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The Republic of the Union of Myanmar 

Pyidaungsu Hluttaw 
The Labour Organization Law 

(The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 7) 
The 14th Waxing day of Thadinkyut 1373, M.E. 

(11th October, 2011) 

Preamble 

 The Pyidaungsu Hluttaw hereby enacts this Law, in 
accord with section 24 of the Constitution of the Republic of 
the Union of Myanmar, to protect the rights of the workers,  to 
have good relations among the workers or between the 
employer and the worker, and to enable to form and carry out 
the labour organizations systematically and independently. 

Chapter I 
Title, Enforcement and Definition 

1. (a) This Law shall be called the Labour 
Organization Law. 

 (b) This Law shall come into force on the date 
prescribed by notification by the President. 

2. The expressions contained in this Law shall have the 
meanings given hereunder: 

(a) Worker means a person who relies on his 
labour to engage in economic activity or to 
generate a livelihood, including a daily wage 
earner, temporary worker, worker engaged in 
agriculture, domestic worker, government 
employee and apprentice, but does not include 
the Defence Services personnel, member of the 
Myanmar Police Force or member of the armed 
organizations under the control of the Defence 
Services. 

 
 



 
 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 

 ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် 
အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်းဥပေဒ 

( ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ ်၇။) 
၁၃၇၃ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း   ၁၄  ရက် 

(၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်) 

နိဒါန်း 

 ြပည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ ် ဖွဲ့စည်းပုံအေခြ ခဥံပေဒ ပုဒမ် 
၂၄ နှင့်အညီ အလုပ်သမားများ၏အခွင့်အေရးများကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက် 
ရန်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားအချင်းချင်းအကြ ား၊ အလုပ်ရှင်နှင့် အလပ်ု 
သမားအကြ ား ဆက်ဆံေရးေကာင်းမွန်ေစရန်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့ 
အစည်းများကို စနစ်တကျနှင့် လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်နိုင်ရနလ်ည်း 
ေကာင်း ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ပြ ဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း(၁) 
အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ခြ င်းနှင့်် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပြ ချက် 

၁။ (က) ဤဥပေဒကို အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း ဥပေဒဟု ေခါ်တငွ် 
ေစရမည်။ 

 (ခ) ဤဥပေဒသည် နိုင်ငံေတာ်သမ္မတက အမိန့်ေကြ ာ ်ငြ ာစာဖြ င့် 
သတ်မှတ်သည့်ေန့ရက်တွင် စတင်အာဏာတည်ရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါ 
အတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည် - 
  (က) အလုပ်သမား ဆိုသည်မှာ ေန့စားအလုပ်သမား၊ ယာယီ 

အလုပ်သမား၊ စိုက်ပျို းေရး အလုပ်သမား၊ အိမ်အကူအလုပ် 
သမား၊ အစိုးရဝန်ထမ်း၊ အလုပ်သင်တို့အပါအဝင်စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်ဖြ စေ်စ၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအတွက် 
 ဖြ စေ်စ မိမိ၏လုပ်အားအေပါ် အားကိုးအားထားပြ ုလုပက်ိုင် 
ေနသူကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်၌ တပ်မေတာ်သား၊ မြ နမ်ာ 
နိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် သို့မဟုတ် တပ်မေတာ်၏ကွပ်ကဲမှုေအာက် 
ရှိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဝင်တို့ မပါဝင်။ 

 
 



2 

(b) Employer means a person who carries out by 
hiring one or more worker on wages of mutual 
consent in any trade under the relevant 
employment agreement, including a person who 
manages, supervises and administers directly or 
indirectly and is responsible to pay wages to the 
worker. This expressions include the legal 
managerial agent of the employer.  

(c) Trade or activity means the State-owned or 
private-owned factory, workshop, establishment 
and their production business, construction 
business, renovation  business, industry, 
transportation business, service business or any 
other vocational works in the Republic of the 
Union of Myanmar. This expression also 
includes Government departments and 
organizations. 

(d) Utility service includes public utility services 
and non-public utility services. 

(e) Public utility service means the following 
businesses: 
(i) transportation business; 
(ii) port business and port cargo handling 

business; 
(iii) postal, telex  or fax business; 
(iv) business relating to information and 

communication technology; 
(v) petroleum or  petroleum products 

distribution business for the public; 
(vi) night soil disposal or sanitation 

business; 
 
 
 
 



၂ 

(ခ) အလုပ်ရှင် ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွင် အလုပ်အကိုင် 
ဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်အရ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သေဘာတူညီ 
ေသာ အခေကြ းေငွဖြ င့် အလုပ်သမား တစ်ဦးကိုဖြ စ်ေစ၊ 
အများကိုဖြ စ်ေစ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်၍ တိုက်ရိုက်ေသာ်လည်း 
ေကာင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း စီမံကွပ်ကဲ 
အုပ်ချုပ်ပြ းီ အလုပ်သမားကို လုပ်ခေပးရန် တာဝန်ရှိသူကို 
ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်များတွင် အလုပ်ရှင်၏ တရားဝင် 
စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်လည်း အကျ ံုးဝင်သည်။  

 (ဂ) လုပ်ငန်း သုိ့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု ဆိုသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စု 
သမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်အတွင်းရှိ နိုင်ငံပိုင် သို့မဟုတ် 
ပုဂ္ဂလိက စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများနှင့် ယင်းတို့၏ 
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း၊ ေဆာက်လုပ်မှုလုပ်ငနး်၊  ပြ ုပြ ငေ်ပြ ာငး် 
လဲမှုလုပ်ငန်း၊ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပို့ေဆာင်မှု 
လုပ်ငန်း၊ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အခြ ားအသက် 
ေမွးဝမ်းေကျာင်း အလုပ်တစ်ခုခုကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ် 
တွင် အစိုးရဌာနနှင့် အစိုးရ အဖွဲ့အစညး်များလည်း ပါဝင် 
သည်။  

(ဃ) ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း ဆိုရာတွင် အများပြ ည်သူဆိုင်ရာ 
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အများပြ ည်သူနှင့် သက်ဆိုင်ခြ ငး် 
မရှိသည့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများပါဝင်သည်။  

(င) အများပြ ည်သူဆုိင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ 
ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ လုပ်ငန်းများကိုဆိုသည် -  
(၁) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငနး်၊ 
(၂) ဆိပ်ကမ်း လုပ်ငန်းနှင့် ဆိပ်ကမ်း ကုန်တင်ကုန်ချ 

လုပ်ငန်း၊  
(၃) စာတိုက်၊ တဲလက်စ် သို့မဟုတ် ဖက်(စ)်လုပ်ငန်း၊  
(၄) သတင်း အချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ေရးနည်း 

ပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊         
(၅) အများပြ ည်သူတို့အတွက် ေရနံ သို့မဟုတ် ေရနံ 

ထွက်ပစ္စည်းဖြ န့် ဖြ ူးသည် ့လုပ်ငန်း၊ 
(၆)  အညစ်အေကြ းသိမ်းဆည်းေရး သို့မဟုတ် ကျန်းမာ 

သန့်ရှင်းေရးလုပ်ငန်း၊ 
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(vii) business of production, transmission and 
distribution of electricity or fuel energy 
to the public; 

(viii) business of public financial service; 

(ix) business which is stipulated by the 
Union Government as the public utility 
service, from time to time. 

(f) Lock-out means the temporary closing of the 
work place of any trade, suspension of work or 
refusal by the employer to allow the workers at 
the work site to continue to work in 
consequence of the situation of any dispute of 
the employer and workers which remains in 
dispute. 

(g) Strike means collective action taken by 
decision of some or all workers resulting in a 
suspension of work, a refusal to work or to 
continue to work, or a slow-down or other 
collective actions that are designed to limit 
production or services relating to social or 
occupational matters in any dispute. This 
expression does not include workers' exercise of 
their right to remove themselves, having 
reasonable justification to believe that the work 
situation presents a sudden and serious danger 
to their life or health. 

 
 
 
 

 
 



၃ 

(၇) အများ  ပြ ည်သူတို့အား လျှပ်စစ် ဓာတ်အား 
သို့မဟုတ် ေလာင်စာစွမ်းအင် ထုတ်လုပ်ပို့လွှတ် 
 ဖြ န့် ဖြ ူးသည် ့လုပ်ငန်း၊ 

(၈) အများ  ပြ ည်သူဆိုင်ရာ ေငွေကြ း ဝန်ေဆာင်မှု 
လုပ်ငန်း၊ 

(၉)  ပြ ည်ေထာင်စု အစိုးရက အများြပည်သူဆိုင်ရာ 
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းဟု အခါအားေလျာ်စွာ သတ် 
မှတ်သည့်လုပ်ငန်း။ 

(စ) အလုပ်ပိတ်ခြ င်း ဆိုသည်မှာ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား 
အငြ င်းပွားမှုတစ်ခုခုတွင် ညှိနှိုင်း၍ မရနိုင်သည့် အေခြ  
အေန၌ အလုပ်ရှင်က လုပ်ငန်းတစ်ခုခု၏ အလုပ်လုပ်ေသာ 
ေနရာကို ယာယီပိတ်ခြ ငး်၊ အလုပ်ကိုေခတ္တရပ်ဆိုင်းထားခြ ငး် 
သို့မဟုတ် အလုပ်ခွင်ရှိ အလုပ်သမားများအား ဆက်လက် 
အလုပ်လုပ်ခွင့်မပြ ုခြ င်းကိုဆိုသည်။ 

 (ဆ) သပိတ်ေမှာက်ခြ င်း ဆိုသည်မှာ အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမား 
အငြ င်းပွားမှုတစ်ခုခုတွင် ညှိနှိုင်း၍မရနိုင်သည့် အေခြ အေန 
၌ လူမှုေရး သို့မဟုတ် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ အလုပ်သမားအချို ့ကဖြ စေ်စ၊ အားလုံးကဖြ စေ်စ 
ဆုံးဖြ တ၍် အလုပ်ရပ်ဆိုင်းခြ ငး်၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်ဖြ စေ်စ၊ 
အလုပ်ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ရန်ဖြ စေ်စ ငြ ငး်ဆန်ခြ ငး်၊ အလုပ် 
ေနှာင့်ေနှးေစရန်  ပြ ုလပု်ခြ ငး် သို့မဟုတ် အလုပ်သမား 
အများစု သေဘာတူညီမှုဖြ င့် ထုတ်လုပ်မှုကိုဖြ စေ်စ၊ ဝန် 
ေဆာင်မှုကိုဖြ စ်ေစ ထိခိုက်ကျဆင်းေစသည် ့ စုေပါင်းလုပ် 
ေဆာင်ခြ င်းကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အလုပ်သမား 
များ၏အသက် သို့မဟုတ် ကျနး်မာေရးအေပါ် ရုတ်တရက် 
 ပြ င်းထန်စွာ အန္တရာယ်ကျေရာက်မည်ဟု ယုတ္တ ိတန်စွာ ယုံ 
 ကြ ညသ်ည် ့အေကြ ာင်းေကြ ာင့် လုပ်ငန်းခွင်မှ ထွက်ခွာသွား 
နိုင်ေသာ ယင်းတို့၏အခွင့်အေရးကို ကျင့်သုံးခြ င်းမပါဝင်။ 
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(h) Labour Organization means the Basic Labour 
Organization, Township Labour Organization, 
Region or State Labour Organization, Labour 
Federation and Myanmar Labour Confederation 
formed under this Law. 

(i) Executive Committee means the executive 
committee of the respective labour 
organization. 

(j) Conciliation Body means the Township 
Conciliation Body formed under the Trade 
Dispute Act. 

(k) Fund means a fund established in a labour 
organization under this Law. 

Chapter II 
Establishment of the Labour Organizations 

3. Every worker, who has attained the age prescribed in 
respective existing law to work in any trade or activity shall 
have the right to: 

(a) join as a member in a labour organization and to 
resign from a labour organization according to 
their own desire; 

(b) join as a member only in a labour organization 
formed according to the category  of trade or 
activity relating to them. 

 

 

 

 

 



၄ 

(ဇ) အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ 
ဖွဲ့စည်းေသာ အေခြ ခ ံ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ မြ ို ့နယ် 
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်၊ တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ် 
 ပြ ညန်ယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် 
နှင့် မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့ တို့ကို 
ဆိုသည်။ 

(ဈ) အလုပ်အမှုေဆာင်အဖဲွ့ ဆိုသည်မှာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ 
အစည်းအသီးသီး၏ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ကိုဆိုသည်။ 

(ည) ညိှနိှုင်းဖျန် ေြဖေရးအဖဲွ့ ဆိုသည်မှာ ဝါဏိဇ္ဇပဋိပက္ခ 
အက်ဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်းေသာ မြ ို ့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ေဖြ ေရး 
အဖွဲ့ကိုဆိုသည်။  

 (ဋ) ရန်ပံုေငွ ဆိုသည်မှာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင် 
ဤဥပေဒအရ တည်ေထာင်ေသာ ရန်ပုံေငွကို ဆိုသည်။ 

အခန်း(၂) 
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့ စည်းခြ င်း 

၃။ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှုတစ်ခုခုရှိ အလုပ်လုပ်ရန်  ပြ ဋ္ဌာနး် 
ထားေသာ တည်ဆဲဥပေဒအသီးသီးရှိ သတ်မှတ်ထားေသာ အသက်အရွယ် 
ရှိသည့် အလုပ်သမားတိုင်းသည် - 

(က) ယင်းတို့၏ ဆန္ဒအေလျာက် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်တွင် 
အဖွဲ့ ဝင်အဖြ စ် ပါဝင်ခွင့်နှင့် အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းမှ 
နှုတ်ထွက်ခွင် ့ရှိသည်။ 

(ခ) မိမိတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည် ့ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု 
အမျို းအစားအလိုက် ဖွဲ့စည်းထားသည် ့ အလုပ်သမားအဖွဲ့ 
အစည်း တစ်ခုတည်းတွင်သာ အဖွဲ့ဝင်အဖြ စ ် ပါဝင်ခွင့် 
ရှိသည်။ 
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4. In forming the various levels of labour organization to 
enable to carry out the interest of the workers and employers: 

(a) (i) Basic Labour Organizations may be 
formed by a minimum number of 30 
workers working in the relevant trade or 
activity according to the category of 
trade or activity.  If it is a trade or 
activity having less than 30 workers, it 
may form so jointly with any other trade 
of the same nature; 

 (ii) In so forming, it shall be recommended 
by not less than 10 percent of all 
workers of the relevant trade or activity; 

(b) Township Labour Organizations may be formed 
if it is recommended by not less than 10 percent 
of all Basic Labour Organizations in the 
relevant township according to the category of 
trade or activity; 

(c) Region or State Labour Organizations may be 
formed if it is recommended by not less than 10 
percent of all Township Labour Organizations 
in the relevant Region or State according to the 
category of trade or activity; 

(d) Labour Federation may be formed if it is 
recommended by not less than 10 percent of all 
Region or State Labour Organizations 
according to the category of trade or activity; 

 

 

 

 



၅ 

၄။ အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ရှင်များ၏ အကျို းကို ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 
အလို့ငှာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် - 

(က) (၁) အေခြ ခံအလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းကို လုပ်ငန်း   
သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု အမျို းအစားအလိုက် 
သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေန 
သည့် အလုပ်သမား အနည်းဆုံးဦးေရ ၃၀  ဖြ င့် 
ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ အလုပ်သမားဦးေရ ၃၀ ေအာက် 
ရှိေသာ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှုဖြ စပ်ါက 
လုပ်ငန်း သေဘာသဘာဝ တူညီေသာ အခြ ား 
လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု တစ်ခုခုနှင့်  
ပူးေပါင်းဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။  

  (၂) ယင်းသို့ဖွဲ့စည်းရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း 
သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှုရှိ စုစုေပါင်း အလုပ်သမား 
များ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းေအာက် မနည်းသူများက 
ေထာက်ခံရမည်။ 

(ခ)  မြ ို ့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းကို လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် 
လုပ်ေဆာင်မှု အမျို းအစားအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ  မြ ို ့နယ် 
အတွင်းရှိ အေခြ ခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း စုစုေပါင်း၏ 
၁၀ ရာခိုင်နှုန်းေအာက် မနည်းေသာ အလုပ်သမား အဖွဲ့ 
အစည်းများက ေထာက်ခံလျှင် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ 

(ဂ) တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ် ပြ ညန်ယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့ 
အစည်းကို လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု အမျို းအစား 
အလိုက် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ် ပြ ညန်ယ် 
အတွင်းရှိ မြ ို ့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း စုစုေပါင်း၏ 
၁၀ ရာခိုင်နှုန်းေအာက် မနည်းေသာ အလုပ်သမား အဖွဲ့ 
အစည်းများကေထာက်ခံလျှင် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ 

(ဃ) အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်ကို လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု 
အမျို းအစားအလိုက် တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ် ပြ ညန်ယ် 
အလုပ်သမား အဖွဲ့အစညး် စုစုေပါင်း၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း 
ေအာက်မနည်းေသာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများက 
ေထာက်ခံလျှင် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ 
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(e) Myanmar Labour Confederation may be formed 
if it is recommended by not less than 20 percent 
of all Myanmar Labour Federations according 
to the category of trade or activity. 

5.  The Labour Organization shall have the right to carry 
out its activities under its own name and common seal and 
perpetual succession and the right to sue and be sued. 

6. The Myanmar Labour Confederation and the Labour 
Federations are entitled to make mutual contact with other 
organizations or other Labour Federations formed in accord 
with law, International Labour Organization and the labour 
confederations or federations of any foreign country and to 
affiliate with international labour confederations and 
federations. 

7.  (a)  The Executive Committee of the Basic Labour 
Organizations shall be elected and formed with 
at least five members or any higher odd 
numbers. 

(b) The Township Labour Organization, Region or 
State Labour Organization and the Labour 
Federation shall form its executive committee 
with "odd" number from a minimum of 7 to a 
maximum of 15 members. 

(c) The Myanmar Labour Confederation shall be 
formed with "odd" number of executive 
committee members from a minimum of 15 to a 
maximum of 35 members. 

8. The employers may organize in parallel structures 
under this Law. 

 

 

 



၆ 

(င)  မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာ အဖွဲ့ကို 
လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု အမျို းအစားအလိုက် 
ဖွဲ့စည်းထားေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်စုစုေပါင်း၏ ၂၀ 
ရာခိုင်နှုန်းေအာက် မနည်းေသာ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်များ 
က ေထာက်ခံလျှင် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ 

၅။ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများသည် ကိုယ်ပိုင်အမည်၊ ကိုယ်ပိုင် 
တံဆိပ်တို့ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်၊ စဥ်ဆက်မပြ တ် ဆက်ခံေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်၊ 
တရားစွဲဆိုနိုင်ခွင့်နှင့် တရားစွဲဆိုခံနိုင်ခွင့် ရှိေစရမည်။ 

၆။  မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့နှင့် အလုပ်သမား 
အဖွဲ့ချုပ်များသည် ဥပေဒနှင် ့အညီ ဖွဲ့စည်းထားေသာ အဖွဲ့အစည်းများ 
သို့မဟုတ် အခြ ားအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်များနှင် ့လည်းေကာင်း၊ အပြ ည်ပြ ည် 
ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့နှင့်လည်းေကာင်း၊ ပြ ည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခု၏ 
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်များနှင် ့လည်းေကာင်း အပြ နအ်လနှ် ဆက်သွယ်ေဆာင် 
ရွက်ခွင ့်ရှိသည်။ ထုိ့ပြ င် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်များနှင့် 
လည်း ေပါင်းစည်းဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

၇။ (က) အ ေြခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၏ အလုပ်အမှုေဆာင် 

အဖွဲ့ကို အဖွဲ့ဝင်အနည်းဆုံး ငါးဦးနှင့်အထက် “မ” ဂဏန်း 
အေရအတွက်ဖြ င့် ေရွးချယ်ဖွဲ့စည်းရမည်။ 

 (ခ)  မြ ို ့နယ် အလုပ်သမား အဖွဲ့အစညး်၊ တိုင်းေဒသကးီ 
သို့မဟုတ် ပြ ညန်ယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းနှင့် အလုပ် 
သမားအဖွဲ့ချုပ်တို့ကို အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်အနည်းဆုံး 

ခုနစ်ဦးမှ အများဆုံး ၁၅ ဦးအထိရှိေသာ “မ” ဂဏန်းအေရ 
အတွက် ဖြ င့်  ဖွဲ့စည်းရမည်။ 

 (ဂ)  မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့ကို အလုပ် 
အမှုေဆာင် အဖွဲ့ဝင် အနညး်ဆုံး ၁၅ ဦးမှ အများဆုံး ၃၅ ဦး 

အထိရှိေသာ “မ” ဂဏန်းအေရအတွက်ဖြ င့် ဖွဲ့စည်းရမည်။ 

၈။ အလုပ်ရှင်များသည် အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများကို ဤဥပေဒအရ 
အပြ ို င်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ 
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Chapter III 
Registration 

9. (a) The Chief Registrar shall be a person assigned 
duty by the President of the Republic of the 
Union of Myanmar. 

