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လပု်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာအေး ေလုပသ်မားအေးောေငငင်းပာွးမှုအငြေေှငး်အပး 

 နိုငင်တံစ်နိုငင်ံ၏ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုသည် ယငး်နိုငင်ံ၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား တိုးတက်မမင့်မား 

မှု၊ ဝန်ဆောင်မှုအရည်အဆသွး တိုးတက်မမင့်မားမှုတို့အဆေါ် မှီတည်ဆနဖေီး နိုငင်တံိုင်းတွင် ကာယ 

အား၊ ဉာဏအားမဖင့် အလုေ်သမားများက အရည်အဆသွးဆကာငး်မွန်သည့် ထုတ်ကုန်များကို ဖန်တီး 

ဆဖာ်ဆောင်လျှက်ရိှရာ အလုေ်သမားအငအ်ားထုကကီးအား ဥေဆေနှင့်အညီ ခံစားခွင့်များရရိှဆရး၊ 

သင့်တင်မ့ျှတဆသာ  လုေ်ငန်းခွင်မဖစ်ဆေါ်ဆစဆရး၊ လုေ်ငန်းခွင် ဆအးချမ်းသာယာဆရးနှင့် အလုေ်ရှင် 

နှင့် အလုေ်သမားများအကကား လုေ်ငန်းခွင်ေက်ေံဆရး ဆကာင်းမွန်ဆစဆရးတို့အတွက် အလုေ်သမား 

ဝန်ကကီးဌာနမှ လုေ်ငန်းခွင်အတွငး်မဖစ်ေွားသည့် အလုေ်သမားဆရးရာအမငင်းေွားမှုများကို အလုေ် 

သမားဆရးရာအမငငး်ေွားမှုဆမဖရှငး်ဆရးယန္တရားမဖင့် ဆမဖရှငး်မခငး်တို့ကို ဆောင်ရွက်ဆေးလျက်ရိှ 

ဆကကာငး် သိရိှရေါသည်။ 

ဦးစီးဌာနြေွဲ့စည်းမှုနှင့် ဥပအေငပဋ္ဌာန်းမှု 

 အလုေ်သမားဝန်ကကီးဌာနသည် အလုေ်သမားဆရးရာအမငငး်ေွားမှုဆမဖရှင်းဆရးဥေဆေေါ ကိစ္စ 

ရေ်များကို အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ဆောငရွ်က်နိုင်ရန်အတွက် ယခင်ဗဟိုဝါဏိဇ္ဇေဋေိက္ခမှုဆကာ်မတီ 

ရုံးကိ ုအလုေ်သမားဆရးရာေက်ေံဆရးဦးစီးဌာနအမဖစ် ၁-၃-၂၀၁၂ ရက်ဆန့တွင် အမည်ဆမောင်းလဲ 

မေငေ်င်ဖွဲ့စည်းခဲ့ဆကကာင်းသိရိှရေါသည်။ 

 အလုေ်ရှင၊် အလုေ်သမားအကကား ဆေါ်ဆေါက်လာသည့် အမငငး်ေွားမှုများကို ဆမဖရှင်းနိုင်ရန် 

အတွက် မေည်ဆထာငစ်ုလွှတ်ဆတာ်သည် အလုေ်သမားများ၏ အခွင့်အဆရးကို ကာကွယ်ဆစာင့် 

ဆရှာက်ရန်၊ အလုေ်ရှင်နှင့် အလုေ်သမားများအကကား ေက်ေံဆရးဆကာငး်မွန်ဖေီး လုေ်ငန်းခွင် 

ဆအးချမ်းသာယာဆစရန် အလုေ်ရှင်နှင့်အလုေ်သမား အမငငး်ေွားမှုအား တရားမျှတစွာ ဆမဖရှငး် 

ဆောငရွ်က်ဆေးမခငး်မဖင့် ရေိုင်ခွင့်များကို မျှတမှန်ကန်စွာနှင့် မမန်ေန်စွာရရိှခံစားနိုင်ဆစရန်ဟူဆသာ 

ရည်ရွယ်ချက်မဖင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အလုေ်သမားဆရးရာအမငင်းေွားမှုဆမဖရှင်းဆရးဥေဆေ ကုိမေဋ္ဌာန်းခ့ဲဖေီး 

အလုေ်သမားဆရးရာေက်ေံဆရးဦးစီးဌာနမှ စညး်ကကေ်ဆောင်ရွက်လျက်ရိှဆကကာင်း ဆတွ့ရှရိေါသည်။ 

 ယခင်က The Trade Dispute Act,1929 (၁၉၂၉ ခုနှစ်၊ ဝါဏဇိ္ဇေဋေိက္ခအက်ဥေဆေ)မဖင့် 

အမငငး်ေွားမှုများကို ဆမဖရှင်းဆောငရွ်က်ဆေးခဲ့ဆသာ်လည်း ယဆန့ဆမောင်းလဲလာဆသာ အလုေ်သမား 

ဆရးရာအဆမခအဆနများ၊ အမေည်မေည်ေိုင်ရာ အလုေ်သမားဆရးရာအဖဲွ့၏ ဥေဆေစံနှုန်းများ၊ နိုငငံ် 

ဆတာ်၏ လက်ရိှနိုငင်ဆံရး၊ စီးေွားဆရး၊ လူမှုဆရးမူဝါေများနှင့်အညီ ကျင့်သံုးနိုငဆ်စရန်အတွက် အလုေ် 
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သမားဆရးရာအမငငး်ေွားမှုဆမဖရှငး်ဆရးဥေဆေကို အသစ်မေဋ္ဌာန်းခဲ့မခငး်မဖစ်ဆကကာငး် ဆလ့လာဆတွ့ရိှ 

