ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ိုင်ငေံ တာ်အစိုးရ
အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာန
အမိန် ေကာ်ြငာစာအမှတ်
၁/၂၀၁၂
၁၃၇၃ ခု ှစ်၊ တေပါင်းလဆန်း ၈ ရက်
(၂၀၁၂ ခု ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၉ ရက်)
အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာနသည်
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းဥပေဒပုဒ်မ
၅၇
အရ
အပ် ှင်းေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ ၏ သေဘာတူညီချက် ြဖင့်
ေအာက်ပါနည်းဥပေဒများကို ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည် ှင့် အဓိပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။ ဤနည်းဥပေဒများကို အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း နည်းဥပေဒများဟု ေခ တွင်ေစရမည်။
၂။ ဤနည်းဥပေဒများတွင်ပါရှိေသာ စကားရပ်များသည် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းဥပေဒတွင်
ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓိပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။ ထို ြပင် ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါ
အတိုင်း အဓိပာယ်သက်ေရာက် ေစရမည် (က) ဥပေဒ ဆိုသည်မှာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း ဥပေဒကို ဆိုသည်။
(ခ) ပုံစံ ဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥပေဒများတွင်ပါရှိေသာ ပုံစံကို ဆိုသည်။
အခန်း (၂)
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများဖွဲ စည်းြခင်း
၃။ လုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မ တစ်ခုခုတွင် အလုပ်လုပ်ရန် တည်ဆဲဥပေဒအသီးသီးက
သတ်မှတ်ထားေသာ အသက်အရွယ်ရှိသည့် အလုပ်သမားသည် (က) လုပ်ငန်း သိုမဟုတ် လုပ်ေဆာင်မ အမျိ းအစားအလိုက် ဖွဲ စည်းေသာ မိမိ ှင့်သက်ဆိုင်
သည့် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းတွင် အဖွဲ ဝင်အြဖစ် ဆ အေလျာက်ပါဝင်ခွင့်ရှိသည်။
(ခ) နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ အဖွဲ ဝင်အြဖစ်ပါဝင်ရာတွင် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းတစ်ခုတည်း၌
သာပါဝင်ရမည်။
(ဂ) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏ အဖွဲ ဝင်အြဖစ်မှ ဆ အေလျာက် တ်ထွက်ခွင့်ရှိသည်။
၄။ အလုပ်သမားများ ှင့် အလုပ်ရှင်များ၏အကျိ းကို ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန် အလို ငှာ အလုပ်သမား
အဖွဲ အစည်းအဆင့်ဆင့်ကို ဖွဲ စည်းရာတွင် (က) အေခ
ြ ခံအလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းကို လုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မ အမျိ းအစား
အလိုက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေန
သည့် အလုပ်သမား အနည်းဆုံးဦးေရ ၃၀ ြဖင့် ဖွဲ စည်း ိုင်သည်။ အလုပ်သမားဦးေရ
၃၀ ေအာက်ရှိေသာ လုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မ ြဖစ်ပါက လုပ်ငန်းသေဘာ
သဘာဝတူညီေသာ အခ
ြ ားလုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မ တစ်ခုခု ှင့် ပူးေပါင်း
ဖွဲ စည်း ိုင်သည်။ ယင်းသို ဖွဲ စည်းရာတွင် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းသို မဟုတ်လုပ်ေဆာင်
မရှိ စုစုေပါင်းအလုပ်သမားများ၏ ၁၀ ရာခိုင် န်းေအာက် မနည်းသူများက ေထာက်
ခံရမည်။
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(ခ)

မိ နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းကို လုပ်ငန်းသို မဟုတ်လုပ်ေဆာင်မ အမျိ းအစား
အလိုက်သက်ဆိုင်ရာ မိ နယ်အတွင်းရှိ အေခ
ြ ခံအလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းစုစုေပါင်း
၏ ၁၀ ရာခိုင် န်းေအာက် မနည်းေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများက ေထာက်ခံ
လ င်ဖွဲ စည်း ိုင်သည်။ သို ရာတွင် (၁) အေခ
ြ ခံ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း တစ်ခတ
ု ည်း ရှိေသာ လုပ်ငန်း သို မဟုတ်
လုပ်ေဆာင်မအတွက် မိ နယ်အဆင့် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းဖွဲ စည်း
လိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မိ နယ်အတွင်းရှိ လုပ်ငန်းသေဘာသဘာဝ တူညီေသာ
အခ
ြ ား အေခ
ြ ခံ အလုပ်သမား အဖွဲ အစည်း ှင့် ပူးေပါင်းဖွဲ စည်း ိုင်သည်။
(၂) မိ နယ်တစ် မိ နယ်အတွင်း အေခ
ြ ခံအလုပ်သမား အဖွဲ အစည်း ှစ်ခုသာရှိ
လင် ယင်းအေခ
ြ ခံ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း ှစ်ခုေပါင်း၍ မိ နယ်အဆင့်
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းကို ဖွဲ စည်း ိုင်သည်။
(ဂ) တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်သမား အဖွဲ အစည်းကို လုပ်ငန်း
သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မအမျိ းအစားအလိုက် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ်
ြပည်နယ်အတွင်းရှိ မိ နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းစုစုေပါင်း၏ ၁၀ ရာခိုင် န်း
ေအာက်မနည်းေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများက ေထာက်ခံလ င် ဖွဲ စည်း ိုင်
သည်။
(ဃ) အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်များကို လုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မအမျိ းအစားအလိုက်
တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း စုစုေပါင်း၏ ၁၀ ရာခိုင် န်း
ေအာက်မနည်းေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများက ေထာက်ခံလ င် ဖွဲ စည်း ိုင်သည်။
(င) ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ ကို လုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်
မအမျိ းအစားအလိုက် ဖွဲ စည်းထားေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်စုစုေပါင်း၏ ၂၀ ရာခိုင်
န်းေအာက် မနည်းေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်များက ေထာက်ခံလင် ဖွဲ စည်း ိုင်သည်။
(စ) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဆင့်ဆင့် ဖွဲ စည်းရာတွင်(၁) အေခ
ြ ခံအလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းမရှိဘဲ မိ နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း
ကို ဖွဲ စည်း ြခင်းမပ
ြ ရ။
(၂) မိ နယ်အလုပ်သမား အဖွဲ အစည်းမရှိဘဲ တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းကို ဖွဲ စည်းြခင်းမပ
ြ ရ။
(၃) တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း မရှိဘဲ
အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်ကို ဖွဲ စည်း ြခင်းမပ
ြ ရ။
ခင်းချက်။ လုပ်ငန်းက ၏သဘာဝအရ လုပ်ငန်းဌာန သို မဟုတ် ပထဝီ
နယ်ေြမကို အေခ
ြ ခံ၍ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများ ဖွဲ စည်း၍ မရသည့်
ပင်လယ်ေရေကာင်းလုပ်ငန်းက တွင် အလုပ်သမားများသည် အလုပ်
သမားအဖွဲ ချ ပ်ကို တိုက် ိုက်ဖွဲ စည်း ိုင်သည်။
(၄) အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်မရှိဘဲ ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာ
အဖွဲ ကို ဖွဲ စည်း ြခင်း မပ
ြ ရ။
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၅။

