
  

၂၀၁၃ ခု စ်ှ၊ အနည်းဆုံး အခေကးေငွ ဥပေဒ 
(၂၀၁၃ ခု စ်ှ၊  ပြ ညေ်ထာင်စ ုလတ်ေတာ ်ဥပေဒ အမှတ်    ၇      ။) 

၁၃၇၄  ခု စှ၊်   တေပါင်းလဆန်း ၁၁  ရက် 
(၂၀၁၃  ခု စှ၊်   မတ်လ  ၂၂  ရက်) 

နိဒါန်း  

 ကးူသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလပ်ုငန်း၊ ကုနထု်တ်လုပင်န်း င်ှ ့ ဝနေ်ဆာင်မလပ်ုငန်း၊ စုိက်ပျိ းေရး ငှ် ့ 
ေမွးမြ ေရးလပ်ုငန်းတုိတွင် လပ်ုကိုငလ်က်ရှိ ကေသာ အလပ်ုသမားများ င်ှ ့ ၎င်းတုိမသိားစုများ၏ အေခြ ခံ 
လိုအပ်ချကမ်ျားကုိ  ပြ ည့်မေီစေရးအတွက်လညး်ေကာင်း၊ အလုပ်သမားများ၏ လုပင်န်းစွမ်းေဆာင်ရည ်
 မြ င့်တင် ေရး င့်ှ ယဥ်ှပိ င် ိုင်စွမ်း တုိးတကေ်ရးတုိအတွက်လည်းေကာင်း ရည်ရယွ၍်   ပြ ညေ်ထာင်စ ု
လတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပ ာန်းလုိကသ်ည်။ 

အခန်း (၁) 

အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ခြ င်း င့်ှ အဓိပာယ်ေဖာ်ပြ ချက်များ 

၁။ (က) ဤဥပေဒကုိ   ၂၀၁၃  ခု စ်ှ၊   အနည်းဆုံးအခေကးေငွဥပေဒ ဟ ုေခ တွင်ေစရမည်။ 

 ( ခ) ဤဥပေဒသည် ိုင်ငံေတာ်သမတက အမိန်ေကာ ်ငြ ာစာဖြ င့် သတ်မှတ်သည့် ေနရက်တွင ်
စတင်အာဏာတည်ရမည။်  

၂။ ဤဥပေဒတွင် ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတုိင်း အဓိပာယ် သကေ်ရာက် 
ေစရမည်  - 

 (က) အလုပ်သမား ဆုိသညမှ်ာ ကးူသန်းေရာငး်ဝယ်ေရးလုပ်ငနး်၊ ကန်ုထုတ်လုပ်ငန်း ငှ် ့ 
ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း၊ စုိကပ်ျိ းေရး ှင် ့ ေမွးမြ ေရးလပ်ုငန်းတစ်ခခုုတွင် အလပ်ုလုပ်ကိုင်ရန် 
အလပ်ုရှင် င့်ှ သေဘာတူညခီျက် ပြ လုပ်၍ ကာယအား၊  ဉာဏအားကုိ အသံုးပြ ပးီ 
အမတဲမး်အလုပ်၊ ယာယီအလုပကုိ် လုပ်ကိုင်၍ရရှိေသာ အခေကးေငွ ဖြ င့် အသက်ေမွးဝမ်း 
ေကျာင်း ပြ သူကိုဆိုသည်။  ယင်းစကားရပ်တွင် အခေကးေငွရရိှေသာ အလုပ်သင်များ ငှ့် 
ပညာသင်များ၊ စာေရး င့်ှ ုံးဝနထ်မ်းများ၊ လုပ်ငနး်ခွင် ပြ င်ပ အလပ်ုသမားများ၊ အိမ်အကူ ငှ့် 
အိမ်ယာ ေ်မာငး်များ၊ လံုခံ ေရး၊ အေစာင့်ဝနထ်မ်းများ ငှ့် သန်ရငှး်ေရး၊ မွမး်မံပြ ငဆ်င်ေရး 
အလပ်ုသမားများလည်းပါဝင်သည်။  သုိရာတွင် ေအာက်ပါအလုပ်သမားများ င့်ှ ဝန်ထမ်း 
များမပါဝင်  - 

  (၁) အလပ်ုရှင်အေပ  မှီခို၍အတူေနပးီ အလုပ်ရင်ှ၏ အလပ်ုကိုလပ်ုကုိင်ေနသည့် 
အလပ်ုရှင်၏ မိသားစု၀င် ဖြ စ်ေသာ ဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ သားသမီး၊ မိဘ င့်ှ ညအီစ်ကို 
ေမာင် မှ အရင်းများ၊ 

  (၂) ိုင်င့ံဝန်ထမ်းများ၊ 

  (၃) ပင်လယ်ကးူသေဘာသားများ။  

 (ခ) အလုပ်ရင်ှ ဆုိသညမှ်ာ ကးူသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလပ်ုငန်း၊ ကန်ုထုတ်လပ်ုငနး် င်ှ ့ ဝန်ေဆာင်မ 
လပ်ုငန်း၊ စုိက်ပျိ းေရး င်ှ ့ ေမွးမြ ေရးလုပ်ငန်း တစ်ခုခုတွင ် သတ်မှတ်ထားေသာ 
အေရအတွကေ်အာက်မေလျာေ့သာ အလပ်ုသမားများအား သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် အလုပ ်
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လပ်ုခုိင်းပးီ ထုိအလပ်ုသမားအား အခေကးေငွေပးရန် တာဝန်ရှိသူကုိဆိုသည။်  ယငး်စကား 
ရပ်တွင် ေအာက်ပါပဂို လ်များလည်း ပါဝင်သည ်- 

  (၁) အလပ်ုရှင်၏ စီမံခန်ခဲွမဆိုင်ရာ ကုိယစ်ားလှယ်၊ 

  (၂) အလပ်ုရှင်ကိုယစ်ား အလုပသ်မားအား စီမံအုပ်ချ ပ်ရန်  တာဝန်ရှိသူ သုိမဟတ်ု  
အခေကးေငွေပးရန် တာဝနရ်ှိသ၊ူ 

  (၃) အလပ်ုရှင် ေသဆံုးသည့်အခါ အေမွဆက်ခံသ၊ူ အလပ်ုရှင်အေနဖြ င့် ဆက်ခံသ ူ  
သိုမဟတ်ု  တရားဝင်ကိုယ်စားလယ်ှ၊ 

  (၄) အစုစပ်လပ်ုငနး် ဖြ စ်ပါက အစုဝင်တစ်ဦးချင်းသည်လည်းေကာင်း၊ အစုဝင်အားလံုး 
သည်လည်းေကာင်း၊ လုပ်ငနး်ကုိ ကးီကပ်အုပ်ချ ပ်ရန် အစုစပ်လပ်ုငန်းက လဲအပ်ခြ င်း 
ခံရသူသညလ်ည်းေကာငး် အလုပ်ရင်ှြဖစ်သည။်  

  (၅)  မြ န်မာ ိုင်ငံ ကမုဏီများ အက်ဥပေဒအရ တည်ေထာင်ေသာကုမဏီ  ဖြ စ်ပါက 
ဒါ ိုက်တာအဖဲွ  သိုမဟတ်ု ဒါ ိုကတ်ာ အဖဲွ ဝင်များသည် လည်းေကာင်း၊ လုပ်ငနး်ကုိ 
 ကးီကပ်အုပ်ချ ပ်ရန် ကုမဏကီ ဥပေဒ င့်ှအည ီလဲအပ်ခြ င်း ခံရသူ ၊    

  (၆) သမဝါယမအသင်း ဥပေဒအရ တည်ေထာင်ေသာ အသင်း ဖြ စပ်ါက သမဝါယမ 
အသင်း အမေဆာင်အဖဲွ  သုိမဟတ်ု ဒါ ိုကတ်ာ အဖဲွ ဝင်များ။  

 ( ဂ ) ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငနး် င်ှ ့ ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ 
အမျိ းသား ေကာ်မတီက ဤဥပေဒ ပုဒမ် ၆ အရ အမိန်ေကာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်၍ 
သတ်မှတ်ေသာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း င်ှ ့ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း၊ ကူးသန်း 
ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း င့်ှ စကမ်လက်မ ကုန်ထုတ်လပ်ုငန်း တစ်ခုခုကို ေသာ်လည်း 
ေကာင်း၊ ဝန်ေဆာင်မလပ်ုငန်း တစ်ခုခုကို ေသာ်လညး်ေကာင်း၊  ယင်းလုပ်ငနး်များ ငှ့် 
ဆက် ယွေ်သာ သတ်မှတ်သည့် လုပ်ငန်း တစ်ခုခုကို ေသာလ်ည်းေကာင်း ဆုိသည်။ 

 (ဃ) စုိက်ပျိ းေရး င်ှ ့ ေမွးမြ ေရးလုပ်ငန်း ဆိုသည်မာှ အမျိ းသား ေကာ်မတီက ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ 
အရ အမိန်ေကာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်၍ သတ်မတ်ှေသာ လယ်၊ ယာ၊ ကိုင်း၊ က န်း၊ ဥယျာ  ်
 ခ ံေြမ င့်ှ  ေြမလတ်ွ  ေြမ ိုင်း တစ်ခုခုတွင် ထွနယ်က်ခြ င်း၊  ေြမပြ ပြ င်ခြ င်း၊ စုိက်ပျိ းခြ င်း၊ အပင် 
ပျိ းေထာင်ခြ ငး်၊  ပြ စုခြ င်း၊ ပြ ပြ င်ခြ င်း သုိမဟတ်ု စုိကပ်ျိ းေရး ထွက်ကန်ု ေကာက်ပဲ 
သးီ ှံများကို ရတ်ိသမ်ိးခြ င်း၊ ခူးဆတ်ွခြ ငး် လုပ်ငနး်ကုိ ေသာ်လညး်ေကာင်း၊ ကက်၊ ဘ၊ဲ ငံုး၊ 
ငှက ် င့်ှ ပျား အပါအ၀င် ခေံမွး အိမ်ေမွး တိရစိာန် ေမွး မြ ခြ င်း လပ်ုငန်း၊ က ၊ဲ ာွး၊ ဆင၊် 
 မြ ငး်၊ မြ ညး်၊ လား၊ သုိး၊ ဆိတ် င့်ှ ဝကတုိ် အပါအ၀င် တိရစိာန် ေမွးမြ ခြ င်း လုပ်ငန်း၊ ငါး ငှ့် 
ေရသတ၀ါ ေမွးမြ ခြ င်း လပ်ုငန်းကုိ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ို ငှ့် ို ထွကပ်စညး် ထုတ်လုပ ်
 ခြ ငး် လပ်ုငန်းကုိ ေသာ်လညး်ေကာင်း၊ ယင်းလုပ်ငနး် တစ်ခုခု ငှ့် ဆက်စပ်၍ သတ်မှတ်သည့် 
၀န်ေဆာင်မ လုပင်န်း တစ်ခခုုကို ေသာ်လည်းေကာင်း ဆိုသည်။ 

