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၁၃၇၃ ခုနစ
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(၂ဝ၁၁ ခုနှစ၊် အာက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်)
နိေါန်း
ပပည် ောင်စုသမ္တပမန်မာနိုင်ငံ တာ် ဖွဲ ့ စည်းပုံအ ပခခံဥပ ေပုေ်မ ၂၄ နှင့်အညီ အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အ ရးများကို
ကာကွယ် စာင့် ရှာက်ရန်လည်း ကာင်း၊ အလုပ်သမားအချင်းချင်း အကကား၊ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအကကားဆက်ဆံ ရး
ကာင်းမွန် စရန်လည်း ကာင်း၊ အလုပ် သမား အဖွဲ ့ အစည်းများကို စနစ်တကျနှင့် လွတလ
် ပ်စွာဖွဲ ့ စည်း ဆာင်ရွက်နိုင်ရန်
လည်း ကာင်း ပပည် ောင်စုလတ
ွ ် တာ်သည် ဤဥပ ေကို ပပဋာန်းလိုက်သည်။

အခန်း(၁)
အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ပခင်းနှင့် အဓိပ္ာယ် ဖာ်ပပချက်
၁။ (က) ဤဥပ ေကိုအလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းဥပ ေဟု ခါတွင် စရမည်။
(ခ) ဤဥပ ေသည် နိုင်ငံ တာ်သမ္တက အမိန့် ကကာ်ပငာစာပဖင့် သတ်မှတ်သည့် န့ရက်တွင် စတင်အာဏာတည်ရမည်။
၂။ ဤဥပ ေတွင်ပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ပပပါအတိုင်းအဓိပ္ာယ်သက် ရာက် စရမည်(က) အလုပ်သမား ဆိုသည်မှာ န့စားအလုပ်သမား၊ ယာယီအလုပ်သမား၊ စိုက်ပျိုး ရး အလုပ် သမား၊ အိမ်အကူအလုပ်သမား
၊ အစိုးရဝန်ေမ်း၊ အလုပ်သင်တို့အပါအဝင်စီးပွား ရးလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်ပဖစ် စ၊အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းအတွက်ပဖစ် စ မိမိ၏
လုပ်အားအ ပါအားကိုးအားေားပပု လုပ်ကိုင် နသူကိုဆိုသည်။ယင်းစကားရပ်၌တပ်မ တာ်သား၊ပမန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ ့ ဝင်သို့မဟုတ်
တပ်မ တာ်၏ ကွပ်ကဲမှ အာက်ရှိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ ့ အစည်းဝင်တို့ မပါဝင်။
(ခ) အလုပ်ရှင်ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွင် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ သ ဘာတူညီချက်အရ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သ ဘာတူညီ သာ
အခ ကကး ငွပဖင့် အလုပ်သမားတစ်ဦးကိုပဖစ် စ၊ အများကိုပဖစ် စငှားရမ်းလုပ်ကိုင်၍တိုက်ရိုက် သာ်လည်း ကာင်း၊သွယ်ဝိုက်၍
သာ်လည်း ကာင်း စီမံကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်ပပီး အလုပ် သမားကို လုပ်ခ ပးရန် တာဝန်ရှိသူကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်များတွင်အလုပ်
ရှင်တရားဝင်စီမံခန့်ခွဲမှဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လည်းအကျုံးဝင်သည်။
(ဂ) လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ် ဆာင်မှ ဆိုသည်မှာ ပပည် ောင်စု သမ္တပမန်မာနိုင်ငံ တာ်အတွင်းရှိ နိုင်ငံပိုင် သို့မဟုတ် ပုဂ္လိက
စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများနှင့် ယင်းတို့၏ ေုတ်လုပ်မှလုပ်ငန်း၊ ဆာက်လုပ်မှလုပ်ငန်း၊ပပုပပင် ပပာင်းလဲမှလုပ်ငန်း၊
စက်မှလက်မှလုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပို့ ဆာင်မှလုပ်ငန်း၊ ဝန် ဆာင်မှ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အပခားအသက် မွးဝမ်း ကျာင်း အလုပ်
တစ်ခုခုကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အစိုးရဌာနနှင့်အစိုးရအဖွဲ ့ အစည်းများလည်း ပါဝင်သည်။
(ဃ) ဝန် ဆာင်မှလုပ်ငန်းဆိုရာတွင် အများပပည်သူဆိုင်ရာဝန် ဆာင် မှလုပ်ငန်းနှင့် အများပပည်သူနှင့်သက်ဆိုင် ပခင်းမရှိသည့်
ဝန် ဆာင်မလ
ှ ုပ်ငန်းများ ပါဝင်သည်။
(င) အများပပည်သူဆိုင်ရာ ဝန် ဆာင်မှလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ အာက် ဖာ်ပပပါလုပ်ငန်းများကိုဆိုသည်(၁) သယ်ယူပို့ ဆာင် ရးလုပ်ငန်း၊
(၂) ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းနှင့် ဆိပ်ကမ်းကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်း၊
(၃) စာတိုက်၊ တဲလက်စ် သို့မဟုတ် ဖက်(စ်)လုပ်ငန်း၊
(၄) သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ် ရးနည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊
(၅) အများပပည်သူတို့အတွက် ရနံ သို့မဟုတ် ရနံေွက်ပစ္ည်း ပဖန့်ပဖူးသည့်လုပ်ငန်း၊
(၆) အညစ်အ ကကးသိမ်းဆည်း ရး သို့မဟုတ် ကျန်းမာသန့်ရှင်း ရးလုပ်ငန်း၊
(၇) အများပပည်သူတို့အား လျပ်စစ်ဓာတ်အား သို့မဟုတ် လာင်စာစွမ်းအင်ေတ
ု ်လုပ်ပို့လွတ်ပဖန့်ပဖူး သည့်လုပ်ငန်း၊
(၈) အများပပည်သူဆိုင်ရာ ငွ ကကးဝန် ဆာင်မှလုပ်ငန်း၊
(၉) ပပည် ောင်စုအစိုးရက အများပပည်သူဆိုင်ရာဝန် ဆာင် မှလုပ်ငန်းဟု အခါအား လျာ်စွာ သတ်မတ
ှ ်သည့် လုပ်ငန်း။
(စ) အလုပ်ပိတ်ပခင်း ဆိုသည်မှာ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား အပငင်းပွားမှတစ်ခုခုတွင်ညှိနှင်း၍မရနိုင်သည့် အ ပခအ န၌ အလုပ် ရှင်က

လုပ်ငန်းတစ်ခုခု၏ အလုပလ
် ုပ် သာ နရာကို ယာယီ ပိတ်ပခင်း၊အလုပ်ကို ခတ္ရပ်ဆိုင်းေားပခင်း သို့မဟုတ်အလုပခွင်ရှိအလုပ်
သမားများအား ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ခွင့်မပပုပခင်း ကိုဆိုသည်။
(ဆ) သပိတ် မှာက်ပခင်း ဆိုသည်မှာ အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားအပငင်းပွားမှတစ်ခုခုတွင် ညှိနှင်း၍မရနိုင်သည့် အ ပခအ န၌ လူမှ ရး
သို့မဟုတ် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာကိစ္များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အလုပ်သမားအချို ့ ကပဖစ် စ၊အားလုံးက ပဖစ် စဆုံးပဖတ်၍
အလုပ်ရပ်ဆိုင်းပခင်း၊ အလုပလ
် ုပ်ကိုင်ရန် ပဖစ် စ၊ အလုပ်ဆက်လက်လုပ် ကိုင်ရန်ပဖစ် စ ပငင်းဆန်ပခင်း၊ အလုပ် နှာင့် နှး စရန်
ပပုလုပ်ပခင်း သို့မဟုတ် အလုပ်သမားအများစု သ ဘာတူညီမှပဖင့်ေုတလ
် ုပ်မှကိုပဖစ် စ၊ ဝန် ဆာင်မှကိုပဖစ် စ ေိခိုက်ကျဆင်း စ
သည့်စု ပါင်းလုပ် ဆာင်ပခင်းကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အလုပ်သမားများ ၏အသက် သို့မဟုတ် ကျန်းမာ ရးအ ပါ
ရုတ်တရက် ပပင်းေန်စာွ အန္ရာယ်ကျ ရာက်မည်ဟု ယုတ္ိတန်စွာ ယုံကကည်သည့်အ ကကာင်း ကကာင့် လုပ်ငန်းခွင်မှေွက်ခွာသွားနိုင်
သာ ယင်းတို့၏အခွင့်အ ရးကို ကျင့်သုံးပခင်း မပါဝင်။
(ဇ) အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်း ဆိုသည်မှာ ဤဥပ ေအရ ဖွဲ ့ စည်း သာ အ ပခခံအလုပ်သမား အဖွဲ ့ အစည်း၊ ပမို ့ နယ်အလုပ်သမား
အဖွဲ ့ အစည်း၊ တိုင်း ေသကကီးသို့မဟုတ် ပပည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်း၊အလုပ်သမားအဖွဲ ့ ချုပ်နှင့်ပမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ
အလုပ်သမား ရးရာအဖွဲ ့ တို့ကို ဆိုသည်။
(စျ) အလုပ်အမှ ဆာင်အဖွဲ ့ ဆိုသည်မှာ အလုပ်သမား အဖွဲ ့ အစည်း အသီးသီး၏ အလုပ်အမှ ဆာင်အဖွဲ ့ ကို ဆိုသည်။
(ည) ညှိနှင်းဖျန် ပဖ ရးအဖွဲ ့ ဆိုသည်မှာ ဝါဏိဇ္ပဋိပက္အက်ဥပ ေ အရ ဖွဲ ့ စည်း သာပမို ့ နယ်ညှိနှင်းဖျန် ပဖ ရးအဖွဲ ့ ကို ဆိုသည်။
(ဋ) ရန်ပုံ ငွဆိုသည်မှာ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းတစ်ခုတွင် ဤ ဥပ ေအရ တည် ောင် သာ ရန်ပုံ ငွကို ဆိုသည်။