၆။

(ဆ) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏ ဥပေဒ ှင့်အညီ ဖွဲ စည်း ိုင်မသည် အထက်ေဖာ်ြပပါ
အနည်းဆုံးဖွဲ စည်းမလိုအပ်ချက်များအေပ အေခ
ြ ခံေသာ်လည်း အဆင့်ဆင့်ေသာ အလုပ်
သမားအဖွဲ အစည်းများ ဖွဲ စည်း ိုင်ေရးအတွက် အလုပ်သမားတစ်ဦးဦးအား အလုပ်
သမားအဖွဲ အစည်းတွင် ပါဝင်ေစရန် အတင်းအကပ်ြပ ြခင်း၊ ခိမ်းေခ
ြ ာက် ြခင်း၊
မေလျာ် သဇာသုံးြခင်း သို မဟုတ် မသမာေသာနည်းြဖင့် ေသွးေဆာင်ြဖားေယာင်းြခင်း
မပ
ြ ဘဲ ကိ တင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ဝင်သည် (က) အသက် ၂၁ ှစ်ြပည့် ပီးသူ ိုင်ငံသား သို မဟုတ် ြမန်မာ ိုင်ငံအတွင်း အနည်းဆုံး
ငါး ှစ်တစ်ဆက်တည်း ဥပေဒ ှင့်အညီ အေခ
ြ စိုက်ေနထိုင်လျက်ရှိေသာ ိုင်ငံ ြခား
သား ြဖစ်ရမည်။
(ခ) သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မတွင် အနည်းဆုံးလုပ်သက် ေခ
ြ ာက်လ
ရှိသည့် အလုပ်သမားဖ
ြ စ်ရမည်။
ခင်းချက်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မ တွင် ှစ် ှစ်ထက်မနည်း
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ ပီးေသာ သို မဟုတ် မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်မှ ထုတ်ေပးထား
ေသာ အသိအမှတ်ြပ လက်မှတ်ရှိ ပီးြဖစ်သည့် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းတစ်ခုခု
တွင် ှစ် ှစ်ထက်မနည်း အလုပ်အမေဆာင်အ ြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ ပီးေသာ
ြပင်ပပုဂိ လ်လည်း ြဖစ် ိုင်သည်။
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများ၏ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ များကို ေရွးချယ်ဖွဲ စည်းရာတွင် (က) အေခ
ြ ခံအလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းကို အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းဝင် အလုပ်သမားဦးေရ
ြ င့်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ
၃၀ ရှိလ င် အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ဝင်ငါးဦးဖ
အစည်းဝင် အလုပ်သမားဦးေရ ၃၀ ဦးထက်ပိုမိုလင် အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ဝင် ခုနစ်ဦးဖ
ြ င့်
လည်းေကာင်း ဖွဲ စည်း ိုင်သည်။
(ခ) မိ နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၊ တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်သမား
အဖွဲ အစည်း ှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်တို ကို အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ဝင်အနည်းဆုံး
ခုနစ်ဦးမှအများဆုံး ၁၅ ဦးအထိရှိေသာ “မ” ဂဏန်းအေရအတွက် ြဖင့်ဖွဲ စည်းရမည်။
(ဂ) ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ ကို အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ဝင်အနည်း
ဆုံး ၁၅ ဦးမှ အများဆုံး ၃၅ ဦး အထိရှိေသာ “မ” ဂဏန်းအေရအတွက် ြဖင့် ဖွဲ စည်းရ
မည်။
(ဃ) နည်းဥပေဒခွဲ (က)၊ (ခ) ှင့် (ဂ) တို အရဖွဲ စည်းေသာ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ တွင်
နည်းဥပေဒ ၅ ၊ နည်းဥပေဒခွဲ(ခ)၏ ခင်းချက်အရပါဝင်ေသာ ြပင်ပပုဂိ လ် အေရ
အတွက်သည် အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ဝင်ဦးေရ၏ ၂၀ ရာခိုင် န်းထက်မပိုေစရ။
(င) အေခ
ြ ခံအလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း ှင့် မိ နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏ အလုပ်
အမေဆာင်အဖွဲ တွင် ဥက ၊ အတွင်းေရးမှ း ှင့် ဘ ာေရးမှ းတာဝန်များကို လည်း
ေကာင်း၊ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းတွင် ဥက ၊ ဒုတိယ
ဥက ၊ အတွင်းေရးမှ း ှင့် ဘ ာေရးမှ း တာဝန်များကိုလည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမား
အဖွဲ ချ ပ် ှင့် ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ တွင် ဥက ၊ ဒုတိယဥက ၊
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၇။

အတွင်းေရးမှ း၊ တွဲဖက်အတွင်းေရးမှ း ှင့် ဘ ာေရးမှ းတာဝန်များကိုလည်းေကာင်း
သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏ ဖွဲ စည်းပုံစည်းမျဥ်း ှင့်အညီ ေရွးချယ်တာဝန်
ေပးအပ်ရမည်။
အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ၏ သက်တမ်းသည် ှစ် ှစ် ြဖစ်သည်။

အခန်း (၃)
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏ ဖွဲ စည်းပုံစည်းမျဥ်းေရးဆွဲြခင်း
၈။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းသည် မိမိအဖွဲ အစည်း ှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဖွဲ စည်းပုံစည်းမျဥ်းကို
အဖွဲ အစည်းဝင်အများစု၏ သေဘာတူညီချက် ြဖင့် ေရးဆွဲရမည်။
၉။ နည်းဥပေဒ ၈ အရ ေရးဆွဲသည့် ဖွဲ စည်းပုံစည်းမျဥ်းတွင် ေအာက်ပါအချက်များပါဝင်ရမည် (က) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအမည်၊
(ခ) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း ထူေထာင်ရြခင်း၏ရည်ရွယ်ချက်၊
(ဂ) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းဝင်အြဖစ် စိစစ်ြခင်း၊ ဝင်ခွင့်ြပ ြခင်း၊ အသိအမှတ်ြပ လက်မှတ်
ထုတ်ေပးခ
ြ င်း ှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းဝင်အ ြဖစ်မှ တ်ထွက် ြခင်းဆိုင်ရာ ကိစ
ရပ်များ၊
(ဃ) အဖွဲ အစည်းအင်အားဆိုင်ရာ ကိစရပ်များ၊
(င) အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ဝင်များ ေရွးချယ်တာဝန်ေပးအပ် ြခင်း၊ တာဝန်မှဖယ်ရှား
ြခင်း ှင့် တ်ထွက် ြခင်းဆိုင်ရာ ကိစရပ်များ၊
(စ) အစည်းအေဝးကျင်းပခ
ြ င်းဆိုင်ရာ ကိစရပ်များ၊
(ဆ) အဖွဲ အစည်းဝင် အလုပ်သမားရရှိေသာ လုပ်ခလစာ၏ ှစ်ရာခိုင် န်းထက်မများ
ေသာ လစဥ်ထည့်ဝင်ေ ကးဆိုင်ရာ ကိစရပ်များ၊
(ဇ) ရန်ပုံေငွထူေထာင် ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်း ြခင်း ှင့် သုံးစွဲြခင်းဆိုင်ရာ ကိစရပ်များ၊
(စျ) ရန်ပုံေငွကို လစဥ်စစ်ေဆးခ
ြ င်း ှင့် ှစ်စဥ်စစ်ေဆးခ
ြ င်း ဆိုင်ရာကိစရပ်များ၊
(ည) အလုပ်သမားများ၏ ဗဟုသုတ၊ ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး ှင့် သက်သာေချာင်ချိ
ေရးဆိုင်ရာ ကိစရပ်များ၊
(ဋ) အဖွဲ အစည်းဝင်များ၏ အကျိ းေကျးဇူး ခံစား ိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ကိစရပ်များ၊
(ဌ) အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားအင
ြ င်းပွားမဆိုင်ရာကိစရပ်များ၊ သပိတ်ေမှာက် ြခင်းဆိုင်ရာ
ကိစရပ်များ ှင့် အလုပ်သမားဥပေဒပါအခွင့်အေရးများ ရရှိရန်အတွက် ညိ ိင်းေဖ
ြ ရှင်း
မ ဆိုင်ရာကိစရပ်များ၊
(ဍ) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများပူးေပါင်းြခင်း၊ ခွဲထွက်ြခင်း ှင့် အခ
ြ ားအလုပ်သမားအဖွဲ
အစည်း များ ှင့် ေပါင်းစည်းဆက်သွယ် ြခင်းဆိုင်ရာကိစရပ်များ၊
(ဎ) အဖွဲ အစည်းကို ဖျက်သမိ ်း ြခင်းဆိုင်ရာ ကိစရပ်များ။
အခန်း (၄)
မှတ်ပုံတင်ြခင်း
၁၀။ အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ် ှင့် ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ တို မှတစ်ပါး
အခ
ြ ားအလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း တစ်ခုခုသည် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် မှတပ် ုတ
ံ င်ေပးရန်
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မိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ ေလာက်ထားရာတွင် (က) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း မှတ်ပတ
ံု င်ရန်ေလာက်လာ ပုံစ(ံ ၁) ြဖင့်အချက်အလက်များ
ြပည့်စုံစွာေဖာ်ြပ၍ ယင်းေလာက်လာကို သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ
ဥက က လက်မှတ်ေရးထိုးတင် ြပရမည်။
(ခ) ေလာက်လာတင်သွင်းေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းသည် အေခ
ြ ခံအလုပ်သမား
အဖွဲ အစည်းြဖစ်လ င် ယင်းအဖွဲ အစည်း၏ လုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မ အမျိ း
အစား၊ ယင်းလုပင် န်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မတွင်ရှိေသာ အဖွဲ အစည်းဝင်အေရ
အတွက် ှင့် အဖွဲ အစည်းတည်ေထာင်သည့် အလုပ်သမားများ၏ အမည်စာရင်းများ
ကို အေခ
ြ ခံ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း ဖွဲ စည်းြခင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
ပုံစ(ံ ၂) ြဖင့် ြပည့်စုံစွာ ေဖာ် ြပ၍ ပူးတွဲတင် ြပရမည်။
(ဂ) ေလာက်လာတင်သွင်းေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းသည် မိ နယ် ှင့် တိုင်းေဒသ
ကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများဖ
ြ စ်လင် အဖွဲ အစည်း၏အမည်၊ ယင်း
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအား ေထာက်ခံေသာ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း
အေရအတွက် ှင့် ေထာက်ခံသည့် ရာခိုင် န်း၊ ေထာက်ခံသည့် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း
အမည် ှင့်ေထာက်ခံချက်တိုကို မိ နယ်/တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်
သမားအဖွဲ အစည်း ဖွဲ စည်းြခင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပုံစ(ံ ၃)ြဖင့် ြပည့်စုံစွာ
ေဖာ်ြပ၍ ပူးတွဲတင် ြပရမည်။
(ဃ) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏ ဖွဲ စည်းပုံစည်းမျ ်း ှင့်အတူ ဖွဲ စည်းပုံစည်းမျဥ်းကို အလုပ်
အမေဆာင်အဖွဲ ဝင်များက သေဘာတူေ ကာင်း လက်မှတ်ေရးထိုးချက် ပုစံ ံ(၄) ကို
ပူးတွဲ တင် ြပရမည်။
၁၁။ အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ် ှင့် ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ တို သည် အလုပ်
သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင်ေပးရန် မှတ်ပုံတင် အရာရှိချ ပ်ထံ ေလ ာက်ထားရာတွင် (က) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း မှတ်ပုတ
ံ င်ရန်ေလာက်လာ ပုံစ(ံ ၁)ြဖင့် အချက်အလက်များ
ြပည့်စုံစွာေဖာ်ြပ၍ ယင်းေလာက်လာကို သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ဥက
က လက်မှတ်ေရးထိုးတင် ြပရမည်။
(ခ) အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်ြဖစ်လ င် အဖွဲ ချ ပ်၏ အမည်၊ ယင်းအားေထာက်ခံေသာ
တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအေရအတွက် ှင့် အလုပ်သမား
အဖွဲ ချ ပ်ဖွဲ စည်းရန် ေထာက်ခံသည့် တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်
သမားအဖွဲ အစည်း အမည် ှင့်ေထာက်ခံချက်တိုကို အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်ဖွဲ စည်းြခင်း
ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပုံစံ (၅-က) ြဖင့် လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ
အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ ြဖစ်လ င် အဖွဲ အစည်းအမည်၊ ယင်းအားေထာက်ခံေသာ
အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်အေရအတွက် ှင့်
ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမား
ေရးရာအဖွဲ ဖွဲ စည်းရန် ေထာက်ခံသည့် အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်များ၏ အမည် ှင့်
ေထာက်ခံချက်တို ကို ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ ဖွဲ စည်းြခင်း
ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပုံစ(ံ ၅-ခ)ြဖင့်လည်းေကာင်း ြပည့်စုံစွာေဖာ်ြပ၍ ပူးတွဲတင် ြပရ
မည်။
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(ဂ)

အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏ ဖွဲ စည်းပုံ စည်းမျ ်း ှင့်အတူ ဖွဲ စည်းပုံစည်းမျဥ်းကို အလုပ်
အမေဆာင် အဖွဲ ဝင်များက သေဘာတူေ ကာင်း လက်မတ
ှ ေ် ရးထိးု ချက် ပုံစ(ံ ၄)ကို
ပူးတွဲတင် ြပရမည်။
၁၂။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလာက်လာကို လက်ခံရရှိေသာ
မိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ သို မဟုတ် မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်သည် ေလ ာက်လာတွင် ေဖာ် ြပရမည့်
အချက်အလက်များ ှင့် ပူးတွဲပါရှိရမည့် အေထာက်အထားများ ြပည့်စုံ ြခင်း ရှိ၊ မရှိ စိစစ် ပီး
ြပည့်စုံေ ကာင်း ေတွ ရှိပါက အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပတ
ုံ င်ေပးရန် ေလာက်လာကို
လက်ခံ ရရှိေ ကာင်းေပ
ြ စာ ပုံစံ (၆) ထုတ်ေပးရမည်။
၁၃။ အေခ
ြ ခံ၊ မိ နယ် ှင့် တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်သမား အဖွဲ အစည်းများ၏
မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလာက်လာ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ မိ နယ် မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ယင်းေလာက်လာပါ
ေဖာ်ြပချက်များ ှင့် ပူးတွဲပါ အေထာက်အထားများ မှန်ကန်ခိုင်လုံြခင်း ရှိ၊ မရှိကို ေြမြပင်ကွင်းဆင်း စစ်ေဆး
ြခင်းများြပ လုပ် ပီး လိုအပ်ချက်များရှိပါက လုံေလာက်ေသာ အချိန်အတွင်း ထပ်မံြဖည့်ဆည်း တင်ြပ
ေစ၍ ေလာက်လာကို မူလလက်ခံရရှိသည့်ေနရက်မှ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း မိမိ၏သေဘာထား
ှင့်အတူ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်ထံ တင် ြပရမည်။
၁၄။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်သည် ြ စ် မှတ်ပုံတင်
(က) မိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိကတင် ြပေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ေပးရန်ေလာက်လာပါ ေဖာ် ြပချက်များ ှင့် ပူးတွဲပါအေထာက်အထားများ မှန်ကန်
ခိုင်လုံ ြခင်း ရှိ၊ မရှိကို စိစစ် ပီး ယင်းေလာက်လာ လက်ခံရရှိသည့် ေနရက်မှ ရက်ေပါင်း
၃၀ အတွင်း မှတ်ပုံတင်ြခင်း သို မဟုတ် အေကာင်းြပချက်ေဖာ်ြပ၍ ြငင်းပယ်ြခင်း
ြပ ရမည်။
(ခ) အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ် ှင့် ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ တို
အဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင်ေပးရန် တင် ြပေသာ ေလာက်လာပါေဖာ် ြပချက်များ ှင့် ပူးတွဲပါ
အေထာက်အထားများ မှန်ကန်ခိုင်လုံြခင်း ရှိ၊ မရှိကို စိစစ် ပီး ယင်း ေလ ာက်လာ
လက်ခံရရှိသည့် ေနရက်မှရက်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း မှတ်ပုံတင်ရန်ခွင့်ြပ ြခင်း သို မဟုတ်
အေကာင်းြပချက်ေဖာ် ြပ၍ ြငင်းပယ် ြခင်း ြပ ရမည်။
၁၅။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်သည် (က) အေခ
ြ ခံ၊ မိ နယ် ှင့် တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ် အလုပ်သမား အဖွဲ အစည်း
များ၏ မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလာက်ထားချက် ှင့် စပ်လျဥ်း၍ မှတ်ပုံတင်ရန် ခွင့်ြပ ပါ
က အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် အသိအမှတ်ြပ လက်မှတ်ပုံစံ(၇)တွင် လက်မှတ်
ေရးထိုး၍ သက်ဆိုင်ရာ မိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ ေပးပို ရမည်။ မိ နယ်မှတ်ပုံတင်
အရာရှိသည် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် အသိအမှတ်ြပ လက်မှတ်ကို မိမိလက်ခံ
ရရှိသည့်ေနမှ ခုနစ်ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းသို ေပးပို ရမည်။
(ခ) အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ် ှင့် ြမ န်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ များ
၏ မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလ ာက်ထားချက် ှင့်စပ်လျဥ်း၍ မှတ်ပုံတင်ရန်ခွင့် ြပ
ပါက အလုပ်သမား အဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် အသိအမှတ်ြပ လက်မှတ်ပုံစံ(၇)ကို
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မိမိလက်မှတ်ေရးထိုးသည့်ေနရက်မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား
အဖွဲ အစည်းသို ေပးပို ရမည်။
၁၆။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်သည် (က) အေခ
ြ ခံ၊ မိ နယ် ှင့် တိငု း် ေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း
များ၏ မှတ်ပုံတ င်ေပးရန် ေလ ာက် ထားချက် ှ င ် ့ စ ပ် လ ျဥ် း ၍ မှတ ် ပုံတင်ေပးရန်
ြင င်းပယ်လ င် ယင်းသို ြင င်းပယ်သည် ့အမိန် ကို မ ိ နယ် မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ
ေပးပို ရမည်။ မိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် အဆိုပါ ြငင်းပယ်သည့်အမိန်ကို လက်ခံ
ရရှိသည့်ေနမှ ခုနစ်ရက်အတွင်း မှတ်ပုံတင်ရန်ြငင်းပယ်ေ ကာင်း အေကာင်း ကား
စာပုံစံ (၈) ြဖင့် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းသို ေပးပို ရမည်။
(ခ) အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ် ှင် ့ ြမ န်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ များ
၏ မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလာက်ထားချက် ှင့်စပ်လျဥ်း၍ မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ြငင်းပယ်
လင် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းသို မှတ်ပုံတင်ရန် ြငင်းပယ်ေ ကာင်း အေကာင်း
ကားစာပုံစ(ံ ၉)ကို မိမိလက်မှတ် ေရးထိးု သည့်ေနရက်မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်
ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းသို ေပးပို ရမည်။
၁၇။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းတစ်ခုသည် မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလာက်ထားချက်ကို ြငင်းပယ်
ြခင်းခံရပါက လိုအပ်ေသာအချက်များကို ြပ ြပင် ြဖည့်စွက် ပီး ဤနည်းဥပေဒများပါ မှတ်ပုံတင်ေပး
ရန် ေလာက်ထားသည့် သက်ဆိုင်ရာနည်းလမ်းအတိုင်း ထပ်မံေလာက်ထားခ
ြ င်း သိုမဟုတ် မှတ်ပုံတင်
ေပးရန် ြငင်းပယ်ေ ကာင်း အမိန်ချမှတ်သည့်ေနရက်မှ ရက်ေပါင်း ၉၀ အတွင်း ြပည်ေထာင်စုတရား
လတ်ေတာ်ချ ပ်သို ေလ ာက်ထားခ
ြ င်းြပ ိုင်သည်။ မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလ ာက်ထားချက်ကုိ ဒုတိယ
အကိမ် ြငင်းပယ် ြခင်းခံရပါက ယင်းသို မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ြငင်းပယ်ေ ကာင်း အမိန်ချမှတ်သည့်ေနရက်မှ
ရက်ေပါင်း ၉၀ အတွင်း ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချ ပ်သို ေလာက်ထား ိုင်သည်။
၁၈။ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပ သည့် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများကို ြမန်မာ ိုင်ငံ ြပန်တမ်းတွင် ထုတ်ြပန်
ေကညာရမည်။
၁၉။ (က) မှတ်ပုံတင်ထားေသာ အေခ
ြ ခံ၊ မိ နယ် ှင့် တိုင်းေဒသကီးသို မဟုတ်ြပည်နယ်အလုပ်
သမားအဖွဲ အစည်းများ၏ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင်ထား ြခ င်း
ကို မိမိဆ အေလျာက် ပယ်ဖ ျက်လိုေသာ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ် အမေဆာင်အဖွဲ
သည် မိ နယ် မှတ်ပုံတင်အရာရှိမှ တစ်ဆင့် မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်ထံလည်းေကာင်း၊
အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ် ှင့် ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ များ၏ အလုပ်
သမားအဖွဲ အစည်းအ ြဖ စ် မှတ်ပုံတင်ထား ြခ င်းကို မိမိဆ အေလျာက် ပယ်ဖျက်
လိုေသာ သက်ဆိုင်ရာအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ သည် မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်ထံလည်း
ေကာင်း အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း အဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းကို ပယ်ဖျက်ေပးရန်
တင်ြပချက် ပုစံ ံ (၁၀) ြဖင့် ေပးပို ရမည်။
(ခ) မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်သည် နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ တင်ြပချက်ကိုရရှိသည့်အခါ
သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအား မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းကို ပယ်ဖျက်ရ
မည်။
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၂၀။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်သည် (က) မိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ စိစစ်တင် ြပချက်အရလည်းေကာင်း၊ မိမိကိုယ်တိုင်ခိုင်လုံ
