
အလုပ်အကုိင်နှင့် ကျွမး်ကျင်မှုဖွံ့ ဖြ ို းတုိးတက်ေရးဥပေဒ 

(၂၀၁၃ ခနှုစ၊် ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ ်၂၉) 

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ ဝါေခါင်လပြ ည်ေ့ကျာ ်၉ ရက် 

(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ သြ ဂတုလ် ၃၀ ရက်) 

  
             ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ပြ ဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်၊ အာဏာတည်သည့်ေန့ရက်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ေဖာ်ပြ ချက် 

၁။ (က) ဤဥပေဒကို အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။ 

  (ခ)    ဤဥပေဒသည ်ထတ်ုပြ နေ်ကြ ညာပြ းီ (၃) လ  ပြ ည်ေ့မြ ာက်သည့်ေန့ရက်မှစတင်၍ အာဏာတည်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည်ေဖာ်ပြ ပါအတိုင်း အဓိပ္ပါယ်သက်ေရာက်ေစရမည်- 

  

(က) အလုပ်ရှင် ဆိုသည်မှာ အစိုးရဌာန၊အစုိးရအဖွဲ့အစည်းတွင်လည်းေကာင်း၊ အမြ တဲမ်း သို့မဟုတ် 

ယာယီလုပ်ကိုင်ေသာ အလုပ်သမားသတ်မှတ်ဦးေရနှင့်အထက် လုပက်ိုင်လျက်ရှိသည့် သမဝါယမပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်

သို့မဟုတ် ဖက်စပ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွင်လည်းေကာင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုတငွ်လည်းေကာင်း၊ 

ကုမ္ပဏီတွငလ်ည်းေကာင်းအလုပ်သမားခန့်ထားပိုင်ခွင့်ရှိသူ သို့မဟုတ်

ယင်းအလုပ်သမားခန့်ထားပိုင်ခွင့်လွှအပ်ခြ င်းခံရသူကိုဆိုသည်။ 

  

(ခ)    အလုပ်သမား ဆုိသည်မှာ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ့အစည်းတွင်လည်းေကာင်း၊ သမဝါယမပုိင် ၊ပုဂ္ဂလိကပိုင ်သို့မဟုတ ်

ဖက်စပ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွင်လည်းေကာင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုတွင်လည်းေကာင်း၊ ကုမ္ပဏီတွင်လည်းေကာင်း၊ 

ကျွမ်းကျင်မှုလိုေသာအလုပ်ကိုဖြ စေ်စ၊ အသင့် အတင့် ကျွမ်းကျင်မှုလုိေသာအလုပ်ကိ ုဖြ စ်ေစ၊ကျွမး်ကျင်မှုမလိုေသာ 

အလုပ်ကိုဖြ စေ်စ အခေကြ းေငွဖြ င့်လုပ်ကိုင်သူကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အလုပ်သင်အဖြ စ ်

လုပ်ကိုင်သူလည်းပါဝင်သည်။ 

  

(ဂ)    စက်မှုလက်မှုနှင့် ဝနေ်ဆာင်မှုလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ အလုပ်သမား၊ လူဝငမ်ှုကးီကြ ပေ်ရးနှင့် 

 ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်ကးီဌာနက ဤဥပေဒပါ ကိစ္စများအလို့ငှာ ပြ ဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်သည့်

မည်သည့်အရပ်ေဒသ၌မဆိုတည်ရှိေသာ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ အမျိုးအစားတစ်ခ ု သို့မဟုတ်အများကိုလည်းေကာင်း၊ 

လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတစခု် သို့မဟုတ် အများကိုလည်းေကာင်း၊ စက်ရံု၊ အလုပ်ရုံခွဲ၊ လုပ်ငန်းခွဲ၊ အလုပ်ရုံဌာနခွဲနှင့်

လုပ်ငန်းဌာနခွဲတစ်ခုခု၏ အမျိုးအစားတစ်ခု သို့မဟုတ် အများကိုလည်းေကာင်း ဆိုသည်။ 

  
(ဃ)   လုပ်ခ၊ လစာ ဆိုသည်မှာ အလုပ်လုပ်၍ရေသာ သာမန်လုပ်ခ၊ လစာအပြ င် အချိန်ပိုလုပ်ခနှင့် ရှားပါးစရိတ်ရေနလျှင် 

အချိန်ပိုလုပ်ခနှင့်ရှားပါးစရိတ်များလည်း ပါဝင်သည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အလုပ်သမားအား 

အလုပ်သေဘာအေလျာက်ကုန်ကျသည့် အထူးစရိတ်များကာမိေစရန် ခစံားခွင့်ပြ ုသည့်ေငွမပါဝင်။ 

  

(င)    သင်တန်း ဆုိသည်မာှ အလုပ်အကိုင်ရှာေဖွသူများနှင့် အလုပ်သမားများအား အသိပညာ၊ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ
အရည်အချင်းနှင် ့ ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်ေစရန် ဖွင့်လှစ်ေသာ လုပ်ငန်းခွင်အကို သင်တန်း၊ 

လုပ်ငန်းတွင်းသင်တန်း၊ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြ င့်သင်တန်းနှင့် 

အလုပ်ေပြ ာင်းလဲမှုဆိုင်ရာသင်တန်းများကိုဆိုသည်။ 

  
(စ)    သင်တန်းေကျာင်းဆိုသည်မှာ အလုပ်အကိုင်ရှာေဖွသူများနှင့်အလုပသ်မားများအား 

အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုစမံျားနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိေစေရးအတွက် ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားေပးရန် 

တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ေသာေကျာင်းကိုဆိုသည်။ 

  
(ဆ)   ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုသည်မှာ အလုပ်အကိုင်တစ်ခခုုကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီလုပ်ကိုင်နိုင် ရန်လိုအပ်ေသာ 

လုပ်ကိုင်မှုစွမ်းရည်ကိုဆိုသည်။ 

  (ဇ) ကျွမ်းကျင်မှုစဆံိုသည်မှာ အလုပ်အကိုင်အမျို းမျို းအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတုိးတက်ေရးအဖွဲ့က ဤဥပေဒအရ 
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သတ်မှတ်ေသာ သုိ့မဟုတ် အသိအမှတ်ပြ ုေသာ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်နှင့်အည ီ

လုပ်ကိုင်ရန်လိုအပ်သည့် လုပ်ရည်ကိုင်ရည်စံသတ်မှတခ်ျက်ကိုဆိုသည်။ 

  
(ဈ) ဗဟုိအဖဲွ့ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့ စည်းေသာ အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ ဖြ ို းတိုးတက်ေရးဗဟိုအဖွဲ့ကို 

ဆိုသည်။ 

  
(ည) မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်ဆိုသည်မှာ ကျွမ်းကျင်မှုဖံွ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးအဖွဲ့က သင်တနး်ေကျာင်း နှင့် 

ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ေဆးအကဲဖြ တ်ေရးဌာနများသုိ့ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပးေသာလက်မှတ်ကိုဆိုသည်။ 

  
(ဋ) ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ေဆးအကဲဖြ တ်ေရးဌာန ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ထားေသာ စံချိန်စံညွှန်းများနငှ့်ကိုက်ညီသဖြ င့် 

ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့ကအသိအမှတ်ပြ ုပြ းီ လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်နှင်းထားေသာဌာနကိုဆိုသည်။ 

  
(ဌ) ကျွမ်းကျင်မှု အသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ် ဆိုသည်မှာကျွမ်းကျငမ်ှုဖံွ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့၏ အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် 

ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ေဆးအကဲဖြ တ်ေရးဌာနက ထုတ်ေပးေသာလက်မှတ်ကိုဆိုသည်။ 

  
(ဍ) ကျွမ်းကျင်လုပ်သားဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့၏အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် 

ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ေဆးအကဲဖြ တ်ေရးဌာနကအလုပ်အကိုင်အမျို းအစားအလိုက်ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ်

ထတုေ်ပးခြ င်းခံရသူကိုဆိုသည်။ 

  (ဎ)    ရန်ပံုေငွ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ တည်ေထာင်ေသာ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ ဖြ ို းတိုးတက်ေရးရန်ပုံေငွကိုဆိုသည်။ 

  
(ဏ)  ထည့်ဝင်ေကြ းဆိုသည်မှာ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ ဖြ ို းတိုးတက်ေရးရန်ပုံေငွသို့ သက်ဆိုင်ရာအလပု်ရှင်က 

ဤဥပေဒနှင့်အညီေပးသွင်းေသာေငွကိုဆိုသည်။ 

  
(တ)   ဝန်ကီးဌာနဆိုသည်မှာ ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကးီကြ ပ်ေရးနငှ့် 

 ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်ကးီဌာနကိဆုိုသည်။ 

အခန်း(၂) 

အလုပ်အကုိင်နှင့် အလုပ်သမားရှာေဖွခြ င်း 

 ၃။    
     

ဝန်ကးီဌာနသည ် အလုပ်အကိုင်ရှာေဖွသူ၏ အသက်အရွယ်၊ စွမ်းအားနှင့်သင့်ေလျာ်သည့် အလုပ်အကိုင်ေရွးချယ်ေရး၊ 

အလုပ်အကိုင်ရရိှေရး၊အလုပ်ခွင်တည်မြ ေဲရးနင်ှ့ ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်ေရးတို့တငွ် ကူညီရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

လုပ်ငန်းခွင်နှင့်ကုိက်ညီသင့်ေလျာ်ေသာ အလုပ်သမားရရှိေရးအတွက ် အလုပ်ရှင်များအား ကူညီရန်ေသာ်လည်းေကာင်း 

လွယ်ကူေသာ အခွင့်အလမ်းများနှင့် လုပ်ငန်းများကိုစီမံထားရှိရမည်။ 

၄။ (က) ပုဒ်မ ၃ ပါ ကိစ္စတစ်ရပရ်ပ်အလို့ငှာ ဝန်ကးီဌာနသည-် 

    (၁) အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမားရှာေဖွေရးရုံးများကိုလိုအပ်သလိုတည်ေထာင်ထားရိှနိုင်သည်။ 

  

  (၂) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရှာေဖွေဖာ်ထတု်ရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

အလုပ်အကိုင်ရှာေဖွသူအားကူညီရန်နှင့် လပ်ုငန်းခွင်နှင့် ကိုက်ညီသင့်ေလျာ်ေသာ

အလုပ်သမားရရိှေရးအတွက် အလုပ်ရှင်အားကူညေီပးရန်ေသာလ်ည်းေကာင်း၊အစိုးရအလုပအ်ကိုင်နှင့်

အလုပ်သမားရှာေဖွေရးရုံးများဖွင့်လှစ်ခြ ငး်ဖြ င့် ဖြ စ်ေစ၊ အလုပ်အကိုင်ရှာေဖွေနသူများအား

အခမဲ့ဝန်ေဆာင်မှုေပးေသာ ပုဂ္ဂလိက ပြ ည်တွင်းအလုပ်အကိုင်စုေဆာင်းေရးအကျိုးေဆာင်ကုမ္ပဏီများအား

ခွင့်ပြ ုချက်ေပးခြ ငး်ဖြ င့်ဖြ စေ်စ၊အခြ ားနညး်ဖြ င့်ဖြ စေ်စ လိုအပ်သည့်အစအီစဉ်များကို ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

  

(ခ)    အလုပ်အကိုင်ရှာေဖွသူသည် မိမိလုပ်ကိုင်လိုေသာ အလုပ်အကိုင်တွင်အလုပ်ရှင၊် 

အလုပ်သမားအငြ ငး်ပာွးမှု ဖြ စ်ပွားေနသည်ဟ ု အေကြ ာငး်ပြ ၍ေသာလ်ည်းေကာင်း၊ရှာေဖွေပးသည့် 

အလုပ်အကိုင်မှရရှိမည့်အခေကြ းေငွသည်ထိုအလုပ်မျို းတွင် အ ခြ ားသူများရရိှေနေသာ 

အခေကြ းေငွေအာက်ေလျာ့နည်းေနသည်ဟုအေကြ ာငး် ပြ ၍ေသာ်လည်းေကာင်း အလုပ်အကိုင်နှင့် 

အလုပ်သမားရှာေဖွေရးရုံးတစ်ခုခုက 

ရှာေဖွေပးသည့်အလုပ်အကိုင်ကိုလက်မခံဘဲငြ င်းပယ်ခဲ့လျှင်ထိုသို့ငြ င်းပယ်မှုအတွက်အဆိုပါရုံးကေပးသည့် 

အခွင့်အလမ်းများနှင့် အကျို းခံစားခွင့်များကိုမဆုံးရှုးေစရ။ 
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(ဂ)    ဝန်ကးီဌာနသည ် အလုပ်ရှင်က မိမိ၏လုပ်ငနး်တွင် လစ်လပသ်ည့် သို့မဟုတ် လစလ်ပ်မည့် 

အလုပ်အကိုင်ေနရာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမားရှာေဖွေရးရုံးသို့ 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အေကြ ာင်းကြ ားေစေရးအတွက် အစီအစဉ်များ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

အခန်း(၃) 

အလုပ်ခန့်ထားမှုဆုိင်ရာ သေဘာတူညီချက် စာချုပ်ချုပ်ဆုိခြ င်း 

၅။ (က) (၁)   
     

အလုပ်ရှင်သည ်အလုပ်သမားအား အလုပ်တစ်ခုခုကို လပု်ကိုင်ရန် ခန့်အပ်ပြ းီပါက ရကေ်ပါငး် ၃ဝ အတွင်း 

အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာသေဘာတူညီချက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရမည်။ သုိ့ရာတငွ ်

အစိုးရဌာန၊အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွင် အမြ ဲတမ်းဝန်ထမ်းခန့်အပ်ခြ င်းနင်ှ ့သက်ဆိုင်ခြ င်းမရှိေစရ။ 

  
  (၂)   

     

အလုပ်ခန့်ထားခြ ငး်မပြ ုမီ အကို သင်တန်းကာလနှင့် အစမး်ခန့်ကာလသတ်မှတပ်ါက 

ယင်းသင်တန်းသားသည် ပုဒ်မခွဲငယ ်(၁) ပါသတ်မှတ်ချက်နှင့် သက်ဆိုင်ခြ င်းမရှိေစရ။ 

  (ခ) အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်စာချုပ်တွင် ေအာက်ပါအချက်များပါဝင်ရမည-် 

     (၁)   အလုပ်အကိုင်အမျို းအစား၊ 

    (၂) အစမ်းခန့်ကာလ၊ 

    (၃)    လုပ်ခ၊ လစာ၊ 

    (၄) အလုပ်အကိုင်တည်ေနရာ၊ 

    (၅) စာချုပသ်ကတ်မ်း၊ 

    (၆) အလုပ်ချိန၊် 

    (၇) နားရက်၊ အလုပ်ပိတ်ရက်နှင် ့ခွင့်ရက်၊ 

    (၈) အချိန်ပိုလုပ်ကိုင်ခြ ငး်၊ 

    (၉) အလုပ်ချိနအ်တွင်း အစားအေသာက်အစီအစဉ်၊ 

    (၁၀) ေနရာထိုင်ခင်း၊ 

    (၁၁) ေဆးဝါးကုသခြ ငး်၊ 

    (၁၂) အလုပ်ခွင်သို့ ကို ၊ ပို့ယာဉ်စီစဉ်ေပးခြ ငး်နင်ှ ့ခရးီသွားလာခြ ငး်၊ 

    (၁၃) အလုပ်သမားများ လိုက်နာရမည် ့စညး်ကမ်းချကမ်ျား၊ 

  
  (၁၄) အလုပ်ရှင်ေစလွှတ်သည့် သင်တန်းသို့ တက်ေရာက်ရပါက 

ယင်းသင်တန်းတက်ေရာက်ပြ းီေနာက်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် အလုပ်သမားက 