အခန်း(၂)
အလုပသ
် မားအဖွဲ ့ အစည်းများ ဖွဲ ့ စည်းပခင်း
၃။ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ် ဆာင်မှတစ်ခုခုရှိ အလုပ်လုပ်ရန်ပပဋာန်းေား သာ တည်ဆဲဥပ ေ အသီးသီးရှိ သတ်မှတ်ေား သာ
အသက်အရွယ်ရှိ သည့် အလုပ်သမားတိုင်းသည်(က) ယင်းတို့၏ဆန္အ လျာက် အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းတွင် အဖွဲ ့ ဝင်အပဖစ်ပါဝင်ခွင့်နှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းမှနုတေ
် ွက်
ခွင့်ရှိသည်။
(ခ) မိမိတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ် ဆာင်မှ အမျိုးအစားအလိုက်ဖွဲ ့ စည်းေားသည့်အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်း
တစ်ခတ
ု ည်းတွင်သာ အဖွဲ ့ ဝင်အပဖစ် ပါဝင်ခွင့်ရှိသည်။
၄။ အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ရှင်များ၏အကျိုးကို ဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ အလုပ်သမား အဖွဲ ့ အစည်း အဆင့်ဆင့်ကို
ဖွဲ ့ စည်းရာတွင်(က) (၁) အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းကို လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ် ဆာင်မှအမျိုးအစားအလိုက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း တွင်
အလုပ်လုပ်ကိုင် နသည့်အလုပ်သမားအနည်းဆုံး ဦး ရ ၃ဝ ပဖင့် ဖွဲ ့ စည်းနိုင်သည်။ အလုပ်သမားဦး ရ ၃ဝ အာက်ရှိ သာလုပ်ငန်း
သို့မဟုတ လုပ် ဆာင်မှပဖစ်ပါ က လုပ်ငန်းသ ဘာသဘာဝ တူညီ သာ အပခားလုပ်ငန်း သို့မဟုတ်လုပ် ဆာင်မှတစ်ခုခုနှင့်ပူး ပါင်း
ဖွဲ ့ စည်းနိုင်သည်။
(၂) ယင်းသို့ဖွဲ ့ စည်းရာတွင်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းသို့မဟုတ် လုပ် ဆာင်မှရှိစုစု ပါင်းအလုပ်သမားများ၏ ၁ဝ ရာခိုင် နှန်း အာက်
မနည်းသူများက ောက်ခံရမည်။
(ခ) ပမို ့ နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းကိုလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်လုပ် ဆာင်မှအမျိုးအစားအလိုက်သက်ဆိုင်ရာ ပမို ့ နယ်အတွင်းရှိ
အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်း စုစု ပါင်း၏ ၁ဝ ရာခိုင်နှန်း အာက်မနည်း သာ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းများက ောက်ခံ
လျင်ဖွဲ ့ စည်းနိုင်သည်။
(ဂ) တိုင်း ေသကကီး သို့မဟုတ်ပပည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းကိုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ်လုပ် ဆာင်မှအမျိုးအစားအလိုက်
သက်ဆိုင်ရာ တိုင်း ေသကကီး သို့မဟုတ်ပပည်နယ်အတွင်းရှိပမို ့ နယ်အလုပ် သမား အဖွဲ ့ အစည်းစုစု ပါင်း၏ ၁ဝ ရာခိုင်နှန်း အာက်
မနည်း သာအလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းများက ောက်ခလ
ံ ျင်ဖွဲ ့ စည်းနိုင်သည်။
(ဃ) အလုပ်သမားအဖွဲ ့ ချုပ်ကိုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ်လုပ် ဆာင်မှအမျိုးအစားအလိုက်တိုင်း ေသကကီးသို့မဟုတ်ပပည်နယ်အလုပ်သမား
အဖွဲ ့ အစည်း စုစု ပါင်း၏ ၁ဝ ရာခိုင်နှန်း အာက်မနည်း သာ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းများက ောက်ခံလျင်ဖွဲ ့ စည်းနိုင်သည်။
(င) ပမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမား ရးရာအဖွဲ ့ ကိုလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်လုပ် ဆာင်မှအမျိုးအစားအလိုက်ဖွဲ ့ စည်းေား သာ
အလုပ်သမားအဖွဲ ့ ချုပ်စုစု ပါင်း၏ ၂ဝ ရာခိုင်နှန်း အာက် မနည်း သာ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ ချုပ်များက ောက်ခံလျင်ဖဲွ ့ စည်းနိုင်သည်။

၅။ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းများသည်ကိုယ်ပိုင်အမည်၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်တို့ပဖင့် ဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်၊စဉ်ဆက်မပပတ်ဆက်ခံ ဆာင်ရွက်
ပိုင်ခွင့်၊ တရားစွဲဆိုနိုင်ခွင့်နှင့်တရားစွဲဆိုခံနိုင်ခွင့်ရှိ စရမည်။
၆။ပမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမား ရးရာအဖွဲ ့ နှင့်အလုပ်သမားအဖွဲ ့ ချုပ်များသည်ဥပ ေနှင့်အညီဖွဲ ့ စည်းေား သာအဖွဲ ့
အစည်းများ သို့မဟုတ်အပခားအလုပ်သမားအဖွဲ ့ ချုပ်များနှင့်လည်း ကာင်း၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမား ရးရာအဖွဲ ့ နှင့်
လည်း ကာင်း၊ ပပည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခု၏ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ ချုပ်များနှင့်လည်း ကာင်းအပပန်အလှန်ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
ေို့ပပင်အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ ့ ချုပ်များနှင့်လည်း ပါင်းစည်းဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
၇။ (က) ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းများ၏ အလုပ်အမှ ဆာင်အဖွဲ ့ ကိုအဖွဲ ့ ဝင်အနည်းဆုံးငါးဦးနှင့်အေက်‘‘မ’’ ဂဏန်းအ ရ
အတွက်ပဖင့် ရွးချယ်ဖွဲ ့ စည်းရမည်။
(ခ) ပမို ့ နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်း၊ တိုင်း ေသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းနှင့်အလုပ်သမားအဖွဲ ့ ချုပ်
တို့ကိုအလုပ်အမှ ဆာင်အဖွဲ ့ ဝင်အနည်းဆုံးခုနစ်ဦးမှအများဆုံး ၁၅ဦးအေိရှိ သာ‘‘မ’’ဂဏန်းအ ရအတွက်ပဖင့်ဖွဲ ့ စည်းရမည်။
(ဂ) ပမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမား ရးရာအဖွဲ ့ ကိုအလုပ် အမှ ဆာင်အဖွဲ ့ ဝင်အနည်းဆုံး ၁၅ဦးမှအများ ဆုံး ၃၅ ဦး အေိရှိ သာ
‘‘မ’’ ဂဏန်းအ ရအတွက်ပဖင့်ဖွဲ ့ စည်းရမည်။
၈။ အလုပ်ရှင်များသည် အလုပ်ရှင်အဖွဲ ့ အစည်းများကိုဤဥပ ေအရ အပပိုင်ဖွဲ ့ စည်းနိုင်သည်။