 ( င ) အခေကးေငွ ဆုိသညမှ်ာ အလပ်ုရင်ှ၏နာရပုိီင်းအလုပ်၊ ေနစ အ်လပ်ု၊ အပတ်စ ်အလုပ၊်    
လစ ်အလပ်ု သုိမဟတ်ု အခြ ား အချိနပုိ်င်း အလုပ် တစခု်ခုကို    အလုပ်သမားက  လုပကုိ်င်     
ေဆာင်ရကွေ်ပးရသ ဖြ င့် ရသင့်ေသာအခေကးေငွ ငှ့် လပ်ုခလစာ တုိကုိဆိုသည။် ယင်း 
စကားရပ်တွင် အချိနပုိ်လုပခ်သည ် လည်းေကာင်း၊ အလပ်ုေကာင်းမွန်သဖြ င့် သုိမဟတ်ု 
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အကျင့်စာရတိ ေကာင်းမွန်သဖြ င့် အလုပ်ရင်ှမှ အပုိေပးသည့် ဆေုကးေငွများသည် 
လည်းေကာင်း၊ ဝင်ေငွအဖြ စ် သတ်မှတ် ိုငေ်သာ အခြ ားေငွ င့်ှ အကျိ းခံစားခွင့်များသည် 
လည်းေကာင်း ပါဝငသ်ည်။  သုိရာတွင် ေအာက်ပါ ေငွေကးများ မပါဝင် -  

  (၁) ခရးီစရိတ်များ၊ 

  (၂) ပင်စင်(အငမ်ိးစား)လစာ င့်ှ ငမ်ိးစား လုပသ်က ်ဆုေငွ၊ 

  (၃) လမူဖူလံုေရး အကျိ းခံစားခွင့် ေငွေ ကးများ၊ 

  (၄) ေနထုိင်ခ င့်ှ စားေသာက်စရတ်ိများ၊ မီးဖုိး၊ ေရဖုိး င့်ှ အခန်ွအခများ၊ 

  (၅) ေဆးကုသစရိတ် င့်ှ အပန်းေဖြ ခများ၊ 

  (၆) အလပ်ုထုတ် နစ်နာေကး င့်ှ ဂ ဏုာေကးများ၊ 

  (၇) အလပ်ုသမားဝန်ကးီဌာနက ဤဥပေဒပါ အခေကးေငွ င့်ှ မသက်ဆိုင်ဟ ု
 ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖဲွ၏ အတည်ပြ ချက် ဖြ င့် အမိန်ေကာ် ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်၍ 
သတ်မှတ်ထားေသာ အခေကးများ။ 

 ( စ ) အဖဲွ အစည်း ဆုိသည်မှာ တညဆ်ဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ ဖဲွစညး်ထားေသာ အလုပ်သမား  
အဖဲွအစည်း  သုိမဟတ်ု  အလပ်ုရှင ်အဖဲွအစညး်ကုိ ဆိုသည်။ 

 (ဆ) အလုပ်သမား င့်ှ အလုပ်ရှင်တုိ၏ ကုိယ်စားလှယ်များ ဆိုသည်မာှ အလပ်ုသမား 
အဖဲွအစည်း င့်ှ အလပ်ုရင်ှအဖဲွ အစညး်များအား ကုိယစ်ားပြ သည့် ကိုယ်စားလှယမ်ျားကို 
ေသာ်လညး်ေကာင်း၊ အလုပ်သမား အဖဲွအစည်း မရှိေသးပါက အလုပသ်မားများအား 
ကိုယ်စားပြ သည့် ကုိယစ်ားလှယမ်ျားကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်ရင်ှ အဖဲွအစည်း 
မရှိေသးပါက အလုပ်ရင်ှများအား ကုိယစ်ားပြ သည့် ကိုယစ်ားလှယ်များကုိ ေသာ်လည်း 
ေကာင်း ဆုိသည။် 

 ( ဇ ) အမျိ းသားေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ အစုိးရကိုယ်စားလယ်ှ၊ အလုပ်ရငှ ်
ကိုယ်စားလယ်ှ၊ အလုပ်သမား ကုိယ်စားလယ်ှများ သံုးပွင့်ဆိုင် ပါဝင်ဖဲွ စညး်သည့် 
အနည်းဆံုး အခေကးေငွ သတ်မှတ်ေရးဆုိင်ရာ  အမျိ းသားေကာမ်တီကုိ ဆိုသည။်  

 ( ဈ )  ပြ ည်ေထာင်စနုယ်ေမြ ေကာ်မတီ၊ တုိင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သုိမဟုတ်  ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီ 
ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ  ပြ ညေ်ထာငစု်နယ်ေမြ ေကာမ်တီ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသ ကီး 
သိုမဟတ်ု ပြ ညန်ယ်အလိုကဖဲွ် စညး်ေသာ အနည်းဆုံးအခေကးေငွးသတ်မှတ်ေရးဆိုင်ရာ 
ေကာ်မတီကုိ ဆိုသည်။  

 (ည) ဝန်ကီးဌာန ဆုိသည်မာှ ပြ ညေ်ထာင်စုအစုိးရ၊ အလုပ်သမား၊ အလပ်ုကုိင် င့်ှ လမူဖူလုံေရး 
ဝန်ကးီဌာနကုိ ဆိုသည်။ 

 ( ဋ ) ဦးစီးဌာန ဆုိသညမှ်ာ ဤဥပေဒပါ လုပင်န်းတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဆာင်ရကွရ်န် ဝန်ကီး 
ဌာနက တာဝန် ေပးေသာ ဦးစီးဌာနကုိ ဆိုသည်။  
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 ( ဌ ) စစ်ေဆးေရးအရာရှိ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒ င့်ှ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်သည့် နည်းဥပေဒ၊ 
စညး်မျဥ်းစည်းကမ်း၊ အမိန်ေကာ်ငြ ာစာ၊ အမိန်၊ န်ကားချက် ငှ့် လပ်ုထံုးလပ်ုနညး်များ 

င့်ှအည ီ လုိက်နာေဆာင်ရက်ွြခင်း ရိှ မရှိ င့်ှ စပ်လျ း်၍ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး၊ 
ကန်ုထုတ်လပ်ုငန်း ငှ့် ဝန်ေဆာင်မလပ်ုငနး်ကုိ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စုိကပ်ျိ းေရး ငှ့် 
ေမွးမြ ေရးလပ်ုငန်းကို ေသာ်လညး်ေကာင်း စစ်ေဆးရန ်ဤဥပေဒအရ တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်း 
ခံရသည့် အရာရှိ တစ်ဦးဦးကုိ ဆိုသည်။ 

အခန်း  (၂) 

အမျိ းသားေကာမ်တီ ဖဲွ စည်းခြ င်း  

၃။ ိုင်ငံေတာသ်မတသည် - 

(က)  အလပ်ုသမားများအတွက ်အနညး်ဆုံး အခေကးေငွ သတ်မှတ် ိုင်ရန် အလုိငှာ သကဆ်ိုင်ရာ 
အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ အစညး်များမှ ကုိယစ်ားလှယမ်ျား၊ အလုပ်သမား အဖဲွအစည်း 
သိုမဟတ်ု အလုပ်သမားများ၏ ကိုယစ်ားလှယ်များ၊ အလုပရှ်င် အဖဲွအစညး် သုိမဟတ်ု 
အလပ်ုရှင်များ၏ ကိုယစ်ားလှယ်များ၊ အခေကးေငွ သတ်မှတ်ခြ င်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း 
ကမ်းကျင်ပးီ မတစွာေဆာင်ရွက်မည့် အခြ ားပဂို လ်များပါဝင်သည့် အမျိ းသားေကာမ်တီကို 
အမိန် ေကာ် ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န၍် ဖဲွ စညး်ရမည။် 

( ခ ) ပုဒ်မခဲွ(က)အရ ဖွဲစညး်ရာတွင် ဥက င့်ှ အတွင်းေရးမှ းတုိကို တစ်ပါတည်း သတ်မတ်ှ 
ေပးရမည်။  လုိအပပ်ါက ဒုတိယ ဥက င့်ှ တဲွဖက ် အတွင်းေရးမှ း တုိကုိ သတ်မှတ်ေပး 

ိုင်သည်။ 

 ( ဂ ) ပုဒ်မခဲွ(က)အရ ဖဲွ စညး်ေသာ အမျိ းသားေကာ်မတီ၏ သက်တမ်းသည် သံုး စ်ှ  ဖြ စ်ပးီ 
ယင်းသက်တမ်းအတွင်း လိုအပ်ပါက အဖဲွ၀င်များကို အစားထုိး ပြ င်ဆင် ဖဲွ စညး် ိုင်သည်။  

