ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းနည်းဥပေဒများ
(၂၀၁၂ ခုနှစ်)

ေနာက်ဆက်တွဲ"ခ
၂၂
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၂
၁၃၇၃ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလဆန်း ၈ ရက်
(၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၉ ရက်)
အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာနသည် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပေဒပုဒ်မ
၅၇ အရ အပ်နှင်းေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏
သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ေအာက်ပါနည်းဥပေဒများကို ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်နှင့် အဓိပာ္ပ ယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။
ဤနည်းဥပေဒများကို အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း နည်းဥပေဒများဟု
ေခါ်တွင်ေစရမည်။
၂။
ဤနည်းဥပေဒများတွင်ပါရှိေသာ စကားရပ်များသည် အလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်းဥပေဒတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။
ထို့ြပင် ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်
ေစရမည် (က) ဥပေဒ ဆိုသည်မှာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ဥပေဒကို
ဆိုသည်။
(ခ)
ပုစံ ံ ဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥပေဒများတွင်ပါရှိေသာ ပုံစံကို
ဆိုသည်။
အခန်း (၂)
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့စည်းြခင်း
၃။
လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု တစ်ခုခုတွင် အလုပ်လုပ်ရန်
တည်ဆဲဥပေဒအသီးသီးက သတ်မှတ်ထားေသာ အသက်အရွယ်ရှိသည့်
အလုပ်သမားသည် (က)

လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု အမျိုးအစားအလိုက် ဖွဲ့စည်း
ေသာ မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွင်
အဖွဲ့ဝင်အြဖစ် ဆန္ဒအေလျာက်ပါဝင်ခွင့်ရှိသည်။

၂၃
(ခ)

နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ အဖွဲ့ဝင်အြဖစ် ပါဝင်ရာတွင် အလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုတည်း၌သာ ပါဝင်ရမည်။

(ဂ)

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်အြဖစ်မှ ဆန္ဒအေလျာက်
နှုတ်ထွက်ခွင့်ရှိသည်။

၄။
အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ရှင်များ၏အကျိုးကို ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်
အလို့ငှာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် (က)

အေခ
ြ ခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းကို လုပ်ငန်း သို့မဟုတ်
လုပ်ေဆာင်မှု အမျိုးအစားအလိုက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း
သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှုတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့်
အလုပ်သမား အနည်းဆုံးဦးေရ ၃၀ ြဖင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
အလုပ်သမားဦးေရ ၃၀ ေအာက်ရှိေသာ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ်
လုပ်ေဆာင်မှုြဖစ်ပါက လုပ်ငန်းသေဘာသဘာဝ တူညီေသာ
အခ
ြ ားလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု တစ်ခုခုနှင့်
ပူးေပါင်းဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ယင်းသို့ဖွဲ့စည်းရာတွင် သက်ဆိုင်
ရာလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှုရှိ စုစုေပါင်းအလုပ်
သမားများ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းေအာက် မနည်းသူများက
ေထာက်ခံရမည်။

(ခ)

ြမို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းကို လုပ်ငန်း သို့မဟုတ်
လုပ်ေဆာင်မှု အမျိုးအစားအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ြမို့နယ်
အတွင်းရှိ အေခ
ြ ခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း စုစုေပါင်း၏
၁၀ ရာခိုင်နှုန်းေအာက် မနည်းေသာ အလုပ်သမား အဖွဲ့
အစည်းများက ေထာက်ခံလျှင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် (၁)

အေခ
ြ ခံ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုတည်း
ရှိေသာ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှုအတွက်
ြမို့နယ်အဆင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်း
လိုပါက သက်ဆိုင်ရာ ြမို့နယ်အတွင်းရှိ လုပ်ငန်း
သေဘာသဘာဝ တူညီေသာ အခ
ြ ား အေခ
ြ ခံ
အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးေပါင်းဖွဲ့စည်း
နိုင်သည်။

၂၄
(၂)

ြမို့နယ်တစ်ြမို့နယ်အတွင်း အေခ
ြ ခံအလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုသာရှိလျှင် ယင်းအေခ
ြ ခံ အလုပ်
သမားအဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုေပါင်း၍ ြမို့နယ်အဆင့်
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

(ဂ)

တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်သမား အဖွဲ့
အစည်းကို လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှုအမျိုးအစား
အလိုက် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
အတွင်းရှိ ြမို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစုစုေပါင်း၏ ၁၀
ရာခိုင်နှုန်းေအာက် မနည်းေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း
များက ေထာက်ခံလျှင် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

(ဃ)

အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်များကို လုပ်ငန်း သို့မဟုတ်
လုပ်ေဆာင်မှုအမျိုးအစားအလိုက် တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ်
ြပည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း စုစုေပါင်း၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း
ေအာက်မနည်းေသာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများက
ေထာက်ခံလျှင် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

(င)

ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့ကို လုပ်ငန်း
သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု အမျိုးအစားအလိုက် ဖွဲ့စည်းထား
ေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်စုစုေပါင်း၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းေအာက်
မနည်းေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်များက ေထာက်ခံလျှင် ဖွဲ့စည်း
နိုင်သည်။

(စ)

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းရာတွင်(၁)

အေခ
ြ ခံ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းမရှိဘဲ ြမို့နယ်
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းြခင်းမပ
ြ ုရ။

(၂)

ြမို့နယ်အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းမရှိဘဲ တိုင်း
ေဒသ ကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့
အစည်းကို ဖွဲ့စည်း ြခင်းမပ
ြ ုရ။

(၃)

တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း မရှိဘဲ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်ကို
ဖွဲ့စည်းြခင်းမပ
ြ ုရ။

၂၅

(ဆ)

၅။

ြွခင်းချက်။
လုပ်ငန်းက ၏
သဘာဝအရ
လုပ်ငန်းဌာန သို့မဟုတ် ပထဝီနယ်ေြမကို အေခ
ြ ခံ
၍ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်း၍
မရသည့် ပင်လယ်ေရေက
ြ ာင်းလုပ်ငန်းက တွင်
အလုပ်သမားများသည် အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်ကို
တိုက်ရိုက်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
(၄)
အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်မရှိဘဲ ြမန်မာနိုင်ငံလုံး
ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း ြခင်း
မပ
ြ ုရ။
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏ ဥပေဒနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းနိုင်မှု
သည် အထက်ေဖာ်ြပပါ အနည်းဆုံးဖွဲ့စည်းမှုလိုအပ်ချက်များ
အေပါ် အေခ
ြ ခံေသာ်လည်း အဆင့်ဆင့်ေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ့
အစည်းများ ဖွဲ့စည်းနိုင်ေရးအတွက် အလုပ်သမား တစ်ဦး
ဦးအား အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်ေစရန် အတင်း
အက
ြ ပ်ြပုခ
ြ င်း၊ ြခိမ်းေခ
ြ ာက်ြခင်း၊ မေလျာ် ြသဇာသုံးြခင်း
သို့မဟုတ် မသမာေသာနည်းြဖင့် ေသွးေဆာင်ြဖားေယာင်းြခင်း
မပ
ြ ုဘဲ ကိုတင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။

အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်သည် (က) အသက် ၂၁ နှစ် ြပည့်ြပီးသူ နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် ြမန်မာ
နိုင်ငံအတွင်း အနည်းဆုံး ငါးနှစ်တစ်ဆက်တည်း ဥပေဒနှင့်
အညီ အေခ
ြ စိုက်ေနထိုင်လျက်ရှိေသာ နိုင်ငံြခားသား ြဖစ်ရ
မည်။
(ခ)
သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှုတွင်
အနည်းဆုံးလုပ်သက် ေခ
ြ ာက်လရှိသည့် အလုပ်သမားဖ
ြ စ်
ရမည်။
ြွခင်းချက်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု
တွင် နှစ်နှစ်ထက်မနည်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ြပီးေသာ
သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်မှ ထုတ်ေပးထားေသာ
အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် ရှိြပီးြဖစ်သည့် အလုပ်သမားအဖွဲ့
အစည်းတစ်ခုခုတွင် နှစ်နှစ်ထက်မနည်း အလုပ်အမှုေဆာင်
အဖ
ြ စ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ ြပီးေသာ ြပင်ပပုဂ္ဂိုလ်လည်း
ြဖစ်နိုင်သည်။

