(ခခ) တ်င့ခုဳ၏ ေခါင့ဵပိုင့ဵမျ အစ်န့ဵထ်က့ေနေသာ ပစ္စည့ဵ၏အစိတအ
့ ပိုင့ဵ။
သို့ရာတ်င့အထက့ဆိုခဲဴသည့ဴ ပုဒ့မခ်ဲ (၁)၏ အပိုဒ့ (ခ)နျင(့ဴ ဂ)ပါ ကိစ္စမးာဵအလို့ငျါ ၊ အကယ့ ၍
စက့ကိရိယာ အစိတ့အပိုင့ဵတခုသည့ တည့ေနပုဳေ ေကာင့ဴေသာ့ ၄င့ဵ၊ တည့ထာဵပုဳေ ေကာင့ဴ ေသာ့၄င့ဵ၊
ကာရဳထာဵခ
္ င့ဵ မရျိေသာ့လည့ဵ၊ ကာရဳထာဵခ
္ င့ဵ ရျိဘိသကဲဴသို့
အေဆာက့အဦတ်င့္ဖစ့ေစ၊
အနီဵအနာဵတ်င့္ဖစ့ေစ ခိုင့ဵေစခဳရသူ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ လုပ့ေနသူတိုင့ဵအာဵ ေဘဵရန့ကင့ဵရျင့ဵ
ေစသည့၊ မကင့ဵ ရျင့ဵေစသည့ ဆုဳဵ ္ဖတ့ရာ၌ ၊ ထိုစက့ကိရိယာ အစိတ့အပိုင့ဵ လည့ေနစဥ့ သာ
စစ့ေဆဵရန့လိုသည့ဴ စက့ကိ ရိယာစစ့ေဆဵမှုကို ္ပုေနသူကို္ဖစ့ေစ၊ စက့ကိရိယာ အစိတ့အပိုင့ဵ
လည့ေနစဥ့သာ စစ့ေဆဵရာ၌ လိုအပ့သည့ထင့္မင့ေသာ သာဵေရပတ့က
ြ ိုဵ
တပ့ဆင့္ခင့ဵ၊
စက့ဆထ
ီ ည့ဴ္ခင့ဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အခ
္ ာဵစက့ကိရိယာ ေနရာတကး ရျိေအာင့ ္ပင့ဆင့မှု ္ပုေန
သူကို ္ဖစ့ေစ ထည့ဴသ်င့ဵစဥ့ဵစာဵ္ခင့ဵ မပ
္ ုရ။
(၂)

၁

အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန
သည့၊ စက့ကိရိယာ
တခုခုအတ်က့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ စက့ကိရိယာ၏ အစိတ့အပိုင့ဵ တခုခုအတ်က့၊ မိမိ
လိုအပ့သည့ ထင့္မင့လးင့၊ ေနာက့ထပ့ ကာက်ယ့ေရဵ
စီမဳခးက့မးာဵကို
နည့ဵဥပေဒမးာဵဖ
္ င့ဴ ္ပဋ္ဌာန့ဵနိုင့သည့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့စက့ကိရိယာ တခုခုကို္ဖစ့ေစ၊
စက့ကိရိယာ၏ အစိတ့အပိုင့ဵ တခုခုကို္ဖစ့ေစ၊ အလုပ့သမာဵတို့ ေဘဵရန့ကင့ဵရျင့ဵ
ရန့အတ်က့၊ လိုအပ့သည့ဟု မိမိထင့္မင့ေသာ စည့ဵကမ့ဵခးက့ထာဵ၍၊ ဤပုဒ့မပါ
္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵနျင့ဴ သက့ဆိုင့္ခင့ဵမျ နည့ဵဥပေဒမးာဵဖ
္ င့ဴ ကင့ဵလွှတ့ခ်င့ဴ္ပုနိုင့သည့။

လည့ေနေသာ စက့ကိရိယာ၌၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ထိုစက့ကိရိယာ အနီဵ၌ အလုပ့လုပ့္ခင့ဵ။
၂၄။ (၁)

၁

အလုပ့ရုဳတ်င့ ပုဒ့မ ၂၃ ၌ ရည့ေွှန့ဵထာဵသည့ဴ စက့ ကိရိယာ၏ အစိတ့အပိုင့ဵကို
ထိုစက့ကိရိယာ လည့ေနစဥ့ စစ့ေဆဵရန့ လိုအပ့လျှင့ေသာ့၄င့ဵ၊ ယင့ဵသို့ စစ့ေဆဵပ
ြ ီဵ
စက့ကိရိယာလည့ေနစဥ့ သာဵေရပတ့က
ြ ိုဵတပ့္ခင့ဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ခးခ
္ င့ဵ၊
စက့ဆီထည့ဴ္ခင့ဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ စက့ကိရိ ယာ ေနရာတကးရျိေအာင့ ္ပင့ဆင့မှု
္ပုခ
္ င့ဵ စသည့ဴ အလုပ့မးာဵကို လုပ့ရန့လိုအပ့လျှင့ ေသာ့၄င့ဵ၊ ယင့ဵသို့ စစ့ေဆဵခ
္ င့ဵ
ကို၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ သာဵေရပတ့က
ြ ိုဵတပ့္ခင့ဵ စသည့ဴအလုပ့မးာဵကို၊ ထိုအလုပ့ မးာဵ
အတ်က့ အထူဵသင့က
ေ ာဵထာဵေသာ ေယာက့းာဵလူက
ြ ီဵ အလုပ့သမာဵမးာဵသာ၊
ကိုယ့က
ေ ပ့အဝတ့အစာဵမးာဵ ဝတ့ဆင့လးက့ ေဆာင့ရ်က့ရမည့။ ထိုသူ
တို့၏
အမည့သည့ ဤကိစ္စအလို့ငျါ္ပဋ္ဌာန့ဵ သည့ဴ မျတ့ပုဳစာအုပ့တ်င့ ေရဵသ်င့ဵ ြပီဵ ္ဖစ့ရမည့။
ထို့ ္ပင့ ယင့ဵသို့လုပ့ေနစဥ့ ---

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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(က) ထိုအလုပ့သမာဵသည့၊ ္ဗက့အာဵဖ
္ င့ဴ
ေ္ခာက့လက့မေအာက့ငယ့၍
တသာဵတည့ဵ ္ဖစ့ေအာင့ ဆက့ထာဵေသာ သာဵေရပတ့က
ြ ိုဵမးာဵ မျ လ်ဲ၍၊
အခ
္ ာဵသာဵ ေရပတ့က
ြ ိုဵမးာဵ ကို လည့ေနေသာ ပူလီေပါ်တင့္ခင့ဵ၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ခး္ခင့ဵအလို့ငျါ၊ ကိုင့တ်ယ့္ခင့ဵ မပ
္ ုေစရ။
(ခ)

စက့ကိရိယာမးာဵကို ကာရဳထာဵရမည့ဴ အခ
္ ာဵတာဝန့မးာဵ
အပ
္ င့၊
အထိန့ဵဝက့အူ၊ လည့သည့ဴဝင့ရိုဵတဳ၏ ေသာဴခးက့၊ ဝင့ရိုဵ၊ ဘီဵ၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ပင့နယဳ၊ သဳဆူဵတက့အာဵလုဳဵ၊ ဝက့အူရစ့တဳ အာဵလုဳဵနျင့ဴ
အသ်ာဵတပ့ထာဵသည့ဴ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ပ်တ့၍လည့သည့ဴ အခ
္ ာဵကိ ရိယာ
အာဵလုဳဵကို ကာရဳ ထာဵ္ခင့ဵမရျိလျှင့ အလုပ့ကို လုပ့ေနသူ အာဵ ထိခိုက့ဘ်ယ့
အေက
ေ ာင့ဵရျိမည့ ္ဖစ့၍၊ ၄င့ဵစက့ကိရိယာမးာဵကို လုဳြခုဳစ်ာကာရဳထာဵရမည့။

(၂)

မည့သည့ဴမိန့ဵမကိုမျှ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ မည့သည့ဴကေလဵကိုမျှ စက့ကိရိယာ
အစိတ့အပိုင့ဵ လည့ေနစဥ့၊ ထိုအစိတ့အပိုင့ဵကို တိုက့ချွ တ့ရန့၊ စက့ဆီထည့ဴရန့၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ေနရာတကးရျိေအာင့ ္ပင့ဆင့ရန့ေသာ့
၄င့ဵ၊ လည့ေနသည့ဴ
စက့ကိရိယာ၏ လည့ေနေသာ အစိတ့အပိုင့ဵ
စပ့က
ေ ာဵတ်င့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
ပုဳေသတပ့ထာဵသည့ဴအစိတ့အပိုင့ဵနျင့ဴ လည့ေနေသာ အစိတ့အပိုင့ဵ စပ့ ေကာဵတ်င့
အလုပ့လုပ့ရန့ေသာ့၄င့ဵ ခ်င့ဴမ ္ပုရ။

(၃)

သီဵ ္ခာဵေဖာ့္ပထာဵသည့ဴ အလုပ့ရုဳတ်င့ ္ဖစ့ေစ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ သီဵ္ခာဵေဖာ့္ပထာဵ
သည့ဴ အမးိုဵအစာဵဖ
္ စ့ေသာ အလုပ့ရုဳမးာဵတ်င့ ္ဖစ့ေစ၊ သီဵ္ခာဵေဖာ့္ပထာဵသည့ဴ
စက့ကိရိယာ အစိတ့အပိုင့ဵမးာဵ လည့ေနစဥ့၊ ထိုအစိတ့အပိုင့ဵမးာဵကို မည့သူမျှ
တိုက့ချွတ့္ခင့ဵ၊ စက့ဆီထည့ဴ္ခင့ဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ေနရာတကးရျိ ေအာင့ ္ပင့ဆင့
၁
္ခင့ဵမပ
္ ုရဟု အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန
က
အမိန့ ေ ေကာ့္ငာစာဖ
္ င့ဴ တာဵ္မစ့နိုင့သည့။

ေဘဵအန္တရာယ့ ္ဖစ့ေစတတ့ေသာ စက့ကိရိယာမးာဵ၌ လူငယ့မးာဵကို ခိုင့ဵေစခ
္ င့ဵ။
၂၅။ (၁)

စက့နျငစ့ဴ ပ့ဆိုင့ေသာ ေဘဵအန္တရာယ့မးာဵနျင့ဴ လိုက့နာေဆာင့ရ်က့ရမည့ဴ ြကိုတင့
ကာက်ယ့မှုမးာဵကို အစုဳအလင့ သိရျိနာဵလည့ြပီဵ ္ဖစ့သည့ဴ္ပင့ --(က) စက့၌ လုပ့ရမည့ဴအလုပ့ကို လုဳေလာက့စ်ာ သင့က
ေ ာဵတတ့ေ္မာက့ြပီဵ
္ဖစ့သည့ဴ လူငယ့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
(ခ)

စက့နျင့ဴစပ့လးဥ့ဵ၍ ေကာင့ဵစ်ာတတ့ကျွမ့ဵနာဵလည့ြပီဵ အလုပ့ရည့ဝသူ
တဦဵ၏ ြကီဵ ေကပ့စီမဳ္ခင့ဵကို ခဳရသည့ဴ လူငယ့

မျတပါဵ၊ အခ
္ ာဵမည့သည့ဴ လူင
ယ့မျှ၊ ဤပုဒ့မနျင့ဴ
အလုပ့မလုပ့ရ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ လုပ့ခ်င့ဴမ ္ပုရ။
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။

သက့ဆိုင့သည့ဴစက့၌
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(၂) အထက့ဆိုခဲဴသည့ဴ လိုအပ့ခးက့မးာဵ အတိုင့ဵ လိုက့နာေဆာင့ရ်က့္ခင့ဵ မရျိပါက၊
လူငယ့မးာဵလုပ့ရန့ မသင့ဴေတာ့ ေလာက့ေအာင့ ေဘဵအန္တရာယ့ ္ဖစ့ေစနိုင့သည့ဟု
၁
အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန
က ထင့္မင့သေဘာ
၁

ရရျိ၍ သတ့မျတ့သည့ဴ စက့မးာဵနျင့ဴ ပုဒ့မခ်(ဲ ၁)သည့ သက့ဆိုင့ေစရမည့။
အာဵဖ
္ တ့ေတာက့ရန့ ကိရိယာမးာဵ။
၂၆။ (၁)

အလုပ့ရုဳတိုင့ဵတ်င့ --(က) အာဵပို့စက့ကိရိယာ၏ အစိတ့အပိုင့ဵ ္ဖစ့ေသာ ပူလီရျင့မျ ပူလီေသသို့ ၄င့ဵ၊
ပူလီေသမျ ပူလီရျင့သို့ ၄င့ဵ သာဵေရပတ့က
ြ ိုဵမးာဵ ေရွှ့ေပ
္ ာင့ဵရန့
သင့ဴေတာ့ေသာ ကိရိယာ၊ သို့တည့ဵ မဟုတ့ အ ္ခာဵထိေရာက့စ်ာ စီမဳထာဵ
ေသာ ကိရိယာ ကို အသုဳဵ္ပုရ မည့။ ထို့ ္ပင့ ဆိုခဲဴသည့ဴ ကိရိယာမးာဵကို
ပူလီေသေပါ် သို့ သာဵေရပတ့က
ြ ိုဵပ
္ န့၍ မေရ့် ေစရန့ တနည့ဵနည့ဵအာဵဖ
္ င့ဴ
စီမဳထာဵရျိ ရမည့။
(ခ)

(၂)

သာဵေရပတ့က
ြ ိုဵမးာဵကို အသုဳဵမပ
္ ုေသာအခါ၊ လည့ေနေသာ ဝင့ရိုဵေပါ်တ်င့
တင့မထာဵရ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ မကးေရာက့ေစရ။

အလုပ့ရုဳတိုင့ဵ၏ အလုပ့ခန့ဵတိုင့ဵတ် င့ အေရဵတ ြကီဵ ကိစ္စမးာဵရျိလျှင့၊
ေတာက့ရန့ သင့ဴေတာ့ေသာ ကိရိယာမးာဵ စီမဳထာဵရျိရမည့။

အာဵဖ
္ တ့

သို့ရာတ်င့ ဤအက့ဥပေဒ အာဏာ မတည့မီက အလုပ့လုပ့ေနေသာ အလုပ့ရုဳ မးာဵ
နျငစ့ဴ ပ့လးဥ့ဵ၍ ဤပုဒ့မခ်ဲပါ ္ပ ဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵသည့၊ လျှပ့စစ့ဓါတ့အာဵကို အသုဳဵ္ပု
သည့ဴ အလုပ့ခန့ဵမးာဵနျင့ဴသာ သက့ဆိုင့ေစရမည့။
ေရျ့တိုဵေနာက့ငင့သ်ာဵေသာ စက့မးာဵ။
၂၇။ မည့သည့ဴ အလုပ့ရုဳတ်င့မဆို၊ အကယ့၍ စက့၏ေရျ့တိုဵေနာက့ငင့ သ်ာဵေသာအစိတ့အပိုင့ဵ
သ်ာဵရာလမ့ဵသို့ အလုပ့ေ ေကာ င့ဴ္ဖစ့ေစ၊ အခ
္ ာဵအေက
ေ ာင့ဵေက
ေ ာင့ဴ ္ဖစ့ေစ လူမးာဵဖ
္ တ့သန့ဵသ်ာဵ
တတ့သည့္ဖစ့ပါမူ၊ ထိုအစိတ့အပိုင့ဵသည့ ၄င့ဵ၊ ထိုအစိတ့အပိုင့ဵေပါ်တ်င့
သယ့ယူေသာ
ပစ္စည့ဵသည့၄င့ဵ၊စက့ကိုယ့ထည့ မဟုတ့သည့ဴ အတည့တကး ေဆာက့လုပ့ထာဵ
ေသာ
အရာတခုခုနျင့ဴ တဆယ့ဴရျစ့လက့မေအာက့ေလးာဴ၍ နီဵေသာေနရာသို့ မေရာက့ေစရ။
သို့ရာတ်င့ ဤအက့ဥပေဒကို အတည့မ ္ပုမီ တပ့ဆင့ ထာဵေသာ စက့သည့၊ ဤပုဒ့မပါ
လိုအပ့ခးက့မးာဵနျင့ဴ မညီေ်တ့လျှင့၊
အလုပ့ရုဳနျင့ဴ အလုပ့သ မာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊
၁
ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့ သည့ စက့ကို မိမိသတ့မျတ့သည့ဴ စည့ဵကမ့ဵခးက့မးာဵနျင့ဴ မဆန့့ကးင့ေစဘဲ
ဆက့လက့ အသုဳဵ ္ပုေစနိုင့သည့။
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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စက့ကိရိယာသစ့ကို အိမ့ဖ်ဲ့၍ ထာဵရျိ္ခင့ဵ။
၂၈။ (၁) ဤအက့ဥပေဒအာဏာတည့သည့ဴေန့ ေနာက့ မျ အလုပ့ရုဳတ်င့ တပ့ဆင့သည့
ဴ
အာဵဖ
္ င့ဴ ေမာင့ဵေသာ စက့အာဵလုဳဵတ်င့ --(က) အထိန့ဵဝက့အူလည့သည့ဴ ဝင့ရိုဵတဳ ေပါ်ရျိ ဇာဝီ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ေသာဴ ခးက့၊
ဝင့ရိုဵငယ့(spindle) ဘီဵ၊ သို့ တည့ဵမဟုတ့ ပင့နယဳ (pinion) အသီဵသီဵကို
ေဘဵအန္တရာယ့ကင့ဵရျင့ဵေလာက့ေအာင့ ္မေုပ့နျဳ၍ ေသာ့၎င့ဵ၊ အိမ့ဖ်ဲ့၍
ေသာ့၎င့ဵ၊ အခ
္ ာဵ နည့ဵ ္ဖင့ဴထိေရာက့စ်ာကာက်ယ့၍ေသာ့၎င့ဵ ထာဵ ရျိရမည့၊
ထို့ ္ပင့
(ခ ) စက့လည့ေနသည့ဴအခါ ေနရာတကး ္ဖစ့ေအာင့ မ ေကာမ ေကာ ္ပုပ
္ င့ေပဵရန့
မလိုသည့ဴ သဳဆူဵတပ့အာဵလုဳဵ၊ ဝက့အူ ရစ့တဳအာဵလုဳဵနျင့ဴ အသ်ာဵတပ့ထာဵ
သည့ဴ၊ သို့တည့ဵမဟု တ့ ပ်တ့တိုက့ြပီဵ လည့သည့ဴ ကိရိယာအာဵ လုဳဵကို လုဳြခုဳ
ေအာင့ အိမ့ဖ်ဲ့ ကာရဳထာဵရမည့။ သို့ရာ တ်င့ ၎င့ဵတို့သည့ လုဳြခုဳစ်ာ အိမ့ဖ်ဲ့
ကာရဳထာဵဘိသကဲဴသို့ ေဘဵရန့ကင့ဵ ရျင့ဵမည့ဴ အေခ
္ အေန၌ ရျိမည့ဆိုလျှင့ ၊
၎င့ဵတို့ကို ကာရဳထာဵရန့မလို။
(၂) အာဵဖ
္ င့ဴေမာင့ဵေသာပုဒ့မ(၁)ပါ ္ပဋ္ဌာန့ဵ ခးက့မးာဵနျင့ဴ ဆန့့ကးင့သည့ဴ စက့ကို မည့သူ
မဆို အလုပ့ရုဳတ်င့ အသုဳဵ္ပုရန့ ေရာင့ဵခးလျှင့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ငျာဵရမ့ဵလျှင့၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ေရာင့ဵခးသူ၏ ကိုယ့စာဵလျယ့ အဖ
္ စ့ ္ဖင့ေဴ သာ့၎င့ဵ၊ ငျာဵရမ့ဵသူ၏
ကိုယ့စာဵလျယ့အ ္ဖစ့္ဖင့ဴေသာ့၎င့ဵ၊ ေရာင့ဵခးလျှင့ ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ငျာဵရမ့ဵလျှ င့၊
ထိုသသ
ူ ည့ သုဳဵလ ထက့မပိုေသာ ေထာင့ဒဏ့္ဖစ့ေစ၊ ကးပ့ငါဵသိန့ဵေအာက့
၁
မနည့ဵေသာေင်ဒဏ့ ္ဖစ့ေစ၊ ဒဏ့နျစ့ရပ့စလုဳဵ္ဖစ့ေစ စီရင့္ခင့ဵခဳရမည့။
(၃) ဤပုဒ့မရျိ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵသည့ စက့တခု ခုနျငဴ့္ဖစ့ေစ၊ စက့အမးိုဵအစာဵ တခုခုနျငဴ့
္ဖစ့ေစ၊ သက့ဆိုင့ေစရမည့ဟု အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵ
၁
ဌာန သည့ နည့ဵ ဥပေဒဖ
္ င့ဴ ္ပဋ္ဌာန့ဵနိုင့သည့။ ထို နည့ဵဥပေဒမးာဵတ်င့ ထိုစက့ကို
္ဖစ့ေစ၊ ထို စက့အမးိုဵအစာဵကို္ဖစ့ေစ ကာက်ယ့ ရမည့ဴ စီမဳခးက့အမးိုဵ အစာဵမးာဵကို
သီဵ ္ခာဵေဖာ့္ပနိုငသ
့ ည့။
ဝါဖတ့စက့အနီဵအနာဵတ်င့ မိန့ဵမမးာဵနျင့ဴ ကေလဵမးာဵအာဵခိုင့ဵေစခ
္ င့ဵကို တာဵမ
္ စ့္ခင့ဵ။
၂၉။ ဝါဖတ့စက့လည့ေနေသာ အလုပ့ရုဳ
အစိတ့အပိုင့ဵတခုခုတ်င့ မည့သည့ဴ
မိန့ဵမကိုမျှ၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ မည့သည့က
ဴ ေလဵကိုမျှ မခိုင့ဵေစရ။
သို့ရာတ်င့ ဝါဖတ့စက့၏ ဝါထည့ဴရာဘက့သည့ အခန့ဵတ်င့ရျိ၍ ထိုအခ
န့ဵနျင့ဴ
ဝါထုတ့ရာဘက့ကို အမိုဵထိ ေအာင့ကာရဳ၍ ထာဵလျှင့္ဖစ့ေစ၊ဝါဖတ့စက့တခုခုနျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵ၍၊
၁
စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ က သီဵ ္ခာဵသတ့မျတ့သည့ဴ အမ
္ င့ဴ ထိကာရဳ၍ထာဵလျှင့္ဖစ့ေစ၊ ဝါထည့ဴ
ရာဘက့ အခန့ဵတ်င့ မိန့ဵမမးာဵနျင့ဴကေလဵမးာဵကို ခိုင့ဵေစနိုင့သည့။
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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ေမ
္ ောက့စက့(hoist) နျင့ဴ ပင့ဴစက့မးာဵ (lift)။
၃၀။ (၁) ေမ
္ ောက့စက့(hoist)၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ပင့ဴစက့ (lift) အသီဵသီဵကို ေကာင့ဵမ်န့ေသာ
စက့ကိရိယာဖ
္ င့ဴ တပ့ဆင့၍ ေတာ
င့ဴတင့ဵခိုင့ခဳဴေသာပစ္စည့ဵ္ဖင့ဴ ေကာင့ဵမ်န့စ်ာ
ေဆာက့လုပ့ထာဵရမည့ဴ္ပင့ ေနရာတကးလည့ဵ ္ပုပ
္ င့ထာဵရျိရမည့။
(၂) ေမ
္ ောက့စက့(hoist)၊ သို့ တည့ဵမဟုတ့ ပင့ဴစက့ (Lift) အသီဵသီဵကို၊ ေခ
္ ာ က့လလျှင့
အနည့ဵဆုဳဵတ ြကိမက
့ း စစ့ေဆဵပိုင့ခ်င့ဴရျိသူက ေစဴင ေသခးာစ်ာ စစ့ေဆဵရမည့။ ဤကဲဴသို့
စစ့ေဆဵတိုင့ဵ၊ စစ့ေဆဵခ
္ င့ဵနျင့ဴစပ့လးဥ့ဵ၍ ္ပဋ္ဌာ
န့ဵထာဵေသာ အေက
ေ ာင့ဵအရာမးာဵ
ေရဵမျတ့ထာဵေသာ မျတ့ပုဳစာအုပ့ ထာဵရျိရမည့။
(၃) ေမ
္ ောက့စက့လမ့ဵ (hoistway)၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ပင့ဴစက့လမ့ဵ
(liftway)
အသီဵသီဵကို တဳခါဵေပါက့မးာဵ
တပ့ဆင့ထာဵသည့ဴ အကာအရဳ္ဖင့ဴ ခိုင့လုဳစ်ာ
ကာရဳထာဵရမည့။ ထိုေ္မောက့စက့ (hoist)သို့တည့ဵမဟုတ့ ပင့ဴစက့(lift) ကို၎င့ဵ၊ အကာအရဳ
အသီဵသီဵကို၎င့ဵ၊ ထိုေ္မောက့စက့ (hoist)၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ပင့ဴစက့ (lift) အစိတ့အပိုင့ဵနျင့ဴ
ပုဳေသေဆာက့လုပ့ထာဵေသာ၊ သုိဴတည့ဵမဟု တ့ လှုပ့ရျာဵေန ေသာ အစိတ့အပိုင့ဵ စပ့က
ေ ာဵတ်င့
လူ္ဖစ့ေစ၊ ဝတ္ထုပစ္စည့ဵ္ဖစ့ေစ မညေပ့မိေအာင့ေဆာက့လုပထ
့ ာဵရမည့။
(၄) ေဘဵရန့ကင့ဵရျင့ဵစ်ာ အမးာဵဆုဳဵ သယ့ယူနိုင့သည့ဴ ဝန့ခးိန့ကို၊ ေမ
္ ောက့စက့ (hoist)၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ပင့ဴစက့ (lift) အသီဵသီဵတ်င့ ထင့ရျာဵေအာင့ ေရဵသာဵထာဵရမည့။
ထိုဝန့ခးိန့ထက့ ေလဵေသာ မည့သည့ဴဝန့ကိုမျှ သယ့ယူ္ခင့ဵမပ
္ ုရ။
(၅) လူသယ့ယူရန့အတ်က့ အသုဳဵ္ပုေသာ ေမ
္ ောက့စက့ (hoist) နျင့ဴ ပင့ဴစက့ (lift)
ခးိုင့ဴအိမ့၏ ဝင့ထ်က့နိုင့သည့ဴဘက့တ်င့ တဳခါဵတပ့ထာဵရမည့။
(၆) ခးိုင့ဴအိမ့ရပ့ရာေနရာသု့ိ
မေရာက့မီ တဳခါဵမပ်င့ဴနိုင့ေအာင့၊ ထို့ ္ပင့
တဳခါဵမပိတ့ေသဵဘဲ ခးိုင့ဴအိမ့ ေရွှ့မသ်ာဵနိုင့ေအာင့၊ ပုဒ့မခ်(ဲ ၃) နျင့ဴ (၅)
ရည့ေွှန့ဵထာဵသည့ဴ တဳခါဵအသီဵသီဵတ်င့ ထိေရာက့စ်ာ တာဵဆီဵနိုင့သည့ဴ ခလုတ့၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ အခ
္ ာဵစီမဳခးက့မးာဵ တပ့ဆင့ထာဵရမည့။

မးာဵတ်င့

(၇) ေအာက့ပါလိုအပ့သည့ဴ အခးက့မးာဵသည့လည့ဵ၊ အလုပ့ရုဳတ်င့ လူသယ့ယူရန့
အတ်က့ ဤအက့ဥပေဒ အာဏာတည့ြပီဵသည့ဴ
ေနာက့မျ ေဆာက့လုပ့ေသာ၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ္ပန့လည့ ေဆာက့လုပ့ေသာ ေမ
္ ောက့စက့
(hoist)၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
ပင့ဴစက့(Lift)နျင့ဴ သက့ဆိုင့ေစရမည့။
(က) ေမ
္ ောက့စက့၏ (hoist)၊ သို့တည့ဵမ ဟုတ့ ပင့ဴစက့၏(Lift) ခးိုင့ဴအိမ့ကို
ြကိုဵဖ
္ င့ဴ ဆိုင့ဵထာဵလျှင့၊ ခးိုင့ဴအိမ့ နျင့ဴ မဲဴတင့ဵေလဵကုိ သီဵ ္ခာဵ ဆက့သ်ယ့
သည့ဴ ြကိုဵအနည့ဵဆုဳဵ နျစ့ေခးာင့ဵရျိရမည့။ ဤသို့
တပ့ဆင့ထာဵေသာ
ြကိုဵအသီဵသီဵသည့၊ ြကိုဵ၏ တန့ဆာပလာမးာဵနျင့ဴတက် ခးိုင့ဴအိမ့ တခုလုဳဵ ၏
အေလဵခးိန့နျင့ဴ အမးာဵဆုဳဵသယ့ယနူ ိုင့သည့ဴ ဝန့ခးိန့ကို ေမ
္ ောက့ပင့ဴနိုင့ရမည့။
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(၈)

(ခ)

ြကိုဵမးာဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အခ
္ ာဵ တန့ဆာပလာ
မးာဵ ္ပတ့လျှင့္ဖစ့ေစ၊
ပးက့လျှင့္ဖစ့ေစ၊ ခးိုင့ဴအိမ့နျင့ဴတက်၊ ထိုခးိုင့ဴအိမ့ အတ်င့ဵရျိ အမးာဵဆုဳဵ
သယ့ယနူ ိုင့သည့ဴ ဝန့ခးိန့ကို ပါ ဆ်ဲထိန့ဵထာဵနိုင့ေစမည့ဴ ထိေရာက့ေသာ
စီမဳခးက့မးာဵ စီမဳထာဵရျိရမည့။

(ဂ)

ခးိုင့ဴအိမ့ လ်န့မသ်ာဵနိုင့ေအာင့ အလိုအေလးာက့ ရပ့ေစနိုင့သည့ဴ စီမဳခးက့
တခုခု စီမဳထာဵရျိရမည့။
၁

အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာနသည့
ေမ
္ ောက့စက့
(hoist) သို့တည့ဵမဟုတ့၊ ပင့ဴ စက့ (lift) အမးိုဵအစာဵတခုခုနျငဴစ့ ပ့လးဥ့ဵ၍ ဤပုဒ့မပါ
လိုအပ့ခးက့တခုခုကို လိုက့နာေစရန့ မသင့
ဴေလးာ့ဟု မိမိထင့္မင့လျှင့
ထိုလိုအပ့ခးက့သည့ ထိုေ္မောက့စက့ (hoist) သို့တည့ဵမဟုတ့၊ ပင့ဴစက့ (lift)
အမးိုဵအစာဵနျငဴ့ သက့ဆိုင့္ခင့ဵ မရျိေစရဟု အမိန့ စာဖ
္ င့ဴဆင့ဴဆိုနိုင့သည့။

ကရိန့ဵစက့(crane) နျင့ဴ အခ
္ ာဵအလာဵတူ ပင့ဴေ္မောက့ဴစက့မးာဵ။
၃၁။ (၁)

အလုပ့ရုဳတ်င့ [ေမ
္ ောက့စက့ (hoist)၊ ပင့ဴစက့ (Lift) မဟုတ့သည့]ဴ ကရိန့ဵစက့
(crane) နျင့ဴ အခ
္ ာဵအလာဵတူ စက့အာဵလုဳဵနျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵ၍ ေအာက့ပါ
္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵ အတိုင့ဵ လိုက့နာေဆာင့ရ်က့ရမည့။
(က) ပုဳေသတပ့ထာဵသည့ဴ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ေရ့်ေပ
္ ာင့ဵနို င့သည့ဴ ခုတ့ေမာင့ဵ
ကိရိယာ (working gear) ြကိုဵမးာဵ ဆ်ဲထိန့ဵသည့ဴ ကိရိယာ (anchoring
and fixing appliances) အမးိုဵမးိုဵပါဝင့သည့ဴ ပင့ဴစက့အစိတ့အပိုင့ဵကို(ကက) ေတာင့ဴတင့ဵခိုင့ခေဳဴ သာ ပစ္စည့ဵ ္ဖင့ဴ ေကာင့ဵမ်န့စ်ာ
ထာဵရမည့။

ေဆာက့လုပ့

(ခခ) ေနရာတကးလည့ဵ ္ပုပ
္ င့ထာဵရျိရမည့။ ထို့ ္ပင့ စစ့ေဆဵပိုင့ခ်ငရ
့ဴ ျိသူ
က ဆယ့ဴနျစ့လလျှင့ အနည့ဵဆုဳဵ တ ြကိမ့ကး ေစဴငေသခးာစ်ာ
စစ့ေဆဵရမည့။ ထို့သို့စစ့ေဆဵခ
္ င့ဵနျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵ၍ ္ပဋ္ဌာန့ဵထာဵေသာ
အေက
ေ ာင့ဵအရာမးာဵ ေရဵမျတ့ထာဵသည့ဴ မျတ့ပုဳ စာအုပ့ထာဵရျိရမည့။
(ခ)

၁

ေဘဵရန့ကင့ဵရျင့ဵစ်ာ သယ့ယူနိုင့သည့ဴ ဝန့ခးိန့ထက့ပို၍ သယ့ယူရန့ ထိုစက့
ကိရိယာမးာဵကိုအသုဳဵမပ
္ ုရ။ ထိုစက့ကိရိယာေပါ်တ်င့ သယ့ယူနိုင့သည့ဴ
ဝန့ခးိန့ကို ထင့ရျာဵစ်ာ ေရဵသာဵထာဵရမည့။

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။

28
(ဂ)

(၂)

ကရိန့ဵစက့ (crane) သ်ာဵလာရာ ဘီဵလမ့ဵေပါ်၌ ္ဖစ့ေစ၊ ဘီဵလမ့ဵ အနီဵ၌
္ဖစ့ေစ၊ ခိုင့ဵေစခဳရသူကိုေသာ့၎င့ဵ၊ အလုပ့လုပ့ေနသူကိုေသာ့၎င့ဵ မည့သည့ဴ
ေနရာတ်င့မဆို၊ ကရိန့ဵစက့ (crane) နျင့ဴ ထိခိုက့ဘ်ယ့ရာ အေက
ေ ာင့ဵရျိလျှင့၊
ထိုေနရာမျ ေပနျစ့ဆယ့အတ်င့ဵသို့ ကရိန့ဵစက့ (crane) မေရာက့နိုင့ရန့
ထိေရာက့စ်ာ စီမဳထာဵရမည့။
၁

အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန သည့၊ အလုပ့ရုဳ တ်င့
ပင့ဴေ္မောက့စက့ တခုခုနျင့ဴစပ့လးဥ့ဵ၍ ္ဖစ့ေစ၊ ပင့ဴေ္မောက့စက့ အမးိုဵအစာဵ တခုခုနျင့ဴ
စပ့လးဥ့ဵ၍ဖ
္ စ့ေစ --(က) ဤပုဒ့မရျိ လိုအပ့ခးက့မးာဵကို ္ဖည့ဴစ်က့ရန့၊ ေနာက့ထပ့ လိုအပ့ခးက့မးာဵကို
္ပဋ္ဌာန့ဵသည့ဴ၊
(ခ)

ဤပုဒ့မပါ လိုအပ့ခးက့အာဵလုဳဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ လိုအပ့ခးက့့ တခုခုအတိုင့ဵ
လိုက့နာေဆာင့ရ်က့ရန့ မလိုဟုေသာ့၎င့ဵ၊ မဖ
္ စ့နိုင့ဟု ေသာ့၎င့ဵ ထင့္မင့
သေဘာရရျိလျှင့၊ ယင့ဵသို့လိုက့နာေဆာင့ရ်ကရခ
့ ္ င့ဵမျ ကင့ဵလ်တ့ခ်င့ဴ္ပုသည့ဴ

နည့ဵဥပေဒမးာဵကို ္ပုနိုင့သည့။
လည့ေသာစက့ကိရိယာ
၃၂။ (၁)

