
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၂၀၁၂ ခု�ှစ်၊ လူမ�ဖူလံုေရးဥပေဒ 

မာတိကာ 

စ�်  အေက� ာင်းအရာ စာမျက်�ှာ  

၁။ အခန်း (၁) ၁ 

  အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ခြ င်း�ှင့် အဓိပ*ာယ်ေဖာ်ပြ ချက် 

၂။ အခန်း (၂) ၅ 

  ရည်ရွယ်ချက်များ  

၃။ အခန်း  (၃) ၆ 

 လူမ�ဖူလုံေရး အဖဲွ1 ဖွဲ1စည်းခြ င်း�ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၄။ အခန်း  (၄) ၉ 

  လူမ�ဖူလုံေရး�ုံးများ၊ ေဆး�ုံများ၊ ေဆးခန်းများ ဖဲွ�စည်းြခင်း 

  �ှင့် ၀န်ထမ်းများ ခန် အပ်တာ၀န်ေပးခြ င်း 

၅။ အခန်း  (၅) ၁၂ 

  လူမ�ဖူလုံေရးစနစ်�ှင့် အကျိ5းခံစားခွင့်များ 

၆။ အခန်း  (၆) ၃၇ 

  အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် အာမခံစနစ် �ှင့် 

  သက်ဆုိင်ခြ င်း၊ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ� အကျိ&းခံစားခွင့်  

  ရန်ပုံေငွ�ှင့် အကျိ5းခံစားခွင့်များ 

၇။ အခန်း  (၇) ၄၆ 

  လူမ�ဖူလုံေရးရန်ပုံေငွ�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် 

  ရန်ပုံေငွ �ှစ်ရပ်လုံး�ှင့်သက်ဆုိင်သည့် ပြ :ာန်းချက်များ 

၈။ အခန်း  (၈) ၆၀ 

  လူမ�ဖူလုံေရးရန်ပုံေငွ�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် 

  ရန်ပုံေငွတို<ကို ထူေထာင်ထိန်းသိမး်ခြ င်း 

 



စ�် အေက� ာင်းအရာ စာမျက်�ှာ 

၉။ အခနး်  (၉)     ၆၃ 
   ပြ ည်ေထာင်စုဘ>ာရန်ပံုေငွ မှ ထည့်ဝင်ေထာက်ပ့ံခြ င်း 

၁၀။ အခနး်  (၁၀)    ၆၅ 
စီမံခန<်ခဲွေရးဆုိင်ရာ အေရးယူခြ င်း၊ အငြ င်းပွားမ�များကို  

ေ ဖြ ရှင်းဆံုးဖြ တ်ခြ င်း�ှင့် အယူခံခြ င်း 

၁၁။ အခနး်(၁၁) ၆၉ 
   ပြ စ်မ��ှင့် ပြ စ်ဒဏ်များ 

၁၂။ အခနး် (၁၂) ၇၁ 
  အေထွေထွ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ)တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် 

 ပြ ည်ေထာင်စုလ*တ်ေတာ် 

၂၀၁၂ ခု�ှစ်၊ လူမ�ဖူလံုေရး ဥပေဒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ပြ ည်ေထာင်စုသမ@တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် 
 ပြ ည်ေထာင်စုလAတ်ေတာ် 

၂၀၁၂ ခု�ှစ်၊ လူမ�ဖူလံုေရး ဥပေဒ 

(  ပြ ည်ေထာင်စု လAတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၁၅) 
၁၃၇၄  ခု�ှစ်၊ ဝါေခါင်လဆန်း ၁၄ ရက် 

(၂၀၁၂  ခု�ှစ်၊  သ� ဂုတ်လ ၃၁ ရက်) 

   ပြ ည်ေထာင်စု လAတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကုိ ြပ:ာနး်လိုက်သည်။  

အခန်း (၁) 
အမည်၊  စတင် အာဏာတည်ြခင်း�ှင့်  အဓိပ*ာယ်ေဖာ်ပြ ချက်များ 

၁။ (က) ဤဥပေဒကုိ ၂၀၁၂ ခု�ှစ်၊ လူမ�ဖူလံုေရး ဥပေဒ ဟု 
 ေခFတွင် ေစရမည်။ 

 (ခ) ဤဥပေဒသည် �ိုင်ငံေတာ်သမ@တက အမိန<်ေက� ာ်ငြ ာစာ ထုတ် 
 ပြ န်၍ သတ်မှတ်သည့်ေန<ရက်မှ စတင် အာဏာတည်ေစရ 
မည်။  

 (ဂ) ဤဥပေဒသည် ၁၉၅၄ ခု�ှစ်၊ လူမ�ဖူလုံေရး အက်ဥပေဒအရ 
အကျ5ံးဝင် သက်ဆုိင်ခဲ့သည့် အရပ်ေဒသများတွင် ဆက်လက် 
အကျ5ံးဝင် သက်ဆုိင်ေစရမည်။ ဤဥပေဒ ထပ်မံ အကျ5ံးဝင် 
သက်ဆိုင်ေစရမည့် အရပ်ေဒသများကို အလုပ်သမားဝန်ကH ီး 
ဌာနက လူမ�ဖူလံုေရးအဖွ1ဲ�ှင့် ညJိ��ိငး်၍ ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ 
အဖွ1ဲ၏ အတည်ပြ 5ချက်ဖြ င့် အမိန<်ေက� ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်၍ 
သတ်မှတ်�ုိင်သည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင် ပါရှိေသာ ေအာက်ပါ စကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါ 
အတိုင်း အဓိပ*ာယ် သက်ေရာက်ေစရမည်  - 
 (က) အလုပ်သမား ဆုိသည်မှာ လုပ်ငနး်ဌာန တစ်ခုခုတွင် အမM ဲတမ်း 

ြဖစ်ေစ၊  ယာယီ ဖြ စ်ေစ ကာယအား သိ<ုမဟုတ် ဉာဏအားကုိ 
အသံုးပြ 5ပM းီ လုပ်ကုိင်၍ ရရှိေသာ လုပ်ခဖြ င့် အသက်ေမွးဝမ်း 
ေကျာင်းမ� ပြ 5ေနသူကုိ ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် လုပ်ခရ 
သည်ဖြ စ်ေစ၊ မရသည်ြဖစ်ေစ အလုပ်လုပ်ကုိင်လျက် ရှိေသာ 
အလုပ်သင်များ၊ ပညာသင်များလည်း ပါဝင်သည်။  သိ<ုရာတွင် 
အလုပ်ရှင်�ှင့် အတူေနပM းီ အလုပ်ရှင်အေပF မီှခုိေနေသာ 
အလုပ်ရှင်၏ မိသားစု မပါဝင်။ 



၂ 

 (ခ) အလုပ်ရှင် ဆုိသည်မှာ အလုပ်သမားအား လုပ်ခေပးရန် တာ၀န် 
ရှိသူ၊ အလုပ်ခန<်ထားမ� သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် အလုပ်သမား 
အား ခန<်ထားသူ၊ အလုပ်ရှင်၏ကုိယ်စား စီမံအုပ်ချ5ပ်သူ တို<ကုိ 
ဆုိသည်။ ယငး်စကားရပ်တွင် ဤဥပေဒ၌ အခြ ားနည်း ဖြ င့် 
သီးခြ ားပြ :ာန်းထားခြ င်း မရိှလPင် ကုိယ်ပုိင်လုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူ 
သုိ<မဟုတ် အကျိ5းတူဖက်စပ်လုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူ�ှင့် အလုပ်ရှင် 
ေသဆံုးသည့်အခါ ယင်း၏အေမွဆက်ခံသူ၊ လုပ်ငန်း ဆက်ခံသူ 
သုိ<မဟုတ် တရားဝင်ကုိယ်စားလှယ်တုိ<လည်း ပါဝင်သည်။ 

 (ဂ) အာမခံထားသူ ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒ�ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ   
လုပ်ငနး်ဌာန တစ်ခုခုတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိ ပM းီ၊ လူမ�ဖူလံုေရး 
စနစ်�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် အာမခံစနစ်တုိ< 
တွင် မှတ်ပံုတင်ပM းီ အာမခံထားရှိေသာ အလုပ်သမားကို ေသာ် 
လည်းေကာင်း၊ အာမခံထားရန် တာဝန်ရှိေသာ အလုပ်သမား 
ကုိ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဤဥပေဒ�ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ လုပ်ငန်း 
ဌာနတစ်ခုခုတွင် လုပ်ကုိင်ခြ င်း မရိှေစကာမူ လူမ�ဖူလံုေရးစနစ် 
�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် အာမခံစနစ်တုိ<တွင် 
မိမိတုိ<ဆ�Qအေလျာက် အာမခံထားရိှသူကုိ ေသာ်လည်းေကာင်း 
ဆုိသည်။ 

 (ဃ) လုပ်ငန်းဌာန  ဆုိသည်မှာ ပုဒ်မ ၁၁၊ ပုဒ်မခဲွ(က) ပါ အလုပ်Sုံ 
�ှင့် အဖွ1ဲအစည်းများကို ဆုိသည်။  ယငး်စကားရပ်တွင် အဆုိပါ 
လုပ်ငနး်ဌာန၏ အလုပ်ကို လုပ်ကုိင်ေသာ အလုပ်ေနရာ တစ်ခု 
ခုလည်း ပါ၀င်သည်။ 

 (င) လူမ�ဖူလံုေရး ရန်ပံုေငွ ဆုိသည်မှာ အာမခံထားသူများအတွက် 
ေနာင်ေရးစိတ်ေအး ပM းီ ပူပင်ေသာကမရိှေစရန် စီမံထားရိှေသာ 
ကျန်းမာေရး�ှင့် လူမ�ေရး ေစာင့်ေရှာက်မ� ရန်ပံုေငွ၊ မိသားစု 
ေထာက်ပ့ံမ�ရန်ပံုေငွ၊ အလုပ်လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်းမရိှမ� အကျိိ5း 
ခံစားခွင့်၊ သက်ပြ ည့်အငM ိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့်�ှင့် ကျန်ရစ်သူ 
အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွ၊ အလုပ်လက်မ့ဲဖြ စ်မ�အတွက် အကျိ5း 
ခံစားခွင့်ရန်ပံု ေငွ၊ လူမ�ဖူလံုေရး အိမ်ရာစီမံကိန်း ရန်ပံုေငွတုိ<ကုိ 
လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမား၀န်ကH းီဌာနက လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1 �ှင့် 
ညJိ�ိ�င်း၍ ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ1၏ အတည်ပြ 5ချက်ဖြ င့် 
သတ်မှတ်ေသာ အခြ ားလူမ�ဖူလံုေရး ရန်ပုံေငွတိ<ုကုိ 
လည်းေကာင်း ဆုိသည်။ 

 



၃ 

 (စ) အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� ဆိုသည်မှာ အလုပ်သမားသည် အလုပ် 
ခွင်အတွငး်�ှင့် အလုပ်ခွင် ပြ င်ပတွင် အလုပ်ကို အေက� ာင်း ပြ 5 
၍ြဖစ်ေစ၊ အလုပ်တာ၀န်�ှင့် ဆက်စပ်၍ြဖစ်ေစ၊ အလုပ်ရှင်၏ 
အကျိ5းငှာ အခြ ားလုပ်ငနး်များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဖြ စ်ေစ၊ 
အလုပ်တာ၀န် ထမ်းေဆာင်ရန် အလုပ်ခွင်သုိ<အသွား 
သုိ<မဟုတ် အလုပ်ခွင်မှအပြ န် လမ်းခရးီတွင်ြဖစ်ေစ 
 ဖြ စ်ေပFေသာ မေတာ်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမ�၊ ေသဆုံးမ� 
သုိ<မဟုတ် အလုပ်�ှင့်ဆိုင်သည့် ေရာဂါရရှိမ�ကုိ ဆုိသည်။ 
ယင်းစကားရပ်တွင် လုပ်ငနး်ခွင် ေဘးအ�Tရာယ်ကငး်ရှင်းေရး 
�ှင့်စပ်လျ�်းသည့် အမိန<်�ှင့်ညAန်က� ားချက်များ၊ စည်းမျ�်း 
စည်းကမ်းများကို လုိက်နာရန် တမင်ပျက်ကွက်ခြ င်းေက� ာင့် 
ရရှိသည့် ထိခုိက်မ� ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စီမံထားရှိသည့် 
ေဘးအ�Tရာယ် အကာအကွယ်၊ အတားအဆီးပစUည်းကိရိယာ 
များကုိ ဖယ်ရှားြခင်း သုိ<မဟုတ် အသံုးမပြ 5ခြ င်းေက� ာင့်ရရိှသည့် 
ထိခိုက်မ� ေသာ်လည်းေကာငး်၊ အရက်ေသစာ ေသာက်စားမ� 
သုိ<မဟုတ် မူးယစ်ေဆး၀ါး သံုးစဲွမ�ေက� ာင့် ရရှိသည့် ထိခုိက်မ� 
ေသာ်လည်းေကာင်း မပါ၀င်။ 

 (ဆ) အလုပ်လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်းမရိှမ� ဆုိသည်မှာ အလုပ်တွင်ထိခုိက် 
မ�ေက� ာင့် မဟုတ်ဘဲ မကျန်းမာမ��ှင့် မီးဖွားမ� အပါအ၀င် အခြ ား 
အေက� ာင်းတစ်စံုတစ်ရာေက� ာင့် ရရိှသည့် ထိခုိက်မ� သုိ<မဟုတ် 
ေရာဂါရရိှမ� ဖြ စ်ေပFရာမှ အမM ဲတမ်း အလုပ်လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်း 
မရိှမ�ကုိ ဆုိသည်။ 

 (ဇ) အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် ရန််ပံုေငွ  ဆုိသည်မှာ  
အလုပ်ရှင်က မိမိ၏ အလုပ်သမားများအတွက် အလုပ်တွင်   
ထိခိုက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့်များ ရရှိေစရန် ေပးသွင်းသည့် 
ထည့်၀င်ေက� းေငွများ ဖြ င့် ထူေထာင်ထားရှိေသာ ရန်ပုံေငွကုိ 
ဆုိသည်။ 

 (ဈ) လူမ�ဖူလံုေရး�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ�  အကျိ5းခံစားခွင့်  
ဆုိသည်မာှ အာမခံထားသူများအား လူမ�ဖူလုံေရး ရန်ပံုေငွ�ှင့် 
အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွတုိ<မှ ဤဥပေဒ 
အရေပးေသာ အကျိ5းခံစားခွင့်များကုိ ဆိုသည်။ 

 
 



၄ 

 (ည) လုပ်ခ ဆုိသည်မှာ အလုပ်ရှင်က ခိုငး်ေစေသာ အလုပ်ကို 
အလုပ်သမားက လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ေပးသည့်အတွက် ရသင့် 
ေသာ အခေက� းေငွအားလံုးကို ဆုိသည်။  ယင်းစကားရပ်တွင် 
အချိန်ပုိလုပ်ခ�ှင့် ၀င်ေငွအဖြ စ် သတ်မှတ်�ုိင်ေသာ အခြ ား 
အခေက� းေငွများလည်း ပါဝင်သည်။  သို<ရာတွင် ခရးီစရိတ်၊ 
အငM ိမ်းစား လုပ်သက်ဆုေငွ၊ အလုပ်သမားအား �ှစ်စ�်  
အပိုေပးေသာ ဆုေက� းေငွ�ှင့် အလုပ်သမားဝန်ကH းီဌာနက 
လုပ်ခ�ှင့် မသက်ဆိုင်ဟု ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ1၏ အတည် 
 ပြ 5ချက်ဖြ င့် သတ်မှတ်ေသာ အခေက� းေငွတိ<ု မပါဝင်။ 

 (ဋ) ေဆးသက်ေသခံလက်မှတ် ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒပါ အကျိ5း 
ခံစားခွင့်ကိစU အလိ<ုငှာ လူမ�ဖူလုံေရးအဖွဲ1က ခန<်ထားသည့် 
သုိ<မဟုတ် အသိအမှတ်ပြ 5သည့် ဆရာဝန်က အာမခံထားသူ 
သုိ<မဟုတ် အာမခံထားမည့်သူအား ကျနး်မာေရး စစ်ေဆး ပM းီ 
ထုတ်ေပးေသာ ကျနး်မာေရး စစ်ေဆးချက် ေဆးသက်ေသခံ 
လက်မှတ်ကို ဆုိသည်။ 

 (ဌ) မီှခုိသူ ဆုိသည်မှာ အလုပ်သမားကုိ မီှခုိေနေသာ အလုပ်သမား၏ 
ဇနးီ သိ<ုမဟုတ် ခင်ပွနး်ကို လည်းေကာငး်၊ ထိုအလုပ်သမား၏ 
အသက် ၁၈ �ှစ်ေအာက် သားသမီး�ှင့် အချိန်ြပည့် ပညာ 
သင်က� ားေနပM းီ အိမ်ေထာင်မပြ 5ေသးေသာ အသက် ၂၁ �ှစ် 
�ှင့်ေအာက်ရှိသည့် သားသမီးတုိ<ကို လည်းေကာငး်၊ ထုိအလုပ် 
သမား၏မိဘကုိ လည်းေကာင်း ဆုိသည်။ 

 (ဍ) အလုပ်အမ�ေဆာင်ေကာ်မတီ  ဆုိသည်မာှ ဤဥပေဒအရ 
ဖဲွ1စည်းေသာ လူမ�ဖူလံုေရးအဖွ1ဲ၏ အလုပ်အမ�ေဆာင် 
ေကာ်မတီကုိ ဆိုသည်။ 

 (ဎ) အလုပ်သမားဝန်ကH းီဌာန ဆုိသည်မှာ ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ1 
အလုပ်သမားဝန်ကH ီးဌာနကုိ ဆုိသည်။  

 

 

 

 



၅ 

အခန်း (၂) 
ရည်ရွယ်ချက်များ 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုငး် ဖြ စ်သည် - 

 (က) အလုပ်သမားများ၏ ကျနး်မာေရး�ှင့် လူမ�ေရး လိုအပ်ချက် 
များကုိ ဖြ ည့်ဆညး်�ုိင်ေရးအတွက် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား 
�ှင့် �ုိင်ငံေတာ်က စုေပါငး်အာမခံ ပM းီ �ုိင်ငံေတာ်၏ အဓိက 
ကုန်ထုတ်စွမ်းအားစု ဖြ စ်ေသာ အလုပ်သမားများ၏ လူမ�ဘဝ 
လံုခြ 5ံေရး�ှင့် ကျနး်မာေရးေစာင် ့ေရှာက်မ�များကုိ ပိုမိုခံစားရရှိ 
ေစခြ င်းဖြ င် ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မ� တိုးတက်ပM းီ �ိုင်ငံေတာ်၏ 
စီးပွားေရး ဖံွ1 ဖM ိ5းတိုးတက်မ�ကုိ အေထာက်အကူ ဖြ စ်ေစရန်၊ 

 (ခ) အများ ပြ ည်သူတိ<ုက မိမိတို<၏ ဆ�Qအေလျာက် အာမခံထားရှိ 
�ုိင်ပM းီ လူမ�ဘဝ လံုခြ 5ံေရး�ှင့် ကျနး်မာေရး ေစာင် ့ေရာှက်မ�   
များကုိ ပိုမိုရရှိ ခံစား�ုိင်ေစရန်၊ 

 (ဂ) လက်ေတွ1ပကတိ အေခြ အေန�ှင် ့ ကုိက်ညီေသာ အကျိ5းခံစား 
ခွင် ့များ ေပးခြ င်း ဖြ င့် လူမ�ဖူလံုေရးစနစ်အေပF အများပြ ည်သူ 
ယံုက� ည်ကုိးစားမ�များ ပုိမုိ တိုးပွားလာေစရန်၊   

 (ဃ) အလုပ်ရှင်�ှင့် အလုပ်သမားတုိ<က ေပးသွင်းထားသည် ့ အချိ5<ေသာ 
ထည် ့ဝင်ေက� းေငွများကို စုေဆာင်းေငွကဲ့သိ<ု သတ်မှတ်ချက် 
များ�ှင့်အညီ ပြ န်လည်ထုတ်ယူ ခံစားခွင့် ရှိေစရန်၊ 

 (င) အလုပ်သမားများအား ကျန်းမာေရး ေစာင် ့ေရှာက်မ��ှင့် 
မကျနး်မာမ�၊ မီးဖွားမ�၊ ေသဆံုးမ��ှင့်  အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� 
အတွက် ေငွေက� းအကျိ5းခံစားခွင် ့ တို<အပြ င် အငM ိမ်းစားယူပM ီး 
ေနာက် ေဆးဝါးကုသမ� ဆက်လက်ခံယူခွင့်၊ မိသားစုေထာက်ပ့ံမ� 
အကျိ5းခံစားခွင့်၊ အလုပ်လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်းမရိှမ� အကျိိ5းခံစားခွင့်၊ 
သက်ပြ ည့်အငM ိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့်၊ ကျန်ရစ်သူအကျိ5း 
ခံစားခွင့်၊ အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့့််၊ အိမ်ရာ ေနထုိင်ခွင့် 
�ှင့် ပုိင်ဆုိင်ခွင့်များကုိပါ  ရရှိေစရန်။ 

 

 



၆ 

အခန်း (၃) 
လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1  ဖဲွ1စည်းခြ င်း�ှင့်  လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၄။  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ1သည်  - 

 (က) အလုပ်သမား ကH းီဌာန�ှင် ့ သက်ဆုိင်ရာ  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကH းီ 
ဌာနများ၊ အစုိးရဌာန၊ အဖဲွ1အစညး်များမှ သင့်ေလျာ်ေသာ 
ပုဂ[ိ5လ်များ၊ အလုပ်ရှင်�ှင့် အလုပ်သမားတုိ<၏ ကုိယ်စားလှယ် 
များ�ှင့် က\မ်းကျင်သူများ ပါဝင်သည့် အမျိ5းသားအဆင့် 
လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1ကို ဖဲွ1စညး်ရမည်။ 

 (ခ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ဖဲွ1စည်းထားေသာ လူမ�ဖူလုံေရးအဖွဲ1ကုိ 
လုိအပ်ပါက ပြ င်ဆင်ဖွ1ဲစညး်ခြ င်း   ပြ 5�ုိင်သည်။ 

၅။ လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1၏ လုပ်ငနး်တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း       
 ဖြ စ်သည်- 

 (က) ဤဥပေဒပါ ပြ :ာနး်ချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင် 
ရွက်�ိုင်ေရးအတွက် လုိအပ်ေသာ စီမံခန<်ခဲွမ��ှင့် ကH းီက� ပ် 
ကွပ်ကဲမ�  ပြ 5ခြ င်း၊ 

 (ခ) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1က လAဲအပ်ေပးေသာ လုပ်ငနး်တာဝန်များကို 
ေဆာင်ရွက်�ုိင်ရန် အလုပ်အမ�ေဆာင် ေကာ်မတီကုိ သက်ဆုိင်ရာ 
အစုိးရဌာန၊ အဖဲွ1အစည်းများ�ှင့် ညJိ�ိ�င်း၍ သင့်ေလျာ်ေသာ 
ပုဂ[ိ5လ်များဖြ င် ့ ဖဲွ1စည်းပM းီ ယင်းေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ  
သတ်မှတ်ခြ င်း၊ 

 (ဂ) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1 လုပ်ငနး်ကုိ သုေတသန�ှင့် ဖံွ1 ဖM ိ5းမ� 
အစီအစ�်များ၊ စီမံချက်များ ချမှတ်ပM းီ  ေဆာင်ရွက်ေစခြ င်း�ှင့် 
ေတွ1ရှိချက်ကုိ တင်ပြ ေစခြ င်း၊ 

 (ဃ) ကျန်းမာေရးဝန်ကH းီဌာန�ှင့် ညJိ�ိ�င်းပM းီ ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ 
အကH ံေပးအဖဲွ1ကုိ ဖဲွ1စည်း၍ လုပ်ငန်းတာ၀န်များ သတ်မှတ်ခြ င်း၊ 

 (င) ကျနး်မာမ�  မြ Jင့်တင်ေရး လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ငနး်ခွင် ကျနး်မာေရး 
ပညာေပး လုပ်ငနး်များ�ှင့် ကျနး်မာေရး�ှင့် ညီညွတ်ေသာ 
ပတ်ဝနး်ကျင်  ဖြ စ်ေပFေရး လုပ်ငနး်များကုိ စီစ�်ေဆာင်ရွက် 
ေစခြ င်း၊ 

 

 



၇ 

 (စ) အမM ဲတမး် မသန်စွမ်းမ��ှင့် ဆိုင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့်များကုိ 
သတ်မှတ်ရာ၌ အေခြ ခံရမည့် လုပ်အားဆုးံS�ံးမ� ရာခုိင်��နး်များ 
ထုတ်ပြ န်�ိုင်ရန် ကျနး်မာေရးဝန်ကH းီဌာန�ှင့် ညJိ�ိ�င်းပM းီ အလုပ် 
သမားဝန်ကH းီဌာနသိ<ု အကH ံပြ 5 တင်ပြ ခြ င်း၊ 

 (ဆ) အလုပ်�ှင် ့သက်ဆုိင်သည် ့ ေရာဂါများစာရင်းကုိ ထုတ်ပြ န်�ုိင်ရန် 
ကျနး်မာေရးဝန်ကH းီဌာန�ှင့် ညJိ��ိငး်ပM းီ အလုပ်သမားဝန်ကH းီ 
ဌာနသို< အကH ံပြ 5တင်ပြ ခြ င်း၊ 

 (ဇ) အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ�ေက� ာင့် လုပ်အားဆံုးS�ံးသွားသူများအတွက် 
လစ်လပ်ေသာအလုပ်များကုိ ခန်<ထားရန် လုပ်ငန်းဌာန 
အမျိ5းအစားအလုိက် အနည်းဆံုးထားရိှရမည့် အချိ5းအစားကုိ 
သတ်မှတ်ခြ င်း၊ 

 (ဈ) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1၏ လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဆာင်ရွက် 
�ုိင်ရန် လုိအပ်ပါက သက်ဆုိင်ရာ ပြ ည်ေထာင်စု၀န်ကH းီဌာန 
များ�ှင့် ညJိ�ိ�င်းပM းီ သင့်ေလျာ်ေသာဌာန၊ အဖဲွ1အစည်း   သုိ<မဟုတ် 
ပုဂ[ိ5လ်အား လAဲအပ်တာဝန်ေပးခြ င်း၊ 

 (ည) လူမ�ဖူလံုေရးSုံးချ5ပ်�ှင့် ေဒသဆုိင်ရာ လူမ�ဖူလံုေရးSုံး အဆင့် 
ဆင့်တိ<ု၏ လုပ်ငနး်တာ၀န်များ�ှင့် စပ်လျ�်း၍ လည်းေကာင်း၊ 
လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1ပုိင် သိ<ုမဟုတ် ယင်းအဖဲွ1�ှင် ့ သေဘာတူ 
စာချ5ပ်ချ5ပ်ဆိုထားေသာ ေဆးSုံများ၊ ေဆးခနး်များ၏ လုပ်ငနး် 
တာ၀န်များ�ှင့် စပ်လျ�်း၍ လည်းေကာင်း လမး်ညAန်ခြ င်း�ှင့် 
 ကH းီက� ပ်ခြ င်း၊ 

 (ဋ) �ုိင်ငံေတာ်ကခွင့်ပြ 5ေသာ ေြမကွက်များတွင် ြဖစ်ေစ၊ လူမ�ဖူလံု 
ေရးရန်ပံုေငွ�ှင့် အလုပ်တွင် ထိခုိက်မ�အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွ 
တုိ<မှ အလုပ်သမား၀န်ကH းီဌာန၏ ခွင့်ပြ 5ချက်ဖြ င့် ၀ယ်ယူေသာ 
 ေြမကွက်များတွင် ြဖစ်ေစ စီမံကိနး်များချမှတ်၍ လူမ�ဖူလံုေရး 
အိမ်ရာများ ထူေထာင်ခြ င်း၊ 

 (ဌ) လူမ�ဖူလံုေရး အိမ်ရာများ�ှင့် စပ်လျ�း်၍ သတ်မှတ်ေသာ 
စည်းကမ်းချက်များ�ှင့်အညီ ေနထုိင်ခွင့်၊ ငှားရမး်ေနထုိင်ခွင့်၊ 
အသံုးပြ 5ခွင့်၊ ပိုင်ဆုိင်ခွင့်၊ ၀ယ်ယူခွင့်၊ ေရာငး်ချခွင့် သုိ<မဟုတ် 
အခြ ားတစ်နည်းနည်းဖြ င့် လAဲေပြ ာင်းခွင့်ပြ 5ခြ င်း�ှင့် ယင်းအိမ်ရာ 
ဝယ်ယူ�ုိင်ေရးအတွက် ေငွေချးခွင့်ပြ 5ခြ င်း၊ 



၈ 

 (ဍ) သတ်မှတ်ထားေသာ  စည်းကမ်းချက်များကို ေဖာက်ဖျက်သည့်  
ပုဒ်မခဲွ (ဌ) ပါ ခွင့် ပြ 5ချက်ရရှိသူများအား အေရးယူေဆာင်ရွက် 
ေရး�ှင့် လိုအပ်ပါက ထိုသူတုိ<အား လူမ�ဖူလုံေရးအိမ်ရာမှ 
သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ဖယ်ရှားေရးတုိ<အတွက် သက်ဆုိင်ရာ 
လူမ�ဖူလံုေရး အရာရိှအား တာ၀န်ေပးအပ်ခြ င်း၊ 

 (ဎ) လူမ�ဖူလံုေရး�ှင် ့ အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ�  အကျိ5းခံစားခွင့်များ ပုိမုိ 
ထိေရာက်စွာ ေပး�ုိင်ေရး�ှင့် စပ်လျ�်း၍ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ 
အဖဲွ1အစည်းများ၊ ေဒသဆုိင်ရာ အဖဲွ1အစည်းများ�ှင် ့ ဆက်သွယ် 
ညJိ�ိ�င်း ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (ဏ) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1၏ လုပ်ငနး်တာဝန်များ ေဆာင်ရွက်မ�       
အစီရင်ခံစာကို သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ  ပြ ည်ေထာင်စု 
အစိးုရအဖွ1ဲသုိ< တင်ပြ ခြ ငး်၊ 

 (တ)  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ1�ှင့် အလုပ်သမားဝန်ကH းီဌာနတို<က 
ေပးအပ်ေသာ အခြ ားလုပ်ငနး် တာဝန်များကုိ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း။ 

၆။ လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1သည် - 

 (က) ၁၉၅၄ ခု�ှစ်၊ လူမ�ဖူလံုေရး အက်ဥပေဒအရ တည်ေထာင်      
ခ့ဲေသာ လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1ပုိင် မေရA1မေပြ ာင်း�ိုင်ေသာပစUည်း၊ 
ေရA1ေပြ ာင်း�ုိင်ေသာပစUည်း�ှင့် ရန်ပံုေငွများကုိ လည်းေကာင်း၊ 
လူမ�ဖူလံုေရး လုပ်ငန်းကိစUများကုိ လည်းေကာင်း၊ လူမ�ဖူလံုေရး 
ရန်ပံုေငွ တုိးပွားေရးအတွက် လုပ်ကုိင်လျက်ရိှသည့် စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများကုိ လည်းေကာင်း၊ လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1၏ ရပုိင်ခွင့်�ှင် ့ 
ေပးရန်တာဝန်များကုိ လည်းေကာင်း အသီးသီး ဆက်ခံရမည်။ 