၂၆
၆။
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၏ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့များကို ေရွးချယ်
ဖွဲ့စည်းရာတွင် (က) အေခ
ြ ခံ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းကို အလုပ်သမား အဖွဲ့
အစည်းဝင်အလုပ်သမားဦးေရ ၃၀ ရှိလျှင် အလုပ်အမှုေဆာင်
အဖွဲ့ဝင် ငါးဦးဖ
ြ င့်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဝင်
အလုပ်သမားဦးေရ ၃၀ ဦးထက် ပိုမိုလျှင် အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်
ခုနစ်ဦးဖ
ြ င့်လည်းေကာင်း ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
(ခ)
ြမို့နယ် အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း၊ တိုင်းေဒသကီး
သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းနှင့် အလုပ်
သမားအဖွဲ့ချုပ်တို့ကို အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်အနည်းဆုံး
ခုနစ်ဦးမှ အများဆုံး ၁၅ ဦးအထိရှိေသာ “မ” ဂဏန်းအေရ
အတွက်ြဖင့် ဖွဲ့စည်းရမည်။
(ဂ)
ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့ကို အလုပ်
အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင် အနည်းဆုံး ၁၅ ဦးမှ အများဆုံး ၃၅ ဦး
အထိရှိေသာ “မ” ဂဏန်းအေရအတွက်ြဖင့် ဖွဲ့စည်းရမည်။
(ဃ) နည်းဥပေဒခွဲ (က)၊ (ခ)နှင့် (ဂ) တို့အရဖွဲ့စည်းေသာ အလုပ်
အမှုေဆာင်အဖွဲ့တွင် နည်းဥပေဒ ၅ ၊ နည်းဥပေဒခွ(ဲ ခ)၏
ြွခင်းချက်အရပါဝင်ေသာ ြပင်ပပုဂ္ဂိုလ် အေရအတွက်သည်
အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းထက်မပို
ေစရ။
(င)
အေခ
ြ ခံ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းနှင့် ြမို့နယ်အလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၏ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့တွင် ဥက္က ဋ္ဌ၊ အတွင်း
ေရးမှူးနှင့် ဘ ာေရးမှူး တာဝန်များကိုလည်းေကာင်း၊
တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း
တွင် ဥက္က ဋ္ဌ၊ ဒုတိယ ဥက္က ဋ္ဌ၊ အတွင်းေရးမှူးနှင့် ဘ ာေရးမှူး
တာဝန်များကိုလည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်နှင့် ြမန်မာ
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့တွင် ဥက္က ဋ္ဌ၊ ဒုတိယ
ဥက္က ဋ္ဌ၊ အတွင်းေရးမှူး၊ တွဲဖက်အတွင်းေရးမှူးနှင့် ဘ ာ
ေရးမှူး တာဝန်များကိုလည်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်
သမားအဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံ စည်းမျဥ်းနှင့်အညီ ေရွးချယ်
တာဝန်ေပးအပ်ရမည်။
၇။
အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့၏ သက်တမ်းသည် နှစ်နှစ် ြဖစ်သည်။

၂၇
အခန်း (၃)
အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၏ ဖွ့ဲ စည်းပုစံ ည်းမျဥး် ေရးဆွဲြခင်း
၈။
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းသည် မိမိအဖွဲ့အစည်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့်
ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဥ်းကို အဖွဲ့အစည်းဝင်အများစု၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့်
ေရးဆွဲရမည်။
၉။
နည်းဥပေဒ ၈ အရ ေရးဆွဲသည့် ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဥ်းတွင် ေအာက်ပါ
အချက်များ ပါဝင်ရမည် (က)

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအမည်၊

(ခ)

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ထူေထာင်ရြခင်း၏ရည်ရွယ်ချက်၊

(ဂ)

အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းဝင်အြဖစ် စိစစ်ြခင်း၊ ဝင်ခွင့်ြပုခ
ြ င်း၊
အသိအမှတြ် ပုလက်မှတ် ထုတ်ေပးခ
ြ င်းနှင့် အလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်းဝင်အ ြဖစ်မှ နှုတ်ထွက်ြခင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊

(ဃ)

အဖွဲ့အစည်းအင်အားဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊

(င)

အလုပ်အမှုေဆာင် အဖွဲ့ဝင်များ ေရွးချယ်တာဝန်ေပးအပ်
ြခင်း၊ တာဝန်မှဖယ်ရှားခ
ြ င်းနှင့် နှုတ်ထွက်ြခင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စ
ရပ်များ၊

(စ)

အစည်းအေဝးကျင်းပခ
ြ င်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊

(ဆ)

အဖွဲ့အစည်းဝင် အလုပ်သမားရရှိေသာ လုပ်ခလစာ၏
နှစ်ရာခိုင်နှုန်းထက်မများေသာ လစဥ်ထည့်ဝင်ေ ြကးဆိုင်ရာ
ကိစ္စရပ်များ၊

(ဇ)

ရန်ပုံေငွထူေထာင်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်း ြခင်းနှင့် သုံးစွဲြခင်းဆိုင်ရာ
ကိစ္စရပ်များ၊

(စျ)

ရန်ပုံေငွကို လစဥ်စစ်ေဆးခ
ြ င်းနှင့်
ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊

(ည)

အလုပ်သမားများ၏ ဗဟုသုတ၊ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်
ေရးနှင့် သက်သာေချာင်ချိေရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊

(ဋ)

အဖွဲ့အစည်းဝင်များ၏ အကျိုးေကျးဇူး ခံစားနိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ
ကိစ္စရပ်များ၊

နှစ်စဥ်စစ်ေဆးခ
ြ င်း

၂၈
(ဌ)

အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား အင
ြ င်းပွားမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊
သပိတ်ေမှာက် ြခင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် အလုပ်သမား
ဥပေဒပါအခွင့်အေရးများ ရရှိရန်အတွက် ညှိနိှုင်းေဖ
ြ ရှင်းမှု
ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊

(ဍ)

အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများ ပူးေပါင်းြခင်း၊ ခွဲထွက်ြခင်းနှင့်
အခ
ြ ား အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ေပါင်းစည်းဆက်
သွယ်ြခင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊

(ဎ)

အဖွဲ့အစည်းကို ဖျက်သိမ်း ြခင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ။
အခန်း (၄)
မှတ်ပတ
ံု င်ြခင်း

၁၀။
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမား
ေရးရာအဖွဲ့တို့မှတစ်ပါး အခ
ြ ားအလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုသည်
အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ြမို့နယ်မှတ်ပုံတင်
အရာရှိထံ ေလျှာက်ထားရာတွင် (က)

အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း မှတ်ပတ
ံု င်ရန်ေလျှာက်လာွှ ပုစံ ံ(၁)
ြဖင့်အချက်အလက်များ ြပည့်စုံစွာေဖာ်ြပ၍ ယင်းေလျှာက်
လွှာကို သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ ဥက္က ဋ္ဌက
လက်မှတ်ေရးထိုးတင်ြပရမည်။

(ခ)

ေလျှာက်လွှာတင်သွင်းေသာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း
သည် အေခ
ြ ခံအလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း ြဖစ်လျှင် ယင်း
အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု အမျိုး
အစား၊ ယင်းလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှုတွင်ရှိေသာ
အဖွဲ့အစည်းဝင် အေရအတွက်နှင့်
အဖွဲ့အစည်းတည်
ေထာင်သည့် အလုပ်သမားများ၏ အမည်စာရင်းများကို
အေခ
ြ ခံ အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း ဖွ့ဲ စည်းြခင်းဆိငု ရ
် ာ
အချကအ
် လက်များ ပုစံ ံ(၂) ြဖင့် ြပည့်စုံစွာ ေဖာ်ြပ၍
ပူးတွဲတင်ြပရမည်။

၂၉
(ဂ)

ေလျှာက်လွှာတင်သွင်းေသာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း
သည် ြမို့နယ်နှင့် တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြ ပည်နယ် အလုပ်
သမားအဖွဲ့အစည်းများဖ
ြ စ်လျှင် အဖွဲ့အစည်း၏အမည်၊ ယင်းအလုပ်
သမား အဖွဲ့အစည်းအား ေထာက်ခံေသာ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်
သမားအဖွဲ့အစည်း အေရအတွက်နှင့် ေထာက်ခံသည့် ရာခိုင်နှုန်း၊
ေထာက်ခံသည့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအမည်နှင့် ေထာက်ခံ
ချက်တို့ကို ြမို့နယ်/တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းြခင်း ဆိငု ရ
် ာအချက်
အလက်များ ပုစံ ံ (၃)ြဖင့် ြပည့်စုံစွာေဖာ်ြပ၍
ပူးတွဲ
တင်ြပရမည်။

(ဃ)

အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနှင့်အတူ
ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဥ်းကို အလုပ်အမှုေဆာင် အဖွ့ဲ ဝင်များက
သေဘာတူေ ြကာင်း လက်မှတ်ေရးထိုးချက် ပုံစံ(၄) ကို ပူးတွဲ
တင်ြပရမည်။

၁၁။
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာ
အဖွဲ့တို့သည် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင်ေပးရန် မှတ်ပုံတင်
အရာရှိချုပ်ထံ ေလျှာက်ထားရာတွင် (က)

အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း မှတ်ပတ
ံု င်ရန်ေလျှာက်လာွှ ပုစံ ံ(၁)
ြဖင့် အချက်အလက်များ ြပည့်စုံစွာေဖာ်ြပ၍ ယင်းေလျှာက်
လွှာကို သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ ဥက္က ဋ္ဌက
လက်မှတ်ေရးထိုးတင်ြပရမည်။

(ခ)

အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်ြဖစ်လျှင် အဖွဲ့ချုပ်၏ အမည်၊
ယင်းအားေထာက်ခံေသာ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း အေရအတွက်နှင့် အလုပ်သမား
အဖွဲ့ချုပ် ဖွဲ့စည်းရန် ေထာက်ခံသည့် တိုင်းေဒသကီး
သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း အမည်နှင့်
ေထာက်ခံချက်တို့ကို အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် ဖွဲ့စည်းြခင်းဆိုင်ရာ
အချက်အလက်များ ပုစံ ံ (၅-က) ြဖင့် လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာ
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့ ြဖစ်လျှင် အဖွဲ့
အစည်းအမည်၊ ယင်းအားေထာက်ခံေသာ အလုပ်သမား
အဖွဲ့ချုပ် အေရအတွက်နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်

၃၀
သမားေရးရာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန် ေထာက်ခံသည့် အလုပ်
သမားအဖွဲ့ချုပ်များ၏ အမည်နှင့် ေထာက်ခံချက်တို့ကို
ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းြခင်း
ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပုံစံ (၅-ခ) ြဖင့်လည်းေကာင်း
ြပည့်စုံစွာေဖာ်ြပ၍ ပူးတွဲတင်ြပရမည်။
(ဂ)

အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံ စည်းမျဉ်းနှင့်အတူ
ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဥ်းကို အလုပ်အမှုေဆာင် အဖွ့ဲ ဝင်များက
သေဘာတူေ ြကာင်း လက်မှတ်ေရးထိုးချက် ပုစံ ံ (၄) ကို
ပူးတွဲတင်ြပရမည်။

၁၂။
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလျှာက်လွှာကို
လက်ခံရရှိေသာ ြမို့နယ် မှတ်ပုံတင်အရာရှိ သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင် အရာရှိချုပ်
သည် ေလျှာက်လွှာတွင် ေဖာ်ြပရမည့် အချက်အလက်များနှင့် ပူးတွဲပါရှိရမည့်
အေထာက်အထားများ ြပည့်စုံြခင်း ရှိ၊ မရှိ စိစစ်ြပီး ြပည့်စုံေ ြကာင်း ေတွ့ရှိပါက
အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပတ
ံု င်ေပးရန် ေလျှာက်လာွှ ကို လက်ခံ
ရရှိေ ြကာင်းေပ
ြ စာ ပုစံ ံ (၆) ထုတ်ေပးရမည်။
၁၃။
အေခ
ြ ခံ၊ ြမို့နယ်နှင့် တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလျှာက်လွှာနှင့်စပ်လျဥ်း၍ ြမို့နယ်
မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ယင်းေလျှာက်လွှာပါ ေဖာ်ြပချက်များနှင့် ပူးတွဲပါ
အေထာက်အထားများ မှန်ကန်ခိုင်လြုံ ခင်း ရှိ၊ မရှိကို ေြမြပင်ကွင်းဆင်း စစ်ေဆး
ြခင်းများြပုလုပ် ြပီး လိုအပ်ချက်များရှိပါက လုံေလာက်ေသာ အချိန်အတွင်း
ထပ်မံြဖည့်ဆည်းတင်ြပေစ၍ ေလျှာက်လွှာကို မူလလက်ခံရရှိသည့်ေန့ရက်မှ
ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း မိမိ၏သေဘာထားနှင့်အတူ မှတ်ပုံတင် အရာရှိချုပ်ထံ
တင်ြပရမည်။
၁၄။

မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်သည် (က)

ြမို့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိက တင်ြပေသာ အလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင်ေပးရန်ေလျှာက်လွှာပါ ေဖာ်ြပ
ချက်များနှင့် ပူးတွဲပါအေထာက်အထားများ မှန်ကန်ခိုင်လုံ
ြခင်း ရှိ၊ မရှိကို စိစစ်ြပီး ယင်းေလျှာက်လွှာ လက်ခံရရှိသည့်
ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း မှတ်ပုံတင်ြခင်း သို့မဟုတ်
အေက
ြ ာင်းြပချက် ေဖာ်ြပ၍ ြငင်းပယ်ြခင်းြပုရမည်။

၃၁
(ခ)

၁၅။

၁၆။

အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်
သမားေရးရာအဖွဲ့တို့အြဖစ် မှတ်ပုံတင်ေပးရန် တင်ြပေသာ
ေလျှာက်လွှာပါ ေဖာ်ြပချက်များနှင့် ပူးတွဲပါ အေထာက်
အထားများ မှန်ကန်ခိုင်လုံြခင်း ရှိ၊ မရှိကို စိစစ်ြပီး ယင်း
ေလျှာက်လွှာလက်ခံရရှိသည့် ေန့ရက်မှရက်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း
မှတ်ပုံတင်ရန်ခွငြ့် ပုခ
ြ င်း သို့မဟုတ် အေက
ြ ာင်းြပချက်ေဖာ်ြပ၍
ြငင်းပယ်ြခင်းြပုရမည်။

မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်သည် (က)

အေခ
ြ ခံ၊ ြမို့နယ်နှင့် တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်ေပးရန်
ေလျှာက်ထားချက်နှင့် စပ်လျဥ်း၍ မှတ်ပုံတင်ရန် ခွင့် ြပုပါက
အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်းအဖ
ြ စ် အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်
ပုစံ ံ (၇)တွင် လက်မှတ်ေရးထိုး၍ သက်ဆိုင်ရာ ြမို့နယ်
မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ ေပးပို့ရမည်။ ြမို့နယ်မှတ်ပုံတင်
အရာရှိသည် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအဖ
ြ စ် အသိအမှတ်ြပု
လက်မှတ်ကို မိမိလက်ခံရရှိသည့်ေန့မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း
သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းသို့ ေပးပို့ရမည်။

(ခ)

အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်နှင့် ြမ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ
အလုပ်သမားေရးရာ အဖွဲ့များ၏ မှ တ ် ပ ု ံ တ င် ေ ပးရန်
ေလျှ ာ က် ထ ားချက် န ှ င ် ့ စ ပ် လ ျဥ် း ၍ မှ တ ် ပ ု ံ တ င် ရ န် ခ ွ င ် ့ ြပ ု
ပါက အလုပသ
် မား အဖွဲ့အစည်းအဖ
ြ စ် အသိအမှတ်ြပု
လက်မှတ်ပုံစံ (၇) ကို မိမိလက်မှတ်ေရးထိုးသည့်ေန့ရက်မှ
ခုနစ်ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း
သို့ေပးပို့ရမည်။

မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်သည် (က)

အေခ
ြ ခံ၊ ြမို့နယ်နှင့် တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှ တ ် ပ ု ံ တ င် ေ ပးရန်
ေလျှ ာ က် ထ ားချက် န ှ င ် ့ စ ပ် လ ျဥ် း ၍ မှ တ ် ပ ု ံ တ င် ေ ပးရန်
ြင င်းပယ်လျှင် ယင်းသို့ ြင င်းပယ်သည် ့အမိန့်ကို ြမ ို့နယ်
မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ ေပးပို့ရမည်။ ြမို့နယ် မှတ်ပုံတင်အရာရှိ
သည် အဆိုပါ ြငင်းပယ်သည့်အမိန့်ကို လက်ခံရရှိသည့်ေန့မှ

၃၂
ခုနစ်ရက်အတွင်း မှတ်ပတ
ံု င်ရန်ြငင်းပယ်ေ ြကာင်း အေက
ြ ာင်း
ြကားစာပုစံ ံ (၈) ြဖင့် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့
အစည်းသို့ေပးပို့ရမည်။
(ခ)

အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်နှင် ့ ြမ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်
သမားေရးရာအဖွဲ့များ၏ မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလျှာက်ထား
ချက်နှင့်စပ်လျဥ်း၍ မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ြငင်းပယ်လျှင်
သက်ဆိုင်ရာ
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းသို့
မှတ်ပုံတင်ရန်
ြငင်းပယ်ေြကာင်း အေက
ြ ာင်းြကားစာပုံစံ (၉) ကို မိမိလက်မှတ်
ေရးထိုးသည့်ေန့ရက်မှ ခုနစ်ရက်အတွငး် သက်ဆငုိ ရ
် ာ
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းသို့ေပးပို့ရမည်။