သေဘာတူညီသည့် ကာလသတမှ်တ်ချက်၊ 

    (၁၅) အလုပ်မှနုတ်ထွက်ခြ င်းနငှ့် အလုပ်မှရပစ်ဲခြ ငး်၊ 

    (၁၆) စာချုပ်ရပ်စဲခြ ငး်၊ 

    (၁၇) စာချုပပ်ါ စည်းကမ်းချက်အတိုင်း တာဝန်ရိှမှုများ၊ 

  
  (၁၈)     

   
အလုပ်ခန့်ထားမှု သေဘာတူညီချက်စာချုပ်အား အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား နှစ်ဦးသေဘာတူဖျက်သိမ်းခြ င်း၊ 

    (၁၉) အခြ ားကိစ္စရပ်များ၊ 

    (၂၀)    စာချုပ်စည်းကမ်းများကို သတ်မှတ်ခြ ငး်၊ ပြ င်ဆင်ခြ ငး်နှင့် ဖြ ည့်စွက်ခြ ငး်၊ 

    (၂၁) အေထေွထွ။ 

  
(ဂ)    အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်စာချုပ်တွင်ထည့်သွင်းချုပ်ဆိုေသာလုပ်ငန်းခွင်စည်းကမ်းများသည် 

တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ညီညွတ်ရမည့်အ ပြ င်အလုပ်သမား၏ အကျို းခံစားခွင့်များသည်လည်း 

တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်ပါခံစားခွင့်များေအာက်ေလျာ့နည်း ခြ င်းမရှိေစရ။ 
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(ဃ)   အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာသေဘာတူညီချက်စာချုပ်အရ သတ်မှတ်ကာလထက်ေစာ၍ 

လပ်ုငန်း ပြ းီဆုံးသွားလျှင်ေသာလ်ည်းေကာင်း၊ မေမျှာ်လင့်ေသာအေကြ ာင်းေကြ ာင့် 

လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုဖြ စ်ေစ၊လုပ်ငန်းတစ်စိတ်တစေ်ဒသကိုဖြ စေ်စ ရပ်စဲလိုက်ရလျှင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

အေကြ ာင်းအမျို းမျိုးေကြ ာင့်အလုပ်ရပ်စဲရန်ကိစ္စ ေပါ်ေပါက်လာလျှင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်ရှင်က 

အလုပ်သမားအားသတ်မှတ်ထားေသာ နစ်နာေကြ းေပးရန်ဝန် ကီးဌာနသည် အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာထုတ်ပြ န်ရမည။် 

  
(င)    ပုဒ်မခွဲ(က)အရချုပ်ဆိုေသာ အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်စာချုပ်သည် အစိုးရဌာန၊ 

အစုိးရအဖွဲ့အစည်း၌ ယာယီခန့်ထားသည့်ေန့စားအလုပ်သမား၊ပုတ်ပြ တ်အလုပ်သမားများနှင့်လည်း 

သက်ဆိုငေ်စရမည်။ 

  
(စ) အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား သို့မဟုတ ်အလုပ်သမားများသည ်နှစ်ဖက်သေဘာတူညီမှုဖြ င် ့အလုပ်ခန့်ထားမှုဆုိငရ်ာ 

သေဘာတူညီချက်စာချုပ်ပါ လုပ်ငန်းခငွ်စည်းကမ်းနှင့်အကျို းခံစားခွင့်များကို တည်ဆဲဥပေဒနှင့်အညီ လိုအပ်သလို 

 ပြ င်ဆငန်ိုင်သည်။ 

  
(ဆ) အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားချုပ်ဆိုပြ းီေသာ အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာသေဘာတူညီချက်စာချုပ်မိတ္တ ူကို သက်ဆိုင်ရာ

အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမားရှာေဖွေရးရုံးသို့ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အလုပ်ရှင်က ေပးပိ့ု ပြ းီ 

အတည်ပြ ုချက်ရယူထားရမည။် 

  
(ဇ)   
  

ဤဥပေဒအတည်မဖြ စ်မီ ချုပ်ဆိုခဲ့ေသာ အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်စာချုပ်များသည ်

မူလစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်အထ ိအတည်ဖြ စ်ေစရမည်။ 

အခန်း(၄) 

အလုပ်အကုိင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု ဖံွ့ဖြ ို းတုိးတက်ေရးဆုိင်ရာ အဖဲွ့များ ဖဲွ့စည်းခြ င်းနှင့် လုပ်ငန်း တာဝန်များ 

၆။  ပြ ည်ေထာငစ်ုအစိုးရအဖွဲ့သည်- 

  (က) အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရး ဗဟိုအဖွဲ့ကို ေအာက်ပါပုဂ္ဂ လ်များဖြ င့် ဖွဲ့ စည်းရမည်။ 

    (၁)      ပြ ည်ေထာငစု်ဝန် ကီး 
 ပြ ည်ေထာငစ်ုအလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကးီကြ ပေ်ရးနငှ့် 

 ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်ကးီဌာန 

ဥက္ကဋ္ဌ 

  

    (၂)  ပြ ည်ေထာငစု်ဝန် ကီး 

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကးီဌာနများ 
အဖွဲ့ဝင်  

    (၃)  မြ ို ့ေတာဝ်န် 

ေနပြ ည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်နှင့်မန္တေလး 

 မြ ို ့ေတာစ်ည်ပင်သာယာေရး ေကာမ်တီများ        

အဖွဲ့ဝင် 

  

    (၄)     သက်ဆိုင်ရာဝန်ကးီ 
တုိငး်ေဒသကးီသို့မဟုတ် ပြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့   

အဖွဲ့ဝင် 

  
    (၅) ဥက္ကဋ္ဌ 

 ပြ ည်ေထာငစ်ုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ

အသင်းချုပ်      

အဖွဲ့ဝင် 

  

    (၆) ဥက္ကဋ္ဌ 

 မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့များ   

အဖွဲ့ဝင် 

  

    (၇) ဥက္ကဋ္ဌ 

 မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင်ေရးရာအဖွဲ့များ 

အဖွဲ့ဝင် 
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    (၈)    ဒုတိယဝန်ကးီ 

 ပြ ည်ေထာငစ်ုအလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကးီကြ ပ်ေရးနှင့် ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်ကးီဌာ

န  

အတင်ွးေရးမှူ း 

 

  
  (ခ) ပုဒ်မခွဲ(က) အရဖွဲ့စည်းရာတွင ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် တွဲဖက်အတွင်းေရးမှူ းတို့ကိုခန့်အပတ်ာဝန်ေပးနိုင်သည်။ 

၇။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒများ ချမှတ်ေပးရမည-် 

  (က) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးေပးခြ င်း၊ 

  (ခ) အလုပ်လက်မဲ့များ နည်းပါးေစရန ်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

  (ဂ) အလုပ်သမားများ၏ စည်းကမ်းနှင့်စွမ်းေဆာင်ရည်မြ ငှ့်တင်ေပးရန်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

  (ဃ)   အလုပ်သမားများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေစရန်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

  (င) အလုပ်အကိုင်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့တုိ့ကိုဖွဲ့စည်းခြ င်းနှင့်လမ်းညွှန်ခြ ငး်။ 

