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အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းဥပေဒ
(၂၀၁၁ ခု ှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၇။)
၁၃၇၃ ခု ှစ်၊ သီတင်းကတ်လဆန်း ၁၄ ရက်
(၂၀၁၁ ခု ှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်)
နိဒါန်း
ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ိုင်ငံေတာ် ဖွဲ စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၄
ှင့်အညီ
အလုပ်သမားများ၏အခွင့်အေရးများကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမား
အချင်းချင်းအကား၊ အလုပ်ရှင် ှင့်အလုပ်သမားအကား ဆက်ဆံေရးေကာင်းမွန်ေစရန်လည်း
ေကာင်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများကို စနစ်တကျ ှင့်လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ စည်းေဆာင်ရွက် ိုင်ရန်
လည်းေကာင်း ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပ ာန်းလိုက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ြခင်း ှင့် အဓိပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

(က) ဤဥပေဒကို အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း ဥပေဒ ဟု ေခ တွင်ေစရမည်။
(ခ) ဤဥပေဒသည် ိုင်ငံေတာ်သမတက အမိန် ေ ကာ် ြငာစာဖ
ြ င့် သတ်မှတ်သည့်ေနရက်
တွင် စတင်အာဏာတည်ရမည်။

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်းအဓိပာယ်သက်
ေရာက်ေစရမည် (က) အလုပ်သမား ဆိုသည်မှာ ေနစားအလုပ်သမား၊ ယာယီ အလုပ်သမား၊ စိုက်ပျိ းေရး
အလုပ်သမား၊ အိမ်အကူ အလုပ်သမား၊ အစိုးရဝန်ထမ်း၊ အလုပ်သင်တို အပါအဝင်
စီးပွားေရး လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် ြဖစ်ေစ၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအတွက် ြဖစ်ေစ
မိမိ၏ လုပအ
် ားအေပ အားကိုးအားထားပ
ြ
လုပ်ကိုင်ေနသူကို ဆိုသည်။
ယင်းစကားရပ်၌ တပ်မေတာ်သား၊ ြမန်မာ ိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ ဝင် သို မဟုတ် တပ်မေတာ်၏
ကွပ်ကဲမေအာက်ရှိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ အစည်းဝင်တို မပါဝင် ။
(ခ) အလုပ်ရှင် ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွင် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ သေဘာတူညီ
ချက်အရ ှစ်ဦး ှစ်ဖက်သေဘာတူညီေသာ အခေကးေငွ ြဖင့် အလုပသ
် မားတစ်ဦး
ကို ြဖစ်ေစ၊ အများကို ြဖစ်ေစ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်၍ တိုက် ိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊
သွယ်ဝိုက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း စီမံကွပ်ကဲအုပ်ချ ပ် ပီး အလုပ်သမားကို လုပ်ခေပး
ရန် တာဝန်ရှိသူကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်များတွင် အလုပ်ရှင်၏ တရားဝင်
စီမံခန် ခွဲမဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်လည်း အကျ ံး၀င်သည်။
(ဂ) လုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မ ဆိုသည်မှာ
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာ
ိုင်ငံေတာ်အတွင်းရှိ ိုင်ငံပိုင် သို မဟုတ် ပုဂလိက စက် ုံ၊ အလုပ် ုံ၊ အလုပ်ဌာန
များ ှင့် ယင်းတို ၏ ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း၊ ေဆာက်လုပ်မ လုပ်ငန်း၊ ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲ
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မလုပ်ငန်း၊ စက်မလက်မလုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပို ေဆာင်မလုပ်ငန်း၊ ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း
သို မဟုတ်
အခ
ြ ားအသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း အလုပ်တစ်ခုခုကိုဆိုသည်။ ယင်း
စကားရပ်တွင် အစိုးရဌာန ှင့် အစိုးရအဖွဲ အစည်းများ လည်းပါဝင်သည် ။
(ဃ) ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း ဆိုရာတွင် အများပ
ြ ည်သူဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း ှင့်
အများပ
ြ ည်သူ ှင့် သက်ဆိုင် ြခင်းမရှိသည့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများပါဝင်သည်။
(င) အများပ
ြ ည်သူဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ
လုပ်ငန်းများကိုဆိုသည် (၁) သယ်ယူပို ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း၊
(၂) ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်း ှင့် ဆိပ်ကမ်းကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်း၊
(၃) စာတိုက်၊ တဲလက်စ် သို မဟုတ် ဖက်(စ််)လုပ်ငန်း၊
(၄) သတင်းအချက်အလက် ှင့် ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊
(၅) အများပ
ြ ည်သူတို အတွက် ေရနံ သို မဟုတ် ေရနံထွက်ပစည်း ြဖန် ြဖ းသည့်
လုပ်ငန်း၊
(၆) အညစ်အေ ကးသိမ်းဆည်းေရး သို မဟုတ် ကျန်းမာသန် ရှင်းေရးလုပ်ငန်း၊
(၇) အများပ
ြ ည်သူတို အား လပ်စစ်ဓာတ်အား သို မဟုတ် ေလာင်စာစွမ်းအင်
ထုတ်လုပ်ပို လတ် ြဖန် ြဖ းသည့် လုပ်ငန်း ၊
(၈) အများပ
ြ ည်သူဆိုင်ရာ ေငွေ ကး၀န်ေဆာင်မလုပ်ငန်း၊
(၉) ြပည်ေထာင်စုအစိုးရက အများြပည်သူဆိုင်ရာ ၀န်ေဆာင်မလုပ်ငန်းဟု အခါ
အားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်သည့်လုပ်ငန်း ။
(စ) အလုပ်ပိတ်ြခင်း ဆိုသည်မှာ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား အင
ြ င်းပွားမတစ်ခုခုတွင်
ညိ ိင်း၍ မရ ိုင်သည့် အေခ
ြ အေန၌ အလုပ်ရှင်က လုပ်ငန်းတစ်ခုခု၏ အလုပ်လုပ်
ြ င်း သို မဟုတ်
ေသာေနရာကို ယာယီပိတ်ြခင်း၊ အလုပ်ကိုေခတရပ်ဆိုင်းထားခ
အလုပ်ခွင်ရှိ အလုပ်သမားများအား ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ခွင့်မ ြပ ြခင်းကိုဆိုသည်။
(ဆ) သပိတ်ေမှာက်ြခင်း ဆိုသည်မှာ အလုပ်ရှင် ှင့်အလုပ်သမား အင
ြ င်းပွားမတစ်ခုခု
တွင် ညိ ိင်း၍ မရ ိုင်သည့် အေခ
ြ အေန၌ လူမေရး သို မဟုတ် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ
ကိစများ ှင့် စပ်လျ ်း၍ အလုပ်သမားအချိ ကဖ
ြ စ်ေစ၊ အားလုံးကဖ
ြ စ်ေစဆုံး ြဖတ်၍
အလုပ်ရပ်ဆိုင်း ြခင်း၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် ြဖစ်ေစ၊ အလုပ်ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ရန်
ြဖစ်ေစ ြငင်းဆန် ြခင်း၊ အလုပ်ေ ှာင့်ေ ှးေစရန် ြပ လုပ် ြခင်း သို မဟုတ် အလုပ်သမား
အများစုသေဘာတူညီမြဖင့် ထုတ်လုပ်မကို ြဖစ်ေစ၊ ဝန်ေဆာင်မကိုြဖစ်ေစ၊ ထိခိုက်
ကျဆင်းေစသည့် စုေပါင်းလုပ်ေဆာင် ြခင်းကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အလုပ်
သမားများ၏အသက် သို မဟုတ် ကျန်းမာေရးအေပ
ုတ်တရက် ြပင်းထန်စွာ
အ ရာယ်ကျေရာက်မည်ဟု ယုတိတန်စွာ ယုံ ကည်သည့်အေကာင်းေကာင့် လုပ်ငန်း
ခွင်မှထွက်ခွာသွား ိုင်ေသာ ယင်းတို ၏ အခွင့်အေရးကို ကျင့်သုံး ြခင်းမပါဝင်။
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(ဇ) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရဖွဲ စည်းေသာ အေခ
ြ ခံ အလုပ်
သမားအဖွဲ အစည်း၊ မိ နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၊ တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ်
ြပည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ် ှင့် ြမန်မာ ိုင်ငံလုံး
ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ တို ကို ဆိုသည်။
(ဈ) အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ဆိုသည်မှာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအသီးသီး၏ အလုပ်
အမေဆာင်အဖွဲ ကို ဆိုသည်။
(ည) ညိ ိင်းြဖန်ေြဖေရးအဖွဲ ဆိုသည်မှာ ၀ါဏိဇပဋိပကအက်ဥပေဒအရ ဖွဲ စည်းေသာ
မိ နယ်ညိ ိင်းြဖန်ေြဖေရးအဖွဲ ကို ဆိုသည်။
(ဋ) ရန်ပုံေငွ ဆိုသည်မှာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းတစ်ခုတွင် ဤဥပေဒအရ
တည်ေထာင်ေသာ ရန်ပုံေငွကို ဆိုသည်။
အခန်း(၂)
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများ ဖွဲ စည်းြခင်း
၃။ လုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မ တစ်ခုခုရှိ အလုပ်လုပ်ရန် ြပဌာန်းထားေသာတည်ဆဲ
ဥပေဒအသီးသီးရှိ သတ်မှတ်ထားေသာ အသက်အရွယ်ရှိသည့် အလုပ်သမားတိုင်းသည် (က) ယင်းတို ၏ ဆ အေလျာက် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းတွင် အဖွဲ ဝင်အြဖစ် ပါဝင်ခွင့်
ှင့် အလုပ်သမား အဖွဲ အစည်းမှ တ
ု ်ထွကခ် ငွ ့်ရှိသည်။
(ခ) မိမိတို ှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မ အမျိ းအစား အလိုက်
ဖွဲ စည်းထားသည့် အလုပ်သမား အဖွဲ အစည်း တစ်ခုတည်းတွင်သာ အဖွဲ ဝင်အ ြဖစ်
ပါဝင်ခွင့်ရှိသည်။
၄။ အလုပ်သမားများ ှင့် အလုပ်ရှင်များ၏ အကျိ းကို
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဆင့်ဆင့်ကို ဖွဲ စည်းရာတွင် (က) (၁)