၁၇။
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုသည် မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလျှာက်
ထားချက်ကို ြငင်းပယ်ြခင်းခံရပါက လိုအပ်ေသာ အချက်များကို ြပုပ
ြ င်
ြဖည့်စွက် ြပီး ဤနည်းဥပေဒများပါ မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလျှာက်ထားသည့်
သက်ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းအတိုင်း ထပ်မံေလျှာက်ထားခ
ြ င်း သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ေပးရန်
ြငင်းပယ်ေြကာင်း အမိန့်ချမှတ်သည့်ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်း ၉၀ အတွင်း ြပည်ေထာင်စု
တရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်သို့ ေလျှာက်ထားခ
ြ င်းြပုနိုင်သည်။ မှတ်ပုံတင်ေပးရန်
ေလျှာက်ထားချက်ကို ဒုတိယအကိမ် ြငင်းပယ်ြခင်းခံရပါက ယင်းသို့ မှတ်ပုံတင်
ေပးရန် ြငင်းပယ်ေြကာင်း အမိန့်ချမှတ်သည့်ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်း ၉၀ အတွင်း
ြပည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်သို့ ေလျှာက်ထားနိုင်သည်။
၁၈။
မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပုသည့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများကို ြမန်မာနိုင်ငံ
ြပန်တမ်းတွင် ထုတ်ြပန်ေ ြကညာရမည်။
၁၉။

(က)

မှတ်ပုံတင်ထားေသာ အေခ
ြ ခံ၊ ြမို့နယ်နှင့် တိုင်းေဒသကီး
သို့မဟုတ် ြပည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၏
အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းအ ြဖ စ် မှတ်ပုံတင်ထား ြခ င်းကို
မိ မ ိ ဆ န္ဒ အ ေလျာက် ပယ်ဖျက်လိုေသာ သက် ဆ ိ ု င ် ရ ာ
အလု ပ ် အ မှု ေ ဆာင် အ ဖွ ဲ ့ သည် ြမို့နယ် မှတ်ပုံတင်အရာရှိမှ
တစ်ဆင့် မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်ထံလည်းေကာင်း၊ အလုပ်
သမားအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာ
အဖွဲ့များ၏ အလုပ်သမားအဖွ ဲ ့ အစည် း အ ြဖ စ် မှ တ ် ပ ု ံ တ င်
ထား ြခ င်း ကိ ု မိမိဆန္ဒအေလျာက် ပယ်ဖျက်လိုေသာ
သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အမှုေဆာင် အဖွဲ့သည် မှတ်ပုံတင်

၃၃
အရာရှိချုပ်ထံလည်းေကာင်း အလုပသ
် မား အဖွဲ့အစည်း
အဖ
ြ စ် မှတ်ပံုတင်ထားခ
ြ င်းကို ပယ်ဖျကေ် ပးရန် တင်ြပချက်
ပုစံ ံ (၁၀) ြဖင့် ေပးပို့ရမည်။
(ခ)

၂၀။

မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်သည် နည်းဥပေဒခွ(ဲ က)အရ တင်ြပ
ချက်ကိုရရှိသည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့
အစည်းအား မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းကို ပယ်ဖျက်ရမည်။

မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်သည် (က)

ြမို့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ စိစစ်တင်ြပချက်အရ လည်း
ေကာင်း၊ မိမိကိုယ်တိုင်ခိုင်လုံစွာသိရှိသ ြဖ င် ့လည်းေကာင်း
ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံး အလုပ်သမား
ဦးေရ သို့မဟုတ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဦးေရ ြပည့်မီမှု
မရှိေတာ့ေြကာင်း ေပါ်ေပါက်သည် ့ အလုပ်သမား အဖွဲ့
အစည်းအား အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအ ြဖ စ် မှတ်ပုံတင်
ထားခ
ြ င်းကို ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။

(ခ)

နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ မှတ်ပုံတင် ပယ်ဖျကြ် ခင်းခံရသည့်
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းသည် အေခ
ြ ခံ၊ ြမို့နယ်နှင့် တိုင်း
ေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း
များဖ
ြ စ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာ ြမို့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိက
အဆိုပါ ပယ်ဖျက်သည့်အမိန့်ကို လက်ခံရရှိသည့်ေန့မှ
ခုနစ်ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း
သို့ မှတ်ပုံတင်ထားြခင်းမှ ပယ်ဖျက်ေြကာင်း အေက
ြ ာင်း
ြကားစာပုံစံ (၁၁) ြဖင့် အေက
ြ ာင်းြကားနိုင်ေရးအတွက် ေဆာင်
ရွက်ရမည်။

(ဂ)

နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ မှတ်ပုံတင်ပယ်ဖျက်ြခင်းခံရသည့် အလုပ်
သမားအဖွဲ့အစည်းသည် အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ြမန်မာ
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာ အဖွဲ့များြဖစ်လျှင်
မှတ်ပတ
ံု င်ထားခ
ြ င်းမှ ပယ်ဖျကေ် ြကာင်း အေက
ြ ာင်း ြကားစာ
ပုစံ ံ(၁၁)ြဖင့် အဆိုပါပယ်ဖျက်သည့် အမိန့်ကို လက်မှတ်
ေရးထိုးသည့်ေန့ရက်မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်
သမားအဖွဲ့အစည်းသို့ အေက
ြ ာင်း ြကားရမည်။

၃၄
၂၁။
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းကို နည်းဥပေဒ
၂၀၊ နည်းဥပေဒခွဲ(က) အရ ပယ်ဖျက်ြခင်းခံရေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း
တစ်ခုသည် ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံးအလုပ်သမားဦးေရ
သို့မဟုတ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဦးေရ ြပည့်မီသည့်အခါ ဤနည်းဥပေဒ
များပါ မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလျှာက်ထားသည့် သက်ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းအတိုင်း
ထပ်မံေလျှာက်ထားခ
ြ င်း သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ထားြခင်းကို ပယ်ဖျက်သည့် အမိန့်
ချမှတ်သည့်ေန့ရက်မှရက်ေပါင်း ၉၀ အတွင်း ြပည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်
သို့ ေလျှာက်ထားခ
ြ င်းြပုနိုင်သည်။
အခန်း (၅)
အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၏ အခွငအ
့် ေရးနှင့် တာဝန်များ
၂၂။
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းသည် မိမိအဖွဲ့အစည်း၏ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းကို
ေရးဆွဲရာတွင်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များကို
ေရွးချယ်ရာတွင်လည်းေကာင်း ဤနည်းဥပေဒများနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရွက်
ခွင့်ရှိသည်။
၂၃။
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းသည် အလုပ်သမားဥပေဒများနှင့်အညီ
အလုပ်သမားများ၏ စုေပါင်းအေရးဆိုမှုများကို ေဖ
ြ ရှင်းရာတွင် လုပ်ငန်း
စည်းကမ်းချက်များကို အလုပ်ရှင်နှင့်ညှိနိှုင်းရန် မိမိ၏ကိုယ်စားလှယ်များကို
သတ်မှတ်ေပးရမည်။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူများသည်
အလုပ်သမားများ၏ ဗဟုသုတဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေစရန်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ ြဖိုး
တိုးတက်ေစရန် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ေပးပ
ြ ီး အလုပ်သမားများ၏ သက်သာ
ေချာင်ချိေရးကိစ္စရပ်များကိုလည်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၄။
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းသည် အဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်း
နှင့်အညီ အဖွဲ့အစည်းဝင်ရရှိေသာ လုပခ် ၊ လစာ၏ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းထက်
မများေသာ လစဉ်ထည့်ဝင်ေ ြကးဖ
ြ င့်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း
များက တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ေသာ ယဥ်ေကျးမှုနှင့် အားကစားလုပ်ငန်းများမှ
ဝင်ေငွြဖင့်လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်၏ လှူဒါန်းေငွြဖင့်လည်းေကာင်း၊
ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ ကူညီေထာက်ပံ့ေငွြဖင့်လည်းေကာင်း ရန်ပုံေငွ
တစ်ရပ်ကို ထူေထာင်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ထိုေထာက်ပံ့ကူညီမှုေ ြကာင့်
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအေပါ် အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် အစိုးရ၏ လွှမ်းမိုးမှု
မရှိေစရ။

၃၅
၂၅။
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာ
အဖွဲ့တို့သည် ြပည်ပအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်များနှင့် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်
သမားေရးရာအဖွဲ့တို့၏ကူညီေထာက်ပံ့မှုများကို ကိုတင်ခွငြ့် ပုချက် ရယူရန်မလိုဘဲ
လက်ခံနိုငြ် ပီး ယင်းသို့လက်ခံရရှိသည့်အခါ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်သို့ အသိေပး
ရမည်။
၂၆။

ရန်ပုံေငွထူေထာင်သုံးစွဲရာတွင် (က)

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၏ ရန်ပုံေငွကို ယင်းတို့၏
ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းများတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ လူမှုသက်သာ
ေချာင်ချိေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ယဥ်ေကျးမှု၊
အားကစား၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းစသည့် ကိစ္စရပ်
များနှင့် ယင်းကိစ္စရပ်များအတွက် ရည်ရွယ်ေခါ်ယူကျင်းပ
ေသာ အဆိုပါအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏ အေထွေထွ
အစည်းအေဝးတွင် အဖွဲ့ဝင်အများစုက အတည် ြပုချမှတ်
ထားသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက်သာ သုံးစွဲရမည်။