၄။ အမျိ းသား ေကာ်မတီကုိ ဖဲွ စညး်ရာ၌ - 

 (က) အစုိးရဌာန အဖဲွအစညး်များမှ ကိုယစ်ားလှယမ်ျားသည ်အလပ်ုသမားေရးရာ၊ စိုက်ပျိ းေရး၊ 
ေမွးမြ ေရး၊ စီးပွားေရး၊ ကးူသန်းေရာင်းဝယ်ေရး၊ ကန်ုထုတ်လပ်ုငနး်၊ လူမေရးတုိ ငှ့် 
သက်ဆိုင်သည့်  အစုိးရဌာန၊  အဖဲွ အစညး်မှ တာဝနရ်ှိသူများြဖစ်ရမည်။ 

 ( ခ ) အလပ်ုသမား င့်ှ အလုပ်ရင်ှတုိ၏ ကိုယစ်ားလယ်ှများသည် -  

  (၁) သက်ဆိုင်ရာ အဖဲွ အစညး်၏ အကျိ းကုိ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်ရင်ှ ငှ့် 
အလပ်ုသမားများ၏ အကျိ းကုိ ေသာလ်ည်းေကာင်း သယ်ပုိးလုိသမူျား ြဖစ်ရမည။် 

  (၂) သတ်မှတ်ချက် ငှ့်အညီ ဦးေရတူညီရမည့်အ ပြ င် ယင်းကုိယစ်ားလှယမ်ျား၏ 
ဆ ထုတ်ေဖာရ်ာတွင်လည်း အခွင့်အေရး တူညီရမည်။ 

 ( ဂ ) အခေကးေငွသတ်မှတ်ြခင်းဆုိင်ရာလပ်ုငနး်ကမ်းကျင်သည့် အခြ ားပုဂိ လ်တစ်ဦး သိုမဟတ်ု 
တစ်ဦးထက်ပုိ၍ ပါ၀င်ဖွဲစညး် ိုင်ပးီ ထုိသသူည်သက်ဆိုငရ်ာ လုပ်ငန်း အေတွအကံ ရိှ၍ 
အလပ်ုသမား င့်ှ အလုပ်ရင်ှတုိအကား မတစွာ ေဆာင်ရက်ွတတ်သ ူ ဖြ စ်ရမည်။  
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အခန်း  (၃) 

အမျိ းသား ေကာ်မတီ၏ တာ၀န် င်ှ ့ လပ်ုပုိငခွ်င် ့များ 

၅။ အမျိ းသား ေကာ်မတီ၏တာ၀န် င်ှ ့ လပ်ုပုိင်ခင်ွ ့များမှာ ေအာက်ပါအတုိငး်  ဖြ စ်သည ်- 

 (က) ဤဥပေဒအရ အနညး်ဆံုး အခေကးေငွ သတ်မှတ်ေရးအတွက ် အ ေြခခံသင့်သည့် အချက် 
များ င့်ှ စပ်လျ း်၍ အမျိ းသားအဆင့် မူ၀ါဒများ ချမှတ်ခြ င်း၊ 

 ( ခ ) အနည်းဆံုးအခေကးေငွ သတ်မှတ်ေရးအတွက ် သုေတသနပြ လုပ်ချက် င်ှ ့ စစ်တမ်းများကို 
ေလ့လာစိစစ်တွကခ်ျက်ပးီ အကံပြ ချကမ်ျားတင်ပြ ိုင်ရန ် အစုိးရဌာန၊ အဖဲွအစညး်များမ ှ
ကိုယ်စားလယ်ှများ၊ အလုပ်သမား င်ှ ့ အလပ်ုရင်ှတုိ၏ ကိုယစ်ားလှယ်များ င်ှ ့ က မ်းကျင်သူ 
များပါဝင်သည့်  ပြ ညေ်ထာင်စုနယ် ေြမေကာ်မတီ၊ တုိင်းေဒသကးီေကာမ်တီ သိုမဟတ်ု 
 ပြ ညန်ယ်ေကာ်မတီများကို ဖဲွ စညး်ပးီ လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ေပးခြ င်း၊  

 ( ဂ ) အနည်းဆံုး အခေကးေငွ သတ်မှတ်ေရးအတွက် သုေတသန ပြ လုပ်ချက် ှှင့် စစ်တမ်းများ 
ကို ေလ့လာစိစစ်တွက်ချက်ပးီ အကံပြ ချက်များ တင်ပြ ေရး င့်ှစပ်လျ း်၍ ချမှတ်ထား 
ေသာ အမျိ းသားအဆင့် မူ၀ါဒများ င့်ှအည ီ  ပြ ညေ်ထာင်စုနယ် ေြမေကာ်မတီ၊ တုိင်း 
ေဒသ ကီးေကာ်မတီ င့်ှ  ပြ ညန်ယေ်ကာ်မတီများအား လမ်း န်ခြ ငး်၊ 

 (ဃ) အနည်းဆံုး အခေကးေငွ သတ်မှတ်ရာတွင် အေခြ ခသံင့်သည့် အချကမ်ျား ငှ့် စပ်လျ း်၍ 
သေုတသန ပြ လုပ်ခြ င်း၊ စာရင်းစစ်တမ်းများေကာက်ယူ၍ စိစစ်တွကခ်ျက်ခြ င်း၊ စီမံကန်ိးများ 

င့်ှ အစီအစ မ်ျား ချမှတ်ခြ င်း၊ 

 ( င ) အနည်းဆံုး အခေကးေငွကုိ ိုင်ငတံစ်ဝန်းလံုးအတွက ်ေသာ်လညး်ေကာင်း၊ တုိင်းေဒသကီး 
သိုမဟတ်ု  ပြ ည်နယ်ေဒသအလုိက ် ေသာလ်ည်းေကာင်း၊ ကူးသန်းေရာင်းဝယေ်ရးလုပ်ငန်း၊ 
ကန်ုထုတ်လပ်ုငန်း ငှ့် ဝနေ်ဆာင်မလပ်ုငန်း၊ စုိကပ်ျိ းေရး ငှ့် ေမွးမြ ေရးလုပ်ငနး် အမျိ း 
အစားအလုိက ် ေသာလ်ည်းေကာင်း၊ အနည်းဆံုး အခေကးေငွသတ်မှတ်ေရးကိစ ငှ့် 
စပ်လျ း်၍  ပြ ညေ်ထာငစု်နယေ်မြ ေကာမ်တီ၊ တုိင်းေဒသကီးေကာ်မတီ င့်ှ  ပြ ည်နယ ်
ေကာ်မတီများ၏ အကံပြ ချက်များကုိ ေလ့လာစိစစ်ပးီ ဤဥပေဒ အခန်း (၆)ပါ ပြ ာန်းချက် 
များ င့်ှအည ီ  သတ်မှတ်သင့်သည့် အဆိုပြ အနည်းဆုံး အခေကးေငွ န်းထားများကို 
အများ ပြ ညသူ်သရိှိေစရန်  ထုတ်ပြ န်ေကညာ ခြ င်း င့်ှ  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ ၏ အတည ်
 ပြ ချက်ဖြ င့် အနည်းဆုံး အခေကးေငွ န်းထားများကို သတ်မှတ်၍ အမိန်ေကာ်ငြ ာစာ 
ထုတ်ပြ န ်ခြ ငး်၊ 

 ( စ ) ပုဒ်မခဲွ (င) အရ အမိန်ေကာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ နမ်ည့် အဆိုပြ  အနည်းဆံုး အခေကးေင ွ
န်းထားများတွင် အလုပက်မ်းကျင်မအလုိက ် အလပ်ုချန်ိ တစ်နာရ၊ီ တစ်ရက်၊ 

ရက်သတတစ်ပတ်၊ တစ်လအတွက် အခေကးေငွ သိုမဟတ်ု အခြ ားအချန်ိပုိငး် အလုပ် 
တစ်ခုခုအတွက ် အခေကးေငွ နး်ထားကုိ လပ်ုငနး်ခွင်ေဘးအ ရာယရ်ှိ ိုင်မ အလားအလာ 
အေပ  ေလ့လာစိစစ်ပးီ   ထည့်သွင်းေဖာ်ပြ ခြ င်း၊ 

 (ဆ) အမျိ းသား ေကာမ်တီ၏ အဆုိပြ  အနည်းဆုံးအခေကးေငွ န်းထားအေပ  ကန်ကကွ်ချက ်
ရှိခ့ဲလင ်သက်ဆိုင်ရာ ပြ ညေ်ထာင်စုနယေ်မြ ေကာမ်တီ၊ တုိင်းေဒသ ကီးေကာမ်တီ သိုမဟတု ်    
 ပြ ညန်ယ်ေကာ်မတီ၏ သုံးပွင့်ဆိုင် ကိုယစ်ားလယှ်များဖြ င့် ညိ ငိး်ေစ ပးီ ပြ န်လည်တင်ပြ  
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သည့် အနညး်ဆံုးအခေကးေငွ န်းထားကုိ အမျိ းသားေကာမ်တီ၏ သုံးပွင့်ဆိုင် ကိုယစ်ား 
လှယ်များဖြ င့် စိစစ်၍ သတ်မှတ်သင့်ေသာ အနညး်ဆုံးအခေကးေငွ န်းထားကို 
 ပြ ညေ်ထာင်စုအစုိးရအဖဲွသို  တင်ပြ  ခြ င်း၊ 

 ( ဇ ) သတ်မှတ်ထားေသာ အနညး်ဆုံး အခေကးေငွ နး်ထားကို ကးူသန်းေရာင်းဝယေ်ရးလုပ်ငန်း၊ 
ကန်ုထုတ်လုပ်ငန်း ငှ့်ဝန်ေဆာင်မလုပင်နး်၊ စုိကပ်ျိ းေရး င့်ှ ေမးွမြ ေရးလပ်ုငန်းအမျိ းအစား 
အလိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေဒသအလုိက်ေသာ်လညး်ေကာင်း အလုပ်ကမ်းကျင်မ ငှ့် 
လပ်ုငန်းခွင်ေဘးအ ရာယ်ရှိ ိုင်မတုိကိုခဲွခြ ား၍  ေြပာင်းလဲလာေသာ အေခြ အေနအရပ်ရပ် 
တုိ င့်ှအညီစိစစ်ပးီ စ်ှ စ်ှလ င် အနည်းဆုံး တစ်ကမ်ိ  ပြ င်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အမန်ိ  
ေကာ်ငြ ာစာကုိ ပြ ညေ်ထာင်စုအစုိးရအဖဲွ၏ အတည်ပြ ချက်ဖြ င့် ေကညာခြ င်း၊ 