ေကးာက့္ဖင့ဴ ြကိတ့္ခင့ဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ပ်တ့တိုက့္ခင့ဵစေသာ လုပ့ငန့ဵကို
လုပ့သည့ဴ အလုပ့ရုဳတိုင့ဵတ်င့ အသုဳဵ ္ပုသည့ဴ ြကိတ့စက့ဘီဵ၏၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
ပ်တ့စက့ဘီဵ၏ ေဘဵရန့ကင့ဵရျင့ဵစ်ာ အမ
္ န့ဆုဳဵ လည့နိုင့ေသာအရျိ န့ (peripheral
speed) ကို၎င့ဵ {ထိုစက့ဘီဵ၏ ဝင့ရိုဵ၏အရျိန့ကို၎င့ဵ} ေဘဵရန့ကင့ဵရျင့ဵစ်ာ
အမ
္ န့ဆုဳဵလည့နိုင့ေသာ အရျိန့ထက့ပို၍ မလည့ေစရန့ လိုအပ့သည့ဴ ပူလီ၏
အခးင့ဵကို၎င့ဵ ေဖါ်ပ
္ သည့ဴ နို့တစ့စာကို
အသုဳဵ ္ပုေနေသာ စက့အသီဵသီဵ၌
အမ
ြ က
ဲ ပ့ထာဵရမည့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ စက့အသီဵသီဵနာဵ၌ အမ
ြ ဲထာဵရျိရမည့။

(၂)

ပုဒ့မခ်ဲ (၁) အရ ကပ့ထာဵသည့ဴ နို့တစ့စာမးာဵတ်င့ ေဖါ်ပ
္ ထာဵေသာ အရျိန့ထက့ပို၍
ေကးာက့စက့ကို မလည့ေစရ။

(၃)

အလုပ့ရုဳတိုင့ဵတ်င့ စက့အာဵဖ
္ င့ဴလည့သည့ဴခ်က့
(vessel)၊ ခးိုင့ဴ
(cage)
္ခင့ဵေတာင့ဵ (basket) အာဵေပဵစက့ဘီဵ၊ ပူလီ၊ အပ
္ ာဵဝိုင့ဵ (disc)၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
အလာဵတူ ကိရိယာအသီဵသီဵ၏ အရျိန့သည့၊ ေဘဵရန့ကင့ဵ ရျင့ဵစ်ာ လည့နိုင့ ေသာ
အရျိန့ထက့ပို၍ မလည့ရေအာင့ တာဵဆီဵနိုင့သည့ဴ စီမဳခးက့မးာဵ စီမဳထာဵရျိရမည့။

၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။

29
တိုဵအာဵစက့ (Pressure Plant)
၃၃။ (၁)

အလုပ့ရုဳတ်င့ ္ပုလုပ့မှုလုပ့ငန့ဵစဥ့အတ်က့ အသုဳဵ္ပုသည့ဴစက့ကိရိယာ၏ အစိတ့
အပိုင့ဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ စက့၏အစိတ့အပိုင့ဵသည့၊ သဘာဝ ေလတိုဵအာဵထက့
သာလ်န့ေသာတိုဵအာဵကို အသုဳဵ္ပုလျှင့၊ ထိုအစိတ့အပိုင့ဵ အသုဳဵ္ပုေနေသာ
တိုဵအာဵကို ေဘဵရန့ကင့ဵရျင့ဵစ်ာ အသုဳဵ ္ပုနိုင့သည့ဴ တိုဵအာဵထက့ မပိုရေအာင့
ထိေရာက့စ်ာ စီမဳထာဵရမည့။

(၂)

အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵ ဌာန သည့၊ ပုဒ့မခ်ဲ (၁)တ်င့
ရည့ေွှန့ဵထာဵသည့ဴစက့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ စက့ကိရိယာ တခုခုကို စစ့ေဆဵခ
္ င့ဵ၊
စမ့ဵသပ့္ခင့ဵနျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵ၍ ္ပဋ္ဌာန့ဵ ထာဵေသာ နည့ဵဥပေဒမးာဵကို ၄င့ဵ၊ အလုပ့ရုဳ၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ အလုပ့ရုဳအမးိုဵအစာဵ တခုခုတ်င့ ထိုစက့မးာဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
စက့ကိရိယာနျင့ဴ စပ့ လးဥ့ဵ၍ ေဘဵရန့ကင့ဵရျင့ဵေအာင့ ္ပုရန့လိုအပ့သည့ဟု မိမိ
ထင့္မင့သည့ဴ အခ
္ ာဵစီမဳခးက့မးာဵကိ္ပု ဋ္ဌာန့ဵေသာ နည့ဵဥပေဒမးာဵကိ၄င့
ု ဵ ္ပုနိုင့သည့။

၁

ေကမ့ဵ္ပင့၊ သ်ာဵလမ့ဵ၊ ေလျကာဵ၊ သ်ာဵလာေစနိုင့မည့ဴလမ့ဵ။
၃၄။ အလုပ့ရုဳတိုင့ဵတ်င့---(က) ေကမ့ဵ ္ပင့၊ ေလျကာဵထစ့၊ ေလျကာဵနျင့ဴ
သ်ာဵလမ့ဵအာဵလုဳဵကို ေကာင့ဵမ်န့စ်ာ
ေဆာက့လုပ့၍ ေနရာတကး ္ပုပ
္ င့ထာဵရမည့။ ထို့ ္ပင့ ေဘဵရန့ကင့ဵရျင့ဵေအာင့
္ပုရန့လိုအပ့လျှင့လည့ဵ၊ ခိုင့ခဳဴေသာလက့ရမ့ဵမးာဵကို စီမဳထာဵေပဵရမည့။
(ခ)

တဦဵတေယာက့ေသာသူ အခးိန့မေရ်ဵအလုပ့လုပ့ရမည့ဴ ေနရာသို့၊ ေဘဵရန့ကင့ဵရျင့ဵ
စ်ာ သ်ာဵလာေစနိုင့မည့လမ့
ဴ ဵမးာဵကို အေက
ေ ာင့ဵအာဵေလးာ့စအစ်
်ာ မ့ဵကုန့ စီမဳထာဵရျိရမည့။

တ်င့ဵနျင့ဴ ေကမ့ဵေပါက့ စသည့မးာဵ။
၃၅။ (၁)

အလုပ့ရုဳတိုင့ဵတ်င့ ပုဳေသတပ့ဆင့ထာဵေသာ ခ်က့ (Vessel) ေလျာင့တ်င့ဵ(Sump)၊
ေလျာင့ကန့(Tank)၊ တ်င့ဵ (Pit)၊ ေကမ့ဵေပါက့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ တ်င့ဵေပါက့
အသီဵသီဵ၏ ေစာက့အနက့အေနအထာဵ၊ တည့ထာဵပုဳ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
ထည့ဴသ်င့ဵထာဵ သည့ဴအရာမးာဵကို ေထာက့ခးင့ဴ္ ခင့ဵအာဵဖ
္ င့ဴ၊ ေဘဵအန္တရာယ့
္ဖစ့ဖ်ယ့ရာ အေက
ေ ာင့ဵ ရျိလျှင့၊ ထိုခ်က့၊ ကန့၊
တ်င့ဵ၊ အေပါက့စသည့မးာဵကို
လုဳြခုဳစ်ာဖုဳဵအုပ့ထာဵရမည့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ခိုင့ခဳဴစ်ာ ကာရဳထာဵရမည့။

(၂)

အလုပ့ရနုဳ ျင့ဴ အလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့
သည့၊ အမိန့ စာဖ
္ င့ဴ မိမိသင့ဴေတာ့
သည့ ထင့္မင့သည့ဴ စီမဳခးက့မးာဵ
ထာဵ၍
အလုပ့ရုဳတခုခုကို္ဖစ့ေစ၊ အလုပ့ရုဳအမးိုဵအစာဵ တခုခုကို္ဖစ့ေစ၊ ခ်က့၊ ကန့၊ တ်င့ဵ၊
အေပါက့ စသည့မးာဵနျ င့ဴ စပ့လးဥ့ဵ၍၊ ဤပုဒ့မပါ ္ပဋ္ဌာန့ဵ
ခးက့အတိုင့ဵ
လိုက့နာေဆာင့ရ်က့္ခင့ဵမျ ကင့ဵလ်တ့ခ်င့ဴ ္ပုနိုင့သည့။

၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။

၁

30
အလ်န့အမင့ဵေလဵလဳေသာဝန့ခးိန။့
၃၆။ (၁)

အလုပရ
့ ုဳတ်င့မည့သည့ဴမိန့ဵမ၊ လူရ်ယ့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ကေလဵကိုမျှ ေလဵလဳလ်န့ဵ
သဖ
္ င့ဴ ထိခိုက့နာကးင့ေစမည့ဴ လက္ခဏာရျိေသာ ဝန့ခးိန့ကို ပင့ဴရန့၊ သယ့ယူ ရန့၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ေရ်ျ့ေ္ပာင့ဵရန့ မခိုင့ဵေစရ။

(၂)

အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန သည့၊ အလုပ့ရုဳမးာဵတ်င့
္ဖစ့ေစ၊ အလုပ့ရုဳအမးိုဵအစာဵ တခုခုတ်င့ ္ဖစ့ေစ၊ ္ပုလုပ့မှုလုပ့ငန့ဵစဥ့ တခုခုတ်င့
္ဖစ့ေစ သာမန့အာဵ ္ဖင့ဴ လုပ့သူတို့ ပင့ဴရမည့ဴ၊ သယ့ယူရမည့ဴ၊ သို့တည့ဵ မဟုတ့
ေရွှ့ေပ
္ ာင့ဵရမည့ဴ အမးာဵဆုဳဵဝန့ခးိန့ကို ္ပဋ္ဌာန့ဵသည့ဴ နည့ဵဥပေဒမးာဵ ္ပုနိုင့သည့။

(၃)

အမးိုဵသမီဵ အလုပ့သမာဵ မးာဵအာဵ မိန့ဵမသဘာဝ ဓမ္မတာလာစဲ့ အခးိန့မးိုဵတ်င့
လုပ့ငန့ဵခ်င့၌ ကးန့ဵမာေရဵအရ လုပ့ကိုင့နိုင့စ်မ့ဵမရျိေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့၏
ေဆဵေထာက့ခဳခးက့နျင့ဴတက် တင့္ပလာပါက လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့က သတ့မျတ့ခးက့မးာဵ
နျင့ဴအညီ စီစဲ့ေဆာင့ရ်က့ေပဵရမည့။

(၄)

ကိုယ့ဝန့ေဆာင့ အမးိုဵသမီဵအလုပ့သမာဵမးာဵအာဵ ညအခးိ န့တ်င့ ေစခိုင့ဵ ္ခင့ဵမပ
္ ုရ။
ထို့္ပင့ မူလလုပ့ခလစာနျင့ဴ
ခဳစာဵခ်င့ဴမးာဵကို မထိခိုက့ေစဘဲ ေပါဴပါဵေသာ
၂
တာဝန့မးာဵကိုသာ ေစခိုင့ဵရမည့။

၁

မးက့စိကိုကာက်ယ့္ခင့ဵ။
၃၇။ (က ) ္ပုလုပ့မှုလုပ့ငန့ဵစဥ့အရ လုပ့ရာမျထ်က့ေသာ အမှုန့မးာဵေက
ေ ာင့ဴ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
အပိုင့ဵအစမးာဵေက
ေ ာင့ဴ မးက့စိကို ထိခိုက့ဘ်ယ့ရာရျိေသာပ
္ ုလုပ့မှုလုပ့ငန့ဵစဥ့
္ဖစ့သည့ဟ၍
ူ ေသာ့၄င့ဵ၊
(ခ)

၁
၂

အလင့ဵေရာင့ အလ်န့အမင့ဵထိုဵသဖ
္ င့ဴ မးက့စိေဘဵအန္တရာယ့ ္ဖစ့ဘ်ယ့ရာရျိသည့ဴ
္ပုလုပ့မှု လု ပ့ငန့ဵစဥ့ ္ဖစ့သည့ဟူ၍ေသာ့ ၄င့ဵ ္ပဋ္ဌာန့ဵ သည့ဴ အလုပ့ရုဳ တ်င့လုပ့ေသာ
္ပုလုပ့မှုလုပ့ငန့ဵစဥ့တခုခုနျင့ဴစပ့လးဥ့ဵ၍၊ ယင့ဵသို့ လုပ့ရာ၌ဖ
္ စ့ေစ၊ လုပ့သည့ဴ
ေနရာ၏ အနီဵ၌ဖ
္ စ့ေစ၊ ခိင့ု ဵေစခဳရသူတို့ကို ကာက်ယ့ေပဵရန့၊ အလို့ငျါအလင့ဵေရာင့ကို
ထိေရာက့စ်ာ တာဵဆီဵ နိုင့သည့ဴ အကာအရဳမးာဵ၊ သို့တည့ဵ မဟုတ့ သင့ဴေတာ့ေသာ
အလင့ဵကာမးက့မျန့မးာဵကို စီမဳထာဵေပဵရန့
အလုပ့ရုဳနျငဴအ
့ လုပ့သမာဵဥပေဒ
စစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊
ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့က
အမိန့ နျငေ
့ဴ ွှန့က
ေ ာဵခးက့မးာဵ
၁
ထုတ့္ပန့နိုင့သည့။

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ ္ဖည့ဴစ်က့သည့။

31
၃၇-က။

လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့သည့ အလုပ့ရုဳတ်င့ ္ပုလုပ့မှုလုပ့ငန့ဵစဥ့အရ ္ပုလုပ့ရာမျ
ထ်က့ရျိေသာ ဆူညဳသဳပမာဏေက
ေ ာင့ဴ အလုပ့သမာဵမးာဵ၏ အ ေကာဵအာရုဳနျင့ဴ
ကးန့ဵမာေရဵကို ထိခိုက့မှုမ ္ဖစ့ေစရန့နျင့ဴ မေတာ့တဆထိခိုက့မှုမ ္ဖစ့ေစရန့
၂
သတ့မျတ့ခးက့မးာဵနျင့ဴအညီ စီမဳထာဵရမည့။

ေဘဵအန္တရာယ့္ဖစ့ေစတတ့သည့ဴ အခိုဵအေင့်နျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵသည့ဴ ြကိုတင့ကာက်ယ့ခးက့။
၃၈။ (၁)

အလုပ့ရုဳတ်င့ လူမးာဵမူဵေမဴသ်ာဵေလာက့ေအာင့ ေဘဵအန္တရာယ့ ္ဖစ့ေစတတ့သည့ဴ
အခိုဵ အေင့်မးာဵ ရျိတတ့ေသာအခန့ဵ၊ ေလျာင့ကန့၊ ေလျာင့စည့ (Vat)၊ တ်င့ဵ ၊ ြွပန့၊
ေလလမ့ဵ(Flue)၊ သို့တည့ဵ မဟုတ့ အခ
္ ာဵပိတ့ေလျာင့ ထာဵသည့ဴေနရာတ်င့
လူတေယာက့ထ်က့နိုင့ေအာင့ ကးယ့ေသာ ကယ့ေပါက့တခု၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
အခ
္ ာဵထ်က့ေပါက့တခု စီမဳထာဵေပဵခ
္ င့ဵ မရျိလျှင့၊ ထိုအတ်င့ဵသို့ မည့သူ မျှမဝင့ရ၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ မည့သူ့ကိုမျှ ဝင့ခ်င့ဴမ ္ပုရ။

(၂)

အလုပ့ရုဳတ်င့ ပုဒ့မခ်ဲ (၁)တ်င့ ရည့ေွှန့ဵထာဵသည့ဴ ပိတ့ေလျာင့ေသာ ေနရာအတ်င့ဵ၌
နျစ့ဆယ့ဴေလဵဗို့ (Volt) ထက့ပိုေသာ လက့ဆ်ဲ လျှပ့စစ့ ဓာတ့မီဵကို အသုဳဵမပ
္ ုေစရ။
ထို့ ္ပင့ ထိုေနရာ
အတ်င့ဵ၌ရျိေသာ ေဘဵအန္တရာယ့ ္ဖစ့ေစတတ့သည့ဴ
အခိုဵအေင့်မးာဵသည့၊ မီဵေတာက့ ေလာင့ေစနိုင့သည့ဴ ဓါတ့သဘာဝဖ
္ စ့လျှင့၊
မီဵမကူဵနိုင့ေအာင့ ္ပုထာဵသည့ဴ၊ ဓါတ့မီဵမျ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ မီဵအိမ့မျလ်ဲ၍
အခ
္ ာဵဓါတ့မီဵကို၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ မီဵအိမ့ကို အသုဳဵမပ
္ ုေစရ။

(၃)

ပုဒ့မခ်(ဲ ၁)တ်င့ ရည့ေွှန့ဵထာဵသည့ဴ ပိတ့ေလျာင့ေသာ ေနရာ၌ ရျိေနတတ့သည့ဴ အခိုဵ
အေင့်မးာဵကို ဖယ့ရျာဵရန့နျင့ဴ အခိုဵအေင့်မးာဵ မဝင့ေစရန့ အစ်မ့ဵကုန့ စီမဳထာဵ ္ခင့ဵ၊
ထို့ ္ပင့ ေအာက့ေဖာ့္ပရာပါ အတိုင့ဵ ေဆာင့ရ်က့ထာဵခ
္ င့ဵမရျိလျှင့၊ မည့သူမျှ
ထိုပိတ့ေလျာင့သည့ဴ ေနရာသို့မဝင့ရ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ မည့သူ့ကိုမျှ ဝင့ခ်င့ဴမ ္ပုရ(က) စမ့ဵသပ့ပိုင့ခင် ့ဴရျိသူက မိမိကိုယ့တိုင့ ထိုေနရာကို စမ့ဵသပ့ြပီဵေနာက့
ေဘဵအန္တရာယ့ ္ဖစ့ေစတတ့သည့ဴ အခိုဵအေင့်မးာဵကင့ဵရျင့ဵေက
ေ ာင့ဵ
ထိုေနရာသို့ လူမးာဵဝင့ရန့ သင့ဴေတာ့ြပီ ္ဖစ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ ဆရာဝန့
ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ ထုတ့ေပဵခ
္ င့ဵ၊သို့တည့ဵမဟုတ့
(ခ) ထိုေနရာသို့ ဝင့ေရာက့ေသာသူသည့၊ သင့ေတာ့
ဴ ေသာအသက့ရျူတန့ဵဆာပလာ
ကို တပ့ဆင့ထာဵ၍ ခါဵပတ့ပတ့သည့ဴ္ပင့၊ ထိုခါဵ ပတ့တ်င့ ြကိုဵတေခးာင့ဵ
ခိုင့ြမစဲ ်ာ ခးည့ထာဵပ
ြ ီဵေနာက့ လ်တ့ေနေသာ ြကိုဵစကို ္ပင့ပ၌ ရျိေနေသာ
လူတေယာက့က ကိုင့ထာဵခ
္ င့ဵ။
အလုပ့ရုဳတိုင့ဵတ်င့ သင့ဴေတာ့ေသာ အသက့ရတ
ျူ န့ဆာပလာ၊ သင့ဴေတာ့ေသာ ္ပန့လည့
သတိရေအာင့္ပုနိုင့သည့ဴ တန့ဆာပလာ၊ သင့ဴေတာ့ေသာခါဵပတ့ နျင့ဴ ြကိုဵမးာဵကို
တဦဵတေယာက့ေသာသူ ဝင့ေရာက့သည့ဴ ပိတ့ေလျာင့ေသာေနရာ၏ အနီဵအနာဵ၌

(၄)

၂

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ ္ဖည့ဴစ်က့သည့။

32
ခးက့ခးင့ဵအသုဳဵ ္ပုနိုင့ရန့ အသင့ဴထာဵရျိ ရမည့။ ထိုတန့ဵ ဆာပလာအာဵလုဳဵကို
စစ့ေဆဵပိုင့ခ်ငရ့ဴ ျိသူက ကာလအပို င့ဵအခ
္ ာဵအာဵဖ
္ င့ဴ မျန့မျန့ စစ့ေဆဵ၍ အသုဳဵ္ပု ရန့
သင့ဴေတာ့ေ ေကာင့ဵ တာဝန့ခဳ ရမည့။ ထို့ ္ပင့ အလုပ့ရုဳတိုင့ဵတ်င့ ခိုင့ဵေစခဳ သူမးာဵ
အနက့၊ လုဳေလာက့ေသာ ဦဵေရကို၊ ထိုတန့ဵ ဆာပလာမးာဵ အသုဳဵ္ပုနည့ဵနျင့ဴ
အသက့္ပန့လည့ရျူရျိက့ေစနိုင့သည့ဴ နည့ဵလမ့ဵမးာဵကို
သင့က
ေ ာဵေလဴကးင့ေဴ ပဵ
ရမည့။
(၅)

မည့သည့ဴအလုပ့ရုဳတင် ့မဆို လူမးာဵေဘဵရန့ကင့ဵရျင့ဵစ်ာဝင့နိုင့ရန့ အလို့ငျါ ဘ်ိုင့လာ၊
ဘ်ိုင့လာမီဵလမ့ဵ၊ ဘ်ိုင့လာမီဵဖို၊ ေပါင့ဵအိုဵ (Still) အခန့ဵ၊ ေလျာင့ကန့၊ ေလျာင့စည့၊
ြွပန့၊ သို့ တည့ဵမဟုတ့ အခ
္ ာဵ ပိတ့ေလျာင့ေသာ ေနရာကို ေလသ်င့ဵ ္ခင့ဵ ္ဖင့ဴ္ဖစ့ေစ၊
အခ
္ ာဵနည့ဵ္ဖငဴ့္ဖစ့ေစ၊ လုဳေလာက့စ်ာ ေအဵေအာင့မ ္ပုရေသဵမီ၊ ထို
ေနရာ
အသီဵသီဵသို့ အလုပ့လုပ့ရန့ ္ဖစ့ေစ၊ စမ့ဵသပ့စစ့ေဆဵရန့္ဖစ့ေစ မည့သူကိုမျှ
ဝင့ခ်င့ဴမ ္ပုရ။

(၆)

အလုပ့ရုဳနျင့ဴ အလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့ သည့
ပုဒ့မခ်(ဲ ၁)တ်င့ ရည့ေွှန့ဵထာဵ သည့ဴ ကယ့ေပါက့မးာဵအတ်က့ အနည့ဵဆုဳဵ
အကးယ့အဝန့ဵ သတ့မျတ့ခးက့ကို အမိန့ နျင့ဴ ေွှန့က
ေ ာဵခးက့မးာဵ ထုတ့္ပန့နိုင့ သည့ဴ
အပ
္ င့ မိမိသင့ဴေတာ့သည့ဟု ထင့္မင့ေသာ စည့ဵကမ့ဵခးက့မးာဵထာဵ၍
အလုပ့ရုဳ
တစ့ခုခုကို္ဖစ့ေစ၊ အလုပ့ရုဳအမးိုဵ အစာဵတစ့ခုခုကို္ဖစ့ေစ ဤပုဒ့မပါ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့
၁
အတိုင့ဵ လိုက့နာေဆာင့ရ်က့ရ္ခင့ဵမျ ကင့ဵလ်တ့ခ်င့ဴ္ပုနိုင့သည့။

ေပါက့က်ဲေစတတ့သည့ဴ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
အေင့်စသည့မးာဵ။
၃၉။ (၁)

မီဵေတာက့ေလာင့ေစတတ့သည့ဴ အမှုန့

အခိုဵ

အလုပ့ရုဳတ်င့ ္ပုလုပ့မလုှု ပ့ငန့ဵစဥ့ တခုခုေ ေကာင့္ဖဴ စ့သည့ဴအမှုန့၊ အခိုဵ၊ သို့တည့မဟု
ဵ တ့
အေင့်သည့၊ မီဵကူဵလျှင့ ေပါက့က်ဲနိုင့သည့ဴ၊ အမးိုဵအစာဵဖ
္ စ့၍ ေပါက့က်ဲေလာက့
ေအာင့မးာဵပ
္ ာဵလျှင့၊ ဤကဲဴသို့
ေပါက့က်ဲ္ခင့ဵကို အစ်မ့ဵကုန့ တာဵဆီဵရန့
ေအာက့ေဖါ်ပ
္ ရာပါအတိုင့ဵ စီမဳထာဵရမည့။
(က) ္ပုလုပ့မှုလုပ့ငန့ဵစဥ့တ်င့ အသုဳဵ ္ပုသည့ဴစက့ကို၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ စက့ကိရိယာ
ကို ထိေရာက့စ်ာ ကာရဳထာဵခ
္ င့ဵ။

(၂)
၁

(ခ)

အမှုန့၊ အခိုဵ၊ သို့တည့ဵ မဟုတ့ အေင့်ကို မးာဵပ
္ ာဵေအာင့
သို့တည့ဵမဟုတ့ ထိုသို့စုမိလျှင့ ထိုစု္ခင့ဵကို ဖယ့ရျာဵခ
္ င့ဵ။

မစုရန့ ္ပုခ
္ င့ဵ၊

(ဂ)

မီဵကူဵေစနိုင့သည့ဴ အရာအာဵလုဳဵကို ကင့ဵလ်တ့စ်ာ ထာဵခ
္ င့ဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
လုဳြခုဳစ်ာကာရဳထာဵခ
္ င့ဵ။

မည့သည့အလု
ဴ
ပ့ရုဳတ်င့မဆို ပုဒ့မခ်(၁)တ်
ဲ
င့ ရည့ေွှန့ဵ ထာဵသည့ဴ ္ပုလုပ့မလ
ှု ုပ့ငန့ဵစဥ့၌
အသုဳဵ ္ပုေသာ စက့ကို၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ စက့ကိရိယာကို ဆိုခဲဴသည့ဴအတိုင့ဵေပါက့က်ဲ

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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သည့ဴအရျိန့ကို ခဳနိုင့ေအာင့ တည့ေဆာက့ထာဵခ
္ င့ဵမရျိလျှင့ ၊စက့၌၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
စက့ကိရိယာ၌ အပိတ့အဆို့မးာဵ
(Chokes)၊ အတာဵအဆီဵမးာဵ (Baffles)၊
လွှတ့ေပါက့မးာဵ (Vents)၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အခ
္ ာဵအလာဵတူ ထိေရာက့စ်ာ
တာဵဆီဵနိုင့သည့ဴ ကိရိယာမးာဵ စီမဳထာဵေပဵခ
္ င့ဵ ္ဖင့ဴ ေပါက့က်ဲ္ခင့ဵကို
မပ
္ န့့ေအာင့နျင့ဴ ေပါက့က်ဲ္ခ င့ဵေက
ေ ာင့ဴ ထိခိုက့သည့ဴ အ ပးက့အစီဵကို နည့ဵနိုင့သမျှ
နည့ဵေအာင့ တာဵဆီဵရန့ အလို့ငျါ အစ်မ့ဵကုန့ စီမဳေဆာင့ရ်က့ေပဵရမည့။
(၃)

မည့သည့ဴအလုပ့ရုဳတ်င့မဆို စက့၏၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ စက့ကိရိယာ၏ အစိတ့အပိုင့ဵ
ေပါက့က်ဲေစတတ့ေသာ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ မီဵေတာက့ေလာင့ေစတတ့ေသာ
အခိုဵသည့၄င့ဵ၊ အေင့်သည့ ၄င့ဵ သဘာဝေလအာဵထက့ ြကီဵေသာတိုဵအာဵရျိလျှင့
ထိုအစိတ့အပိငု ့ဵကို ေအာက့ပါပ
္ ဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵနျင့ဴ မညီေ်တ့လျှငမ့ ဖ်င့ဴရ။
(က) စက့၏၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ စက့ကိရိ ယာ၏ အစိတ့အပိုင့ဵနျင့ဴ ဆက့သ်ယ့လးက့
ရျိေသာ ြွပန့ဆက့ကို တင့ဵ ေကပ့္ခင့ဵမပ
္ ုမီ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ထိုအစိတ့
အပိုင့ဵရျိ အေပါက့၏ တင့ဵ ေကပ့စ်ာ ပိတ့
ထာဵသည့ဴအဖုဳဵကို မေလျှာဴမီ
ထိုအစိတ့အပိုင့ဵထဲသို့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ထိုြွပန့ထဲသို့ အခိုဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
အေင့်မဝင့ေအာင့ အပိတ့အဆို့ ္ဖင့ဴ္ဖစ့ေစ၊ အခ
္ ာဵတနည့ဵနည့ဵ္ဖင့ဴ ္ဖစ့ေစ
ထိေရာက့စ်ာ ပိတ့ဆို့ထာဵရမည့။

(၄)

(ခ)

အထက့ဆိုခဲဴသည့ဴအတိုင့ဵ တင့ဵ ေက ပ့စ်ာ ပိတ့ဆို့ထာဵသည့ဴ ြွပန့ဆက့ ၊ ပိတ့ဆို့
ထာဵသည့ဴ အပိတ့အဆို့ကို မဖ
္ ုတ့မီ ြွပန့တ်င့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
စက့၏အစိတ့အပိုင့ဵတ်င့ရေျိ သာအခိုဵ၊သို့တည့ဵမဟုတ့ အေင့်၏ တိုဵအာဵကို
သဘာဝေလတိုဵအာဵနျင့ဴညီေအာင့ ေလျှာဴရန့ အစ်မ့ဵကုန့ စီမဳေဆာင့ရ်က့
ရမည့။

(ဂ)

အထက့ဆိုခဲဴသည့ဴအတိုင့ဵ တင့ဵ ေကပ့ထာဵသည့ဴ ြွပန့ဆက့၊ ပိတ့ဆို့ထာဵသည့ဴ
အပိတ့အဆို့ကို ေလျှာဴြပီဵလျှင့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ္ဖုတ့ြပီဵလျှင့၊ ထိုအပိတ့
အဆို့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ြွပန့ဆက့ကို ္ပန့လည့တင့ဵ ေကပ့္ခင့ဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
ခိုင့ခန့့စ်ာ ္ပန့လည့တတ့ဆင့္ခင့ဵ မပ
္ ုမီ ေပါက့က်ဲေစတတ့ေသာ၊ သို့တည့ဵ
မဟုတ့ မီဵေတာက့ေလာင့ေစတတ့ေသာ အခိုဵကို ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အေင့်ကို
ထိုြွပန့တ်င့ဵသို့္ဖစ့ေစ၊ စက့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ စက့ကိရိယာ အစိတ့အပိုင့ဵ
အတ်င့ဵသို့ ္ဖစ့ေစ၊ မဝင့ေစရန့ ထိေရာက့စ်ာ စီမဳထာဵရျိရမည့။

မည့သည့ဴအလုပ့ရုဳတ်င့မဆို ေပါက့က်ဲေစတတ့ေသာ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ မီဵေတာက့
ေလာင့ေစတတ့ေသာ အရာရျိေသာ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
ရျိခဲဴြပီဵ ္ဖစ့ေသာ စက့၊
ေလျာင့ကန့၊ သို့တည့ဵ မဟုတ့ ခ်က့မျ ထိုအရာနျင့ဴ ထိုအရာမျ ္ဖစ့ေသာ အခိုဵအေင့်
မးာဵကို ပယ့ရျာဵရန့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ထိုအရာနျင့ဴ အခိုဵအေင့်မးာဵကို မေပါက့က်ဲ
ေအာင့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ မီဵမေတာက့ေလာင့ေအာင့္ပုရန့ လုဳေလာက့စ်ာ စီမဳ
ေဆာင့ရ်က့ထာဵ္ခင့ဵ မရျိ လျှင့၊ ထို့ ္ပင့ စမ့ဵသပ့ပိုင့ခ်င့ဴရျိသူက မိမိကိုယ့တိုင့ ထိုစက့၊
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ေလျာင့ကန့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ခ်က့ကိုစမ့ဵသပ့ြပီဵေနာက့၊ ထိုအရာတို့သည့
ေပါက့က်ဲေစတတ့သည့ဴ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ မီဵေတာက့ေလာင့ေစတတ့သည့ဴ အေင့်
မရျိေ ေကာင့ဵ စာဖ
္ င့ဴေရဵ၍၊ အလုပ့လုပ့ရန့သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ ဆရာဝန့
၁
ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ မထုတ့ေပဵလျှင့၊ ထိုစက့ကို၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ေလျာင့ကန့
ကို၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ခ်က့ကို သဳဂေဟေဆာ့္ခင့ဵ (Welding)၊ ေက
ေ ဵဂေဟေဆာ့္ခင့ဵ
(Brazing) သို့တည့ဵမဟုတ့ ခဲဂေဟေဆာ့္ခင့ဵ (Soldering)၊ သို့တည့ဵမ ဟုတ့
မီဵအာဵဖ
္ င့ဴ ္ဖတ့ေတာက့္ခင့ဵ မပ
္ ုရ၊ ဤကဲဴသို့ ဂေဟ ေဆာ့္ခင့ဵ၊ ္ဖတ့ေတာက့္ခင့ဵ
္ပုပ
ြ ီဵသည့ဴေနာက့ စက့၊ ေလျာင့ကန့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ခ်က့စသည့မးာဵသည့
၊
ဆိုခဲဴသည့ဴအရာကို မီဵမကူဵနိုင့ ေလာက့ေအာင့ မေအဵေသဵမီ၊ ထိုစက့ ၊ ေလျာင့ကန့၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ခ်ကထ
့ ဲသို့ ထိုအရာ မေရာက့ေစရ။
(၅)

၁

အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နျငလူ
့ဴ မှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန သည့ ၊ မိမိသင့ဴေတာ့သ ည့
ထင့္မင့သည့ဴ စည့ဵကမ့ဵခးက့မးာဵ ထာဵ၍ အလုပ့ရုဳ တခုခုကို္ဖစ့ေစ၊ အလုပ့ရုဳ
အမးိုဵအစာဵတခုခုနျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵ၍ဖ
္ စ့ေစ၊ ဤ
ပုဒ့မပါပ
္ ဋ္ဌာန့ဵခးက့အာဵလုဳဵ၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့ တခုခုအတိုင့ဵ လိုက့နာေဆာင့ရ်က့ရ္ခင့ဵမျ
နည့ဵဥပေဒမးာဵဖ
္ င့ဴ ကင့ဵလ်တ့ခ်င့ဴ ္ပုနိုင့သည့။

မီဵေလာင့လျှင့၊ ေဆာင့ရ်က့ရမည့ဴ စီမဳခးက့မးာဵ။
၄၀။ (၁)

အလုပ့ရုဳတိုင့ဵတ်င့ အကယ့၍ မီဵေလာင့လျှင့ လ်တ့ေ္မာ က့ရန့ နည့ဵလမ့ဵမးာဵကို
္ပဋ္ဌာန့ဵသည့ဴအတိုင့ဵ စီမဳထာဵ ရျိရမည့။ ဤကဲဴသို့ စီမဳထာဵခ
္ င့ဵ မရျိဟု စစ့ေဆဵေရဵ
၁
၁
အရာရျိ က ထင့္မင့လျှင့၊ စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ သည့ အလုပ့ရုဳ မန့ေနဂးာထဳသို့
အမိန့ စာခးအပ့၍ ထိုအမိန့ စာတ်င့ အလုပ့ရုဳကို ဤပုဒ့မနျင့ဴ
၄င့ဵ၊ ဤပုဒ့မအရ၊
္ပုသည့ဴနည့ဵဥပေဒမးာဵပါ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵနျင၄့ဴ င့ဵ၊ ညီေ်တ့စ်ာ ေဆာင့ရ်က့သင့ဴ
သည့ဟု မိမိထင့္မင့ေသာ စီမဳခးက့မးာဵေဖာ့္ပ၍ အမိန့ စာတ်င့ ေဖာ့္ပသည့ဴ ေန့ရက့
မတိငု ့မီ ထိုစီမဳခးက့မးာဵ ေဖာ့္ပ၍ ေဆာင့ရ်က့ရမည့ဟု ဆင့ဴဆိုနိုင့သည့။

(၂)

အလုပ့ရုဳတိုင့ဵတ်င့ အခန့ဵတခုခုမျ ထ်က့နိုင့သည့ဴ တဳခါဵမးာဵကို အခန့ဵတ်င့ဵ၌
လူတဦဵတေယာက့ရျိေနစဥ့ အတ်င့ဵမျ ရုတ့တရက့ အလ်ယ့တကူ မဖ်င့ဴနိုင့ ေအာင့
ေသာဴခတ့ထာဵခ
္ င့ဵ၊ သို့တည့ဵ မဟုတ့ ပိတ့ထာဵခ
္ င့ဵမပ
္ ုရ။ ထိုတဳ ခါဵမးာဵသည့
အဳထိုဵတဳခါဵမးိုဵ မဟုတ့လျှင့ အပ
္ င့ဖ်ငတ
့ဴ ဳခါဵမးာဵ ္ဖစ့ရမည့။

(၃)

