အလုပ်အကိုင် ှင့် ကမ်းကျင်မ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးဥပေဒ
( ၂၀၁၃ ခု ှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၂၉ )
၁၃၇၅ ခု ှစ်၊ ဝါေခါင်လ ြပည့်ေကျာ် ၉ ရက်
(၂၀၁၃ ခု ှစ်၊ သဂုတ်လ ၃၀ ရက်)
ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်၊ အာဏာတည်သည့်ေနရက် ှင့် အဓိပါယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။ (က) ဤဥပေဒကို အလုပ်အကိုင် ှင့် ကမ်းကျင်မ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး ဥပေဒဟု ေခ တွင်ေစရမည်။
( ခ ) ဤဥပေဒသည် ထုတ်ြပန်ေ ကညာပီး(၃)လပ
ြ ည့်ေ ြမာက်သည့်ေနရက်မှစတင်၍ အာဏာတည်
ေစရမည်။
၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ် များသည်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပါယ်သက်ေရာက်
ေစရမည်(က) အလုပ်ရှင် ဆိုသည်မှာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ အစည်းတွင် လည်းေကာင်း၊ အမဲတမ်း
သို မဟုတ် ယာယီလုပ်ကိုင်ေသာ အလုပသ
် မား သတ်မှတဦ် းေရ ှင့်အထက် လုပ်ကိုင်လျက်
ရှိသည့် သမဝါယမပိုင်၊ ပုဂလိကပိုင် သို မဟုတ် ဖက်စပ်ပိုင် လုပ်ငန်းတွငလ
် ည်းေကာင်း၊
အဖွဲ အစည်းတစ်ခုခုတွင် လည်းေကာင်း၊ ကုမဏီတွင်လည်းေကာင်း အလုပ်သမားခန် ထား
ပိုင်ခွင့်ရှိသူ သို မဟုတ် ယင်း အလုပ်သမား ခန် ထားပိုင်ခွင့် လဲအပ် ြခင်းခံရသူ ကိုဆိုသည်။
(ခ ) အလုပ်သမား ဆိုသည်မှာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ အစည်းတွင် လည်းေကာင်း၊ သမဝါယမပိုင်၊
ပုဂလိကပိုင် သို မဟုတ် ဖက်စပ်ပိုင် လုပ်ငန်းတွင် လည်းေကာင်း၊ အဖွဲ အစည်း တစ်ခုခတ
ု ွင်
လည်းေကာင်း၊ ကုမဏီတွင် လည်းေကာင်း က မ်းကျင်မလိုေသာ အလုပ်ကို ြဖစ်ေစ၊ အသင့်
အတင့် ကမ်းကျင်မလိုေသာ အလုပ်ကို ြဖစ်ေစ၊ကမ်းကျင်မ မလိုေသာ အလုပ်ကို ြဖစ်ေစ
အခေကးေငွြဖင့်
လုပ်ကိုင်သူကိုဆသ
ို ည်။
ယင်းစကားရပ်တွင်
အလုပ်သင်အ ြဖစ်
လုပ်ကိုင်သူလည်း ပါဝင်သည်။
် ကိုင် ှင့်
(ဂ ) စက်မလက်မ ှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပင် န်း ဆိုသည်မှာ အလုပ်သမား၊ အလုပအ
လူမဖူလုံေရးဝန် ကီးဌာနက ဤဥပေဒပါ ကိစများအလို ငှာ ြပ ာန်းသတ်မှတ်သည့် မည်သည့်
အရပ်ေဒသ၌မဆိတ
ု ည်ရှိေသာ စက် ုံ၊ အလုပ် ုံ အမျိ းအစားတစ်ခု သို မဟုတ် အများကို
လည်းေကာင်း၊ လုပ်ငန်းအမျိ းအစားတစ်ခု သို မဟုတ် အများကိုလည်းေကာင်း၊ စက် ုံ၊
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အလုပ် ုံခွဲ၊ လုပ်ငန်းခွဲ၊ အလုပ် ုံဌာနခွဲ ှင့် လုပ်ငန်းဌာနခွဲ တစ်ခုခု၏ အမျိ း အစားတစ်ခု
သို မဟုတ် အများကို လည်းေကာင်း ဆိုသည်။
ြ င် အချိန်ပို လုပ်ခ ှင့်
(ဃ) လုပ်ခ၊ လစာ ဆိုသည်မှာ အလုပ်လုပ်၍ရေသာ သာမန်လုပ်ခ၊ လစာအပ
ရှားပါးစရိတ်ရေနလင် အချိန်ပိုလုပ်ခ ှင့်ရှားပါးစရိတ်များလည်း ပါဝင်သည်။ ယင်းစကားရပ်
တွင် အလုပ်သမားအား အလုပ်သေဘာအေလျာက် ကုန်ကျသည့် အထူးစရိတ်များ
ကာမိေစရန် ခံစားခွင့်ြပ သည့် ေငွ မပါဝင်။
( င ) သင်တန်း ဆိုသည်မှာ အလုပ်အကိုငရ
် ှာေဖွသူများ ှင့် အလုပ်သမားများအား အသိပညာ၊
အတတ်ပညာဆိုင်ရာ အရည်အချင်း ှင့်က မ်းကျင်မတိုးတက်ေစရန် ဖွင့်လှစ်ေသာ လုပ်ငန်းခွင်
အကိ သင်တန်း၊ လုပ်ငန်းတွင်းသင်တန်း၊ ကမ်းကျင်မသင်တန်း၊ က မ်းကျင်မ အဆင့် ြမင့်
သင်တန်း ှင့် အလုပေ် ြပာင်းလဲမဆိုင်ရာ သင်တန်းများကိုဆိုသည်။
( စ ) သင်တန်းေကျာင်း
ဆိုသည်မှာ
အလုပအ
် ကိုင်ရှာေဖွသူများ ှင့်အလုပသ
် မားများအား
အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်မစံများ ှင့် ကိုက်ညီမရှိေစေရးအတွက် ေလ့ကျင့်သင် ကား
ေပးရန် တည်ေထာင်ဖွင့် လှစ်ေသာေကျာင်းကို ဆိုသည်။
့် ညီ လုပ်ကိုင် ိုင်
(ဆ) ကမ်းကျင်မ ဆိုသည်မှာ အလုပ်အကိုင်တစ်ခုခုကို သတ်မှတ်ချက်များ ှငအ
ရန် လိုအပ်ေသာ လုပ်ကိုင်မစွမ်းရည်ကဆ
ို ိုသည်။
( ဇ ) ကမ်းကျင်မစံ ဆိုသည်မှာ အလုပ်အကိုင် အမျိ းမျိ းအတွက် ကမ်းကျငမ် ဖွံ ဖိ း တိုးတက်ေရး
အဖွဲ က ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ေသာ သို မဟုတ် အသိအမှတ်ြပ ေသာ အလုပ် အကိငု ်ဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းကမ်းကျင်မအဆင့် ှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ရန်လိုအပ်သည့် လုပ်ရည်ကိုင်ရည် စံ သတ်မှတ်
ချက်ကဆ
ို ိုသည်။
(ဈ ) ဗဟိုအဖွဲ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ စည်းေသာ အလုပ်အကိုင် ှင့် ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ း
တိုးတက်ေ ရး ဗဟိုအဖွဲ ကို ဆိုသည်။
(ည) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ကမ်းကျင်မ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးအဖွဲ က သင်တန်းေကျာင်း
ှင့် ကမ်းကျင်မ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရး ဌာနများသို ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပးေသာ လက်
မှတ်ကို ဆိုသည်။
( ဋ ) ကမ်းကျင်မစစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရးဌာန ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ထားေသာ စံချိန်စံ န်းများ ငှ ့်
