
ြပည်ပအိမ်အကူများ 
အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာဥပေဒအရရပိုင်
ခွင့်များ�ှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ�

အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ် ဖျက်သိမ်းြခင်း
အလုပ်ရှင်�ှင့် အိမ်အကူ�ှစ်ဦးအနက် တစ်ဦးဦးက 
တစ်လ�ကိ�တင်အေ�ကာင်း�ကားြခင်း သို�မဟုတ် အေ�ကာင်း�ကား 
မ�အစား တစ်လစာလုပ်ခလစာေပးြခင်းြဖင့် အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်ကို 
ဖျက်သိမ်း�ိုင်သည်။
ဖျက်သိမ်းြခင်းဆိုင်ရာ ေငွေပးေချြခင်းတွင် ပါဝင်�ိုင်သည်

ေပးရန်ကျန်ရှိေနေသးေသာ လုပ်ခလစာများ ;
အေ�ကာင်း�ကားမ�အစား ေငွေပးေချြခင်း ; 
အကယ်၍ရှိလ�င်
ရယူထားြခင်းမရှိေသာ�ှစ်ပတ်လည်ခွင့်တစ်ခုခုအစား 
လုပ်ခလစာေပးြခင်း ;
သင့်ေလျာ်သည့် ကာလရှည်ဝန်ေဆာင်မ�အတွက် 
ဂုဏ်ြပ�ေငွေပးြခင်း/စာချ�ပ်သက်တမ်းမေစ့မီ 
ရပ်ဆိုင်းြခင်းအတွက် ေငွေပးေချြခင်း ; �ှင့်
အလုပ်အကုိင်စာချ�ပ်ရ အြခားေသာ ေငွပမာဏ တစ်ခုခု၊ ဥပမာ 
အခမ့ဲအိမ်ြပန်စရိတ်၊ အစားအစာ�ှင့် ခရီးသွားလာမ�ဆုိင်ရာ 
ေထာက်ပ့ံေ�ကး စသည်ြဖင့်။

စာချ�ပ်သက်တမ်းမေစ့မီ ရပ်ဆိုင်းြခင်းအတွက် ေငွေပးေချြခင်း
ြပည်ပအိမ်အကူတစ်ဦးသည် စာချ�ပ်သက်တမ်းမေစ့မီ 
ရပ်ဆိုင်းြခင်းအတွက် ေငွေပးေချြခင်းကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။ 
အကယ်၍ သူ/ သူမသည်:

အလုပ်ရပ်ဆုိင်းခံရြခင်းမတုိင်မီ အလုပ်ရှင်တစ်ဦးတည်းထံတွင် 
၂၄ လထက်မနည်း အလုပ်တာဝန် ထမ်းေဆာင်ဖူးလ�င်၊ �ှင့်
ပိုလ�ံဝန်ထမ်းဟူေသာ အေ�ကာင်းြပချက်ြဖင့် 
စာချ�ပ်သက်တမ်းထပ်မံမတိုးေတာ့ြခင်း သို�မဟုတ် 
အလုပ်ထုတ်ြခင်းခံရလ�င်။

ကာလရှည်ဝန်ေဆာင်မ�အတွက် ဂုဏ်ြပ�ေငွေပးြခင်း
ြပည်ပအိမ်အကူတစ်ဦးသည် 
အလုပ်ရပ်ဆိုင်းခံရြခင်းမတိုင်မီအလုပ်ရှင်တစ်ဦးတည်းထံတွင် 
၅�ှစ်ထက်မနည်း တာဝန် ထမ်းေဆာင် ဖူးလ�င် သူ/သူမသည် 
ကာလရှည်ဝန်ေဆာင်မ�အတွက် ဂုဏ်ြပ�ေငွေပးြခင်းကို ခံစားပိုင်ခွင့် 
ရှိသည် ထို�ြပင်  :

ဆိုးရွားစွာမှားယွင်းေဆာင်ရွက်မ��ှင့် ပိုလ�ံဝန်ထမ်းဟူေသာ 
အေ�ကာင်းြပချက် မဟုတ်ဘဲ အြခားအေ�ကာင်းြပချက်ြဖင့် 
စာချ�ပ်သက်တမ်းထပ်မံမတိုးေတာ့ြခင်း သို�မဟုတ် 
အလုပ်ထုတ်ခံရလ�င် ;
ကျန်းမာေရးမေကာင်းမွန်မ�ေ�ကာင့် အလုပ်ထွက်လ�င် ;
အသက်အရွယ် အိုမင်းမ�ေ�ကာင့် အလုပ်ထွက်လ�င် ( ၆၅ 
�ှစ်�ှင့်အထက်ကို ဆိုလိုသည်) သို�မဟုတ်
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစ�်အတွင်း ေသဆုံးလ�င်။