အလုပ့ရုဳတိုင့ဵတ်င့ သာမန့အသုဳဵ ္ပုသည့ဴ ထ်က့ေပါက့မးာဵမျ လ်ဲ၍ မီဵေလာင့လျှင့
ထ်က့နိုင့သည့ဴ ္ပူတင့ဵေပါက့၊ တဳခါဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အခ
္ ာဵထ်က့ေပါက့
အသီဵသီဵတ်င့အလုပ့သမာဵအမးာဵနာဵလည့သည့ဴ စာဖ
္ င့ဴထင့ရျာဵစ်ာ ေရဵထာဵေသာ
အနီေရာင့စာလုဳဵမးာဵနျင့ဴ ္ဖစ့ေစ၊ အခ
္ ာဵ ေကာင့ဵစ်ာသိသာနိုင့သည့ဴ အမျတ့အသာဵ
နျင့ဴ ္ဖစ့ေစ ထင့ရျာဵစ်ာ မျတ့သာဵထာဵရမည့။

၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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(၄)

မီဵေလာင့လျှင့၊ အလုပ့ရုဳတ်င့ ခိုင့ဵေစခဳရသူတိုင့ဵ ေကာင့ဵစ်ာ ေကာဵသိနိုင့ေအာင့
အခးက့ေပဵ ကိရိယာမးာဵကို အလုပ့ရုဳတိုင့ဵတ်င့ တပ့ဆင့ထာဵရမည့။

(၅)

မီဵေလာင့လျှင့ ထ်က့ေပါက့မးာဵသို့ အလ်ယ့တကူ သ်ာဵနိုင့သည့ဴ လမ့ဵကို အလုပ့ရုဳ
အခန့ဵ အသီဵသီဵရျိ အလုပ့သမာဵအာဵလုဳဵ အသုဳဵ ္ပုနိုင့ရန့ ရျင့ဵလင့ဵထာဵရျိရမည့။

(၆)

(က) ေအာက့ဆုဳဵထပ့၏ မည့သည့ဴေနရာတ်င့ မဆို၊ အလုပ့သမာဵ နျစ့ဆယ့ထက့
ပို၍ ခိုင့ဵေစေသာ အလုပ့ရုဳအသီဵသီဵ၌ ္ဖစ့ေစ။
(ခ)

ေပါက့က်ဲေစတတ့သည့ဴ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ မီဵအလ်န့ေတာက့ေလာင့ ေစတတ့
သည့ဴ ပစ္စည့ဵသိုေလျာင့ထာဵေသာ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အသုဳဵ္ပုေသာ
အလုပ့ရုဳအသီဵသီဵ တ်င့္ဖစ့ေစ၊

မီဵေလာင့လျှင့ အသုဳဵ္ပုနိုင့သည့ဴ ထ် က့ေပါက့မးာဵကို အလုပ့သမာဵအာဵလုဳဵ သိေနေစရန့
၄င့ဵ၊ မီဵေလာင့လျှင့ ထိုသူတို့ မီဵေဘဵမျ လ်တ့ေ္မာက့ ေအာင့ လိုက့နာရမည့ဴ နည့ဵလမ့ဵကို
ေကာင့ဵစ်ာသင့က
ေ ာဵေပဵရန့၄င့ဵ ထိေရာက့စ်ာ စီမဳေဆာင့ရ်က့ရမည့။
၁

(၇) အလုပ့ရုဳနငျ ့ဴ အလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန သည့၊ အလုပ့ရုဳ တခုခုနျင့ဴ
္ဖစ့ေစ၊ အလုပ့ရုဳအမးိုဵအစာဵ တခုခုနျင့ဴ
္ဖစ့ေစ၊ စပ့လးဥ့ဵ၍ မီဵေလာင့လျှင့
အသုဳဵ ္ပုရန့ စီမဳ ထာဵရျိရမည့ဴ ထ်က့ေပါက့မးာဵနျင့ဴတက် မီဵသတ့ကိရိယာ
၁
အမးိုဵအစာဵနျင့ဴ အေရအတ်က့ကို ေွှန့က
ေ ာဵခးက့မးာဵထုတ့္ပန့နိုင့သည့။
ခးို့ယ်င့ဵေသာ အစိတ့အပိုင့ဵမးာဵကို သီဵ္ခာဵ ေဖာ့္ပရန့ ္ဖစ့ေစ၊ ခိုင့မခိုင့ စမ့ဵသပ့္ခင့ဵ္ပုရန့ ္ဖစ့ေစ
ဆင့ဴဆိုနိုင့သည့ဴ အာဏာ။
၄၁။ အလုပ့ရုဳရျိအေဆာက့အဦ သို့တည့ဵမဟုတ့ အေဆာက့အဦ ၏ အစိတ့အပိုင့ဵ ေသာ့၄င့ဵ၊
အလုပ့ရုဳရျိ လမ့ဵ၊ စက့ကိရိယာ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ စက့၏အစိတ့အပိုင့ဵ သည့ေသာ့၄င့ဵ၊ လူ့အသက့
ကို ေဘဵအန္တရာယ့ ္ဖစ့ေစမည့ဴ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ လူတို့ေဘဵရန့ ကင့ဵရျင့ဵမှုကို ထိခိုက့ေစမည့ဴ
၁
အေခ
္ အေနတ်င့ ရျိသည့ဟု စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ က ထင့္မင့လျှင့၊ သတ့မျတ့သည့ဴ ေန့ရက့မတိုင့မီ
ေအာက့ေဖာ့္ပပါအတိုင့ဵ ေဆာင့ရ်က့ရမည့ဟု အလုပ့ရုဳမန့ေနဂးာထဳ အမိန့ စာခးအပ့နိုင့သည့။
(က) ယင့ဵသို့ေသာ အေဆာက့အဦ ၊ လမ့ဵ၊ စက့ကိရိယာ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ စက့ကို
ေဘဵရန့ကင့ဵရျင့ဵစ်ာ အသုဳဵ ္ပုနိုင့ မ ္ပုနိုင့ ဆုဳဵ ္ဖတ့ရန့အတ်က့ လိုအပ့သည့ဴ ပုဳစဳမးာဵ၊
အေသဵစိတေ့ ဖာ့္ပခးက့မးာဵနျင့ဴ အခ
္ ာဵအေက
ေ ာင့ဵအရာမးာဵကို ေပဵအပ့ရန့၊
သို့တည့ဵမဟုတ့
(ခ) အမိန့ တ်င့ ေဖာ့္ပ သည့ဴ စမ့ဵသပ့မှုမးာဵကိုေဖာ့္ပသည့ဴ နည့ဵလမ့ဵအတိုင့ဵ ္ပု၍၊
၁
ထိုစမ့ဵသပ့မှုမးာဵမျ သိရျိရသည့ဴ အေက
ေ ာင့ဵအရာမးာဵကို စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ ထဳ
အေက
ေ ာင့ဵ ေကာဵရန့။
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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အေဆာက့အဦမးာဵနျင့ဴစက့ကိရိယာမးာဵ ေဘဵရန့ကင့ဵရျင့ဵမှု။
၄၂။ (၁)

အလုပ့ရုဳရျိ အေဆာက့အဦ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အေဆာက့အဦ
၏ အစိတ့အပိုင့ဵ
ေသာ့၎င့ဵ၊ အလုပ့ရုဳရျိ လမ့ဵ၊ စက့ကိရိယာ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ စက့၏ အစိတ့အပိုင့ဵ
သည့ေသာ့၎င့ဵ၊ လူ့အသက့ကို ေဘဵအန္တရာယ့
္ဖစ့ေစမည့ဴ သို့တည့ဵမဟုတ့
လူတို့ေဘဵရန့ကင့ဵရျင့ဵမှုကို ထိခိုက့ေစမည့ဴ
အေခ
္ အေနတ်င့ ရျိသည့ဟု
၁
၁
စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ က ထင့္မင့လျှင့၊ စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ သည့၊ အလုပ့ရုဳ
မန့ေနဂးာထဳ အမိန့ စာခးမျတ့၍၊ ထိုအမိန့ စာတ်င့ လိုက့နာ ေဆာင့ရ်က့သင့ဴသည့ဟု
မိမိထင့္မင့ခးက့မးာဵကို ေဖာ့္ပလးက့၊ အမိန့ စာတ်င့ ေဖာ့္ပသည့ဴ ေန့ရက့မတိုင့မီ
ထိုစီမဳခးက့မးာဵကို ေဆာင့ရ်က့ရမည့ဟု ဆင့ဴဆိုနိုင့သည့။

(၂)

အလုပ့ရုဳရျိ အေဆာက့အဦ ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အေဆာက့အဦ ၏ အစိတ့အပိုင့ဵ
ကို္ဖစ့ေစ၊ အလုပ့ရုဳရျိ လမ့ဵ၊ စက့ကိရိယာ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ စက့၏ အစိတ့အပိုင့ဵကို
္ဖစ့ေစအသုဳဵ္ပုခ
္ င့ဵသည့ လူ့
အသက့ကို ေဘဵအန္တရာယ့္ဖစ့ေစမည့ဴ
ဆဲဆဲ၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ လူ့တို့ေဘဵရန့ကင့ဵရျင့ဵမှုကိုထိခိုက့ေစမည့ဴဆဲဆဲ ္ဖစ့သည့ဟု
၁
စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ က ထင့္မင့လျှင့၊ ထိုအေဆာက့အ ဦစသည့မးာဵ၊ အစိတ့အပိုင့ဵ
မးာဵကို ေနရာတကး ္ပင့ဆင့္ခင့ဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ေပ
္ ာင့ဵလဲ္ပုပ
္ င့္ခင့ဵ
၁
မပ
္ ုရေသဵမီ အသုဳဵမပ
္ ုရန့ တာဵမ
္ စ့သည့ဴ အမိန့ စာကို စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ က
အလုပ့ရုဳ မန့ေနဂးာထဳ ခးအပ့နိုင့သည့။

ဤအခန့ဵကို ေနာက့ထပ့္ဖည့ဴစ်က့ရန့ နိုင့ငဳေတာ့သမတက နည့ဵဥပေဒမးာဵ ္ပုနိုင့သည့ဴအာဏာ။
၁

၄၃။ အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နျငလ
့ဴ ူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန သည့၊ ဤအခန့ဵတ်င့ ေဖာ့္ပထာဵ
ေသာ ကိစ္စမးာဵနျင့ဴဆိုင့သည့ဴ ကာက်ယ့ခးက့မးာဵအပ
္ င့ ေအာက့ပါအခးက့မးာဵ
နျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵ၍
ေနာက့ထပ့ ကာက်ယ့ခးက့မးာဵကို နည့ဵဥပေဒမးာဵဖ
္ င့ဴ ္ပဋ္ဌာန့ဵနိုင့သည့။
(က) သီဵ ္ခာဵဖ
္ စ့သည့ဴ စက့မးာဵ ေဘဵရန့ကင့ဵရျင့ဵေအာင့ ေနာက့ထပ့ ကာရဳ ္ခင့ဵ။
( ခ ) စက့လည့ေနသည့ဴအခါ ေဘဵအန္တ ရာယ့ ္ဖစ့ ေစတတ့သည့ဴ စက့၏ အစိတ့ အပိုင့ဵကို
မေပါ်ေစရန့ ကာက်ယ့သည့ဴ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ေဘဵအန္တရာယ့္ဖစ့လျှင့၊ စက့
ကို
ရပ့ေစသည့ဴ ကိရိယာမးာဵကို စီမဳထာဵရျိ္ခင့ဵ။
( ဂ ) ေဘဵအန္တရာယ့ ္ဖစ့ေစနိုင့သည့ဴ စက့အစိတ့အပိုင့ဵနျင့ဴ အလုပ့သမာဵကို
မထိခိုက့နိုင့ေအာင့ ပုဳေသကာက်ယ့ထာဵရန့ မဖ
္ စ့နိုင့လျှင့ အလိုအေလးာက့
အကာအက်ယ့ ္ဖစ့နိုင့သည့ဴ အကာအက်ယ့မးိုဵမးာဵ စီမဳထာဵရျိ္ခင့ဵ။
(ဃ) စက့ေပါ်တင့၍ လု ပ့ရသဖ
္ င့ဴ၊ စက့လည့ေနစဥ့ ေဘဵအန္တရာယ့ ္ဖစ့ေစ တတ့ေသာ
အရာမးာဵကို ကာရဳထာဵခ
္ င့ဵ၊ ထို့ ္ပင့
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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( င ) ဤအခန့ဵပါ ္ပ ဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵအတိုင့ဵ လိုက့နာေဆာင့ရ်က့ ေစရန့အလို့ငျာ
သင့ဴေတာ့သည့ဴ အခ
္ ာဵကိစ္စ။
၄၃ - က။

အလုပ့ရုဳမးာဵတ်င့ လုပ့ငန့ဵခ်င့ မေတာ့တဆထိခိုက့မှုမးာဵနျင့ဴ လုပ့ငန့ဵခ်င့ဆိုင့ရာ
ေရာဂါရရျိမှုမးာဵကို ေလးာဴနည့ဵ ပေပးာက့ေစရန့ အလို့ငျာ လုပ့ငန့ဵ ပိုင့ရျင့သည့
လုပ့ငန့ဵခ်ငေ့ ဘဵအန္တရာယ့ ကင့ဵရျင့ဵေရဵနျင့ဴ ကးန့ဵမာေရဵ တာဝန့ခဳ၊ ြကီဵ ေကပ့သူ
မးာဵနျင့ဴ အလုပ့သမာဵမးာဵအာဵ အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵ
ဝန့က
ြ ီဵဌာနက အသိအမျတ့္ပုထာဵသည့ဴ လုပ့ငန့ဵခ်င့ ေဘဵအန္တရာယ့ ကင့ဵရျင့ဵေရဵ
၂
နျင့ဴ ကးန့ဵမာေရဵသင့တန့ဵမးာဵကို လိုအပ့သလို တက့ေရာက့ေစရမည့။
အခန့ဵ ၅။
သက့သာေခးာင့ခးိေရဵ။

ဖ်ပ့ေလျှာ့ေဆဵေက
ေ ာရန့ လ်ယ့ကူမှု အခ်င့ဴအလမ့ဵ။
၄၄။ (၁)

အလုပ့ရုဳတိုင့ဵတ်င့ --(က) အလုပ့သမာဵမးာဵ ဖ်ပ့ေလျှာ့ ေဆဵေက
ေ ာနိုင့ရန့ သင့ဴေတာ့ လုဳေလာက့ေသာ
လ်ယ့ကူမှု အခ်င့ဴအလမ့ဵမးာဵကို စီမဳထာဵရျိရမည့။

(၂)

(ခ)

ထိုလယ
် ့ကူမှု အခ်င့ဴအလမ့ဵကို ေယာက့းာဵအလုပ့သမာဵမးာဵနျင့ဴ မိန့ဵမ
အလုပ့သမာဵမးာဵအတ်က့ သီဵ္ခာဵ၍ လုဳေလာက့စ်ာ ကာရဳထာဵရျိရမည့။

(ဂ)

ထိုလ်ယ့ကူမှု အခ်င့ဴအလမ့ဵကို အလ်ယ့တကူ သ်ာဵလာဝင့ထ်က့နိုင့ေအာင့
စီမဳ၍ သန့့ရျင့ဵစင့က
ေ ယ့စ်ာ ထာဵရမည့။
၁

အလုပ့ရုဳနျင့ဴ အလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန
သည့၊ အလုပ့ရုဳတခုခု
အတ်က့္ဖစ့ေစ၊ အလုပ့ရုဳအမးိုဵအစာဵ တခုခုအတ်က့ ္ဖစ့ေစ၊ ္ပုလုပ့မှုလုပ့ငန့ဵစဥ့
တခုခုအတ်က့္ဖစ့ေစ ဖ်ပ့ေလျှာ့
ေဆဵေက
ေ ာရန့ သင့ဴေတာ့လုဳေလာက့ေသာ
လ်ယ့ကူမအ
ှု ခ်ငအ
့ဴ လမ့ဵမးာဵကို မည့သည့ဴပုဳစဳအတိုငထာဵရျ
့ဵ
ိရမည့ဟု ေွှန့က
ေ ာဵခးက့မးာဵ
၁
ထုတ့္ပန့နိုင့သည့။

အဝတ့မးာဵထာဵရန့နျင့ဴ လျန့ဵရန့ အခ်င့ဴအလမ့ဵမးာဵ။
၁

၄၅။ အလုပ့ရုဳနျငအ
့ဴ လုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန သည့၊ အလုပ့ရတ
ုဳ ခုခုအတ်က့္ဖစ့ေစ၊
အလုပ့ရုဳ အမးိုဵအစာဵ တခုခုတ်င့ ္ဖစ့ေစ၊ အလု ပ့အခးိန့အတ်င့ဵ မဝတ့ေသာ အဝတ့မးာဵထာဵရန့နျင့ဴ
စိုစ်တ့ေသာ အဝတ့မးာဵ လျန့ဵရန့ သင့ဴေတာ့ေသာ အခ်င့ဴအလမ့ဵမးာဵ စီမဳထာဵရန့ ေွှန့က
ေ ာဵခးက့မးာဵ
၁
ထုတ့္ပန့နိုင့သည့။
၁
၂

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ ္ဖည့ဴစ်က့သည့။
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အလ်ယ့တကူထိုင့ရန့ အခ်င့ဴအလမ့ဵမးာဵ။
၄၆။ (၁)

အလုပ့ရုဳတိုင့ဵတ်င့ မတ့ တပ့အလုပ့လုပ့က
ေ ေသာ အလုပ့သမာဵ အာဵလုဳဵသည့ မိမိတို့
အလုပ့လုပ့ေနစဥ့အခါ နာဵ ခ်င့ဴ ြကုဳက နာဵနိုင့ရန့ အလို့ငျါ ၊ ထိုင့ရန့ အခ်င့ဴအလမ့ဵ
မးာဵကို သင့ဴေတာ့ေအာင့ စီမဳထာဵေပဵရမည့။

(၂)

အလုပ့ရုဳတ်င့ သီဵ္ခာဵဖ
္ စ့ေသာ ္ပုလုပ့မှု လုပ့ငန့ဵစဥ့၌ ္ဖစ့ေစ၊ သီဵ္ခာဵဖ
္ စ့ေသာခန့ဵ
၌ ္ဖစ့ေစ အလုပ့လုပ့ေသာ အလုပ့သမာဵမးာဵသည့၊ ထိုင့လျှက့ပင့ အလုပ့လုပ့ နိုင့
၁
သည့ဟု အလုပ့ရုဳနျငအလု
့ဴ ပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့
က ထင့္မင့ သေဘာရရျိလျှင့၊ ထိုသီဵ္ခာဵဖ
္ စ့ေသာ ္ပုလုပ့မှု လုပ့ငန့ဵစဥ့၌၊ သို့တည့ဵ
မဟုတ့ သီဵ္ခာဵဖ
္ စ့ေသာ အခန့ဵ၌ အလုပ့လုပ့ေသာ အလုပ့သမာဵ အာဵလုဳဵအတ်က့
အလ်ယ့တကူထိုင့ရန့ အခ်င့ဴအလမ့ဵမးာဵကို သတ့မျတ့သည့ဴ ေန့ရက့မတိုင့မီ တတ့နိုင့
သေရ့် စီမဳထာဵေပဵရမည့ဟု လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့အာဵ အမိန့ စာဖ
္ င့ဴ ဆင့ဴဆိုနိုင့သည့။

(၃)

ပုဒ့မခ်ဲ (၁)ပါ ္ပဋ္ဌာန့့ဵခးက့မးာဵသည့၊ သီဵ္ခာဵေဖာ့္ပထာဵသည့ဴ အလုပ့ရုဳနျင့ဴ္ဖစ့ေစ၊
အလုပ့ရုဳ အမးိုဵအစာဵနျင့ဴ ္ဖစ့ေစ၊ ္ပုလုပ့မှု လုပ့ငန့ဵစဥ့နျင့ဴ္ဖစ့ေစ မသက့ဆိုင့ရဟူ၍
၁
အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန က အမိန့ ေ ေကာ့္ငာစာ
ထုတ့္ပန့နိုင့သည့။

သူနာပ
္ ုကိရိယာမးာဵ။
၄၇။ (၁)

အလုပ့ရုဳတိုင့ဵတ်င့ ္ပဋ္ဌာန့့ဵထာဵသည့ဴ ပစ္စည့ဵမးာဵ ထည့ဴထာဵေသာ သူနာပ
္ ု
ေဆဵေသတ္တ ာ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ေဆဵဘီရိုတ လုဳဵကို အလုပ့ခးိန့အတ်င့ဵ အလ်ယ့တကူ
၁
အသုဳဵ္ပုနိုင့ရန့ စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ က ေွှန့ ေကာဵသည့ဴ သင့ဴ ေလးာ့ေသာေနရာ တ်င့
အလုပ့ရမုဳ န့ေနဂးာက အသင့ဴစီမဳ ထာဵရျိရမည့။အလုပ့သမာဵ တရာဴငါဵဆယ့ထက့ပို၍
ခိုင့ဵေစလျှင့၊ ေနာက့ထပ့ အလုပ့သမာဵ တရာအတ်က့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
ထိုထက့နည့ဵေသာ ေနာက့ထ ပ့ အလုပ့သမာဵမးာဵအတ်က့၊ ေနာက့ထပ့ ေဆဵေသတ္တ ာ၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ေဆဵဘီရိုတလုဳဵ ထာဵရျိရမည့။

(၂)

္ပဋ္ဌာန့့ဵထာဵသည့ဴ ပစ္စည့ဵမးာဵမျ လ်ဲ ၍၊ အခ
္ ာဵမည့သည့ဴ အရာကိုမျှ ပုဒ့မခ်ဲ (၁) တ်င့
ရည့ေွှန့ဵထာဵသည့ဴ သူနာပ
္ ုေဆဵေသတ္တ ာ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ေဆဵဘီရိုတ်င့ မထာဵရ၊
ထို့ ္ပင့ ထိုသူနာပ
္ ု ေဆဵေသတ္တ ာနျင့ဴ ေဆဵဘီရိုမးာဵကို၊ သူနာပ
္ ုအတ
တ့
တတ့ေ္မာက့ ြပီဵေသာ တာဝန့ခဳ တေယာက့၏ လက့ေအာက့တ်င့ ထာဵရျိရမည့။
ထိုသူသည့ အလုပ့ခးိန့တ်င့ အမ
ြ ဲရျိရမည့။

(၃)

အလုပ့သမာဵ နျစ့ရာဴငါဵဆယ့ထက့ပို၍ ခိုင့ဵေစေသာ အလုပ့ရုဳတိုင့ဵတ်င့ ္ပဋ္ဌာန့့ဵထာဵ
သည့ဴ ပစ္စည့ဵမးာဵနျင့ဴတက် ္ပဋ္ဌာန့့ဵသည့ဴ အကးယ့အဝန့ဵရျိေသာ သူနာပ
္ ုခန့ဵ
၁
သို့တည့ဵမဟုတ့ ေဆဵေပဵရုဳတခုထာဵရျိရမည့။ ထို ေဆဵခန့ဵ ကို ္ပဋ္ဌာန့ဵထာဵသည့ဴ

၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။

39
ဆရာဝန့နျင့ဴ သူနာပ
္ ုဆရာမးာဵက ြကီဵ ေကပ့စီမဳရမည့။
အလုပ့သမာဵမးာဵအတ်က့ ဆိုင့မးာဵ
၁
၄၈။ (၁) အလုပ့ရုဳနျင့ဴ အလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန သည့၊
သာမန့အာဵဖ
္ င့ဴ
အလုပ့သမာဵ နျစ့ရာဴငါဵဆယ့ထက့ပို၍ ခိုင့ဵေစေသာ သီဵ္ခာဵ သတ့မျတ့ထာဵသည့ဴ
အလုပ့ရုဳ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အလုပ့ရုဳအမးိုဵအစာဵ တခုခုတ်င့ အလုပ့သမာဵမးာဵ
ဝယ့ယူသုဳဵစ်ဲနိုင့ရန့ အလို့ငျါ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့က လုဳေလာက့ေသာ ဆိုင့တဆိုင့ထာဵရျိ
၁
ေပဵရမည့ဟု ေွှန့ ေကာဵခးက့မးာဵထုတ့္ပန့နိုင့သည့။
(၂)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

၁

*
*
*၃

နာဵေနခန့ဵမးာဵနျင့ဴ စာဵေသာက့ခန့ဵမးာဵ
၄၉။ (၁) သာမန့အာဵဖ
္ င့ဴ အလုပ့သမာဵ တရာထက့ပို၍ ခိုင့ဵေစေသာ အလုပ့ရုဳတိုင့ဵတ်င့၊
၁
အလုပ့သမာဵမးာဵ အသုဳဵ ္ပုရန့ သင့ဴေတာ့လုဳေလာက့ေသာ
နာဵေနခန့ဵမးာဵ နျင့ဴ
အလုပ့သမာဵမးာဵ မိမိတို့ ယူေဆာင့လာေသာ အစာကို စာဵနိုင့ရန့ ေသာက့ေရနျင့ဴ
၁
တက် သင့ဴေတာ့လုဳေလာက့ေသာ စာဵေသာက့ခန့ဵ စီမဳထာဵရျိရမည့။
သို့ရာတ်င့ ပုဒ့မ
၄၈ ပါ ္ပ ဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵနျင့ဴအညီ ဖ်င့ဴထာဵသည့ဴဆိုင့သည့
ဤပုဒ့မခ်ဲအရ လိုအပ့သည့ဴ စီမဳခးက့၏ တစိတ့တေဒသ ္ဖစ့သည့ဟု ယူဆရမည့။
၁
ထို့ ္ပင့ စာဵေသာက့ခန့ဵ ရျိလျှင့ အလုပ့ခန့ဵ၌ မည့ဴသည့အလု
ဴ ပ့သမာဵမျှ အစာမစာဵရ။
၁

၁

(၂) ပုဒ့မခ်(ဲ ၁)အရစီမဳထာဵရျိရမည့ဴ နာဵေနခန့ဵမးာဵ သို့တည့ဵမဟုတ့ စာဵေသာက့ခန့ဵမးာဵ
ကို အလင့ဵေရာင့နျင့ဴ ေလလုဳေလာက့စ်ာ ရရျိေအာင့လည့ဵ စီမဳထာဵရျိရမည့။ ထို့ ္ပင့
ထိုအလုပ့နာဵရုဳစသည့မးာဵကို တတ့နိုင့သမျှ ေအဵ၍ သန့့ရျင့ဵစင့က
ေ ယ့ေအာင့
ထာဵရမည့။
၁
(၃) အလုပ့ရုဳနျင့ဴ အလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန သည့ ---၁

၁

(က) ဤပုဒ့မအရထာဵရျရိ မည့ဴ နာဵေနခန့ဵမးာဵ နျင့ဴ စာဵေသာက့ခန့ဵမးာဵ ကို
ေဆာက့လုပ့ရမည့ဴပုဳစဳ၊ ေနရာထိုင့ဵခင့ဵ ထာဵရျိရမည့ဴစဳ
နစ့၊ ထိုအလုပ့
နာဵရုဳစသည့မးာဵတ်င့
ထာဵရျိရမည့ပဴ ရိေဘာဂနျငအ
့ဴ ္ခာဵပစ္စည့ဵမးာဵကို
၁
ေွှန့က
ေ ာဵခးက့မးာဵထုတ့္ပန့နိုင့သည့။
(ခ) ္ပန့တမ့ဵတ်င့ အမိန့ ေ ေကာ့ ္ငာစာ ထုတ့္ပန့၍ အလုပ့ရုဳတစ့ခုခု ကိုေသာ့၎င့ဵ၊
အလုပ့ရုဳ အမးိုဵအစာဵ တခုခုကိုေသာ့၎င့ဵ၊ ဤပုဒ့မရျိ လိုအပ့ခးက့မးာဵ နျင့ဴ
သက့ဆိုင့္ခင့ဵမျ ကင့ဵလ်တ့ခ်င့ဴ ္ပုနိုင့သည့။
၁
၃

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ ပယ့ဖးက့သည့။
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ကေလဵထိန့ဵခန့ဵမးာဵ။
၅၀။ (၁) မိခင့အလုပ့သမာဵ ၁၀၀ ဦဵနျင့ဴအထက့ရျိေသာ အလုပ့ရုဳတ်င့ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့သည့
ထိုမိခင့အလုပ့သမာဵမးာဵ၏ ငါဵနျစ့ေအာက့ကေလဵမးာဵအတ်က့ ကေလဵထိန့ဵဌာန
ကို လူမှုဝန့ထမ့ဵ၊ ကယ့ဆယ့ေရဵနျင့ဴ ္ပန့လည့ေနရာခးထာဵေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန၏ အကူ
အညီရယူေဆာင့ရ်က့ရမည့။ မိခင့အလုပ့သမာဵ ၁၀၀ ဦဵမပ
္ ည့ဴသည့ဴ အလုပ့ရုဳတ်င့
ယင့ဵတို့၏ ငါဵနျစ့ေအာက့ကေလဵမးာဵအတ်က့ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့က ကေလဵထိန့ဵခန့ဵ
၁
ကို သင့ဴေတာ့သလို စီမဳထာဵရျိရမည့။
(၂)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

၃
၃

(၃) *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ဤအခန့ဵကို ္ဖည့ဴစ်က့ရန့ နည့ဵဥပေဒမးာဵ ္ပုနိုင့သည့ဴ
အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ
၁
လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန ၏ အာဏာ။
၅၁။ (၁) အလုပ့လုပ့ရသည့ဴ
အေခ
္ အေနမးာဵေက
ေ ာင့ဴ ္ဖစ့ေစ၊ ္ပုလုပ့မှု
လုပ့ငန့ဵစဥ့
အမးိုဵအစာဵေက
ေ ာင့ဴ္ဖစ့ေစအလုပ့သမာဵတို့၏၊
သို့တည့ဵမဟုတ့အလုပ့သမာဵအမးိုဵအစာဵ တခုခု၏သက့သာ ေခးာင့ခးိ ေရဵအတ်က့၊
ဤအခန့ဵနျင့ဴ သက့ဆိုင့သည့ဴ ကိစ္စမးာဵ
အနက့ ကိစ္စတခုခုနျင့ဴစပ့လးဥ့ဵ၍
ေနာက့ထပ့္ပဋ္ဌာန့ဵရန့ လိုအပ့သည့ဟု ထင့္မင့လျှင့၊ အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့
၁
နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵ ဌာန သည့ အလုပ့သမာဵမးာဵ၏၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အလုပ့
သမာဵအမးိုဵအစာဵတခုခု၏ သက့သာေခးာင့ခးိေရဵအတ်က့ ေလးာ့ကန့ သင့ဴ္မတ့
ေသာ စီမဳေဆာင့ရ်က့မှုမးာဵ ္ပဋ္ဌာန့ဵသည့ဴ နည့ဵဥပေဒမးာဵ ္ပုနိုင့သည့။ ထို ္ပဋ္ဌာန့ဵ
ခးက့မးာဵသည့၊ ဤအခန့ဵရျိ အထက့ပါ ပုဒ့မမးာဵအနက့၊ ပုဒ့မတခုခုကို ္ဖည့ဴစ်က့
ေသာ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ထိုပုဒ့မအစာဵ အသစ့ထည့ဴသ်င့ဵေသာ ္ပဋ္ဌာန့ဵ
ခးက့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ထိုပုဒ့မကို တိုဵခးဲ့ေသာ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ထိုပုဒ့မ
ကိေု ္ပာင့ဵလဲေသာ
္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့္ဖစ့နိုင့သည့။
ထို့အ ္ပင့အလုပ့သမာဵမးာဵ၏၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ အလုပ့သမာဵအမးိုဵအစာဵတခုခု၏ သက့သာေခးာင့ခးိေရဵ အတ်က့၊
အခ
္ ာဵအလာဵတူကိစ္စမးာဵနျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵ၍လည့ဵ နည့ဵဥပေဒမးာဵ ္ပဋ္ဌာန့ဵနိုင့ သည့။
(က) ထိုနည့ဵဥပေဒမးာဵကို အလုပ့ရုဳတခုခုအတ်က့္ဖစ့ေစ၊ အလုပ့ရုဳ အမးိုဵအစာဵ
တခုခုအတ်က့္ဖစ့ေစ ္ပုလုပ့နိုင့သည့။
(ခ) ထိနု ည့ဵဥပေဒမးာဵကို သီဵ္ခာဵဖ
္ စ့ေသာ လိုအပ့ခးက့မးာဵနျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵ၍
သီဵ ္ခာဵသတ့မျတ့ထာဵေသာ အမးိုဵအစာဵရျိေသာ သက့ဆိုင့ရာ အလုပ့သမာဵ
မးာဵက ေလျှာက့ထာဵသည့ဴ အေလးာက့ ္ပုနိုင့သည့။ ထို့ ္ပင့ အလုပ့သမာဵ
တို့၏ ထင့္မင့ယူဆခးက့မးာဵကို သိရျိေအာင့ ္ပုရမည့ဴ နည့ဵလမ့ဵကိုလည့ဵ ထို
နည့ဵဥပေဒမးာဵဖ
္ င့ဴ ္ပဋ္ဌာန့ဵနိုင့သည့။
၁
၃

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ ပယ့ဖးက့သည့။
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(ဂ)

(၂)

အလုပ့ရုဳ တခုခုတ်င့ ္ဖစ့ေစ၊ အလုပ့ရုဳ အမးိုဵအစာဵ တခုခုတ်င့္ဖစ့ေစ
အလုပ့သမာဵတို့၏ သက့သာေခးာင့ ခးိေရဵ စီမဳခးက့မးာဵကို ြကီဵ ေကပ့
ေဆာင့ရ်က့ရာ၌ အလုပ့သမာဵမးာဵ ၏ ကိုယ့စာဵလျ ယ့မးာဵကို ပါဝင့ေစရ
မည့ဟု ထိုနည့ဵဥပေဒ မးာဵဖ
္ င့ဴ ္ပဋ္ဌာန့ဵနိုင့သည့။

ထိုနည့ဵဥပေဒမးာဵဖ
္ င့ဴ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့မးာဵ အတ်က့၊ တာဝန့ဝတ့တရာဵ မးာဵကို၎င့ဵ၊
သက့သာေခးာင့ခးိေရဵ စီမဳခး က့မးာဵ၏ အကးိုဵကို ခဳစာဵမှုနျင့ဴ
စပ့လးဥ့ဵ၍
အလုပ့သမာဵတို့၏ တာဝန့ဝတ့တရာဵမးာဵကို၎င့ဵ သတ့မျတ့နိုင့သည့။
အခန့ဵ ၆။
အထူဵသက့ဆိုင့ေစခ
္ င့ဵ။

ေဘဵအန္တရာယ့ ္ဖစ့ေစတတ့သည့ဴ အလုပ့မးာဵ။
၅၂။ ။အလုပ့ရုဳတ်င့ လုပ့ရသည့ဴ အလုပ့သည့၊ အလုပ့သမာဵတို့၏ ကိုယ့အဂါကိ
ဘ ု ထိခိုက့နာကးင့
ေစမည့ဴ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အလုပ့သမာဵမးာဵကို အဆိပ့မိေစမည့ဴ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ေရာဂါဖ
္ စ့ေစ
၁
မည့လ
ဴ က္ခဏာရျိသည့ဴအလုပ့္ဖစ့သည့ဟု အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နျငလ
့ဴ ူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန
က ထင့္မင့သေဘာရရျိလျှင့၊ အလုပ့လုပ့ ေနသည့ဴ အလုပ့ရုဳတခုခုနျင့ဴေသာ့၎င့ဵ၊ အလုပ့ရုဳ
အမးိုဵအစာဵတခုခနု ျင့ဴေသာ့၎င့ဵ၊ သက့ဆိုင့သည့ဴ နည့ဵ ဥပေဒမးာဵကို ္ပုနို င့သည့။ ထိုနည့ဵဥပေဒ
မးာဵဖ
္ င့ဴ (က) အလုပ့ကိုသီဵ္ခာဵသတ့မျတ့၍ ေဘဵအန္တရာယ့္ဖစ့ေစတတ့ေသာအလုပ့္ဖစ့သည့ ဟု
္ပဋ္ဌာန့ဵနိုင့သည့။
(ခ)