စွာသိရှိသ ြဖ င် ့လည်းေကာင်း ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံးအလုပ်
သမားဦးေရ သို မဟုတ် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းဦးေရ ြပည့်မီမမရှိေတာ့ေ ကာင်း ေပ
ေပါက်သည် ့ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအား အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအ ြဖ စ်
မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းကို ပယ်ဖျက် ိုင်သည်။
(ခ) နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ မှတ်ပုံတင်ပယ်ဖျက်ြခင်းခံရသည့် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းသည်
အေခ
ြ ခံ၊ မိ နယ် ှင့် တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း
များဖ
ြ စ်လ င် သက်ဆိုင်ရာ မိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိက အဆိုပါပယ်ဖျက်သည့်အမိန်
ကို လက်ခံရရှိသည့်ေနမှ ခုနစ်ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း
သို
မှတ်ပုံတင်ထားြခင်းမှ ပယ်ဖျက်ေ ကာင်း အေကာင်း ကားစာပုံစံ(၁၁)ြဖင့်
အေကာင်း ကား ိုင်ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဂ) နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ မှတ်ပုံတင်ပယ်ဖျက်ြခင်းခံရသည့် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း
သည် အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ် ှင့် ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာ
အဖွဲ များြဖစ်လ င် မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းမှ ပယ်ဖျက်ေ ကာင်း အေကာင်း ကားစာ
ပုံစ(ံ ၁၁)ြဖင့် အဆိုပါပယ်ဖျက်သည့်အမိန်ကို လက်မှတ်ေရးထိုးသည့်ေနရက်မှ ခုနစ်ရက်
အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အလုပ် သမားအဖွဲ အစည်းသို အေကာင်း ကားရမည်။
၂၁။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းကို နည်းဥပေဒ ၂၀၊ နည်းဥပေဒခွဲ(က)
အရ ပယ်ဖျက် ြခင်းခံရေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း တစ်ခုသည် ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထား
ေသာ အနည်းဆုံးအလုပ်သမားဦးေရ သို မဟုတ် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းဦးေရ ြပည့်မီသည့်အခါ
ဤနည်းဥပေဒများပါ မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလာက်ထားသည့် သက်ဆိုင်ရာနည်းလမ်းအတိုင်း ထပ်မံ
ေလာက်ထားခ
ြ င်း သိုမဟုတ် မှတ်ပုံတင်ထားြခင်းကို ပယ်ဖျက်သည့် အမိန် ချမှတ်သည့်ေနရက်မှ
ရက်ေပါင်း ၉၀ အတွင်း ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချ ပ်သို ေလာက်ထားခ
ြ င်း ြပ ိုင်သည်။
အခန်း (၅)
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏ အခွင့်အေရး ှင့် တာဝန်များ
၂၂။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းသည် မိမိအဖွဲ အစည်း၏ ဖွဲ စည်းပုံစည်းမျ ်းကို ေရးဆွဲရာတွင်လည်း
ေကာင်း၊ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ဝင်များ ှင့်ကိုယ်စားလှယ်များကို ေရွးချယ်ရာတွင်လည်းေကာင်း ဤနည်း
ဥပေဒများ ှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
၂၃။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းသည် အလုပ်သမားဥပေဒများ ှင့်အညီ အလုပ်သမားများ၏
စုေပါင်းအေရးဆိုမများကို ေဖ
ြ ရှင်းရာတွင် လုပ်ငန်း စည်းကမ်းချက်များကို အလုပ်ရှင် ှင့်ညိ ိင်းရန်
မိမိ၏ကိုယ်စားလှယ်များကိုသတ်မှတ်ေပးရမည်။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူများသည်
အလုပ်သမားများ၏ ဗဟုသုတဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေစရန် ှင့် ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေစရန် သင်တန်း
များ ဖွင့်လှစ်ေပးပီး အလုပ်သမားများ၏ သက်သာေချာင်ချိေရးကိစရပ်များကိုလည်း ေဆာင်ရွက်ရ
မည်။
၂၄။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းသည် အဖွဲ အစည်း၏ ဖွဲ စည်းပုံစည်းမျ ်း ှင့်အညီ အဖွဲ အစည်း
ဝင်ရရှိေသာ လုပ်ခ၊လစာ၏ ှစ်ရာခိုင် န်းထက်မများေသာ လစ ်ထည့်ဝင်ေ ကးဖ
ြ င့်လည်းေကာင်း၊
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အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများက တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ေသာ ယဥ်ေကျးမ ှင့်အားကစားလုပ်ငန်းများမှ
ဝင်ေငွြဖင့်လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်၏လှ ဒါန်းေငွြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ
အဖွဲ ၏ ကူညီေထာက်ပံ့ေငွ ြဖင့်လည်းေကာင်း ရန်ပုံေငွတစ်ရပ်ကို ထူေထာင် ိုင်သည်။ သို ရာတွင်
ထိုေထာက်ပံ့ကူညီမေကာင့် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအေပ အလုပ်ရှင် သို မဟုတ် အစိုးရ၏
လမ်းမိုးမ မရှိေစရ။
၂၅။ အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ် ှင့် ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ တို သည် ြပည်ပ
အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်များ ှင့် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ တို ၏ ကူညီေထာက်ပံ့
မများကို ကိ တင်ခွင်ြ့ ပ ချက်ရယူရန်မလိုဘဲ လက်ခံ ိုင် ပီး ယင်းသို လက်ခံရရှိသည့်အခါ မှတ်ပုံတင်
အရာရှိချ ပ်သို အသိေပးရမည်။
၂၆။ ရန်ပုံေငွထူေထာင်သုံးစွဲရာတွင် (က) အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများ၏ ရန်ပုံေငွကို ယင်းတို ၏ ဖွဲ စည်းပုံစည်းမျ ်းများတွင်
ေဖာ်ြပထားေသာ လူမသက်သာ ေချာင်ချိေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ယဥ်ေကျးမ၊
အားကစား၊ ကမ်းကျင်မဆိုင်ရာသင်တန်းစသည့် ကိစရပ် များ ှင့် ယင်းကိစရပ်များ
အတွက်ရည်ရွယ်ေခ ယူကျင်းပေသာအဆိုပါအလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏ အေထွေထွ
အစည်းအေဝးတွင် အဖွဲ ဝင်အများစုက အတည် ြပ ချမှတ်ထားသည့် ကိစရပ်များ
အတွက်သာ သုံးစွဲရမည်။
(ခ) သက်ဆိုင်ရာအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ သည် မိမိအဖွဲ အစည်း၏ရန်ပုံေငွကို ြမန်မာ ိုင်ငံ
အတွင်းရှိ ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားရှိရမည်။
(ဂ) တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်းြဖင့် ရရှိသည့်ေငွေ ကး ှင့်ပစည်းများ ထိန်းချ ပ်ေရး ဥပေဒပါ
ြပ ာန်းချက်များအား လိုက်နာရမည်။
၂၇။ အေခ
ြ ခံ၊ မိ နယ် ှင့် တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများ
သည် ယင်းတို ၏ ှစ်ချ ပ်ေငွစာရင်း ှင့် အဖွဲ အစည်းဝင်အလုပ်သမားအင်အားစာရင်းချ ပ်တို ကို
မိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ် ှင့် ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ
အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ တို သည် ယင်းတို ၏ ှစ်ချ ပ်ေငွစာရင်း ှင့် အဖွဲ အစည်းအေရအတွက်
စာရင်းချ ပ်တို ကို မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်ထံလည်းေကာင်း သင့်ေလျာ်သလိုေပးပို ရမည်။ အလုပ်
သမားအဖွဲ အစည်း၏ ၁၀ ရာခိုင် န်းေအာက်မနည်းေသာ ေပါင်းစည်းဆက်သွယ်ထားသည့် အလုပ်
သမားအဖွဲ အစည်းများက ေတာင်းဆိုလ င် ယင်းတို ၏ ှစ်ချ ပ်ေငွစာရင်းကို မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်
ကစစ်ေဆးေစ ိုင်သည်။
၂၈။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း တစ်ခု ှင့်တစ်ခု ပူးေပါင်းြခင်း ှင့် ခွဲထွက်ြခင်း ကိစရပ်များကို
သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းက မိ နယ်မှတ်ပုံတင် အရာရှိထံ ေလာက်ထားရမည်။
၂၉။ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ဝင်များ ေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်း၊ ုံးေနရာေပ
ြ ာင်းေရ ဖွင့်လှစ် ြခင်း သို မဟုတ်
ြ ခံ၊ မိ နယ် ှင့် တိုင်း
ဖွဲ စည်းပုံစည်းမျ ်းများ ေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်း ကိစရပ်များကို ြပ လုပ်လိုေသာ အေခ
ေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းတို သည် မိ နယ်မှတ်ပတ
ုံ င်အရာရှိထံ
လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ် ှင့် ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ တို သည်
မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်ထံလည်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာေပ
ြ ာင်းလဲမြပ လုပ်သည့်ေနရက်မှ ငါးရက်အတွင်း
အေကာင်း ကားရမည်။