၈။ ဗဟိုအဖွဲ့သည်  ပြ ည်ေထာငစ်ုအစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် 

ေအာက်ပါပုဂ္ိုဂ လ်များပါဝငေ်သာအလုပ်အကုိင်ဖွံ့ ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့ စညး်ရမည်- 

  (က)   ဒုတိယဝန်ကးီ 
 ပြ ည်ေထာငစ်ုအလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကးီကြ ပေ်ရးနှင့်  

 ပြ ည်သူ့အင်အားဝန်ကးီဌာန 

ဥက္ကဋ္ဌ 

  (ခ)    ဒုတိယဝန်ကးီ 
သက်ဆိုင်ရာ  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကးီဌာနများ    

အဖဲွ့ဝင် 

  
  (ဂ) ညွှန်ကြ ားေရးမှူ းချုပ ်သို့မဟုတ် 

ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူး  

သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာန သို့မဟုတ ်လုပ်ငန်း     

အဖဲွ့ဝင် 

  

  (ဃ)   ကိုယ်စားလှယ် 
 ပြ ည်ေထာငစ်ုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသ

င်းချုပ်  

အဖဲွ့ဝင် 

  

  (င) ကိုယ်စားလှယ် 

 မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့များ     
အဖဲွ့ဝင် 

  
  (စ) ကိုယ်စားလှယ် 

 မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင်ေရးရာအဖွဲ့များ 

အဖဲွ့ဝင် 

  
  (ဆ) ညွှန်ကြ ားေရးမှူ းချုပ် 

အလုပ်သမားညွှန်ကြ ားေရးဦးစီးဌာန    
အတွင်းေရးမှူ း 

  
၉။ အလုပ်အကိုင်ဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့၏ လုပ်ငနး်တာဝနမ်ျားမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ဖြ စသ်ည်- 

  (က)  ပြ ည်တွင်းအလုပ်အကိုင ်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တးီေပးခြ ငး်၊ 

  (ခ) အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူများအား အလုပ်အကိုင် ရရိှေစခြ ငး်၊ 

  (ဂ)   အလုပ်လက်မဲ့များ နည်းပါးေစရန ်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

  (ဃ)   အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသူများ၏ စည်းကမ်းနှင့် စွမ်းေဆာင်ရည် မြ ငှ့်တင်ေပးခြ ငး်။ 

 

၁၀။(က)ဗဟိုအဖွဲ့သည် ပြ ည်ေထာငစ်ုအစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့်

ေအာက်ပါပုဂ္ဂ လ်များပါဝင်ေသာကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းရမည်- 

  
 

(၁) ဒုတိယဝန်ကီး ဥက္ကဋ္ဌ 
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 ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ေပးအပ်ခြ ငး်ခံရသည့် 

 ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကးီဌာန  
  

  
  

(၂)    ညွှန်ကြ ားေရးမှူ းချုပ် သို့မဟုတ်ဦးေဆာင်ညွှန်ကြ ားေရးမှူ း 

သက်ဆိုင်သည့် ဦးစီးဌာန သို့မဟုတ ်လုပ်ငန်း 

အဖွဲ့ဝင် 

  

  

  

(၃) ကိုယ်စားလှယ ်

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် 

စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်  

အဖွဲ့ဝင် 

  

  
  

(၄) ဥက္ကဋ္ဌ 

ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အသင်းအဖဲွ့များ 

အဖွဲ့ဝင် 

  
  

(၅)   
     

ကိုယ်စားလှယ ်

 မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ့ များ 

အဖွဲ့ဝင် 

  

  
  

(၆) ကိုယ်စားလှယ ်

 မြ န်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင်ေရးရာ 

အဖွဲ့ များ 

အဖွဲ့ဝင် 

  

    (၇)   
     

ဒုတိယညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ၊် အလုပ်သမားညွှန်ကြ ားေရး 

ဦးစီးဌာန 

အတွင်းေရးမှူ း 

  
(ခ) 

ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ဖွဲ့စည်းရာတငွ ်

အလုပ်သမားများကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ ဖြ ို းတိုးတက်ေရးနှင့်စပ်လျဉး်သည့်ကျွမ်းကျင်သူများအားအဖွဲ့ဝင်အဖြ စခ်န့်အပ်

တာဝန်ေပးနိုင်သည်။ 

၁၁။ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း ဖြ စသ်ည်- 

  (က) အလုပ်အကိုင်များ၏ ကျွမ်းကျင်မှုစံများခွဲခြ ားသတ်မှတ်ခြ ငး်၊ ေရးဆွဲခြ ငး်နငှ့် ပြ ဋ္ဌာနး်ခြ ငး်၊ 

  (ခ) အလုပ်သမားများ၏ ကျွမး်ကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအတွက် ဦးစားေပးမှုများ ခွဲခြ ားသတမှ်တ၍် 

ကျွမ်းကျင်မှုေလ့ကျင့်ေရးဆိုင်ရာမူဝါဒများ ချမတှ ်ခြ ငး်၊ 

  (ဂ) ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ေဆးအကဲဖြ တ်ေရးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များကို သတ်မတှ်ခြ ငး်၊ 

  (ဃ)   သင်တန်းေကျာင်း သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ေဆးအကဲဖြ တ်ေရးဌာနများအား မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးခြ ငး်၊ 

  (င) ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ်များ ထုတ်ေပးေရးအစီအစဉ်များ ချမှတ်ခြ ငး်၊ 

  (စ) အလုပ်သမားများအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ ဖြ ို းတုိးတကေ်ရး ရန်ပုံေငွထေူထာင်၍ စီမံခန့်ခွဲခြ င်း၊ 

  (ဆ) မိမိဖဲွ့စည်းေသာ ေကာ်မတီများနှင့် ဆပ်ေကာ်မတီများကို ကးီကြ ပ်ကွပ်က ဲခြ င်း။ 

၁၂။ (က) ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့သည် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ေအာက်ပါေကာ်မတီများကို 

ဖွဲ့ စည်းထားရှိရမည်- 

    (၁) ကျွမ်းကျင်မှုစံ သတ်မှတ်ေရးနှင့် ေလ့ကျင့်ေရးေကာ်မတီ၊ 

    (၂) ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ေဆးအကဲဖြ တေ်ရးနငှ့် အသိအမတ်ှပြ ုေရး ေကာ်မတီ။ 

  (ခ) ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ(က) ပါ ေကာမ်တီများ

ေအာက်တွင်ဆပ်ေကာ်မတီများကို လိုအပ်သလို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ 

၁၃။ ပုဒမ် ၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းေသာ ေကာ်မတီအသီးသီး၏ တာဝန်နှင့် လုပပ်ိုင်ခွင့်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍- 

  (က)   ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ်ေရးနှင် ့ ေလ့ကျင့်ေရးေကာ်မတီနငှ့် ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ေဆးအကဲဖြ တေ်ရးနငှ့် 

အသအိမှတ်ပြ ုေရးေကာမ်တမီျားသည ် သက်ဆိုင်ရာေကာ်မတီအလိုက် ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ေဆာင်ရွက်မည် ့
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လုပ်ငန်းစဉ်များကိုညှိနှိုင်းေရးဆွဲသတ်မတှ်ရမည်။ 

  (ခ)    ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ်ေရးနှင် ့ေလ့ကျင့်ေရးေကာ်မတီသည် ေအာက်ပါတိ့ုကုိ ေဆာင်ရွက်ရမည်- 

  
  

(၁) အလုပ်အကိုင်အမျို းအစားနှင့် အဆင့်အလိုက် မှန်ကန်တိကျေသာ ကျွမ်းကျင်မှုစံများကုိ နိုင်ငံတကာစံများအား 