ကိုက်ညီသ ြဖင့် ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးအဖွဲ က အသိအမှတ်ြပ ပီး လုပ်ပိုင်ခွင့် အပ် ှင်း
ထားေသာ ဌာနကိဆ
ု ိုသည်။
( ဌ ) ကမ်းကျင်မ အသိအမှတ်ြပ လက်မှတ် ဆိုသည်မှာကမ်းကျင်မ ဖွံ ဖိ းတိုးတက် ေရးအဖွဲ ၏
အတည်ြပ ချက်ြဖင့် ကမ်းကျငမ် စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရးဌာနက ထုတ်ေပးေသာ လက်မှတ်
ကိုဆိုသည်။
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( ဍ ) ကမ်းကျင်လုပ်သား ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးအဖွဲ ၏
အတည်ြပ ချက်ြဖင့် က မ်းကျင်မစစ်ေဆး အကဲ ြဖတ်ေရးဌာနက အလုပ်အကိုင် အမျိ းအစား
အလိုက် ကမ်းကျင်မ အသိအမှတ်ြပ လက်မှတ်ထုတ်ေပးခ
ြ င်းခံရသူကဆ
ို ိုသည်။
( ဎ ) ရန်ပုံေငွ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ တည်ေထာင်ေသာ ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ း တိုးတက်ေရး
ရန်ပုံေငွကို ဆိုသည်။
် ာ
(ဏ) ထည့်ဝင်ေ ကး ဆိုသည်မှာ ကမ်းကျင်မ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးရန်ပုံေငွသို သက်ဆိုငရ
အလုပ်ရှင်က ဤဥပေဒ ှင့် အညီေပးသွင်းေသာေငွကိုဆို သည်။
် ကိုင် ှင့်
(တ) ဝန် ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ အလုပ်သမား၊ အလုပအ
လူမဖူလုံေရးဝန် ကီးဌာနကိဆ
ု ိုသည်။
အခန်း(၂)
အလုပ်အကိုင် ှင့် အလုပ်သမားရှာေဖွြခင်း
၃။ ဝန် ကီးဌာနသည် အလုပ်အကိုင်ရှာေဖွသူ၏ အသက်အရွယ်၊ စွမ်းအား ှင့်သင့် ေလျာ်သည့် အလုပ်
အကိုင်ေရွးချယ်ေရး၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိေရး၊ အလုပ်ခွင်တည် မဲေရး ှင့် ကမ်းကျင်မတိုးတက်ေရး
တို တွင် ကူညီရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လုပ်ငန်းခွင် ှငက
့် ိုက်ညီသင့်ေလျာ်ေသာ အလုပ်သမားရရှိ
ေရးအတွက် အလုပ်ရှင်များအား ကူညီရန်ေသာ်လည်းေကာင်း လွယ်ကူေသာ အခွင့်အလမ်းများ ှင့်
လုပ်ငန်းများကို စီမံ ထားရှိရမည်။
၄။ (က) ပုဒ်မ ၃ ပါ ကိစတစ်ရပ်ရပ် အလို ငှာ ဝန် ကီး ဌာနသည်(၁) အလုပ်အကိုင် ှင့် အလုပ်သမားရှာေဖွေရး ုံးများကို လိုအပ်သလိုတည်ေထာင်ထား
ရှိ ိုင်သည်။
(၂) အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ရန်ေသာ် လည်းေကာင်း၊ အလုပ်
အကိုငရ
် ှာေဖွသူအားကူညီရန် ှင့် လုပ်ငန်းခွင် ှင့် ကိုက်ညီသင့်ေလျာ်ေသာ အလုပ်သမား
ရရှိေရးအတွက် အလုပ်ရှင်အား ကူညီေပးရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အစိုးရ အလုပ်အကိုင်
ှင့် အလုပသ
် မားရှာေဖွေရး ုံးများ ဖွင့်လှစ်ြခင်း ြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ အလုပအ
် ကိုငရ
် ှာေဖွေနသူ
များအား အခမဲဝ့ န်ေဆာင်မေပးေသာ ပုဂလိက ြပည်တွင်းအလုပ်အကိုင် စုေဆာင်းေရး
အကျိ းေဆာင်ကုမဏီများအား ခွင့် ြပ ချက်ေပးခ
ြ င်းြဖင့် ြဖစ်ေစ၊အခ
ြ ား နည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ
လိုအပ်သည့် အစီအစ ်များကို ေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။
( ခ ) အလုပ်အကိုင်ရှာေဖွသူသည် မိမိလုပ်ကိုင်လိုေသာ အလုပ်အကိုင်တွင် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်
သမား အင
ြ င်းပွားမ ြဖစ်ပွားေနသည်ဟု အေကာင်းြပ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ရှာေဖွေပးသည့်
အလုပ်အကိုင်မှ ရရှိမည်အ
့ ခေကးေငွသည် ထိုအလုပ်မျိ းတွင် အခ
ြ ားသူများရရှိေနေသာ အခ
ေကးေငွေအာက်ေလျာ့နည်းေနသည်ဟု အေကာင်း ြပ၍ေသာ်လည်းေကာင်း အလုပ်အကိုင် ှင့်
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အလုပ်သမားရှာေဖွေရး ုံးတစ်ခုခုက ရှာေဖွေပးသည့်အလုပ်အကိုင်ကလ
ို က် မခံဘဲ ြငင်းပယ်ခဲ့
လင် ထိုသို ြငင်းပယ်မအတွက် အဆိုပါ ုံးကေပးသည့် အခွင့်အလမ်းများ ှင့် အကျိ းခံစားခွင့်
များကို မဆုံး ံးေစရ။
( ဂ ) ဝန် ကီးဌာနသည် အလုပ်ရှင်က မိမိ၏ လုပ်ငန်းတွင် လစ်လပ်သည့် သို မဟုတ် လစ်လပ်မည့်
အလုပ်အကိုင်ေနရာများ ှငစ့် ပ်လျ ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင် ှင့် အလုပသ
် မားရှာေဖွေရး
ုံး သို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ အေကာင်း ကားေစေရးအတွက် အစီအစ မ် ျားချမှတ် ေဆာင်
ရွက် ိုင်သည်။
အခန်း(၃)
အလုပ်ခန် ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက် စာချ ပ်ချ ပ်ဆိုြခင်း
၅။ (က) (၁) အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားအား အလုပ်တစ်ခုခုကို လုပ်ကိုင်ရန် ခန် အပ် ပီးပါက
ရက်ေပါင်း ၃ဝ အတွင်း အလုပ်ခန် ထားမ ဆိုင်ရာသေဘာတူညီချက်စာချ ပ် ချ ပ်ဆို
ရမည်။ သို ရာတွင် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ အစည်းတွင် အမတ
ဲ မ်း ဝန်ထမ်းခန် အပ်
ြခင်း ှင့် သက်ဆိုင် ြခင်းမရှိေစရ။
ြ င်းမပ
ြ မီ အကိ သင်တန်းကာလ ှင့် အစမ်းခန် ကာလသတ်မှတ်ပါက
(၂) အလုပ်ခန် ထားခ
ယင်းသင်တန်းသားသည် ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ သတ်မှတ်ချက် ှင့် သက်ဆိုင်ြခင်း မရှိေစရ။
(ခ) အလုပ်ခန် ထားမဆိငု ်ရာ သေဘာတူ ညီချက်စာချ ပ်တွင် ေအာက်ပါအချက် များပါဝင်ရမည်(၁) အလုပ်အကိုင်အမျိ းအစား၊
(၂)
(၃)
(၄)
(၅)
(၆)
(၇)
(၈)
(၉)
(၁၀)
(၁၁)
(၁၂)
(၁၃)
(၁၄)