 (ခ) ကုိယ်ပုိင်အမည်၊ ကုိယ်ပုိင်တံဆိပ်တုိ<ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ပုိင်ခွင့်၊ 
စ�်ဆက်မပြ တ် ဆက်ခံေဆာင်ရွက်ပုိင်ခွင့်၊ တရားစဲွဆုိ�ုိင်ခွင့်�ှင့် 
တရားစွဲဆုိြခငး် ခံ�ိုင်ခွင့်တုိ<  ရှိေစရမည်။ 

 

 

 

 



၉ 

၇။ လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1၏ အစုိးရဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ အဖဲွ1ဝင်�ှင် ့   အလုပ် 
အမ�ေဆာင် ေကာ်မတီဝင်တုိ<သည် ဤဥပေဒအရ လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1၏ 
လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ေဆာင်ရွက်သည့် ေန<ရက်များအတွက် 
သတ်မှတ်ထားေသာ စရိတ်�ှင် ့ အခေက� းေငွများကုိ လူမ�ဖူလံုေရး 
ရန်ပံုေငွ�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့်  ရန်ပံုေငွတုိ<မှ ကျခံ 
သံုးစဲွရမည်။ 

 
 

အခန်း (၄) 
လူမ�ဖူလံုေရးSုံးများ၊ ေဆးSံုများ၊ ေဆးခန်းများဖဲွ1စည်းြခင်း�ှင့်  

၀န်ထမ်းများ ခန<်အပ်တာ၀န်ေပးခြ င်း 

၈။ (က) အလုပ်သမား၀န်ကH းီဌာနသည် လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1�ှင့် ညJိ�ိ�င်း၍ 
ဤဥပေဒပါ ပြ :ာန်းချက်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် 
ေဆာင်ရွက်ရာ၌ လုိအပ်ေသာ လုပ်ငန်းတာ၀န်များ�ှင့် 
လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1၏ Sံုးလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ တာ၀န်များကုိ      
ေဆာင်ရွက်�ုိင်ရန် အလုိ<ငှာ ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ1က 
ခွင့်ပြ 5ေသာ ၀န်ထမ်းဖဲွ1စည်းပံု�ှင့်အညီ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ 
လူမ�ဖူလံုေရးSံုးများ၊ ေဆးSံုများ�ှင့် ေဆးခန်းများကုိ လုိအပ် 
ချက်အရ ဖဲွ1စည်းတည်ေထာင်၍ လုိအပ်ေသာ ဝန်ထမ်းများကုိ 
ခန်<အပ်တာ၀န် ေပး�ုိင်သည် -  

   (၁) လူမ�ဖူလံုေရးSုံးချ5ပ်၊ 
  (၂) တုိင်းေဒသကH းီ �ှင့် ပြ ည်နယ်လူမ�ဖူလံုေရးSုံးများ၊ 
  (၃)  ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချ5ပ်ခွင့်ရတုိင်း လူမ�ဖူလံုေရးSုံးများ၊  
    ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချ5ပ်ခွင့်ရေဒသ လူမ�ဖူလံုေရးSုံးများ၊ 
  (၄)    ခရိုင်လူမ�ဖူလုံေရးSုံးများ၊ 
  (၅)   မM ိ5<နယ်လူမ�ဖူလံုေရးSုံးများ၊ 
  (၆)  လူမ�ဖူလံုေရးေဆးSုံများ၊ 
 (၇) လူမ�ဖူလံုေရးေဆးခနး်များ။ 

 

 



၁၀ 
 (ခ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ဖွ1ဲစညး်ေသာ လူမ�ဖူလုံေရးSုံးများတွင် 

ခန<်အပ်တာ၀န်ေပးခြ င်းခံရေသာ ဝန်ထမ်းများသည် အစိးုရ 
၀န်ထမ်းများ�ှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပေဒများ၊ နညး်ဥပေဒများ၊ 
စည်းမျ�်းများ၊ စညး်ကမ်းများ၊ အမိန<်များ၊ ညAန်က� ားချက်များ 
�ှင့်အညီ လစာ၊ စရိတ်�ှင့် ချးီ မြ Jင့်ေငွများကုိ လည်းေကာင်း၊ 
အခြ ားခံစားခွင့်များကုိ လညး်ေကာင်း ခံစားခွင့်ရှိ ပM းီ ၀န်ထမ်း 
ေရးရာ စည်းမျ�်းများ၊ စည်းကမ်းများ�ှင့် တာ၀န်များကုိ 
လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ဂ) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1သည် ဤဥပေဒပါ ပြ :ာနး်ချက်များကို        
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာ၌ လုိအပ်ေသာ လုပ်ငန်း 
တာ၀န်များ�ှင့် လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1၏ Sုံးလုပ်ငနး်ဆုိင်ရာတာ၀န် 
များကုိ ေဆာင်ရွက်�ိုင် ေရးအတွက် မိမိ၏ရန်ပံုေငွ အေခြ အေန 
ေပFမူတည်၍ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ လူမ�ဖူလံုေရးSုံးများ၊ ေဆးSုံများ 
�ှင့် ေဆးခနး်များကုိ ဖဲွ1စညး်တည်ေထာင်ခြ င်း၊ လုိအပ်ေသာ 
ဝန်ထမ်းများကုိ ခန<်အပ်တာ၀န်ေပးခြ င်းတုိ<�ှင့် စပ်လျ�်း၍ 
ပုဒ်မခဲွ (ခ) ပါ ခံစားခွင့်များအစား လစာ၊ စရိတ်�ှင့် ချးီ မြ Jင့်ေငွ 
များကုိ လည်းေကာင်း၊ အခြ ားခံစားခွင့်များကုိ လည်းေကာင်း   
မိမိရန်ပံုေငွဖြ င့် ခံစားခွင့်  ပြ 5�ုိင်သည်။  

၉။  (က) အလုပ်သမား၀န်ကH းီဌာနသည် ဤဥပေဒအရ ကျနး်မာေရး 
ေစာင့်ေရှာက်မ��ှင့် ေဆးကုသမ� ေပး�ိုင်ရန် အလိ<ုငှာ  - 

  (၁)  ပြ ည်ေထာင်စုသမ@တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် ေဆးေကာင်စီ၊ 
သွား�ှင့်ခံတွငး်ဆုိင်ရာ ေဆးေကာင်စီ�ှင့် ပြ ည်ေထာင်စု 
သမ@တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် သူနာပြ 5�ှင့် သားဖွားေကာင်စီ 
တုိ<က ထုတ်ေပးေသာ ေဆးကုသခွင့်လုိင်စင် သုိ<မဟုတ် 
မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ရရှိသည့် ဆရာဝန်များ၊ သွား�ှင့် 
ခံတွင်းဆုိင်ရာ ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြ 5များ၊ သားဖွားများ၊ 
နည်းပညာ က\မ်းကျင်သူများကုိ လည်းေကာင်း၊ တုိင်းရင်း 
ေဆးေကာင်စီက ထုတ်ေပးေသာ မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်   
ရရိှသည့် တုိင်းရင်းေဆးဆရာများကုိ လည်းေကာင်း 
ကျန်းမာေရးဝန်ကH းီဌာန�ှင့် ညJိ�ိ�င်း၍ တဲွဖက်တာဝန် 
ေပးခြ ငး်၊ လAဲေပြ ာင်းတာ၀န်ေပး ခြ င်း သုိ<မဟုတ် ခန<်အပ် 
တာ၀န်ေပး ခြ င်း  ပြ 5�ုိင်သည်။ 



၁၁ 

  (၂) လုိအပ်ပါက အဆုိပါေကာင်စီ အသီးသီးက ထုတ်ေပးေသာ 
ေဆးကုသခွင့်လိုင်စင် သုိ<မဟုတ် မှတ်ပံုတင် လက်မှတ် 
ရရိှေသာ ဆရာဝန်များ၊ သွား�ှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ 
ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြ 5များ၊ သားဖွားများ၊ နည်းပညာ 
က\မ်းကျင်သူများ �ှင့် တုိင်းရင်းေဆးဆရာများကုိလည်း 
ကာလ ကန<်သတ် ချက်ဖြ င့် ငှားရမး်၍ဖြ စ်ေစ၊ 
သေဘာတူစာချ5ပ် ချ5ပ်ဆို၍  ဖြ စ်ေစ ခန<်အပ်ပM းီ  
လုပ်ငနး်တာဝန်များ သတ်မှတ်ေပး �ုိင်သည်။ 

 (ခ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ခန<်အပ်တာ၀န်ေပးခြ င်း ခံရသူများသည် 
သီးခြ ားသေဘာတူညီချက် မရှိလPင် အစုိးရ၀န်ထမ်းများ�ှင့် 
သက်ဆိုင်သည့် ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျ�်းများ၊ 
စည်းကမ်းများ၊ အမိန<်များ၊ ညAန်က� ားချက်များ�ှင့်အညီ လစာ၊ 
စရိတ်�ှင့် ချးီ မြ Jင့်ေငွများကုိ လည်းေကာင်း၊ လုပ်သက်ဆုေငွ၊ 
ပင်စင်�ှင့် အခြ ားခံစားခွင့်များကုိ လည်းေကာင်း ခံစားခွင့်ရှိ ပM ီး 
၀န်ထမ်းေရးရာ စည်းမျ�်းများ၊ စည်းကမ်းများ�ှင့် တာ၀န်များကုိ 
လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၀။ လူမ�ဖူလံုေရးSုံးချ5ပ် ညAန်က� ားေရးမှ]းချ5ပ်သည် - 

 (က) ဤဥပေဒပါ ပြ :ာနး်ချက်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်  
ေဆာင်ရွက်ရာ၌ လုိအပ်ေသာ လုပ်ငန်းတာ၀န်များကုိ 
လည်းေကာင်း၊ လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1၏ Sံုးလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ တာ၀န် 
များကုိ လည်းေကာင်း တာ၀န်ခံ၍ ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

 (ခ) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1၏ လမ်းညAန်ချက်�ှင့်အညီ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ 
လူမ�ဖူလံုေရးSုံးများ၊ ေဆးSုံများ�ှင့် ေဆးခနး်များ၏ လုပ်ငနး် 
တာ၀န်များ ေဆာင်ရွက်မ�ကို ကH ီးက� ပ်ရမည် -  

  (၁) လူမ�ဖူလံုေရးSုံးချ5ပ်၊ 

  (၂) တုိင်းေဒသကH းီ �ှင့် ပြ ည်နယ်လူမ�ဖူလံုေရးSုံးများ၊ 

  (၃) ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချ5ပ်ခွင့်ရတုိင်း လူမ�ဖူလံုေရးSံုးများ၊ ကုိယ်ပုိင် 
အုပ်ချ5ပ်ခွင့်ရေဒသ လူမ�ဖူလံုေရးSံုးများ၊ 

  (၄)   ခရိုင်လူမ�ဖူလုံေရးSုံးများ၊ 

 



၁၂ 

  (၅)  မM ိ5<နယ်လူမ�ဖူလံုေရးSုံးများ၊ 

  (၆) လူမ�ဖူလံုေရးေဆးSုံများ၊ 

  (၇) လူမ�ဖူလံုေရးေဆးခနး်များ၊ 

  (၈) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1�ှင် ့သေဘာတူစာချ5ပ် ချ5ပ်ဆုိထားသည် ့ 
ေဆးSံုများ�ှင့် ေဆးခန်းများ။ 

   

အခန်း  (၅) 

လူမ�ဖူလံုေရး စနစ်�ှင့် အကျိ5းခံစားခွင့်များ 

သက်ဆုိင်ေသာ လုပ်ငနး်ဌာနများ 

၁၁။ (က) ေအာက်ပါလုပ်ငနး်ဌာနများသည် အလုပ်သမား၀န်ကH းီဌာနက  
လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1�ှင့် ညJိ�ိ�င်း၍ သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆံုး 
အလုပ်သမားဦးေရ�ှင့် အထက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ပါက 
ဤဥပေဒပါ လူမ�ဖူလံုေရးစနစ်�ှင့် အကျိ5းခံစားခွင့်များအတွက် 
မှတ်ပုံမတင်မေနရ ပြ :ာနး်ချက်များ�ှင် ့ သက်ဆုိင်ေစရမည် -  

(၁) စက်အား သုိ<မဟုတ် စွမ်းအား တစ်ခုခုကို အသုးံပြ 5၍ 
 ဖြ စ်ေစ၊ အသုံးမပြ 5ဘဲ ဖြ စ်ေစ စီးပွားေရးလုပ်ငနး် 
လုပ်ကုိင်ေသာ စက်မ�လက်မ� အလုပ်ဌာနများ၊  ပစUည်း 
ထုတ်လုပ်မ�၊ ပြ 5ပြ င်မ�၊ ဝန်ေဆာင်မ� လုပ်ငနး်များ 
သုိ<မဟုတ် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငနး် လုပ်ကုိင်ေသာ 
လုပ်ငနး်များ၊ အလုပ်Sုံများ၊ သိုေလှာင်Sုံများ၊ ဌာနများ၊ 

(၂) စီးပွားေရးလုပ်ငနး် လုပ်ကုိင်ေသာ အစိးုရဌာန၊ အစုိးရ 
အဖွ1ဲအစည်း�ှင့် ေဒသဆိုင်ရာ အုပ်ချ5ပ်ေရး အဖဲွ1 
အစညး်များ၊ 

(၃) စည်ပင်သာယာေရး အဖွ1ဲအစည်းများ၊ 

(၄) ေငွေရးေက� းေရး အဖဲွ1အစညး်များ၊ 

(၅) စီးပွားေရးလုပ်ငနး် လုပ်ကုိင်ေသာ ကုမ*ဏီ၊ အသင်း၊ 
အဖွ1ဲအစည်းများ�ှင့် ယင်းတုိ<၏ လက်ေအာက်ခံ 
လုပ်ငနး်ဌာနများ�ှင့် Sုံးခဲွများ၊  

 



၁၃ 

(၆) ဆုိင်များ၊ ကုန်သွယ်အလုပ်ဌာနများ၊ အများပြ ည်သူ  
ေဖျာ် ေြဖေရး အလုပ်ဌာနများ၊ 

(၇) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ေသာ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ1 
အစည်း သုိ<မဟုတ် ေဒသဆုိင်ရာ အုပ်ချ5ပ်ေရးအဖဲွ1အစည်း 
ပုိင် သယ်ယူပုိ<ေဆာင်ေရး လုပ်ငနး်များ�ှင့် ယင်းဌာန၊ 
အဖွ1ဲ အစည်း၏ ခွင့်ပြ 5ချက်ဖြ င် ့ ဖြ စ်ေစ၊ ယင်းဌာန၊ 
အဖွ1ဲအစည်း �ှင့် ဖက်စပ်ဖြ စ်ေစ စးီပွားေရးအရ 
လုပ်ကုိင်ေသာ သယ်ယူ ပိ<ုေဆာင်ေရး လုပ်ငနး်များ၊ 

(၈) အလုပ်ခန<်ထားမ� သေဘာတူညီချက်ဖြ င် ့ တစ်�ှစ်�ှင့် 
အထက် လုပ်ကုိင်ေသာ ေဆာက်လုပ်ေရး လုပ်ငနး်များ၊ 

(၉) �ုိင်ငံ ခြ ား ရင်း�ှီးမြ J5ပ်�ံှမ� ဖြ င့် ြဖစ်ေစ၊ �ုိင်ငံသား ရငး်�ီှး 
 မြ J5ပ်�ှံမ�ဖြ င် ့ ဖြ စ်ေစ လုပ်ကုိင်ေသာ လုပ်ငနး်များ�ှင့် 
ဖက်စပ်လုပ်ငနး်များ၊ 

(၁၀) တည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်ပါ သတT 5တွင်း�ှင် ့ 
ေကျာက်မျက် ရတနာဆိုင်ရာ လုပ်ငနး်များ၊ 

(၁၁) တည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်ပါ ေရနံ�ှင့်သဘာဝဓာတ် ေငွ1 
ဆုိင်ရာ လုပ်ငနး်များ၊ 

(၁၂) တည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်ပါ ဆိပ်ကမ်းများ�ှင် ့ ပြ င်ပ    
ဆိပ်ကမ်းများ၊ 

(၁၃) ကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်သမားများဖြ င့် လုပ်ကုိင်ေသာ 
လုပ်ငနး် အဖွဲ1အစည်းများ၊ 

(၁၄)  အလုပ်သမား၀န်ကH းီဌာန�ှင့် ယင်း၏လက်ေအာက်ခံဌာန၊ 
အဖွ1ဲအစည်းများ၊ 

(၁၅) ဤဥပေဒပါ လူမ�ဖူလုံေရးစနစ်�ှင့် အကျိ5းခံစားခွင့်များ 
အတွက် မှတ်ပံုမတင်မေနရ ပြ :ာန်းချက်များ�ှင့် သက်ဆုိင် 
သည်ဟု အလုပ်သမား၀န်ကH းီဌာနက လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1�ှင့် 
ညJိ�ိ�င်း၍  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရ အဖဲွ1၏ အတည်ပြ 5ချက်ြဖင့် 
အခါအားေလျာ်စာွ သတ်မှတ်ေသာ လုပ်ငနး်ဌာနများ။    

 

 



၁၄ 

 (ခ) ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ မှတ်ပုံမတင်မေနရ ပြ :ာနး်ချက်များ�ှင် ့ 
သက်ဆိုင်ေသာ လုပ်ငနး်ဌာန တစ်ခုခုသည် ေအာက်ပါအ ေြခ 
အေနတစ်ရပ်ရပ် ေပFေပါက်ေသာ်လညး် ထိုလုပ်ငနး်ကုိ 
ဆက်လက်လုပ်ကုိင်ေနလPင် သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် ဆန<်ကျင် 
 ခြ င်းမရှိပါက ဤဥပေဒ�ှင့် ဆက်လက်၍ သက်ဆုိင်ေစရမည် - 

  (၁) သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆံုး အလုပ်သမား ဦးေရ 
ေအာက် ေလျာ့နည်း၍  တစ်ဦး�ှင့်အထက် လုပ်ကုိင်ခြ င်း၊  

  (၂) အလုပ်ရှင် ေပြ ာင်းလဲခြ ငး် သို<မဟုတ် လုပ်ငနး်အမျိ5း 
အစား  ေြပာင်းလဲခြ င်း။ 

 

သက်ဆုိင်ခြ င်း မရှိေသာ လုပ်ငန်း ဌာန�ှင့် အလုပ်သမားများ 

၁၂။ (က) ေအာက်ပါ လုပ်ငနး်ဌာနများသည် ဤဥပေဒပါ လူမ�ဖူလံုေရး 
စနစ်�ှင့် အကျိ5းခံစားခွင့်များအတွက် မှတ်ပံုမတင်မေနရ 
 ပြ :ာနး်ချက်များ�ှင် ့ သက်ဆိုင်ခြ င်း မရှိေစရ - 

  (၁) စီးပွားေရးလုပ်ငနး် လုပ်ကိုင် ခြ င်း မရှိေသာ အစုိးရဌာန၊ 
အစိးုရ အဖဲွ1အစည်းများ သိ<ုမဟုတ်  ေဒသဆုိင်ရာ 
အုပ်ချ5ပ်ေရး အဖွဲ1အစည်းများ၊  

  (၂) အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အဖဲွ1အစည်းများ၊ �ုိင်ငံခြ ားအစုိးရ၏ 
သံSုံးများ�ှင့် ေကာင်စစ်ဝန်Sုးံများ၊ 

  (၃) ရာသီအလုိက် လုပ်ကိုင်ေသာ စုိက်ပျိ5းေရး�ှင့် ငါးဖမ်း 
လုပ်ငနး်များ၊ 

  (၄) အမြ တ်အစွနး် မရည်ရွယ်ေသာ ကုမ*ဏီ၊ အသင်း  
သုိ<မဟုတ် အဖွဲ1အစည်းများ၊ 

  (၅) သံုးလေအာက် နည်းသည့် ကာလအတွက်သာ အလုပ် 
လုပ်ကုိင်သည့် လုပ်ငနး်ဌာနများ၊ 

  (၆) အလုပ်သမား မပါရှိဘဲ မိမိ၏မိသားစုဖြ င် ့သာ လုပ်ကုိင် 
ေသာ ကုိယ်ပိုင် လုပ်ငနး်ဌာနများ၊ 

  (၇) စီးပွားေရးလုပ်ငနး်အတွက် မဟုတ်ေသာ အိမ်တွငး် 
ဝန်ေဆာင်မ� လုပ်ငနး်များ၊ 

  (၈) ပုဒ်မ ၉၉ အရ ကင်းလွတ်ခွင့် ပြ 5ထားသည့် လုပ်ငနး်  
ဌာနများ။ 



၁၅ 

 (ခ) လုပ်ငန်းဌာန တစ်ခုခုတွင် အလုပ်လုပ်ကုိင်ေစကာမူ ေအာက်ပါ 
အလုပ်သမားများသည် ဤဥပေဒပါ လူမ�ဖူလံုေရးစနစ်�ှင့် 
အကျိ5းခံစားခွင့်များအတွက် မှတ်ပံုမတင်မေနရ ပြ :ာနး်ချက် 
များ�ှင့် သက်ဆုိင်ခြ င်း မရှိေစရ - 

 (၁) တည်ဆဲဥပေဒအရ အလုပ်လုပ်ကုိင်ခွင့်ရှိေသာ အသက် 
မပြ ည့်ေသးသည့် အလုပ်သမားများ�ှင့် ပုဒ်မ ၃၄ အရ 
သက်ပြ ည့်အငM ိမ်းစား ယူခွင့်ရှိသည့် အသက်ပြ ည့်သည့် 
အလုပ်သမားများ၊ 

  (၂) ပျံကျလမ်းေဘး ေစျးသည်�ှင့် စက်ဘီး၊ တွနး်လှည်း  
စသည်များ ဖြ င့် လှည့်လည်ေရာင်းချသူများ၊ 

  (၃) ရံဖန်ရံခါ အလုပ်လုပ်ခုိင်းသည့် ေန<စား၊ အချိန်ပုိင်း၊ 
ပုတ်ပြ တ် သုိ<မဟုတ် ပြ င်ပအလုပ်သမားများ၊ 

  (၄) ဤဥပေဒပါ လူမ�ဖူလုံေရးစနစ်�ှင့် အကျိ5းခံစားခွင့်များ 
အတွက် မှတ်ပုံမတင် မေနရ  ပြ :ာနး်ချက်များ�ှင့်      
သက်ဆိုင်ခြ င်း မရှိဟု အလုပ်သမား၀န်ကH းီဌာနက 
လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1�ှင့် ညJိ�ိ�င်း၍ ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ1 
၏ အတည်ပြ 5ချက်ြဖင့် အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်သည့် 
အခြ ား အလုပ်သမားများ။ 

 (ဂ) ဤဥပေဒပါ လူမ�ဖူလံုေရးစနစ်�ှင့် အကျိ5းခံစားခွင့်များ         
အတွက် မှတ်ပံုမတင်မေနရ ပြ :ာနး်ချက်များ�ှင့် သက်ဆုိင်ခြ င်း 
မရှိေသာ လုပ်ငနး်ဌာနများမှ အလုပ်သမားများသည် မိမိတိ<ု၏ 
ဆ�Qအေလျာက် မှတ်ပံုတင်ပM းီ ထည့်ဝင်ေက� း ေပးသွငး်၍ 
အာမခံထားလPင် ဤဥပေဒပါ လူမ�ဖူလုံေရး အကျိ5း      
ခံစားခွင့်များ ရရှိေစရမည်။ 

 

လူမ�ဖူလံုေရးစနစ် 

၁၃။ လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1သည် အာမခံထားသူများက လူမ�ဖူလုံေရး အကျိ5း 
ခံစားခွင့်များ ရရှိခံစား�ိုင်ေရးအတွက် ေအာက်ပါ လူမ�ဖူလံုေရးစနစ်များကုိ 
သတ်မှတ်ချက်များ�ှင် ့အညီ စီမံထားရှိရမည် - 

 



၁၆ 
 (က) ကျန်းမာေရး�ှင့် လူမ�ေရးေစာင် ့ေရှာက်မ� အာမခံစနစ် - 

  (၁) မကျနး်မာမ�အတွက် ေဆးကုသမ�ခံယူခွင့်�ှင့် ေငွေက� း 
အကျိ5းခံစားခွင့်၊ 

  (၂) ကုိယ်ဝန်ေဆာင်မ��ှင့် မးီဖွားမ�အတွက် ေဆးကုသမ�ခံယူ 
ခွင့်�ှင့် ေငွေက� း အကျိ5းခံစားခွင့်၊ 

  (၃) အာမခံထားသူများ အငM ိမး်စားယူပM းီေနာက် ေဆး၀ါး 
ကုသမ� ဆက်လက်ခံယူခွင့်၊ 

  (၄) မည်သည့် အေက� ာငး်ေက� ာင့်မဆို ေသဆံုးမ�အတွက် 
နာေရးစရိတ် ခံစားခွင့်။ 

 (ခ) မိသားစု ေထာက်ပ့ံမ� အာမခံစနစ်  - 
  (၁) သတ်မှတ်ထားေသာ ၀င်ေငွ ပမာဏေအာက် နည်းသည့် 

အာမခံထားသူ၏ ပညာသင်က� ားေနေသာ သားသမီးများ 
အတွက် ပညာသင်စရိတ်ခံစားခွင့်၊ 

  (၂) သဘာ၀ေဘးအ�Tရာယ် က� 5ံေတွ1ရသည့်အခါ ကျန်းမာေရး 
ေစာင့်ေရှာက်မ��ှင့် ေထာက်ပ့ံကူညီမ� အကျိ5းခံစားခွင့်၊ 

   (၃) မီှခုိသူမိသားစုအတွက် သင့်ေလျာ်ေသာ အကျိ5းခံစားခွင့်။ 

 (ဂ) အလုပ်လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်း မရိှမ� အကျိိ5းခံစားခွင့်၊ သက်ပြ ည့် 
အငM ိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့်�ှင့် ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင့်  
အာမခံစနစ်  - 

  (၁) အလုပ်လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်း မရှိမ� အကျိိ5းခံစားခွင့်၊  
  (၂) သက်ပြ ည့်အငM ိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့်၊ 
  (၃) အလုပ်ကို အေက� ာင်းပြ 5၍ မဟုတ်ဘဲ ေသဆုးံမ�အတွက် 

ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင့်။ 

 (ဃ) အလုပ်လက်မ့ဲ အကျိ5းခံစားခွင် ့ အာမခံစနစ် - 
  (၁) အလုပ်လက်မ့ဲ အကျ5ိးခံစားခွင့် ရိှသူများအား ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်ခွင့်၊ 
  (၂) လုပ်ငနး်ခွင်မှ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြ စ်မ�အတွက် ေငွေက� း 

အကျိ5းခံစားခွင့်။ 

 

 



၁၇ 

 (င) အခြ ား လူမ�ဖူလံုေရးစနစ် - 

  (၁) အိမ်ရာစီမံကိနး်များဖြ င့် ထူေထာင်ထားသည့် လူမ�ဖူလံု 
ေရးအိမ်ရာများတွင် အာမခံထားသူများအား သတ်မှတ် 
ချက်များ�ှင့်အညီ ေနထိုင်ခွင့်၊ ငှားရမး်ေနထုိင်ခွင့်၊ 
ဝယ်ယူခွင့်၊ ပုိင်ဆိုင်ခွင့် သို<မဟုတ် အသုးံပြ 5ခွင့်၊ 

  (၂) အလုပ်သမားဝန်ကH းီဌာနက လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1�ှင့် ညJိ�ိ�င်း၍ 
 ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ1၏ အတည်ပြ 5ချက်ဖြ င် ့ အမိန<် 
ေက� ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်၍ သတ်မှတ်ေသာ မှတ်ပံုမတင် 
မေနရ မှတ်ပုံတင်ပM းီ ထည့်၀င်ေက� းေငွ ေပးသွင်းရမည့် 
လူမ�ဖူလံုေရးစနစ် သုိ<မဟုတ် မိမိတုိ<၏ ဆ�Qအေလျာက် 
ထည့်၀င်�ိုင်သည့်  အခြ ားလူမ�ဖူလုံေရး  စနစ်များ။ 

၁၄။ အစိးုရဝန်ထမ်းများသည် ပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခဲွ (ဂ) �ှင့် (ဃ) တုိ<ပါ 
အာမခံစနစ်များ�ှင့် သက်ဆိုင်ခြ င်း မရှိေစရ။  သုိ<ရာတွင် အစိးုရဝန်ထမ်းများ 
သည် ပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ပါ အာမခံစနစ်သို< မိမိတို<၏ ဆ�Qအေလျာက် 
မှတ်ပုံတင်ပM းီ ထည့်ဝင်ေက� းေငွ ေပးသွငး်၍ အာမခံထားလPင် သက်ဆိုင်ရာ 
အကျိ5းခံစားခွင့်များကုိ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ရထိုက်ခွင့် ရှိေစရမည်။ 

 

လူမ�ဖူလံုေရးရန်ပံုေငွ 

၁၅။ (က) လူမ�ဖူလံုေရးရန်ပံုေငွတွင် ေအာက်ပါ ရန်ပံုေငွများပါဝင်သည် - 

  (၁) ကျနး်မာေရး�ှင့် လူမ�ေရးေစာင် ့ေရာှက်မ�  ရန်ပံုေငွ၊ 
  (၂) မိသားစုေထာက်ပံ့မ�   ရန်ပံုေငွ၊ 
  (၃) အလုပ်လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်း မရိှမ� အကျိိ5းခံစားခွင့်၊ သက်ပြ ည့် 

အငM ိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့်�ှင် ့ ကျန်ရစ်သူ အကျိ5း 
ခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွ၊ 

  (၄) အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင် ့ ရန်ပံုေငွ၊ 
 
 
 
 
 



၁၈ 

     (၅)  ပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (င)၊ ပုဒ်မခဲွငယ် (၂) အရ အလုပ် 
သမားဝန်ကH းီဌာနက လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1�ှင့် ညJိ�ိ�င်း၍ 
မှတ်ပုံမတင်မေနရ မှတ်ပုံတင်ပM းီ ထည့်၀င်ေက� းေငွ   
ေပးသွငး်ရမည်ဟု သတ်မှတ်ေသာ လူမ�ဖူလံုေရးစနစ် 
အတွက် အခြ ားလူမ�ဖူလံုေရး ရန်ပံုေငွများ၊ 

  (၆) ပုဒ်မ ၁၃၊  ပုဒ်မခဲွ (င)၊ ပုဒ်မခဲွငယ် (၂) အရ မိမိတုိ<၏ 
ဆ�Qအေလျာက် မှတ်ပံုတင်ပM းီ ထည် ့ဝင်ေက� းေငွ        
ေပးသွင်း�ုိင်သည်ဟု သတ်မှတ်ေသာ အခြ ားလူမ�ဖူလံုေရး 
ရန်ပံုေငွများ၊ 

  (၇) လူမ�ဖူလံုေရး အိမ်ရာစီမံကိနး်  ရန်ပံုေငွ။ 

 (ခ) လုပ်ငနး်ဌာနများ၏ အလုပ်ရှင်�ှင့် အလုပ်သမားများတိ<ုသည် 
ပုဒ်မခဲွ (က)၊ ပုဒ်မခဲွငယ် (၁)၊ (၃)၊ (၄) �ှင့် (၅) တုိ<ပါ ရန်ပုံေငွ 
များသုိ< မှတ်ပံုမတင်မေနရ မှတ်ပံုတင်ပM းီ ထည့်၀င်ေက� းေငွများ 
ေပးသွငး်ရမည်။ 