 (b) The Township Registrar shall be a person 
assigned duty by the Chief Registrar. 

10. The relevant labour organization shall, subject to the 
provisions contained in this Law, draw the constitution or rules 
of the labour organization containing the following facts with 
the approval of the majority of its members: 

(a) name of the labour organization; 

(b) object of the formation of labour organization; 

(c) matters relating to scrutinizing the membership 
of labour organization, granting membership, 
issuing recognition certificate, resigning from 
the membership of labour organization; 

(d) matters relating to election and assigning duty 
to the executive committee members, removal 
and resignation from duty; 

(e) matters relating to holding of meeting; 

(f) matters relating to the establishment of fund, 
maintaining and expending of such fund; 

(g) matters relating to monthly and annual auditing 
of the fund. 

 

 

 

 



၇ 

အခန်း (၃) 
မှတ်ပံုတင်ခြ င်း 

၉။ (က) မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်သည် နိုင်ငံေတာ်သမ္မတက တာဝန် 
ေပးအပ်သူဖြ စ်ရမည။်  

 (ခ)  မြ ို ့နယ် မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်က 
တာဝန်ေပးအပ်သူ ဖြ စ်ရမည်။  

၁၀။ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်သည် မိမိအဖွဲ့အစည်းနှင့် 
လိုက်ေလျာညီေထွ ဖြ စ်ပြ းီ ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် မဆန့်ကျင်ေစဘဲ 
ေအာက်ပါ အချက်များပါဝင်သည့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံ 
စည်းမျဥ်းများကို အဖွဲ့အစည်းဝင်အများစု၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ေရးဆွဲ 
ရမည်  - 

(က) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်အမည်၊ 

(ခ) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး် ထူေထာင်ခြ ငး်၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ 

(ဂ) အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းဝင်အဖြ စ ် စိစစ်ခြ ငး်၊ ဝင်ခွင့် 
 ပြ ုခြ ငး်၊ အသိအမှတ်ပြ ု လက်မှတ်ထုတ်ေပးခြ ငး်နငှ့် အလုပ် 
သမားအဖွဲ့အစည်းဝင်အဖြ စမ်ှ နှုတ်ထွက်ခြ င်းဆိုင်ရာ ကိစ္စ 
ရပ်များ၊ 

(ဃ) အလုပ်အမှုေဆာင် အဖွဲ့ ဝင်များ ေရွးချယ်တာဝန်ေပးခြ ငး်၊ 
တာဝန်မှဖယ်ရှားခြ ငး်နငှ့် နှုတ်ထွက်ခြ င်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ 

(င) အစည်းအ ေဝးကျင်းပခြ င်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ 

(စ) ရန်ပုံေငွထူေထာင်ခြ ငး်၊ ယင်းရန်ပုံေငွအား ထိန်းသိမ်းခြ ငး် 
နှင့် သုံးစွဲခြ င်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊  

(ဆ) ရန်ပုံေငွကို လစဥ်စစ်ေဆးခြ ငး်နငှ့် နှစ်စဥ် စစ်ေဆးခြ ငး် 
ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ။ 
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11. (a) The Executive Committee of any Labour 
Organization other than Myanmar Labour 
Confederation and the Labour Federation shall 
submit to the relevant township registrar in 
accord with the stipulation, attached with the 
rules of its organization and register as labour 
organization according to the category  of trade 
or activity. 

 (b) In registering under sub-section (a), if it is a 
Basic Labour Organization, it shall be attached 
with the form signed by the founding members 
of the relevant labour organization and if it is a 
Township Labour Organization and a Region or 
State Labour Organization signed by the 
executive committee members of the relevant 
labour organization that they have agreed to the 
relevant rules. 

12. The Executive Committee of Myanmar Labour 
Confederation and any Labour Federation shall submit 
constitution of the Labour Federations and Myanmar Labour 
Confederation to the Chief Registrar in accord with stipulation 
and register as Myanmar Labour Confederation and Labour 
Federations according to the category of trade or activity. In so 
registering, the form signed by the executive committee 
members of the relevant labour organizations that they have 
agreed to the constitution, shall be attached. 

 

 

 

 

 



၈ 

၁၁။ (က)  မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့နှင့် အလုပ် 
သမားအဖွဲ့ချုပ်တို့မှအပ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခု 
၏ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့သည် သက်ဆိုင်ရာ မြ ို့နယ် 
မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ မိမိအဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံစညး်မျဉ်း 
များကို ပူးတွဲလျက် သတ်မှတ်ချက်နှင် ့အညီ တင်ပြ ပြ းီ 
လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု အမျို းအစားအလိုက် 
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်အဖြ စ ်မှတ်ပုံတင်ရမည်။  

 (ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ မှတ်ပုံတင်ရာတွင် အေခြ ခံအလုပ်သမား 
အဖွဲ့အစညး်ဖြ စပ်ါက သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား အဖွဲ့ 
အစည်း တည်ေထာင်သည့် အဖွဲ့ဝင်များကလည်းေကာင်း၊ 
 မြ ို ့နယ် အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းနှင့် တိုင်းေဒသကးီ 
သို့မဟုတ် ပြ ညန်ယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတို့  ဖြ စပ်ါက 
သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း၏ အလုပ် 
အမှုေဆာင် အဖွဲ့ဝင်များကလည်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ 
ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဥ်းကို သေဘာတူေကြ ာင်း လက်မှတ်ေရးထိုး 
ထားသည့်ပုံစံ ပူးတွဲပါရှိရမည်။ 

၁၂။  မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့နှင့် အလုပ်သမား 
အဖွဲ့ချုပ်တစ်ခုခု၏ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့သည် မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်ထ ံ
မိမိအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဥ်းကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ 
တင်ပြ ပြ းီ မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့နှင် ့ လုပ်ငန်း 
သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှုအမျို းအစားအလိုက် အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်အဖြ စ ်
မှတ်ပုံတင်ရမည်။ ယင်းသို့မှတ်ပုံတင်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ 
အစည်း၏ အလုပ်အမှုေဆာင် အဖွဲ့ဝင်များက ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဥ်းကို သေဘာ 
တူေကြ ာင်း လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည် ့ ပုံစံပူးတွဲပါရှိရမည်။ 
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Chapter IV 
Functions and Duties of the Executive Committee 

13. The executive committee shall maintain the fund of the 
relevant labour organization. 

14. The executive committee shall prepare and keep the 
monthly accounts and annual accounts of the funds collected 
monthly, other funds and expenditure accounts and send the 
annual statement of the accounts of labour organization 
whenever the financial year ends, to the relevant township 
registrar and annual statement of the accounts of Myanmar 
Labour Confederation and the Labour Federations to the Chief 
Registrar without fail. 

15. If it is desirous to join between a labour organization 
and another which has registered according to the category of 
trade or activity or re-secession from the labour organization 
joined, it shall be applied to the relevant township registrar, in 
accordance with the rules of the labour organizations and at 
least with the approval of majority of the total members of the 
relevant executive committee. 

16. The functions and duties of the Executive Committee 
are as follows: 

(a) to represent the workers; 

(b) to carry out activities in protecting the rights 
and interests of the workers; 

(c) to develop knowledge relating to the functions 
and duties of workers; 

(d) to provide job training and skill-training with a 
view to the emergence of workers with 
improved qualification which supports the 
development of productivity; 

 
 



၉ 

အခန်း (၄) 
အလုပ်အမှုေဆာင်အဖဲွ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၁၃။ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့သည် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး် 
၏ရန်ပုံေငွကို ထိန်းသိမ်းရမည်။ 

၁၄။ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့သည် လစဥ်ေကာက်ခံရရှိေသာ ရန်ပုံေငွများ၊ 
အခြ ားရန်ပုံေငွများနှင့် အသုံးစာရင်းများအတွက် လချုပ်ေငွစာရင်းနှင့် နှစ်ချုပ် 
ေငွစာရင်းများ ပြ ုစုထားရှိရမည့်အပြ င် နှစ်စဥ်ဘ ာေရးနှစ် ကုန်ဆုံးသည့် 
အခါတိုင်း အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏ နှစ်ချုပ်ေငွစာရင်းကို သက်ဆိုင်ရာ 
 မြ ို ့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံသို့လည်းေကာင်း၊ မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ် 
သမားေရးရာအဖွဲ့နှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်တို့၏ နှစ်ချုပ် ေငွစာရင်းကို 
မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်ထံသို့လည်းေကာင်း မပျက်မကွက်ေပးပို့ရမည်။ 

၁၅။ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု  အမျို းအစားအလိုက် မှတ်ပုံတင် 
ထားပြ းီဖြ စ်ေသာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပူးေပါင်းခြ ငး် 
သို့မဟုတ် ပူးေပါင်းထားေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းမှ ြပန်လည်ခွဲထွက် 
 ခြ ငး် ပြ ုလုပ်လိုပါက အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၏ စည်းမျဥ်းများနှင့်အညီ 
သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်အများစု၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် 
သက်ဆိုင်ရာ မြ ို့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ ေလျှာက်ထားရမည်၊၊ 

၁၆။ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း 
 ဖြ စ်သည်- 

 (က) အလုပ်သမားများကို ကိုယ်စားပြ ုရန်၊ 

(ခ) အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အေရးများနှင့် အကျို းစီးပွားများ 
ကိုကာကွယ်သည့် ေဆာင်ရွက်မှုများလုပ်ကိုင်ရန်၊ 

(ဂ) အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 
ဗဟုသုတ ဖံွ့ဖြ ို းတိုးတက်ေစရန်၊ 

(ဃ) ကုန်ထုတ်စွမ်းအား ဖံွ့ဖြ ိုးတိုးတက် ေစေရးကို အေထာက် 
အကူပြ ုသည့် အရည်အချင်းမြ င့် အလုပ်သမားများ 
ေပါ်ေပါက်လာေစေရးအတွက် လုပ်ငန်းခွငသ်င်တန်းများနှင့် 
ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ရန်၊ 
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(e) to undertake all activities designed to benefit 
the organization and its members including 
cooperative, housing, welfare and similar 
purposes. 

Chapter V 

Rights and Responsibilities of the Labour Organization 

17. The labour organizations shall have the right to carry 
out freely in drawing up their constitution and rules, in electing 
their representatives, in organizing their administration and 
activities or in formulating their programmes. The Labour 
Organizations have the right to negotiate and settle with the 
employer if the workers are unable to obtain and enjoy the 
rights of the workers contained in the labour laws and to 
submit demands to the employer and claim in accord with the 
relevant law if the agreement cannot be reached. 

18. The labour organization has the right to demand the 
relevant employer to re-appoint a worker if such worker is 
dismissed by the employer and if there is cause to believe that 
the reasons of such dismissal were based on labour 
organization membership or activities, or were not in 
conformity with the labour laws. 

19. The labour organizations have the right to send 
representatives to the Conciliation Body in settling a dispute 
between the employer and the worker. Similarly, they have the 
right to send representatives to the Conciliation Tribunals 
formed with the representatives from the various levels of 
labour organizations. 

 

 

 



၁၀ 

(င) သမဝါယမ၊ အိမ်ရာ၊ သက်သာေချာင်ချိေရးနှင့် အလားတူ 
ရည်ရွယ်ချက်များပါဝင်ေသာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစညး်နှင့် 
၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များ အကျို းရှိေစမည့် လုပ်ငန်းအားလုံးကို 
ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

အခန်း (၅) 

အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း၏ အခွင့်အေရးနှင့် တာဝန်များ 

၁၇။ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများသည် ယင်းတို့နှင် ့သက်ဆိုင်ေသာ 
ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဥ်းကို ေရးဆွဲရာတွင်လည်းေကာင်း၊ ယင်းကိုယ်စားလှယ်များ 
ကိုေရွးချယ်ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ ယင်းတို့၏ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းေဆာင် 
တာများကိုေဆာင်ရွက်ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ ယင်းတို့၏ အစီအစဥ်များ ေရးဆွဲ 
ချမှတ်ရာတွင်လည်းေကာင်း လွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိေစရမည်။ 
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်များသည် အလုပ်သမားဆိုင်ရာဥပေဒများပါ အခွင် ့ 
အေရးများကို အလုပ်သမားများ ရရှိခံစားနိုင်ခြ င်းမရှိပါက အလုပ်ရှင်နှင့် 
ညှိနှိုင်းေဖြ ရှင်းေဆာင်ရွက်ခွင် ့ရှိပြ းီ သေဘာတူညီချက်မရရှိခဲ့လျှင် သက်ဆိုင်ရာ 
ဥပေဒနှင့်အညီ အလုပ်ရှင်ထံ ေတာင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။ 

၁၈။ အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမား တစ်ဦးဦးအား အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ရာ 
တွင် ထိုသို့အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ေသာအေကြ ာင်းရင်းများသည် အလုပ်သမား 
အဖွဲ့အစညး်ဝင်ဖြ စမ်ှု သို့မဟုတ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွင် လုပ်ေဆာင်မှု 
နှင့်သက်ဆိုင်လျှင်ဖြ စေ်စ၊ အလုပ်သမားဥပေဒများနှင် ့ ညီညွတ်မှုမရှိဟ ု
ယုံကြ ညရ်န် အေကြ ာင်းရှိလျှင်ဖြ စေ်စ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစညး်သည် 
ထိုအလုပ်သမားအား အလုပ်ပြ န်လည်ခန့်ထားေပးရန် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင် 
အား  ေတာင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။ 

၁၉။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်များသည် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား 
အငြ င်းပွားမှုကို ညှိနှိုင်းဖျန် ေြဖေရးအဖွဲ့က ေဖြ ရှင်းရာတွင် အလုပ်သမား 
ကိုယ်စားလှယ်များ ေစလွှတ်ခွင့်ရှိသည်။ အလားတ ူအဆင့်ဆင့်ေသာ အလုပ် 
သမားအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဖျန်ေဖြ  
ေရးခုံရုံးများသို့လည်း ကိုယ်စားလှယ်များေစလွှတ်ခွင့်ရှိသည်။ 
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20. In discussing with the Government, the employer and 
the complaining workers in respect of worker's rights or 
interests contained in the labour laws, the representatives of 
the labour organization also have the right to participate and 
discuss. 

21. The labour organizations have the right to participate in 
solving the collective bargains of the workers in accord with 
the labour laws. 

22. The labour organizations shall carry out peacefully in 
carrying out holding of meetings, going on strike and carrying 
out other collective activities in accord with their procedures, 
regulations, by-laws and any directives prescribed by the 
relevant Labour Federation. 

23. The labour organizations shall assist in making 
agreements relating to management of works, individual 
employment agreements, bonds and other individual 
agreements between the employer and the workers. 

Chapter VI 
Establishing and Expending of Fund 

24. The respective labour organization has the right to 
establish a fund each separately. 

25. The labour organizations: 
(a) have the right to establish the fund, in accord 

with the constitution or rules of their 
organization, with admission fees for the labour 
organization, monthly contribution not 
exceeding two percent of the wages or salary 
obtained by the worker who is a member of the 
organization, income from the cultural and 
sports works which are undertaken by the 
labour organizations and the money donated by 
the relevant employer; 



၁၁ 

၂၀။ အလုပ်သမားဥပေဒများပါ အလုပ်သမားအခွင့်အေရး သို့မဟုတ် 
အကျို းစီးပွားများနှင့် စပ်လျဥ်း၍ အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်နှင့် ေတာင်းဆိုသူ 
အလုပ်သမားတို့ေဆွးေနွးရာတွင် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏ ကိုယ်စားလှယ် 
များလည်း ပါဝင်ေဆွးေနွးခွင် ့ရှိသည်။ 

၂၁။ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများသည် အလုပ်သမားဥပေဒများနှင် ့ 
အညီ အလုပ်သမားများ၏ စုေပါင်းအေရးဆိုမှုများကို ေဖြ ရှင်းရာတွင် ပါဝင် 
ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ 

၂၂။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်များသည် အစည်းအေဝးများပြ ုလပု်ခြ ငး်၊ 
သပိတ်ေမှာက်ခြ ငး်နငှ့် စုေပါင်းအေရးဆိုခြ င်းတို့ကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 
သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်ကချမှတ်ထားေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ 
စည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်း၊ ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့်အညီ ငြ မိး်ချမး်စာွ ေဆာင်ရွက် 
ရမည်။ 

၂၃။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်များသည် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများ 
အကြ ားလုပ်ငန်းများ၏ စီမံခန့်ခွဲေရးပိုင်းဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်များ၊ 
တစ်ဦးချင်း အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်စာချုပ်များ၊ ကတိဝန်ခံ 
ချက်များနှင့် အခြ ားတစ်ဦးချင်းသေဘာတူညီချက်များ  ပြ ုလုပ်ရာတွင် ကူည ီ
ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

အခန်း (၆) 
ရန်ပံုေငွထူေထာင်ခြ င်းနှင့် သံုးစဲွခြ င်း 

၂၄။ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးသည် ရန်ပုံေငွတစ်ရပ်စီကို 
သီးြခားထူေထာင်ခွင့်ရှိသည်။ 

၂၅။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်များသည် - 

(က) မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့ စည်းပုံစညး်မျဥ်းပါအတိုင်း အလုပ် 
သမားအဖွဲ့အစည်း ဝင်ေကြ း၊ အဖွဲ့အစညး်ဝင်အလုပ်သမား 
ရရှိသည် ့လုပ်ခလစာ၏ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းထက် မများေသာ 
လစဥ်ထည့်ဝင်ေကြ း၊ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများက 
တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်ေသာ ယဥ်ေကျးမှှုနှင့် အားကစား 
လုပ်ငန်းများမှ ဝင်ေငွ၊ သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်က လှူ ဒါန်း 
ေသာ ေငွတို့ ဖြ င့် ရန်ပုံေငွထူေထာင်ခွင့်ရှိသည်။ 
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(b)  shall deposit to the Fund if money is included 
in the grants provided by the Government. 

 (c) shall abide by the provisions of the Control of 
Money Laundering Law. 

26. The Basic Labour Organizations shall allocate the 
monthly contribution not exceeding two percent of the wages 
or salary obtained by the worker who is a member of the 
organization to the Township Labour Organization, Region or 
State Labour Organization, Labour Federations and  the 
Myanmar Labour Confederation as prescribed by the relevant 
labour federation. 

27. The fund of the labour organizations shall  be used for 
the matters  provided in their constitutions and rules such as 
social welfare, education, health, culture, sports, and training 
courses relating to skill etc. or those adopted by the majority of 
the members at a general meeting of that organization  called 
for such purposes. 

28. The relevant executive committee shall open a bank 
account in Myanmar for the fund of its organization. 

Chapter VII 
Duties of Employer 

29. The employer shall recognize the labour organizations 
of his trade as the organizations representing the workers. 

30. The employer shall allow the worker who is assigned 
any duty on the recommendation of the relevant executive 
committee to perform such duty not exceeding two days per 
month unless they have agreed otherwise. Such period shall be 
deemed as if he is performing the original duty of his work. 

