၂၀၁၂ ခု ှစ်၊ လူမဖူလုံေရးဥပေဒ
မာတိကာ
စ ်

အေကာင်းအရာ

စာမျက် ာှ

၁။

အခန်း (၁)
အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ြခင်း ှင့် အဓိပ*ာယ်ေဖာ်ြပချက်

၁

၂။

အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ

၅

၃။

အခန်း (၃)
လူမဖူလုံေရး အဖွဲ1 ဖွဲ1စည်းြခင်း ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၆

၄။

အခန်း (၄)
လူမဖူလုံေရး ုံးများ၊ ေဆး ုံများ၊ ေဆးခန်းများ ဖွဲ စည်းြခင်း
ှင့် ၀န်ထမ်းများ ခန် အပ်တာ၀န်ေပးခ
ြ င်း

၉

၅။

အခန်း (၅)
လူမဖူလုံေရးစနစ် ှင့် အကျိ5းခံစားခွင့်များ

၁၂

၆။

အခန်း (၆)
အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် အာမခံစနစ် ှင့်
သက်ဆိုင်ြခင်း၊ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ&းခံစားခွင့်
ရန်ပုံေငွ ှင့် အကိျ5းခံစားခွင့်များ

၃၇

၇။

အခန်း (၇)
၄၆
လူမဖူလုံေရးရန်ပုံေငွ ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့်
ရန်ပုံေငွ ှစ်ရပ်လုံး ှင့်သက်ဆိုင်သည့် ြပ:ာန်းချက်များ

၈။

အခန်း (၈)
၆၀
လူမဖူလုံေရးရန်ပုံေငွ ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့်
ရန်ပုံေငွတို<ကို ထူေထာင်ထိန်းသိမ်းြခင်း

စ ်

အေကာင်းအရာ

စာမျက် ာှ

၉။

အခန်း (၉)
ြပည်ေထာင်စုဘ>ာရန်ပုံေငွ မှ ထည့်ဝင်ေထာက်ပံ့ ြခင်း

၆၃

၁၀။

အခန်း (၁၀)
စီမံခန်<ခွဲေရးဆိုင်ရာ အေရးယူ ြခင်း၊ အင
ြ င်းပွားမများကို
ေြဖရှင်းဆုံး ြဖတ်ြခင်း ှင့် အယူခံ ြခင်း

၆၅

၁၁။

အခန်း(၁၁)
ြပစ်မ ှင့် ြပစ်ဒဏ်များ

၆၉

၁၂။

အခန်း (၁၂)
အေထွေထွ

၇၁

ြပည်ေထာင်စုသမ)တြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်
ြပည်ေထာင်စုလ*တ်ေတာ်
၂၀၁၂ ခု ှစ်၊ လူမဖူလုံေရး ဥပေဒ

ြပည်ေထာင်စုသမ@တြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်
ြပည်ေထာင်စုလAတ်ေတာ်
၂၀၁၂ ခု ှစ်၊ လူမဖူလုံေရး ဥပေဒ
( ြပည်ေထာင်စု လAတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၁၅)
၁၃၇၄ ခု ှစ်၊ ဝါေခါင်လဆန်း ၁၄ ရက်
(၂၀၁၂ ခု ှစ်၊ သဂုတ်လ ၃၁ ရက်)
ြပည်ေထာင်စု လAတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပ:ာန်းလိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်၊ စတင် အာဏာတည်ြခင်း ှင့် အဓိပ*ာယ်ေဖာ်ြပချက်များ
၁။

(က) ဤဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခု ှစ်၊ လူမဖူလုံေရး ဥပေဒ ဟု
ေခFတွင် ေစရမည်။
(ခ)

ဤဥပေဒသည် ိုင်ငံေတာ်သမ@တက အမိန်<ေကာ်ြငာစာ ထုတ်
ြပန်၍ သတ်မှတ်သည့်ေန<ရက်မှ စတင် အာဏာတည်ေစရ
မည်။

(ဂ)

ဤဥပေဒသည် ၁၉၅၄ ခု ှစ်၊ လူမဖူလုံေရး အက်ဥပေဒအရ
အကျ5ံးဝင် သက်ဆိုင်ခဲ့သည့် အရပ်ေဒသများတွင် ဆက်လက်
အကျ5ံးဝင် သက်ဆိုင်ေစရမည်။ ဤဥပေဒ ထပ်မံ အကျ5ံးဝင်
သက်ဆိုင်ေစရမည့် အရပ်ေဒသများကို အလုပ်သမားဝန် Hကီး
ဌာနက လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1 ှင့် ညJိ ိင်း၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ
အဖွဲ1၏ အတည် ြပ5ချက် ြဖင့် အမိန်<ေကာ် ြငာစာ ထုတ် ြပန်၍
သတ်မှတ် ိုင်သည်။

၂။
ဤဥပေဒတွင် ပါရှိေသာ ေအာက်ပါ စကားရပ်များသည် ေဖာ် ြပပါ
အတိုင်း အဓိပ*ာယ် သက်ေရာက်ေစရမည် M ဲတမ်း
(က) အလုပ်သမား ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းဌာန တစ်ခုခုတွင် အမ
ြဖစ်ေစ၊ ယာယီြဖစ်ေစ ကာယအား သို<မဟုတ် ဉာဏအားကို
အသုံး ြပ5ပ
M ီး လုပ်ကိုင်၍ ရရှိေသာ လုပ်ခ ြဖင့် အသက်ေမွးဝမ်း
ေကျာင်းမြပ5ေနသူကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် လုပ်ခရ
သည် ြဖစ်ေစ၊ မရသည်ြဖစ်ေစ အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက် ရှိေသာ
အလုပ်သင်များ၊ ပညာသင်များလည်း ပါဝင်သည်။ သို<ရာတွင်
အလုပ်ရှင် ှင့် အတူေန Mပီး အလုပ်ရှင်အေပF မှီခိုေနေသာ
အလုပ်ရှင်၏ မိသားစု မပါဝင်။

၂
အလုပ်ရှင် ဆိုသည်မှာ အလုပ်သမားအား လုပ်ခေပးရန် တာ၀န်
ရှိသူ၊ အလုပ်ခန်<ထားမ သေဘာတူညီချက် ြဖင့် အလုပ်သမား
အား ခန်<ထားသူ၊ အလုပ်ရှင်၏ကိုယ်စား စီမံအုပ်ချ5ပ်သူ တို<ကို
ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ဤဥပေဒ၌ အခ
ြ ားနည်း ြဖင့်
သီးြခားပ
ြ :ာန်းထားခ
ြ င်း မရှိလPင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ
သို<မဟုတ် အကျိ5းတူဖက်စပ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ ှင့် အလုပ်ရှင်
ေသဆုံးသည့်အခါ ယင်း၏အေမွဆက်ခံသူ၊ လုပ်ငန်း ဆက်ခံသူ
သို<မဟုတ် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်တို<လည်း ပါဝင်သည်။
(ဂ) အာမခံထားသူ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒ ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ
လုပ်ငန်းဌာန တစ်ခုခုတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိMပီး၊ လူမဖူလုံေရး
စနစ် ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် အာမခံစနစ်တို<
တွင် မှတ်ပုံတင်Mပီး အာမခံထားရှိေသာ အလုပ်သမားကို ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ အာမခံထားရန် တာဝန်ရှိေသာ အလုပ်သမား
ကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဤဥပေဒ ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ လုပ်ငန်း
ဌာနတစ်ခုခုတွင် လုပ်ကိုင်ြခင်း မရှိေစကာမူ လူမဖူလုံေရးစနစ်
ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် အာမခံစနစ်တို<တွင်
မိမိတို<ဆ Qအေလျာက် အာမခံထားရှိသူကို ေသာ်လည်းေကာင်း
ဆိုသည်။
(ဃ) လုပ်ငန်းဌာန ဆိုသည်မှာ ပုဒ်မ ၁၁၊ ပုဒ်မခွဲ(က) ပါ အလုပ်Sုံ
ှင့် အဖွဲ1အစည်းများကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အဆိုပါ
လုပ်ငန်းဌာန၏ အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ေသာ အလုပ်ေနရာ တစ်ခု
ခုလည်း ပါ၀င်သည်။
(င) လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွ ဆိုသည်မှာ အာမခံထားသူများအတွက်
ေနာင်ေရးစိတ်ေအးMပီး ပူပင်ေသာကမရှိေစရန် စီမံထားရှိေသာ
ကျန်းမာေရး ှင့် လူမေရး ေစာင့်ေရှာက်မ ရန်ပုံေငွ၊ မိသားစု
ေထာက်ပံ့မရန်ပုံေငွ၊ အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်းမရှိမ အကျိ5း
ခံစားခွင့်၊ သက်ြပည့်အMငိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့် ှင့် ကျန်ရစ်သူ
အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွ၊ အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်မအတွက် အကျိ5း
ခံစားခွင့်ရန်ပုံေငွ၊ လူမဖူလုံေရး အိမ်ရာစီမံကိန်း ရန်ပုံေငွတို<ကို
လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမား၀န် Hကီးဌာနက လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1 ှင့်
ညJိ ိင်း၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ1၏ အတည်ြပ5ချက်ြဖင့်
သတ်မှတ်ေသာ
အခ
ြ ားလူမဖူလုံေရး
ရန်ပုံေငွတို<ကို
လည်းေကာင်း ဆိုသည်။
(ခ)

၃
အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ ဆိုသည်မှာ အလုပ်သမားသည် အလုပ်
ခွင်အတွင်း ှင့် အလုပ်ခွင် ြပင်ပတွင် အလုပ်ကို အေကာင်း ြပ5
၍ြဖစ်ေစ၊ အလုပ်တာ၀န် ှင့် ဆက်စပ်၍ြဖစ်ေစ၊ အလုပ်ရှင်၏
အကျိ5းငှာ အခ
ြ ားလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ြဖစ်ေစ၊
အလုပ်တာ၀န်
ထမ်းေဆာင်ရန်
အလုပ်ခွင်သို<အသွား
သို<မဟုတ်
အလုပ်ခွင်မှအြပန်
လမ်းခရီးတွင်ြဖစ်ေစ
ြဖစ်ေပFေသာ မေတာ်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမ၊ ေသဆုံးမ
သို<မဟုတ် အလုပ် ှင့်ဆိုင်သည့် ေရာဂါရရှိမကို ဆိုသည်။
ယင်းစကားရပ်တွင် လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအ Tရာယ်ကင်းရှင်းေရး
ှင့်စပ်လျ ်းသည့် အမိန်< ှင့်ညAန် ကားချက်များ၊ စည်းမျ ်း
စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန် တမင်ပျက်ကွက် ြခင်းေကာင့်
ရရှိသည့် ထိခိုက်မ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စီမံထားရှိသည့်
ေဘးအ Tရာယ် အကာအကွယ်၊ အတားအဆီးပစUည်းကိရိယာ
များကို ဖယ်ရှားြခင်း သို<မဟုတ် အသုံးမပ
ြ 5ခ
ြ င်းေကာင့်ရရှိသည့်
ထိခိုက်မ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အရက်ေသစာ ေသာက်စားမ
သို<မဟုတ် မူးယစ်ေဆး၀ါး သုံးစွဲမေကာင့် ရရှိသည့် ထိခိုက်မ
ေသာ်လည်းေကာင်း မပါ၀င်။
(ဆ) အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်းမရှိမ ဆိုသည်မှာ အလုပ်တွင်ထိခိုက်
မေကာင့် မဟုတ်ဘဲ မကျန်းမာမ ှင့် မီးဖွားမ အပါအ၀င် အခ
ြ ား
အေကာင်းတစ်စုံတစ်ရာေကာင့် ရရှိသည့် ထိခိုက်မ သို<မဟုတ်
ေရာဂါရရှိမ ြဖစ်ေပFရာမှ အမ
M ဲတမ်း အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်း
မရှိမကို ဆိုသည်။
(ဇ) အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန််ပုံေငွ ဆိုသည်မှာ
အလုပ်ရှင်က မိမိ၏ အလုပ်သမားများအတွက် အလုပ်တွင်
ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့်များ ရရှိေစရန် ေပးသွင်းသည့်
ထည့်၀င်ေ ကးေငွများ ြဖင့် ထူေထာင်ထားရှိေသာ ရန်ပုံေငွကို
ဆိုသည်။
(ဈ) လူမဖူလုံေရး ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ
အကျိ5းခံစားခွင့်
ဆိုသည်မှာ အာမခံထားသူများအား လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွ ှင့်
အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွတို<မှ ဤဥပေဒ
အရေပးေသာ အကျိ5းခံစားခွင့်များကို ဆိုသည်။
(စ)

၄
(ည) လုပ်ခ ဆိုသည်မှာ အလုပ်ရှင်က ခိုင်းေစေသာ အလုပ်ကို
အလုပ်သမားက လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ေပးသည့်အတွက် ရသင့်
ေသာ အခေကးေငွအားလုံးကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင်
အချိန်ပိုလုပ်ခ ှင့် ၀င်ေငွအ ြဖစ် သတ်မှတ် ိုင်ေသာ အခ
ြ ား
အခေကးေငွများလည်း ပါဝင်သည်။ သို<ရာတွင် ခရီးစရိတ်၊
အင
M ိမ်းစား လုပ်သက်ဆုေငွ၊ အလုပ်သမားအား
ှစ်စ ်
အပိုေပးေသာ ဆုေ ကးေငွ ှင့် အလုပ်သမားဝန် Hကီးဌာနက
လုပ်ခ ှင့် မသက်ဆိုင်ဟု ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ1၏ အတည်
ြပ5ချက်ြဖင့် သတ်မှတ်ေသာ အခေကးေငွတို< မပါဝင်။
(ဋ) ေဆးသက်ေသခံလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒပါ အကျိ5း
ခံစားခွင့်ကိစU အလို<ငှာ လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1က ခန်<ထားသည့်
သို<မဟုတ် အသိအမှတ် ြပ5သည့် ဆရာဝန်က အာမခံထားသူ
သို<မဟုတ် အာမခံထားမည့်သူအား ကျန်းမာေရး စစ်ေဆး Mပီး
ထုတ်ေပးေသာ ကျန်းမာေရး စစ်ေဆးချက် ေဆးသက်ေသခံ
လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
(ဌ) မှီခိုသူ ဆိုသည်မှာ အလုပ်သမားကို မှီခိုေနေသာ အလုပ်သမား၏
ဇနီး သို<မဟုတ် ခင်ပွန်းကို လည်းေကာင်း၊ ထိုအလုပ်သမား၏
အသက် ၁၈ ှစ်ေအာက် သားသမီး ှင့် အချိန်ြပည့် ပညာ
သင် ကားေနပ
M ီး အိမ်ေထာင်မ ြပ5ေသးေသာ အသက် ၂၁ ှစ်
ှင့်ေအာက်ရှိသည့် သားသမီးတို<ကို လည်းေကာင်း၊ ထိုအလုပ်
သမား၏မိဘကို လည်းေကာင်း ဆိုသည်။
(ဍ)

ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ
အလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီ
ဖွဲ1စည်းေသာ
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1၏
အလုပ်အမေဆာင်
ေကာ်မတီကို ဆိုသည်။

(ဎ)

အလုပ်သမားဝန်Hကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ1
အလုပ်သမားဝန် Hကီးဌာနကို ဆိုသည်။

၅
အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ
၃။

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် (က) အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာေရး ှင့် လူမေရး လိုအပ်ချက်
များကို ြဖည့်ဆည်း ိုင်ေရးအတွက် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား
ှင့် ိုင်ငံေတာ်က စုေပါင်းအာမခံMပီး ိုင်ငံေတာ်၏ အဓိက
ကုန်ထုတ်စွမ်းအားစု ြဖစ်ေသာ အလုပ်သမားများ၏ လူမဘဝ
လုံြခ5ံေရး ှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မများကို ပိုမိုခံစားရရှိ
ေစခ
ြ င်း ြဖင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ တိုးတက်Mပီး
ိုင်ငံေတာ်၏
စီးပွားေရး ဖွံ1 Mဖိ5းတိုးတက်မကို အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစရန်၊
(ခ)

အများ ြပည်သူတို<က မိမိတို<၏ ဆ Qအေလျာက် အာမခံထားရှိ
ိုင်Mပီး လူမဘဝ လုံ ြခ5ံေရး ှင့် ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ
များကို ပိုမိုရရှိ ခံစား ိုင်ေစရန်၊

(ဂ)

လက်ေတွ1ပကတိ အေခ
ြ အေန ှင့် ကိုက်ညီေသာ အကျိ5းခံစား
ခွင့်များ ေပးခ
ြ င်း ြဖင့် လူမဖူလုံေရးစနစ်အေပF အများပ
ြ ည်သူ
ယုံ ကည်ကိုးစားမများ ပိုမို တိုးပွားလာေစရန်၊

(ဃ) အလုပ်ရှင် ှင့် အလုပ်သမားတို<က ေပးသွင်းထားသည့် အချိ5<ေသာ
ထည့်ဝင်ေ ကးေငွများကို စုေဆာင်းေငွကဲ့သို< သတ်မှတ်ချက်
များ ှင့်အညီ ြပန်လည်ထုတ်ယူ ခံစားခွင့် ရှိေစရန်၊
(င)

အလုပ်သမားများအား
ကျန်းမာေရး
ေစာင့်ေရှာက်မ ှင့်
မကျန်းမာမ၊ မီးဖွားမ၊ ေသဆုံးမ ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ
အတွက် ေငွေ ကးအကျိ5းခံစားခွင့် တို<အပ
ြ င် အင
M ိမ်းစားယူMပီး
ေနာက် ေဆးဝါးကုသမ ဆက်လက်ခံယူခွင့်၊ မိသားစုေထာက်ပံ့မ
အကျိ5းခံစားခွင့်၊ အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်းမရှိမ အကျိ5းခံစားခွင့်၊
သက် ြပည့်အMငိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့်၊ ကျန်ရစ်သူအကျိ5း
ခံစားခွင့်၊ အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့်၊ အိမ်ရာ ေနထိုင်ခွင့်
ှင့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များကုိပါ ရရှိေစရန်။

၆
အခန်း (၃)
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1 ဖွဲ1စည်းြခင်း ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၄။

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ1သည် (က) အလုပ်သမား Hကီးဌာန ှင့် သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုဝန် Hကီး
ဌာနများ၊ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ1အစည်းများမှ သင့်ေလျာ်ေသာ
ပုဂ[ိ5လ်များ၊ အလုပ်ရှင် ှင့် အလုပ်သမားတို<၏ ကိုယ်စားလှယ်
များ ှင့် က\မ်းကျင်သူများ ပါဝင်သည့် အမျိ5းသားအဆင့်
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1ကို ဖွဲ1စည်းရမည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ1စည်းထားေသာ လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1ကို
လိုအပ်ပါက ြပင်ဆင်ဖွဲ1စည်း ြခင်း ြပ5 ိုင်သည်။

၅။
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း
ြဖစ်သည်(က) ဤဥပေဒပါ ြပ:ာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်
ရွက် ိုင်ေရးအတွက် လိုအပ်ေသာ စီမံခန်<ခွဲမ ှင့် Hကီး ကပ်
ကွပ်ကဲမ ြပ5 ြခင်း၊
(ခ) လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1က လAဲအပ်ေပးေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို
ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန် အလုပ်အမေဆာင် ေကာ်မတီကို သက်ဆိုင်ရာ
အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ1အစည်းများ ှင့် ညJိ ိင်း၍ သင့်ေလျာ်ေသာ
ပုဂ[ိ5လ်များဖ
ြ င့် ဖွဲ1စည်းMပီး ယင်းေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို
သတ်မှတ်ြခင်း၊
(ဂ) လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1 လုပ်ငန်းကို သုေတသန ှင့် ဖွံ1 Mဖိ5းမ
အစီအစ ်များ၊ စီမံချက်များ ချမှတ်Mပီး ေဆာင်ရွက်ေစခ
ြ င်း ှင့်
ေတွ1ရှိချက်ကို တင် ြပေစခ
ြ င်း၊
(ဃ) ကျန်းမာေရးဝန် Hကီးဌာန ှင့်
ညJိ ိင်းMပီး
ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ
အက
H ံေပးအဖွဲ1ကို ဖွဲ1စည်း၍ လုပ်ငန်းတာ၀န်များ သတ်မှတ်ြခင်း၊
(င) ကျန်းမာမ ြမJင့်တင်ေရး လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာေရး
ပညာေပး လုပ်ငန်းများ ှင့် ကျန်းမာေရး ှင့် ညီညွတ်ေသာ
ပတ်ဝန်းကျင် ြဖစ်ေပFေရး လုပ်ငန်းများကို စီစ ်ေဆာင်ရွက်
ေစခ
ြ င်း၊

၇
(စ) အမ
M ဲတမ်း မသန်စွမ်းမ ှင့် ဆိုင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့်များကို
သတ်မှတ်ရာ၌ အေခ
ြ ခံရမည့် လုပ်အားဆုံးSံးမ ရာခိုင် န်းများ
ထုတ်ြပန် ိုင်ရန် ကျန်းမာေရးဝန် Hကီးဌာန ှင့် ညJိ ိင်း Mပီး အလုပ်
သမားဝန် Hကီးဌာနသို< အက
H ံြပ5 တင် ြပ ြခင်း၊
(ဆ) အလုပ် ှင့်သက်ဆိုင်သည့် ေရာဂါများစာရင်းကို ထုတ်ြပန် ိုင်ရန်
ကျန်းမာေရးဝန် Hကီးဌာန ှင့် ညJိ ိင်း Mပီး အလုပ်သမားဝန် Hကီး
ဌာနသို< အက
H ံ ြပ5တင် ြပ ြခင်း၊
(ဇ) အလုပ်တွင်ထိခိုက်မေကာင့် လုပ်အားဆုံးSံးသွားသူများအတွက်
လစ်လပ်ေသာအလုပ်များကို
ခန်<ထားရန်
လုပ်ငန်းဌာန
အမျိ5းအစားအလိုက် အနည်းဆုံးထားရှိရမည့် အချိ5းအစားကို
သတ်မှတ်ြခင်း၊
(ဈ) လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1၏ လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဆာင်ရွက်
ိုင်ရန် လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စု၀န် Hကီးဌာန
များ ှင့် ညJိ ိင်းMပီး သင့်ေလျာ်ေသာဌာန၊ အဖွဲ1အစည်း သို<မဟုတ်
ပုဂ[ိ5လ်အား လAဲအပ်တာဝန်ေပးခ
ြ င်း၊
(ည) လူမဖူလုံေရးSုံးချ5ပ် ှင့် ေဒသဆိုင်ရာ လူမဖူလုံေရးSုံး အဆင့်
ဆင့်တို<၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များ ှင့် စပ်လျ ်း၍ လည်းေကာင်း၊
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1ပိုင် သို<မဟုတ် ယင်းအဖွဲ1 ှင့် သေဘာတူ
စာချ5ပ်ချ5ပ်ဆိုထားေသာ ေဆးSုံများ၊ ေဆးခန်းများ၏ လုပ်ငန်း
တာ၀န်များ ှင့် စပ်လျ ်း၍ လည်းေကာင်း လမ်းညAန် ြခင်း ှင့်
Hကီး ကပ် ြခင်း၊
(ဋ)

ုိင်ငံေတာ်ကခွင့် ြပ5ေသာ ေြမကွက်များတွင် ြဖစ်ေစ၊ လူမဖူလုံ
ေရးရန်ပုံေငွ ှင့် အလုပ်တွင် ထိခိုက်မအကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွ
တို<မှ အလုပ်သမား၀န် Hကီးဌာန၏ ခွင့်ြပ5ချက် ြဖင့် ၀ယ်ယူေသာ
ေြမကွက်များတွင် ြဖစ်ေစ စီမံကိန်းများချမှတ်၍ လူမဖူလုံေရး
အိမ်ရာများ ထူေထာင် ြခင်း၊

(ဌ)

လူမဖူလုံေရး အိမ်ရာများ ှင့် စပ်လျ ်း၍ သတ်မှတ်ေသာ
စည်းကမ်းချက်များ ှင့်အညီ ေနထိုင်ခွင့်၊ ငှားရမ်းေနထိုင်ခွင့်၊
အသုံး ြပ5ခွင့်၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ ၀ယ်ယူခွင့်၊ ေရာင်းချခွင့် သို<မဟုတ်
အခ
ြ ားတစ်နည်းနည်းြဖင့် လAဲေြပာင်းခွင့်ြပ5ခ
ြ င်း ှင့် ယင်းအိမ်ရာ
ဝယ်ယူ ိုင်ေရးအတွက် ေငွေချးခွင့်ြပ5ခ
ြ င်း၊

၈
(ဍ)

သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက်များကို ေဖာက်ဖျက်သည့်
ပုဒ်မခွဲ (ဌ) ပါ ခွင့်ြပ5ချက်ရရှိသူများအား အေရးယူေဆာင်ရွက်
ေရး ှင့် လိုအပ်ပါက ထိုသူတို<အား လူမဖူလုံေရးအိမ်ရာမှ
သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ဖယ်ရှားေရးတို<အတွက် သက်ဆိုင်ရာ
လူမဖူလုံေရး အရာရှိအား တာ၀န်ေပးအပ်ြခင်း၊

(ဎ)

လူမဖူလုံေရး ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့်များ ပိုမို
ထိေရာက်စွာ ေပး ိုင်ေရး ှင့် စပ်လျ ်း၍ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ
အဖွဲ1အစည်းများ၊ ေဒသဆိုင်ရာ အဖွဲ1အစည်းများ ှင့် ဆက်သွယ်
ညJိ ိင်း ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(ဏ) လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1၏
လုပ်ငန်းတာဝန်များ
ေဆာင်ရွက်မ
အစီရင်ခံစာကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ1သို< တင် ြပ ြခင်း၊
(တ) ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ1 ှင့် အလုပ်သမားဝန် Hကီးဌာနတို<က
ေပးအပ်ေသာ အခ
ြ ားလုပ်ငန်း တာဝန်များကို ေဆာင်ရွက် ြခင်း။
၆။

လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1သည် (က) ၁၉၅၄ ခု ှစ်၊ လူမဖူလုံေရး အက်ဥပေဒအရ တည်ေထာင်
ခဲ့ေသာ လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1ပိုင် မေရA1မေပ
ြ ာင်း ိုင်ေသာပစUည်း၊
ေရA1ေြပာင်း ိုင်ေသာပစUည်း ှင့် ရန်ပုံေငွများကို လည်းေကာင်း၊
လူမဖူလုံေရး လုပ်ငန်းကိစUများကို လည်းေကာင်း၊ လူမဖူလုံေရး
ရန်ပုံေငွ တိုးပွားေရးအတွက် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် စီးပွားေရး
လုပ်ငန်းများကို လည်းေကာင်း၊ လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1၏ ရပိုင်ခွင့် ှင့်
ေပးရန်တာဝန်များကို လည်းေကာင်း အသီးသီး ဆက်ခံရမည်။
(ခ)

ကိုယ်ပိုင်အမည်၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်တို<ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်၊
စ ်ဆက်မြပတ် ဆက်ခံေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်၊ တရားစွဲဆုိ ိုင်ခွင့် ှင့်
တရားစွဲဆိုြခင်း ခံ ိုင်ခွင့်တို< ရှိေစရမည်။

၉
၇။

လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1၏ အစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ အဖွဲ1ဝင် ှင့် အလုပ်
အမေဆာင် ေကာ်မတီဝင်တို<သည် ဤဥပေဒအရ လူမဖူလုံေရးအဖွ1ဲ၏
လုပ်ငန်းတာဝန်များကို
ေဆာင်ရွက်သည့်
ေန<ရက်များအတွက်
သတ်မှတ်ထားေသာ စရိတ် ှင့် အခေကးေငွများကို လူမဖူလုံေရး
ရန်ပုံေငွ ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွတို<မှ ကျခံ
သုံးစွဲရမည်။

အခန်း (၄)
လူမဖူလုံေရးSုံးများ၊ ေဆးSုံများ၊ ေဆးခန်းများဖွဲ1စည်းြခင်း ှင့်
၀န်ထမ်းများ ခန်<အပ်တာ၀န်ေပးခ
ြ င်း
၈။

(က) အလုပ်သမား၀န် Hကီးဌာနသည် လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1 ှင့် ညJိ ိင်း၍
ဤဥပေဒပါ
ြပ:ာန်းချက်များကို
အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက်ရာ၌
လိုအပ်ေသာ
လုပ်ငန်းတာ၀န်များ ှင့်
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1၏
Sုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ
တာ၀န်များကို
ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန် အလို<ငှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ1က
ခွင့်ြပ5ေသာ ၀န်ထမ်းဖွဲ1စည်းပုံ ှင့်အညီ
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
လူမဖူလုံေရးSုံးများ၊ ေဆးSုံများ ှင့် ေဆးခန်းများကို လိုအပ်
ချက်အရ ဖွဲ1စည်းတည်ေထာင်၍ လိုအပ်ေသာ ဝန်ထမ်းများကို
ခန်<အပ်တာ၀န် ေပး ိုင်သည် (၁)
(၂)
(၃)
(၄)
(၅)
(၆)
(၇)

လူမဖူလုံေရးSုံးချ5ပ်၊
တိုင်းေဒသက
H ီး ှင့် ြပည်နယ်လူမဖူလုံေရးSုံးများ၊
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချ5ပ်ခွင့်ရတိုင်း လူမဖူလုံေရးSုံးများ၊
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချ5ပ်ခွင့်ရေဒသ လူမဖူလုံေရးSုံးများ၊
ခရိုင်လူမဖူလုံေရးSုံးများ၊
Mမိ5<နယ်လူမဖူလုံေရးSုံးများ၊
လူမဖူလုံေရးေဆးSုံများ၊
လူမဖူလုံေရးေဆးခန်းများ။

(ခ)

(ဂ)

၉။

၁၀
ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ1စည်းေသာ လူမဖူလုံေရးSုံးများတွင်
ခန်<အပ်တာ၀န်ေပးခ
ြ င်းခံရေသာ ဝန်ထမ်းများသည် အစိုးရ
၀န်ထမ်းများ ှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊
စည်းမျ ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန်<များ၊ ညAန် ကားချက်များ
ှင့်အညီ လစာ၊ စရိတ် ှင့် ချီး ြမJင့်ေငွများကို လည်းေကာင်း၊
အခ
ြ ားခံစားခွင့်များကို လည်းေကာင်း ခံစားခွင့်ရှိ Mပီး ၀န်ထမ်း
ေရးရာ စည်းမျ ်းများ၊ စည်းကမ်းများ ှင့် တာ၀န်များကို
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1သည် ဤဥပေဒပါ ြပ:ာန်းချက်များကို
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာ၌ လိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်း
တာ၀န်များ ှင့် လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1၏ Sုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတာ၀န်
များကို ေဆာင်ရွက် ိုင်ေရးအတွက် မိမိ၏ရန်ပုံေငွ အေခ
ြ အေန
ေပFမူတည်၍ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ လူမဖူလုံေရးSုံးများ၊ ေဆးSုံများ
ှင့် ေဆးခန်းများကို ဖွဲ1စည်းတည်ေထာင် ြခင်း၊ လိုအပ်ေသာ
ဝန်ထမ်းများကို ခန်<အပ်တာ၀န်ေပးခ
ြ င်းတို< ှင့် စပ်လျ ်း၍
ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ ခံစားခွင့်များအစား လစာ၊ စရိတ် ှင့် ချီး ြမJင့်ေငွ
များကို လည်းေကာင်း၊ အခ
ြ ားခံစားခွင့်များကို လည်းေကာင်း
မိမိရန်ပုံေငွြဖင့် ခံစားခွင့် ြပ5 ိုင်သည်။

(က) အလုပ်သမား၀န် Hကီးဌာနသည် ဤဥပေဒအရ ကျန်းမာေရး
ေစာင့်ေရှာက်မ ှင့် ေဆးကုသမ ေပး ိုင်ရန် အလို<ငှာ (၁)

ြပည်ေထာင်စုသမ@တ ြမန်မာ ိုင်ငံေတာ် ေဆးေကာင်စီ၊
သွား ှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ ေဆးေကာင်စီ ှင့် ြပည်ေထာင်စု
သမ@တြမန်မာ ိုင်ငံေတာ် သူနာ ြပ5 ှင့် သားဖွားေကာင်စီ
တို<က ထုတ်ေပးေသာ ေဆးကုသခွင့်လိုင်စင် သို<မဟုတ်
မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ရရှိသည့် ဆရာဝန်များ၊ သွား ှင့်
ခံတွင်းဆုိင်ရာ ဆရာဝန်များ၊ သူနာ ြပ5များ၊ သားဖွားများ၊
နည်းပညာ က\မ်းကျင်သူများကို လည်းေကာင်း၊ တိုင်းရင်း
ေဆးေကာင်စီက ထုတ်ေပးေသာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
ရရှိသည့် တိုင်းရင်းေဆးဆရာများကို လည်းေကာင်း
ကျန်းမာေရးဝန် Hကီးဌာန ှင့် ညJိ ိင်း၍ တွဲဖက်တာဝန်
ေပးခ
ြ င်း၊ လAဲေြပာင်းတာ၀န်ေပး ြခင်း သို<မဟုတ် ခန်<အပ်
တာ၀န်ေပး ြခင်း ြပ5 ိုင်သည်။

(၂)

(ခ)

၁၀။

၁၁
လိုအပ်ပါက အဆိုပါေကာင်စီ အသီးသီးက ထုတ်ေပးေသာ
ေဆးကုသခွင့်လိုင်စင် သို<မဟုတ် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်
ရရှိေသာ
ဆရာဝန်များ၊
သွား ှင့်ခံတွင်းဆုိင်ရာ
ဆရာဝန်များ၊ သူနာပ
ြ 5များ၊ သားဖွားများ၊ နည်းပညာ
က\မ်းကျင်သူများ ှင့် တိုင်းရင်းေဆးဆရာများကိုလည်း
ကာလ ကန်<သတ် ချက် ြဖင့် ငှားရမ်း၍ဖ
ြ စ်ေစ၊
သေဘာတူစာချ5ပ် ချ5ပ်ဆို၍ ြဖစ်ေစ ခန်<အပ် Mပီး
လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ေပး ိုင်သည်။

ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ခန်<အပ်တာ၀န်ေပးခ
ြ င်း ခံရသူများသည်
သီး ြခားသေဘာတူညီချက် မရှိလPင် အစိုးရ၀န်ထမ်းများ ှင့်
သက်ဆိုင်သည့် ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျ ်းများ၊
စည်းကမ်းများ၊ အမိန်<များ၊ ညAန် ကားချက်များ ှင့်အညီ လစာ၊
စရိတ် ှင့် ချီး ြမJင့်ေငွများကို လည်းေကာင်း၊ လုပ်သက်ဆုေငွ၊
ပင်စင် ှင့် အခ
ြ ားခံစားခွင့်များကို လည်းေကာင်း ခံစားခွင့်ရှိ Mပီး
၀န်ထမ်းေရးရာ စည်းမျ ်းများ၊ စည်းကမ်းများ ှင့် တာ၀န်များကို
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။

လူမဖူလုံေရးSုံးချ5ပ် ညAန် ကားေရးမှ]းချ5ပ်သည် (က) ဤဥပေဒပါ ြပ:ာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက်ရာ၌
လိုအပ်ေသာ
လုပ်ငန်းတာ၀န်များကို
လည်းေကာင်း၊ လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1၏ Sုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တာ၀န်
များကို လည်းေကာင်း တာ၀န်ခံ၍ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1၏ လမ်းညAန်ချက် ှင့်အညီ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
လူမဖူလုံေရးSုံးများ၊ ေဆးSုံများ ှင့် ေဆးခန်းများ၏ လုပ်ငန်း
တာ၀န်များ ေဆာင်ရွက်မကို Hကီး ကပ်ရမည် (၁)

လူမဖူလုံေရးSုံးချ5ပ်၊

(၂)

တိုင်းေဒသက
H ီး ှင့် ြပည်နယ်လူမဖူလုံေရးSုံးများ၊

(၃)

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချ5ပ်ခွင့်ရတိုင်း လူမဖူလုံေရးSုံးများ၊ ကိုယ်ပိုင်
အုပ်ချ5ပ်ခွင့်ရေဒသ လူမဖူလုံေရးSုံးများ၊

(၄)

ခရိုင်လူမဖူလုံေရးSုံးများ၊

(၅)

၁၂
Mမိ5<နယ်လူမဖူလုံေရးSုံးများ၊

(၆)

လူမဖူလုံေရးေဆးSုံများ၊

(၇)

လူမဖူလုံေရးေဆးခန်းများ၊

(၈)

လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1 ှင့်သေဘာတူစာချ5ပ် ချ5ပ်ဆိုထားသည့်
ေဆးSုံများ ှင့် ေဆးခန်းများ။
အခန်း (၅)

လူမဖူလုံေရး စနစ် ှင့် အကျိ5းခံစားခွင့်များ
သက်ဆိုင်ေသာ လုပ်ငန်းဌာနများ
၁၁။
(က) ေအာက်ပါလုပ်ငန်းဌာနများသည် အလုပ်သမား၀န် Hကီးဌာနက
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1 ှင့် ညJိ ိင်း၍ သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံး
အလုပ်သမားဦးေရ ှင့်
အထက်
အလုပ်လုပ်ကိုင်ပါက
ဤဥပေဒပါ လူမဖူလုံေရးစနစ် ှင့် အကျိ5းခံစားခွင့်များအတွက်
မှတ်ပုံမတင်မေနရ ြပ:ာန်းချက်များ ှင့် သက်ဆိုင်ေစရမည် (၁) စက်အား သို<မဟုတ် စွမ်းအား တစ်ခုခုကို အသုံး ြပ5၍
ြဖစ်ေစ၊ အသုံးမပ
ြ 5ဘဲ ြဖစ်ေစ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင်ေသာ စက်မလက်မ အလုပ်ဌာနများ၊ ပစUည်း
ထုတ်လုပ်မ၊ ြပ5ပ
ြ င်မ၊ ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများ
သို<မဟုတ် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ေသာ
လုပ်ငန်းများ၊ အလုပ်Sုံများ၊ သိုေလှာင်Sုံများ၊ ဌာနများ၊
(၂) စီးပွားေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ေသာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ
အဖွဲ1အစည်း ှင့် ေဒသဆိုင်ရာ အုပ်ချ5ပ်ေရး အဖွဲ1
အစည်းများ၊
(၃) စည်ပင်သာယာေရး အဖွဲ1အစည်းများ၊
(၄) ေငွေရးေကးေရး အဖွဲ1အစည်းများ၊
(၅) စီးပွားေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ေသာ ကုမ*ဏီ၊ အသင်း၊
အဖွဲ1အစည်းများ ှင့် ယင်းတို<၏ လက်ေအာက်ခံ
လုပ်ငန်းဌာနများ ှင့် Sုံးခွဲများ၊

၁၃
(၆)
(၇)

(၈)
(၉)

(၁၀)
(၁၁)
(၁၂)
(၁၃)
(၁၄)
(၁၅)

ဆိုင်များ၊ ကုန်သွယ်အလုပ်ဌာနများ၊ အများပ
ြ ည်သူ
ေဖျာ်ေြဖေရး အလုပ်ဌာနများ၊
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေသာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ1
အစည်း သို<မဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာ အုပ်ချ5ပ်ေရးအဖွဲ1အစည်း
ပိုင် သယ်ယူပို<ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းများ ှင့် ယင်းဌာန၊
အဖွဲ1 အစည်း၏ ခွင့် ြပ5ချက် ြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ ယင်းဌာန၊
အဖွဲ1အစည်း
ှင့် ဖက်စပ် ြဖစ်ေစ စီးပွားေရးအရ
လုပ်ကိုင်ေသာ သယ်ယူ ပို<ေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းများ၊
အလုပ်ခန်<ထားမ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် တစ် ှစ် ှင့်
အထက် လုပ်ကိုင်ေသာ ေဆာက်လုပ်ေရး လုပ်ငန်းများ၊
ိုင်ငံြခား ရင်း ှီး ြမJ5ပ် ှံမ ြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ ိုင်ငံသား ရင်း ှီး
ြမJ5ပ် ှံမ ြဖင့် ြဖစ်ေစ လုပ်ကိုင်ေသာ လုပ်ငန်းများ ှင့်
ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ၊
တည်ဆဲဥပေဒ
တစ်ရပ်ရပ်ပါ
သတT 5တွင်း ှင့်
ေကျာက်မျက် ရတနာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊
တည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်ပါ ေရနံ ှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ1
ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊
တည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်ပါ ဆိပ်ကမ်းများ ှင့် ြပင်ပ
ဆိပ်ကမ်းများ၊
ကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်သမားများဖ
ြ င့် လုပ်ကိုင်ေသာ
လုပ်ငန်း အဖွဲ1အစည်းများ၊
အလုပ်သမား၀န် Hကီးဌာန ှင့် ယင်း၏လက်ေအာက်ခံဌာန၊
အဖွဲ1အစည်းများ၊
ဤဥပေဒပါ လူမဖူလုံေရးစနစ် ှင့် အကျိ5းခံစားခွင့်များ
အတွက် မှတ်ပုံမတင်မေနရ ြပ:ာန်းချက်များ ှင့် သက်ဆိုင်
သည်ဟု အလုပ်သမား၀န် Hကီးဌာနက လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1 ှင့်
ညJိ ိင်း၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ အဖွဲ1၏ အတည်ြပ5ချက်ြဖင့်
အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ေသာ လုပ်ငန်းဌာနများ။

(ခ)

၁၄
ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ မှတ်ပုံမတင်မေနရ ြပ:ာန်းချက်များ ှင့်
သက်ဆိုင်ေသာ လုပ်ငန်းဌာန တစ်ခုခုသည် ေအာက်ပါအေြခ
အေနတစ်ရပ်ရပ် ေပFေပါက်ေသာ်လည်း ထိုလုပ်ငန်းကို
ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ေနလPင် သတ်မှတ်ချက်များ ှင့် ဆန်<ကျင်
ြခင်းမရှိပါက ဤဥပေဒ ှင့် ဆက်လက်၍ သက်ဆိုင်ေစရမည် (၁)
(၂)

သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံး အလုပ်သမား ဦးေရ
ေအာက် ေလျာ့နည်း၍ တစ်ဦး ှင့်အထက် လုပ်ကိုင်ြခင်း၊
အလုပ်ရှင် ေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်း သို<မဟုတ် လုပ်ငန်းအမျိ5း
အစား ေြပာင်းလဲ ြခင်း။

သက်ဆိုင်ြခင်း မရှိေသာ လုပ်ငန်း ဌာန ှင့် အလုပ်သမားများ
၁၂။

(က) ေအာက်ပါ လုပ်ငန်းဌာနများသည် ဤဥပေဒပါ လူမဖူလုံေရး
စနစ် ှင့် အကျိ5းခံစားခွင့်များအတွက် မှတ်ပုံမတင်မေနရ
ြပ:ာန်းချက်များ ှင့် သက်ဆိုင် ြခင်း မရှိေစရ (၁)

(၂)
(၃)
(၄)
(၅)
(၆)
(၇)
(၈)

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် ြခင်း မရှိေသာ အစိုးရဌာန၊
အစိုးရ အဖွဲ1အစည်းများ သို<မဟုတ် ေဒသဆိုင်ရာ
အုပ်ချ5ပ်ေရး အဖွဲ1အစည်းများ၊
အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ1အစည်းများ၊ ိုင်ငံ ြခားအစိုးရ၏
သံSုံးများ ှင့် ေကာင်စစ်ဝန်Sုံးများ၊
ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ေသာ စိုက်ပျိ5းေရး ှင့် ငါးဖမ်း
လုပ်ငန်းများ၊
အမ
ြ တ်အစွန်း မရည်ရွယ်ေသာ ကုမ*ဏီ၊ အသင်း
သို<မဟုတ် အဖွဲ1အစည်းများ၊
သုံးလေအာက် နည်းသည့် ကာလအတွက်သာ အလုပ်
လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းဌာနများ၊
အလုပ်သမား မပါရှိဘဲ မိမိ၏မိသားစု ြဖင့်သာ လုပ်ကိုင်
ေသာ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းဌာနများ၊
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအတွက် မဟုတ်ေသာ အိမ်တွင်း
ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများ၊
ပုဒ်မ ၉၉ အရ ကင်းလွတ်ခွင့် ြပ5ထားသည့် လုပ်ငန်း
ဌာနများ။

(ခ)

၁၅
လုပ်ငန်းဌာန တစ်ခုခုတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေစကာမူ ေအာက်ပါ
အလုပ်သမားများသည် ဤဥပေဒပါ လူမဖူလုံေရးစနစ် ှင့်
အကျိ5းခံစားခွင့်များအတွက် မှတ်ပုံမတင်မေနရ ြပ:ာန်းချက်
များ ှင့် သက်ဆိုင် ြခင်း မရှိေစရ (၁) တည်ဆဲဥပေဒအရ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိေသာ အသက်
မပ
ြ ည့်ေသးသည့် အလုပ်သမားများ ှင့် ပုဒ်မ ၃၄ အရ
သက် ြပည့်အMငိမ်းစား ယူခွင့်ရှိသည့် အသက်ြပည့်သည့်
အလုပ်သမားများ၊
(၂) ပျံကျလမ်းေဘး ေစျးသည် ှင့် စက်ဘီး၊ တွန်းလှည်း
စသည်များ ြဖင့် လှည့်လည်ေရာင်းချသူများ၊
(၃) ရံဖန်ရံခါ အလုပ်လုပ်ခိုင်းသည့် ေန<စား၊ အချိန်ပုိင်း၊
ပုတ်ြပတ် သို<မဟုတ် ြပင်ပအလုပ်သမားများ၊
(၄)

(ဂ)

ဤဥပေဒပါ လူမဖူလုံေရးစနစ် ှင့် အကျိ5းခံစားခွင့်များ
အတွက် မှတ်ပုံမတင် မေနရ ြပ:ာန်းချက်များ ှင့်
သက်ဆိုင်ြခင်း မရှိဟု အလုပ်သမား၀န် Hကီးဌာနက
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1 ှင့် ညJိ ိင်း၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ1
၏ အတည်ြပ5ချက်ြဖင့် အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်သည့်
အခ
ြ ား အလုပ်သမားများ။
ဤဥပေဒပါ
လူမဖူလုံေရးစနစ် ှင့်
အကျိ5းခံစားခွင့်များ
အတွက် မှတ်ပုံမတင်မေနရ ြပ:ာန်းချက်များ ှင့် သက်ဆိုင် ြခင်း
မရှိေသာ လုပ်ငန်းဌာနများမှ အလုပ်သမားများသည် မိမိတို<၏
ဆ Qအေလျာက် မှတ်ပုံတင်Mပီး ထည့်ဝင်ေ ကး ေပးသွင်း၍
အာမခံထားလPင် ဤဥပေဒပါ လူမဖူလုံေရး အကျိ5း
ခံစားခွင့်များ ရရှိေစရမည်။

လူမဖူလုံေရးစနစ်
၁၃။
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1သည် အာမခံထားသူများက လူမဖူလုံေရး အကျိ5း
ခံစားခွင့်များ ရရှိခံစား ိုင်ေရးအတွက် ေအာက်ပါ လူမဖူလုံေရးစနစ်များကို
သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ စီမံထားရှိရမည် -

၁၆
(က) ကျန်းမာေရး ှင့် လူမေရးေစာင့်ေရှာက်မ အာမခံစနစ် (၁) မကျန်းမာမအတွက် ေဆးကုသမခံယူခွင့် ှင့် ေငွေ ကး
အကျိ5းခံစားခွင့်၊
(၂) ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မ ှင့် မီးဖွားမအတွက် ေဆးကုသမခံယူ
ခွင့် ှင့် ေငွေ ကး အကျိ5းခံစားခွင့်၊
(၃) အာမခံထားသူများ အင
M ိမ်းစားယူMပီးေနာက် ေဆး၀ါး
ကုသမ ဆက်လက်ခံယူခွင့်၊
(၄) မည်သည့် အေ ကာင်းေကာင့်မဆို ေသဆုံးမအတွက်
နာေရးစရိတ် ခံစားခွင့်။
(ခ)

မိသားစု ေထာက်ပံ့မ အာမခံစနစ် (၁) သတ်မှတ်ထားေသာ ၀င်ေငွ ပမာဏေအာက် နည်းသည့်
အာမခံထားသူ၏ ပညာသင် ကားေနေသာ သားသမီးများ
အတွက် ပညာသင်စရိတ်ခံစားခွင့်၊
(၂) သဘာ၀ေဘးအ Tရာယ် က5ံေတွ1ရသည့်အခါ ကျန်းမာေရး
ေစာင့်ေရှာက်မ ှင့် ေထာက်ပံ့ကူညီမ အကျိ5းခံစားခွင့်၊
(၃) မှီခိုသူမိသားစုအတွက် သင့်ေလျာ်ေသာ အကျိ5းခံစားခွင့်။

(ဂ)

အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်း မရှိမ အကျိိ5းခံစားခွင့်၊ သက်ြပည့်
အင
M ိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့် ှင့် ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင့်
အာမခံစနစ် (၁)
(၂)
(၃)

အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်း မရှိမ အကျိိ5းခံစားခွင့်၊
သက် ြပည့်အMငိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့်၊
အလုပ်ကို အေကာင်း ြပ5၍ မဟုတ်ဘဲ ေသဆုံးမအတွက်
ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင့်။

(ဃ) အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့် အာမခံစနစ် (၁) အလုပ်လက်မဲ့ အကျ5ိးခံစားခွင့် ရှိသူများအား ကျန်းမာေရး
ေစာင့်ေရှာက်ခွင့်၊
(၂) လုပ်ငန်းခွင်မှ အလုပ်လက်မ့ဲ ြဖစ်မအတွက် ေငွေ ကး
အကျိ5းခံစားခွင့်။

(င)

၁၇
အခ
ြ ား လူမဖူလုံေရးစနစ် (၁)

အိမ်ရာစီမံကိန်းများဖ
ြ င့် ထူေထာင်ထားသည့် လူမဖူလုံ
ေရးအိမ်ရာများတွင် အာမခံထားသူများအား သတ်မှတ်
ချက်များ ှင့်အညီ ေနထိုင်ခွင့်၊ ငှားရမ်းေနထိုင်ခွင့်၊
ဝယ်ယူခွင့်၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် သို<မဟုတ် အသုံး ြပ5ခွင့်၊

(၂)

အလုပ်သမားဝန်Hကီးဌာနက လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1 ှင့် ညJိ ိင်း၍
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ1၏ အတည်ြပ5ချက်ြဖင့် အမိန်<
ေကာ်ြငာစာ ထုတ် ြပန်၍ သတ်မှတ်ေသာ မှတ်ပုံမတင်
မေနရ မှတ်ပုံတင် Mပီး ထည့်၀င်ေ ကးေငွ ေပးသွင်းရမည့်
လူမဖူလုံေရးစနစ် သို<မဟုတ် မိမိတို<၏ ဆ Qအေလျာက်
ထည့်၀င် ိုင်သည့် အခ
ြ ားလူမဖူလုံေရး စနစ်များ။