 (ဈ ) အနည်းဆံုးအခေကးေငွ သတ်မှတ်ေရး၊  ပြ န်လည်သုံးသပ်ေရးတုိ င့်ှစပ်လျ း်၍လုိအပ်ေသာ 
လပ်ုငန်း ေကာ်မတီများကို ဖဲွ စညး် ပးီ လုပ်ငန်းတာ၀န်များ သတ်မှတ်ေပးခြ င်း၊ 

 (ည) အမျိ းသားေကာ်မတီ၏ ပံုမန်ှအစည်းအ ေဝး င့်ှ အထူးအစည်းအ ေဝးများကုိ သတ်မှတ်ချက ်
များ င့်ှအည ီကျင်းပခြ င်း၊ 

 (ဋ ) အမျိ းသားေကာ်မတီ၏ လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ွမများကုိ အခါအားေလျာ်စွာ  ပြ ညေ်ထာင်စ ု
အစုိးရအဖဲွသို တင်ပြ  ခြ င်း။ 

အခန်း  (၄) 

လုပ်ငန်း အမျိ းအစားများ သတ်မှတ်ခြ င်း 

၆။ အမျိ းသား ေကာ်မတီသည ် ဤဥပေဒပါ အနည်းဆံုး အခေကးေငွဆိုင်ရာ ပြ ာန်းချက်များ ငှ့် 
သက်ဆိုင်ေစရမည့် ကးူသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကန်ုထုတ်လပ်ုငန်း ငှ့် ဝန်ေဆာင်မလုပင်န်း၊ 
စုိကပ်ျိ းေရး ငှ့် ေမွးမြ ေရးလုပ်ငန်းကို ိုင်ငံတစ်ဝန်းလံုး အတွက် ဖြ စ်ေစ၊ သက်ဆိုင်ရာ  ပြ ည်ေထာင်စ ု
နယေ်မြ ၊ တုိငး်ေဒသကီး သုိမဟတ်ု  ပြ ညန်ယ်ေဒသအလိုက် ဖြ စ်ေစ အမိန်ေကာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်၍ သတ်မှတ် 
ရမည်။ ထုိအပြ င် အဆိုပါ လုပ်ငန်းများကုိ ေပြ ာင်းလလဲာေသာ အေခြ အေန င့်ှအည ီ အခါအားေလျာ်စွာ 
 ပြ ငဆ်င် သတ်မှတ် ိုင်သည။် 

အခန်း  (၅) 

အနည်းဆံုး အခေကးေငွ သတ်မတ်ှေရး င့်ှ စပ်လျ း်၍ အ ေြခခံရမည့် အချက်များ 

၇။ အနည်းဆံုး အခေကးေငွ သတ်မှတ်ေရး င့်ှ စပ်လျ း်၍  ပြ ညေ်ထာင်စုနယ်ေမြ ေကာ်မတီ၊ တုိင်းေဒသ 
 ကးီေကာ်မတီ င့်ှ  ပြ ညန်ယ်ေကာ်မတီများက ေလ့လာစိစစ်တွကခ်ျက်ပးီ အကံပြ ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ 
အမျိ းသားေကာ်မတီက အနည်းဆံုး အခေကးေငွ သတ်မှတ် ရာတွငလ်ည်းေကာင်း ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အချက ်
များကုိ အေခြ ခံရမည် - 

 (က) အလပ်ုသမားများ င့်ှ ယင်းတုိ၏ မိသားစုလိုအပ်ချကမ်ျား၊ 

 ( ခ ) လက်ရှိ လုပ်ခများ၊ 

 ( ဂ ) လမူဖူလံုေရး အကျိ းခံစားခင့်ွများ၊ 

 (ဃ) စားဝတ်ေနေရး ကုန်ကျစရတ်ိ င့်ှ ယင်းကနုက်ျစရိတ်တုိ၏ ေပြ ာင်းလဲချကမ်ျား၊  
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 ( င ) လိုက်ေလျာညေီထွမ ရှိမည့် လူေနမဘဝအဆင့်အတနး်၊ 

 ( စ ) ိုင်ငံေတာ၏် စီးပွားေရး ငှ့် ကန်ုထုတ်စွမး်အား တုိးတက်ေရး လုိအပ်ချကမ်ျား င့်ှအည ီ
အလပ်ုအကုိင် အခွင့်အလမ်းများ၊ 

 (ဆ) ိုင်ငံေတာ၏် စုစုေပါင်း ပြ ည်တွင်း ထုတ်လပ်ုမ တန်ဖိုး င့်ှ တစ်ဦးချငး် ဝင်ေင၊ွ 

 (ဇ ) ကျန်းမာေရးကို ထိခုိက်ေစ ိုင်ေသာ အသက်အ ရာယြ်ဖစ်ေစ ိုင်ေသာအလုပ်၊ လုပ်ငန်းခွင ်
၏ သေဘာသာဝ၊  

 (ဈ) ဝန်ကးီဌာနက ပြ ည်ေထာင်စ ု အစုိးရအဖွဲ ၏ အတည်ပြ ချက်ဖြ င့် သတ်မှတ်ေသာ အခြ ား 
အချကမ်ျား။ 

အခန်း (၆) 

အနည်းဆံုး အခေကးေငွ သတ်မှတ်သည့် အမိန် ေကာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်ခြ င်း 

၈။ သက်ဆိုင်ရာ  ပြ ညေ်ထာင်စုနယေ်မြ ေကာ်မတီ၊ တုိင်းေဒသကီးေကာ်မတီ င့်ှ  ပြ ည်နယေ်ကာ်မတီ 
တုိသည ် အနညး်ဆံုး အခေကးေငွ သတ်မတ်ှေရး င့်ှ စပ်လျဥ်း၍ အေခြ ခံသင် ့သည် ့ အချကမ်ျား ငှ် ့ 
ထည် ့သင်ွးစဥ်းစားရမည် ့ အချကမ်ျားကို ေလ့လာပီး သတ်မှတ်သင့် ့သည် ့ နး်ထားများကုိ အမျိ းသား 
ေကာ်မတီသုိ သတ်မှတ်ထားသည် ့ နညး်လမ်းများ င်ှ ့အည ီအကံပြ ချကမ်ျား တင်ပြ ရမည်။ 

၉။ အထူးစီးပွားေရးဇုနမ်ျားရှိ အလပ်ုသမားများအတွက် အနည်းဆံုး အခေကးေငွ သတ်မှတ်ေရး ငှ့် 
စပ်လျ း်၍ - 

 (က) သက်ဆိုင်ရာ အထူးစီးပွားေရးဇုန် စမံီခန်ခဲွမ ေကာ်မတီက အထူးစီးပွားေရး ဇုန်အတွင်းရှိ 
ရင်း ှီှးမြ ပ် ှံမလုပ်ငန်းအမျိ းအစားအလုိကအ်လုပ်သမား င့်ှ ဝနထ်မ်းတုိအတွက် သတ်မတ်ှ 
သင့်သည့် အဆိုပြ  အနည်းဆံုးအခေကးေငွ နး်ထားများကုိ အမျိ းသားေကာ်မတီသို 
တင်ပြ ရမည်။  

 ( ခ ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ တင်ပြ ချကအ်ေပ  အနည်းဆံုး အခေကးေငွ သတ်မှတ်ေရးအတွက ်
ဤဥပေဒပါ ပြ ာနး်ချက်များ င့်ှအညေီဆာင်ရွက်ပးီ ပြ ညေ်ထာင်စုအစုိးရအဖဲွ၏ အတည် 
 ပြ ချက်ဖြ င့် အမျိ းသားေကာ်မတီက သတ်မှတ်ေပးရမည။် 

၁၀။ အမျိ းသားေကာ်မတီသည် - 

 (က) ပုဒ်မ ၈ င်ှ ့ ပုဒမ် ၉ တုိအရ အကံပြ ချကအ်ေပ  စဥး်စားသံုးသပ်ပးီေနာက် အနည်းဆံုး 
အခေကးေငွသတ်မှတ်မည် ့ အဆိုပြ အမိန်ေကာ်ငြ ာစာကုိ အများပြ ညသ် ူ သိရှိေစရန် ငှ့် 
ကန်ကွကလ်ိုက ကန်ကွက် ိုင်ရန် အနညး်ဆုံး ရကေ်ပါင်း ၆၀  ကိ တင်၍ ိုင်ငံေတာ် 
 ပြ နတ်မ်း င်ှ ့ သတင်းစာများတွင် ထည် ့သင်ွးထုတ်ပြ န်ေကညာေရး င့်ှ သက်ဆိုင်ရာ 
အဖဲွအစည်းများ၊ အလုပရှ်င်များ ငှ ့် အလုပ်သမားများအား  အသေိပး အေကာင်းကားေရး 
တုိအတွက ်ဦးစီးဌာနကို တာဝန်ေပးရမည်။ 

 (ခ) အဆိုပြ  အနည်းဆံုး အခေကးေငွ န်းထားအေပ  ကန်ကွကခ်ျက် မရှိလ င် ပြ ညေ်ထာင်စု 
အစုိးရအဖဲွ၏အတည်ပြ ချက်ရယ၍ူ အနည်းဆံုးအခေကးေငွ န်းထားကို သတ်မှတ်ရမည။် 
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 (ဂ ) အကယ်၍ အဆိုပြ အနည်းဆံုး အခေကးေငွ န်းထားအေပ  ကန်ကက်ွချကရ်ှိသည့်ကိစ 
တွင်  ပြ ညေ်ထာင်စုနယ်ေမြ ေကာ်မတီ၊ တုိင်းေဒသကးီေကာမ်တီ သုိမဟတ်ု ပြ ည်နယ် 
ေကာ်မတီအား ကန်ကကွခ်ျက် င့်ှ စပ်လျ း်၍ ညိ င်ိးေစပးီ  အဆုိပြ န်းထားကုိ ပြ န်လည် 
တင်ပြ ေစရမည။် 