 

 



၁၂ 

(ခ)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ေပးအပ်ေသာ ကူညီေထာက်ပံ့ 
မှုများတွင် ေငွေကြ းပါဝင်ပါက ယင်းကို ရန်ပုံေငွထဲသို့ 
ထည့်သွင်း ရမည်။ 

(ဂ) တရားမဝင်ေသာ နည်းလမ်းဖြ င့် ရရှိေသာ ေငွေကြ းနငှ့် 
ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်ေရးဥပေဒပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များအား 
လိုက်နာရမည်။ 

၂၆။ အေခြ ခံ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများသည် အဖွဲ့အစညး်ဝင် အလုပ် 
သမားရရှိသည့် လုပ်ခလစာ၏ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းထက်မများေသာ လစဥ်ထည့်ဝင် 
ေကြ းကို မြ ို ့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ် 
 ပြ ည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်နှင့် မြ န်မာနိုင်ငံလုံး 
ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့သို့ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်က 
သတ်မှတ်ေပးသည့်အတိုင်း ခွဲေဝေပးရမည်။ 

၂၇။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်များ၏ ရန်ပုံေငွကို ယင်းတို့၏ဖွဲ့စည်းပုံ 
စည်းမျဉ်းများတွင် ေဖာ်ပြ ထားေသာ လူမှုသက်သာေချာင်ချိေရး၊ ပညာေရး၊ 
ကျန်းမာေရး၊ ယဥ်ေကျးမှု၊ အားကစား၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းစသည့် 
ကိစ္စရပ်များနှင် ့ ယင်းကိစ္စရပ်များအတွက် ရည်ရွယ်ေခါ်ယူ ကျင်းပေသာ 
အဆိုပါအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏ အေထွ ေထွအစည်းအေဝးတွင် အဖွဲ့ဝင် 
အများစုက အတည်ပြ ုချမှတ်ထားသည့် ကိစ္စရပ်များတွင်သာ သုံးစွဲရမည်။ 

၂၈။ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အမှုေဆာင် အဖွဲ့သည် မိမိအဖွဲ့အစည်း၏ 
ရန်ပုံ ေငွကိ ု  မြ န်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ် 
ထားရှိရမည်။ 

အခန်း (၇) 
အလုပ်ရှင်၏တာဝန်များ 

၂၉။ အလုပ်ရှင်သည် မိမိလုပ်ငန်း၏ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများကို 
အလုပ်သမားများအား ကိုယ်စားပြ ုသည့် အဖွဲ့အစည်းများအဖြ စ ်အသိအမှတ် 
 ပြ ုရမည်။ 

၃၀။ အလုပ်ရှင်သည် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့၏ ေထာက်ခံ 
ချက်ဖြ င် ့ တာဝန်တစ်ခုခ ု ေပးအပ်ခြ ငး်ခရံေသာ အလုပ်အမှုေဆာင် အဖွဲ့ဝင် 
တစ်ဦးအား အခြ ားနည်း သေဘာတူညီထားသည်မှအပ ယင်းတာဝန်ကို 
ထမ်းေဆာင်ရန် တစ်လလျှင် နှစ်ရက်ထက်မပိုေစဘဲ ခွင် ့ပြ ုရမည။် ယင်းကာလ 
ကို မိမိလုပ်ငန်းရှိ မူလတာဝန်ကို ထမ်းေဆာင်ေနသကဲ့သို့ မှတ်ယူရမည်။ 
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31. The employer shall assist as much as possible if the 
labour organizations request for help for the interest of his 
workers. However, the employer shall not exercise any acts 
designed to promote the establishment or functioning of labour 
organizations under his domination or control by financial or 
other means. 

Chapter VIII 

Duties and Powers of the Chief Registrar 

32. The duties and powers of the Chief Registrar are as 
follows: 
 (a) determining the duties and powers of the 

Township Registrar; 
 (b) giving decision on the scrutiny and submission 

of the Township Registrar in respect of the 
application to register as a labour organization; 

(c) giving decision relating to the registration of 
labour organization, if it is applied for 
registration as labour organization  within 30 
days from the day of receipt of the application; 

 (d) directing the relevant township registrar to 
institute a case for deregistration as a labour 
organization, if it was registered by fraud or 
mistake or registered  with other purpose than 
to function as a labour organization; 

 (e) auditing annual accounts of the Myanmar 
Labour Confederation and the Labour 
Federations and causing to audit of annual 
accounts of various levels of labour 
organization, upon request by organization 
which coordinates not less than 10 percent of 
the labour organization; 

 



၁၃ 

၃၁။  အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများက မိမိတို့အလုပ် 
သမားများ၏အကျို းအတွက် အကူအညီများေတာင်းခံလာလျှင် တတ်နိုင်သေရွ့  
အကူအညီေပးရမည်။ သို့ရာတွင် အလုပ်ရှင်သည် ေငွေကြ း သို့မဟုတ် အခြ ား 
နည်းဖြ င့် ယင်း၏လွှမ်းမိုးမှု သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုဖြ င့် အလုပ်သမားအဖွဲ့ 
အစည်းများတည်ေထာင်ခြ ငး် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် 
 ပြ ုရန ်ရည်ရွယ်သည့် မည်သည့်လုပ်ေဆာင်ချက်ကိုမျှမပြ ုလုပ်ရ။ 

အခန်း(၈) 
မှတ်ပံုတင်အရာရိှချုပ်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

၃၂။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါ 
အတိုင်းဖြ စသ်ည် - 
(က)   မြ ို ့နယ်မှတ်ပံုတင်အရာရှိ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို 

သတ်မှတ်ခြ ငး်၊ 
(ခ) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်အဖြ စ ်မှတ်ပုံတင်ေပးရန်ေလျှာက် 

ထားချက်နှင့်စပ်လျဥ်း၍ မြ ို ့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ စိစစ် 
တင်ပြ ချက်ကို အဆုံးအဖြ တေ်ပးခြ ငး်၊ 

(ဂ) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်အဖြ စ ်မှတ်ပုံတင်ေပးရန်ေလျှာက် 
ထားလာလျှင် ေလျှာက်ထားမှုကို လက်ခံရရှိသည် ့ေန့မှ 
ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်းမှတ်ပုံတင်ခြ င်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆုံး 
အဖြ တေ်ပးခြ ငး်၊  

(ဃ) လိမ်လည်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မှားယွင်း၍ေသာ်လည်း 
ေကာင်း အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်းအဖြ စ်မှတ်ပုံတင်ခဲ့လျှင် 
 ဖြ စေ်စ၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအဖြ စ ် ေဆာင်ရွက်ရန် 
မဟုတ်ဘဲ အခြ ားရည်ရွယ်ချက်ဖြ င့် လုပ်ေဆာင်ရန် မှတ်ပုံ 
တင်ခဲ့လျှင်ဖြ စ်ေစ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအား 
မှတ်ပုံတင်ခြ ငး်မှ ပယ်ဖျက်ေရးအတွက် တရားစွဲဆိုရန် သက် 
ဆိုင်ရာ မြ ို ့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိအားညွှန်ကြ ားခြ ငး်၊ 

(င) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းေအာက် မနည်း 
ေသာ ေပါင်းစည်းဆက်သွယ်ထားသည့် အလုပ်သမားအဖွဲ့ 
အစည်းများက ေတာင်းဆိုလျှင် မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ 
အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့နှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်များ၏ 
နှစ်ချုပ်စာရင်းများကို စစ်ေဆးခြ ငး်နငှ့် အလုပ်သမား အဖွဲ့ 
အစည်းအဆင် ့ဆင့်၏နှစ်ချုပ်စာရင်းများကိုစစ်ေဆးေစခြ ငး်၊ 
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 (f) giving decision on the scrutiny and submission  
of the Township Registrar in respect of 
application to allow joining between a labour 
organization and another or re-secession from 
the labour organization joined; 

 (g) giving decision in respect of submission of the 
Township Registrar for deregistration as a 
labour organization due to any cause contained 
in section 33. 

33. The Chief Registrar may deregister a labour 
organization if any of the following causes arises: 

(a) applying to deregister as the labour organization 
by the relevant executive committee; 

(b) finding out, on scrutiny, that the workers or the 
labour organizations do not reach the prescribed 
minimum number. 

Chapter IX 
Application relating to the Decision of the Chief Registrar  

34. A person dissatisfied with the order refusing to register 
or deregistering as the labour organization passed by the Chief 
Registrar may apply to the Supreme Court of the Union in 
accord with the existing law.  

35. The decision of Chief Registrar shall not take effect 
until the completion of 90 days after the day of such decision 
or, if application is made by the dissatisfied person under 
section 34 to the Supreme Court of the Union, until the final 
decision is passed by such Supreme Court. 

 

 

 

 



၁၄ 

(စ) အလုပ်သမား အဖွဲ့အစညး် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပူးေပါင်းခြ ငး် 
သို့မဟုတ် ပူးေပါင်းထားေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်မှ 
 ပြ န်လည်ခွဲထွက်ခြ ငး်ပြ ုရန် ေလျှာက်ထားချက်နှင့်စပ်လျဥ်း 
၍ မြ ို ့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ စိစစ်တင်ြပချက်ကို အဆုံး 
အဖြ တေ်ပးခြ ငး်၊ 

(ဆ) အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းအဖြ စ ် မှတ်ပုံတင်ထားြခင်းကို 
ပုဒ်မ ၃၃ ပါ အေကြ ာင်းတစ်ရပ်ရပ်အရ ပယ်ဖျက်ရန် 
 မြ ို ့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏တင်ပြ ချက်နှင့်စပ်လျဥ်း၍ အဆုံး 
အဖြ တေ်ပးခြ ငး်။ 

၃၃။ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အေကြ ာင်းတစ်ရပ်ရပ် ေပါ်ေပါက်ခဲ့လျှင် မှတ်ပုံတင် 
အရာရှိချုပ်သည် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအား မှတ်ပုံတင်ထားခြ ငး်မှ 
ပယ်ဖျက်နိုင်သည်- 

(က) အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းအဖြ စ ် မှတ်ပုံတင်ထား ခြ ငး်ကို 
ပယ်ဖျက်ေပးရန် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့က 
ေလျှာက်ထားခြ ငး်၊ 

(ခ) သတ်မှတ်ထားသည့် အနည်းဆုံး အလုပ်သမား ဦးေရ 
သို့မဟုတ် အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းဦးေရ ပြ ည့်မီမှုမရှိ 
ေတာ့ေကြ ာင်း စိစစ်ေတွ့ ရှိရခြ ငး်။ 

အခန်း(၉) 

မှတ်ပံုတင်အရာရိှချုပ်၏ ဆံုးဖြ တ်ချက်နှင့် စပ်လျဥ်း၍ ေလျှာက်ထားခြ င်း 

၃၄။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်အဖြ စ ် မှတ်ပုံတင်ေပးရန်ငြ င်းပယ်ေကြ ာငး် 
သို့မဟုတ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအဖြ စ် မှတ်ပုံတင်ခြ ငး်ကို ပယ်ဖျက် 
ေကြ ာငး်  မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်ကချမှတ်သည့် အမိန့်ကို မေကျနပ်သူသည် 
တည်ဆဲဥပေဒနှင့်အညီ ပြ ည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်သို့ ေလျှာက်ထား 
နိုင်သည်။  

၃၅။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်၏ ဆုံးဖြ တ်ချက်သည် ယင်းဆုံးဖြ တ်ချက်ကို 
ချမှတ်သည့်ေန့မှ ရက် ၉၀  ပြ ည် ့ေမြ ာက်သည့် အချိန်အထိ လည်းေကာင်း၊ 
မေကျနပ်သူက ပုဒ်မ ၃၄အရ  ပြ ည်ေထာင်စုတရား လွှတ်ေတာ်ချုပ်သို့ ေလျှာက် 
ထားမှုပြ ုခဲလ့ျှင် ယင်းတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်၏ အပြ းီသတ်ဆုံးဖြ တခ်ျက် ချမှတ ်
သည့်အချိန်အထိလည်းေကာင်း အကျို းသက်ေရာက်ခြ င်းမရှိေစရ။ 
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Chapter X 
Duties and Powers of the Township Registrar 

36. The duties and powers of the Township Registrar are as 
follows: 
 (a) submitting to the Chief Registrar after 

scrutinizing the application to register as a 
labour organization in accord with the 
stipulation; 

(b) requesting the requirements found on scrutiny 
under sub-section (a), from  the relevant labour 
organization and  staying the matter  for 
registration during the period of requesting so; 

(c) informing the decision of the Chief Registrar to 
the relevant labour organization in respect of 
the application to register as a labour 
organization; 

(d) conferring the registration certificate to the 
labour  organization permitted to register by the 
Chief Registrar; 

(e) accepting and keeping  the number of members 
and the financial statement of the relevant 
labour organization; 

(f) submitting to the Chief Registrar in respect of 
the application for joining or secession of 
labour organization, after scrutinizing in accord 
with the stipulations; 

(g) informing the decision of the Chief Registrar 
relating to the submission under sub-section (f) 
to the relevant labour organization; 

(h) submitting to the Chief Registrar to deregister 
the registration as a labour organization due to 
any cause contained in section 33; 

 



၁၅ 

အခန်း(၁၀) 
 မြ ို ့နယ်မှတ်ပံုတင်အရာရိှ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

၃၆။  မြ ို ့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါ 
အတိုင်းဖြ စသ်ည် - 

(က) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်အဖြ စ်မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလျှာက် 
ထားချက်ကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ စိစစ်၍ မှတ်ပုံတင် 
အရာရှိချုပ်ထံတင်ပြ ခြ ငး်၊ 

(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ စိစစ် ရာတွင် လိုအပ်ချက်များ ေတွ့ ရှိပါက 
သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းထံမှ ေတာင်းခံခြ ငး် 
နှင့်ယင်းသို့ေတာင်းခံေနစဉ် ကာလအတွင်း မှတ်ပုံတင်ခွင့် 
 ပြ ုေရးကိစ္စကို ဆိုင်းငံ့ထားခြ ငး်၊ 

(ဂ) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်အဖြ စ်မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလျှာက် 
ထားခြ င်းနှင့်စပ်လျဥ်း၍ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်၏ ဆုံးဖြ တ် 
ချက်ကို သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစညး်အား 
အေကြ ာငး်ကြ ားခြ ငး်၊ 

(ဃ) မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်က မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြ ုေသာ အလုပ် 
သမားအဖွဲ့အစည်းအား မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ေပးအပ်ခြ ငး်၊ 

(င) သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်၏ နှစ်ချုပ်အဖွဲ့ဝင ်
အင်အားစာရင်းနှင့့် နှစ်ချုပ်ေငွစာရင်းတို့ကို လက်ခံထိန်း 
သိမ်းခြ ငး်၊  

(စ) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်များ၏ ပူးေပါင်းရန် သို့မဟုတ် 
ခွဲထွက်ရန်  ေလျှာက်ထားချက်နှင် ့စပ်လျဥ်း၍ သတ်မှတ်ချက် 
များနှင့်အညီစိစစ်ြပီး မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်ထံတင်ပြ ခြ ငး်၊  

(ဆ) ပုဒ်မခွဲ (စ) အရ တင်ြပချက်နှင့် စပ်လျဥ်း၍ မှတ်ပုံတင် 
အရာရှိချုပ်၏ ဆုံးဖြ တ်ချက်ကို သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား 
အဖွဲ့အစညး်အား အေကြ ာင်းကြ ားခြ င်း၊ 

(ဇ) အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းအဖြ စ ် မှတ်ပုံတင်ထားခြ ငး်ကို        
ပုဒ်မ ၃၃ ပါ အေကြ ာင်းတစ်ရပ်ရပ်အရ ပယ်ဖျက်ရန် 
မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်ထ ံတင်ပြ ခြ ငး်၊ 
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(i) instituting a case to the relevant competent 
court for deregistration of a labour organization 
in accord with the directive of the Chief  
Registrar under sub-section (d) of section 32 of 
this Law; 

(j) carrying out the duties assigned by the Chief  
Registrar from time to time. 

Chapter XI 
Lock-out and Strike 

37. The employer desirous of locking-out the public utility 
service or service which is not included in the public utility 
service shall inform the starting day and period of lock-out of 
the work in accord with the stipulation, at least 14 days in 
advance before the lock-out to the relevant township labour 
organization and relevant conciliation body and lock-out the 
work only after receiving the permission of the relevant 
conciliation body. 

38. The labour organization desirous to go on strike in a 
public utility service shall, by the desire of the majority of the 
member workers: 

(a) inform the relevant employer and the relevant 
conciliation body in accord with the directive of 
the relevant labour federation by mentioning the 
date, place, number of participants, manner and 
the time of strike  at least 14 days in advance. 

(b) negotiate, discuss and decide on the minimum 
service, prior to the dispute, which shall be such 
as to meet the basic needs of the public while 
not  impacting  the  right  of  strike  of  workers.   

 

 



၁၆ 

(ဈ) ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၂ ၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) အရ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ် 
၏ညွှန်ကြ ားချက်နှင့်အညီ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစညး်အဖြ စ ်
မှတ်ပုံတင်ခြ ငး်မှ ပယ်ဖျက်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ စီရင် 
ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ တရားရံုးတွင် တရားစွဲဆိုခြ ငး်၊ 

(ည) မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်က အခါအားေလျာ်စွာ ေပးအပ်ေသာ 
တာဝန်များကို ထမ်းေဆာင် ခြ ငး်။ 

အခန်း(၁၁) 
အလုပ်ပိတ်ခြ င်းနှင့် သပိတ်ေမှာက်ခြ င်း 

၃၇။ အများပြ ည်သူဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်းကိုလည်းေကာင်း၊ အများ 
 ပြ ည်သူဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အကျ ံုးမဝင်ေသာ လုပ်ငန်းကိုလည်း 
ေကာင်း၊ အလုပ်ပိတ်ခြ ငး်ပြ ုလိုေသာ အလုပ်ရှင်သည် စတင်အလုပ်ပိတ်မည့် 
ေန့ရက်နှင့် ကာလကိုသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားများ 
သို့လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာမြ ို ့နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းသို့လည်း 
ေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဖျန် ေြဖေရးအဖွဲ့သို့လည်းေကာင်း အလုပ်ပိတ် 
မည့်ရက်မတိုင်မီ အနည်းဆုံး ၁၄ ရက် ကို တငအ်ေကြ ာင်းကြ ားပြ းီ သက်ဆိုင် 
ရာညှိနှိုင်းဖျန်ေဖြ ေရးအဖွဲ့၏ ခွင် ့ပြ ုချက်ရရှိမှသာ အလုပ်ပိတ်ခြ ငး်ပြ ုရမည်။ 

၃၈။ အများပြ ည်သူဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းတွင် သပိတ်ေမှာက်ခြ ငး် 
 ပြ ုလိုေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်သည် အဖွဲ့အစည်းဝင်အလုပ်သမား 
အများစု၏ ဆန္ဒပြ ုချကအ်ရ - 

(က) သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်၏ ညွှန်ကြ ားချက်ဖြ င့် 
သပိတ်ေမှာက်မည့် ေန့ရက်၊ ေနရာ၊ ပါဝင်မည့်ဦးေရ၊ 
နည်းလမ်းနှင့် သပိတ်ေမှာက်မည့် အချိန်ကာလကို ေဖာ်ပြ ၍ 
သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင်နှင့် သက် 
ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဖျန် ေြဖေရးအဖွဲ့သို့  သပိတ်ေမှာက်မည့်ရက် 
မတိုင်မီ အနည်းဆုံး ၁၄ ရက် ကို တင် အေကြ ာငး်ကြ ား 
ရမည်။ 

(ခ) အလုပ်သမားများ၏သပိတ်ေမှာက်ခြ င်းဆိုင်ရာ အခွင့်အေရး 
ကိုမထိခိုက်ေစဘဲအများပြ ည်သူ၏ အေခြ ခံလိုအပ်ချက်များ 
ကို ဖြ ည့်ဆည်းရန် ဝန်ေဆာင်မှုပြ ုမည့် အနည်းဆုံး အေရအ 
တွက်ကိုအငြ င်းပွားမှုမတိုင်မီညှိနှိုင်းေဆွးေနွးဆုံးဖြ တ် ရမည်။  
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 In doing so, the employers and the labour 
organizations shall seek to reach agreement on 
the number and kind of posts that need to be 
filled in the event of a strike and the persons 
who will be required to remain at work.  If they 
fail to reach agreement, the minimum service 
shall be determined by the competent court. 

39.  The labour organization desirous to go on strike in 
service which is not included in the public utility service shall, 
by the desire of the majority of the member workers, inform 
the relevant employer and the relevant conciliation body in   
accord with the stipulation with the permission of the relevant 
labour federation by mentioning the date, place, number of 
participants, manner and the time of strike at least three days in 
advance before the day of strike. 
40. (a) The relevant conciliation body shall reply in 

time to the relevant employer whether it is 
permitted or not relating to the submission to 
lock-out work; 

 (b) The relevant labour federation shall reply to the 
relevant labour organization in time whether it 
is permitted or not relating to the submission of 
any labour organization to go on strike. 

41. The lock-out or strike shall be illegal lock-out or strike 
if it is involved with any of the followings: 

(a) being the following essential services, those 
whose interruption are liable to endanger the 
life, health or security of the people in any 
segment of the population: 
(i) water services; 
(ii) electricity services; 
(iii) fire services; 
(iv) health services; 
(v) telecommunications services. 