(ခ)

ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန်

အလို ငှာ

အေခ
ြ ခံအလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းကို လုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မ
အမျိ းအစားအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့်
အလုပ်သမား အနည်းဆုံးဦးေရ ၃၀ ြဖင့် ဖွဲ စည်း ိငု ်သည်။ အလုပ်သမား
ဦးေရ ၃၀ ေအာက်ရှိေသာ လုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မ ြဖစ်ပါက
လုပ်ငန်းသေဘာသဘာဝတူညီေသာ အခ
ြ ားလုပ်ငန်းသို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မ
တစ်ခုခု ှင့် ပူးေပါင်းဖွဲ စည်း ိုင်သည်။
(၂) ယင်းသို ဖွဲ စည်းရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မရှိ
စုစုေပါင်း အလုပ်သမားများ၏ ၁၀ ရာခိုင် န်း ေအာက်မနည်းသူများက
ေထာက်ခံရမည်။
မိ နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းကို လုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မ အမျိ းအစား
အလိုက် သက်ဆိုင်ရာ မိ နယ်အတွင်းရှိ အေခ
ြ ခံအလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း စုစုေပါင်း
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၏ ၁၀ ရာခိုင် န်း ေအာက်မနည်းေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများက ေထာက်ခံ
လင် ဖွဲ စည်း ိုင်သည်။
(ဂ) တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းကို လုပ်ငန်း
သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မ အမျိ းအစားအလိုက် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး
သို မဟုတ် ြပည်နယ်အတွင်းရှိ မိ နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း စုစုေပါင်း၏ ၁၀
ရာခိုင် န်းေအာက်မနည်းေသာ အလုပ်သမား အဖွဲ အစည်းများက ေထာက်ခံလ င်
ဖွဲ စည်း ိုင်သည်။
(ဃ) အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်ကို လုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မ အမျိ းအစားအလိုက်
တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း စုစုေပါင်း၏ ၁၀
ရာခိုင် န်းေအာက်မနည်းေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများက ေထာက်ခံလ င်
ဖွဲ စည်း ိုင်သည်။
(င) ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ ကို လုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်
မ အမျိ းအစားအလိုက် ဖွဲ စည်းထားေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်စုစုေပါင်း၏ ၂၀
ရာခိုင် န်းေအာက်မနည်းေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်များက ေထာက်ခံလ င်
ဖွဲ စည်း ိုင်သည်။
၅။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများသည် ကိုယ်ပိုင်အမည်၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်တို ြဖင့် ေဆာင်ရွက်
ပိုင်ခွင့်၊ စဥ်ဆက်မြပတ် ဆက်ခံေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်၊ တရားစွဲဆို ိုင်ခွင့် ှင့် တရားစွဲဆိုခံ ိုင်ခွင့် ရှေိ စ
ရမည်။
၆။
ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ ှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်များသည် ဥပေဒ
ှင့်အညီ ဖွဲ စည်းထားေသာ အဖွဲ အစည်းများ သို မဟုတ် အခ
ြ ားအလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်များ
ှင့်လည်းေကာင်း၊ အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ ှင့်လည်းေကာင်း၊ ြပည်ပ ိုင်ငံ
တစ်ခုခု၏ အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်များ ှင့်လည်းေကာင်း အပ
ြ န်အလှန် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်
ခွင့်ရှိသည်။ ထို ြပင် အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်များ ှင့်လည်း ေပါင်းစည်း ဆက်သွယ်
ေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။
၇။

(က) အေြခခံ အလုပ်သမား အဖွဲ အစည်းများ၏ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ကို အဖွဲ ဝင်
အနည်းဆုံး ငါးဦး ှင့်အထက် “မ” ဂဏန်းအေရအတွက် ြဖင့် ေရွးချယ်ဖွဲ စည်းရမည်။
(ခ) မိ နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၊ တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်
သမားအဖွဲ အစည်း ှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်တို ကို အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ဝင်
အနည်းဆုံး ခုနစ်ဦးမှ အများဆုံး ၁၅ ဦးအထိရှိေသာ “မ” ဂဏန်း အေရအတွက်ြဖင့်
ဖွဲ စည်းရမည်။
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(ဂ)

၈။

ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ ကို အလုပအ
် မေဆာင် အဖွဲ ဝင်
အနည်းဆုံး ၁၅ ဦးမှ အများဆုံး ၃၅ ဦးအထိရှိေသာ “မ” ဂဏန်းအေရအတွက်ြဖင့်
ဖွဲ စည်းရမည်။

