
၁၉၅၁ ခု စ်ှ၊ ဆုိင်များ ှင့် အလုပ်ဌာနများဥပေဒ 
 
ရည်ရွယ်ချက် 
 
 ဆိုင်၊ ကုန်သွယ်အလုပ်ဌာန၊ အများေပျာ်ရင်ေရးဌာနများတွင် လုပ်ကိုင်ေနကေသာ 
အလုပ်သမားများအား စက် ုံ၊ အလုပ် ုံ အလုပ်သမားများနည်းတူ အလုပခ်ျိန်၊ နားချိန်၊ နားရက် 
ခံစားခွင့်များ ရရှိေစရန် ှင့် အလုပ်ဌာနများ၏ ဖွင့်ချိန်၊ ပိတ်ချိန်များ စနစ်တကျရှိေစရန်၊ 
 

အကျ ံးဝင်သည့်လုပ်ငန်းများ 
 

- ဆိုင်၊ ကုန်သွယ်အလုပ်ဌာန၊ အများေပျာ်ရင်ေရးအလုပ်ဌာနများ၊ 
- ပန်းတမိ်ဆိုင်၊ ဓါတ်ပံုဆိုင်၊ ေရဒီယိုပြ င်ဆုိင်၊ စာအုပ်ချ ပ်ဆိုင်၊ ဂုံနီအိတ်ချ ပ်ဆိုင်၊ 

ဖိနပ်ချ ပ်ဆိုင်၊ အပ်ချ ပ်ဆိုင်၊ အေပါင်ဆိုင် ှင့် ပင်မင်းဆိုင် 
- တစ် ိုင်ငံလုံးရှိ အလုပ် ုံများ၊ ေရနံေမြ များ၊ သတတွင်းများရှိ စာေရးစာချီ ဌာနများ 

တွင် လုပ်ကိုင်ေနကေသာ အသက်(၁၃) ှစ်အထက် အလုပ်သမားများ 
 
ဆုိင် 
 ဆိုသည်မှာ - 
 

- ကုန်စည်ကုိ လက်လီ၊ လက်ကား၊ လက်ငင်း၊ အေကး၊ တစ်နည်းနည်း 
ေရာင်းချေသာ ဥပစာ ကိုဆိုသည်။(ဥပမာ ။ ဥပစာတစ်ခုတွင် ေရာင်းချသည့် 
ကုန်စုံဆိုင်ေလး မှအစ Super Market  ကီးများအထိ ပါဝင်သည် ) 

- ဆံသလုပ်ငန်း၊ အလှပြ ပြ င်ခြ ငး်လုပ်ငန်း 
 

ကုန်သွယ်အလုပ်ဌာန 
 

 ဆိုသည်မှာ - 
 

- ေကာ်ငြ ာလပု်ငနး်၊ ေကာ်မရှင်လုပ်ငန်း၊ ကုန်စည်ေပးပိုေရး ကိုယ်စားလှယ် 
လုပ်ငန်း၊ ကုန်သွယ်ေရး ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း၊ အလုပ် ုံ၏ (သိုမဟုတ်) 
စက်မလက်မလုပ်ငန်း၏(သိုမဟုတ်) ကုန်သွယ် လုပ်ငန်း၏ စာေရး စာချီ ဌာန၊ 
အာမခံကုမဏ၊ီ အစုအစပ်ကုမဏီ၊ ဘဏ် ၊ ပွဲစားအလုပ်တိုက် 

 
အများေပျာရ်င်ေရးအလုပ်ဌာန 
  

ဆိုသည်မှာ - 
 

- ုပ်ရှင် ုံ၊ ဇတ် ုံ ၊ အများေပျာ်ရင်ေရးအလုပ်ဌာနများ ှင့် အမိန်ေကာ်ငြ ာစာ 
ထုတ်ပြ န်သည့် အခြ ားအလပု်ဌာနများ 

 
အလုပ်ချိန် (ပုဒ်မ ၇ (၂)၊ ပုဒ်မ ၇(၆) ) 
 

- ဆိုင်၊ ကုန်သွယ်အလုပ်ဌာန အသီးသီး၌ အလုပ်လုပ်ချိန် ှင့် အနားယူရန် အချနိ် 
ကာလ စုစုေပါင်းသည် တစ်ရက်လှျင် (၁၁)နာရီထက်မပိုရ၊  

- အများေပျာ်ရင်ေရးအလုပ်ဌာန၌ အလုပ်လုပ်ချိန် ှင့် အနားယူရန် အချနိ်ကာလ 
စုစုေပါင်းသည် တစ်ရက်လင် (၁၄)နာရီထက်မပိုရ၊ 