၁၇ 

 ထိုသို့ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား အဖွဲ့  
အစည်းများသည် သပိတ်ေမှာက်ခဲ့လျှင် လုပ်ငန်းခွင်တွင် 
ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ေနရမည့် အလုပ်သမား အေရအတွက် 
နှင့်ရာထူးအမျို းအစားအေပါ် သေဘာတူညီချက် ရယူထား 
ရမည်။ ယင်းသို့ သေဘာတူညီမှုမရရှိခဲ့ပါက ဝန်ေဆာင်မှု 
 ပြ ုမည့် အနည်းဆုံး အေရအတွက်ကို စီရင်ပုိင်ခွင် ့ရှိသည့် 
တရားရံုးတွင်ဆုံးဖြ တ်ရမည်။ 

၃၉။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်ဝင် အများစု၏ ဆန္ဒပြ ုချက်အရ အများ 
 ပြ ည်သူဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အကျ ံုးမဝင်ေသာ လုပ်ငန်းများတွင် 
သပိတ်ေမှာက်ခြ ငး်ပြ ုလိုေသာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစညး်သည် သက်ဆိုင်ရာ 
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်၏ ခွင့် ပြ ုချက်ဖြ င့် သပိတ်ေမှာက်မည့် ေန့ရက်၊ ေနရာ၊ 
ပါဝင်မည့်ဦးေရ၊ နည်းလမ်းနှင့် အချိန်ကာလတို့ကို ေဖာ်ပြ ၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့် 
အညီသက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှငန်ှင့်သက်ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဖျန် ေြဖေရးအဖွဲ့သို့ သပိတ် 
ေမှာက်မည့်ရက် မတိုင်မီ အနည်းဆုံးသုံးရက် ကို တငအ်ေကြ ာငး်ကြ ားရမည။် 

၄၀။ (က) သက်ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဖျန်ေဖြ ေရးအဖွဲ့သည် အလုပ်ပိတ်ခွင့် 
 ပြ ုရန ် အလုပ်ရှင်တစ်ဦးဦး၏ တင်ပြ ချက်နှင့်စပ်လျဥ်း၍ 
ခွင့်ပြ ု မပြ ုကို သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်ထံအချိန်မီအေကြ ာငး် 
 ပြ န်ကြ ားရမည။် 

 (ခ) သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်သည် အလုပ်သမားအဖွဲ့ 
အစည်းတစ်ခုခုက သပိတ်ေမှာက်ခွင့်ပြ ုရန ် တင်ပြ ချက်နှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ ခွင့်ပြ ု မပြ ုကို အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်ထံ 
အချိန်မီအေကြ ာငး်ပြ န်ကြ ားရမည။် 

၄၁။ အလုပ်ပိတ်ခြ င်း သို့မဟုတ် သပိတ်ေမှာက်ခြ င်းသည် ေအာက်ပါ 
အချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ငြ စိနွး်ပါက ဥပေဒနှင် ့ဆန့်ကျင်ေသာ အလုပ်ပိတ်ခြ ငး် 
သို့မဟုတ် ဥပေဒနှင် ့ ဆန့်ကျင်ေသာသပိတ်ေမှာက် ခြ ငး်ဖြ စ်သည် - 

(က) လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မှု  ပြ တ်ေတာက်ရပ်ဆိုင်းေစ 
 ခြ င်း ဖြ င့် အများပြ ည်သူအချို ့၏ အသက်၊ ကျန်းမာေရးနှင့် 
လုံခြ ုံေရးကိုထိခိုက်ေစနိုင်ေသာ ေအာက်ပါ မရှိမဖြ စ်လိုအပ် 
သည့်ဝန်ေဆာင်မှုများဖြ စ်ခြ ငး် - 

 (၁) ေရေပးေဝေရးလုပ်ငန်း၊   
  (၂) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလုပ်ငနး်၊ 
  (၃) မီးသတ်လုပ်ငန်း၊ 
  (၄) ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း၊ 
  (၅) တယ်လီကွန်းဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ 
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Explanation: A non-essential service may 
become an essential service if the strike 
affecting it exceeds a certain duration so as to 
give rise to damage which are irreversible or 
out of all proportion to the occupational 
interests of those involved in the dispute. 

(b) going on strike by labour organizations  without 
permission of the relevant labour federation; 

(c) failing to inform in advance in accord with the 
provision of this Law in respect of lock-out or 
strike; 

(d) not being relevant to the labour affairs such as 
wages, salaries, welfare and working hours or 
other matters relating to the occupational 
interest of the workers; 

(e) the strike  not being in conformity with the date, 
place, time, period, number of participants and 
manner as obtained permission in advance. 

42. If it is an illegal lock-out or illegal strike, it may be 
prohibited in accord with the existing law. 

Chapter XII 
Prohibitions 

43. No employer shall, without permission of the relevant 
conciliation body, lock-out a public utility service or service 
which is not included in public utility service. 

 
 
 
 
 



၁၈ 
ရှင်းလင်းချက်။ ။အချိန်ကာလ တစ်ရပ်ကို ေကျာ်လွန်၍ 
သပိတ်ေမှာက်ခြ ငး်ေကြ ာင့် အငြ င်းပွားမှုတွင်ပါဝင်သူများ၏ 
အလုပ်ခွင်အကျို းစီးပွားကို  ပြ န်လည်အစားထိုး၍ မရနိုင် 
ေအာင် ထိခိုက်လျှင်ဖြ စေ်စ၊ အလွန်အမင်း ထိခိုက်ေစလျှင် 
 ဖြ စေ်စ မရှိမဖြ စ်လိုအပ်ေသာ ဝန်ေဆာင်မှု မဟုတ်သည့် 
လုပ်ငန်းတစ်ခုသည် မရှိမဖြ စ်လိုအပ်ေသာ ဝန်ေဆာင်မှု 
တစ်ခုအဖြ စ် ေပြ ာင်းလဲလာနိုင်သည်။ 

(ခ) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်များသည် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ် 
သမားအဖွဲ့ချုပ်၏ ခွင့်ပြ ုချက်မရှိဘဲ သပိတ်ေမှာက်ခြ ငး်၊ 

(ဂ) အလုပ်ပိတ်ခြ င်း သို့မဟုတ် သပိတ်ေမှာက်ခြ င်းနှင့်စပ်လျဥ်း 
၍ ဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ကို တငအ်ေကြ ာင်း 
 ကြ ားရန် ပျက်ကွက်ခြ ငး်၊ 

(ဃ) လုပ်ခ၊ လစာ၊ သက်သာေချာင်ချိေရး၊ အလုပ်ချိနန်ာရီ 
သို့မဟုတ် အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အကျို း 
စီးပွားနှင် ့သက်ဆိုင်သည့် အခြ ားကိစ္စများကဲ့သို့ေသာ အလုပ် 
သမားေရးရာ ကိစ္စများနှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိခြ င်း၊ 

 (င) သပိတ်ေမှာက်ခြ င်းသည်  ကို တင်ခွင့်ပြ ုချက်ရယူထားသည့် 
ေန့ရက်၊ ေနရာ၊ အချိန် ကာလ၊ ပါဝင်မည့်ဦးေရ၊ နည်းလမ်း 
တို့နှင့့်ကိုက်ညီမှုမရှိခြ ငး်။ 

၄၂။ ဥပေဒနှင် ့ဆန့်ကျင်ေသာ အလုပ်ပိတ်ခြ င်း သို့မဟုတ် ဥပေဒနှင့် 
ဆန့်ကျင်ေသာ သပိတ်ေမှာက်ခြ ငး်ဖြ စပ်ါက တည်ဆဲဥပေဒနှင် ့အညီ တားဆီး 
နိုင်သည်။ 

အခန်း(၁၂) 
တားမြ စ်ချက်များ 

၄၃။ မည်သည့်အလုပ်ရှင်မျှ သက်ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဖျန်ေဖြ ေရးအဖွဲ့၏ ခွင် ့ပြ ု 
ချက်မရရှိဘဲ အများပြ ည်သူဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းတွင်လည်းေကာင်း၊ 
အများပြ ည်သူဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အကျ ံုးမဝင်ေသာ လုပ်ငန်းတွင် 
လည်းေကာင်း အလုပ်ပိတ်ခြ င်းမပြ ုရ။ 
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44. No employer shall: 
 (a) lock-out a work due to such dispute during the 

pendency of a trade dispute settlement; 
 (b) carry out an illegal lock-out which is involved 

with any provision contained in sub-sections (a) 
and (c) of section 41; 

 (c) dismiss a worker who opposes an  illegal lock-
out which is involved with any provision 
contained in sub-sections (a) and (c) of section 
41; 

 (d) dismiss a worker for his membership in a labour 
organization for the exercise of organizational 
activities or participating in a strike in accord 
with this Law. 

45. No worker shall go on strike, without informing in 
advance to the relevant employer or to the relevant conciliation 
body that a strike in a public utility service will be carried out 
in accord with the stipulation contained in section 38. 

46. No worker shall go on strike without informing in 
advance to the relevant employer or to the relevant conciliation 
body that a strike in service which is not included in the public 
utility service will be carried out in accord with the stipulation 
contained in section 39. 

47. No worker shall: 
(a) go on strike based on such dispute during the 

pendency of a trade dispute  settlement  for any 
dispute; 

(b) go on illegal strike which is involved with any 
provision contained in section 41. 

 
 
 
 



၁၉ 
၄၄။ မည်သည့်အလုပ်ရှင်မျှ - 

(က) အငြ င်းပွားမှုတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ဝါဏိဇ္ဇပဋိပက္ခမှု ေဖြ ရငှ်း 
ေနစဥ်အတွင်း ယင်းအငြ င်းပွားမှုကို အေကြ ာငး်ပြ ု၍ 
အလုပ်ပိတ်ခြ င်း မပြ ုရ။ 

(ခ) ပုဒ်မ ၄၁ ၊ ပုဒ်မခွဲ(က) နှင့် (ဂ) တို့ပါ  ြပဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ် 
ရပ်နှင့် အကျ ံုးဝင်သည့် ဥပေဒနှင် ့ဆန့်ကျင်ေသာ အလုပ် 
ပိတ်ခြ ငး် မပြ ုရ။  

(ဂ) ပုဒ်မ ၄၁ ၊ ပုဒ်မခွဲ(က) နှင့် (ဂ) တို့ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ ်
နှင့်အကျ ံုးဝင်သည့် ဥပေဒနှင် ့ ဆန့်ကျင်ေသာ အလုပ်ပိတ ်
 ခြ င်းကို ငြ င်းဆန်သည့် အလုပ်သမားအား အလုပ်မှ ထုတ်ပစ် 
 ခြ င်း မပြ ုရ။  

(ဃ) ဤဥပေဒနှင့်အညီ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်၏ 
လှုပ်ရှားမှုများကို ေဆာင်ရွက်ရန် အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း 
တစ်ခုတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြ စ်ပါဝင်ခြ ငး် သို့မဟုတ် သပိတ် 
ေမှာက်ရာတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ေကြ ာင့် အလုပ်သမား 
တစ်ဦးအား အလုပ်မှထုတ်ပစ်ခြ ငး် မပြ ုရ။ 

၄၅။ မည်သည့်အလုပ်သမားမျှ အများပြ ည်သူဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း 
တွင် သပိတ်ေမှာက် ခြ ငး်  ပြ ုမည် ့အေကြ ာငး် ပုဒ်မ ၃၈ ပါ သတ်မှတ်ချက်နှင့် 
အညီသက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်သို့လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဖျန်ေဖြ ေရး 
အဖွဲ့သို့လည်းေကာင်း ကို တငအ်ေကြ ာငး်ကြ ားခြ င်းမရှိဘဲ သပိတ်ေမှာက်ခြ ငး် 
မပြ ုရ။ 

၄၆။ မည်သည့်အလုပ်သမားမျှအများပြ ည်သူဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း 
နှင် ့  အကျ ံုးမဝင်ေသာ လုပ်ငန်းများတွင် သပိတ်ေမှာက်ခြ ငး်ပြ ုမည် ့အေကြ ာငး် 
ပုဒ်မ ၃၉ ပါ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင်သို့လည်းေကာင်း၊ 
သက်ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဖျန်ေဖြ ေရးအဖွဲ့သို့လည်းေကာင်း ကို တငအ်ေကြ ာင်း 
 ကြ ား ခြ င်းမရှိဘဲ သပိတ်ေမှာက်ခြ ငး်မပြ ုရ။ 

၄၇။ မည်သည့်အလုပ်သမားမျှ - 
(က) အငြ င်းပွားမှုတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ဝါဏိဇ္ဇပဋိပက္ခမှု   ေြဖရှင်း 

ေနစဥ်အတွင်း ယင်းအငြ င်းပွားမှုကို အေကြ ာငး်ပြ ု၍သပတိ် 
ေမှာက်ြခင်းမပြ ုရ။ 

(ခ) ပုဒ်မ ၄၁ ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်နှင့် အကျ ံုးဝင်ေသာ 
ဥပေဒနှင့်ဆန့်ကျင်၍ သပိတ်ေမှာက်ခြ ငး်မပြ ုရ။ 
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48. The fund of the labour organizations shall not be used 
for any other purpose than the matters provided in their 
constitutions and rules such as social welfare, education, 
health, culture, sports, and training courses relating to skill etc. 
or those adopted by the majority of the members at a general 
meeting of that organization called for such purposes. 

49. No person shall coerce, threaten, use undue influence 
or seduce by illegal means any worker to participate or not to 
participate in a labour organization. 

50. No person shall: 

 (a) interfere or obstruct the executive committees 
in performing duties and powers contained in 
this Law; 

 (b) in respect of labour affairs, carry out 
demonstrations within 500 yards from hospitals, 
schools, religious buildings, airports, railways, 
bus terminals, ports or diplomatic missions and 
military or police installations. 

Chapter XIII 
Penalties 

51.  Any employer who violates any prohibition contained 
in sections 43 and 44 shall, on conviction, be punished with a 
fine not exceeding one hundred thousand kyats or with 
imprisonment for a term not exceeding one year or with both. 

52.  Any worker who violates any prohibition contained in 
sections 45, 46 and 47 shall, on conviction, be punished with a 
fine not exceeding thirty thousand kyats. 

 

 



၂၀ 

၄၈။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်များ၏ ရန်ပုံေငွကို ယင်းတို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံ 
စည်းမျဥ်းများတွင် ေဖာ်ပြ ထားေသာ လူမှုသက်သာေချာင်ချိေရး၊ ပညာေရး၊ 
ကျန်းမာေရး၊ ယဥ်ေကျးမှု၊ အားကစား၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်း စသည့် 
ကိစ္စရပ်များနှင် ့ယင်းကိစ္စရပ်များအတွက် ရည်ရွယ်ေခါ်ယူကျင်းပေသာ အဆိုပါ 
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်၏ အေထွေထွအစည်းအ ေဝးတွင် အဖွဲ့ဝင်အများစု 
ကအတည်ပြ ုချမှတ်ထားသည့် ကိစ္စရပ်များမှအပ သုံးစွဲခြ ငး်မပြ ုရ။ 

၄၉။ မည်သူမျှ အလုပ်သမားတစ်ဦးဦးအား အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွင် 
ပါဝင်ေစရန် သို့မဟုတ် မပါဝင်ေစရန် အတင်းအကြ ပ်ပြ ုခြ ငး်၊ ခြ မိး်ေခြ ာက်ခြ င်း၊ 
မေလျာ်သြ ဇာသုံးခြ ငး် သို့မဟုတ် မသမာေသာနည်းဖြ င့် ေသွးေဆာင် 
 ဖြ ားေယာင်းခြ င်းမပြ ုရ။ 

၅၀။ မည်သူမျှ - 

(က) အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့များက ဤဥပေဒပါ တာဝန်နှင့် 
လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဝင်ေရာက်စွက်ဖက် 
 ခြ င်း သို့မဟုတ် ဟန့်တားေနှာင့်ယှက်ခြ ငး်မပြ ုရ။ 

(ခ) အလုပ်သမားေရးရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဥ်း၍ ေဆးရုံ၊ 
စာသင်ေကျာင်း၊ သာသနိကအေဆာက်အအုံ၊ ေလဆိပ်၊ 
ဘူတာရုံ၊ ခရီးသည်တင် ယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဆိပ်ကမ်း 
သို့မဟုတ် သံတမန် အဖွဲ့အစညး်များ၊ တပ်မေတာ ်
သို့မဟုတ် မြ န်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ အေဆာက်အအုံ တစ်ခုခုမ ှ
ကိုက် ၅၀၀ အတွင်းတွင် ဆန္ဒပြ ခြ ငး်မပြ ုရ။ 

အခန်း(၁၃) 
 ပြ စ်ဒဏ်များ 

၅၁။ မည်သည့်အလုပ်ရှင်မဆို ပုဒ်မ ၄၃ ၊ ပုဒ်မ ၄၄ တို့ပါ တားမြ စခ်ျက် 
တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေကြ ာငး် ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင် 
ထိုသူကို ကျပ်တစ်သိန်းထက် မပိုေသာ ေငွဒဏ်ဖြ စေ်စ၊ တစ်နှစ်ထက်မပိုေသာ 
ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြ စေ်စ ချမှတ်ရမည်။ 

၅၂။ မည်သည့်အလုပ်သမားမဆို ပုဒ်မ ၄၅ ၊ ၄၆ နှင့် ၄၇ တို့ပါ တားမြ စ ်
ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေကြ ာင်း ပြ စမ်ှုထငရ်ာှး စီရင်ခြ ငး်ခရံ 
လျှင် ထိုသူကို ကျပ်သုံးေသာင်းထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။ 
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53.  Any person who violates any prohibition contained in 
section 48 shall, on conviction, be punished with imprisonment 
for a term not exceeding one year or with fine or with both. 

54. Any person who violates any provision contained in 
section 49 and sub-section (a) of section 50 shall, on 
conviction, be punished with a fine not exceeding one hundred 
thousand kyats or with imprisonment for a term not exceeding 
one year or with both.  

55. In violating the provision contained in sub-section (b) 
of section 50, it shall be taken action under the relevant law in 
the matter of committing violence against person, causing 
damage to property or infringing other rights seriously. 

Chapter XIV 
Miscellaneous 

56. The Union Government may provide assistance to a 
labour organization as appropriate. However, the right of 
labour organization to carry out activities independently 
according to law shall be regarded. 

57.  In implementing the provisions of this Law, the 
Ministry of Labour may issue necessary rules, regulations or 
by-laws with the approval of the Union Government or may 
issue necessary notifications, orders, directives and procedures. 