အခန်း(၃)
မှတပ
် တ
ုံ င်ပခင်း
၉။(က) မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်သည်နိုင်ငံ တာ်သမ္တကတာဝန် ပးအပ်သူပဖစ်ရမည်။
(ခ) ပမို ့ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်က တာဝန် ပးအပ်သူပဖစ်ရမည်။
၁ဝ။ သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းသည်မိမိအဖွဲ ့ အစည်းနှင့်လိုက် လျာညီ ေွပဖစ်ပပီး ဤဥပ ေပါ ပပဋာန်းချက်များနှင့်
မဆန့်ကျင် စဘဲ အာက်ပါအချက်များပါဝင်သည့် အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်း၏ဖွဲ ့ စည်းပုံစည်းမျဉ်း များကိုအဖွဲ ့ အစည်းဝင်အများစု၏
သ ဘာတူညီချက်ပဖင့် ရးဆွဲရမည်-

(က) အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအမည်၊
(ခ) ေူ ောင်ပခင်း၏ရည်ရွယ်ချက်၊
(ဂ) အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းဝင်အပဖစ်စိစစ်ပခင်း၊ ဝင်ခွင့်ပပုပခင်း၊ အသိအမှတ်ပပုလက်မှတ်ေုတ် ပးပခင်းနှင့်အလုပ်သမားအဖွဲ ့
အစည်းဝင်အပဖစ်မှနုတ်ေွက်ပခင်းဆိုင်ရာကိစ္ရပ်များ၊
(ဃ) အလုပ်အမှ ဆာင်အဖွဲ ့ ဝင်များ ရွးချယ်တာဝန် ပးပခင်း၊တာဝန်မှဖယ်ရှားပခင်းနှင့်နုတ်ေွက်ပခင်းဆိုင်ရာ ကိစ္ရပ်များ၊
(င) အစည်းအ ဝးကျင်းပပခင်းဆိုင်ရာကိစ္ရပ်များ၊
(စ) ရန်ပုံ ငွေူ ောင်ပခင်း၊ ယင်းရန်ပုံ ငွအား ေိန်းသိမ်းပခင်းနှင့်သုံးစွဲပခင်းဆိုင်ရာ ကိစ္ရပ်များ၊
(ဆ) ရန်ပုံ ငွကိုလစဉ်စစ် ဆးပခင်းနှင့်နှစ်စဉ်စစ် ဆးပခင်းဆိုင်ရာ ကိစ္ရပ်များ။
၁၁။ (က) ပမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမား ရးရာအဖွဲ ့ နှင့်အလုပ်သမားအဖွဲ ့ ချုပ်တို့မှအပ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းတစ်ခုခု၏
အလုပ်အမှ ဆာင်အဖွဲ ့ သည်သက်ဆိုင်ရာပမို ့ နယ်မှတ်ပုံတင် အရာရှေ
ိ ံမိမိအဖွဲ ့ အစည်း၏ ဖွဲ ့ စည်းပုံစည်းမျဉ်းများကိုပူးတွဲလျက်သတ်
မှတ်ချက်နှင့်အညီတင်ပပပပီး လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ် ဆာင်မှအမျိုးအစားအလိုက်အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်း အပဖစ်မှတ်ပုံတင်ရမည်။
(ခ) ပုေ်မခွဲ(က)အရ မှတ်ပုံတင်ရာတွင်အ ပခခံအလုပ်သမား အဖွဲ ့ အစည်းပဖစ်ပါကသက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းတည် ောင်
သည့်အဖွဲ ့ ဝင်များကလည်း ကာင်း၊ ပမို ့ နယ်အလုပ် သမားအဖွဲ ့ အစည်းနှင့်တိုင်း ေသကကီး သို့မဟုတ်ပပည်နယ် အလုပ်သမား
အဖွဲ ့ အစည်းတို့ပဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမား အဖွဲ ့ အစည်း၏ အလုပ်အမှ ဆာင်အဖွဲ ့ ဝင်များကလည်း ကာင်းသက်ဆိုင်ရာ
ဖွဲ ့ စည်းပုံစည်းမျဉ်းကိုသ ဘာတူ ကကာင်း လက်မှတ် ရးေိုးေားသည့်ပုံစံပူးတွဲပါရှိရမည်။
၁၂။ ပမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမား ရးရာအဖွဲ ့ နှင့်အလုပ်သမားအဖွဲ ့ ချုပ်တစ်ခုခု၏အလုပ်အမှ ဆာင်အဖွဲ ့ သည် မှတ်ပုံတင်
အရာရှိချုပ်ေံမိမိ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်း၏ ဖွဲ ့ စည်းပုံစည်းမျဉ်းကိုသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ တင်ပပ ပပီးပမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ
အလုပ်သမား ရးရာအဖွဲ ့ နှင့် လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ် ဆာင်မှ အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်သမားအဖွဲ ့ ချုပ်အပဖစ် မှတ်ပုံတင်ရ
မည်။ ယင်းသို့မှတ်ပုံတင်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအလုပ်အမှ ဆာင်အဖွဲ ့ ဝင်များကဖွဲ ့ စည်းပုံစည်းမျဉ်းကို
သ ဘာတူ ကကာင်းလက်မှတ် ရးေိုးေားသည့်ပုံစံ ပူးတွဲပါရှိရမည်။

အခန်း(၄)
အလုပ်အမှ ဆာင်အဖွဲ ့ ၏ လုပင
် န်းတာဝန်များ
၁၃။ အလုပ်အမှ ဆာင်အဖွဲ ့ သည် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်း၏ ရန်ပုံ ငွကို ေိန်းသိမ်းရမည်။
၁၄။ အလုပ်အမှ ဆာင်အဖွဲ ့ သည် လစဉ် ကာက်ခံရရှိ သာ ရန်ပုံ ငွများ၊ အပခားရန်ပုံ ငွများနှင့် အသုံးစာရင်းများအတွက်လချုပ် ငွ
စာရင်းနှင့် နှစ်ချုပ် ငွစာရင်းများ ပပုစုေားရှိရမည့်အပပင် နှစ်စဉ်ဘဏာ ရးနှစ် ကုန်ဆုံးသည့်အခါတိုင်းအလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်း၏
နှစ်ချုပ် ငွစာရင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ပမို ့ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့လည်း ကာင်း၊ ပမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ် သမား ရးရာအဖွဲ ့
နှင့်အလုပ်သမားအဖွဲ ့ ချုပ်တု့ိ၏ နှစ်ချုပ် ငွစာရင်းကို မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်ေံသို့ လည်း ကာင်း မပျက်မကွက် ပးပို့ရမည်။
၁၅။ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ် ဆာင်မှအမျိုးအစားအလိုက် မှတ်ပုံတင်ေား ပပီးပဖစ် သာ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းတစ်ခုနှင့်
တစ်ခုပူး ပါင်းပခင်းသို့မဟုတ်ပူး ပါင်းေား သာ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းမှ ပပန်လည်ခွဲေွက်ပခင်း ပပုလုပ်လိုပါကအလုပ်သမား
အဖွဲ ့ အစည်းများ၏ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အမှ ဆာင် အဖွဲ ့ ဝင်အများစု၏ သ ဘာတူညီချက်ပဖင့် သက်ဆိုင်ရာ
ပမို ့ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ လျာက်ေားရမည်။
၁၆။ အလုပ်အမှ ဆာင်အဖွဲ ့ ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အာက်ပါအတိုင်းပဖစ်သည် (က) အလုပ်သမားများကို ကိုယ်စားပပုရန်၊
(ခ ) အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အ ရးများနှင့် အကျိုးစီးပွားများကိုကာကွယ်သည့် ဆာင်ရွက်မှများ လုပ်ကိုင်ရန်၊
(ဂ ) အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟုသုတ ဖွံ့ ပဖိုးတိုးတက် စရန်၊
(ဃ) ကုန်ေုတ်စွမ်းအားဖွံ့ ပဖိုးတိုးတက် စ ရးကို အ ောက်အကူပပုသည့် အရည်အချင်းပမင့် အလုပ်သမားများ ပါ ပါက်လာ စ
ရးအတွက် လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းများနှင့်ကျမ်းကျင်မှသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ရန်၊
(င) သမဝါယမ၊ အိမ်ရာ၊ သက်သာ ချာင်ချိ ရးနှင့် အလားတူ ရည်ရွယ်ချက်များပါဝင် သာ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းနှင့် ၄င်း၏အဖွဲ ့
ဝင်များအကျိုးရှိ စမည့် လုပ်ငန်းအားလုံးကို ဆာင် ရွက်ရန်။