ထိုအလုပ့တ်င့ မိန့ဵမမးာဵအာဵ၊သို့တည့ဵမဟုတ့လူရ်ယ့မးာဵအာဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
ကေလဵမးာဵအာဵ ခိုင့ဵေစခ
္ င့ဵကို တာဵမ
္ စ့ နိုင့သည့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ကန့့သတ့
နိုင့သည့။

(ဂ)

ထိုအလုပ့တ်င့ ခိုင့ဵေစခဳရေသာ အလုပ့သမာဵမးာဵကိုေသာ့၎င့ဵ၊ ထိုအလုပ့တ်င့
လုပ့ရန့ ေလျှာက့ထာဵသူမးာဵကိုေသာ့၎င့ဵ၊ ကာလအပိုင့ဵအခ
္ ာဵနျင့ဴ ေဆဵဘက့ဆိုင့ရာ
စစ့ေဆဵမှု ္ပုရန့အတ်က့ ္ပ
ဋ္ဌာန့ဵနိုင့သည့ဴ္ပင့၊ ထိုအလုပ့တ်င့
လုပ့ရန့
သင့ဴေတာ့ေ ေကာင့ဵ ေဆဵလက့မျတ့ မရသူမးာဵကို မခိုင့ဵေစရဟုလည့ဵ တာဵမ
္ စ့
နိုင့သည့။

(ဃ) ထိုအလုပတ
့ ်င့ ခိုင့ဵေစခဳရသူ အာဵလုဳဵကို္ဖစ့ေစ၊ ထိုအလုပ့လုပ့ရာ ေနရာမးာဵ အနီဵ
၌ခိုင့ဵေစခဳရသူ အာဵလုဳဵကို ္ဖစ့ေစ ကာာက်ယ့ေစာင့ဴေရျာက့ေပဵရန့ ္ပဋ္ဌာန့ဵနိုင့သည့။
(င)

၁

အလုပန့ ျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵ၍ သီဵ ္ခာဵေဖာ့္ပပါ ပစ္စည့ဵမးာဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ္ပုလုပ့မှု
လုပ့ငန့ဵစဥ့မးာဵအသုဳဵ္ပုခ
္ င့ကိ
ဵ ုတာဵမ
္ စ့နိုငသည့
့ ၊ ကန့့သတ့နိုင့သည့၊ သို့တည့ဵ မဟုတ့
ြကီဵ ေကပ့အုပ့ခးုပ့နိုင့သည့။

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။

42
မေတာ့တဆထိခိုက့မှုမးာဵကို နို့တစ့စာေပဵပို့ ္ခင့ဵ။
၅၃။ အလုပ့ရုဳတ်င့ မေတာ့တဆထိခိုက့၍ ေသဆုဳဵလျှင့ေသာ့
၎င့ဵ၊ ကိုယ့အဂါဘ
ထိခိုက့နာကးင့ြပီဵေနာက့ ေလဵဆယ့ဴရျစ့နာရီမျှ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ေလဵဆယ့ဴရျစ့နာရီထက့ပို၍
အလုပ့ရုဳတ်င့ အလုပ့
မလုပ့နိုင့လျှင့ေသာ့၎င့ဵ၊ ဤကိစ္စ အလို့ငျါ ္ပဋ္ဌာန့ဵသတ့မျတ့ထာဵသည့ဴ
အမးိုဵအစာဵဖ
္ စ့ေသာ မေတာ့တဆ ထိခိုက့မှု္ဖစ့လျှင့ေသာ့
၄င့ဵ အလုပ့ရုဳမန့ေနဂးာသည့၊
ဆိုခဲဴသည့ဴအတိုင့ဵ
မေတာ့တဆ ထိခိုက့သည့ဴ အေက
ေ ာင့ဵကို
္ပဋ္ဌာန့ဵသည့ဴပုဳစဳ္ဖင့ဴ
နို့တစ့စာေရဵသာဵ၍ ္ပဋ္ဌာန့ဵသည့ဴ အခးိန့အတ်င့ဵ ္ပဋ္ဌာန့့ဵသည့ဴ အာဏာပိုင့တို့ထဳ ေပဵပို့ရမည့။
ေရာဂါမးာဵဖ
္ စ့ပ်ာဵေက
ေ ာင့ဵကို နို့တစ့စာေပဵပို့ ္ခင့ဵ။
၅၄။ (၁)

(၂)

(၃)
(၄)

အလုပ့ရုဳတ်င့ အလုပ့လုပ့ေသာ အလုပ့သမာဵ တဦဵဦဵကို အလုပ့သ မာဵ ေလးာ့ေ ေကဵ
အက့ဥပေဒ၏ ဇယာဵ ၃ တ်င့ သီဵ္ခာဵေဖာ့္ပထာဵသည့ဴ ေရာဂါတ မးိုဵမးိုဵ စ်ဲကပ့လျှင့၊
ထိုသို့စ်ဲကပ့ေ ေကာင့ဵကို၊ အလုပ့ရုဳ မန့ေနဂးာက
အလုပ့ရုဳနျင့ဴအလုပ့သမာဵဥပေဒ
၁
စစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့
ထဳသို့၄င့ဵ၊ အလုပ့ရုဳတည့ရျိရာ
ခရိုင့အတ်က့ တာဝန့ခဳထဳသို့၄င့ဵ၊ အလုပ့ ရုဳတည့ရျိရာ ခရိုင့အတ်က့ အလုပ့လုပ့ရန့
၁
သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့
ထုတ့ေပဵသည့ဴ
ဆရာဝန့ထဳသို့၄င့ဵ ္ပဋ္ဌာန့ဵသည့ဴပုဳစဳ္ဖင့ဴ ္ပဋ္ဌာန့ဵသည့ဴ အေက
ေ ာင့ဵအရာမးာဵ
ေဖာ့္ပလးက့၊ ္ပဋ္ဌာန့ဵသည့ဴ အခးိနအ
့ တ်င့ဵ နို့တစ့စာေပဵပို့ရမည့။
၁
မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ တဦဵဦဵသည့၊ အလုပ့သမာဵ
ေလးာ့ေ ေကဵအက့ဥပေဒ၏
ဇယာဵ၃တ်င့ သီဵ္ခာဵေဖာ့္ပထာဵသည့ဴ ေရာဂါတမးိုဵမးိုဵ စ်ဲကပ့ေနသည့ဴ၊ သို့ တည့ဵ
မဟုတ့ စ်ဲကပ့ေနသည့ဟု မိမိ ယုဳ ေကည့သည့ဴ အလုပ့ရုဳ၌ အလုပ့လုပ့သူကို၊ သို့တည့ဵ
မဟုတ့ အလုပ့လုပ့ခဲဴသူကို ေဆဵကုသ ေနလျှင့ ထိုဆရာဝန့သည့ ၊ အလုပ့ရုဳနျင့ဴ
၁
အလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့ ရုဳဵသို့ ေအာက့ပါ
အခးက့ မးာဵ ေဖာ့္ပသည့ဴ အစီရင့ခဳစာေပဵပို့ရမည့။
(က) သူနာ၏အမည့နျင့ဴ ေနရပ့အ ္ပည့ဴအစုဳ။
(ခ) မိမိသေဘာအရ သူနာစ်ဲကပ့ေနသည့ဴ ေရာဂါ၏အမည့။
(ဂ) သူနာအလုပ့လုပ့ေနသည့ဴ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အလုပ့လုပ့ခဲဴသည့ဴ အလုပ့ရုဳ၏
အမည့နျင့ဴ ေနရပ့အ ္ပည့ဴအစုဳ။
ထိုဆရာဝန့မျာ ဤပုဒ့မအရ ေပဵပို့ေသာ အစီရင့ခဳစာနျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵ၍၊
္ပဋ္ဌာန့ဵ
သည့ဴအခ ကို ရနိုင့ခ်င့ဴရျိသည့။
၁
မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ တဦဵတေယာက့သည့၊ ပုဒ့မခ်ဲ (၂)ပါ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵ အတိုင့ဵ
လိုက့နာေဆာင့ရ်က့ရန့ ပးက့က်က့လျှင့၊ ထိုဆရာဝန့သည့
မပိုေသာ ေင်ဒဏ့စီရင့္ခင့ဵ ခဳရမည့။

၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။

၁

ကးပ့တစ့သိန့ဵ ထက့

43
မေတာ့တဆထိခိုက့မှုမးာဵနျင့ဴ ေရာဂါဖ
္ စ့ပ်ာဵမှုမးာဵကို စုဳစမ့ဵစစ့ေဆဵရန့ ဆင့ဴဆိုနိုင့သည့ဴ အာဏာ။
၁

၅၅။ (၁)

အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန
သည့၊ အလုပ့ရုဳတ်င့
မေတာ့တဆ ထိခို က့မှုမးာဵကို ္ဖစ့ေစ၊ အလုပ့ရုဳ တ်င့ ထိခိုက့သည့ဴ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
ထိခိုက့သည့ဟု ထင့ရသည့ဴ အလုပ့သမာဵ ေလးာ့ေ ေကဵအက့ဥပေဒ ၏ ဇယာဵ ၃ တ်င့
သီဵ ္ခာဵေဖာ့္ပထာဵေသာ ေရာဂါအေက
ေ ာင့ဵကို္ဖစ့ ေစ စုဳစမ့ဵစစ့ေဆဵရန့ အရည့
အခးင့ဵရျိသူကို ခန့့ထာဵရန့ လိုအပ့သည့ဟု ထင့္မင့လျှင့ ခန့့ထာဵနို င့သည့ဴအ ္ပင့၊
၁
ထိုသို့စုဳစမ့ဵစစ့ေဆဵရာ၌ အကဲ္ဖတ့ပုဂ္ဂိုလ့
အဖ
္ စ့ေဆာင့ရ်က့ရန့ ဥပေဒ
နာဵလည့သူ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ဤကိစ္စ၌ အထူဵနာဵလည့သူ တဦဵဖ
္ စ့ေစ၊ တဦဵထက့
ပို၍ ္ဖစ့ေစခန့့ထာဵနိုင့သည့။

(၂)

ဤပုဒ့မအရ စုဳစမ့ဵစစ့ေဆဵရန့ ခန့့ထာဵခဳရသူသည့၊ သက့ေသမးာဵ
တက့ေရာက့ေစရန့နျင့ဴ စာခးုပ့စာတမ့ဵမးာဵ၊ အေရဵ ြကီဵသည့ဴ ပစ္စည့ဵမးာဵ
တင့္ပေစရန့ အတင့ဵ အ ေကပ့္ပုရန့ ကိစ္စမးာဵ အတ်က့ တ ရာဵမကးင့ဴထုဳဵ ဥပေဒအရ
တရာဵမရုဳဵ၏ အာဏာမးာဵကို ရရျိရမည့ဴ္ပင့၊ ဤအက့ဥပေဒအရ
စစ့ေဆဵေရဵ
၁
အရာရျိ ၏ အာဏာမးာဵကိုလည့ဵ စုဳစမ့ဵစစ့ေဆဵရာ၌ လိုအပ့သည့ဴ
အတိုင့ဵ
သုဳဵစ်ဲနိုင့သည့။ ထို့ ္ပင့ စုဳစမ့ဵစစ့ေဆဵသူက အေက
ေ ာင့ဵအရာ တခုခုကို
ထုတ့ေဖာ့တင့္ပရမည့ဟု ဆင့ဴဆိုခဳရသူမျာ၊ ရာဇသတ့က
ြ ီဵ ဥပေဒပုဒ့မ ၁၇၆ အရ၊
ထိုအေက
ေ ာင့ဵအရာကို ထုတ့ေဖာ့တင့္ပရန့ တရာဵဥပေဒအရ၊ တာဝန့ရျိသည့ဟု
မျတ့ယူရမည့။

(၃)

ဤပုဒ့မအရ စုဳစမ့ဵစစ့ေဆဵသူသည့
အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ
၁
လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန ထဳသို့ အစီရင့ခဳစာ တင့သ်င့ဵ ရမည့။ ထိုအစီရင့ ခဳစာတ်င့
မေတာ့တဆ ထိခိုက့မှု ၏၊ သို့တည့ဵမ ဟုတ့ ေရာဂါဖ
္ စ့ပ်ာဵမှု၏ အေက
ေ ာင့ဵရင့ဵနျင့ဴ
္ဖစ့ပးက့ပုဳ အေက
ေ ာင့ဵအရာမးာဵကို ေဖာ့ ္ပရမည့ဴ္ပင့၊ စုဳစမ့ဵစစ့ေဆဵသူက ္ဖစ့ေစ၊
၁
အကဲ္ဖတ့ပုဂ္ဂိုလ့ တဦဵဦဵကဖ
္ စ့ေစ သင့ဴေလးာ့သည့ ထင့္မင့သ
ည့ဴအတိုင့ဵ
ေရဵမျတ့သည့ဴ မျတ့ခးက့လည့ဵပါရျိနိုင့သည့။

(၄)

အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳ ေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန သည့၊ ဤပုဒ့မအရ
တင့သ်င့ဵေသာ အစီရင့ခဳစာကို ္ဖစ့ေစ၊ ထိုအစီရင့ ခဳစာမျ ေကာက့နုတ့ခး က့မးာဵကို
္ဖစ့ေစ ပုဳနျိပ့ထုတ့ေဝသင့ဴသည့ဟု ထင့္မင့လျှင့ ပုဳနျိပ့ထုတ့ေဝနိုင့သည့။

(၅)

အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန
သည့၊ ဤပုဒ့မ
အရပ
္ ုသည့ဴ စုဳ စမ့ဵစစ့ေဆဵမှုမးာဵ၌လိုက့နာေဆာင့ရ်က့ရန့ စည့ဵမးဥ့ဵကို သတ့မျတ့
သည့ဴ နည့ဵဥပေဒမးာဵ ္ပုနိုင့သည့။

၁

၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။

၁

44
နမူနာယူရန့ အာဏာ။
၅၆။ (၁) အလုပ့ရုဳတ်င့ အသုဳဵ ္ပုသည့ဴ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အသုဳဵ္ပုရန့ ြကဳရ်ယ့သည့ဴ မည့သည့ဴ
ပစ္စည့ဵမဆို --(က) ဤအက့ဥပေဒရျိ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵ ကိုေသာ့၄င့ဵ၊ ဤအက့ဥပေဒအရ ္ပုသည့ဴ
နည့ဵဥပေဒမးာဵပါ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵကို ေသာ့၄င့ဵ ဆန့့ကးင့သည့ဴ ပစ္စည့ဵ္ဖစ့
၁
သည့ဟု စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ က ယုဳ ေကည့လျှင့္ဖစ့ေစ၊
(ခ) ထိုပစ္စည့ဵသည့ အလုပ့ရုဳရျိ အလုပ့သမာဵမးာဵ၏ ကိုယ့အဂါကိ
ဘ ု ထိခိုက့နာ
ကးင့ရန့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ကးန့ဵမာေရဵကို ထိခိုက့ရန့ လက္ခဏာရျိသည့ဟု
၁
စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ က ထင့္မင့သေဘာ ရရျိလျှင့္ဖစ့ေစ၊
၁

(၂)

(၃)

(၄)

၁

စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ သည့၊ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့ကိုေသာ့၄င့ဵ၊ အလုပ့ရုဳ မန့ ေနဂးာ
ကိုေသာ့၄င့ဵ အခါအာဵေလးာ့ စ်ာ အလုပ့ရုဳကို ြကီဵ ေကပ့အုပ့ခးုပ့ ေနသူကို
ေသာ့၄င့ဵ၊ အေက
ေ ာင့ဵ ေကာဵပ
ြ ီဵသည့ေဴ နာက့ အလုပ့ရုဳ၏ သာမန့ အလုပ့ခးိန့
အတ်င့ဵ မည့သည့ဴ အခးိန့တ်င့မဆို၊ ထိုဆိုခဲဴသည့ဴ ပစ္စည့ဵ၏ နမူနာကို
ေအာက့တ်င့ ္ပဋ္ဌာန့ဵသည့ဴ နည့ဵလမ့ဵအတိုင့ဵ လုဳေလာက့စ်ာ ယူနိုင့သည့။
၁
စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ သည့၊ ပုဒ့မခ်ဲ (၁)အရ နမူနာကို ယူ သည့ဴအခါ ထိုပုဒ့မခ်ဲအရ
အေက
ေ ာင့ဵ ေကာဵခဳရသူက လာေရာ က့ရန့ တမင့သက့သက့ ပးက့က်က့သည့ဴ အခါမျ
တပါဵ၊ ထိုသူ၏ေရျ့တ်င့ နမူနာ ကို သုဳဵစိတ့စိတ့၍ လုဳ ြခုဳစ်ာပိတ့ြပီဵလျှင့ သင့ဴေလးာ့ စ်ာ
တဳဆိပ့ခတ့နျိပ့ထာဵရမည့။ ထို့ေနာက့ ထိုသူ အာဵ၊ သူ၏တဳဆိပ့္ဖင့ဴ ခပ့နျိပ့မျတ့သာဵ
္ခင့ဵကိုလည့ဵ ခ်င့ဴ္ပုရမည့။
ဤပုဒ့မအရ ယူ ေသာနမူနာကို ခ်ဲစိတ့ရန့၊ ပိတ့ရန့နျင့ဴ မျတ့သာဵရန့ ကိရိယာမးာဵ
၁
ထာဵရျိရမည့ဟု စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ က ဆိုခဲဴသည့ဴ အေက
ေ ာင့ဵ ေကာဵ ခဳရသူအာဵ
ဆင့ဴဆိုလျှင့၊ ထိုသူသည့ ထိုကိရိယာမးာဵကို ထာဵရျိရမည့။
၁
စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ သည့--(က) နမူနာအစိတ့တစိတ့ကို ပုဒ့မခ်ဲ (၁)အရ အေက
ေ ာင့ဵ ေကာဵခဳရသူအာဵ ခးက့္ခင့ဵ
ေပဵရမည့။
(ခ) အစိတ့တစိတ့ကို အစိုဵရ ဓာတုေဗဒအရာရျိထဳ ဓါတ့ခ်ဲရန့၊ ဓါတ့ခ်ဲ္ခင့ဵနျင့ဴ
စပ့လးဥ့ဵ၍ အစီရင့ခဳရန့ ခးက့္ခင့ဵေပဵပို့ရမည့။
(ဂ) ကးန့အစိတ့တစိတ့ကို၊ ပစ္စည့ဵနျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵ၍ တရာဵစ်ဲဆိုလျှင့ တရာဵစ်ဲဆို
သည့ဴ တရာဵရုဳဵတ်င့ တင့္ပရန့အတ်က့ ယူထာဵရမည့။
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ဤပုဒ့မအရ ဓါတ့ခ်ဲရန့နျင့ဴ အစီရင့ခဳရန့ ေပဵပို့ေသာ ပစ္စည့ဵနျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵ၍ အစိုဵရ
ဓါတုေဗဒအရာရျိ လက့မျတ့ထိုဵထာဵေသာ အစီရင့ခဳစာဟု ဆိုလိုေသာ စာတမ့ဵ
အမျတ့အသာဵကို၊ ဝတ္တ ုပစ္စည့ဵနျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵ၍ စ်ဆ
ဲ ိုသည့ဴ အမှုအခင့ဵ တခုခုတ်င့
ထိုစာတမ့ဵ အမျတ့အသာဵ၌ ေဖာ့္ပထာဵ သည့ဴ ကိစ္စမးာဵအတ်က့ သက့ေသခဳခးက့
အဖ
္ စ့္ဖင့ဴ အသုဳဵ္ပုနိုင့သည့။ သို့ရာတ်င့ တရာဵလိုတရာဵခဳ နျစ့ဦဵစလုဳဵကပင့
ဓါတ့ခ်ဲသူအာဵ သက့ေသအဖ
္ စ့ ေခါ်ယူရန့ ေလျှာက့ထာဵနိုင့သည့။
(၆) ဤအက့ဥပေဒအရ ္ပစ့မှုအတ်က့ တရာဵ စ်ဲဆိုရန့အလို့ငျါ၊ လိုအပ့သည့မျ တပါဵ
တဦဵဦဵေသာသူက ဤပုဒ့မအရ ဓါတ့ခ်ဲ ေကည့ဴ၍ သိရေသာအရာကို ပုဳနျိပ့ထုတ့
ေဝခ
္ င့ဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ တဦဵဦဵေသာသူအာဵ ထုတ့ေဖာ့ ေပ
္ ာဆို ္ခင့ဵသည့၊ တရာဵ
ဥပေဒနျင့ဴ ဆန့့ကးင့သည့ဟု ယူဆရမည့။ ထို့ ္ပင့ မည့သူမဆို ဤပုဒ့မခ်ဲကို ဆန့့ကးင့
၍ ္ပုလျှင့ ထိုသူသည့ သုဳဵလထက့မပိုသည့ဴ ေထာင့ဒဏ့္ဖစ့ေစ၊
ကးပ့ငါဵသိန့ဵ
၁
ေအာက့မနည့ဵေသာေင်ဒဏ့ ္ဖစ့ေစ၊ ဒဏ့နျစ့ရပ့လုဳဵ ္ဖစ့ေစ စီရင့္ခင့ဵ ခဳရမည့။
အေဆာက့အဦတည့ေဆာက့္ခင့ဵနျင့ဴ အခ
္ ာဵအင့ဂးင့နီယာအလုပ့မးာဵ။
၅၇။ (၁) ဤအက့ဥပေဒရျိ ပုဒ့မအာဵလုဳဵသည့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ပုဒ့မအခးို့သည့၊ ကုန့သ်ယ့
ေရဵအတ်က့ဖ
္ စ့ေစ၊ စီဵပ်ာဵေရဵအတ်က့္ဖစ့ေစ၊ စက့မှုလက့မှုလုပ့ငန့ဵအတ်က့
္ဖစ့ေစ၊ အေဆာက့အဦ တည့ေဆာက့္ခင့ဵအလုပ့နျင့ဴ အခ
္ ာဵအင့ဂးင့နီယာ အလုပ့
မးာဵနျင၄့ဴ င့ဵ၊ ထိုအလုပ့မးာဵအတ်က့ အသုဳဵ ္ပုသည့ဴ
(မီဵရထာဵလမ့ဵ၏၊ သို့တည့ဵ
မဟုတ့ ဓါတ့ရထာဵလမ့ဵ၏ အစိတ့အပိုင့ဵ မဟုတ့ေသာ ) မီဵရထာဵလမ့ဵ၊ သို့တည့ဵ
မဟုတ့ မီဵရထာဵလမ့ဵလွှဲတို့နျင့ဴ ၄င့ဵ သက့ဆိုင့ေစရမည့ဟု အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့
၁
အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန က နည့ဵဥပေဒ မးာဵ ္ပဋ္ဌာန့ဵနိုင့သည့။ ထို့ ္ပင့
အေဆာက့အဦ တည့ေဆာက့္ခင့ဵ အလုပ့နျင့ဴ အခ
္ ာဵအင့ဂးင့ နီယာ အလုပ့မးာဵသည့၊
ေဘဵအန္တရာယ့ ္ဖစ့ေစတတ့သည့ဴ အလုပ့မးိုဵဖ
္ စ့သည့ဟု အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့
၁
အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန
ကပ
္ ဋ္ဌာန့ဵနိုင့သည့ဴ္ပင့၊ ထိုအလုပ့မးာဵတ်င့
ခိုင့ဵေစခဳရသူတို့နျင့ဴ သက့ဆိုင့ေသာ နည့ဵဥပေဒမးာဵကိုလည့ဵ ္ပုနိုင့သည့။
(၂) "အေဆာက့အဦ တည့ေဆာက့္ခင့ဵအလုပ" ့ ဆိုသည့မျာ အေဆာက့အဦကို တည့ေဆာက့
္ခင့ဵ၊ ေပ
္ ာင့ဵလဲ္ခင့ဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ္ပုပ
္ င့္ခင့ဵ၊ အေဆာက့အ ဦ ြဖိုဖးက့္ခင့ဵမျစ၍
အေဆာက့အဦ တည့ေဆာက့ရန့ ္ပင့ဆင့္ခင့ဵနျင့ဴ အုဌ့္မခး္ခင့
စ့ ဵကိဆိ
ု ုလိုသည့။
(၃) "အင့ဂးင့နီယာအလုပ့မးာဵ" ဆိုသည့မျာ ၊ မီဵရထာဵလမ့ဵ၊
မီဵရထာဵလမ့ဵလွှဲ၊
ပင့လယ့ကူဵသေဘာကး
ဘ င့ဵ၊ ပင့လယ့ကူဵသေဘာဆိ
ဘ ပ့၊ ေလယာဥ့ပးဳက်င့ဵ၊ ္ပည့တ်င့ဵ
ေရေက
ေ ာင့ဵလမ့ဵ၊ လိုဏ့ေခါင့ဵ လမ့ဵ၊ တဳတာဵအမးိုဵမးိုဵ၊ ေရေပဵကန့၊ ေရေလျာင့ကန့၊
ြွပန့လမ့ဵ၊ ေရသ်ယ့ေ္မာင့ဵ၊ အညစ့အေက
ေ ဵ ေရေ္မာင့ဵ၊ လမ့ဵအမးိုဵမးိုဵနျင့ဴ အလုပ့
၁
သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန ္ပဋ္ဌာန့ဵသည့ဴ အခ
္ ာဵအလာဵတူ
အေဆာက့အဦမးာဵကို တည့ေဆာက့္ခင့ဵ၊ ေပ
္ ာင့ဵလဲ္ခင့ဵ၊ ္ပုပ
္ င့္ခင့ဵ၊ သို့တည့ဵ
မဟုတ့ ြဖိုဖးက့္ခင့ဵကို ဆိုလိုသည့။
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
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ထိုအလုပသ
့ မာဵမးာဵသည့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ လုပ့ရာေနရာမးာဵ သည့၊ အလုပ့ရုဳမးာဵ
္ဖစ့ဘိသကဲသ
ဴ ို့၄င့ဵ၊ ထိုအလုပ့၏ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့သည့၊ အလုပ့ရုဳ၏ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျ င့
္ဖစ့ဘိသကဲဴသို့၄င့ဵ ထိုအလုပ့ တ်င့ ခိုင့ဵေစခဳ ရသူသည့၊ ဤအက့ဥပေဒတ်င့
အဓိပ္ပါယ့ေဖာ့္ပထာဵသည့အ
ဴ တိုင့ဵ အလုပ့သမာဵ ္ဖစ့ဘသ
ိ ကဲဴသို့၄င့ဵ၊ ဤအက့ဥပေဒ
အလို့ငျါ ဤအက့ဥပေဒ ္ပဋ္ဌာန့့ဵခးက့မးာဵနျင့ဴ သက့ဆိုင့ေစရမည့။

ပင့လယ့ကူဵသေဘာကးင့
ဘ
ဵ ပင့လယ့ကူဵသေဘာတဳ
ဘ တာဵ၊ ပင့လယ့ကူဵ သေဘာဆိ
ဘ ပ့ခဳတဳတာဵ၊
ကုန့ေလျာင့ရုဳနျင့ဴ သေဘာမးာဵ။
ဘ
၅၈။ (၁)

ဤပုဒ့မခ်ဲတ်င့ ေအာက့၌ေဖာ့္ပထာဵသည့ဴ ဤအက့ဥပေဒပါ ္ပဋ္ဌာန့ဵဵခးက့မးာဵသည့၊
ပင့လယ့ကူဵသေဘာကးင့
ဘ
ဵ၊ ပင့လယ့ကူဵသေဘာတဳ
ဘ တာဵ၊သို့တည့ဵမဟုတ့ ပင့လယ့ကူဵ
သေဘာဆိ
ဘ ပ့ခဳ တဳတာဵတ်င့ေသာ့ ၄င့ဵ၊ အတ်က့ေသာ့ ၄င့ဵ စက့အာဵကိုအသုဳဵ ္ပုလျှင့၊
ထိုသေဘာကးင့
ဘ
ဵ၊ သေဘာတဳ
ဘ တာဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ဆိပ့ခဳတဳတာဵနျင့ဴတက် ၄င့ဵတို့
အသီဵသီဵနျငစ့ဴ ပ့လးဥ့ဵ၍ အသုဳဵ ္ပုသည့ဴ ကုန့ေလျာင့ရနုဳ ျင့ဴ သက့ဆိုင့ေစရမည့။ ထို့ ္ပင့
၁
လူနျစ့ဆယ့ေအာက့မနည့ဵ အလုပ့လုပ့ေန ေသာ ကုန့သိုေလျာင့ရုဳ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
ကုန့သိုေလျာင့ရာဌာနတခုခုသည့၊ အလုပ့ရုဳ္ဖစ့ဘိ သကဲဴသို့၄င့ဵ၊ ထိုကုန့ေလျာင့ရုဳကို၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ကုန့သိုေလျာင့ရာ ဌာနကို အသုဳဵ ္ပုေနသူသည့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
လက့ရျိထာဵသူသည့၊ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့ ္ဖ
စ့ဘိသကဲဴသို့၄င့ဵ၊ ထိုသေဘာကးင့
ဘ
ဵ၊
သေဘာတဳ
ဘ တာဵ၊ ဆိပ့ခဳတဳတာဵ၊ ကုန့ေလျာင့ ရုဳ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ကုန့ေလျာင့ရာ
ဌာနတ်င့ ခိုင့ဵေစခဳရသူသည့ ၊ ဤအက့ဥပေဒတ်င့ အဓိပ္ပါယ့ေဖာ့္ပ ထာဵသည့ဴအတိုင့ဵ
အလုပ့ သမာဵဖ
္ စ့ဘိသကဲဴသို့၄င့ဵ၊ ထိုကုန့ေလျာင့ရုဳ ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ကုန့သိုေလျာင့
ရာ ဌာနနျင့ဴလည့ဵ သက့ဆိုင့ေစရမည့။
၁

(က) စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ
၏ အာဏာမးာဵ၊ အလုပ့ဝတ့တရာဵမးာဵနျင့ဴ
စပ့လးဥ့ဵသည့ဴ အခန့ဵ ၂ ရျိ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵ။
(ခ)

အခန့ဵ ၄ ရျိ ပုဒ့မ ၄၁ နျင့ဴ ၄၂ မးာဵပါ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵ။

(ဂ)

သက့သာေခးာင့ခးိေရဵ စီမဳခးက့မးာဵနျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵသည့ဴ အခန့ဵ ၅ ရျိ ပုဒ့ မ ၅၈
ပါ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵ။

(ဃ) ေဘဵအန္တရာယ့ ္ဖစ့ေစတတ့သည့ဴ အလုပ့မးာဵနျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵသည့ဴ အခန့ဵ ၆ ရျိ
ပုဒ့မ ၅၂ ပါပ
္ ဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵ။
(င)

အခန့ဵ ၆ ရျိ ပုဒ့မ ၅၃ ၊ ၅၄ နျင့ဴ ၅၅ မးာဵပါ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵ။

(စ)

အလုပ့ခးိန့မးာဵနျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵသည့ဴ အခန့ဵ ၇ ။

(ဆ) ္ပစ့ဒဏ့မးာဵ လိုက့နာေဆာင့ရ်က့ရန့ နည့ဵလမ့ဵနျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵသည့ဴ အခန့ဵ၉ ။
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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(ဇ)

နို့တစ့စာမးာဵနျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵသည့ဴ အခန့ဵ ၁၀ ရျိ ပုဒ့မ ၉၉ ပါ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵ၊
ထို့ ္ပင့

(စး)

နည့ဵဥပေဒမးာဵနျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵသည့ဴ အခန့ဵ
္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵ။

၁၀ ရျိ ပုဒ့မ

၁၀၁ ပါ

သို့ရာတ်င့ ဤပုဒ့မခ်ဲ အပိုဒ့
(က)ပါ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵသည့၊ သေဘာပိ
ဘ ုင့ရျင့၏
ပစ္စည့ဵ ္ဖစ့သည့ဴ သေဘာေပ
ဘ
ါ်ရျိ စက့ကိရိယာဖ
္ င့ဴ ္ဖစ့ေစ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ စက့နျင့ဴ္ဖစ့ေစ
မသက့ဆိုင့ေစရ။
(၂)

ပင့လယ့ကူဵသေဘာကး
ဘ င့ဵ၊ ပင့လယ့ကူဵသေဘာတဳ
ဘ တာဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ပင့လယ့ကူဵ
သေဘာဆိ
ဘ ပ့တ်င့ ရျိေနေသာ ပင့လယ့ကူဵ သေဘာေပါ်သိ
ဘ
ု့ ကုန့တင့္ခင့ဵ၊
ထိုသေဘာေပါ်မျ
ဘ
ကုန့ခးခ
္ င့ဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ သေဘာ၌
ဘ မီဵထည့ဴစရာထင့ဵ၊
မီဵေသ်ဵ၊ ဆီ စသည့မးာဵကို သေဘာေပါ်သိ
ဘ
ု့ တင့္ခင့ဵ အလုပ့သည့၊
အလုပ့ရုဳတ်င့
လုပ့ေသာ အလုပ့ ္ဖစ့ဘိသကဲဴသို့ ၄င့ဵ၊ ထိုအလုပ့တ်င့ အသုဳဵ ္ပုေသာ စက့ကိရိယာ
သည့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ စက့သည့ အလုပ့ရုဳတ်င့ရျိေသာ စက့ကိရိယာ၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ စက့္ဖစ့ဘိသကဲဴသ၄ို့ င့ဵ၊ ထိုအလုပ့၏ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့သည့
အလုပ့ရုဳ၏ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့ ္ဖစ့ဘိသကဲဴသို့၄င့ဵ၊ ထိုအလုပ့တ်င့ ခိုင့ဵေစခဳရသူသည့၊
ဤအက့ဥပေဒတ်င့ အဓိပ္ပါယ့ေဖာ့္ပထာဵသည့ဴ အတိုင့ဵ အလုပ့သမာဵဖ
္ စ့ဘိ သကဲဴ
သို့၄င့ဵ၊ ပုဒ့မခ်ဲ (၁)တ်င့ ေဖာ့္ပထာဵသည့ဴ ဤအက့ဥပေဒပါ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵ သည့၊
ဆိုခဲဴသည့ဴအလုပ့နျင၄့ဴ င့ဵ၊ ထိုအလုပ့တ်င့ အသုဳဵ ္ပုေသာ
စက့ကိရိယာ၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ စက့အာဵလုဳဵနျင၄့ဴ င့ဵ သက့ဆိုင့ေစရမည့။
အခန့ဵ ၇။
လူက
ြ ီဵမးာဵအလုပ့လုပ့ခးိန့ နာရီမးာဵ။

ရက့သတ္တ ပတ့ အလုပ့ခးိန့နာရီမးာဵ။
၅၉။ အလုပ့ရုဳတ်င့ မည့သည့ဴလြက
ူ ီဵ အလုပ့သမာဵကိုမျှ ရက့သတ္တ ပတ့တပတ့လျှင့၊ ေလဵဆယ့ဴေလဵ
နာရီထက့ပို၍ မလုပ့ေစရ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ လုပ့ခ်င့ဴမ ္ပုရ။
သို့ရာတ်င့ အလုပ့ရုဳ၌ အလုပ့လုပ့နည့ဵနျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵသည့ဴ
အေက
ေ ာင့ဵထူဵမးာဵေက
ေ ာင့ဴ၊
တရက့ပတ့လုဳဵ အဆက့မ ္ပတ့ လုပ့ရမည့ဴအလုပ့တ်င့ လုပ့သည့ဴလူက
ြ ီဵအလုပ့သမာဵသည့၊
ရက့သတ္တ ပတ့တ်င့ ေလဵဆယ့ဴရျစ့နာရီမျှ အလုပ့လုပ့နိုင့သည့။
ရက့သတ္တ ပတ့ အလုပ့ပိတ့ရက့မးာဵ။
၆၀။ (၁) မည့သည့ဴ လူက
ြ ီဵအလုပသမာဵကိ
့
ုမျှ ေအာက့ပါအခးက့မးာဵနျင့ဴ မညီေ်တ့လျှင့၊ တနဂေန်
ဘ
ေန့၌ အလုပ့ရုဳတ်င့ အလုပ့မလုပ့ေစရ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ လုပ့ခ်င့ဴမ ္ပုရ-
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(က) ထိုအလုပ့သမာဵသည့၊ တနဘဂေန်ေန့မတိုင့မီ သုဳဵရက့အနက့၊ တရက့ရက့တ်င့
အလုပ့ပိတ့ရက့ တရက့လုဳဵရပ
ြ ီဵ ္ဖစ့ေစရမည့။ သို့တည့ဵမဟုတ့ ထို တနဂေန်
ဘ
ေန့ ေနာက့ သုဳဵရက့အနက့ တရက့ရက့တ်င့ အလုပ့ပိတ့ရက့ တရက့လုဳဵရ
မည့ ္ဖစ့ေစရမည့၊ ထို့ ္ပင့
(ခ)