58.  The Trade Unions Act, 1926 is hereby repealed. 

 

 

Sd/ Thein Sein 
President 

The Republic of 
the Union of Myanmar 

 



၂၁ 

၅၃။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၄၈ ပါ တားမြ စခ်ျက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက် 
ကျူးလွန်ေကြ ာငး် ပြ စ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထိုသူကို တစ်နှစ်ထက် 
မပိုေသာေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ဖြ စေ်စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြ စေ်စ ချမှတ ်
ရမည်။ 

၅၄။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၄၉ နှင် ့ ပုဒ်မ ၅၀၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ တားမြ စခ်ျက် 
တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက် ကျူးလွန်ေကြ ာငး် ပြ စ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြ င်းခံရလျှင်် 
ထိုသူကို ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ဖြ စေ်စ၊ တစ်နှစ်ထက်မပိုေသာ 
ေထာင်ဒဏ် ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြ စေ်စ ချမှတ်ရမည်။ 

၅၅။ ပုဒ်မ ၅၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါတားမြ စ်ချက်အား ကျူးလွန်ရာ၌ လပူုဂ္ိုဂ လက်ို 
အကြ မး်ဖက်ခြ ငး်၊ ပစ္စည်းအားထိခိုက်ပျက်စီးေစခြ ငး် သို့မဟုတ် အခြ ားေသာ 
အခွင့်အေရးများကို ပြ င်းထန်စွာ ချို းေဖာက်ခြ ငး် ကိစ္စများတွင် သက်ဆိုင်ရာ 
ဥပေဒအရ အေရးယူခြ င်းခံရမည်။ 

အခန်း(၁၄) 
အေထွေထွ 

၅၆။  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရသည် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်အား သင့်ေလျာ် 
သလို အကူအညီေပးနိုင်သည်။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏ ဥပေဒနှင့်အညီ 
လွတ်လပ်စွာေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်း အေလးထားစဥ်းစားရမည်။ 

၅၇။ ဤဥပေဒပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် 
ရာတွင် အလုပ်သမားဝန်ကးီဌာနသည် လိုအပ်ေသာနည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဥ်း 
သို့မဟုတ် စည်းကမ်းများကို ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက ်
 ဖြ င့်လည်းေကာင်း၊ လိုအပ်ေသာ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန့် ၊ ညွှန်ကြ ားချက်နှင် ့ 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလည်းေကာင်း ထုတ်ပြ န်နိုင်သည်။ 

၅၈။ The Trade Unions Act, 1926 ကို ဤဥပေဒဖြ င့် ရုပ်သိမ်းလိုက် 
သည်။ 

 

 
(ပံု)သိန်းစိန် 

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ 
 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန 

အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်းနည်းဥပေဒများ 

(၂၀၁၂ ခုနှစ်) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



၂၂ 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 
အလုပ်သမားဝန်ကးီဌာန 

အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာအမတှ် ၁/၂၀၁၂ 
၁၃၇၃ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလဆန်း     ၈     ရက် 

(၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၉ ရက်) 

 အလုပ်သမားဝန်ကးီဌာနသည် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်ဥပေဒပုဒ်မ 
၅၇ အရ အပ်နှင်းေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ 
သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ေအာက်ပါနည်းဥပေဒများကို ထုတ်ပြ န်လိုက်သည်။ 

အခန်း (၁) 
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပြ ချက် 

၁။ ဤနည်းဥပေဒများကို အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း နည်းဥပေဒများဟု 
ေခါ်တွင်ေစရမည်။ 

၂။  ဤနည်းဥပေဒများတွင်ပါရှိေသာ စကားရပ်များသည် အလုပ်သမား 
အဖွဲ့အစညး်ဥပေဒတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။ 
ထို့ပြ င် ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက် 
ေစရမည ်- 

(က) ဥပေဒ ဆုိသည်မှာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ဥပေဒကို 
ဆိုသည်။ 

(ခ)  ပံုစံ ဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥပေဒများတွင်ပါရှိေသာ ပုံစံကို 
ဆိုသည်။ 

အခန်း (၂) 
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများဖဲွ့စည်းခြ င်း 

၃။ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု တစ်ခုခုတွင် အလုပ်လုပ်ရန်  
တည်ဆဲဥပေဒအသီးသီးက သတ်မှတ်ထားေသာ အသက်အရွယ်ရှိသည် ့  
အလုပ်သမားသည် - 

(က) လုပ်ငန်း သုိ့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု အမျို းအစားအလုိက် ဖဲွ့စည်း 
ေသာ မိမိနှင် ့သက်ဆုိင်သည် ့ အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်းတွင်  
အဖဲွ့ဝင်အဖြ စ် ဆန္ဒအေလျာက်ပါဝင်ခွင့်ရှိသည်။ 

 

ေနာက်ဆက်တဲွ"ခ



၂၃ 

(ခ) နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ အဖဲွ့ဝင်အဖြ စ် ပါဝင်ရာတွင် အလုပ်သမား 
အဖဲွ့အစည်း တစ်ခုတည်း၌သာ ပါဝင်ရမည်။ 

(ဂ) အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း၏ အဖဲွ့ဝင်အဖြ စ်မှ  ဆန္ဒအေလျာက် 
နှုတ်ထွက်ခွင့်ရိှသည်။ 

၄။ အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ရှင်များ၏အကျို းကို ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 
အလို့ငှာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် - 

(က) အေခြ ခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းကို လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် 
လုပ်ေဆာင်မှု အမျို းအစားအလိုက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း 
သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှုတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့် 
အလုပ်သမား အနည်းဆုံးဦးေရ ၃၀  ဖြ င့် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ 
အလုပ်သမားဦးေရ ၃၀ ေအာက်ရှိေသာ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် 
လုပ်ေဆာင်မှုဖြ စပ်ါက လုပ်ငန်းသေဘာသဘာဝ တူညီေသာ 
အခြ ားလုပ်ငနး် သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု တစ်ခုခုနှင် ့ 
ပူးေပါင်းဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ယင်းသို့ဖွဲ့စည်းရာတွင် သက်ဆိုင် 
ရာလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှုရှိ စုစုေပါင်းအလုပ် 
သမားများ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းေအာက် မနည်းသူများက 
ေထာက်ခံရမည်။ 

(ခ)  မြ ို ့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းကို လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် 
လုပ်ေဆာင်မှု အမျို းအစားအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ  မြ ို ့နယ် 
အတွင်းရှိ အေခြ ခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း စုစုေပါင်း၏ 
၁၀ ရာခိုင်နှုန်းေအာက် မနည်းေသာ အလုပ်သမား အဖွဲ့ 
အစည်းများက ေထာက်ခံလျှင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် - 

(၁) အေခြ ခံ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုတည်း 
ရှိေသာ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှုအတွက် 
 မြ ို ့နယ်အဆင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး် ဖွဲ့စည်း 
လိုပါက သက်ဆိုင်ရာ  မြ ို ့နယ်အတွင်းရှိ လုပ်ငန်း 
သေဘာသဘာဝ တူညီေသာ အခြ ား အေခြ ခ ံ
အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးေပါင်းဖွဲ့စည်း 
နိုင်သည်။ 

 
 



၂၄ 

(၂)  မြ ို ့နယတ်စ်မြ ို ့နယအ်တငွး် အေခြ ခံအလုပ်သမား 
အဖွဲ့အစညး် နှစ်ခုသာရှိလျှင် ယင်းအေခြ ခံ အလုပ် 
သမားအဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုေပါင်း၍ မြ ို ့နယ်အဆင့် 
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ 

(ဂ) တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ် ပြ ည်နယ်အလုပ်သမား အဖွဲ့  
အစည်းကို လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှုအမျို းအစား 
အလိုက် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ် ပြ ညန်ယ် 
အတွင်းရှိ မြ ို ့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစုစုေပါင်း၏ ၁၀ 
ရာခိုင်နှုန်းေအာက် မနည်းေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း 
များက ေထာက်ခံလျှင် ဖွဲ့ စည်းနိုင်သည်။ 

(ဃ) အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်များကို လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် 
လုပ်ေဆာင်မှုအမျို းအစားအလိုက် တုိင်းေဒသကီး သုိ့မဟုတ် 
 ပြ ည်နယ်အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း စုစုေပါင်း၏ ၁၀ ရာခုိင်နှုန်း 
ေအာက်မနည်းေသာ အလုပ်သမား အဖဲွ့အစည်းများက 
ေထာက်ခံလျှင်  ဖဲွ့စည်းနုိင်သည်။ 

(င)  မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့ကို လုပ်ငန်း 
သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု အမျို းအစားအလုိက် ဖဲွ့စည်းထား 
ေသာ အလုပ်သမားအဖဲွ့ချု ပ်စုစုေပါင်း၏ ၂၀ ရာခုိင်နှုန်းေအာက် 
မနည်းေသာ အလုပ်သမားအဖဲွ့ချု ပ်များက ေထာက်ခံလျှင် ဖဲွ့စည်း 
နုိင်သည်။ 

(စ) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်အဆင် ့ဆင့်  ဖွဲ့စည်းရာတွင်- 

(၁) အေခြ ခံ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းမရှိဘဲ မြ ို ့နယ် 
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်ကို ဖွဲ့စည်းခြ ငး်မပြ ုရ။ 

(၂)  မြ ို ့နယ်အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းမရှိဘဲ တိုင်း 
ေဒသ ကးီ သို့မဟုတ် ပြ ညန်ယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့ 
အစည်းကို ဖွဲ့စည်းခြ ငး်မပြ ုရ။ 

(၃) တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ် ပြ ည်နယ်အလုပ်သမား 
အဖွဲ့အစညး် မရှိဘဲ အလုပ်သမား အဖွဲ့ ချုပ်ကို 
ဖွဲ့စည်းခြ ငး်မပြ ုရ။ 

  



၂၅ 

  ခြွ င်းချက်။ လုပ်ငန်းက ၏ သဘာဝအရ 
လုပ်ငန်းဌာန သို့မဟုတ် ပထဝီနယ်ေမြ ကို အေခြ ခံ 
၍ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်း၍ 
မရသည့် ပင်လယ်ေရေကြ ာင်းလုပ်ငနး်က တွင် 
အလုပ်သမားများသည် အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်ကို 
တိုက်ရိုက်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ 

(၄) အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်မရှိဘဲ မြ န်မာနိုင်ငံလုံး 
ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခြ ငး် 
မပြ ုရ။ 

(ဆ) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်၏ ဥပေဒနှင် ့အညီ ဖွဲ့စည်းနိုင်မှု 
သည် အထကေ်ဖာ်ပြ ပါ အနည်းဆံုးဖဲွ့စည်းမှုလုိအပ်ချက်များ 
အေပါ် အေခြ ခံေသာ်လည်း အဆင် ့ဆင် ့ေသာ အလုပ်သမားအဖဲွ့ 
အစည်းများ ဖွဲ့စည်းနိုင်ေရးအတွက် အလုပ်သမား တစ်ဦး 
ဦးအား အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်ေစရန် အတင်း 
အကြ ပ်ပြ ုခြ ငး်၊ ခြ မိး်ေခြ ာက်ခြ ငး်၊ မေလျာ်သြ ဇာသံုးခြ င်း 
သုိ့မဟုတ် မသမာေသာနည်း ဖြ င် ့ ေသွးေဆာင်ဖြ ားေယာင်းခြ င်း 
မပြ ုဘဲ ကိုတင်ေဆာင်ရွက်ခွင် ့ရှိသည်။ 

၅။ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်သည် - 
(က) အသက် ၂၁ နှစ်ပြ ည့်ပြ းီသူ နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် မြ နမ်ာ 

နိုင်ငံအတွင်း အနည်းဆုံး ငါးနှစ်တစ်ဆက်တည်း ဥပေဒနှင် ့ 
အညီ အေခြ စိုက်ေနထိုင်လျက်ရှိေသာ နိုင်ငံခြ ားသား ဖြ စ်ရ 
မည်။ 

(ခ) သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှုတွင် 
အနည်းဆုံးလုပ်သက် ေခြ ာက်လရှိသည့်  အလုပ်သမားဖြ စ် 
ရမည်။ 

  ခြွ င်းချက်။  သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု 
တွင် နှစ်နှစ်ထက်မနည်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ပြ းီေသာ 
သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်မှ ထုတ်ေပးထားေသာ 
အသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ် ရှိပြ းီဖြ စ်သည့် အလုပ်သမားအဖွဲ့ 
အစည်းတစ်ခုခုတွင် နှစ်နှစ်ထက်မနည်း အလုပ်အမှုေဆာင် 
အဖြ စ ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ပြ းီေသာ ပြ င်ပပုဂ္ဂ လ်လည်း 
 ဖြ စ်နိုင်သည်။ 



၂၆ 

၆။ အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်းများ၏ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖဲွ့များကုိ ေရွးချယ် 
ဖွဲ့စည်းရာတွင် - 

(က)  အေခြ ခံ အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်းကုိ အလုပ်သမား အဖဲွ့ 
အစည်းဝင်အလုပ်သမားဦးေရ ၃၀ ရိှလျှင် အလုပ်အမှုေဆာင် 
အဖဲွ့ဝင် ငါးဦးဖြ င် ့လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်းဝင် 
အလုပ်သမားဦးေရ ၃၀ ဦးထက် ပုိမုိလျှင် အလုပ်အမှုေဆာင်အဖဲွ့ဝင် 
ခုနစ်ဦးဖြ င် ့လည်းေကာင်း ဖွဲ့ စည်းနိုင်သည်။ 

(ခ)  မြ ို ့နယ် အလုပ်သမား အဖွဲ့အစညး်၊ တိုင်းေဒသကးီ 
သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းနှင့် အလုပ် 
သမားအဖွဲ့ချုပ်တို့ကို အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်အနည်းဆုံး 

ခုနစ်ဦးမှ အများဆုံး ၁၅ ဦးအထိရှိေသာ “မ” ဂဏန်းအေရ 
အတွက်ဖြ င့် ဖွဲ့စည်းရမည်။ 

(ဂ)  မြ န်မာနုိင်ငံလံုးဆုိင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖဲွ့ကုိ အလုပ် 
အမှုေဆာင်အဖဲွ့ဝင် အနည်းဆံုး ၁၅ ဦးမှ အများဆုံး ၃၅ ဦး 

အထိရှိေသာ “မ” ဂဏန်းအေရအတွက်ဖြ င့် ဖွဲ့စည်းရမည်။ 
(ဃ) နည်းဥပေဒခွဲ (က)၊ (ခ)နှင် ့ (ဂ) တို့အရဖွဲ့စည်းေသာ အလုပ် 

အမှုေဆာင်အဖွဲ့တွင် နည်းဥပေဒ ၅ ၊ နည်းဥပေဒခွဲ(ခ)၏ 
 ခြွ င်းချက်အရပါဝင်ေသာ  ပြ င်ပပုဂ္ဂုလ် အေရအတွက်သည် 
အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းထက်မပို 
ေစရ။ 

(င) အေခြ ခံ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းနှင် ့ မြ ို ့နယ်အလုပ်သမား 
အဖွဲ့အစညး်၏ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖဲွ့တွင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်း 
ေရးမှူးနှင့် ဘ ာေရးမှူး တာဝန်များကုိလည်းေကာင်း၊ 
တုိင်းေဒသကီး သုိ့မဟုတ် ပြ ည်နယ် အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း 
တွင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းေရးမှူးနှင့် ဘ ာေရးမှူး 
တာဝန်များကုိလည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမား အဖဲွ့ချု ပ်နှင့်  မြ န်မာ 
နုိင်ငံလံုးဆုိင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖဲွ့တွင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယ 
ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းေရးမှ းူ၊ တွဲဖက်အတွင်းေရးမှူ းနှင့် ဘ ာ 
ေရးမှူ း တာဝန်များကိုလည်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ အလုပ် 
သမားအဖဲွ့အစည်း၏ ဖဲွ့စည်းပံု စည်းမျဥ်းနှင် ့အညီ ေရွးချယ် 
တာဝန်ေပးအပ်ရမည်။ 

၇။ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့၏ သက်တမ်းသည် နှစ်နှစ် ဖြ စ်သည်။ 



၂၇ 

အခန်း (၃) 
အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း၏ ဖဲွ့စည်းပံုစည်းမျဥ်းေရးဆဲွခြ င်း 

၈။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်သည် မိမိအဖွဲ့အစည်းနှင် ့ သက်ဆိုင်သည် ့ 
ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဥ်းကို အဖွဲ့အစည်းဝင်အများစု၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င် ့ 
ေရးဆွဲရမည်။ 

၉။ နည်းဥပေဒ ၈ အရ ေရးဆွဲသည် ့ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဥ်းတွင် ေအာက်ပါ 
အချက်များ ပါဝင်ရမည် - 

(က) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်အမည်၊ 

(ခ) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး် ထူေထာင်ရခြ င်း၏ရည်ရွယ်ချက်၊ 

(ဂ) အလုပ်သမား အဖဲွ့အစည်းဝင်အဖြ စ်  စိစစ်ခြ င်း၊  ဝင်ခွင့်ပြ ုခြ င်း၊  
အသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ် ထုတ်ေပးခြ ငး်နငှ့် အလုပ်သမား 
အဖွဲ့အစညး်ဝင်အဖြ စမ်ှ နှုတ်ထွက်ခြ င်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ 

(ဃ) အဖွဲ့အစညး်အင်အားဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ 

(င) အလုပ်အမှုေဆာင် အဖွဲ့ ဝင်များ ေရွးချယ်တာဝန်ေပးအပ် 
 ခြ င်း၊ တာဝန်မှဖယ်ရှားခြ ငး်နှင့် နှုတ်ထွက်ခြ င်းဆိုင်ရာ ကိစ္စ 
ရပ်များ၊ 

(စ) အစည်းအေဝးကျင်းပခြ င်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ 

(ဆ) အဖွဲ့အစညး်ဝင် အလုပ်သမားရရှိေသာ လုပ်ခလစာ၏ 
နှစ်ရာခိုင်နှုန်းထက်မများေသာ လစဥ်ထည့်ဝင်ေကြ းဆိုင်ရာ 
ကိစ္စရပ်များ၊ 

(ဇ) ရန်ပုံေငွထူေထာင်ခြ ငး်၊ ထိန်းသိမ်းခြ ငး်နငှ့် သုံးစွဲခြ င်းဆိုင်ရာ 
ကိစ္စရပ်များ၊ 

(စျ) ရန်ပုံေငွကို လစဥ်စစ်ေဆးခြ ငး်နငှ့် နှစ်စဥ်စစ်ေဆးခြ င်း 
ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ 

(ည) အလုပ်သမားများ၏ ဗဟုသုတ၊ ကျွမ်းကျင်မှုဖံွ့ဖြ ို းတုိးတက် 
ေရးနှင် ့ သက်သာေချာင်ချိေရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ 

(ဋ) အဖွဲ့အစညး်ဝင်များ၏ အကျို းေကျးဇူး ခံစားနိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ 
ကိစ္စရပ်များ၊ 



၂၈ 

(ဌ) အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား အငြ င်းပွားမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ 
သပိတ်ေမှာက်ခြ င်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် အလုပ်သမား 
ဥပေဒပါအခွင့်အေရးများ ရရိှရန်အတွက် ညိှနိှုင်းေဖြ ရှင်းမှု 
ဆုိင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ 

(ဍ) အလုပ်သမား အဖဲွ့အစည်းများ ပူးေပါင်းခြ င်း၊ ခဲွထွက်ခြ င်းနှင့် 
အခြ ား အလုပ်သမား အဖဲွ့အစည်းများနှင့် ေပါင်းစည်းဆက် 
သွယ် ခြ င်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ 

(ဎ) အဖွဲ့အစညး်ကို ဖျက်သိမ်းခြ င်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ။ 

အခန်း (၄) 
မှတ်ပံုတင်ခြ င်း 

၁၀။  အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်နှင် ့ မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမား 
ေရးရာအဖွဲ့တို့မှတစ်ပါး အခြ ားအလုပသ်မား အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုသည်  
အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းအဖြ စ ် မှတ်ပုံတင်ေပးရန် မြ ို ့နယ်မှတ်ပုံတင် 
အရာရှိထံ ေလျှာက်ထားရာတွင် - 

(က) အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း မှတ်ပံုတင်ရန်ေလျှာက်လွှာ ပံုစံ(၁) 
 ဖြ င် ့အချက်အလက်များ  ပြ ည် ့စုံစွာေဖာ်ပြ ၍  ယင်းေလျှာက် 
လွှာကို သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌက 
လက်မှတ်ေရးထိုးတင်ပြ ရမည။် 

(ခ) ေလျှာက်လွှာတင်သွင်းေသာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း 
သည် အေခြ ခံအလုပ်သမား အဖွဲ့အစညး်ဖြ စလ်ျှင် ယင်း 
အဖွဲ့အစညး်၏ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု အမျို း 
အစား၊ ယင်းလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှုတွင်ရှိေသာ 
အဖွဲ့အစညး်ဝင် အေရအတွက်နှင် ့  အဖွဲ့အစည်းတည် 
ေထာင်သည် ့ အလုပ်သမားများ၏ အမည်စာရင်းများကို 
အေခြ ခံ အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း ဖဲွ့စည်းခြ င်းဆုိင်ရာ 
အချက်အလက်များ ပံုစံ(၂)  ဖြ င် ့ ပြ ည် ့စုံစွာ ေဖာ်ပြ ၍  
ပူးတွဲတင်ပြ ရမည။် 

 

 



၂၉ 

(ဂ) ေလျှာက်လွှာတင်သွင်းေသာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း 
သည် မြ ို ့နယန်ှင် ့ တိုင်းေဒသကးီ သ့ုိမဟုတ် ပြ ည်နယ် အလုပ် 
သမားအဖဲ့ွအစည်းများဖြ စ်လျှင် အဖဲ့ွအစည်း၏အမည်၊ ယင်းအလုပ် 
သမား အဖဲွ့အစည်းအား ေထာက်ခံေသာ သက်ဆုိင်ရာ အလုပ် 
သမားအဖဲွ့အစည်း အေရအတွက်နှင့် ေထာက်ခံသည့် ရာခုိင်နှုန်း၊ 
ေထာက်ခံသည့် အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်းအမည်နှင် ့ ေထာက်ခံ 
ချက်တုိ့ကုိ  မြ ို ့နယ်/တုိင်းေဒသကီး သုိ့မဟုတ် ပြ ည်နယ် 
အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း ဖွဲ့ စည်းြခင်း ဆုိင်ရာအချက် 
အလက်များ ပံုစံ (၃) ဖြ င် ့  ပြ ည် ့စုံစွာေဖာ်ပြ ၍  ပူးတွဲ 
တင်ပြ ရမည။် 

(ဃ) အလုပ်သမား အဖဲွ့အစည်း၏ ဖဲွ့စည်းပံုစည်းမျဉ်းနှင် ့အတူ 
ဖဲွ့စည်းပံုစည်းမျဥ်းကုိ အလုပ်အမှုေဆာင် အဖဲွ့ဝင်များက 
သေဘာတူေကြ ာင်း လက်မှတ်ေရးထုိးချက် ပံုစံ(၄) ကို ပူးတွဲ 
တင်ပြ ရမည။် 