ကာလရှည်ဝန်ေဆာင်မ�အတွက် 
ဂုဏ်ြပ�ေငွေပးြခင်း/စာချ�ပ်သက်တမ်းမေစ့မီ ရပ်ဆိုင်းြခင်းအတွက် 
ေငွေပးေချြခင်း ပမာဏ
လစ�်လုပ်ခလစာ x၂/၃x လုပ်သက်�ှစ်များ
လုပ်သက်မြပည့်ေသာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်မ�ကို အချိ�းချတွက်ချက်ေပးသင့်သည်။

ြပည်ပအိမ်အကူတစ်ဦးသည် 
စာချ�ပ်သက်တမ်းမေစ့မီအလုပ်ရပ်ဆုိင်းြခင်းအတွက် အလုပ်ရှင်မှ 
ေပးအပ်ရသည့် ေလျာ်ေ�ကးေငွ သုိ�မဟုတ် ကာလရှည်ဝန်ေဆာင်မ�အတွက် 
ဂုဏ်ြပ�ေငွေပးြခင်း တစ်ခုခုကုိသာ ခံစားခွင့်ရိှသည်။

FDHs - Rights and Protection under the EO (Myanmar Language Version  緬甸文版本)

အလုပ်သမားဆက်ဆံေရးဌာန�ုံးများသို� 
လူကိုယ်တိုင် စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်း:

HONG KONG

KOWLOON

NEW TERRITORIES

Hong Kong East
12/F., 
14 Taikoo Wan Road,
Taikoo Shing, Hong Kong.

Hong Kong West
3/F., Western Magistracy Building,
2A Pokfulam Road,
Hong Kong.

Kowloon East
UGF, Trade and Industry Tower, 
3 Concorde Road,
Kowloon.

Kowloon South
2/F., Mongkok Government 
Offices, 30 Luen Wan Street,
Mong Kok, Kowloon.

Kowloon West
Room 1009, 10/F., Cheung 
Sha Wan Government Offices,
303 Cheung Sha Wan Road,
Sham Shui Po, Kowloon. 

Kwun Tong
Units 801-806, 8/F., Tower 1,
Millennium City 1,
388 Kwun Tong Road,
Kwun Tong, Kowloon.

Tsuen Wan
5/F., Tsuen Wan Government 
Offices, 38 Sau Lau Kok Road,
Tsuen Wan, New Territories.

Kwai Chung
6/F., Kwai Hing Government 
Offices, 166-174 Hing Fong Road,
Kwai Chung, New Territories.

Sha Tin & Tai Po
Rooms 304-313, 3/F.,
Sha Tin Government Offices,
1 Sheung Wo Che Road,
Sha Tin, New Territories.

Tuen Mun
Unit 2, East Wing, 22/F.,
Tuen Mun Central Square,
22 Hoi Wing Road,
Tuen Mun, New Territories.

သက်ဆိုင်ရာ�ုံးများ၏ လိပ်စာများသည် အေြပာင်းအလဲ ရှိ�ိုင်ပါသည်။ အ
ေသးစိတ် အချက်အလက်များအတွက် ေကျးဇူးြပ�၍ ဝဘ်စာမျက်�ှာသို� ဝင်
ေရာက်�ကည့်��ပါ။   www.labour.gov.hk/eng/tele/lr1.htm  

ြပည်ပ�ိုင်ငံသားအကူအလုပ်သမားများ�ှင့် ပက်သက်
ေသာအေ�ကာင်းကိစများအတွက်အီးလ်ေမးလိပ်စာ 
ေပးပါ။  fdh-enquiry@labour.gov.hk

   Jan 2023

အထက်ပါ သတင်းအချက်အလက်များသည် အဓိက 
တရားဝင်ဥပေဒြပ�ာန်းချက်�ှင့် ြပည်ပအိမ်အကူများ အေနြဖင့် 

စိုးရိမ်ေလ့ရှိသည့် စာချ�ပ်ပါသတ်မှတ်ြပ�ာန်းချက်များ၏ အသားေပး 
ေဖာ်ြပချက်များကိုသာ စီစ�်တင်ြပ ထားြခင်းြဖစ်သည်။