၁၄။
အစိုးရဝန်ထမ်းများသည် ပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ှင့် (ဃ) တို<ပါ
အာမခံစနစ်များ ှင့် သက်ဆိုင် ြခင်း မရှိေစရ။ သို<ရာတွင် အစိုးရဝန်ထမ်းများ
သည် ပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ပါ အာမခံစနစ်သို< မိမိတို<၏ ဆ Qအေလျာက်
မှတ်ပုံတင် Mပီး ထည့်ဝင်ေ ကးေငွ ေပးသွင်း၍ အာမခံထားလPင် သက်ဆိုင်ရာ
အကျိ5းခံစားခွင့်များကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ရထိုက်ခွင့် ရှိေစရမည်။

လူမဖူလုံေရးရန်ပုံေငွ
၁၅။

(က) လူမဖူလုံေရးရန်ပုံေငွတွင် ေအာက်ပါ ရန်ပုံေငွများပါဝင်သည် (၁)
(၂)
(၃)

(၄)

ကျန်းမာေရး ှင့် လူမေရးေစာင့်ေရှာက်မ ရန်ပုံေငွ၊
မိသားစုေထာက်ပံ့မ ရန်ပုံေငွ၊
အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်း မရှိမ အကျိ5းခံစားခွင့်၊ သက်ြပည့်
အင
M ိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့် ှင့် ကျန်ရစ်သူ အကျိ5း
ခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွ၊
အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွ၊

(၅)

(၆)

(၇)

၁၈
ပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (င)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) အရ အလုပ်
သမားဝန် Hကီးဌာနက လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1 ှင့် ညJိ ိင်း၍
မှတ်ပုံမတင်မေနရ မှတ်ပုံတင်Mပီး ထည့်၀င်ေ ကးေငွ
ေပးသွင်းရမည်ဟု သတ်မှတ်ေသာ လူမဖူလုံေရးစနစ်
အတွက် အခ
ြ ားလူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွများ၊
ပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (င)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) အရ မိမိတို<၏
ဆ Qအေလျာက် မှတ်ပုံတင် Mပီး ထည့်ဝင်ေ ကးေငွ
ေပးသွင်း ိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်ေသာ အခ
ြ ားလူမဖူလုံေရး
ရန်ပုံေငွများ၊
လူမဖူလုံေရး အိမ်ရာစီမံကိန်း ရန်ပုံေငွ။

(ခ) လုပ်ငန်းဌာနများ၏ အလုပ်ရှင် ှင့် အလုပ်သမားများတို<သည်
ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁)၊ (၃)၊ (၄) ှင့် (၅) တို<ပါ ရန်ပုံေငွ
များသို< မှတ်ပုံမတင်မေနရ မှတ်ပုံတင်Mပီး ထည့်၀င်ေ ကးေငွများ
ေပးသွင်းရမည်။
(ဂ)

ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) ပါ မိသားစု ေထာက်ပ့ံမ အကျိ5း
ခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွအတွက် ထည့်ဝင်ေ ကးေငွကို သီး ြခား
သတ်မှတ်ြခင်း မြပ5ဘဲ ကျန်းမာေရး ှင့် လူမေရးေစာင့်ေရှာက်မ
ရန်ပုံေငွမှ သတ်မှတ်ထားေသာ အချိ5းအစားြဖင့် လAဲေြပာင်းသုံး စွဲ
ရမည်။

(ဃ) လုပ်ငန်းဌာနများ၏ အလုပ်ရှင် ှင့် အလုပ်သမားများတို<သည်
ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၆) ှင့် (၇) ပါ ရန်ပုံေငွများသို<
မိမိတို< ဆ Qအေလျာက် ထည့်၀င်ေ ကးေငွများ ေပးသွင်း
ိုင်သည်။
လူမဖူလုံေရးအတွက် မှတ်ပုံတင်Mပီး အာမခံ ထားရှိြခင်း ှင့် ထည့်၀င်ေ ကးများ
၁၆။

(က) ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အလုပ်ရှင်များသည် မိမိတို<၏ လုပ်ငန်းဌာန
များရှှိ အလုပ်သမားများအတွက် လူမဖူလုံေရး အကျိ5းခံစား
ခွင့်များ ရရှိခံစား ိုင်ေစရန် သက်ဆိုင်ရာ Mမိ5<နယ်လူမဖူလုံေရး
Sုံးတွင် မှတ်ပုံမတင်မေနရ မှတ်ပုံတင် Mပီး ထည့်ဝင်ေ ကးကို
ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁)၊ (၃)၊ (၄) ှင့် (၅)
တို<ပါ လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွသို< သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ
ေပးသွင်း၍ အာမခံထားရှိရမည် -

၁၉

(၁)

လုပ်ငန်းဌာနများ၏ အလုပ်ရှင်များ၊

(၂)

အလုပ်သမား အနည်းဆုံး တစ်ဦး ှင့် အလုပ်ရှင်ကို မှီခို
ေနသည့် ဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ သားသမီး ှင့် မိဘတို<မှအပ
အလုပ်ရှင်၏ ေဆွမျိ5းများ အပါအ၀င် ပုဒ်မ ၁၁၊ ပုဒ်မခွဲ
(က) အရ သတ်မှတ်ထားေသာ အလုပ်သမားဦးေရ ှင့်
အထက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေသာ လုပ်ငန်းဌာနများ၏
အလုပ်ရှင်များ၊

(၃)

လုပ်ခ မရရှိေသာ အလုပ်သင် ှင့် ပညာသင်တို<၏
အလုပ်ရှင်များ။

(ခ)

လူမဖူလုံေရးစနစ် ှင့် သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေသာ လုပ်ငန်းဌာန
များ၏ အလုပ်ရှင် ှင့် အလုပ်သမားများသည် လည်းေကာင်း၊
ပုဒ်မ ၂၀ ပါ ပုဂ[ိ5လ်များသည် လည်းေကာင်း ဤဥပေဒအရ
လူမဖူလုံေရး အကျိ5းခံစားခွင့်များကို ရရှိခံစားလိုပါက အာမခံ
စနစ် တစ်ခုချင်းစီအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ Mမိ5<နယ်လူမဖူလုံေရး
Sုံးတွင် မိမိတို<၏ ဆ Qအေလျာက် မှတ်ပုံတင် Mပီး ပုဒ်မ ၁၅ ပါ
ရန်ပုံေငွများသို< သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ထည့်ဝင်ေ ကး
များကို ေပးသွင်းရမည်။

(ဂ)

ပုဒ်မခွဲ (က) ှင့် (ခ) တို<အရ မှတ်ပုံတင် Mပီး အာမခံထားရှိြခင်း
မပ
ြ 5မီ အာမခံထားမည့်သူသည် ကျန်းမာေရး စစ်ေဆးမကို
သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ခံယူ Mပီး အာမခံထားသူအ ြဖစ်
မှတ်ပုံတင်သည့်အခါ ေဆးသက်ေသခံလက်မှတ်ကို တင် ြပရ
မည်။

၁၇။
အာမခံထားသူများ ှင့် ထိုသူတို< ေသဆုံး Mပီးေနာက် ကျန်ရစ်ေသာ မှီခို
သူများအား ဤဥပေဒအရေပးသည့် အကျိ5းခံစားခွင့်များအတွက် လည်းေကာင်း၊
စီမံခန်<ခွဲမအတွက် လည်းေကာင်း ကုန်ကျသည့် စရိတ်များကို ကျခံရန် အလို<ငှာ
ပုဒ်မ ၁၅ ပါ လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွ အသီးသီးသို< အလုပ်ရှင် ှင့် အလုပ်သမား
တို<က အလုပ်သမား၏ တစ်လအတွက် လုပ်ခ အေပFမူတည်၍ ေပးသွင်းရမည့်
ထည့်ဝင်ေ ကး န်းထားများကို အလုပ်သမားဝန် Hကီးဌာနက လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1 ှင့်
ညJိ ိင်း၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ1၏ အတည်ြပ5ချက်ြဖင့် အမိန်<ေကာ်ြငာစာ
ထုတ်ြပန်Mပီး သတ်မှတ်ထားရမည်။

၂၀
၁၈။

(က) လူမဖူလုံေရးစနစ် ှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းဌာန အသီးသီးရှိ
အလုပ်သမားများ ှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား၏
လုပ်ခအလိုက်
အလုပ်ရှင် ှင့်
အလုပ်သမားတို<က
ထည့်၀င်ရမည့် ပုဒ်မ ၁၇ အရ သတ်မှတ်ထားေသာ န်းထား
များ ှင့်အညီ ထည့်ဝင်ေ ကးကို ပုဒ်မ ၃၄ အရ အင
M ိမ်းစား
ယူရမည့် အသက် ြပည့်သည်အထိ သို<မဟုတ် ထိုအMငိမ်းစား
ယူရမည့် အသက်ြပည့်ေသာ်လည်း ဆက်လက်၍ အလုပ်
လုပ်ကိုင်ေနလPင် ထိုသို< လုပ်ကိုင်ေနသည့် ကာလအထိ
သက်ဆိုင်ရာ လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွသို< သတ်မှတ်ချက်များ
ှင့်အညီ ေပးသွင်း ကရမည်။
(ခ)

အလုပ်ရှင်သည် ဤဥပေဒအရ မိမိ၏ အလုပ်သမားက
ေပးသွင်းရမည့် ထည့်ဝင်ေ ကးေငွကို ယင်း၏လုပ်ခထဲမှ
ုတ်ယူ Mပီး မိမိက ေပးသွင်းရမည့် ထည့်ဝင်ေ ကးေငွ ှင့်အတူ
သက်ဆိုင်ရာ လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွသို< ေပးသွင်းရမည်။
ထိုသို< ေပးသွင်းရသည့် ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း အလုပ်ရှင်က
ကျခံရမည်။

(ဂ)

လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1သည်
ထည့်ဝင်ေ ကးေငွ
ေပးသွင်းရန်
ပျက်ကွက်ေသာ အလုပ်ရှင်အား ထည့်ဝင်ေ ကးေငွအ ြပင်
ပုဒ်မ ၈၈ အရ သတ်မှတ်ထားေသာ ပျက်ကွက်ေ ကးကို
ထပ်ေဆာင်း၍ ေပးသွင်းရန် ဆုံး ြဖတ် ိုင်သည်။

ေဆးSုံ၊ ေဆးခန်းများ တည်ေထာင် ဖွင့်လှစ်ြခင်း ှင့် ကျခံသုံးစွဲြခင်း
၁၉။
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1သည် အာမခံထားသူများကို ကျန်းမာေရးေစာင့်
ေရှာက်မ ှင့် ေဆးကုသေပးမအတွက် မိမိအဖွဲ1၏ ရန်ပုံေငွ ြဖင့် လုံေလာက်မ
မရှိပါက မိမိ အဖွဲ1ပိုင် ေဆးSုံ၊ ေဆးခန်းများ၊ ေဆးဝါး ှင့် ပစUည်းကိရိယာများ
အတွက် ြပည်ေထာင်စု ဘ>ာရန်ပုံေငွမှ ခွင့်ြပ5ေသာ မတည်ေငွ ြဖင့် ြဖစ်ေစ၊
ေထာက်ပံ့ေငွြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ ေချးေငွြဖင့် ြဖစ်ေစ ေဆးSုံ၊ ေဆးခန်းများ တည်ေထာင်
ဖွင့်လှစ်ေပးခ
ြ င်း၊ ငှားရမ်း အသုံးြပ5ခ
ြ င်း ှင့် ကျခံသုံးစွဲြခင်းတို< ြပ5 ိုင်သည်။

၂၁
လူမဖူလုံေရး အတွက် မိမိတို<၏ ဆ Qအေလျာက် အာမခံ ထားရှိြခင်း
၂၀။
ဤဥပေဒအရ လူမဖူလုံေရး အကျိ5းခံစားခွင့်များကို ခံစား ိုင်ရန်
အလို<ငှာ ေအာက်ေဖာ် ြပပါပုဂ[ိ5လ်များသည် မိမိတို< ှစ်သက်သည့် သက်ဆိုင်ရာ
လူမဖူလုံေရးရန်ပုံေငွသို< သတ်မှတ်ထားသည့် ထည့်ဝင်ေ ကးေငွကို မိမိတို<၏
ဆ Qအေလျာက် ထည့်ဝင်စုေဆာင်း ိုင် Mပီး သက်ဆိုင်ရာ လူမဖူလုံေရး
အကျိ5းခံစားခွင့်များကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ခံစား ိုင်သည် (က) ဤဥပေဒပါ မှတ်ပုံမတင်မေနရ ြပ:ာန်းချက်များ ှင့် သက်ဆိုင်ြခင်း
မရှိသည့် လုပ်ငန်းဌာနများရှိ အလုပ်ရှင်များ ှင့် အလုပ်သမားများ၊
(ခ)

လုပ်ငန်းဌာနများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင် ြခင်း မရှိေသာ အများ
ြပည်သူများ၊
(ဂ) ေကျာင်းသူ ေကျာင်းသားများ၊ လုပ်ငန်းခွင် ှင့် ကင်းကွာေနသူများ၊
အိမ်ေဖာ်များ ှင့်
ိုင်ငံြခားသို< သွားေရာက်၍ အလုပ်
လုပ်ကိုင်ေနသူများ၊
(ဃ) ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ၊ စုေပါင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်
သူများ၊ အသက်ေမွး၀မ်းေကျာင်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင်သူများ ှင့် ေတာင်သူလယ်သမားများ၊
(င) အလုပ်သမားဝန် Hကီးဌာနက လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1 ှင့် ညJိ ိင်း၍
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ1၏ အတည်ြပ5ချက် ြဖင့် မိမိတို<၏
ဆ Qအေလျာက် မှတ်ပုံတင်၍ အာမခံထား ိုင်သည်ဟု အခါ
အားေလျာ်စွာ
သတ်မှတ်ထားသည့်
လုပ်ငန်းဌာနများမှ
ပုဂ[ိ5လ်များ။

ကျန်းမာေရး ှင့် လူမေရးေစာင့်ေရှာက်မ အာမခံစနစ် အကျိ5းခံစားခွင့်များ
၂၁။
ကျန်းမာေရး ှင့် လူမေရးေစာင့်ေရှာက်မ အာမခံစနစ် အကျိ5းခံစားခွင့်
များ ှင့် စပ်လျ ်း၍ (က) အာမခံထားသူသည် ေအာက်ပါ အကျိ5းခံစားခွင့်များကို
သတ်မှတ်ချက်များ ှင့် အညီ ခံစားခွင့် ရှိသည် -

၂၂
(၁)

ကိုယ်တိုင် မည်သည့် အေကာင်းေကာင့်မဆို မကျန်းမာမ
အတွက် ေရာဂါအမျိ5းအစားကို အေြခြပ5၍ ကျန်းမာေရး
ေစာင့်ေရှာက်မခံယူခွင့်၊ ေဆးကုသမခံယူခွင့် ှင့် ေငွေ ကး
အကျိ5းခံစားခွင့်၊

(၂)

အမျိ5းသမီးြဖစ်ပါက ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ြခင်း ှင့် မီးဖွားခ
ြ င်း
တို<အတွက် ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ ခံယူခွင့်၊
ေဆးကုသမ ခံယူခွင့် ှင့် ေငွေ ကးအကျိ5းခံစားခွင့်၊

(၃)

ဇနီး ြဖစ်သူ မီးဖွားသည့်အခါ ေမွးကင်းစကေလးအား
ြပ5စုခွင့် ှင့် ေငွေ ကးအကျိ5းခံစားခွင့်၊

(၄) အင
M ိမ်းစားယူ Mပီးေနာက်
ခံယူခွင့်။
(ခ)

ေဆးဝါးကုသမ

ဆက်လက်

အာမခံထားသူ ေသဆုံးသည့်အခါ ထိုသူက အမည်စာရင်း
ေပးသွင်းထားခ
ြ င်း ခံရသူက ြဖစ်ေစ၊ ထိုသို< အမည်စာရင်း
ေပးသွင်းခဲ့ ြခင်း မရှိလPင် ထိုသူအား မှီခိုသူ သို<မဟုတ် နာေရး
စရိတ်ကို စိုက်ထုတ်ေပးသူက ြဖစ်ေစ ေတာင်းခံလာလPင် ထိုသို<
ေတာင်းခံလာသူသည် ပုဒ်မ ၃၀ ပါ ြပ:ာန်းချက် ှင့်အညီ
နာေရးစရိတ်ကို ခံစားခွင့် ရှိသည်။

မကျန်းမာမ အတွက် ေဆးကုသမခံယူခွင့် ှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကျခံြခင်း
၂၂။
ကျန်းမာေရး ှင့် လူမေရး ေစာင့်ေရှာက်မရန်ပုံေငွသု<ိ ထည့်ဝင်ေ ကး
ေပးသွင်းထားေသာ အာမခံထားသူ မကျန်းမာသည့်အခါ အာမခံထားသူသည်(က) ခွင့်ြပ5ထားသည့် ေဆးSုံ၊ ေဆးခန်း၌ ေဆးစတင် ကုသသည့်
ေန<မှ ရက်သတT ပတ် ၂၆ ပတ်အထိ ေဆးကုသမခံယူခွင့်
ရှိသည်။ သို<ရာတွင် ထပ်တလဲလဲ မကျန်းမာမ၊ နာတာရှည်
ေရာဂါ ှင့် ေရာဂါတစ်မျိ5းထက် ပို၍ ြဖစ်ပွားမ သို<မဟုတ်
အထူးအေရးက
H ီးေသာ မကျန်းမာမ အတွက် ရက်သတT ပတ် ၅၂
ပတ် သို<မဟုတ် လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1က သီးြခား သတ်မှတ်
ေပးသည့် ကာလအထိ ေဆးကုသမခံယူခွင့် ရှိသည်။

(ခ)

(ဂ)

၂၃
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1ပိုင် ေဆးSုံ၊ ေဆးခန်းများတွင် လည်းေကာင်း၊
ယင်းအဖွဲ1 ှင့်
သေဘာတူစာချ5ပ်
ချ5ပ်ဆိုထားသည့်
ိုင်ငံေတာ်ပိုင် သို<မဟုတ် ပုဂ[လိကပိုင် ေဆးSုံ၊ ေဆးခန်းများတွင်
လည်းေကာင်း၊ အလုပ်ရှင်က စီမံထားရှိေသာ ေဆးSုံ၊
ေဆးခန်းများတွင် လည်းေကာင်း ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ
ခံယူခွင့် ှင့် ေဆးကုသမ ခံယူခွင့်ရှိသည်။
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1ပိုင် သို<မဟုတ် ယင်းအဖွဲ1 ှင့် သေဘာတူ
စာချ5ပ် ချ5ပ်ဆိုထားသည့် ေဆးSုံ၊ ေဆးခန်းများသို< မလာေရာက်
ိုင်ပါက လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1၏ စီစ ်ေပးချက်အရ အာမခံထား
သူ၏ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာ လုပ်ငန်းဌာနသို< လာေရာက်၍
ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ ှင့် ေဆးကုသမ ေပးခ
ြ င်းကို
ခံယူခွင့် ရှိသည်။

(ဃ) ပုဒ်မ ၂၁ ှင့် ဤပုဒ်မတို<အရ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ ှင့်
ေဆးကုသမ ခံယူရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်များ ှင့် စပ်လျ ်း၍
ကျန်းမာေရး ှင့် လူမေရးေစာင့်ေရှာက်မ ရန်ပုံေငွမှ သတ်မှတ်
ချက်များ ှင့်အညီ ခံစားပိုင်ခွင့် ရှိသည်။
မကျန်းမာမ ှင့် ဆိုင်သည့် ေငွေ ကးအကျိ5းခံစားခွင့်
၂၃။

အာမခံထားသူသည် (က) မကျန်းမာမ ှင့်
ဆိုင်သည့်
ေငွေ ကးအကျိ5းခံစားခွင့်ကို
မကျန်းမာမ စတင် ြဖစ်သည့်ေန< မတိုင်မီ အနည်းဆုံး ေ ြခာက်လ
မှစတင်၍ လုပ်ငန်းဌာနတွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ Mပီး အဆိုပါ ေ ြခာက်လ
အတွင်း အနည်းဆုံး ေလးလအတွက် ထည့်ဝင်ေ ကးေငွ
ေပးသွင်း Mပီးမှသာ မကျန်းမာမ ှင့်ဆိုင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့်
ရှိသည်။

(ခ)

၂၄
မကျန်းမာေကာင်း ေဆးသက်ေသခံလက်မှတ် တင် ြပ ိုင်Mပီး
အလုပ် မလုပ် ိုင်သြဖင့် ဝင်ေငွေလျာ့နည်း ြခင်း သို<မဟုတ်
ဝင်ေငွရပ်စဲြခင်း ြဖစ်လPင် အလုပ်မလုပ် ိုင်သည့် ကာလ
အတွက် ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ သတ်မှတ်ချက် ှင့်အညီ လွန်ခဲ့ေသာ
ေလးလအတွင်း ပျမ်းမPလုပ်ခ၏ ၆၀ ရာခိုင် န်းကို မကျန်းမာ
မ ှင့်ဆိုင်သည့် ေငွေ ကး အကျိ5းခံစားခွင့်အ ြဖစ် ရက်သတT ပတ်
၂၆ ပတ် အထိ ခံစားခွင့်ရှိသည်။

၂၄။
မကျန်းမာမ ှင့် ဆိုင်သည့် ေငွေ ကး အကျိ5းခံစားခွင့်ကို ခံစားေနေသာ
အာမခံထားသူက ေအာက်ပါ အေ ကာင်းတစ်ရပ်ရပ် ေပFေပါက်သည့်အခါ
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1သည် အဆိုပါ အကျိ5းခံစားခွင့်ကို လုံးဝ ြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်
တစ်ေဒသ ြဖစ်ေစ မေပးဘဲ ရပ်ဆိုင်းထား ိုင်သည် (က) မိမိကိုယ်ကို မိမိ တမင် မကျန်းမာမ ြဖစ်ေအာင် ြပ5ခ
ြ င်း၊
(ခ) ြပစ်ဒဏ်ထိုက်သင့်သည့် မိမိ၏ြပ5လုပ်မေကာင့် မကျန်းမာခ
ြ င်း၊
(ဂ) ေဆးကုသမခံယူရန် သို<မဟုတ် ေဆးကုသေပးေသာ ဆရာ၀န်၏
ညAန် ကားချက်ကို လိုက်နာရန် ခိုင်လုံေသာ အေကာင်း မရှိဘဲ
တမင်ပျက်ကွက် ြခင်း၊
(ဃ) မကျန်းမာမ ှင့် ဆိုင်သည့် ေငွေ ကး အကျိ5းခံစားခွင့် ရရှိရန်
လိမ်လည်၍ ေတာင်းဆိုခဲ့ြခင်း၊
(င) ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးကိစUများ ေဆာင်ရွက်ရန် ခိုင်လုံေသာ
အေကာင်းမရှိဘဲ တမင်ပျက်ကွက်ြခင်း၊
(စ) ြပည်ပသို< အပ
M ီးအပိုင် ထွက်ခွာသွားခ
ြ င်း၊
(ဆ) အလုပ်သမား၀န် Hကီးဌာနက သတ်မှတ်ထားေသာ အခ
ြ ား
စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက် ြခင်း။
အာမခံထားသူ
အမျိ5းသမီး၏
ေဆးကုသမ ခံယူခွင့်

ကိုယ်၀န်ေဆာင်မ ှင့်

မီးဖွားမအတွက်

၂၅။
အစိုးရဝန်ထမ်းများ ှင့် သက်ဆိုင်သည့်ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊
စည်းမျ ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန်<များ ှင့် ညAန် ကားချက်များတွင် မည်သို<ပင်
ပါရှိေစကာမူ အာမခံထားသူ အမျိ5းသမီး အလုပ်သမားသည် သတ်မှတ်
ချက်များ ှင့်အညီ ေအာက်ပါအကျိ5း ခံစားခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည်-

၂၅
(က) ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေနစ ် ှင့် မီးဖွားသည့်အခါ ခွင့် ြပ5ထားသည့်
ေဆးSုံ၊ ေဆးခန်း၌ အခမဲ့ ေဆးကုသမ ခံယူခွင့်၊
(ခ)

မီးဖွားပ
M ီး တစ် ှစ်အထိ မိမိ၏ကေလးကို ေဆးကုသမ ခံယူခွင့်၊

(ဂ)

မီးမဖွားမီ ရက်သတT ပတ် ေ ြခာက်ပတ် ှင့် မီးဖွားပ
M ီးေနာက်
အနည်းဆုံး ရက်သတT ပတ် ရှစ်ပတ်၊ စုစုေပါင်း အနည်းဆုံး
ရက်သတT ပတ် ၁၄ ပတ်အထိ မီးဖွားခွင့်ကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။
ထို< ြပင် အမ
_ ာ ကေလးေမွးပါက မီးဖွားခွင့် ခံစားပ
M ီးေနာက်
ကေလးေစာင့်ေရှာက်ရန်
ရက်သတT ပတ်
ေလးပတ်ကို
ဆက်လက် ခံစားခွင့်၊

(ဃ) ြပစ်ဒဏ် ထိုက်သင့်သည့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ေစခ
ြ င်း မဟုတ်ဘဲ
ကိုယ်ဝန်ပျက်သည့် ကိစUတွင် အများဆုံး ရက်သတT ပတ်
ေခ
ြ ာက်ပတ်အထိ မီးဖွားခွင့် အဖ
ြ စ် ခံစားခွင့်၊
(င)

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်စ ် ခွင့် ြပ5ထားသည့် ေဆးSုံ၊ ေဆးခန်း၌
စမ်းသပ်စစ်ေဆး ြပသ ိုင်ရန်အတွက် တစ် Hကိမ်လPင် တစ်ရက်
န်း ြဖင့် အများဆုံး ခုနစ် Hကိမ်အထိ လုပ်ခ အပ
ြ ည့် ခံစားခွင့်၊