အခန်း(၅)
အလုပသ
် မားအဖွဲ ့ အစည်း၏အခွင့်အ ရးနှင့်တာဝန်များ
၁၇။ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းများသည် ယင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင် သာဖွဲ ့ စည်းပုံစည်းမျဉ်းကို ရးဆွဲရာတွငလ
် ည်း ကာင်း၊ယင်းကိုယ်
စားလှယ်များကို ရွးချယ်ရာတွင်လည်း ကာင်း၊ ယင်းတု့ိ၏ စီမံခန့်ခွဲမှနှင့်လုပ်ငန်း ဆာင်တာများကို ဆာင်ရွက်ရာတွင်
လည်း ကာင်း၊ ယင်းတို့၏အစီအစဉ်များ ရးဆွဲချမှတ်ရာတွင်လည်း ကာင်း လွတ်လပ်စွာ ဆာင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိ စရမည်။
အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းများသည် အလုပ်သမားဆိုင်ရာ ဥပ ေများပါ အခွင့်အ ရးများကို အလုပ်သမားများရရှိခံစားနိုင်ပခင်း
မရှိပါက အလုပ်ရှင်နှင့်ညှိနှင်း ပဖရှင်း ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိပပီး သ ဘာတူညီချက်မရရှိခဲ့လျင် သက်ဆိုင်ရာဥပ ေနှင့်အညီအလုပ်ရှင်ေံ
တာင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။
၁၈။ အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမားတစ်ဦးဦးအား အလုပ်မှေုတ်ပယ်ရာတွင် ေိုသို့အလုပ်မှေုတ်ပယ် သာ အ ကကာင်းရင်းများသည်
အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းဝင်ပဖစ်မှ သို့မဟုတ် အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းတွင် လုပ် ဆာင်မှနှင့်သက်ဆိုင်လျင်ပဖစ် စ၊ အလုပ်သမား
ဥပ ေများနှင့် ညီညွတ်မှမရှိဟုယုံကကည်ရန်အ ကကာင်းရှိလျင်ပဖစ် စ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းသည် ေိုအလုပ်သမားအား အလုပ်ပပန်
လည်ခန့်ေား ပးရန် သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်အား တာင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။
၁၉။ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းများသည် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအပငင်းပွားမှကို ညှိနှင်းဖျန် ပဖ ရးအဖွဲ ့ က ပဖရှင်းရာတွင်
အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ စလွတ်ခွင့်ရှိသည်။ အလားတူအဆင့်ဆင့် သာ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းများ၏ကိုယ်စားလှယ်
များ ပါဝင်ဖွဲ ့ စည်းေားသည့်ဖျန် ပဖ ရးခုံရုံးများသို့လည်း ကိုယ်စားလှယ်များ စလွတ်ခွင့်ရှိသည်။
၂ဝ။ အလုပ်သမားဥပ ေများပါ အလုပ်သမားအခွင့်အ ရး သို့မဟုတ် အကျိုးစီးပွားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်နှင့်
တာင်းဆိုသူအလုပ်သမားတို့ ဆွး နွးရာတွင် အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်း၏ ကိုယ်စားလှယ်များလည်း ပါဝင် ဆွး နွးခွင့်ရှိသည်။
၂၁။ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းများသည် အလုပ်သမားဥပ ေများနှင့်အညီအလုပ်သမားများ၏စု ပါင်းအ ရးဆိုမှများကို ပဖရှင်းရာ

တွင်ပါဝင် ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
၂၂။ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းများသည် အစည်းအ ဝးများပပုလုပ်ပခင်း၊သပိတ် မှာက်ပခင်းနှင့်စု ပါင်းအ ရးဆိုပခင်းတို့ကို ဆာင်ရွက်
ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ ့ ချုပ်က ချမှတ်ေား သာလုပေ
် ုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်း၊ ညွန်ကကားချက်များနှင့်
အညီ ပငိမ်းချမ်းစွာ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၃။ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းများသည် အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားများအကကား လုပ်ငန်းများ၏စီမံခန့်ခွဲ ရးပိုင်းဆိုင်ရာ သ ဘာတူ
ညီချက်များ၊ တစ်ဦးချင်းအလုပ်ခန့်ေားမှဆိုင်ရာ သ ဘာတူညီချက်စာချုပ်များ၊ ကတိဝန်ခံချက်များနှင့် အပခားတစ်ဦးချင်းသ ဘာ
တူညီချက်များ ပပုလုပ်ရာတွင် ကူညီ ဆာင်ရွက် ပးရမည်။

အခန်း(၆)
ရန်ပုံ ငွေူ ောင်ပခင်းနှင့် သုးံ စွဲပခင်း
၂၄။ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအသီးသီးသည် ရန်ပုံ ငွတစ်ရပ်စီကို သီးပခားေူ ောင်ခွင့်ရှိသည်။
၂၅။ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းများသည်(က) မိမိတို့အဖွဲ ့ အစည်း၏ ဖွဲ ့ စည်းပုံစည်းမျဉ်းပါအတိုင်း အလုပ်သမား အဖွဲ ့ အစည်းဝင် ကကး၊ အဖွဲ ့ အစည်းဝင် အလုပ်သမားရရှိ
သည့် လုပ်ခလစာ၏ နှစ်ရာခိုင်နှန်းေက် မများ သာ လစဉ် ေည့်ဝင် ကကး၊ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းများက တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်
သာ ယဉ် ကျးမှနှင့် အားကစားလုပ်ငန်းများမှ ဝင် ငွ၊သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင်က လှူေါန်း သာ ငွတို့ပဖင့် ရန်ပုံ ငွေူ ောင်ခွင့်
ရှိသည်။
(ခ) ပပည် ောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ က ပးအပ် သာ ကူညီ ောက်ပံ့မှများ တွင် ငွ ကကးပါဝင်ပါက ယင်းကိုရန်ပုံ ငွေဲသို့ ေည့်သွင်းရမည်။
( ဂ ) တရားမဝင် သာနည်းလမ်းပဖင့် ရရှိ သာ ငွ ကကးနှင့် ပစ္ည်းများေိန်းချုပ် ရးဥပ ေပါ ပပဋာန်းချက်များအားလိုက်နာရမည်။
၂၆။ အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းများသည် အဖွဲ ့ အစည်းဝင် အလုပ်သမား ရရှိသည့် လုပ်ခလစာ၏ နှစ်ရာခိုင်နှန်းေက်မများ
သာ လစဉ်ေည့်ဝင် ကကးကို ပမို ့ နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်း၊ တိုင်း ေသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်း၊
အလုပ်သမားအဖွဲ ့ ချုပ်နှင့် ပမန်မာနိုင်ငံ လုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမား ရးရာအဖွဲ ့ သို့ သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ ့ ချုပ်ကသတ်မှတ် ပး
သည့်အတိုင်း ခွဲ ဝ ပးရမည်။
၂၇။ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းမျာ၏ ရန်ပုံ ငွကို ယင်းတို့၏ ဖွဲ ့ စည်းပုံစည်းမျဉ်းများတွင် ဖာ်ပပေား သာ လူမှသက်သာ ချာင်ချိ ရး
၊ ပညာ ရး၊ကျန်းမာ ရး၊ ယဉ် ကျးမှ၊ အားကစား၊ ကျမ်းကျင်မှဆိုင်ရာသင်တန်း စသည့်ကိစ္ရပ်များနှင့် ယင်းကိစ္ရပ်များအတွက်
ရည်ရွယ် ခါယူကျင်းပ သာ အဆိုပါအလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်း၏ အ ေွ ေွအစည်းအ ဝးတွင် အဖွဲ ့ ဝင်အများစုကအတည်
ပပုချမှတ်ေားသည့်ကိစ္ရပ်များတွင်သာ သုံးစွဲရမည်။
၂၈။ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အမှ ဆာင်အဖွဲ ့ သည် မိမိအဖွဲ ့ အစည်း၏ ရန်ပုံ ငွကို ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဘဏ်တစ်ခုခုတွင်ဘဏ်စာရင်း
ဖွင့်လှစေ
် ားရှိရမည်။