အစမ်းခန် ကာလ၊
လုပ်ခ၊ လစာ၊
အလုပ်အကိုင်တည်ေနရာ၊
စာချ ပ်သက်တမ်း၊
အလုပ်ချိန်၊
နားရက်၊ အလုပ်ပိတ်ရက် ှင့် ခွင့်ရက်၊
အချိန်ပိုလုပ်ကိုင်ြခင်း၊
အလုပ်ချိန်အတွင်း အစားအေသာက်အစီအစ ်၊
ေနရာထိုင်ခင်း၊
ေဆးဝါးကုသ ြခင်း၊
အလုပ်ခွင်သို ကိ ၊ ပို ယာ စ် ီစ ် ေပးခ
ြ င်း ှင့် ခရီးသွားလာခ
ြ င်း၊
အလုပ်သမားများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ၊
အလုပ်ရှင်ေစလတ်သည့် သင်တန်းသို တက်ေရာက်ရပါက ယင်းသင်တန်းတက်
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(၁၅)
(၁၆)
(၁၇)
(၁၈)

ေရာက် ပီး ေနာက်ဆက်လက်တာဝန် ထမ်းေဆာင်ရန် အလုပ်သမားက သေဘာတူညီ
သည့် ကာလသတ်မှတ်ချက်၊
အလုပ်မှ ုတ်ထွက် ြခင်း ှင့် အလုပ်မှ ရပ်စဲြခင်း၊
စာချ ပ်ရပ်စဲြခင်း၊
စာချ ပ်ပါ စည်းကမ်းချက်အတိုင်း တာဝန်ရှိမများ၊
အလုပ်ခန် ထားမ သေဘာတူညီချက် စာချ ပ်အား အလုပရ
် ှင်၊ အလုပ်သမား ှစ်ဦး သ
ေဘာ တူဖျက်သိမ်း ြခင်း၊

(၁၉) အခ
ြ ားကိစရပ်များ၊
(၂၀) စာချ ပ်စည်းကမ်းများကို သတ် မှတ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း ှင့် ြဖည့်စွက်ြခင်း၊
(၂၁) အေထွေထွ။
( ဂ ) အလုပ်ခန် ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက် စာချ ပ်တွင် ထည့်သွင်းချ ပ်ဆိုေသာ လုပ်ငန်းခွင်
စည်းကမ်းများသည် တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ် ှင့် ညီ ွတ်ရမည့်ြပင် အလုပ်သမား၏
အကျိ းခံစားခွင့်များသည်လည်း တည်ဆဥဲ ပေဒ တစ်ရပ်ရပ်ပါခံစားခွင့်များ ေအာက်ေလျာ့
နည်းြခင်း မရှိေစရ။
(ဃ) အလုပ်ခန် ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတူ ညီချက် စာချ ပ်အရ သတ်မှတ်ကာလထက်ေစာ၍
လုပ်ငန်း ပီးဆုံးသွားလင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မေမာ်လင်ေ့ သာ အေကာင်းေကာင့် လုပ်ငန်း
တစ်ခလ
ု ုံးကို ြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်း တစ်စိတ်တစ် ေဒသကိုြဖစ်ေစ ရပ်စဲလိုက်ရလင်ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ အေကာင်းအမျိ းမျိ းေကာင့် အလုပရ
် ပ်စဲရန်ကိစ ေပ ေပါက်လာလင် ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမားအား သတ်မှတထ
် ားေသာ နစ်နာေကးေပးရန်
ဝန် ကီးဌာနသည် အမိန် ေကာ်ြင ာစာထုတ်ြပန်ရမည်။
( င ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရချ ပ်ဆိုေသာ
အလုပခ် န် ထားမဆိုင်ရာ
သေဘာတူညီချကစ် ာချ ပ်သည်
အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ အစည်း၌ ယာယီခန် ထားသည့် ေနစားအလုပ်သမား၊ ပုတ်ြပတ်
အလုပ်သမားများ ှင့်လည်း သက်ဆိုင်ေစရမည်။
( စ ) အလုပ်ရှင် ှင့် အလုပ်သမား သို မဟုတ် အလုပ်သမားများသည် ှစ်ဖက်သေဘာတူညီမ ြဖင့်
အလုပ်ခန် ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်စာချ ပ်ပါ လုပ်ငန်းခွင်စည်းကမ်း ှငအ
့် ကျိ းခံစား
ခွင့်များကို တည်ဆဲဥပေဒ ှငအ
့် ညီ လိုအပ်သလို ြပင်ဆင် ိုင်သည်။
(ဆ) အလုပ်ရှင် ှင့်အလုပ်သမား ချ ပ်ဆို ပီး ေသာ အလုပ်ခန် ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်
စာချ ပ်မိတ ကို သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင် ှင့် အလုပသ
် မားရှာေဖွေရး ုံးသို သတ်မတ
ှ ်
ကာလအတွင်း အလုပ်ရှင်က ေပးပို ပီး အတည် ြပ ချက်ရယူထားရမည်။
( ဇ ) ဤဥပေဒ အတည်မ ြဖစ်မီ ချ ပ်ဆိုခေဲ့ သာ အလုပ်ခန် ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချကစ် ာချ ပ်
များသည် မူလစာချ ပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည်အထိ အတည်ြဖစ်ေစရမည်။
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အခန်း(၄)
အလုပ်အကိုင် ှင့် ကမ်းကျင်မ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ အဖွဲ များ ဖွဲ စည်း ြခင်း ငှ ့် လုပ်ငန်း တာဝန်များ
၆။ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ သည်(က) အလုပ်အကိုင် ှင့် ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ း တိုး တက်ေရး ဗဟိုအဖွဲ ကို ေအာက်ပါ ပုဂိ လ်များဖ
ြ င့်
ဖွဲ စည်းရမည်။
ဥက
(၁) ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး
ြပည်ေထာင်စုအလုပ် သမား၊အလုပ်အကိုင် ှင့် လူမဖူလုံေရး
ဝန် ကီးဌာန
(၂) ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး
အဖွဲ ဝင်
သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာန များ
(၃) မိ ေတာ်ဝန်
အဖွဲ ဝင်
ေနပ
ြ ည်ေတာ်၊ ရန်ကုန် ှင့်မ ေလး
မိ ေတာ် စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီများ
(၄) သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီး
တိုင်းေဒသကီးသို မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ
(၅) ဥက
ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ိုင်ငံ ကုန်သည်များ ှင့်စက်မ လက်မ
လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချ ပ်
(၆) ဥက
ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ များ
(၇) ဥက
ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင်ေရးရာ
အဖွဲ များ
(၈) ဒုတိယဝန် ကီး
ြပည်ေထာင်စု အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင် ှင့် လူမဖူလုံေရး

အဖွဲ ဝင်
အဖွဲ ဝင်

အဖွဲ ဝင်
အဖွဲ ဝင်

အတွင်းေရးမှ း

ဝန် ကီးဌာန
(ခ) ပုဒ်မခွ(ဲ က) အရ ဖွဲ စည်းရာတွင် ဒုတိယဥက ှင့် တွဲဖက်အတွင်းေရးမှ းတို ကို ခန် အပ်
တာဝန်ေပး ိုင်သည်။
၇။ ဗဟိုအဖွဲ သည် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန် များ ှင့် စပ်လျ ်း၍ မူဝါဒများ ချမှတ်ေပးရ မည်(က) အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီး ေပးခ
ြ င်း၊
(ခ ) အလုပ်လက်မဲ့များ နည်းပါးေစရန် ေဆာင် ရွက်ြခင်း၊
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(ဂ ) အလုပ်သမားများ၏ စည်းကမ်း ှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေပးရန်ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
် မားများ၏ ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေစရန်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဃ) အလုပသ
(င ) အလုပ်အကိုင် ှင့် ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးအဖွဲ တို ကို ဖွဲ စည်း ြခင်း ှင့် လမ်း န် ြခင်း။
၈။ ဗဟိုအဖွဲ သည် ြပည်ေထာင်စအ
ု စိုးရအဖွဲ ၏ သေဘာတူညီချက် ြဖင့် ေအာက်ပါပုဂိ လ်များ ပါဝင်
ေသာ အလုပ်အကိုင်ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး အဖွဲ ကို ဖွဲ စည်းရမည်(က) ဒုတိယဝန် ကီး
ဥက
ြပည်ေထာင်စုအလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင် ှင့် လူမဖူလေုံ ရး
ဝန် ကီးဌာန
( ခ ) ဒုတိယဝန် ကီး
အဖွဲ ဝင်
သက်ဆိုင်ရာ
ြပည်ေထာင်စဝု န် ကီး ဌာနများ
( ဂ ) န် ကားေရးမှ းချ ပ် သို မဟုတ်
ဦးေဆာင် န် ကားေရးမှ း