ရေါသည်။ 

 ေငငင်းပွားမှုအငြေေှင်းအေးေြဲွေ့များ ြေွဲ့စည်းမှုေအငခေအနများ 

 အလုေ်သမားဆရးရာအမငငး်ေွားမှုဆမဖရှင်းဆရးဥေဆေအရ အမငငး်ေွားမှုများကို ဆမဖရှငး်နိုင်ရန် 

အလုေ်သမားဆရးရာလုေ်ငန်းညှိနှိုငး်ဆရးဆကာ်မတီ (၃၇၃၄) ခ၊ု ဖမို့နယ်ညိှနှိုင်းဖျန်ဆမဖဆရးအဖဲွ့ 

(၃၂၅) ဖွဲ့၊ မေည်ဆထာင်စုနယ်ဆမမ(ဆနမေည်ဆတာ်) အေါအဝင် တိုင်းဆေသကကီး၊ မေည်နယ် ခုံသမာဓိ 

အဖဲွ့(၁၅)ဖွဲ့၊ ခုံသမာဓိဆကာငစ်ီတစ်ဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းထားရှိဖိေီး အလုေ်သမားဆရးရာေက်ေံဆရးဦးစီး 

ဌာန၏ တာဝန်ခံအရာရိှများသည် ဖမို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဆမဖဆရးအဖွဲ့များနှင့် ခုံသမာဓိအဖွဲ့များတွင် 

အတွင်းဆရးမှူးများအမဖစ်ေါဝင်ဆောငရ်ွက်လျက်ရိှဖေီး ခုံသမာဓိဆကာင်စီတွင် ယငး်ဦးစီးဌာနရိှ 

ဝန်ထမ်းများမှ ရုံးလုေ်ငန်းများကို အဆထာက်အကူမေု ဆောငရွ်က်ဆေးလျက်ရိှဆကကာငး် ဆတွ့ရှရိေါ 

သည်။ 

ေငငင်းပွားမှုေမျ ို းေစားများ 

 အလုေ်သမားဆရးရာအမငငး်ေွားမှုဆမဖရှင်းဆရးဥေဆေအရ လုေ်ငန်းခွငအ်တွငး် မဖစ်ေွားသည့် 

အလုေ်သမားဆရးရာအမငငး်ေွားမှုများအနက် ဥေဆေေါရေိုင်ခွင့်နှင့်သက်ေိုင်သည့် အခွင့်အဆရး 

ေိုင်ရာအမငင်းေွားမှုများကို သက်ေိုင်ရာ ဦးစီးဌာနများမှ စညး်ကကေ်သည့်ဥေဆေများနှင့်အညီ 

ဆမဖရှင်းဆောငရွ်က်ဆေးဖေီး အကျ ိုးစီးေွားေိုင်ရာအမငင်းေွားမှုများကို အမငငး်ေွားမှုဆမဖရှငး်ဆရး 

ယန္တရားမဖင့် ဆမဖရှင်းဆောငရွ်က်ဆေးလျက်ရိှဆကကာငး် မမငဆ်တွ့ဆနရေါသည်။ 

 အလုေ်သမားဝန်ကကီးဌာနမှ စည်းကကေ်သည့် အလုေ်သမားဆရးရာဥေဆေများအား 

ဆအာက်ေါအတိုင်း ဆဖာ်မေအေ်ေါသည်- 

(က) ေလုပ်သမားညွှန်ကကားအေးဦးစီးဌာနက စညး်ကကပ်အသာဥပအေများ  

(၁) ၁၉၂၃ ခုနှစ်၊ အလုေ်သမားဆလျာ်ဆကကးအက်ဥေဆေ 

(၂) ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ အလုေ်အကိုငေ်ိုင်ရာ စာရင်းစစ်တမ်းယူမခငး်အက်ဥေဆေ 

(၃) ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ အလုေ်ခန့်ထားမှုကန့်သတ်ဆရးဥေဆေ 
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(၄) ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ မေည်ေအလုေ်အကိုငေ်ိုငရ်ာဥေဆေ 

(၅) ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အလုေ်သမားအဖွဲ့ အစည်း ဥေဆေ 

(၆) ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အနည်းေုံးအခဆကကးဆငွဥေဆေ 

(၇) ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အလုေ်အကိုငန်ှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆရးဥေဆေ 

(ခ) လူမှုြေူလုအံေးေြေွဲ့က စညး်ကကပ်အသာဥပအေ  

(၁) ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလံုဆရးဥေဆေ 

(ဂ) ေလုပ်ရုံနှင့်ေလုပ်သမားဥပအေစစ်အေးအေးဦးစီးဌာနက စညး်ကကပ်အသာဥပအေများ  

(၁) ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုေ်ရုံများအက်ဥေဆေ  

(၂) ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက်နှင့် အလုေ်ေိတ်ရက်အက်ဥေဆေ 

(၃) ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အခဆကကးဆငွဆေးဆချဆရးဥေဆေ 

(၄) ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေိုင်များနှင့် အလုေ်ဌာနများဥေဆေ 

(၅) လုေ်ငန်းခွငဆ်ေးအန္တရာယ်ကငး်ရှင်းဆရးနှင့်ကျန်းမာဆရးဥေဆေ 

(ဃ)  ေလုပ်သမားအေးောေက်ေံအေးဦးစီးဌာနက စညး်ကကပ်အသာဥပအေ  

(၁) ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အလုေ်သမားဆရးရာအမငင်းေွားမှုဆမဖရှင်းဆရးဥေဆေ 