အလုပ့ရုဳ မန့ေနဂးာသည့ ထိုတနဂေန်
ဘ ေန့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အပိုဒ့ (က)အရ
ထိုေန့အဘို့ အစာဵသ်င့ဵသည့ဴေန့၊ ထိုေန့မးာဵအနက့ အလးင့ကးသည့ဴေန့
မတိုင့မီ --(ကက)ရက့သတ္တ ပတ့ အလုပ့ပိတ့ရက့မးာဵ၌ လုပ့ငန့ဵလိုအပ့ခးက့အရ အလုပ့
လုပေ့ စရန့ လိုအပ့ပါက အလုပ့သမာဵ၏ သေဘာတူညီခးက့္ဖင့ဴ
လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့ သို့မဟုတ့ မန့ေနဂးာသည့ အလုပ့ရုဳနျင့ဴ အလုပ့သမာဵ
ဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန သို့မဟုတ့ ယင့ဵဦဵစီဵဌာနက လွှဲအပ့ထာဵ
သည့ဴ စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိထဳသို့ သတ့မျတ့ထာဵေသာ စည့ဵကမ့ဵခးက့
မးာဵ နျင့ဴအညီ အနည့ဵဆုဳဵ သုဳဵရက့ ြကိုတင့၍ တင့္ပ ြပီဵ ခ်င့ဴ္ပုခးက့
၁
ရရျိမျသာ လုပ့ကိုင့ေစရမည့။ ထို့ ္ပင့့
(ခခ) အနည့ဵဆုဳဵ နျစ့ဆယ့ဴ ေလဵနာရီ ြကိုတင့၍ ယင့ဵသို့ ြကဳရ်ယ့ေ ေကာင့ဵ
နို့တစ့စာကို အလုပ့ရုဳတ်င့္မင့သာေအာင့ ကပ့ထာဵပ
ြ ီဵ ္ဖစ့ရမည့ဴ္ပင့၊
ထိုေန့မးာဵအနက့ ေနာက့ကးသည့ဴေန့ ကုန့ဆုဳဵသည့အထိ ကပ့ထာဵ
ရမည့။
သို့ရာတ်င့ အလုပ့သမာဵတဦဵဦဵအာဵ၊ အလုပ့ပိတ့ရက့ တရက့လုဳဵမရေစဘဲ၊ အဆက့မ ္ပတ့
ဆယ့ရက့ထက့ပို၍ အလုပ့လုပ့ရ္ခင့ဵကို ္ဖစ့ေစမည့၊ မည့သည့ဴရက့ အစာဵသ်င့ဵ္ခင့ဵကိုမျှ
မပ
္ ုရ။
(၂) ပုဒ့မခ်(ဲ ၁)အရ ေပဵသည့ဴနို့တစ့စာမးာဵကို တနဂေန်
ဘ ေန့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ပယ့ဖးက့
မည့္ဖစ့သည့ဴ အလုပ့ပိတ့ရက့ ၊ ထိုေန့မးာဵအနက့ အလးင့ကးသည့ဴေန့
မတိုင့မီ
၁
ရက့တရက့ထက့ ေနာ က့မကးဘဲ၊ စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ ၏ ရုဳဵသို့ ေပဵအပ့သည့ဴ
နို့တစ့စာဖ
္ င့၄ဴ င့ဵ၊ ပုဒ့မ ၆၇ အရ ကပ့ထာဵ သည့ဴအခးိန့ နို့တစ့စာ၏ အနီဵတ်င့
(မ
္ င့သာေအာင့ ကပ့ထာဵသည့ဴ နို့တစ့စာဖ
္ င့၄ဴ င့ဵ) ပယ့ဖးက့နိုင့သည့။
(၃) ပုဒ့မခ်(ဲ ၁)ပါ ္ပဋ္ဌာ န့ဵခးက့မးာဵနျင့ဴအညီ အလုပ့သမာဵသည့၊ တနဂေန်
ဘ ေန့၌
အလုပလ
့ ုပ့၍ ထိုေန့မတိုင့မီ သုဳဵရ က့အနက့ တရက့ရက့တ်င့ အလုပ့ပိတ့ရက့ ရပ
ြ ီဵ
္ဖစ့သည့အ
ဴ ခးက့တ်င့ ထိုတနင့ဂေန်
ံ ေန့ကို ထိုအလုပ့သမာဵ ရက့သတ္တ ပတ့ အလုပ့လုပ့
သည့ဴ အခးိန့တ်က့ခးက့ရန့အလို့ငျါ၊ လ်န့ခဲဴသည့ရ
ဴ က့သတ္တ ပတ့တ်င့ ထည့ဴသ်င့ဵရမည့။
အစာဵေပဵသည့ဴ အလုပ့ပိတ့ရက့မးာဵ။
၆၁။ (၁) ဤအက့ဥပေဒပါ ္ပ ဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵအရ၊ အလုပ့ရုဳကို၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အလုပ့ရုဳတ်င့
အလုပ့လုပ့သူမးာဵကို၊ ပုဒ့မ ၆၀ ရျိ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵမျ ကင့ဵလ်တ့ခ်င့ဴ္ပုသည့ဴ အမိန့ ခး
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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မျတ့္ခင့ဵေက
ေ ာင့ဴ ္ဖစ့ေစ နည့ဵဥပေဒ ္ပုခ
္ င့ဵေက
ေ ာင့ဴ္ဖစ့ေစ၊ ထိုပုဒ့မရျိ ပုဒ့မခ်ဲ(၁)ဖ
္ င့ဴ
္ပဋ္ဌာန့ဵထာဵသည့ဴ ရက့သတ္တ ပတ့ အလုပ့ပိတ့ရက့မးာဵ
အနက့၊ တရက့ရက့ကို
အလုပ့သမာဵအာဵ ခဳစာဵ ခ်င့ဴမေပဵလျှင့၊ ထိုသူအာဵ၊ အလုပပ့ ိတ့ရက့မးာဵ ရသင့ဴသည့ဴ
္ပက္ခဒိန့လ အတ်င့ဵတ်င့္ဖစ့ေစ၊ ေနာင့လာမည့ဴ ္ပက္ခဒိန့လ နျ
စ့လအတ်င့ဵတ်င့
္ဖစ့ေစ၊ မိမိ ဆုဳဵရှုဳဵေသာအလုပ့ပိတ့ရက့ အေရအတ်က့နျင့ဴ ညီမျှေသာ အစာဵေပဵ
သည့ဴ အလုပ့ပိတရ
့ က့မးာဵကို ခ်င့ဴ္ပုရမည့။
(၂)

၁

အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵ ဝန့ ြကီဵဌာန သည့၊ ပုဒ့မခ်ဲ (၁)တ်င့
္ပဋ္ဌာန့ဵထာဵသည့ဴ အလုပ့ပိတ့ရက့မးာဵကို မည့သို့ မည့ပုဳ ခ် င့ဴ္ပုရမည့ဟု ္ပဋ္ဌာန့ဵ နိုင့
သည့။

ေန့စဥ့အလုပ့ခးိန့နာရီမးာဵ။
၆၂။ ပုဒ့မ ၅၉ ပါ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵနျင့ဴ မဆန့့ကးင့ေစဘဲ၊ မည့သည့ဴလူက
ြ ီဵ အလုပ့သမာဵကိုမျှ
အလုပ့ရုဳ၌ မည့သည့ဴရက့တ်င့မဆို အလုပ့ခးိန့နာရီေပါင့ဵ ရျစ့နာရီထက့ပို၍ အလုပ့မလုပ့ေစရ၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ လုပ့ခ်င့ဴမ ္ပုရ။
အာဵလပ့ခးိန့မးာဵ။
၆၃။ အလုပ့ရုဳရျိ လူက
ြ ီဵအလုပ့သမာဵမးာဵ၏ ရက့အသီဵသီဵတ်င့ အလုပ့လုပ့သည့ဴ ကာလအပိုင့ဵ
အခ
္ ာဵမးာဵကို သတ့မျတ့ရာ၌ မည့သည့ဴကာလ အပိုင့ဵအခ
္ ာဵမျှ
ငါဵနာရီထက့မပိုေစရ။ ထို့ ္ပင့
မည့သည့ဴအလုပ့သမာဵကိုမျှ အနည့ဵဆုဳဵ နာရီဝက့နာဵေစရန့ အာဵလပ့ခးိန့ မရေသဵမီ
ငါဵနာရီထက့ပို၍တဆက့တည့ဵအလုပ့ မလုပ့ေစရ။
ရျင့ဵလင့ဵခးက့။ ။အနည့ဵဆုဳဵနာရီဝက့ အာဵလပ့ ခးိန့္ဖင့ဴ ္ခာဵမေနေသာ အလုပ့ကာလ အပိုင့ဵ
အခ
္ ာဵကို တဆက့တည့ဵလုပ့ရေသာ အလုပ့ကာလ အပိုင့ဵအခ
္ ာဵဟူ၍ ယူဆရမည့။
ေန့စဥ့အလုပ့ခးိန့အစအဆုဳဵ ကန့့သတ့ခးက့။
၆၄။ အလုပ့ရုဳတ်င့၊ လူက
ြ ီဵအလုပ့သမာဵ အလုပ့လုပ့သည့ဴ ကာလအပိုင့ဵအခ
္ ာဵမးာဵနျင့ဴ ပုဒ့မ ၆၃
အရ ထိုသူရရျိသည့ဴ အာဵလပ့ခးိန့မးာဵသည့ နာရီေပါင့ဵ ဆယ့နာရီ
ထက့ပို၍ မ ေကာရေအာင့
၁
စီမဳထာဵရမည့။
သို့ရာတ်င့
အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နငျ ့ဴလူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန
၏ခ်င့ဴ္ပုခးက့္ဖင့ဴ ေယဘုယးအာဵဖ
္ င့ဴ ္ဖစ့ေစ၊ သီဵ္ခာဵဖ
္ စ့ေသာ အလုပ့ရုဳတ်င့ ္ဖစ့ေစ အလုပ့သမာဵ၊
၁
အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန ္ပဋ္ဌာန့ဵသည့ဴ စည့ဵကမ့ဵခးက့မးာဵနျင့ဴ မဆန့့ကးင့ေစဘဲ၊
ထိုနာရီေပါင့ဵ ထက့ပို၍ စီမဳထာဵနိုင့သည့။

၁
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ညဥ့ဴလျည့ဴမးာဵ။
၆၅။ အလုပ့သမာဵသည့ ညဥ့ဴသန့ဵေခါင့ အခးိန့ထက့ ေကးာ့လ်န့၍ လုပ့သည့ဴ အလျည့ဴ၌ အလုပ့
လုပ့လျှင့၊ ထိုသူအတ်က့ ေနာက့လာမည့ဴ ေန့မျာ ယင့ဵသို့ေသာ အလျည့ဴ ကုန့သည့ဴအခါကစ၍
နျစ့ဆယ့ဴေလဵနာရီ ကာလအပိုင့ဵအခ
္ ာဵ ္ဖစ့သည့ဟု မျ တ့ယူရမည့ဴအ ္ပင့၊ ညဥ့ဴသန့ဵေခါင့ အခးိန့ကး
ြပီဵေနာက့၊ ထိုသူအလုပ့လုပ့သည့ဴ အခးိန့နာရီမးာဵကို လ်န့ခဲဴသည့ဴ ရက့ထဲသို့ ထည့ဴ၍ တ်က့ရမည့။
၁

သို့ရာတ်င့ အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန
သည့
သီဵ ္ခာဵေဖာ့္ပထာဵသည့ဴ အလုပ့ရုဳ္ဖစ့လျှင့၊ ေနာက့လာမည့ဴ ရက့မျာ ယင့ဵသို့ေသာ အလျည့ဴ
အစပ
္ ုသည့ဴ အခါကစ ၍ ေရတ်က့ေသာ နျစ့ဆယ့ဴေလဵနာရီ ကာလ အပိုင့ဵအခ
္ ာဵ ္ဖစ့သည့ဟု
မျတ့ယူရမည့ဟူ၍ ၎င့ဵ၊ ညဥ့ဴသန့ဵေခါင့ မတိုင့မီ အလုပ့လုပ့သည့ဴ အခးိန့
နာရီမးာဵကို
ေနာက့လာမည့ဴ ရက့ထဲသို့ထည့ဴ၍ တ်က့ရမည့ဟူ၍၎င့ဵ၊ အမိန့ စာဖ
္ င့ဴဆင့ဴဆိုနိုင့သည့။
ထပ့ေနေသာ အလျည့ဴမးာဵကို တာဵမ
္ စ့္ခင့ဵ။
၆၆။ (၁)

အလုပ့ရုဳတ်င့ တမးိုဵတည့ဵေသာ အလုပ့၌ တခးိန့တည့ဵ အလျည့ဴကး
လူစတ
ု စုထက့ပို၍ လုပ့ရန့ စီစဥ့ထာဵေသာ အလျည့ဴကး လုပ့သည့ဴစဳ
အလုပ့မလုပ့ရ။

နစ့္ဖင့ဴ

၁

(၂) အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန သည့၊ အလုပ့ရုဳ တခုခက
ု ို
္ဖစ့ေစ၊ အလုပ့ရုဳအမးိုဵအစာဵ တခုခုကို ္ဖစ့ေစ ္ပဠာန့ဵသည့ဴ စည့ဵကမ့ဵခးက့ မးာဵနျင့ဴ
မဆန့့ကးင့ေစဘဲ၊ ပုဒ့မခ်ဲ
(၁)နျင့ဴ သက့ဆိုင့္ခ င့ဵမျ ကင့ဵလ်တ့ ေစသည့ဴ
နည့ဵဥပေဒမးာဵကို ္ပုနိုင့သည့။
လူ ြကီဵမးာဵ အလုပ့လုပ့ရန့ ကာလအပိုင့ဵအခ
္ ာဵမးာဵ ဆိုင့ရာနို့တစ့စာ။
၆၇။ (၁)

လူက
ြ ီဵမးာဵအလုပ့လုပ့ရန့ ကာလအပိုင့ဵအခ
္ ာဵမးာဵဆိုင့ရာ နို့တစ့စာကို၊
သို့တည့ဵမဟုတ့နို့တစ့စာမးာဵကို ေန့စဥ့ မည့ဴသည့ဴကာလ အ
ပိုင့ဵအခ
္ ာဵတ်င့
လူက
ြ ီဵအလုပ့သမာဵမးာဵအာဵ အလု ပ့လုပ့ေစမည့ဴ အေက
ေ ာင့ဵေန့တိုင့ဵ အတ်က့
ရျင့ဵလင့ဵစ်ာေဖာ့္ပလးက့၊ ပုဒ့မ ၉၉ ရျိ ပုဒ့မခ်ဲ (၂) ပါ ္ပ ဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵနျငအ
့ဴ ညီ
အလုပ့ရုဳ အသီဵသီဵတ်င့ ္မင့သာေအာင့ ကပ့ထာဵရမည့ဴ္ပင့၊ မျန့ကန့စ်ာလည့ဵ
ထာဵရျိရမည့။

(၂) ပုဒ့မခ်(ဲ ၁) အရ လိုအပ့သည့ဴနို့တစ့စာ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ နို့တ စ့စာမးာဵတ်င့ ေဖာ့္ပ
ထာဵသည့ဴ ကာလ အပိုင့ဵအခ
္ ာဵမးာဵကို ဤပုဒ့မရျိ ေအာက့ေဖာ့္ပပါ
္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵနျင့ဴအညီ ြကိုတင့
သတ့မျတ့ရမည့ဴ္ပင့၊ ထိုကာလ
အပိုင့ဵအခ
္ ာဵမးာဵအတ်က့ အလုပ့လုပ့ေနသည့ဴ အလုပ့သမာဵမးာဵမျာ ပုဒ့မ ၅၉၊ ၆၀၊
၆၂၊ ၆၃ နျင့ဴ ၆၄ ရျိ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵအနက့၊ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့တခုခုကို ဆန့့ကးင့၍
အလုပ့လုပ့ရာ မေရာက့ေအာင့လည့ဵ သတ့မျတ့ထာဵရမည့။
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
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(၃) အလုပ့ရုဳရျိ လူက
ြ ီဵအလုပ့သမာဵ အာဵလုဳဵကို တခးိန့တည့ဵ ္ဖစ့ေသာ ကာလအပိုင့ဵ
အခ
္ ာဵမးာဵအတ်င့ဵ အလုပ့လုပ့ေစလျှင့၊ အလုပရ
့ ုဳမန့ေနဂးာသည့ ထိုကာလအပိုင့ဵ
အခ
္ ာဵမးာဵကို ေယဘုယးအာဵဖ
္ င့ဴ၊ ထိုအလုပ့သမာဵမးာဵအတ်က့ သတ့မျတ့ရမည့။
(၄) အလုပ့ရုဳရျိ လူက
ြ ီဵ အလုပ့သမာဵ အာဵ လုဳဵကို တခးိန့တည့ဵ ္ဖစ့ေသာ ကာလ အပိုင့ဵ
အခ
္ ာဵမးာဵအတ်င့ဵ အလုပ့လုပ့ေစသည့မဟုတ့လျှင့၊ အလုပ့ရုဳ
မန့ေနဂးာသည့၊
ထိအ
ု လုပသ
့ မာဵတို့ကို သူတို့၏ အလုပ့အမးိုဵအစာဵအလိုက့၊ လူစုမးာဵ
ခ်ဲ္ခာဵထာဵ
ရမည့။
(၅) အလျည့ဴကး လုပ့ရသည့ဴ စဳ နစ့အရ အလုပ့လုပ့ရန့ မလိုသည့ဴ လူစုအသီဵသီဵ အတ်က့
အလုပ့ရမုဳ န့ေနဂးာသည့၊ ထိုလူစုအာဵ၊ မည့သည့ဴ ကာလ
အပိုင့ဵအခ
္ ာဵအတ်င့ဵ
အလုပ့လုပ့ေစမည့ကို သတ့မျတ့ရမည့။
(၆) လူစတ
ု စုကို အလျည့ဴကး လုပ့သည့ဴ နည့ဵစဳ နစ့အရ အလုပ့လုပ့ေစသည့ဴ္ပင့၊
အလျည့ဴကး လူစုမးာဵကိုလည့ဵ ြကိုတင့သတ့မျတ့ထာဵသည့ဴ ကာလအပိုင့ဵ အခ
္ ာဵ
အာဵဖ
္ င့၊ဴ အလျည့ဴေ္ပာင့ဵလဲ၍၊ အလုပ့လုပ့ေစသည့ မ ဟုတ့လျှင့၊ အလုပ့ရုဳ
မန့ေနဂးာသည့၊ ထိုလူစုမျ အလျည့ဴကး လူစုအသီဵသီဵအာဵ မ
ည့သည့ဴ ကာလ
အပိုင့ဵအခ
္ ာဵမးာဵအတ်င့ဵ အလုပ့လုပ့ေစမည့ကို သတ့မျတ့ရမည့။
(၇) လူစတ
ု စုကို အလျည့ဴကးလုပ့ သည့ဴ နည့ဵစဳ နစ့အရ အလုပ့လုပ့ေစမည့ ္ဖစ့သည့ဴ္ပင့၊
အလျည့ဴကး လူစုမးာဵကိုလည့ဵ ြကို တင့သတ့မျတ့ထာဵသည့ဴ ကာလအပိုင့ဵအခ
္ ာဵ
အာဵဖ
္ င့ဴအလျညေ့ဴ ္ပာင့ဵလဲ၍ အလုပ့လုပ့ေစရမ ည့္ဖစ့လျှင့၊ အလုပ့ရုဳမန့ေနဂးာ
သည့၊ ထိုလူစုမျ အလျည့ဴကးလူတစုအာဵ မည့သ ည့ဴ ကာလအပိုင့ဵ ္ခာဵ မးာဵအတ်င့ဵ၊
အလုပ့လုပေ့ စမည့ဴ အေက
ေ ာင့ဵနျင့ဴ
ဆိုင့ရာရက့အတ်င့ဵ ဆိုင့ရာအခးိန့အခါ၌
အလုပ့လုပ့မည့ဴ ြကိုတင့အလျ ည့ဴကး လူစုကို မည့သည့ဴ ရက့အတ်က့မဆို ြကိုတင့
သိရျိေစနိုင့မည့ဴ စီမဳခးက့တရပ့ကို စီစဥ့ေရဵဆ်ဲရမည့။
(၈) အလုပ့ရုဳနျင့ဴ အလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန

၁

သည့၊ ပုဒ့မခ်ဲ

(၁)အရ၊
၁

လိုအပ့သည့ဴနတ
ို့ စ့စာကိမည့
ု သည့ဴပုဳစဳမးာဵဖ
္ င့ဴမည့သို့ထာဵရျိရမည့က
ထုိုတ့္ပန့နိုင့သည့။

(၉) ပုဒ့မခ်ဲ (၁) တ်င့ ရည့ေွှန့ဵထာဵသည့ဴ နို့တစ့စာ၏ မိတ္တူနျစ့ေစာင့ကို အလုပ့ရုဳတိုင့ဵ၏
၁
အလုပ့ရမုဳ န့ေနဂးာသည့၊ စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ ထဳသို့ ဤအက့ဥပေဒ အာဏာ
တည့သည့ဴ ေန့မျ ရက့ေပါင့ဵ သုဳဵဆယ့အတ်င့ဵ ေပဵပို့ရမည့။ ဤအက့ဥပေဒ အာဏာ
တည့သည့ဴေန့ေနာက့မျ အလုပ့စတင့လုပ့ေသာ အလုပ့ရုဳ္ဖစ့လးင့ အဆိုပါနို့တစ့စာ
၏ မိတ္တူမးာဵကို ထိုအလုပရ
့ ုဳတ်င့ အလုပ့စတင့လုပ့သည့ဴ ေန့မတိုင့မီ ေပဵပို့ရမည့။

၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
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(၁၀)အလုပ့ရုဳ၌၊ ပုဒ့မခ်ဲ (၁) တ်င့ ရည့ေွှန့ဵထာဵသည့ဴ နို့တစ့စာတ်င့ ေပ
္ ာင့ဵလဲရန့
လိုအပ့ေစမည့ဴ၊ အလုပ့လုပ့ေသာ နည့ဵစဳနစ့ေ္ပာင့ဵလဲရန့ စီမဳသည့ဴ အေက
ေ ာင့ဵ
နို့တစ့စာ၏မိတ္တူနျစ့ေစာင့ကို၊
ေပ
္ ာင့ဵလဲ္ခင့ဵမပ
္ ုမီအလုပ့ရမုဳ န့ေနဂးာက
၁
စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ
ထဳသို့ေပဵပို့ရမည့၊ ထို့ ္ပင့ ယင့ဵသို့
ေပ
္ ာင့ဵလဲ္ခင့ဵကို
၁

စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ ၏ အခ်င့ဴအမိန့ ကို ြကိုတင့မရဘဲ၊ ေနာက့ဆုဳဵေပ
္ ာင့ဵလဲ္ခင့ဵ
္ပုခဲဴသည့ဴေန့မျ ရက့သတ္တ တပတ့ မေကးာ့လ်န့မမီ ္ပုရ။
လူ ြကီဵ အလုပ့သမာဵ မျတ့ပုစဳ ာအုပ့။
၆၈။ (၁) အလုပ့ရုဳ မန့ေနဂးာအသီဵသီဵသည့--(က) အလုပ့ရုဳတ်င့ အလုပ့လုပ့သည့ဴ လူက
ြ ီဵအလုပ့သမာဵ အသီဵသီဵ၏အမည့။
(ခ) ထိုသူလုပ့သည့ဴ အလုပ့အမးိုဵအစာဵ။
(ဂ) ထိုသူပါဝင့သည့ဴ လူစုရျိလျှင့၊ ထိုလူစု။
(ဃ) ထိုသူပါဝင့သည့ဴ လူစုသည့၊ အလျည့ဴကးအလုပ့လုပ့လျှင့၊ ထိုသူအာဵ၊
မည့သည့ဴ အလျည့ဴကးလူစုသို့ သတ့မျတ့ခးထာဵေက
ေ ာင့ဵ။
(င) ္ပဋ္ဌာန့ဵသည့ဴ အခ
္ ာဵအေက
ေ ာင့ဵအရာမးာဵကို ေဖာ့္ပသ ည့ဴ လူက
ြ ီဵ အလုပ့
သမာဵမျတ့ပစုဳ ာအုပ့ကို ထာဵရျိရမည့။
ထိုစာအုပ့ကို အလုပ့ခးိန့အတ်င့ဵ၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ အလုပ့ရုဳတ်င့ အလုပ့တခုခု လုပ့ေနစဥ့အတ်င့ဵ
၊
၁
စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ က အခးိန့မေရ်ဵ ေကည့ဴရှုနိုင့ေအာင့ ထာဵရျိရမည့။
သို့ရာတ်င့ အလုပ့ဆိုင့ရာ လုပ့ရိုဵ
လုပ့စဥ့ အလုပ့၏ အစိတ့အပိုင့ဵ
အဖ
္ စ့ထာဵရျိသည့ဴ အလုပ့သမာဵစာရင့ဵ သည့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ မျတ့ပုဳစာအုပ့သည့
အလုပ့ရုဳတ်င့လုပ့သည့ဴ အလုပ့သမာဵ တဦဵဦဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
အလုပသ
့ မာဵ
အာဵလုဳဵနျင့ဴ ပက့သက့၍၊ ဤပုဒ့မအရ
လိုအပ့သည့ဴ အေက
ေ ာင့ဵ အရာမးာဵကို
၁
္ပည့ဴစုဳစ်ာေဖာ့္ပသည့ဟု စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ က ထင့္မင့လျှင့၊ ထိုအလုပ့သမာဵ
စာရင့ဵကို၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ မျတ့ပုဳစာ အုပ့ကို အဆိုပါ အေက
ေ ာင့ဵ အရာမးာဵပါ
ရျိသည့နျင့ဴအမျှ ထိုအလုပ့ရုဳ၌ လိုအပ့သည့ဴ လူက
ြ ီဵအလုပ့သမာဵ မျတ့ပုဳစာအုပ့
္ဖစ့ဘိသကဲဴသို့ မျတ့ယူရမည့ဴအ ္ပင့
ထိုအတိုင့ဵပင့ ဆက့လက့ထာဵရျိရမည့ဟု
အမိန့ စာဖ
္ င့ဴ ဆင့ဴဆိုနိုင့သည့။
၁
(၂) အလုပ့ရုဳနျင့ဴ အလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာ န သည့၊ လူက
ြ ီဵအလုပ့
သမာဵမျတ့ပုဳစာအုပ့ပုဳစ၊ဳ
ထိုမျတ့ပုဳစာအုပ့ကို ထာဵရျိရမည့ဴ
နည့ဵလမ့ဵ၊ထို့ ္ပင့
ထိမု ျတ့ပုဳစာအုပ့ကိုမပးက့မစီဵေအာင့သိမ့ဵထာဵရမည့ကာလအပိ
ဴ
ုင့ဵအခ
္ ာဵကို
၁
သတ့မျတ့နိုင့သည့။

၁
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အလုပ့လုပ့သည့ဴ အခးိန့သည့ ပုဒ့မ ၆၇ အရ ကပ့ထာဵရမည့ဴ နို့တစ့စာနျင့ဴ ၎င့ဵ ၊ ပုဒ့မ ၆၈ အရ
ထာဵရျိရမည့ဴ မျတ့ပုဳစာအုပ့နျင၎င့
့ဴ ဵ ညီေ်တ့ေစခ
္ င့ဵ။
၆၉။ မည့သည့ဴ လူက
ြ ီဵ အလုပ့သမာဵကိမု ျှ၊ အလုပ့ရုဳတ်င့ ပုဒ့မ ၆၇ အရ ္မင့သာေအာင့ ကပ့ထာဵ
သည့ဴ လူ ြကီဵမးာဵ အလုပ့လုပ့ရန့ ကာလအပိုင့ဵအ ္ခာဵဆိုင့ရာ နို့တစ့စာနျင့ဴအညီမျ လ်ဲ၍၊ ထို့ ္ပင့
ပုဒ့မ ၆၈ အရထာဵရျိသည့ဴ လူက
ြ ီဵ အလုပ့သမာဵ မျတ့ပုဳ စာအုပ့တင် ့ ထို သူ၏ အမည့နျင့ဴ ယျဥ့လးက့
ြကိုတင့ေရဵသ်င့ဵထာဵသည့ဴ ေရဵသ်င့ဵခးက့မးာဵနျင့ဴ အညီမျလ်ဲ ၍၊ အလုပ့ရုဳတ်င့ အခ
္ ာဵ နည့ဵ္ဖင့ဴ
ခိုင့ဵေစခ
္ င့ဵမပ
္ ုရ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ လုပ့ခ်င့ဴမ ္ပုရ။
ကင့ဵလ်တ့ခ်င့ဴ္ပုသည့ဴ နည့ဵဥပေဒမးာဵ ္ပုပိုင့ခ်င့ဴအာဏာ။
၁

၇၀။ (၁)

အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန
သည့၊ အလုပ့ရုဳတ်င့
ြကီဵ ေကပ့ရှု ေကည့သ
ဴ ည့ဴအလုပ့၊သို့တည့ဵမဟုတ့၊
စီမအ
ဳ ပု ့ခးုပ့သည့ဴအလုပလ
့ ုပ့သူတို့ကေို သာ့၎င့ဵ၊
လျှို့ဝျကအ
့ ပ့သည့ဴအလုပ့တ်င့
ခိုင့ဵေစထာဵသူတို့ကိုေသာ့၎င့ဵ၊ အဓိပ္ပါယ့
ေဖာ့္ပသည့ဴ
၃
နည့ဵဥပေဒမးာဵပ
္ ုနိုင့သည့ဴ္ပင့၊***** ဤအခန့ဵရျိ ္ပ
ဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵသည့၊
ယင့ဵသို့ေသာ အဓိပ္ပါယ့ေဖာ့္ပထာဵသူတဦဵဦဵနျငမ့ဴ ျှ မသက့ဆိုင့ေစရ။

(၂)

အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နျငလူ့ဴ မှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန သည့၊အလုပ့ရုဳမးာဵရျိ လူက
ြ ီဵ
အလုပ့သမာဵမးာဵအတ်က့ နည့ဵဥပေဒ မးာဵပ
္ ုနိုင့သည့။ ထိုနည့ဵဥပေဒမးာဵ သည့
္ပဋ္ဌာန့ဵထာဵသည့ဴ စည့ဵကမ့ဵခးက့မးာဵနျင့ဴ မဆန့့ကးင့ေစဘဲ ္ပဋ္ဌာန့ဵထာဵသည့အထိ-(က) အေရဵတ ြကီဵ ္ပင့ရန့ အလုပ့တ်င့ လုပ့သည့ဴ အလုပ့သမာဵမးာဵကို ၊ ပုဒ့မ ၅၉၊
၆၀၊ ၆၁၊ ၆၂၊ ၆၃ နျင့ဴ ၆၄ ရျိ ္ပ ဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵနျင့ဴ သက့ဆိုင့္ခင့ဵမျ
ကင့ဵလ်တ့ေစနိုင့သည့။

၁

(ခ)

အလုပ့ရုဳဆိုင့ရာ အရပ့ရပ့ လုပ့ကိုင့ ေဆာင့ရ်က့မှုအတ်က့ ကန့့သတ့ထာဵ
သည့ဴ အလုပ့အခးိန့မျလ်န့လးက့ လုပ့ရန့လိုအပ့သည့ဴ ြကိုတင့ စီမဳလုပ့ရေသာ
အလုပ့မးိုဵနျင့ဴ ္ပည့ဴစုဳေစရန့ လုပ့ရေသာ အလု
ပ့မးိုဵတ်င့ လုပ့သည့ဴ
အလုပ့သမာဵမးာဵကို၊ ပုဒ့မ ၅၉၊ ၆၂၊ ၆၃ နျင့ဴ ၆၄ ရျိ ္ပ ဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵနျင့ဴ
သက့ဆိုင့္ခင့ဵမျ ကင့ဵလ်တ့ေစနိုင့သည့။

(ဂ)

ြကိုဵက
ေ ာဵက
ြ ိုဵက
ေ ာဵမျှသာ လုပ့ရန့ လို္ခင့ဵေက
ေ ာင့ဴ၊ အလုပ့သမာဵမးာဵ အလုပ့
ဝတ့တရာဵ ေဆာင့ရ်က့ေနစဥ့၊ ထိုသူတို့အလုပ့ မလုပ့ဘဲ
ေနရသည့ဴ
ေကာဵအခးိန့နာရီမးာဵမျာ သာမန့အာဵဖ
္ င့ဴ ပုဒ့မ ၆၃ အရ၊ လိုအပ့သည့ဴ
အာဵလပ့ခးိန့မးာဵထက့ ပိုလျှင၊့ ထိုအလုပ့မးုိဵ တ်င့ လုပ့သည့ဴ အလုပ့သမာဵ
မးာဵကို၊ ပုဒ့မ ၅၉၊ ၆၂၊ ၆၃နျင၆့ဴ ၄ ရျိ ္ပ ဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵနျင့ဴ သက့ဆုိ င့္ခင့ဵမျ
ကင့ဵလ်တ့ေစနိုင့သည့။

၁
၃

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ ပယ့ဖးက့သည့။
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(ဃ) အလုပ့လုပ့နည့ဵနျငစ့ဴ ပ့လးဥ့ဵသည့ဴ အေက
ေ ာင့ဵထူဵမးာဵေက
ေ ာင့ဴ တရက့ ပတ့
လုဳဵ အဆ က့မ ္ပတ့လုပ့ရမည့ဴ အလုပ့တခုခုတ်င့လုပ့သည့ဴ အလုပ့သမာဵ မးာဵ
ကို၊ ပုဒ့မ ၅၉၊ ၆၀၊ ၆၂၊ ၆၃ နျင့ဴ ၆၄ ရျိ ္ပ ဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵနျင့ဴ သက့ဆိုင့္ခင့ဵမျ
ကင့ဵလ်တေ့ စနိုင့သည့။
(င)

ေန့စဥ့္ပုရမည့ဴ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ေန့စဥ့ ထုတ့ေပဵရမည့ဴ မရျိမ ္ဖစ့ေသာ
ပစ္စည့ဵမးာဵကို္ပုသည့ဴ၊ သို့ တည့ဵမဟုတ့ ထုတ့ေပဵသည့ဴ အလုပ့သမာဵ
မးာဵကို၊ပုဒ့မ ၆၈ ရျိ ္ပ ဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵနျင့ဴ သက့ဆိုင့္ခင့ဵမျ ကင့ဵလ်တ့ေစ
နိုင့သည့။

(စ)

ရာသီဥတု တခုခုအတ်င့ဵမျတပါဵ၊ အခ
္ ာဵ ရာသီဥတုမးာဵ တ်င့ မလုပ့နိုင့ေသာ
္ပုလုပ့မလ
ှု ုပ့ငန့ဵစဥ့မးာဵတ်င့ လုပ့သည့ဴ အလုပ့သမာဵမးာဵကိ၊ု ပုဒ့မ၆၀ရျိ
္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့ မးာဵ နျင့ဴ သက့ဆိုင့္ခင့ဵမျ ကင့ဵလ်တ့ေစနိုင့သည့။

(ဆ) ဥတုမမျန့ကန့မှုကို အေက
ေ ာင့ဵ ္ပု၍ ရဳဖန့ရဳခါသာ လုပ့ရေသာ ္ပုလုပ့မှု
လုပ့ငန့ဵစဥ့မးာဵတ်င့ လုပ့သည့ဴ အလုပ့သမာဵမးာဵကို၊ ပုဒ့မ ၆၀ နျင့ဴ ၆၃ မးာဵရျိ
္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵနျင့ဴ သက့ဆိုင့္ခင့ဵမျ ကင့ဵလ်တ့ေစနိုင့သည့။
(ဇ)

(၃)