(ဂ) ပုဒ်မခဲွ (က)၊ ပုဒ်မခဲွငယ် (၂) ပါ မိသားစု ေထာက်ပ့ံမ� အကျိ5း 
ခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွအတွက် ထည့်ဝင်ေက� းေငွကုိ သီး ခြ ား       
သတ်မှတ် ခြ င်း မ ပြ 5ဘဲ ကျန်းမာေရး�ှင့် လူမ�ေရးေစာင့်ေရှာက်မ� 
ရန်ပံုေငွမှ သတ်မှတ်ထားေသာ အချိ5းအစား ဖြ င့် လAဲေပြ ာင်းသံုး  စဲွ
ရမည်။ 

(ဃ) လုပ်ငနး်ဌာနများ၏ အလုပ်ရှင်�ှင့် အလုပ်သမားများတိ<ုသည်   
ပုဒ်မခဲွ (က)၊ ပုဒ်မခဲွငယ် (၆) �ှင့် (၇) ပါ ရန်ပံုေငွများသုိ< 
မိမိတို< ဆ�Qအေလျာက် ထည့်၀င်ေက� းေငွများ ေပးသွင်း 
�ုိင်သည်။ 

လူမ�ဖူလံုေရးအတွက် မှတ်ပံုတင်ပM းီ အာမခံ ထားရိှခြ င်း�ှင့် ထည် ့၀င်ေက� းများ 

၁၆။ (က) ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အလုပ်ရှင်များသည် မိမိတုိ<၏ လုပ်ငနး်ဌာန 
များရှိှ အလုပ်သမားများအတွက် လူမ�ဖူလံုေရး အကျိ5းခံစား 
ခွင် ့များ ရရှိခံစား�ုိင်ေစရန် သက်ဆုိင်ရာ  မM ိ5<နယ်လူမ�ဖူလံုေရး 
Sုံးတွင် မှတ်ပုံမတင်မေနရ မှတ်ပုံတင်ပM းီ ထည့်ဝင်ေက� းကို 
ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခဲွငယ် (၁)၊ (၃)၊ (၄) �ှင့် (၅)     
တုိ<ပါ လူမ�ဖူလုံေရး ရန်ပံုေငွသုိ< သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ  
ေပးသွငး်၍ အာမခံထားရှိရမည် - 



၁၉ 

  (၁) လုပ်ငနး်ဌာနများ၏ အလုပ်ရှင်များ၊  

  (၂) အလုပ်သမား အနညး်ဆံုး တစ်ဦး�ှင့် အလုပ်ရှင်ကုိ မီှခုိ 
ေနသည့် ဇနးီ၊ ခင်ပွနး်၊ သားသမီး �ှင့် မိဘတုိ<မှအပ 
အလုပ်ရှင်၏ ေဆွမျိ5းများ အပါအ၀င် ပုဒ်မ ၁၁၊ ပုဒ်မခဲွ 
(က) အရ သတ်မှတ်ထားေသာ အလုပ်သမားဦးေရ�ှင့် 
အထက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေသာ လုပ်ငနး်ဌာနများ၏ 
အလုပ်ရှင်များ၊ 

  (၃) လုပ်ခ မရရှိေသာ အလုပ်သင်�ှင့် ပညာသင်တုိ<၏ 
အလုပ်ရှင်များ။  

 (ခ) လူမ�ဖူလံုေရးစနစ်�ှင့် သက်ဆုိင်ခြ င်းမရှိေသာ လုပ်ငနး်ဌာန 
များ၏ အလုပ်ရှင်�ှင် ့ အလုပ်သမားများသည် လည်းေကာင်း၊  
ပုဒ်မ ၂၀ ပါ ပုဂ[ိ5လ်များသည် လည်းေကာင်း ဤဥပေဒအရ 
လူမ�ဖူလံုေရး အကျိ5းခံစားခွင့်များကုိ ရရှိခံစားလိုပါက အာမခံ 
စနစ် တစ်ခုချင်းစီအလုိက် သက်ဆုိင်ရာ မM ိ5<နယ်လူမ�ဖူလုံေရး 
Sုံးတွင် မိမိတို<၏ ဆ�Qအေလျာက် မှတ်ပုံတင်ပM းီ ပုဒ်မ ၁၅ ပါ  
ရန်ပံုေငွများသုိ< သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ထည့်ဝင်ေက� း 
များကုိ ေပးသွင်းရမည်။ 

 (ဂ) ပုဒ်မခဲွ (က) �ှင့် (ခ) တို<အရ မှတ်ပုံတင်ပM းီ အာမခံထားရှိခြ င်း 
မပြ 5မီ အာမခံထားမည့်သူသည် ကျနး်မာေရး စစ်ေဆးမ�ကို 
သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ခံယူပM းီ အာမခံထားသူအဖြ စ် 
မှတ်ပုံတင်သည့်အခါ ေဆးသက်ေသခံလက်မှတ်ကုိ တင်ပြ ရ 
မည်။ 

၁၇။ အာမခံထားသူများ�ှင့် ထုိသူတုိ< ေသဆံုး ပM းီေနာက် ကျန်ရစ်ေသာ မှီခုိ 
သူများအား ဤဥပေဒအရေပးသည့် အကျိ5းခံစားခွင့်များအတွက် လည်းေကာင်း၊  
စီမံခန်<ခဲွမ�အတွက် လည်းေကာင်း ကုန်ကျသည့် စရိတ်များကုိ ကျခံရန် အလုိ<ငှာ 
ပုဒ်မ ၁၅ ပါ လူမ�ဖူလံုေရး ရန်ပံုေငွ အသီးသီးသုိ< အလုပ်ရှင်�ှင့်  အလုပ်သမား 
တုိ<က အလုပ်သမား၏ တစ်လအတွက် လုပ်ခ အေပFမူတည်၍ ေပးသွင်းရမည့် 
ထည့်ဝင်ေက� း��န်းထားများကုိ အလုပ်သမားဝန်ကH းီဌာနက လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1�ှင့် 
ညJိ�ိ�င်း၍ ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ1၏ အတည်ပြ 5ချက်ဖြ င့် အမိန်<ေက� ာ်ငြ ာစာ 
ထုတ်ပြ န်ပM းီ သတ်မှတ်ထားရမည်။ 



၂၀ 

၁၈။ (က) လူမ�ဖူလံုေရးစနစ်�ှင် ့ သက်ဆုိင်သည့် လုပ်ငန်းဌာန အသီးသီးရိှ 
အလုပ်သမားများ�ှင် ့ ပတ်သက်၍ သက်ဆုိင်ရာ အလုပ်သမား၏ 
လုပ်ခအလိုက် အလုပ်ရှင်�ှင် ့ အလုပ်သမားတို<က 
ထည့်၀င်ရမည့် ပုဒ်မ ၁၇ အရ သတ်မှတ်ထားေသာ ��နး်ထား 
များ�ှင့်အညီ ထည့်ဝင်ေက� းကုိ ပုဒ်မ ၃၄ အရ အငM ိမ်းစား 
ယူရမည့် အသက်ပြ ည့်သည်အထိ သိ<ုမဟုတ် ထုိအငM ိမ်းစား 
ယူရမည့် အသက် ပြ ည့်ေသာ်လည်း ဆက်လက်၍ အလုပ်   
လုပ်ကုိင်ေနလPင် ထုိသုိ< လုပ်ကုိင်ေနသည့် ကာလအထိ 
သက်ဆိုင်ရာ လူမ�ဖူလံုေရး ရန်ပံုေငွသုိ< သတ်မှတ်ချက်များ 
�ှင့်အညီ   ေပးသွင်းက� ရမည်။ 

 (ခ) အလုပ်ရှင်သည် ဤဥပေဒအရ မိမိ၏ အလုပ်သမားက 
ေပးသွငး်ရမည့် ထည် ့ဝင်ေက� းေငွကုိ ယင်း၏လုပ်ခထဲမှ      
�ုတ်ယူပM းီ မိမိက ေပးသွင်းရမည် ့ ထည့်ဝင်ေက� းေငွ�ှင့်အတူ 
သက်ဆိုင်ရာ လူမ�ဖူလံုေရး  ရန်ပုံေငွသုိ< ေပးသွင်းရမည်။  
ထုိသို< ေပးသွင်းရသည့် ကုန်ကျစရိတ်ကိုလညး် အလုပ်ရှင်က 
ကျခံရမည်။ 

 (ဂ) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1သည် ထည် ့ဝင်ေက� းေငွ ေပးသွင်းရန်      
ပျက်ကွက်ေသာ အလုပ်ရှင်အား ထည် ့ဝင်ေက� းေငွအပြ င်    
ပုဒ်မ ၈၈ အရ သတ်မှတ်ထားေသာ ပျက်ကွက်ေက� းကုိ               
ထပ်ေဆာင်း၍ ေပးသွင်းရန် ဆံုး ဖြ တ်�ုိင်သည်။ 

 

ေဆးSံု၊ ေဆးခန်းများ တည်ေထာင် ဖွင့်လှစ်ခြ င်း�ှင့် ကျခံသံုးစဲွခြ င်း 

၁၉။ လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1သည် အာမခံထားသူများကို ကျနး်မာေရးေစာင် ့ 
ေရာှက်မ��ှင် ့ ေဆးကုသေပးမ�အတွက် မိမိအဖဲွ1၏ ရန်ပုံေငွဖြ င် ့ လံုေလာက်မ� 
မရှိပါက မိမိ အဖဲွ1ပုိင် ေဆးSုံ၊ ေဆးခနး်များ၊ ေဆးဝါး�ှင် ့ ပစUည်းကိရိယာများ 
အတွက် ပြ ည်ေထာင်စု ဘ>ာရန်ပံုေငွမှ ခွင့် ပြ 5ေသာ မတည်ေငွဖြ င့်  ဖြ စ်ေစ၊ 
ေထာက်ပ့ံေငွဖြ င့် ြဖစ်ေစ၊ ေချးေငွဖြ င် ့ ဖြ စ်ေစ ေဆးSံု၊ ေဆးခန်းများ တည်ေထာင် 
ဖွင့်လှစ်ေပးခြ င်း၊  ငှားရမ်း အသံုးပြ 5ခြ င်း�ှင့် ကျခံသံုးစဲွခြ င်းတုိ< ပြ 5�ုိင်သည်။ 

 

 



၂၁ 

လူမ�ဖူလံုေရး အတွက် မိမိတုိ<၏ ဆ�Qအေလျာက် အာမခံ ထားရိှခြ င်း 

၂၀။ ဤဥပေဒအရ လူမ�ဖူလုံေရး အကျိ5းခံစားခွင့်များကို ခံစား�ုိင်ရန် 
အလုိ<ငှာ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါပုဂ[ိ5လ်များသည် မိမိတိ<ု�ှစ်သက်သည့် သက်ဆိုင်ရာ 
လူမ�ဖူလံုေရးရန်ပံုေငွသိ<ု သတ်မှတ်ထားသည့် ထည့်ဝင်ေက� းေငွကို မိမိတုိ<၏ 
ဆ�Qအေလျာက် ထည် ့ဝင်စုေဆာငး်�ုိင်ပM းီ သက်ဆုိင်ရာ လူမ�ဖူလုံေရး   
အကျိ5းခံစားခွင့်များကုိ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ခံစား�ုိင်သည် - 

 (က) ဤဥပေဒပါ မှတ်ပံုမတင်မေနရ ပြ :ာန်းချက်များ�ှင့် သက်ဆုိင်ြခင်း 
မရိှသည့် လုပ်ငန်းဌာနများရိှ အလုပ်ရှင်များ�ှင့် အလုပ်သမားများ၊ 

 (ခ) လုပ်ငနး်ဌာနများတွင် အလုပ်လုပ်ကုိင်ခြ င်း မရှိေသာ အများ 
 ပြ ည်သူများ၊ 

 (ဂ) ေကျာင်းသူ ေကျာင်းသားများ၊  လုပ်ငန်းခွင်�ှင် ့ ကင်းကွာေနသူများ၊ 
အိမ်ေဖာ်များ�ှင့် �ုိင်ငံခြ ားသုိ< သာွးေရာက်၍ အလုပ် 
လုပ်ကုိင်ေနသူများ၊ 

 (ဃ) ကုိယ်ပုိင်လုပ်ငနး် လုပ်ကုိင်သူများ၊ စုေပါင်းလုပ်ငနး် လုပ်ကုိင် 
သူများ၊ အသက်ေမွး၀မ်းေကျာင်း ပညာရပ်ဆုိင်ရာလုပ်ငနး် 
လုပ်ကုိင်သူများ�ှင့် ေတာင်သူလယ်သမားများ၊ 

 (င) အလုပ်သမားဝန်ကH ီးဌာနက လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1�ှင့် ညJိ�ိ�င်း၍ 
 ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ1၏ အတည်ပြ 5ချက်ဖြ င့် မိမိတုိ<၏ 
ဆ�Qအေလျာက် မှတ်ပံုတင်၍ အာမခံထား�ိုင်သည်ဟု အခါ 
အားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငနး်ဌာနများမှ    
ပုဂ[ိ5လ်များ။ 

 

ကျန်းမာေရး�ှင့် လူမ�ေရးေစာင် ့ေရှာက်မ� အာမခံစနစ် အကျိ5းခံစားခွင့်များ  

၂၁။ ကျန်းမာေရး�ှင့် လူမ�ေရးေစာင် ့ေရှာက်မ� အာမခံစနစ် အကျိ5းခံစားခွင့် 
များ�ှင့် စပ်လျ�်း၍ -  

 (က) အာမခံထားသူသည် ေအာက်ပါ အကျိ5းခံစားခွင့်များကုိ 
သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် အညီ ခံစားခွင့်  ရှိသည် - 

 

 



၂၂ 

 (၁) ကုိယ်တုိင် မည်သည့် အေက� ာင်းေက� ာင် ့မဆုိ မကျန်းမာမ� 
အတွက် ေရာဂါအမျိ5းအစားကုိ အ ေြခပြ 5၍ ကျန်းမာေရး 
ေစာင် ့ေရှာက်မ�ခံယူခွင့်၊ ေဆးကုသမ�ခံယူခွင့်�ှင် ့ ေငွေက� း 
အကျိ5းခံစားခွင့်၊ 

  (၂) အမျိ5းသမီးဖြ စ်ပါက ကုိယ်ဝန်ေဆာင်ခြ င်း�ှင့် မီးဖွားခြ င်း 
တုိ<အတွက် ကျန်းမာေရး ေစာင် ့ေရှာက်မ� ခံယူခွင့်၊ 
ေဆးကုသမ� ခံယူခွင့်�ှင့် ေငွေက� းအကျိ5းခံစားခွင့်၊ 

 (၃) ဇနးီဖြ စ်သူ မီးဖွားသည့်အခါ ေမွးကင်းစကေလးအား    
 ပြ 5စုခွင့်�ှင့် ေငွေက� းအကျိ5းခံစားခွင့်၊ 

  (၄)  အငM ိမ်းစားယူပM းီေနာက် ေဆးဝါးကုသမ� ဆက်လက်   
ခံယူခွင့်။   

 (ခ) အာမခံထားသူ ေသဆံုးသည့်အခါ ထုိသူက အမည်စာရင်း 
ေပးသွငး်ထားခြ င်း ခံရသူက ဖြ စ်ေစ၊ ထုိသုိ< အမည်စာရင်း 
ေပးသွငး်ခ့ဲခြ င်း မရှိလPင် ထုိသူအား မီှခုိသူ သို<မဟုတ် နာေရး 
စရိတ်ကုိ စိုက်ထုတ်ေပးသူက ဖြ စ်ေစ ေတာငး်ခံလာလPင် ထိုသိ<ု
ေတာင်းခံလာသူသည် ပုဒ်မ ၃၀ ပါ ပြ :ာနး်ချက်�ှင့်အညီ 
နာေရးစရိတ်ကုိ ခံစားခွင့် ရှိသည်။ 

 

မကျနး်မာမ� အတွက် ေဆးကုသမ�ခံယူခွင့်�ှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကျခံခြ င်း 

၂၂။ ကျနး်မာေရး�ှင် ့ လူမ�ေရး ေစာင် ့ေရှာက်မ�ရန်ပံုေငွသို< ထည့်ဝင်ေက� း 
ေပးသွငး်ထားေသာ အာမခံထားသူ မကျနး်မာသည့်အခါ အာမခံထားသူသည်- 

 (က) ခွင့်ပြ 5ထားသည့် ေဆးSုံ၊ ေဆးခနး်၌ ေဆးစတင် ကုသသည့် 
ေန<မှ ရက်သတTပတ် ၂၆ ပတ်အထိ ေဆးကုသမ�ခံယူခွင် ့        
ရှိသည်။ သုိ<ရာတွင် ထပ်တလဲလဲ မကျနး်မာမ�၊ နာတာရှည် 
ေရာဂါ�ှင့် ေရာဂါတစ်မျိ5းထက် ပုိ၍ ဖြ စ်ပွားမ� သို<မဟုတ် 
အထူးအေရးကH းီေသာ မကျန်းမာမ� အတွက် ရက်သတT ပတ် ၅၂ 
ပတ် သုိ<မဟုတ် လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1က သီးခြ ား သတ်မှတ် 
ေပးသည့် ကာလအထိ ေဆးကုသမ�ခံယူခွင့် ရိှသည်။ 

 



၂၃ 

 (ခ) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1ပုိင် ေဆးSုံ၊ ေဆးခနး်များတွင် လည်းေကာငး်၊ 
ယင်းအဖဲွ1�ှင့် သေဘာတူစာချ5ပ် ချ5ပ်ဆိုထားသည့် 
�ုိင်ငံေတာ်ပုိင် သုိ<မဟုတ် ပုဂ[လိကပုိင် ေဆးSံု၊ ေဆးခန်းများတွင်      
လည်းေကာင်း၊ အလုပ်ရှင်က စီမံထားရိှေသာ ေဆးSံု၊ 
ေဆးခန်းများတွင် လည်းေကာင်း ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ� 
ခံယူခွင့်�ှင့် ေဆးကုသမ� ခံယူခွင့်ရိှသည်။ 

 (ဂ) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1ပုိင် သိ<ုမဟုတ် ယင်းအဖဲွ1�ှင့် သေဘာတူ 
စာချ5ပ် ချ5ပ်ဆုိထားသည့် ေဆးSံု၊ ေဆးခန်းများသုိ< မလာေရာက် 
�ုိင်ပါက လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1၏ စီစ�်ေပးချက်အရ အာမခံထား 
သူ၏ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာ လုပ်ငနး်ဌာနသိ<ု လာေရာက်၍ 
ကျနး်မာေရး ေစာင့်ေရာှက်မ��ှင့် ေဆးကုသမ� ေပးခြ င်းကုိ 
ခံယူခွင့် ရှိသည်။ 

 (ဃ) ပုဒ်မ ၂၁ �ှင် ့ ဤပုဒ်မတို<အရ ကျနး်မာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ��ှင့် 
ေဆးကုသမ� ခံယူရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်များ�ှင် ့ စပ်လျ�း်၍ 
ကျနး်မာေရး�ှင် ့ လူမ�ေရးေစာင် ့ေရာှက်မ� ရန်ပုံေငွမှ သတ်မှတ် 
ချက်များ�ှင့်အညီ ခံစားပုိင်ခွင့် ရှိသည်။ 

 

မကျနး်မာမ��ှင့် ဆုိင်သည့် ေငွေက� းအကျိ5းခံစားခွင် ့ 

၂၃။ အာမခံထားသူသည် - 

 (က) မကျနး်မာမ��ှင့် ဆုိင်သည့် ေငွေက� းအကျိ5းခံစားခွင့်ကုိ    
မကျနး်မာမ� စတင်ဖြ စ်သည့်ေန< မတိုင်မီ အနည်းဆံုး ေခြ ာက်လ 
မှစတင်၍ လုပ်ငနး်ဌာနတွင် လုပ်ကုိင်ခ့ဲပM းီ အဆုိပါ ေခြ ာက်လ 
အတွင်း အနည်းဆုံး ေလးလအတွက် ထည့်ဝင်ေက� းေငွ 
ေပးသွငး်ပM းီမှသာ မကျနး်မာမ��ှင့်ဆိုင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့် 
ရှိသည်။ 

 

 

 

 



၂၄ 

 (ခ) မကျနး်မာေက� ာင်း ေဆးသက်ေသခံလက်မှတ် တင်ပြ �ိုင်ပM းီ 
အလုပ် မလုပ်�ိုင်သဖြ င် ့ ဝင်ေငွေလျာ့နည်း ခြ င်း သုိ<မဟုတ် 
ဝင်ေငွရပ်စဲခြ င်း ဖြ စ်လPင် အလုပ်မလုပ်�ုိင်သည့် ကာလ 
အတွက် ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ သတ်မှတ်ချက်�ှင့်အညီ လွန်ခဲ့ေသာ 
ေလးလအတွငး် ပျမ်းမPလုပ်ခ၏ ၆၀ ရာခိုင်��နး်ကုိ မကျနး်မာ 
မ��ှင့်ဆိုင်သည့် ေငွေက� း အကျိ5းခံစားခွင် ့အဖြ စ် ရက်သတTပတ် 
၂၆ ပတ် အထိ ခံစားခွင့်ရှိသည်။ 

၂၄။ မကျနး်မာမ��ှင့် ဆိုင်သည့် ေငွေက� း အကျိ5းခံစားခွင့်ကို ခံစားေနေသာ 
အာမခံထားသူက ေအာက်ပါ အေက� ာင်းတစ်ရပ်ရပ် ေပFေပါက်သည့်အခါ  
လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1သည် အဆိုပါ အကျိ5းခံစားခွင့်ကုိ လုးံဝ ဖြ စ်ေစ၊ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသ ဖြ စ်ေစ မေပးဘဲ ရပ်ဆုိငး်ထား�ိုင်သည် - 

 (က) မိမိကုိယ်ကို မိမိ တမင် မကျနး်မာမ� ဖြ စ်ေအာင် ပြ 5ခြ င်း၊ 
 (ခ) ြပစ်ဒဏ်ထုိက်သင့်သည့် မိမိ၏ပြ 5လုပ်မ�ေက� ာင် ့ မကျန်းမာခြ င်း၊ 
 (ဂ) ေဆးကုသမ�ခံယူရန် သုိ<မဟုတ် ေဆးကုသေပးေသာ ဆရာ၀န်၏ 

ညAန်က� ားချက်ကို လိုက်နာရန် ခုိင်လုံေသာ အေက� ာင်း မရှိဘဲ 
တမင်ပျက်ကွက်ခြ င်း၊ 

 (ဃ) မကျနး်မာမ��ှင့် ဆိုင်သည့် ေငွေက� း အကျိ5းခံစားခွင့် ရရှိရန် 
လိမ်လည်၍ ေတာင်းဆိုခဲ့ခြ င်း၊ 

 (င)  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရးကိစUများ ေဆာင်ရွက်ရန် ခိုင်လံုေသာ 
အေက� ာင်းမရှိဘဲ တမင်ပျက်ကွက်ခြ င်း၊ 

 (စ)  ပြ ည်ပသုိ< အပM းီအပုိင် ထွက်ခာွသွားခြ ငး်၊ 
 (ဆ) အလုပ်သမား၀န်ကH းီဌာနက သတ်မှတ်ထားေသာ အခြ ား 

စည်းကမ်းချက်များကို လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြ ငး်။ 

အာမခံထားသူ အမျိ5းသမီး၏ ကုိယ်၀န်ေဆာင်မ��ှင့် မီးဖွားမ�အတွက်    
ေဆးကုသမ� ခံယူခွင့် 

၂၅။ အစိးုရဝန်ထမ်းများ�ှင့် သက်ဆုိင်သည့်ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ 
စည်းမျ�်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန်<များ�ှင့် ညAန်က� ားချက်များတွင် မည်သုိ<ပင် 
ပါရိှေစကာမူ အာမခံထားသူ အမျိ5းသမီး အလုပ်သမားသည် သတ်မှတ် 
ချက်များ�ှင့်အညီ ေအာက်ပါအကျိ5း ခံစားခွင့်များကုိ ခံစားခွင့်ရိှသည်- 

 

 



၂၅ 

 (က) ကုိယ်ဝန်ေဆာင်ေနစ�်�ှင် ့ မးီဖွားသည့်အခါ ခွင့်ပြ 5ထားသည့် 
ေဆးSုံ၊ ေဆးခနး်၌ အခမ့ဲ ေဆးကုသမ� ခံယူခွင် ့၊ 

 (ခ) မီးဖွားပM းီ တစ်�ှစ်အထိ မိမိ၏ကေလးကုိ ေဆးကုသမ� ခံယူခွင့််၊ 

 (ဂ) မီးမဖွားမီ ရက်သတT ပတ် ေခြ ာက်ပတ်�ှင် ့ မီးဖွားပM းီေနာက် 
အနည်းဆုးံ ရက်သတT ပတ် ရှစ်ပတ်၊  စုစုေပါငး် အနညး်ဆံုး 
ရက်သတTပတ် ၁၄ ပတ်အထိ မီးဖာွးခွင့်ကုိ ခံစားခွင့်ရှိသည်။  
ထုိ<ပြ င် အမ_ ာ ကေလးေမွးပါက မီးဖာွးခွင့် ခံစားပM းီေနာက် 
ကေလးေစာင့်ေရာှက်ရန် ရက်သတTပတ် ေလးပတ်ကုိ 
ဆက်လက် ခံစားခွင့်၊ 

 (ဃ)  ပြ စ်ဒဏ် ထိုက်သင့်သည့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ေစခြ င်း မဟုတ်ဘဲ 
ကုိယ်ဝန်ပျက်သည့် ကိစUတွင် အများဆံုး ရက်သတT ပတ် 
ေခြ ာက်ပတ်အထိ မီးဖွားခွင့် အဖြ စ် ခံစားခွင့်၊ 

 (င) ကုိယ်ဝန်ေဆာင်စ�် ခွင့်ပြ 5ထားသည့် ေဆးSုံ၊ ေဆးခနး်၌ 
စမ်းသပ်စစ်ေဆး ပြ သ�ုိင်ရန်အတွက် တစ်ကH ိမ်လPင် တစ်ရက် 
��နး်ဖြ င် ့ အများဆံုး  ခုနစ် ကH ိမ်အထိ လုပ်ခ အပြ ည် ့ ခံစားခွင့်၊ 

 (စ) တစ်�ှစ်ေအာက် ကေလးကုိ တည်ဆဲဥပေဒ�ှင့်အညီ မှတ်ပံု 
တင်၍ ေမွးစားပါက ထုိကေလး တစ်�ှစ် ပြ ည့်သည်အထိ ပြ 5စု 
ေစာင့်ေရှာက်ေရးအတွက် ရက်သတTပတ် ရှစ်ပတ်ထက် 
မေကျာ်ေသာခွင့်ကို ေမွးစားကေလး တစ်ဦး အတွက်သာ 
ခံစားခွင့်ရှိသည်။  အဆုိပါ ခံစားခွင့်ကာလအတွင်း ပုဒ််မ ၂၆ ပါ 
ြပ:ာနး်ချက်ကုိ အေထာက်အထား ပြ 5လျက် ပုဒ်မ ၂၇၊     
ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ ေငွေက� း အကျိ5းခံစားခွင့်ကုိ ခံစားခွင့်။ 

မီးဖွားမ��ှင့်ဆုိင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့်များ 

၂၆။ အာမခံထားသူ အမျိ5းသမီး�ှင့် အမျိ5းသားတုိ<သည် ပုဒ်မ ၂၇ �ှင့် ၂၈ 
တုိ<အရ မီးဖွားမ��ှင့်ဆိုင်သည့် ေငွေက� းအကျိ5းခံစားခွင့်ကုိ ခွင့်စတင်ခံစားသည့် 
ေန<မတိုင်မီ  သက်ဆုိင်ရာ လုပ်ငနး်ဌာနတွင် အနည်းဆုံး တစ်�ှစ်လုပ်ကုိင်ခဲ့သူ 
 ဖြ စ်ရမည့်အပြ င်် အဆိုပါ တစ်�ှစ်အတွငး် အနည်းဆံုး ေခြ ာက်လအတွက် 
ထည် ့ဝင်ေက� း ေပးသွင်းပM းီသူ ဖြ စ်မှသာ ခံစားခွင့် ရှိေစရမည်။ 

 



၂၆ 

၂၇။ အာမခံထားသူ အမျိ5းသမီး အလုပ်သမားသည် ေအာက်ပါတို<ကုိ 
ေဆးသက်ေသခံ လက်မှတ်အရ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ခံစားခွင့်ရှိသည် - 

 (က) ပုဒ်မ ၂၅၊ ပုဒ်မခဲွ (ဂ) အရ ခံစားခွင့်ရှိေသာ မီးဖွားခွင့် 
ကာလအတွက် မးီဖွားမ��ှင့်ဆုိင်သည့်  အကျိ5းခံစားခွင့်အဖြ စ် 
တစ်�ှစ်အတွင်း ပျမး်မPလုပ်ခ၏ ၇၀ ရာခုိင်��နး်၊   

 (ခ) ကေလးတစ်ဦး ေမွးဖွားပါက မီးဖွားစရိတ်အဖြ စ် ပျမ်းမPလုပ်ခ 
တစ်လစာ၏ ၅၀ ရာခိုင်��နး်၊ အမ_ ာကေလး �ှစ်ဦးေမွးပါက 
မီးဖွားစရိတ် အဖြ စ် ပျမး်မPလုပ်ခ တစ်လစာ၏ ၇၅ ရာခုိင်��နး်၊ 
အမ_ ာကေလး သံုးဦး�ှင် ့အထက် ေမွးပါက မီးဖွားစရိတ် အဖြ စ် 
ပျမ်းမPလုပ်ခ တစ်လစာ၏ ၁၀၀ ရာခိုင်��နး်၊ 

 (ဂ) ပုဒ်မ ၂၅၊ ပုဒ်မခဲွ (ဃ) ပါ ကုိယ်ဝန်ပျက်မ�ေက� ာင့် ခံစားခွင် ့ 
ရိှေသာ မီးဖွားခွင့်ကာလအတွင်း ပျမ်းမPလုပ်ခ၏ ၇၀ ရာခုိင်��န်း။ 

၂၈။ အာမခံထားသူ အမျိ5းသားသည် ဇနီးမီးဖွားမ�အတွက် ေဆးသက်ေသခံ 
လက်မှတ်အရ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ေအာက်ပါ ဖခင်ဘဝ 
အကျိ5း   ခံစားခွင့် ရိှသည် - 

 (က) အာမခံထားသူ ဖြ စ်ေသာ ဇနးီ မးီဖွားသည့်အခါ ေမွးကင်းစ 
ကေလးအား ပြ 5စုခွင့် ၁၅ ရက် ခံစားခွင့်၊ 

 (ခ) အာမခံထားသူ ဖြ စ်ေသာ ဇနးီ မီးဖွားသည့်အခါ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ 
ခွင့်ကာလအတွက် မီးဖွားမ��ှင့်ဆိုင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင် ့ 
အဖြ စ် လွန်ခဲ့ေသာ တစ်�ှစ်အတွင်း ပျမ်းမPလုပ်ခ၏ ၇၀  
ရာခုိင်��နး်ကုိ ခံစားခွင့်၊ 

 (ဂ) အာမခံထားသူ မဟုတ်ေသာ ဇနးီဖြ စ်သူ မီးဖွားသည့်အခါ 
ပုဒ်မခဲွ (က) �ှင့် (ခ)  တို<ပါ အကျိ5း ခံစားခွင့်များ အပြ င်    
ပုဒ်မ ၂၇၊ ပုဒ်မခဲွ (ခ) ပါ မီးဖွားစရိတ် ခံစားခွင့်၏ ထက်၀က် 
ခံစားခွင့်။ 

 

 

 

 