လုပ်ငန်းခွင်ေတွင်းညိှနှိုငး်အေွးအနွးအစငခင်းနှင့် ေလုပ်သမားအေးောလုပ်ငန်း ညိှနှိုငး်အေးအကာ်မတီ 

ြေွဲ့စည်းငခငး် 

 ဖွံ့ဖဖိုးဖေီးနိုင်ငံများတွင် အလုေ်သမားဆရးရာအမငငး်ေွားမှုများအား လုေ်ငန်းခွင်အေင့် ကနဦး 

ဆေွးဆနွးညိှနှိုငး်ကကသည့်အတွက် လုေ်ငန်းခွင်ဆအးချမ်းသာယာမှုရှိဖေီး ကုန်ထုတ်လုေ်မှု တိုးတက် 

လျကရ်ှိဆသာဆကကာင့် စီးေွားဆရးဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်လျကရ်ှိဆကကာင်း ဆတွ့ရှရိေါသည်။  နိုငင်ဆံတာ်အစိုးရ 

အဆနမဖင့် လုေ်ငန်းခွင်အေင့် အမေန်အလှန် ဆေွးဆနွးညိှနှိုင်းသည့် (Bipartite စနစ)် အဆလ့အထ 

ဆကာင်းများ ဖန်တီးဆဖာ်ဆောငန်ိုငရ်န်အတွက် အားဆေးတိုက်တွန်းလျက်ရိှေါသည်။  
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 အလုေ်သမားဆရးရာအမငငး်ေွားမှုဆမဖရှင်းဆရးဥေဆေေုေ်မ ၃ အရ အလုေ်ရှင်၊ အလုေ်သမား 

များသည် လုေ်ငန်းခွင်အတွင်း ကနဦးဆေွးဆနွးညှနိှိုင်းနိုငဆ်ရး အလုေ်သမား ၃၀ ဦးနှင့်အထက် 

အလုေ်လုေ်ကိုင်ဆနဆသာ လုေ်ငန်းများတွင် အလုေ်သမားဆရးရာလုေ်ငန်းညှိနှိုငး်ဆရးဆကာ်မတီ 

(Workplace Coordinating Committee- WCC) ကိ ုဖွဲ့စည်းရမည်မဖစ်ဖေီး ဖွဲ့စည်းရန် ေျက်ကွက် 

ေါက ေုေ်မ ၄၆(ခ)အရ အနည်းေုံး ကျေ်သံုးသိန်းမှ အများေုံး ကျေ်တစ်ေယ်သိန်းအထိ ဆငွေဏ် 

ချမှတ်ခံရမည်မဖစ်ဖေီး ထေ်မကံျူးလွန်ေါက ေုေ်မ ေုေ်မ ၄၆-က(ခ)အရ အနည်းေုံး ကျေ်တစ်ေယ် 

သိန်းမှ အများေုံး ကျေ်သိန်း ၃၀ အထိ ဆငွေဏ်ချမှတ်ခံရမှာမဖစ်သည့်အတွက် ဥေဆေအရ 

သတ်မှတ်အလုေ်သမားဦးဆရရိှသည့် လုေ်ငန်းများအဆနမဖင့် WCC ကိ ု မမဖစ်မဆန ဖွဲ့စည်းရန် 

လိအုေ်ေါသည်။  

 ထိုသ့ုိဖဲွ့စည်းနိုင်ဆရးအတွက် အလုေ်သမားအဖွဲ့အစည်းရှေိါက အဖဲွ့အစည်းတစ်ခုချငး်က 

အေိမုေုသည့် အလုေ်သမားကိုယ်စားလှယ် သံုးဦးစီနှင့် အလုေ်သမားကိုယ်စားလှယ်ဦးဆရနှင့် 

အဆရအတွက်တူညီသည့် အလုေ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်များမဖင့်လည်းဆကာငး်၊ အလုေ်သမားအဖဲွ့ 

အစည်း မရိှလျှင် အလုေ်သမားများက ဆရွးချယ်ဆေးဆသာ အလုေ်သမားကိုယ်စားလှယ် သံုးဦး 

နှင့် အလုေ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ် သံုးဦးမဖင့်လည်းဆကာင်း ဖွဲ့စည်းရမည်မဖစ်ေါသည်။ သတ်မှတ် 

အလုေ်သမားဦးဆရ (၃၀) ဦးမမေည့်မီသည့် လုေ်ငန်းများတွင် WCC ဖွဲ့စည်းနိုငမ်ခငး်မရိှဆသာ်လည်း 

လုေ်ငန်းခွငအ်တွငး် အလုေ်ရှင်၊ အလုေ်သမားနှစ်ဖက် ဆေွးဆနွးညိှနှိုငး်မှုမေုနိုငေ်ါသည်။ 

 လက်ရှိကာလ၌ အလုေ်သမား (၃၀) ဦးနှင့အ်ထက်ရိှဆသာ စက်ရုံ၊ အလုေ်ရုံ (၃၉၁၇) ရုံတွင် 

WCC (၃၇၃၄ ) ဖွဲ့  ဖွဲ့စည်းဖေီးမဖစ်ဆကကာငး် သိရိှရေါသည်။ 

 အလုေ်ရှင၊် အလုေ်သမားအကကား လုေ်ငန်းခွင်အတွင်း ဆေွးဆနွးညိှနှိုင်းမှု မေုလုေ်မခငး်မဖင့် 