(စ)

တစ် ှစ်ေအာက် ကေလးကို တည်ဆဲဥပေဒ ှင့်အညီ မှတ်ပုံ
တင်၍ ေမွးစားပါက ထိုကေလး တစ် ှစ် ြပည့်သည်အထိ ြပ5စု
ေစာင့်ေရှာက်ေရးအတွက် ရက်သတT ပတ် ရှစ်ပတ်ထက်
မေကျာ်ေသာခွင့်ကို ေမွးစားကေလး တစ်ဦး အတွက်သာ
ခံစားခွင့်ရှိသည်။ အဆိုပါ ခံစားခွင့်ကာလအတွင်း ပုဒ်မ ၂၆ ပါ
ြပ:ာန်းချက်ကို အေထာက်အထား ြပ5လျက် ပုဒ်မ ၂၇၊
ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ေငွေ ကး အကျိ5းခံစားခွင့်ကို ခံစားခွင့်။

မီးဖွားမ ှင့်ဆိုင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့်များ
၂၆။
အာမခံထားသူ အမျိ5းသမီး ှင့် အမျိ5းသားတို<သည် ပုဒ်မ ၂၇ ှင့် ၂၈
တို<အရ မီးဖွားမ ှင့်ဆိုင်သည့် ေငွေ ကးအကျိ5းခံစားခွင့်ကို ခွင့်စတင်ခံစားသည့်
ေန<မတိုင်မီ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဌာနတွင် အနည်းဆုံး တစ် ှစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူ
ြဖစ်ရမည့်အ ြပင်် အဆိုပါ တစ် ှစ်အတွင်း အနည်းဆုံး ေ ြခာက်လအတွက်
ထည့်ဝင်ေ ကး ေပးသွင်း Mပီးသူ ြဖစ်မှသာ ခံစားခွင့် ရှိေစရမည်။

၂၆
၂၇။
အာမခံထားသူ အမျိ5းသမီး အလုပ်သမားသည် ေအာက်ပါတို<ကို
ေဆးသက်ေသခံ လက်မှတ်အရ သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ခံစားခွင့်ရှိသည် (က) ပုဒ်မ ၂၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ ခံစားခွင့်ရှိေသာ မီးဖွားခွင့်
ကာလအတွက် မီးဖွားမ ှင့်ဆိုင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့်အ ြဖစ်
တစ် ှစ်အတွင်း ပျမ်းမPလုပ်ခ၏ ၇၀ ရာခိုင် န်း၊

၂၈။

(ခ)

ကေလးတစ်ဦး ေမွးဖွားပါက မီးဖွားစရိတ်အ ြဖစ် ပျမ်းမPလုပ်ခ
တစ်လစာ၏ ၅၀ ရာခိုင် န်း၊ အမ
_ ာကေလး ှစ်ဦးေမွးပါက
မီးဖွားစရိတ် အဖ
ြ စ် ပျမ်းမPလုပ်ခ တစ်လစာ၏ ၇၅ ရာခိုင် န်း၊
အမ
_ ာကေလး သုံးဦး ှင့်အထက် ေမွးပါက မီးဖွားစရိတ် အဖ
ြ စ်
ပျမ်းမPလုပ်ခ တစ်လစာ၏ ၁၀၀ ရာခိုင် န်း၊

(ဂ)

ပုဒ်မ ၂၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ပါ ကိုယ်ဝန်ပျက်မေကာင့် ခံစားခွင့်
ရှိေသာ မီးဖွားခွင့်ကာလအတွင်း ပျမ်းမPလုပ်ခ၏ ၇၀ ရာခိုင် န်း။

အာမခံထားသူ အမျိ5းသားသည် ဇနီးမီးဖွားမအတွက် ေဆးသက်ေသခံ
လက်မှတ်အရ သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ေအာက်ပါ ဖခင်ဘဝ
အကျိ5း ခံစားခွင့် ရှိသည် (က) အာမခံထားသူ ြဖစ်ေသာ ဇနီး မီးဖွားသည့်အခါ ေမွးကင်းစ
ကေလးအား ြပ5စုခွင့် ၁၅ ရက် ခံစားခွင့်၊
(ခ) အာမခံထားသူ ြဖစ်ေသာ ဇနီး မီးဖွားသည့်အခါ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ
ခွင့်ကာလအတွက် မီးဖွားမ ှင့်ဆိုင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့်
အဖ
ြ စ် လွန်ခဲ့ေသာ တစ် ှစ်အတွင်း ပျမ်းမPလုပ်ခ၏ ၇၀
ရာခိုင် န်းကို ခံစားခွင့်၊
(ဂ) အာမခံထားသူ မဟုတ်ေသာ ဇနီး ြဖစ်သူ မီးဖွားသည့်အခါ
ပုဒ်မခွဲ (က) ှင့် (ခ) တို<ပါ အကျိ5း ခံစားခွင့်များ အပ
ြ င်
ပုဒ်မ ၂၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ မီးဖွားစရိတ် ခံစားခွင့်၏ ထက်၀က်
ခံစားခွင့်။

၂၇
အMငိမ်းစားယူသူများ ေဆးဝါးကုသခွင့်
၂၉။
အာမခံထားေသာ အစိုးရ၀န်ထမ်းများသည် အင
M ိမ်းစားယူ Mပီးေနာက်
တွင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အာမခံထားသူသည် ပုဒ်မ ၃၃ ှင့် ၃၅ တို<အရ
အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်းမရှိမ အကျိိ5းခံစားခွင့် ှင့် သက် ြပည့်အMငိမ်းစား အကျိ5း
ခံစားခွင့် ရရှိMပီးေနာက်တွင် ေသာ်လည်းေကာင်း ေအာက်ပါအချက်များ ှင့်
အကျ5ံးဝင်လPင် ေဆး၀ါးကုသမကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ခံစားခွင့်ရှိသည် (က) ထည့်ဝင်ေ ကးကို လေပါင်း ၁၈၀
ြဖစ် ြခင်း၊
(ခ)

ှင့်အထက် ေပးသွင်းခဲ့သူ

အMငိမ်းစားယူMပီးေနာက် Mမိ5<နယ်လူမဖူလုံေရးSုံးက ထုတ်ေပး
ထားေသာ အ Mငိမ်းစား စိစစ်ေရး သက်ေသခံလက်မှတ်
ကိုင်ေဆာင်ထားသူ ြဖစ် ြခင်း။

နာေရးစရိတ် ခံစားခွင့်
၃၀။
အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ သို<မဟုတ် အခ
ြ ား အေ ကာင်းတစ်ခုခုေ ကာင့်
အာမခံထားသူ ေသဆုံးလPင် နာေရးစရိတ်ကို အာမခံထားသူက အမည်စာရင်း
ေပးသွင်းခဲ့ြခင်း ခံရသူက ြဖစ်ေစ၊ ထိုသို< အမည်စာရင်း ေပးသွင်းခဲ့ြခင်း မရှိလPင်
ထိုသူအား မှီခိုသူ သို<မဟုတ်၊ နာေရးစရိတ် စိုက်ထုတ်ေပးထားသူက
ေတာင်းခံလာလPင် ြဖစ်ေစ ထိုေသဆုံးသူ၏ ေနာက်ဆုံး ေလးလအတွင်း
ပျမ်းမPလုပ်ခ တစ်လစာ၏ အများဆုံး ငါးဆအထိ သတ်မှတ်ချက်များ ှင့် အညီ
ခံစားခွင့်ရှိသည်။
မိသားစု ေထာက်ပံ့မ အာမခံစနစ် အကျိ5းခံစားခွင့်များ
၃၁။

(က) ပညာသင် ကားေနေသာ သားသမီးအတွက် ပညာသင်စရိတ်
ခံစားခွင့် ှင့် စပ်လျ ်း၍ (၁)

ထည့်၀င်ေ ကးေငွကို အနည်းဆုံး ၃၆ လ ေပးသွင်းထားပ
M ီး
သတ်မှတ်ထားေသာ ၀င်ေငွပမာဏေအာက် နည်းသည့်
အာမခံထားသူသည် အချိန်ြပည့် ပညာသင် ကားေနေသာ
သားသမီးများရှိပါက ပညာသင် စရိတ်ကို မိသားစု
ေထာက်ပံ့မ
ရန်ပုံေငွမှ သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ
ခံစားခွင့် ရှိသည်။

(၂)

(ခ)

(ဂ)

၂၈
သတ်မှတ်ထားေသာ ၀င်ေငွ ပမာဏေအာက် နည်းသည့်
အာမခံထားသူ ဇနီးေမာင် ှံတို<က ေမွးဖွားေသာ သား
သမီးအတွက် ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ ပညာသင်စရိတ်ကို
အာမခံထားသူ တစ်ဦးကသာ ခံစားခွင့် ရှိေစရမည်။

အာမခံထားသူ ှင့် မိသားစုတို<သည် သဘာဝ ေဘးအ Tရာယ်
က5ံေတွ1ရသည့် အခါ ေအာက်ပါ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ၊
ကယ်ဆယ်ေရး ပစUည်း ှင့် ေငွေ ကး ေထာက်ပံ့ ကူညီမများကို
မိသားစု ေထာက်ပံ့မ ရန်ပုံေငွမှ သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ
ခံစားခွင့်ရှိသည် (၁)

သဘာဝ ေဘးအ Tရာယ် က5ံေတွ1ခံစားရသည့် အတွက်
ကိုယ် ှင့် စိတ်ကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိလPင် ြဖစ်ေစ၊
ေရာဂါရရှိလPင် ြဖစ်ေစ ေဆးကုသမ ခံယူခွင့်၊

(၂)

သဘာဝ ေဘးအ Tရာယ် မက5ံေတွ1မီ ထည့်၀င်ေ ကးေငွ
ကို အနည်းဆုံး ၃၆ လ ေပးသွင်း Mပီးေနာက် သဘာဝ
ေဘးအ Tရာယ် က5ံေတွ1ရသည့် အတွက် မိမိပိုင်ပစUည်း
ဥစUာများ ဆုံးSံးလPင် ထိုသို< က5ံေတွ1ရေသာ ေန<မတိုင်မီ
တစ် ှစ်အတွင်း ပျမ်းမPလုပ်ခ တစ်လစာ၏ ၄၀ ရာခိုင် န်း
ေငွေ ကးေထာက်ပံ့မ ခံစားခွင့် ှင့် လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1က
ေထာက်ပံ့သည့် ကယ်ဆယ်ေရး ပစUည်းများ ခံစားခွင့်။

အာမခံထားသူသည် မိမိအား မှီခိုသူမိသားစုအတွက် လူမဖူလုံ
ေရးအဖွဲ1က ခွင့်ြပ5သည့် သင့်ေလျာ်ေသာ အကျိ5းခံစားခွင့်များကို
မိသားစုေထာက်ပံ့မ ရန်ပုံေငွမှ သတ်မှတ်ချက်များ ှင့် အညီ
ခံစားခွင့်ရှိသည်။

အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်း မရှိမ အကျိ5းခံစားခွင့်
၃၂။
အာမခံထားသူသည် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မေ ကာင့် မဟုတ်ဘဲ မကျန်း
မာမ ှင့် မီးဖွားမ အပါအဝင် အေကာင်း တစ်ခုခုေ ကာင့် အလုပ်ကို လုံး၀
လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်း မရှိေတာ့လPင် ေဆးသက်ေသခံ လက်မှတ်အရ အလုပ်
လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်း မရှိမ အကျိ5းခံစားခွင့်ကို ပုဒ်မ ၃၃ ှင့်အညီ ခံစားခွင့်ရှိသည်။

၂၉
အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်း မရှိမ အတွက် ေငွေ ကးအကျိ5းခံစားခွင့်
၃၃။

(က) အာမခံထားသူသည် ပုဒ်မ ၃၂ ှင့်အညီ အမ
M ဲတမ်း အလုပ်
လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်း မရှိသည့်အခါ အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်း မရှိမ
အကျိ5းခံစားခွင့်၊ သက်ြပည့်အMငိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့် ှင့်
ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွမှ သတ်မှတ်ချက်များ
ှင့်အညီ ေအာက်ပါအကျိ5းခံစားခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည် (၁)

အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်း မရှိေ ကာင်း ေဆးသက်ေသခံ
လက်မှတ်ြဖင့် ခွင့်ြပ5သည့်ေန< မတိုင်မီ ထည့်ဝင်ေ ကး
ေငွကို လေပါင်း ၁၈၀ ေပးသွင်း Mပီး ြဖစ်လPင်
ထိုအာမခံထားသူ ထည့်၀င်ေ ကးေငွ ေပးသွင်းခဲ့ေသာ
ကာလတွင်ရရှိ ခဲ့သည့် ပျမ်းမPလုပ်ခ တစ်လစာ၏ ၁၅
ဆကို ထိုသူ၏ ဆ Qအရ အရစ်ကျြဖစ်ေစ၊ တစ်လုံး
တစ်ခဲတည်း ြဖစ်ေစ ခံစားခွင့်၊

(၂)

ထည့်ဝင်ေ ကးေငွကို လေပါင်း ၁၈၀ ထက် ပို၍ေပးသွငး်
ထားပါက ထိုသို< ပို၍ေပးသွင်း ထားသည့် ကာလ ှင့်
စပ်လျ ်း၍ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ ခံစားခွင့်တွင် သတ်မှတ်
ချက်များ ှင့်အညီ ထပ်ေပါင်း၍ ခံစားခွင့်၊

(၃)

ထည့်၀င်ေ ကးေငွကို ၁၂ လ ှင့်အထက်မှ လေပါင်း ၁၈၀
ေအာက် ထည့်ဝင်ထားသည့် ကိစUတွင်မူ အလုပ်ရှင်က
ေပးသွင်းထားသည့် ထည့်ဝင်ေ ကးေငွ၏ ၄၀ ရာခိုင် န်း
ှင့် ထိုအာမခံထားသူက ေပးသွင်းထားသည့် ထည့်၀င်
ေကးေငွ တို<ကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ အတိုး ှင့်
တကွ ခံစားခွင့်၊

(၄)

ထည့်၀င်ေ ကးေငွကို ၁၂ လ ေအာက်နည်း၍ ေပးသွင်း
ထားသည့်ကိစUတွင်
ထိုအာမခံထားသူ
ေပးသွငး်
ထားပ
M ီးေသာ ေငွများကို တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ြပန်လည်
ထုတ်ယူခွင့်၊

၃၀
(ခ)

အလုပ်ရှင်သည် အာမခံထားသူက အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်း
မရှိမ အကျိ5းခံစားခွင့် ရရှိသည့်အခါ ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊
ပုဒ်မခွဲငယ် (၃) ပါ ရန်ပုံေငွသို< မိမိက ၁၂ လ ှင့် အထက်
ေပးသွင်းထားသည့် ထည့်၀င်ေ ကးေငွ၏ ၂၅ ရာခိုင် န်းကို
သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ အတိုး ှင့်တကွ ရထုိက်ခွင့်
ရှိသည်။

သက်ြပည့်အMငိမ်းစားယူရမည့် အသက် ှင့် ေငွေ ကး အကျိ5းခံစားခွင့်
၃၄။
အာမခံထားသူ၏ သက် ြပည့်အMငိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့် ရရှိမည့်
အသက်သည် အလုပ်သမားဝန် Hကီးဌာနက လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1 ှင့် ညJိ ိင်း၍
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ1၏ အတည်ြပ5ချက် ြဖင့် သတ်မှတ်သည့် အတိုင်း
ြဖစ်ေစရမည်။
၃၅။

(က) အာမခံထားသူ သက် ြပည့် အင
M ိမ်းစား ယူသည့်အခါ အလုပ်
လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်း မရှိမ အကျိ5းခံစားခွင့်၊ သက် ြပည့်အMငိမ်းစား
အကျိ5းခံစားခွင့် ှင့် ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွမှ
ေအာက်ပါ အကျိ5းခံစားခွင့်များကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ
ခံစားခွင့်ရှိသည် (၁)

သက် ြပည့်အMငိမ်းစား ခံစားခွင့်ရသည့်ေန< မတိုင်မီ
ထည့်ဝင်ေ ကးေငွကို လေပါင်း ၁၈၀ ေပးသွင်းMပီးြဖစ်လPင်
ထိုအာမခံထားသူ ထည့်၀င်ေ ကးေငွ ေပးသွင်းခဲ့ေသာ
ကာလများတွင် ရရှိခဲ့သည့် ပျမ်းမPလုပ်ခ တစ်လစာ၏
၁၅ ဆ ကို ထိုသူ၏ ဆ Qအရ အရစ်ကျ ြဖစ်ေစ၊ တစ်လုံး
တစ်ခဲတည်းြဖစ်ေစ ခံစားခွင့်၊

(၂)

ထည့်ဝင်ေ ကးေငွကို လေပါင်း ၁၈၀ ထက်ပို၍ ေပးသွင်း
ထားပါက ထိုသို< ပို၍ေပးသွင်းထားသည့် ကာလ ှင့်
စပ်လျ ်း၍ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ ခံစားခွင့်တွင် သတ်မှတ်
ချက်များ ှင့်အညီ ထပ်ေပါင်း၍ ခံစားခွင့်၊

၃၁

(ခ)

(၃)

ထည့်၀င်ေ ကးေငွကို ၁၂ လ ှင့်အထက်မှ လေပါင်း
၁၈၀ ေအာက် ေပးသွင်းထားသည့် ကိစUတွင် အ
လုပ်ရှင်က ေပးသွင်းထားသည့် ထည့်ဝင်ေ ကးေငွ၏ ၄၀
ရာခိုင် န်း ှင့် ထိုအာမခံထားသူက ေပးသွင်းထားသည့်
ထည့်၀င်ေ ကးေငွ တို<ကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ
အတိုး ှင့်တကွ ခံစားခွင့်၊

(၄)

ထည့်၀င်ေ ကးေငွကို ၁၂ လ ေအာက်နည်း၍ ေပးသွင်း
ထားသည့်ကိစUတွင် ထိုအာမခံထားသူ ေပးသွင်းထားပ
M ီး
ေသာေငွများကို တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ြပန်လည် ထုတ်ယူ
ခွင့်။

အလုပ်ရှင်သည် အာမခံထားသူက သက် ြပည့်အMငိမ်းစား
အကျိ5းခံစားခွင့် ရရှိသည့် အခါ ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မ
ခွဲငယ် (၃) ပါ ရန်ပုံေငွသို< မိမိက ၁၂ လ ှင့် အထက် ေပးသွင်း
ထားသည့် ထည့်၀င်ေ ကးေငွ၏ ၂၅ ရာခိုင် န်းကို သတ်မှတ်
ချက်များ ှင့်အညီ အတိုး ှင့်တကွ ရထိုက်ခွင့် ရှိသည်။

အလုပ်တွင်ထိခိုက်မေကာင့်
အကျိ5းခံစားခွင့်

မဟုတ်ဘဲ

ေသဆုံးမအတွက်

ကျန်ရစ်သူ

၃၆။
အလုပ်တွင်ထိခိုက်မေကာင့် မဟုတ်ဘဲ အခ
ြ ား အေကာင်းတစ်ခုခု
ေကာင့် သက် ြပည့်အMငိမ်းစား ယူရမည့် အသက်မ ြပည့်မီ အာမခံထားသူ
ေသဆုံးသည့်အခါ (က) အာမခံထားသူက အမည်စာရင်း ေပးသွင်းထားခ
ြ င်း ခံရသူသည်
ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင့်ကို ပုဒ်မ ၃၃ ပါ အလုပ်လုပ်
ကိုင် ိုင်စွမ်း မရှိမ အကျိ5းခံစားခွင့်များအတိုင်း ထိုသူ၏ ဆ Q
အရ အရစ်ကျြဖစ်ေစ၊ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ြဖစ်ေစ သတ်မှတ်
ချက်များ ှင့် အညီ ခံစားခွင့် ရှိသည်။

၃၂
(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ အမည်စာရင်း ေပးသွင်းထားခ
ြ င်း ခံရသူ မရှိလPင်
ထိုအာမခံထားသူ၏ လုပ်ခကို မှီခိုေနထိုင်သူများသည် ေအာက်ပါ
အစီအစ ်အလိုက် ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင့်ကို ပုဒ်မ ၃၃ ပါ
အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်း မရှိမ အကျိ5းခံစားခွင့် အတိုင်း
ထိုသူ၏ ဆ Qအရ အရစ်ကျ ြဖစ်ေစ၊ တစ်လုံး တစ်ခဲတည်း
ြဖစ်ေစ သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ခံစားခွင့် ရှိသည် (၁)
(၂)
(၃)

(ဂ)

ေသဆုံးသူ၏ ဇနီး သို<မဟုတ် ခင်ပွန်း၊
ေသဆုံးသူ၏ ဇနီး သို<မဟုတ် ခင်ပွန်း မရှိလPင် ထိုသူ၏
သားသမီးများ၊
ေသဆုံးသူ၏ ဇနီး၊ ခင်ပွန်း ှင့် သားသမီးများ မရှိလPင်
ထိုသူ၏ မိခင် ှင့် ဖခင်။

ပုဒ်မခွဲ (က) ှင့် (ခ) တို<ပါ အကျိ5းခံစားခွင့်များကို ရထိုက်သူ
ရှိလPင် အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်း မရှိမ အကျိ5း
ခံစားခွင့်၊ သက် ြပည့်အ Mငိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့် ှင့်ကျန်ရစ်သူ
အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွသို< မိမိက ၁၂ လ ှင့်အထက်
ေပးသွင်းထားသည့် ထည့်၀င်ေ ကးေငွ၏ ၂၅ ရာခိုင် န်းကို
သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ အတိုး ှင့်တကွ ရထိုက်ခွင့်
ရှိသည်။

(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (က) ှင့် (ခ) တို<ပါ အကျိ5းခံစားခွင့်များကို ရထိုက်သူ
မရှိလPင် အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်း မရှိမ
အကျိ5းခံစားခွင့်၊ သက် ြပည့်အMငိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့် ှင့်
ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွသို< မိမိက ေပးသွင်းထားသည့်
ထည့်ဝင်ေ ကးေငွကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ အတိုး ှင့်တကွ
ြပန်လည် ထုတ်ယူခွင့် ရှိသည်။
အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့်အတွက် လိုအပ်ချက်များ
၃၇။
အာမခံထားသူသည် ထည့်ဝင်ေ ကးေငွကို အနည်းဆုံး ၃၆ လ
ေပးသွင်း Mပီးသူ ြဖစ်သည့်ြပင် ေအာက်ပါ အချက်များ ှင့် အကျ5ံးဝင်လPင်
အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့် ရထိုက်ေစရမည် -

၃၃
(က) မိမိသေဘာအေလျာက် ုတ်ထွက်ြခင်း မဟုတ်ဘဲ အလုပ်ထုတ်
ခံရြခင်းေကာင့် ြဖစ်ေစ၊ အလုပ် အမ
M ဲပိတ်သိမ်း၍ အလုပ်ရပ်စဲ
ခံရြခင်းေကာင့် ြဖစ်ေစ အလုပ်လက်မဲ့ ြဖစ် ြခင်း၊
(ခ)

အလုပ် ှင့်စပ်လျ ်း၍ ြပစ်မ ြပစ်ဒဏ် ထိုက်သင့်သ ြဖင့် အလုပ်
ထုတ်ခံရသူ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလွဲသုံးစားပ
ြ 5မေကာင့်
ြဖစ်ေစ၊ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်း ေဖာက်ဖျက်မေကာင့် ြဖစ်ေစ၊
အလုပ်ခွင်စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန် တမင်ပျက်ကွက်မ
ေကာင့် ြဖစ်ေစ အလုပ်မှ ထုတ်ပစ် ြခင်း သို<မဟုတ် အလုပ်မှ
ထုတ်ပယ် ြခင်းခံရသူ ေသာ်လည်းေကာင်း မဟုတ် ြခင်း၊

(ဂ)

ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်၍ အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်သူ ြဖစ်ရမည့်ြပင်
အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိသူ ြဖစ်ြခင်း၊

(ဃ) သက်ဆိုင်ရာမ
M ိ5<နယ် အလုပ်အကိုင် ှင့် အလုပ်သမား ရှာေဖွ
ေရးSုံးတွင် သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ထားသူ ြဖစ်Mပီး
အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်ေ ကာင်း ထိုSုံး ှင့် Mမိ5<နယ်လူမဖူလုံေရးSုံးသို<
တစ်လတစ်Hကိမ် သတင်းပို<ထားသူ ြဖစ်ြခင်း။
အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့် ကာလ ှင့် အကျိ5းခံစားခွင့်များ
၃၈။
အာမခံထားသူသည် ပုဒ်မ ၃၇
ခံစားခွင့် ရသည့်အခါ -

ှင့် အညီ အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5း

(က) ထည့်၀င်ေ ကးေငွကို ၃၆ လ ထိ ထည့်၀င် Mပီးသူ ြဖစ်ပါက
ေနာက်ဆုံး တစ် ှစ် အတွင်း ပျမ်းမP လုပ်ခ တစ်လစာ၏ ၅၀
ရာခိုင် န်းကို အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့် အဖ
ြ စ် ှစ်လ
အထိ လစ ်ခံစားခွင့်ရှိသည်။ ထည့်၀င်ေ ကးေငွကို ၃၆ လ
အထက် ထည့်၀င်ထားသူြဖစ်ပါက ထည့်၀င်ေ ကးေငွ ၁၂ လ
တိုးတိုင်း အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့်ကို တစ်လစီ တိုး၍
ခံစားခွင့် ရှိသည်။ သို<ရာတွင် အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့်
ကာလ စုစုေပါင်းသည် ေ ြခာက်လ အထိသာ ခံစားခွင့်ရှိသည်။