 (ဃ) သက််ဆိုင်ရာ  ပြ ညေ်ထာင်စုနယေ်မြ ေကာမ်တီ၊ တုိင်းေဒသကးီေကာမ်တီ သိုမဟတ်ု 
 ပြ ညန်ယ်ေကာ်မတီက ပုဒမ်ခဲွ (ဂ) အရ ထပ်မ ံအဆိုပြ တင်ပြ သည့် အနညး်ဆုံးအခေကးေင ွ

န်းထားကုိ သုံးပွင့်ဆုိင ် ကိုယစ်ားလယ်ှများဖြ င့် စိစစ်၍ သတ်မှတ်သင့်ေသာ အနည်းဆံုး 
အခေကးေငွ န်းထားကုိ ဆုံးဖြ တ် ပးီ ပြ ညေ်ထာငစု် အစုိးရအဖဲွ၏ အတည်ပြ ချက ်ရယူ၍ 
အနည်းဆံုး အခေကးေငွ န်းထားကုိ သတ်မှတ်ရမည်။ 

 (င ) ပုဒ်မခဲွ (ခ) သိုမဟတ်ု (ဃ) အရ သတ်မှတ်ေသာ အနည်းဆုံးအခေကးေငွ န်းထားကို 
ပုဒ်မခဲွ (က) င့်ှအည ီ အများပြ ညသူ်သရိှိရန် င့်ှ သက်ဆိုင်ရာ အဖဲွအစည်းများ၊ အလပ်ုရငှ် 

င့်ှ အလုပသ်မားများ သိရှိရန် ထုတ်ပြ န်ေကညာေရး င့်ှ အသေိပးအေကာင်းကားေရးတုိ 
အတွက ်ဦးစီးဌာနကုိ တာဝန်ေပးရမည်။ 

၁၁။ ပုဒ်မ ၉ ငှ့် ၁၀ တုိအရ အမျိ းသားေကာ်မတီက သတ်မှတ်ေသာ အနည်းဆံုးအခေကးေင ွ
န်းထားကုိ ေကျနပ်မ မရှိသသူည် ပြ ည်ေထာင်စုသမတ မြ နမ်ာ ိုင်ငံေတာ ် ဖွဲ စညး်ပံုအေခြ ခံဥပေဒ ငှ့် 

 ပြ ညေ်ထာင်စု တရားစီရင်ေရး ဥပေဒတုိ ငှ့်အညီ ပြ ညေ်ထာင်စု တရားလတ်ေတာ်ချ ပ်သုိ စာခ န်ေတာ ်
အမိန်တစ်ရပ်ရပ် ထုတ်၍ ပြ င်ဆင်ေပးရန် ေလ ာက်ထား ိုင်သည။် 

အခန်း (၇) 

အလုပ်ရင်ှ၏ တာ၀န်များ 

၁၂။ အလပ်ုရှင်သည ်- 

 (က) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံး အခေကးေငွေအာက် ေလျာန့ည်း၍ 
အလပ်ုသမားအား အခေကးေငွေပးခြ င်း မပြ ရ။ 

 ( ခ ) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆံုး အခေကးေငွထက် ပုိ၍ ေပး ိုင်သည။် 

 ( ဂ ) ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်ေသာ အမိန်ေကာ်ငြ ာစာတွင် အနည်းဆံုး အခေကးေငွမှ တ်ယခွူင့် 
ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားေသာ အခေကးေငွမှ အပ အခြ ားအခေကးေငွကို တ်ယူခငွ့် 
မရှိေစရ။ 

 (ဃ) ကးူသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလပ်ုငန်း၊ ကုန်ထုတ်လပ်ုငန်း င့်ှ ဝန်ေဆာင်မလပ်ုငန်းများတွင ်
လပ်ုကုိင်ေနေသာ အလုပ်သမားများအား အနညး်ဆံုး အခေကးေငွကို ေငွသားဖြ င့် ေပးရ 
မည်။ ထုိ ပြ င ်သီးခြ ား အကျိ းခံစားခွင့်များ၊ အကျိ းအမြ တ်များ၊ အခွင့်အလမ်းများကို ေပးရန် 
ရှိပါက သတ်မှတ်ချကမ်ျား ငှ့်အညီ ေငွသားဖြ င့် ဖြ စ်ေစ၊ အလုပ်သမား၏ ဆ အရ ေငွသား 
တစခ်ျိ တစဝ်က် င့်ှ ေဒသေပါက်ေဈး န်းဖြ င့်သတ်မှတ်ေသာ ပစညး် တစခ်ျိ တစဝ်က ်
တဲွဖက၍် ေပး ိုင်သည။် 

 ( င ) စုိကပ်ျိ းေရး င့်ှ ေမွးမြ ေရး လပ်ုငန်းတွင် လပ်ုကိုင်ေသာ အလုပ်သမားများအား အနည်းဆံုး 
အခေကးေငွေပးရာတွင် ေဒသဓေလထံု့းတမ်းအရ ဖြ စ်ေစ၊ အလုပ်သမားအများစု၏ ဆ  
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အရ ဖြ စေ်စ၊ စုေပါင်းသေဘာတူညီချက်အရဖြ စ်ေစ၊ ေငွသားတစခ်ျိ တစဝ်က် ငှ့် ေဒသ 
ေပါကေ်ဈး နး်ဖြ င့် သတ်မှတ်ေသာ ပစည်းတစခ်ျိ တစဝ်ကတဲွ်ဖက၍် ေပး ိုင်သည်။  ထုိသို 
ေပးခြ င်းသည ်အလုပ်သမား င့်ှ ယင်း၏မိသားစု ကုိယေ်ရးကုိယတ်ာ အသုံးပြ မ ငှ့် အကျိ း 
အမြ တ်တစစံု်တစ်ရာအတွက်  ဖြ စ်ရမည့်အပြ င် ေပးသည့်တန်ဖုိးမှာလည်း ကျိ းေကာင်း 
ဆေီလျာ်ပးီ မတရမည်။ 

၁၃။ အလပ်ုရှင်သည ်- 

 (က) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆံုး အခေကးေငွ နး်ထားများအနက် လပ်ုငနး် 
င့်ှ သက်ဆိုငေ်သာ အနည်းဆံုး အခေကးေငွ နး်ထားများကို အလုပ်သမားများအား 

အသေိပးရမည့်အ ပြ င် လုပင်န်းခွင်တွင် သက်ဆိုင်ရာ အလပ်ုသမားများ ြမင် ိုင်ေစရန် 
ေကာ် ငြ ာထားရမည်။ 

 ( ခ ) အလပ်ုသမားများ၏ စာရင်း၊ ဇယား င့်ှ စာတမ်းအမှတ်အသားများ၊ အခေကးေငွများကို 
မှန်ကန်စွာ မှတ်တမ်းပြ စု ထားရှိရမည်။ 

 ( ဂ ) ပုဒ်မခဲွ (ခ) အရ ပြ စုထားရိှေသာ စာရင်း၊ ဇယား င့်ှ စာတမ်းအမှတ်အသားများကုိ 
သတ်မှတ်ချကမ်ျား င့်ှအညီ သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနသုိ အစီရင်ခံရမည်။ 

 (ဃ) စစ်ေဆးေရး အရာရိှက စစ်ေဆးရန် ဆင့်ဆုိသည့်အခါ သွားေရာက် စစ်ေဆးခံရမည်။  
ထုိ ပြ င ် အဆုိပါ စာရင်း င့်ှ မှတ်တမး်များကုိ ေတာင်းခသံည့်အခါ တင်ပြ ရမည်။ 

 ( င ) ကးူသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလပ်ုငန်း၊ ကန်ုထုတ်လပ်ုငန်း င့်ှ ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း၊ စုိကပ်ျိ းေရး 
င့်ှေမးွမြ ေရးလုပ်ငန်းခွငမ်ျားသို စစ်ေဆးေရးအရာရိှက ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးခြ င်းကို ခွင့်ပြ ရ 

မည်ဖြ စ်ပးီ လုိအပ်ေသာ အကူအညမီျား ေပးရမည။် 

 ( စ ) အလပ်ုသမားများ ဖျားနာ၍ အလုပမ်လပ်ုကိုင် ိုင်သည့်အခါ သတ်မှတ်ချကမ်ျား င့်ှအညီ 
ေဆးကုသရန် အလုပန်ားခွင့် ေပးရမည်။ 

 (ဆ) အလပ်ုသမားများ၏ မိသားစုဝင် သုိမဟတ်ု မိဘနာေရးကိစ  ဖြ စ်သည့်အခါ အနည်းဆံုး 
အခေကးေငွမှ  ဖြ တ်ေတာက်ခြ င်းမပြ ဘဲ သတ်မှတ်ချက်များ င့်ှအညီ အလုပ်နားခွင့်ေပးရမည်။ 

အခန်း (၈) 

အနည်းဆံုး အခေကးေငွ င့်ှ စပ်လျ း်၍ အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အေရးများ 

၁၄။ ဤဥပေဒ င့်ှသက်ဆိုင်သည့် လပ်ုငန်းတစ်ခုခုတွင် အလပ်ုလုပ်ေနေသာ အလုပ်သမားသည် - 

 (က) ဤဥပေဒအရ သတ်မတ်ှထားေသာ အနညး်ဆံုး အခေကးေငွကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထုိ 
အခေကးေငွထက ် အလပ်ုရင်ှကပုိ၍ေပးပါက ပုိေပးသည့် အခေကးေငွကုိ ေသာ်လည်း 
ေကာင်း ရထုိက်ခွင့် ရှိသည်။ 