ဘ်ိုင့လာအိုဵရုဳမးာဵတ်င့္ဖစ့ေစ၊ စက့အခန့ဵမးာဵတ်င့ ္ဖစ့ေစ ၊ လုပ့သည့ဴ၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ အာဵေပဵစက့ကို ္ဖစ့ေစ၊ အာဵပို့စက့ကို ္ဖစ့ေစ၊
ေကည့ဴရှုလုပသ
့ ည့ဴ အလုပ့သမာဵမးာဵကို ၊ ပုဒ့မ ၅၉ နျင့ဴ ၆၀ ရျိ
္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵနျင့ဴ သက့ဆိုင့္ခင့ဵမျ ကင့ဵလ်တ့ေစနိုင့သည့။

ကင့ဵလ်တ့ခ်င့ဴ တခုခု္ပ ဋ္ဌာန့ဵသည့ဴ ပုဒ့မ ခ်ဲ (၂) အရ၊ ္ပုေသာ နည့ဵဥပေဒ မးာဵသည့၊
၁
အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန
က သင့ဴေလးာ့သည့
၁

ထင့္မင့သည့ဴအတိုင့ဵ၊ အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန
္ပဋ္ဌာန့ဵသည့ဴ စည့ဵကမ့ဵခးက့မးာဵနျင့ဴ မဆန့့ ကးင့ေစဘဲ၊ ပုဒ့မ ၆၇ ရျိ ္ပ ဋ္ဌာန့ဵခးက့
မးာဵမျ ကင့ဵလ်တ့ခ်င့ဴ္ပုရန့ ္ပဋ္ဌာန့ဵနိုင့သည့။
(၄)

ဤပုဒ့မအရ နည့ဵဥပေဒမးာဵပ
္ ုရာတ်င့ အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵ
၁
ဝန့က
ြ ီဵဌာန သည့၊ အလုပ့သမာဵ အမးိုဵအစာဵ အာဵလုဳဵအတ်က့၊ ရက့သတ္တ တပတ့
တ်င့ အမးာဵဆုဳဵ အလုပ့လုပ့သည့ဴ အခးိန့နျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵ၍ ကန့့သတ့ခးက့မးာဵ
္ပဋ္ဌာန့ဵရမည့။ ပုဒ့မခ်ဲ (၂)၊ အပိုဒ့ (က) အရ ခ်င့ဴ္ပုသည့ဴ ကင့ဵလ်တ့ခးက့မျတပါဵ၊
အခ
္ ာဵ ကင့ဵလ်တ့ခးက့မးာဵသည့၊ ထိုကန့့သတ့ခးက့မးာဵနျင့ဴ မဆန့့ကးင့ရ။

(၅)

ဤပုဒ့မအရ၊ ္ပုလုပ့သည့ဴ နည့ဵဥပေဒမးာဵမျာ သုဳဵနျစ့ထက့ပို၍ အာဏာမတည့ေစရ။

၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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(၆)

၁

အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန
သည့၊ ဤအခန့ဵရျိ
္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵကို အကးိုဵသက့ေရာက့ေစရန့ အလို့ငျါ၊ သင့ဴသည့ ထင့္မင့သည့ဴ
အတိုင့ဵ အခ
္ ာဵကိစ္စ တခုခုအတ်က့ ္ပဋ္ဌာန့ဵရန့ နည့ဵဥပေဒမးာဵ ္ပုနိုင့သည့။

ကင့ဵလ်တ့္ခင့ဵ္ပုသည့ဴ အမိန့ မးာဵပ
္ ုပိငု ့ခ်င့ဴ အာဏာ။
၇၁။ (၁)

လုပ့သည့အ
ဴ လုပအ
့ မးိုဵအစာဵေက
ေ ာင့ဴေသာ့၎င့ဵ၊ အခ
္ ာဵ အေက
ေ ာင့ဵအခးက့မးာဵေက
ေ ာင့ဴ
ေသာ့၎င့ဵ၊အလုပ့ရုဳတခုခုတ်င့ ္ဖစ့ေစ ၊ အလုပ့ရုဳအမးိုဵအစာဵ တခုခုတ်င့ ္ဖစ့ေစ ၊
လုပ့သည့ဴ အလုပ့သမာဵမးာဵ အလုပ့လုပ့သည့ဴ အခးိန့ကာလ အပိုင့ဵအခ
္ ာဵ
မးာဵကို ြကိုတင့၍ သတ့မျတ့ရန့မသင့ဴဟု အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵ
၁
ဝန့က
ြ ီဵဌာန
ကထင့္မင့လျှင့၊ အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵ
၁

ဝန့က
ြ ီဵဌာန သည့ မိမိသငဴ့ေလးာ့သည့ ထင့္မင့သမျှ ၊ သင့ဴေလးာ့သည့ ထင့ ္မင့သည့ဴ
နည့ဵလမ့ဵအတိုင့ဵ၊ အလုပ့ လုပ့သည့ဴကာလအပိုင့ဵအခ
္ ာဵမးာဵကို ထိေရာက့စ်ာ
ြကီဵ ေကပ့အုပ့ခးုပ့နိုင့ရန့၊ မိမိသင့ဴ သည့ ထင့္မင့ေသာ စည့ဵကမ့ဵခးက့မးာဵထာဵလးက့ ၊
ထိုအလုပ့သမာဵမးာဵနျင့ဴ ပက့သက့၍ ပုဒ့မ ၆၇ ရျိ ္ပဋ္ဌာန့ဵ ခးက့မးာဵကို အမိန့ စာဖ
္ င့ဴ
ေလးာဴေပါဴအတည့္ပုနိုင့သည့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ္ပင့ဆင့နိုင့သည့။
(၂)

အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန

၁

ကေသာ့၎င့ဵ၊ အလုပ့

၁

သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန
၏ ြကီဵ ေကပ့အုပ့ခးုပ့္ခင့ဵကို
လိုက့နာ၍၊ အလုပ့ရုဳနျငအ
့ဴ လုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့က
ေ ာဵေရဵ
၁
မျူဵခးုပ့ ကေသာ့၎င့ဵ အလုပ့ရုဳအာဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အလုပ့ရုဳ
မးာဵအာဵ၊
အထူဵသဖ
္ င့ဴ မးာဵပ
္ ာဵလျ ေသာ အလုပ့မးာဵကို လုပ့နို င့ေစရန့ အလို့ငျါ၊ ကင့ဵလ်တ့
ခ်င့ဴ္ပုရန့ လိုအပ့သည့
ဟူေသာအေက
ေ ာင့ဵေက
ေ ာင့ဴ အလု ပ့ရုဳတခုခုတ်င့္ဖစ့ေစ၊
အလုပ့ရုဳစု၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အလုပ့ရုဳ အမးိုဵအစာဵ တခုခုတ်င့္ဖစ့ေစ ၊ လုပ့သည့ဴ
လူက
ြ ီဵအလုပ့ သမာဵတဦဵဦဵကို၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ လူက
ြ ီဵအလုပ့သမာဵ အာဵလုဳဵကို
၁
အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန
က၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
၁

အလုပ့ရုဳနျင့ဴ အလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့ က၊
သင့ဴသည့ ထင့္မင့သည့ဴ စည့ဵကမ့ဵခးက့မးာဵထာဵ၍၊ ပုဒ့မ ၅၈၊ ၆၀၊ ၆၂၊ ၆၃၊ ၆၄ နျင့ဴ
၆၇ ရျိ ္ပဋ္ဌာန့ဵ ခးက့ တခုခုမျ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ္ပ ဋ္ဌာန့ဵခးက့အာဵလုဳဵမျ အမိန့ စာဖ
္ င့ဴ
ကင့ဵလ်တ့ခ်င့ဴ္ပုနိုင့သည့။
(၃) ရက့သတ္တ တပတ့လျှင့ အလုပ့လုပ့သည့ဴ အခးိန့နျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵ ၍ ပုဒ့မခ်ဲ (၂) အရ၊
ခ်င့ဴ္ပုသည့ဴ ကင့ဵလ်တ့ခးက့သည့၊ ပုဒ့မ ၇၀ ၊ ပုဒ့မခ်ဲ (၄) အရ၊ ္ပ ဋ္ဌာန့ဵထာဵသည့ဴ
အမးာဵဆုဳဵအခးိန့ ကန့့သတ့ခးက့မးာဵနျင့ဴ မဆန့့ကးင့ေစရ။
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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(၄) ပုဒ့မခ်ဲ (၂) အရ ထုတ့ဆင့ဴသည့ဴ အမိန့ သည့၊ ထိုအမိန့ တ်င့ သီဵ ္ခာဵေဖာ့္ပထာဵသည့ဴ
ကာလအပိုင့ဵအခ
္ ာဵမျှသာ အတည့္ဖစ့ရမည့၊ သို့ရာတ်င့ အလုပ့ရုဳမန့ေနဂးာအာဵ၊
ထိုအမိန့ ထုတ့ဆင့ဴေ ေကာင့ဵ နို့တစ့စာေပဵသည့ဴေန့မစ၍
ျ နျစ့လထက့ပို၍အတည့ မဖ
္ စ့
ေစရ။
သို့ရာတ်င့ ္ပည့သူ့အကးိုဵငျါ လိုအပ့သည့ဟု အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵ
၁
၁
ဝန့ ြကီဵဌာန ထင့္မင့သေဘာရရျိလျှင့၊ အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန
သည့၊ ္ပန့တမ့ဵတ်င့ အမိန့ ေ ေကာ့္ငာစာ ထုတ့္ပန့၍ ၊ ထိုအမိန့ အတည့္ဖစ့သည့ဴ ကာလအပိုင့ဵ
အခ
္ ာဵကို အမိန့ ေ ေကာ့္ငာစာတ်င့ သီဵ ္ခာဵေဖာ့္ပသည့ဴ ကာလ အပိုင့ဵအခ
္ ာဵထိ၊ အခါအာဵ ေလးာ့စ်ာ
တိုဵ္မေင့ဴေပဵနိုင့သည့။ ထိုသို့ တိုဵ္မေင့ဴေသာ ကာလ အပိုင့ဵအခ
္ ာဵသည့ တက
ြ ိမ့လျှင့ ေခ
္ ာက့လထက့
မပိုေစရ။
၇၂။

၁၉၆၂ ခုနျစ့၊ ေတာ့လျန့ေရဵေကာင့စီ ဥပေဒ အမျတ့ ၇ အရ ပယ့ဖးက့သည့။

အခးိန့ပိုလုပ့ရသည့ဴအတ်က့ အခပို။
၇၃။ ။(၁) အလုပ့သမာဵ တဦဵတေယာက့သည့၊အလုပ့ရုဳတ်င့ ပုဒ့မ ၅၉ နျင့ဴ ၆၂ တ်င့ သတ့မျတ့
ထာဵသည့ဴ အခးိ န့ထက့ပို၍ လုပ့ရလျှင့၊ ထိုသူသည့ မိမိအခးိန့ပို လုပ့ရသည့ဴအတ်က့ ၊
မိမိ သာမန့ရရျိသည့ဴ အခနှုန့ဵ၏ နျစ့ဆ ရေစရမည့ဴ္ပင့၊ ရျာဵပါဵစရိတ့ ရေနလျှင့
ထိုအခးိန့ပို လုပ့ရသည့ဴ ေန့အတ်က့ ေပဵမ
ြ ဲနှုန့ဵအတို င့ဵ ရျာဵပါဵစရိတ့ကိုလည့ဵ
ရေစရမည့။
(၂) အလုပ့ရုဳတ်င့ အလုပ့သမာဵမးာဵကို ပုတ့္ပတ့နှုန့ဵေပါ်တ်င့ အ ေ္ခပ
္ ု၍ အခေပဵလျှင့၊
၁
အလုပ့ရုဳနျင့ဴ အလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့
သည့၊ ဆိုင့ရာ အလုပ့ရျင့နျင့ဴ အလုပ့သမာဵ ကိုယ့စာဵလျ ယ့မးာဵနျင့ဴ တိုင့ပင့၍၊ ဤ
ပုဒ့မအလို့ငျါ၊ အခးိန့ နာရီအလိုက့ အခနှုန့ဵမးာဵကို ထိုအလုပ့သမာဵမးာဵ လုပ့၍
ရသည့ဴ ေင်၏ ပးမ့ဵမျှရနှုန့ဵနျင့ဴ တူညီ နိုင့သမျှ တူညီေအာင့ သတ့မျတ့ရမည့။ ထို့ ္ပင့
ယင့ဵသို့ သတ့မျတ့သည့ဴ အခနှုန့ဵမးာဵသည့ ဤပုဒ့မ အလို့ငျါ ၊ ထိုအလုပ့သမာဵ
မးာဵ၏ သာမန့အခနှုန့ဵမးာဵ ္ဖစ့သည့ဟူ၍ မျတ့ယူရမည့။
၁

(၃) အလုပ့ရုဳနျငအ
့ဴ လုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန သည့၊ဤပုဒ့မရျိ ္ပ ဋ္ဌာန့ဵခးက့
မးာဵကို လိုက့နာေစရန့ အလို့ငျါ ၊ အလုပ့ရုဳတ်င့ ထာဵရျိရမည့ဴ မျတ့ပုဳစာအုပ့မးာဵကို
၁
သတ့မျတ့နိုင့သည့။
ရျင့ဵလင့ဵခးက့။
။ ဤပုဒ့မအရ ေပဵရမည့ဴ အခပိုကို တ်က့ခးက့ရန့ အလို့ငျါ
“အခ” ဆိုသည့မျာ၊ မည့သည့ဴ စရိတ့မျှမပါေသာ အခသက့သက့ ္ဖစ့
သည့ဟု
မျတ့ယူရမည့။
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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(၄)

တရာဵရုဳဵသည့ ပုဒ့မ ၅၉ နျင့ဴ ၆၂ တို့အရ အလုပ့သမာဵအာဵ ေပဵရန့ပးက့
က်ကခ့ ဲဴသည့ဴ ပုဒ့မခ်ဲ (၁) ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့ပါ အခးိန့ပိုလုပ့ခကို ေပဵထိုက့သည့ဴအေက
ေ ာင့ဵ
ေပါ်ေပါက့ပါကရထိုက့ေသာ အခးိန့ပိုလုပ့ခကိုေပဵရန့တာဝန့ရျိသူကထိုအလုပ့သမာဵအာဵ
၂
ထုတ့ေပဵရန့ အမိန့ ခးမျတ့ရမည့။

တရက့တည့ဵ၌အလုပ့ရုဳနျစ့ရုဳတ်င့ အလုပ့လုပ့္ခင့ဵကို ကန့့သတ့္ခင့ဵ။
၇၄။ ္ပဋ္ဌာန့ဵသတ့မျတ့သည့ဴ အေက
ေ ာင့ဵအခးက့မးာဵတ်င့မျတပါဵ မည့သည့ဴ လူက
ြ ီဵ အလုပ့သမာဵ
ကိုမျှ၊ အလုပ့ရုဳတခု၌ အလုပ့လုပ့ြပီဵ ္ဖစ့လျှင့၊ ထိုေန့၌ပင့ အခ
္ ာဵအလုပ့ရုဳ တခု၌ အလုပ့မလုပ့
ေစရ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ လုပ့ခ်င့ဴမ ္ပုရ။
အခန့ဵ ၈။
လူငယ့မးာဵ ခိုင့ဵေစခ
္ င့ဵ။
ငယ့ရ်ယ့ေသာကေလဵမးာဵ ခိုင့ဵေစခ
္ င့ဵကို တာဵမ
္ စ့္ခင့ဵ။
၇၅။ အသက့တစ့ဆယ့ဴေလဵနျစ့ မပ
္ ည့ဴေသဵသည့ဴ
အလုပ့မလုပ့ေစရ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ လုပ့ခ်င့ဴမ ္ပုရ။

၁

မည့သည့ဴကေလဵကိုမျှ အလုပ့ရုဳ တခုခုတ်င့

၇၅-က။ မည့သည့ဴ လူငယ့ကိုမျှ ေဘဵအန္တရာယ့ရျိေစေသာ၊ ကးန့ဵမာေရဵထိခိုက့ေစေသာ၊
ပညာသင့က
ေ ာဵနိုင့သည့ဴ အခ်င့ဴအေရဵကို အေနျာင့ဴအယျက့ ္ဖစ့ေစေသာ၊
စာရိတ္တနျင့ဴဂုဏ့သိက္ခာကို ထိခိုက့ေစေသာ နည့ဵလမ့ဵမးာဵဖ
္ င့ဴ အလုပ့ခိုင့ဵ ေစခ
္ င့ဵမ
၂
္ပုရ။
အထိမ့ဵအမျတ့မးာဵကိ၊ု လူက
ြ ီဵ အလုပ့သမာဵမဟုတ့သည့ဴ အလုပ့သမာဵမးာဵက ေဆာင့ထာဵရခ
္ င့ဵ။
၁

၇၆။ အသက့တစ့ဆယ့ေဴ လဵနျစ့္ ပည့ဴြပီဵ သည့မဴ ည့သည့ဴကေလဵကိုမ၊ျှသို့တည့ဵမဟုတ့ မည့သည့ဴ
လူရ်ယ့ကိုမျှ ---(က) ပုဒ့မ ၇၇ အရ၊
ထိုသူအာဵ ရည့ေွှန့ဵ၍ ထုတ့ေပဵသည့ဴ ၊ အလုပ့လုပ့ရန့
၁
သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့ လက့မျတ့ ကို၊ အလုပ့ရုဳ
မန့ေနဂးာက သိမ့ဵဆည့ဵမထာဵလျှင့၊ ထို့ ္ပင့
(ခ)

ထိုသူသည့ မိမိအလုပ့လုပ့ေနစဥ့၊ ယင့ဵသို့ေသာ အလုပ့လုပ့ရန့သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ
၁
မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ ကို ရည့ေွှန့ဵသည့ဴ အထိမ့ဵအမျတ့ကို
ေဆာင့မထာဵလျှင့

အလုပ့ရုဳတ်င့ အလုပ့မလုပ့ေစရ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ လုပ့ခ်င့ဴမ ္ပုရ။
၁
၂

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ ္ဖည့ဴစ်က့သည့။
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၁

အလုပ့လုပ့ရန့ သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့
၇၇။ (၁)

(၂)

၁

အလုပ့လုပ့ရန့ သင့ဴေလးာ့ ေက
ေ ာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့
ထုတ့ေပဵသည့ဴ ဆရာဝန့သည့၊ အလုပ့ရုဳတ်င့အလုပ့လုပ့လိုသည့ဴ ၊ လူငယ့က ္ဖစ့ေစ၊
ထိုသူ၏ မိဘက၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အုပ့ထိန့ဵသူက ္ဖစ့ေစ၊ ထိုသူကို ခိုင့ဵေစလိုသည့ဴ
အလုပ့ရုဳ မန့ေနဂးာက ္ဖစ့ေစ ၊ ေလျှာက့ထာဵလျှင့၊ ယင့ဵသို့ေသာ
အလုပ့ကို
ထိုသူလုပ့ရန့ သင့ဴေလးာ့သည့ မသင့ဴေလးာ့သည့ကို အမျန့သိရျိ ရေအာင့ ထိုသူကို
စမ့ဵသပ့ စစ့ေဆဵရမည့။
၁
အလုပ့လုပ့ရန့ သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့
ထုတ့ေပဵသည့ဴဆရာဝန့သည့၊ စမ့ဵသပ့ စစ့ေဆဵခ
္ င့ဵ ္ပုပ
ြ ီဵကာလ၊ ္ပဋ္ဌာန့ဵ ထာဵ
သည့ပဴ ုဳစဳ္ဖင့ဴေရဵသာဵေသာေအာက့ပါ အလုပ့လုပ့ရန့
သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ
၁
မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့
ကိထ
ု ိုသူအာဵထုတ့ေပဵနိုင့သည့၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ အသစ့လဲလျယ့ ေပဵနိုင့သည့--၁
(က) ထိုလူငယ့သည့
အသက့တစ့ဆယ့ဴေလဵနျစ့္ပည့ဴြပီဵ
္ဖစ့ေ ေကာင့ဵ၊
္ပဋ္ဌာန့ဵထာဵသည့က
ဴ ာယဗလ အဆင့ဴအတန့ဵမးာဵသို့ ေရာ က့ရျိြပီဵ ္ဖစ့ေ ေကာင့ဵ၊
ထို့္ပင့
ယင့ဵသို့ေသာ အလုပ့ကို ထိုလူငယ့လုပ့ရန့
သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵမးာဵဖ
္ င့ဴ အလုပ့လုပ့ရန့သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့
၁
ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့
ထုတ့ေပဵသည့ဴဆရာဝန့က ေကးနပ့လျှင့
အလုပ့ရုဳတ်ငက
့ ေလဵအဖ
္ စ့
အလုပ့လုပ့ရန့သင့ေဴ လးာ့ေ ေကာင့ဵ
၁
မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ ။
(ခ)

၁

ထိုလူငယ့သည့ အသက့တစ့ဆယ့ဴေ္ခာက့နျစ့္ပည့ဴြပီဵ ္ဖစ့၍ အလုပ့ရုဳတ်င့
တရက့လုဳဵအတ်က့ အလုပ့လုပ့ရန့ သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ္ဖင့ဴ၊ အလုပ့လုပ့ရန့
၁
သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ ထုတ့ေပဵ
သည့ဴ ဆရာဝန့က ေကးနပ့လျှင့၊ အလုပ့ရုဳတ်င့ လူက
ြ ီဵ အဖ
္ စ့ အလုပ့လုပ့ရန့
၁
သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ ။
၁

သို့ရာတ်င့ အလုပ့လုပ့ရန့ သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့
ထုတ့ေပဵသည့ဴ ဆရာဝန့သည့ လူငယ့အလုပလ
့ ုပ့ရန့ ြကဳရ်ယ့သည့ဴေန ရာနျင့ဴ ထိုသူကို ခိုင့ဵေစမည့ဴ
္ပုလုပ့မှုလုပ့ငန့ဵစဲ့
အေက
ေ ာင့ဵကို ကိုယ့တိုင့သိရျိြပီဵ မဟုတ့လျှင့၊ ထိုေနရာကို
စစ့ေဆဵပ
ြ ီဵမျသာလျှင့၊ ပုဒ့မခ်ဲ (၁) အရ အလုပ့လုပ့ရန့ သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့
၁
ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ ကို ထုတ့ေပဵရမည့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အသစ့လဲလျယ့ေပဵရမည့။
(၃) ပုဒ့မခ်(ဲ ၂)အရထုတ့ေပဵသည့ဴ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အသစ့လဲလျယ့ေပဵသည့ဴ အလုပ့လုပ့
၁
ရန့သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့
သည့
ထုတ့ေပဵသည့ဴေန့မျစ၍ ဆယ့ဴနျစ့လအတ်က့သာ အတည့္ဖစ့ရမည့။
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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(၄)

(၅)

(၆)

ပုဒ့မခ်ဲ (၂)အရ၊ ထုတ့ေပဵသည့ဴ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အသ
စ့လဲလျယ့ေပဵသည့ဴ
၁
အလုပ့လုပ့ရန့ သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ ကို
ခိုင့ဵေစခဳရမည့ဴ လူငယ့နျင့ဴ ပက့သက့သည့ဴ အလုပ့အမးိုဵအစာဵနျင့ဴ စပ့လးဥ့ဵ၍
စည့ဵကမ့ဵခးက့မးာဵကိုထာဵ၍ ထုတ့ေပဵနိုင့သည့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
ဆယ့နဴ ျစ့လ
မေစဴမလ
ီ ူငယ့ကို ္ပန့လည့
စမ့ဵသပ့ စစ့ေဆဵရမည့ဟု
အလုပ့လုပ့ရန့
၁
သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ တ်ငစ့ ည့ဵကမ့ဵခးက့
ထည့ဴသ်င့ဵေရဵသာဵနိုင့သည့။
ပုဒ့မခ်ဲ (၂) အရ ထုတ့ေပဵသည့ဴ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အသစ့လဲလျယ့သည့ဴ အလုပ့
၁
လုပ့ရန့သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့
ရရျိသူသည့ ထိုလက့မျတ့တ်င့ ေရဵသာဵေဖာ့္ပထာဵသည့ဴအတိုင့ဵ ကေလဵ၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ လူက
ြ ီဵ
အဖ
္ စ့္ဖင့ဴ အလုပ့ရုဳတ်င့ ဆက့လက့လုပ့ရန့
မသင့ဴေလးာ့ေတာဴေ ေကာင့ဵအလုပလ
့ ုပ့ရန့သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့
၁
ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ ထုတ့ေပဵသည့ဴ ဆရာဝန့က ထင့္မင့ သေဘာရရျိလျှင့၊
ဆရာဝန့သည့ ထို
အလုပ့လုပ့ရန့ သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့
၁
ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ ကို ရုပ့သိမ့ဵရမည့။
၁

အလုပ့လုပ့ရန့ သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့
ထုတ့ေပဵသည့ဴ ဆရာဝန့သည့၊ အလုပ့လုပ့ရန့ သင့ဴေလးာ့ ေက
ေ ာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့
၁
ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ ကို္ဖစ့ေစ၊ ေတာင့ဵဆိုသည့ဴ အလုပ့လုပ့ရန့
၁

(၇)

(၈)
၁

သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့
မးုိဵကို ္ဖစ့ေစ၊
ထုတ့ေပဵရန့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
အသစ့လဲလျယေ့ ပဵရန့ ္င င့ဵဆိလ
ု ျှငေ့ သာ့၎င့ဵ၊
ရုပ့သိမ့ဵလျှင့ေသာ့၎င့ဵ အလုပ့လုပ့ရန့သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့
၁
ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ ေတာင့ဵဆိုပိုင့ခ်င့ဴရျိသူက မည့သည့ဴ အေက
ေ ာင့ဵေက
ေ ာင့ဴ
ယင့ဵသို့ ္ငင့ဵဆိုသည့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ရုပ့သိမ့ဵသည့ကို ေဖာ့္ပရန့ ဆရာဝန့အာဵ
ေတာင့ဵဆိုလျှင့၊ ထိုအေက
ေ ာင့ဵမးာဵကို ေရဵသာဵေဖာ့္ပရမည့။
ပုဒ့မခ်ဲ (၄) တ်င့ ရည့ေွှန့ဵထာဵသည့ဴ စည့ဵကမ့ဵခးက့မးာဵထာဵလးက့ ၊ အလုပ့လုပ့ရန့
၁
သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့
ထုတ့ေပဵသည့ဴ
ဆရာဝန့က လူငယ့နျင့ဴပက့သက့၍ ၊ ဤပုဒ့မအရ အလုပ့လုပ့ရန့ သင့ဴေလးာ့
၁
ေက
ေ ာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့
ကို ထုတ့ေပဵလျှင့၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ အသစ့လဲလျယ့ေပဵလျှင့ ထိုလူငယ့ကို စည့ဵကမ့ဵခးက့မးာဵ
နျင့ဴ
အညီမျလ်ဲ၍ ခိုင့ဵေစခ
္ င့ဵမပ
္ ုရ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အလုပ့လုပ့ခ်င့ဴ မပ
္ ုရ။
ဤပုဒ့မအရ ထုတ့ေပဵသည့ဴ အလုပလ
့ ုပ့ရန့ သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။

60
၁

ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ အတ်က့ေပဵေဆာင့ရမည့အခေင်
ဴ
ကဆ
ို ိုင့ရာလုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့
ကေပဵေဆာင့ရမည့။ လူင ယ့ထဳမျ္ဖစ့ေစ၊ သူ၏ မိဘထဳမျ္ဖစ့ေစ ၊ အုပ့ထိန့ဵသူထဳမျ
္ဖစ့ေစ၊ မေတာင့ဵဆိုရ။
လူရ်ယ့သို့ ထုတ့ေပဵသည့ဴ အလုပ့လုပ့ရန့သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့
၁
လက့မျတ့ ၏ အကးိုဵ။
၇၈။ ။(၁) ပုဒ့မ ၇၇၊ ပုဒ့မခ်ဲ (၂)၊ အပိုဒ့ (ခ) အရ အလုပ့ရုဳတ်င့ လူက
ြ ီဵအဖ
္ စ့ အလုပ့လုပ့ရန့
၁
သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့
ရသည့ဴ္ပင့
အလုပ့ရုဳတ်င့ အလုပ့လုပ့ ေနစဥ့ ထို အလုပ့လုပ့ရန့ သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့
၁
ဆရာဝန့ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ ကို ရည့ေွှန့ဵသည့ဴ အထိန့ဵ အမျတ့ကိုလည့ဵ
ေဆာင့ထာဵသည့ဴလူရ်ယ့သည့၊ အခန့ဵ ၇ ပါ ကိစ္စမးာဵ အလို့ငျါ၊ လူက
ြ ီဵ ္ဖစ့သည့ဟူ၍
မျတ့ယူရမည့။
(၂)

ပုဒ့မ ၇၇၊ ပုဒ့မခ်ဲ (၂)၊ အပိုဒ့ (ခ)အရ၊ အလုပ့ရုဳတ်င့ လူက
ြ ီဵ အဖ
္ စ့ အလုပ့လုပ့ရန့
၁
သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့
မရသည့ဴ
လူရ်ယ့သည့၊ အသက့မည့မျှ ပင့ ရျိေစကာမူ၊ ဤအက့ဥပေဒ အလို့ငျါ
ကေလဵဖ
္ စ့သည့ဟူ၍ မျတ့ယူရမည့။

(၃)

အလုပ့လုပ့ရန့ သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳ
တင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့
လက့မျတမ့ ရရျိေသာ မည့သည့ဴ လူရ်ယ့ကိုမျှ အလုပ့ရုဳ၌ ညေန ေခ
္ ာက့ နာရီမျ နဳနက့
၂
ေခ
္ ာက့နာရီ အခးိန့အတ်င့ဵ မခိုင့ဵေစရ သို့မဟုတ့ အလုပ့လုပ့ခ်င့ဴ မပ
္ ုရ။

ကေလဵမးာဵ အလုပ့လုပ့သည့ဴ အခးိန့။
၇၉။ ။(၁) မည့သည့ဴကေလဵကိုမျှ အလုပ့ရုဳ၌ ----(က) မည့သည့ရဴ က့တ်င့မျှ ေပါင့ဵေလဵနာရီထက့ပို၍ မခိုင့ဵေစရ၊ သို့တည့ဵ မဟုတ့
အလုပလ
့ ုပ့ခ်င့ဴ မပ
္ ုရ။
(ခ)
(၂)

၁
၂

ညေန ေခ
္ ာက့နာရီမျ နဳနက့ ေခ
္ ာက့နာရီထိ အခးိန့အတ်င့ဵ
သို့တည့ဵ မဟုတ့ အလုပ့လုပ့ခ်င့ဴမ ္ပုရ။

မခိုင့ဵေစရ၊

ကေလဵအာဵလုဳဵတို့၏ အလု ပ့လုပ့ခးိန့ ကာလအပိုင့ဵအခ
္ ာဵကို အလျည့ဴ္ခင့ဵ မထပ့
ေသာ အလျည့ဴ နျစ့လျည့ဴသာ ကန့့သတ့ထာဵရမည့ဴ အပ
္ င့၊ တလျည့ဴလျှင့လည့ဵ
အာဵလပ့ခးိန့ေပဵလျှင့ ထို အာဵလပ့ခးိန့နျင့ဴ အလုပ့ခးိ န့ေပါင့ဵမျာ ငါဵနာရီထက့
မပိုေစရ။ ကေလဵအသီဵသီဵကို အလျည့ဴကး လူစုတ်င့သာ ခိုင့ဵေစရမည့။ ထို့ ္ပင့
ခိုင့ဵေစခဳရ

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ ္ဖည့ဴစ်က့သည့။
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ေသာကေလဵ ပါဝင့လုပ့ေသာ အလျည့ဴကးလူစုကို၊ အလုပ့ရုဳနျင့ဴ အလုပ့သမာဵဥပေဒ
၁
စစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့
၏ သေဘာတူညီခးက့ မရရျိဘဲ၊
တလလျှင့ တ ြကိမ့ထက့ပို၍ ေပ
္ ာင့ဵလဲ္ခင့ဵ မပ
္ ုရ။
(၃) ပုဒ့မ ၆၀ ရျိ ္ပ ဋ္ဌာန့ဵခးက့သည့၊ ကေလဵ အလုပ့သမာဵ မးာဵနျင့ဴလည့ဵ သက့ဆို င့ေစ
ရမည့။ ထို့ ္ပင့ကေလဵနျင့ဴပက့သက့၍၊ထိုပုဒ့မရျိ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မျ ကင့ဵလ်တ့ခ်င့ဴ မပ
္ ုရ။
(၄) မည့သည့ဴ ကေလဵကိုမျှ၊ အလုပ့ရုဳတခု ၌ အလုပ့လုပ့ြပီဵ ္ဖစ့ေသာရက့တ်င့ ၊အခ
္ ာဵ
အလုပ့ရုဳ တခု၌ ခိုင့ဵေစခ
္ င့ဵ မပ
္ ုရ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အလုပ့လုပ့ခ်င့ဴ မပ
္ ုရ။
ကေလဵမးာဵ အလုပ့လုပ့ရန့ ကာလအပိုင့ဵအခ
္ ာဵဆိုင့ရာ နို့တစ့စာ။
၈၀။ ။(၁) ကေလဵမးာဵအလုပ့လုပ့ရန့ ကာလအပိုင့ဵအခ
္ ာဵဆိုင့ရာ နို့တစ့စာကို ေန့စဥ့မည့သည့ဴ
ကာလအပိုင့ဵအခ
္ ာဵတ်င့ ကေလဵမးာဵအာဵ အလုပ့လုပ့ေစမည့ဴ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
အလုပ့လုပ့ခ်င့ဴ ္ပုမည့ဴအေက
ေ ာင့ဵ ရျင့ဵလင့ဵစ်ာ ေဖာ့္ပလးက့၊ ပု ဒ့မ ၉၉ ၊ ပုဒ့မခ်ဲ (၂)
ပါ ္ပဋ္ဌာန့ဵ ခးက့မးာဵနျင့ဴအညီ ကေလဵမးာဵကို ခိုင့ဵေစသည့ဴ အလုပ့ရုဳ အသီဵသီဵတ်င့
္မင့သာေအာင့ ကပ့ထာဵရမည့ဴအ ္ပင့၊ မျန့ကန့စ်ာလည့ဵ ထာဵရျိရမည့။
(၂) ပုဒ့မခ်ဲ (၁) အရ၊ လိုအပ့သည့ဴ နို့တစ့စာတ်င့ ေဖာ့္ပထာဵသည့ဴ ကာလအပိုင့ဵအခ
္ ာဵ
မးာဵကို ပုဒ့မ ၆၇ တ်င့၊ လူက
ြ ီဵမးာဵအတ်က့၊ ္ပဋ္ဌာန့ဵ ထာဵသည့ဴ နည့ဵလမ့ဵနျင့ဴအညီ
ြကိုတင့သတ့မျတ့ရမည့ဴ္ပင့၊ ထိုကာလ အပိုင့ဵအခ
္ ာဵမးာဵအတ်က့ အလုပ့လု
ပ့
ေနသည့ဴ ကေလဵမးာဵသည့ ပုဒ့မ ၇၉ ပါ ္ပဋ္ဌာန့ဵ ခးက့မးာဵနျင့ဴ ဆန့့ကးင့၍
အလုပ့လုပ့ရာ မေရာက့ေအာင့လည့ဵ သတ့မျတ့ထာဵရမည့။
(၃) ပုဒ့မ ၆၇ ပုဒ့မခ်ဲ (၉)နျင့ဴ (၁၀) ရျိ ္ပဋ္ဌာန့ဵ ခးက့မးာဵသည့၊ ဤပုဒ့မ၏ ပုဒ့မခ်ဲ (၁) အရ
လိုအပ့သည့ဴ နို့တစ့စာနျင့ဴလည့ဵ သက့ဆိုင့ေစရမည့၊
၁
(၄) အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နျငလူ
့ဴ မှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန သည့ကေလဵမးာဵ အလုပ့
လုပ့ ရန့ ကာ လအပိုင့ဵအခ
္ ာဵဆိုင့ရာ နို့တစ့စာအတ်က့ ပုဳစဳမးာဵနျင့ဴ ထိုနို့တစ့စာကို
ထာဵရျိရမည့ဴ နည့ဵလမ့ဵကို ္ပဋ္ဌာန့ဵသည့ဴ နည့ဵဥပေဒမးာဵ ္ပုနိုင့သည့။
ကေလဵအလုပ့သမာဵ မျတ့ပုဳစာအုပ့
၈၁။ ။(၁) ကေလဵမးာဵကို ခိုင့ဵေစသည့ဴ အလုပ့ရုဳ မန့ေနဂးာ အသီဵသီဵသည့----(က) ကေလဵအလုပ့သမာဵ အသီဵသီဵ၏ အမည့နျင့ဴ မိဘအမည့၊
(ခ) ထိက
ု ေလဵ လုပ့သည့ဴ အလုပ့အမးိုဵအစာဵ၊
(ဂ) ထိုကေလဵပါဝင့သည့ဴ လူစုရျိလျှင့၊ ထိုလူစု၊
(ဃ) ထိုကေလဵပါဝင့သည့ဴ လူစုသည့ အလျည့ဴကး အလုပ့လုပ့လျှင့၊ ထိုကေလဵ
အာဵ မည့သည့ဴ အလျည့ဴကး လူစုသို့ သတ့မျတ့ခးထာဵေက
ေ ာင့ဵ၊
(င) ပုဒ့မ ၇၇ အရ ထုတ့ေပဵသည့ဴ ထိုကေလဵ၏ အလုပ့လုပ့ရန့ သင့ဴေလးာ့ေက
ေ ာင့ဵ
၁
မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ ၏ အမျတ့စဥ့၊ ထို့ ္ပင့
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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(စ)