၃၄
(ခ)

အလုပ်လက်မဲ့ ြဖစ်ချိန်တွင် အိမ်ေထာင်ရှိသူ ြဖစ်ပါက ထိုသူအား
မှီခိုသူများ၏ အေြခအေနကို မူတည်၍ လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1က
ထပ်ေဆာင်း၍ ချီးြမJင့်ေသာ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ အလုပ်လက်မ့ဲ
အကျိ5းခံစားခွင့်၏ ၁၀ ရာခိုင် န်းထက် မပိုသည့် ေငွေ ကးကို
အထက်ေဖာ်ြပပါ သက်ဆိုင်ရာကာလ အတွင်း လစ ် ခံစားခွင့်
ရှိသည်။

(ဂ)

မကျန်းမာမ ြဖစ်လPင် ပုဒ်မ ၂၁၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁)
ှင့် ပုဒ်မ ၂၃၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ှင့် (ခ) တို<ပါ ခံစားခွင့်များကို
ဤပုဒ်မ၏ ပုဒ်မခွဲ (က) ှင့်အညီ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ
ခံယူခွင့်၊ ေဆးကုသမ ခံယူခွင့် ှင့် ေငွေ ကး အကျိ5းခံစားခွင့်တို<
ရှိသည်။

(ဃ) ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မ ှင့် မီးဖွားမအတွက် ပုဒ်မ ၂၁၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊
ပုဒ်မခွဲငယ် (၂)၊ ပုဒ်မ ၂၆၊ ပုဒ်မ ၂၇ ှင့် ပုဒ်မ ၂၈ တို<ပါ
ခံစားခွင့်များကို ဤပုဒ်မ၏ ပုဒ်မခွဲ (က) ှင့်အညီ အနည်းဆုံး
ှစ်လမှ အများဆုံးေခ
ြ ာက်လအထိ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ
ခံယူခွင့်၊ ေဆးကုသမခံယူခွင့် ှင့် ေငွေ ကး အကျိ5းခံစားခွင့်တို<
ရှိသည်။
(င)

လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1က ခွင့် ြပ5သည့် က\မ်းကျင်မ သင်တန်းများ
သို< တက်ေရာက်သင် ကားခွင့် ရှိသည်။

(စ)

ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့်ကို ခံစားေနစ ်
ကာလအတွင်း အာမခံထားသူ ေသဆုံးပါက နာေရးစရိတ်ကို
သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ခံစားခွင့်ရှိသည်။

အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့် ကန်<သတ်ချက်
၃၉။

(က) အာမခံထားသူသည် (၁)

ပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ှင့် (ခ) တို<ပါ အလုပ်လက်မဲ့
အကျိ5းခံစားခွင့်ကို လုပ်ငန်းဌာနတစ်ခုတွင် တစ်Hကိမ်သာ
ခံစားခွင့် ရှိသည်။

၃၅
(၂)

(ခ)

အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့်ကို ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) အရ
တစ် Hကိမ်ခံစားပ
M ီးေနာက်
ထိုလုပ်ငန်းဌာနတွင်ပင်
အလုပ် ြပန်လည် ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင် Mပီး တစ်ဖန် အလုပ်
လက်မဲ့ ြဖစ်ပါက ထည့်ဝင်ေ ကးကို ၃၆ လ ထပ်မံ
ေပးသွင်းMပီးမှသာ အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစား ခွင့်ကို
သတ်မှတ်ချက် ှင့်အညီ ခံစားခွင့် ရှိသည်။

အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်ေသာ အာမခံထားသူ
အတွက် တည်ဆဲအလုပ်သမားဆိုင်ရာ ဥပေဒများအရ ြဖစ်ေစ၊
အလုပ်ခန်<ထားမ သေဘာတူညီချက်အရ ြဖစ်ေစ ထိုအာမခံ
ထားသူသို< ေပးရန်ရှိသည့် နစ်နာေကးေငွများထဲမှ ဤဥပေဒ
အရ ထိုအာမခံထားသူ ရထိုက်ခွင့်ရှိေသာ အလုပ်လက်မဲ့
အကျိ5းခံစားခွင့်ကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ုတ်ယူ ိုင်
သည်။

အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့် ရပ်စဲြခင်း
၄၀။
အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့် ရရှိေနသူသည် ေအာက်ပါ အေခ
ြ
အေန တစ်ရပ်ရပ် ေပFေပါက်လPင် ထိုခံစားခွင့် ရပ်စဲေစရမည် (က) သက်ဆိုင်ရာ Mမိ5<နယ်အလုပ်အကိုင် ှင့် အလုပ်သမားရှာေဖွ
ေရးSုံးက ြဖစ်ေစ၊ သက်ဆိုင်ရာ Mမိ5<နယ်လူမဖူလုံေရးSုံးက
ြဖစ်ေစ အလုပ်လုပ်ရန် အေကာင်း ကားေသာ အလုပ်ကို
ခိုင်လုံေသာ အေကာင်း မရှိဘဲ ြငင်းဆိုြခင်း၊
(ခ)

လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1က ညAန် ကားေသာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း
ပညာသင်တန်းကို တက်ေရာက်ရန် ခိုင်လုံေသာ အေကာင်း
မရှိဘဲ ြငင်းဆို ြခင်း၊

(ဂ)

အလုပ်အကိုင်အသစ် ြပန်လည်ရရှိြခင်း၊

(ဃ) ြပစ်မဆိုင်ရာ ဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ ြပစ်မတစ်ခုခုကို ကျ]းလွန်
ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားသ ြဖင့် ေထာင်ဒဏ် ချမှတ်ခံရ ြခင်း၊
(င)

ုိင်ငံြခားသို< အပ
M ီးအပိုင် ထွက်ခွာသွားခ
ြ င်း သို<မဟုတ် ိုင်ငံ
ြခားသို< သွားေရာက် အလုပ်လုပ်ကိုင် ြခင်း။

၃၆
အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့်
ြပန်လည် ထုတ်ယူခွင့်

ရရှိMပီးေနာက်

လူမဖူလုံေရး

ရန်ပုံေငွမှ

၄၁။
အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့် ရရှိသည့် အာမခံထားသူက အလုပ်
လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့် ကာလ ကုန်ဆုံးေသာ်လည်း မိမိ၏ မူလ အလုပ်ကို
ြဖစ်ေစ၊ ဤဥပေဒအရ လူမဖူလုံေရးစနစ် ှင့် သက်ဆိုင်သည့် အခ
ြ ား
အလုပ်တစ်ခုခုကို ြဖစ်ေစ ဝင်ေရာက် လုပ်ကိုင် ိုင် ြခင်း မရှိပါက (က) အာမခံထားသူသည် အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်း မရှိမ အကျိ5း
ခံစားခွင့်၊ သက်ြပည့်အMငိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့် ှင့် ကျန်ရစ်သူ
အကျိ5းခံစားခွင့်ရန်ပုံေငွသို< ထည့်၀င်ေ ကးေငွကို ၃၆ လ ှင့်
အထက် မိမိအတွက် အလုပ်ရှင်က ေပးသွင်းထားသည့်
ထည့်၀င်ေ ကးေငွ၏ ၄၀ ရာခိုင် န်း ှင့် မိမိက ေပးသွင်း
ထားသည့် ထည့်ဝင်ေ ကးေငွ တို<ကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့် အညီ
အတိုး ှင့်တကွ ြပန်လည် ထုတ်ယူပိုင်ခွင့် ရှိသည်။
(ခ)

အလုပ်ရှင်သည် ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ရန်ပုံေငွသို< ၃၆ လ ှင့်
အထက် ေပးသွင်းထားေသာ မိမိ ထည့်၀င်ေ ကးေငွ၏ ၂၅
ရာခိုင် န်းကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ အတိုး ှင့်တကွ
ြပန်လည် ထုတ်ယူပိုင်ခွင့် ရှိသည်။

အခ
ြ ား လူမဖူလုံေရး စနစ်များအတွက် အကျိ5းခံစားခွင့်များ ှင့် တာ၀န်
၄၂။

(က) ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၇) ပါ လူမဖူလုံေရး
အိမ်ရာစီမံကိန်း ရန်ပုံေငွသို< မိမိ၏ ဆ Qအေလျာက် ထည့်၀င်
ေကးေငွ ေပးသွင်းထားသူသည် လူမဖူလုံေရး အိမ်ရာများ ှင့်
စပ်လျ ်း၍ သတ်မှတ်ေသာ စည်းကမ်းချက်များ ှင့်အညီ
ေနထိုင်ခွင့်၊ ငှားရမ်းေနထိုင်ခွင့်၊ အသုံး ြပ5ခွင့်၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊
၀ယ်ယူခွင့်၊ ေရာင်းချခွင့် သို<မဟုတ် အခ
ြ ားတစ်နည်းနည်း ြဖင့်
လAဲေြပာင်းခွင့် ှင့် ယင်းအိမ်ရာ ဝယ်ယူ ိုင်ေရးအတွက် ေငွေချးခွင့်
တို<ကို ဦးစားေပး ရထိုက်ခွင့် ရှိသည်။

၃၇
(ခ)

၄၃။

ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၇) ပါ လူမဖူလုံေရး
အိမ်ရာစီမံကိန်းရန်ပုံေငွသို< ထည့်၀င်ေ ကးေငွ ေပးသွင်းထား
ြခင်းမရှိေသာ အာမခံထားသူသည် သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်
ကိုက်ညီလPင် လူမဖူလုံေရး အိမ်ရာများ ှင့်စပ်လျ ်း၍ ေနထိုင်
ခွင့်၊ ငှားရမ်းေနထိုင်ခွင့်၊ အသုံး ြပ5ခွင့်၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ ၀ယ်ယူခွင့်၊
ေရာင်းချခွင့် သို<မဟုတ် အခ
ြ ားတစ်နည်းနည်း ြဖင့် လAဲေ ြပာင်း
ခွင့် ှင့် ယင်းအိမ်ရာ ဝယ်ယူ ိုင်ေရးအတွက် ေငွေချးခွင့် တို<ကို
ခံစားခွင့် ရှိသည်။

လူမဖူလုံေရး အိမ်ရာများတွင် ပုဒ်မ ၄၂ ပါ ခံစားခွင့်ရှိသူသည် (က) သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။
(ခ)

အဆိုပါစည်းကမ်းချက်များကို ေဖာက်ဖျက်ပါက သတ်မှတ်
ချက်များ ှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရွက် ြခင်း ခံရမည့်အ ြပင်
လူမဖူလုံေရး အိမ်ရာမှ ဖယ်ရှား ြခင်း ခံရမည်။

၄၄။
ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၅) ှင့် (၆) တို<ပါ လူမဖူလုံေရး
ရန်ပုံေငွ
အသီးသီးသို<
ထည့်၀င်ေ ကးေငွ ေပးသွင်းထားသူများသည်
အလုပ်သမားဝန် Hကီးဌာနက လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1 ှင့် ညJိ ိင်း၍ ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ1၏ အတည်ြပ5ချက်ြဖင့် သတ်မှတ်ထားေသာ အကျိ5းခံစားခွင့်များကို
ရရှိေစရမည်။
အခန်း (၆)
အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် အာမခံစနစ် ှင့် သက်ဆိုင်ြခင်း၊
အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့်ရန်ပုံေငွ ှင့် အကျိ5းခံစားခွင့်များ
သက်ဆိုင်ြခင်း
၄၅။
ဤဥပေဒပါ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် အာမခံစနစ် ှင့်
စပ်လျ ်းသည့် ြပ:ာန်းချက်များသည် ေအာက်ပါ အလုပ်သမားများ ှင့်
သက်ဆိုင်ေစရမည် -

၃၈
(က) ပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ှင့်အညီ မှတ်ပုံမတင်မေနရ မှတ်ပုံ
တင် Mပီး ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁)၊ (၃)၊ (၄) ှင့်
(၅) တို<ပါ လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွများသို< ထည့်၀င်ေ ကးေငွ
ေပးသွင်းထားသည့် လူမဖူလုံေရးစနစ် ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ
လုပ်ငန်းဌာနများရှိ အလုပ်သမားများ၊
(ခ)

အလုပ်သမားဝန် Hကီးဌာနက လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1 ှင့် ညJိ ိင်း၍
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ1၏ အတည် ြပ5ချက်ြဖင့် အမိန်<
ေကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်၍ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့်
အာမခံစနစ်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံမတင်မေနရ ြပ:ာန်းချက်များ ှင့်
သက်ဆိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားေသာ အလုပ်သမားများ။

၄၆။
လူမဖူလုံေရးစနစ် ှင့် အကျိ5းခံစားခွင့်များအတွက် မှတ်ပုံမတင်မေနရ
ြပ:ာန်းချက်များ ှင့် သက်ဆိုင်ြခင်း မရှိေသာ ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ လုပ်ငန်း
ဌာနများမှ အလုပ်ရှင်များသည် ယင်းတို<၏ အလုပ်သမားများအတွက်
အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် ခံစား ိုင်ရန် မိမိတို<၏ ဆ Qအေလျာက်
မှတ်ပုံတင်Mပီး ထည့်၀င်ေ ကးေငွ ေပးသွင်းထားခ
ြ င်း မရှိလPင် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ
အကျိ5းခံစားခွင့် အာမခံစနစ် ှင့် စပ်လျ ်းသည့် ြပ:ာန်းချက်များ ှင့် သက်ဆိုင်ြခင်း
မရှိေစရ။
အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် အာမခံစနစ် ှင့် မှတ်ပုံတင်ြခင်း
၄၇။
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1သည် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့်ကို
အလုပ်ရှင်က တစ် Hကိမ်တည်း၊ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ေပးရခ
ြ င်းမှ ေရှာင်ရှား ိုင်
ေစရန် ှင့် ေအာက်ေဖာ် ြပပါ အကျိ5းခံစားခွင့်များကို အလုပ်သမားက ရရှိခံစား
ိုင်ေစရန် အလို<ငှာ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် အာမခံစနစ်ကို
သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ စီမံထားရှိရမည် (က)
(ခ)
(ဂ)
(ဃ)

ေဆးကုသမခံယူခွင့်၊
ယာယီ မသန်စွမ်းမ အကျိ5းခံစားခွင့်၊
အမ
M ဲတမ်း မသန်စွမ်းမ အကျိ5းခံစားခွင့်၊
အလုပ်ကို အေကာင်း ြပ5၍ ေသဆုံးမေ ကာင့် ကျန်ရစ်သူ
အကျိ5းခံစားခွင့်။

၃၉
၄၈။

(က) အလုပ်ရှင်သည် ပုဒ်မ ၄၅ ပါ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5း
ခံစားခွင့်အာမခံစနစ်အတွက် မှတ်ပုံမတင်မေနရ ြပ:ာန်းချက်
များ ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ အလုပ်သမားများက အလုပ်တွင်
ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့်များ ရရှိေစရန် သက်ဆိုင်ရာ Mမိ5<နယ်
လူမဖူလုံေရးSုံးတွင် မှတ်ပုံတင်Mပီး အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5း
ခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွသို< ထည့်၀င်ေ ကးေငွကို သတ်မှတ်ချက်များ
ှင့်အညီ ထည့်၀င်၍ အာမခံထားရှိရမည်။
(ခ)

အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် အာမခံစနစ်အတွက်
မှတ်ပုံမတင်မေနရ ြပ:ာန်းချက်များ ှင့် သက်ဆိုင်ြခင်း မရှိေသာ
အလုပ်သမားများအတွက် အလုပ်ရှင်များသည် မိမိတို<၏ ဆ Q
အေလျာက် မှတ်ပုံတင်Mပီး အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့်
ရန်ပုံေငွသို< သတ်မှတ်ထားေသာ ထည့်၀င်ေ ကးေငွကို ေပးသွင်းMပီး
အာမခံထားရှိ ိုင်သည်။

(ဂ)

ပုဒ်မခွဲ (က) ှင့် (ခ) တို<အရ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5း
ခံစားခွင့် အာမခံထားရှိေရးအတွက် မှတ်ပုံတင်သည့်အခါ
အလုပ်သမားသည် ေဆးသက်ေသခံလက်မှတ်ကိုတင်ြပရမည်။

အလုပ်သမားေလျာ်ေ ကး အက်ဥပေဒ ှင့် မသက်ဆိုင်ြခင်း
၄၉။

(က) ပုဒ်မ ၄၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5း
ခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွသို< အလုပ်ရှင်က မှတ်ပုံမတင်မေနရ မှတ်ပုံ
တင်၍ ြဖစ်ေစ၊ ပုဒ်မ ၄၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အလုပ်ရှင်၏
ဆ Qအရ မှတ်ပုံတင်၍ ြဖစ်ေစ ထည့်၀င်ေ ကးေငွ ေပးသွင်း
ထားေသာ လုပ်ငန်းဌာနများ၏ အလုပ်ရှင် ှင့် အာမခံထားသူ
များသည် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် ှင့် စပ်လျ ်း
၍ အလုပ်သမားေလျာ်ေ ကး အက်ဥပေဒပါ ြပ:ာန်းချက်များ
ှင့် သက်ဆိုင် ြခင်း မရှိေစရ။
(ခ)

ပုဒ်မ ၄၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ှင့် (ခ) တို<အရ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ
အကျိ5းခံစားခွင့် အတွက် အာမခံထားသူတို<သည် ဤဥပေဒပါ
အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့်များကိုသာ ခံစားခွင့်
ရှိေစရမည်။

၄၀
အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အာမခံစနစ်အတွက် ထည့်၀င်ေ ကးေငွများ
၅၀။
အလုပ်သမားက အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အတွက် ပုဒ်မ ၄၇ ပါ
အကျိ5းခံစားခွင့်များကို ခံစား ိုင်ရန် အလုပ်တွင်ထိခုိက်မ အကျိ5းခံစားခွင့်
ရန်ပုံေငွသို< အလုပ်ရှင်က ေပးသွင်းရမည့် ထည့်၀င်ေ ကးေငွ ှင့် စပ်လျ ်း၍
အလုပ်သမား၏ လုပ်ခအလိုက် လုပ်ငန်းဌာနများ၏ ေဘးအ Tရာယ်ရှိ ိုင်မ
အနည်းအများ အေပF မူတည်Mပီး ထည့်၀င်ရမည့် န်းထားများကို အလုပ်သမား
ဝန် Hကီးဌာနသည် လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1 ှင့် ညJိ ိင်း၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ1၏
အတည်ြပ5ချက်ြဖင့် အမိန်<ေကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်၍ သတ်မှတ်ထားရမည်။
၅၁။

အလုပ်ရှင်သည် (က) ပုဒ်မ ၅၀ အရ သတ်မှတ်ထားေသာ န်းထားဖ
ြ င့် ထည့်၀င်
ေကးေငွကို အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွသို<
လစ ်ေပးသွင်းရမည်။ ထို< ြပင် ထိုသို< ေပးသွင်းသည့် အတွက်
ကုန်ကျစရိတ် များကိုလည်း ကျခံရမည်။
(ခ)

အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် အာမခံထားပ
M ီးေနာက်
ထည့်၀င်ေ ကးေငွ ေပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက ထည့်၀င်ေ ကး
ေငွအ ြပင် ပုဒ်မ ၈၈ အရ သတ်မှတ်သည့် ပျက်ကွက်ေ ကးကို
ထပ်ေဆာင်း၍ ေပးသွင်းရမည်။

အလုပ်တွင်ထိခိုက်မအတွက် ေဆးကုသမ ခံယူခွင့် ှင့် အခ
ြ ား အကျိ5းခံစား
ခွင့်များ
၅၂။

(က) အာမခံထားသူသည် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ ြဖစ်ေပFလPင်
သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ေဆးကုသမခံယူခွင့် ရှိသည့်အ ြပင်
ဤအခန်းပါ အခ
ြ ား အကျိ5းခံစားခွင့်လည်း ရှိသည်။
(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ အလုပ်ကို အေကာင်း ြပ5၍ ြဖစ်ေသာ ေရာဂါ
အမျိ5းအစားသည်
နည်းဥပေဒများ၊
စည်းမျ ်းများဖ
ြ င့်
သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ြဖစ်ေစရမည်။

၄၁
လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအ Tရာယ် ကင်းရှင်းေရး
၅၃။

(က) အလုပ်ရှင် ှင့် အလုပ်သမားတို<သည် လုပ်ငန်းဌာနများ၌
အလုပ်သမားများ ေဘးအ Tရာယ် ကင်းရှင်းေရး ှင့် ပညာေပး
လုပ်ငန်းများအပ
ြ င် အလုပ်တွင် မေတာ်တဆ ြဖစ်ပွားမများကို
လည်းေကာင်း၊ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မေ ကာင့် ဒဏ်ရာရရှိမ၊
ေရာဂါရရှိမ ှင့် ေသဆုံးမ ြဖစ်ပွား ြခင်းတို<ကို လည်းေကာင်း
ကာကွယ်ရန် အလို<ငှာ ေဘးအ Tရာယ် ကင်းရှင်းေရး ှင့်
ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာစီမံချက်များ ထားရှိ ြခင်းတို< ှင့် စပ်လျ ်း၍
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1 ှင့် ြဖစ်ေစ၊ အာမခံ ကိုယ်စားလှယ် ဌာနများ
ှင့် ြဖစ်ေစ ညJိ ိင်းပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

၅၄။

အလုပ်ရှင်၏ ြပစ်မ ြပစ်ဒဏ် ထိုက်သင့်ေသာ ြပ5လုပ်မ
သို<မဟုတ် ပျက်ကွက်မေကာင့် ြဖစ်ေစ၊ အလုပ်ရှင်က
လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအ Tရာယ်ကင်းရှင်းေရး အစီအမံများ ှင့်
အကာအကွယ်များ ြပ5လုပ်မထားခ
ြ င်းေကာင့် ြဖစ်ေစ ြဖစ်ေပF
လာေသာ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မအတွက် ေဆးကုသမ ကုန်ကျ
စရိတ်များ ှင့် ဤဥပေဒအရ ခံစားခွင့်ရှိသည့် အခ
ြ ား
အကျိ5းခံစားခွင့်များကို အလုပ်ရှင်က သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်
အညီ ကျခံရမည် ြဖစ်Mပီး ပျက်ကွက် ြခင်း မရှိေစရ။

(က) အလုပ်ရှင်သည် မိမိ၏ အာမခံထားသူ အလုပ်သမား ြပင်းထန်
သည့် မေတာ်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမ ြဖစ်ပွားပါက သက်ဆိုင်ရာ
Mမိ5<နယ်လူမဖူလုံေရးSုံးသို< ချက်ချင်း အစီရင်ခံရမည်။ ထိုသို<
အစီရင်ခံရန်
ခိုင်လုံေသာ အေကာင်းမရှိဘဲ ေ ှာင့်ေ ှး
ကန်< ကာခ
ြ င်း မရှိေစရ။
(ခ)

လုပ်ငန်းဌာနများအား ကည့်Sစစ်ေဆးေသာ အရာထမ်း၊
အမထမ်းအဖွဲ1သည် အလုပ် ှင့်သက်ဆိုင်ေသာ မေတာ်တဆ
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမ၊ ေသဆုံးမ ှင့် ေရာဂါရမများ ြဖစ်ပွား
ေကာင်း ေတွ1ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ Mမိ5<နယ်လူမဖူလုံေရးSုးံ သို<
သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ အစီရင်ခံရမည်။

၄၂
ယာယီ မသန်စွမ်းမ ှင့်ဆိုင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့်
၅၅။
အာမခံထားသူသည် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မေ ကာင့် အလုပ်မလုပ် ိုင်၍
ဝင်ေငွေလျာ့နည်း ြခင်း သို<မဟုတ် ဝင်ေငွရပ်စဲ ြခင်း ြဖစ်လPင် အခမဲ့ေဆးကုသမ
ခံယူခွင့် ရှိသည့်အ ြပင် ေဆးသက်ေသခံလက်မှတ်အရ ယာယီမသန်စွမ်းမ ှင့်
ဆိုင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့်အြဖစ် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ မဖ
ြ စ်မီ ေလးလ အတွင်း
ပျမ်းမPလုပ်ခ၏ ၇၀ ရာခိုင် န်းကို အလုပ်စတင် မလုပ် ိုင်သည့် ေန<မှ အများဆုံး
၁၂ လ အထိ ခံစားခွင့် ရှိသည်။
၅၆။

(က) ပုဒ်မ ၅၅ အရ ယာယီ မသန်စွမ်းမ ှင့်ဆိုင်သည့် အကျိ5း
ခံစားခွင့်သည် ၁၂ လ အတွင်း ထိုအာမခံထားသူ ြပန်လည်
အလုပ်လုပ် ိုင်သည့် ေန<ရက်မှစ၍ ရပ်စဲရမည်။
(ခ)

အာမခံထားသူသည် ယာယီမသန်စွမ်းမ ှင့်ဆိုင်သည့် အကျိ5း
ခံစားခွင့် ၁၂ လ ကုန်ဆုံးေသာ်လည်း ဆက်လက်၍ အလုပ်
မလုပ် ိုင်လPင် အမ
M ဲတမ်းမသန်စွမ်းမ ှင့်ဆိုင်သည့် အကျိ5း
ခံစားခွင့်ကို ေြပာင်းလဲ Mပီး ခံစားခွင့် ရှိသည်။

(ဂ)

အာမခံထားသူသည် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မေကာင့် ယာယီ
မသန်စွမ်းမ ှင့်ဆိုင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့် ခံစားေနစ ် ၁၂ လ
အတွင်းမှာပင် ေဆးသက်ေသခံ လက်မှတ်အရ အမ
M ဲတမ်း
မသန်စွမ်းမ ြဖစ်မည်ဟု Hကိ5တင်မှန်းဆ၍ ရပါက ယာယီ
မသန်စွမ်းမ ှင့်ဆိုင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့်ကို ရပ်စဲMပီး အမ
M ဲတမ်း
မသန်စွမ်းမ ှင့်ဆိုင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့်ကို ေြပာင်းလဲ၍
ခံစားခွင့်ရှိသည်။