အလုပ်ရှင်များသည် အလုပ်ရှင်အဖွဲ အစည်းများကို ဤဥပေဒအရ အပိ င်ဖွဲ စည်း ိုင်သည်။
အခန်း (၃)
မှတ်ပုံတင်ြခင်း

၉။

(က) မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်သည် ိုင်ငံေတာ်သမတက တာဝန်ေပးအပ်သူ ြဖစ်ရမည်။
(ခ) မိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် မှတ်ပံုတင်အရာရှိချ ပ်က တာဝန်ေပးအပ်သူ ြဖစ်ရ
မည်။

၁၀။ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းသည် မိမိအဖွဲ အစည်း ှင့် လိုက်ေလျာညီေထွ
ြဖစ် ပီး ဤဥပေဒပါ ြပ ာန်းချက်များ ှင့် မဆန် ကျင်ေစဘဲ ေအာက်ပါအချက်များ ပါဝင်သည့်
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏ ဖွဲ စည်းပုံစည်းမျဥ်းများကို အဖွဲ အစည်းဝင်အများစု၏ သေဘာ
တူညီချက်ြဖင့် ေရးဆွဲရမည် (က) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအမည် ၊
(ခ) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း ထူေထာင် ြခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊
(ဂ) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းဝင်အ ြဖစ် စိစစ်ြခင်း၊ ဝင်ခွင့်ြပ ြခင်း၊ အသိအမှတ် ြပ
လက်မှတ်ထုတ်ေပးခ
ြ င်း ှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းဝင်အ ြဖစ်မှ ုတ်ထွက် ြခင်း
ဆိုင်ရာ ကိစရပ်များ၊
(ဃ) အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ဝင်များ ေရွးချယ်တာဝန်ေပးခ
ြ င်း၊ တာဝန်မှဖယ်ရှားခ
ြ င်း ှင့်
ုတ်ထွက် ြခင်းဆိုင်ရာ ကိစရပ်များ ၊
(င) အစည်းအေ၀းကျင်းပခ
ြ င်းဆိုင်ရာ ကိစရပ်များ ၊
(စ) ရန်ပုံေငွထူေထာင် ြခင်း၊ ယင်းရန်ပုံေငွအား ထိန်းသိမ်း ြခင်း ှင့် သုံးစွဲ ြခင်းဆိုင်ရာ
ကိစရပ်များ ၊
ြ င်း ှင့် ှစ်စဥ်စစ်ေဆးခ
ြ င်းဆိုင်ရာ ကိစရပ်များ ။
(ဆ) ရန်ပုံေငွကို လစဥ်စစ်ေဆးခ
၁၁။ (က) ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ ှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်တို
မှအပ အလုပ်သမား အဖွဲ အစည်းတစ်ခုခု၏ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ သည် သက်ဆိုင်
ရာ မိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ မိမိအဖွဲ အစည်း၏ ဖွဲ စည်းပုံစည်းမျ ်းများကို
ပူးတွဲလျက် သတ်မှတ်ချက် ှင့်အညီတင် ြပ ပီး လုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မ
အမျိ းအစားအလိုက် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင်ရမည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရ မှတ်ပုံတင်ရာတွင် အေခ
ြ ခံအလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း ြဖစ်ပါက
သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း တည်ေထာင်သည့်အဖွဲ ဝင်များကလည်း
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ေကာင်း၊ မိ နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း ှင့် တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းတို ြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏
အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ဝင်များကလည်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ ဖွဲ စည်းပုံစည်းမျဥ်းကို
သေဘာတူေ ကာင်း လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့်ပုံစံ ပူးတွဲပါရှိရမည်။
၁၂။ ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ
ှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်တစ်ခုခု၏
အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ သည် မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်ထံ မိမိအလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏ ဖွဲ စည်းပုံ
စည်းမျဥ်းကို သတ်မှတ်ချက် ှင့်အညီတင် ြပ ပီး ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ ှင့်
လုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မအမျိ းအစားအလိုက် အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်အြဖစ် မှတ်ပုံတင်ရ
မည်။ ယင်းသို မှတ်ပုံတင်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏ အလုပ်အမေဆာင်
အဖွဲ ဝင်များက ဖွဲ စည်းပုံစည်းမျဥ်းကို သေဘာတူေ ကာင်း လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် ပုံစံပူးတွဲ
ပါရှိရမည်။
အခန်း (၄)
အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များ
၁၃။ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ သည်
ထိန်းသိမ်းရမည်။