အဖွဲ ဝင်

သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာန သို မဟုတ် လုပ်ငန်း
(ဃ) ကိုယ်စားလှယ်
ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ိုင်ငံ ကုန်သည်များ ှင့် စက်မလက်မ

အဖွဲ ဝင်

လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချ ပ်
( င ) ကိုယ်စားလှယ်
ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာ အဖွဲ များ
(စ ) ကိုယ်စားလှယ်
ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင်ေရးရာအဖွဲ များ
(ဆ) န် ကားေရးမှ းချ ပ်

အဖွဲ ဝင်
အဖွဲ ဝင်
အတွင်းေရးမှ း

အလုပ်သမား န် ကားေရးဦးစီးဌာန
၉။ အလုပ်အကိုင် ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးအဖွဲ ၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်(က) ြပည်တွင်းအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးေပးခ
ြ င်း၊
(ခ ) အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူများအား အလုပ်အကိုင် ရရှိေစခ
ြ င်း၊
(ဂ ) အလုပ်လက်မဲ့များ နည်းပါးေစရန် ေဆာင် ရွက်ြခင်း၊
ြ င်း။
(ဃ) အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသူများ၏ စည်းကမ်း ှင့် စွမ်းေဆာင်ရည် ြမင့်တင်ေပးခ
၁၀။ (က) ဗဟိုအဖွဲ သည် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ ၏ သေဘာတူညီချက် ြဖင့် ေအာက်ပါ ပုဂိ လ်များ
ပါဝင်ေသာ ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ း တိုးတက်ေရးကို ဖွဲ စည်းရမည်-
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(၁) ဒုတိယဝန် ကီး
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ က တာဝန်ေပးအပ် ြခင်းခံရသည့်
ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာန
(၂) န် ကားေရးမှ းချ ပ် သို မဟုတ်ဦးေဆာင်

န် ကားေရးမှ း

သက်ဆိုင်သည့် ဦးစီးဌာန သို မဟုတ် လုပ်ငန်း
(၃) ကိုယ်စားလှယ်
ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ိုင်ငံကုန်သည်များ ှင့် စက်မလက်မ
လုပ်ငန်းရှငမ် ျားအသင်းချ ပ်
(၄) ဥက
ကမ်းကျင်မဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ များ
(၅) ကိုယ်စားလှယ်
ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ များ
(၆) ကိုယ်စားလှယ်
ြမန်မာ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင်ေရးရာ
အဖွဲ များ
(၇) ဒုတိယ န် ကားေရးမှ းချ ပ်
အလုပ်သမား န် ကားေရးဦးစီးဌာန
(ခ)

ဥက

အဖွဲ ဝင်
အဖွဲ ဝင်

အဖွဲ ဝင်
အဖွဲ ဝင်
အဖွဲ ဝင်

အတွင်းေရးမှ း

ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ဖွဲ စည်းရာတွင် အလုပသ
် မားများကမ်းကျင်မ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး ှင့်
စပ်လျ ်းသည်က
့ မ်းကျငသ
် ူများအား အဖွဲ ဝင်အြဖစ် ခန် အပ်တာဝန်ေပး ိုင်သည်။

၁၁။ ကမ်းကျင်မ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးအဖွဲ ၏ လုပ် ငန်း တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ် သည်(က) အလုပ်အကိုင်များ၏ ကမ်းကျင်မစံများ ခွဲ ြခားသတ်မှတ် ြခင်း၊ ေရးဆွဲြခင်း ှင့် ြပ ာန်း ြခင်း၊
(ခ ) အလုပ်သမားများ၏ ကမ်းကျင်မ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးအတွက် ဦးစားေပးမများ ခွဲြခား
(ဂ )
(ဃ)
(င )
(စ )
(ဆ)