၄၃
အမ
M ဲတမ်း မသန်စွမ်းမ ှင့် ဆိုင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့်
၅၇။
အာမခံထားသူသည် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မေကာင့် အလုပ်လုပ် ိုင်
သည့်အင်အား တစ်စိတ်တစ်ေဒသ အမ
M ဲတမ်း ဆုံးSံး ိုင်ဖွယ်ရာ အေကာင်းရှိလPင်
အမ
M ဲတမ်း တစ်စိတ်တစ်ေဒသ မသန်စွမ်းမ ှင့်ဆိုင်သည့် ေငွေ ကး အကျိ5း
ခံစားခွင့်ကို လည်းေကာင်း၊ အလုပ်လုပ် ိုင်သည့် အင်အားလုံးဝ အမ
M ဲတမ်း
ဆုံးSံး ိုင်ဖွယ်ရာအေကာင်း ရှိလPင် အမ
M ဲတမ်း လုံးဝ မသန်စွမ်းမ ှင့်ဆိုင်သည့်
ေငွေ ကးအကျိ5းခံစားခွင့်ကို လည်းေကာင်း ခံစားခွင့် ရှိသည်။ ထိုခံစားခွင့်
အတွက် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ မဖ
ြ စ်မီ ေလးလအတွင်း ပျမ်းမPလုပ်ခ
တစ်လစာ၏ ၇၀ ရာခိုင် န်းကုိ ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ1၏ အမ
M ဲတမ်း လုပ်အား
ဆုံးSံးမ ရာခိုင် န်း ဆုံး ြဖတ်ချက်အေပF အေ ြခ ြပ5၍ တွက်ချက် ရရှိမည့်
ေငွေ ကး အကျိ5းခံစားခွင့်ကို တစ်လအတွက် ခံစားခွင့်ဟု သတ်မှတ်၍ ပုဒ်မ ၅၈
ှင့်အညီ ခံစားခွင့် ရှိသည်။
၅၈။
လုပ်အားဆုံးSံးသူသည် ပုဒ်မ ၅၇ ပါ ပျမ်းမPလုပ်ခ တစ်လစာ၏ ၇၀
ရာခိုင် န်းအေပF လုပ်အားဆုံSံးမ ရာခိုင် န်းကို အေ ြခ ြပ5၍ တွက်ချက်
ရရှိေသာ အမ
M ဲတမ်းမသန်စွမ်းမ ှင့်ဆိုင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့်ကို ေအာက်ပါ
အတိုင်း သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ခံစားခွင့်ရှိသည် (က) လုပ်အားဆုံးSံးမမှာ ၂၀ ရာခိုင် န်း ှင့်ေအာက် ြဖစ်ပါက ထိုသူ
ခံစားခွင့်ရှိေသာ လစ ် အကျိ5းခံစားခွင့်၏ ငါး ှစ် အတွက်
ရထိုက်ခွင့်ရှိေသာ ေငွေ ကးကို တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ခံစားခွင့်၊
(ခ)

လုပ်အားဆုံးSံးမမှာ ၂၀ ရာခိုင် န်း အထက်မှ ၇၅ ရာခိုင် န်း
အထိ ြဖစ်ပါက ထိုသူ ခံစားခွင့်ရှိေသာ လစ ် အကျိ5း
ခံစားခွင့်၏ ခုနစ် ှစ် အတွက် ရထိုက်ခွင့်ရှိေသာ ေငွေ ကးကို
ထိုသူ၏ဆ Qအရ အရစ်ကျြဖစ်ေစ၊ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ြဖစ်ေစ
ခံစားခွင့်၊

(ဂ)

လုပ်အားဆုံးSံးမမှာ ၇၅ ရာခိုင် န်း အထက် ြဖစ်ပါက ထိုသူ
ခံစားခွင့်ရှိေသာ လစ ် အကျိ5းခံစားခွင့်၏ ကိုး ှစ် အတွက်
ရထိုက်ခွင့်ရှိေသာ ေငွေ ကးကို ထိုသူ၏ဆ Qအရ အရစ်ကျ
ြဖစ်ေစ၊ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း သို<မဟုတ် လစ ် အသက်
ထက်ဆုံးအထိ ြဖစ်ေစ ခံစားခွင့်၊

၄၄
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ပါ အမ
M ဲတမ်း လုံး၀မသန်စွမ်းသူကို အခ
ြ ားသူ
တစ်ဦးတစ်ေယာက်က အမ
M ဲမ ြပတ် ြပ5စုရန် လိုအပ်ေ ကာင်း
ေဆးသက်ေသခံလက်မှတ် တင် ြပလPင် ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ပါ ခံစားခွင့်
အပ
ြ င် ထိုသူခံစားခွင့်ရှိေသာ အကျိ5းခံစားခွင့်၏ ၁၀
ရာခိုင် န်း ှင့် ညီမPေသာေငွကို ထိုသူ၏ဆ Qအရ အရစ်ကျ
ြဖစ်ေစ၊ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း သို<မဟုတ် လစ ် အသက်
ထက်ဆုံးအထိ ြဖစ်ေစ ထပ်ေဆာင်း၍ ခံစားခွင့်။
၅၉။

(က) အမ
M ဲတမ်း တစ်စိတ်တစ်ေဒသ မသန်စွမ်းမ ှင့် ဆိုင်သည့်
အကျိ5းခံစားခွင့် ှင့် အမ
M ဲတမ်း လုံးဝ မသန်စွမ်းမ ှင့်ဆိုင်သည့်
အကျိ5းခံစားခွင့်တို<၏ အချိ5းအစားသည် အလုပ်တွင်ထိခိုက်
ဒဏ်ရာရမေ ကာင့် အလုပ်လုပ် ိုင်ေသာအင်အား ဆုံးSံးမ၏
အချိ5းအစား ှင့် ညီမPရမည်။
(ခ)

အမ
M ဲတမ်း တစ်စိတ်တစ်ေဒသ မသန်စွမ်းမ ှင့် ဆိုင်သည့်
အကျိ5းခံစားခွင့် ရရှိခဲ့ေသာ အာမခံထားသူသည် အလုပ်တွင်
အခ
ြ ားဒဏ်ရာရမ တစ်ရပ်ရပ် ြဖစ်ပွားလPင် ယခင်သတ်မှတ်
ထားသည့် လုပ်အားဆုံးSံးမရာခိုင် န်းကို ထည့်သွင်း စ ်းစားပ
M ီး
ထိုသူ၏ လုပ်အားဆုံးSံးမရာခိုင် န်းကို အသစ် ထပ်မံ
သတ်မှတ်ရမည်။ ထိုသို<
ှစ်Hကိမ် သတ်မှတ်ထားေသာ
လုပ်အားဆုံးSံးမ
ှစ်ရပ်ေပါင်းသည် ထိုသူ ဆုံးSံးခဲ့ေသာ
စုစုေပါင်း လုပ်အားဆုံးSံးမ တန်ဖိုးြဖတ် ရာခိုင် န်းထက်
မေကျာ်ေစရ။ ထိုသို< အသစ်ထပ်မံ သတ်မှတ်ြခင်းေကာင့်
တိုးလာေသာ လုပ်အားဆုံးSံးမရာခိုင် န်းအတွက် ထိုက်သင့်ေသာ
ေငွေ ကး အကျိ5းခံစားခွင့်ကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ
ရထိုက်ခွင့် ရှိသည်။

ြပန်လည်ထူေထာင်ေပးခ
ြ င်း ှင့် အလုပ်ေနရာများ စီစ ်ထားရှိြခင်း
၆၀။
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1သည် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မေကာင့် ကိုယ်အဂါ`
ဆုံးSံးသူများအား ြပန်လည် ထူေထာင်ေပးရန် သို<မဟုတ် ထိုသူတို< အလုပ်
လုပ်ရန် မစွမ်းေဆာင် ိုင်သည်ကို စွမ်းေဆာင်လာ ိုင်ေစေရးအတွက် ြပ5လုပ်
ေပးရန် လိုအပ်သည့်အခါ-

၄၅
(က) ေဆးသက်ေသခံ လက်မှတ်အရ ခွဲစိတ်ကုသရန် ကိရိယာ
တန်ဆာပလာများ၊ ြဖည့်စွက် ကုသရန် ှင့် တပ်ဆင်ရန်
ကိရိယာ တန်ဆာပလာများကို ြပ5လုပ်ြခင်း၊ တပ်ဆင်ြခင်း ှင့်
ေထာက်ပံ့ြခင်းများ ြပ5လုပ်ေပးရမည်။
(ခ)

လုပ်ငန်း ှင့်ဆိုင်ေသာ ေလ့ကျင့်မသင်တန်းများ ေပးခ
ြ င်း ှင့်
လူမအသိုက်အဝန်းတွင် ြပန်လည် ဝင်ဆံ့လာေစေရးအတွက်
ြပ5စုပျိ5းေထာင်ေပးခ
ြ င်းများ ြပ5လုပ်ေပးရမည်။

၆၁။
သတ်မှတ်ေသာ အလုပ်သမားအေရအတွက်ထက် ပိုမိုသည့် အပ
ြ င်
ဤဥပေဒ ှင့်သက်ဆိုင်ေသာ လုပ်ငန်းဌာနများအား အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ
ေကာင့် ကိုယ်အဂါပျက်
`
ယွင်း၍ မသန်စွမ်း ြဖစ် Mပီး လုပ်အားဆုံးSံး ယုတ်ေလျာ့
သွားေသာ အလုပ်သမားများအတွက် ခန်<ေပးရမည့် လုပ်ငန်းဌာန အမျိ5းအစား
အလိုက် အနည်းဆုံးထားရှိရမည့် အချိ5းအစားကို လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1က
အလုပ်သမားဝန် Hကီးဌာန ှင့် ညJိ ိင်း၍ သတ်မှတ် ိုင်သည်။
အလုပ်တွင်ထိခိုက်မေကာင့် ေသဆုံးမ အတွက် ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင့်
၆၂။

အလုပ်တွင်ထိခိုက်မေကာင့် အာမခံထားသူ ေသဆုံးသည့်အခါ (က) အာမခံထားသူက အမည်စာရင်း ေပးသွင်းထားခ
ြ င်း ခံရသူသည်
ထိုအာမခံထားသူ မေသဆုံးမီ ေလးလအတွင်း ရရှိေသာ ပျမ်းမP
လုပ်ခအရ ထည့်၀င်ေ ကးေငွ ေပးသွင်းထားသည့် ကာလကို
အေြခပ
ြ 5၍ ေအာက်ပါအတိုင်း ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင့် များကို
ထိုသူ၏ ဆ Qအရ အရစ်ကျ ြဖစ်ေစ၊ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ြဖစ်ေစ
ရထိုက်ခွင့် ရှိသည် (၁) ထည့်၀င်ေ ကးေငွကို လေပါင်း ၆၀
ှင့်ေအာက်
ေပးသွင်း Mပီး ြဖစ်ပါက ပျမ်းမPလုပ်ခ တစ်လစာ၏ ၃၀ ဆ၊
(၂) ထည့်၀င်ေ ကးေငွကို လေပါင်း ၆၀ အထက်မှ လေပါင်း
၁၂၀ ှင့်ေအာက် ေပးသွင်း Mပီး ြဖစ်ပါက ပျမ်းမPလုပ်ခ
တစ်လစာ၏ ၅၀ ဆ၊
(၃) ထည့်၀င်ေ ကးေငွကို လေပါင်း ၁၂၀ အထက်မှ
လေပါင်း ၂၄၀ ှင့်ေအာက် ေပးသွင်း Mပီး ြဖစ်ပါက
ပျမ်းမPလုပ်ခ တစ်လစာ၏ ၆၀ ဆ၊

၄၆
(၄)
(ခ)

ထည့်၀င်ေ ကးေငွကို လေပါင်း ၂၄၀ အထက် ေပးသွင်းMပီး
ြဖစ်ပါက ပျမ်းမPလုပ်ခ တစ်လစာ၏ ၈၀ ဆ။

ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ အမည်စာရင်း ေပးသွင်းထားခ
ြ င်း ခံရသူ
မရှိလPင် ထိုအာမခံထားသူ၏ လုပ်ခကို မှီခိုေနထိုင်သူများသည်
ေအာက်ပါ အစီအစ ်အလိုက် ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ကျန်ရစ်သူ
အကျိ5းခံစားခွင့်ကို ထိုသူ၏ ဆ Qအရ အရစ်ကျ ြဖစ်ေစ၊
တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ြဖစ်ေစ သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ခံစားခွင့်
ရှိသည် (၁)

ေသဆုံးသူ၏ ဇနီး သို<မဟုတ် ခင်ပွန်း၊

(၂)

ေသဆုံးသူ၏ ဇနီး သို<မဟုတ် ခင်ပွန်း မရှိလPင် ထိုသူ၏
သားသမီးများ၊

(၃)

ေသဆုံးသူ၏ ဇနီး၊ ခင်ပွန်း ှင့် သားသမီးများ မရှိလPင်
ထိုသူ၏ မိခင် ှင့် ဖခင်။
အခန်း (၇)

လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွ ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့်ရန်ပုံေငွ
ှစ်ရပ်လုံး ှင့် သက်ဆိုင်သည့် ြပ:ာန်းချက်များ
တစ်Mပိ5င်တည်း မေပးရေသာ အကျိ5းခံစားခွင့်များ
၆၃။

(က) ေအာက်ပါ ေငွေ ကး အကျိ5းခံစားခွင့်များကို အာမခံထားသူအား
တစ်Mပိ5င်တည်းမေပးရ (၁)

မကျန်းမာမ ှင့်ဆိုင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့် ှင့် မီးဖွားမ
ှင့်ဆိုင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့်၊

(၂)

မကျန်းမာမ ှင့်ဆိုင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့် ှင့် ယာယီ
မသန်စွမ်းမ ှင့်ဆိုင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့်၊

(၃)

မီးဖွားမ ှင့်ဆိုင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့် ှင့်
မသန်စွမ်းမ ှင့်ဆိုင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့်၊

(၄)

မကျန်းမာမ၊ မီးဖွားမ၊ ယာယီမသန်စွမ်းမ အကျိ5း
ခံစားခွင့်များ ှင့် အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့်။

ယာယီ

၄၇
(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ အကျိ5းခံစားခွင့်များအနက် အကျိ5းခံစားခွင့်
ှစ်မျိ5းကို ေပးရမည့်ကိစUများတွင် ထို ှစ်မျိ5းမှာ ေငွပမာဏ
မတူလPင် အကျိ5းခံစားခွင့်ရသူအား ထိုအကျိ5းခံစားခွင့်များ၏
ေငွပမာဏ ှစ်ရပ်အနက် များရာ ေငွပမာဏကို ေပးရမည်။

အကျိ5းခံစားခွင့်များ ရပ်ဆိုင်းြခင်း
၆၄။
မကျန်းမာမ၊ မီးဖွားမ ှင့် ယာယီမသန်စွမ်းမ အကျိ5းခံစားခွင့် တစ်ခုခု
ခံစားေနေသာ အာမခံထားသူ တစ်ဦးဦးသည် အလုပ် မလုပ် ိုင်ေ ကာင်း
ေဆးသက်ေသခံလက်မှတ် ထုတ်ေပးထားသည့် လုပ်ငန်းဌာနတွင် ြဖစ်ေစ၊
အခ
ြ ားလုပ်ငန်းဌာန တစ်ခုခုတွင် ြဖစ်ေစ လုပ်ခ ြဖင့် ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်ေနလPင်
ထိုသူအား အဆိုပါအကျိ5းခံစားခွင့်များကို ရပ်ဆိုင်းရမည်။
စိုက်ထုတ် ကုန်ကျစရိတ်များ ြပန်လည်ရထိုက်ခွင့်
၆၅။

အလုပ်ရှင်သည် (က) အာမခံထားသူအား ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ၊ ေဆးကုသမ ှင့်
အခ
ြ ားအကျိ5းခံစားခွင့်ရှိေသာ ကိစUများအတွက် လူမေရးအရ
စိုက်ထုတ်ကုန်ကျထားသည့် စရိတ်များကို ဤဥပေဒအရ
ခွင့်ြပ5ေသာ အကျိ5းခံစားခွင့်ေငွများ အနက်မှ ြပန်လည်
ရထိုက်ခွင့် ရှိသည်။
(ခ)

အာမခံထားသူအား ဤဥပေဒအရ မကျန်းမာမ၊ မီးဖွားမ ှင့်
ယာယီမသန်စွမ်းမ အကျိ5းခံစားခွင့် တစ်ခုခု ေပးေနသည့်
ကာလအတွင်း ယင်းအား ထုတ်ေပးထားေသာ လုပ်ခ ှင့်
ေငွလက်ငင်း အကျိ5းခံစားခွင့်တို<၏ စုစုေပါင်းမှာ ထိုအာမခံ
ထားသူ သာမန်အားဖ
ြ င့် ရရှိသည့် လုပ်ခထက်ပိုလPင် ထိုပိုေငွကို
ဤဥပေဒအရ ခွင့်ြပ5သည့် ေငွလက်ငင်း အကျိ5းခံစားခွင့်
များအနက််မှ ုတ်ယူ ိုင်သည်။ ထိုသို< ပို၍ ထုတ်ေပးထား
ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ Mမိ5<နယ်လူမဖူလုံေရးSုံးသို< အေကာင်း
ကားရမည်။

၄၈
အလုပ် ှင့် စပ်လျ ်း၍ တားမ
ြ စ်ချက်
၆၆။

(က) အလုပ်ရှင်သည် ပုဒ်မ ၆၇ ှင့် ၆၈ တို<အရ ကျန်းမာေရး
ေစာင့်ေရှာက်မ ှင့် ေဆးကုသမများကို အေထာက်အထား
ြပ5လျက် -

(ခ)

(၁)

ဤဥပေဒအရ မကျန်းမာမ အကျိ5းခံစားခွင့်၊ မီးဖွားမ
အကျိ5းခံစားခွင့်၊ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မေ ကာင့် ယာယီ
မသန်စွမ်းမ ှင့်ဆိုင်သည့် အကျိ5းခံစားခွင့် တစ်ခုခု
ခံစားေနေသာ အာမခံထားသူအား ထိုသို< ခံစားေနသည့်
ကာလ အပိုင်းအခ
ြ ားအတွင်း အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ြခင်း၊
ရပ်စဲြခင်းကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိုသူ၏ လုပ်ခ
ထက်ေလျာ့နည်းသည့် အဆင့်သို< ေလPာ့ချ ြခင်းကို
ေသာ်လည်းေကာင်း မပ
ြ 5ရ။

(၂)

ဤဥပေဒအရ ထည့်ဝင်ေ ကးေငွများ ေပးသွင်းရမည့်
တာဝန်ေ ကာင့် မိမိ အလုပ်သမား၏ လုပ်ခ ှင့် အခ
ေကးေငွများကို ေလPာ့ချခ
ြ င်း၊ ြဖတ်ေတာက်ြခင်း မပ
ြ 5ရ။

အာမခံထားသူသည် ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ တားမ
ြ စ်ချက်များကို
အလုပ်ရှင်က ေဖာက်ဖျက်ကျ]းလွန်သည့်အတွက် ထိခိုက်
နစ်နာမ ှင့် စပ်လျ ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ေဖ
ြ ရှင်း
ေဆာင်ရွက်ေပးရန် သက်ဆိုင်ရာ Mမိ5<နယ်လူမဖူလုံေရးSုံးသိ<ု
တင် ြပ ိုင်သည်။

ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ ှင့် ေဆးကုသမေပးခ
ြ င်း
၆၇။

(က) အလုပ်ရှင်သည် အာမခံထားသူ မိမိ၏ အလုပ်သမားများအား
ေဆးကုသေပး ိုင်ေရးအတွက် လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1၏ ခွင့် ြပ5
ချက် ှင့် စည်းကမ်းချက်များ ရယူMပီးေနာက် တည်ဆဲဥပေဒ
ှင့်အညီ ပုဂ[လိက ေဆးSုံ၊ ေဆးခန်း တည်ေထာင် ဖွင့်လှစ်၍
မိမိခန်<ထားေသာ ဆရာဝန်များ၊ သူနာ ြပ5များဖ
ြ င့် သတ်မှတ်
ချက်များ ှင့်အညီ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ှင့် ေဆးကုသမ
ေပး ိုင်သည်။

(ခ)

(ဂ)

၄၉
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1သည် အာမခံထားသူ အများအပ
ြ ားရှိ Mပီး
သတ်မှတ်ထားသည့် ဦးေရ ှင့်အထက် ရှိေသာ လုပ်ငန်းဌာန
များတွင် လုပ်သားအင်အား အချိ5းအစားအလိုက် ေဆးခန်းများ
ဖွင့်လှစ် ိုင်ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1သည် ပုဒ်မခွဲ (က) ှင့် (ခ) တို<အရ
ဖွင့်လှစ်ေသာ ေဆးSုံ၊ ေဆးခန်းများတွင်
လိုအပ်ေသာ
ေဆးဝါးပစUည်းများ ှင့် ဆရာဝန်များ၊ သူနာ ြပ5များအတွက်
ကုန်ကျစရိတ်များကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ေထာက်ပံ့
ရမည်။

၆၈။
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1သည် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ှင့် ေဆးကုသမ
တို< ှင့် စပ်လျ ်း၍ ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန် အလို<ငှာ (က) ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ အက
H ံေပးအဖွဲ1 ှင့် ညJိ ိင်း Mပီး လူမဖူလုံေရး
ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများအား ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်
မ ှင့် ေဆးကုသမဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ေပးရ
မည်။
(ခ)

ဤဥပေဒ ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ လုပ်ငန်းဌာနများရှိ လုပ်ငန်းခွင်
ေဘးအ Tရာယ် ကင်းရှင်းေရး ှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ကိစUရပ်
များကို လည်းေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ှင့် ေဆးကု
သမဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို လည်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ
ဌာနများ ှင့် ညJိ ိင်း၍ ပညာေပးြခင်း၊ စစ်ေဆးခ
ြ င်း ှင့် Hကီး ကပ်
ကွပ်ကဲြခင်းများ ြပ5ရမည်။

(ဂ)

လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1ပိုင် ေဆးSုံ၊ ေဆးခန်းများသို< ေဆးကုသမ
ခံယူရန် လာေရာက်ေသာ အာမခံထားသူများအား လိုအပ်သည့်
ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ ှင့် ေဆးကုသမများ ေပးရန်
ကပ်မတ်စီစ ် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။

(ဃ) လိုအပ်ပါက ကျန်းမာေရးဝန် Hကီးဌာန ှင့် ညJိ ိင်းMပီး သေဘာတူ
စာချ5ပ်များ ချ5ပ်ဆို၍ ိုင်ငံပိုင် ေဆးSုံ၊ ေဆးခန်း များတွင်
ေဆးကုသေပးခ
ြ င်း သို<မဟုတ် ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ ှင့်
ေဆးကုသမအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်
အညီ ကျခံြခင်း ြပ5 ိုင်သည်။

၅၀
(င)

ဌာနဆိုင်ရာ ေဆးSုံ၊ ေဆးခန်းများ၏ တာ၀န်ရှိသူများ ှင့်
လည်းေကာင်း၊ ပုဂ[လိကပိုင် ေဆးSုံ၊ ေဆးခန်းများ၏ လုပ်ငန်း
ရှင်များ ှင့်လည်းေကာင်း သေဘာတူစာချ5ပ်များ ချ5ပ်ဆို၍
သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ ှင့်
ေဆးကုသမ ေပးခ
ြ င်းကို ခွင့်ြပ5 ိုင်သည်။

(စ)

ကျန်းမာေရး အဆင့် ြမJင့်တင်ေရး၊ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး ှင့်
ကျန်းမာေရး ပညာေပး လုပ်ငန်းများကို စီမံချက်များ ချမှတ်၍
ေဆာင်ရွက်ရမည်။

ထည့်ဝင်ေ ကးေငွ
ဆုံးSံးမမရှိြခင်း
၆၉။

ေပးသွင်းရန်

ပျက်ကွက်ေသာ်လည်း

အကျိ5းခံစားခွင့်

(က) ပုဒ်မ ၁၆ ှင့် ပုဒ်မ ၄၈ တို<အရ မှတ်ပုံတင်ခဲ့ေသာ အလုပ်
ရှင်က ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မှတ်ပုံတင်ရန် တာ၀န်ရှိေသာ
အလုပ်ရှင်က ေသာ်လည်းေကာင်း ထည့်ဝင်ေ ကးေငွများ ေပး
သွင်းြခင်း မပ
ြ 5ေစကာမူ သို<မဟုတ် အလုပ်သမား၏ လုပ်ခထဲမှ
ထည့်ဝင်ေ ကးေငွကို
ုတ်ယူေပးသွင်းြခင်း
မပ
ြ 5ေစကာမူ
အာမခံထားသူသည် လည်းေကာင်း၊ အာမခံထားသူ ေသဆုံး
Mပီးေနာက် ထိုသူက အမည်စာရင်းေပးသွင်းြခင်း ခံရသူ သို<မဟုတ်
ထိုသို< အမည်စာရင်း ေပးသွင်းြခင်း မရှိခဲ့လPင် ထိုသူအား
မှီခိုသူသည် လည်းေကာင်း ဤဥပေဒပါ အကျိ5း ခံစားခွင့်များကို
ရထိုက်ခွင့် ရှိေစရမည်။
(ခ)