၂၇ 

အ ငM ိမ်းစားယူသူများ ေဆးဝါးကုသခွင့် 

၂၉။ အာမခံထားေသာ အစုိးရ၀န်ထမ်းများသည်  အငM ိမ်းစားယူပM းီေနာက် 
တွင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အာမခံထားသူသည် ပုဒ်မ ၃၃ �ှင့် ၃၅ တိ<ုအရ 
အလုပ်လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်းမရှိမ� အကျိိ5းခံစားခွင့်�ှင့် သက်ပြ ည့်အငM ိမ်းစား အကျိ5း 
ခံစားခွင့် ရရှိ ပM းီေနာက်တွင် ေသာ်လည်းေကာင်း ေအာက်ပါအချက်များ�ှင့် 
အကျ5ံးဝင်လPင် ေဆး၀ါးကုသမ�ကုိ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ခံစားခွင့်ရိှသည် - 

 (က) ထည့်ဝင်ေက� းကုိ လေပါငး် ၁၈၀ �ှင့်အထက် ေပးသွင်းခ့ဲသူ 
 ဖြ စ် ခြ င်း၊ 

 (ခ) အ ငM ိမ်းစားယူ ပM းီေနာက်  မM ိ5<နယ်လူမ�ဖူလံုေရးSုံးက ထုတ်ေပး
ထားေသာ အ ငM ိမ်းစား စိစစ်ေရး သက်ေသခံလက်မှတ်        
ကုိင်ေဆာင်ထားသူ  ဖြ စ် ခြ င်း။ 

နာေရးစရိတ် ခံစားခွင့် 

၃၀။  အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� သိ<ုမဟုတ် အခြ ား အ ေက� ာင်းတစ်ခုခုေက� ာင် ့  
အာမခံထားသူ ေသဆံုးလPင် နာေရးစရိတ်ကုိ အာမခံထားသူက အမည်စာရင်း 
ေပးသွင်းခ့ဲခြ င်း ခံရသူက ဖြ စ်ေစ၊  ထုိသုိ< အမည်စာရင်း ေပးသွင်းခ့ဲခြ င်း မရိှလPင် 
ထုိသူအား မီှခုိသူ သုိ<မဟုတ်၊ နာေရးစရိတ် စုိက်ထုတ်ေပးထားသူက 
ေတာင်းခံလာလPင် ဖြ စ်ေစ ထုိေသဆံုးသူ၏ ေနာက်ဆံုး ေလးလအတွင်း 
ပျမ်းမPလုပ်ခ တစ်လစာ၏ အများဆံုး ငါးဆအထိ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် အညီ 
ခံစားခွင့်ရိှသည်။ 

မိသားစု ေထာက်ပ့ံမ� အာမခံစနစ် အကျိ5းခံစားခွင့်များ 

၃၁။  (က)  ပညာသင်က� ားေနေသာ သားသမီးအတွက် ပညာသင်စရိတ် 
ခံစားခွင့်�ှင့် စပ်လျ�်း၍ - 

  (၁) ထည့်၀င်ေက� းေငွကုိ အနည်းဆံုး ၃၆ လ ေပးသွင်းထားပM းီ 
သတ်မှတ်ထားေသာ ၀င်ေငွပမာဏေအာက် နည်းသည့် 
အာမခံထားသူသည် အချိန်ပြ ည့် ပညာသင်က� ားေနေသာ 
သားသမီးများရိှပါက ပညာသင် စရိတ်ကုိ မိသားစု
ေထာက်ပ့ံမ�  ရန်ပံုေငွမှ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ 
ခံစားခွင့် ရိှသည်။ 

 



၂၈ 

  (၂) သတ်မှတ်ထားေသာ ၀င်ေငွ ပမာဏေအာက် နည်းသည့် 
အာမခံထားသူ ဇနီးေမာင်�ံှတုိ<က ေမွးဖွားေသာ သား 
သမီးအတွက် ပုဒ်မခဲွငယ် (၁) ပါ ပညာသင်စရိတ်ကို 
အာမခံထားသူ တစ်ဦးကသာ ခံစားခွင့် ရှိေစရမည်။ 

 (ခ) အာမခံထားသူ�ှင့် မိသားစုတုိ<သည် သဘာဝ ေဘးအ�Tရာယ် 
 က� 5ံေတ1ွရသည့် အခါ ေအာက်ပါ ကျနး်မာေရး ေစာင့်ေရာှက်မ�၊ 
ကယ်ဆယ်ေရး ပစUည်း�ှင့် ေငွေက� း ေထာက်ပံ့ ကူညီမ�များကို 
မိသားစု ေထာက်ပ့ံမ� ရန်ပံုေငွမှှ  သတ်မှတ်ချက်များ �ှင့်အညီ 
ခံစားခွင့်ရှိသည် - 

 (၁) သဘာဝ ေဘးအ�Tရာယ် က� 5ံေတွ1ခံစားရသည့် အတွက် 
ကုိယ်�ှင့် စိတ်ကုိ ထိခုိက်ဒဏ်ရာ ရရှိလPင် ြဖစ်ေစ၊ 
ေရာဂါရရှိလPင် ြဖစ်ေစ ေဆးကုသမ� ခံယူခွင့်၊ 

 (၂) သဘာဝ ေဘးအ�Tရာယ် မက� 5ံေတွ1မီ ထည့်၀င်ေက� းေငွ 
ကုိ အနည်းဆုးံ ၃၆ လ ေပးသွင်း ပM းီေနာက် သဘာဝ 
ေဘးအ�Tရာယ် က� 5ံေတွ1ရသည့် အတွက် မိမိပုိင်ပစUည်း 
ဥစUာများ ဆံုးS�ံးလPင် ထိုသိ<ု က� 5ံေတွ1ရေသာ ေန<မတိုင်မီ 
တစ်�ှစ်အတွင်း ပျမ်းမPလုပ်ခ တစ်လစာ၏ ၄၀ ရာခုိင်��န်း 
ေငွေက� းေထာက်ပ့ံမ� ခံစားခွင့်�ှင့် လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1က 
ေထာက်ပ့ံသည့် ကယ်ဆယ်ေရး ပစUည်းများ ခံစားခွင့်။ 

 (ဂ) အာမခံထားသူသည် မိမိအား မီှခုိသူမိသားစုအတွက် လူမ�ဖူလံု 
ေရးအဖဲွ1က ခွင့်ပြ 5သည့် သင့်ေလျာ်ေသာ အကျိ5းခံစားခွင့်များကုိ 
မိသားစုေထာက်ပ့ံမ� ရန်ပံုေငွမှ  သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် အညီ 
ခံစားခွင့်ရိှသည်။ 

အလုပ်လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်း မရှိမ� အကျိ5းခံစားခွင့် 

၃၂။ အာမခံထားသူသည် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ�ေက� ာင့် မဟုတ်ဘဲ မကျန်း 
မာမ��ှင့် မးီဖွားမ� အပါအဝင် အေက� ာင်း တစ်ခုခုေက� ာင့် အလုပ်ကုိ လံုး၀     
လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်း မရှိေတာ့လPင် ေဆးသက်ေသခံ လက်မှတ်အရ အလုပ် 
လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်း မရှိမ� အကျိ5းခံစားခွင့်ကုိ ပုဒ်မ ၃၃ �ှင့်အညီ ခံစားခွင့်ရှိသည်။ 

  



၂၉ 

အလုပ်လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်း မရှိမ� အတွက် ေငွေက� းအကျိ5းခံစားခွင့် 

၃၃။ (က) အာမခံထားသူသည် ပုဒ်မ ၃၂ �ှင့်အညီ အမM ဲတမ်း အလုပ် 
လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်း မရှိသည့်အခါ အလုပ်လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်း မရှိမ� 
အကျိ5းခံစားခွင့်၊ သက်ပြ ည့်အငM ိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့်�ှင့် 
ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွမှ သတ်မှတ်ချက်များ 
�ှင့်အညီ  ေအာက်ပါအကျိ5းခံစားခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည် - 

  (၁) အလုပ်လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်း မရှိေက� ာင်း ေဆးသက်ေသခံ 
လက်မှတ်ဖြ င့် ခွင့်ပြ 5သည့်ေန< မတုိင်မီ ထည့်ဝင်ေက� း 
ေငွကုိ လေပါင်း ၁၈၀ ေပးသွငး်ပM းီ ဖြ စ်လPင် 
ထုိအာမခံထားသူ ထည့်၀င်ေက� းေငွ  ေပးသွင်းခ့ဲေသာ  
ကာလတွင်ရရှိ ခဲ့သည့် ပျမး်မPလုပ်ခ  တစ်လစာ၏  ၁၅ 
ဆကုိ  ထုိသူ၏ ဆ�Qအရ အရစ်ကျြဖစ်ေစ၊ တစ်လုံး 
တစ်ခဲတညး် ြဖစ်ေစ ခံစားခွင့်၊ 

  (၂) ထည် ့ဝင်ေက� း ေငွကုိ လေပါငး် ၁၈၀ ထက် ပို၍ေပးသွင်း 
ထားပါက ထုိသို< ပို၍ေပးသွင်း ထားသည့် ကာလ�ှင့် 
စပ်လျ�်း၍ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ ခံစားခွင် ့တွင် သတ်မှတ် 
ချက်များ�ှင့်အညီ ထပ်ေပါင်း၍ ခံစားခွင့်၊ 

  (၃) ထည့်၀င်ေက� းေငွကုိ ၁၂ လ�ှင့်အထက်မှ လေပါင်း ၁၈၀ 
ေအာက် ထည့်ဝင်ထားသည့် ကိစUတွင်မူ အလုပ်ရှင်က 
ေပးသွင်းထားသည့် ထည့်ဝင်ေက� းေငွ၏ ၄၀ ရာခုိင်��န်း 
�ှင့် ထုိအာမခံထားသူက ေပးသွင်းထားသည့် ထည့်၀င် 
ေက� းေငွ တုိ<ကုိ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ  အတုိး�ှင့်   
တကွ ခံစားခွင့်၊ 

  (၄) ထည့်၀င်ေက� းေငွကုိ ၁၂ လ ေအာက်နည်း၍ ေပးသွင်း 
ထားသည့်ကိစUတွင် ထိုအာမခံထားသူ ေပးသွင်း       
ထားပM းီေသာ ေငွများကုိ တစ်လံုးတစ်ခဲတည်း ပြ န်လည် 
ထုတ်ယူခွင့်၊ 

 

 



၃၀ 

 (ခ) အလုပ်ရှင်သည် အာမခံထားသူက အလုပ်လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်း 
မရှိမ� အကျိ5းခံစားခွင့် ရရှိသည့်အခါ ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခဲွ (က)၊ 
ပုဒ်မခဲွငယ် (၃) ပါ ရန်ပုံေငွသုိ< မိမိက ၁၂ လ�ှင့် အထက် 
ေပးသွငး်ထားသည့် ထည့်၀င်ေက� းေငွ၏ ၂၅ ရာခုိင်��နး်ကုိ 
သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ အတိုး�ှင့်တကွ ရထုိက်ခွင့် 
ရှိသည်။ 

 

သက်ပြ ည့်အငM ိမ်းစားယူရမည့် အသက်�ှင့် ေငွေက� း အကျိ5းခံစားခွင် ့ 

၃၄။ အာမခံထားသူ၏ သက်ပြ ည့်အငM ိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့် ရရှိမည့် 
အသက်သည် အလုပ်သမားဝန်ကH းီဌာနက လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1�ှင့် ညJိ�ိ�င်း၍ 
 ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ1၏ အတည်ပြ 5ချက်ဖြ င့် သတ်မှတ်သည့် အတိုင်း 
 ဖြ စ်ေစရမည်။ 

၃၅။ (က) အာမခံထားသူ သက်ပြ ည့် အငM ိမ်းစား ယူသည့်အခါ အလုပ် 
လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်း မရှိမ� အကျိ5းခံစားခွင့်၊ သက်ပြ ည့်အငM ိမ်းစား 
အကျိ5းခံစားခွင့်�ှင့် ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွမှ 
ေအာက်ပါ အကျိ5းခံစားခွင့်များကုိ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ 
ခံစားခွင့်ရှိသည် - 

  (၁) သက်ပြ ည့်အငM ိမ်းစား ခံစားခွင့်ရသည့်ေန< မတုိင်မီ 
ထည့်ဝင်ေက� းေငွကုိ လေပါင်း ၁၈၀ ေပးသွင်းပM းီဖြ စ်လPင် 
ထုိအာမခံထားသူ ထည့်၀င်ေက� းေငွ  ေပးသွင်းခ့ဲေသာ  
ကာလများတွင်  ရရိှခ့ဲသည့်   ပျမ်းမPလုပ်ခ  တစ်လစာ၏ 
၁၅ ဆ ကုိ ထုိသူ၏ ဆ�Qအရ အရစ်ကျ ဖြ စ်ေစ၊ တစ်လံုး 
တစ်ခဲတည်းဖြ စ်ေစ ခံစားခွင့်၊ 

  (၂) ထည့်ဝင်ေက� း ေငွကုိ လေပါငး် ၁၈၀ ထက်ပုိ၍ ေပးသွင်း 
ထားပါက ထုိသုိ< ပုိ၍ေပးသွင်းထားသည့် ကာလ�ှင့် 
စပ်လျ�်း၍ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ ခံစားခွင့်တွင် သတ်မှတ် 
ချက်များ �ှင့်အညီ ထပ်ေပါငး်၍ ခံစားခွင့်၊ 

 

 



၃၁ 

  (၃) ထည့်၀င်ေက� းေငွကုိ ၁၂ လ�ှင့်အထက်မှ လေပါင်း 
၁၈၀ ေအာက် ေပးသွင်းထားသည့် ကိစUတွင် အ
လုပ်ရှင်က ေပးသွင်းထားသည့် ထည့်ဝင်ေက� းေငွ၏ ၄၀ 
ရာခုိင်��န်း�ှင့် ထုိအာမခံထားသူက ေပးသွင်းထားသည့် 
ထည့်၀င်ေက� းေငွ တုိ<ကုိ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ  
အတုိး�ှင့်တကွ ခံစားခွင့်၊ 

  (၄) ထည့်၀င်ေက� းေငွကုိ ၁၂ လ ေအာက်နည်း၍ ေပးသွင်း 
ထားသည့်ကိစUတွင် ထုိအာမခံထားသူ ေပးသွငး်ထားပM းီ 
ေသာေငွများကို တစ်လံုးတစ်ခဲတည်း ပြ န်လည် ထုတ်ယူ 
ခွင့်။ 

 (ခ) အလုပ်ရှင်သည် အာမခံထားသူက သက်ပြ ည့်အငM ိမ်းစား 
အကျိ5းခံစားခွင့် ရရှိသည့် အခါ  ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခဲွ (က)၊ ပုဒ်မ 
ခဲွငယ် (၃) ပါ ရန်ပုံေငွသုိ< မိမိက ၁၂ လ�ှင့် အထက် ေပးသွင်း 
ထားသည့် ထည့်၀င်ေက� းေငွ၏ ၂၅ ရာခုိင်��နး်ကုိ သတ်မှတ် 
ချက်များ�ှင့်အညီ အတုိး�ှင့်တကွ ရထုိက်ခွင့် ရှိသည်။ 

 

အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ�ေက� ာင့် မဟုတ်ဘဲ ေသဆံုးမ�အတွက် ကျန်ရစ်သူ 
အကျိ5းခံစားခွင် ့ 

၃၆။ အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ�ေက� ာင့် မဟုတ်ဘဲ အခြ ား အေက� ာင်းတစ်ခုခု 
ေက� ာင့် သက်ပြ ည့်အငM ိမ်းစား ယူရမည့် အသက်မပြ ည့်မီ အာမခံထားသူ 
ေသဆံုးသည့်အခါ - 

 (က) အာမခံထားသူက အမည်စာရင်း ေပးသွင်းထားခြ င်း ခံရသူသည် 
ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင် ့ကို ပုဒ်မ ၃၃ ပါ အလုပ်လုပ် 
ကုိင်�ိုင်စွမ်း မရှိမ� အကျိ5းခံစားခွင့်များအတုိင်း ထိုသူ၏ ဆ�Q 
အရ အရစ်ကျြဖစ်ေစ၊ တစ်လံုးတစ်ခဲတညး် ြဖစ်ေစ သတ်မှတ် 
ချက်များ�ှင့် အညီ ခံစားခွင့် ရှိသည်။ 

 

 

 



၃၂ 

 (ခ) ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ အမည်စာရင်း ေပးသွင်းထားခြ င်း ခံရသူ မရိှလPင် 
ထုိအာမခံထားသူ၏ လုပ်ခကုိ မီှခုိေနထုိင်သူများသည် ေအာက်ပါ 
အစီအစ�်အလုိက် ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင် ့ကို ပုဒ်မ ၃၃ ပါ 
အလုပ်လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်း မရှိမ� အကျိ5းခံစားခွင့် အတုိင်း 
ထုိသူ၏ ဆ�Qအရ အရစ်ကျ ြဖစ်ေစ၊ တစ်လံုး တစ်ခဲတည်း 
ြဖစ်ေစ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ခံစားခွင့် ရှိသည် - 

 (၁) ေသဆံုးသူ၏ ဇနးီ သုိ<မဟုတ် ခင်ပွနး်၊ 
 (၂) ေသဆံုးသူ၏ ဇနးီ သိ<ုမဟုတ် ခင်ပွနး် မရှိလPင် ထိုသူ၏ 

သားသမီးများ၊ 
 (၃) ေသဆံုးသူ၏ ဇနးီ၊ ခင်ပွနး်�ှင့် သားသမီးများ မရှိလPင် 

ထုိသူ၏ မိခင်�ှင့် ဖခင်။ 

 (ဂ) ပုဒ်မခဲွ (က) �ှင့် (ခ) တုိ<ပါ အကျိ5းခံစားခွင့်များကုိ ရထုိက်သူ 
ရှိလPင် အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်လုပ်ကုိင်�ိုင်စွမ်း မရှိမ� အကျိ5း 
ခံစားခွင့်၊ သက်ပြ ည့်အ ငM ိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့်�ှင့်ကျန်ရစ်သူ 
အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွသုိ< မိမိက ၁၂ လ �ှင့်အထက်  
ေပးသွငး်ထားသည့် ထည့်၀င်ေက� းေငွ၏ ၂၅ ရာခုိင်��နး်ကုိ 
သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ အတုိး�ှင့်တကွ ရထိုက်ခွင့် 
ရှိသည်။ 

 (ဃ) ပုဒ်မခဲွ (က) �ှင့် (ခ) တုိ<ပါ အကျိ5းခံစားခွင့်များကုိ ရထုိက်သူ 
မရှိလPင် အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်း မရှိမ� 
အကျိ5းခံစားခွင့်၊ သက်ပြ ည့်အ ငM ိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့်�ှင့် 
ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွသုိ< မိမိက ေပးသွင်းထားသည့် 
ထည့်ဝင်ေက� းေငွကုိ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ အတုိး�ှင့်တကွ 
 ပြ န်လည် ထုတ်ယူခွင့် ရိှသည်။ 

အလုပ်လက်မ့ဲ အကျိ5းခံစားခွင့်အတွက် လုိအပ်ချက်များ 

၃၇။ အာမခံထားသူသည် ထည် ့ဝင်ေက� းေငွကုိ အနညး်ဆံုး ၃၆ လ  
ေပးသွငး်ပM းီသူ ဖြ စ်သည့်ပြ င် ေအာက်ပါ အချက်များ�ှင် ့ အကျ5ံးဝင်လPင် 
အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင် ့ ရထုိက်ေစရမည်  - 

 



၃၃ 

 (က) မိမိသေဘာအေလျာက် �ုတ်ထွက်ခြ င်း မဟုတ်ဘဲ အလုပ်ထုတ် 
ခံရခြ င်းေက� ာင် ့ ြဖစ်ေစ၊ အလုပ် အမM ဲပိတ်သိမ်း၍ အလုပ်ရပ်စဲ 
ခံရခြ င်းေက� ာင် ့ ဖြ စ်ေစ အလုပ်လက်မ့ဲဖြ စ်ခြ ငး်၊  

 (ခ) အလုပ်�ှင့်စပ်လျ�်း၍ ပြ စ်မ�ပြ စ်ဒဏ် ထိုက်သင့်သဖြ င့် အလုပ် 
ထုတ်ခံရသူ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလွဲသံုးစားပြ 5မ�ေက� ာင့် 
 ဖြ စ်ေစ၊ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်း ေဖာက်ဖျက်မ�ေက� ာင့် ဖြ စ်ေစ၊ 
အလုပ်ခွင်စညး်ကမ်းများကုိ လုိက်နာရန် တမင်ပျက်ကွက်မ� 
ေက� ာင် ့  ဖြ စ်ေစ အလုပ်မှ ထုတ်ပစ်ခြ ငး် သုိ<မဟုတ် အလုပ်မှ 
ထုတ်ပယ်ခြ င်းခံရသူ ေသာ်လည်းေကာငး် မဟုတ်ခြ င်း၊ 

 (ဂ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်၍ အလုပ်လုပ်ကုိင်�ုိင်သူ ဖြ စ်ရမည့်ပြ င် 
အလုပ်လုပ်ကုိင်လုိစိတ်ရိှသူ ဖြ စ်ခြ င်း၊ 

 (ဃ) သက်ဆိုင်ရာမM ိ5<နယ် အလုပ်အကုိင်�ှင် ့ အလုပ်သမား ရာှေဖွ 
ေရးSံုးတွင် သတ်မှတ်ချက်များ�ှင် ့အညီ မှတ်ပံုတင်ထားသူ   ဖြ စ်ပM းီ 
အလုပ်လက်မ့ဲဖြ စ်ေက� ာင်း ထုိSံုး�ှင့် မM ိ5<နယ်လူမ�ဖူလံုေရးSံုးသုိ< 
တစ်လတစ်ကH ိမ် သတင်းပုိ<ထားသူ ဖြ စ်ခြ င်း။ 

အလုပ်လက်မ့ဲ အကျိ5းခံစားခွင့် ကာလ�ှင့် အကျိ5းခံစားခွင့်များ 

၃၈။ အာမခံထားသူသည် ပုဒ်မ ၃၇ �ှင့် အညီ အလုပ်လက်မ့ဲ အကျိ5း 
ခံစားခွင့် ရသည့်အခါ  - 

 (က) ထည့်၀င်ေက� းေငွကုိ ၃၆ လ ထိ ထည့်၀င်ပM းီသူ ဖြ စ်ပါက 
ေနာက်ဆံုး တစ်�ှစ် အတွငး် ပျမ်းမP လုပ်ခ တစ်လစာ၏ ၅၀ 
ရာခုိင်��နး်ကုိ အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့် အဖြ စ် �ှစ်လ 
အထိ လစ�်ခံစားခွင့်ရှိသည်။ ထည့်၀င်ေက� းေငွကုိ ၃၆ လ 
အထက် ထည့်၀င်ထားသူဖြ စ်ပါက ထည့်၀င်ေက� းေငွ ၁၂ လ 
တုိးတိုင်း အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့်ကို တစ်လစီ တုိး၍ 
ခံစားခွင့် ရှိသည်။ သုိ<ရာတွင် အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့် 
ကာလ စုစုေပါင်းသည် ေခြ ာက်လ အထိသာ ခံစားခွင့်ရှိသည်။ 

 

 



၃၄ 

 (ခ) အလုပ်လက်မ့ဲ ဖြ စ်ချိန်တွင် အိမ်ေထာင်ရိှသူ ဖြ စ်ပါက ထုိသူအား 
မီှခုိသူများ၏ အ ေြခအေနကုိ မူတည်၍ လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1က 
ထပ်ေဆာင်း၍ ချီးမြ Jင့်ေသာ ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ အလုပ်လက်မ့ဲ 
အကျိ5းခံစားခွင့်၏ ၁၀ ရာခုိင်��န်းထက် မပုိသည့် ေငွေက� းကုိ 
အထက်ေဖာ်ပြ ပါ သက်ဆုိင်ရာကာလ အတွင်း လစ�် ခံစားခွင့် 
ရိှသည်။ 

 (ဂ) မကျနး်မာမ� ဖြ စ်လPင်  ပုဒ်မ ၂၁၊ ပုဒ်မခဲွ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) 
�ှင့် ပုဒ်မ ၂၃၊ ပုဒ်မခဲွ (က) �ှင့် (ခ) တုိ<ပါ ခံစားခွင့်များကုိ 
ဤပုဒ်မ၏ ပုဒ်မခွဲ (က) �ှင့်အညီ ကျနး်မာေရး ေစာင့်ေရာှက်မ� 
ခံယူခွင့်၊ ေဆးကုသမ� ခံယူခွင့်�ှင့် ေငွေက� း အကျိ5းခံစားခွင့်တုိ< 
ရိှသည်။ 

 (ဃ) ကုိယ်ဝန်ေဆာင်မ��ှင် ့ မီးဖာွးမ�အတွက် ပုဒ်မ ၂၁၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ 
ပုဒ်မခဲွငယ် (၂)၊ ပုဒ်မ ၂၆၊ ပုဒ်မ ၂၇ �ှင့် ပုဒ်မ ၂၈ တိ<ုပါ 
ခံစားခွင့်များကုိ ဤပုဒ်မ၏ ပုဒ်မခွဲ (က) �ှင့်အညီ အနည်းဆံုး 
�ှစ်လမှ အများဆံုးေခြ ာက်လအထိ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ� 
ခံယူခွင့်၊ ေဆးကုသမ�ခံယူခွင့်�ှင့် ေငွေက� း အကျိ5းခံစားခွင့်တုိ< 
ရိှသည်။ 

 (င) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1က ခွင် ့ ပြ 5သည့် က\မး်ကျင်မ� သင်တနး်များ 
သုိ< တက်ေရာက်သင်က� ားခွင့် ရှိသည်။ 

 (စ) ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ အလုပ်လက်မ့ဲ အကျိ5းခံစားခွင့်ကို ခံစားေနစ�် 
ကာလအတွင်း အာမခံထားသူ  ေသဆုးံပါက နာေရးစရိတ်ကုိ 
သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ခံစားခွင့်ရှိသည်။  

အလုပ်လက်မ့ဲ  အကျိ5းခံစားခွင့် ကန်<သတ်ချက်   

၃၉။ (က) အာမခံထားသူသည် -  

  (၁) ပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က) �ှင့် (ခ) တုိ<ပါ အလုပ်လက်မ့ဲ 
အကျိ5းခံစားခွင့်ကုိ လုပ်ငန်းဌာနတစ်ခုတွင် တစ်ကH ိမ်သာ 
ခံစားခွင့် ရိှသည်။  

 



၃၅ 

  (၂) အလုပ်လက်မ့ဲ အကျိ5းခံစားခွင့်ကုိ ပုဒ်မခဲွငယ် (၁) အရ  
တစ်ကH ိမ်ခံစားပM းီေနာက် ထုိလုပ်ငန်းဌာနတွင်ပင် 
အလုပ်ပြ န်လည် ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်ပM းီ တစ်ဖန် အလုပ် 
လက်မ့ဲဖြ စ်ပါက ထည့်ဝင်ေက� းကုိ ၃၆ လ ထပ်မံ 
ေပးသွင်းပM းီမှသာ အလုပ်လက်မ့ဲ  အကျိ5းခံစား ခွင့်ကုိ  
သတ်မှတ်ချက်�ှင့်အညီ ခံစားခွင့် ရိှသည်။ 

 (ခ) အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်လက်မဲ့ဖြ စ်ေသာ အာမခံထားသူ 
အတွက် တည်ဆဲအလုပ်သမားဆုိင်ရာ ဥပေဒများအရ ြဖစ်ေစ၊ 
အလုပ်ခန<်ထားမ� သေဘာတူညီချက်အရ  ဖြ စ်ေစ ထုိအာမခံ 
ထားသူသို< ေပးရန်ရှိသည့် နစ်နာေက� းေငွများထဲမှ ဤဥပေဒ 
အရ ထိုအာမခံထားသူ ရထုိက်ခွင့်ရှိေသာ အလုပ်လက်မ့ဲ 
အကျိ5းခံစားခွင့်ကို သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ �ုတ်ယူ�ုိင် 
သည်။ 

အလုပ်လက်မ့ဲ အကျိ5းခံစားခွင့် ရပ်စဲခြ င်း 

၄၀။ အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင် ့ ရရှိေနသူသည် ေအာက်ပါ အေခြ  
အေန တစ်ရပ်ရပ် ေပFေပါက်လPင် ထိုခံစားခွင့် ရပ်စဲေစရမည် - 

 (က) သက်ဆိုင်ရာ  မM ိ5<နယ်အလုပ်အကုိင်�ှင် ့ အလုပ်သမားရာှေဖွ 
ေရးSုံးက ဖြ စ်ေစ၊ သက်ဆိုင်ရာ မM ိ5<နယ်လူမ�ဖူလံုေရးSုံးက 
 ဖြ စ်ေစ အလုပ်လုပ်ရန် အေက� ာင်းက� ားေသာ အလုပ်ကုိ   
ခုိင်လုံေသာ အေက� ာင်း မရှိဘဲ ငြ င်းဆိုခြ ငး်၊  

 (ခ) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1က ညAန်က� ားေသာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 
ပညာသင်တနး်ကို တက်ေရာက်ရန် ခုိင်လုံေသာ အေက� ာင်း 
မရှိဘဲ  ငြ င်းဆုိခြ င်း၊ 

 (ဂ) အလုပ်အကုိင်အသစ် ပြ န်လည်ရရှိခြ င်း၊ 

 (ဃ)  ပြ စ်မ�ဆုိင်ရာ ဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ ပြ စ်မ�တစ်ခုခုကုိ ကျ]းလွန် 
ေက� ာင်း ပြ စ်မ�ထင်ရာှးသဖြ င့် ေထာင်ဒဏ် ချမှတ်ခံရခြ ငး်၊ 

 (င) �ုိင်ငံခြ ားသိ<ု အပM းီအပုိင် ထွက်ခွာသွားခြ င်း သုိ<မဟုတ် �ိုင်ငံ 
 ခြ ားသုိ< သွားေရာက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြ ငး်။ 



၃၆ 

အလုပ်လက်မ့ဲ အကျိ5းခံစားခွင့် ရရိှပM းီေနာက် လူမ�ဖူလံုေရး ရန်ပံုေငွမှ    
 ပြ န်လည် ထုတ်ယူခွင့် 

၄၁။ အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့် ရရှိသည့် အာမခံထားသူက အလုပ် 
လက်မ့ဲ အကျိ5းခံစားခွင့် ကာလ ကုန်ဆုံးေသာ်လည်း မိမိ၏ မူလ အလုပ်ကုိ 
 ဖြ စ်ေစ၊ ဤဥပေဒအရ လူမ�ဖူလံုေရးစနစ်�ှင့် သက်ဆိုင်သည့် အခြ ား 
အလုပ်တစ်ခုခုကို ဖြ စ်ေစ ဝင်ေရာက် လုပ်ကိုင်�ုိင်ခြ င်း မရှိပါက - 

 (က) အာမခံထားသူသည် အလုပ်လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်း မရိှမ� အကျိိ5း 
ခံစားခွင့်၊ သက်ပြ ည့်အငM ိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့်�ှင် ့ ကျန်ရစ်သူ 
အကျိ5းခံစားခွင် ့ရန်ပံုေငွသုိ< ထည့်၀င်ေက� းေငွကုိ ၃၆ လ�ှင့် 
အထက် မိမိအတွက် အလုပ်ရှင်က ေပးသွင်းထားသည့် 
ထည့်၀င်ေက� းေငွ၏ ၄၀ ရာခုိင်��န်း�ှင့် မိမိက ေပးသွင်း 
ထားသည့် ထည် ့ဝင်ေက� းေငွ တုိ<ကုိ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်  အညီ 
အတုိး�ှင့်တကွ ပြ န်လည် ထုတ်ယူပုိင်ခွင် ့ ရိှသည်။ 