သက်ဆိုင်ရာ

အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏

ရန်ပုံေငွကို

၁၄။ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ သည် လစဥ်ေကာက်ခံရရှိေသာ ရန်ပုံေငွများ၊ အခ
ြ ားရန်ပုံေငွများ ှင့်
အသုံးစာရင်းများအတွက် လချ ပ်ေငွစာရင်း ှင့် ှစ်ချ ပ်ေငွစာရင်းများ ြပ စုထားရှိရမည့် အပ
ြ င်
ှစ်စဥ်ဘ ာေရး ှစ် ကုန်ဆုံးသည့်အခါတိုင်း အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏ ှစ်ချ ပ်ေငွစာရင်းကို
သက်ဆိုင်ရာမိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံသို လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမား
ေရးရာအဖွဲ ှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်တို ၏
ှစ်ချ ပ်ေငွစာရင်းကို မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်ထံ
သို လည်းေကာင်း မပျက်မကွက် ေပးပို ရမည်။
၁၅။ လုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မ
အမျိ းအစားအလိုက်မှတ်ပုံတင်ထားပီးြဖစ်ေသာ
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းတစ်ခု ှင့်တစ်ခု ပူးေပါင်း ြခင်း သို မဟုတ် ပူးေပါင်းထားေသာ အလုပ်
သမားအဖွဲ အစည်းမှ ြပန်လည်ခွဲထွက် ြခင်း ြပ လုပ်လိုပါက အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများ၏
စည်းမျဥ်းများ ှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ဝင် အများစု၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့်
သက်ဆိုင်ရာ မိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ ေလာက်ထားရမည်၊၊
၁၆။ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်(က) အလုပ်သမားများကို ကိုယ်စားပ
ြ ရန် ၊
(ခ) အလုပ်သမားများ၏အခွင့်အေရးများ ှင့် အကျိ းစီးပွားများကို ကာကွယ်သည့်
ေဆာင်ရွက်မများ လုပ်ကိုင်ရန် ၊
(ဂ) အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ှင့် စပ်လျ ်း၍ ဗဟုသုတဖွံ ဖိ း တိုးတက်
ေစရန် ၊
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(ဃ) ကုန်ထုတ်စွမ်းအားဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေစေရးကို အေထာက်အကူ ြပ သည့် အရည်အချင်း
ြမင့် အလုပ်သမားများ ေပ ေပါက်လာေစေရးအတွက် လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းများ ှင့်
ကမ်းကျင်မ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ရန် ၊
(င) သမဝါယမ၊ အိမ်ရာ၊ သက်သာေချာင်ချိေရး ှင့် အလားတူရည်ရွယ်ချက်များ
ပါဝင်ေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း ှင့် ၎င်း၏အဖွဲ ဝင်များ အကျိ းရှိေစမည့်
လုပ်ငန်းအားလုံးကိုေဆာင်ရွက်ရန် ။
အခန်း (၅)
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏ အခွင့်အေရး ှင့် တာဝန်များ
၁၇။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများသည် ယင်းတို ှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ဖွဲ စည်းပုံ စည်းမျဥ်းကို
ေရးဆွဲရာတွင်လည်းေကာင်း၊ ယင်း ကိုယ်စားလှယ်များကို ေရွးချယ်ရာတွင် လည်းေကာင်း၊ ယင်းတို
၏ စီမံခန် ခွဲမ ှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်တာများကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လည်းေကာင်း၊ ယင်းတို ၏
အစီအစဥ်များ ေရးဆွဲချမှတ်ရာတွင်လည်းေကာင်း လွတ်လပ်စွာေဆာင်ရွက် ိုင်ခွင့်ရှိေစရမည်။
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများသည်
အလုပ်သမားဆိုင်ရာဥပေဒများပါ
အခွင့်အေရးများကို
အလုပ်သမားများရရှိခံစား ိုင် ြခင်းမရှိပါက အလုပ်ရှင် ှင့် ညိ ိင်းေဖ
ြ ရှင်း ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိ ပီး
သေဘာတူညီချက်မရရှိခဲ့လ င် သက်ဆိုင်ရာဥပေဒ ှင့်အညီ အလုပ်ရှင်ထံ ေတာင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။
၁၈။ အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမား တစ်ဦးဦးအား အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ရာတွင် ထိုသို အလုပ်မှ
ထုတ်ပယ်ေသာအေကာင်းရင်းများသည် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းဝင် ြဖစ်မ သို မဟုတ် အလုပ်
သမားအဖွဲ အစည်းတွင် လုပ်ေဆာင်မ ှင့်သက်ဆိုင်လ င် ြဖစ်ေစ၊ အလုပ်သမားဥပေဒများ ှင့်
ညီ ွတ်မမရှိဟု ယုံ ကည်ရန် အေကာင်းရှိလ င် ြဖစ်ေစ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းသည် ထိုအလုပ်
သမားအား အလုပ်ြပန်လည်ခန် ထားေပးရန် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင်အား ေတာင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။
၁၉။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများသည် အလုပ်ရှင် ှင့် အလုပ်သမားအင
ြ င်းပွားမကို ညိ ိင်း
ြဖန်ေြဖေရးအဖွဲ ကေဖ
ြ ရှင်းရာတွင် အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ ေစလတ်ခွင့်ရှိသည်။ အလားတူ
အဆင့်ဆင့်ေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ဖွဲ စည်းထားသည့်
ြဖန်ေြဖေရးခုံ ုံးများသို လည်း ကိုယ်စားလှယ်များေစလတ်ခွင့်ရှိသည်။
၂၀။ အလုပ်သမားဥပေဒများပါ အလုပ်သမားအခွင့်အေရး သို မဟုတ် အကျိ းစီးပွားများ ှင့်
စပ်လျဥ်း၍ အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင် ှင့် ေတာင်းဆိုသူ အလုပ်သမားတို ေဆွးေ ွးရာတွင် အလုပ်သမား
အဖွဲ အစည်း၏ ကိုယ်စားလှယ်များလည်း ပါ၀င်ေဆွးေ ွးခွင့်ရှိသည်။
၂၁။ အလုပ်သမား အဖွဲ အစည်းများသည် အလုပ်သမားဥပေဒများ ှင့်အညီ အလုပ်သမားများ၏
စုေပါင်းအေရးဆိုမများကို ေဖ
ြ ရှင်းရာတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
၂၂။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများသည် အစည်းအေဝးများပ
ြ လုပ် ြခင်း၊ သပိတ်ေမှာက် ြခင်း ှင့်
စုေပါင်းအေရးဆို ြခင်းတို ကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်က ချမှတ်
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ထားေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်း၊
ေဆာင်ရွက်ရမည်။