ထည့်၀င်ေ ကးေငွ ေပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် အလုပ်ရှင်
သည် ပုဒ်မ ၁၇ ှင့် ပုဒ်မ ၅၀ တို< အရ ေပးသွင်းရမည့်
ထည့်၀င်ေ ကးေငွများ ှင့် ပုဒ်မ ၈၈ အရ သတ်မှတ်ထားေသာ
ပျက်ကွက်ေ ကးကိုပါ ေပးသွင်းရမည့်အြပင် အာမခံထားသူအား
ေပးရမည့် အကျိ5းခံစားခွင့်များ ှင့် ကုန်ကျစရိတ် အားလုံးကိုလည်း
ကျခံရမည်။

၅၁
သက်ဆိုင်ရာ လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွမှ ြပန်လည် ထုတ်ယူခွင့်
၇၀။

(က) ပုဒ်မ ၃၄ အရ သတ်မှတ်ေသာ သက်ြပည့်အMငိမ်းစား အကျိ5း
ခံစားခွင့်ရရှိမည့် အသက်မ ြပည့်မီ အာမခံထားသူက မိမိဆ Q
အေလျာက် အလုပ်မှ ုတ်ထွက်ြခင်း သို<မဟုတ် ဤဥပေဒ ှင့်
မသက်ဆိုင်သည့် အခ
ြ ားလုပ်ငန်းဌာန တစ်ခုခုသို< ေပ
ြ ာင်းေရA1ြခင်း
ြပ5ေသာအခါ (၁)

အာမခံထားသူသည် အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်း မရှိမ
အကျိ5းခံစားခွင့်၊ သက်ြပည့်အMငိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့် ှင့်
ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွသို< ထည့်ဝင်ေ ကး
ေငွကို လေပါင်း ၁၈၀ အထိ ေပးသွင်း Mပီး ြဖစ်လPင်
ထိုအာမခံထားသူ ထည့်ဝင်ေ ကး ေပးသွင်းခဲ့ေသာ
ကာလတွင် ရရှိခဲ့သည့် ပျမ်းမPလုပ်ခ တစ်လစာ၏ ၁၂ ဆကို
ထိုသူ၏ ဆ Qအရ အရစ်ကျ ြဖစ်ေစ၊ တစ်လုံး တစ်ခဲတည်း
ြဖစ်ေစ ခံစားခွင့်ရှိသည်။

(၂)

အာမခံထားသူသည် ထည့်၀င်ေ ကးေငွကို လေပါင်း
၁၈၀ ထက်ပို၍ ေပးသွင်းထားလPင် ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ
ခံစားခွင့်များအပ
ြ င် ထိုကာလအတွင်း အလုပ်ရှင်က
ထည့်ဝင်ခဲ့သည့် ထည့်ဝင်ေ ကးေငွ၏ ၄၀ ရာခိုင် န်း
ှင့်ထိုသို< မိမိက ပို၍ေပးသွင်းထားသည့် ထည့်ဝင်ေ ကးေငွ
တို<ကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ အတိုး ှင့်တကွ
ထိုရန်ပုံေငွမှ ြပန်လည်ထုတ်ယူခွင့် ရှိသည်။

(၃)

အာမခံထားသူသည် ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ ရန်ပုံေငွသို<
ထည့်၀င်ေ ကးေငွကို ၃၆ လ အထက်မှ လေပါင်း ၁၈၀
ေအာက် ေပးသွင်းထားပါက အလုပ်ရှင်က မိမိအတွက်
အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်း မရှိမ အကျိ5းခံစားခွင့်၊ သက်ြပည့်
အင
M ိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့် ှင့် ကျန်ရစ်သူ အကျိ5း
ခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွသို< ေပးသွင်းထားသည့် ထည့်၀င်ေ ကး
ေငွ၏ ၄၀ ရာခိုင် န်း ှင့် ထိုကာလအတွင်း မိမိက
ထည့်ဝင်ခဲ့သည့် ထည့်ဝင်ေ ကးေငွတို<ကို သတ်မှတ်
ချက်များ ှင့်အညီ အတိုး ှင့်တကွ ထိုရန်ပုံေငွမှ ြပန်လည်
ထုတ်ယူခွင့် ရှိသည်။

၅၂
(၄)

(ခ)

အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်းမရှိမ အကျိ5း
ခံစားခွင့်၊ သက် ြပည့်အMငိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့် ှင့်
ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွသို< အာမခံထားသူ
အတွက် မိမိက ၃၆ လ ှင့်အထက် ေပးသွင်းထားသည့်
ထည့်၀င်ေ ကးေငွများ၏ ၂၅ ရာခိုင် န်းကို သတ်မှတ်
ချက်များ ှင့်အညီ
အတိုး ှင့်တကွ
ထိုရန်ပုံေငွမှ
ြပန်လည် ထုတ်ယူခွင့် ရှိသည်။

အလုပ်တွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာ
ရမေကာင့်
အာမခံထားသူ
အမ
M ဲတမ်း လုံး၀မသန်စွမ်းြခင်း သို<မဟုတ် ေသဆုံးြခင်း
ြဖစ်သည့် အခါ (၁)

အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်း
မရှိမ
အကျိ5းခံစားခွင့်၊
သက် ြပည့်အMငိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့် ှင့် ကျန်ရစ်သူ
အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွသို< ၃၆ လ ှင့်အထက်
အာမခံ
ထားသူက
ေပးသွင်းထားသည့်
ထည့်၀င်ေ ကးေငွကို လည်းေကာင်း၊ အလုပ်ရှင်က
ေပးသွင်းထားသည့် ထည့်၀င်ေ ကး ေငွ၏ ၄၀
ရာခိုင် န်းကို လည်းေကာင်း အာမခံထားသူက ြဖစ်ေစ၊
ထိုသူ မေသဆုံးမီ အမည် စာရင်း ေပးသွင်း ြခင်း
ခံရသူက ြဖစ်ေစ၊ ထိုသို< အမည် စာရင်း ေပးသွင်း ြခင်း
မရှိခဲ့လPင် အာမခံထားသူအား မှီခိုသူက ြဖစ်ေစ
သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ
အတိုး ှင့်
တကွ
ြပန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ရှိသည်။

(၂)

အလုပ်ရှင်သည် အာမခံထားသူအတွက် ပုဒ်မခွဲငယ်
(၁)ပါ ရန်ပုံေငွသို< မိမိက ၃၆ လ ှင့်အထက်
ေပးသွင်းထားသည့် ထည့်ဝင်ေ ကးေငွ၏ ၂၅ ရာခိုင် န်းကို
သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ အတိုး ှင့်တကွ ထိုရန်ပုံေငွမှ
ြပန်လည်ထုတ်ယူ ခွင့်ရှိသည်။

၅၃
(ဂ)

အာမခံထားသူက မိမိဆ Qအေလျာက် အလုပ်မှ ုတ်ထွက်ြခင်း၊
ဤဥပေဒ ှင့် မသက်ဆိုင်သည့် အခ
ြ ားလုပ်ငန်းဌာန တစ်ခုခုသ<ို
ေပ
ြ ာင်းေရA1 ြခင်း၊ သက် ြပည့်အMငိမ်းစားယူ ြခင်း၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်
ိုင်စွမ်းမရှိ ြခင်း၊ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မေ ကာင့် အမ
M ဲတမ်းလုံး၀
မသန်စွမ်း ြခင်း သို<မဟုတ် မည်သည့်အေ ကာင်းေကာင့်မဆို
ေသဆုံး ြခင်း ြဖစ်သည့်အခါ (၁)

ထိုအာမခံထားသူသည် လည်းေကာင်း၊ အာမခံထားသူ
ေသဆုံး Mပီးေနာက် ထိုသူက အမည်စာရင်း ေပးသွင်း ြခင်း
ခံရသူ သို<မဟုတ် ထိုသို< အမည်စာရင်း ေပးသွင်း ြခင်း
မရှိခဲ့လPင် ထိုသူအား မှီခိုသူသည် လည်းေကာင်း အလုပ်
လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွသို< အာမခံ ထားသူက
၃၆ လ ှင့်အထက် ေပးသွင်းထားသည့် ထည့်ဝင်ေ ကး
ေငွကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ အတိုး ှင့်တကွ
ြပန်လည် ထုတ်ယူခွင့်ရှိသည်။

(၂)

အလုပ်ရှင်သည် ထိုအာမခံထားသူအတွက် အလုပ်
လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွသို< မိမိက ၃၆ လ
ှင့် အထက် ေပးသွင်းထားသည့် ထည့်ဝင်ေ ကးေငွကို
သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ အတိုး ှင့်တကွ ြပန်လည်
ထုတ်ယူခွင့် ရှိသည်။

(ဃ) လူမဖူလုံေရး အိမ်ရာစီမံကိန်း ရန်ပုံေငွသို< ထည့်၀င်ေ ကးေငွ
ေပးသွင်းထားသူသည် အိမ်ရာ ှင့်စပ်လျ ်းသည့် အကျိ5းခံစားခွင့်
တစ်စုံတစ်ရာ မရရှိမီ ေအာက်ပါအေခ
ြ အေန တစ်ရပ်ရပ်
ေပFေပါက်ပါက အာမခံထားသူက ြဖစ်ေစ၊ ထိုအာမခံထားသူ
ေသဆုံးပါက ထိုသူ မေသဆုံးမီ အမည်စာရင်း ေပးသွင်း ြခင်း
ခံရသူက ြဖစ်ေစ၊ ထိုသို< အမည်စာရင်း ေပးသွင်းခဲ့ြခင်း မရှိခဲ့လPင်
အာမခံထားသူအား မှီခိုသူက ြဖစ်ေစ ထိုအာမခံထား သူက
လူမဖူလုံေရး အိမ်ရာစီမံကိန်းရန်ပုံေငွသို< ေပးသွင်းခဲ့ေသာ
ထည့်၀င်ေ ကးေငွ အားလုံးကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ
အတိုး ှင့်တကွ ြပန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ရှိသည် -

(၁)

၅၄
သက် ြပည့် အင
M ိမ်းစားယူ ြခင်း၊

(၂)

အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်း မရှိမ ြဖစ်ြခင်း၊

(၃)

အလုပ်တွင် ထိခိုက်မေကာင့် အမ
M ဲတမ်းလုံး၀ မသန်စွမ်းြခင်း၊

(၄)

အလုပ်မှ ုတ်ထွက် ြခင်း၊ အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခံရ ြခင်း
သို<မဟုတ် ေသဆုံး ြခင်း။

အကျိ5းခံစားခွင့်များ ှင့် စပ်လျ ်း၍ တားမ
ြ စ်ချက်
၇၁။

မည်သူမP (က) ဤဥပေဒ ှင့်အညီ ေပးသည့် အကျိ5းခံစားခွင့်များကို ဝရမ်းကပ်
ြခင်း ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1၏ ခွင့်ြပ5ချက်မရှိဘဲ
လAဲေြပာင်းြခင်း သို<မဟုတ် လက်ခံြခင်း ေသာ်လည်းေကာင်း
မပ
ြ 5ရ။
(ခ)

လူမဖူလုံေရး ှင့်
အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ
အကျိ5းခံစားခွင့်
တစ်ရပ်ရပ်ကို မရိုးမေဖ
ြ ာင့်ေသာ သေဘာ ြဖင့် ေတာင်းဆို ြခင်း
မပ
ြ 5ရ။

ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင့်
၇၂။
အကျိ5းခံစားခွင့် ရထိုက်ခွင့်ရှိေသာ အာမခံထားသူ ေသဆုံးလPင်
ထိုေသဆုံးသည့် ေန<ရက်အထိ မေပးရေသးေသာ အကျိ5းခံစားခွင့်ကို အာမခံ
ထားသူက အမည်စာရင်း ေပးသွင်း ြခင်း ခံရသူသည် လည်းေကာင်း၊ ထိုသို<
အမည်စာရင်း ေပးသွင်း ြခင်း မရှိခဲ့လPင် ထိုသူအား မှီခုိသူသည် လည်းေကာင်း
သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ခံစားခွင့်ရှိသည်။
အကျိ5းခံစားခွင့်များ ေတာင်းဆိုရမည့် ကာလ ကန်<သတ်ချက်
၇၃။
လူမဖူလုံေရးရန်ပုံေငွ ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့်
ရန်ပုံေငွတို<မှ ခံစားခွင့်ရှိသူအား ေပးသည့် အကျိ5းခံစားခွင့် တစ်ရပ်ရပ် ှင့်
စပ်လျ ်း၍ -

၅၅
(က) ေတာင်းဆိုပိုင်ခွင့် ရှိသူသည် အကျိ5းခံစားခွင့်အတွက် အရစ်ကျ
ြဖစ်ေစ၊ လစ ်ြဖစ်ေစ ေပးရန်ခွင့် ြပ5ပါက ထုတ်ယူခွင့် ရှိသည့်
ေန<မှစ၍ ေအာက်ပါ ကာလအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ Mမိ5<နယ်
လူမဖူလုံေရးSုံးသို< အေထာက်အထားများ ပူးတွဲ၍ ေတာင်းဆို
ရမည် (၁)

သက် ြပည့်အMငိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့်ကို အာမခံထားသူ
ပုဒ်မ ၃၄ အရ သတ်မှတ်ေသာ အင
M ိမ်းစားယူရန် အသက်
ြပည့်သည့် ေန<မှစ၍ တစ် ှစ်၊

(၂)

အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်း မရှိမ အကျိ5းခံစားခွင့်ကို
ေဆးသက်ေသခံလက်မှတ် ထုတ်ေပးသည့် ေန<မှစ၍
တစ် ှစ်၊

(၃)

အလုပ်ကို အေကာင်း ြပ5၍ မဟုတ်ဘဲ ေသဆုံးမအတွက်
ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစားခွင့်ကို အာမခံထားသူ ေသဆုံး
သည့် ေန<မှစ၍ တစ် ှစ်၊

(၄)

အလုပ်တွင်ထိခိုက်မေကာင့် အမ
M ဲတမ်း မသန်စွမ်းမ
အကျိ5းခံစားခွင့်ကို အာမခံထားသူ ထိခိုက်သည့်ေန<
သို<မဟုတ် ယာယီမသန်စွမ်းမ အကျိ5းခံစားခွင့် ကာလ
ကုန်ဆုံးသည့် ေန<မှစ၍ တစ် ှစ်၊

(၅)

အလုပ်ကို
အေ ကာင်း ြပ5၍
ေသဆုံးမအတွက်
ကျန်ရစ်သူ
အကျိ5းခံစားခွင့်ကို
အာမခံထားသူ
ေသဆုံးသည့် ေန<မှစ၍ တစ် ှစ်၊

( ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ အကျိ5းခံစားခွင့်များမှအပ ဤဥပေဒပါ
ကျန်အကျိ5းခံစားခွင့်များအတွက် ေတာင်းဆိုသင့်သည့် ေန<မှစ၍
သုံးလအတွင်း
သက်ဆိုင်ရာ
Mမိ5<နယ်လူမဖူလုံေရးSုံးသို<
အေထာက်အထားများ ပူးတွဲ၍ ေတာင်းဆိုရမည်။
( ဂ) ပုဒ်မခွဲ (က) ှင့် (ခ) တို<အရ သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလ
ေကျာ်လွန်ေသာ်လည်း ခိုင်လုံေသာ အေကာင်း ြပချက် ြဖင့်
တင် ြပေတာင်းဆို ိုင်သည်။ ခိုင်လုံေသာ အေကာင်း ြပချက်
မရှိပါက ေတာင်းဆိုခွင့် မရှိေစရ။

၅၆
ထည့်ဝင်ေ ကးေငွ ှင့် အကျိ5းခံစားခွင့် မှတ်တမ်းများ ထားရှိြခင်း ှင့် တင်ြပြခင်း
၇၄။
ဤဥပေဒ ှင့်
သက်ဆိုင်သည့်
လုပ်ငန်းဌာန
အသီးသီး၏
အလုပ်ရှင်သည် မိမိ ှင့် မိမိ၏ အာမခံထားသူ အလုပ်သမားများအတွက်
လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွ ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွများသို<
ထည့်ဝင်ေ ကးေငွများ ေပးသွင်းေသာ မှတ်တမ်းထားရှိြခင်း၊ အာမခံထားသူ
တစ်ဦးချင်းအလိုက် ရရှိေသာ အကျိ5းခံစားခွင့်များကို မှတ်တမ်းထားရှိ ြခင်း ှင့်
အာမခံထားသူ တစ်ဦးချင်းစီအတွက် ေငွစာရင်းဖွင့်လှစ် ထားရှိ ြခင်းတို<ကို
ြပ5လုပ်ရမည်။ ထိုမှတ်တမ်း ှင့် စာရင်းများကို သက်ဆိုင်ရာ Mမိ5<နယ်
လူမဖူလုံေရးSုံးသို< သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ တင်ြပရမည်။
အလုပ်မှတ်တမ်း ှင့် စာရင်းများ ထားရှိြခင်း
၇၅။

ဤဥပေဒ ှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းဌာနများ၏ အလုပ်ရှင်သည် (က) ေအာက််ပါ မှတ်တမ်း ှင့် စာရင်းများကို မှန်ကန်စွာ ြပ5စုထား
ရှိMပီး သက်ဆိုင်ရာ လူမဖူလုံေရးSုံးသို< သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်
အညီ တင် ြပရမည် (၁) အလုပ်သမားများ ေန<စ ် အလုပ်တက်ဆင်း မှတ်တမ်း ှင့်
စာရင်းများ၊
(၂) အလုပ်သမား အသစ်ခန်<ထားခ
ြ င်း၊ အလုပ်သမားအား
အလုပ်ေြပာင်းလဲ၍ အလုပ်လုပ်ေစခ
ြ င်း၊ အလုပ်ရပ်စဲြခင်း၊
အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ြခင်း ှင့် အလုပ်မှ ုတ်ထွက်ြခင်း
မှတ်တမ်းများ၊
(၃) အလုပ်သမားအား ရာထူးတိုးြမJင့်ေပးခ
ြ င်း ှင့် လုပ်ခေပးခ
ြ င်း
မှတ်တမ်းများ၊
(၄) အလုပ်ရှင်၊
မန်ေနဂျာ ှင့်
အုပ်ချ5ပ်သူတို<၏
မှတ်တမ်း ှင့် စာရင်းများ၊ ယင်းတို< အေ ြပာင်းအလဲ
မှတ်တမ်းများ။
(ခ) ေအာက်ပါကိစUများ ေပFေပါက်ပါက သက်ဆိုင်ရာ Mမိ5<နယ်
လူမဖူလုံေရးSုံးသို< အေ ကာင်း ကားရမည် (၁) အလုပ်သမားဦးေရ ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်း ှင့် လုပ်ငန်းဌာန
ေနရပ်လိပ်စာ ေ ြပာင်းလဲြခင်းများ၊
(၂) အလုပ်ရှင် ေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်း၊ လုပ်ငန်းေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်း၊
အလုပ်ရပ်ဆိုင်း ြခင်း ှင့် အလုပ်ပိတ်သိမ်း ြခင်းများ၊

၅၇
(၃)
(ဂ)

အလုပ်တွင်ထိခိုက်မေကာင့် ဒဏ်ရာရရှိ ြခင်း၊ ေသဆုံး
ြခင်း ှင့် ေရာဂါရ ြခင်းများ။

အလုပ်မှတ်တမ်း ှင့် စာရင်းများကို ဤဥပေဒအရ လူမဖူလုံေရး
Sုံးချ5ပ် ှင့် ေဒသဆိုင်ရာလူမဖူလုံေရးSုံး အဆင့်ဆင့်တို<က
တာဝန်ေပးအပ်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖွဲ1 သို<မဟုတ် အရာရှိက
ေတာင်းဆိုသည့်အခါ တင်ြပရမည်။

စုံစမ်း စစ်ေဆးခ
ြ င်း
၇၆။
လူမဖူလုံေရး ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အာမခံ အကျိ5းခံစားခွင့် ှင့်
စပ်လျ ်း၍ (က) လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1သည် အလုပ်ရှင်များက ဤဥပေဒအရ
ထားရှိရမည့် အလုပ်မှတ်တမ်း ှင့် စာရင်းများကို စနစ်တကျ
ထားရှိြခင်း ရှိ မရှိ၊ လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွ ှင့် အလုပ်တွင်
ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွများသို< ထည့်ဝင်ေ ကး
ေပးသွင်းေသာ မှတ်တမ်းများထားရှိြခင်း ရှိ မရှိ၊ မှန်ကန်စွာ
ေပးသွင်း ြခင်း ရှိ မရှိ၊ အာမခံထားသူ တစ်ဦးချင်းအလိုက်
ေငွစာရင်းများ ဖွင့်လှစ်ထားခ
ြ င်း ရှိ မရှိ၊ အာမခံထားသူ
အလုပ်သမားများက လူမဖူလုံေရး ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ
အကျိ5းခံစားခွင့်များကို မှန်ကန်စွာ ထုတ်ယူရရှိြခင်း ရှိ မရှိ ှင့်
သတ်မှတ်ထားေသာ အစီရင်ခံစာများ တင်ြပ ြခင်း ရှိ မရှိ တိ<ု ကို
သိရှိ ိုင်ရန် ှင့် ေဖ
ြ ရှင်းဆုံးြဖတ် ိုင်ရန် အလို<ငှာ သက်ဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းဌာနသို< စုံစမ်းစစ်ေဆးခ
ြ င်း သို<မဟုတ် သင့်ေလျာ်ေသာ
ပုဂ[ိ5လ်ကို ြဖစ်ေစ၊ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ1 ဖွဲ1စည်း၍ ြဖစ်ေစ
စုံစမ်းစစ်ေဆးေစခ
ြ င်း ြပ5 ိုင်သည်။
(ခ)

လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1က ြဖစ်ေစ၊ ယင်းအဖွဲ1က တာဝန်ေပးခ
ြ င်းခံရ
သည့် ပုဂ[ိ5လ် သို<မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ1က ြဖစ်ေစ
လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင် ှင့် အလုပ်သမားများကို
လည်းေကာင်း၊ စုံစမ်းစစ်ေဆးရာတွင် လိုအပ်ေသာ အခ
ြ ား
ပုဂ[ိ5လ်များကိုလည်းေကာင်း ဆင့်ဆိုစစ်ေမးခ
ြ င်း ှင့် သက်ေသခံ
စာတမ်း အမှတ်အသားများကို တင်ြပေစခ
ြ င်းတို< ြပ5 ိုင်သည်။

၅၈
(ဂ)

လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1က ြဖစ်ေစ၊ ယင်းအဖွဲ1က တာဝန်ေပးခ
ြ င်းခံရ
သည့်ပုဂ[ိ5လ် သို<မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ1က ြဖစ်ေစ
လိုအပ်ပါက လုပ်ငန်းဌာနအတွင်း ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးခ
ြ င်း
ြပ5 ိုင်သည်။

အလုပ်ရှင်များ၏ တာ၀န် ှင့် စပ်လျ ်း၍ တားမ
ြ စ်ချက်များ
၇၇။
လူမဖူလုံေရး ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် ှင့် သက်ဆိုင်
ေသာ လုပ်ငန်းဌာန၏ မည်သည့် အလုပ်ရှင်မP (က) ပုဒ်မ ၇၄ ှင့် ပုဒ်မ ၇၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က) တို<ပါ မှတ်တမ်းများကို
မမှန်မကန် ြပ5စုထားရှိ ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ေ ြပာင်းလဲြခင်း သို<မဟုတ်
ပယ်ဖျက် ြခင်း မပ
ြ 5ရ။
(ခ)

သက်ဆိုင်ရာ Mမိ5<နယ်လူမဖူလုံေရးSုံးသို< အလုပ်သမားဦးေရ ှင့်
ထည့်ဝင်ေ ကးေငွတို< ှင့် စပ်လျ ်း၍ မမှန်မကန် တင် ြပ
အစီရင်ခံြခင်း မပ
ြ 5ရ။

(ဂ)

ဤဥပေဒအရ ြဖစ်ေစ၊ လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1၏ တာ၀န်ေပးအပ်
ချက်အရ ြဖစ်ေစ စစ်ေဆးေရးအဖွဲ1 သို<မဟုတ် အရာရှိက
ထိုမှတ်တမ်းများ၊ အစီရင်ခံစာများ ှင့် အခ
ြ ား လိုအပ်ေသာ
စာရွက်စာတမ်းများကို
တင် ြပရန်
ေတာင်းဆိုသည့်အခါ
ြငင်းဆိုြခင်း မပ
ြ 5ရ။

(ဃ) ဤဥပေဒအရ ြဖစ်ေစ၊ လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1၏ တာ၀န်ေပးအပ်
ချက်အရ ြဖစ်ေစ၊ ေဒသဆိုင်ရာ လူမဖူလုံေရးSုံး အဆင့်ဆင့်၏
တာဝန်ေပးအပ်ချက်အရ ြဖစ်ေစ စစ်ေဆးေရးအဖွဲ1 သို<မဟုတ်
အရာရှိက ဆင့်ေခFသည့်အခါ လာေရာက်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း
မရှိေစရ။