သတ်မှတ်၍ ကမ်းကျင်မ ေလ့ကျငေ့် ရးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ ချမှတ်ြခင်း၊
ကမ်းကျင်မ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရးဆိုင်ရာ အစီအစ ်များကို သတ်မှတ် ြခင်း၊
သင်တန်းေကျာင်း သို မဟုတ် ကမ်းကျင်မ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရးဌာနများအား မှတ်ပုံတင်
လက်မှတထ
် ုတ်ေပးခ
ြ င်း၊
ကမ်းကျင်မအသိအမှတ် ြပ လက် မှတ်များ ထုတ်ေပးေရးအစီအစ ် များ ချမှတ်ြခင်း၊
အလုပ်သမားများအတွက်က မ်းကျင်မဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး ရန်ပုံေငွထူေထာင်၍ စီမံခန် ခွဲြခင်း၊
မိမိဖွဲ စည်းေသာ ေကာ်မတီများ ှင့် ဆပ်ေကာ်မတီများကို ကီး ကပ်ကွပ်ကဲြခင်း။
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၁၂။ (က) ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး အဖွဲ သည် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန်
ေအာက်ပါ ေကာ်မတီများကို ဖွဲ စည်းထားရှိရမည်(၁) ကမ်းကျင်မစံ သတ်မှတ်ေရး ှင့် ေလ့ကျင့်ေရးေကာ်မတီ၊
(၂) ကမ်းကျင်မ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရး ှင့် အသိအမှတ်ြပ ေရး ေကာ်မတီ။
(ခ ) ကမ်းကျင်မ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး အဖွဲ သည် ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခွ(ဲ က) ပါ ေကာ်မတီများ
ေအာက်တွင် ဆပ်ေကာ်မတီများကို လိုအပ်သလို ဖွဲ စည်း ိုင်သည်။
၁၃။ ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ စည်းေသာ ေကာ်မတီအသီးသီး၏ တာဝန် ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ှင့်
စပ်လျ ်း၍(က) ကမ်းကျင်မစံသတ်မှတ်ေရး ှင့် ေလ့ကျင့်ေရးေကာ်မတီ ှင့် ကမ်းကျင်မ စစ်ေဆးအကဲ ြဖတ်
ေရး ှင့် အသိအမှတ်ြပ ေရးေကာ်မတီများသည် သက်ဆိုင်ရာေကာ်မတီအလိုက် ဖွဲ စည်းမ ှင့်
ေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစ ်များကိည
ု ိ ိင်းေရးဆွဲ သတ်မှတ်ရမည်။
( ခ ) ကမ်းကျင်မစံသတ်မှတ်ေရး ှင့် ေလ့ကျငေ့် ရးေကာ်မတီသည် ေအာက်ပါတို ကို ေဆာင်ရွက်
ရမည်(၁) အလုပ်အကိုင်အမျိ းအစား ှင့် အဆင်အ
့ လိုက် မှန်ကန်တိကျေသာ က မ်းကျင်မစံများကို
ိုငင် ံတကာစံများအား မှီြငမ်း၍ ေရးဆွသ
ဲ တ်မှတ်ြခင်း၊
(၂) ကမ်းကျင်မစံများ ှင့်အညီ သင် ိုး န်းတမ်းများ ေရးဆွဲြခင်း၊ ေလ့ကျငေ့် ရးစံများ
သတ်မှတ်ြခင်း၊
(၃) ေလ့ကျင့်ေရးနည်းြပ အရည်အေသွးသတ်မှတ် ြခင်း၊
(၄) သင်တန်းေကျာင်းများ၏ စက်ပစည်း၊ ကိရိယာ ှင့် သင် ကားေရး အေထာက်အကူ ြပ
ပစည်း စံချိန်စံ န်းများသတ်မှတ်ြခင်း၊
(၅) သင်တန်းေကျာင်းများ မှတ်ပုံတင်ြခင်း ှင့် ေလ့ကျင့်ေရးအမျိ းအစားများ မှတ်ပုံတင် ြခင်း၊
(၆) နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်မ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး အတွက်ညိ ိင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း
(၇) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ေလ ာက် ထားချက် ှင့် စပ်လျ ်း၍ စိစစ် ပီး ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ း
တိုးတက်ေ ရးအဖွဲ သို တင် ြပ ြခင်း။
(ဂ) ကမ်းကျင်မ စစ်ေဆးအကဲ ြဖတ်ေရး ှင့် အသိအမှတ်ြပ ေရးေကာ်မတီသည် ေအာက်ပါတို ကို
ေဆာင်ရွက်ရမည်(၁) အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်မစံသတ်မှတ်ချက် ှင့်အညီစစ်ေဆး ိုင်ေရးအတွက် စစ်
ေဆးမည့် စံသတ်မှတ်ြခင်း၊
(၂) ကမ်းကျင်မစစ်ေဆး အကဲြဖတ်ေရးဌာနများ မှတ်ပုံတင် ြခင်း ှင့် ကမ်းကျငမ် စစ်ေဆး
အကဲြဖတ်ေရး အစီအစ မ် ျားမှတ်ပုံတင် ြခင်း၊
(၃) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ေလ ာက်ထားချက် ှင့် စပ်လျ ်း၍ စိစစ် ပီး ကမ်းကျင်မ ဖွံ ဖိ းတိုး
တက်ေရးအဖွဲ သို တင်ြပ ြခင်း၊
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(၄) အကဲ ြဖတ်ပုံစံ သတ်မှတ်ြခင်း၊ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်သမူ ျား ှင့် ကမ်းကျင်မစစ်ေဆး
အကဲြဖတ်ေရးဌာနများ၏ အရည်အေသွးအာမခံချက်ရှိေရးအတွက် အရည်အေသွး
ထိန်းသိမ်းေရးစနစ် ှင့် တာဝန်ဝတရားများ သတ်မှတ်ြခင်း၊
(၅) ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ညိ ိင်းေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
် ဆင့်အလိုက် သတ်မှတ်၍
(၆) အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး အတွကအ
ယှ ် ပိ င်ပွဲများြပ လုပ်ြခင်း၊
် ုတ်ေပး ြခင်း။
(၇) ပိ င်ပွဲတွင် ထူးခန်ပါက ထူးခန်သူြဖစ်ေ ကာင်း အသိအမှတ် ြပ လက်မှတထ
အခန်း(၅)
အလုပ်သမားများ ကမ်းကင်မ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး ှင့်ေလ့ကျင့်ေရး အစီအစ ်များ ေဆာင်ရွက်ြခင်း
၁၄။ အလုပ်ရှင်သည် မိမိ၏လုပ်ငန်းတွင် ခန် အပ်ရန် လျာထားေသာ အလုပ်သမား များ ှင့် လုပ်ငန်း၌
လက်ရှိလုပ်ကိုင်လျကရ
် ှိေသာ အလုပ်သမားများ၏အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်မ အဆင့် ြမင့်
မားေစရန် ေလ့ကျင့်ေရးအစီအစ ်များကို လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး
အဖွဲ ၏ မူဝါဒ ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၅။ အလုပ်ရှင်သည်(က) အလုပ်သမားများ၏ အလုပ်အကိုင် ဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်မ အဆင့်ြမင့်မား ေစရန်ေလ့ကျင့်ေရး
အစီအစ ်များကို စီမံေဆာင်ရွက်ရာ၌ လုပ်ငန်း တွင်း သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင် ကားခ
ြ င်း၊
လုပ်ငန်းခွင်၌ စနစ်တကျ ေလ့ကျငသ
့် င် ကားခ
ြ င်း၊ လုပ်ငန်းြပင်ပသင်တန်းများသို ေစလတ်
ြခင်း ှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာအသုံးြပ ေသာစနစ်ြဖင့် ေလ့ ကျင့်သင် ကားခ
ြ င်း
တို ြပ လုပ်ရာတွင် လုပ်ငန်းတစ်ခု ြခင်း ြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်းများ ေပါင်းစပ်၍ ြဖစ်ေစ အလုပသ
် မား
တစ်ဦးချင်း သို မဟုတ် အုပ်စအ
ု လိုက် ေလ့ကျငသ
့် င် ကားေစရန် ေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။
( ခ) အသက်၁၆ ှစ်ြပည် ပီးေသာ လူငယ်များအား အလုပ်သင်အြဖစ် ခန် ထား၍ ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ း
တိုးတက်ေ ရးအဖွဲ က သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းမျ ်းစည်းကမ်းများ ှင့်အညီ အလုပအ
် ကိုင် ှင့်
သက်ဆိုင်သည့် အတတ်ပညာရပ်များကိစု နစ်တကျ ေလ့ကျငသ
့် င် ကားေစရန် ေဆာင်ရွက်
ိုင်သည်။
အခန်း (၆)
သင်တန်းေကျာင်း ှင့် ကမ်းကျင်မ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရးဌာနများ မှတ်ပုံတင်ြခင်း ှင့်
တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ြခင်း
၁၆။ (က) သင်တန်းေကျာင်း သို မဟုတ် ကမ်းကျင်မ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရးဌာန တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်
လိုေသာ အလုပ်ရှင် သို မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မေပးလိုသသ
ူ ည်သက်ဆိုင်ရာေကာ်မတီများမှတစ်ဆင့်
ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ း တိုးတက်ေရးအဖွဲ သို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ မှတ်ပတ
ုံ င် လက်မှတ်
ရရှိရန် ေလာက်ထားရမည်။