န် ကားချက်များ ှင့်အညီ ငိမ်းချမ်းစွာ

၂၃။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများသည် အလုပ်ရှင် ှင့် အလုပ်သမားများအကားလုပ်ငန်းများ၏
စီမံခန် ခွဲေရးပိုင်းဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်များ၊ တစ်ဦးချင်း အလုပ်ခန် ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတူညီ
ချက်စာချ ပ်များ၊ ကတိဝန်ခံချက်များ ှင့် အခ
ြ ားတစ်ဦးချင်း သေဘာတူညီချက်များ ြပ လုပ်ရာတွင်
ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
အခန်း (၆)
ရန်ပုံေငွထူေထာင်ြခင်း ှင့် သုံးစွဲြခင်း
၂၄။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအသီးသီးသည် ရန်ပုံေငွတစ်ရပ်စီကို သီးြခားထူေထာင်ခွင့်ရှိသည်။
၂၅။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများသည် (က) မိမိတို အဖွဲ အစည်း၏ ဖွဲ စည်းပုံစည်းမျဥ်းပါအတိုင်း အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း
ဝင်ေ ကး၊ အဖွဲ အစည်း၀င်အလုပ်သမား ရရှိသည့်လုပ်ခလစာ၏ ှစ်ရာခိုင် န်း
ထက်မများေသာ လစဥ်ထည့်ဝင်ေ ကး၊ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများက တာဝန်ယူ
လုပ်ကိုင်ေသာ ယဥ်ေကျးမှ ှင့် အားကစားလုပ်ငန်းများမှ ဝင်ေငွ၊ သက်ဆိုင်ရာ
အလုပ်ရှင်က လှ ဒါန်းေသာေငွတို ြဖင့် ရန်ပုံေငွထူေထာင်ခွင့်ရှိသည် ၊
(ခ) ြပည်ေထာင်စုအစိုးရက ေပးအပ်ေသာ ကူညီေထာက်ပံ့မများတွင် ေငွေ ကး ပါ၀င်
ပါက ယင်းကို ရန်ပုံေငွထဲသို ထည့်သွင်းရမည်၊
(ဂ) တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်း ြဖင့် ရရှိေသာ ေငွေ ကး ှင့် ပစည်းများ ထိန်းချ ပ်ေရး
ဥပေဒပါ ြပ ာန်းချက်များအား လိုက်နာရမည်။
၂၆။ အေခ
ြ ခံအလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများသည် အဖွဲ အစည်းဝင်အလုပ်သမားရရှိသည့် လုပ်ခ
လစာ၏ ှစ်ရာခိုင် န်းထက်မများေသာ လစဥ်ထည့်ဝင်ေ ကးကို မိ နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၊
တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ် ှင့်
ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ သို သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်က
သတ်မှတ်ေပးသည့်အတိုင်း ခွဲေဝေပးရမည်။
၂၇။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများ၏ ရန်ပုံေငွကို ယင်းတို ၏ဖွဲ စည်းပုံ စည်းမျ ်းများတွင်
ေဖာ်ြပထားေသာ လူမသက်သာေချာင်ချိေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ယဥ်ေကျးမ၊ အားကစား၊
ကမ်းကျင်မဆိုင်ရာသင်တန်းစသည့် ကိစရပ်များ ှင့် ယင်းကိစရပ်များအတွက် ရည်ရွယ်ေခ ယူ
ကျင်းပေသာ အဆိုပါအလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏ အေထွေထွအစည်းအေဝးတွင် အဖွဲ ဝင်အများစု
က အတည်ြပ ချမှတ်ထားသည့် ကိစရပ်များတွင်သာ သုံးစွဲရမည်။
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၂၈။ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ သည် မိမိအဖွဲ အစည်း၏ ရန်ပုေငွ
ံ ကို ြမန်မာ ိုင်ငံ
အတွင်းရှိ ဘဏ်တစ်ခခု ုတွင် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားရှိရမည်။
အခန်း (၇)
အလုပ်ရှင်၏တာဝန်များ
၂၉။ အလုပ်ရှင်သည် မိမိလုပ်ငန်း၏ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများကို အလုပ်သမားများအား
ကိုယ်စားပ
ြ သည့် အဖွဲ အစည်းများအဖ
ြ စ် အသိအမှတ် ြပ ရမည်။
၃၀။ အလုပ်ရှင်သည် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ၏ ေထာက်ခံချက် ြဖင့် တာဝန်တစ်ခုခု
ေပးအပ် ြခင်းခံရေသာ အလုပ်အမေဆာင် အဖွဲ ဝင်တစ်ဦးအား အခ
ြ ားနည်း သေဘာတူညီ
ထားသည်မှအပ ယင်းတာဝန်ကိုထမ်းေဆာင်ရန် တစ်လလင် ှစ်ရက်ထက်မပိုေစဘဲ ခွင့်ြပ ရမည်။
ယင်းကာလကို မိမိလုပ်ငန်းရှိ မူလတာဝန်ကုိ ထမ်းေဆာင်ေနသကဲ့သို မှတ်ယူရမည်။
၃၁။ အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများက မိမိတို အလုပ်သမားများ၏ အကျိ း
အတွက် အကူအညီများေတာင်းခံလာလင် တတ် ိုင်သေရွ အကူအညီေပးရမည်။ သို ရာတွင်
အလုပ်ရှင်သည် ေငွေ ကး သို မဟုတ် အခ
ြ ားနည်း ြဖင့် ယင်း၏ လမ်းမိုးမ သို မဟုတ် ထိန်းချ ပ်မြဖင့်
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများ တည်ေထာင်ြခင်း သို မဟုတ် လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက် ြခင်း
ြပ ရန် ရည်ရွယ်သည့် မည်သည့်လုပ်ေဆာင်ချက်ကိုမ မပ
ြ လုပ်ရ။
အခန်း(၈)
မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်၏ တာဝန် ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၃၂။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်၏ တာဝန် ှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် (က) မိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ တာဝန် ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ် ြခင်း၊
(ခ) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလာက်ထားချက် ှင့် စပ်လျဥ်း
၍ မိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ စိစစ်တင် ြပချက်ကို အဆုံးအဖ
ြ တ်ေပးခ
ြ င်း၊
(ဂ) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ်
မှတ်ပုံတင်ေပးရန်
ေလာက်ထားလာလင်
ေလ ာက်ထားမကို လက်ခံရရှိသည့်ေနမှ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း မှတ်ပုံတင် ြခင်း ှင့်
စပ်လျ ်း၍ အဆုံးအဖ
ြ တ်ေပးခ
ြ င်း၊
(ဃ) လိမ်လည်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မှားယွင်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း အလုပ်သမားအဖွဲ
အစည်းအဖ
ြ စ်မှတ်ပုံတင်ခဲ့လ င် ြဖစ်ေစ၊ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် ေဆာင်ရွက်
ရန် မဟုတ်ဘဲ အခ
ြ ားရည်ရွယ်ချက် ြဖင့် လုပ်ေဆာင်ရန် မှတ်ပုံတင်ခဲ့လ င် ြဖစ်ေစ
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းတစ်ခုအား မှတ်ပုံတင်ြခင်းမှ ပယ်ဖျက်ေရးအတွက်
တရားစွဲဆိုရန် သက်ဆိုင်ရာ မိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိအား န် ကားခ
ြ င်း၊
(င) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏ ၁၀ ရာခိုင် န်းေအာက် မနည်းေသာ ေပါင်းစည်း
ဆက်သွယ်ထားသည့် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများက ေတာင်းဆိုလ င် ြမန်မာ
ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ
ှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်များ၏
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ှစ်ချ ပ်စာရင်းများကို စစ်ေဆးခ
ြ င်း ှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း အဆင့်ဆင့်၏
ှစ်ချ ပ်စာရင်းများကို စစ်ေဆးေစခ
ြ င်း၊
(စ) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းတစ်ခု ှင့်တစ်ခု ပူးေပါင်း ြခင်း သို မဟုတ် ပူးေပါင်းထား
ေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းမှ ြပန်လည်ခွဲထွက်ြခင်းြပ ရန် ေလ ာက်ထားချက်
ှင့်စပ်လျဥ်း၍ မိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ စိစစ်တင်ြပချက်ကို အဆုံးအဖ
ြ တ်
ေပးခ
ြ င်း၊
(ဆ) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင်ထားြခင်းကို ပုဒ်မ ၃၃ ပါ အေကာင်း
တစ်ရပ်ရပ်အရ ပယ်ဖျက်ရန် မိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ တင် ြပချက် ှင့် စပ်လျဥ်း၍
အဆုံးအဖ
ြ တ်ေပးခ
ြ င်း။
၃၃။ ေအာက်ေဖာ် ြပပါအေကာင်းတစ်ရပ်ရပ် ေပ ေပါက်ခဲ့လ င် မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်သည်
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းတစ်ခုအား မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းမှ ပယ်ဖျက် ိုင်သည်(က) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းကို ပယ်ဖျက်ေပးရန်သက်ဆိုင်
ရာအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ က ေလာက်ထားခ
ြ င်း ၊
(ခ) သတ်မှတ်ထားသည့် အနည်းဆုံးအလုပ်သမားဦးေရ သို မဟုတ် အလုပ်သမား
အဖွဲ အစည်းဦးေရ ြပည့်မီမ မရှိေတာ့ေ ကာင်း စိစစ်ေတွ ရှိရြခင်း ။
အခန်း(၉)
မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်၏ ဆုံးြဖတ်ချက် ှင့် စပ်လျဥ်း၍ ေလာက်ထားခ
ြ င်း
၃၄။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင်ေပးရန်ြငင်းပယ်ေ ကာင်း သို မဟုတ် အလုပ်
သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင် ြခင်းကို ပယ်ဖျက်ေ ကာင်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်က ချမှတ်
သည့်အမိန် ကို မေကျနပ်သူသည် တည်ဆဲဥပေဒ ှင့်အညီ ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချ ပ်သို
ေလာက်ထား ိုင်သည်။
၃၅။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်၏ ဆုံး ြဖတ်ချက်သည် ယင်းဆုံး ြဖတ်ချက်ကို ချမှတ်သည့်ေနမှရက် ၉၀
ြပည့်ေြမာက်သည့် အချိန်အထိ လည်းေကာင်း၊ မေကျနပ်သူက ပုဒ်မ ၃၄ အရ ြပည်ေထာင်စုတရား
လတ်ေတာ်ချ ပ်သို ေလျှာက်ထားမပ
ြ ခဲ့လ င် ယင်းတရားလတ်ေတာ်ချ ပ်၏ အပီးသတ် ဆုံး ြဖတ်ချက်
ချမှတ်သည့် အချိန်အထိလည်းေကာင်း အကျိ းသက်ေရာက် ြခင်းမရှိေစရ။
အခန်း(၁၀)
မိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ တာဝန် ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၃၆။

မိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ တာဝန် ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် (က) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ်
မှတ်ပုံတင်ေပးရန်
ေလျှာက်ထားချက်ကို
သတ်မှတ်ချက် ှင့်အညီစိစစ်၍ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်ထံတင် ြပ ြခင်း၊
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(ခ)

ပုဒ်မခွဲ(က)အရ စိစစ်ရာတွင် လိုအပ်ချက်များ ေတွ ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းထံမှ ေတာင်းခံ ြခင်း ှင့် ယင်းသို ေတာင်းခံေနစ ် ကာလ
အတွင်း မှတ်ပုံတင်ခွင့် ြပ ေရးကိစကို ဆိုင်းငံ့ထားခ
ြ င်း၊
(ဂ) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလာက်ထားချက် ှင့် စပ်လျဥ်း
၍ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်၏ ဆုံး ြဖတ်ချက်ကို သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ
အစည်းအား အေကာင်း ကားခ
ြ င်း၊
(ဃ) မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်က မှတ်ပုံတင်ခွင့် ြပ ေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအား
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ေပးအပ် ြခင်း၊
(င) သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏
ှစ်ချ ပ်အဖွဲ ဝင်အင်အားစာရင်း ှင့်
ှစ်ချ ပ်ေငွစာရင်းတို ကို လက်ခံထိန်းသိမ်း ြခင်း၊
(စ) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများ၏ ပူးေပါင်းရန် သို မဟုတ် ခွဲထွက်ရန် ေလ ာက်ထား
ချက် ှင့်စပ်လျဥ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ စိစစ်ြပီး မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်ထံ
တင်ြပ ြခင်း၊
(ဆ) ပုဒ်မခွဲ(စ)အရ တင်ြပချက် ှင့်စပ်လျဥ်း၍ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ကို
သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအား အေကာင်း ကားခ
ြ င်း၊
(ဇ) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းကို
ပုဒ်မ ၃၃ ပါ အေကာင်း
တစ်ရပ်ရပ်အရ ပယ်ဖျက်ရန် မှတ်ပုံတင် အရာရှိချ ပ်ထံ တင်ြပ ြခင်း၊
(ဈ) ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၂ ၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) အရ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်၏ န် ကားချက် ှင့်
အညီ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင်ြခင်းမှ ပယ်ဖျက်ေရးအတွက်
သက်ဆိုင်ရာ စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ တရား ုံးတွင် တရားစွဲဆိုြခင်း၊
(ည) မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်ကအခါအားေလျာ်စွာ ေပးအပ်ေသာတာ၀န်များကို ထမ်းေဆာင်
ြခင်း။
အခန်း(၁၁)
အလုပ်ပိတ်ြခင်း ှင့် သပိတ်ေမှာက်ြခင်း
၃၇။ အများပ
ြ ည်သူဆိုင်ရာ
ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းကိုလည်းေကာင်း၊
အများပ
ြ ည်သူဆိုင်ရာ
ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း ှင့် အကျ ံးမဝင်ေသာ လုပ်ငန်းကိုလည်းေကာင်း အလုပ်ပိတ်ြခင်း ြပ လိုေသာ
အလုပ်ရှင်သည် စတင်အလုပ်ပိတ်မည့် ေနရက် ှင့် ကာလကိုသတ်မှတ်ချက် ှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ
အလုပ်သမားများသို လည်းေကာင်း ၊ သက်ဆိုင်ရာ မိ နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းသို လည်း
ေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာညိ ိင်းြဖန်ေြဖေရးအဖွဲ သို လည်းေကာင်း အလုပ်ပိတ်မည့်ရက်မတိုင်မီ
အနည်းဆုံး ၁၄ ရက် ကိ တင်အေကာင်း ကားပီး သက်ဆိုင်ရာညိ ိင်း ြဖန်ေြဖေရးအဖွဲ ၏ ခွင့်ြပ ချက်
ရရှိမှသာ အလုပ်ပိတ် ြခင်း ြပ ရမည်။
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၃၈။ အများပ
ြ ည်သူဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းတွင် သပိတေ် မှာက် ြခင်းြပ လိုေသာ အလုပ်သမား
အဖွဲ အစည်းသည် အဖွဲ အစည်းဝင်အလုပ်သမားအများစု၏ ဆ ြပ ချက်အရ (က) သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်၏
န် ကားချက်ြဖင့် သပိတ်ေမှာက်မည့်
ေနရက်၊ ေနရာ၊ ပါဝင်မည့်ဦးေရ၊ နည်းလမ်း ှင့် သပိတ်ေမှာက်မည့် အချိန်ကာလကို
ေဖာ်ြပ၍ သတ်မှတ်ချက် ှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင် ှင့် သက်ဆိုင်ရာညိ ိင်း
ြဖန်ေြဖေရးအဖွဲ သို သပိတ်ေမှာက်မည့်ရက်မတိုင်မီ အနည်းဆုံး ၁၄ ရက် ကိ တင်
အေကာင်း ကားရမည်။
(ခ) အလုပ်သမားများ၏ သပိတ်ေမှာက်ြခင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးကိုမထိခိုက်ေစဘဲ
အများ ြပည်သူ၏ အေခ
ြ ခံလိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းရန် ဝန်ေဆာင်မ ြပ မည့်
အနည်းဆုံး အေရအတွက်ကို အင
ြ င်းပွားမမတိုင်မီ ညိ ိင်းေဆွးေ ွးဆုံး ြဖတ်ရမည်။
ထိုသို ေဆာင်ရွက်ရာတွင်အလုပ်ရှင် ှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများသည် သပိတ်