 ( ခ ) ဤဥပေဒ အာဏာမတညမီ်က ရရှိေနေသာ အခေကးေငွသည် ဤဥပေဒအရ သတ်မတ်ှ 
ေသာ အနည်းဆံုး အခေကးေငွထက် ပုိမုိရရှိေနပါက ပုိမုိရရှိေသာ အခေကးေငွကို 
ဆက်လက် ခံစားခွင့်ရှိသည်။  
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 (ဂ) အလပ်ုခန်ထားမ ဆိုင်ရာ သေဘာတူညခီျကပ်ါ အနညး်ဆုံး အခေကးေငွမာှ ဤဥပေဒ အရ 
သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆံုး အခေကးေငွထက် ေလျာ့နည်းေနပါက ဤဥပေဒအရ 
သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆံုး အခေကးေငွကုိ ရထုိကခွ်င့်ရှိသည်။ 

 ( ဃ ) အလပ်ု စ်ှခု သိုမဟတ်ု စ်ှခုထကပုိ်ေသာ အလုပ်ကို လပ်ုကုိင်သည့်အခါ  လပ်ုကိုင်ေသာ 
အလပ်ုအသီးသီးအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ အနညး်ဆုံး အခေကးေငွထက် မနည်းေစဘဲ 
ခံစားခွင့်ရှိသည်။ 

 ( င ) အချိနပုိ်င်း၊ နာရပုိီင်း အလပ်ုတွင် အလုပ်လပ်ုသည့် အချန်ိအတွက ် သတ်မှတ်ထားသည့် 
အနည်းဆံုး အခေကးေငွကို ခံစားခွင့် ရှိေစရမည်။ 

 (စ ) လစားအလုပ်အတွက် ရက်သတတစ်ပတ်လ င် တစ်ရက် နားခွင့်ရှိ ပီး ထုိနားရကအ်တွက ်
အခေကးေငွ ရထုိက်ခွင့်ရှိသည်။ အကယ်၍ ထုိနားရကတွ်င် အလုပ်လပ်ုရပါက တည်ဆ ဲ
ဥပေဒ င့်ှအညီ အချန်ိပုိလပ်ုခ ရထုိကခွ်င့်ရှိသည်။ 

 ( ဆ ) ေနစားအလုပ်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် တစ်ေန အလပ်ုချန်ိ နာရထီက်ေလျာ့၍ အလုပ် 
လပ်ုခြ ငး်မှာ အလပ်ုသမား၏ ဆ အရ မဟုတ်လင် ေသာလ်ည်းေကာင်း၊ အလုပ်ရင်ှက 
အလပ်ုမေပး ိုင်၍ အလပ်ုနားရလ င် ေသာ်လည်းေကာငး် အချိန်ပြ ည့် အလုပလ်ပ်ုဘိ 
သက့ဲသို  အခေကးေငွ ရထုိက်ခွင့်ရှိသည်။ 

 ( ဇ ) သတ်မှတ်ထားသည့် အနည်းဆံုး အခေကးေငွကို အမျိ းသား၊ အမျိ းသမီး  မခဲွခြ ားဘ ဲ
ခံစားခွင့် ရိှေစရမည်။ 

 (ဈ) ကးူသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလပ်ုငန်း၊ ကုန်ထုတ်လပ်ုငန်း င့်ှ ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများတွင ်
လပ်ုကုိင်ေသာအလုပ်သမားြဖစ်ပါက  အနည်းဆုံးအခေကးေငွကုိ ေငွသား ဖြ င့် ရထုိက်ခွင့် 
ရှိသည်။ ထုိ ပြ င် သးီခြ ား အကျိ းခံစားခွင့်များ၊ အကျိ းအမြ တ်များ၊ အခွင့်အလမ်းများကုိ 
ေပးရန်ရှိပါက သတ်မှတ်ချကမ်ျား င့်ှအည ီ ေငွသားဖြ င့် ဖြ စ်ေစ၊ အလပ်ုသမားများ၏ 
ဆ အရ ေငွသားတစခ်ျိ တစဝ်က် င့်ှ ေဒသေပါက်ေဈး န်းဖြ င့် သတ်မှတ်ေသာ ပစညး် 
တစခ်ျိ တစဝ်ကတဲွ်ဖက၍် ြဖစေ်စ ရထုိကခွ်င့် ရှိသည်။ 

 (ည ) စုိကပ်ျိ းေရး ငှ့် ေမွးမြ ေရး လုပ်ငန်းတွင် လုပကုိ်ငေ်သာ အလုပသ်မား ဖြ စ်ပါက အနည်းဆံုး 
အခေကးေငွကို ေဒသ ဓေလထံု့းတမ်းအရ ဖြ စ်ေစ၊ အလပ်ုသမား အများစု၏ ဆ အရ 
 ဖြ စေ်စ၊ စုေပါင်းသေဘာတူညီချကအ်ရဖြ စေ်စ၊ ေငသွား တစခ်ျိ တစဝ်က် ှင့် ေဒသေပါက် 
ေဈး န်း ဖြ င့် သတ်မှတ်ေသာ ပစညး် တစခ်ျိ တစဝ်က်တဲွဖက်၍ အလုပ်သမား င့်ှ ၎င်း၏ 
မိသားစု အတွက ်သတ်မှတ်ချကမ်ျား င့်ှအည ီခံစားခွင့် ရှိသည်။ 

၁၅။ ပုဒ်မ ၁၄ အရ အခေကးေငွ င့်ှအခြ ားခံစားခွင့်များ ရထုိက်ခွင့်ရိှေသာ အလုပ်သမားသည် - 

 (က) ရထုိက်ခွင့်ရိှေသာ အခေကးေငွ င့်ှအခြ ားခံစားခွင့်အားလံုးကုိ မရရိှလင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံး အခေကးေငွေအာက် ေလျာန့ည်း၍ ရရိှလ င် ေသာလ်ည်း 
ေကာင်း အဆုိပါ နစ်နာေသာ အခေကးေငွ င့်ှ အခြ ားခံစားခွင့်များ ရရိှေရးအတွက ်
ရထုိကခွ်င် ့ရှိသည့်ေနမှ တစ် စ်ှအတွငး် သက်ဆိုင်ရာ  ပြ ညေ်ထာင်စုနယ်ေမြ ေကာ်မတီ၊ 
တုိင်းေဒသကးီေကာမ်တီ သုိမဟတ်ု  ပြ ညန်ယ်ေကာမ်တီ င့်ှ  ဦးစီးဌာနသုိ တင်ပြ ိုင်သည။် 
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 ( ခ ) ရထုိကခွ်င့်ရှိေသာ အခေ ကးေငွအားလံုးအတွက် တရားမေကာင်းအရ တရားစဲွဆို ိုငသ်ည်။  

၁၆။ ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆံုး အခေကးေငွ င့်ှ အခြ ားခံစားခွင့်များကို 
အလပ်ုသမားအားေပးရန် ပျကက်က်ွြခင်းေကာင့် ေသာလ်ည်းေကာင်း၊ ထုိအနည်းဆံုး အခေကးေငွ ထက် 
ေလျာန့ည်း၍ အလုပ်သမားအား ေပးခြ င်းေကာင့် ေသာ်လညး်ေကာင်း အလုပ်ရင်ှအေပ  တရား ုံးက 
 ပြ စဒ်ဏ် ချမှတ်ပးီေနာက ် ေပးရန်ပျကက်ကွေ်သာ အခေကးေငွ င့်ှ အခြ ားခံစားခွင့်ကို ဒဏ်ေငွအဖြ စ် 
သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအား ေပးေစရန် အမိန်ချမှတ်ေစကာမူ ပုဒမ် ၁၄ အရ ထုိအလုပ်သမားသည် 
ခံစားခွင့်ရှိေသာ အခေကးေငွ င့်ှ အခြ ားခံစားခွင့် အပြ ည့်အဝမရရိှပါက  ထုိအခေကးေငွ င့်ှ ခံစားခွင့်များ 
အတွက ်တရားမေကာင်းအရ တရားစဲွဆုိေတာင်းခံခွင့်ကို ထိခုိက်ခြ င်း မရှိေစရ။ 

အခန်း (၉) 

စစ်ေဆးေရး အရာရိှများအား တာ၀န်ေပးအပ်ခြ င်း၊ စစ်ေဆးခြ င်း င့်ှ အေရးယူခြ င်း 

၁၇။ ဝန်ကးီဌာနသည ် ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ နသ်ည့် နညး်ဥပေဒ၊ စည်းမျဥ်းစညး်ကမ်း၊ အမန်ိ 
ေကာ်ငြ ာစာ၊ အမိန်၊ န်ကားချက် င့်ှ လပ်ုထံုးလပ်ုနညး်များ င့်ှအညီ လိုကန်ာေဆာင်ရကွြ်ခင်း ရိှ မရှိ ငှ့် 
စပ်လျ း်၍ ကူးသန်းေရာငး်ဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကနုထု်တ်လပုင်န်း င့်ှ ဝန်ေဆာင်မလပ်ုငန်းများကုိ 
လည်းေကာင်း၊ စုိကပ်ျိ းေရး င့်ှ ေမွးမြ ေရးလုပ်ငန်းများကုိလည်းေကာင်း စစ်ေဆးရန်အလုိငှာ သကဆုိ်င်ရာ 
ဦးစီးဌာနမှ အရာရိှများအား စစ်ေဆးေရး အရာရိှများအဖြ စ် တာ၀န်ေပးရမည်။ 

၁၈။ စစ်ေဆးေရး အရာရှိသည်  - 

 (က) အလပ်ုရှင်က ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်သည့် နညး်ဥပေဒ၊ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း၊ အမန်ိ  
ေကာ်ငြ ာစာ၊ အမိန်၊ န်ကားချက် င့်ှ လပ်ုထံုးလပ်ုနညး်များ င့်ှအည ီ လိုကန်ာေဆာင်ရကွ် 
ြခငး် ရှိ မရှိကုိ လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားများဆိုင်ရာ စာရင်း၊ ဇယား င့်ှ စာတမ်း 
အမှတ်အသားများ၊ အခေကးေငွများကုိ မှနက်နစွ်ာ မှတ်တမး်ပြ စုထား ခြ င်း ရှိ မရှိ ကို 
လည်းေကာင်း၊ အဆုိပါ စာရင်း၊ ဇယား င့်ှ စာတမ်း အမှတ်အသားများကုိ ဦးစီးဌာနသုိ 
သတ်မှတ်ချကမ်ျား င့်ှအညီအစီရင်ခ ံ တင်ပြ ခြ င်း ရိှ မရှိကို လညး်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ 
ကးူသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလပ်ုငန်း၊ ကုန်ထုတ်လပ်ုငန်း င့်ှ ဝန်ေဆာင်မလပ်ုငန်းခွင်များ၊ 
စုိကပ်ျိ းေရး င့်ှ ေမွးမြ ေရးလပ်ုငန်းခင်ွများသုိ ၀င်ေရာက်စစ်ေဆးခွင့်ရှိသည်။ 