ေူးဆေါင်းဆောငရွ်က်သည့် အဆလ့အထ အားဆကာငး်လာမည်မဖစ်မခငး်၊ ဆကာင်းမွန်ဆသာလုေ်ငန်းခွင် 

ေိုင်ရာ ရလေမ်ျားရရိှနိုင်မည်မဖစ်မခငး်၊ ဖမို့နယ်အေင့သ်ို့ တိုက်ရိုက်တင်မေတိုင်ကကားဆသာ အမငငး် 

ေွားမှုများ ဆလျာ့ကျနိုင်မည်မဖစ်မခငး်၊ လုေ်ငန်းခွငအ်တွငး် အမေန်အလှန်ယံုကကည်မှုတိုးတက်ဆစဖေီး 

အလုေ်သမားများအတွက် လုေ်ငန်းခွငဆ်ေျာ်ရွှင်မှုရိှမခင်းမဖင့် ထုတ်ကုန်များကို ေိုမုိထုတ်လုေ်နိုင်မည် 

မဖစ်သကဲ့သ့ုိ အလုေ်ရှင်များအဆနမဖင့်လည်း လုေ်ငန်းအကျ ိုးအမမတ်များစွာ ရရှိနိုင်မည်မဖစ်ေါသည်။ 

သ့ုိမဖစ်ေါ၍ အလုေ်ရှင်များအဆနမဖင့် အလုေ်သမား (၃၀) ဦးနှင့ ်အထက်ရိှဆသာ စက်ရုံ၊ အလုေ်ရုံများ 

တွင် WCC အဖဲွ့များ မမဖစ်မဆန ဖွဲ့စည်းထား ရိှဆေးရန် လိအုေ်ေါသည်။ 



5 

D/2023/DLR Motto 

 

 

ေငငင်းပွားမှုအငြေေှင်းအေးယန္တေားငြေင့် အငြေေှင်းမှု ေအငခေအန 

                                         

                                        (WCC)

                               

                                                             

   
     

  
     

   

          
        

   
    

                 

               

              / 
                

                  

          
         

                  

             

                   
                   

                  
                  

         (         /          )

                  

 

 အလုေ်သမားဆရးရာအမငငး်ေွားမှုဆမဖရှင်းဆရးဥေဆေအရ အလုေ်ရှင်နှင့် အလုေ်သမား 

အကကား မဖစ်ေွားဆသာ အမငငး်ေွားမှုများကို အခွင့်အဆရးေိုငရ်ာအမငငး်ေွားမှုနှင့် အကျ ိုးစီးေွား 

ေိုင်ရာအမငင်းေွားမှုဟူ၍ အမျ ို းအစား (၂)မျ ို း ခွဲမခားထားသည်ကို ဆတွ့ရှိရဆကကာငး်၊ အခွင့်အဆရး 

ေိုင်ရာအမငင်းေွားမှုများကို သက်ေိုငရ်ာဦးစီးဌာနများ သ့ုိမဟုတ် စီရင်ေိုငခ်ွင့်ရှိဆသာ တရားရုံးတွင် 

နစ်နာသူမှ ဆလျှာက်ထားဆတာငး်ေိုနိုင်ဖေီး အကျ ိုးစီးေွားေိုင်ရာ အမငငး်ေွားမှုကို ဖမို့နယ်ညှိနှိုငး် 

ဖျန်ဆမဖဆရးအဖွဲ့တွင် ဖျန်ဆမဖ၍ ဆမေလည်မှုရရိှေါက နှစ်ဖက်သဆောတူစာချုေ် ချုေ်ေိုဖေးီ ဆမေလည် 

မှုမရေါက သက်ေိုငရ်ာ တိုင်းဆေသကကီး သ့ုိမဟုတ် မေည်နယ်ခုံသမာဓိအဖွဲ့၊ ခုံသမာဓိဆကာင်စီ 

အေင့်ေင်တ့ို့မှ စစ်ဆေးေုံးမဖတ်ဆေးလျက်ရိှဆကကာငး် ဆတွ့ရှရိေါသည်။ 

ေခွင့်ေအေးေိုင်ောေငငငး်ပွားမှုများေား အောင်ေွက်နိုင်မှုေအငခေအနများ 

အလုေ်သမားဆရးရာအမငငး်ေွားမှုဆမဖရှင်းဆရးဥေဆေေုေ်မ ၁၂ (ခ) အရ အလုေ်သမားဆရးရာ 

လုေ်ငန်းညိှနှိုငး်ဆရးဆကာ်မတီတွင် ဆမေလည်မှုမရရိှသည့် အမငငး်ေွားမှုများနှင့်စေ်လျဉ်း၍ ညိှနှိုငး် 

ဖျန်ဆမဖဆရးအဖွဲ့၏ လုေ်ငန်းတာဝန်များနှင့် အကျုံးမဝင်သည့် အမငငး်ေွားမှုများ၊ အခွင့်အဆရး 

ေိုင်ရာအမငင်းေွားမှုများနှင့် အလုေ်သမားဆရးရာလေု်ငန်းညှိနှိုင်းဆရးဆကာ်မတီ၏ စုဆေါင်းသဆော 
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တူညီချက်ကို လိကု်နာမှုမရိှ၍ တိုင်ကကားလာသည့် အချက်များသည် တည်ေဲအလုေ်သမားဥေဆေေါ 