မှီငြ မး်၍ ေရးဆွဲသတ်မှတ်ခြ င်း၊ 

    (၂) ကျွမ်းကျင်မှုစံများနှင့်အညီ သင်ရိုးညွှန်းတမး်များေရးဆွဲခြ ငး်၊ ေလ့ကျင့်ေရးစံများ သတ်မှတ်ခြ ငး်၊ 

    (၃) ေလ့ကျင့်ေရးနည်းပြ  အရည်အေသွးသတ်မှတ်ခြ ငး်၊ 

  
  

(၄)  
   

သင်တန်းေကျာင်းများ၏ စက်ပစ္စည်း၊ ကိရိယာနှင့် သင်ကြ ားေရး အေထာက်အကူပြ ုပစ္စည်း 

စံချိန်စံညွှန်းများသတ်မှတ်ခြ ငး်၊ 

    (၅) သင်တန်းေကျာင်းများမှတ်ပုံတင်ခြ ငး်နငှ့် ေလ့ကျင့်ေရးအမျို းအစားများမှတ်ပုံတင်ခြ င်း၊ 

    (၆) နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအတွက်ညှိနှိုင်းေဆာင်ရွက် ခြ င်း၊ 

  
  

(၇)  
   

မှတ်ပုတံငလ်ကမှ်တ် ေလျှာက်ထားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍စိစစ ်ပြ းီ 

ကျွမ်းကျင်မှုဖံွ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့သို့တင်ပြ ခြ ငး်။ 

  (ဂ) ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ေဆးအကဲဖြ တေ်ရးနငှ့် အသိအမတ်ှပြ ုေရးေကာ်မတီသည် ေအာက်ပါတို့ကို ေဆာင်ရွကရ်မည်- 

  
  

(၁) အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမး်ကျင်မှုစံသတ်မှတခ်ျက်နှင့်အညစီစ်ေဆးနိုင်ေရးအတွက် စစ်ေဆးမည့် 

စံသတ်မှတ်ခြ ငး်၊ 

  
  

(၂) ကျွမ်းကျငမ်ှုစစ်ေဆးအကဲဖြ တ်ေရးဌာနများ မတ်ှပုတံင်ခြ ငး်နှင့်

ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ေဆးအကဲဖြ တ်ေရးအစီအစဉ်များမှတ်ပုံတင်ခြ င်း၊ 

  
  

(၃) မှတ်ပုံတင်လက်မှတေ်လျှာက်ထားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍စိစစ်ပြ းီ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့သို့  

တင်ပြ ခြ င်း၊ 

  
  

(၄) အက ဲဖြ တ်ပုံစံသတ်မှတ်ခြ င်း၊ စစ်ေဆးအကဲဖြ တ်သူများနှင့် ကျွမး်ကျင်မှုစစ်ေဆးအကဲဖြ တ်ေရးဌာနများ၏ 

အရည်အေသွးအာမခံချက်ရှိေရးအတွက် အရည်အေသွးထိန်းသိမ်းေရးစနစ်နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ 

သတ်မှတ်ခြ ငး်၊ 

    
(၅) ကျွမ်းကျင်မှုဖံွ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းေဆာငရွ်က်ခြ င်း၊ 

  
  

(၆)  
  

အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမး်ကျင်မှုဖွံ့ ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအတွက်အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်၍ 

ယှဉ်ပြ ို င်ပဲွများ ပြ ုလုပ်ခြ ငး်၊ 

    (၇)    ပြ ို င်ပွဲတွင်ထူးချွန်ပါကထူးချွန်သူဖြ စေ်ကြ ာငး် အသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ်ထုတ်ေပးခြ င်း။ 
အခန်း(၅) 

အလုပ်သမားများ ကျွမ်းကျင်မှု ဖံွ့ဖြ ို းတုိးတက်ေရးနှင့်ေလ့ကျင့်ေရး အစီအစဉ်များ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

၁၄။ အလုပ်ရှင်သည် မိမိ၏လုပ်ငနး်တွင်ခန့်အပ်ရန်လျာထားေသာ အလုပ်သမားများနှင့် လုပ်ငန်း၌
လက်ရှိလုပ်ကိုင်လျက်ရှိေသာအလုပ်သမားများ၏အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်မြ င့်မားေစရန်

ေလ့ကျင့်ေရးအစီအစဉ်များကို လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရကျွမး်ကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့၏မူဝါဒနှင့်အညီ

ေဆာင်ရွကရ်မည်။ 

၁၅။ အလုပ်ရှင်သည်- 

  

(က) အလုပ်သမားများ၏ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်မြ င့်မားေစရန်ေလ့ကျင့်ေရး အစီအစဉ်များကို

စီမံေဆာင်ရွက်ရာ၌ လုပ်ငန်းတွင်းသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြ ားခြ ငး်၊လုပ်ငန်းခင်ွ၌ 

စနစ်တကျေလ့ကျင့်သင်ကြ ားခြ ငး်၊ လုပင်နး် ပြ ငပ်သင်တနး်များသုိ့ ေစလွှတ်ခြ ငး်နှင့် 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအသုံးပြ ုေသာစနစ်ဖြ င့် ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားခြ င်းတို့ ပြ ုလုပ်ရာတငွ ်
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လုပ်ငန်းတစ်ခုခြ င်း ဖြ စေ်စ၊ လုပ်ငန်းများေပါင်းစပ်၍ ဖြ စ်ေစ အလုပ်သမားတစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အုပ်စုအလိုက် 

ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားေစရန် ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

  
(ခ) အသက်၁၆နှစ ်ပြ ည် ့ပြ းီေသာ လူငယ်များအား အလုပ်သင်အဖြ စ ် ခန့်ထား၍ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့က 

သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ အလုပ်အကိုင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် 

အတတ်ပညာရပ်များကိုစနစ်တကျ ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားေစရန် ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

အခန်း (၆) 

သင်တန်းေကျာင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ေဆးအကဲဖြ တ်ေရးဌာနများ မှတ်ပံုတင်ခြ င်းနှင့် တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ခြ င်း 

၁၆။ (က) သင်တန်းေကျာင်း သို့မဟုတ် ကျွမး်ကျင်မှုစစ်ေဆးအကဲဖြ တေ်ရးဌာန တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်လိုေသာ အလုပ်ရှင်

သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုေပးလိုသူသည ် သက်ဆိုင်ရာေကာ်မတီများမှတစ်ဆင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့သို့ 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိရန် ေလျှာက်ထားရမည်။ 

  (ခ)    တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီ ပြ ည်ပနိုင်ငံမှလာေရာက်၍ သင်တန်းေကျာင်း 

သို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ေဆးအကဲဖြ တ်ေရးဌာနတစ်ခုခု တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်လိုသူသည် 

သက်ဆိုင်ရာေကာ်မတီများမှတစ်ဆင့် 

ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့သို့သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရိှရန ်ေလျှာက်ထားရမည်။ 

၁၇။ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့သည်- 

 (က) ပုဒ်မ ၁၆ အရ ေလျှာက်ထားချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပုဒ်မ ၁၂ အရဖွဲ့စည်းေသာ 

သက်ဆိုင်ရာေကာ်မတီများကိုသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ခြ ငး် ရိှမရိှစိစစ်တင်ပြ ေစပြ းီ 

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးရန်ခငွ့် ပြ ုခြ ငး် သုိ့မဟုတ ်ငြ ငး်ပယ်ခြ ငး် ပြ ုနုိငသ်ည်။ 

  (ခ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးရန် ခွင့်ပြ ုပါက သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ 

မှတ်ပုံတင်ေကြ းေပးသွင်ေစပြ ီး ေလျှာက်ထားသူအားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ ်ထုတ်ေပးရမည်။ 

  (ဂ)    မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးရန ်ငြ င်းပယ်ပါက ရက်ေပါငး် ၃၀ အတွင်း ပြ နလ်ညေ်လျှာက်ထားခွင့် ပြ ုနိင်ုသည်။ 