 
သင်၏အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာရပိုင်ခွင့်များ�ှင့်အကျိ�းရလဒ်ဆိုင်ရာ 
အေသးစိပ်အချက်အလက်များအတွက်“ြပည်ပအိမ်အကူများ၏ 

အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ လက်ေတွ�လမ်း��န်ချက်” သို�မဟုတ် 
အလုပ်သမားဦးစီးဌာန၏ အလုပ်သမားေရးရာဆက်ဆံေရးဌာနမှ 
ရရှိ�ိုင်ေသာ“အလုပ်အကိုင် ြပ�ာန်းဥပေဒ လမ်း��န် အ�ှစ်ချ�ပ်” 

ကို ကိုးကားပါ။

ေမးြမန်းစုံစမ်းမ� အထူးဖုန်းလိုင်း
 (ထိုအထူးဖုန်းလိုင်းသည် “1823”မှေြဖဆိုသည်)              

                     

ပင်မစာမျက်�ှာ လိပ်စာ:

2157 9537�(ျပည္တြင္းျပည္ပ အိမ္အကူမ်ားအတြက္ Hotline

 နံပါတ္ကို ညႊန္ၾကားထားပါသည္)

2717 1771

www.labour.gov.hk         www.fdh.labour.gov.hk



လုပ်ခလစာများေပးေချြခင်း
လုပ်ခလစာများကိုလုပ်ခလစာေပးရမည့်ကာလ�ပီးဆုံး�ပီးေနာက် 
သို�မဟုတ် စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆိုမ�ဖျက်သိမ်း�ပီးေနာက် ၇ 
ရက်ထက်ေနာက်မကျဘဲ ေပးေချသင့်သည်။

လုပ်ခလစာများေလ�ာ့ေပါ့ေပးအပ်ြခင်း
အကယ်၍လက်ခံရရှိသည့် လုပ်ခလစာများသည် 
အလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်တွင် သတ်မှတ်ြပ�ာန်းထားသည့်လစာထက် 
ေလျာ့နည်းေနပါကအိမ်အကူအေနြဖင့် 
ေအာက်ပါတို�ကိုေဆာင်ရွက်သင့်သည်:

အလုပ်ရှင်အားလစာ��န်းထားအမှန်ကိုရှင်းလင်းေြပာဆိုြခင်း ;
လုပ်ခလစာမေပးအပ်ရေသးသည့် ေြပစာကို 
ဝန်ခံလက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း ; �ှင့်
လစာေလ�ာ့ေပါ့ေပးအပ်မ�ြဖစ်လာခဲ့လ�င် ြဖစ်�ိုင်ပါက 
အလုပ်သမားဝန်�ကီးဌာနသို� ချက်ချင်းအစီရင် ခံတင်ြပြခင်း။

လုပ်ခလစာများြဖတ်ေတာက်ြခင်း
ေအာက်ပါအေ�ကာင်းအရင်းများမှလွဲ၍ 
လုပ်ခလစာများြဖတ်ေတာက်ြခင်းကိုတားြမစ်သည် :

အလုပ်ရှင်၏ ပစ�ည်းများသို�မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မ�များသည် အိမ်အကူ၏ 
ေပါ့ေလျာ့မ��ှင့် အမှားအယွင်းေ�ကာင့် ပျက်စီးဆုံးရြခင်း။ 
ယင်းကိစ�တိုင်းအတွက် လုပ်ခလစာြဖတ်ေတာက်ြခင်းသည် 
ေဟာင်ေကာင် ေဒ�လာ ၃၀၀ ထက် မပိုရပါ ;
အလှည့်ကျ ပျက်ကွက်�ိုင်ခွင့်ြပ�ထားသည့်ကာလ
ပမာဏမပိုလ�ံေတာ့ဘဲအလုပ်ပျက်ကွက်ြခင်း ;
�ကိ�တင်ေပးထားသည့် လုပ်ခလစာသို�မဟုတ် 
ပိုေပးထားသည့်လုပ်ခလစာများအား ြပန်လည်ရယူြခင်း၊ �ှင့်
အိမ်အကူ၏ ေလ�ာက်လွာ�ှင့်ေတာင်းခံမ�ြဖင့် ထုတ်ေပးထားသည့် 
ေချးေငွကို ြပန်လည်ရယူြခင်း၊ စသည်ြဖင့်။