အခန်း(၇)
အလုပ်ရင
ှ ၏
် တာဝန်များ
၂၉။ အလုပ်ရှင်သည် မိမိလုပ်ငန်း၏ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းများကို အလုပ် သမားများအား ကိုယ်စားပပုသည့်အဖွဲ ့ အစည်းများ
အပဖစ် အသိအမှတ်ပပုရမည်။
၃ဝ။ အလုပ်ရှင်သည် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အမှ ဆာင်အဖွဲ ့ ၏ ောက်ခံချက်ပဖင့် တာဝန်တစ်ခုခု ပးအပ်ပခင်းခံရ သာအလုပ်အမှ
ဆာင်အဖွဲ ့ ဝင်တစ်ဦးအားအပခားနည်းသ ဘာတူညီေားသည်မှအပ ယင်းတာဝန်ကို ေမ်း ဆာင်ရန်တစ်လလျင်နှစ်ရက်ေက်
မပို စဘဲခွင့်ပပုရမည်။ယင်းကာလကိုမိမိလုပ်ငန်းရှိ မူလတာဝန်ကို ေမ်း ဆာင် နသကဲ့သို့ မှတ်ယူရမည်။
၃၁။ အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းများက မိမိတို့အလုပ်သမား များ၏ အကျိုးအတွက် အကူအညီများ တာင်းခံလာလျင်
တတ်နိုင်သ ရွ ့ အကူအညီ ပးရမည်။ သို့ရာတွင် အလုပ်ရှင်သည် ငွ ကကး သို့မဟုတ် အပခားနည်းပဖင့် ယင်း၏လွမ်းမိုးမှ သို့မဟုတ်
ေိန်းချုပ်မှပဖင့် အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းများ တည် ောင်ပခင်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် ဆာင်ရွက်ပခင်းပပုရန်မတ
ှ ်ပုံတင်
အရာရှိချုပ်၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၃၂။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အာက်ပါအတိုင်းပဖစ်သည် -

(က) ပမို ့ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုသတ်မှတ်ပခင်း၊ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပမို ့ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏
(ခ) အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအပဖစ် မှတ်ပတ
ုံ င် ပးရန် လျာက်ေားစိစစ်တင်ပပချက်ကို အဆုံးအပဖတ် ပးပခင်း၊
(ဂ) အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအပဖစ် မှတ်ပတ
ုံ င် ပးရန် လျာက်ေားလာလျင် လျာက်ေားမှကိုလက်ခံရရှိသည့် န့မှရက် ပါင်း
၃ဝအတွင်းမှတ်ပုံတင်ပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆုံးအပဖတ် ပးပခင်း၊
(ဃ) လိမ်လည်၍ သာ်လည်း ကာင်း၊ မှားယွင်း၍ သာ်လည်း ကာင်းအလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအပဖစ် မှတ်ပုံတင်ခဲ့လျင်ပဖစ် စ၊
အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအပဖစ် ဆာင်ရွက်ရန်မဟုတ်ဘဲ အပခားရည်ရွယ်ချက်ပဖင့်လုပ် ဆာင်ရန် မှတ်ပုံတင်ခလ
ဲ့ ျင်ပဖစ် စ အလုပ်
သမားအဖွဲ ့ အစည်းတစ်ခုအား မှတ်ပုံတင်ပခင်းမှ ပယ်ဖျက် ရးအတွက်တရားစွဲဆိုရန် သက်ဆိုင်ရာ ပမို ့ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ
အားညွန်ကကားပခ၊င်း
(င) အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်း၏ ၁ဝ ရာခိုင်နှန်း အာက် မနည်း သာ ပါင်းစည်းဆက်သွယ်ေားသည့် အလုပ်သမားအဖွဲ ့
အစည်းများက တာင်းဆိုလျင် ပမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမား ရးရာအဖွဲ ့ နှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ ့ ချုပ်များ၏ နှစ်ချုပ်
စာရင်းများကို စစ် ဆးပခင်းနှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအဆင့်ဆင့်၏ နှစ်ချုပ်စာရင်းများကို စစ် ဆး စပခင်း၊
(စ) အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုပူး ပါင်းပခင်း သို့မဟုတ်ပူး ပါင်းေား သာ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းမှပပန်လည်
ခွဲေွက်ပခင်းပပုရန် လျာက်ေားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပမို ့ နယ် မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏စိစစ်တင်ပပချက်ကို အဆုံးအပဖတ် ပးပခင်း၊
(ဆ) အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအပဖစ် မှတ်ပုံတင်ေားပခင်းကို ပုေ်မ ၃၃ ပါ အ ကကာင်းတစ်ရပ်ရပ်အရပယ်ဖျက်ရန် ပမို ့ နယ်မှတ်ပုံတင်
အရာရှိ၏ တင်ပပချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆုံးအပဖတ် ပးပခင်း။
၃၃။ အာက် ဖာ်ပပပါ အ ကကာင်းတစ်ရပ်ရပ် ပါ ပါက်ခဲ့လျင် မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်သည် အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းတစ်ခုအား
မှတ်ပတ
ုံ င်ေားပခင်းမှ ပယ်ဖျက်နိုင်သည်(က) အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအပဖစ် မှတ်ပတ
ုံ င်ေားပခင်းကိုပယ်ဖျက် ပးရန်သက်ဆိုင်ရာအလုပ်အမှ ဆာင်အဖွဲ ့ က လျာက်
ေားပခင်း၊
(ခ) သတ်မတ
ှ ်ေားသည့် အနည်းဆုံး အလုပ်သမားဦး ရ သို့မဟုတ်အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းဦး ရ ပပည့်မီမှမရှိ တာ့ ကကာင်း စိစစ်
တွ ့ ရှိရပခင်း။

အခန်း(၈)
မှတပ
် တ
ုံ င်အရာရှိချုပ်၏ တာဝန်နှင့်လပ
ု ်ပိုငခ
် ွငမ
့် ျား
၃၂။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အာက်ပါအတိုင်းပဖစ်သည် (က) ပမို ့ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုသတ်မှတ်ပခင်း၊
(ခ) အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအပဖစ် မှတ်ပတ
ုံ င် ပးရန် လျာက်ေားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပမို ့ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ စိစစ်တင်ပပချက်
ကို အဆုံးအပဖတ် ပးပခင်း၊
(ဂ) အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအပဖစ် မှတ်ပတ
ုံ င် ပးရန် လျာက်ေားလာလျင် လျာက်ေားမှကိုလက်ခံရရှိသည့် န့မှရက် ပါင်း
၃ဝအတွင်းမှတ်ပုံတင်ပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆုံးအပဖတ် ပးပခင်း၊
(ဃ) လိမ်လည်၍ သာ်လည်း ကာင်း၊ မှားယွင်း၍ သာ်လည်း ကာင်းအလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအပဖစ်မှတ်ပုံတင်ခဲ့လျင်ပဖစ် စ
၊အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအပဖစ် ဆာင်ရွက်ရန်မဟုတ်ဘဲ အပခားည်ရွယ်ချက်ပဖင့်လုပ် ဆာင်ရန် မှတ်ပုံတင်ခဲ့လျင်ပဖစ် စ အလုပ်
သမားအဖွဲ ့ အစည်းရတစ်ခုအား မှတ်ပုံတင်ပခင်းမှ ပယ်ဖျက် ရး အတွက်တရားစွဲဆိုရန် သက်ဆိုင်ရာ ပမို ့ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ
အား ညွန်ကကားပခင်း၊
(င) အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်း၏ ၁ဝ ရာခိုင်နှန်း အာက် မနည်း သာ ပါင်းစည်းဆက်သွယ်ေားသည့် အလုပ်သမားအဖွဲ ့
အစည်းများက တာင်းဆိုလျင် ပမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမား ရးရာအဖွဲ ့ နှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ ့ ချုပ်များ၏ နှစ်ချုပ်
စာရင်းများကို စစ် ဆးပခင်းနှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအဆင့်ဆင့်၏ နှစ်ချုပ်စာရင်းများကို စစ် ဆး စပခင်း၊
(စ) အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုပူး ပါင်းပခင်း သို့မဟုတ်ပူး ပါင်းေား သာ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းမှပပန်လည်
ခွဲေွက်ပခင်းပပုရန် လျာက်ေားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပမို ့ နယ် မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏စိစစ်တင်ပပချက်ကို အဆုံးအပဖတ် ပးပခင်း၊
(ဆ) အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအပဖစ် မှတ်ပုံတင်ေားပခင်းကို ပုေ်မ ၃၃ ပါ အ ကကာင်းတစ်ရပ်ရပ်အရပယ်ဖျက်ရန်ပမို ့ နယ်မှတ်ပုံတင်
အရာရှိ၏ တင်ပပချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆုံးအပဖတ် ပးပခင်း။
၃၃။ အာက် ဖာ်ပပပါ အ ကကာင်းတစ်ရပ်ရပ် ပါ ပါက်ခဲ့လျင် မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်သည် အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းတစ်ခုအား