ေမှာက်ခဲ့လ င် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ေနရမည့် အလုပ်သမားအေရ
အတွက် ှင့် ရာထူးအမျိ းအစားအေပ သေဘာတူညီချက်ရယူထားရမည်။ ယင်းသို
သေဘာတူညီမမရရှိခဲ့ပါက ဝန်ေဆာင်မ ြပ မည့်အနည်းဆုံး အေရအတွက်ကို စီရင်
ပုိင်ခွင့်ရှိသည့် တရား ုံးတွင် ဆုံး ြဖတ်ရမည်။
၃၉။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းဝင် အများစု၏ဆ ြပ ချက်အရ အများြပည်သူဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ
လုပ်ငန်း ှင့် အကျ ံးမဝင်ေသာလုပ်ငန်းများတွင် သပိတ်ေမှာက် ြခင်းြပ လိုေသာ အလုပ်သမား
အဖွဲ အစည်းသည် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်၏ ခွင့်ြပ ချက် ြဖင့် သပိတ်ေမှာက်မည့်
ေနရက်၊ ေနရာ၊ ပါဝင်မည့်ဦးေရ၊ နည်းလမ်း ှင့် အချိန်ကာလတို ကို ေဖာ်ြပ၍ သတ်မှတ်ချက် ှင့်
အညီ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင် ှင့် သက်ဆိုင်ရာညိ ိင်းြဖန်ေြဖေရးအဖွဲ သို သပိတ်ေမှာက်မည့်ရက်
မတိုင်မီ အနည်းဆုံးသုံးရက် ကိ တင်အေကာင်း ကားရမည်။
၄၀။ (က) သက်ဆိုင်ရာ ညိ ိင်း ြဖန်ေြဖေရးအဖွဲ သည် အလုပ်ပိတ်ခွင့် ြပ ရန် အလုပ်ရှင်
တစ်ဦးဦး၏ တင် ြပချက် ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ခွင့် ြပ မပ
ြ ကို သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်ထံ
အချိန်မီ အေကာင်း ြပန် ကားရမည်။
(ခ) သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်သည် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းတစ်ခုခုက
သပိတ်ေမှာက်ခွင့် ြပ ရန် တင်ြပချက် ှင့်စပ်လျ ်း၍ ခွင့် ြပ မပ
ြ ကို အလုပ်သမား
အဖွဲ အစည်းထံ အချိန်မီ အေကာင်းြပန် ကားရမည်။
၄၁။ အလုပ်ပိတ်ြခင်း သို မဟုတ် သပိတ်ေမှာက် ြခင်းသည် ေအာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ် ှင့် ငိစွန်း
ပါက ဥပေဒ ှင့်ဆန် ကျင်ေသာ အလုပ်ပိတ်ြခင်း သို မဟုတ် ဥပေဒ ှင့် ဆန် ကျင်ေသာသပိတ်ေမှာက်
ြခင်း ြဖစ်သည် (က) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မ ြပတ်ေတာက်ရပ်ဆိုင်းေစခ
ြ င်းြဖင့် အများပ
ြ ည်သူ
အချိ ၏ အသက်၊ ကျန်းမာေရး ှင့် လုံ ခံ ေရးကို ထိခိုက်ေစ ိုင်ေသာ ေအာက်ပါ
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မရှိမြဖစ်လိုအပ်သည့် ဝန်ေဆာင်မများဖ
ြ စ်ြခင်း (၁) ေရေပးေဝေရးလုပ်ငန်း၊
(၂) လပ်စစ်ဓာတ်အားလုပင် န်း၊
(၃) မီးသတ်လုပ်ငန်း၊
(၄) ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း၊
(၅) တယ်လီကွန်းဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း၊
ရှင်းလင်းချက်။ ။အချိန်ကာလတစ်ရပ်ကိုေကျာ်လွန်၍ သပိတေ် မှာက် ြခင်းေကာင့်
အင
ြ င်းပွားမတွင်ပါဝင်သမူ ျား၏ အလုပ်ခွင်အကျိ းစီးပွားကို ြပန်လည်အစားထိုး၍ မရ ိုင်
ေအာင် ထိခိုက်လ င် ြဖစ်ေစ၊ အလွန်အမင်းထိခိုက်ေစလ င် ြဖစ်ေစ မရှိမြဖစ် လိုအပ် ေသာ
ဝန်ေဆာင်မမဟုတ်သည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုသည် မရှိမ ြဖစ်လိုအပ်ေသာ ဝန်ေဆာင်မတစ်ခု
အဖ
ြ စ် ေပ
ြ ာင်းလဲလာ ိုင်သည် ။
(ခ) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများသည်
သက်ဆိုင်ရာ
အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်၏
ခွင့် ြပ ချက်မရှိဘဲ သပိတ်ေမှာက် ြခင်း ၊
(ဂ) အလုပ်ပိတ် ြခင်း သို မဟုတ် သပိတ်ေမှာက် ြခင်း ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ဤဥပေဒပါ ြပ ာန်း
ချက် ှင့်အညီ ကိ တင်အေကာင်း ကားရန် ပျက်ကွက်ြခင်း ၊
(ဃ) လုပ်ခ၊ လစာ၊ သက်သာေချာင်ချိေရး၊ အလုပ်ချိန်နာရီ သို မဟုတ် အလုပ်သမား
များ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အကျိ းစီးပွား ှင့်သက်ဆိုင်သည့် အခ
ြ ားကိစများ
ကဲ့သို ေသာ အလုပ်သမားေရးရာ ကိစများ ှင့် သက်ဆိုင်မမရှိြခင်း ၊
(င) သပိတ်ေမှာက် ြခင်းသည် ကိ တင်ခွင့်ြပ ချက်ရယူထားသည့် ေနရက်၊ ေနရာ၊ အချိန်
ကာလ၊ ပါ၀င်မည့်ဦးေရ၊ နည်းလမ်းတို ှင့် ကိုက်ညီမမရှိ ြခင်း ။
၄၂။ ဥပေဒ ှင့်ဆန် ကျင်ေသာ အလုပ်ပိတ် ြခင်း သို မဟုတ် ဥပေဒ ှင့်ဆန် ကျင်ေသာ သပိတ်
ေမှာက် ြခင်းြဖစ်ပါက တည်ဆဲဥပေဒ ှင့်အညီ တားဆီး ိုင်သည်။
အခန်း(၁၂)
တားမ
ြ စ်ချက်များ
၄၃။ မည်သည့်အလုပ်ရှင်မ သက်ဆိုင်ရာညိ ိင်း ြဖန်ေြဖေရးအဖွဲ ၏ ခွင့်ြပ ချက်မရရှိဘဲ အများ
ြပည်သူဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းတွင်လည်းေကာင်း၊ အများပ
ြ ည်သူဆိုင်ရာ ၀န်ေဆာင်မလုပ်ငန်း
ှင့် အကျ ံးမဝင်ေသာ လုပ်ငန်းတွင် လည်းေကာင်း အလုပ်ပိတ် ြခင်းမပ
ြ ရ။
၄၄။ မည်သည့်အလုပ်ရှင်မ (က) အင
ြ င်းပွားမတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ဝါဏိဇပဋိပကမ ေဖ
ြ ရှင်းေနစဥ်အတွင်း ယင်းအင
ြ င်း
ပွားမကို အေကာင်း ြပ ၍ အလုပ်ပိတ် ြခင်း မပ
ြ ရ။
(ခ) ပုဒ်မ ၄၁ ၊ ပုဒ်မခွဲ(က) ှင့် (ဂ) တို ပါ ြပ ာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ် ှင့် အကျ ံး၀င်သည့်
ဥပေဒ ှင့် ဆန် ကျင်ေသာ အလုပ်ပိတ် ြခင်းမပ
ြ ရ။
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(ဂ)