 (ခ) အလုပ်ရှင်သည် ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ ရန်ပံုေငွသို< ၃၆ လ�ှင့် 
အထက် ေပးသွင်းထားေသာ မိမိ ထည့်၀င်ေက� းေငွ၏ ၂၅ 
ရာခုိင်��နး်ကုိ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ အတုိး�ှင့်တကွ 
 ပြ န်လည် ထုတ်ယူပိုင်ခွင် ့ ရှိသည်။ 

အခြ ား လူမ�ဖူလံုေရး စနစ်များအတွက် အကျိ5းခံစားခွင့်များ�ှင့် တာ၀န် 

 ၄၂။ (က) ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၇) ပါ လူမ�ဖူလံုေရး 
အိမ်ရာစီမံကိနး်   ရန်ပုံေငွသုိ< မိမိ၏ ဆ�Qအေလျာက် ထည့်၀င် 
ေက� းေငွ ေပးသွင်းထားသူသည် လူမ�ဖူလံုေရး အိမ်ရာများ�ှင့် 
စပ်လျ�်း၍ သတ်မှတ်ေသာ စည်းကမး်ချက်များ �ှင့်အညီ 
ေနထုိင်ခွင့်၊ ငာှးရမ်းေနထုိင်ခွင့်၊ အသံုး ပြ 5ခွင့်၊ ပိုင်ဆုိင်ခွင့်၊ 
၀ယ်ယူခွင့်၊ ေရာင်းချခွင့် သို<မဟုတ် အခြ ားတစ်နည်းနည်းဖြ င့် 
လAဲေပြ ာင်းခွင့်�ှင့် ယင်းအိမ်ရာ ဝယ်ယူ�ုိင်ေရးအတွက် ေငွေချးခွင့် 
တုိ<ကုိ ဦးစားေပး ရထုိက်ခွင့် ရိှသည်။ 

 

 



၃၇ 

 (ခ) ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၇) ပါ လူမ�ဖူလံုေရး 
အိမ်ရာစီမံကိနး်ရန်ပံုေငွသို< ထည့်၀င်ေက� းေငွ ေပးသွငး်ထား 
 ခြ င်းမရှိေသာ အာမခံထားသူသည် သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် 
ကုိက်ညီလPင် လူမ�ဖူလံုေရး အိမ်ရာများ�ှင့်စပ်လျ�်း၍ ေနထိုင် 
ခွင့်၊ ငှားရမ်းေနထုိင်ခွင့်၊ အသံုး ပြ 5ခွင့်၊ ပိုင်ဆုိင်ခွင့်၊ ၀ယ်ယူခွင့်၊ 
ေရာင်းချခွင့် သုိ<မဟုတ် အခြ ားတစ်နည်းနည်းဖြ င့် လAဲေပြ ာင်း 
ခွင့်�ှင့် ယင်းအိမ်ရာ ဝယ်ယူ�ုိင်ေရးအတွက် ေငွေချးခွင့်  တုိ<ကုိ 
ခံစားခွင့် ရှိသည်။ 

၄၃။ လူမ�ဖူလံုေရး အိမ်ရာများတွင် ပုဒ်မ ၄၂ ပါ ခံစားခွင့်ရှိသူသည် - 

 (က) သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက်များကုိ လိုက်နာရမည်။ 

 (ခ) အဆုိပါစညး်ကမ်းချက်များကုိ ေဖာက်ဖျက်ပါက သတ်မှတ် 
ချက်များ�ှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရွက်ခြ င်း ခံရမည့်အပြ င် 
လူမ�ဖူလံုေရး အိမ်ရာမှ ဖယ်ရာှး ခြ င်း ခံရမည်။   

၄၄။ ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခဲွငယ် (၅)�ှင့် (၆) တုိ<ပါ လူမ�ဖူလံုေရး 
ရန်ပံုေငွ အသီးသီးသိ<ု ထည့်၀င်ေက� းေငွ ေပးသွင်းထားသူများသည် 
အလုပ်သမားဝန်ကH ီးဌာနက လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1�ှင့် ညJိ�ိ�င်း၍ ပြ ည်ေထာင်စု 
အစိးုရအဖွ1ဲ၏ အတည်ပြ 5ချက်ြဖင့် သတ်မှတ်ထားေသာ အကျိ5းခံစားခွင့်များကုိ 
ရရှိေစရမည်။ 

 

အခန်း  (၆) 

အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် အာမခံစနစ်�ှင့် သက်ဆုိင်ခြ င်း၊  
အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့်ရန်ပံုေငွ�ှင့် အကျိ5းခံစားခွင့်များ 

သက်ဆုိင်ခြ င်း 

၄၅။ ဤဥပေဒပါ အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် အာမခံစနစ်�ှင့် 
စပ်လျ�်းသည့် ြပ:ာနး်ချက်များသည် ေအာက်ပါ အလုပ်သမားများ�ှင့်       
သက်ဆိုင်ေစရမည်  - 

 



၃၈ 

 (က) ပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခဲွ (က) �ှင့်အညီ မှတ်ပံုမတင်မေနရ မှတ်ပံု 
တင်ပM းီ ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခဲွ (က)၊ ပုဒ်မခဲွငယ် (၁)၊ (၃)၊ (၄) �ှင့် 
(၅) တို<ပါ လူမ�ဖူလုံေရး ရန်ပံုေငွများသုိ< ထည့်၀င်ေက� းေငွ 
ေပးသွငး်ထားသည့် လူမ�ဖူလံုေရးစနစ်�ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ 
လုပ်ငနး်ဌာနများရှိ အလုပ်သမားများ၊ 

 (ခ) အလုပ်သမားဝန်ကH ီးဌာနက လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1�ှင့် ညJိ�ိ�င်း၍ 
ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ1၏ အတည်ပြ 5ချက်ဖြ င့် အမိန<် 
ေက� ာ်ငြ ာစာထုတ်ြပန်၍  အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် 
အာမခံစနစ်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံမတင်မေနရ ပြ :ာနး်ချက်များ�ှင့် 
သက်ဆိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားေသာ အလုပ်သမားများ။ 

၄၆။ လူမ�ဖူလံုေရးစနစ်�ှင့် အကျိ5းခံစားခွင့်များအတွက် မှတ်ပံုမတင်မေနရ 
 ပြ :ာနး်ချက်များ�ှင့် သက်ဆိုင်ြခင်း မရှိေသာ ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ လုပ်ငနး် 
ဌာနများမှ အလုပ်ရှင်များသည် ယင်းတုိ<၏ အလုပ်သမားများအတွက် 
အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် ခံစား�ိုင်ရန် မိမိတို<၏ ဆ�Qအေလျာက် 
မှတ်ပံုတင်ပM းီ ထည့်၀င်ေက� းေငွ ေပးသွင်းထားခြ င်း မရိှလPင် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� 
အကျိ5းခံစားခွင့် အာမခံစနစ်�ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ပြ :ာန်းချက်များ�ှင့် သက်ဆုိင်ြခင်း 
မရိှေစရ။ 

အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် အာမခံစနစ်�ှင့် မှတ်ပံုတင်ခြ င်း 

၄၇။ လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1သည် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့်ကုိ 
အလုပ်ရှင်က တစ်ကH ိမ်တညး်၊ တစ်လံုးတစ်ခဲတညး် ေပးရခြ င်းမှ ေရာှင်ရာှး�ိုင် 
ေစရန်�ှင့် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အကျိ5းခံစားခွင့်များကုိ အလုပ်သမားက ရရှိခံစား 
�ုိင်ေစရန် အလို<ငှာ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် အာမခံစနစ်ကုိ 
သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ စီမံထားရှိရမည် - 

 (က) ေဆးကုသမ�ခံယူခွင့်၊  
 ( ခ )  ယာယီ မသန်စွမ်းမ� အကျိ5းခံစားခွင့်၊ 
 ( ဂ )  အမM ဲတမး် မသန်စွမး်မ� အကျိ5းခံစားခွင့်၊  
 (ဃ) အလုပ်ကို အေက� ာင်းပြ 5၍ ေသဆုးံမ�ေက� ာင့် ကျန်ရစ်သူ 

အကျိ5းခံစားခွင့်။ 

 



၃၉ 

၄၈။ (က) အလုပ်ရှင်သည် ပုဒ်မ ၄၅ ပါ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ� အကျိ5း 
ခံစားခွင့်အာမခံစနစ်အတွက် မှတ်ပုံမတင်မေနရ  ပြ :ာနး်ချက် 
များ�ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ အလုပ်သမားများက အလုပ်တွင် 
ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့်များ ရရိှေစ ရန် သက်ဆုိင်ရာ မM ိ5<နယ် 
လူမ�ဖူလံုေရးSံုးတွင် မှတ်ပံုတင်ပM းီ အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5း 
ခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွသုိ< ထည့်၀င်ေက� းေငွကုိ သတ်မှတ်ချက်များ 
�ှင့်အညီ ထည့်၀င်၍ အာမခံထားရိှရမည်။ 

 (ခ) အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် အာမခံစနစ်အတွက် 
မှတ်ပံုမတင်မေနရ ပြ :ာန်းချက်များ�ှင့် သက်ဆုိင်ခြ င်း မရိှေသာ 
အလုပ်သမားများအတွက် အလုပ်ရှင်များသည် မိမိတုိ<၏ ဆ�Q 
အေလျာက် မှတ်ပံုတင်ပM းီ အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် 
ရန်ပံုေငွသုိ< သတ်မှတ်ထားေသာ ထည့်၀င်ေက� းေငွကုိ ေပးသွင်းပM းီ 
အာမခံထားရိှ�ုိင်သည်။ 

 (ဂ) ပုဒ်မခဲွ (က) �ှင့် (ခ) တုိ<အရ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ� အကျိ5း 
ခံစားခွင့် အာမခံထားရှိေရးအတွက် မှတ်ပံုတင်သည့်အခါ 
အလုပ်သမားသည် ေဆးသက်ေသခံလက်မှတ်ကုိတင်ပြ ရမည်။ 

အလုပ်သမားေလျာ်ေက� း အက်ဥပေဒ�ှင့် မသက်ဆုိင်ခြ င်း 

၄၉။ (က) ပုဒ်မ ၄၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ� အကျိ5း 
ခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွသို< အလုပ်ရှင်က မှတ်ပုံမတင်မေနရ မှတ်ပံု 
တင်၍  ဖြ စ်ေစ၊  ပုဒ်မ ၄၈၊  ပုဒ်မခဲွ (ခ) အရ အလုပ်ရှင်၏ 
ဆ�Qအရ မှတ်ပံုတင်၍  ဖြ စ်ေစ ထည့်၀င်ေက� းေငွ ေပးသွင်း 
ထားေသာ လုပ်ငနး်ဌာနများ၏ အလုပ်ရှင်�ှင့် အာမခံထားသူ 
များသည် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့်�ှင့် စပ်လျ�်း 
၍ အလုပ်သမားေလျာ်ေက� း အက်ဥပေဒပါ ပြ :ာနး်ချက်များ 
�ှင့် သက်ဆုိင်ခြ င်း မရှိေစရ။ 

 (ခ) ပုဒ်မ ၄၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က) �ှင့် (ခ) တို<အရ အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� 
အကျိ5းခံစားခွင့် အတွက် အာမခံထားသူတုိ<သည် ဤဥပေဒပါ 
အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့်များကုိသာ ခံစားခွင့်  
ရှိေစရမည်။ 



၄၀ 

အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အာမခံစနစ်အတွက် ထည့်၀င်ေက� းေငွများ 

၅၀။ အလုပ်သမားက အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ� အတွက် ပုဒ်မ ၄၇ ပါ 
အကျိ5းခံစားခွင့်များကုိ ခံစား�ုိင်ရန် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် 
ရန်ပံုေငွသုိ< အလုပ်ရှင်က ေပးသွင်းရမည့် ထည့်၀င်ေက� းေငွ�ှင့် စပ်လျ�်း၍ 
အလုပ်သမား၏ လုပ်ခအလုိက် လုပ်ငနး်ဌာနများ၏ ေဘးအ�Tရာယ်ရှိ�ိုင်မ� 
အနည်းအများ အေပF မူတည်ပM းီ ထည့်၀င်ရမည့် ��န်းထားများကုိ အလုပ်သမား 
ဝန်ကH းီဌာနသည် လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1�ှင့် ညJိ�ိ�င်း၍ ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ1၏ 
အတည်ပြ 5ချက်ဖြ င့် အမိန်<ေက� ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်၍ သတ်မှတ်ထားရမည်။ 

၅၁။ အလုပ်ရှင်သည်  -  

 (က)  ပုဒ်မ ၅၀ အရ သတ်မှတ်ထားေသာ ��နး်ထားဖြ င့် ထည့်၀င် 
ေက� းေငွကို အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွသိ<ု 
လစ�်ေပးသွင်းရမည်။  ထုိ< ပြ င် ထုိသို< ေပးသွင်းသည့် အတွက် 
ကုန်ကျစရိတ် များကုိလည်း ကျခံရမည်။ 

 (ခ) အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် အာမခံထားပM းီေနာက် 
ထည့်၀င်ေက� းေငွ ေပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက ထည့်၀င်ေက� း 
ေငွအပြ င် ပုဒ်မ ၈၈ အရ သတ်မှတ်သည့် ပျက်ကွက်ေက� းကုိ 
ထပ်ေဆာင်း၍ ေပးသွင်းရမည်။ 

အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ�အတွက် ေဆးကုသမ� ခံယူခွင့်�ှင့် အခြ ား အကျိ5းခံစား 
ခွင့်များ 

၅၂။ (က) အာမခံထားသူသည် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� ဖြ စ်ေပFလPင် 
သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ေဆးကုသမ�ခံယူခွင့် ရှိသည့်အပြ င် 
ဤအခနး်ပါ အခြ ား အကျိ5းခံစားခွင့်လည်း ရှိသည်။ 

 (ခ) ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ အလုပ်ကုိ အေက� ာင်း ပြ 5၍ ဖြ စ်ေသာ  ေရာဂါ 
အမျိ5းအစားသည် နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျ�း်များဖြ င့် 
သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း   ဖြ စ်ေစရမည်။ 

 

 



၄၁ 

လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအ�Tရာယ် ကင်းရှင်းေရး 

၅၃။ (က) အလုပ်ရှင်�ှင့် အလုပ်သမားတုိ<သည် လုပ်ငနး်ဌာနများ၌ 
အလုပ်သမားများ ေဘးအ�Tရာယ် ကင်းရှငး်ေရး�ှင့် ပညာေပး 
လုပ်ငနး်များအပြ င် အလုပ်တွင် မေတာ်တဆ ဖြ စ်ပာွးမ�များကုိ 
လည်းေကာင်း၊ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ�ေက� ာင် ့ ဒဏ်ရာရရှိမ�၊ 
ေရာဂါရရှိမ��ှင့် ေသဆုံးမ� ဖြ စ်ပာွး ခြ င်းတုိ<ကုိ လည်းေကာင်း 
ကာကွယ်ရန် အလိ<ုငှာ ေဘးအ�Tရာယ် ကင်းရှငး်ေရး�ှင့် 
ကျနး်မာေရးဆုိင်ရာစီမံချက်များ ထားရှိခြ င်းတို<�ှင့် စပ်လျ�်း၍ 
လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1�ှင် ့  ဖြ စ်ေစ၊ အာမခံ ကုိယ်စားလှယ် ဌာနများ 
�ှင့်  ဖြ စ်ေစ ညJိ��ိငး်ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ခ) အလုပ်ရှင်၏ ပြ စ်မ�ပြ စ်ဒဏ် ထုိက်သင့်ေသာ ပြ 5လုပ်မ� 
သုိ<မဟုတ် ပျက်ကွက်မ�ေက� ာင် ့  ဖြ စ်ေစ၊ အလုပ်ရှင်က 
လုပ်ငနး်ခွင် ေဘးအ�Tရာယ်ကင်းရှငး်ေရး အစီအမံများ�ှင့် 
အကာအကွယ်များ ပြ 5လုပ်မထားခြ င်းေက� ာင် ့  ဖြ စ်ေစ  ဖြ စ်ေပF 
လာေသာ အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ�အတွက် ေဆးကုသမ� ကုန်ကျ 
စရိတ်များ�ှင် ့ ဤဥပေဒအရ ခံစားခွင့်ရှိသည့် အခြ ား 
အကျိ5းခံစားခွင့်များကုိ အလုပ်ရှင်က သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် 
အညီ ကျခံရမည် ဖြ စ်ပM းီ ပျက်ကွက်ခြ င်း မရှိေစရ။ 

၅၄။ (က) အလုပ်ရှင်သည် မိမိ၏ အာမခံထားသူ အလုပ်သမား  ပြ င်းထန် 
သည့် မေတာ်တဆ ထိခုိက်ဒဏ်ရာရမ� ြဖစ်ပွားပါက   သက်ဆုိင်ရာ 
 မM ိ5<နယ်လူမ�ဖူလံုေရးSံုးသုိ< ချက်ချင်း အစီရင်ခံရမည်။ ထုိသုိ< 
အစီရင်ခံရန်  ခုိင်လံုေသာ အေက� ာင်းမရိှဘဲ ေ�ှာင့်ေ�ှး 
 က� န်<က� ာခြ င်း မရိှေစရ။ 

 (ခ) လုပ်ငနး်ဌာနများအား က� ည့်S�စစ်ေဆးေသာ အရာထမး်၊ 
အမ�ထမ်းအဖွဲ1သည် အလုပ်�ှင့်သက်ဆိုင်ေသာ မေတာ်တဆ 
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမ�၊ ေသဆံုးမ��ှင့် ေရာဂါရမ�များ ဖြ စ်ပွား 
ေက� ာင်း ေတွ1ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ  မM ိ5<နယ်လူမ�ဖူလုံေရးSုံးသုိ< 
သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ အစီရင်ခံရမည်။ 

 



၄၂ 

ယာယီ မသန်စွမ်းမ��ှင့်ဆုိင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့် 

၅၅။ အာမခံထားသူသည် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ�ေက� ာင် ့ အလုပ်မလုပ်�ိုင်၍ 
ဝင်ေငွေလျာ့နည်းခြ ငး် သုိ<မဟုတ် ဝင်ေငွရပ်စဲခြ ငး်ဖြ စ်လPင် အခမ့ဲေဆးကုသမ� 
ခံယူခွင့် ရှိသည့်အပြ င် ေဆးသက်ေသခံလက်မှတ်အရ ယာယီမသန်စွမး်မ��ှင့် 
ဆုိင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့်အဖြ စ် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� မဖြ စ်မီ  ေလးလ အတွင်း 
ပျမ်းမPလုပ်ခ၏ ၇၀ ရာခုိင်��န်းကုိ အလုပ်စတင် မလုပ်�ုိင်သည့် ေန<မှ အများဆံုး 
၁၂ လ အထိ ခံစားခွင့် ရိှသည်။ 

၅၆။ (က) ပုဒ်မ ၅၅ အရ ယာယီ မသန်စွမ်းမ��ှင့်ဆုိင်သည့် အကျိ5း 
ခံစားခွင့်သည် ၁၂ လ အတွင်း ထုိအာမခံထားသူ ပြ န်လည် 
အလုပ်လုပ်�ုိင်သည့် ေန<ရက်မှစ၍ ရပ်စဲရမည်။ 

 (ခ) အာမခံထားသူသည် ယာယီမသန်စွမ်းမ��ှင့်ဆုိင်သည့် အကျိ5း 
ခံစားခွင့် ၁၂ လ ကုန်ဆုံးေသာ်လည်း ဆက်လက်၍ အလုပ် 
မလုပ်�ုိင်လPင် အမM ဲတမ်းမသန်စွမ်းမ��ှင် ့ဆုိင်သည့် အကျိ5း 
ခံစားခွင် ့ကို  ေြပာင်းလဲပM းီ ခံစားခွင် ့ ရှိသည်။ 

 (ဂ) အာမခံထားသူသည် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ�ေက� ာင့် ယာယီ 
မသန်စွမ်းမ��ှင် ့ဆုိင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့် ခံစားေနစ�် ၁၂ လ 
အတွင်းမှာပင် ေဆးသက်ေသခံ လက်မှတ်အရ အမM ဲတမ်း 
မသန်စွမ်းမ� ဖြ စ်မည်ဟု ကH ိ5တင်မှန်းဆ၍ ရပါက ယာယီ 
မသန်စွမ်းမ��ှင် ့ဆုိင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့်ကုိ ရပ်စဲပM းီ အမM ဲတမ်း 
မသန်စွမ်းမ��ှင် ့ဆုိင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့်ကုိ  ေြပာင်းလဲ၍ 
ခံစားခွင့်ရိှသည်။ 

 

 

 

 

 

 



၄၃ 

အမM ဲတမ်း မသန်စွမ်းမ��ှင့် ဆုိင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့် 

၅၇။ အာမခံထားသူသည် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ�ေက� ာင် ့ အလုပ်လုပ်�ုိင် 
သည့်အင်အား တစ်စိတ်တစ်ေဒသ အမM ဲတမ်း ဆံုးS�ံး�ုိင်ဖွယ်ရာ အေက� ာင်းရိှလPင် 
အမM ဲတမး် တစ်စိတ်တစ်ေဒသ မသန်စွမ်းမ��ှင် ့ဆုိင်သည့် ေငွေက� း အကျိ5း 
ခံစားခွင့်ကို လည်းေကာင်း၊ အလုပ်လုပ်�ုိင်သည့် အင်အားလံုးဝ အမM ဲတမ်း 
ဆံုးS�ံး�ိုင်ဖွယ်ရာအေက� ာင်း ရှိလPင် အမM ဲတမး် လုံးဝ မသန်စွမ်းမ��ှင့်ဆိုင်သည့် 
ေငွေက� းအကျိ5းခံစားခွင့်ကုိ လည်းေကာငး် ခံစားခွင့် ရှိသည်။  ထုိခံစားခွင့် 
အတွက် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ� မဖြ စ်မီ ေလးလအတွင်း ပျမး်မPလုပ်ခ 
တစ်လစာ၏ ၇၀ ရာခုိင်��နး်ကုိ ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ အဖဲွ1၏ အမM ဲတမ်း လုပ်အား 
ဆံုးS�ံးမ� ရာခိုင်��နး် ဆံုးဖြ တ်ချက်အေပF အေခြ ပြ 5၍ တွက်ချက် ရရှိမည် ့ 
ေငွေက� း အကျိ5းခံစားခွင့်ကုိ တစ်လအတွက် ခံစားခွင့်ဟု သတ်မှတ်၍ ပုဒ်မ ၅၈ 
�ှင့်အညီ ခံစားခွင့် ရိှသည်။ 

၅၈။ လုပ်အားဆုးံS�ံးသူသည် ပုဒ်မ ၅၇ ပါ ပျမး်မPလုပ်ခ တစ်လစာ၏ ၇၀ 
ရာခုိင်��နး်အေပF လုပ်အားဆံုS�ံးမ� ရာခိုင်��နး်ကုိ အေခြ ပြ 5၍ တွက်ချက် 
ရရှိေသာ အမM ဲတမ်းမသန်စွမး်မ��ှင့်ဆိုင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့်ကို ေအာက်ပါ 
အတိုင်း သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ခံစားခွင့်ရှိသည် - 

 (က)  လုပ်အားဆုးံS�ံးမ�မှာ ၂၀ ရာခုိင်��နး်�ှင့်ေအာက်  ဖြ စ်ပါက ထုိသူ 
ခံစားခွင့်ရှိေသာ လစ�် အကျိ5းခံစားခွင့်၏ ငါး�ှစ် အတွက် 
ရထုိက်ခွင့်ရှိေသာ ေငွေက� းကို တစ်လံုးတစ်ခဲတညး် ခံစားခွင့်၊ 

 (ခ)  လုပ်အားဆုးံS�ံးမ�မှာ ၂၀ ရာခိုင်��နး် အထက်မှ ၇၅ ရာခိုင်��နး် 
အထိ ဖြ စ်ပါက ထိုသူ ခံစားခွင့်ရှိေသာ လစ�် အကျိ5း 
ခံစားခွင့်၏ ခုနစ်�ှစ် အတွက် ရထုိက်ခွင့်ရိှေသာ ေငွေက� းကုိ 
ထုိသူ၏ဆ�Qအရ အရစ်ကျြဖစ်ေစ၊ တစ်လံုးတစ်ခဲတည်း ြဖစ်ေစ 
ခံစားခွင့်၊ 

 (ဂ)  လုပ်အားဆုးံS�ံးမ�မှာ ၇၅ ရာခိုင်��နး် အထက်  ဖြ စ်ပါက ထုိသူ 
ခံစားခွင့်ရှိေသာ လစ�် အကျိ5းခံစားခွင့်၏ ကုိး�ှစ် အတွက် 
ရထုိက်ခွင့်ရှိေသာ ေငွေက� းကို ထုိသူ၏ဆ�Qအရ အရစ်ကျ 
ြဖစ်ေစ၊ တစ်လံုးတစ်ခဲတညး် သိ<ုမဟုတ် လစ�် အသက် 
ထက်ဆံုးအထိ ဖြ စ်ေစ ခံစားခွင့်၊ 



၄၄ 

 (ဃ) ပုဒ်မခဲွ (ဂ) ပါ အမM ဲတမး် လံုး၀မသန်စွမ်းသူကို အခြ ားသူ 
တစ်ဦးတစ်ေယာက်က အမM ဲမပြ တ် ပြ 5စုရန် လုိအပ်ေက� ာင်း 
ေဆးသက်ေသခံလက်မှတ် တင်ပြ လPင် ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ပါ ခံစားခွင့် 
အပြ င် ထုိသူခံစားခွင့်ရှိေသာ အကျိ5းခံစားခွင့်၏ ၁၀       
ရာခုိင်��နး်�ှင့် ညီမPေသာေငွကုိ ထုိသူ၏ဆ�Qအရ အရစ်ကျ 
ြဖစ်ေစ၊ တစ်လံုးတစ်ခဲတညး် သိ<ုမဟုတ် လစ�် အသက် 
ထက်ဆံုးအထိ ဖြ စ်ေစ ထပ်ေဆာင်း၍ ခံစားခွင့်။ 

၅၉။ (က) အမM ဲတမး် တစ်စိတ်တစ်ေဒသ မသန်စွမ်းမ��ှင် ့ ဆုိင်သည့် 
အကျိ5းခံစားခွင့်�ှင် ့ အမM ဲတမ်း လံုးဝ မသန်စွမ်းမ��ှင် ့ဆိုင်သည့် 
အကျိ5းခံစားခွင့်တို<၏ အချိ5းအစားသည် အလုပ်တွင်ထိခိုက် 
ဒဏ်ရာရမ�ေက� ာင် ့ အလုပ်လုပ်�ိုင်ေသာအင်အား ဆံုးS�ံးမ�၏ 
အချိ5းအစား�ှင် ့ ညီမPရမည်။ 

 (ခ) အမM ဲတမး် တစ်စိတ်တစ်ေဒသ မသန်စွမ်းမ��ှင် ့ ဆုိင်သည့် 
အကျိ5းခံစားခွင့် ရရှိခ့ဲေသာ အာမခံထားသူသည် အလုပ်တွင် 
အခြ ားဒဏ်ရာရမ� တစ်ရပ်ရပ်  ဖြ စ်ပွားလPင် ယခင်သတ်မှတ် 
ထားသည့် လုပ်အားဆံုးS�ံးမ�ရာခုိင်��န်းကုိ ထည် ့သွင်း စ�်းစားပM းီ 
ထုိသူ၏ လုပ်အားဆံုးS�ံးမ�ရာခုိင်��န်းကုိ အသစ် ထပ်မံ 
သတ်မှတ်ရမည်။ ထုိသုိ< �ှစ်ကH ိမ် သတ်မှတ်ထားေသာ 
လုပ်အားဆံုးS�ံးမ� �ှစ်ရပ်ေပါင်းသည် ထုိသူ ဆံုးS�ံးခ့ဲေသာ 
စုစုေပါင်း လုပ်အားဆံုးS�ံးမ� တန်ဖုိးဖြ တ် ရာခုိင်��န်းထက် 
မေကျာ်ေစရ။  ထုိသုိ< အသစ်ထပ်မံ သတ်မှတ်ခြ င်းေက� ာင့် 
တုိးလာေသာ လုပ်အားဆံုးS�ံးမ�ရာခုိင်��န်းအတွက် ထုိက်သင့်ေသာ 
ေငွေက� း အကျိ5းခံစားခွင့်ကို သတ်မှတ်ချက်များ �ှင့်အညီ 
ရထုိက်ခွင့် ရှိသည်။ 

 ပြ န်လည်ထူေထာင်ေပးခြ င်း�ှင့် အလုပ်ေနရာများ စီစ�်ထားရှိခြ င်း 

၆၀။ လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1သည် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ��ေက� ာင့် ကုိယ်အဂ̀ါ 
ဆံုးS�ံးသူများအား ပြ န်လည် ထူေထာင်ေပးရန် သုိ<မဟုတ် ထုိသူတို< အလုပ် 
လုပ်ရန် မစွမ်းေဆာင်�ုိင်သည်ကုိ စွမ်းေဆာင်လာ�ိုင်ေစေရးအတွက် ပြ 5လုပ် 
ေပးရန် လိုအပ်သည့်အခါ-  



၄၅ 

 (က)  ေဆးသက်ေသခံ လက်မှတ်အရ ခွဲစိတ်ကုသရန် ကိရိယာ 
တန်ဆာပလာများ၊ ဖြ ည် ့စွက် ကုသရန်�ှင့် တပ်ဆင်ရန် 
ကိရိယာ တန်ဆာပလာများကုိ ပြ 5လုပ်ခြ င်း၊ တပ်ဆင်ခြ င်း�ှင့် 
ေထာက်ပံ့ခြ င်းများ ပြ 5လုပ််ေပးရမည်။  

 (ခ) လုပ်ငနး်�ှင့်ဆုိင်ေသာ ေလ့ကျင့်မ�သင်တနး်များ ေပးခြ ငး်�ှင့် 
လူမ�အသိုက်အဝနး်တွင် ပြ န်လည် ဝင်ဆံ့လာေစေရးအတွက် 
 ပြ 5စုပျိ5းေထာင်ေပးခြ င်းများ ပြ 5လုပ်ေပးရမည်။  

၆၁။ သတ်မှတ်ေသာ အလုပ်သမားအေရအတွက်ထက် ပုိမိုသည့် အပြ င် 
ဤဥပေဒ�ှင် ့သက်ဆုိင်ေသာ လုပ်ငနး်ဌာနများအား အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ�� 
ေက� ာင့် ကုိယ်အဂ̀ါပျက်ယွင်း၍ မသန်စွမ်း ဖြ စ်ပM းီ လုပ်အားဆံုးS�ံး ယုတ်ေလျာ့ 
သွားေသာ အလုပ်သမားများအတွက် ခန<်ေပးရမည့်  လုပ်ငနး်ဌာန အမျိ5းအစား 
အလုိက် အနည်းဆုံးထားရှိရမည့် အချိ5းအစားကုိ လူမ�ဖူလံုေရးအဖွ1ဲက   
အလုပ်သမားဝန်ကH းီဌာန�ှင့် ညJိ�ိ�င်း၍ သတ်မှတ်�ုိင်သည်။  

အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ�ေက� ာင့် ေသဆံုးမ� အတွက် ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင် ့ 

၆၂။ အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ�ေက� ာင့် အာမခံထားသူ ေသဆုံးသည့်အခါ -   