10
အခန်း (၆)
အလုပရ
် ငှ အ
် ဖွဲ အစည်းများ
၃၀။ အလုပ်ရှင်များသည် အလုပ်ရှင်အဖွဲ အစည်းများကို ဥပေဒအရ အပိ င်ဖွဲ စည်း ိုင်သည်။
၃၁။ (က) အလုပ်ရှင် အဖွဲ အစည်းများ ဖွဲ စည်းရာတွင် ဥပေဒပါ အလုပ်ရှင်ဆိုေသာ စကားရပ်၌
၁၀ ဧကအထက် လယ်၊ ယာ၊ ကိုင်း၊ က န်း၊ ှစ်ရှည်ပင် စိုက်ပျိ းေသာေမ
ြ ၊ ဓနိေြမ၊
ဥယျာဥ်ေြမ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ပန်းမန်စိုက်ပျိ းသည့် ေမ
ြ ၊ ခံေြမ၊ ေမ
ြ ုက န်းတို တွင်
စိုက်ပျိ းေရးလုပ်ငန်းကိုလည်း ေကာင်း၊ ြပကဒိန် ှစ် တစ် ှစ်အတွင်း တစ် ှစ်ပတ်လုံး
အလုပ်သမား ှစ်ဦး ှင့်အထက် ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်သည့် ေမွး ြမ ေရးလုပ်ငန်းကိုလည်း
ေကာင်း၊ ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်း ပမာဏတစ်ခုခု ှင့် ကိုက်ညီေသာ စိုက်ပျိ းေရးလုပ်ငန်း
ှင့်ေမွး ြမ ေရးလုပ်ငန်းတို ကို တွဲဖက်၍လည်းေကာင်း လုပ်ကိုင်သူတို အကျ ံးဝင်
သည်။
(ခ) အလုပ်ရှင်အဖွဲ အစည်းများ ဖွဲ စည်းြခင်း ှင့် မှတ်ပုံတင်ြခင်းများ ြပ ရာတွင် ဤနည်းဥပေဒ
များပါ ြပ ာန်းချက်တို သည် ဆီေလျာ်သမ သက်ဆိုင်ေစရမည်။
အခန်း (၇)
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများ၏ အလံ၊ ဆိုင်းဘုတ်၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်၊ ုံးလုပ်ငန်း ှင့်
အစည်းအေဝးကျင်းပခ
ြ င်းဆိုင်ရာ သတ်မတ
ှ ခ် ျကမ် ျား
၃၂။ မိ နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၊ တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၊
အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ် ှင့် ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ တို၏ အလံ ှင့် ဆိုင်းဘုတ်သည်
အလျား ၆ ေပ၊ အနံ ၃ ေပထက် မပိုေစရ။
၃၃။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ကို ေအာက်ပါနမူနာပုံစံ အတိုင်း ထားရှိရမည်
-