၁၈။ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိေသာသင်တန်းေကျာင်းနငှ့်ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ေဆးအကဲဖြ တေ်ရးဌာနများသည် 

မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြ းီေနာက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

သက်ဆိုင်ရာေကာ်မတီမှတစ်ဆင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့သို့  မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးမြ ငှ့်ေပးရန်

ေလျှာက်ထားရမည်။ 

၁၉။    
     

ကျွမ်းကျင်မှုဖံွ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့သည် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါ

စည်းကမ်းချက်များနှင့်ညီညွတ်ခြ ငး်မရှိေကြ ာင်းစစ်ေဆးေတွ့ ရှိရပါက ယင်းသင်တန်းေကျာင်း သို့မဟုတ်

ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ေဆးအကဲဖြ တ်ေရးဌာန၏  မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။ 
၂၀။ မှတ်ပုံတင်ထားေသာ သင်တန်းေကျာင်း၏ တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း ဖြ စသ်ည်- 

  (က) ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ 

ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားေရးအစီအစဉ်များကို ပြ ုစုပြ းီကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့ထတံင်ပြ ၍သေဘာတူညီချက်ရယူ

 ခြ ငး်- 

    (၁) ကျွမ်းကျင်မှု စံ၊ 

    (၂) သင်ရိုးညွှနး်တမ်း၊ 

    (၃) သင်တန်းေကျာင်း တည်ေနရာ၊ အေဆာက်အအံုနှင့် အသံုးအေဆာင် ေဖာ်ပြ ချက်၊ 

    (၄) သင်တန်းဆရာများ၏ အမည်နှင် ့အရည်အချင်း၊ 

    (၅) ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားမည့် ကာလ၊ 

    (၆) သင်တန်းတွင်အသုံးပြ ုမည့်  ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားေရးစနစ၊် ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားေရးအေထာက်အကူပြ ုပစ္စည်းများ၊ 
    (၇) သင်တန်းဆင်း လက်မှတ်၊ 
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    (၈) သင်တန်းေကြ း၊ 

    (၉) ကျွမ်းကျင်မှုစံ သတ်မှတေ်ရးနှင့် ေလ့ကျင့်ေရးေကာ်မတီက သတ်မှတ်ေသာ အခြ ားအချက်အလက်များ၊ 

  (ခ) သင်တန်းသားနှင့် သင်တနး်ဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်စာချုပ ်ချုပ်ဆိုထားခြ ငး်၊ 

  (ဂ) သင်တန်းသားများ၏ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များကို ထနိ်းသိမ်းထားရှိခြ င်း၊ 

  (ဃ) သင်တန်းတစ်ခု ပြ းီေမြ ာကသ်ည့် ၁၅ ရက်အတွင်း သင်တန်းနှင့် ပတ်သက်ေသာ အစီရငခ်စံာကုိ 
ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတုိးတက်ေရးအဖဲွ့သုိ့ တင်ပြ ခြ င်း၊ 

  (င)    သင်တန်းေကျာင်းအား အခြ ားသင်တန်းေကျာင်း တည်ေထာင်လိုသူထံ လွဲှေပြ ာင်းလိုပါက လွှေဲပြ ာင်းခြ ငး်မပြ ုမီ

အနည်းဆုံး ရက်ေပါင်း ၃၀  ကိုတင်၍ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့သို့  တင်ပြ ခြ င်း၊ 

  (စ) သင်တန်ေကျာင်းကုိ ရပ်ဆိုင်းလိုပါက သင်တန်းသားများအား

လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတူညီေသာအခြ ားသင်တန်းေကျာင်းတစ်ခုခုသို့   
ကျန်ရိှေသာသင်တန်းကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အတူလွှေပြ ာငး်ေပးခြ ငး်၊ 

၂၁။ မှတ်ပုံတင်ထားေသာ သင်တန်းေကျာင်း တည်ေထာင်သူသည-် 

  (က) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကးီဌာနက ထတုေ်ပးေသာ အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်ရရိှသည့် နုိငငံ်ခြ ားသား ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် 

နုိငငံ်ခြ ားသားနည်းပြ များအားေခါ်ယူခန့်ထားခွင့်ရိှသည်။ ယင်းတို့၏ ေနထိုင်ခွင့်ကာလသည် တည်ဆဲဥပေဒနှင့်အညီ 

 ဖြ စေ်စရမည်။ 

  (ခ)    သင်ကြ ားေရးအေထာက်အကူပြ ုပစ္စည်းများကို တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီ ပြ ည်ပမှတင်သွင်းနိုင်သည်။ 
၂၂။ မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ေဆးအကဲဖြ တ်ေရးဌာန၏ တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စသ်ည်- 

  (က) ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ေဆးအကဲဖြ တေ်ရး အစအီစဉ်များကုိ ကျွမ်းကျငမ်ှုဖံွ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့ထ ံတင်ပြ ၍ 

သေဘာတူညီချက်ရယူခြ ငး်- 

    (၁) အသိအမှတ်ပြ ုထားေသာ ကျွမ်းကျင်မှုစံများကုိ အေခြ ပြ ုထားသည့် စစ်ေဆးေရးအစီအစဉ်၊ 

    (၂) ဌာနတည်ေနရာ၊ အေဆာက်အအုံနှင့်အသုံးအေဆာင်ေဖာ်ပြ ချက်၊ 

    (၃) စစ်ေဆးအကဲဖြ တ်သူများ၏ အမည်နှင့် အရည်အချင်း၊ 

    (၄) စစ်ေဆးမည့်ကာလ၊ 

  
 

(၅)   စစ်ေဆးေရးဌာနတငွ် အသုံး ပြ ုမည့်စစ်ေဆးေရး အေထာက်အကူပြ ုပစ္စည်းများ 

  
 

(၆)     စစ်ေဆးမည့် ေမးခွန်းများ အေနအထား၊ 

    (၇) အကဲဖြ တ်ရာတွင်အသုံးပြ ုမည့် ကျွမ်းကျင်မှုစံနှင့် နည်းစနစ်၊ 

    (၈) ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ေဆးခသံထူမံှ  ေကာက်ခံရမည့် အခေကြ းေငွနှုနး်ထား၊ 
    (၉)    ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ေဆးအကဲဖြ တ်ေရးေကာ်မတီက သတ်မှတ်ထားေသာအခြ ားအချက်အလက်များ၊ 

  (ခ) ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ်ရရှိရနေ်လျှာက်ထားေသာ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ေဆးခံသူများအတွက် 

စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်ထားရှိ ခြ င်းနှင့်စစ်ေဆးမှုဆိုင်ရာ အစအီစဉ်များ သတ်မှတ်ခြ ငး်၊ 

  (ဂ) ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ေဆးခံသူများ၏ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များကို ထနိ်းသိမ်းထားရိှခြ ငး်၊ 

  (ဃ)   ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ေဆးအကဲဖြ တ်ပြ းီေနာက၁်၅ ရကအ်တွငး် အစီရင်ခံစာကိုကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့သို့  

တင်ပြ ခြ င်း၊ 

  (င) ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ေဆးခံ၍ ေအာင်မြ င်သူများအားကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖဲွ့၏ အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် 

ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ်ထုတ်ေပးခြ ငး်၊ 
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  (စ) 

ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ေဆးအကဲဖြ တ်ေရးဌာနကုိ ရပ်ဆိုင်းလိုပါက 

ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ေဆးခံသူများအားလုပ်ငန်းအမျိုးအစားတူညီေသာ 

အခြ ားကျွမ်းကျင်မှုစစ်ေဆးအကဲဖြ တ်ေရးဌာနတစ်ခုခုသို့ ကျန်ရှိေသာ ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူ လွှေပြ ာငး်ေပးခြ င်း၊ 