 (က)  အာမခံထားသူက အမည်စာရင်း ေပးသွင်းထားခြ င်း ခံရသူသည် 
ထုိအာမခံထားသူ မေသဆံုးမီ ေလးလအတွင်း ရရိှေသာ ပျမ်းမP 
လုပ်ခအရ ထည် ့၀င်ေက� းေငွ ေပးသွင်းထားသည့် ကာလကုိ 
အ ေြခပြ 5၍ ေအာက်ပါအတုိင်း ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင့် များကုိ 
ထုိသူ၏ ဆ�Qအရ အရစ်ကျ ြဖစ်ေစ၊ တစ်လံုးတစ်ခဲတည်း ြဖစ်ေစ 
ရထုိက်ခွင့် ရိှသည် -  

  (၁) ထည် ့၀င်ေက� းေငွကုိ လေပါင်း ၆၀ �ှင့်ေအာက် 
ေပးသွငး်  ပM းီ ဖြ စ်ပါက ပျမး်မPလုပ်ခ တစ်လစာ၏ ၃၀ ဆ၊ 

  (၂) ထည် ့၀င်ေက� းေငွကုိ လေပါငး် ၆၀ အထက်မှ လေပါင်း 
၁၂၀ �ှင့်ေအာက် ေပးသွင်းပM ီး ဖြ စ်ပါက ပျမ်းမPလုပ်ခ 
တစ်လစာ၏ ၅၀ ဆ၊ 

  (၃) ထည် ့၀င်ေက� းေငွကုိ လေပါင်း ၁၂၀ အထက်မှ 
လေပါင်း ၂၄၀ �ှင့်ေအာက် ေပးသွင်းပM းီ ဖြ စ်ပါက 
ပျမ်းမPလုပ်ခ တစ်လစာ၏ ၆၀ ဆ၊ 



၄၆ 

  (၄) ထည် ့၀င်ေက� းေငွကုိ လေပါင်း ၂၄၀ အထက် ေပးသွင်းပM းီ 
 ဖြ စ်ပါက ပျမ်းမPလုပ်ခ တစ်လစာ၏ ၈၀ ဆ။ 

 (ခ) ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ အမည်စာရင်း ေပးသွင်းထားခြ င်း ခံရသူ 
မရိှလPင် ထုိအာမခံထားသူ၏ လုပ်ခကုိ မီှခုိေနထုိင်သူများသည် 
ေအာက်ပါ အစီအစ�်အလုိက်  ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ ကျန်ရစ်သူ 
အကျိ5းခံစားခွင့်ကုိ ထုိသူ၏ ဆ�Qအရ အရစ်ကျ ြဖစ်ေစ၊ 
တစ်လံုးတစ်ခဲတည်း ြဖစ်ေစ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ခံစားခွင့် 
ရိှသည် - 

 (၁) ေသဆံုးသူ၏ ဇနးီ သုိ<မဟုတ် ခင်ပွနး်၊ 

 (၂) ေသဆံုးသူ၏ ဇနးီ သိ<ုမဟုတ် ခင်ပွနး် မရှိလPင် ထိုသူ၏ 
သားသမီးများ၊ 

 (၃) ေသဆံုးသူ၏ ဇနးီ၊ ခင်ပွနး်�ှင့် သားသမီးများ မရှိလPင် 
ထုိသူ၏ မိခင်�ှင့် ဖခင်။ 

အခန်း  (၇) 

လူမ�ဖူလံုေရး ရန်ပံုေငွ�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့်ရန်ပံုေငွ  

�ှစ်ရပ်လံုး�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် ပြ :ာန်းချက်များ 

တစ်ပM ိ5င်တည်း မေပးရေသာ အကျိ5းခံစားခွင့်များ 

၆၃။ (က) ေအာက်ပါ ေငွေက� း အကျိ5းခံစားခွင် ့များကုိ အာမခံထားသူအား 
တစ်ပM ိ5င်တည်းမေပးရ - 

  (၁) မကျနး်မာမ��ှင် ့ဆုိင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့်�ှင် ့ မီးဖွားမ� 
�ှင် ့ဆိုင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင် ့၊  

  (၂) မကျနး်မာမ��ှင် ့ဆုိင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင် ့�ှင် ့ ယာယီ 
မသန်စွမ်းမ��ှင် ့ဆုိင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင် ့၊ 

  (၃) မီးဖွားမ��ှင် ့ဆိုင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင် ့�ှင် ့့ ယာယီ 
မသန်စွမ်းမ��ှင် ့ဆုိင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင် ့၊ 

  (၄) မကျနး်မာမ�၊ မးီဖွားမ�၊ ယာယီမသန်စွမး်မ� အကျိ5း 
ခံစားခွင့်များ�ှင့် အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့်။ 



၄၇ 

 (ခ) ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ အကျိ5းခံစားခွင် ့များအနက် အကျိ5းခံစားခွင် ့ 
�ှစ်မျိ5းကုိ ေပးရမည့်ကိစUများတွင် ထို�ှစ်မျိ5းမာှ ေငွပမာဏ 
မတူလPင် အကျိ5းခံစားခွင် ့ရသူအား ထုိအကျိ5းခံစားခွင် ့များ၏ 
ေငွပမာဏ�ှစ်ရပ်အနက် များရာ ေငွပမာဏကုိ ေပးရမည်။  

အကျိ5းခံစားခွင့်များ ရပ်ဆုိင်းခြ င်း 

၆၄။ မကျနး်မာမ�၊ မီးဖွားမ��ှင့် ယာယီမသန်စွမး်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် တစ်ခုခု 
ခံစားေနေသာ အာမခံထားသူ တစ်ဦးဦးသည်  အလုပ် မလုပ်�ုိင်ေက� ာင်း      
ေဆးသက်ေသခံလက်မှတ် ထုတ်ေပးထားသည့် လုပ်ငနး်ဌာနတွင် ဖြ စ်ေစ၊ 
အခြ ားလုပ်ငနး်ဌာန တစ်ခုခုတွင်  ဖြ စ်ေစ လုပ်ခဖြ င့် ဝင်ေရာက်လုပ်ကုိင်ေနလPင် 
ထုိသူအား အဆိုပါအကျိ5းခံစားခွင့်များကုိ ရပ်ဆုိင်းရမည်။  

စုိက်ထုတ် ကုန်ကျစရိတ်များ ပြ န်လည်ရထုိက်ခွင့် 

၆၅။ အလုပ်ရှင်သည်  -  

 (က) အာမခံထားသူအား ကျန်းမာေရးေစာင် ့ေရှာက်မ�၊ ေဆးကုသမ��ှင် ့ 
အခြ ားအကျိ5းခံစားခွင် ့ရိှေသာ ကိစUများအတွက် လူမ�ေရးအရ 
စုိက်ထုတ်ကုန်ကျထားသည့် စရိတ်များကုိ ဤဥပေဒအရ 
ခွင့်ပြ 5ေသာ အကျိ5းခံစားခွင့်ေငွများ အနက်မှ ပြ န်လည် 
ရထုိက်ခွင် ့ ရိှသည်။ 

 (ခ) အာမခံထားသူအား ဤဥပေဒအရ မကျနး်မာမ�၊ မီးဖွားမ��ှင့်  
ယာယီမသန်စွမ်းမ� အကျိ5းခံစားခွင် ့ တစ်ခုခု ေပးေနသည့် 
ကာလအတွင်း ယင်းအား ထုတ်ေပးထားေသာ လုပ်ခ�ှင့်     
ေငွလက်ငင်း အကျိ5းခံစားခွင့်တုိ<၏ စုစုေပါင်းမှာ ထုိအာမခံ 
ထားသူ သာမန်အားဖြ င် ့ ရရိှသည့် လုပ်ခထက်ပုိလPင် ထုိပုိေငွကုိ 
ဤဥပေဒအရ ခွင့်ပြ 5သည့် ေငွလက်ငင်း အကျိ5းခံစားခွင် ့ 
များအနက််မှ �ုတ်ယူ�ုိင်သည်။ ထုိသုိ< ပုိ၍ ထုတ်ေပးထား 
ေက� ာင်း သက်ဆုိင်ရာ မM ိ5<နယ်လူမ�ဖူလံုေရးSံုးသုိ< အေက� ာင်း 
 က� ားရမည်။ 

 

 



၄၈ 

အလုပ်�ှင့် စပ်လျ�်း၍ တားမြ စ်ချက် 

၆၆။ (က) အလုပ်ရှင်သည် ပုဒ်မ ၆၇ �ှင့် ၆၈ တုိ<အရ ကျနး်မာေရး   
ေစာင့်ေရှာက်မ��ှင့် ေဆးကုသမ�များကုိ အေထာက်အထား 
 ပြ 5လျက် - 

  (၁) ဤဥပေဒအရ မကျနး်မာမ� အကျိ5းခံစားခွင် ့၊ မးီဖွားမ� 
အကျိ5းခံစားခွင် ့၊ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ�ေက� ာင့် ယာယီ 
မသန်စွမ်းမ��ှင် ့ဆုိင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင် ့ တစ်ခုခု 
ခံစားေနေသာ အာမခံထားသူအား ထုိသုိ< ခံစားေနသည့် 
ကာလ အပုိင်းအခြ ားအတွငး် အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခြ င်း၊ 
ရပ်စဲခြ င်းကုိ ေသာ်လညး်ေကာင်း၊ ထုိသူ၏ လုပ်ခ    
ထက်ေလျာ့နည်းသည့် အဆင့်သို< ေလPာ့ချ ခြ င်းကုိ            
ေသာ်လည်းေကာင်း မပြ 5ရ။ 

  (၂) ဤဥပေဒအရ ထည် ့ဝင်ေက� းေငွများ ေပးသွင်းရမည့် 
တာဝန်ေက� ာင် ့ မိမိ အလုပ်သမား၏ လုပ်ခ�ှင် ့ အခ 
ေက� းေငွများကုိ ေလPာ့ချခြ င်း၊ ြဖတ်ေတာက်ခြ င်း မပြ 5ရ။ 

 (ခ) အာမခံထားသူသည် ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ တားမြ စ်ချက်များကုိ 
အလုပ်ရှင်က ေဖာက်ဖျက်ကျ]းလွန်သည့်အတွက် ထိခိုက် 
နစ်နာမ��ှင် ့ စပ်လျ�်း၍ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ေဖြ ရှင်း 
ေဆာင်ရွက်ေပးရန် သက်ဆိုင်ရာ မM ိ5<နယ်လူမ�ဖူလုံေရးSုံးသုိ< 
တင်ပြ �ိုင်သည်။  

ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ��ှင့် ေဆးကုသမ�ေပးခြ င်း 

၆၇။ (က) အလုပ်ရှင်သည် အာမခံထားသူ မိမိ၏ အလုပ်သမားများအား  
ေဆးကုသေပး�ုိင် ေရးအတွက် လူမ�ဖူလုံေရးအဖဲွ1၏ ခွင့်ပြ 5 
ချက်�ှင့် စညး်ကမ်းချက်များ ရယူပM းီေနာက် တည်ဆဲဥပေဒ 
�ှင့်အညီ ပုဂ[လိက ေဆးSုံ၊ ေဆးခနး် တည်ေထာင် ဖွင့်လှစ်၍ 
မိမိခန<်ထားေသာ ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြ 5များဖြ င့် သတ်မှတ် 
ချက်များ�ှင့်အညီ ကျနး်မာေရးေစာင် ့ေရှာက်မ��ှင့် ေဆးကုသမ� 
ေပး�ုိင်သည်။  



၄၉ 

(ခ) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1သည် အာမခံထားသူ အများအပြ ားရှိပM ီး 
သတ်မှတ်ထားသည့် ဦးေရ�ှင့်အထက် ရှိေသာ လုပ်ငနး်ဌာန 
များတွင် လုပ်သားအင်အား အချိ5းအစားအလုိက်  ေဆးခန်းများ 
ဖွင့်လှစ်�ုိင်ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

(ဂ) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1သည် ပုဒ်မခဲွ (က) �ှင့် (ခ) တိ<ုအရ 
ဖွင့်လှစ်ေသာ ေဆးSုံ၊ ေဆးခနး်များတွင်  လုိအပ်ေသာ 
ေဆးဝါးပစUညး်များ�ှင့် ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြ 5များအတွက် 
ကုန်ကျစရိတ်များကုိ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ေထာက်ပ့ံ 
ရမည်။ 

၆၈။ လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1သည် ကျနး်မာေရးေစာင့်ေရှာက်မ��ှင့် ေဆးကုသမ� 
တုိ<�ှင့် စပ်လျ�း်၍ ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရွက်�ုိင်ရန် အလုိ<ငာှ  - 

(က) ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ အကH ံေပးအဖဲွ1�ှင့် ညJိ�ိ�င်းပM းီ လူမ�ဖူလံု ေရး 
ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ ဝန်ထမ်းများအား ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက် 
မ��ှင့် ေဆးကုသမ�ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ေပးရ 
မည်။ 

(ခ) ဤဥပေဒ�ှင် ့ သက်ဆုိင်ေသာ လုပ်ငနး်ဌာနများရှိ လုပ်ငနး်ခွင် 
ေဘးအ�Tရာယ် ကင်းရှင်းေရး�ှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ ကိစUရပ် 
များကုိ လည်းေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ��ှင့် ေဆးကု 
သမ�ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများကုိ လည်းေကာင်း သက်ဆုိင်ရာ 
ဌာနများ�ှင့် ညJိ�ိ�င်း၍ ပညာေပးြခင်း၊ စစ်ေဆးခြ င်း�ှင် ့ ကH းီက� ပ် 
ကွပ်ကဲခြ င်းများ ပြ 5ရမည်။  

(ဂ) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1ပုိင် ေဆးSုံ၊ ေဆးခနး်များသို< ေဆးကုသမ� 
ခံယူရန် လာေရာက်ေသာ အာမခံထားသူများအား လုိအပ်သည့် 
ကျန်းမာေရး ေစာင် ့ေရှာက်မ��ှင် ့ ေဆးကုသမ�များ ေပးရန် 
 က� ပ်မတ်စီစ�် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

(ဃ) လုိအပ်ပါက ကျန်းမာေရးဝန်ကH းီဌာန�ှင့် ညJိ�ိ�င်းပM းီ သေဘာတူ 
စာချ5ပ်များ ချ5ပ်ဆုိ၍ �ုိင်ငံပုိင် ေဆးSံု၊ ေဆးခန်း များတွင် 
ေဆးကုသေပးခြ င်း သုိ<မဟုတ် ကျန်းမာေရး ေစာင် ့ေရှာက်မ��ှင် ့ 
ေဆးကုသမ�အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကုိ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် 
အညီ ကျခံခြ င်း ပြ 5�ုိင်သည်။   



၅၀ 

 (င) ဌာနဆိုင်ရာ ေဆးSုံ၊ ေဆးခနး်များ၏ တာ၀န်ရှိသူများ�ှင့် 
လည်းေကာင်း၊ ပုဂ[လိကပိုင် ေဆးSုံ၊ ေဆးခနး်များ၏ လုပ်ငနး် 
ရှင်များ�ှင့်လည်းေကာင်း သေဘာတူစာချ5ပ်များ ချ5ပ်ဆုိ၍ 
သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ကျနး်မာေရး ေစာင် ့ေရာှက်မ��ှင့် 
ေဆးကုသမ� ေပးခြ င်းကုိ ခွင့်ပြ 5�ုိင်သည်။   

 (စ) ကျနး်မာေရး အဆင့်မြ Jင့်တင်ေရး၊ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး�ှင့် 
ကျနး်မာေရး ပညာေပး လုပ်ငနး်များကုိ စီမံချက်များ ချမှတ်၍ 
ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

ထည့်ဝင်ေက� းေငွ   ေပးသွင်းရန်  ပျက်ကွက်ေသာ်လည်း  အကျိ5းခံစားခွင့် 
ဆံုးS�ံးမ�မရိှခြ င်း 

၆၉။ (က) ပုဒ်မ ၁၆ �ှင် ့ ပုဒ်မ ၄၈ တိ<ုအရ မှတ်ပံုတင်ခ့ဲေသာ အလုပ် 
ရှင်က ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ မှတ်ပုံတင်ရန် တာ၀န်ရှိေသာ 
အလုပ်ရှင်က ေသာ်လည်းေကာင်း ထည် ့ဝင်ေက� းေငွများ ေပး 
သွင်းခြ င်း မပြ 5ေစကာမူ သုိ<မဟုတ် အလုပ်သမား၏ လုပ်ခထဲမှ 
ထည့်ဝင်ေက� းေငွကုိ �ုတ်ယူေပးသွင်းခြ င်း မပြ 5ေစကာမူ 
အာမခံထားသူသည် လည်းေကာင်း၊ အာမခံထားသူ ေသဆံုး 
 ပM းီေနာက် ထုိသူက အမည်စာရင်းေပးသွင်းခြ င်း ခံရသူ သုိ<မဟုတ် 
ထုိသုိ< အမည်စာရင်း ေပးသွင်းခြ င်း မရိှခ့ဲလPင် ထုိသူအား 
မီှခုိသူသည် လည်းေကာင်း ဤဥပေဒပါ အကျိ5း ခံစားခွင် ့များကုိ 
ရထုိက်ခွင် ့ ရိှေစရမည်။ 

 (ခ) ထည့်၀င်ေက� းေငွ ေပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် အလုပ်ရှင် 
သည် ပုဒ်မ ၁၇ �ှင့် ပုဒ်မ ၅၀ တုိ< အရ ေပးသွင်းရမည့် 
ထည့်၀င်ေက� းေငွများ�ှင် ့ ပုဒ်မ ၈၈ အရ သတ်မှတ်ထားေသာ 
ပျက်ကွက်ေက� းကုိပါ ေပးသွင်းရမည် ့အပြ င် အာမခံထားသူအား 
ေပးရမည့် အကျိ5းခံစားခွင် ့များ�ှင့် ကုန်ကျစရိတ် အားလံုးကုိလည်း 
ကျခံရမည်။ 

 

 

 



၅၁ 

သက်ဆုိင်ရာ လူမ�ဖူလံုေရး ရန်ပံုေငွမှ ပြ န်လည် ထုတ်ယူခွင့် 

၇၀။ (က) ပုဒ်မ ၃၄ အရ သတ်မှတ်ေသာ သက်ပြ ည့်အငM ိမ်းစား အကျိ5း 
ခံစားခွင့်ရရှိမည့် အသက်မပြ ည့်မီ အာမခံထားသူက မိမိဆ�Q 
အေလျာက် အလုပ်မှ �ုတ်ထွက်ခြ င်း သုိ<မဟုတ် ဤဥပေဒ�ှင့် 
မသက်ဆုိင်သည့် အခြ ားလုပ်ငန်းဌာန တစ်ခုခုသုိ< ေပြ ာင်းေရA1 ခြ င်း 
 ပြ 5ေသာအခါ  - 

  (၁) အာမခံထားသူသည် အလုပ်လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်း မရှိမ� 
အကျိ5းခံစားခွင့်၊ သက်ပြ ည့်အငM ိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့်�ှင့် 
ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွသို< ထည့်ဝင်ေက� း 
ေငွကို လေပါင်း ၁၈၀ အထိ ေပးသွင်း ပM းီ ဖြ စ်လPင် 
ထုိအာမခံထားသူ ထည် ့ဝင်ေက� း ေပးသွငး်ခ့ဲေသာ  
ကာလတွင် ရရိှခ့ဲသည့် ပျမ်းမPလုပ်ခ တစ်လစာ၏ ၁၂ ဆကုိ 
ထုိသူ၏ ဆ�Qအရ အရစ်ကျ ြဖစ်ေစ၊ တစ်လံုး တစ်ခဲတည်း 
ြဖစ်ေစ ခံစားခွင့်ရိှသည်။   

  (၂) အာမခံထားသူသည် ထည့်၀င်ေက� းေငွကုိ လေပါငး်  
၁၈၀ ထက်ပုိ၍ ေပးသွင်းထားလPင် ပုဒ်မခဲွငယ် (၁) ပါ 
ခံစားခွင့်များအပြ င် ထိုကာလအတွင်း အလုပ်ရှင်က 
ထည် ့ဝင်ခဲ့သည့်  ထည့်ဝင်ေက� းေငွ၏ ၄၀ ရာခိုင်��နး် 
�ှင့်ထုိသုိ< မိမိက ပုိ၍ေပးသွင်းထားသည့် ထည့်ဝင်ေက� းေငွ 
တုိ<ကို သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ အတုိး�ှင့်တကွ 
ထုိရန်ပံုေငွမှ  ပြ န်လည်ထုတ်ယူခွင့် ရှိသည်။ 

  (၃) အာမခံထားသူသည် ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ ရန်ပုံေငွသုိ< 
ထည့်၀င်ေက� းေငွကုိ ၃၆ လ အထက်မှ လေပါင်း ၁၈၀ 
ေအာက် ေပးသွင်းထားပါက အလုပ်ရှင်က မိမိအတွက် 
အလုပ်လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်း မရိှမ� အကျိ5းခံစားခွင့်၊ သက်ပြ ည့် 
အငM ိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့်�ှင့် ကျန်ရစ်သူ အကျိ5း 
ခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွသုိ< ေပးသွင်းထားသည့် ထည့်၀င်ေက� း 
ေငွ၏ ၄၀ ရာခုိင်��န်း�ှင့် ထုိကာလအတွင်း မိမိက 
ထည် ့ဝင်ခ့ဲသည့်  ထည့်ဝင်ေက� းေငွတုိ<ကုိ သတ်မှတ် 
ချက်များ�ှင့်အညီ အတုိး�ှင့်တကွ ထုိရန်ပံုေငွမှ ပြ န်လည် 
ထုတ်ယူခွင့် ရိှသည်။ 

 



၅၂ 

  (၄) အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်လုပ်ကုိင်�ိုင်စွမ်းမရှိမ� အကျိ5း 
ခံစားခွင့်၊ သက်ပြ ည့်အငM ိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့်�ှင့် 
ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွသို< အာမခံထားသူ 
အတွက် မိမိက ၃၆ လ�ှင့်အထက် ေပးသွင်းထားသည့် 
ထည့်၀င်ေက� းေငွများ၏ ၂၅ ရာခုိင်��နး်ကုိ သတ်မှတ် 
ချက်များ�ှင့်အညီ အတိုး�ှင့်တကွ ထုိရန်ပုံေငွမှ 
 ပြ န်လည် ထုတ်ယူခွင့် ရှိသည်။ 

 (ခ) အလုပ်တွင်ထိခုိက်ဒဏ်ရာ ရမ�ေက� ာင့် အာမခံထားသူ 
အမM ဲတမး် လုံး၀မသန်စွမ်းြခင်း သုိ<မဟုတ် ေသဆံုးြခင်း 
ြဖစ်သည့် အခါ - 

  (၁) အလုပ်လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်း မရှိမ� အကျိ5းခံစားခွင့်၊ 
သက်ပြ ည့်အငM ိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့်�ှင့် ကျန်ရစ်သူ 
အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွသို< ၃၆ လ �ှင့်အထက် 
အာမခံ ထားသူက ေပးသွငး်ထားသည့် 
ထည့်၀င်ေက� းေငွကုိ လည်းေကာင်း၊ အလုပ်ရှင်က 
ေပးသွငး်ထားသည့် ထည့်၀င်ေက� း ေငွ၏ ၄၀ 
ရာခုိင်��နး်ကုိ လညး်ေကာင်း အာမခံထားသူက ြဖစ်ေစ၊ 
ထုိသူ မေသဆံုးမီ အမည် စာရင်း ေပးသွင်းခြ င်း 
ခံရသူက  ဖြ စ်ေစ၊   ထုိသုိ< အမည် စာရင်း ေပးသွင်းခြ ငး် 
မရှိခ့ဲလPင် အာမခံထားသူအား မှီခိုသူက  ဖြ စ်ေစ 
သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ အတိးု�ှင့် တကွ 
ြပန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ရှိသည်။ 

  (၂) အလုပ်ရှင်သည် အာမခံထားသူအတွက် ပုဒ်မခဲွငယ် 
(၁)ပါ ရန်ပံုေငွသုိ< မိမိက ၃၆ လ �ှင့်အထက် 
ေပးသွင်းထားသည့် ထည့်ဝင်ေက� းေငွ၏ ၂၅ ရာခုိင်��န်းကုိ 
သတ်မှတ်ချက်များ �ှင့်အညီ အတုိး�ှင့်တကွ ထုိရန်ပံု ေငွမှ 
 ပြ န်လည်ထုတ်ယူ ခွင့်ရိှသည်။ 

 

 



၅၃ 

 (ဂ) အာမခံထားသူက မိမိဆ�Qအေလျာက် အလုပ်မှ�ုတ်ထွက်ခြ င်း၊ 
ဤဥပေဒ�ှင့် မသက်ဆုိင်သည့် အခြ ားလုပ်ငနး်ဌာန တစ်ခုခုသုိ< 
ေပြ ာငး်ေရA1 ခြ ငး်၊ သက်ပြ ည့်အငM ိမ်းစားယူခြ ငး်၊ အလုပ်လုပ်ကုိင် 
�ုိင်စွမ်းမရှိခြ င်း၊ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ�ေက� ာင့် အမM ဲတမ်းလံုး၀ 
မသန်စွမ်းခြ ငး် သို<မဟုတ် မည်သည့်အေက� ာငး်ေက� ာင့်မဆုိ 
ေသဆံုး ခြ င်း  ဖြ စ်သည့့်အခါ  - 

  (၁) ထုိအာမခံထားသူသည် လည်းေကာငး်၊ အာမခံထားသူ 
ေသဆံုး ပM းီေနာက် ထုိသူက အမည်စာရင်း ေပးသွင်းခြ ငး် 
ခံရသူ သုိ<မဟုတ် ထိုသုိ< အမည်စာရင်း ေပးသွငး်ခြ င်း 
မရှိခ့ဲလPင် ထိုသူအား မှီခိုသူသည် လည်းေကာင်း အလုပ် 
လက်မ့ဲ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွသိ<ု အာမခံ ထားသူက 
၃၆ လ �ှင့်အထက် ေပးသွင်းထားသည့် ထည် ့ဝင်ေက� း 
ေငွကို သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ အတုိး�ှင့်တကွ 
 ပြ န်လည် ထုတ်ယူခွင့်ရှိသည်။  

  (၂) အလုပ်ရှင်သည် ထုိအာမခံထားသူအတွက် အလုပ် 
လက်မ့ဲ အကျိ5းခံစားခွင် ့    ရန်ပံုေငွသို< မိမိက ၃၆ လ 
�ှင့် အထက် ေပးသွင်းထားသည့် ထည် ့ဝင်ေက� း ေငွကုိ 
သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ အတိးု�ှင့်တကွ ပြ န်လည် 
ထုတ်ယူခွင် ့ ရှိသည်။ 

 (ဃ) လူမ�ဖူလံုေရး အိမ်ရာစီမံကိနး် ရန်ပံုေငွသို< ထည့်၀င်ေက� းေငွ 
ေပးသွင်းထားသူသည် အိမ်ရာ�ှင့်စပ်လျ�်းသည့် အကျိ5းခံစားခွင့် 
တစ်စံုတစ်ရာ မရရိှမီ ေအာက်ပါအေခြ အေန တစ်ရပ်ရပ် 
ေပFေပါက်ပါက အာမခံထားသူက ဖြ စ်ေစ၊ ထုိအာမခံထားသူ 
ေသဆံုးပါက ထုိသူ မေသဆံုးမီ အမည်စာရင်း ေပးသွင်းခြ ငး် 
ခံရသူက ဖြ စ်ေစ၊ ထုိသုိ< အမည်စာရင်း ေပးသွင်းခ့ဲခြ င်း မရိှခ့ဲလPင် 
အာမခံထားသူအား မီှခုိသူက ဖြ စ်ေစ ထုိအာမခံထား သူက 
လူမ�ဖူလံုေရး အိမ်ရာစီမံကိန်းရန်ပံုေငွသုိ< ေပးသွင်းခ့ဲေသာ 
ထည့်၀င်ေက� းေငွ အားလံုးကုိ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ 
အတုိး�ှင့်တကွ ပြ န်လည်ထုတ်ယူခွင့်ရိှသည် -  

 



၅၄ 

  (၁) သက်ပြ ည့် အငM ိမး်စားယူခြ င်း၊  

  (၂) အလုပ်လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်း မရှိမ� ြဖစ်ခြ င်း၊  

  (၃) အလုပ်တွင် ထိခုိက်မ�ေက� ာင့် အမM ဲတမ်းလံုး၀ မသန်စွမ်းခြ င်း၊  

  (၄) အလုပ်မှ �ုတ်ထွက်ခြ င်း၊ အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခံရခြ င်း 
သုိ<မဟုတ်   ေသဆုံးခြ င်း။ 

အကျိ5းခံစားခွင့်များ�ှင့် စပ်လျ�်း၍ တားမြ စ်ချက် 

၇၁။ မည်သူမP  - 

 (က) ဤဥပေဒ�ှင် ့အညီ ေပးသည် ့ အကျိ5းခံစားခွင် ့များကုိ ဝရမ်းကပ် 
 ခြ င်း ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1၏ ခွင့်ပြ 5ချက်မရိှဘဲ 
လAဲ ေြပာင်းခြ င်း သုိ<မဟုတ် လက်ခံခြ င်း ေသာ်လည်းေကာင်း 
မပြ 5ရ။ 

 (ခ) လူမ�ဖူလံုေရး�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ� အကျိ5းခံစားခွင် ့ 
တစ်ရပ်ရပ်ကို မရိုးမေဖြ ာင့်ေသာ သေဘာဖြ င့် ေတာင်းဆုိခြ င်း 
မပြ 5ရ။ 

ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင့် 

၇၂။ အကျိ5းခံစားခွင့် ရထိုက်ခွင့်ရှိေသာ အာမခံထားသူ ေသဆံုးလPင် 
ထုိေသဆံုးသည့် ေန<ရက်အထိ မေပးရေသးေသာ အကျိ5းခံစားခွင် ့ကုိ အာမခံ 
ထားသူက အမည်စာရင်း ေပးသွင်း ခြ င်း ခံရသူသည် လည်းေကာင်း၊ ထိုသို< 
အမည်စာရင်း ေပးသွင်းခြ ငး် မရှိခ့ဲလPင် ထိုသူအား မီှခုိသူသည် လည်းေကာင်း 
သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ခံစားခွင့်ရှိသည်။  

အကျိ5းခံစားခွင့်များ ေတာင်းဆုိရမည့် ကာလ ကန်<သတ်ချက် 

၇၃။  လူမ�ဖူလုံေရးရန်ပုံေငွ�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့်  
ရန်ပံုေငွတုိ<မှ ခံစားခွင် ့ရှိသူအား ေပးသည့် အကျိ5းခံစားခွင် ့ တစ်ရပ်ရပ်�ှင့် 
စပ်လျ�်း၍ - 

 

 



၅၅ 

(က)  ေတာင်းဆုိပုိင်ခွင့် ရှိသူသည် အကျိ5းခံစားခွင့်အတွက် အရစ်ကျ 
 ဖြ စ်ေစ၊ လစ�်ဖြ စ်ေစ ေပးရန်ခွင့်ပြ 5ပါက ထုတ်ယူခွင့် ရှိသည့် 
ေန<မှစ၍ ေအာက်ပါ ကာလအတွင်း သက်ဆုိင်ရာ မM ိ5<နယ် 
လူမ�ဖူလံုေရးSုံးသိ<ု အေထာက်အထားများ ပးူတဲွ၍ ေတာင်းဆုိ 
ရမည် -  