(ခ)

သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့သည် မိမိအဖွဲ့အစည်း
၏ရန်ပုံေငွကို ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဘဏ်တစ်ခုခုတွင်
ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားရှိရမည်။

(ဂ)

တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်းြဖင့် ရရှိသည့်ေငွေြကးနှင့် ပစ္စည်းများ
ထိန်းချုပ်ေရးဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များအား လိုက်နာရမည်။

၂၇။
အေခ
ြ ခံ၊ ြမို့နယ်နှင့် တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ် အလုပ်
သမားအဖွဲ့အစည်းများသည် ယင်းတို့၏ နှစ်ချုပ်ေငွစာရင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း
ဝင်အလုပ်သမား အင်အားစာရင်းချုပ်တို့ကို ြမို့နယ် မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ
လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်
သမားေရးရာအဖွဲ့တို့သည် ယင်းတို့၏ နှစ်ချုပ်ေငွစာရင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း
အေရအတွက် စာရင်းချုပ်တို့ကို မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်ထံလည်းေကာင်း
သင့်ေလျာ်သလို ေပးပို့ရမည်။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း
ေအာက်မနည်းေသာ ေပါင်းစည်းဆက်သွယ်ထားသည့် အလုပ်သမား အဖွဲ့
အစည်းများက ေတာင်းဆိုလျှင် ယင်းတို့၏ နှစ်ချုပ်ေငွစာရင်းကို မှတ်ပုံတင်
အရာရှိချုပ်ကစစ်ေဆးေစနိုင်သည်။

၃၆
၂၈။
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပူးေပါင်းြခင်းနှင့် ခွဲထွက်ြခင်း
ကိစ္စရပ်များကို သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းက ြမို့နယ်မှတ်ပုံတင်
အရာရှိထံ ေလျှာက်ထားရမည်။
၂၉။
အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်များ ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်း၊ ရုံးေနရာေပ
ြ ာင်းေရွှ့
ဖွင့်လှစ် ြခင်း သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းများ ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်း ကိစ္စရပ်များကို
ြပုလုပ်လိုေသာ အေခ
ြ ခံ၊ ြမို့နယ်နှင့် တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတို့သည် ြမို့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ လည်းေကာင်း၊
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့
တို့သည် မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်ထံလည်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာေပ
ြ ာင်းလဲမှုြပုလုပ်
သည့်ေန့ရက်မှ ငါးရက်အတွင်း အေက
ြ ာင်း ြကားရမည်။
အခန်း (၆)
အလုပရ
် ငှ အ
် ဖွ့ဲ အစည်းများ
၃၀။
အလုပ်ရှင်များသည်
အပ
ြ ိုင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
၃၁။

အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများကို

ဥပေဒအရ

(က)

အလုပ်ရှင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဥပေဒပါ
အလုပ်ရှင်ဆိုေသာ စကားရပ်၌ ၁၀ ဧကအထက် လယ်၊ ယာ၊
ကိုင်း၊ ကျွန်း၊ နှစ်ရှည်ပင် စိုက်ပျိုးေသာေမ
ြ ၊ ဓနိေြမ၊
ဥယျာဥ်ေြမ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ပန်းမန်စိုက်ပျိုးသည့် ေမ
ြ ၊
ြခံေြမ၊ ေမ
ြ နုကျွန်းတို့တွင် စိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်းကိုလည်း
ေကာင်း၊ ြပက္ခဒိန်နှစ် တစ်နှစ်အတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး
အလုပ်သမား နှစ်ဦးနှင့်အထက် ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်သည့်
ေမွးြမူေရး လုပ်ငန်းကိုလည်းေကာင်း၊ ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်း
ပမာဏတစ်ခုခုနှင့် ကိုက်ညီေသာ စိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်းနှင့်
ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်းတို့ကို တွဲဖက်၍လည်းေကာင်း လုပ်ကိုင်
သူတို့ အကျုံးဝင်သည်။

(ခ)

အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ြခင်းများ
ြပုရာတွင် ဤနည်းဥပေဒများပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်တို့သည် ဆီေလျာ်
သမျှ သက်ဆိုင်ေစရမည်။

၃၇
အခန်း (၇)
အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်းများ၏ အလံ၊ ဆိငု း် ဘုတ်၊ ကိယ
ု ပ် ငုိ တ
် ဆ
ံ ပိ ၊်
ရုးံ လုပင် န်းနှင့် အစည်းအေဝးကျငး် ပခ
ြ င်းဆိုင်ရာ သတ်မတ
ှ ခ် ျကမ် ျား
၃၂။ ြမို့နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်
သမားေရးရာအဖွဲ့တို့၏ အလံနှင့် ဆိုင်းဘုတ်သည် အလျား ၆ ေပ၊ အနံ ၃ ေပထက်
မပိုေစရ။
၃၃။
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ကို ေအာက်ပါနမူနာပုံစံ
အတိုင်း ထားရှိရမည် -



(က)
(ခ)
(ဂ)
(ဃ)
(င)

အမှတစ် ဥ် ---------ရက်စဲွ ----------



ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်သည် အချင်း ၂ လက်မ ရှိေသာ စက်ဝိုင်းပုံ
ြဖစ်၍ ထုမာှ ၀.၀၄ လက်မ ရှိရမည်။
ယင်းစက်ဝိုင်းအတွင်းတွင် အချင်း ၁.၂၅ လက်မရှိ စက်ဝိုင်း
ရှိရမည်။
စက်ဝိုင်း၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ငါးေထာင့် ြကယ်တစ်လုံး
စီရှိရမည်။
အချင်းမျဥ်း၏အေပါ်နှင့်ေအာက်တွင် အမှတ်စဥ်နှင့် ရက်စွဲ
စာတန်းရှိရမည်။
အချင်းမျဥ်း၏ အေပါ်ဘက်ြခမ်းစက်ဝန်းအတွင်းတွင် _____
အေခ
ြ ခံ/ ြမို့နယ်/ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း/_______အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်/
ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့ ဟူေသာ
စာသားရှိရမည်။

၃၈
(စ)

အချင်းမျဥ်း၏ ေအာက်ဘက်ြခမ်းစက်ဝန်း အတွင်းတွင်
________စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ/အလုပ်ဌာန၊ ______ရပ်ကွက်/
________ြမို့နယ်/ __________တိုင်းေဒသ ကီး သို့မဟုတ်
ြပည်နယ် အမည်ရှိရမည်။

၃၄။
အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလုပ်အမှုေဆာင် အဖွဲ့တို့၏
အစည်းအေဝးများကို အလုပ်တာဝန်၏ ြပင်ပအချိန်များ၌ ကျင်းပနိုင်သည်။
သို့ရာတွင် အလုပ်ရှင်၏ သေဘာတူညီချက်အရ အဆိုပါ အစည်းအေဝးများကို
အလုပ်ချိန်အတွင်း၌လည်း ကျင်းပနိုင်သည်။
၃၅။
အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလုပ်အမှုေဆာင် အဖွဲ့တို့၏
အစည်းအေဝးများကို စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနအတွင်း ြပုလုပ်လိုပါက
အလုပ်ရှင်၏ ခွင့်ြပုချက်ရယူရမည်။
၃၆။
အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များသည် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင်
အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမား နှစ်ဖက်သေဘာတူေသာ အေခ
ြ အေနနှင့် အတိုင်း
အတာအတွင်း လိုအပ်ေသာသတင်းအချက်အလက်များနှင့် အေထာက်အကူ ြပု
ပစ္စည်းများကို အလုပ်ရှင်၏ စီမံခန့်ခွဲေရးအပိုင်းမှ ရယူအသုံး ြပုနိုင်သည်။
၃၇။
အေြခခံနှင့် ြမို့နယ်အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများသည် ရုံးစာကို
လက်ေရးဖ
ြ င့် ေရးသားတင်ြပနိုင်သည်။
၃၈။
အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် အလုပ်ရှင်၏ သေဘာတူညီ
ချက်ြဖင့် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအတွက် အချိန်ြပည့် တာဝန်
ထမ်းေဆာင်နိုင်သည်။ ထိုသို့ အချိန်ြပည့်တာဝန် ထမ်းေဆာင်ေသာ ကာလ
အတွက် လုပ်ခလစာေပးရန် အလုပ်ရှင်၌ တာဝန်မရှိေစရ။ သို့ရာတွင်
အလုပ်ရှင်က ေထာက်ပံ့ေပးနိုင်ရန် ညှိနိှုင်းနိုင်သည်။
အခန်း (၈)
အေထွေထွ
၃၉။
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းသည် ယင်းတို့၏ အဖွဲ့ဝင်အင်အားစာရင်း၊
အဖွဲ့ပိုင် ပစ္စည်းစာရင်းနှင့် ေငွစာရင်းကို နှစ်စဉ်ပုံမှန်စစ်ေဆးရာတွင် စာရင်း
စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ရှိေသာ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ရပုဂိ္ဂုလ် သို့မဟုတ် ယင်း
ပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်ေသာအဖွဲ့ ြဖင့် စစ်ေဆးရမည်။