၁၁။  အလုပ်သမားအဖဲွ့ချု ပ်နှင် ့ မြ န်မာနုိင်ငံလံုးဆုိင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာ 
အဖဲွ့တုိ့သည် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအဖြ စ ် မှတ်ပုံတင်ေပးရန် မှတ်ပုံတင ်
အရာရှိချုပ်ထ ံေလျှာက်ထားရာတွင် - 

(က) အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း မှတ်ပံုတင်ရန်ေလျှာက်လွှာ ပံုစံ(၁) 
 ဖြ င် ့ အချက်အလက်များ  ပြ ည် ့စုံစွာေဖာ်ပြ ၍ ယင်းေလျှာက် 
လွှာကို သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌက 
လက်မှတ်ေရးထိုးတင်ပြ ရမည။် 

(ခ) အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်ြဖစ်လျှင် အဖွဲ့ချုပ်၏ အမည်၊ 
ယင်းအားေထာက်ခံေသာ တုိင်းေဒသကီး သ့ုိမဟုတ်  ပြ ည်နယ် 
အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း အေရအတွက်နှင့် အလုပ်သမား 
အဖွဲ့ချုပ် ဖွဲ့စည်းရန် ေထာက်ခံသည် ့ တိုင်းေဒသကးီ 
သို့မဟုတ် ပြ ည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း အမည်နှင် ့ 
ေထာက်ခံချက်တုိ့ကုိ အလုပ်သမားအဖဲွ့ချု ပ် ဖဲွ့စည်းခြ င်းဆုိင်ရာ 
အချက်အလက်များ ပံုစံ (၅-က)  ဖြ င့် လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာ 
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့ဖြ စလ်ျှင် အဖွဲ့ 
အစည်းအမည်၊ ယင်းအားေထာက်ခံေသာ အလုပ်သမား 
အဖွဲ့ချုပ်  အေရအတွက်နှင့်  ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်  



၃၀ 

 သမားေရးရာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန် ေထာက်ခံသည် ့ အလုပ် 
သမားအဖဲွ့ချုပ်များ၏ အမည်နှင် ့ ေထာက်ခံချက်တုိ့ကုိ 
ြမန်မာနုိင်ငံလံုးဆုိင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖဲွ့ ဖဲွ့စည်းခြ င်း 
ဆုိင်ရာအချက်အလက်များ ပံုစံ (၅-ခ)  ဖြ င် ့လည်းေကာင်း 
 ပြ ည် ့စံုစွာေဖာ်ပြ ၍ ပူးတွဲတင်ပြ ရမည။် 

(ဂ) အလုပ်သမား အဖဲွ့အစည်း၏ ဖဲွ့စည်းပံု စည်းမျဉ်းနှင် ့အတူ 
ဖဲွ့စည်းပံုစည်းမျဥ်းကုိ အလုပ်အမှုေဆာင် အဖဲွ့ဝင်များက 
သေဘာတူေကြ ာင်း လက်မှတ်ေရးထုိးချက် ပံုစံ (၄) ကို 
ပူးတွဲတင်ပြ ရမည။် 

၁၂။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်အဖြ စ ် မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလျှာက်လွှာကို 
လက်ခံရရှိေသာ မြ ို ့နယ် မှတ်ပုံတင်အရာရှိ သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင် အရာရှိချုပ် 
သည်  ေလျှာက်လွှာတွင် ေဖာ်ပြ ရမည် ့ အချက်အလက်များနှင် ့ ပူးတွဲပါရှိရမည့် 
အေထာက်အထားများ ပြ ည် ့စံုခြ ငး် ရှိ၊ မရှ ိစိစစ်ပြ းီ ပြ ည် ့စုံေကြ ာငး် ေတွ့ ရှိပါက 
အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်းအဖြ စ် မှတ်ပံုတင်ေပးရန် ေလျှာက်လွှာကုိ လက်ခံ 
ရရိှေကြ ာင်းေပြ စာ ပံုစံ (၆)  ထုတ်ေပးရမည်။ 

၁၃။ အေခြ ခံ၊ မြ ို ့နယ်နှင် ့  တုိင်းေဒသကီး သုိ့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အလုပ်သမား   
အဖဲွ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလျှာက်လွှာနှင် ့စပ်လျဥ်း၍  မြ ို ့နယ် 
မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ယင်းေလျှာက်လွှာပါ ေဖာ်ပြ ချက်များနှင် ့ ပူးတဲွပါ 
အေထာက်အထားများ မှန်ကန်ခုိင်လံုခြ င်း ရိှ၊ မရိှကုိ ေြမပြ င်ကွင်းဆင်း စစ်ေဆး 
 ခြ င်းများ ပြ ုလပု်ပြ းီ လိုအပ်ချက်များရှိပါက လုံေလာက်ေသာ အချိန်အတွင်း 
ထပ်မံဖြ ည် ့ဆည်းတင်ြပေစ၍ ေလျှာက်လွှာကို မူလလက်ခံရရှိသည် ့ေန့ရကမ် ှ
ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း မိမိ၏သေဘာထားနှင် ့အတ ူမှတ်ပုံတင် အရာရှိချုပ်ထံ 
တင်ပြ ရမည။် 

၁၄။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်သည် - 

(က)  မြ ို ့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိက တင်ပြ ေသာ အလုပ်သမား 
အဖွဲ့အစညး်အဖြ စ ် မှတ်ပုံတင်ေပးရန်ေလျှာက်လွှာပါ ေဖာ်ပြ  
ချက်များနှင် ့ ပူးတွဲပါအေထာက်အထားများ မှန်ကန်ခိုင်လုံ 
 ခြ ငး် ရှိ၊ မရှိကို စိစစ်ပြ းီ ယင်းေလျှာက်လွှာ လက်ခံရရိှသည် ့ 
ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း မှတ်ပံုတင်ခြ င်း သုိ့မဟုတ် 
အေကြ ာင်းပြ ချက် ေဖာ်ပြ ၍ ငြ င်းပယ်ခြ င်းပြ ုရမည်။ 

 



၃၁ 

(ခ) အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်နှင့် မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ် 
သမားေရးရာအဖွဲ့တို့အဖြ စ ် မှတ်ပုံတင်ေပးရန် တင်ပြ ေသာ 
ေလျှာက်လွှာပါ ေဖာ်ပြ ချက်များနှင် ့ ပူးတွဲပါ အေထာက် 
အထားများ မှန်ကန်ခိုင်လုံခြ င်း ရှိ၊ မရှိကို စိစစ်ပြ းီ ယင်း 
ေလျှာက်လွှာလက်ခံရရိှသည် ့ ေန့ရက်မှရက်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း 
မှတ်ပံုတင်ရန်ခွင့်ပြ ုခြ င်း သုိ့မဟုတ် အေကြ ာင်းပြ ချက်ေဖာ်ပြ ၍ 
 ငြ င်းပယ်ခြ ငး်ပြ ုရမည်။ 

၁၅။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်သည် - 

(က)  အေခြ ခ၊ံ မြ ို ့နယ်နှင် ့ တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ညန်ယ် 
အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်ေပးရန် 
ေလျှာက်ထားချက်နှင် ့ စပ်လျဥ်း၍ မှတ်ပုံတင်ရန် ခွင် ့ပြ ုပါက 
အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်းအဖြ စ်  အသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ်  
ပံုစံ (၇)တွင် လက်မှတ်ေရးထိုး၍ သက်ဆိုင်ရာ  မြ ို့နယ် 
မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ ေပးပို့ရမည်။  မြ ို့နယ်မှတ်ပုံတင် 
အရာရိှသည် အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်းအဖြ စ် အသိအမှတ်ပြ ု 
လက်မှတ်ကုိ မိမိလက်ခံရရိှသည် ့ေန့မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း 
သက်ဆုိင်ရာ အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်းသုိ့ ေပးပုိ့ရမည်။  

(ခ) အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်နှင့်  မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ 
အလုပ်သမားေရးရာ အဖွဲ့များ၏ မှတ်ပု ံတင်ေပးရန် 
ေလျှာက်ထားချက်နှင် ့စပ်လျဥ်း၍ မှတ်ပု ံတင်ရန်ခွင် ့ ပြ ု 
ပါက အလုပ်သမား အဖဲွ့အစည်းအဖြ စ် အသိအမှတ်ပြ ု 
လက်မှတ်ပံုစံ (၇) ကို  မိမိလက်မှတ်ေရးထိုးသည် ့ေန့ရကမ် ှ
ခုနစ်ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း 
သို့ေပးပို့ရမည်။ 

၁၆။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်သည် - 

(က)  အေခြ ခ၊ံ မြ ို ့နယ်နှင် ့ တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ် ပြ ညန်ယ် 
အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပု ံတင်ေပးရန် 
ေလျှာက်ထားချက်နှင်  ့စပ်လျဥ်း၍ မှတ်ပု ံတင်ေပးရန  ်
 ငြ င်းပယ်လျှင် ယင်းသို့ ငြ င်းပယ်သည် ့အမိန့်ကို  မြ ို့နယ် 
မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ ေပးပို့ရမည်။ မြ ို့နယ် မှတ်ပံုတင်အရာရိှ 
သည်   အဆုိပါ   ငြ င်းပယ်သည် ့အမိန့်ကုိ   လက်ခံရရိှသည် ့ေန့မှ  



၃၂ 

 ခုနစ်ရက်အတွင်း မှတ်ပံုတင်ရန်ြငင်းပယ်ေကြ ာင်း အေကြ ာင်း 
 ကြ ားစာပံုစံ (၈)  ဖြ င် ့ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ 
အစည်းသို့ေပးပို့ရမည်။ 

(ခ) အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်နှင် ့ မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ် 
သမားေရးရာအဖွဲ့များ၏ မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလျှာက်ထား 
ချက်နှင် ့စပ်လျဥ်း၍ မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ငြ င်းပယ်လျှင် 
သက်ဆုိင်ရာ အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်းသုိ ့ မှတ်ပံုတင်ရန် 
ြငင်းပယ်ေကြ ာင်း အေကြ ာင်း ကြ ားစာပံုစံ (၉) ကုိ  မိမိလက်မှတ် 
ေရးထုိးသည် ့ေန့ရက်မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း သက်ဆုိင်ရာ 
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်သို့ေပးပို့ရမည်။ 

၁၇။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး် တစ်ခုသည် မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလျှာက် 
ထားချက်ကို ငြ ငး်ပယ်ခြ ငး်ခံရပါက လိုအပ်ေသာ အချက်များကို ပြ ုပြ င် 
 ဖြ ည့်စွက်ပြ းီ ဤနည်းဥပေဒများပါ မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလျှာက်ထားသည့် 
သက်ဆုိင်ရာ နည်းလမ်းအတုိင်း   ထပ်မံေလျှာက်ထားခြ င်း သုိ့မဟုတ် မှတ်ပံုတင်ေပးရန် 
 ငြ င်းပယ်ေကြ ာင်း အမိန့်ချမှတ်သည် ့ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်း ၉၀ အတွင်း  ပြ ည်ေထာင်စု 
တရားလွှတ်ေတာ်ချု ပ်သုိ ့ ေလျှာက်ထားခြ င်းပြ ုနိုင်သည်။ မှတ်ပုံတင်ေပးရန် 
ေလျှာက်ထားချက်ကို ဒုတိယအကမိ ် ငြ ငး်ပယ်ခြ ငး်ခရံပါက ယင်းသို့ မှတ်ပံုတင် 
ေပးရန် ငြ င်းပယ်ေကြ ာင်း အမိန့်ချမှတ်သည် ့ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်း ၉၀ အတွင်း  
 ပြ ည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချု ပ်သုိ ့ေလျှာက်ထားနိုင်သည်။ 

၁၈။ မှတ်ပုံတင်ခွင် ့ပြ ုသည့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများကို မြ န်မာနိုင်ငံ 
 ပြ န်တမ်းတွင် ထုတ်ပြ နေ်ကြ ညာရမည။် 

၁၉။ (က) မှတ်ပုံတင်ထားေသာ အေခြ ခ၊ံ မြ ို ့နယ်နှင် ့ တိုင်းေဒသကးီ 
သို့မဟုတ် ပြ ညန်ယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၏ 
အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းအဖြ စ် မှတ်ပုံတင်ထားခြ င်းကို 
မိမိဆန္ဒအေလျာက် ပယ်ဖျက်လိုေသာ သက်ဆိုင်ရာ 
အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့သည်  မြ ို ့နယ် မှတ်ပုံတင်အရာရှိမှ 
တစ်ဆင် ့ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်ထံလည်းေကာင်း၊ အလုပ် 
သမားအဖဲွ့ချု ပ်နှင့်  မြ န်မာနုိင်ငံလံုးဆုိင်ရာ  အလုပ်သမားေရးရာ 
အဖဲွ့များ၏ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအဖြ စ် မှတ်ပု ံတင် 
ထားခြ င်းကို မိမိဆန္ဒအေလျာက် ပယ်ဖျက်လိုေသာ 
သက်ဆိုင်ရာ   အလုပ်အမှုေဆာင်    အဖွဲ့သည်    မှတ်ပုံတင် 



၃၃ 

  အရာရှိချုပ်ထံလည်းေကာင်း အလုပ်သမား အဖဲွ့အစည်း 
အဖြ စ် မှတ်ပံုတင်ထားခြ င်းကုိ ပယ်ဖျက်ေပးရန် တင်ပြ ချက် 
ပံုစံ (၁၀)  ဖြ င့် ေပးပို့ရမည်။ 

 (ခ) မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်သည်  နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ  တင်ပြ  
ချက်ကိုရရှိသည် ့အခါ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ 
အစည်းအား မှတ်ပုံတင်ထားခြ ငး်ကို ပယ်ဖျက်ရမည်။ 

၂၀။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်သည် - 

(က)  မြ ို ့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ စိစစ်တင်ပြ ချကအ်ရ လည်း 
ေကာင်း၊ မိမိကိုယ်တိုင်ခိ ုင်လုံစွာသိရှိသဖြ င် ့လည်းေကာင်း 
ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံး အလုပ်သမား 
ဦးေရ သုိ့မဟုတ် အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်းဦးေရ ပြ ည့်မီမှု 
မရိှေတာ့ေကြ ာင်း ေပါ်ေပါက်သည် ့ အလုပ်သမား အဖွဲ့ 
အစည်းအား အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအဖြ စ် မှတ်ပုံတင ်
ထားခြ င်းကို ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။ 

(ခ) နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ မှတ်ပံုတင် ပယ်ဖျက်ခြ င်းခံရသည့် 
အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်းသည် အေခြ ခ၊ံ  မြ ို ့နယ်နှင် ့ တိုင်း 
ေဒသကးီ သို့မဟုတ် ပြ ည်နယ်အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း 
များဖြ စလ်ျှင် သက်ဆိုင်ရာ မြ ို ့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိက  
အဆိုပါ ပယ်ဖျက်သည် ့အမိန့်ကို လက်ခံရရှိသည် ့ေန့မ ှ
ခုနစ်ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း 
သို့  မှတ်ပံုတင်ထားြခင်းမှ ပယ်ဖျက်ေကြ ာင်း အေကြ ာင်း 
 ကြ ားစာပံုစံ (၁၁)  ဖြ င် ့  အေကြ ာင်း ကြ ားနုိင်ေရးအတွက် ေဆာင် 
ရွက်ရမည်။ 

(ဂ)  နည်းဥပေဒခဲွ(က)အရ မှတ်ပံုတင်ပယ်ဖျက်ခြ င်းခံရသည့် အလုပ် 
သမားအဖဲွ့အစည်းသည် အလုပ်သမားအဖဲွ့ချု ပ်နှင် ့ မြ န်မာ 
နုိင်ငံလံုးဆုိင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာ အဖဲွ့များ ဖြ စ်လျှင် 
မှတ်ပံုတင်ထားခြ င်းမှ ပယ်ဖျက်ေကြ ာင်း အေကြ ာင်းကြ ားစာ 
ပံုစံ(၁၁) ဖြ င် ့ အဆိုပါပယ်ဖျက်သည် ့ အမိန့်ကုိ လက်မှတ် 
ေရးထုိးသည် ့ေန့ရက်မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း သက်ဆုိင်ရာ အလုပ် 
သမားအဖွဲ့အစည်းသို့ အေကြ ာငး်ကြ ားရမည်။ 

 



၃၄ 

၂၁။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်အဖြ စ ် မှတ်ပုံတင်ထားခြ င်းကို နည်းဥပေဒ 
၂၀၊ နည်းဥပေဒခွဲ(က) အရ ပယ်ဖျက်ခြ ငး်ခရံေသာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း 
တစ်ခုသည် ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံးအလုပ်သမားဦးေရ 
သို့မဟုတ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဦးေရ ပြ ည့်မီသည် ့အခါ ဤနည်းဥပေဒ 
များပါ မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလျှာက်ထားသည့် သက်ဆုိင်ရာ နည်းလမ်းအတုိင်း 
ထပ်မံေလျှာက်ထားခြ င်း သုိ့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ထားြခင်းကို ပယ်ဖျက်သည် ့ အမိန့်  
ချမှတ်သည် ့ေန့ရက်မှရက်ေပါင်း ၉၀ အတွင်း  ပြ ည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ် 
သို့  ေလျှာက်ထားခြ ငး်ပြ ုနိုင်သည်။ 

အခန်း (၅) 
အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း၏ အခွင့်အေရးနှင့် တာဝန်များ 

၂၂။ အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်းသည် မိမိအဖဲွ့အစည်း၏ဖဲွ့စည်းပံုစည်းမျဉ်းကုိ 
ေရးဆဲွရာတွင်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖဲွ့ဝင်များနှင့် ကုိယ်စားလှယ်များကုိ 
ေရွးချယ်ရာတွင်လည်းေကာင်း ဤနည်းဥပေဒများနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရွက် 
ခွင့်ရှိသည်။ 

၂၃။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်သည် အလုပ်သမားဥပေဒများနှင် ့အညီ 
အလုပ်သမားများ၏ စုေပါင်းအေရးဆိုမှုများကို ေဖြ ရှင်းရာတွင် လုပ်ငန်း 
စည်းကမ်းချက်များကို အလုပ်ရှင်နှင် ့ညှိနှိုင်းရန် မိမိ၏ကိုယ်စားလှယ်များကို 
သတ်မှတ်ေပးရမည်။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူများသည် 
အလုပ်သမားများ၏ ဗဟုသုတဖွံ့ ဖြ ို းတိုးတက်ေစရန်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို း 
တိုးတက်ေစရန် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ေပးပြ းီ အလုပ်သမားများ၏ သက်သာ 
ေချာင်ချိေရးကိစ္စရပ်များကိုလည်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၄။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်သည် အဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့ စည်းပုံစညး်မျဉ်း 
နှင် ့အညီ အဖွဲ့အစည်းဝင်ရရှိေသာ လုပ်ခ၊ လစာ၏ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းထက ်
မများေသာ လစဉ်ထည် ့ဝင်ေကြ းဖြ င့်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း 
များက တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ေသာ ယဥ်ေကျးမှုနှင် ့ အားကစားလုပ်ငန်းများမှ 
ဝင်ေငွဖြ င် ့လည်းေကာင်း၊ သက်ဆုိင်ရာအလုပ်ရှင်၏ လှူဒါန်းေငွဖြ င် ့လည်းေကာင်း၊ 
 ပြ ည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ ကူညီေထာက်ပံ့ေငွဖြ င့်လည်းေကာင်း ရန်ပုံေငွ 
တစ်ရပ်ကို ထူေထာင်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ထိုေထာက်ပံ့ကူညီမှုေကြ ာင် ့ 
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်အေပါ် အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် အစိုးရ၏ လွှမ်းမိုးမှု 
မရှိေစရ။ 



၃၅ 

၂၅။ အလုပ်သမားအဖဲွ့ချု ပ်နှင် ့ မြ န်မာနုိင်ငံလံုးဆုိင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာ 
အဖဲွ့တုိ့သည်  ပြ ည်ပအလုပ်သမားအဖဲွ့ချု ပ်များနှင့် အပြ ည် ပြ ည်ဆုိင်ရာ အလုပ် 
သမားေရးရာအဖဲွ့တုိ့၏ကူညီေထာက်ပ့ံမှုများကုိ ကိုတင်ခွင် ့ပြ ုချက် ရယူရန်မလုိဘဲ 
လက်ခံနုိင်ပြ းီ ယင်းသုိ့လက်ခံရရိှသည် ့အခါ မှတ်ပံုတင်အရာရိှချု ပ်သုိ ့ အသိေပး 
ရမည်။ 