ရေိုင်ခွင့်ေိုငရ်ာကိစ္စရေ်များမဖစ်ေါက သက်ေိုငရ်ာ ဦးစီးဌာနများ၊ စီရင်ေိုင်ခွင့်ရိှဆသာ တရားရုံးသ့ုိ 

ဆလျှာက်ထားနိုင်မည်မဖစ်ေါသည်။ 

 အလုေ်သမားဆရးရာအမငငး်ေွားမှုဆမဖရှင်းဆရးဥေဆေေုေ်မ ၂၃ အရ အလုေ်ရှင် သ့ုိမဟုတ် 

အလုေ်သမားတစ်ဖက်ဖက်သည် အခွင့်အဆရးေိုင်ရာအမငင်းေွားမှုနှင့်စေ်လျဉ်း၍ မဆကျနေ်သူ 

ကိုယ်တိုငမ်ဖစ်ဆစ၊ တရားဝင်လွှဲအေ်ထားဆသာ ကိုယ်စားလှယ်မဖင့်မဖစ်ဆစ သက်ေိုင်ရာ ဦးစီးဌာန 

များ သ့ုိမဟုတ် စီရင်ေိုင်ခွင့်ရိှဆသာ တရားရုံးသုိ့ ဆလျှာက်ထားနိုငဆ်ကကာငး် ဆတွ့ရှရိေါသည်။ 

ေကျ ိုးစီးပွားေိုင်ောေငငငး်ပွားမှုများေား အောင်ေွက်နိုင်မှုေအငခေအနများ 

အလုေ်သမားဆရးရာအမငငး်ေွားမှုဆမဖရှင်းဆရးဥေဆေေုေ်မ ၂၄ အရ အကျ ိုးစီးေွားေိုင်ရာ 

အမငငး်ေွားမှုမဖစ်ေါက လက်ခံရရိှသည့်ဆန့ရက်မှ ခုနစ်ရက်အတွငး် ဆမေဖငမိ်းဆစရန် ဖျန်ဆမဖဆေးဖေီး 

ဆမေဖငမိ်းမှုရရိှေါက ညိှနှိုင်းဖျန်ဆမဖဆရးအဖွဲ့ ဆရှ့ဆမှာက်တွင် နှစ်ဖက်သဆောတူစာချုေ် ချုေ်ေိုရမည် 

မဖစ်ေါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွငး် ဆမေဖငမိ်းမှုရရိှဆအာင် ဖျန်ဆမဖမခငး် မမေုနိုငသ်ည့်အခါ   အလုေ် 

ရှင်၊ အလုေ်သမား နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးက ေက်လက်ဖျန်ဆမဖဆေးဆစလိုဆကကာငး် ဆတာငး်ေိုလျှင် 

ဆမေဖငမိ်းမှုရသည်အထိ ဖျန်ဆမဖဆေးနိုင်ဆကကာငး် ဆလ့လာသိရိှရေါသည်။ 

အလုေ်သမားဆရးရာအမငငး်ေွားမှုဆမဖရှင်းဆရးဥေဆေေုေ်မ ၂၆ အရ ဆမေဖငမိ်းမှု မရသည့်အချက် 

များအဆေါ် သံုးသေ်အကကံမေုချက်ေါဝငဆ်သာ အဆသးစိတ် အစီရငခ်ံစာနှင့်အတူ အမှုတွဲအား 

တရားဝင်ရုံးေိတ်ရက်များမေါ  နှစ်ရက်အတွင်း သက်ေိုငရ်ာခုံသမာဓိအဖွဲ့သ့ုိ လွှဆဲမောငး်ဆေးအေ်ရ 

မည်မဖစ်ဆကကာငး်၊ ေုေ်မ ၂၇ အရ သက်ေိုင်ရာခုံသမာဓိအဖွဲ့သည် ညိှနှိုငး်ဖျန်ဆမဖဆရးအဖွဲ့က လွှဲအေ် 

ဆသာ အကျ ိုးစီးေွားေိုင်ရာ အမငငး်ေွားမှုအား လက်ခံရရိှသည့်ဆန့ရက်မှ ခုနစ်ရက်အတွငး် ေုံးမဖတ် 

ချက်ချမှတ်ရမည်မဖစ်ဆကကာငး် ဆလ့လာသိရိှရေါသည်။ 

အလုေ်သမားဆရးရာအမငငး်ေွားမှုဆမဖရှင်းဆရးဥေဆေေုေ်မ ၂၈ အရ ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ေုံးမဖတ် 

ချက်ကို မဆကျနေ်ေါက အမငငး်ေွားသူများသည် ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ေုံးမဖတ်ချက်ကို လက်ခံရရိှသည့် 

ဆန့ရက်မှ ခုနစ်ရက်အတွငး် ခုံသမာဓိဆကာငစ်ီ၏ အေုးံအမဖတ်ခံယူရန် အမငငး်ေွားသူတစ်ဖက်ဖက် 

မ ှဆလျှာက်ထားနိုငဆ်ကကာငး် ဆလ့လာသိရိှရေါသည်။ 
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အလုေ်သမားဆရးရာအမငငး်ေွားမှုဆမဖရှင်းဆရးဥေဆေေုေ်မ ၃၁ အရ ခုံသမာဓိဆကာင်စီ၊ ခုံအဖဲွ့ 

သည် ဆလျှာက်ထားလာသည့် အမငငး်ေွားမှုကို လက်ခံရရိှသည့်ဆန့ရက်မှ ၁၄ ရက်အတွငး် ေုံးမဖတ် 

ချက် ချမှတ်ရမည်မဖစ်ဖေီး အလုေ်သမားဆရးရာအမငငး်ေွားမှုဆမဖရှင်းဆရးဥေဆေေုေ်မ ၃၂ အရ မရိှ 