၃၉
၄၀။
မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်ရုံးနှင့် ြမို့နယ် မှတ်ပုံတင် အရာရှိရုံးများတွင်
အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း တစ်ဖ့ဲွ ချငး် မှတတ
် မ်း ပုစံ ံ (၁၂) ကို ထားရှိရမည်။
၄၁။
အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်ပိတ်ြခင်းြပုမည့်အေက
ြ ာင်းကို သက်ဆိုင်ရာ
အလုပ်သမားများသို့လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ြမို့နယ်အလုပ်သမား အဖွဲ့
အစည်းသို့လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ညှိနိှုင်းဖျန်ေြဖေရးအဖွဲ့သို့ လည်း
ေကာင်း အလုပ်ပိတ်မည့်ရက်မတိုင်မီ အနည်းဆုံး ၁၄ ရက် ကိုတင်၍ အလုပ်
ပိတ်မည်ြဖစ်ေ ြကာင်း ကိုတင်အေက
ြ ာင်း ြကားစာ ပုစံ ံ(၁၃)ြဖင့် အေက
ြ ာင်း
ြကားရမည်။ သို့ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာညှိနိှုင်းဖျန်ေ ြဖေရးအဖွဲ့၏ ခွင့်ြပုချက်ရရှိ
မှသာ အလုပ်ပိတ်ြခင်းြပုရမည်။
၄၂။
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းသည် သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်
၏ခွင့် ြပုချက်ြဖင့် သပိတ်ေမှာက်ြခင်းြပုမည့်အေက
ြ ာင်းကို အများပ
ြ ည်သူ
ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းြဖစ်ပါက သပိတ်ေမှာက်မည့်ရက် မတိုင်မီ
အနည်းဆုံး ၁၄ ရက် ကိုတင်၍လည်းေကာင်း၊ အများပ
ြ ည်သူဆိုင်ရာ
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အကျုံးမဝင်ေသာ လုပ်ငန်းြဖစ်ပါက သပိတ်ေမှာက်မည့်
ရက်မတိုင်မီ အနည်းဆုံး သုံးရက် ကိုတင်၍လည်းေကာင်း သပိတ်ေမှာက်မည်
ြဖစ်ေြကာင်း ကိုတင်အေက
ြ ာင်းြကားစာ ပုစံ ံ(၁၄) ြဖင့် သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်နှင့်
ညှိနိှုင်းဖျန်ေြဖေရးအဖွဲ့များသို့ အေက
ြ ာင်း ြကားရမည်။
၄၃။

(က)

အလုပ်သမား ဝန် က ီးဌာနသည် မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်
ခန့်ထားနိုင်ရန် နိုင်ငံေတာ်သမ္မတသို့ အမည်စာရင်းတင်ြပ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ခ)

မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်သည် ြမို့နယ်မှတ်ပုံတင် အရာရှိများ
ခန့်ထားနိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ပုံ)ေအာင် ြကည်
ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး
အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာန

၄၀
ပုစံ ံ (၁)
အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း မှတ်ပတ
ံု င်ရန် ေလျှာက်လာွှ
{ နည်းဥပေဒ ၁၀ (က) နှင့် ၁၁ (က) }
သို့
ြမို့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ/မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်
_______________________ ြမို့
အေက
ြ ာင်းအရာ။ အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်းအဖ
ြ စ်
မှတ်ပံုတင်ေပးပါရန်
ေလျှာက်ထားခ
ြ င်း
၁။
________________________________ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း/
________________________ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်/ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ
အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့အား _____________ ခုနှစ်၊ ________________ လ
________ ရက်ေန့တွင် ဖွဲ့စည်း ြခင်းကို စတင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၂။
ဤ ____________________ သည် ___________________လုပ်ငန်း
သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှုတွင်ရှိေသာ အလုပ်သမားများ/အလုပ်သမားအဖွဲ့
အစည်းများ / အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်များကို ကိုယ်စားပ
ြ ုေသာ အဖွဲ့အစည်း
ြဖစ်ပါသည်။
၃။
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းြခင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်
ပုစံ ံ (
) ကိုပူးတွဲတင်ြပပါသည်။
၄။
ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနှင့်အတူ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဥ်းကို အလုပ်အမှုေဆာင်
အဖွဲ့ဝင်များက သေဘာတူေြကာင်း လက်မှတ်ေရးထိုးချက် ပုံစံ (၄) ကိုပူးတွဲ
တင်ြပအပ်ပါသည်။
၅။
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလျှာက်ထား
ြခင်းကို သေဘာတူညီေ ြကာင်း ေအာက်ပါ အလုပ်အမှုေဆာင် ေကာ်မတီဝင်
များက လက်မှတ်ေရးထိုး ြကပါသည် စဥ်

အမည်

နိငု င် သ
ံ ားစိစစ်
ေရးကတ်ြပား
အမှတ်

အဘ
အမည်

အလုပ်
အကိငု ်

အလုပ်
အမှုေဆာင် လက်မတ
ှ ်
တာဝန်

၄၁
၆။
___________________________ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း/
______________________ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်/ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ
အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့အား မှတ်ပုံတင်ေပးပါရန် ေလျှာက်ထားအပ်ပါသည်။

တံဆိပ်
(_____________________)
ဥက္က ဋ္ဌ
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏အမည်_______________________
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏လိပ်စာ_______________________
ဖုန်း၊_____________________၊ ဖက်(စ်) ___________________
အီးေမးလ် ___________________________________________

၂၀

ခုနှစ်၊

လ

ရက်။

၄၂
ပုစံ ံ (၂)
အေခ
ြ ခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းြခင်းဆိငု ရ
် ာအချက်အလက်များ
{ နည်းဥပေဒ ၁၀ (ခ) }
၁။

၂။
၃။

စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။
၁၅။
၁၆။

လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှုအမည်
__________________
(ပူးေပါင်းဖွဲ့စည်းရန်ြဖစ်လျှင် ပူးေပါင်း
ဖွဲ့စည်းမည့်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု
အမည်များကိုေဖာ်ြပရန်)
ယင်းလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု
__________________
တွင်ရှိေသာအဖွဲ့အစည်းဝင် အလုပ်သမား
အေရအတွက်
အဖွဲ့အစည်းတည်ေထာင်သည့် အလုပ်သမားများ၏ အမည်စာရင်း
နိငု င် သ
ံ ား
အ စိစစ်ေရး အဘ
မည် ကတ်ြပား အ
အမှတ် မည်

ေမွး
သက္က
ရာဇ်

အလုပ်
အဖွဲ့ဝင်
စတင်ဝင် အလုပ် ြဖစ်
ေနရပ် လက်
ေရာက် အကိငု ် သည့် လိပ်စာ မှတ်
သည်ေ့ န့ ရာထူး ရက်စဲွ

၄၃
ပုစံ ံ (၃)
ြမို့နယ်/တိငု း် ေဒသကီး သိ့ု မဟုတ် ြပည်နယ်အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း
ဖွဲ့စည်းြခင်းဆိငု ရ
် ာအချက်အလက်များ
{ နည်းဥပေဒ ၁၀ (ဂ) }
၁။ ြမို့နယ်/တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ်
_________________________
ြပည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း
အမည်
၂။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရန်
_________________________
ေထာက်ခံသည့် သက်ဆိုင်ရာ အေခ
ြ ခံ/
ြမို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအေရ
အတွက်
၃။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရန်
_________________________
သက်ဆိုင်ရာအေခ
ြ ခံ/ြမို့နယ်အလုပ်
သမားအဖွဲ့အစည်းများကေထာက်ခံ
သည့်ရာခိုင်နှုန်း
၄။ ြမို့နယ်/တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း
ဖွဲ့စည်းရန် ေထာက်ခံသည့် အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း အမည်နှင့်
ေထာက်ခံချက်
စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။

ေထာက်ခေံ သာ
အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ
အစည်းအမည်

ဥက္က ဋ္ဌ
အမည်

လက်မှတ်

အတွငး် ေရးမှူး
အမည်

လက်မှတ်

မှတ်ချက်

၄၄
ပုစံ ံ (၄)
ဖွ့ဲ စည်းပုစံ ည်းမျဥး် ကို အလုပအ
် မှုေဆာင်အဖွ့ဲ ဝင်များက သေဘာတူေ ြကာင်း
လက်မတ
ှ ်ေရးထိးု ချက်ပစံု ံ
{ နည်းဥပေဒ ၁၀(ဃ)နှင့် ၁၁(ဂ) }
စဥ်