မှတ်ပတ
ုံ င်ေားပခင်းမှ ပယ်ဖျက်နိုင်သည်(က) အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအပဖစ် မှတ်ပတ
ုံ င်ေားပခင်းကိုပယ်ဖျက် ပးရန် သက်ဆိုင်ရာအလုပ်အမှ ဆာင်အဖွဲ ့ က လျာက်
ေားပခင်း၊
(ခ) သတ်မတ
ှ ်ေားသည့် အနည်းဆုံး အလုပ်သမားဦး ရ သို့မဟုတ်အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းဦး ရ ပပည့်မီမှမရှိ တာ့ ကကာင်း စိစစ်
တွ ့ ရှိရပခင်း။

အခန်း(၉)
မှတပ
် တ
ုံ င်အရာရှိချုပ်၏ ဆုးံ ပဖတ်ချက်နင
ှ စ
့် ပ်လျဉ်း၍ လျာက်ေားပခင်း
၃၄။ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအပဖစ် မှတ်ပုံတင် ပးရန် ပငင်းပယ် ကကာင်းသို့မဟုတ် အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအပဖစ်မှတ်ပုံတင်
ပခင်းကိုပယ်ဖျက် ကကာင်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်က ချမှတ်သည့်အမိန့်ကို မ ကျနပ်သူသည် တည်ဆဲတရားလွတ် တာ်ချုပ်သို့
လျာက်ေားနိုင်သည်။
၃၅။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်၏ ဆုံးပဖတ်ချက်သည် ယင်းဆုံးပဖတ်ချက်ကို ချမှတ်သည့် န့မှ ရက် ၉ဝ ပပည့် ပမာက်သည့် အချိန်
ေိလည်း ကာင်း၊ မ ကျနပ်သူက ပုေ်မ ၃၄ အရ ပပည် ောင်စုတရားလွတ် တာ်ချုပ်သို့ လျာက်ေားမှပပုခဲ့လျင်ယင်းတရား
လွတ် တာ်ချုပ်၏ အပပီးသတ် ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်သည့် အချိန်ေလ
ိ ည်း ကာင်းအကျိုးသက် ရာက်ပခင်း မရှိ စရ။

အခန်း(၁ဝ)
ပမို ့ နယ်မှတပ
် ုံတင်အရာရှ၏
ိ တာဝန်နင
ှ ့် လုပ်ပင
ို ်ခွငမ
့် ျား
၃၆။ ပမို ့ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အာက်အတိုင်းပဖစ်သည် (က) အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအပဖစ် မှတ်ပတ
ုံ င် ပးရန် လျာက်ေားချက်ကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ စိစစ်၍ မှတ်ပတ
ုံ င်အရာရှိ
ချုပ်ေံ တင်ပပပခင်း၊
(ခ) ပုေ်မခွဲ(က)အရ စိစစ်ရာတွင် လိုအပ်ချက်များ တွ ့ ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းေံမှ တာင်းခံပခင်းနှင့်
ယင်းသို့ တာင်းခံ နစဉ်ကာလအတွင်းမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပပု ရးကိစ္ကိုဆိုင်းငံ့ေားပခင်း၊
(ဂ) အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအပဖစ်မှတ်ပုံတင် ပးရန် လျာက်ေားပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်၏ ဆုံးပဖတ်ချက်ကို
သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအား အ ကကာင်းကကားပခင်း၊
(ဃ) မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်က မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပပု သာ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအား မှတ်ပတ
ုံ င်လက်မှတ် ပးအပ်ပခင်း၊
(င) သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်း၏ နှစ်ချုပ်အဖွဲ ့ ဝင်အင်အားစာရင်းနှင့် နှစ်ချုပ် ငွစာရင်းတို့ကိုလက်ခံေိန်းသိမ်းပခင်း၊
(စ) အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းများ၏ ပူး ပါင်းရန် သို့မဟုတ် ခွဲေွက်ရန် လျာက်ေားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များ
နှင့်အညီစိစစ်ပပီး မှတ်ပတ
ုံ င်အရာရှိချုပ်ေံ တင်ပပပခင်း၊
(ဆ) ပုေ်မခွဲ(စ)အရ တင်ပပချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပတ
ုံ င်အရာရှိချုပ်၏ ဆုံးပဖတ်ချက်ကို သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ ့
အစည်းအားအ ကကာင်းကကားပခင်း၊
(ဇ) အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအပဖစ် မှတ်ပတ
ုံ င်ေားပခင်းကို ပုေ်မ၃၃ ပါ အ ကကာင်းတစ်ရပ်ရပ်အရ ပယ်ဖျက်ရန် မှတ်ပုံတင်
အရာရှိချုပ်ေံ တင်ပပပခင်း၊
(စျ) ဤဥပ ေပုေ်မ ၃၂၊ ပုေ်မခွဲ(ဃ)အရ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်၏ညွန်ကကားချက်နှင့်အညီ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအပဖစ် မှတ်ပုံ
တင်ပခင်းမှ ပယ်ဖျက် ရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိ သာတရားရုံးတွင်တရားစွဲဆိုပခင်း။
(ည) မှတ်ပတ
ုံ င်အရာရှိချုပ်က အခါအား လျာ်စာွ ပးအပ် သာတာဝန်များကို ေမ်း ဆာင်ပခင်း။