မမဖစ်လိုအေ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုလုေ်ငန်းမဖစ်ေါက အမငငး်ေွားမှုကို လက်ခံရရိှသည့်ဆန့ရက်မှ ခုနစ် 

ရက်အတွငး် ေုံးမဖတ်ချက် ချမှတ်ရမည်မဖစ်ဆကကာငး် ဆလ့လာသိရိှရေါသည်။ 

  အလုေ်သမားဆရးရာအမငငး်ေွားမှုဆမဖရှင်းဆရးဥေဆေေုေ်မ ၃၄ အရ ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ေုံးမဖတ် 

ချက်ကို နှစ်ဖက်အမငငး်ေွားသူများက သဆောတူလျှင် သ့ုိမဟုတ် အမငင်းေွားသူတစ်ဖက်ဖက်က 

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ခုံသမာဓိဆကာငစ်ီသ့ုိ တငမ်ေဆလျှာက်ထားမခငး် မရိှလျှင် ယငး်ေုံးမဖတ် 

ချက်သည် ချမှတ်သည့်ဆန့မှစ၍ အတညမ်ဖစ်ဆကကာငး် ဆတွ့ရှရိေါသည်။ 

 အလုေ်သမားဆရးရာအမငငး်ေွားမှုဆမဖရှင်းဆရးဥေဆေေုေ်မ ၃၇ အရ အတညမ်ဖစ်ဖေီးသည့် 

ေုံးမဖတ်ချက်တစ်ရေ်ကို  အမငငး်ေွားမှုနှင့် သက်ေိုင်သူအားလုးံ၊ အမငငး်ေွားမှုတွင် ေါဝင်ဆသာ 

အလုေ်ရှင၏် ဥေဆေအရ တရားဝင်ေက်ခံသူများ၊ အမငငး်ေွားမှု မဖစ်ေွားဆသာအချနိ်တွင် သ့ုိမဟုတ် 

အမငငး်ေွားမှုမဖစ်ေွားဖေီးဆနာက် လုေ်ငန်းတွင် အလုေ်လုေ်ကိုင်ဆနကကဆသာ အလုေ်သမားများ 

အားလုးံက လိကု်နာရမည်မဖစ်ဆကကာငး် ဆလ့လာသိရှိရေါသည်။ 

 အလုေ်မှရေ်စဲခံရဆသာ အလုေ်သမားများနှင့်ေတ်သက်၍ အလုေ်ရှငက်ဆေးရမည့် နစ်နာ 

ဆကကးနှုန်းထားများကို ဝန်ကကီးဌာန၏ အမိန့်ဆကကာ်မငာစာအမှတ် (၈၄/၂၀၁၅)မဖင် ့ ၃-၇-၂၀၁၅ 

ရက်ဆန့တွင် သတ်မှတ်ထုတ်မေန်ခဲ့ေါသည်။ အလုေ်ရှင်သည် အလုေ်သမားများအား အလုေ်မှ 

ရေ်စဲမခငး်ေိုငရ်ာကိစ္စရေ်များနှင့်စေ်လျဉ်း၍ တစ်ေက်တည်း လုေ်သက်ရှိသူများအတွက် ဆနာက်ေုံး 

ထုတ်လစာ (အချနိ်ေိုဆကကးမေါ) မဖင် ့ဆအာက်ဆဖာ်မေေါနစ်နာဆကကး နှုန်းထားများအတိုငး် ဆေးရမည် 

မဖစ်ေါဆကကာငး် ဆလ့လာသိရှိရေါသည် -   

(က) လုေ်သက် ဆမခာက်လမေည့်ဖေီး တစ်နှစ်မမေည့်ေါက နစ်နာဆကကး လဝက်လစာ 

(ခ) လုေ်သက် တစ်နှစ်မေည့်ဖေီး နှစ်နှစ်မမေည့်ေါက နစ်နာဆကကး တစ်လစာ 

(ဂ) လုေ်သက် နှစ်နှစ်မေည့်ဖေီး သံုးနှစ်မမေည့်ေါက နစ်နာဆကကး တစ်လခွဲစာ 

(ဃ) လုေ်သက် သံုးနှစ်မေည့်ဖေီး ဆလးနှစ်မမေည့်ေါက နစ်နာဆကကး သံုးလစာ 

(င) လုေ်သက် ဆလးနှစ်မေည့်ဖေီး ဆမခာက်နှစ်မမေည့်ေါက နစ်နာဆကကး ဆလးလစာ 
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(စ) လုေ်သက် ဆမခာက်နှစ်မေည့်ဖေီး ရှစ်နှစ်မမေည့်ေါက နစ်နာဆကကး ငါးလစာ 

(ေ) လုေ်သက် ရှစ်နှစ်မေည့်ဖေီး တစ်ေယ်နှစ်မမေည့်ေါက နစ်နာဆကကး ဆမခာက်လစာ 

(ဇ) လုေ်သက် တစ်ေယ်နှစ်မေည့်ဖေီး ၂၀နှစ်မမေည့်ေါက  နစ်နာဆကကး ရှစ်လစာ 

(ဈ) လုေ်သက် ၂၀နှစ်မေည့်ဖေီး ၂၅နှစ်မမေည့်ေါက နစ်နာဆကကး တစ်ေယ်လစာ 

(ည) လုေ်သက် ၂၅နှင်အ့ထက်ရိှေါက နစ်နာဆကကး ၁၃လစာ 

 အလုေ်သမားဆရးရာအမငငး်ေွားမှုများကို ညိှနှိုင်းဖျန်ဆမဖဆရးအဖွဲ့၊ ခုံသမာဓိအဖဲွ့နှင့် ခုံသမာဓိ 