အမည်

နိငု င် သ
ံ ား
စိစစ်ေရး
ကတ်ြပားအမှတ်

အဘ
အမည်

အလုပ်
အကိငု ်

အလုပ်
အမှုေဆာင်
တာဝန်

လက်မှတ်

၄၅
ပုစံ ံ (၅-က)
အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ ချုပ် ဖွဲ့စည်းြခင်းဆိငု ရ
် ာအချက်အလက်များ
{ နည်းဥပေဒ ၁၁(ခ) }
၁။ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု၏
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်

________________________

၂။ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်ကို ေထာက်ခံ
သည့်တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အလုပ်
သမားအဖွဲ့အစည်းအေရအတွက်

________________________

၃။ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် ဖွဲ့စည်းရန် ေထာက်ခံသည့် တိုင်းေဒသကီး/
ြပည်နယ် အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းစာရင်း

စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။

ေထာက်ခေံ သာ
တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်
အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း
အမည်

ဥက္က ဋ္ဌ
အမည်

လက်မှတ်

အတွငး် ေရးမှူး
အမည်

လက်မှတ်

မှတ်ချက်

၄၆
ပုစံ ံ (၅-ခ)
ြမန်မာနိငု င် လ
ံ းံု ဆိငု ရ
် ာအလုပသ
် မားေရးရာအဖွ့ဲ ဖွဲ့စည်းြခင်းဆိငု ရ
် ာ
အချကအ
် လက်များ
{ နည်းဥပေဒ ၁၁(ခ) }
၁။ ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ
အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့

________________________________

၂။ ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ
________________________________
အလုပ်သမားေရးရာ အဖွဲ့ကို
ေထာက်ခံသည့် အလုပ်သမား
အဖွဲ့ချုပ် အေရအတွက်
၃။ ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန်ေထာက်ခံ
သည့် အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်များစာရင်း
စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။

ေထာက်ခေံ သာ
အလုပသ
် မား
အဖွ့ဲ ချုပ်များအမည်

ဥက္က ဋ္ဌ
အမည်

လက်မှတ်

အတွငး် ေရးမှူး
အမည်

လက်မှတ်

မှတ်ချက်

၄၇
ပုစံ ံ (၆)
အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပတ
ံု င်ေပးရန် ေလျှာက်လွှာကို
လက်ခံရရှိေ ြကာင်းေပ
ြ စာ
{ နည်းဥပေဒ ၁၂ }
ေပ
ြ စာအမှတ်စဥ်၊ ________________
ရက်စွဲ၊ ________________________

______________________________ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း/
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် / ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့၏
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအဖ
ြ စ်
မှတ်ပုံတင်ေပးရန်
ေလျှာက်လွှာကုိ
_____________ ခုနှစ်၊ ___________________ လ ______ ရက်ေန့တွင်
လက်ခံရရှိပါသည်။

တံဆိပ်
(____________________)
ြမို့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ/
မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်

၄၈
ပုစံ ံ (၇)
အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်းအဖ
ြ စ် အသိအမှတ်ြပုလက်မတ
ှ ်
{ နည်းဥပေဒ ၁၅ (က) နှင့် (ခ) }

___________________________________________ အလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း / အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် / ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမား
ေရးရာအဖွဲ့အား မှတ်ပုံတင်အမှတ် ____________ ြဖင့် ___________ ခုနှစ်၊
________________ လ _______ ရက်ေန့တွင် ________________________
အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းအဖ
ြ စ် အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် ထုတ်ေပး
လိုက်သည်။

တံဆိပ်
(_______________________)
မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်

၄၉
ပုစံ ံ (၈)
မှတ်ပတ
ံု င်ရန် ြငင်းပယ်ေ ြကာင်း အေက
ြ ာင်း ြကားစာ
{ နည်းဥပေဒ ၁၆ (က) }
______________ ရက်ေန့တွင် အေခ
ြ ခံ/ြမို့နယ်/တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ်
ြပည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလျှာက်လွှာတင်
ထားသည့် __________________________ အား အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း
မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ြငင်းပယ်လိုက်ေ ြကာင်း အေက
ြ ာင်း ြကားသည်။
မှတ်ချက်။

မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်၏ ြငင်းပယ်သည့်အမိန့်ကို ပူးတွဲေပးပို့
ပါသည်။

တံဆိပ်

(__________________)
ြမို့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ
စာအမှတ် ၊ ____________________________
ရက်စွဲ
၊ ____________________________
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း
- ဥက္က ဋ္ဌ
အေခ
ြ ခံ/ြမုိ ့နယ်/ တိုင်းေဒသ ကီး/ြပည်နယ်
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း/အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်/
ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့
မိတ္တူ - ရုံးလက်ခံ

၅၀
ပုစံ ံ (၉)
မှတ်ပတ
ံု င်ရန် ြငင်းပယ်ေ ြကာင်း အေက
ြ ာင်း ြကားစာ
{ နည်းဥပေဒ ၁၆ (ခ) }
______________ ရက်ေန့တွင် အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် / ြမန်မာ
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့အဖ
ြ စ်မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလျှာက်လွှာ
တင်ထားသည့် ____________________________ အား အလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ြငင်းပယ်လိုက်ေ ြကာင်း အေက
ြ ာင်း ြကားသည်။
မှတ်ချက်။

ြငင်းပယ်သည့်အမိန့်ကို ပူးတွဲေပးပို့ပါသည်။

တံဆိပ်
(__________________)
မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်
စာအမှတ် ၊ ____________________________
ရက်စွဲ
၊ ____________________________
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း
- ဥက္က ဋ္ဌ၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်/ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ
အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့
မိတ္တူ - ရုံးလက်ခံ

၅၁
ပုစံ ံ (၁၀)
အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်းအဖ
ြ စ်မတ
ှ ပ် တ
ံု င်ထားခ
ြ င်းမှ ပယ်ဖျကေ် ပးရန်
တင်ြပချက်
{ နည်းဥပေဒ ၁၉ (က) }
သို့
ြမို့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ/မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်
_____________ ရက်ေန့တွင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် (___/_______) ြဖင့်
မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ______________________________ အေခ
ြ ခံ/ြမို့နယ်/
တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း / အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်/
ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့အား မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းမှ
ပယ်ဖျက်ေပးရန် တင်ြပအပ်ပါသည်။
ပူးတွဲ - အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း နည်းဥပေဒအရ
ရှိေသာအဖွဲ့အစည်း၏ ဆုံးြဖတ်ချက်

ေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်

တံဆိပ်
(___________________)
ဥက္က ဌ

စာအမှတ် ၊ ___________________________
ရက်စွဲ
၊ ___________________________

၅၂
ပုစံ ံ (၁၁)
မှတ်ပတ
ံု င်ထားခ
ြ င်းမှ ပယ်ဖျကေ် ြကာင်း အေက
ြ ာင်း ြကားစာ
{ နည်းဥပေဒ ၂၀ (ခ) နှင့် (ဂ) }
_____________ ရက်ေန့တွင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် (____/_______) ြဖင့်
မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ___________________________________ အေခ
ြ ခံ/ြမို့နယ်/
တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း / အလုပ်သမား
အဖွဲ့ချုပ်/ ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့အား မှတ်ပုံတင်ထား
ြခင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်ေြကာင်း အေက
ြ ာင်း ြကားသည်။
မှတ်ချက်။ ပယ်ဖျက်သည့်အမိန့်ကို ပူးတွဲေပးပို့ပါသည်။

တံဆိပ်
(_____________________)
ြမို့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ/
မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်
စာအမှတ် ၊ ____________________________
ရက်စွဲ
၊ ____________________________
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း
- ဥက္က ဋ္ဌ
အေခ
ြ ခံ/ြမို့နယ်/တိုင်းေဒသ ကီး/ြပည်နယ်
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း/အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်/
ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့
မိတ္တူ - ရုံးလက်ခံ

၅၃
ပုစံ ံ (၁၂)
အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း တစ်ဖ့ဲွ ချငး် မှတတ
် မ်း
(မှတ်ပတ
ံု င်အရာရှနိ ငှ ့် မှတ်ပတ
ံု င်အရာရှခိ ျုပ်ရးံု တွင် ထိနး် သိမး် ရန်)
{ နည်းဥပေဒ ၄၀ }
၁။ မှတ်ပုံတင်အမှတ်
________________________________
၂။ မှတ်ပုံတင်သည့်ရက်စွဲ
________________________________
၃။ မှတ်ပုံတင်ေလျှာက်ထားသူအဖွဲ့ဝင်များ၏
အမည်
_______________________________________
အလုပ်အကိုင်
_______________________________________
၄။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအမည် ______________________________
၅။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း
_______________________________
တည်ရာဌာနလိပ်စာ
၆။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစတင် _______________________________
တည်ေထာင်သည့်ရက်စွဲ
၇။ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်များ
စဥ်