 ( ခ ) ဦးစီးဌာန၏ တာဝန်ေပးအပ်ချကအ်ရ သက်ဆိုင်သည့် ပုဂိ လ်များအား ဆင့်ဆိုခြ င်း၊ စစ်ေဆး 
 ခြ ငး်၊ သက်ဆိုင်ရာ စာရငး်၊ ဇယား င့်ှ စာတမ်းအမှတ်အသားများကို ေတာင်းခံခြ င်း ငှ့် 
မိတ ကူးယူခြ င်းတုိ ပြ ိုင်သည်။ 

 ( ဂ ) အလပ်ုရှင်ထံတွင်  ပြ င်ပ အလပ်ုသမားများ ရှိပါက ထုိ ပြ င်ပ အလပ်ုသမားများ င့်ှ စပ်လျ း် 
သည့် သတငး်အချက်အလကမ်ျား၊ ယင်းတုိ၏ အမည် င့်ှ ေနရပ်လပ်ိစာများကုိ စစ်ေဆးခွင့်၊ 
လပ်ုငန်းခွင ်ပြ င်ပ အလပ်ုသမားများ၏ စာရင်း င့်ှ အခေကးေငွဆိုင်ရာ စာရင်းဇယား 
မှတ်တမ်းများကုိ  ေတာင်းခံခွင့်၊ မိတ ကးူခွင့် ရှိသည။် 

 (ဃ) စစ်ေဆးခြ ငး်ကိစ င့်ှ စပ်လျ း်၍ ပုဒ်မခဲွ (က)၊ (ခ) ငှ့် (ဂ) တုိအရ ေဆာင်ရကွရ်ာတွင ်
သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရင််ှက အေထာက်အထားကုိ ေတာင်းဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနက 
ထုတ်ေပးထားသည့် ဝန်ထမ်း စိစစ်ေရး သက်ေသခံလကမှ်တ်ကို ပြ သရမည်။ 
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 ( င ) ပုဒ်မခဲွ (က)၊ (ခ) ငှ့် (ဂ) တုိအရ စစ်ေဆးေတွရှိချက် ငှ့် ေတာင်းခံသည့် အေထာက ်
အထား စာရွကစ်ာတမ်းများ င့်ှ စပ်လျ း်၍ ဦးစီးဌာနသုိ သတ်မှတခ်ျက်များ င့်ှ အည ီ
အစီရင်ခံရမည။် 

၁၉။ ဦးစီးဌာနသည် ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနညး်ဆံုးအခေကးေငွ ေပးေဆာင်ရန ်
ပျကက်က်ွသည့် အလပ်ုရင်ှထမှံ လည်းေကာင်း၊  အနညး်ဆုံး အခေကးေငွ ေပးေဆာင်ရန် ကျန်ရှိေသာ 
အလပ်ုရှင်ထံမှ လညး်ေကာင်း အလုပ်သမားက ရရနရ်ှိေသာ အခေကးေငွများကို  ပြ ည်ေထာင်စုနယေ်မြ  
ေကာ်မတီ၊ တုိင်းေဒသကးီေကာမ်တီ သိုမဟုတ်  ပြ ညန်ယ်ေကာမ်တီသုိ တင်ပြ ၍ ထုိေကာ်မတီ၏ 
ဆုံးဖြ တ်ချကအ်ရ ေတာငး်ခံပးီ ေပးရမည်။ 

၂၀။ ဦးစီးဌာနသည် ပဒုမ် ၁၉ အရ ေတာင်းခံေသာလ်ည်း သတ်မတ်ှေပးေသာ အချိန်အတွင်း အလုပ်ရငှ ်
က အနည်းဆုံးအခေကးေငွေပးရန် ပျကက်ကွလ်င်  ပြ ညေ်ထာငစု်နယေ်မြ ေကာ်မတီ၊ တုိင်းေဒသ ကီး 
ေကာ်မတီ သိုမဟုတ်  ပြ ညန်ယ်ေကာမ်တီ၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ထိအုလပ်ုရင်ှအား သက်ဆိုင်ရာ 
တရား ုံးတွင် တရားစဲွဆိုေစရန် စစ်ေဆးေရးအရာရိှ တစ်ဦးဦးအား တာဝန်ေပးရမည်။ 

၂၁။ စစ်ေဆးေရးအရာရှိများသည် ဤဥပေဒပါ ပြ ာနး်ချက်တစရ်ပ်ရပ်ကို ေဖာကဖ်ျကက်ျ းလွန်သအူား  
ဦးစီးဌာန၏ န်ကားချက် င့်ှ တာ၀န်ေပးအပ်ချက်တုိအရ တရားစွဲဆုိ ိုင်သည။် 

အခန်း (၁၀) 

တားမြ စ်ချက် င့်ှ  ပြ စ်ဒဏ်များ 

၂၂။ မညသ်ည့် အလပ်ုရှင်မ  - 

 (က) ဤဥပေဒအရ သတ်မတ်ှထားေသာ အနညး်ဆံုးအခေကးေငွကုိ အလပ်ုသမားအား 
ေပးေဆာင်ရန ်ပျကကွ်ကြ်ခင်း မရှိေစရ။ 

 ( ခ ) ပုဒ်မ ၁၄ အရ အလုပ်သမား ရထုိက်ခွင့်ရှိေသာ အနည်းဆံုး အခေကးေငွ င့်ှ အခြ ား 
ခံစားခွင့်များေအာက် ေလျာန့ည်း၍ အလုပသ်မားအား ေပး ခြ င်း မပြ ရ။ 

 ( ဂ ) အလပ်ုသမားများ၏စာရင်း၊ ဇယား င့်ှ စာတမ်းအမှတ်အသားများ၊ အခေ ကးေငွ စာရင်း 
များ င့်ှ စပ်လျ း်၍ -  

  (၁) မမှန်မကန် ေရးသွင်းခြ င်း၊ လိမ်လည်၍ မှတ်တမး်ပြ စုခြ င်း သုိမဟတ်ု မမှန်မကန ်
လမ်ိလည်၍ အစီရင်ခံခြ င်း မပြ ရ။ 

  (၂) သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနသို သတ်မှတ်ချကမ်ျား င့်ှအညီ အစီရင်ခံ တင်ပြ ရန် ပျကကွ်က် 
 ခြ င်း မရိှေစရ။ 

  (၃) စစ်ေဆးေရး အရာရှိက ေတာင်းခံသည့်အခါ တင်ပြ ရန် ပျကက်က်ွခြ င်း မရိှေစရ။ 

 (ဃ) စစ်ေဆးေရးအရာရှိက ဆင့်ဆိုလင ်သာွးေရာက်စစ်ေဆးခံရန် ခုိင်လုံေသာအေကာင်းမရိှဘဲ 
ပျကက်က်ွခြ င်း မရိှေစရ။ 

 ( င ) တာဝနအ်ရ လာေရာက်စစ်ေဆးေသာ စစ်ေဆးေရး အရာရှိအား ဟန်တားခြ င်း သုိမဟတ်ု 
ေ ာှင့်ယက်ှခြ င်း မပြ ရ။ 
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၂၃။ မညသ်ည့် အလပ်ုရင်ှမဆို ပုဒမ် ၂၂ ပါ တားမြ စခ်ျက ်တစ်ရပရ်ပ်ကို ေဖာက်ဖျက ်ကျ းလွန်ေကာင်း 
 ပြ စမ်ထင်ရာှး စီရင်ခြ င်းခံရလင် ထုိသသူည် တစ် စ်ှထကမ်ပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စေ်စ၊  ကျပ် ၅ သိန်း ထက ်
မပုိေသာ ေငွဒဏ် ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ် စ်ှရပ်လုံး ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ခြ င်း ခံရမည်။ 

၂၄။ မညသ်ည့် အလပ်ုရှင်မ  - 

 (က) အနည်းဆံုး အခေကးေငွ အမိန်ေကာ်ငြ ာစာပါ စည်းကမး်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ခြ င်း မပြ ရ။ 

 (ခ) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနညး်ဆုံး အခေကးေငွ န်းထားများအနက် မိမ၏ိ 
အလပ်ုသမားများ င့်ှ သကဆုိ်င်ေသာ အနညး်ဆံုးအခေ ကးေငွ န်းထားများ င့်ှ စပ်လျ း်၍ 
အလပ်ုသမားများအား အသိေပး ပီး လပ်ုငန်းဌာန င့်ှ လပ်ုငန်းခွင်တုိတွင် အလပ်ုသမားများ 
ြမင် ိုင်မည့်ေနရာ၌ ေကာ်ငြ ာထားရန် ပျကကွ်က်ခြ င်း မရိှေစရ။  

၂၅။ မည်သည့် အလပ်ုရင်ှမဆို ပုဒမ် ၂၄ ပါ တားမြ စခ်ျက် တစ်ရပရ်ပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက် ကျ းလွန်ေကာင်း 
 ပြ စမ်ထင်ရာှး စီရင်ခြ င်း ခံရလ င် ထုိသူသည် ေခြ ာကလ်ထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊  ကျပ် သံုးသိန်း 
ထက် မပုိေသာ ေငွဒဏ် ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ် စှရ်ပ်လုံး ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ခြ င်းခံရမည။် 