  (ဆ) ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ေဆးခံသူများကို အခြ ားကျွမ်းကျင်မှု စစ်ေဆးအက ဲဖြ တ်ေရးဌာနသို့  လွဲှေပြ ာင်းခြ ငး်မပြ ုမ ီ အနည်းဆုံး 

ရက်ေပါင်း ၃၀  ကိုတင်၍ကျွမ်းကျငမ်ှု ဖွံ့ ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့သို့  တင်ပြ ခြ င်း၊ 

၂၃။ မှတ်ပုံတင်ထားေသာကျွမ်းကျင်မှုစစ်ေဆးအကဲဖြ တေ်ရးဌာနသည်- 

  (က) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကးီဌာနက ထုတ်ေပးေသာ အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသည့် နိုင်ငံခြ ားသား ကျွမ်းကျင်သူများ၊ 

နုိငငံ်ခြ ားသားအကဲဖြ တ်သူများအား ေခါ်ယူခန့်ထားခွင့်ရှိသည်။ ယင်းတို့၏ ေနထိုင်ခွင့်ကာလသည် 

တည်ဆဲဥေဒနှင့်အညီ ဖြ စ်ေစရမည်။ 

  (ခ)    စစ်ေဆးေရး အကဲဖြ တ်ေရး အေထာက်အကူပြ ုပစ္စည်းများကို တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီ ပြ ညပ်မှ 

တင်သွင်းနိုင်သည်။သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ေဆးအကဲဖြ တ်ေရးဌာနသို့စစ်ေဆးမှုခံယူရန် ေလျှာက်ထားနိုင်သည်။ 

အခန်း (၇) 

ကျွမ်းကျင်မှုယှဉ်ပြ ို င်ပွဲများ ကျင်းပခြ င်း 

၂၄။ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ေဆးအကဲဖြ တ်ေရးနင်ှ့ အသအိမှတ်ပြ ုေရးေကာမ်တသီည် လုပ်ငန်းအမျို းအစားအလိုက ်

ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအတွက် ကျွမ်ကျင်မှုယှဉ်ပြ ို င်ပွဲ အဆင့်ဆင့်ဖြ စေ်ပါ်လာေစရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီ

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရမည။် ယှဉ်ပြ ို င်ပွ၏ဲ ကျွမး်ကျင်မှုရလဒ်များမှတစ်ဆင့် သုေတသနလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွကရ်မည်။ 

၂၅။ ကျွမ်းကျငမ်ှုအသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ်ရှိေသာ အလုပသ်မားသည် ပြ ည်တွင်း၊ ပြ ညပ်တွင်ကျင်းပေသာ သက်ဆိုင်ရာ 

ကျွမ်းကျင်မှုယှဉ်ပြ ို င်ပွဲများ၌ပါဝင်ယှဉ်ပြ ို င်ခွင့်ရှိသည်။ 

အခန်း(၈) 

အလုပ်သမားများ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ ဖြ ို းတုိးတက်ေရး ရန်ပံုေငွထူေထာင်ခြ င်းနှင့် သံုးစဲွခြ င်း 

၂၆။ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့သည် စက်မှုလက်မှုနှင့်ဝနေ်ဆာင်မှုလုပ်ငန်းများမှအလုပ်သမားများအတွက်

ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ ဖြ ို းတိုးတက်ေရး ရန်ပုံေငွတစ်ရပ်ထူေထာင်ထားရိှပြ းီ ေအာက်ပါကိစ္စရပ်များအတွက် 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီသုံးစွဲနိုင်သည်- 

  
(က) အလုပ်သမားများ၏ ကျွမ်းကျငမ်ှုဖွံ့ ဖြ ို းတိုးတက်ေရးနှင့်ကျွမး်ကျငမ်ှုအဆင့်မြ ငှ့်တင်ေရးတို့အတွက်

ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားေပးခြ င်း၊ 

  
(ခ) အေကြ ာငး်တစ်ရပရ်ပေ်ကြ ာင့်အလပ်ုရပ်စဲခြ ငး်ခရံပြ းီအခြ ားလုပ်ငနး်တစ်ခုခုသို့ေပြ ာင်းလဲလုပ်ကိုင်လိုေသာအလုပ်မျာ

းအား လိုအပ်သည့် ကျွမ်းကျင်မှု ပြ န်လည်ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားေပးခြ ငး်၊ 

  (ဂ)    ပုဒ်မခွဲ(က)နှင့် (ခ)ပါကိစ္စရပ်များအတွက ် ေငွေကြ းေထာက်ပံ့ခြ င်း သို့မဟုတ် ေငွေချးခြ င်း၊ 
၂၇။ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့သည် အစုိးရ၊ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်ေသာ 

ရန်ပုံေငွစီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီကို ဖွဲ့စည်းရမည်။ 

၂၈။ ရန်ပုံေငွစီမံခန့် ခဲွေရးေကာ်မတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စသ်ည်- 

  (က) ရန်ပုံေငွအတွက ်ထည့်ဝင်ေကြ းများ မှနမ်နှ်ေပးသွင်းေရးကို ကြ ပမ်တ်ခြ ငး်၊ 

  (ခ) ကျွမ်းကျငမ်ှု ဖွံ့ ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င် ့ရန်ပုံေငွအား စီမခံန့် ခဲွခြ ငး်၊ 

 (ဂ)ရန်ပံုေငွမှရင်းနီှးမြ ှု ပ်နှံနိုင်ေသာေငွများကိုဘ ာေရးစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီဘဏ်တစ်ခုခ ု တွင် အပ်နှံထားခြ ငး် 

သုိ့မဟုတ်  အစိုးရေငစွုလက်မှတ်များ ဝယ်ယူစုေဆာငး်ထားခြ ငး်၊ 
 (ဃ) 

 

ရန်ပုံေငွသို့ အလှူေငွေပးအပ်သူရှိပါက ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ ဖြ ို းတုိးတကေ်ရးေကာ်မတီ၏ အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့်

လက်ခံရယူခြ င်း၊ 
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  (င) ရန်ပုံေငွထည့်ဝင်ခြ င်း၊သုံးစွဲခြ င်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စာရင်းစစ်ေဆးမှုခံယူခြ ငး်၊ 

၂၉။ ရန်ပုံေငွစီမံခန့် ခဲွေရးေကာ်မတီသည် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့က

သတ်မှတ်ေသာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညေီအာက်ပါကိစ္စရပ်တစ်ခုခုအတွက် ရန်ပံုေငွကိ ုသုံးစွဲခွင့်ပြ ုနုိင်သည-် 

  (က) အလုပ်သမားများ၏ကျွမ်ကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအတွက်အချိန်ပြ ည့်သို့မဟုတ်အချိန်ပိုင်းသင်တန်းတစ်ခခုုသို့ 

ေစလွှတ်ခြ ငး်၊ သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြ င်းနငှ့် သင်တနး်အစအီစဉ် တိုးချဲ့ ခြ င်းများ ပြ ုလုပမ်ည့် အလုပ်ရှင်များအား

ေငွေကြ းေထာက်ပံ့ခြ ငး် သို့မဟုတ် ေငွေချးခြ င်း၊ 

  (ခ)    အလုပ်ရှင်က ယင်း၏ အလုပ်သမားများအတွက် သင်တန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုန်ကျခဲ့သည့်စရိတ်များကို

တင်ပြ ေတာင်းခံလာလျှင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်၍ ပြ နလ်ညထ်ုတေ်ပးခြ င်း၊ 

  (ဂ) ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့က သတ်မှတ်ေသာ အခြ ားကိစ္စရပ်များေဆာင်ရွက်ခြ ငး်။ 