၂၆။ ရန်ပုံေငွထူေထာင်သုံးစွဲရာတွင် - 

(က) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်များ၏ ရန်ပုံေငွကို ယင်းတို့၏ 
ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းများတွင် ေဖာ်ပြ ထားေသာ လူမှုသက်သာ 
ေချာင်ချိေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ယဥ်ေကျးမှု၊ 
အားကစား၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းစသည့် ကိစ္စရပ် 
များနှင် ့ ယင်းကိစ္စရပ်များအတွက် ရည်ရွယ်ေခါ်ယူကျင်းပ 
ေသာ အဆုိပါအလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း၏ အေထွေထွ 
အစည်းအေဝးတွင် အဖွဲ့ဝင်အများစုက အတည်ပြ ုချမှတ ်
ထားသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက်သာ သုံးစွဲရမည်။ 

(ခ) သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့သည် မိမိအဖွဲ့အစည်း 
၏ရန်ပုံ ေငွကို  မြ န်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် 
ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားရှိရမည်။ 

(ဂ) တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်းဖြ င့် ရရိှသည့်ေငွေကြ းနှင့် ပစ္စည်းများ 
ထိန်းချု ပ်ေရးဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များအား လိုက်နာရမည်။  

၂၇။ အေခြ ခ၊ံ မြ ို့နယ်နှင် ့ တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ် ပြ ညန်ယ် အလုပ် 
သမားအဖွဲ့အစည်းများသည် ယင်းတို့၏ နှစ်ချုပ်ေငွစာရင်းနှင် ့ အဖွဲ့အစည်း 
ဝင်အလုပ်သမား အင်အားစာရင်းချုပ်တို့ကို  မြ ို ့နယ် မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ 
လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်နှင် ့ မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ် 
သမားေရးရာအဖွဲ့တို့သည် ယင်းတို့၏ နှစ်ချုပ်ေငွစာရင်းနှင် ့ အဖွဲ့အစည်း 
အေရအတွက် စာရင်းချုပ်တို့ကို မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်ထံလည်းေကာင်း 
သင့်ေလျာ်သလို ေပးပို့ရမည်။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏ ၁၀ ရာခုိင်နှုန်း 
ေအာက်မနည်းေသာ ေပါင်းစည်းဆက်သွယ်ထားသည် ့ အလုပ်သမား အဖဲွ့ 
အစည်းများက ေတာင်းဆိုလျှင် ယင်းတို့၏ နှစ်ချုပ်ေငွစာရင်းကို မှတ်ပုံတင ်
အရာရှိချုပ်ကစစ်ေဆးေစနိုင်သည်။ 

 



၃၆ 

၂၈။ အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပူးေပါင်းခြ င်းနှင့် ခဲွထွက်ခြ င်း 
ကိစ္စရပ်များကုိ သက်ဆုိင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်က မြ ို ့နယ်မှတ်ပုံတင် 
အရာရှိထံ ေလျှာက်ထားရမည်။ 

၂၉။ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်များ ေပြ ာငး်လဲခြ င်း၊ ရုံးေနရာေပြ ာငး်ေရွှ  
ဖွင့်လှစ်ခြ ငး် သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းပုံစညး်မျဉ်းများ ေပြ ာငး်လဲခြ ငး် ကိစ္စရပ်များကို 
 ပြ ုလုပ်လိုေသာ အေခြ ခ၊ံ မြ ို့နယ်နှင် ့ တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ် ပြ ညန်ယ် 
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်တို့သည် မြ ို ့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ လည်းေကာင်း၊ 
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်နှင့် မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့ 
တို့သည် မှတ်ပံုတင်အရာရိှချု ပ်ထံလည်းေကာင်း သက်ဆုိင်ရာေပြ ာင်းလဲမှုပြ ုလုပ် 
သည့်ေန့ရက်မှ ငါးရက်အတွင်း အေကြ ာငး်ကြ ားရမည။် 

အခန်း (၆) 
အလုပ်ရှင်အဖဲွ့အစည်းများ  

၃၀။ အလုပ်ရှင်များသည် အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများကို ဥပေဒအရ 
အပြ ို င်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ 

၃၁။ (က) အလုပ်ရှင် အဖွဲ့အစညး်များ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဥပေဒပါ 
အလုပ်ရှင်ဆိုေသာ စကားရပ်၌ ၁၀ ဧကအထက် လယ်၊ ယာ၊ 
ကိုင်း၊ ကျွန်း၊ နှစ်ရှည်ပင် စိုက်ပျို းေသာေမြ ၊ ဓနိေမြ ၊ 
ဥယျာဥ်ေမြ ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ပန်းမန်စိုက်ပျို းသည့် ေမြ ၊ 
 ခြ ေံမြ ၊ ေမြ နုကျွန်းတို့တွင် စိုက်ပျို းေရးလုပ်ငန်းကိုလည်း 
ေကာင်း၊ ပြ က္ခဒိန်နှစ် တစ်နှစ်အတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး 
အလုပ်သမား နှစ်ဦးနှင် ့အထက် ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်သည့် 
ေမွးမြ ူေရး လုပ်ငန်းကိုလည်းေကာင်း၊ ေဖာ်ပြ ပါ လုပ်ငန်း 
ပမာဏတစ်ခုခုနှင့် ကိုက်ညီေသာ စိုက်ပျို းေရးလုပ်ငန်းနှင် ့ 
ေမွး မြ ူေရးလုပ်ငန်းတို့ကို တွဲဖက်၍လည်းေကာင်း လုပ်ကိုင် 
သူတို့ အကျ ံုးဝင်သည်။ 

(ခ) အလုပ်ရှင်အဖဲွ့အစည်းများ   ဖဲွ့စည်းခြ င်းနှင် ့    မှတ်ပံုတင်ခြ င်းများ 
 ပြ ုရာတွင် ဤနည်းဥပေဒများပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်တို့သည်  ဆီေလျာ် 
သမျှ သက်ဆိုင်ေစရမည်။ 

 



၃၇ 

အခန်း (၇) 
အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်းများ၏ အလံ၊ ဆုိင်းဘုတ်၊ ကုိယ်ပုိင်တံဆိပ်၊ 
ရံုးလုပ်ငန်းနှင့် အစည်းအေဝးကျင်းပခြ င်းဆုိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ 

၃၂။  မြ ို ့နယ် အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း၊ တုိင်းေဒသကီး သုိ့မဟုတ် ပြ ည်နယ် 
အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း၊ အလုပ်သမားအဖဲွ့ချု ပ်နှင့် မြ န်မာနုိင်ငံလံုးဆုိင်ရာ အလုပ် 
သမားေရးရာအဖဲွ့တုိ့၏ အလံနှင် ့ ဆုိင်းဘုတ်သည် အလျား ၆ ေပ၊ အနံ ၃ ေပထက် 
မပိုေစရ။  

၃၃။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်၏ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ကို ေအာက်ပါနမူနာပုံစံ 
အတိုင်း ထားရှိရမည် - 

 

 

 

 

 

 

(က) ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်သည် အချင်း ၂ လက်မ ရှိေသာ စက်ဝိုင်းပုံ 
 ဖြ စ်၍ ထုမှာ ၀.၀၄ လက်မ ရှိရမည်။ 

(ခ) ယင်းစက်ဝိုင်းအတွင်းတွင် အချင်း ၁.၂၅ လက်မရှိ စက်ဝိုင်း 
ရှိရမည်။ 

(ဂ) စက်ဝိုင်း၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ငါးေထာင့်ကြ ယ်တစ်လုံး 
စီရှိရမည်။ 

(ဃ) အချင်းမျဥ်း၏အေပါ်နှင့်ေအာက်တွင် အမှတ်စဥ်နှင့် ရက်စွဲ 
စာတန်းရှိရမည်။ 

(င) အချင်းမျဥ်း၏ အေပါ်ဘက်ခြ မ်းစက်ဝနး်အတွင်းတွင် _____ 
အေခြ ခံ/  မြ ို ့နယ်/ တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ညန်ယ် 
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်/_______အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်/ 
 မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့ ဟူေသာ 
စာသားရှိရမည်။ 

 

အမှတ်စဥ် ---------- 
ရက်စဲွ       ---------- 



၃၈ 

(စ) အချင်းမျဥ်း၏ ေအာက်ဘက်ခြ မ်းစက်ဝနး် အတွင်းတွင် 
________စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ/အလုပ်ဌာန၊ ______ရပ်ကွက်/ 
________ မြ ို ့နယ်/ __________တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ် 
 ပြ ညန်ယ် အမည်ရှိရမည်။ 

၃၄။ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလုပ်အမှုေဆာင် အဖွဲ့တို့၏ 
အစည်းအေဝးများကို အလုပ်တာဝန်၏ ပြ ငပ်အချနိ်များ၌ ကျင်းပနိုင်သည်။ 
သို့ရာတွင် အလုပ်ရှင်၏ သေဘာတူညီချက်အရ အဆိုပါ အစည်းအေဝးများကို 
အလုပ်ချိနအ်တွင်း၌လည်း ကျင်းပနိုင်သည်။ 

၃၅။ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလုပ်အမှုေဆာင် အဖွဲ့တို့၏ 
အစည်းအေဝးများကို စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနအတွင်း ပြ ုလုပ်လိုပါက 
အလုပ်ရှင်၏ ခွင် ့ပြ ုချက်ရယူရမည်။ 

၃၆။ အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များသည် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် 
အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမား နှစ်ဖက်သေဘာတူေသာ အေခြ အေနနငှ့် အတိုင်း 
အတာအတွင်း လိုအပ်ေသာသတင်းအချက်အလက်များနှင် ့ အေထာက်အကူပြ ု 
ပစ္စည်းများကို အလုပ်ရှင်၏ စီမံခန့်ခွဲေရးအပိုင်းမှ ရယူအသုံးပြ ုနိုင်သည်။ 

၃၇။ အ ေြခခံနှင့်  မြ ို့နယ်အလပုသ်မား အဖွဲ့အစည်းများသည် ရုံးစာကို 
လက်ေရးဖြ င် ့ ေရးသားတင်ပြ နိုင်သည်။ 

၃၈။ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် အလုပ်ရှင်၏ သေဘာတူည ီ
ချက် ဖြ င့် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအတွက် အချိန်ပြ ည့် တာဝန် 
ထမ်းေဆာင်နိုင်သည်။ ထိုသို့ အချိန်ပြ ည့်တာဝန် ထမ်းေဆာင်ေသာ ကာလ 
အတွက် လုပ်ခလစာေပးရန် အလုပ်ရှင်၌ တာဝန်မရှိေစရ။ သို့ရာတွင် 
အလုပ်ရှင်က ေထာက်ပံ့ေပးနိုင်ရန် ညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ 

အခန်း (၈) 
အေထွေထွ 

၃၉။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်သည် ယင်းတို့၏ အဖွဲ့ဝင်အင်အားစာရင်း၊ 
အဖွဲ့ ပိုင် ပစ္စည်းစာရင်းနှင့် ေငွစာရင်းကို နှစ်စဉ်ပုံမှန်စစ်ေဆးရာတွင် စာရင်း 
စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ရှိေသာ အသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ်ရပုဂ္ိုဂ လ် သို့မဟုတ် ယငး် 
ပုဂ္ဂုလ်များပါဝင်ေသာအဖွဲ့ဖြ င့် စစ်ေဆးရမည်။ 

 



၃၉ 

၄၀။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်ရုံးနှင့် မြ ို ့နယ် မှတ်ပုံတင် အရာရိှရုံးများတွင ်
အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း တစ်ဖဲွ့ချင်းမှတ်တမ်း ပံုစံ (၁၂) ကို ထားရှိရမည်။ 

၄၁။ အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်ပိတ်ခြ ငး်ပြ ုမည့်အေကြ ာငး်ကို သက်ဆိုင်ရာ 
အလုပ်သမားများသို့လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ မြ ို ့နယ်အလုပ်သမား အဖွဲ့ 
အစည်းသို့လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဖျန်ေဖြ ေရးအဖွဲ့သို့ လည်း 
ေကာင်း အလုပ်ပိတ်မည့်ရက်မတိုင်မီ အနည်းဆုံး ၁၄ ရက် ကို တင၍် အလုပ် 
ပိတ်မည်ဖြ စ်ေကြ ာင်း  ကိုတင်အေကြ ာင်းကြ ားစာ ပံုစံ(၁၃) ဖြ င် ့ အေကြ ာငး် 
 ကြ ားရမည်။ သို့ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဖျန်ေဖြ ေရးအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြ ုချက်ရရှိ 
မှသာ အလုပ်ပိတ်ခြ င်း ပြ ုရမည်။ 

၄၂။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်သည် သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် 
၏ခွင့်ပြ ုချက်ဖြ င် ့ သပိတ်ေမှာက်ခြ ငး်ပြ ုမည့်အေကြ ာငး်ကို အများပြ ညသ်ူ 
ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းြဖစ်ပါက သပိတ်ေမှာက်မည့်ရက် မတိုင်မီ 
အနည်းဆုံး ၁၄ ရက်  ကို တင်၍လည်းေကာင်း၊ အများပြ ည်သူဆိုင်ရာ 
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းနှင် ့ အကျု းံမဝင်ေသာ လုပ်ငန်းဖြ စ်ပါက သပိတ်ေမှာက်မည့် 
ရက်မတုိင်မီ အနည်းဆံုး သံုးရက် ကိုတင်၍လည်းေကာင်း သပိတ်ေမှာက်မည် 
 ဖြ စ်ေကြ ာင်း ကိုတင်အေကြ ာင်းကြ ားစာ ပံုစံ(၁၄)  ဖြ င် ့ သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်နှင် ့ 
ညှိနိှုင်းဖျန်ေဖြ ေရးအဖွဲ့များသို့ အေကြ ာငး်ကြ ားရမည။် 

၄၃။ (က) အလုပ်သမား ဝန်ကီးဌာနသည် မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ် 
ခန့်ထားနိုင်ရန် နိုင်ငံေတာ်သမ္မတသုိ့ အမည်စာရင်းတင်ပြ  
ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ခ) မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်သည် မြ ို ့နယ်မှတ်ပုံတင် အရာရှိများ 
ခန့်ထားနိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

 

 

(ပံု)ေအာင်ကြ ည် 
 ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကးီ 
အလုပ်သမားဝန်ကးီဌာန 

 
 



၄၀ 
ပံုစံ (၁) 

အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း မှတ်ပံုတင်ရန် ေလျှာက်လွှာ 
{ နည်းဥပေဒ  ၁၀ (က) နှင် ့ ၁၁ (က) } 

သို့  

  မြ ို ့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ/မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ် 

 _______________________  မြ ို ့ 

အေကြ ာငး်အရာ။ အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်းအဖြ စ် မှတ်ပံုတင်ေပးပါရန် 
ေလျှာက်ထားခြ င်း 

၁။ ________________________________ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း/   
________________________ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်/ မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ 
အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့အား _____________ ခုနှစ်၊ ________________ လ 
________ ရက်ေန့တွင် ဖွဲ့စည်းခြ ငး်ကို စတင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
၂။ ဤ ____________________ သည် ___________________လုပ်ငန်း 
သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှုတွင်ရှိေသာ အလုပ်သမားများ/အလုပ်သမားအဖွဲ့ 
အစည်းများ / အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်များကို ကိုယ်စားပြ ုေသာ အဖွဲ့အစည်း 
 ဖြ စ်ပါသည်။ 
၃။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး် ဖွဲ့စည်းခြ င်းဆိုင်ရာ အချကအ်လက်      
ပံုစံ (         ) ကိုပူးတွဲတင်ပြ ပါသည်။ 
၄။ ဖဲွ့စည်းပံုစည်းမျဉ်းနှင် ့အတူ ဖဲွ့စည်းပံုစည်းမျဥ်းကုိ အလုပ်အမှုေဆာင် 
အဖဲွ့ဝင်များက သေဘာတူေကြ ာင်း လက်မှတ်ေရးထိုးချက် ပုံစ ံ (၄) ကိုပူးတွဲ 
တင်ပြ အပ်ပါသည်။ 
၅။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်အဖြ စ် မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလျှာက်ထား 
 ခြ ငး်ကို သေဘာတူညီေကြ ာငး် ေအာက်ပါ အလုပ်အမှုေဆာင် ေကာ်မတီဝင် 
များက လက်မှတ်ေရးထိုး ကြ ပါသည် - 

စဥ် အမည် 
နုိင်ငံသားစိစစ်
ေရးကတ်ပြ ား 
အမှတ် 

အဘ 
အမည် 

အလုပ် 
အကုိင် 

အလုပ် 
အမှုေဆာင် 
တာဝန် 

လက်မှတ် 

       
       
       
       
       



၄၁ 

၆။ ___________________________ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း/   
______________________ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်/ မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ 
အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့အား မှတ်ပုံတင်ေပးပါရန် ေလျှာက်ထားအပ်ပါသည်။ 
 
 

 
 

 
(_____________________) 

ဥက္ကဋ္ဌ 
 

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်၏အမည်_______________________ 
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်၏လိပ်စာ_______________________ 
ဖုန်း၊_____________________၊ ဖက်(စ်) ___________________ 
အီးေမးလ် ___________________________________________ 

 
 

၂၀            ခုနှစ်၊                         လ            ရက်။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

တံဆိပ် 



၄၂ 
ပံုစံ (၂) 

အေခြ ခံအလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း ဖွဲ့ စည်းခြ င်းဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 
{ နည်းဥပေဒ ၁၀ (ခ) } 

၁။ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှုအမည် __________________ 
 (ပူးေပါင်းဖွဲ့စည်းရန် ဖြ စလ်ျှင် ပူးေပါင်း 
 ဖွဲ့စည်းမည့်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု 
 အမည်များကိုေဖာ်ပြ ရန်) 
၂။ ယင်းလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု __________________ 
 တွင်ရှိေသာအဖွဲ့အစည်းဝင် အလုပ်သမား 
 အေရအတွက် 
၃။ အဖွဲ့အစညး်တည်ေထာင်သည့် အလုပ်သမားများ၏ အမည်စာရင်း 

 

စဥ် 
အ 
မည် 

နုိင်ငံသား 
စိစစ်ေရး 
ကတ်ပြ ား
အမှတ် 

 
အဘ 
အ 
မည် 

ေမွး  
သက္က 
ရာဇ် 

အလုပ် 
စတင်ဝင် 
ေရာက် 
သည့်ေန့ 

အလုပ် 
အကုိင် 
ရာထူး 

အဖဲွ့ဝင် 
 ဖြ စ် 
သည့် 
ရက်စဲွ 

ေနရပ် 
လိပ်စာ 

 
လက် 
မှတ် 

၁။          

၂။          

၃။          

၄။          

၅။          

၆။          

၇။          

၈။          

၉။          

၁၀။          

၁၁။          

၁၂။          

၁၃။          

၁၄။          

၁၅။          

၁၆။          



၄၃ 
ပံုစံ (၃) 

 မြ ို ့နယ်/တုိင်းေဒသကီး သုိ့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း 
ဖွဲ့ စည်းခြ င်းဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

{ နည်းဥပေဒ ၁၀ (ဂ) } 

၁။  မြ ို ့နယ်/တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ် _________________________ 
  ပြ ည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း 
 အမည်  
၂။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်ဖွဲ့စည်းရန် _________________________ 
 ေထာက်ခံသည် ့ သက်ဆိုင်ရာ အေခြ ခံ/ 
  မြ ို ့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအေရ 
 အတွက် 
၃။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်ဖွဲ့စည်းရန် _________________________ 
 သက်ဆိုင်ရာအေခြ ခံ/ မြ ို ့နယ်အလပု် 
 သမားအဖွဲ့အစည်းများကေထာက်ခံ 
 သည့်ရာခိုင်နှုန်း 
၄။  မြ ို ့နယ်/တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ညန်ယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း 
ဖွဲ့စည်းရန် ေထာက်ခံသည့် အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း အမည်နှင ့် 
ေထာက်ခံချက် 

       

စဥ် 
ေထာက်ခံေသာ 
အလုပ်သမားအဖဲွ့ 
အစည်းအမည် 

ဥက္ကဋ္ဌ အတွင်းေရးမှူး  
မှတ်ချက် အမည် လက်မှတ် အမည် လက်မှတ် 

၁။       

၂။       

၃။       

၄။       

၅။       

 
 
 
 
 
 
 



၄၄ 
ပံုစံ (၄) 