္ပဋ္ဌာန့ဵထာဵသည့ဴ အခ
္ ာဵအေက
ေ ာင့ဵအရာမးာဵကိုေဖာ့္ပသည့ဴ ကေလဵ
အလုပ့သမာဵ မျတ့ပုဳ စာအုပ့ကို ထာဵရျိရမည့ဴအ ္ပင့၊ ထိုမျတ့ပုဳစာအုပ့ကို
၁
အလုပ့ခးိန့အတ်င့ဵ စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ က အခးိန့မေရ်ဵ ေကည့ဴရှုနိုင့ရန့
ထာဵရျိရမည့။
၁
(၂) အလုပ့ရုဳနျငအလု
့ဴ
ပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန သည့၊ ကေလဵအလုပ့သမာဵ
မျတ့ပုဳစာအုပ့ပုဳစဳ၊ ထိုမျတ့ပုဳစာအုပ့ကို
ထာဵရျိရမည့ဴနည့ဵလမ့ဵ၊
ထို့ ္ပင့ထိုမျတ့ပုဳစာအုပ့ကို မပးက့စီဵေအာင့ သိမ့ဵထာဵရမည့ဴ ကာလ အပိုင့ဵအခ
္ ာဵကို
၁
သတ့မျတ့နိုင့သည့။
အလုပ့လုပ့သည့ဴ အခးိန့နာရီမးာဵသည့၊ ပုဒ့မ ၈၀ အရ၊ ကပ့ထာဵရမည့ဴ နို့တစ့စာနျင့ဴ၎င့ဵ၊ ပုဒ့မ ၈၁
အရ ထာဵရျိရမည့ဴ မျတ့ပုဳစာအုပ့နျင့ဴ၎င့ဵ ညီေ်တ့ေစခ
္ င့ဵ။
၈၂။ ။မည့သည့ဴကေလဵကိုမျှ ္မင့သာေအာင့ ကပ့ထာဵသည့ဴ ကေလဵမးာဵ အလုပ့လုပ့ရန့ ကာလ
အပိုင့ဵအခ
္ ာဵဆိုင့ရာ နို့တစ့စာနျင့ဴ ဆန့့ကးင့လးက့၎င့ဵ၊ ထို့ ္ပင့ ကေလဵအလုပ့သမာဵ မျတ့ပုဳ
စာအုပတ
့ ်င၊့ ထိုကေလဵ၏ အမည့နျင့ဴယျဥ့လးက့ ြကိုတင့ေရဵသ်င့ဵထာဵသည့ဴ ေရဵသ်င့ဵခးက့မးာဵနျင့ဴ
ဆန့့ကးင့ လးက့၎င့ဵ၊ ခိုင့ဵေစခ
္ င့ဵ မပ
္ ုရ။
ဆရာဝန့္ဖင့ဴ စမ့ဵသပ့စစ့ေဆဵခ
္ င့ဵကို ္ပုရန့ဆင့ဴဆိုပိုင့ခ်င့ဴအာဏာ။
၁
၈၃။ ။(က) အလုပ့လုပ့ရန့ သင့ဴေလးာ့ ေက
ေ ာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့
မရျိဘဲ အလုပ့ရုဳတ်င့ အလုပ့လုပ့ေနသူသည့၊ လူငယ့္ဖစ့သည့ဟူ၍ ေသာ့၎င့ဵ၊
၁
(ခ) အလုပ့လုပ့ရန့ သင့ဴေလးာ့ ေက
ေ ာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့
နျင့ဴ အလုပ့ရုဳတ်င့ အလုပ့လုပ့ေနသည့ဴ လူငယ့သည့၊ ထို အလုပ့လုပ့ရန့ သင့ဴေလးာ့
၁
ေက
ေ ာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ တ်င့ ေရဵသာဵ ေဖာ့္ပထာဵ
သည့ဴအတိုင့ဵ၊ ကေလဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ လူ ြကီဵအဖ
္ စ့္ဖင့ဴ ဆက့လက့ အလုပ့လုပ့
ရန့ မသင့ဴေလးာ့ေတာဴဟူ၍ေသာ့၎င့ဵ၊
၁
၁
စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ က ထင့္မင့သေဘာ ရရျိလျှင့၊ ထို
စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ သည့
၁

ယင့ဵသို့ေသာသူကို အလုပ့လုပ့ရန့သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့
ထုတ့ေပဵသည့ဴ ဆရာဝန့္ဖင့ဴ စမ့ဵသပ့
စစ့ေဆဵရမည့ဟု
ဆင့ဴဆိုသည့ဴ နို့တစ့စာ ကို
အလုပ့ရမုဳ န့ေနဂးာထဳ ေပဵနိုင့သည့။ ထို့ ္ပင့ ဤကဲဴသို့ စမ့ဵသပ့ စစ့ေဆဵခ
္ င့ဵ မပ
္ ုရေသဵမီ ပုဒ့မ ၇၇
၁
အရ၊ အလုပ့ လုပ့ရန့သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့
၊

၁

သို့တည့ဵမဟုတ့ အလုပ့ လုပ့ရန့သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့
သစ့ဆိုင့သင့ဴရာရာကိုလည့ဵထုတ့ေပဵခ
္ င့မဵ ္ပုရေသဵမီ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ထိုသူအာဵ စစ့ေဆဵေသာ
၁
အလုပ့လုပ့ရန့ သင့ဴေလးာ့ ေက
ေ ာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ ထုတေ့ ပဵသည့ဴ
ဆရာဝန့က ထိုသူသည့၊ လူငယ့မဟုတ့ေ ေကာင့ဵအလုပ့လုပ့ရန့သင့ေဴ လးာ့ေ ေကာင့မဵ ျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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၁

ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ မေပဵေသဵမီ ယင့ဵသို့ေသာသူကို အလုပ့ရုဳတ်င့ မခိုင့ဵေစရ၊ သို့တည့ဵ
၁

မဟုတ့ အလုပ့လုပ့ခ်င့ဴ မပ
္ ုရဟု စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ က ဆင့ဴဆိုလျှင့၊ ထို သို့ဆင့ဴဆိုသည့ဴအတိုင့ဵ
မခိုင့ဵေစရ သို့တည့ဵမဟုတ့ အလုပ့လုပ့ခ်င့ဴမ ္ပုရ။
နည့ဵဥပေဒမးာဵ ္ပုနိုင့သည့ဴ အာဏာ
၁
၈၄။ ။အလုပ့သမာဵ၊ အလုပ့အကိုင့နျင့ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန
သည့၊ ေအာက့ပါကိစ္စမးာဵ
အလို့ငျါ၊ နည့ဵဥပေဒမးာဵ ္ပုနိုင့သည့။
(က) ပုဒ့မ ၇၇ အရ ထုတ့ေပဵမည့ဴ အလုပ့လုပ့ရန့ သင့ဴေလးာ့ ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့
၁
ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ မးာဵအတ်က့ ပုဳစဳမးာဵကို ္ပဋ္ဌာန့ဵရန့၊ မူရင့ဵ အလုပ့လုပ့
၁

ရန့သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့
ေပးာက့ဆုဳဵ
သည့ဴ အခါ၊ မိတ္တူမးာဵ ထုတ့ေပဵရန့အတ်က့ ္ပ ဋ္ဌာန့ဵရန့၊ ထို့ ္ပင့ ယင့ဵသို့ ေသာ
၁
အလုပ့လုပရ့ န့သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ေထာက့ခဳခးက့ လက့မျတ့
မးာဵ အသစ့လလ
ဲ ျယ့ထုတ့ေပဵသည့ဴ အလုပ့လုပ့ရန့ သင့ဴေလးာ့ ေက
ေ ာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့
၁
ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ မးာဵနျင့ဴ ယင့ဵသို့ေသာ မိတ္တူမးာဵ အတ်က့၎င့ဵ၊
္ပဋ္ဌာန့ဵသည့ဴ အခ
္ ာဵစမ့ဵသပ့ စစ့ေဆဵမှုမးာဵအတ်က့၎င့ဵ၊ ေတာင့ဵဆိုပိုင့ခ်င့ဴရသည့ဴ
အခမးာဵကို သတ့မျတ့ရန့။
(ခ) အလုပ့ရုဳမးာဵတ်င့ အလု ပ့လုပ့သည့ဴ ကေလဵမးာဵနျင့ဴ လူရ်ယ့မးာဵ ေရာက့ ရျိရမည့ဴ
ကာယဗလ အဆင့ဴအတန့ဵမးာဵကို ္ပဋ္ဌာန့ဵရန့။
၁
(ဂ) အလုပ့လုပ့ရန့ သင့ဴေလးာ့ ေက
ေ ာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့
ထုတ့ေပဵသည့ဴ ဆရာဝန့မးာဵက၊ ဤအခန့ဵအရ လိုက့နာ
ေဆာင့ရ်က့ရမည့ဴ
နည့ဵလမ့ဵကို စည့ဵမးဥ့ဵ သတ့မျတ့ရန့၊ ထို့ ္ပင့ အလုပ့ရုဳ မးာဵတ်င့ လူငယ့မးာဵအာဵ
ခိုင့ဵေစခ
္ င့ဵ
နျင့ဴစပ့လးဥ့ဵ၍
ထို
အလုပ့လုပ့ရန့ သင့ဴေလးာ့ ေက
ေ ာင့ဵ
၁
မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့
ထုတ့ေပဵသည့ဴ ဆရာဝန့တို့က
ေဆာင့ရ်က့ရန့ လိုအပ့သည့ဴ အခ
္ ာဵ
အလုပဝ့ တ့တရာဵမးာဵကို သီဵ ္ခာဵေဖာ့့ ္ပရန့၊
ထိုအလုပ့ဝတ့တရာဵမးာဵအတ်က့ ေတာင့ဵဆိနို ုငသ
့ ည့ဴ အခေင်မးာဵနျင့ဴ ထိုအခေင်မးာဵ
ေပဵေဆာင့ရမည့ဴသူမးာဵကို ္ပဋ္ဌာန့ဵရန့ ။
(ဃ) ဤအခန့ဵရျိ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵအတိုင့ဵ လိုက့နာေဆာင့ရ်က့ေစရန့ အလို့ငျါ၊
သင့ဴေလးာ့သည့ဴ အခ
္ ာဵအေက
ေ ာင့ဵအရာ တခုခုကို ္ပဋ္ဌာန့ဵရန့။
အခန့ဵ(၉)
္ပစ့ဒဏ့မးာဵနျငဴ့လိုက့နာေဆာင့ရ်က့ရန့ နည့ဵလမ့ဵ
္ပစ့မှုမးာဵအတ်က့ သာမန့္ပစ့ဒဏ့
၈၅။ ။အလုပ့ရ၊ုဳ သို့တည့ဵမဟုတ့ အလုပရ
့ ုဳ္ဖစ့သည့ဟု ဤအက့ဥပေဒတ်င့ ္ပဋ္ဌာန့ဵ ထာဵသညဴ့၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ဤအက့ဥပေဒအရ ေကး ညာထာဵသညဴ့ ေနရာတစ့ခုခုတ်င့ေသာ့၎င့ဵ၊ ထိုအလုပ့ရုဳ ၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ေနရာနျငဴ့ စပ့လးဥ့ဵ၍ေသာ့၎င့ဵ၊ ဤအက့ဥပေဒရျိ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵကို ္ဖစ့ေစ၊ ဤ
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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အက့ဥပေဒအရ ္ပုသညဴ့ နည့ဵဥပေဒမးာဵကို
္ဖစ့ေစ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ဤအက့ဥပေဒအရ
စာဖ
္ ငဴ့ေရဵသာဵခးမျတ့သညဴ့ အမိန့ကို္ဖစ့ေစ ဆန့့ကးင့ လျှင၊့ အလုပ့ရုဳမန့ေနဂးာနျငဴ့ လုပ့ငန့ဵ ပိုင့ရျင့
တို့သည့ ္ပစ့မှုထင့ရျာဵစီရင့္ခင့ဵခဳရေသာအခါ၊ သုဳဵလထက့မပိုေသာ ေထာင့ဒဏ့ ္ဖစ့ေစ၊ ကးပ့သိန့ဵ
၁
နျစ့ဆယ့ေအာက့မနည့ဵေသာေင်ဒဏ့္ဖစ့ေစ ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ဒဏ့နျစ့ရပ့ စလုဳဵ ္ဖစ့ေစ စီရင့္ခင့ဵ
ခဳရမည့။ထို့ ္ပင့ယင့ဵသို့ ္ပစ့ဒဏ့စီရင့္ခင့ဵ ခဳ ရပ
ြ ီဵေနာက့၊ ဆက့လက့ဆန့့ကးင့ပါက၊ ထိုသအ
ူ သီဵသီဵ
သည့ ေနာက့ထက့္ပစ့မှုထင့ရျာဵ စီရင့္ခင့ဵခဳရမ ညဴ့္ပင့၊ ဤကဲဴသို့ ဆက့လက့ ဆန့့ကးင့သညဴ့
၁
ရက့မးာဵအတ်က့ တရက့လျှင့ ကးပ့တစ့သိန့ဵထက့မပိုေသာေင်ဒဏ့ ကိုလည့ဵ စီရင့္ခင့ဵခဳရမည့။
သို့ရာတ်င့(၁) ပုဒ့မ ၅၉ ၏၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ပုဒ့မ ၆၂ ၏ ္ပဋ္ဌာန့ဵ ခးက့ကို ဆန့့ကးင့ေသာ
အလုပ့ရုဳမန့ေနဂးာအာဵ၊သို့တည့ဵမဟုတ့ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့အာဵ ေင်ဒဏ့စီရင့ရာ၌
၁
တရာဵရုဳဵသည့၊ ကးပ့သိန့ဵနျစ့ဆယ့ေအာက့မနည့ဵေသာ ေင်ဒဏ့ကို္ဖစ့ေစ ၊ ပုဒ့မ
၇၃ (၁)တ်င့ ္ပဋ္ဌာန့ဵ ထာဵသညဴ့ အခးိန့ပို လုပ့ခေက
ေ ဵေင်၏နျစ့ဆနျငဴ့ ညီမျှေသာ
ေင်ဒဏ့ကို ္ဖစ့ေစ၊ ထိုေင်ဒဏ့နျစ့ရပ့အနက့ မးာဵရာေင်ဒဏ့ကို စီရင့ ရမည့။
(၂) အလုပ့ရုဳမန့ေနဂးာနျငဴ့လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့နျစ့ဦဵလုဳဵသည့ ္ပစ့ဒဏ့စီရင့္ခင့ဵခဳရလျှင့
ဆန့့ကးင့မှုတစ့ခုတည့ဵနျငဴ့ စပ့လးဥ့ဵ၍ စီရင့္ခင့ဵခဳရသညဴ့ ေင်ဒဏ့စုစုေပါင့ဵသည့
ဆိုခဲဴသညဴ့ေင်ဒဏ့မးာဵထက့ မပိုေစရ။
အထက့က္ပစ့ဒဏ့စီရင့္ခင့ဵခဳရဘူဵသူမးာဵကို ္ပစ့ဒဏ့တိုဵ၍ စီရင့္ခင့ဵ။
၈၆။ ။ပုဒ့မ ၈၅အရ ္ပစ့မှုထင့ရျာဵစီရင့္ခင့ဵခဳရဘူဵသူသည့၊ ယခင့ကဆန့့ကးင့ခဲဴေသာ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့
ကိုေနာက့ထက့ဆန့့ကးင့သညဴ့ ္ပစ့မှုအတ်က့ ္ပစ့မှုထင့ရျာဵစီရင့္ခင့ဵခဳရလျှင့ ထိုသူသည့
ေနာက့ထပ့္ပစ့ဒဏ့စီရင့္ခင့ဵခဳရေသာအခါ၊
ေခ
္ ာက့လထက့မပိုေသာ
ေထာင့ဒဏ့္ဖစ့ေစ၊
၁
အနည့ဵဆုဳဵ
ကးပ့သိန့ဵသုဳဵဆယ့မျ အမးာဵဆုဳဵကးပ့သိန့ဵငါဵဆယ့ထက့မပိုေသာေင်ဒဏ့္ဖစ့ေစ ၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ဒဏ့နျစ့ရပ့လုဳဵ ္ဖစ့ေစ စီရင့္ခင့ဵခဳရမည့။
သို့ရာတ်င့ဤပုဒ့မအရ ္ပစ့ဒဏ့စီရင့ရန့
အလို့ငျါ
နျစ့နျစ့ေကးာ့ကထိုသူအေပါ်တ်င့
ခးမျတသ
့ ညဴ့ ္ပစ့ဒဏ့ကို ထညဴ့သ်င့ဵအေရဵမယူရ။
အလုပ့သမာဵကးူဵလ်န့သည့ဴ ္ပစ့မှုမးာဵ။
၈၇။ ။(၁) အလုပ့သမာဵမးာဵသို့ တာဝန့ဝတ့တ ရာဵမးာဵခးအပ့သညဴ့ ဤအက့ဥပေဒရျိ ္ပဋ္ဌာန့ဵ
ခးက့တစ့ခုခုကို ္ဖစ့ေစ၊ ဤအက့ဥပေဒအရ ္ပုသညဴ့ နည့ဵဥပေဒတစ့ခုခုကို
၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ အမိန့တစ့ခုခုကို္ဖစ့ေစ၊ ခိုင့ဵေစခဳရသူ အလုပ့သမာဵ တစ့ဦဵဦဵက
ဆန့့ကးင့လျှင့၊ထိုသူသည့ တ လထက့မပိုေသာ ေထာင့ဒဏ့္ဖစ့ေစ၊ ကးပ့တစ့သိန့ဵ
၁
ထက့ မပိုေသာေင်ဒဏ့္ဖစ့ေစ၊ ဒဏ့နစျ ့ရပ့လုဳဵ္ဖစ့ေစစီရင့္ခင့ဵခဳရမည့။
(၂) ပုဒ့မခ်(ဲ ၁)အရ ္ပစ့ဒဏ့စီရင့ထိုက့သညဴ့ ္ပစ့မှုအတ်က့ အလုပ့သမာဵကို
္ပစ့ဒဏ့စီရင့လျှင၊့
ထိုဆန့့ကးင့မှုကို မပ
္ ုမိေအာင့
သငဴ့ေလးာ့
ေသာေဆာင့ရ်က့မှုမးာဵကို လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့က၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အလုပ့ရုဳမန့ေနဂးာက
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
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မ ္ပုေက
ေ ာင့ဵထင့ရျာဵေအာင့ မပ
္ နိုင့လျှင့၊ထိုလုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့ကို္ဖစ့ေစ၊ မန့ေနဂးာကိ္ဖု စ့ေစ၊
ထိုဆန့့ကးင့မှုနျငစပ့
ဴ့ လးဥ့ဵ၍ပ
္ စ့မက
ှု းူဵလ်န့သည့ဟု မမျတ့ယူရ။
၁

စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ ကိုဟန့့တာဵသည့ဴ အတ်က့ ္ပစ့ဒဏ့။
၈၈။ ။မည့သူမဆို ဤအက့ဥပေဒအရ အပ့နျင့ဵထာဵသညဴ့အာဏာကို သုဳဵစ်ဲ ေနေသာ စစ့ေဆဵေရဵ
၁
အရာရျိ ကိုတမင့ဟန့တ
့ ာဵလျှင့ေသာ့၎င့ဵ၊ဤအက့ဥပေဒနျငဴ့အညီ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ဤအက့ဥပေဒ
အရပ
္ ုသညဴ့ နည့ဵဥပေဒ မးာဵနျငဴ့အညီ၊ မိမိထာဵရျိသညဴ့ မျတ့ပုဳစာအုပ့ကို ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အခ
္ ာဵ
၁
စာခးုပ့စာတမ့ဵမးာဵကိထု
ု တ့္ပရန့ စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ ကေတာင့ဵဆိုသညဴ့အခါ၊ ထုတ့္ပရန့ ပးက့
၁

က်က့လျှင့ေသာ့၎င့ဵ၊ အလုပ့ရုဳအတ်င့ဵရျိ အလုပ့သမာဵ တဦဵဦဵကို စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ ေရျ့သို့ လာ
၁

ေရာက့္ခင့ဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ ၏ အစစ့အေဆဵ ခဳ္ခင့ဵ မပ
္ ုနိုင့ေအာင့ ဝျက့
ထာဵလျှင၊့ သို့တည့ဵမဟုတ့ တာဵဆီဵလျှင့ေသာ့၎င့ဵ၊ ထိုသူသည့ သုဳဵလထက့ မပိုေသာ ေထာင့ဒဏ့
၁
္ဖစ့ေစ၊ကးပ့သိန့ဵနျစ့ဆယ့ထက့မပိုေသာ ေင်ဒဏ့္ဖစ့ေစ၊ ဒဏ့နျစ့ရပ့လုဳဵ ္ဖစ့ေစ စီရင့္ခင့ဵခဳရမည့။
အမိန့ ခးမျတ့နိုင့သည့ဴတရာဵရုဳဵ၏အာဏာ။
၈၉။ ။(၁) တရာဵရုဳဵသည့လုပ့ငန့့ဵပိုင့ရျင့ကို၊သို့တည့ဵမဟုတအ
့ လုပ့ရုဳမန့ေနဂးာကို ဤအက့
ဥပေဒ အရ ္ပစ့ဒဏ့ထိုက့သငဴ့သညဴ့ ္ပစ့မှုအတ်က့ ္ပစ့ဒဏ့စီရင့နိုင့သညဴ့ ္ပင့၊ အမိန့
တရပ့လည့ဵခးမျတ့နိုင့သည့။ ထိုအမိန့တ်င့ ကးူဵလ်န့ဵသညဴ့ ကိစ္စနျငဴ့ စပ့လးဥ့ဵ၍၊
တရာဵအတိုင့ဵ ္ဖစ့ေစရန့အလို့ငါျ ၊အမိန့တ်င့သီဵ္ခာဵေဖာ့္ပထာဵသညဴ့ ေဆာင့ရ်က့မှု
မးာဵကို ထိုအမိန့ တ်င့ သတ့မျတ့ထာဵသည့ဴ ကာလအပိုင့ဵအခ
္ ာဵအတ်င့ဵ ္ပုရမည့ဟု
ပါရျိရမည့။ (တရာဵရုဳဵသည့ ကာလအပိုင့ဵအခ
္ ာဵကို ထပ့တိုဵရန့ ေလျှာက့ထာဵသညဴ့အခါ
ထိုသို့ထပ့တိုဵရန့့သငဴ့သည့ဟထင့
ု ္မင့လျှင့၊အခါအာဵေလးာ့စ်ာထပ့တိုဵနိုင့သည့)။
(၂)

၁

ပုဒ့မခ်(ဲ ၁)အရ အမိန့ကိုခးမျတ့လျှင့၊ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့သည့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အလုပ့ရုဳ
မန့ေနဂးာသည့ ၊တရာဵရုဳဵက ခ်ငဴ့္ပုသည့ဴ ကာလ အပိုင့ဵ ္ခာဵအတ်င့ဵ၊သို့တည့ဵမဟုတ့
ထပ့တိုဵေသာ ကာလအပိုင့ဵအခ
္ ာဵအတ်င့ဵ ၊ ထို္ပစ့မှုကို ဆက့လက့ကးူဵလ်န့္ခင့ဵ
နျငစဴ့ ပ့လးဥ့ဵ၍ ဤအက့ဥပေဒအရ ္ပစ့ဒဏ့ မထိုက့သငဴေ့ စရ။ သို့ရာတ်င့ ထိုခ် ငဴ့္ပု
သညဴ့ ကာလအပိုင့ဵအခ
္ ာဵ ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ထပ့တိုဵေသာ ကာလအပိုင့ဵအခ
္ ာဵ
ေစဴကုနေ့ သာအခါ၊ တရာဵရုဳဵ၏ အမိန့အတိုင့ဵ အ ွေကင့ဵမဲဴလိုက့နာေဆာင့ရ်က့္ခင့ဵ
မရျိေသဵလျှင့ လုပ့ ငန့ဵပိုင့ရျင့သည့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ မန့ေနဂးာသည့၊ ေနာက့ထပ့
္ပစ့မှု ကးူဵလ်န့သည့ဟု မျတ့ယူရမညဴ့္ပင့ ၊ ေခ
္ ာက့လထက့ မပိုေသာ ေထာင့ဒဏ့
္ဖစ့ေစ၊ ထိုကာလအပိုင့ဵအခ
္ ာ ဵေစဴကုန့ြပီဵေနာက့ အမိန့အတိုင့ဵလိုက့နာရန့
၁
စတင့ပးက့က်ကသ
့ ညဴ့န ေဴမျစ၍၊ တစ့ေန့လျှင့ ကးပ့တစ့သိန့ဵ ထက့မပိုေသာေင်ဒဏ့
္ဖစ့ေစ၊ ဒဏ့နျစ့ရပ့လုဳဵ ္ဖစ့ေစ စီရင့္ခင့ဵခဳရမည့။
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သီဵ္ခာဵဖ
္ စ့ေသာ ္ပစ့မှုမးာဵ။
၉၀။ ။ဤအက့ဥပေဒရျိ ္ပဋ္ဌာန့ဵ ခးက့မးာဵနျငဴ့ ဆန့့ကးင့လးက့ ၎င့ဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ဤအက့ဥပေဒ
အရပ
္ ုသညဴ့ နည့ဵဥပေဒ ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အမိန့နျငဴ့ ဆန့့ကးင့လးက့၎င့ဵ
အလုပ့ရုဳတ်င့
မည့သူကိုမဆို ခိုင့ဵေစလျှင့ ၊ ဤသို့ခိုင့ဵေစခဳရသူ အသီဵသီဵနျငဴ့ပတ့သက့၍ သီဵ ္ခာဵဖ
္ စ့ေသာ
္ပစ့မှုတစ့ခုစီ ကးူဵလ်န့သည့ဟု မျတ့ယူရမည့။
အလုပ့လုပ့ရန့သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵမမျန့သည့ဴ အလုပ့လုပ့ရန့သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့
၁
ေထာက့ခခဳ းက့လက့မျတ့ ကိုအသုဳဵ္ပုသည့ဴအတ်က့္ပစ့ဒဏ့။
၉၁။ ။မည့သူကိုမဆို ပုဒ့မ ၇၇ အရ၊ သူတပါဵသို့ ေပဵအပ့သညဴ့ အလုပ့လုပ့ရန့သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ
၁
မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ ကို၊ ထိုပုဒ့မအရ မိမိသို့ေပဵအပ့သညဴ့ အလုပ့လုပ့
၁

ရန့သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ အဖ
္ စ့လိမ့လည့၍ သိလးက့
နျငဴ့အသုဳဵ ္ပုလျှင့ေသာ့၎င့ဵ၊ အသုဳဵ္ပုရန့အာဵထုတ့လျှင့ေသာ့၎င့ဵ၊ ထိုပုဒ့မအရ
အလုပ့လုပ့
၁
ရန့သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့
ကို ရယူြပီဵေနာက့ ၊
သိလးက့နျငဴ့ အခ
္ ာဵသူတ ဦဵတေယာက့အာဵ အသုဳဵ္ပုခ်ငဴ့ေပဵလျှင့ ေသာ့၎င့ဵ၊ အသုဳဵ ္ပုရန့
အာဵထုတ့မှုကို ခ်ငဴ့္ပုလျှင့ေသာ့၎င့ဵ၊ ထိုသူသည့ တစ့လထက့မပိုေသာ ေထာင့ဒဏ့္ဖစ့ေစ၊
၁
ကးပ့တစ့သိန့ဵထက့မပိုေသာေင်ဒဏ့ ္ဖစ့ေစ၊ ဒဏ့နျစ့ရပ့လုဳဵ ္ဖစ့ေစ စီရင့္ခင့ဵခဳရမည့။
ကေလဵကို တရက့တည့ဵ၌ အလုပ့ရုဳနျစ့ရုဳတ်င့အလုပ့လုပ့ခ်င့ဴ ္ပုသည့ဴအတ်က့္ပစ့ဒဏ့။
၉၂။ ။ကေလဵတေယာက့သည့ အလုပ့ရုဳတစ့ခုတ်င့ အလုပ့လုပ့ြပီဵေသာရက့၌ အခ
္ ာဵအလုပ့ရုဳ
တစ့ခုတ်င့ မိဘ၏၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အုပ့ထိန့ဵသူ၏၊သို့တည့ဵမဟုတ့ ေစာငဴ့ေရျာက့သူ၏၊ သို့တည့ဵ
မဟုတ့
အုပ့ခးုပ့သူ၏၊သို့တည့ဵမဟုတ့
အခမးာဵမျ တိုက့ရိုက့အကးိုဵခဳစာဵရသူ၏
သေဘာတူညီခးက့္ဖငဴ၊့ သို့တည့ဵမဟုတ့ တမင့လစ့လးူရှုခးက့္ဖငဴ့ အလုပ့လုပ့ သည့ဟု တရာဵရုဳဵ၏
၁
္ပစ့မှုထင့ရျာဵ စီရင့္ခင့ဵခဳရလျှင့ ၊ ကေလဵ၏မိဘသည့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အုပ့ထိန့ဵသူသည့၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ေစာငဴ့ေရျာက့သူသည့၊သို့တည့ဵမဟုတ့ အုပ့ခးုပ့သူသည့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
၁
အကးိုဵခဳစာဵရသူသည့ ကးပ့သုဳဵေသာင့ဵထက့မပိုေသာ ေင်ဒဏ့ စီရင့္ခင့ဵခဳရမည့။
မည့သူသည့ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့္ဖစ့ေ ေကာင့ဵဆုဳဵ္ဖတ့္ခင့။ဵ
၉၃။ ။(၁) လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့သည့၊ ဖက့စပ့လုပ့ငန့ဵ ၊သို့တည့ဵမဟုတ့ သီဵ္ခာဵပုဂ္ဂိုလ့မးာဵ ပါဝင့
သညဴ့ အဖ်ဲ့ ္ဖ စ့လျှင့၊ ထိုဖက့စပ့လုပ့ငန့ဵတ်င့ ဖက့စပ့ပါဝင့သူမးာဵ၊ (သို့) ထိုအဖ်ဲ့တ်င့
ပါဝင့သူမးာဵအနက့ မည့သူ့ကိုမဆို၊ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့အာဵ ္ပစ့ဒဏ့ေပဵနိုင့သညဴ့
္ပစ့မှုတခုခုအတ်က၊့ ဤအက့ဥပေဒအရ တရာဵစ်ဲဆို၍ ္ပစ့ဒဏ့စီရင့နိုင့သည့။

၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။

67
သို့ရာတ်င့ ထိုဖက့စပ့လုပ့ငန့ဵ ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အဖ်ဲ့တ်င့ပါဝင့သူတို့အနက့၊ ္ပည့ေထာင့စု
္မန့မာနိုင့ငဳ၌ ေနထိုင့သူတဦဵဦဵ ကို၊ ဤအက့ဥပေဒပါ ကိစ္စမးာဵအလို့ငျ ါ၊ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့အ ္ဖစ့
အမည့တင့သ်င့ဵ ခန့့ထာဵပ
ြ ီဵ္ဖစ့ေ ေကာင့ဵ္ဖငဴ့ ထိုဖက့စပ့လုပ့ငန့ဵ ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အဖ်ဲ့က
၁
စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ အာဵ နို့တစ့စာေပဵပို့နိုင့ သည့။ထို့ ္ပင့ ထိုပုဂ္ဂိုလ့သည့ ယင့ဵသို့ေနထိုင့သမျှ
ကာလပတ့လုဳဵ မိမိအာဵ အမည့တင့သ်င့ဵ ခန့့ထာဵခ
္ င့ဵကို ပယ့ဖးက့သညဴ့ ေနာက့ထပ့နို့တစ့စာကို
၁
စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ က မရမီေသာ့၎င့ဵ၊ မိမိသည့ ထိုဖက့စပ့လုပ့ငန့ဵ
သို့တည့ဵမဟုတ့
အဖ်ဲ့တ်င့အစုပါဝင့သူအ ္ဖစ့မ၊ျ သို့တည့ဵမဟုတ့
အဖ်ဲ့ဝင့အ ္ဖစ့မျ ရပ့စဲ္ခင့ဵမပ
္ ုမီေသာ့၎င့ဵ၊
ဤအက့ဥပေဒပါကိစမ္စ းာဵအလို့ငါျ ၊ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့္ဖစ့သည့ဟူ၍ မျတ့ယူရမည့။
(၂)

လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့သည့၊ အမးာဵပိုင့ကုမ္ပဏီ္ဖစ့လျှင့ ထိုကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက့တာ လူက
ြ ီဵမးာဵ
အနက့၊ မည့သညဴ့ဒါရိုက့တာလူက
ြ ီဵကိုမဆို၊သို့တည့ဵမဟုတအ
့ နည့ဵပိုင့ ကုမ္ပဏီ
္ဖစ့လျှင့ ထိုကုမ္ပဏီတ်င့ အစုပါဝင့သူမးာဵ အနက့ မည့သညဴ့အစုပါဝင့သူကိုမဆို ၊
လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့အာဵ ္ပစ့ဒဏ့ေပဵ နိုင့သညဴ့ ္ပစ့မှုတခုခုအတ်က့ ဤအက့ဥပေဒအရ
တရာဵစ်ဲဆို၍ ္ပစ့ဒဏ့စီရင့နိုင့သည့။