  (၁) သက်ပြ ည့်အငM ိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့်ကုိ အာမခံထားသူ 
ပုဒ်မ ၃၄ အရ သတ်မှတ်ေသာ အငM ိမ်းစားယူရန် အသက် 
 ပြ ည့်သည့် ေန<မှစ၍  တစ်�ှစ်၊ 

  (၂) အလုပ်လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်း မရှိမ� အကျိ5းခံစားခွင့်ကုိ     
ေဆးသက်ေသခံလက်မှတ် ထုတ်ေပးသည့် ေန<မှစ၍ 
တစ်�ှစ်၊ 

  (၃) အလုပ်ကို အေက� ာင်းပြ 5၍ မဟုတ်ဘဲ ေသဆုးံမ�အတွက် 
ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင့်ကုိ အာမခံထားသူ ေသဆုံး 
သည့် ေန<မှစ၍ တစ်�ှစ်၊ 

  (၄) အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ�ေက� ာင့် အမM ဲတမး် မသန်စွမ်းမ� 
အကျိ5းခံစားခွင့်ကို အာမခံထားသူ ထိခိုက်သည့်ေန< 
သုိ<မဟုတ် ယာယီမသန်စွမး်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် ကာလ 
ကုန်ဆုံးသည့် ေန<မှစ၍ တစ်�ှစ်၊ 

  (၅) အလုပ်ကို အေက� ာင်းပြ 5၍ ေသဆံုးမ�အတွက် 
ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင့်ကို အာမခံထားသူ 
ေသဆံုးသည့် ေန<မှစ၍  တစ်�ှစ်၊ 

( ခ) ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ အကျိ5းခံစားခွင့်များမှအပ ဤဥပေဒပါ      
ကျန်အကျိ5းခံစားခွင့်များအတွက်  ေတာင်းဆုိသင့်သည့် ေန<မှစ၍  
သံုးလအတွင်း သက်ဆုိင်ရာ မM ိ5<နယ်လူမ�ဖူလံုေရးSံုးသုိ< 
အေထာက်အထားများ ပူးတဲွ၍ ေတာင်းဆုိရမည်။ 

 ( ဂ) ပုဒ်မခဲွ (က) �ှင့် (ခ) တို<အရ သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလ 
ေကျာ်လွန်ေသာ်လည်း ခုိင်လံုေသာ အေက� ာင်းပြ ချက်ဖြ င့် 
တင်ပြ ေတာင်းဆုိ�ုိင်သည်။ ခုိင်လုံေသာ အေက� ာင်းပြ ချက် 
မရှိပါက   ေတာင်းဆုိခွင့် မရှိေစရ။  

 



၅၆ 

ထည့်ဝင်ေက� းေငွ�ှင့် အကျိ5းခံစားခွင့် မှတ်တမ်းများ ထားရှိခြ င်း�ှင့် တင်ပြ ခြ င်း  

၇၄။   ဤဥပေဒ�ှင် ့ သက်ဆုိင်သည့် လုပ်ငနး်ဌာန အသီးသီး၏    
အလုပ်ရှင်သည် မိမိ�ှင့် မိမိ၏ အာမခံထားသူ အလုပ်သမားများအတွက် 
လူမ�ဖူလံုေရး ရန်ပံုေငွ�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွများသုိ< 
ထည့်ဝင်ေက� း ေငွများ ေပးသွင်းေသာ မှတ်တမ်းထားရှိခြ င်း၊ အာမခံထားသူ 
တစ်ဦးချင်းအလိုက် ရရှိေသာ အကျိ5းခံစားခွင့်များကုိ မှတ်တမ်းထားရှိခြ င်း�ှင့် 
အာမခံထားသူ တစ်ဦးချငး်စီအတွက် ေငွစာရင်းဖွင် ့လှစ် ထားရှိ ခြ င်းတုိ<ကို 
 ပြ 5လုပ်ရမည်။ ထိုမှတ်တမ်း�ှင့် စာရင်းများကုိ သက်ဆုိင်ရာ မM ိ5<နယ် 
လူမ�ဖူလံုေရးSုံးသိ<ု သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ တင်ပြ ရမည်။ 

အလုပ်မှတ်တမ်း�ှင့် စာရင်းများ ထားရိှခြ င်း 

၇၅။ ဤဥပေဒ�ှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငနး်ဌာနများ၏ အလုပ်ရှင်သည် - 

 (က) ေအာက််ပါ မှတ်တမ်း�ှင့် စာရင်းများကုိ မှန်ကန်စွာ ပြ 5စုထား 
ရှိပM းီ သက်ဆုိင်ရာ လူမ�ဖူလံုေရးSုံးသုိ< သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် 
အညီ တင်ပြ ရမည် - 

  (၁)   အလုပ်သမားများ ေန<စ�် အလုပ်တက်ဆင်း မှတ်တမ်း�ှင့် 
စာရင်းများ၊ 

  (၂) အလုပ်သမား အသစ်ခန်<ထားခြ င်း၊ အလုပ်သမားအား 
အလုပ်ေပြ ာင်းလဲ၍ အလုပ်လုပ်ေစခြ င်း၊ အလုပ်ရပ်စဲခြ င်း၊ 
အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခြ င်း�ှင့် အလုပ်မှ �ုတ်ထွက်ခြ င်း 
မှတ်တမ်းများ၊ 

  (၃) အလုပ်သမားအား ရာထူးတုိးမြ Jင့်ေပးခြ င်း�ှင့် လုပ်ခေပးခြ င်း 
မှတ်တမ်းများ၊ 

  (၄) အလုပ်ရှင်၊ မန်ေနဂျာ�ှင့် အုပ်ချ5ပ်သူတိ<ု၏ 
မှတ်တမ်း�ှင့် စာရင်းများ၊ ယင်းတို< အေပြ ာငး်အလဲ 
မှတ်တမ်းများ။  

 (ခ) ေအာက်ပါကိစUများ ေပFေပါက်ပါက သက်ဆိုင်ရာ  မM ိ5<နယ် 
လူမ�ဖူလံုေရးSုံးသိ<ု အေက� ာင်းက� ားရမည် - 

  (၁) အလုပ်သမားဦးေရ ေပြ ာင်းလဲခြ င်း�ှင့် လုပ်ငနး်ဌာန 
ေနရပ်လိပ်စာ ေပြ ာငး်လဲခြ င်းများ၊ 

  (၂) အလုပ်ရှင် ေပြ ာင်းလဲခြ ငး်၊ လုပ်ငနး်ေပြ ာင်းလဲခြ ငး်၊ 
အလုပ်ရပ်ဆိုင်းခြ င်း�ှင့် အလုပ်ပိတ်သိမ်းခြ င်းများ၊ 



၅၇ 

  (၃) အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ�ေက� ာင့် ဒဏ်ရာရရှိခြ င်း၊ ေသဆံုး 
 ခြ င်း�ှင့် ေရာဂါရခြ ငး်များ။ 

 (ဂ) အလုပ်မှတ်တမ်း�ှင့် စာရင်းများကုိ ဤဥပေဒအရ လူမ�ဖူလံုေရး 
Sံုးချ5ပ်�ှင့် ေဒသဆုိင်ရာလူမ�ဖူလံုေရးSံုး အဆင့်ဆင့်တုိ<က 
တာဝန်ေပးအပ်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖဲွ1 သုိ<မဟုတ် အရာရိှက 
ေတာင်းဆုိသည့်အခါ တင်ပြ ရမည်။ 

စံုစမ်း စစ်ေဆးခြ င်း 

၇၆။ လူမ�ဖူလံုေရး�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ� အာမခံ အကျိ5းခံစားခွင့်�ှင့်   
စပ်လျ�်း၍ - 

 (က) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1သည် အလုပ်ရှင်များက ဤဥပေဒအရ    
ထားရှိရမည့် အလုပ်မှတ်တမ်း�ှင့် စာရင်းများကုိ စနစ်တကျ 
ထားရှိခြ င်း ရှိ မရှိ၊  လူမ�ဖူလံုေရး ရန်ပုံေငွ�ှင့် အလုပ်တွင် 
ထိခိုက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့်  ရန်ပံုေငွများသုိ< ထည့်ဝင်ေက� း 
ေပးသွငး်ေသာ မှတ်တမ်းများထားရှိခြ င်း ရှိ မရှိ၊ မှန်ကန်စွာ   
ေပးသွငး်ခြ င်း ရှိ မရှိ၊  အာမခံထားသူ တစ်ဦးချငး်အလုိက် 
ေငွစာရင်းများ ဖွင့်လှစ်ထားခြ င်း ရှိ မရှိ၊ အာမခံထားသူ 
အလုပ်သမားများက လူမ�ဖူလံုေရး�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� 
အကျိ5းခံစားခွင့်များကုိ မှန်ကန်စွာ ထုတ်ယူရရှိခြ င်း ရှိ မရှိ �ှင့် 
သတ်မှတ်ထားေသာ အစီရင်ခံစာများ တင်ပြ ခြ င်း ရှိ မရှိ တိ<ုကို 
သိရိှ�ုိင်ရန်�ှင့် ေဖြ ရှင်းဆံုးဖြ တ်�ုိင်ရန် အလုိ<ငှာ သက်ဆုိင်ရာ 
လုပ်ငန်းဌာနသုိ< စံုစမ်းစစ်ေဆးခြ င်း သုိ<မဟုတ် သင့်ေလျာ်ေသာ 
ပုဂ[ိ5လ်ကုိ ဖြ စ်ေစ၊ စံုစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွ1 ဖဲွ1စည်း၍ ဖြ စ်ေစ 
စံုစမ်းစစ်ေဆးေစခြ င်း ပြ 5�ုိင်သည်။ 

 (ခ) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1က  ဖြ စ်ေစ၊ ယင်းအဖဲွ1က တာဝန်ေပးခြ ငး်ခံရ 
သည့် ပုဂ[ိ5လ် သုိ<မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ1က  ဖြ စ်ေစ 
လုိအပ်ပါက သက်ဆုိင်ရာ အလုပ်ရှင်�ှင့် အလုပ်သမားများကုိ 
လည်းေကာင်း၊ စုံစမ်းစစ်ေဆးရာတွင် လိုအပ်ေသာ အခြ ား 
ပုဂ[ိ5လ်များကုိလည်းေကာင်း ဆင် ့ဆုိစစ်ေမးခြ င်း�ှင့် သက်ေသခံ 
စာတမ်း အမှတ်အသားများကုိ တင်ပြ ေစခြ င်းတုိ< ပြ 5�ုိင်သည်။ 

 



၅၈ 

 (ဂ) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1က  ဖြ စ်ေစ၊ ယင်းအဖဲွ1က တာဝန်ေပးခြ ငး်ခံရ 
သည့်ပုဂ[ိ5လ် သို<မဟုတ် စံုစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွ1က  ဖြ စ်ေစ 
လုိအပ်ပါက လုပ်ငနး်ဌာနအတွငး်  ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးခြ င်း 
 ပြ 5�ိုင်သည်။ 

အလုပ်ရှင်များ၏ တာ၀န်�ှင့် စပ်လျ�်း၍ တားမြ စ်ချက်များ 

၇၇။ လူမ�ဖူလံုေရး�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ�  အကျိ5းခံစားခွင့်�ှင့် သက်ဆုိင် 
ေသာ လုပ်ငနး်ဌာန၏ မည်သည့် အလုပ်ရှင်မP - 

 (က) ပုဒ်မ ၇၄ �ှင့် ပုဒ်မ ၇၅၊ ပုဒ်မခဲွ (က) တို<ပါ မှတ်တမ်းများကုိ 
မမှန်မကန် ပြ 5စုထားရှိခြ င်း၊  ပြ င်ဆင်ေပြ ာငး်လဲခြ င်း သုိ<မဟုတ် 
ပယ်ဖျက်ခြ င်း မပြ 5ရ။ 

 (ခ) သက်ဆုိင်ရာ  မM ိ5<နယ်လူမ�ဖူလံုေရးSံုးသုိ< အလုပ်သမားဦးေရ�ှင့် 
ထည် ့ဝင်ေက� းေငွတိ<ု�ှင့် စပ်လျ�်း၍ မမှန်မကန် တင်ပြ  
အစီရင်ခံခြ င်း မပြ 5ရ။ 

 (ဂ) ဤဥပေဒအရ  ဖြ စ်ေစ၊ လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1၏ တာ၀န်ေပးအပ် 
ချက်အရ  ဖြ စ်ေစ စစ်ေဆးေရးအဖဲွ1 သုိ<မဟုတ် အရာရှိက       
ထုိမှတ်တမ်းများ၊ အစီရင်ခံစာများ�ှင့် အခြ ား လုိအပ်ေသာ 
စာရွက်စာတမ်းများကို တင်ပြ ရန် ေတာင်းဆုိသည့်အခါ 
 ငြ င်းဆိုခြ ငး် မပြ 5ရ။ 

 (ဃ) ဤဥပေဒအရ  ဖြ စ်ေစ၊ လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1၏ တာ၀န်ေပးအပ် 
ချက်အရ  ဖြ စ်ေစ၊ ေဒသဆုိင်ရာ လူမ�ဖူလံုေရးSုံး အဆင့်ဆင့်၏ 
တာဝန်ေပးအပ်ချက်အရ  ဖြ စ်ေစ စစ်ေဆးေရးအဖဲွ1 သုိ<မဟုတ် 
အရာရှိက ဆင့်ေခFသည့်အခါ လာေရာက်ရန် ပျက်ကွက်ခြ င်း 
မရှိေစရ။ 

 

 

 

 



၅၉ 

ထည် ့ဝင်ေက� းေငွ�ှင့် ပျက်ကွက်ေက� းများကုိ အရေကာက်ခံခြ င်း 

၇၈။ (က) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1က တာဝန်ေပးအပ်ေသာ အရာရှိသည် ပုဒ်မ 
၁၇၊ ၅၀ �ှင့် ၈၈ တုိ<အရ ေပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် 
ထည့်ဝင်ေက� းေငွ�ှင့် ပျက်ကွက်ေက� းများကုိ ေပးသွငး်ရန်  
ပျက်ကွက်လPင်  ဖြ စ်ေစ၊ ပုဒ်မ ၆၉၊ ပုဒ်မခဲွ (ခ) အရ ကျခံရမည့် 
အကျိ5းခံစားခွင့်များ�ှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကုိ ေပးသွင်းရန် 
ပျက်ကွက်လPင်  ဖြ စ်ေစ ေမြ ခွန်မ ေြပ ကျန်ေငွဖြ စ်ဘိသကဲ့သုိ< 
လည် း ေကာင်း၊ တရားမမ�တွင် ဒီကရီကုိ အတည်ပြ 5သကဲ့သုိ< 
လည်းေကာင်း သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ လိုအပ်ေသာ    
လုပ်ပုိင်ခွင့်များကုိ ကျင် ့သုးံ၍ အရေကာက်ခံရမည်။   

 (ခ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ေကာက်ခံရရှိမ�ကုိ စီမံခန<်ခွဲရာတွင်        
လူမွဲအဖြ စ် ခံယူခြ င်း အက်ဥပေဒအရ  ဖြ စ်ေစ၊ မြ န်မာ 
ကုမ*ဏီများ အက်ဥပေဒအရ ကုမ*ဏီကို လည်းေကာင်း၊ 
အစုစပ်လုပ်ငနး် အက်ဥပေဒအရ အစုစပ်လုပ်ငနး်ကုိ 
လည်းေကာင်း ဖျက်သိမ်းသည့်အခါတွင် ြဖစ်ေစ၊ အခြ ား 
တည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ ဖြ စ်ေစ ရရန်ရှိသည့် 
ေကa းမM ီများထက် လူမ�ဖူလံုေရး�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ� 
အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွအတွက် ဦးစားေပး၍ ရထိုက်ခွင် ့ 
ရှိေစရမည်။ 

 (ဂ) ပုဒ်မခဲွ (က) �ှင့်အညီ ေကာက်ခံခြ င်းခံရသည့် ေငွေပးသွငး်ရန် 
ပျက်ကွက်သူသည် ထုိသုိ< အရေကာက်ခံေနသည့် ကာလ     
အတွင်း မိမိပုိင် ေရA1ေပြ ာငး်�ုိင်ေသာပစUညး်�ှင့် မေရA1မေပြ ာင်း 
�ုိင်ေသာ ပစUည်းတုိ<ကုိ ေဖျာက်ဖျက်ခြ င်းကုိ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1 သုိ<မဟုတ် ယင်းအဖဲွ1က တာ၀န် ေပးအပ်ေသာ 
အရာရိှ၏ ခွင့်ပြ 5ချက်မရိှဘဲ တစ်နည်းနည်းဖြ င် ့ လAဲေပြ ာင်းခြ င်းကုိ 
ေသာ်လည်းေကာင်း မပြ 5ရ။ 

 

 

 



၆၀ 

အခန်း (၈) 

လူမ�ဖူလံုေရး ရန်ပံုေငွ�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွတုိ<ကုိ 
ထူေထာင် ထိန်းသိမ်းြခင်း 

၇၉။ (က) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1သည် ဤဥပေဒပါ ရည်ရွယ်ချက်များကုိ 
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်�ုိင်ရန် အလုိ<ငှာ 
လူမ�ဖူလံုေရး ရန်ပံုေငွ�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် 
ရန်ပံုေငွ တုိ<ကုိ ထူေထာင်၍ ထိန်းသိမ်းထားရိှရမည်။ 

 (ခ) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1သည် မိမိ၏ လူမ�ဖူလုံေရး ရန်ပံုေငွ�ှင့်  
အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွတုိ<ဖြ င့် ရပ်တည် 
ရမည်။ 

 (ဂ) လူမ�ဖူလံုေရး ရန်ပံုေငွကို အလုပ်ရှင်�ှင့် အလုပ်သမားတုိ<၏ 
ထည် ့ဝင်ေက� းေငွများ ဖြ င် ့ လည်းေကာငး်၊  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရ 
အဖွ1ဲက ခွင့်ပြ 5သည့် ပြ ည်ေထာင်စု ဘ>ာရန်ပံုေငွမှ 
ေထာက်ပံ့ေငွများ ဖြ င် ့ လည်းေကာင်း ထူေထာင်ရမည်။ 

 (ဃ) အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့်  ရန်ပံုေငွကို အလုပ်ရှင် 
များ၏ ထည် ့ဝင်ေက� းေငွများဖြ င် ့ လည်းေကာင်း၊ ပြ ည်ေထာင်စု 
ဘ>ာရန်ပံုေငွမှ ေထာက်ပ့ံေငွများဖြ င် ့ လည်းေကာင်း           
ထူေထာင်ရမည်။ 

 (င) ထူေထာင်ထားသည့် လူမ�ဖူလံုေရး ရန်ပံုေငွ�ှင့် အလုပ်တွင် 
ထိခိုက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွတုိ<ကုိ �ုိင်ငံေတာ်ဘဏ်  
တစ်ခုခုတွင်  ဖြ စ်ေစ၊ လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1က ညAန်က� ားသည့် 
အခြ ား ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ဖြ စ်ေစ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင် ့အညီ 
ဘဏ်စာရင်းဖွင် ့၍ အပ်�ံှထားရမည်။ 

 (စ) လူမ�ဖူလံုေရး ရန်ပံုေငွ�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် 
ရန်ပံုေငွတုိ<တွင် ပုဒ်မခဲွ (ဂ)�ှင့် (ဃ) တုိ<ပါ ထည့်၀င်ေက� းေငွ�ှင့် 
ေထာက်ပ့ံေငွများအပြ င် ေအာက်ပါတုိ<လည်း ပါ၀င်သည် - 

  (၁) ရန်ပံုေငွမှ ေငွစုေဆာငး်မ�၊ အပ်�ှံမ��ှင် ့ ေချးငှားမ�များမှ    
ရရှိေသာ အတုိးေငွများ၊ 

  (၂) ဤဥပေဒအရ ချမှတ်သည့် ပျက်ကွက်ေက� းများ၊ 
  (၃) ရင်း�ီှးမြ J5ပ်�ှံမ� လုပ်ငနး်များမှ တိုးပွားေငွများ၊ 
  (၄)  ပြ ည်တွငး်  ပြ ည်ပမှ ေစတနာရှင်များ၏ ထည် ့ဝင်လှ]ဒါနး် 

သည့်ေငွများ။ 



၆၁ 

၈၀။ လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1၏ ေငွစာရင်းတွင် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အဓိက    
ရန်ပံုေငွ �ှစ်ရပ် ပါဝင်ရမည်- 

 (က) လူမ�ဖူလံုေရး ရန်ပံုေငွ - 

 (၁) ကျနး်မာေရး�ှင် ့ လူမ�ေရး ေစာင် ့ေရာှက်မ�  ရန်ပံုေငွ၊ 

 (၂) မိသားစု ေထာက်ပ့ံမ� ရန်ပုံေငွ၊  

 (၃) အလုပ်လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်း မရိှမ� အကျိိ5းခံစားခွင့်၊ သက်ပြ ည့် 
အငM ိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့်�ှင် ့ ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစား 
ခွင် ့ ရန်ပံုေငွ၊ 

 (၄) အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင် ့ ရန်ပံုေငွ၊  

 (၅) လူမ�ဖူလံုေရး အိမ်ရာစီမံကိနး် ရန်ပံုေငွ၊ 

 (၆) ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခဲွငယ် (၅) �ှင့် (၆) တုိ< 
အရ သတ်မှတ်ေသာ အခြ ား လူမ�ဖူလံုေရး ရန်ပုံေငွ။ 

 (ခ) အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွ။ 

၈၁။ လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1သည် ပုဒ်မ ၈၀ အရ ဘဏ်ေငွစာရငး် ဖွင့်လှစ်    
ထိနး်သိမ်းထားေသာ ရန်ပံုေငွများကုိ အာမခံထားသူများ အကျိ5းအတွက် 
လုိအပ်ပါက ရန်ပံုေငွေခါင်းစ�် လAဲေပြ ာင်းသုံးစဲွခြ ငး် ပြ 5�ုိင်သည်။ 

၈၂။ (က) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1သည် သတ်မှတ်ထားသည် ့ ေငွစာရင်း လုပ်ထံုး 
လုပ်နည်းများ�ှင့် အညီ - 

  (၁) မိမိ၏ ရန်ပုံေငွကုိ ဤဥပေဒပါ လူမ�ဖူလံုေရးစနစ်�ှင့်   
အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အာမခံစနစ််တုိ<�ှင့် သက်ဆိုင်ရာ  
အကျိ5းခံစားခွင့်များ�ှင့် စီမံခန်<ခဲွေရးကိစUများ အတွက်သာ 
သံုးစဲွခွင့်ရိှသည်။ 

  (၂) �ုိင်ငံခြ ားသုးံေငွ ရရှိပါက ထုိ�ုိင်ငံခြ ားသုးံေငွကို သီး ခြ ား 
ဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားရိှ၍ ဤဥပေဒပါ လူမ�ဖူလံုေရး 
စနစ်�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ� အာမခံစနစ်တိ<ု�ှင့်    
သက်ဆိုင်ရာ အကျိ5းခံစားခွင့်များ�ှင့် စီမံခန<်ခဲွေရး 
ကိစUများ အတွက်သာ သံုးစွဲခွင့်ရှိသည်။ 



၆၂ 

 (ခ) လူမ�ဖူလံုေရး ရန်ပံုေငွ�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် 
ရန်ပံုေငွတုိ<သည် အာမခံထားသူ အလုပ်သမားများ၏ 
လူမ�ဖူလံုေရး�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့်    အတွက် 
ထည့်ဝင်စုေဆာင်းထားေသာ ေငွ ဖြ စ်သဖြ င့် ပြ ည်ေထာင်စု 
ဘ>ာရန်ပံုေငွသုိ< ရေငွအဖြ စ် လAဲေပြ ာင်း ေပးသွင်းခြ င်း မပြ 5ရ။ 

၈၃။ လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1သည် လူမ�ဖူလုံေရး ရန်ပံုေငွ�ှင့် အလုပ်တွင်    
ထိခိုက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွတုိ<ကုိ နည်းလမ်းတကျ ထိနး်သိမ်းထား 
ရှိ�ုိင်ရန်�ှင့် စစ်ေဆး ခြ င်း ပြ 5�ုိင်ရန် အလိ<ုငှာ ေငွစာရင်း လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
များကုိ ပြ ည်ေထာင်စု စာရင်းစစ်ချ5ပ်Sုံး�ှင့် ညJိ��ိငး်၍ ေရးဆွဲပM းီ ယင်းလုပ်ထံုး 
လုပ်နည်းများ�ှင့်အညီ ေငွစာရင်းများကုိ ပြ 5စုထိနး်သိမး် ထားရှိရမည်။ 

၈၄။ လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1သည် ပုဒ်မ ၇၉ �ှင့် ပုဒ်မ ၈၀ တိ<ုအရ ထူေထာင် 
ထားသည့် လူမ�ဖူလုံေရး ရန်ပံုေငွ�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် 
ရန်ပံုေငွတုိ<ကုိ တုိးပွားေစ ေရးအတွက် လတ်တေလာ အသံုး ပြ 5ရန် မလုိေသးသည့် 
ရန်ပံုေငွြဖင့် တည်ဆဲဥပေဒ�ှင့် ညီညွတ်ပM းီ အကျိ5းအမြ တ် ရရိှ�ုိင်မည့် ေအာက်ပါ 
လုပ်ငန်းကိစUတုိ<ကုိ ေဆာင်ရွက်�ုိင်သည် - 

 (က) �ုိင်ငံေတာ်ဘဏ် တစ်ခုခုတွင် ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားဘဏ်တစ်ခုခုတွင် 
 ဖြ စ်ေစ ေငွအပ်�ံှခြ င်း၊ စုေဆာင်းခြ င်း၊ ေငွစုလက်မှတ် ဝယ်ယူ 
 ခြ င်း�ှင့် ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ် ဝယ်ယူခြ င်း၊ 

 (ခ) ရင်း�ီှးမြ J5ပ်�ှံမ�လုပ်ငနး် တစ်ခုခုကို လုပ်ကိုင်ခြ င်း�ှင့် အရင်း 
အ�ှးီ ထည့်၀င်ခြ ငး်၊ 

 (ဂ) ထည် ့ဝင်ေက� းေငွ ေပးသွင်းထားသူများအား သင့်ေလျာ်ေသာ 
စည်းကမ်းချက်များ ဖြ င့် အတုိး သတ်မှတ်၍ ေချးေငွများ     
ထုတ်ေချး ခြ င်း၊ 

 (ဃ) စီမံကိန်းများ ချမှတ်၍ လူမ�ဖူလံုေရး အိမ်ရာများ တည်ေထာင်ပM းီ 
ရင်း�ီှးမြ J5ပ်�ံှခြ င်း၊ 

 

 



၆၃ 

 (င) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1ပုိင် ေရA1ေပြ ာင်း�ုိင်ေသာပစUည်း�ှင့် မေရA1 
မေပြ ာင်း�ုိင်ေသာ ပစUည်းများကုိ ငှားရမ်းခြ င်း၊ အသံုးမလုိသည့် 
ထုိပစUည်းတစ်ခုခုကုိ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ေရာင်းချခြ င်း 
သုိ<မဟုတ် အခြ ားတစ်နည်းနည်းဖြ င် ့ လAဲေပြ ာင်းခြ င်း၊ 

 (စ) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1၏ အကျိ5းအတွက် အခြ ားလုပ်ငန်းတစ်ခုခုကုိ 
လုပ်ကုိင်ခြ င်း၊၊ 

၈၅။ လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1သည် လူမ�ဖူလံုေရး ရန်ပံုေငွ�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� 
အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွတုိ<�ှင့် စပ်လျ�်း၍ လာမည် ့ဘ>ာေရး�ှစ်အတွက် 
ခန်<မှန်းေခြ  ရေငွ�ှင့် သံုးေငွများကုိ ေဖာ်ပြ သည့် ရသံုးမှန်းေခြ  ေငွစာရင်းကုိ   
 ပြ 5စုပM းီ အလုပ်သမားဝန်ကH းီဌာနမှတဆင့် ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ1သုိ<  တင်ပြ  
ရမည်။  

 
အခန်း (၉) 

 ပြ ည်ေထာင်စု ဘ>ာရန်ပံုေငွမှ ထည့်ဝင် ေထာက်ပ့့ံခြ င်း 

၈၆။  အလုပ်သမား၀န်ကH းီဌာနသည် လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1�ှင့် ညJိ��ိငး်၍ 
 ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ1၏ ခွင့်ပြ 5ချက်ဖြ င့် ၀န်ထမ်းဖဲွ1စည်းပုံ�ှင့်အညီ 
လူမ�ဖူလံုေရးSုံးများ၊ ေဆးSုံများ�ှင့် ေဆးခနး်များတွင် ဝန်ထမး်များကုိ ခန<်အပ် 
တာ၀န်ေပးပM းီ ၎င်းတုိ<၏ လစာ၊ စရိတ်၊ ပင်စင်လစာ�ှင့် အခြ ားခံစားခွင့်များကို 
အစိးုရ၀န်ထမ်းများ�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် ဥပေဒများ၊ နညး်ဥပေဒများ၊ 
စည်းမျ�်းများ၊ စည်းကမး်များ၊ အမိန<်များ၊ ညAန်က� ားချက်များ �ှင့်အညီ 
ြပည်ေထာင်စု ဘ>ာရန်ပံုေငွမှ ကျခံသံုးစဲွခွင့် ပြ 5ရမည်။  

၈၇။      (က) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1သည် လူမ�ဖူလံုေရး ရန်ပံုေငွ�ှင့် အလုပ်တွင် 
ထိခိုက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွတုိ<ဖြ င့် ရပ်တည်၍          
ထုိရန်ပံုေငွတုိ<မှ အကျိ5းခံစားခွင့်များ ေပးရာတွင် လုံေလာက်မ� 
မရှိပါက အကျိ5းအေက� ာင်းေဖာ် ပြ ၍ ပြ ည်ေထာင်စုဘ>ာ 
ရန်ပံုေငွမှ ထည် ့ဝင်ခြ င်း၊ ေထာက်ပ့ံခြ င်း သုိ<မဟုတ် ေချးေငွများ 
ထုတ်ေချးခြ င်း  ပြ 5�ုိင်ရန် အလုပ်သမား၀န်ကH းီဌာန မှတစ််ဆင့် 
 ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရ အဖဲွ1သုိ< တင်ပြ  ေတာင်းခံ�ုိင်သည်။ 

 



၆၄ 

 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ1သည် ပုဒ်မခဲွ (က) အရ တင်ပြ  
ေတာင်းခံချက်�ှင့် စပ်လျ�်း၍ စိစစ်ပM းီ သင့်ေလျာ်ေသာ        
ေငွပမာဏကို ပြ ည်ေထာင်စုဘ>ာရန်ပံုေငွမှ ထည့်ဝင်ခြ င်း၊ 
ေထာက်ပ့ံခြ င်း သုိ<မဟုတ် သင့်ေလျာ်သည့် စည်းကမ်းချက်များြဖင့် 
ေချးေငွများ ထုတ်ေချးခြ င်း ပြ 5�ုိင်သည်။ 

  (ဂ) အလုပ်သမားဝန်ကH းီဌာနသည် ပြ ည်ေထာင်စုဘ>ာရန်ပံုေငွမှ 
ကျခံသုံးစဲွသည် ့ေငွ၊ ထည့်ဝင်ေငွ၊ ေထာက်ပ့ံေငွတုိ<�ှင့် 
စပ်လျ�်း၍ �ှစ်စ�် ရသံုးမှနး်ေခြ  ေငွစာရင်းကို ပြ ည်ေထာင်စု 
အစိးုရ အဖဲွ1သုိ< တင်ပြ ၍ အတည်ပြ 5ချက် ရယူပM းီ 
လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1အား  စီမံခန<်ခွဲ ေစရမည်။ 