ပုဒ်မ ၄၁ ၊ ပုဒ်မခွဲ(က) ှင့် (ဂ) တို ပါ ြပ ာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ် ှင့် အကျ ံး၀င်သည့်
ဥပေဒ ှင့် ဆန် ကျင်ေသာ အလုပ်ပိတ် ြခင်းကို ြငင်းဆန်သည့် အလုပ်သမားအား
အလုပ်မှထုတ်ပစ် ြခင်းမပ
ြ ရ။
(ဃ) ဤဥပေဒ ှင့်အညီ
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းတစ်ရပ်၏
လပ်ရှားမများကို
ေဆာင်ရွက်ရန် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းတစ်ခုတွင် အဖွဲ ဝင်အြဖစ် ပါ၀င် ြခင်း
သို မဟုတ် သပိတ်ေမှာက်ရာတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက် ြခင်းေကာင့် အလုပ်သမားတစ်ဦး
အား အလုပ်မှထုတ်ပစ်ြခင်းမပ
ြ ရ။

၄၅။ မည်သည့်အလုပ်သမားမ အများပ
ြ ည်သူဆိုင်ရာ၀န်ေဆာင်မလုပ်ငန်းတွင် သပိတ်ေမှာက်
ြခင်း ြပ မည့်အေကာင်း ပုဒ်မ ၃၈ ပါ သတ်မှတ်ချက် ှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်သို လည်း
ေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ညိ ိင်း ြဖန်ေြဖေရးအဖွဲ သို လည်းေကာင်း ကိ တင်အေကာင်း ကားခ
ြ င်းမရှိဘဲ
သပိတ်ေမှာက် ြခင်း မပ
ြ ရ။
၄၆။ မည်သည့်အလုပ်သမားမ အများပ
ြ ည်သူဆိုင်ရာ ၀န်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း ှင့် အကျ ံးမ၀င်ေသာ
လုပ်ငန်းများတွင် သပိတ်ေမှာက် ြခင်းြပ မည့်အေကာင်း ပုဒ်မ ၃၉ ပါ သတ်မှတ်ချက် ှင့်အညီ
သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်သို လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာညိ ိင်း ြဖန်ေြဖေရးအဖွဲ သို လည်းေကာင်း
ကိ တင်အေကာင်း ကားခ
ြ င်း မရှိဘဲသပိတ်ေမှာက် ြခင်းမပ
ြ ရ။
၄၇။ မည်သည့်အလုပ်သမားမ (က) အင
ြ င်းပွားမတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ၀ါဏိဇပဋိပကမ ေြဖရှင်းေနစဥ်အတွင်း ယင်း
အင
ြ င်းပွားမကို အေကာင်း ြပ ၍ သပိတ်ေမှာက်ြခင်း မပ
ြ ရ၊
(ခ) ပုဒ်မ ၄၁ ပါ ြပ ာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ် ှင့် အကျ ံး၀င်ေသာ ဥပေဒ ှင့်ဆန် ကျင်၍
သပိတ်ေမှာက် ြခင်း မပ
ြ ရ။
၄၈။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများ၏ ရန်ပုံေငွကို ယင်းတို ၏ ဖွဲ စည်းပုံစည်းမျဥ်းများတွင်
ေဖာ်ြပထားေသာ လူမသက်သာေချာင်ချိေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ယဥ်ေကျးမ၊ အားကစား၊
ကမ်းကျင်မဆိုင်ရာသင်တန်း စသည့်ကိစရပ်များ ှင့် ယင်းကိစရပ်များအတွက် ရည်ရွယ်ေခ ယူ
ကျင်းပေသာ အဆိုပါအလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏ အေထွေထွအစည်းအေ၀းတွင် အဖွဲ ၀င်အများစု
က အတည် ြပ ချမှတ်ထားသည့် ကိစရပ်များမှအပ သုံးစွဲ ြခင်းမပ
ြ ရ။
၄၉။ မည်သူမ အလုပ်သမားတစ်ဦးဦးအား အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းတွင် ပါဝင်ေစရန်
သို မဟုတ် မပါဝင်ေစရန် အတင်းအကပ်ြပ ြခင်း၊ ခိမ်းေခ
ြ ာက် ြခင်း၊ မေလျာ် သဇာသုံး ြခင်း သို မဟုတ်
မသမာေသာနည်း ြဖင့် ေသွးေဆာင် ြဖားေယာင်း ြခင်းမပ
ြ ရ။
၅၀။ မည်သူမ (က) အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ များက ဤဥပေဒပါ တာ၀န် ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ေဆာင်ရက
ွ ်
ရာတွင် ဝင်ေရာက်စွက်ဖက် ြခင်း သို မဟုတ် ဟန် တားေ ှာင့်ယှက် ြခင်းမပ
ြ ရ၊
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(ခ)

အလုပ်သမားေရးရာ ကိစရပ်များ ှင့် စပ်လျဥ်း၍ ေဆး ုံ၊ စာသင်ေကျာင်း၊
သာသနိကအေဆာက်အအုံ၊ ေလဆိပ်၊ ဘူတာ ု၊ံ ခရီးသည်တင်ယာ ်ရပ်နားစခန်း၊
ဆိပ်ကမ်း သို မဟုတ် သံတမန် အဖွဲ အစည်းများ၊ တပ်မေတာ် သို မဟုတ် ြမန်မာ ိုင်ငံ
ရဲတပ်ဖွဲ အေဆာက်အအုံ တစ်ခုခုမှ ကိုက် ၅၀၀ အတွငး် တွင် ဆ ြပ ြခင်းမပ
ြ ရ။
အခန်း(၁၃)
ြပစ်ဒဏ်များ

၅၁။ မည်သည့်အလုပ်ရှင်မဆို ပုဒ်မ ၄၃ ၊ ပုဒ်မ ၄၄ တို ပါ တားမ
ြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို
ေဖာက်ဖျက်ကျ းလွန်ေ ကာင်း ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင် ြခင်းခံရလ င် ထိုသူကို ကျပ်တစ်သိန်းထက် မပို
ေသာ ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ တစ် ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် ှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်
ရမည်။
၅၂။ မည်သည့်အလုပ်သမားမဆို ပုဒ်မ ၄၅ ၊ ၄၆ ှင့် ၄၇ တို ပါ တားမ
ြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို
ေဖာက်ဖျက်ကျ းလွန်ေ ကာင်း ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင်် ထိုသူကို ကျပ်သုံးေသာင်းထက် မပို
ေသာ ေငွဒဏ် ချမှတ်ရမည်။
၅၃။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၄၈ ပါ တားမ
ြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျ းလွန်ေ ကာင်း
ြပစ်မထင်ရှား စီရင် ြခင်းခံရလင်် ထိုသူကို တစ် ှစ်ထက်မပိုေသာေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ ၊ ေငွဒဏ် ြဖစ်
ေစ၊ ဒဏ် ှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
၅၄။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၄၉ ှင့် ပုဒ်မ ၅၀ ပုဒ်မခွဲ (က)ပါ တားမ
ြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်
ကျ းလွန်ေ ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင် ြခင်းခံရလင်် ထိုသူကို ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်
ြဖစ်ေစ ၊ တစ် ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် ှစ်ရပ် လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
၅၅။ ပုဒ်မ ၅၀ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါတားမ
ြ စ်ချက်အား ကျ းလွန်ရာ၌ လူပုဂိ လ်ကုိ အကမ်းဖက် ြခင်း၊
ပစည်းအားထိခိုက်ပျက်စီးေစခ
ြ င်း သို မဟုတ် အခ
ြ ားေသာအခွင့်အေရးများကို ြပင်းထန်စွာ
ချိ းေဖာက် ြခင်း ကိစများတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ အေရးယူ ြခင်းခံရမည်။
အခန်း(၁၄)
အေထွေထွ
၅၆။ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရသည် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအား သင့်ေလျာ်သလို အကူအညီေပး
ိုင်သည်။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏ ဥပေဒ ှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်း
အေလးထားစဥ်းစားရမည်။
၅၇။ ဤဥပေဒပါ ြပ ာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အလုပ်သမား
ဝန် ကီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒ ၊ စည်းမျဥ်း သို မဟုတ် စည်းကမ်းများကို ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ ၏ သေဘာတူညီချက် ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ လိုအပ်ေသာ အမိန် ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန် ၊
န် ကားချက် ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလည်းေကာင်း ထုတ်ြပန် ိုင်သည်။
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၅၈။ The Trade Unions Act, 1926 ကို ဤဥပေဒဖ
ြ င့် ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
__________________________
ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ိုင်ငံေတာ် ဖွဲ စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ က ု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

ိုင်ငံေတာ်သမတ
ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်

ေနပ
ြ ည်ေတာ် ၊ ၁၃၇၃ ခု ှစ်၊ သီတင်းကတ်လဆန်း ၁၄ ရက်
(၂၀၁၁ ခု ှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်)
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