သို့ရာတ်င့ ထိုကုမ္ပဏီသည့ အမးာဵပိုင့ ကုမ္ပဏီ္ဖစ့လျှင့ ၊ ္ပည့ေထာင့စု္မန့မာနိုင့ငဳတင် ့
ေနထိုင့သညဴ့ ဒါရိုက့တာလူက
ြ ီဵတဦဵဦဵကို ေသာ့၎င့ဵ၊ အနည့ဵပိုင့ ကုမ္ပဏီ္ဖစ့ လျှင့ ္ပည့ေထာင့စု
္မန့မာနိုင့ငတ
ဳ ်င့ ေနထိုင့သညဴ့ တစုပါဝင့သူတဦဵဦဵကိုေသာ့ ၎င့ဵ၊ ဤအက့ဥပေဒပါ ကိစ္စမးာဵအလို့ငျ ါ
၁
လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့အ ္ဖစ့ အမည့သ်င့ဵထာဵပ
ြ ီဵ ္ဖစ့ေ ေကာင့ဵ္ဖငဴ့ စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ အာဵ နို့တစ့စာ ေပဵ
နိုင့သည့။ ထို့ ္ပင့ ထိုဒါရိုက့တာ လူက
ြ ီဵသည့ ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အစုပါဝင့သူသည့၊ ယင့ဵသို့ ေထိုင့
သမျှ ကာလပတ့လုဳဵ ၊ မိမိအာဵ အမည့တင့သ်င့ဵခန့့ထာဵခ
္ င့ဵကို ပယ့ဖးက့သညဴ့ ေနာက့ထပ့
နို့
၁
တစ့စာကို စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ က အရမီေသာ့၎င့ဵ၊ မိမိသည့ ဒါရိုက့တာ လူက
ြ ီဵအဖ
္ စ့မ၊ျ သို့တည့ဵ
မဟုတ့ အစုပါဝင့သူအ ္ဖစ့မျ ရပ့စဲ္ခင့ဵမပ
္ ုမီ ေသာ့၎င့ဵ၊ ဤအက့ဥပေဒပါ ကိစ္စမးာဵ အလို့ငါျ
လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့ ္ဖစ့သည့ဟူ၍ မျတ့ယူရမည့။
၁
၁
(၃) လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့သည့ ္ပည့ေထာင့စုအစိုဵရ ကေသာ့၎င့ဵ၊ ္ပည့ေထာင့စုအစိုဵရ
ကဖ်ဲ့စည့ဵတည့ေထာင့ထာဵသညဴ့ အဖ်ဲ့ေသာ့၎င့ဵ၊
သက့ဆိုင့ရာတိုင့ဵေဒသ ြကီဵ
အစိုဵရ၊ ္ပည့နယ့အစိုဵရ၊ ေနပ
္ ည့ေတာ့ ေကာင့စီ၊ ကိုယ့ပိုင့အုပ့ခးုပ့ခ်င့ဴရ တိုင့ဵဦဵစီဵ
၁
အဖ်ဲ့နျင့ဴ ကိုယ့ပိုင့အုပ့ခးုပ့ခ်င့ဴရ ေဒသဦဵစီဵအဖ်ဲ့ ေသာ့၎င့ဵ ္ဖစ့လျှင၊့ သက့့ဆိုင့ရာ
အလုပ့ဌာနကို ြကီဵ ေကပ့ရန့ လု ပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့အာဵ တာဝန့ခဳရေသာ ထိအ
ု လုပ့ဌာန၏
၁
အ ြကီဵအကဲအ ္ဖစ့္ဖငဴ့ ္ပည့ေထာင့စုအစိုဵရ က၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အဆိုပါအဖ်ဲ့က၊
သို့တည့ဵမဟုတအ
့ ဆိုပါသက့ဆိုင့ရာတိုင့ဵေဒသ ြကီဵအစိုဵရ၊ ္ပည့နယ့အစိုဵရ၊ ေနပ
္ ည့
ေတာ့ ေကာင့စီ၊ ကိုယ့ပိုင့အုပ့ခးုပ့ခ်င့ဴရ တိုင့ဵဦဵစီဵအဖ်ဲ့နျင့ဴ ကိုယ့ပိုင့အုပ့ခးုပ့ခ်င့ဴ ရ
၁
ေဒသဦဵစီဵအဖ်ဲ့ က ခန့့ထာဵေသာသူအာဵ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့ ကို ္ပစ့ဒဏ့ေပဵနိုင့သညဴ့
္ပစ့မတ
ှု ခုခုအတ်က့ ဤအက့ဥပေဒအရ တရာဵစ်ဲဆို၍ ္ပစ့ဒဏ့စီရင့နိုင့သည့။
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့ သို့တည့ဵမဟုတ့ မန့ေနဂးာမျာ တာဝန့ကင့ဵလ်တ့္ခင့ဵ။
၉၄။ ။(၁) လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့အေပါ်တ်င့္ဖစ့ေစ၊ အလုပ့ရုဳမန့ေနဂးာအေပါ်တ်င့္ဖစ့ေစ၊ ဤအက့ဥပေဒ
အရ ္ပစ့ဒဏ့ထိုက့သငဴဴ့သညဴ့ ္ပစ့မှုနျငဴ့ တရာဵစ်ဲဆိုလျှင့ ၊ ထိုလုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့သည့၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ မန့ေနဂးာသည့ ္ပစ့မှုကအခ
ို ္ ာဵသူက ကးူဵလ်န့ေ ေကာင့ဵနျငဴ့ ကိုယ့တိုင့
ေနရာတကး တိုင့တန့ဵေလျှာက့ထာဵ၍၊ ယင့ဵသို့တိုင့တန့ဵေလျှာက့ထာဵရန့ ြကဳရ်ယ့
ေက
ေ ာင့ဵနို့တစ့စာကို သုဳဵရက့ေအာက့မနည့ဵ ြကိုတင့၍ တရာဵလိုဘက့သို့ ေပဵပ
ြ ီဵ
ကာလ၊ ထိုသို့စ်ပ့စ်ဲခဳရသူကို စ်ပ့စ်ဲခးက့အတိုင့ဵ ေကာဵနာစစ့ေဆဵရန့ ခးိန့ဵဆိုသညဴ့
အခးိန့တ်င့၊ တရာဵရုဳဵသို့ ေခါ် ေဆာင့လာေစရန့ ေပ
္ ာဆိုပိုင့ခ်ငဴ့ရရျိရမည့။ ထို့ ္ပင့
္ပစ့မှု ကးူဵလ်န့ေ ေကာင့ဵ ထင့ရျာဵပ
ြ ီဵေနာက့ ၊ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့က
ေ ဖစ့ေစ၊ မန့ေနဂးာက
္ဖစ့ေစ--(က) ဤအက့ဥပေဒအတိုင့ဵ လိုက့နာေဆာင့ရ်က့ရန့ ၊ ကိုယ့တိုင့ေနရာတကး လုဳဴလ
္ပုေက
ေ ာင့ဵ၊ ထို့ ္ပင့
(ခ ) မိမိမသိဘ၊ဲ သေဘာမတူဘဲ၊ တမင့လစ့လးူရှု၍ ေနခ
္ င့ဵေက
ေ ာငဴ့ မဟုတ့ဘဲ၊
ထိုစ်ပ့စ်ဲခဳရေသာ အခ
္ ာဵသူသည့၊ ္ပစ့မှုကို ကးူဵလ်န့ေ ေကာင့ဵ တရာရုဳဵက
ေကးနပ့ေအာင့ ထင့ရျာဵပ
္ သလျှင့၊ ထို္ပစ့မှုအတ်က့ ထိုအ ္ခာဵသူကို ္ပစ့မှု
ထင့ရျာဵစီရင့ရမည့။ ထို့ ္ပင့အ ္ခာဵသူသည့၊ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
အလုပ့ရုဳမန့ေနဂးာ ္ဖစ့ဘိသကဲဴသို့အလာဵတူ္ပစ့ဒဏ့မးိုဵ စီရင့္ခင့ဵခဳရမည့။
ထို့ ္ပင့လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့သည့၊သို့တည့ဵမဟုတ့ အလုပ့ရုဳမန့ေနဂးာသည့ ထို္ပစ့မှု
နျငဴ့ စပ့လးဥ့ဵ၍ ဤအက့ဥပေဒအရ မည့သညဴ့တာဝန့မျ မဆိုကင့ဵလ်တ့
ေစရမည့။ ဤအမှုမးိုဵတ်င့ အလုပ့ရုဳမန့ေနဂးာကဖ
္ စ့ေစ၊ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့ က
္ဖစ့ေစ သက့ေသခဳလျှင့၊ထိုမန့ေနဂးာကို သို့တည့ဵမဟုတ့၊ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့ကို
၎င့ဵ၊ စ်ဲခးက့ကိုေထာက့ခဳရန့ ထိုသူကေပဵ သညဴ့ သက့ေသမးာဵကိ၎ု င့ဵ၊
တရာဵလိုသက့ေသက ္ပန့လျန့စစ့ေဆဵနိုင့ခ်ငဴ့ရျိသညဴ့္ပင့ ၊ သက့ေသထ်က့
ခးက့မးာဵကလည့ဵေခးပရန့ သက့ေသတင့္ပနိုင့သည့။
(၂) အမှုစ်ဲဆို္ခင့ဵမပ
္ ုမီ မည့သညဴ့အခးိန့တ်င့မဆို--(က) လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့က ္ဖစ့ေစ၊ အလုပ့ရုဳမန့ေနဂးာကဖ
္ စ့ေစ၊ ဤအက့ဥပေဒ
အတိုင့ဵ လိုက့နာေဆာင့ရ်က့ရန့ ကိုယ့တိုင့ေနရာတကး လုဳဴလ ္ပုေက
ေ ာင့ဵ ၊
(ခ ) ္ပစ့မှုကးူဵလ်န့သူမျာ မည့သူ္ဖစ့ေ ေကာင့ဵ၊ ထို့ ္ပင့
(ဂ ) ္ပစ့မှုကးူဵလ်န့သညဴ့အခါ လုပ့ငန့ဵပိုင့ ရျင့ ္ဖစ့ေစ၊ အလုပ့ရုဳ မန့ေနဂးာဖ
္ စ့ေစ
မသိဘ၊ဲ သို့တည့ဵမဟုတ့ သေဘာမတူဘဲ၊သို့တည့ဵမဟုတ့ တမင့လစ့လးူရှု၍
ေနခ
္ င့ဵမဟုတ့ဘ၊ဲ သူ၏အမိန့ကို ဖီဆန့ကးူဵလ်န့ေ ေကာင့ဵ ္ဖငဴ့ စစ့ေဆဵေရဵ
၁
အရာရျိ ေကးနပ့ေအာင့ ထင့ရျာဵပ
္ သညဴ့အခါ ၊ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့၊ သို့တည့ဵ
မဟုတ့ အလုပ့ရမုဳ န့ေနဂးာအေပါ်တ်ငေ့ ရျဵဦဵစ်ာတရာဵစ်ဲဆို္ခင့ဵမပ
္ ုဘဲ္ပစ့မှု
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
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၁

ကးူဵလ်န့သူ အမျန့ ္ဖစ့ေ ေကာင့ဵ မိမိယုဳ ေကည့သူကို စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ ကတရာဵစ်ဲ
ဆိရု မည့။ ထိုသူမျာလည့ဵ လုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
အလုပ့ရုဳမန့ေနဂးာ
္ဖစ့ဘိသကဲဴသို့ အလာဵတူအ ္ပစ့ဒဏ့မးိုဵစီရင့္ခင့ဵခဳရမည့။
ခိုင့ဵေစခဳရသူဟူ၍ မျတ့ယူ္ခင့ဵ။
၉၅။ ။အစာစာဵခးိန့နျငဴ့ အာဵလပ့ခးိန့မးာဵမျလ်ဲ ၍၊ အလုပ့လုပ့ေနသညဴ့ အခးိန့တ်င့္ဖစ့ေစ၊
စက့ကိရိယာလည့ေနသညဴ့ အခးိန့တ်င့္ဖစ့ေစ၊ မည့သညဴ့အခးိန့တ်င့ မဆို
တဦဵဦဵေသာသူကို
အလုပ့ရုဳ၌ ေတ့်ရျိလျှင့ ၊ ထိုသူသည့ အ လုပ့ရုဳတ်င့ ခိုင့ဵေစခဳရသူ မဟုတ့ဟု ထင့ရျာဵေအာင့
မပ
္ နိငု ့ပါက ထိုသူကို ဤအက့ဥပေဒအလို့ငျ ါ၎င့ဵ၊ ဤအက့ဥပေဒအရပ
္ ုသညဴ့ နည့ဵဥပေဒမးာဵ
အလို့ငါျ ၎င့ဵ၊ အလုပ့ရုဳတ်င့ ထိုအခးိန့၌ ခိုင့ဵေစခဳရသူ ္ဖစ့သည့ဟူ၍ မျတ့ယူရမည့။
အသက့အရ်ယ့နျင့ဴစပ့လးဲ့ဵ၍ ထင့ရျာဵေအာင့္ပရန့တာဝန့။
၉၆။ ။(၁) တဦဵဦဵေသာသူသည့၊ သတ့မျတ့ထာဵသညဴ့ အသက့ေအာက့့ငယ့ပါက ္ပုလုပ့မှု
သည့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ပးက့က်က့မတ
ှု ခုခုသည့၊ ဤအက့ဥပေဒအရ ္ပစ့ဒဏ့
ထိုက့သငဴ့သညဴ့ ္ပစ့မှု္ဖစ့၍ ထိုသူသည့ယင့ဵသို့သတ့မျတ့ထာဵသညဴ့ အသက့
ေအာက့ငယ့ေ ေကာင့ဵယုတ္တိထင့ရျာဵသည့ဟု တရာဵရုဳဵကထင့္မင့သေဘာရရျိလျှင့၊
ထိုသူသည့ဆိုခဲဴသညဴ့အသက့ေအာက့မငယ့ေ ေကာင့ဵ ထင့ရျာဵေအာင့္ပရန့မျာ
တရာဵခဳ၏တာဝန့္ဖစ့ရမည့။
(၂)

အလုပ့သမာဵနျငဴ့ပတ့သက့၍ အလုပ့လုပ့ရန့သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့
၁
ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ ထုတ့ေပဵသညဴ့ ဆရာဝန့၏ ထုတ့ေဖာ့ေရဵသာဵခးက့တ်င့
ထိုအလုပ့သမာဵကို မိမိကိုယ့တိုင့ စမ့ဵသပ့ေ ေကာင့ဵ၊ ထို့ ္ပင့ ထိုအလုပ့သမာဵသည့
ထုတ့ေဖာ့ေရဵသာဵခးက့တ်င့ ေဖာ့္ပထာဵသညဴ့ အသက့ေအာက့ငယ့သည့ဟု ယုဳ ေကည့
ေက
ေ ာင့ဵပါရျိသည့္ဖစ့လျှင၊့ ထိုထုတ့ေဖာ့ေရဵသာဵခးက့ကို ဤအက့ဥပေဒနျငဴ့တက်
ဤအက့ဥပေဒအရ ္ပုထာဵသညဴ့ နည့ဵဥပေဒမးာဵ အလို့ငါျ ၊ ထိုအလုပ့သမာဵ၏
အသက့နျငစဴ့ ပ့လးဥ့ဵသညဴ့ သက့ေသခဳအ ္ဖစ့ လက့ခဳရမည့။

္ပစ့မှုမးာဵကိုအေရဵယူ္ခင့ဵ။
၁

၁

၉၇။ ။(၁) စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ
ကဖ
္ စ့ေစ၊ စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ
၏စာဖ
္ ငဴ့ေပဵေသာ
အခ်ငဴ့အမိန့ကို ြကိုတင့ရရျိ ြပီဵမျ္ဖစ့ေစ စ်ဲဆိုသညဴ့အမှုမျတပါဵ၊ မည့သညဴတ
့ ရာဵရုဳဵ
ကမျှ ဤအက့ဥပေဒအရ ္ပစ့မှုတခုခုကို အေရဵမယူရ။
(၂)

၁

ဤအက့ဥပေဒအရဖ
္ စ့ေစ၊ ဤအက့ဥပေဒအရပ
္ ုသညဴ့ နည့ဵဥပေဒ သို့တည့ဵမဟုတ့
အမိန့အရဖ
္ စ့ေစ ္ပစ့ဒဏ့ထိုက့သငဴ့သညဴ့ ္ပစ့မှုတခုခုကို
စီရင့ပိုင့ခ်င့ဴအာဏာရျိ
၁
ေသာ တရာဵရုဳဵက စစ့ေဆဵစီရင့ရမည့။

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။

တရာဵစ်ဲဆိုနိုင့သည့ဴ ကာလအပိုင့ဵအခ
္ ာဵကို ကန့့သတ့္ခင့။ဵ
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၉၈။ ။ဤအက့ဥပေဒအရဖ
္ စ့ေစ၊ ဤအက့ဥပေဒအရပ
္ ုသညဴ့ နည့ဵဥပေဒ ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့
၁
အမိန့အရဖ
္ စ့ေစ၊ ္ပစ့ဒဏ့ထိုက့သညဴ့ ္ပစ့မှု ကို ကးူဵလ်န့ သည့ဟု စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ သိရျိသညဴ့
ေန့မေျ ္ခာက့လအတ်င့ဵ တိုင့တန့ဵေလျှာက့ထာဵခ
္ င့ဵမရျိလျှင့၊ ထို္ပစ့မှုကို မည့သညဴ့တရာဵရုဳဵကမျှ
အေရဵမယူရ။
၁

သို့ရာတ်င့ ထို္ပစ့မှုသည့၊ စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ စာဖ
္ ငဴ့ေရဵသာဵခးမျတ့သညဴ့ အမိန့ကို
မလိုက့နာသညဴ့ ္ပစ့မှု္ဖစ့သညဴ့အခါ၊ ထို္ပစ့မှုကးူဵလ်န့ ေက
ေ ာင့ဵကို ထို္ပစ့မှုကးူဵလ်န့သည့ ဟုဆို
သညဴေ့ န့မျ ဆယဴ့နျစ့လအတ်င့ဵ တိုင့တန့ဵေလျှာက့ထာဵနိုင့သည့။
အခန့ဵ(၁၀)
ေနာက့ထပ့္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵ။
နို့တစ့စာကို္မင့သာေအာင့ကပ့ထာဵခ
္ င့။ဵ
၉၉။ ။(၁) ဤအက့ဥပေဒအရ၎င့ဵ၊ ဤအက့ဥပေဒအရပ
္ ုသညဴ့
နည့ဵဥပေဒမးာဵအရ၎င့ဵ၊
အလုပ့ရုဳတ်င့ ္မင့သာေအာင့ ကပ့ထာဵရန့လိုအပ့သညဴ့နို့တစ့စာအပ
္ င့၊ ္ပဋ္ဌာန့ဵသညဴ့
ဤအက့ဥပေဒနျငဴ့ ဤအက့ဥပေဒအရပ
္ ုသညဴ့ နည့ဵဥပေဒမးာဵ၏ အကးဥ့ဵခးုပ့မးာဵ
၁
နျငဴ့ တက် စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ
နျငဴ့ အလုပ့လုပ့ရန့သင့ဴေလးာ့ေ ေကာင့ဵ
၁

မျတ့ပုဳတင့ဆရာဝန့ေထာက့ခဳခးက့လက့မျတ့ ထုတ့ေပဵသညဴ့ဆရာဝန့၏ အမည့နျငဴ့
ေနရပ့ ပါရျိေသာနို့တစ့စာကို အလုပ့သမာဵတို့နာဵလည့နိုင့သညဴ့ စာဖ
္ ငဴ့ေရဵသာဵ၍
အလုပ့ရုဳအသီဵသီဵတ်င့္မင့သာေအာင့ကပ့ထာဵရမည့။
(၂)

ဤအက့ဥပေဒအရ၊ အလုပ့ရုဳတ် င့ ္မင့သာေအာင့ ကပ့ထာဵရန့ လိုသည့ဴ နို့တစ့စာ
အာဵလုဳဵကို ထိုအလုပ့ရုဳအဝင့အဝ တဳခါဵမ ြကီဵ၌ဖ
္ စ့ေစထိုတဳခါဵမ ြကီဵအနီဵ၌ ္ဖစ့ေစ၊
၁
စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ ကေွှန့က
ေ ာဵသညဴ့ ေနရာတိုင့ဵ၌ဖ
္ စ့ေစ လ်ယ့တကူဖတ့ရှုနိုင့
ေသာ ထင့ရျာဵသညဴ့ ေနရာ၌ကပ့ထာဵရမညဴ့္ပင့၊ ထိုနို့တစ့စာမးာဵကို သန့့ရျင့ဵစင့က
ေ ယ့စ်ာ
နျငဴ့ ဖတ့ရှုနိုင့ေအာင့ ထာဵရျိရမည့။

(၃)

အလုပ့ရုဳနျင့ဴ အလုပ့သမာဵဥပေဒစစ့ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေွှန့က
ေ ာဵေရဵမျူဵခးုပ့
သည့၊ မည့သညဴ့အလုပ့ရုဳတ်င့မဆိခု ိုင့ဵေစခဳရသူတို့၏ ကးန့ဵမာမှု၊ေဘဵရန့ကင့ဵရျင့ဵမှု၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ သက့သာေခးာင့ခးိမှုနျငဴ့ဆိုင့သညဴ့ အ္ခာဵနို့တစ့စာကို၊သို့တည့ဵမဟုတ့
ေက
ေ ာ့္ငာစာကို ္မင့သာေအာင့ ကပ့ထာဵရမည့ဟု အလုပ့ရုဳမန့ေနဂးာအာဵ
အမိန့စာဖ
္ ငဴ့ ဆငဴ့ဆိုနိုင့သည့။

၁

၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။

၃

အစီရင့ခဳစာရင့ဵ
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နည့ဵဥပေဒမးာဵကို ထုတ့္ပန့္ခင့ဵ။
၁၀၁။ ။(၁) ဤအက့ဥပေဒအရပ
္ ုသညဴ့ နည့ဵဥပ ေဒအာဵလုဳဵသည့ ြကိုတင့၍ ထုတ့္ပန့ရ မည့
ဟူေသာ စည့ဵကမ့ဵခးက့မးာဵနျငဴ့ မဆန့့ကးင့ေစရ။ ထို့ ္ပင့္မန့မာနိုင့ငဳေတာ့ ေယဘုယး
စကာဵရပ့ အက့ဥပေဒပုဒ့မ ၂၃၊ ပုဒ့မခ်ဲ (၃) အရ သီဵ္ခာဵေဖာ့္ပရမညဴ့ေန့သည့ ၊
္ပုရန့က
ြ ဳရ်ယ့သညဴ့ နည့ဵဥပေဒကးမ့ဵမးာဵကို ထုတ့္ပန့သညဴ့ေန့မျ သုဳဵလေအာက့
မနည့ဵေစရ။
(၂) ထိုနည့ဵဥပေဒအာဵလုဳဵကို ္ပန့တမ့ဵတ်င့ထုတ့္ပန့ရမညဴ့္ပင့၊ ယင့ဵသို့ထုတ့္ပန့သညဴ့
ေန့ထက့ ေနာက့မကးေသာေန့ကို မသတ့မျတ့လျှင့
၊ ဤနည့ဵဥပေဒမးာဵသည့၊
ယင့ဵသို့ထုတ့္ပန့သညဴ့ေန့မျစ၍ အာဏာတည့ရမည့။
အစိုဵရ အလုပ့ရုဳမးာဵ၊ ္မူနီစီပယ့အလုပ့ရုဳမးာဵနျင့ဴ သက့ဆိုင့္ခင့။ဵ
၁၀၂။ ။ဤအက့ဥပေဒသည့၊

၁

္ပည့ေထာင့စုအစိုဵရ ၊

သို့တည့ဵမဟုတ့

စည့ပင့သာယာေရဵ

၁

ေကာ့မတီသို့မဟုတ့ စည့ပင့သာယာေရဵအဖ်ဲ့ သို့တည့ဵမဟုတ့ သက့ဆိုင့ရာတိုင့ဵေဒသ ြကီဵ အစိုဵရ၊
္ပည့နယ့အစိုဵရ၊ ေနပ
္ ည့ေတာ့ေကာင့စီ၊ ကိုယ့ပိုင့ အုပ့ခးုပ့ခ်င့ဴရ တိုင့ဵဦဵစီဵအဖ်နဲ့ ျင့ဴ ကိုယ့ပိုင့
၁
အုပ့ခးုပ့ခ်င့ဴရေဒသဦဵစီဵအဖ်ဲ့ ကပိုင့သညဴ၊့ သို့တည့ဵမဟုတ့ လက့ရျိထာဵသညဴ့ အလုပ့ရုဳမးာဵနျငဴ့
သက့ဆိုင့ရမည့။
ရိပ့ြမုဳမးာဵကို ကင့ဵလ်တ့ေစခ်င့ဴအာဏာ။
၁၀၃။ ။မည့သညဴ့ ရိပ့ြမုဳတ်င့မဆို ပညာေရဵအတ်က့္ဖစ့ေစ၊ ေလဴကးငဴ့ေရဵအတ်က့္ဖစ့ေစ၊
္ပုပ
္ င့ေရဵအတ်က့္ဖစ့ေစ၊ ထာဵရျိသည့လည့ဵ ္ဖစ့လး က့ ္ပုလုပ့မှုလုပ့ငန့ဵစဥ့အရ အလုပ့တခုခုကို
လုပ့ရာလည့ဵ ္ဖစ့ေသာ အလုပ့ခန့ဵသည့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ေနရာသည့ ဤအက့ဥပေဒ ပါ
္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့ တခုခုနျငဴ့ ၊သို့တည့ဵမဟုတ့ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့အာဵလုဳဵနျငဴ့ သက့ဆိုင့္ခင့ဵမျ အလုပ့သမာဵ၊
၁
အလုပ့အကိုင့နျငလ
့ဴ ူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန
သည့၊
မိမိသငဴ့ေလးာ့သည့ထင့္မင့သညဴ့
စည့ဵကမ့ဵခးက့မးာဵထာဵလးက့၊ ကင့ဵလ်တခ့ ်ငဴ့္ပုနိုင့သည့။
၁
၃

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။
၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ ပယ့ဖးက့သည့။

သို့ရာတ်င့ထိုရိပ့ြမမုဳ းာဵတ်င့ ခိုင့ဵေစခဳရသူမးာဵအတ်က့၎င့ဵ၊ တက့ေရာက့က
ေ သူမးာဵအတ်က့၎င့ဵ၊
အလုပ့ပိတ့ရက့၊ အစာဵစာဵရန့အာဵလပ့ခးိန့နျငဴ့ အလုပ့လုပ့ရန့အခးိန့နာရီမးာဵကို သတ့မျတ့ထာဵ
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သညဴ့ စီမဳခးက့တခုကို ထိုရိပ့ြမုဳကိုအုပ့ခးုပ့သူက အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့ နျင့ဴလူမှုဖူလုဳေရဵ
၁
ဝန့ ြကီဵဌာန အာဵ တင့္ပ ္ခင့ဵ ္ပုလးက့ ထိုသို့ တင့္ပေသာ စီမဳခးက့တ်င့ပါရျိသညဴ့ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵ
သည့ဤအက့ဥပေဒပါသက့ဆိုင့ရာ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵေအာက့ ယုတ့ေလးာဴလးက့ အကးိုဵသက့ေရာက့
၁
ေစသည့မဟုတ့ဟု အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့ နျင့ဴလူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန
ကေကးနပ့
သေဘာရရျိမျသာလျှင့ အလုပ့ခးိန့နာရီမးာဵနျငဴ့ သက့ဆိုင့သည့ဴ ဤအက့ဥပေဒပါ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵမျ
ကင့ဵလ်တ့ခ်ငဴ့ကို္ပုနိုင့သည့။
အလုပ့သမာဵ၏ တာဝန့ဝတ့တရာဵမးာဵ။
၁၀၄။ ။အလုပ့ရုဳတ်င့ခိုင့ဵေစခဳရသညဴ့ မည့သညဴ့အလုပ့သမာဵမျှ(က) အလုပ့သမာဵ၏ ကးန့ဵမာမှု၊
ေဘဵရန့ကင့ဵရျင့ဵမှုသို့တည့ဵမဟုတ့ သက့သာ
ေခးာင့ခးိမှုမးာဵအတ်က့ စီမဳထာဵသညဴ့ ကိရိ
ယာမးာဵ၊သို့တည့ဵမဟုတ့ အခ
္ ာဵ
အရာမးာဵကို တမင့အေနျာင့အ
ဴ ယျက့မ ္ပုရ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ အလ်ဲအသုဳဵ မပ
္ ုရ၊
(ခ ) မိမိကိုယ့ကိုေသာ့၎င့ဵ၊ အခ
္ ာဵသူကိုေသာ့၎င့ဵ၊ ေဘဵအန္တရာယ့္ဖစ့ဖ်ယ့ရာ လက္ခဏာ
ရျိသညဴ့ အရာကို အေက
ေ ာင့ဵလုဳေလာက့စ်ာ မရျိဘဲ တမင့မ ္ပုရ၊ထို့ ္ပင့
(ဂ ) အလုပ့ရုဳတ်င့အလုပ့လုပ့သညဴ့ အလုပ့သမာဵမးာဵ၏
ကးန့ဵမာမှု၊သို့တည့ဵမဟုတေ့ ဘဵရန့ကင့ဵရျင့ဵမှုအတ်က့၊
အလုပ့ရုဳတ်င့ထာဵရိျသညဴ့ကိရိယာမးာဵ၊
သို့တည့ဵမဟုတအ
့ ္ခာဵအရာမးာဵကို
အသုဳဵ ္ပုခ
္ င့ဵမျ တမင့မပးက့က်က့ရ။
နည့ဵဥပေဒမးာဵပ
္ ုနိုင့သည့ဴ ေယဘူယးအာဏာ။
၁

၁၀၅။ ။အလုပ့သမာဵ၊အလုပ့အကိုင့နျငလ
့ဴ ူမှုဖူလုဳေရဵဝန့က
ြ ီဵဌာန သည့ ဤအက့ဥပေဒကိစမ္စ းာဵကို
ေဆာင့ရ်က့ရန့အလို့ငျါ၊ ဤအက့ဥပေဒပါပ
္ ဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵအနက့၊ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့တခုခုအရပ
္ ဋ္ဌာန့ဵ
ရမညဴ့၊သို့တည့ဵမဟုတ့ ္ပဋ္ဌာန့ဵနုိင့မညဴ၊့ သို့တည့ဵမဟုတ့ လိုအပ့သည့ဟု ယူဆနိုင့သည့ဴ ၊
မည့သညဴ့ကိစ္စအတ်ကမ့ ဆို္ပဋ္ဌာန့ဵသညဴ့ နည့ဵဥပေဒမးာဵကို ္ပုနိုင့သည့။
လ်ယ့ကူမှုအခ်င့ဴအလမ့ဵမးာဵအတ်က့အခေင် မေတာင့ဵဆိုရ္ခင့။ဵ
၁၀၆။ ။ပုဒ့မ ၄၈ ပါ ္ပဋ္ဌာန့ဵ ခးက့မးာဵနျငဴ့ မဆန့့ကးင့ေစဘဲ ၊ ဤအက့ဥပေဒပါပ
္ ဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵအရ ၊
လုပ့ငန့ဵပိုင့ရငျ ့မးာဵက ေဆာင့ရ်က့ရမညဴ့ အစီအစဥ့
မးာဵ၊သို့တည့ဵမဟုတ့
လ်ယ့ကူမှု
အခ်ငဴ့အလမ့ဵမးာဵနျငဴ့္ဖစ့ေစ၊ ထုတ့ေပဵသညဴ့အသုဳဵအေဆာင့မးာဵ၊သို့တည့ဵမဟုတ့ ကိရိယာမးာဵနျငဴ့
္ဖစ့ေစ စပ့လးဥ့ဵ၍၊ မည့သညဴ့အလုပ့သမာဵထဳကမျှအခေင်မေတာင့ဵဆိုရ။
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။

အေက
ေ ာင့ဵအရာထုတ့ေဖာ့ေ္ပာဆို္ခင့ဵကိုကန့့သတ့္ခင့။ဵ
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၁

၁၀၇။ ။(၁) မည့သညဴ့ စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ မျှ၊ မိမိ၏ရာထူဵဆိုင့ရာ တာဝန့ဝတ့တရာဵမးာဵ
ေဆာင့ရ်က့ရာ၌ သိရျိရသညဴ့္ပုလုပ့မှုလုပ့ငန့ဵ၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ကုန့သ်ယ့မှု
လုပ့ငန့ဵနျငဴ့္ဖစ့ေစ၊ ္ပုလုပ့မှုလုပ့ငန့ဵစဲ့တခုခုနျငဴ့္ဖစ့ေစ၊ စပ့လးဥ့ဵသညဴ့ အေက
ေ ာင့ဵ
အရာမးာဵကိုရာထူဵ၌ ထမ့ဵရ်က့ေနစဥ့ေသာ့၎င့ဵ၊ ရာထူဵမျထ်က့ြပီဵသညဴ့ ေနာက့မျ
ေသာ့၎င့ဵ၊
ဤအက့ဥပေဒအတိုင့ဵေဆာင့ရ်က့ရန့အတ်က့ ၊သို့တည့ဵမဟုတ့
ဤအက့ဥပေဒကိစ္စမးာဵအတ်ကမ့ ျတပါဵ ထုတ့ေဖာ့ေ္ပာဆို္ခင့ဵမပ
္ ုရ။
(၂)

ပုဒ့မခ်(ဲ ၁)ပါ မည့သညဴ့အခးက့မျှ
၊
ထိုလုပ့ငန့ဵပိုင့ရျင့၏၊သို့တည့ဵမဟုတ့
ထိုလုပ့ငန့ဵစဲ့ပိုင့ရျင့၏ သေဘာတူညီေ ေကာင့ဵ ေဖာ့္ပသညဴ့ စာကို ြကိုတင့ရရျိြပီဵမျ
အေက
ေ ာင့ဵအရာ ထုတ့ေဖာ့ေ္ပာဆို္ခင့ဵနျငဴ့္ဖစ့ေစ၊ ဤအက့ဥပေဒအရ ေဆာင့ရ်က့
သညဴ့ (အနုညာတစစ့ေဆဵစီရင့မှု အပါအဝင့ ) တရာဵမှုခင့ဵကိစ္စမးာဵအတ်က့၊
သို့တည့ဵမဟုတ့ ဤအက့ဥပေဒအရေသာ့၎င့ဵ၊အခ
္ ာဵနည့ဵ ္ဖင့ေဴ သာ့၎င့ဵ၊ စ်ဲဆိုသညဴ့
ရာဇဝတ့မှုကိစ္စမးာဵအတ်က့၊ သို့တည့ဵမဟုတ့ ဆိုခဲဴသညဴ့ အမှုအခင့ဵမးာဵကို
အစီရင့ခဳရန့ကိစ္စမးာဵအတ်က့ အေက
ေ ာင့ဵအရာထုတ့ေဖာ့ေ္ပာဆို္ခင့ဵနျငဴ့္ဖစ့ေစ
မသက့ဆိုင့ေစရ။

(၃)

စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ တဦဵဦဵသည့ ပုဒ့မခ်ဲ (၁)ပါ ္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့မးာဵကို ဆန့့ကးင့လျှင့

၁

ထို စစ့ေဆဵေရဵအရာရျိ

၁

သည့ ေခ
္ ာက့လထက့မပိုသညဴ့ ေထာင့ဒဏ့္ဖစ့ေစ၊

ကးပ့တစ့ဆယ့သိန့ဵထက့မပိုသညဴ့ေင်ဒဏ့
စီရင့္ခင့ဵခဳရမည့။

၁

္ဖစ့ေစ၊

ဒဏ့နျစ့ရပ့လုဳဵ ္ဖစ့ေစ

ဤအက့ဥပေဒအရ ေဆာင့ရ်က့သူမးာဵကို ကာက်ယ့ေပဵခ
္ င့။ဵ
၁၀၈။ ။ဤအက့ဥပေဒအရ သေဘာရိုဵ္ဖငဴ့ေဆာင့ရ်က့သညဴ့
သို့တည့ဵမဟုတ့ ေဆာင့ရ်က့ရန့
ြကရ
ဳ ်ယ့သညဴ့ ကိစ္စအတ်က့ မည့သူ့ကိုမျှ တရာဵမမှု္ဖစ့ေစ၊ ရာဇဝတ့မှု္ဖစ့ေစ၊
အခ
္ ာဵတရာဵ
မှုခင့ဵ ္ဖစ့ေစ၊ မစ်ဲဆိုရ။
ရုပ့သိမ့ဵ္ခင့ဵနျင့ဴ ြွခင့ဵခးက့ထာဵခ
္ င့ဵ။
၁၀၉။ ။အလုပ့ရုဳမးာဵအက့ဥပေဒ(၁၉၃၄ခုနျစ့၊ အိန္ဒိယအက့ဥပေဒအမျတ့
္ပင့ဆင့ခးက့ ဥပေဒမးာဵနျငဴ့တက် ဤအက့ဥပေဒဖ
္ ငဴ့ ရုပ့သိမ့ဵလိုက့သည့။

၂၅) ကို တည့ဆဲ

သို့ရာတ်င့ ဆိုခဲဴသညဴ့အက့ဥပေဒမးာဵအရ ေဆာင့ရ်က့သညဴ့ ကိစ္စတခုခုကို ၊ ထိုစဥ့အခါက
ဤအက့ဥပေဒသာ အာဏာတည့လျှက့ရျိပါက ၊ ဤအက့ဥပေဒအရ ေဆာင့ရ်က့နိုင့မည့္ဖစ့လျှင့ ၊
ထိုကိစ္စကို ဤအက့ဥပေဒအရ ္ပုခဲဴသည့ဟူ၍ မျတ့ယူရမည့။
၁

၂၀၁၆ခုနျစ့ ္ပည့ေထာင့စလ
ု ွှတ့ေတာ့မျ အစာဵထိုဵသည့။