 (ဃ) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1သည် ပြ ည်ေထာင်စုဘ>ာရန်ပုံေငွမှ ကျခံ 
သံုးစဲွသည် ့ေငွ၊ ထည့်ဝင်ေငွ၊ ေထာက်ပံ့ေငွတိ<ု�ှင့် စပ်လျ�း်၍ 
ပံုမှန် စာရငး်စစ်ေဆးမ�  ပြ 5လုပ်ရမည့်အပြ င် ပြ ည်ေထာင်စု 
စာရငး်စစ်ချ5ပ်Sုးံ၏ စာရင်းစစ်ေဆးမ�ကိုလညး် ခံယူရမည်။   
ထုိ<ပြ င် �ှစ်စ�် စာရငး်စစ်ေဆးချက် အစီရင်ခံစာကို 
အလုပ်သမားဝန်ကH းီဌာနသုိ< တင်ပြ ရမည်။ 

 (င)  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ1သည် ပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခဲွ (င)၊ ပုဒ်မ 
ခဲွငယ် (၁) �ှင့် ပုဒ်မ ၈၄၊ ပုဒ်မခဲွ (ဃ) တုိ<အရ အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မည့် လူမ�ဖူလံုေရး အိမ်ရာစီမံကိန်းများ 
အတွက် ေမြ ေနရာ�ှင့် စပ်လျ�်း၍ လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1၏ တင်ပြ  
ေတာင်းခံချက်အေပF အစုိးရက စီမံခန်<ခဲွေသာ ေမြ များမှ 
သင့်ေလျာ်သည့် ေမြ ကွက်များကုိ စည်းကမ်းချက်များ     
သတ်မှတ်၍ သံုးစဲွခွင့်  ပြ 5�ုိင်သည်။ ထုိ<ပြ င် ပြ ည်ေထာင်စု 
အစုိးရအဖဲွ1သည် လူမ�ဖူလံုေရး အိမ်ရာစီမံကိန်းအတွက် 
 ပြ ည်ေထာင်စုဘ>ာရန်ပံုေငွမှ လုိအပ်သလုိ ေထာက်ပ့ံေပး 
�ုိင်သည်။ 

 

 

 

 



၆၅ 

အခန်း (၁၀) 
စီမံခန်<ခဲွေရးဆုိင်ရာ အေရးယူခြ င်း၊  အငြ င်းပွားမ�များကုိ ေဖြ ရှင်းဆံုးဖြ တ်ခြ င်း�ှင့် 

အယူခံခြ င်း 
ထည့်၀င်ေက� းေငွ ေပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်မ�အတွက် ပျက်ကွက်ေက� း 
၈၈။ (က) ဤဥပေဒအရ ထည့်၀င်ေက� းေငွေပးရန် တာ၀န်ရှိေသာ 

အလုပ်ရှင်သည်  - 
  (၁) သက်ဆိုင်ရာ လူမ�ဖူလံုေရး ရန်ပံုေငွ�ှင့် အလုပ်တွင် 

ထိခိုက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွသိ<ု ထည် ့ဝင်ေက� းေငွ 
ေပးသွငး်ရန် ပျက်ကွက်လPင် ပျက်ကွက်သည့် 
လအတွက် ထည် ့ဝင်ေက� းေငွအပြ င် ထည့်ဝင်ေက� းေငွ၏ 
၁၀ ရာခုိင်��န်း ကုိ ပျက်ကွက်ေက� းအဖြ စ် ထပ်ေဆာင်း၍ 
သတ်မှတ်ချက် များ�ှင့်အညီ ေပးသွင်းရမည်။  ထုိ<ပြ င် 
ထည့်၀င်ေက� းေငွ ေပးသွင်းရန် ဆက်လက်၍ 
ပျက်ကွက်ေနလPင် ပျက်ကွက် သည့် လအသီးသီးအတွက် 
ေဖာ်ပြ ပါ ပျက်ကွက်ေက� းကုိ ထပ်ေဆာင်း၍ 
ေပးသွင်းရမည်။ 

  (၂) သက်ဆုိင်ရာ လူမ�ဖူလံုေရး ရန်ပံုေငွ�ှင့် အလုပ်တွင် 
ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွသုိ< အာမခံထားသူ 
အလုပ်သမား၏ လုပ်ခကုိ ေလPာ့ပြ ပM းီ ေပးသွင်းရမည့် 
ထည် ့ဝင်ေက� းေငွကုိ ေလPာ့၍ ေပးသွင်းလPင် ေသာ်လည်း 
ေကာင်း၊ အလုပ်သမားဦးေရကုိ ထိန်ချန်၍ ထည် ့ဝင်ေက� း 
ေငွ ေပးသွင်းလPင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမား၏ 
လုပ်ခထဲမှ �ုတ်ယူထားသည့် ထည့်ဝင်ေက� း ေငွကုိ 
ေပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်လPင် ေသာ်လည်းေကာင်း ပုဒ်မ 
ခဲွငယ် (၁) တွင် ပြ :ာန်းထားသည့်အတုိင်း ပျက်ကွက်သည့် 
လအတွက် ေလျာ့နည်းသည့် ထည် ့ဝင်ေက� းေငွ သုိ<မဟုတ် 
�ုတ်ယူထားသည့် ထည် ့ဝင်ေက� းေငွ တုိ<အပြ င် 
ေလျာ့နည်း၍ ေပးသွင်းထားသည့် ထည့်၀င်ေက� းေငွ၏ ၁၀ 
ရာခုိင်��န်းကုိ ပျက်ကွက်ေက� းအဖြ စ် သက်ဆုိင်ရာ 
ရန်ပံုေငွသုိ< သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ေပးသွင်းရမည်။ 
ထုိသုိ< ေပးသွင်းရန် ဆက်လက်၍ ပျက်ကွက်ေနလPင် 
ပျက်ကွက်သည့် လအသီးသီးအတွက် ေဖာ်ပြ ပါ 
ပျက်ကွက်ေက� းကုိ ထပ်ေဆာင်း၍ ေပးသွင်းရမည်။ 



၆၆ 

 (ခ) သက်ဆိုင်ရာ မM ိ5<နယ်လူမ�ဖူလံုေရးSုံးသည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ 
ေပးသွငး်ရန်ရှိေသာ ထည့်၀င်ေက� းေငွ�ှင့် ပျက်ကွက်ေက� း 
တုိ<ကို တွက်ချက်ပM းီ သတ်မှတ်သည့် ေန<ရက်အတွင်း 
ေပးသွငး်ရန် သက်ဆုိင်ရာ အလုပ်ရှင်ထံသုိ< အေက� ာင်းက� ား 
ရမည်။  ထုိ< ပြ င် ေပးသွင်းသည့် ေငွေက� းများကုိ သက်ဆုိင်ရာ 
ရန်ပံုေငွသုိ< ေပးသွင်းေစရမည်။ 

အငြ င်းပွားမ�များကုိ ေဖြ ရှင်း ဆံုးဖြ တ်ခြ င်း 

၈၉။ (က) ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ ကိစUတစ်ရပ်ရပ်�ှင့် စပ်လျ�်း၍ ေပFေပါက် 
ေသာ အငြ င်းပွားမ�များကုိ ေဖြ ရှင်း ဆံုးဖြ တ်ေပးရန် သက်ဆုိင်ရာ  
 မM ိ5<နယ်လူမ�ဖူလံုေရးSံုးသုိ< တင်ပြ �ုိင်သည် - 

  (၁) လုပ်ငနး်ဌာန တစ်ခုခုသည် ဤဥပေဒ�ှင့် သက်ဆုိင်ြခင်း 
ရှိ မရှိ ကိစU၊ 

  (၂) အလုပ်ရှင်�ှင့် အလုပ်သမားတုိ<သည် ဤဥပေဒ�ှင့် 
သက်ဆိုင်ခြ င်း ရှိ မရှိ ကိစU၊ 

  (၃) ဤဥပေဒအရ ထည် ့ဝင်ေက� းေပးရန် တာဝန်�ှင် ့ 
ထည် ့ဝင်ေက� းေငွ၊ ပျက်ကွက်ေက� းေငွ ပမာဏ�ှင့် 
စပ်လျ�်းသည် ့ ကိစU၊ 

  (၄)  အကျိ5းခံစားခွင့်များ ရထုိက်ခွင့် ရှိ မရှိ ကိစU၊ 

  (၅) အကျိ5းခံစားခွင့် အပြ ည့်အ၀ ရ မရ �ှင့် ေငွေက� းအကျိ5း 
ခံစားခွင့် ပမာဏ သိ<ုမဟုတ် ယင်းအကျိ5းခံစားခွင့်                
ေပးသည့် နညး်လမ်းတုိ<�ှင့် စပ်လျ�်းသည့်ကိစU၊ 

  (၆) အလုပ်ရှင်က ပုဒ်မ ၆၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ 
တားမြ စ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက် ကျ]းလွန်သည့်အတွက် 
ထိခိုက်နစ်နာမ��ှင့် စပ်လျ�်း၍ အာမခံထားသူက 
တင်ပြ သည့်ကိစU။ 

 

 



၆၇ 

 (ခ) ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ အငြ င်းပာွးမ�များအနက် လူမ�ဖူလုံေရး�ှင့်    
အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် တစ်ရပ်ရပ်�ှင့် 
သက်ဆိုင်ေသာ အငြ င်းပွားမ�ကို လည်းေကာင်း၊ အလုပ်ရှင်က 
ပုဒ်မ ၆၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ တားမြ စ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက် 
ကျ]းလွန်သည့်အတွက် ထိခုိက်နစ်နာမ��ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ 
အငြ ငး်ပွားမ�ကုိ လည်းေကာင်း  မM ိ5<နယ်လူမ�ဖူလံုေရးSုံးမှ 
တာဝန်ခံအရာရှိသည် အငြ င်းပွားသူများကို ဆင့်ေခF၍ 
သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ဦးစွာေစ့စပ်ညJိ�ိ�င်း ပM းီ �ှစ်ဖက် 
သေဘာတူ ေဖြ ရှင်းေပးရမည်။ 

 (ဂ)  မM ိ5<နယ်လူမ�ဖူလံုေရးSုံးမှ တာဝန်ခံအရာရှိသည် ပုဒ်မခွဲ (ခ) 
အရ ေစ့စပ်ညJိ�ိ�င်းပM းီ �ှစ်ဖက်သေဘာတူ ေဖြ ရှင်းေပး 
ေသာ်လည်း ေပြ လည်မ�မရရှိသည့် ကိစUကုိ လညး်ေကာင်း၊ 
ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ အငြ င်းပွားမ�ကိစU တစ်ရပ်ရပ်ကုိ လည်းေကာင်း၊              
သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ စံုစမ်းစစ်ေဆးမ� ပြ 5လုပ်ပM းီ 
သင့်ေလျာ်သည့် ဆံုးဖြ တ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ချမှတ်�ုိင်ရန် 
ထုိစံုစမ်းစစ်ေဆးချက်များကုိ သေဘာထားမှတ်ချက်�ှင့်အတူ 
တုိင်းေဒသကH းီ သုိ<မဟုတ် ပြ ည်နယ်လူမ�ဖူလံုေရးSံုးသုိ< တင်ပြ  
ရမည်။   

 (ဃ) ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ အငြ ငး်ပွားသည့် ကိစUများ�ှင့် စပ်လျ�း်၍ 
မည်သည့် တရားSုံးတွင်မP တရားမေက� ာင်းအရ တရားစဲွဆိုခွင့် 
မရှိေစရ။  သုိ<ရာတွင် ကျန်ရစ်ေသာ မီှခိုသူများမှာ တရားဝင် 
အေမွဆက်ခံသူများ ဟုတ် မဟုတ်ကုိ လည်းေကာင်း၊               
ထုိသူတို<က တရားဝင် အကျိ5းဆက်ခံခွင့် ရှိ မရှိ ကုိ 
လည်းေကာင်း အငြ င်းပွားမ��ှင့် စပ်လျ�်း၍ သက်ဆိုင်ရာ 
တရားSုံး၏ ဆံုးဖြ တ်ချက်အတိုင်း ဖြ စ်ေစရမည်။ 

 

 

 

 



၆၈ 

၉၀။ တုိင်းေဒသကH းီ သို<မဟုတ် ပြ ည်နယ်လူမ�ဖူလုံေရးSုံးသည်- 

 (က)  ပုဒ်မ ၈၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ တင်ပြ ချက်ကို စိစစ်ပM းီ လုိအပ် 
ပါက စံုစမး်စစ်ေဆးမ�များ ထပ်မံ ပြ 5လုပ်ခြ ငး် သို<မဟုတ် 
ထပ်မံပြ 5လုပ်ေစခြ င်း ပြ 5�ုိင်သည်။  

 (ခ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ေဆာင်ရွက်ပM းီေနာက် သက်ဆုိင်ရာ  
အငြ င်းပွားသူများအား ထုေချေဖြ ရှင်းခွင့်ေပးခြ င်း�ှင့် �ှစ်ဖက် 
 က� ားနာခြ င်းများပြ 5ပM ီး အငြ င်းပွားမ��ှင့် စပ်လျ�်း၍ 
သင့်ေလျာ်သည့် ဆံုးဖြ တ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ချမှတ်  �ုိင်သည်။   

လူမ�ဖူလံုေရး အယူခံခံုအဖဲွ1 ဖဲွ1စည်းခြ င်း�ှင့် အယူခံခြ င်း 

၉၁။ (က) လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1သည် တိုင်းေဒသကH းီ သုိ<မဟုတ် ပြ ည်နယ် 
လူမ�ဖူလံုေရးSုံး၏ ဆံုး ဖြ တ်ချက်အေပF အယူခံမ�ကို က� ားနာ 
�ုိင်ရန် သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂ[ိ5လ်များ ပါ၀င်သည့် လူမ�ဖူလုံေရး 
အယူခံခံုအဖဲွ1ကုိ ဖွဲ1စည်းရမည်။ 

 (ခ) ပုဒ်မ ၉၀၊ ပုဒ်မခဲွ (ခ) အရ တုိင်းေဒသကH းီ သိ<ုမဟုတ် ပြ ည်နယ် 
လူမ�ဖူလံုေရးSုံး၏ ဆုးံဖြ တ်ချက်ကို မေကျနပ်သူသည် 
လူမ�ဖူလံုေရး အယူခံခံုအဖွ1ဲသုိ< ထိုဆံုး ဖြ တ်ချက် ချမှတ်သည် ့ 
ေန<မှ ရက်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ 
အယူခံ�ုိင်သည်။ 

 (ဂ) လူမ�ဖူလံုေရး အယူခံခံုအဖွဲ1သည် ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အယူခံမ�ကို 
စိစစ်က� ားနာပM းီ တုိင်းေဒသကH းီ သုိ<မဟုတ် ပြ ည်နယ် 
လူမ�ဖူလံုေရးSုံး၏ ဆံုးဖြ တ်ချက်ကို အတည်ပြ 5ခြ င်း၊ 
ပယ်ဖျက်ခြ င်း၊ ပြ င်ဆင်ခြ င်း သုိ<မဟုတ် လိုအပ်ေသာ 
စံုစမ်းစစ်ေဆးမ�များ ထပ်မံပြ 5လုပ်ေစပM းီ ပြ န်လည်တင်ပြ ေစကာ 
ဆံုးဖြ တ်ခြ င်း  ပြ 5�ုိင်သည်။ 

 

 

 



၆၉ 

ထည့်၀င်ေက� းေငွ�ှင့် ပျက်ကွက်ေက� း ေပးသွင်းရန် တမင်ပျက်ကွက်မ�အတွက် 
တရားစဲွဆုိခြ င်း 

၉၂။ သက်ဆုိင်ရာ မM ိ5<နယ်လူမ�ဖူလံုေရးSံုးသည် အလုပ်ရှင်က ထည့်၀င် 
ေက� းေငွ�ှင့် ပျက်ကွက်ေက� းများကုိ ေပးသွင်းရန် တမင်ပျက်ကွက်ေက� ာင်း ေတွ1ရိှ 
ရသည့်အခါ ေအာက်ပါအချက် တစ်ရပ်ရပ်ေပFေပါက်ပါက ထုိပျက်ကွက်သည့် 
အလုပ်ရှင်အား သက်ဆုိင်ရာတရားSံုးတွင် တရားစဲွဆုိ�ုိင်သည် - 

 (က) ထည် ့ဝင်ေက� းေငွ�ှင့် ပျက်ကွက်ေက� းများ ေပးသွငး်ရန် 
ပျက်ကွက်သည့်အတွက် မM ိ5<နယ်လူမ�ဖူလုံေရးSုံးက ေနာက်ဆုံး 
ထား၍ ေပးသွင်းရန် သတ်မှတ်သည့်ေန<မှ ရက်ေပါင်း ၃၀ 
အတွင်း အလုပ်ရှင်က ေပးသွင်းမ� မရှိခြ ငး်၊ 

 (ခ) ပုဒ်မ ၉၁၊ ပုဒ်မခဲွ (ခ) အရ အလုပ်ရှင်က အယူခံ�ိုင်သည့် 
ကာလ ကုန်ဆံုး ခြ င်း၊ 

 (ဂ) ပုဒ်မ ၉၁၊ ပုဒ်မခဲွ (ခ) အရ အလုပ်ရှင်က အယူခံမ�တွင် 
လူမ�ဖူလံုေရး အယူခံခံုအဖဲွ1က က� ားနာပM းီ ထည့်ဝင်ေက� းေငွ�ှင့် 
ပျက်ကွက်ေက� းများ ေပးသွင်းရန် ဆံုးဖြ တ်ချက် ချမှတ် 
ေသာ်လည်း အလုပ်ရှင်က ေပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြ င်း။ 

အခန်း (၁၁) 
 ပြ စ်မ��ှင့် ပြ စ်ဒဏ်များ 

၉၃။ ပုဒ်မ ၉၂ အရ တရားစွဲဆုိခြ ငး် ခံရ ေသာ မည်သည့် အလုပ်ရှင်မဆုိ 
ထည့်၀င်ေက� းေငွ�ှင့် ပျက်ကွက်ေက� းများကို ေပးသွင်းရန် တမင်ပျက်ကွက် 
ေက� ာင်း ပြ စ်မ�ထင်ရာှး စီရင်ခြ င်းခံရလPင် ထိုသူကုိ တစ်�ှစ်ထက် မပုိေသာ 
ေထာင်ဒဏ်  ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်  ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုးံ  ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။  

၉၄။ (က) မည်သည့်အလုပ်ရှင်မဆို ပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခဲွ (က) �ှင့် ပုဒ်မ ၄၈၊ 
ပုဒ်မခဲွ (က) တုိ<ပါ မှတ်ပံုတင်၍ အာမခံထားရန် တာ၀န် 
တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ေက� ာင်း  
 ပြ စ်မ�ထင်ရာှး  စီရင်ခြ င်းခံရလPင် ထုိသူကုိ တစ်�ှစ်ထက်                 
မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်  ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်  ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လံုး 
 ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 



၇၀ 

 (ခ) မည်သည့် အလုပ်ရှင်မဆို ပုဒ်မ ၅၃၊ ပုဒ်မခဲွ (ခ)၊ ပုဒ်မ ၇၇ �ှင့် 
ပုဒ်မ ၇၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) တုိ<ပါ တားမြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ 
ေဖာက်ဖျက်ေက� ာင်း ပြ စ်မ�ထင်ရာှး စီရင်ခြ ငး် ခံရလPင် ထုိသူကုိ 
ေခြ ာက်လထက် မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်  ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ် 
 ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လံုး  ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

 (ဂ)  မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၇၁ ပါ တားမြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ 
ေဖာက်ဖျက်ေက� ာင်း ပြ စ်မ�ထင်ရာှး စီရင်ခြ င်းခံရလPင် ထိုသူကုိ 
ေခြ ာက်လထက် မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ် ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ် 
 ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လံုး ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

 (ဃ) မည်သည့်အလုပ်ရှင်မဆို ပုဒ်မ ၅၄၊ ပုဒ်မခဲွ (က)၊ ပုဒ်မ ၇၄ �ှင့် 
ပုဒ်မ ၇၅  တုိ<ပါ လိုက်နာရမည့် တာ၀န် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ 
လုိက်နာ ေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက် ေက� ာင်း  ပြ စ်မ�ထင်ရာှး 
စီရင်ခြ ငး် ခံရလPင် ထုိသူကုိ သုံးလထက် မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် 
 ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်  ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လံုး  ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

 (င) မည်သူမဆုိ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ 
စည်းမျ�်း၊ စည်းကမ်း�ှင် ့ အမိန်<တုိ<ပါ တားမြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ 
ေဖာက်ဖျက် ကျ]းလွန်ေက� ာင်း ပြ စ်မ�ထင်ရှား စီရင်ခြ င်း ခံရလPင် 
ထုိသူကုိ သံုးလထက် မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ် ဖြ စ်ေစ၊           
ေငွဒဏ် ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လံုး ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 



၇၁ 

အခန်း (၁၂) 

အေထွေထွ 

၉၅။ (က) သက်ဆိုင်ရာ မM ိ5<နယ်လူမ�ဖူလုံေရးSုံးသည် ပုဒ်မ ၉၃ �ှင် ့ ပုဒ်မ 
၉၄ တုိ<အရ ပြ စ်မ�များကုိ လူမ�ဖူလံုေရးအဖွ1ဲ၏ တရားစဲွဆိုရန် 
 ကH ိ5တင်ခွင့်ပြ 5ချက် ရရှိမှသာ တရားစွဲဆုိရမည်။ 

 (ခ) ေပးရန်ရှိသည့် ထည့်၀င်ေက� းေငွ�ှင့် ပျက်ကွက်ေက� းများ 
အားလံုးကုိ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ တရားစွဲဆိုခြ င်း ခံရသူက 
တရားစွဲဆုိခံရပM းီေနာက် အပM းီသတ် အမိန<်ချမှတ်ခြ ငး် မပြ 5မီ      
သက်ဆိုင်ရာ  ရန်ပုံေငွသုိ< ေပးသွငး်သည့်အခါ သက်ဆုိင်ရာ 
လူမ�ဖူလံုေရးSုံးက လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1၏ ခွင့်ပြ 5ချက်ရယူပM ီး 
ထုိအမ�ကုိ Sုပ်သိမ်းေပးရန် သက်ဆုိင်ရာ တရားSုံးသုိ< 
ေလPာက်ထားရမည်။ 

၉၆။ ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ လုပ်ငနး်တာဝန်များကို သေဘာရိုးဖြ င် ့ 
ေဆာင်ရွက်ေသာ မည်သည့်ပုဂ[ိ5လ် သိ<ုမဟုတ် အဖွ1ဲအစည်းကုိမဆို 
 ပြ စ်မ�ေက� ာငး်အရ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားမေက� ာင်းအရ 
ေသာ်လည်းေကာင်း တရားစွဲဆိုခွင့် မရှိေစရ။ 

၉၇။ အစိးုရဝန်ထမ်း မဟုတ်ေသာ လူမ�ဖူလံုေရးအဖွ1ဲ၏ အဖွ1ဲဝင်၊ 
အလုပ်အမ�ေဆာင် ေကာ်မတီ၀င်၊ လူမ�ဖူလုံေရး အယူခံခုံအဖွ1ဲ၏ အဖွ1ဲဝင်၊  
ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ အကH ံေပးအဖဲွ1၏ အဖဲွ1ဝင်�ှင့် ဤဥပေဒအရ တာဝန်ေပးအပ် 
သည့် အခြ ားအဖဲွ1ဝင် တစ်ဦးဦး သုိ<မဟုတ် ပုဂ[ိ5လ် တစ်ဦးဦးသည် ဤဥပေဒအရ 
ေပးအပ်ေသာ လုပ်ငနး်တာဝန်များကုိ ထမ်းေဆာင်ေနချိန်တွင်  ပြ ည်သူ<ဝန်ထမ်း 
 ဖြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၉၈။ ဤဥပေဒအရ လူမ�ဖူလံုေရးရန်ပံုေငွ�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� 
အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွသို< ထည် ့ဝင်ေက� းေငွ�ှင့် ပျက်ကွက်ေက� းများ 
ေပးသွငး်ခြ င်း�ှင့် စပ်လျ�်း၍ လည်းေကာင်း၊ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပးေသာ 
အကျိ5းခံစားခွင့်များ�ှင့် စပ်လျ�်း၍ လည်းေကာငး် တံဆိပ်ေခါင်းခွန်�ှင့် 
၀င်ေငွခွန် ေပးေဆာင်ခြ င်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိေစရမည်။    

 



၇၂ 

၉၉။ �ုိင်ငံေတာ်သမ@တသည် �ုိင်ငံေတာ်၏ အကျိ5းငှာ ဤဥပေဒပါ 
 ပြ :ာနး်ချက် အားလုံးကုိ ြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ  ဖြ စ်ေစ 
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငနး်စီမံချက်အရ လတ်တေလာ 
ေဆာင်ရွက်ရန် မလုိအပ်ေသးေသာ ေဒသများကုိ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
ဤဥပေဒ�ှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငနး်ဌာန တစ်ခုခုကုိ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
အလုပ်ရှင်�ှင့် အလုပ်သမား အမျိ5းအစားကုိ ေသာ်လည်းေကာင်း 
အမိန<်ေက� ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်၍ ကင်းလွတ်ခွင့်  ပြ 5�ုိင်သည်။ 

၁၀၀။ အလုပ်သမားဝန်ကH းီဌာနသည် �ုိင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရး 
ဖံွ1 ဖM ိ5းတုိးတက်မ�၊ ဘ>ာရန်ပံုေငွ ဖူလံုမ��ှင့် လုပ်ငနး်ဌာနများ၏ စီးပွားေရး 
ဖံွ1 ဖM ိ5းတုိးတက်မ�တုိ<ကို လည်းေကာငး်၊ ေပြ ာငး်လဲလာသည့် လူမ�ေရး 
လုိအပ်ချက်များကုိ လညး်ေကာင်း၊ နယ် ေြမ ေဒသအလုိက် ဇုန်အလုိက် 
ဖံွ1 ဖM ိ5းတုိးတက်မ� အ ေြခအေနများကုိ လည်းေကာင်း အ ေြခပြ 5၍ လူမ�ဖူလုံေရး 
ရန်ပံုေငွ�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွအတွက် 
သတ်မှတ်ထားသည့် ထည့်၀င်ေက� း��နး်ထားများ�ှင့် အကျိ5းခံစားခွင့်များကုိ 
 ပြ င်ဆင်ခြ ငး်�ှင့်  အာမခံစနစ်များ အဆင် ့ဆင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ခြ ငး်ကုိ 
လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1�ှင့် ညJိ�ိ�င်း၍  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ1၏ အတည်ပြ 5ချက်ဖြ င့် 
အမိန<်ေက� ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်၍ ေဆာင်ရွက်�ုိင်သည်။ 

၁၀၁။ (က) ၁၉၅၄ ခု�ှစ်၊ လူမ�ဖူလုံေရး အက်ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထား 
ေသာ အာမခံစနစ်အတွက် ထည့်၀င်ေက� းေငွ ေပးသွင်းခ့ဲသည့် 
အလုပ်ရှင်�ှင့် အလုပ်သမားတုိ<သည် ဤဥပေဒ�ှင့်အညီ    
တည်ေထာင်ထားေသာ လူမ�ဖူလံုေရး ရန်ပံုေငွ�ှင့် အလုပ်တွင် 
ထိခိုက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွသို< ထည့်၀င်ေက� းေငွများ 
ကုိ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ဆက်လက် ေပးသွင်းရမည်။ 

   (ခ) ဤဥပေဒ အာဏာတည်ပM းီေနာက် ေတာင်းဆိုခွင့်ရှိေသာ         
အကျိ5းခံစားခွင့် အားလုးံ�ှင့် စပ်လျ�်း၍ ဤဥပေဒအရ 
သတ်မှတ်ထားသည့် ထည့်၀င်ေက� းကာလ ပြ ည့်မီမှသာလPင် 
ဤဥပေဒအရ ခွင့်ပြ 5ထားေသာ အကျိ5းခံစားခွင့်များကုိ 
သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ခံစားခွင့် ရှိေစရမည်။  

 (ဂ) ၁၉၅၄ ခု�ှစ်၊ လူမ�ဖူလံုေရး အက်ဥပေဒအရ ေပးရန်ရိှသည့် 
အေထွေထွအရပ်ရပ် အာမခံစနစ်အတွက် အကျိ5းခံစားခွင့်များကုိ 
ဤဥပေဒပါ ကျန်းမာေရး�ှင့် လူမ�ေရး ေစာင့်ေရှာက်မ� ရန်ပံုေငွမှ 
ကျခံသံုးစဲွရမည်။ 



၇၃ 

 (ဃ) ၁၉၅၄ ခု�ှစ်၊ လူမ�ဖူလံုေရး အက်ဥပေဒအရ ေပးရန်ရှိသည့် 
အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အာမခံစနစ်အတွက် အကျိ5းခံစားခွင့်             
များကုိ ဤဥပေဒပါ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့်                
ရန်ပံုေငွမှ ကျခံသံုးစဲွရမည်။ 

၁၀၂။ အာမခံထားသူသည် လုပ်ခကုိ �ိုင်ငံခြ ားသံုးေငွဖြ င့် ရရှိပါက 
လူမ�ဖူလံုေရး ရန်ပံုေငွ�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ� အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွတိ<ုသုိ< 
ထည့်၀င်ေက� းေငွများကို သတ်မှတ်ထားေသာ ��နး်ထားများအတုိင်း �ိုင်ငံခြ ား 
သံုးေငွဖြ င့် ေပးသွင်းရမည်ြဖစ်ပM းီ လူမ�ဖူလံုေရး�ှင့် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ�             
အကျိ5းခံစားခွင့် အသီးသီးကိုလည်း သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ �ုိင်ငံခြ ား 
သံုးေငွဖြ င့် ခံစားခွင့် ရှိေစရမည်။ 

၁၀၃။ ဤဥပေဒပါ ပြ :ာနး်ချက်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် 
ရာတွင်  - 

 (က) အလုပ်သမားဝန်ကH ီးဌာနသည် လူမ�ဖူလံုေရးအဖဲွ1�ှင့် ညJိ�ိ�င်း၍ 
လုိအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျ�်း�ှင် ့ စည်းကမ်းများကုိ 
 ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ1၏ အတည်ပြ 5ချက်ဖြ င့် ထုတ်ပြ န်�ုိင် 
သည်။   

 (ခ) အလုပ်သမားဝန်ကH ီးဌာန�ှင့် လူမ�ဖူလုံေရးအဖွဲ1 တုိ<သည်                 
လုိအပ်ေသာ အမိန<်ေက� ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန<်၊ ညAန်က� ားချက်�ှင့် 
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို  ထုတ်ပြ န်�ိုင်သည်။ 

၁၀၄။ ဤဥပေဒ စတင် အာဏာတည်သည့် ေန<မှစ၍ ၁၉၅၄ ခု�ှစ်၊ 
လူမ�ဖူလံုေရး အက်ဥပေဒသည် အာဏာတည်ခြ င်းမှ ရပ်စဲေစရမည်။  

------------------------------ 

  ပြ ည်ေထာင်စုသမ@တ မြ န်မာ�ိုင်ငံေတာ် ဖွ1ဲစညး်ပံု အေခြ ခံဥပေဒအရ 
က\�်ုပ် လက်မှတ် ေရးထိးုသည်။ 

 (ပံု)သိနး်စိန် 

 �ုိင်ငံေတာ် သမ@တ 
  ပြ ည်ေထာင်စုသမ@တ မြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် 

 