11

( ခ) တည်ဆဲဥပေဒများ ှင့်အညီ ြပည်ပ ိုင်ငံမှ လာေရာက်၍ သင်တန်းေကျာင်း သို မဟုတ်
ကမ်းကျငမ် စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရးဌာန တစ်ခုခု တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်လိုသူသည် သက်ဆိုင်
ရာေကာ်မတီများမှတစ်ဆင့် ကမ်းကျငမ် ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးအဖွဲ သို သတ်မှတ်ချကမ် ျား ှင့် အညီ
မှတ်ပုံတင်လက်မှတရ
် ရှိရန် ေလာက်ထားရမည်။
၁၇။ ကမ်းကျင်မ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးအဖွဲ သည်(က) ပုဒ်မ ၁၆ အရ ေလာက်ထားချက် ှင့် စပ်လျ ်း၍ ပုဒ်မ ၁၂ အရဖွဲ စည်းေသာ သက်ဆိုင်ရာ
ေကာ်မတီများကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့် ညီ ွတ် ြခင်း ရှိ မရှိ စိစစ်တင်ြပေစပီး မှတ်ပုံတင်
လက်မှတ် ထုတ်ေပးရန်ခွင့်ြပ ြခင်း သို မဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပ ိုင်သည်။
( ခ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးရန် ခွင့်ြပ ပါက သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းများ ှင့်အညီ
မှတ်ပုံတင်ေ ကး ေပးသွင်းေစ ပီး ေလာက်ထားသူအား မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ေပးရမည်။
( ဂ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးရန် ြငင်းပယ်ပါက ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း ြပန်လည်ေလာက်
ထားခွင့် ြပ ိုင်သည်။
၁၈။ မှတ်ပုံတင်လက်မှတရ
် ရှိေသာ သင်တန်းေကျာင်း ှင့် ကမ်းကျင်မစစ်ေဆး အကဲြဖတ်ေရးဌာနများ သည်
မှတ်ပုံတင်သင်တန်း ကုန်ဆုံး ပီးေနာက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင် လိုပါက
သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ ေကာ်မတီမတ
ှ စ်ဆင်က
့ မ်းကျင်မဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးအဖွဲ
သို မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုး ြမင့်ေပးရန် ေလာက်ထားရမည်။
၁၉။ ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးအဖွဲ သည် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချကမ် ျား ှင့် ညီ ွတ် ြခင်း
မရှိေ ကာင်း စစ်ေဆး ေတွ ရှိရပါက ယင်းသင်တန်းေကျာင်း သို မဟုတ် ကမ်းကျင်မစစ်ေဆး အကဲြဖတ်
ေရးဌာန၏ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ပယ်ဖျက် ိုင်သည်။
၂၀။ မှတ်ပုံတင်ထားေသာ သင်တန်းေကျာင်း၏ တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်(က) ေအာက်ေဖာ် ြပပါေလ့ကျင့်သင် က ားေရးအစီအစ ်များကို ြပ စု ပီး ကမ်းကျငမ် ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး
အဖွဲ ထံတင်ြပ၍သေဘာ တူညီချက် ရယူြခင်း(၁) ကမ်းကျင်မ စံ၊
(၂) သင် ိုး န်းတမ်း၊
(၃) သင်တန်းေကျာင်း တည်ေနရာ၊ အေဆာက်အအုံ ှင့် အသုံးအေဆာင် ေဖာ်ြပချက်၊
(၄) သင်တန်းဆရာများ၏ အမည် ှင့် အရည်အချင်း၊
(၅) ေလ့ကျင့်သင် ကားမည့် ကာလ၊
(၆) သင်တန်းတွငအ
် သုံး ြပ မည့် ေလ့ကျငသ
့် င် ကားေရးစနစ်၊ ေလ့ကျင့် သင် ကားေရး
အေထာက်အကူြပ ပစည်းများ၊
(၇) သင်တန်းဆင်း လက်မှတ်၊
(၈) သင်တန်းေကး၊
(၉) ကမ်းကျင်မစံ သတ်မှတ်ေရး ှင့် ေလ့ကျင့်ေရးေကာ်မတီက သတ်မှတ်ေသာ အခ
ြ ား အချက်
အလက်များ၊
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(ခ ) သင်တန်းသား ှင့် သင်တန်းဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်စာချ ပ် ချ ပ်ဆိုထားခ
ြ င်း၊
(ဂ ) သင်တန်းသားများ၏ ကိုယ်ေရး အချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်း ထားရှိြခင်း၊
(ဃ) သင်တန်းတစ်ခု ပီးေမ
ြ ာက်သည့် ၁၅ ရက်အတွင်း သင်တန်း ှင့် ပတ်သက်ေသာ အစီရင်
ခံစာကို က မ်းကျင်မဆိုင်ရာ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး အဖွဲ သို တင်ြပ ြခင်း၊
(င ) သင်တန်းေကျာင်းအား အခ
ြ ားသင်တန်းေကျာင်း တည်ေထာင်လိုသူထံ လဲေ ြပာင်း လိုပါက
လဲေ ြပာင်းြခင်း မပ
ြ မီ အနည်းဆုံး ရက်ေပါင်း ၃၀ ကိ တင်၍ ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး
အဖွဲ သို တင်ြပ ြခင်း၊
(စ ) သင်တန်ေကျာင်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုပါက သင်တန်းသားများအား လုပ်ငန်းအမျိ းအစား တူညီ ေသာ
အခ
ြ ားသင်တန်းေကျာင်း တစ်ခုခုသို ကျန်ရှိေသာသင်တန်း ကုန်ကျစရိတ်များ ှငအ
့် တူ
လဲေ ြပာင်းေပးခ
ြ င်း၊
၂၁။ မှတ်ပုံတင်ထားေသာ သင်တန်းေကျာင်း တည်ေထာင်သူသည်(က) သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနက ထုတ်ေပးေသာ အလုပ်လုပ်ခွင့် လက်မှတရ
် ရှိသည့် ိုင်ငံြခားသား
ကမ်းကျင်သူများ ှင့် ိုင်ငံြခားသား နည်း ြပများအား ေခ ယူခန် ထား ခွငရ
့် ှိသည်။ ယင်းတို ၏
ေနထိုင်ခွင့်ကာလသည် တည်ဆဲဥပေဒ ှင့်အညီ ြဖစ်ေစရမည်။
(ခ ) သင် ကားေရး အေထာက်အကူြပ ပစည်းများကို တည်ဆဲဥပေဒများ ှင့်အညီ ြပည်ပမှ တင်သွင်း
ိုင်သည်။
၂၂။ မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ကမ်းကျင်မစစ်ေဆး အကဲြဖတ်ေရးဌာန၏ တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါ အတိုင်း
ြဖစ်သည်(က) ေအာက်ေဖာ် ြပပါ ကမ်းကျင်မ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရး အစီအစ ်များကို ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ း
တိုးတက်ေ ရးအဖွဲ ထံ တင်ြပ၍ သေဘာတူညီချက် ရယူြခင်း(၁) အသိအမှတ်ြပ ထားေသာကမ်းကျင်မစံများကိအ
ု ေခ
ြ ြပ ထားသည့် စစ်ေဆးေရးအစီအစ ်၊
(၂) ဌာနတည်ေနရာ၊ အေဆာက်အအုံ ှင့် အသုံးအေဆာင် ေဖာ်ြပချက်၊
(၃) စစ်ေဆးအကဲြဖတ်သူများ၏ အမည် ှင့် အရည်အချင်း၊
(၄) စစ်ေဆးမည့်ကာလ၊
(၅) စစ်ေဆးေရးဌာနတွင် အသုံး ြပ မည်စ့ စ်ေဆးေရး အေထာက် အကူြပ ပစည်းများ၊
(၆) စစ်ေဆးမည့် ေမခွန်းများ အေနအထား၊
(၇) အကဲြဖတ်ရာတွင်အသုံး ြပ မည့် ကမ်းကျင်မစံ ှင့် နည်းစနစ်၊
(၈) ကမ်းကျင်မ စစ်ေဆးခံသူထံမှ ေကာက်ခံရမည့် အခေကးေငွ န်းထား၊
် ားေသာ အခ
ြ ား အချက်
(၉) ကမ်းကျင်မစစ်ေဆး အကဲြဖတ်ေရး ေကာ်မတီက သတ်မှတထ
အလက်များ၊
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(ခ ) ကမ်းကျင်မ အသိအမှတ် ြပ လက်မှတရ
် ရှိရန်ေလာက်ထားေသာ ကမ်းကျင်မစစ်ေဆးခံသူ
များအတွက် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ထားရှိ ြခင်း ှင့် စစ်ေဆးမဆိုင်ရာ အစီအစ ်များ
သတ်မှတ် ြခင်း၊
(ဂ ) ကမ်းကျင်မစစ်ေဆးခံသူများ၏ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းထားရှိ ြခင်း၊
(ဃ) ကမ်းကျင်မ စစ်ေဆးအကဲ ြဖတ် ပီး ေနာက် ၁၅ ရက်အတွင်း အစီရင်ခံစာ ကိုက မ်းကျင်မ
ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး အဖွဲ သို တင်ြပ ြခင်း၊
(င ) ကမ်းကျင်မ စစ်ေဆးခံ၍ ေအာင် ြမင်သူများအား ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးအဖွဲ ၏
အတည်ြပ ချက်ြဖင့် က မ်းကျင်မ အသိအမှတ် ြပ လက်မှတထ
် ုတ်ေပးခ
ြ င်း၊
(စ ) ကမ်းကျင်မစစ်ေဆး အကဲြဖတ်ေရးဌာနကို ရပ်ဆိုင်းလိုပါက ကမ်းကျင်မ စစ်ေဆးခံသူများ