ဆကာင်စီတို့မှ အမငငး်ေွားမှုဆမဖရှငး်ဆရးယန္တရားမဖင့် ဆမဖရှင်းဆောင်ရွက်ဆေးလျကရ်ှိရာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ 

၂၀၂၂ ခုနှစ်အထိ ဖမို့နယ်ညိှနှိုင်းဖျန်ဆမဖဆရးအဖဲွ့များမှ အမငင်းေွားမှု   (၁၁၀၀၃)  မှုကုိ ညိှနှိုင်းဆေးခ့ဲဖေီး 

အလုေ်သမား (၁၃၈၃၃၈) ဦးအတွက် ဆငွဆကကးခံစားခွင့် ကျေ်သန်း( ၂၅၇၇၅.၉၆၆) ၊ US$ (416271.72)နှင့် 

ေတ် (၁၂၁၁၆၆) ခံစားခွင့်ရရိှဆစခ့ဲဆကကာင်း၊ ခံုသမာဓိအဖဲွ့များမှ အမငင်းေွားမှု (၁၇၅၁)မှုကုိ 

စစ်ဆေးေံုးမဖတ်ဆေးခ့ဲဖေီး အလုေ်သမား (၇၅၁၂)ဦးအတွက် ဆငွဆကကးခံစားခွင့် ကျေ်သန်း (၁၀၂၂.၀၅၄) နှင့် 

US$ (11895) ခံစားခွင့်ရရိှဆစခ့ဲဆကကာင်း၊ ခံုသမာဓိဆကာင်စီမှ အမငင်းေွားမှု (၈၂၅) မှုကုိ စစ်ဆေး 

ေံုးမဖတ်ဆေးခ့ဲဖေီး အလုေ်သမား (၁၁၁၂၃) ဦးအတွက် ဆငွဆကကးခံစားခွင့် ကျေ်သန်း(၂၁၄၉.၄၀၂) နှင့် US$ 

112472.760 ခံစားခွင့်ရရိှဆစခ့ဲဆကကာင်း ဆတွ့ရိှရေါသည်။ 

စဉ် ခုနှစ် 

ညိှနှိုင်းြေျန်အငြေအေးေြဲွေ  ့ ခံုသမာဓိေြဲွေ  ့ ခံုသမာဓိအကာင်စီ 

မှတ်ချက် လက်ခံ 

ေေိှမှု 

အငြေေှင်း 

ပပီးစီးမှု 

လက်ခံ 

ေေိှမှု 

အငြေေှင်း 

ပပီးစီးမှု 

လက်ခံ 

ေေိှမှု 

အငြေေှင်း 

ပပီးစီးမှု 

၁ ၂၀၁၂ ၉၆၅ ၉၄၉ ၅၇ ၄၇ ၁၉ ၁၆  

၂ ၂၀၁၃ ၉၀၂ ၇၉၇ ၁၃၂ ၁၂၄ ၅၅ ၅၄  

၃ ၂၀၁၄ ၈၅၂ ၇၁၅ ၁၂၂ ၁၁၁ ၄၂ ၄၂  

၄ ၂၀၁၅ ၁၀၁၈ ၈၅၃ ၁၆၇ ၁၄၉ ၇၅ ၆၃  

၅ ၂၀၁၆ ၁၂၃၈ ၁၀၆၁ ၁၉၁ ၁၇၂ ၁၁၀ ၁၀၂  

၆ ၂၀၁၇ ၁၁၄၂ ၉၅၁ ၂၁၉ ၂၀၅ ၉၆ ၉၂  
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၇ ၂၀၁၈ ၁၄၈၆ ၁၃၆၀ ၁၃၄ ၁၃၂ ၆၈ ၆၈  

စဉ် ခုနှစ် 

ညိှနှိုင်းြေျန်အငြေအေးေြဲွေ  ့ ခံုသမာဓိေြဲွေ  ့ ခံုသမာဓိအကာင်စီ မှတ်ချက် 

လက်ခံ 

ေေိှမှု 

အငြေေှင်း 

ပပီးစီးမှု 

လက်ခံ 

ေေိှမှု 

အငြေေှင်း 

ပပီးစီးမှု 

လက်ခံ 

ေေိှမှု 

အငြေေှင်း 

ပပီးစီးမှု 

၈ ၂၀၁၉ ၁၀၄၅ ၉၄၇ ၁၀၁ ၈၃ ၃၅ ၃၂  

၉ ၂၀၂၀ ၁၆၃၁ ၁၂၀၅ ၄၂၀ ၃၆၃ ၂၁၅ ၂၀၆  

၁၀ ၂၀၂၁ ၃၈၃ ၃၀၂ ၁၃၄ ၁၂၆ ၆၀ ၅၅  

၁၁ ၂၀၂၂ ၃၄၁ ၂၇၃ ၇၄ ၇၄ ၅၀ ၄၉  

စုစုအပါင်း ၁၁၀၀၃ ၉၄၁၃ ၁၇၅၁ ၁၅၈၆ ၈၂၅ ၇၇၉  

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာအေးေတွက် ေကကံငပုချက်များ 

(က) စက်ရံု၊ အလုေ်ရံုများတွင် WCC ဖဲွ့စည်းရန် လုိအေ်ဖေီး အလုေ်သမားဆရးရာ အမငင်းေွားမှုမဖစ်ေွား 