ဖဲွ့စည်းပံုစည်းမျဥ်းကုိ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖဲွ့ဝင်များက သေဘာတူေကြ ာင်း 
လက်မှတ်ေရးထုိးချက်ပံုစံ 

{ နည်းဥပေဒ ၁၀(ဃ)နှင် ့ ၁၁(ဂ)  } 
 

စဥ် အမည် 
နုိင်ငံသား 
စိစစ်ေရး 

ကတ်ပြ ားအမှတ် 

အဘ 
အမည် 

အလုပ် 
အကုိင် 

အလုပ် 
အမှုေဆာင် 
တာဝန် 

လက်မှတ် 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



၄၅ 
ပံုစံ (၅-က) 

အလုပ်သမားအဖဲွ့ချုပ် ဖွဲ့ စည်းခြ င်းဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 
{ နည်းဥပေဒ ၁၁(ခ) } 

  
၁။ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှု၏  ________________________ 
 အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် 

၂။ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်ကို ေထာက်ခံ ________________________ 
 သည့်တိုင်းေဒသကးီ/ ပြ ည်နယ်အလုပ် 
 သမားအဖွဲ့အစည်းအေရအတွက် 

၃။ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် ဖွဲ့စည်းရန် ေထာက်ခံသည့် တိုင်းေဒသကးီ/ 
 ပြ ညန်ယ် အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းစာရင်း 

 

စဥ် 

ေထာက်ခံေသာ 
တုိင်းေဒသကီး/ ပြ ည်နယ် 
အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း 

အမည် 

ဥက္ကဋ္ဌ အတွင်းေရးမှူး 
မှတ်ချက် 

အမည် လက်မှတ် အမည် လက်မှတ် 

၁။       

၂။       

၃။       

၄။       

၅။       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



၄၆ 
ပံုစံ (၅-ခ) 

 မြ န်မာနုိင်ငံလံုးဆုိင်ရာအလုပ်သမားေရးရာအဖဲွ့ ဖွဲ့ စည်းခြ င်းဆုိင်ရာ 
အချက်အလက်များ 

{ နည်းဥပေဒ ၁၁(ခ) } 
 
၁။  မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ________________________________ 
 အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့ 

၂။  မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ  ________________________________ 
 အလုပ်သမားေရးရာ အဖွဲ့ကို 
 ေထာက်ခံသည့် အလုပ်သမား 
 အဖွဲ့ချုပ် အေရအတွက် 

၃။  မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန်ေထာက်ခံ 
သည့် အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်များစာရင်း 

 

စဥ် 
ေထာက်ခံေသာ 
အလုပ်သမား 

အဖဲွ့ချုပ်များအမည် 

ဥက္ကဋ္ဌ အတွင်းေရးမှူး 
မှတ်ချက် 

အမည် လက်မှတ် အမည် လက်မှတ် 

၁။       

၂။       

၃။       

၄။       

၅။       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



၄၇ 
ပံုစံ (၆) 

အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်းအဖြ စ် မှတ်ပံုတင်ေပးရန် ေလျှာက်လွှာကုိ 
လက်ခံရရိှေကြ ာင်းေပြ စာ 

 { နည်းဥပေဒ ၁၂ } 
 

ေပြ စာအမတှစ်ဥ၊် ________________ 
ရက်စွဲ၊  ________________________ 

 
 

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

 
 
 
 
 

 
(____________________) 
 မြ ို ့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ/ 
မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ် 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

တံဆိပ် 



၄၈ 
ပံုစံ (၇) 

အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်းအဖြ စ် အသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ် 
{ နည်းဥပေဒ ၁၅ (က) နှင် ့ (ခ) } 

 

 
 
 ___________________________________________ အလုပ်သမား 
အဖွဲ့အစညး် / အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် /  မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမား 
ေရးရာအဖွဲ့အား မှတ်ပုံတင်အမှတ် ____________  ဖြ င့် ___________ ခုနှစ်၊ 
________________ လ _______ ရက်ေန့တွင် ________________________  
အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းအဖြ စ ် အသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ် ထုတ်ေပး 
လိုက်သည်။ 
 
 
 
 
 

(_______________________) 
မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ် 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

တံဆိပ် 



၄၉ 
ပံုစံ (၈) 

မှတ်ပံုတင်ရန်  ငြ င်းပယ်ေကြ ာင်း အေကြ ာင်းကြ ားစာ 
{ နည်းဥပေဒ ၁၆ (က) } 

 
 ______________ ရက်ေန့တွင် အေခြ ခံ/ မြ ို့နယ်/တုိင်းေဒသကီး သုိ့မဟုတ် 
 ပြ ည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအဖြ စ ်မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလျှာက်လွှာတင် 
ထားသည့် __________________________ အား အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း 
မှတ်ပုံတင်ေပးရန်  ငြ င်းပယ်လိုက်ေကြ ာငး် အေကြ ာငး်ကြ ားသည်။  
 
မှတ်ချက်။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်၏  ငြ င်းပယ်သည် ့အမိန့်ကို ပူးတွဲေပးပို့ 

ပါသည်။ 
 
 
 
 
 
 
 

(__________________) 
 မြ ို ့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ 

 
စာအမှတ် ၊ ____________________________ 
ရက်စွဲ      ၊ ____________________________ 
 
 ဖြ န့်ေဝခြ ငး် 
 - ဥက္ကဋ္ဌ 
   အေခြ ခံ/ မြ ို ့နယ်/ တိုင်းေဒသကးီ/ ပြ ညန်ယ် 
               အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်/အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်/  
     မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့ 
မိတ္တ ူ - 
 - ရုံးလက်ခံ 
 
 
 

တံဆိပ် 



၅၀ 
ပံုစံ (၉) 

မှတ်ပံုတင်ရန်  ငြ င်းပယ်ေကြ ာင်း အေကြ ာင်းကြ ားစာ 
{ နည်းဥပေဒ ၁၆ (ခ) } 

 
 ______________ ရက်ေန့တွင် အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် /  မြ နမ်ာ 
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့အဖြ စ်မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလျှာက်လွှာ 
တင်ထားသည့် ____________________________ အား အလုပ်သမား 
အဖွဲ့အစညး် မှတ်ပုံတင်ေပးရန်  ငြ င်းပယ်လိုက်ေကြ ာငး် အေကြ ာငး်ကြ ားသည်။ 
 
မှတ်ချက်။  ငြ င်းပယ်သည် ့အမိန့်ကို ပူးတွဲေပးပို့ပါသည်။ 
 
 
 

 
 

(__________________) 
မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ် 

 
စာအမှတ် ၊ ____________________________ 
ရက်စွဲ ၊ ____________________________ 
 
 ဖြ န့်ေဝခြ ငး် 
 - ဥက္ကဋ္ဌ၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်/ မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ  
                အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့ 
 
မိတ္တ ူ - 
 - ရုံးလက်ခံ 
 
 
 
 
 

တံဆိပ် 



၅၁ 
ပံုစံ (၁၀) 

အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်းအဖြ စ်မှတ်ပံုတင်ထားခြ င်းမှ ပယ်ဖျက်ေပးရန် 
တင်ပြ ချက် 

{ နည်းဥပေဒ ၁၉ (က) } 
 
သို့  
  မြ ို ့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ/မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ် 

 
_____________ ရက်ေန့တွင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် (___/_______)  ဖြ င့် 

မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ______________________________ အေခြ ခံ/ မြ ို ့နယ်/ 
တိုင်းေဒသကးီ/  ပြ ည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း / အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်/ 
 မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့အား မှတ်ပုံတင်ထားခြ ငး်မှ 
ပယ်ဖျက်ေပးရန် တင်ပြ အပ်ပါသည်။ 
 
ပူးတွဲ - အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး် နည်းဥပေဒအရ ေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့် 

ရှိေသာအဖွဲ့အစည်း၏ ဆုံးဖြ တခ်ျက် 
 
 
 
 
 

(___________________) 
ဥက္ကဌ 

 
 
စာအမှတ် ၊ ___________________________ 
ရက်စွဲ ၊ ___________________________  
 
 
 
 
 

တံဆိပ် 



၅၂ 
ပံုစံ (၁၁) 

မှတ်ပံုတင်ထားခြ င်းမှ ပယ်ဖျက်ေကြ ာင်း အေကြ ာင်းကြ ားစာ 
{ နည်းဥပေဒ ၂၀ (ခ) နှင် ့ (ဂ) } 

 
 _____________ ရက်ေန့တွင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် (____/_______)  ဖြ င့် 
မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ___________________________________ အေခြ ခံ/ မြ ို ့နယ်/ 
တုိင်းေဒသကီး သုိ့မဟုတ်  ပြ ည်နယ် အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း / အလုပ်သမား 
အဖဲွ့ချု ပ်/  မြ န်မာနုိင်ငံလံုးဆုိင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖဲွ့အား မှတ်ပံုတင်ထား 
 ခြ င်းမှ ပယ်ဖျက်လုိက်ေကြ ာင်း အေကြ ာငး်ကြ ားသည်။  
 
မှတ်ချက်။   ပယ်ဖျက်သည် ့အမိန့်ကို ပူးတွဲေပးပို့ပါသည်။ 
 
 
 
 
 

(_____________________) 
 မြ ို ့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ/ 
မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ် 

 
စာအမှတ် ၊ ____________________________ 
ရက်စွဲ  ၊ ____________________________ 
 
 ဖြ န့်ေဝခြ ငး် 
 - ဥက္ကဋ္ဌ 
  အေခြ ခံ/ မြ ို ့နယ်/တိုင်းေဒသကးီ/ ပြ ညန်ယ် 
  အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်/အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်/ 
   မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့ 
 
မိတ္တ ူ -  
        - ရုံးလက်ခံ 
 

တံဆိပ် 



၅၃ 
ပံုစံ (၁၂) 

အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း တစ်ဖဲွ့ချင်းမှတ်တမ်း  
(မှတ်ပံုတင်အရာရိှနှင့် မှတ်ပံုတင်အရာရိှချုပ်ရံုးတွင် ထိန်းသိမ်းရန်) 

{ နည်းဥပေဒ ၄၀ } 
 

၁။ မှတ်ပုံတင်အမှတ်  ________________________________ 
၂။ မှတ်ပုံတင်သည့်ရက်စွဲ  ________________________________ 
၃။ မှတ်ပုံတင်ေလျှာက်ထားသူအဖွဲ့ဝင်များ၏ 
 အမည်  _______________________________________ 
 အလုပ်အကိုင် _______________________________________ 
၄။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်အမည် ______________________________ 
၅။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး် _______________________________ 
 တည်ရာဌာနလိပ်စာ 
၆။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်စတင် _______________________________ 
 တည်ေထာင်သည့်ရက်စွဲ 
၇။ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်များ  

စဥ် အမည် 

အလုပ် 
အမှု 
ေဆာင် 
တာဝန် 

နုိင်ငံ 
သား 
စိစစ်ေရး 
ကတ်ပြ ား 
အမှတ် 

ပညာ 
အရည် 
အချင်း 

ေမွး 
သက္က 
ရာဇ် 

အလုပ် 
အကုိင် 

ေနရပ်လိပ်စာ 

        
        
        
        

၈။ ရန်ပုံေငွစာရင်းဖွင့်လှစ်  ________________________________ 
 ထားရှိသည့်ဘဏ် 
၉။  မြ ို ့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းနှင့် ေပါင်းစည်းဆက်သွယ်ခြ ငး် 
 (က) ရက်စွဲ _______________________________ 
 (ခ) အဖွဲ့အစညး်အမည် _______________________________ 
 (ဂ) အဖွဲ့အစညး်လိပ်စာ _______________________________ 

၁၀။ တိုင်းေဒသကးီ/  ပြ ညန်ယ် အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းနှင့် ေပါင်းစည်း  
 ဆက်သွယ်ခြ ငး် 
 (က) ရက်စွဲ _______________________________ 
 (ခ) အဖွဲ့အစညး်အမည် _______________________________ 
 (ဂ) အဖွဲ့အစညး်လိပ်စာ _______________________________ 



၅၄ 

၁၁။ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ေပါင်းစည်းဆက်သွယ်ခြ ငး် 
 (က) ရက်စွဲ _______________________________ 
 (ခ) အဖွဲ့အစညး်အမည် _______________________________ 
 (ဂ) အဖွဲ့အစညး်လိပ်စာ _______________________________ 

၁၂။  မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာ အဖွဲ့နှင့် ေပါင်းစည်း 
ဆက်သွယ်ခြ ငး် 

 (က) ရက်စွဲ _______________________________ 
 (ခ) အဖွဲ့အစညး်အမည် _______________________________ 
 (ဂ) အဖွဲ့အစညး်လိပ်စာ _______________________________ 

၁၃။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်၏ တည်ရာဌာန လိပ်စာေပြ ာငး်လဲခြ ငး် 
 (က) ေပြ ာင်းလဲသည့်ရက်စွဲ _______________________________ 
 (ခ) ေပြ ာင်းလဲသည့်လိပ်စာ _______________________________ 

၁၄။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်၏ အမည်ေပြ ာငး်လဲခြ ငး် 
 (က) ေပြ ာင်းလဲသည့်ရက်စွဲ _______________________________ 
 (ခ) ေပြ ာင်းလဲလိုက်သည့်အမည် ___________________________ 

၁၅။ အလုပ်အမှုေဆာင်များေပြ ာငး်လဲခြ ငး် 

စဉ် 
ေပြ ာင်းလဲသည် ့ 
ရက်စဲွ 

ေပြ ာင်းလဲသည် ့ 
အလုပ်အမှုေဆာင် 

အမည် 

ယခင် 
အလုပ်အမှုေဆာင် 

အမည် 

တာ 
ဝန် 

မှတ် 
ချက် 

      
      
      

၁၆။ အခြ ားအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးေပါင်းခြ ငး် 
 (က) မှတ်ပုံတင်ရန်အေကြ ာငး်   _______________________________ 
   ကြ ားသည့်ရက်စွဲ  
 (ခ) မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် _______________________________ 
  ပူးေပါင်းသည် 
 (ဂ) ပူးေပါင်းသည့်ရက်စွဲ     ______________________________ 
 (ဃ) ပူးေပါင်းပြ းီအဖွဲ့အစည်း၏ ______________________________ 
  အမည် 
 (င) ပူးေပါင်းပြ းီအဖွဲ့အစည်း၏_______________________________ 
  လိပ်စာ 
 (စ) ပူးေပါင်းပြ းီအဖွဲ့အစည်း၏_______________________________ 
  မှတ်ပုံတင်အမှတ် 



၅၅ 

၁၇။ အခြ ားအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အဖြ စ ်ခွဲထွက်ခြ ငး် 
 (က) အေကြ ာငး်ကြ ားသည့်ရက်စွဲ __________________________ 
 (ခ) မည်သည့်အမည်ဖြ င့်       __________________________ 
  ခွဲထွက်သည် 
 (ဂ) ခွဲထွက်သည့်ရက်စွဲ       __________________________ 

၁၈။ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ေပါင်းစည်း 
ဆက်သွယ်ခြ ငး် 

 (က) ရက်စွဲ        __________________________ 
 (ခ) အဖွဲ့အစညး်အမည်       __________________________ 
 (ဂ) အဖွဲ့အစညး်လိပ်စာ       __________________________ 

၁၉။ ဥပေဒချို းေဖာက်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်း 

စဉ် ရက်စဲွ အေကြ ာင်းအရာ မှတ်ချက် 

    
    
    

၂၀။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်အား မှတ်ပုံတင်ပယ်ဖျက်ခြ ငး် 
 (က) ပယ်ဖျက်သည့်ရက်စွဲ            _________________________ 
 (ခ) ပယ်ဖျက်ရသည့်အေကြ ာင်းရင်း_________________________
 (ဂ) ပယ်ဖျက်မိန့်ထုတ်ပြ န်သည့်ရက်စွဲ ________________________ 

၂၁။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်အား ဖျက်သိမ်းခြ ငး် 
 (က) ဖျက်သိမ်းသည့်ရက်စွဲ  ________________________ 
 (ခ) ဖျက်သိမ်းရသည့်အေကြ ာင်းရင်း ________________________ 
 (ဂ) ဖျက်သိမ်းေကြ ာငး် အေကြ ာငး်ကြ ား_______________________ 
  သည့်ရက်စွဲ 
 
 
 

(____________________) 
မှတ်ပုံတင်အရာရှိ/ 
မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ် 

 
 
 



၅၆ 
ပံုစံ (၁၃) 

အလုပ်ပိတ်မည်ဖြ စ်ေကြ ာင်း  ကိုတင်အေကြ ာင်းကြ ားစာ 
{ နည်းဥပေဒ ၄၁ } 

 
သို့  
       ______________  မြ ို ့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ေဖြ ေရးအဖွဲ့  
       ______________  မြ ို ့နယ၊် _______________ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း 
 
၁။ _______________  မြ ို ့နယ်ရှိ _______________________ လုပ်ငန်း 
သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်မှုကို ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါအတိုင်း (________________) 
ရက်ေန့တွင် အလုပ်ပိတ်လိုသဖြ င့် (၁၄) ရက်ကို တင် တင်ပြ အေကြ ာငး်ကြ ား 
အပ်ပါသည် - 
 

(က) အလုပ်ပိတ်မှုစတင်မည့်ရက် _________________ 
(ခ) အလုပ်ပိတ်ရသည့်အေကြ ာင်းရင်း 
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 

 
၂။ အေကြ ာငး် ကြ ားစာမေပးပို့မီအငြ င်းပွားမှုေဖြ ရှငး်ခြ င်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းများကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
 
 

 
 

(____________________) 
အလုပ်ရှင် 

စာအမှတ် ၊______________________________                                   
ရက်စွဲ ၊______________________________ 
 
 
မိတ္တ ူ - 
 - ရုံးလက်ခံ 
 

 
 

တံဆိပ် 



၅၇ 
ပံုစံ (၁၄) 

သပိတ်ေမှာက်မည်ဖြ စ်ေကြ ာင်း  ကိုတင်အေကြ ာင်းကြ ားစာ 
{ နည်းဥပေဒ ၄၂ } 

 
၁။ အဖွဲ့အစညး်ဝင် အလုပ်သမားအများစု၏ ဆန္ဒပြ ုချကအ်ရ အများ 
 ပြ ည်သူဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း / အများပြ ည်သူဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှု 
လုပ်ငန်းနှင့် အကျ ံုးမဝင်သည့် လုပ်ငန်းဖြ စ်ေသာ _______________________ 
_________________________________ သည် ေအာက်ပါအစီအစဥ်အတိုင်း 
သပိတ်ေမှာက်မည်ဖြ စ်ေကြ ာင်း  ကို တငတ်င်ပြ  အေကြ ာင်းကြ ားအပ်ပါသည် - 

 (က) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစညး်အမည် ______________________ 

 (ခ) အဖွဲ့အစညး်၏မှတ်ပုံတင်အမှတ်/ရက်စွဲ _________________ 

 (ဂ) အဖွဲ့အစညး်၏လိပ်စာ      ____________________________ 

 (ဃ) သပိတ်ေမှာက်မည့်အချိန်နှင့်ေန့ရက် ____________________ 

 (င) သပိတ်ေမှာက်မည့်ေနရာ _____________________________ 

 (စ) သပိတ်ေမှာက်ရာတွင် ပါဝင်မည့်ဦးေရ  __________________ 

 (ဆ) သပိတ်ေမှာက်မည့်နည်းလမ်း __________________________ 

                                             __________________________ 

၂။ အေကြ ာငး်ကြ ားစာမေပးပို့မီအငြ င်းပွားမှုေဖြ ရှငး်ခြ င်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းများကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
 
မှတ်ချက်။ အများပြ ည်သူဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းဖြ စလ်ျှင် သပိတ်ေမှာက် 
စဉ်လုပ်ငနး်ခွင်၌ ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနမည့် အလုပ်သမား အေရ 
အတွက်နှင့် ရာထူးအမျို းအစားအေပါ် သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်နှင့် ညှိနှိုင်းထား 
ေသာ သေဘာတူညီချက်အား ပူးတွဲတင်ပြ ရမည။် 
 
 
     
     
 

(_________________) 
ဥက္ကဋ္ဌ 

 

တံဆိပ် 



၅၈ 

စာအမှတ် ၊ _______________________________ 
ရက်စွဲ   ၊ _______________________________ 
 
 ဖြ န့်ေဝခြ ငး် 
 - အလုပ်ရှင် _________________________________ 
 - ညှိနှိုင်းဖျန်ေဖြ ေရးအဖွဲ့  _________________  မြ ို ့နယ် 
 
 
မိတ္တ ူ - 
 - ရုံးလက်ခံ 