အမည်

အလုပ်
အမှု
ေဆာင်
တာဝန်

နိငု င် ံ
သား
ပညာ
စိစစ်ေရး အရည်
ကတ်ြပား အချင်း
အမှတ်

ေမွး
သက္က
ရာဇ်

အလုပ်
အကိငု ်

ေနရပ်လပိ စ် ာ

၈။ ရန်ပုံေငွစာရင်းဖွင့်လှစ်
________________________________
ထားရှိသည့်ဘဏ်
၉။ ြမို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းနှင့် ေပါင်းစည်းဆက်သွယ် ြခင်း
(က) ရက်စွဲ
_______________________________
(ခ) အဖွဲ့အစည်းအမည် _______________________________
(ဂ) အဖွဲ့အစည်းလိပ်စာ _______________________________
၁၀။ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းနှင့် ေပါင်းစည်း
ဆက်သွယ်ြခင်း
(က) ရက်စွဲ
_______________________________
(ခ) အဖွဲ့အစည်းအမည် _______________________________
(ဂ) အဖွဲ့အစည်းလိပ်စာ _______________________________

၅၄
၁၁။ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ေပါင်းစည်းဆက်သွယ် ြခင်း
(က) ရက်စွဲ
_______________________________
(ခ) အဖွဲ့အစည်းအမည် _______________________________
(ဂ) အဖွဲ့အစည်းလိပ်စာ _______________________________
၁၂။ ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာ အဖွဲ့နှင့် ေပါင်းစည်း
ဆက်သွယ်ြခင်း
(က) ရက်စွဲ
_______________________________
(ခ) အဖွဲ့အစည်းအမည် _______________________________
(ဂ) အဖွဲ့အစည်းလိပ်စာ _______________________________
၁၃။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏ တည်ရာဌာန လိပ်စာေပ
ြ ာင်းလဲြခင်း
(က) ေပ
ြ ာင်းလဲသည့်ရက်စွဲ _______________________________
(ခ) ေပ
ြ ာင်းလဲသည့်လိပ်စာ _______________________________
၁၄။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏ အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
(က) ေပ
ြ ာင်းလဲသည့်ရက်စွဲ _______________________________
(ခ) ေပ
ြ ာင်းလဲလိုက်သည့်အမည် ___________________________
၁၅။ အလုပ်အမှုေဆာင်များေပ
ြ ာင်းလဲြခင်း
စဉ်

ေပ
ြ ာင်းလဲသည့်
ရက်စဲွ

ေပ
ြ ာင်းလဲသည့်
အလုပ်အမှုေဆာင်
အမည်

ယခင်
အလုပ်အမှုေဆာင်
အမည်

တာ
ဝန်

မှတ်
ချက်

၁၆။ အခ
ြ ားအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးေပါင်း ြခင်း
(က) မှတ်ပုံတင်ရန်အေက
ြ ာင်း _______________________________
ြကားသည့်ရက်စွဲ
(ခ) မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် _______________________________
ပူးေပါင်းသည်
(ဂ) ပူးေပါင်းသည့်ရက်စွဲ
______________________________
(ဃ) ပူးေပါင်းြပီးအဖွဲ့အစည်း၏ ______________________________
အမည်
(င) ပူးေပါင်းြပီးအဖွဲ့အစည်း၏_______________________________
လိပ်စာ
(စ) ပူးေပါင်းြပီးအဖွဲ့အစည်း၏_______________________________
မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၅၅
၁၇။ အခ
ြ ားအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အ ြဖစ် ခွဲထွက်ြခင်း
(က) အေက
ြ ာင်း ြကားသည့်ရက်စွဲ __________________________
(ခ) မည်သည့်အမည် ြဖင့်
__________________________
ခွဲထွက်သည်
(ဂ) ခွဲထွက်သည့်ရက်စွဲ
__________________________
၁၈။ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ေပါင်းစည်း
ဆက်သွယ်ြခင်း
(က) ရက်စွဲ
__________________________
(ခ) အဖွဲ့အစည်းအမည်
__________________________
(ဂ) အဖွဲ့အစည်းလိပ်စာ
__________________________
၁၉။
စဉ်

ဥပေဒချိုးေဖာက်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်း
ရက်စဲွ

အေက
ြ ာင်းအရာ

မှတ်ချက်

၂၀။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအား မှတ်ပုံတင်ပယ်ဖျက်ြခင်း
(က) ပယ်ဖျက်သည့်ရက်စွဲ
_________________________
(ခ) ပယ်ဖျက်ရသည့်အေက
ြ ာင်းရင်း_________________________
(ဂ) ပယ်ဖျက်မိန့်ထုတ်ြပန်သည့်ရက်စွဲ ________________________
၂၁။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအား ဖျက်သိမ်း ြခင်း
(က) ဖျက်သိမ်းသည့်ရက်စွဲ
________________________
(ခ) ဖျက်သိမ်းရသည့်အေက
ြ ာင်းရင်း ________________________
(ဂ) ဖျက်သိမ်းေက
ြ ာင်း အေက
ြ ာင်း ြကား_______________________
သည့်ရက်စွဲ

(____________________)
မှတ်ပုံတင်အရာရှိ/
မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်

၅၆
ပုစံ ံ (၁၃)
အလုပပ် တ
ိ မ် ည်ြဖစ်ေ ြကာင်း ကိုတင်အေက
ြ ာင်း ြကားစာ
{ နည်းဥပေဒ ၄၁ }
သို့
______________ ြမို့နယ်ညှိနိှုင်းဖျန်ေြဖေရးအဖွဲ့
______________ ြမို့နယ်၊ _______________ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း
၁။
_______________ ြမို့နယ်ရှိ _______________________ လုပ်ငန်း
သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှုကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း (________________)
ရက်ေန့တွင် အလုပ်ပိတ်လိုသြဖင့် (၁၄) ရက် ကိုတင် တင်ြပအေက
ြ ာင်း ြကား
အပ်ပါသည် (က)
(ခ)

အလုပ်ပိတ်မှုစတင်မည့်ရက်
_________________
အလုပ်ပိတ်ရသည့်အေက
ြ ာင်းရင်း
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

၂။
အေက
ြ ာင်း ြကားစာမေပးပို့မီအ ြငင်းပွားမှုေြဖရှင်းြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။

တံဆိပ်

(____________________)
အလုပ်ရှင်
စာအမှတ် ၊______________________________
ရက်စွဲ
၊______________________________
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၅၇
ပုစံ ံ (၁၄)
သပိတေ် မှာက်မည်ြဖစ်ေ ြကာင်း ကိုတင်အေက
ြ ာင်း ြကားစာ
{ နည်းဥပေဒ ၄၂ }
၁။
အဖွဲ့အစည်းဝင် အလုပ်သမားအများစု၏ ဆန္ဒြပုချက်အရ အများ
ြပည်သူဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း / အများပ
ြ ည်သူဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်းနှင့် အကျုံးမဝင်သည့် လုပ်ငန်း ြဖစ်ေသာ _______________________
_________________________________ သည် ေအာက်ပါအစီအစဥ်အတိုင်း
သပိတ်ေမှာက်မည်ြဖစ်ေ ြကာင်း ကိုတင်တင်ြပ အေက
ြ ာင်း ြကားအပ်ပါသည် (က) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအမည် ______________________
(ခ) အဖွဲ့အစည်း၏မှတ်ပုံတင်အမှတ်/ရက်စွဲ _________________
(ဂ) အဖွဲ့အစည်း၏လိပ်စာ

____________________________

(ဃ) သပိတ်ေမှာက်မည့်အချိန်နှင့်ေန့ရက် ____________________
(င) သပိတ်ေမှာက်မည့်ေနရာ _____________________________
(စ) သပိတ်ေမှာက်ရာတွင် ပါဝင်မည့်ဦးေရ __________________
(ဆ) သပိတ်ေမှာက်မည့်နည်းလမ်း __________________________
__________________________
၂။
အေက
ြ ာင်း ြကားစာမေပးပို့မီအ ြငင်းပွားမှုေြဖရှင်းြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။
မှတ်ချက်။ အများပ
ြ ည်သူဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း ြဖစ်လျှင် သပိတ်ေမှာက်
စဉ်လုပ်ငန်းခွင်၌ ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနမည့် အလုပ်သမား အေရ
အတွက်နှင့် ရာထူးအမျိုးအစားအေပါ် သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်နှင့် ညှိနိှုင်းထား
ေသာ သေဘာတူညီချက်အား ပူးတွဲတင်ြပရမည်။

တံဆိပ်
(_________________)
ဥက္က ဋ္ဌ

၅၈
စာအမှတ် ၊ _______________________________
ရက်စွဲ ၊ _______________________________
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း
- အလုပ်ရှင် _________________________________
- ညှိနိှုင်းဖျန်ေ ြဖေရးအဖွဲ့ _________________ ြမို့နယ်
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