အမှတစ် ဥ် ---------ရက်စွဲ ----------



(က) ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်သည် အချင်း ၂ လက်မ ရှိေသာ စက်ဝိုင်းပုံ ြဖစ်၍ ထုမှာ ၀.၀၄
လက်မ ရှိရမည်။
(ခ) ယင်းစက်ဝိုင်းအတွင်းတွင် အချင်း ၁.၂၅ လက်မရှိ စက်ဝိုင်း ရှိရမည်။
(ဂ) စက်ဝိုင်း၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ငါးေထာင့် ကယ်တစ်လုံး စီရှိရမည်။
(ဃ) အချင်းမျဥ်း၏အေပ ှင့်ေအာက်တွင် အမှတ်စဥ် ှင့် ရက်စွဲ စာတန်းရှိရမည်။
(င) အချင်းမျဥ်း၏ အေပ ဘက် ြခမ်းစက်ဝန်းအတွင်းတွင် _____ အေခ
ြ ခံ/ မိ နယ်/
တိုင်းေဒသကီးသို မဟုတ် ြပည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း/ _______ အလုပ်
သမားအဖွဲ ချ ပ်/ ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ ဟူေသာ စာသားရှိ
ရမည်။
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(စ)

အချင်းမျဥ်း၏ ေအာက်ဘက် ြခမ်းစက်ဝန်း အတွငး် တွင် ________စက် ုံ/ အလုပ် ုံ/
အလုပ်ဌာန၊ ______ရပ်ကွက်/ ________ မိ နယ်/ __________တိုင်းေဒသကီး
သို မဟုတ် ြပည်နယ် အမည်ရှိရမည်။
၃၄။ အလုပ်သမား အဖွဲ အစည်းများ ှင့် အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ တို ၏ အစည်းအေဝးများကို
အလုပ်တာဝန်၏ ြပင်ပအချိန်များ၌ ကျင်းပ ိုင်သည်။ သို ရာတွင် အလုပ်ရှင်၏ သေဘာတူညီချက်
အရ အဆိုပါ အစည်းအေဝးများကို အလုပ်ချိန်အတွင်း၌လည်း ကျင်းပ ိုင်သည်။
၃၅။ အလုပ်သမား အဖွဲ အစည်းများ ှင့် အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ တို ၏ အစည်းအေဝးများကို
စက် ုံ၊ အလုပ် ုံ၊ အလုပ်ဌာနအတွင်း ြပ လုပ်လိုပါက အလုပ်ရှင်၏ ခွင့်ြပ ချက်ရယူရမည်။
၃၆။ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များသည် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် အလုပ်ရှင် ှင့်အလုပ်
သမား ှစ်ဖက်သေဘာတူေသာ အေခ
ြ အေန ှင့် အတိုင်းအတာအတွင်း လိုအပ်ေသာသတင်းအချက်
အလက်များ ှင့် အေထာက်အကူ ြပ ပစည်းများကို အလုပ်ရှင်၏ စီမံခန် ခွဲေရးအပိုင်းမှ ရယူအသုံး ြပ
ိုင်သည်။
၃၇။ အေြခခံ ှင့် မိ နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများသည် ုံးစာကိုလက်ေရးဖ
ြ င့် ေရးသား
တင်ြပ ိုင်သည်။
၃၈။ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ဝင်တစ်ဦးသည် အလုပ်ရှင်၏ သေဘာတူညီချက် ြဖင့် သက်ဆိုင်ရာ
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအတွက် အချိန်ြပည့် တာဝန်ထမ်းေဆာင် ိုင်သည်။ ထိုသို အချိန် ြပည့်
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေသာကာလအတွက် လုပ်ခလစာေပးရန် အလုပ်ရှင်၌ တာဝန်မရှိေစရ။
သို ရာတွင် အလုပ်ရှင်က ေထာက်ပံ့ေပး ိုင်ရန် ညိ ိင်း ိုင်သည်။
အခန်း (၈)
အေထွေထွ
၃၉။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းသည် ယင်းတို ၏အဖွဲ ဝင်အင်အားစာရင်း၊ အဖွဲ ပိုင်ပစည်းစာရင်း
ှင့် ေငွစာရင်းကို ှစ်စ ်ပုံမှန်စစ်ေဆးရာတွင် စာရင်းစစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ရှိေသာ အသိအမှတ် ြပ
လက်မှတ်ရပုဂိ လ် သို မဟုတ် ယင်းပုဂိ လ်များပါဝင်ေသာအဖွဲ ြဖင့် စစ်ေဆးရမည်။
၄၀။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ် ုံး ှင့် မိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ ုံးများတွင် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း
တစ်ဖွဲ ချင်းမှတ်တမ်း ပုံစံ (၁၂) ကို ထားရှိရမည်။
၄၁။ အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်ပိတ် ြခင်း ြပ မည့်အေကာင်းကို သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားများသို
လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ မိ နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းသို လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ
ညိ ိင်းဖျန်ေြဖေရးအဖွဲ သို လည်းေကာင်း အလုပ်ပိတ်မည့်ရက်မတိုင်မီ အနည်းဆုံး ၁၄ ရက် ကိ တင်
၍ အလုပ်ပိတ်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း ကိ တင်အေကာင်း ကားစာ ပုံစ(ံ ၁၃)ြဖင့် အေကာင်း ကားရမည်။
သို ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာညိ ိင်းဖျန်ေြဖေရးအဖွဲ ၏ ခွင့် ြပ ချက်ရရှိ မှသာ အလုပ်ပိတ်ြခင်းြပ ရမည်။
၄၂။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းသည် သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်၏ ခွင့် ြပ ချက် ြဖင့်
သပိတ်ေမှာက် ြခင်းြပ မည့်အေကာင်းကို အများပ
ြ ည်သူဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းြဖစ်ပါက သပိတ်
ေမှာက်မည့်ရက်မတိုင်မီ အနည်းဆုံး ၁၄ ရက် ကိ တင်၍လည်းေကာင်း၊ အများပ
ြ ည်သူဆိုင်ရာ
ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း ှင့် အကျ ံးမဝင်ေသာ လုပ်ငန်းြဖစ်ပါက သပိတ်ေမှာက်မည့် ရက်မတိုင်မီ
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အနည်းဆုံးသုံးရက် ကိ တင်၍လည်းေကာင်း သပိတ်ေမှာက်မည် ြဖစ်ေ ကာင်း ကိ တင်အေကာင်း ကားစာ
ပုံစ(ံ ၁၄) ြဖင့် သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင် ှင့် ညိ ိင်းဖျန်ေြဖေရးအဖွဲ များသို အေကာင်း ကားရမည်။
၄၃။ (က) အလုပ်သမားဝန် က ီးဌာနသည် မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်ခန် ထား ိုင်ရန် ိုင်ငံေတာ်
သမတသို အမည်စာရင်းတင် ြပ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ) မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်သည် မိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိများခန် ထား ိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်
ရမည်။

(ပုံ)ေအာင် ကည်
ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး
အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာန
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ပုံစံ (၁)
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း မှတ်ပုံတင်ရန် ေလာက်လာ
{ နည်းဥပေဒ ၁၀ (က) ှင့် ၁၁ (က) }
သို
မိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ/မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်
_______________________ မိ
အေကာင်းအရာ။
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပုတ
ံ င်ေပးပါရန် ေလာက်ထားခ
ြ င်း
၁။ ________________________________ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း/ ________________
အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်/ ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာ အဖွဲ အား _____________
ခု ှစ်၊ ________________ လ ________ ရက်ေနတွင် ဖွဲ စည်းြခင်းကို စတင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၂။ ဤ ____________________ သည် ___________________လုပ်ငန်း သို မဟုတ်
လုပ်ေဆာင်မတွင်ရှိေသာ
အလုပ်သမားများ/အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများ/
အလုပ်သမား
အဖွဲ ချ ပ်များကို ကိုယ်စားပ
ြ ေသာ အဖွဲ အစည်း ြဖစ်ပါသည်။
) ကိုပူးတွဲတင် ြပ
၃။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း ဖွဲ စည်း ြခင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်ပုစံ ံ (
ပါသည်။
၄။ ဖွဲ စည်းပုံစည်းမျ ်း ှင့်အတူ ဖွဲ စည်းပုံစည်းမျဥ်းကို အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ဝင်များက သေဘာတူ
ေကာင်း လက်မှတ်ေရးထိုးချက် ပုံစံ (၄) ကိုပူးတွဲ တင် ြပအပ်ပါသည်။
၅။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလ ာက်ထားခ
ြ င်းကို သေဘာတူညီ
ေကာင်း ေအာက်ပါအလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီဝင်များက လက်မှတ်ေရးထိုး ကပါသည် အလုပ်
အလုပ်
ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး အဘ
အမေဆာင်
လက်မှတ်
စဥ်
အမည်
အကိုင်
ကတ်ြပား အမှတ် အမည်
တာဝန်

၆။ ___________________________ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း/ _____________ အလုပ်
သမားအဖွဲ ချ ပ်/
ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ အား
မှတ်ပုံတင်ေပးပါရန်
ေလာက်ထားအပ်ပါသည်။

14

တံဆိပ်

(_____________________)
ဥက
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏အမည်_______________________
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏လိပ်စာ_______________________
ဖုန်း၊_____________________၊ ဖက်(စ်) ___________________
အီးေမးလ် ___________________________________________

၂၀

ခု ှစ်၊

လ

ရက်။
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ပုံစံ (၂)

၁။

၂။

၃။

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

အေခ
ြ ခံအလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း ဖွဲ စည်းြခင်းဆိငု ရ
် ာအချက်အလက်များ
{ နည်းဥပေဒ ၁၀ (ခ) }
လုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မအမည်
____________________________________
(ပူးေပါင်းဖွဲ စည်းရန် ြဖစ်လ င် ပူးေပါင်း
ဖွဲ စည်းမည့်လုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မ
အမည်များကိေု ဖာ် ြပရန်)
ယင်းလုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မ
____________________________________
တွင်ရှိေသာအဖွဲ အစည်းဝင် အလုပ်သမား
အေရအတွက်
အဖွဲ အစည်းတည်ေထာင်သည့် အလုပ်သမားများ၏ အမည်စာရင်း
ိုင်ငံသား
အဘ
အ
စိစစ်ေရး
အ
မည်
ကတ်ြပားအမှတ်
မည်

ေမွး
သက
ရာဇ်

အဖွဲ ဝင်
အလုပ်
အလုပ်
စတင်ဝင်
ြဖစ် ေနရပ် လက်
အကိငု ်
ေရာက်
သည့် လိပ်စာ မှတ်
ရာထူး
သည့်ေန
ရက်စွဲ
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ပုံစံ (၃)
မိ နယ်/တိငု း် ေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း ဖွဲ စည်းြခင်းဆိုင်ရာ
အချက်အလက်များ
{ နည်းဥပေဒ ၁၀ (ဂ) }
၁။ မိ နယ်/တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ်
________________________________________
ြပည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း
အမည်
၂။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းဖွဲ စည်းရန်
________________________________________
ေထာက်ခံသည့် သက်ဆိုင်ရာ အေခ
ြ ခံ/
မိ နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအေရ
အတွက်
၃။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းဖွဲ စည်းရန်
_________________________________________
သက်ဆိုင်ရာအေခ
ြ ခံ/ မိ နယ်အလုပ်
သမားအဖွဲ အစည်းများကေထာက်ခံ
သည့်ရာခိုင် န်း
၄။ မိ နယ်/တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း ဖွဲ စည်းရန် ေထာက်ခံ
သည့် အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအမည် ှင့် ေထာက်ခံချက်

စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။

ေထာက်ခံေသာ
အလုပ်သမားအဖွဲ
အစည်းအမည်

ဥက
အမည်

လက်မှတ်

အတွင်းေရးမှ း
အမည်

လက်မှတ်

မှတ်ချက်
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ပုံစံ (၄)
ဖွဲ စည်းပုံစည်းမျဥ်းကို အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ဝင်များက သေဘာတူေ ကာင်း လက်မှတ်ေရးထိုး
ချက်ပစုံ ံ{ နည်းဥပေဒ ၁၀(ဃ) ငှ ့် ၁၁(ဂ) }

စဥ်

အမည်

ိုင်ငံသား
စိစစ်ေရး
ကတ်ြပားအမှတ်

အဘ
အမည်

အလုပ်
အကိုင်

အလုပ်
အမေဆာင်
တာဝန်

လက်မှတ်

18
ပုံစံ (၅-က)
အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ် ဖွဲ စည်းြခင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
{ နည်းဥပေဒ ၁၁(ခ) }
၁။ လုပ်ငန်း သို မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မ၏
_________________________________________
အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်
၂။ အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်ကို ေထာက်ခံ
__________________________________________
သည့်တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အလုပ်
သမားအဖွဲ အစည်းအေရအတွက်
၃။ အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ် ဖွဲ စည်းရန် ေထာက်ခံသည့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အလုပ်သမား
အဖွဲ အစည်းစာရင်း
ေထာက်ခံေသာ
တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်
စဥ်
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း
အမည်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။

ဥက
အမည်

အတွင်းေရးမှ း
လက်မှတ်

အမည်

လက်မှတ်

မှတ်ချက်
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ပုံစံ (၅-ခ)
ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ ဖွဲ စည်းြခင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
{ နည်းဥပေဒ ၁၁(ခ) }
၁။ ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ
______________________________________________
အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ
၂။ ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ
______________________________________________
အလုပ်သမားေရးရာ အဖွဲ ကို
ေထာက်ခံသည့် အလုပ်သမား
အဖွဲ ချ ပ် အေရအတွက်
၃။ ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ ဖွဲ စည်းရန်ေထာက်ခံသည့် အလုပ်သမား
အဖွဲ ချ ပ်များစာရင်း

စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။

ေထာက်ခံေသာ
အလုပ်သမား
အဖွဲ ချ ပ်များအမည်

အတွင်းေရးမှ း

ဥက
အမည်

လက်မှတ်

အမည်

လက်မှတ်

မှတ်ချက်
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ပုံစံ (၆)
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပတ
ုံ င်ေပးရန် ေလာက်လာကို လက်ခံရရှိေ ကာင်းေပ
ြ စာ
{ နည်းဥပေဒ ၁၂ }
ေပ
ြ စာအမှတ်စဥ်၊ ________________
ရက်စွဲ၊ ________________________

______________________________ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း/ အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ် /
ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ ၏ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင်ေပး
ရန် ေလာက်လာကုိ _____________ ခု ှစ်၊ ___________________ လ ______ ရက်ေနတွင်
လက်ခံရရှိပါသည်။

တံဆိပ်

(____________________)
မိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ/
မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်
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ပုံစံ (၇)
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် အသိအမှတ်ြပ လက်မှတ်
{ နည်းဥပေဒ ၁၅ (က) ှင့် (ခ) }

_______________________________________အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း/ အလုပ်သမား
အဖွဲ ချ ပ်/ ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ အား မှတ်ပုံတင်အမှတ် ____________
ြဖင့်
___________
ခု ှစ်၊
________________
လ
_______
ရက်ေနတွင်
________________________
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် အသိအမှတ်ြပ လက်မှတ်
ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

တံဆိပ်

(_______________________)
မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်
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ပုံစံ (၈)
မှတ်ပုံတင်ရန် ြငင်းပယ်ေ ကာင်း အေကာင်း ကားစာ
{ နည်းဥပေဒ ၁၆ (က) }
______________ ရက်ေနတွင် အေခ
ြ ခံ/ မိ နယ်/တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ် အလုပ်
သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလာက်လာတင်ထားသည့် ____________________
အား အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ြငင်းပယ်လိုက်ေ ကာင်း အေကာင်း ကားသည်။
မှတ်ချက်။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်၏ ြငင်းပယ်သည့်အမိန် ကို ပူးတွဲေပးပို ပါသည်။

တံဆိပ်

(__________________)
မိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ
စာအမှတ်
ရက်စွဲ

၊ ____________________________
၊ ____________________________

ြဖန် ေဝခ
ြ င်း
- ဥက
အေခ
ြ ခံ/ မိ နယ်/ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း/အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်/
ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ
မိတ - ုံးလက်ခံ
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ပုံစံ (၉)
မှတ်ပုံတင်ရန် ြငင်းပယ်ေ ကာင်း အေကာင်း ကားစာ
{ နည်းဥပေဒ ၁၆ (ခ) }
______________ ရက်ေနတွင် အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်/ ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်
သမားေရးရာအဖွဲ အဖ
ြ စ်မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလာက်လာတင်ထားသည့် ____________________
အား အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ြငင်းပယ်လိုက်ေ ကာင်း အေကာင်း ကားသည်။
မှတ်ချက်။

ြငင်းပယ်သည့်အမိန် ကို ပူးတွဲေပးပို ပါသည်။

တံဆိပ်

(__________________)
မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်
စာအမှတ်
ရက်စွဲ

၊ ____________________________
၊ ____________________________

ြဖန် ေဝခ
ြ င်း
- ဥက ၊ အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်/ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ
အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ

မိတ - ုံးလက်ခံ
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ပုစံ ံ (၁၀)
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအဖ
ြ စ်မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းမှ ပယ်ဖျက်ေပးရန် တင်ြပချက်
{ နည်းဥပေဒ ၁၉ (က) }
သို
မိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ/မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်
_____________ ရက်ေနတွင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် (___/_______) ြဖင့် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ
______________________________ အေခ
ြ ခံ/ မိ နယ်/ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အလုပ်သမား
အဖွဲ အစည်း/ အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်/ ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ အား
မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းမှ ပယ်ဖျက်ေပးရန် တင်ြပအပ်ပါသည်။

ပူးတွဲ - အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း နည်းဥပေဒအရ ေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့် ရှိေသာအဖွဲ အစည်း၏
ဆုံး ြဖတ်ချက်

တံဆိပ်

(___________________)
ဥကဌ

စာအမှတ်
ရက်စွဲ

၊ ___________________________
၊ ___________________________
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ပုစံ ံ (၁၁)
မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းမှ ပယ်ဖျက်ေ ကာင်း အေကာင်း ကားစာ
{ နည်းဥပေဒ ၂၀ (ခ) ှင့် (ဂ) }
_____________ ရက်ေနတွင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် (____/_______) ြဖင့် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ
_____________________________အေခ
ြ ခံ/ မိ နယ်/ တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်အလုပ်သမား
အဖွဲ အစည်း/ အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်/ ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ အား
မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်ေ ကာင်း အေကာင်း ကားသည်။
မှတ်ချက်။ ပယ်ဖျက်သည့်အမိန် ကို ပူးတွဲေပးပို ပါသည်။

တံဆိပ်

(_____________________)
မိ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ/ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်

စာအမှတ်
ရက်စွဲ

၊ ____________________________
၊ ____________________________

ြဖန် ေဝခ
ြ င်း
- ဥက
အေခ
ြ ခံ/ မိ နယ်/တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း/အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ်/
ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ

မိတ - ုံးလက်ခံ
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ပုစံ ံ (၁၂)
အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း တစ်ဖွဲ ချင်းမှတ်တမ်း
(မှတ်ပုံတင်အရာရှိ ှင့် မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ် ုံးတွင် ထိန်းသိမ်းရန်)
{ နည်းဥပေဒ ၄၀ }
၁။ မှတ်ပုံတင်အမှတ်
________________________________________________
၂။ မှတ်ပုံတင်သည့်ရက်စွဲ
________________________________________________
၃။ မှတ်ပုံတင်ေလာက်ထားသူအဖွဲ ဝင်များ၏
အမည်
________________________________________________
အလုပ်အကိုင်
________________________________________________
၄။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအမည် ________________________________________________
၅။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း
________________________________________________
တည်ရာဌာနလိပ်စာ
၆။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းစတင် ________________________________________________
တည်ေထာင်သည့်ရက်စွဲ
၇။ အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ ဝင်များ
အလုပ်
ိုင်ငံ သား
ပညာ
ေမွး
စိစစ်ေရး
အမ
အလုပ်
စဥ်
အမည်
အရည် သက
ေနရပ်လိပ်စာ
ေဆာင် ကတ်ြပား
အကိုင်
အချင်း
ရာဇ်
အမှတ်
တာဝန်