၂၆။ တရား ုံးသည် ပဒု်မ ၂၃ င့်ှ ၂၅ တုိအရ ပြ စ်ဒဏတ်စ်ရပ်ရပ်ကိုချမှတ်သည့်အခါ အလပ်ုရငှ် 
ကေပးေဆာင်ရန ်ပျက်ကကွေ်သာ အခေကးေငွကုိ ေငွဒဏ်အဖြ စ်ချမှတ်ပးီ အလုပ်သမားအား ေပးရမည်။ 

၂၇။ မညသူ်မဆို ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများ င့်ှ အမိန်တုိပါ တားမြ စ်ချက ်တစ်ရပ်ရပ် 
ကို ေဖာက်ဖျက်ကျ းလွနေ်ကာင်း ပြ စ်မထင်ရာှး စီရင်ခြ င်းခံရလင ် ထုိသသူည် သုံးလ ထက်မပုိေသာ 
ေထာငဒ်ဏ် ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ် စ်ှရပ်လုံး ဖြ စ်ေစ ချမှတ် ခြ ငး်ခံရမည။် 

အခန်း (၁၁) 

အေထွေထွ 

၂၈။ ဤဥပေဒ အာဏာမတည်မကီ ြဖစ်ေစ၊ ဤဥပေဒ အာဏာတည်ပးီေနာက ် ဖြ စေ်စ ဤဥပေဒ အရ 
သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံးအခေကးေငွေအာက် ေလျာ့နည်း၍ ချ ပ်ဆုိထားေသာ အလုပခ်န်ထားမ 
ဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချ ပ်၊ အလုပခ်န်ထားမဆိုင်ရာ တ်ပဋိညာ  ် သိုမဟတ်ု သေဘာသက်ေရာက်ေသာ 
ပဋိညာ ်ပါ အခေကးေငွ င်ှ ့ သက်ဆိုင်သမ သေဘာတူညခီျက်သည ် ဤဥပေဒ င့်ှ ဆန်ကျင်သမ  
ပျက်ပြ ယေ်စရမည်။ 

၂၉။ (က) ိုင်င့ံဝန်ထမး် မဟုတ်ေသာ အမျိ းသား ေကာ်မတီဝင်များသည်  ပြ ညေ်ထာင်စု အစုိးရအဖဲွ  
က သတ်မှတ်သည့် ချးီမြ င့်ေငွ င့်ှ စရတ်ိများကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။ 

 ( ခ ) ိုင်င့ံဝန်ထမး် မဟတ်ုေသာ  ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ ေကာ်မတီ၊ တုိင်းေဒသကီးေကာ်မတီ ငှ့် 
 ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီ၏ အဖဲွ ဝင်များသည် သက်ဆိုင်ရာ  ပြ ညေ်ထာင်စုနယေ်မြ ေကာမ်တီ၊ 
တုိင်းေဒသကးီေကာမ်တီ သိုမဟတ်ု  ပြ ညန်ယ်ေကာ်မတီက  ပြ ညေ်ထာင်စုအစိုးရအဖဲွ၏ 
အတည်ပြ ချက်ဖြ င့် သတ်မှတ်သည့် ချီးမြ င့်ေငွကုိ ခံစားခွင့် ရှိသည်။ 

၃၀။ ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်းတာဝန် င့်ှ စပ်လျဥ်းသည့်  အမျိ းသားေကာ်မတီ၏ ကန်ုကျစရိတ် အဝဝကို 
 ပြ ညေ်ထာင်စုအစုိးရအဖဲွွ၏ အရ အသံုးခန်မန်ှးေခြ ေငွစာရင်းမ ှ လည်းေကာင်း၊  ပြ ည်ေထာင်စုနယေ်မြ  
ေကာ်မတီ၏ ကုနက်ျစရတ်ိအဝဝကို ေနပြ ညေ်တာ်ေကာင်စ၏ီ အရ အသုံး ခန်မန်ှးေခြ ေငွစာရင်းမ ှ
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လည်းေကာင်း၊ တုိငး်ေဒသကီး ေကာ်မတီ င့်ှ ပြ ညန်ယေ်ကာ်မတီ၏ ကန်ုကျစရိတ် အဝဝကုိ သက်ဆိုင်ရာ 
တုိင်းေဒသကးီ င့်ှ ပြ ညန်ယအ်စုိးရအဖဲွ၏ အရ အသုံးခန်မှနး်ေခြ ေငွစာရင်းမှ လည်းေကာင်း ကျခံရမည်။   

၃၁။ ဝန်ကီးဌာနသည်အမျိ းသားေကာ်မတီ င့်ှ  ပြ ည်ေထာင်စုနယေ်မြ ေကာမ်တီ၊ တုိင်းေဒသကီးေကာ်မတီ 
သုိမဟုတ်  ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီများ၏ လုပ်ငန်းတာဝနမ်ျား င့်ှစပ်လျဥ်းသည့် ုံးလုပင်န်းတာဝန်များကို 
စီစ ေ်ဆာင်ရွွက်ေပးရမည်။  

၃၂။ ဤဥပေဒပါ ပြ စ်မများကုိ ဦးစီးဌာနကတာဝန်ေပးအပ်ေသာ စစ်ေဆးေရး အရာရိှကသာ သက်ဆုိင်ရာ 
တရား ုံးတွင် တရားစဲွဆိုခွင့်ရှိသည။် 

၃၃။ ိုင်င့ံဝန်ထမး် မဟုတ်ေသာ အမျိ းသားေကာ်မတီ၏ အဖဲွဝင်များသည ် လည်းေကာင်း၊ 
 ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ ေကာ်မတီ၊ တုိင်းေဒသကီးေကာမ်တီ သိုမဟုတ်  ပြ ညန်ယ်ေကာမ်တီ၀င်များသည် 
လည်းေကာင်း၊ ဤဥပေဒအရ လိုအပ်၍သးီြခားတာဝနေ်ပးသည့် ပုဂိ လ ် သိုမဟတ်ု အခြ ားအဖွဲ တစ်ခုခု၏ 
အဖဲွဝင်များသည်လည်းေကာင်း ဤဥပေဒအရ ေပးအပေ်သာ လုပင်န်းတာဝန်များကုိ ထမ်းေဆာင်ေနချိန် 
တွင်  ပြ ည်သူဝနထ်မ်း  ဖြ စ်သညဟ်ု မှတ်ယူရမည။် 

၃၄။ ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ သေဘာ ိုးဖြ င့် ေဆာငရ်ကွေ်သာ ေကာ်မတီဝင ်
တစ်ဦးဦးကိုဖြ စ်ေစ၊ စစ်ေဆးေရးအရာရှိ တစ်ဦးဦးကုိ ဖြ စ်ေစ တရားမေကာင်းဖြ င့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပြ စ်မ 
ေကာင်း ဖြ င့် ေသာ်လညး်ေကာင်း တရားစဲွဆိုခြ င်းမပြ ရ။ 

၃၅။ ဦးစီးဌာနသည် အနညး်ဆုံးအခေကးေငွ င့်ှ စပ်လျ း်သည် ့ေအာက်ပါအချက်အလက်များကုိ ဝန်ကီး 
ဌာနသို တင်ပြ ရမည ်- 

 (က) အနည်းဆံုးအခေကးေငွ သတ်မှတ်သည့်ေကာ်မတီများ ဖဲွ စညး်ခြ င်း င့်ှ ဖဲွ စညး်ပံု နညး်လမ်း 
များ၊ 

 ( ခ ) အနည်းဆံုး အခေကးေငွ င့်ှ သက်ဆိုင်သည့် လပ်ုငန်းများ င့်ှ ခန်မှနး်အလုပ်သမား ဦးေရ၊ 

 ( ဂ ) သတ်မှတ်ထားသည့် အနည်းဆံုး အခေ ကးေငွများ၊ 

 (ဃ) အနည်းဆံုးအခေကးေငွ နး်ထားများ င့်ှ စပ်လျ း်၍ အခြ ားအေရး ကီးေသာ ကိစများ 
ရှိပါက ထုိကစိများ။ 

၃၆။ ဤဥပေဒပါ ပြ ာန်းချက်များကုိ ေဆာင်ရက်ွရာတွင် - 

 (က) ၀န်ကးီဌာနသည ် လုိအပ်ေသာ နည်းဥပေဒ၊ စညး်မျ း် ငှ့် စည်းကမ်းများကုိ ပြ ညေ်ထာင်စ ု
အစုိးရအဖဲွ၏ အတည်ပြ ချက်ဖြ င့် ထုတ်ပြ န် ိုင်သည။် 

 ( ခ ) အမျိ းသားေကာ်မတီ ငှ့် ဝန်ကးီဌာနတုိသည် လိုအပ်ေသာ အမိန်ေကာ်ငြ ာစာ၊ အမိန်၊ 
န်ကားချက် င့်ှ လပ်ုထံုးလုပန်ညး်များကုိ ထုတ်ပြ န် ိုင်သည်။ 

၃၇။ ဤဥပေဒစတင်အာဏာတည်သည့်ေနမှစ၍ ေအာက်ပါ အက်ဥပေဒများကုိ အာဏာတည်ခြ င်းမ ှ
ရပ်စဲေစရမည-်  

 (က) ၁၉၄၉ ခု စ်ှ၊ အနည်းဆံုး အခေကးေငွအက်ဥပေဒ (၁၉၄၉ ခု စ်ှ ၊ အကဥ်ပေဒအမှတ် ၆၆ )၊ 

 ( ခ ) လယ်ယာအလပ်ုသမား အနည်းဆုံး အခေကးေငွ (၁၉၄၈ ခု စ်ှ၊ အကဥ်ပေဒအမှတ် ၄၄)။ 
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____________________ 

  ပြ ညေ်ထာင်စု သမတ မြ န်မာ ိုင်ငေံတာ် ဖဲွ စညး်ပုံ အေခြ ခံ ဥပေဒအရ က ု်ပ် လကမှ်တ်ေရးထုိးသည်။ 

 

 

  (ပံု) 

သန်ိးစိန် 
ိုင်ငံေတာ ်သမတ 

 ပြ ညေ်ထာင်စုသမတ မြ န်မာ ိုင်ငံေတာ် 