၂ 
 

- တစ်ေနလင် (၈)နာရီထက်ပို၍လည်းေကာင်း၊ ရက်သတတစပ်တ်လင် (၄၈)နာရီ 
ထက် ပို၍လည်းေကာင်း အလုပ်မလုပ်ေစရ (သိုတည်းမဟုတ်) လုပ်ခွင့်မပြ ရ၊ 

 

 
ဆုိင် ှင့်အလုပ်ဌာန ဖွင့်ချိန်/ပိတ်ချိန် 
 

  ဖွင့်ချိန် ပိတ်ချိန် 
- ိုး ိုးဆိုင် နံနက် ၅ နာရီ ည ၉ နာရီ 
- စားေသာက်ဆိုင် နံနက် ၅ နာရီ နံနက် ၁ နာရီ 
- ကုန်သွယ်အလုပ်ဌာန နံနက် ၅ နာရီ ည ၉ နာရီ 
- အများေပျာ်ရင်ေရးအလုပ်ဌာန နံနက် ၉ နာရီ နံနက် ၁ နာရီ 

 

အလုပ်ပိတ်ရက် 
 

- ရက်သတပတ်(၁)ပတ်လင် အနည်းဆံုးတစ်ရက်ကို လုပ်ခလစာပြ ည့်ဖြ င့် ပိတရ်က် 
အဖြ စ် ခွင့်ပြ ရမည်၊(ပုဒ်မ ၆ (၁) ) 

 

ဤဥပေဒ ှင့် မသက်ဆုိင်ေသာ ဆုိင်များ၊ အလုပ်ဌာနများ င့်ှ ပုဂိ လ်များ(ပုဒ်မ ၅ (၁) ) 
 

- အစိးုရ ုံးများ ှင့် လုပ်ငန်းများ 
- ကုန်းေကာင်း၊ ေရေကာင်း၊ ေလေကာင်း သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ 
- မီးရထား ဘူတာ ုံ၊ သေဘာဆိပ်၊ ေလဆိပ်ရှိ စားေသာက်ဆိုင်များ 
- လမ်းေဘးေဈးဆိုင်များ 
- အများဆိုင်ရာ ပြ ပွဲ၌ ေရာင်းချေသာစားေသာက်ဆိုင်များ ှင့်အခြ ားဆုိင်များ 
- ယာယီမသာ ကျင်းပေသာပွဲများတွင် ေရာင်းချသည့် စားေသာက်ဆိုင်များ၊ ေပျာ်ရင ်

ေရးအလုပ်ဌာနများ ှင့် အခြ ားဆိုင်များ 
- မန်ေနဂျာ ရာထူးဖြ င့် လုပ်ကိုင်သူများ 
- ိုင်ငံေတာ်သမတက အမိန်ေကာ်ငြ ာစာဖြ င့် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြ သည့် ဆိုင်များ၊ အလုပ် 

ဌာနများ ှင့် ပုဂိ လ်များ၊ 
 
အချိန်ပုိလုပ်ခွင့် ှင့်လုပ်ခ 
 

- တစ် ှစ်လင် အချိန်ပိုနာရီ (၆၀)သာ ခွင့်ပြ သည်။(ပုဒ်မ ၇(၂) ) 
- အချိန်ပုိေကးကို အေခြ ခံလစာ၏ ှစ်ဆ န်းေပးရမည်။(ပုဒ်မ - ၁၀) 

 

လံုးဝခုိင်းေစခွင့်မရိှသူများ 
 

- အသက်(၁၃) ှစ်် မပြ ည့်ေသးေသာ သူများအား ဆိုင်/ ကုန်သွယ်အလုပ်ဌာန 
(သိုမဟုတ်) အများ ေပျာ်ရင်ေရး အလုပ်ဌာနများတွင် ခိုင်းေစခြ ငး်မပြ ရ။ 
(ပုဒ်မ ၈ (၁) ) 

 

 မှတ်တမ်းများ၊ မှတ်ပံုစာအုပ်များ ှင့် ိ ုတစ်စာများ ထားရိှခြ င်း 
- အလုပ်ရှင်တိုင်းသည် ပြ ာန်းထားသည့် မှတ်တမ်းများ ှင့် မှတ်ပုံစာအုပ်များကို 

ထားရှရိမည့် အပြ င် ိုတစ်စာကုိလည်း မြ င်သာေအာင် ပြ ထားရမည်။(ပုဒ်မ ၁၁ ) 