၈။ ရန်ပုံေငွစာရင်းဖွင့်လှစ်
_______________________________________________
ထားရှိသည့်ဘဏ်
၉။ မိ နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း ှင့် ေပါင်းစည်းဆက်သွယ် ြခင်း
(က) ရက်စွဲ
_____________________________________________________
(ခ) အဖွဲ အစည်းအမည် _____________________________________________________
(ဂ) အဖွဲ အစည်းလိပ်စာ _____________________________________________________
၁၀။
တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် အလုပ်သမား အဖွဲ အစည်း ှင့် ေပါင်းစည်း
ဆက်သွယ် ြခင်း
(က) ရက်စွဲ
_____________________________________________________
(ခ) အဖွဲ အစည်းအမည် _____________________________________________________
(ဂ) အဖွဲ အစည်းလိပ်စာ _____________________________________________________
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၁၁။ အလုပ်သမားအဖွဲ ချ ပ် ှင့် ေပါင်းစည်းဆက်သွယ် ြခင်း
(က) ရက်စွဲ
___________________________________________________
(ခ) အဖွဲ အစည်းအမည် ___________________________________________________
(ဂ) အဖွဲ အစည်းလိပ်စာ ___________________________________________________
၁၂။ ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ ှင့် ေပါင်းစည်းဆက်သွယ် ြခင်း
(က) ရက်စွဲ
___________________________________________________
(ခ) အဖွဲ အစည်းအမည် ___________________________________________________
(ဂ) အဖွဲ အစည်းလိပ်စာ ___________________________________________________
၁၃။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏ တည်ရာဌာန လိပ်စာေပ
ြ ာင်းလဲြခင်း
(က) ေပ
ြ ာင်းလဲသည့်ရက်စွဲ
______________________________________________
(ခ) ေပ
ြ ာင်းလဲသည့်လိပ်စာ ______________________________________________
၁၄။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း၏ အမည်ေ ြပာင်းလဲ ြခင်း
(က) ေပ
ြ ာင်းလဲသည့်ရက်စွဲ
______________________________________________
(ခ) ေပ
ြ ာင်းလဲလိုက်သည့်အမည် _____________________________________________
၁၅။ အလုပ်အမေဆာင်များေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်း
ေပ
ြ ာင်းလဲသည့်
ယခင်
ေပ
ြ ာင်းလဲသည့်
စ ်
အလုပ်အမေဆာင်
အလုပ်အမေဆာင် တာ ဝန် မှတ် ချက်
ရက်စွဲ
အမည်
အမည်

၁၆။ အခ
ြ ားအလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း ှင့် ပူးေပါင်း ြခင်း
(က) မှတ်ပုံတင်ရန်အေကာင်း
_____________________________________________
ကားသည့်ရက်စွဲ
(ခ) မည်သည့်အဖွဲ အစည်း ှင့် ______________________________________________
ပူးေပါင်းသည်
(ဂ) ပူးေပါင်းသည့်ရက်စွဲ
______________________________________________
(ဃ) ပူးေပါင်း ပီးအဖွဲ အစည်း၏ ______________________________________________
အမည်
(င) ပူးေပါင်း ပီးအဖွဲ အစည်း၏ _______________________________________________
လိပ်စာ
(စ) ပူးေပါင်း ပီးအဖွဲ အစည်း၏ _______________________________________________
မှတ်ပုံတင်အမှတ်
၁၇။ အခ
ြ ားအလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းတစ်ရပ်အ ြဖစ် ခွဲထွက် ြခင်း
(က) အေကာင်း ကားသည့်ရက်စွဲ
__________________________________________
(ခ) မည်သည့်အမည် ြဖင့် ခွဲထွက်သည် _________________________________________
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(ဂ) ခွဲထွက်သည့်ရက်စွဲ
_____________________________________________
၁၈။ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းများ ှင့် ေပါင်းစည်းဆက်သွယ် ြခင်း
(က) ရက်စွဲ
_______________________________________________
(ခ) အဖွဲ အစည်းအမည်
_______________________________________________
(ဂ) အဖွဲ အစည်းလိပ်စာ
_______________________________________________
၁၉။ ဥပေဒချိ းေဖာက်မဆိုင်ရာမှတ်တမ်
စ ်

ရက်စွဲ

အေကာင်းအရာ

မှတ်ချက်

၂၀။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအား မှတ်ပုံတင်ပယ်ဖျက် ြခင်း
(က) ပယ်ဖျက်သည့်ရက်စွဲ
__________________________________________
(ခ) ပယ်ဖျက်ရသည့်အေကာင်းရင်း _________________________________________
(ဂ) ပယ်ဖျက်မိန် ထုတ်ြပန်သည့်ရက်စွဲ _________________________________________
၂၁။ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအား ဖျက်သိမ်း ြခင်း
(က) ဖျက်သိမ်းသည့်ရက်စွဲ
__________________________________________
(ခ) ဖျက်သိမ်းရသည့်အေကာင်းရင်း __________________________________________
(ဂ) ဖျက်သိမ်းေကာင်း အေကာင်း ကား__________________________________________
သည့်ရက်စွဲ

(____________________)
မှတ်ပုံတင်အရာရှိ/
မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ ပ်
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ပုစံ ံ (၁၃)
အလုပ်ပိတ်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း ကိ တင်အေကာင်း ကားစာ
{ နည်းဥပေဒ ၄၁ }
သို
______________ မိ နယ်ညိ ိင်းဖျန်ေြဖေရးအဖွဲ
______________ မိ နယ်၊ _______________ အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်း
၁။ _______________ မိ နယ်ရှိ _______________________ လုပ်ငန်း သို မဟုတ်
လုပ်ေဆာင်မကို ေအာက်ေဖာ် ြပပါအတိုင်း (________________) ရက်ေနတွင် အလုပ်ပိတ်လိုသ ြဖင့်
(၁၄) ရက် ကိ တင် တင် ြပအေကာင်း ကား အပ်ပါသည် (က) အလုပ်ပိတ်မစတင်မည့်ရက် __________________________________________
(ခ) အလုပ်ပိတ်ရသည့်အေကာင်းရင်း
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
၂။ အေကာင်း ကားစာမေပးပို မီ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။

အင
ြ င်းပွားမေဖ
ြ ရှင်း ြခင်းဆိုင်ရာ

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို

တံဆိပ်

(____________________)
အလုပ်ရှင်
စာအမှတ်
ရက်စွဲ

၊______________________________
၊______________________________

မိတ - ုံးလက်ခံ
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ပုစံ ံ (၁၄)
သပိတ်ေမှာက်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း ကိ တင်အေကာင်း ကားစာ
{ နည်းဥပေဒ ၄၂ }
၁။ အဖွဲ အစည်းဝင်အလုပ်သမားအများစု၏ ဆ ြပ ချက်အရ အများြပည်သူဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ
လုပ်ငန်း / အများပ
ြ ည်သူဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း ှင့် အကျ ံးမဝင်သည့် လုပ်ငန်း ြဖစ်ေသာ
________________________________________________________ သည် ေအာက်ပါအစီအစဥ်
အတိုင်း သပိတ်ေမှာက်မည်ြဖစ်ေ ကာင်း ကိ တင်တင်ြပ အေကာင်း ကားအပ်ပါသည် (က)အလုပ်သမားအဖွဲ အစည်းအမည် ________________________________________
(ခ) အဖွဲ အစည်း၏မှတ်ပုံတင်အမှတ်/ရက်စွဲ ___________________________________
(ဂ) အဖွဲ အစည်း၏လိပ်စာ _____________________________________________
(ဃ) သပိတ်ေမှာက်မည့်အချိန် ှင့်ေနရက် _____________________________________
(င) သပိတ်ေမှာက်မည့်ေနရာ ______________________________________________
(စ) သပိတ်ေမှာက်ရာတွင် ပါဝင်မည့်ဦးေရ ___________________________________
(ဆ) သပိတ်ေမှာက်မည့်နည်းလမ်း ___________________________________________
၂။ အေကာင်း ကားစာမေပးပို မီ အင
ြ င်းပွားမေဖ
ြ ရှင်း ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
မှတ်ချက်။ အများပ
ြ ည်သူဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း ြဖစ်လ င် သပိတ်ေမှာက်စ ် လုပ်ငန်းခွင်၌
ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနမည့် အလုပ်သမားအေရအတွက် ှင့် ရာထူးအမျိ းအစားအေပ
သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင် ှင့် ညိ ိင်းထားေသာ သေဘာတူညီချက်အား ပူးတွဲတင် ြပရမည်။

တံဆိပ်

(_________________)
ဥက
စာအမှတ်
ရက်စွဲ

၊ _______________________________
၊ _______________________________

ြဖန် ေဝခ
ြ င်း
- အလုပ်ရှင် _________________________________
- ညိ ိင်းဖျန်ေြဖေရးအဖွဲ _________________ မိ နယ်
မိတ - ုံးလက်ခံ