အားလုပ်ငန်း အမျိ းအစား တူညီေသာ အခ
ြ ားကမ်းကျင်မ စစ်ေဆးအကဲ ြဖတ်ေရးဌာန
တစ်ခုခုသို ကျန်ရှိေသာ ကုန်ကျစရိတ် ှင့်အတူ လဲေ ြပာင်းေပး ြခင်း၊
(ဆ) ကမ်းကျင်မ
စစ်ေဆးခံသူများကို
အခ
ြ ားက မ်းကျင်မ
စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရးဌာနသို
လဲေ ြပာင်းြခင်း မပ
ြ မီ အနည်းဆုံး ရက်ေပါင်း ၃၀ ကိ တင်၍ကမ်းကျင်မ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး
အဖွဲ သို တင်ြပ ြခင်း၊
၂၃။ မှတ်ပုံတင်ထားေသာကမ်းကျင်မ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရးဌာနသည်(က) သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနက ထုတ်ေပးေသာ အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတရ
် ရှိသည့် ိုင်ငံ ြခားသား
ကမ်းကျင်သူများ၊ ိုင်ငံြခားသားအကဲ ြဖတ်သူများအား ေခ ယူခန် ထားခွင့်ရှိသည်။ ယင်းတို ၏
ေနထိုင်ခွငက
့် ာလသည် တည်ဆဲဥေဒ ှင့်အညီ ြဖစ်ေစရမည်။
(ခ ) စစ်ေဆးေရး အကဲြဖတ်ေရး အေထာက်အကူြပ ပစည်းများကို တည်ဆဲဥပေဒများ ှင့်အညီ
ြပည်ပမှတင်သွင်း ိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်မ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရးဌာနသို စစ်ေဆးမ
ခံယူရန် ေလာက်ထား ိုင်သည်။
အခန်း (၇)
ကမ်းကျင်မယှ ် ပိ င်ပွဲများ ကျင်းပခ
ြ င်း
၂၄။ ကမ်းကျင်မစစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရး ှင့် အသိအမှတ်ြပ ေရး ေကာ်မတီသည် လုပ်ငန်း အမျိ းအစား
အလိုက် ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးအတွက် ကမ်ကျင်မ ယှ ် ပိ င်ပွဲ အဆင့်ဆင့် ြဖစ်ေပ
လာေစရန် သတ်မတ
ှ ်ချက်များ ှင့်အညီ အေကာင်အထည် ေဖာ်ရမည်။ ယှ ် ပိ င်ပွဲ၏ ကမ်းကျင်မ
ရလဒ်များမှတစ်ဆင့် သုေတသန လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၅။ ကမ်းကျင်မ အသိအမှတ်ြပ လက်မှတ်ရှိေသာ အလုပ်သမားသည် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပတွင်
ကျင်းပေသာ သက်ဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်မယှ ် ပိ င်ပွဲများ၌ ပါဝင်ယှ ် ပိ င်ခွင့် ရှိသည်။
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အခန်း(၈)
အလုပ်သများများ ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး ရန်ပုံေငွထူေထာင်ြခင်း ှင့် သုံးစွဲြခင်း
၂၆။ ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးအဖွဲ သည် စက်မလက်မ ှင့် ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများမှ အလုပ်
သမားများအတွက် ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး ရန်ပုံေငွ တစ်ရပ်ထူ ေထာင်ထားရှိ ပီး ေအာက်ပါ
ကိစရပ်များအတွက် သတ်မှတ်ချကမ် ျား ှင့်အညီ သုံးစွဲ ိုင်သည်(က) အလုပ်သမားများ၏ ကမ်းကျင်မ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး ှင့် ကမ်းကျင်မ အဆင့်ြမင့်တင်ေရး
တို အတွက် ေလ့ကျင့်သင် က ားေပးခ
ြ င်း၊
(ခ ) အေကာင်းတစ်ရပ်ရပ်ေ ကာင့် အလုပ်ရပ်စဲ ြခင်းခံရ ပီး အခ
ြ ားလုပ်ငန်း တစ်ခုခုသို ေပ
ြ ာင်းလဲ
လုပ်ကိုင်လိုေသာ အလုပ်သမားများအား လိုအပ်သည့် ကမ်းကျင်မ ြပန်လည် ေလ့ကျင့်
သင် ကားေပးခ
ြ င်း၊
(ဂ ) ပုဒ်မခွ(ဲ က) ှင့် (ခ) ပါ ကိစရပ်များ အတွက် ေငွေ ကးေထာက်ပံ့ြခင်း သို မဟုတ် ေငွေချး ြခင်း၊
၂၇။ ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးအဖွဲ သည် အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင် ှင့် အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များ
ပါဝင်ေသာ ရန်ပုံေငွ စီမံခန် ခွဲေရး ေကာ်မတီကို ဖွဲ စည်းရမည်။
၂၈။ ရန်ပုံေငွစီမံခန် ခွဲေရးေကာ်မတီ၏လုပ်ငန်း တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်(က) ရန်ပုံေငွအတွက် ထည့်ဝင်ေ ကးများ မှန်မှန်ေပးသွင်းေရးကို ကပ်မတ် ြခင်း၊
(ခ ) ကမ်းကျင်မ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး အဖွဲ ၏ သေဘာတူညီချက် ြဖင့် ရန်ပုံေငွအား စီမံခန် ခွဲြခင်း၊
(ဂ ) ရန်ပုံေငွမှ ရင်း ှီးြမ ပ် ှံ ိုင်ေသာ ေငွများကို ဘ ာေရး စည်းမျ ်းများ ှငအ
့် ညီ ဘဏ်တစ်ခုခု
တွင် အပ် ှံထားခ
ြ င်း သို မဟုတ် အစိုးရေငွစု လက်မှတ်များ ဝယ်ယစူ ုေဆာင်းထားခ
ြ င်း၊
(ဃ) ရန်ပုံေငွသို အလှ ေငွေပးအပ် သူရှိပါက ကမ်းကျင်မ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး ေကာ်မတီ၏
အတည်ြပ ချက်ြဖင့် လက်ခံရယူ ြခင်း၊
(င ) ရန်ပုံေငွထည့်ဝင်ြခင်း၊ သုံးစွဲြခင်းတို ှင့် စပ်လျ ်း၍ စာရင်းစစ်ေဆးမ ခံယူ ြခင်း၊
၂၉။ ရန်ပုံေငွစီမံခန် ခွဲေရးေကာ်မတီသည်
ကမ်းကျင်မဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးအဖွဲ က
သတ်မှတေ် သာ
စည်းမျ ်းစည်းကမ်း ှငအ
့် ညီ ေအာက်ပါကိစရပ်တစ်ခုခုအတွက် ရန်ပုံေငွကို သုံးစွဲခွင့် ြပ ိုင်သည်(က) အလုပ်သမားများ၏ ကမ်ကျင်မဖွံ ဖိ း တိုးတက်ေရးအတွက် အချိန် ြပည့် သို မဟုတ် အချိန်ပိုင်း
သင်တန်းတစ်ခုခသ
ု ို ေစလတ် ြခင်း၊ သင်တန်းဖွင့်လှစ်ြခင်း ှင့် သင်တန်း အစီ အစ ်
တိုးချဲ ြခင်းများ ြပ လုပ်မည့် အလုပ်ရှင်များအား ေငွေ ကးေထာက်ပံ့ြခင်း သို မဟုတ် ေငွေချးြခင်း၊
(ခ ) အလုပ်ရှင်က ယင်း၏ အလုပ်သမားများအတွက် သင်တန်း ှင့်စပ်လျ ်း၍ ကုန်ကျခဲ့သည့်
စရိတ်များကို တင် ြပ ေတာင်းခံလာလင် သတ်မှတ်ချက် များ ှင်အ
့ ညီ စိစစ်၍ ြပန်လည်ထုတ်
ေပးခ
ြ င်း၊
(ဂ ) ကမ်းကျင်မ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးအဖွဲ က သတ်မှတ်ေသာ အခ
ြ ားကိစရပ်များ ေဆာင်ရွက် ြခင်း။
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၃၀။ (က) စက်မလက်မ ှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း၏ အလုပ်ရှင်သည် ယင်း၏ လုပ်ငန်း၌ အလုပ်သမား
ကီး ကပ်သူအဆင့် ှင့် ယင်းအဆင့်ေအာက်ရှိ အလုပ်သမားများအား ေပးေချရသည့် စုစုေပါင်း
လုပ်ခ၊ လစာ၏ သုညဒသမ ငါးရာခိုင် န်း ေအာက်မနည်းေသာ ေငွကို ရန်ပုံေငွသို
ထည့်ဝင်ေ ကးအဖ
ြ စ် လစ ် မပျက်မကွက် ေပးသွင်းရမည်။
(ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေပးသွင်းသည့် ထည့်ဝင်ေ ကးကို အလုပ်သမားများ၏လုပ်ခ၊ လစာမှ
ြဖတ်ေတာက်ြခင်းမပ
ြ ရ။
၃၁။ ကမ်းကျင်မ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးအဖွဲ သည်(က) ပုဒ်မ ၃၀၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အလုပ်ရှင်က ရန်ပေုံ ငွသို ေပးသွင်းရမည့် ထည့်ဝင်ေ ကး
ှငစ့် ပ်လျ ်း၍ လုပ်ငန်းက ၊ လုပ်ငန်းအမျိ းအစား၊ လုပ်ငန်းအရွယ်အစား ှင့် အလုပ်
သမားဦးေရ အေပ မူတည် ပီး သတ်မှတ် ိုင်သည်၊
(ခ ) ခိုင်လုံေသာ အေကာင်းတင်ြပ ိုင်ပါက အလုပ်ရှင် တစ်ဦးဦးအား ရန်ပုံေငွသို ထည့်ဝင်ေ ကး
ေပးသွင်းြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ြပ ိုင်သည်။
၃၂။ ကမ်းကျင်မ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးအဖွဲ သည် ြပည်ပမှလာေရာက်ဖွင့်လှစ်ေသာ
ေငွေ ကးဆိုငရ
် ာ ကိစရပ်များကို တည်ဆဲဥပေဒများ ှင့်အညီ ကီး ကပ်ရမည်။