ေါက အေုိေါအဖဲွ့တွင်  အလုေ်ရှင်နှင့် အလုေ်သမား ကုိယ်စားလှယ်များမှ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ဆေွးဆနွး 

မခင်း (Bipartite Process) ကုိ ကနဦးလုေ်ဆောင်သင့်ေါသည်။ 

(ခ) အလုေ်သမားများအဆနမဖင့် မိမိတ့ုိ၏ လုိလားချက်များကုိ ဥေဆေနှင့်အညီ တင်မေရန်လုိအေ် 

သက့ဲသ့ုိ အလုေ်ရှင်နှင့် စီမံခန့်ခဲွဆရးကုိယ်စားလှယ်များမဖစ်ဆသာ HR များ၊ မန်ဆနဂျာများကလည်း 

အလုေ်သမားဥေဆေများကုိ ဆလးစားလုိက်နာရန် လုိအေ်ေါသည်။ 

(ဂ) အလုေ်ရှင၊် အလုေ်သမားများအဆနမဖင့် တည်ေဲအလုေ်သမားဥေဆေများကို ဆလးစား 

လိကု်နာရန်လိုအေ်ဖေီး ဥေဆေေါရေိုင်ခွင့်များကို အမေည့်အဝ ရရိှနိုင်ဆရး ဆောငရွ်က်ဆေးရန် 

လိအုေ်ေါသည်။ 

(ဃ) အလုေ်သမားများမှ ဥေဆေနှင့်အညီ ဆတာင်းေုိမှုများ မေုလုေ်နုိင်ရန်အတွက် သက်ေုိင်ရာဌာနများ 

အဆနမဖင့် စက်ရံု၊ အလုေ်ရံုများတွင် အသိေညာဆေးဆေွးဆနွးမှုများကုိ စဉ်ေက်မမေတ် လုေ်ဆောင် 

ဆေးရန် လုိအေ်ေါသည်။ 
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(င) အလုေ်သမားဥေဆေများအား သိရိှနိုင်ရန်အတွက် စက်ရုံ၊ အလုေ်ရုံများတွင် မေုလုေ်သည့် 

အသိေညာဆေးဆေွးဆနွးေွဲများကို အလုေ်ရှင်၊ ၎င်း၏ စီမံခန့်ခွဲဆရးကိုယ်စားလှယ်များ၊ 

အလုေ်သမားအဖွဲ့အစည်းဝင်များ၊ WCC ဝငမ်ျား မမဖစ်မဆန တက်ဆရာက်ရန် လိုအေ်ေါ 

သည်။ 

အလုေ်သမားဆရးရာမေဿနာများနှင့် ေတ်သက်သည့် အလုေ်ရှင၊် အလုေ်သမားများက 

နစ်နာချက်များအား တိုင်ကကားရာတွင် စက်ရုံ၊ အလုေ်ရုံတည်ရိှရာ ဖမို့နယ်များရိှ အလုေ်သမား 

ဝန်ကကီးဌာနလက်ဆအာက်မှ မည်သည့်ဦးစီးဌာန/ အဖဲွ့ရုံးများသိုမ့ေို သွားဆရာက်၍ တိုင်ကကားနိုင် 

ဆကကာငး်သိရိှရေါသည်။ အလုေ်ရှင၊် အလုေ်သမားများအဆနမဖင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ေွင့်လငး်မမင်သာ 

မှုရိှဖေီး အမေန်အလှန်ယံုကကည်မှုနှင့် အမေုသဆောဆောင်၍ ဖငိမ်းချမ်းစွာ လုေ်ဆောငမ်ခငး်၊ အလုေ် 

သမားများအဆနမဖင့် တည်ေဲအလုေ်သမားဥေဆေများနှင့်အညီ အကျ ိုးခံစားခွင့်များ မရရိှေါက 

မိမတိို့၏ အလုေ်ရှင်များထံ ဆအးချမ်းစွာ တငမ်ေဆတာငး်ေိုရန် လိုအေ်ဖေီး အလုေ်ရှငမ်ှလည်း အလုေ် 

သမားများ၏ တငမ်ေချက်များကို လက်ခံ၍ နှစ်ဖက်ဆေွးဆနွးညှိနှိုင်းမှုများ ဆောငရွ်က်ကကရန် 

လိအုေ်ေါသည်။ နှစ်ဖက်ညိှနှိုငး်၍ ဆမေလည်မှုမရရိှေါက အလုေ်သမားဆရးရာအမငငး်ေွားမှုဆမဖရှငး် 

ဆရးဥေဆေအရ ဖျန်ဆမဖေုံးမဖတ်ဆေးမှုခံယူမခငး်ကိ ု လုေ်ဆောငေ်ါက အလုေ်ရှင်၊ အလုေ်သမားများ 

အကကား ေဋိေက္ခများ ဆလျာ့နည်း၍ လုေ်ငန်းခွင်ေက်ေံဆရးဆကာငး်မွန်ကာ ကုန်ထုတ်လုေ်မှု 

တိုးတက်လာမည်မဖစ်ဖေီး နိုငင်ဆံတာ်၏ စီးေွားဆရးဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုကို အဆထာက်အကူမေုနိုင်မည့် 

အမေင် လုေ်ငန်းခွင်ဆအးချမ်းသာယာလာမည်မှာ အမှန်ဧကန်ေင်မဖစ်ေါဆကကာင်း ဆလ့လာတင်မေ 

လိကု်ရေါသည်။ ။ 