အခန်း(၁၁)
အလုပ်ပတ
ိ ပ် ခင်းနှင့် သပိတ် မှာက်ပခင်း
၃၇။ အများပပည်သူဆိုင်ရာ ဝန် ဆာင်မှလုပ်ငန်းကိုလည်း ကာင်း၊ အများပပည်သူဆိုင်ရာဝန် ဆာင်မလ
ှ ုပ်ငန်းနှင့် အကျုံးမဝင်
သာလုပ်ငန်းကို လည်း ကာင်း၊ အလုပ်ပိတ်ပခင်းပပုလို သာ အလုပ်ရှင်သည် စတင်အလုပ်ပိတ်မည့်
န့ရက်နှင့်ကာလကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားများသို့လည်း ကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာပမို ့ နယ်အလုပ်သမား
အဖွဲ ့ အစည်းသို့လည်း ကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာညှိနှင်းဖျန် ပဖ ရးအဖွဲ ့ သို့လည်း ကာင်း အလုပ်ပိတ်မည့်ရက်မတိုင်မီအနည်းဆုံး
၁၄ရက် ကကိုတင်အ ကကာင်းကကားပပီး သက်ဆိုင်ရာညှိနှင်းဖျန် ပဖ ရးအဖွဲ ့ ၏ ခွင့်ပပုချက်ရရှိမှသာ အလုပ်ပိတ်ပခင်းပပုရမည်။
၃၈။ အများပပည်သူဆိုင်ရာ ဝန် ဆာင်မှလုပ်ငန်းတွင် သပိတ် မှာက်ပခင်းပပုလို သာ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းသည် အဖွဲ ့ အစည်း
ဝင်အလုပ်သမားအများစု၏ ဆန္ပပုချက်အရ(က) သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ ့ ချုပ်၏ ညွန်ကကားချက်ပဖင့် သပိတ် မှာက်မည့် န့ရက်၊ နရာ၊ပါဝင်မည့်ဦး ရ၊ နည်းလမ်းနှင့်
သပိတ် မှာက်မည့် အချိန်ကာလကို ဖာ်ပပ၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီသက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်နှင့် သက်ဆိုင်ရာညှိနှင်းဖျန် ပဖ ရး
အဖွဲ ့ သို့သပိတ် မှာက်မည့်ရက်မတိုင်မီ အနည်းဆုံး ၁၄ရက် ကကိုတင်အ ကကာင်းကကားရမည်။
(ခ) အလုပ်သမားများ၏ သပိတ် မှာက်ပခင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အ ရးကိုမေိခိုက် စဘဲ အများပပည်သူ၏ အ ပခခံလိုအပ်ချက်များကိုပဖည့်
ဆည်းရန် ဝန် ဆာင်မှပပုမည့်အနည်းဆုံးအ ရအတွက်ကို အပငင်းပွားမှမတိုင်မီ ညှိနှင်း ဆွး နွးဆုံးပဖတ်ရမည်။ ေိုသို့ ဆာင်ရွက်ရာ
တွင် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းများသည် သပိတ် မှာက်ခဲ့လျင် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဆက်လက်လုပ်ကိုင် နရမည့်
အလုပ်သမားအ ရအတွက်နှင့် ရာေူးအမျိုးအစားအ ပါ သ ဘာတူညီချက် ရယူေားရမည်။ ယင်းသို့ သ ဘာတူညီမှ မရရှိခဲ့ပါက
ဝန် ဆာင်မှပပုမည့် အနည်းဆုံးအ ရအတွက်ကို စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် တရားရုံးတွင်ဆုံးပဖတ်ရမည်။
၃၉။ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းဝင် အများစု၏ ဆန္ပပုချက်အရ အများပပည်သူဆိုင်ရာ ဝန် ဆာင်မှလုပ်ငန်းနှင့်အကျုံးမဝင် သာ
လုပ်ငန်းများတွင်သပိတ် မှာက်ပခင်းပပုလို သာအလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းသည် သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ ့ ချုပ်၏ ခွင့်ပပုချက်
ပဖင့် သပိတ် မှာက်မည့် န့ရက်၊ နရာ၊ပါဝင်မည့်ဦး ရ၊နည်းလမ်းနှင့်အချိန်ကာလတို့ကို ဖာ်ပပ၍သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီသက်ဆိုင်
ရာအလုပ်ရှင်နှင့်သက်ဆိုင်ရာညှိနှင်းဖျန် ပဖ ရးအဖွဲ ့ သို့ သပိတ် မှာက်မည့်ရက်မတိုင်မီအနည်းဆုံးသုံးရက်ကကိုတင်အ ကကာင်း
ကကားရမည်။
၄ဝ။ (က) သက်ဆိုင်ရာ ညှိနှင်းဖျန် ပဖ ရးအဖွဲ ့ သည် အလုပ်ပိတ်ခွင့်ပပုရန်အလုပ်ရှင်တစ်ဦးဦး၏တင်ပပချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ခွင့်ပပု
မပပုကိုသက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင်ေံ အချိန်မီ အ ကကာင်းပပန်ကကားရမည်။
(ခ) သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ ့ ချုပ်သည် အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းတစ်ခုခုကသပိတ် မှာက်ခွင့်ပပုရန်တင်ပပချက်နှင့် စပ်လျဉ်း
၍ ခွင့်ပပု မပပုကို အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းေံ အချိန်မီအ ကကာင်း
ပပန်ကကားရမည်။
၄၁။ အလုပ်ပိတ်ပခင်း သို့မဟုတ် သပိတ် မှာက်ပခင်းသည် အာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်ပငိစွန်းပါကဥပ ေနှင့်ဆန့်ကျင် သာ
အလုပ်ပိတ်ပခင်းသို့မဟုတ်ဥပ ေနှင့် ဆန့်ကျင် သာ သပိတ် မှာက်ပခင်းပဖစ်သည်(က) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ဆာင်ရွက်မှ ပပတ် တာက်ရပ်ဆိုင်း စပခင်းပဖင့်အများပပည်သူအချို ့ ၏ အသက်၊ကျန်းမာ ရးနှင့်လုံပခုံ ရးကို
ေိခိုက် စနိုင် သာ အာက်ပါမရှိမပဖစ်လိုအပ်သည့် ဝန် ဆာင်မှ များပဖစ်ပခင်း(၁) ရ ပး ဝ ရးလုပ်ငန်း၊
(၂) လျပ်စစ်ဓာတ်အားလုပ်ငန်း၊
(၃) မီးသတ်လုပ်ငန်း၊
(၄) ကျန်းမာ ရးဝန် ဆာင်မှလုပ်ငန်း၊
(၅) တယ်လီကွန်းဆက်သွယ် ရးလုပ်ငန်း၊
ရှင်းလင်းချက် ။ ။ အချိန်ကာလတစ်ရပ်ကို ကျာ်လွန်၍ သပိတ် မှာက်ပခင်း ကကာင့် အပငင်းပွားမှတွင်ပါဝင်သူများ၏အလုပ်ခွင်
အကျိုးစီးပွားကို ပပန်လည်အစားေိုး၍ မရနိုင် အာင် ေိခိုက်လျင်ပဖစ် စ၊ အလွန်အမင်းေိခိုက် စလျင်ပဖစ် စမရှိမပဖစ်လိုအပ်
သာ ဝန် ဆာင်မှမဟုတ်သည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုသည် မရှိမပဖစ် လိုအပ် သာဝန် ဆာင်မတ
ှ စ်ခုအပဖစ် ပပာင်းလဲလာနိုင်သည်။
(ခ) အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းများသည် သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ ့ ချုပ်၏ ခွင့်ပပုချက်မရှိဘဲ သပိတ် မှာက်ပခင်း၊
(ဂ) အလုပ်ပိတ်ပခင်း သို့မဟုတ် သပိတ် မှာက်ပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပ ေပါ ပပဋာန်းချက်နှင့်အညီကကိုတင်အ ကကာင်းကကားရန်
ပျက်ကွက်ပခင်း၊

(ဃ) လုပ်ခ၊ လစာ၊ သက်သာ ချာင်ချိ ရး၊ အလုပ်ချိန်နာရီ သို့မဟုတ် အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အကျိုးစီးပွားနှင့်
သက်ဆိုင်သည့် အပခားကိစ္များကဲ့သို့ သာ အလုပ်သမား ရးရာကိစ္များနှင့် သက်ဆိုင်မှမရှိပခင်း၊
(င) သပိတ် မှာက်ပခင်းသည် ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်ရယူေားသည့် န့ရက်၊ နရာ၊ အချိန်ကာလ၊ ပါဝင်မည့် ဦး ရ၊ နည်းလမ်းတို့နှင့်
ကိုက်ညီမှမရှိပခင်း။
၄၂။ ဥပ ေနှင့်ဆန့်ကျင် သာ အလုပ်ပိတ်ပခင်း သို့မဟုတ် ဥပ ေနှင့်ဆန့်ကျင် သာ သပိတ် မှာက်ပခင်းပဖစ်ပါကတည်ဆဲဥပ ေနှင့်အညီ
တားဆီးနိုင်သည်။