ယင်းကဲ့သို�ေသာအေ�ကာင်းများြဖင့် အလုပ်ပျက်ကွက်ြခင်းမှအပ 
လုပ်ခလစာများြဖတ်ေတာက်မ� ပမာဏစုစုေပါင်းသည် 
ထိုလုပ်ခလစာကာလအတွက် ေပးအပ်ရမည့် လစာပမာဏ၏ 
တစ်ဝက်ထက် ပိုလွန်ြခင်းမရှိရပါ။
နားရက်များ
ြပည်ပအိမ်အကူတစ်ဦးသည် :

၇ ရက်တာကာလတုိင်းတွင် နားရက် ၁ ရက် ရရိှသင့်သည်၊ �ှင့်
နားရက်တွင် မိမိသေဘာဆ��အေလျာက် အလုပ်
တာဝန်ထမ်းေဆာင်�ိုင်သည်။

အလုပ်ရှင်တစ်ဦးသည် နားရက်တွင် အိမ်အကူအား 
အလုပ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် အတင်းအ�ကပ် 
ေစခိုင်းြခင်းမြပ�ရပါ။
ြပန်တမ်းဝင် အားလပ်ရက်များ
ြပည်ပအိမ်အကူတစ်ဦး ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်မှာ: 

ြပန်တမ်းဝင် အားလပ်ရက်မျာ ;�ှင့်
လစာြပည့်ရရှိသည့် အားလပ်ရက်များ၊ မည်သည့်ဥပေဒအရ 
တရားဝင်သတ်မှတ်ြပ�ာန်ထားေသာ အားလပ်ရက်၏ေရှ�တွင် 
သူ/သူမ သည် ၃ လ တာဝန်ထမ်း ေဆာင်ခဲ့�ပီးခဲ့လ�င်။

ဥပေဒအရ တရားဝင်သတ်မှတ်ထားေသာ 
အားလပ်ရက်များေပးအပ်ြခင်းအစား လုပ်ခလစာေပးအပ်ြခင်းကို 
ခွင့်မြပ�ပါ။
အကယ်၍ဥပေဒအရ 
တရားဝင်သတ်မှတ်ြပ�ာန်းထားေသာအားလပ်ရက်များ 
နားရက်တွင်ကျေရာက်ပါက 
နားရက်�ှင့်ကပ်လျက်ေနာက်တစ်ရက်ကို အားလပ်ရက်အြဖစ် 
အစားေပးသင့်သည်။
အကယ်၍ ြပည်ပအိမ်အကူသည် အားလပ်ရက်တွင် 
အလုပ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် လိုအပ်ပါက 
အစားေပးသည့် အားလပ်ရက်များကို 
တရားဝင်သတ်မှတ်ြပ�ာန်းထားေသာအားလပ်ရက် မတိုက်မီ 
သို�မဟုတ် �ပီးေနာက် ရက်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း စီစ�်ေပးသင့်သည်။

�ှစ်ပတ်လည်ခွင့်
ြပည်ပအိမ်အကူသည် အလုပ်ရှင်တစ်ဦးထံတွင် ၁၂ 
လတာကာလသက်တမ်းအတွက် အလုပ်တာဝန် ထမ်းေဆာင် 
�ပီးစီးချိန်တိုင်း ေအာက်ပါ��န်းအတိုင်း လစာြပည့်ရရှိသည့် 
�ှစ်ပတ်လည်ခွင့်ကို ခံစားခွင့်ရှိသည် :

ပထမဦးဆုံး�ှင့် ဒုတိယ�ှစ် 
တာဝန်ထမ်းေဆာင်မ�သက်တမ်းအတွက် (၇) ရက်၊ �ှင့်
တတိယ�ှစ်မှစတင်ကာ တစ်�ှစ်လ�င် 
ခွင့်တစ်ရက်��န်းတိုး�ပီး အြမင့်ဆုံး ၁၄ ရက်။

နာမကျန်း ေထာက်ပံ့ေ�ကး
ြပည်ပအိမ်အကူသည် နာမကျန်း ေထာက်ပံ့ေ�ကး 
ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အကယ်၍  သူ/ သူမသည်:

လစာြပည့်ရရှိသည့် နာမကျန်းခွင့်ရက်များ 
စုေဆာင်းထားလ�င်၊;
နာမကျန်းခွင့်ကို ၄ ရက်တိုက် ယူထားြခင်းမရှိလ�င်၊ �ှင့်
သင့်ေလျာ်သည့် ေဆးစာြဖင့် နာမကျန်းခွင့်ရှိလ�င်။

ေန�စ�် နာမကျန်းခွင့်အတွက် ေထာက်ပ့ံေ�ကး��န်းသည် 
အိမ်အကူ၏ေန�စ�်လုပ်ခလစာ၏ ၅ ပံု ၄ ပံု�ှင့် ညီမ�ေသာ 
ပမာဏြဖစ်သည်။ အဆုိပါ ေထာက်ပ့ံေ�ကးကုိ 
ပံုမှန်လစာေပးသည့် ရက်ထက် ေနာက်မကျဘဲ ေပးသင့်သည်။
အလုပ်သမား၏ အလွန်ဆိုးရွားစွာ မှားယွင်းေဆာင်ရွက်သည့် 
ကိစ�မှလွဲ၍ အလုပ်ရှင်တစ်ဦးသည် အိမ်အကူအား သူ/သူမ 
၏ လစာြပည့်ြဖင့် နာမကျန်းခွင့်ယူထားသည့်ရက်များအတွင်း 
အလုပ် ထုတ်ပစ်ြခင်းအား တားြမစ်သည်။

ြပည်ပအိမ်အကူများအတွက် စံြပအလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်
စံြပအလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်သည်ေဟာင်ေကာင်ရှိ 
ြပည်ပအိမ်အကူများ၏ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ 
စည်းမျ�်း စည်းကမ်း  သတ်မှတ်ချက်များကို 
သတ်မှတ်ြပ�ာန်းထားသည်။ ၎င်းသည် 
ြပည်ပအိမ်အကူများအားအလုပ်ခန�်အပ်ရန်အလို�ငှာေဟာ
င်ေကာင် အထူးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချ�ပ်ခွင့်ရေဒသ၏ 
အစိုးရမှ အသိအမှတ်ြပ�ထားသည့် တစ်ခုတည်းေသာ 
အေထာက်အထား ပင်ြဖစ်သည်။ 
စံြပအလုပ်အကိုင်စာချ�ပ်အရ ြပည်ပအိမ်အကူများသည် 
ေအာက်ပါတို�ကိုခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်:

တရားဝင်လက်ခံ�ိုင်ေသာ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာ 
(စာချ�ပ်၏ အပိုဒ်ခွဲ (၅ (က))
အလုပ်ရှင်မှ အစားအစာအတွက် 
ေထာက်ပံ့ြခင်းမြပ�ပါကအစာအစာအတွက်
ေထာက်ပံ့ေ�ကး(အပိုဒ်ခွဲ (၅ (ခ))
အခမဲ့ေနထိုင်တည်းခိုရန်ေနရာ( အပိုဒ်ခွဲ (၅ (ခ))
၎င်းတို�၏ေနရပ်ေဒမှ အသွားအြပန် အခမဲ့ခရီးစရိတ် 
(အပိုဒ်ခွဲ (၇ (က))
ေဆးဝါးကုသမ�ဆုိင်ရာ ေဆွးေ�ွးတုိင်ပင်ြခင်း၊ 
ေဆး�ံုတွင်ေရာဂါကုသမ�ခံယူြခင်း�ှင့် အေရးေပ� 
သွားကုသမ� ခံယူြခင်းအပါအဝင် အခမ့ဲ ေဆးဝါးကုသမ� 
(အပုိဒ်ခဲွ (၉ (က))
အလုပ်သမားမှ ကုန်ကျသည့် 
ခရီးသွားလာစရိတ်ကိုေပးသည့် ေနရပ်ြပန်ခွင့် 
သို�မဟုတ် မေပးသည့် ေနရပ်ြပန်ခွင့်( အပိုဒ်ခွဲ၁၃)

တရားဝင်လက်ခံ�ိုင်ေသာ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာ
အလုပ်ရှင်များသည် 
စာချ�ပ်အားလက်မှတ်ထိုးသည့်အချိန်မှစ၍ 
၎င်းတို�၏အိမ်အကူအားကာလေပါက်ေဈးြဖစ်သည့် 
တရားဝင်လက်ခံ�ိုင်ေသာ 
အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာထက်မနည်းေပးအပ်ရမည်ြဖစ်သည်။