၃၀။ (က) စက်မှုလက်မှုနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း၏ အလုပ်ရှင်သည ် ယင်း၏လုပ်ငန်း၌ အလုပ်သမားကီးကြ ပ်သူအဆင့်နှင့်

ယင်းအဆင့်ေအာက်ရှိ အလုပ်သမားများအား ေပးေချရသည့် စုစုေပါင်းလုပ်ခ၊ လစာ၏ သုညဒသမ

ငါးရာခိုင်နှုန်းေအာက်မနည်းေသာေငွကိုရန်ပုံေငွသို့ ထည့်ဝင်ေကြ းအဖြ စ ်လစဉ်မပျက်မကွက်ေပးသွင်းရမည်။ 

  (ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေပးသွင်းသည့် ထည့်ဝင်ေကြ းကုိ အလုပ်သမားများ၏လုပ်ခ၊လစာမှ ဖြ တ်ေတာက်ခြ ငး်မပြ ုရ။ 

၃၁။ ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့သည်- 

  (က) ပုဒ်မ ၃၀၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အလုပ်ရှင်က ရန်ပုံေငသွို့  ေပးသွင်းရမည့် ထည့်ဝင်ေကြ းနင်ှစ့ပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းက ၊

လုပ်ငန်းအမျို းအစား၊ လုပ်ငန်းအရွယ်အစားနှင့် အလုပ်သမားဦးေရအေပါ်မူတည်ပြ းီ သတ်မှတ်နိုင်သည်၊ 

  (ခ)    ခိုင်လုံေသာအေကြ ာင်းတင်ပြ နိုင်ပါက အလုပ်ရှင်တစဦ်းဦးအား ရန်ပုံေငသွို့  ထည့်ဝင်ေကြ းေပးသွင်းခြ ငး်မှ

ကင်းလွတ်ခွင့်ပြ ုနိုင်သည်။ 

၃၂။ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့သည် ပြ ည်ပမှလာေရာက်ဖွင့်လှစေ်သာ သင်တန်းများ၏ ေငွေကြ းဆိုငရ်ာ ကိစ္စရပ်များကိ ု

တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အည ီကးီကြ ပ်ရမည်။ 

၃၃။ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအဖွဲ့သည် ရန်ပုံေငွစီမံခန့် ခဲွမှုနှင့် အသုံးပြ ုခြ ငး်ဆိုင်ရာကိစ္စများနငှ့် 

စပ်လျဉ်း၍အကံဉာဏ်များရယူနိုင်ရန် အကေံပးေကာမ်တီတစ်ရပကုိ် ဖွဲ့ စည်းနိုင်သည်။ 

အခန်း(၉) 

 ပြ စ်မှုနှင့် ပြ စ်ဒဏ်များ 

၃၄။ မည်သူမဆို ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ်ကို အတုပြ ုလပ်ုေကြ ာင်း ပြ စမ်ှုထင်ရှား စီရင်ခြ င်းခရံလျှင် ထိုသူကို

(၇)နှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ချမတှ်ရမည့် ပြ င် ေငွဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်သည်။ 

၃၅။    
     

မည်သူမဆိုဝန်ကးီဌာန၏ခွင့်ပြ ုမိန့်မရှိဘဲ အလုပ်အကိုင်စုေဆာင်းေရးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ေကြ ာငး် သုိ့မဟတု်

အလုပ်သမားထံမှ အခေကြ းေငွရယူေဆာင်ရွက်ေကြ ာငး် ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင ် ထိုသူကိုသုံးနှစ်ထက်မပိုေသာ

ေထာငဒ်ဏ် ဖြ စ်ေစ၊ေငဒွဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ပြ စ်ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြ စ်ေစ ချမတှ်ရမည။် 

၃၆။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ နေ်သာ နညး်ဥပေဒ၊ စညး်မျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြ ားချက်ပါ

တား မြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေကြ ာငး် ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထိုသူကိုတစန်ှစ်ထက်မပိုေသာ

ေထာငဒ်ဏ် ဖြ စ်ေစ၊ေငဒွဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ပြ စ်ဒဏ်နစှ်ရပ်လုံးဖြ စ်ေစချမှတ်ရမည်။ 

၃၇။    
     

မည်သူမဆို အလုပ်အကိုင် သို့မဟုတ ် အလုပ်သမားရရှိရန်အလို့ငှာ အလုပ်အကိုင်နှင့်အလုပ်သမားရှာေဖွေရးရုံး တစ်ခုခု

သုိ့မဟုတ ် အဆိုပါရုံးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် ကိုယ်စားေဆာင်ရွက်ေနသူ တစ်ဦးဦးထံ မမှန်ေကြ ာင်းသိလျက်နှင့်

မမှန်ေသာေဖာ်ပြ ချက်ကိုဖြ စေ်စ၊ မမှန်ေသာေပြ ာဆိုချကကုိ်  ဖြ စ်ေစတင်ပြ ေကြ ာငး် ပြ စမ်ှုထင်ရှားစီရင်ခြ ငး်ခံရလျှင် ထိုသူကို

တစ်နှစ်ထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ေငွဒဏ်ဖြ စေ်စ၊ ပြ စ်ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၃၈။ မည်သည့်အလုပ်ရှင်မဆုိ ေအာက်ပါပြ ုလုပ်မှု တစ်ရပ်ရပ်ကို ပြ ုလုပေ်ကြ ာငး် ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ ငး်ခံရလျှင ် ထိုသူကို

ေခြ ာက်လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ ်ဖြ စေ်စ၊ေငွဒဏ်ဖြ စေ်စ၊ ပြ စ်ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြ စေ်စ ချမတ်ှရမည်- 

  (က) ပုဒ်မ၅၊ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် ပျက်ကွက်ခြ ငး်၊ 
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  (ခ) ပုဒ်မ၃၀၊ပုဒ်မခွဲ (က)အရ ေပးသွင်းရမည့် ထည့်ဝင်ေကြ းေပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြ ငး်၊ 

၃၉။ မည်သူမဆို အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာသေဘာတညီူချက်စာချုပ်ပါအချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိုေဖာက်ဖျက်ေကြ ာငး်

 ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထိုသူကို သံုးလထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စေ်စ၊ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ပြ စ်ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြ စေ်စ

ချမတ်ှရမည။် 

အခန်း(၁၀) 

အေထွေထွ 

၄၀။ ရန်ပုံေငွမှ ေချးယူထားေသာေငွကို သတ်မှတ်ေသာ အချိန်ကာလအတွင်း အလုပ်ရှင်က ပြ န်လညေ်ပးဆပ်ရန် ပျက်ကွက်လျှင ်

အဆိုပါေချးေငွကို ေမြ ခွန်မေပြ ကျန်ေင ွဖြ စ်ဘိသကဲ့သို့ ေကာက်ခံရမည်။ 

၄၁။ ဤဥပေဒပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင-် 

  (က) ဝန်ကးီဌာနသည ် ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်

စည်းကမ်းများကို ထုတ်ပြ န်ရမည်။ 

  (ခ) ဝန်ကးီဌာနနင်ှ့ အလုပ်သမားညွှန်ကြ ားေရးဦးစီးဌာနတို့သည်လိုအပေ်သာ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ၊

အမိန့် ၊ညွှန်ကြ ားချက်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထတု်ပြ န်နိုင်သည်။ 

၄၂။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် သင်ကြ ားေလ့ကျင့်ေရးအက်ဥပေဒကို ဤဥပေဒဖြ င့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ 

       ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံေတာ် ဖဲွ့စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒအရ ကျွန်ု ပ်လက်မှတေ်ရးထိုးသည်။ 

 

 

 

 

 

 

(ပံု) ထင်ေကျာ် 

နုိင်ငံေတာ်သမ္မတ 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံေတာ် 

 

 

 