အခန်း (၁၂)
တားပမစ်ချက်များ
၄၃။ မည်သည့်အလုပ်ရှင်မျ သက်ဆိုင်ရာညှိနှင်းဖျန် ပဖ ရးအဖွဲ ့ ၏ ခွင့်ပပုချက်မရရှိဘဲ အများပပည်သူဆိုင်ရာဝန် ဆာင်မှလုပ်ငန်း
တွငလ
် ည်း ကာင်း၊ အများပပည်သူဆိုင်ရာ ဝန် ဆာင်မှလုပ်ငန်းနှင့် အကျုံးမဝင် သာ လုပ်ငန်းတွင်လည်း ကာင်းအလုပ်ပိတ်ပခင်း
မပပုရ။
၄၄။ မည်သည့်အလုပ်ရှင်မျ(က) အပငင်းပွားမှတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ဝါဏိဇ္ပဋိပက္မှ ပဖရှင်း နစဉ်အတွင်းယင်းအပငင်းပွားမှကို အ ကကာင်းပပု၍ အလုပ်ပိတ်
ပခင်းမပပုရ။
(ခ) ပုေ်မ ၄၁၊ ပုေ်မခွဲ (က) နှင့် (ဂ) တို့ပါ ပပဋာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်နှင့် အကျုံးဝင်သည့် ဥပ ေနှင့်ဆန့်ကျင် သာအလုပ်ပိတ်ပခင်းမပပုရ။
(ဂ) ပုေ်မ ၄၁၊ ပုေ်မခွဲ (က) နှင့် (ဂ) တို့ပါ ပပဋာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်နှင့် အကျုံးဝင်သည့် ဥပ ေနှင့်ဆန့်ကျင် သာ အလုပ်ပိတ်ပခင်းကို
ပငင်းဆန်သည့်အလုပ်သမားအား အလုပ်မှေတ
ု ်ပစ်ပခင်းမပပုရ။
(ဃ) ဤဥပ ေနှင့်အညီ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းတစ်ရပ်၏ လှပ်ရာှ းမှများကို ဆာင်ရွက်ရန် အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းတစ်ခုတွင်
အဖွဲ ့ ဝင်အပဖစ် ပါဝင်ပခင်း သို့မဟုတ် သပိတ် မှာက်ရာတွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက်ပခင်း ကကာင့်အလုပ်သမားတစ်ဦးအားအလုပ်မှေုတ်
ပစ်ပခင်းမပပုရ။
၄၅။ မည်သည့်အလုပ်သမားမျ အများပပည်သူဆိုင်ရာဝန် ဆာင်မလ
ှ ုပ်ငန်းတွင် သပိတ် မှာက်ပခင်းပပုမည့်အ ကကာင်းပုေ်မ၃၈ပါ
သတ်မတ
ှ ်ချက်နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်သို့ လည်း ကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာညှိနှင်းဖျန် ပဖ ရးအဖွဲ ့ သို့လည်း ကာင်းကကိုတင်
အ ကကာင်းကကားပခင်းမရှိဘဲ သပိတ် မှာက်ပခင်းမပပုရ။
၄၆။ မည်သည့်အလုပ်သမားမျ အများပပည်သူဆိုင်ရာ ဝန် ဆာင်မှလုပ်ငန်းနှင့် အကျုံးမဝင် သာလုပ်ငန်းများတွင်သပိတ် မှာက်ပခင်း
ပပုမည့်အ ကကာင်း ပုေ်မ ၃၉ပါ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်သို့ လည်း ကာင်း၊သက်ဆိုင်ရာညှိနှင်းဖျန် ပဖ ရး
အဖွဲ ့ သို့လည်း ကာင်း ကကိုတင်အ ကကာင်းကကားပခင်းမရှိဘဲ သပိတ် မှာက်ပခင်းမပပုရ။
၄၇။ မည်သည့်အလုပ်သမားမျ(က) အပငင်းပွားမှတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ဝါဏိဇ္ပဋိပက္မှ ပဖရှင်း နစဉ်အတွင်း ယင်းအပငင်းပွားမှကိုအ ကကာင်းပပု၍သပိတ် မှာက်
ပခင်းမပပုရ။
(ခ ) ပုေ်မ ၄၁ပါ ပပဋာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် အကျုံးဝင် သာ ဥပ ေနှင့်ဆန့်ကျင်၍သပိတ် မှာက်ပခင်းမပပုရ။
၄၈။ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းများ၏ ရန်ပုံ ငွကို ယင်းတို့၏ဖွဲ ့ စည်းပုံ စည်းမျဉ်းများတွင် ဖာ်ပပေား သာ လူမှသက်သာ ချာင်ချိ
ရး၊ ပညာ ရး၊ ကျန်းမာ ရး၊ ယဉ် ကျးမှ၊ အားကစား၊ ကျမ်းကျင်မှဆိုင်ရာသင်တန်းစသည့်ကိစ္ရပ်များနှင့်ယင်းကိစ္ရပ်များ
အတွက် ရည်ရွယ် ခါယူကျင်းပ သာ အဆိုပါ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်း၏အ ေွ ေွအစည်းအ ဝးတွင်အဖွဲ ့ ဝင်အများစုကအတည်
ပပုချမှတ်ေားသည့်ကိစ္ရပ်များမှအပ သုံးစွဲပခင်းမပပုရ။
၄၉။ မည်သူမျ အလုပ်သမားတစ်ဦးဦးအား အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းတွင် ပါဝင် စရန် သို့မဟုတ် မပါဝင် စရန်အတင်းအကျပ်
ပပုပခင်း၊ ပခိမ်း ပခာက်ပခင်း၊ မ လျာ်ကသဇာသုံးပခင်း သို့မဟုတ် မသမာ သာနည်းပဖင့် သွး ဆာင်ပဖား ယာင်းပခင်း မပပုရ။
၅ဝ။ မည်သူမျ(က) အလုပ်အမှ ဆာင်အဖွဲ ့ များက ဤဥပ ေပါ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ဆာင်ရွက်ရာတွင် ဝင် ရာက်စွက်ဖက်ပခင်းသို့မဟုတ်
ဟန့်တား နှာင့်ယှက်ပခင်း မပပုရ။
(ခ) အလုပ်သမား ရးရာကိစ္ရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆးရုံ၊ စာသင် ကျာင်း၊ သာသနိကအ ဆာက်အအုံ၊ လဆိပ်၊ ဘူတာရုံ၊ခရီး
သည်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဆိပ်ကမ်း သို့မဟုတ် သံတမန်အဖွဲ ့ အစည်းများ၊တပ်မ တာ် သို့မဟုတ်ပမန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ ့ အ ဆာက်

အအုံတစ်ခုခုမှ ကိုက် ၅ဝဝအတွင်းတွင် ဆန္ပပပခင်းမပပုရ။

အခန်း(၁၃)
ပပစ်ေဏ်များ
၅၁။ မည်သည့်အလုပ်ရှင်မဆို ပုေ်မ ၄၃၊ ပုေ်မ ၄၄တို့ပါ တားပမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကကာင်းပပစ်မှေင်ရှား
စီရင်ပခင်းခံရလျင် ေိုသူကို ကျပ်တစ်သိန်းေက်မပို သာ ငွေဏ်ပဖစ် စ၊ တစ်နှစ်ေက်မပို သာ ောင်ေဏ်ပဖစ် စ၊ေဏ်နှစ်ရပ်လုံး
ပဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။
၅၂။ မည်သည့်အလုပ်သမားမဆို ပုေ်မ ၄၅၊ ၄၆နှင့် ၄၇တို့ပါ တားပမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကကာင်းပပစ်မှေင်
ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျင် ေိုသူကို ကျပ်သုံး သာင်းေက်မပို သာ ငွေဏ်ချမှတ်ရမည်။
၅၃။ မည်သူမဆို ပုေ်မ ၄၈ပါ တားပမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖာက်ဖျက် ကျူးလွန် ကကာင်း ပပစ်မှေင်ရှား စီရင်ပခင်းခံရလျင်ေိုသူကို
တစ်နှစေ
် က်မပို သာ ောင်ေဏ်ပဖစ် စ၊ ငွေဏ်ပဖစ် စ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။
၅၄။ မည်သူမဆို ပုေ်မ ၄၉နှင့် ပုေ်မ ၅ဝ၊ ပုေ်မခွဲ (က)ပါ တားပမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကကာင်းပပစ်မှေင်ရှား
စီရင်ပခင်းခံရလျင် ေိုသူကို ကျပ်တစ်သိန်းေက်မပို သာ ငွေဏ်ပဖစ် စ၊ တစ်နှစ်ေက်မပို သာ ောင်ေဏ်ပဖစ် စ၊ေဏ်နှစ်ရပ်လုံး
ပဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။
၅၅။ ပုေ်မ ၅ဝ၊ ပုေ်မခွဲ (ခ)ပါ တားပမစ်ချက်အား ကျူးလွန်ရာ၌ လူပုဂ္ိုလ်ကို အကကမ်းဖက်ပခင်း၊ ပစ္ည်းအားေိခိုက်ပျက်စီး စပခင်း
သို့မဟုတ် အပခား သာ အခွင့်အ ရးများကို ပပင်းေန်စွာ ချိုး ဖာက်ပခင်းကိစ္များတွင်သက်ဆိုင်ရာဥပ ေအရအ ရးယူပခင်းခံရမည်။

အခန်း(၁၄)
အ ေွ ေွ
၅၆။ ပပည် ောင်စုအစိုးရသည် အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်းအား သင့် လျာ်သလို အကူအညီ ပးနိုင်သည်။ အလုပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်း၏
ဥပ ေနှင့်အညီလတ
ွ ်လပ်စွာ ဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းအ လးေားစဉ်းစားရမည်။
၅၇။ ဤဥပ ေပါ ပပဋာန်းချက်များကို အ ကာင်အေည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် အလုပ်သမားဝန်ကကီးဌာနသည်လိုအပ် သာနည်း
ဥပ ေ၊စည်းမျဉ်းသို့မဟုတ်စည်းကမ်းများကိုပပည် ောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ ၏သ ဘာတူညီချက်ပဖင့်လည်း ကာင်း၊လိုအပ် သာအမိန့်
ကကာ်ပငာစာ၊အမိန့်၊ညွန်ကကားချက်နှင့်လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများကိုလည်း ကာင်းေုတ်ပပန်နိုင်သည်။
၅၈။ The Trade Unions Act, 1926 ကို ဤဥပ ေပဖင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ ပပည် ောင်စုသမ္တပမန်မာနိုင်ငံ တာ်ဖွဲ ့ စည်းပုံအ ပခခံ
ဥပ ေအရ ကျန်ုပ်လက်မှတ် ရးေိုးသည်။

(ပုံ) သိနး် စိန်
နိင
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ပပည် ောင်စုသမ္တပမန်မာနိုငင
် ံ တာ်