သင်တန်းများ၏

၃၃။ ကမ်းကျင်မ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးအဖွဲ သည် ရန်ပုံေငွစီမံခန် ခွဲ ှင့် အသုံးြပ ြခင်းဆိုင်ရာ ကိစများ ှင့်
စပ်လျ ်း၍ အကံဉာဏ်များ ရယူ ိုင်ရန် အ ကံေပးေကာ်မတီတစ်ရပ်ကို ဖွဲ စည်း ိုင်သည်။
အခန်း(၉)
ြပစ်မ ှင့် ြပစ်ဒဏ်များ
၃၄။ မည်သူမဆို ကမ်းကျင်မအသိအမှတ် ြပ လက်မှတ်ကို အတုြပ လုပေ် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်း
ခံရလင် ထိုသူကို (၇) ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်ြပင် ေငွဒဏ်လည်း ချမှတ် ိုင်သည်။
၃၅။ မည်သူမဆို ဝန် ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပ မိန် မရှဘ
ိ ဲ အလုပ်အကိုင် စုေဆာင်းေရးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင် ေကာင်း
သို မဟုတ် အလုပ်သမားထံမှ အခေကးေငွ ရယူေဆာင်ရွကေ် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်း ခံရလင်
ထိုသူကို သုံး ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ြပစ်ဒဏ် ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ
ချမှတ်ရမည်။
၃၆။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်ေသာ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျ ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန် ေကာ် ြငာစာ၊
အမိန် ှင့် န် ကားချက်ပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျကေ် ကာင်း
ြပစ်မထင်ရှား
စီရင်ြခင်းခံရလ င် ထိုသူကို တစ် ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ြပစ်ဒဏ်
ှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
၃၇။ မည်သူမဆို အလုပ်အကိုင် သို မဟုတ် အလုပ်သမားရရှရ
ိ န် အလို ငှာ အလုပ်အကိုင် ှင့် အလုပ်
သမားရှာေဖွေရး ုံး တစ်ခုခု သို မဟုတ် အဆိုပါ ုံးဆိုင်ရာကိစရပ်များအတွက် ကိုယ်စား ေဆာင်
ရွက်ေနသူ တစ်ဦးဦးထံ မမှန်ေ ကာင်း သိလျက် ှင့် မမှန်ေသာေဖာ် ြပချက်ကိုြဖစ်ေစ၊ မမှနေ် သာ
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ေပ
ြ ာဆိုချက်ကို ြဖစ်ေစ တင်ြပေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို တစ် ှစ်ထက် မပိုေသာ
ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ြပစ်ဒဏ် ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
၃၈။ မည်သည့်အလုပ်ရှင်မဆို ေအာက်ပါ ြပ လုပ်မ တစ်ရပ်ရပ်ကို ြပ လုပ်ေ ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်း
ခံရလင် ထိုသူကို ေခ
ြ ာက်လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ြပစ်ဒဏ် ှစရ
် ပ်လုံး
ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်(က) ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွ(ဲ က)အရ အလုပ်ခန် ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက် စာချ ပ်ချ ပ်ဆိုရန်
ပျက်ကွက်ြခင်း၊
(ခ) ပုဒ်မ ၃၀၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ ေပးသွင်း ရမည့် ထည့်ဝင်ေ ကးေပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ြခင်း၊
၃၉။ မည်သူမဆို အလုပ်ခန် ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက် စာချ ပ်ပါအချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို
ေဖာက်ဖျက်ေ ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင် ြခင်း ခံရလင် ထိုသူကို သုံးလ ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်
ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ြပစ်ဒဏ် ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
အခန်း(၁၀)
အေထွေထွ
၄၀။ ရန်ပုံေငွမှ ေချးယူထားေသာေငွကို သတ်မှတ်ေသာ အချိန်ကာလအတွင်း အလုပရ
် ှငက
် ြပန်လည်
ေပးဆပ်ရန် ပျက်ကွက်လ င် အဆိုပါေချးေငွကို ေမ
ြ ခွန်မေပ
ြ ကျန်ေငွ ြဖစ်ဘိသကဲ့သို ေကာက်ခံ
ရမည်။
၄၁။ ဤဥပေဒပါ ြပ ာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင်(က) ဝန် ကီးဌာနသည် ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ ၏ သေဘာတူညီချက် ြဖင့် လိအ
ု ပ်ေသာ
နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျ ်း ှင့် စည်းကမ်းများကို ထုတ်ြပန်ရမည်။
(ခ ) ဝန် ကီးဌာန ှင့် အလုပ်သမား န် ကားေရးဦးစီးဌာနတို သည် လိုအပ်ေသာ အမိန် ေကာ်ြငာ စာ၊
အမိန် ၊ န် ကားချက် ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ြပန် ိုင်သည်။
၄၂။ ၁၉၅၀ ခု ှစ်၊ အလုပ်အကိုင် ှင့် သင် ကားေလ့ကျင့်ေရးအက်ဥပေဒကို ဤဥပေဒဖ
ြ င့်
လိုက်သည်။

ုပ်သိမ်း

ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ိုင်ငံေတာ် ဖွဲ စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ ကန် ပ်လက်မှတ် ေရးထိုးသည်။

(ပု)ံ သိန်းစိန်
ိုင်ငံေတာ်သမတ
ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်