၅၉
ထည့်ဝင်ေ ကးေငွ ှင့် ပျက်ကွက်ေ ကးများကို အရေကာက်ခံြခင်း
၇၈။

(က) လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1က တာဝန်ေပးအပ်ေသာ အရာရှိသည် ပုဒ်မ
၁၇၊ ၅၀ ှင့် ၈၈ တို<အရ ေပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့်
ထည့်ဝင်ေ ကးေငွ ှင့် ပျက်ကွက်ေ ကးများကို ေပးသွင်းရန်
ပျက်ကွက်လPင် ြဖစ်ေစ၊ ပုဒ်မ ၆၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ကျခံရမည့်
အကျိ5းခံစားခွင့်များ ှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကို ေပးသွင်းရန်
ပျက်ကွက်လPင် ြဖစ်ေစ ေမ
ြ ခွန်မေြပ ကျန်ေငွြဖစ်ဘိသကဲ့သု<ိ
လည်းေကာင်း၊ တရားမမတွင် ဒီကရီကို အတည်ြပ5သကဲ့သို<
လည်းေကာင်း သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ လိုအပ်ေသာ
လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံး၍ အရေကာက်ခံရမည်။
(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေကာက်ခံရရှိမကို စီမံခန်<ခွဲရာတွင်
လူမွဲအ ြဖစ် ခံယူ ြခင်း အက်ဥပေဒအရ ြဖစ်ေစ၊ ြမန်မာ
ကုမ*ဏီများ အက်ဥပေဒအရ ကုမ*ဏီကို လည်းေကာင်း၊
အစုစပ်လုပ်ငန်း
အက်ဥပေဒအရ
အစုစပ်လုပ်ငန်းကို
လည်းေကာင်း ဖျက်သိမ်းသည့်အခါတွင် ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ား
တည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ ြဖစ်ေစ ရရန်ရှိသည့်
ေက
a းမ
M ီများထက် လူမဖူလုံေရး ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ
အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွအတွက် ဦးစားေပး၍ ရထိုက်ခွင့်
ရှိေစရမည်။

(ဂ)

ပုဒ်မခွဲ (က) ှင့်အညီ ေကာက်ခံြခင်းခံရသည့် ေငွေပးသွင်းရန်
ပျက်ကွက်သူသည် ထိုသို< အရေကာက်ခံေနသည့် ကာလ
အတွင်း မိမိပိုင် ေရA1ေ ြပာင်း ိုင်ေသာပစUည်း ှင့် မေရA1မေ ြပာင်း
ိုင်ေသာ ပစUည်းတို<ကို ေဖျာက်ဖျက်ြခင်းကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1 သို<မဟုတ် ယင်းအဖွဲ1က တာ၀န် ေပးအပ်ေသာ
အရာရှိ၏ ခွင့်ြပ5ချက်မရှိဘဲ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လAဲေြပာင်းြခင်းကို
ေသာ်လည်းေကာင်း မပ
ြ 5ရ။

၆၀
အခန်း (၈)
လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွ ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွတို<ကို
ထူေထာင် ထိန်းသိမ်းြခင်း
၇၉။
(က) လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1သည် ဤဥပေဒပါ ရည်ရွယ်ချက်များကို
အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန်
အလို<ငှာ
လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွ ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့်
ရန်ပုံေငွ တို<ကို ထူေထာင်၍ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။
(ခ) လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1သည် မိမိ၏ လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွ ှင့်
အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွတို< ြဖင့် ရပ်တည်
ရမည်။
(ဂ) လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွကို အလုပ်ရှင် ှင့် အလုပ်သမားတို<၏
ထည့်ဝင်ေ ကးေငွများ ြဖင့် လည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ
အဖွဲ1က ခွင့် ြပ5သည့် ြပည်ေထာင်စု ဘ>ာရန်ပုံေငွမှ
ေထာက်ပံ့ေငွများ ြဖင့် လည်းေကာင်း ထူေထာင်ရမည်။
(ဃ) အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွကို အလုပ်ရှင်
များ၏ ထည့်ဝင်ေ ကးေငွများဖ
ြ င့် လည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စု
ဘ>ာရန်ပုံေငွမှ
ေထာက်ပံ့ေငွများဖ
ြ င့်
လည်းေကာင်း
ထူေထာင်ရမည်။
(င) ထူေထာင်ထားသည့် လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွ ှင့် အလုပ်တွင်
ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွတို<ကို ိုင်ငံေတာ်ဘဏ်
တစ်ခုခုတွင် ြဖစ်ေစ၊ လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1က ညAန် ကားသည့်
အခ
ြ ား ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ြဖစ်ေစ သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ
ဘဏ်စာရင်းဖွင့်၍ အပ် ှံထားရမည်။
(စ) လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွ ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့်
ရန်ပုံေငွတို<တွင် ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ှင့် (ဃ) တို<ပါ ထည့်၀င်ေ ကးေငွ ှင့်
ေထာက်ပံ့ေငွများအပ
ြ င် ေအာက်ပါတို<လည်း ပါ၀င်သည် (၁) ရန်ပုံေငွမှ ေငွစုေဆာင်းမ၊ အပ် ှံမ ှင့် ေချးငှားမများမှ
ရရှိေသာ အတိုးေငွများ၊
(၂) ဤဥပေဒအရ ချမှတ်သည့် ပျက်ကွက်ေ ကးများ၊
(၃) ရင်း ှီး ြမJ5ပ် ှံမ လုပ်ငန်းများမှ တိုးပွားေငွများ၊
(၄) ြပည်တွင်း ြပည်ပမှ ေစတနာရှင်များ၏ ထည့်ဝင်လှ]ဒါန်း
သည့်ေငွများ။

၈၀။
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1၏
ရန်ပုံေငွ ှစ်ရပ် ပါဝင်ရမည်-

၆၁
ေငွစာရင်းတွင်

ေအာက်ေဖာ် ြပပါ

အဓိက

(က) လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွ -

(ခ)

(၁)

ကျန်းမာေရး ှင့် လူမေရး ေစာင့်ေရှာက်မ ရန်ပုံေငွ၊

(၂)

မိသားစု ေထာက်ပံ့မ ရန်ပုံေငွ၊

(၃)

အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်စွမ်း မရှိမ အကျိ5းခံစားခွင့်၊ သက်ြပည့်
အင
M ိမ်းစား အကျိ5းခံစားခွင့် ှင့် ကျန်ရစ်သူ အကျိ5းခံစား
ခွင့် ရန်ပုံေငွ၊

(၄)

အလုပ်လက်မဲ့ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွ၊

(၅)

လူမဖူလုံေရး အိမ်ရာစီမံကိန်း ရန်ပုံေငွ၊

(၆)

ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၅) ှင့် (၆) တို<
အရ သတ်မှတ်ေသာ အခ
ြ ား လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွ။

အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွ။

၈၁။
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1သည် ပုဒ်မ ၈၀ အရ ဘဏ်ေငွစာရင်း ဖွင့်လှစ်
ထိန်းသိမ်းထားေသာ ရန်ပုံေငွများကို အာမခံထားသူများ အကျိ5းအတွက်
လိုအပ်ပါက ရန်ပုံေငွေခါင်းစ ် လAဲေ ြပာင်းသုံးစွဲ ြခင်း ြပ5 ိုင်သည်။
၈၂။

(က) လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1သည် သတ်မှတ်ထားသည့် ေငွစာရင်း လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများ ှင့် အညီ (၁)

မိမိ၏ ရန်ပုံေငွကို ဤဥပေဒပါ လူမဖူလုံေရးစနစ် ှင့်
အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အာမခံစနစ််တို< ှင့် သက်ဆိုင်ရာ
အကျိ5းခံစားခွင့်များ ှင့် စီမံခန်<ခွဲေရးကိစUများ အတွက်သာ
သုံးစွဲခွင့်ရှိသည်။

(၂)

ုိင်ငံြခားသုံးေငွ ရရှိပါက ထို ိုင်ငံ ြခားသုံးေငွကို သီး ြခား
ဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိ၍ ဤဥပေဒပါ လူမဖူလုံေရး
စနစ် ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အာမခံစနစ်တို< ှင့်
သက်ဆိုင်ရာ အကျိ5းခံစားခွင့်များ ှင့် စီမံခန်<ခွဲေရး
ကိစUများ အတွက်သာ သုံးစွဲခွင့်ရှိသည်။

၆၂
(ခ)

လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွ ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့်
ရန်ပုံေငွတို<သည်
အာမခံထားသူ
အလုပ်သမားများ၏
လူမဖူလုံေရး ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် အတွက်
ထည့်ဝင်စုေဆာင်းထားေသာေငွ ြဖစ်သြဖင့် ြပည်ေထာင်စု
ဘ>ာရန်ပုံေငွသို< ရေငွအြဖစ် လAဲေြပာင်း ေပးသွင်းြခင်း မပ
ြ 5ရ။

၈၃။
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1သည် လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွ ှင့် အလုပ်တွင်
ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွတို<ကို နည်းလမ်းတကျ ထိန်းသိမ်းထား
ရှိ ိုင်ရန် ှင့် စစ်ေဆး ြခင်း ြပ5 ိုင်ရန် အလို<ငှာ ေငွစာရင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
များကို ြပည်ေထာင်စု စာရင်းစစ်ချ5ပ်Sုံး ှင့် ညJိ ိင်း၍ ေရးဆွဲ Mပီး ယင်းလုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများ ှင့်အညီ ေငွစာရင်းများကို ြပ5စုထိန်းသိမ်း ထားရှိရမည်။
၈၄။
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1သည် ပုဒ်မ ၇၉ ှင့် ပုဒ်မ ၈၀ တိ<ု အရ ထူေထာင်
ထားသည့် လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွ ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့်
ရန်ပုံေငွတို<ကို တိုးပွားေစေရးအတွက် လတ်တေလာ အသုံးြပ5ရန် မလိုေသးသည့်
ရန်ပုံေငွြဖင့် တည်ဆဲဥပေဒ ှင့် ညီညွတ်Mပီး အကျိ5းအမ
ြ တ် ရရှိ ိုင်မည့် ေအာက်ပါ
လုပ်ငန်းကိစUတို<ကို ေဆာင်ရွက် ိုင်သည် (က)

ုိင်ငံေတာ်ဘဏ် တစ်ခုခုတွင် ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားဘဏ်တစ်ခုခုတွင်
ြဖစ်ေစ ေငွအပ် ှံြခင်း၊ စုေဆာင်းြခင်း၊ ေငွစုလက်မှတ် ဝယ်ယူ
ြခင်း ှင့် ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ် ဝယ်ယူြခင်း၊

(ခ)

ရင်း ှီး ြမJ5ပ် ှံမလုပ်ငန်း တစ်ခုခုကို လုပ်ကိုင်ြခင်း ှင့် အရင်း
အ ှီး ထည့်၀င် ြခင်း၊

(ဂ)

ထည့်ဝင်ေ ကးေငွ ေပးသွင်းထားသူများအား သင့်ေလျာ်ေသာ
စည်းကမ်းချက်များ ြဖင့် အတိုး သတ်မှတ်၍ ေချးေငွများ
ထုတ်ေချး ြခင်း၊

(ဃ) စီမံကိန်းများ ချမှတ်၍ လူမဖူလုံေရး အိမ်ရာများ တည်ေထာင်Mပီး
ရင်း ှီးြမJ5ပ် ှံြခင်း၊

၆၃
(င)

လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1ပိုင် ေရA1ေြပာင်း ိုင်ေသာပစUည်း ှင့် မေရA1
မေပ
ြ ာင်း ိုင်ေသာ ပစUည်းများကို ငှားရမ်းြခင်း၊ အသုံးမလိုသည့်
ထိုပစUည်းတစ်ခုခုကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ေရာင်းချခ
ြ င်း
သို<မဟုတ် အခ
ြ ားတစ်နည်းနည်းြဖင့် လAဲေြပာင်းြခင်း၊

(စ)

လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1၏ အကျိ5းအတွက် အခ
ြ ားလုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို
လုပ်ကိုင်ြခင်း၊၊

၈၅။
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1သည် လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွ ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ
အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွတို< ှင့် စပ်လျ ်း၍ လာမည့်ဘ>ာေရး ှစ်အတွက်
ခန်<မှန်းေခ
ြ ရေငွ ှင့် သုံးေငွများကို ေဖာ်ြပသည့် ရသုံးမှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းကို
ြပ5စုMပီး အလုပ်သမားဝန် Hကီးဌာနမှတဆင့် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ1သို< တင်ြပ
ရမည်။
အခန်း (၉)
ြပည်ေထာင်စု ဘ>ာရန်ပုံေငွမှ ထည့်ဝင် ေထာက်ပံ့ြခင်း
၈၆။
အလုပ်သမား၀န် Hကီးဌာနသည် လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1 ှင့် ညJိ ိင်း၍
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ1၏
ခွင့်ြပ5ချက် ြဖင့်
၀န်ထမ်းဖွဲ1စည်းပုံ ှင့်အညီ
လူမဖူလုံေရးSုံးများ၊ ေဆးSုံများ ှင့် ေဆးခန်းများတွင် ဝန်ထမ်းများကို ခန်<အပ်
တာ၀န်ေပးပ
M ီး ၎င်းတို<၏ လစာ၊ စရိတ်၊ ပင်စင်လစာ ှင့် အခ
ြ ားခံစားခွင့်များကို
အစိုးရ၀န်ထမ်းများ ှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊
စည်းမျ ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန်<များ၊ ညAန် ကားချက်များ ှင့်အညီ
ြပည်ေထာင်စု ဘ>ာရန်ပုံေငွမှ ကျခံသုံးစွဲခွင့် ြပ5ရမည်။
၈၇။

(က) လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1သည် လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွ ှင့် အလုပ်တွင်
ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွတို< ြဖင့် ရပ်တည်၍
ထိုရန်ပုံေငွတို<မှ အကျိ5းခံစားခွင့်များ ေပးရာတွင် လုံေလာက်မ
မရှိပါက အကျိ5းအေကာင်းေဖာ် ြပ၍ ြပည်ေထာင်စုဘ>ာ
ရန်ပုံေငွမှ ထည့်ဝင်ြခင်း၊ ေထာက်ပံ့ြခင်း သို<မဟုတ် ေချးေငွများ
ထုတ်ေချးြခင်း ြပ5 ိုင်ရန် အလုပ်သမား၀န် Hကီးဌာန မှတစ််ဆင့်
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ အဖွဲ1သို< တင်ြပ ေတာင်းခံ ိုင်သည်။

၆၄
(ခ)

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ1သည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ တင် ြပ
ေတာင်းခံချက် ှင့် စပ်လျ ်း၍ စိစစ်Mပီး သင့်ေလျာ်ေသာ
ေငွပမာဏကို ြပည်ေထာင်စုဘ>ာရန်ပုံေငွမှ ထည့်ဝင်ြခင်း၊
ေထာက်ပံ့ြခင်း သို<မဟုတ် သင့်ေလျာ်သည့် စည်းကမ်းချက်များြဖင့်
ေချးေငွများ ထုတ်ေချးြခင်း ြပ5 ိုင်သည်။

(ဂ) အလုပ်သမားဝန် Hကီးဌာနသည် ြပည်ေထာင်စုဘ>ာရန်ပုံေငွမှ
ကျခံသုံးစွဲသည့်ေငွ၊
ထည့်ဝင်ေငွ၊
ေထာက်ပံ့ေငွတို< ှင့်
စပ်လျ ်း၍ ှစ်စ ် ရသုံးမှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းကို ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရ အဖွဲ1သို< တင် ြပ၍ အတည်ြပ5ချက် ရယူ Mပီး
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1အား စီမံခန်<ခွဲ ေစရမည်။
(ဃ) လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1သည် ြပည်ေထာင်စုဘ>ာရန်ပုံေငွမှ ကျခံ
သုံးစွဲသည့်ေငွ၊ ထည့်ဝင်ေငွ၊ ေထာက်ပံ့ေငွတို< ှင့် စပ်လျ ်း၍
ပုံမှန် စာရင်းစစ်ေဆးမ ြပ5လုပ်ရမည့်အ ြပင် ြပည်ေထာင်စု
စာရင်းစစ်ချ5ပ်Sုံး၏ စာရင်းစစ်ေဆးမကိုလည်း ခံယူရမည်။
ထို< ြပင်
ှစ်စ ် စာရင်းစစ်ေဆးချက် အစီရင်ခံစာကို
အလုပ်သမားဝန် Hကီးဌာနသို< တင်ြပရမည်။
(င)

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ1သည် ပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (င)၊ ပုဒ်မ
ခွဲငယ် (၁) ှင့် ပုဒ်မ ၈၄၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) တို<အရ အေကာင်
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မည့် လူမဖူလုံေရး အိမ်ရာစီမံကိန်းများ
အတွက် ေမ
ြ ေနရာ ှင့် စပ်လျ ်း၍ လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1၏ တင်ြပ
ေတာင်းခံချက်အေပF အစိုးရက စီမံခန်<ခွဲေသာ ေမ
ြ များမှ
သင့်ေလျာ်သည့်
ေမ
ြ ကွက်များကို
စည်းကမ်းချက်များ
သတ်မှတ်၍ သုံးစွဲခွင့် ြပ5 ိုင်သည်။ ထို<ြပင် ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ1သည်
လူမဖူလုံေရး
အိမ်ရာစီမံကိန်းအတွက်
ြပည်ေထာင်စုဘ>ာရန်ပုံေငွမှ လိုအပ်သလို ေထာက်ပံ့ေပး
ိုင်သည်။

၆၅
အခန်း (၁၀)
စီမံခန်<ခွဲေရးဆိုင်ရာ အေရးယူြခင်း၊ အင
ြ င်းပွားမများကို ေဖ
ြ ရှင်းဆုံး ြဖတ်ြခင်း ှင့်
အယူခံြခင်း
ထည့်၀င်ေ ကးေငွ ေပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်မအတွက် ပျက်ကွက်ေ ကး
၈၈။
(က) ဤဥပေဒအရ ထည့်၀င်ေ ကးေငွေပးရန် တာ၀န်ရှိေသာ
အလုပ်ရှင်သည် (၁) သက်ဆိုင်ရာ လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွ ှင့် အလုပ်တွင်
ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွသို< ထည့်ဝင်ေ ကးေငွ
ေပးသွင်းရန်
ပျက်ကွက်လPင်
ပျက်ကွက်သည့်
လအတွက် ထည့်ဝင်ေ ကးေငွအြပင် ထည့်ဝင်ေ ကးေငွ၏
၁၀ ရာခိုင် န်း ကို ပျက်ကွက်ေ ကးအဖ
ြ စ် ထပ်ေဆာင်း၍
သတ်မှတ်ချက် များ ှင့်အညီ ေပးသွင်းရမည်။ ထို<ြပင်
ထည့်၀င်ေ ကးေငွ
ေပးသွင်းရန်
ဆက်လက်၍
ပျက်ကွက်ေနလPင် ပျက်ကွက် သည့် လအသီးသီးအတွက်
ေဖာ်ြပပါ
ပျက်ကွက်ေ ကးကို
ထပ်ေဆာင်း၍
ေပးသွင်းရမည်။
(၂) သက်ဆိုင်ရာ လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွ ှင့် အလုပ်တွင်
ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွသို< အာမခံထားသူ
အလုပ်သမား၏ လုပ်ခကို ေလPာ့ြပMပီး ေပးသွင်းရမည့်
ထည့်ဝင်ေ ကးေငွကို ေလPာ့၍ ေပးသွင်းလPင် ေသာ်လည်း
ေကာင်း၊ အလုပ်သမားဦးေရကို ထိန်ချန်၍ ထည့်ဝင်ေ ကး
ေငွ ေပးသွင်းလPင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမား၏
လုပ်ခထဲမှ
ုတ်ယူထားသည့် ထည့်ဝင်ေ ကးေငွကို
ေပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်လPင် ေသာ်လည်းေကာင်း ပုဒ်မ
ခွဲငယ် (၁) တွင် ြပ:ာန်းထားသည့်အတိုင်း ပျက်ကွက်သည့်
လအတွက် ေလျာ့နည်းသည့် ထည့်ဝင်ေ ကးေငွ သို<မဟုတ်
ုတ်ယူထားသည့်
ထည့်ဝင်ေ ကးေငွ
တို<အပ
ြ င်
ေလျာ့နည်း၍ ေပးသွင်းထားသည့် ထည့်၀င်ေ ကးေငွ၏ ၁၀
ရာခိုင် န်းကို
ပျက်ကွက်ေ ကးအဖ
ြ စ်
သက်ဆိုင်ရာ
ရန်ပုံေငွသို< သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ေပးသွင်းရမည်။
ထိုသို< ေပးသွင်းရန် ဆက်လက်၍ ပျက်ကွက်ေနလPင်
ပျက်ကွက်သည့်
လအသီးသီးအတွက်
ေဖာ်ြပပါ
ပျက်ကွက်ေ ကးကို ထပ်ေဆာင်း၍ ေပးသွင်းရမည်။

၆၆
(ခ)

သက်ဆိုင်ရာ Mမိ5<နယ်လူမဖူလုံေရးSုံးသည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ
ေပးသွင်းရန်ရှိေသာ ထည့်၀င်ေ ကးေငွ ှင့် ပျက်ကွက်ေ ကး
တို<ကို တွက်ချက်Mပီး သတ်မှတ်သည့် ေန<ရက်အတွင်း
ေပးသွင်းရန် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင်ထံသို< အေကာင်း ကား
ရမည်။ ထို< ြပင် ေပးသွင်းသည့် ေငွေ ကးများကို သက်ဆိုင်ရာ
ရန်ပုံေငွသို< ေပးသွင်းေစရမည်။

အင
ြ င်းပွားမများကို ေဖ
ြ ရှင်း ဆုံးြဖတ်ြခင်း
၈၉။

(က) ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကိစUတစ်ရပ်ရပ် ှင့် စပ်လျ ်း၍ ေပFေပါက်
ေသာ အင
ြ င်းပွားမများကို ေဖ
ြ ရှင်း ဆုံးြဖတ်ေပးရန် သက်ဆိုင်ရာ
Mမိ5<နယ်လူမဖူလုံေရးSုံးသို< တင်ြပ ိုင်သည် (၁)

လုပ်ငန်းဌာန တစ်ခုခုသည် ဤဥပေဒ ှင့် သက်ဆိုင်ြခင်း
ရှိ မရှိ ကိစU၊

(၂)

အလုပ်ရှင် ှင့် အလုပ်သမားတို<သည် ဤဥပေဒ ှင့်
သက်ဆိုင်ြခင်း ရှိ မရှိ ကိစU၊

(၃)

ဤဥပေဒအရ ထည့်ဝင်ေ ကးေပးရန်
ထည့်ဝင်ေ ကးေငွ၊ ပျက်ကွက်ေ ကးေငွ
စပ်လျ ်းသည့် ကိစU၊

(၄)

အကျိ5းခံစားခွင့်များ ရထိုက်ခွင့် ရှိ မရှိ ကိစU၊

(၅)

အကျိ5းခံစားခွင့် အပ
ြ ည့်အ၀ ရ မရ ှင့် ေငွေ ကးအကျိ5း
ခံစားခွင့် ပမာဏ သို<မဟုတ် ယင်းအကျိ5းခံစားခွင့်
ေပးသည့် နည်းလမ်းတို< ှင့် စပ်လျ ်းသည့်ကိစU၊

(၆)

အလုပ်ရှင်က ပုဒ်မ ၆၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ
တားမ
ြ စ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက် ကျ]းလွန်သည့်အတွက်
ထိခိုက်နစ်နာမ ှင့် စပ်လျ ်း၍ အာမခံထားသူက
တင် ြပသည့်ကိစU။

တာဝန် ှင့်
ပမာဏ ှင့်

၆၇
(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ အင
ြ င်းပွားမများအနက် လူမဖူလုံေရး ှင့်
အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ
အကျိ5းခံစားခွင့်
တစ်ရပ်ရပ် ှင့်
သက်ဆိုင်ေသာ အင
ြ င်းပွားမကို လည်းေကာင်း၊ အလုပ်ရှင်က
ပုဒ်မ ၆၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ တားမ
ြ စ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်
ကျ]းလွန်သည့်အတွက် ထိခိုက်နစ်နာမ ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ
အင
ြ င်းပွားမကို လည်းေကာင်း Mမိ5<နယ်လူမဖူလုံေရးSုံးမှ
တာဝန်ခံအရာရှိသည် အင
ြ င်းပွားသူများကို ဆင့်ေခF၍
သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ဦးစွာေစ့စပ်ညJိ ိင်း Mပီး ှစ်ဖက်
သေဘာတူ ေဖ
ြ ရှင်းေပးရမည်။

(ဂ)

Mမိ5<နယ်လူမဖူလုံေရးSုံးမှ တာဝန်ခံအရာရှိသည် ပုဒ်မခွဲ (ခ)
အရ ေစ့စပ်ညJိ ိင်း Mပီး
ှစ်ဖက်သေဘာတူ ေဖ
ြ ရှင်းေပး
ေသာ်လည်း ေ ြပလည်မမရရှိသည့် ကိစUကို လည်းေကာင်း၊
ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ အင
ြ င်းပွားမကိစU တစ်ရပ်ရပ်ကို လည်းေကာင်း၊
သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ
စုံစမ်းစစ်ေဆးမ
ြပ5လုပ်Mပီး
သင့်ေလျာ်သည့် ဆုံးြဖတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ် ိုင်ရန်
ထိုစုံစမ်းစစ်ေဆးချက်များကို
သေဘာထားမှတ်ချက် ှင့်အတူ
တိုင်းေဒသက
H ီး သို<မဟုတ် ြပည်နယ်လူမဖူလုံေရးSုံးသို< တင်ြပ
ရမည်။

(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ အင
ြ င်းပွားသည့် ကိစUများ ှင့် စပ်လျ ်း၍
မည်သည့် တရားSုံးတွင်မP တရားမေကာင်းအရ တရားစွဲဆိုခွင့်
မရှိေစရ။ သို<ရာတွင် ကျန်ရစ်ေသာ မှီခိုသူများမှာ တရားဝင်
အေမွဆက်ခံသူများ ဟုတ် မဟုတ်ကို လည်းေကာင်း၊
ထိုသူတို<က တရားဝင် အကျိ5းဆက်ခံခွင့် ရှိ မရှိ ကို
လည်းေကာင်း အင
ြ င်းပွားမ ှင့် စပ်လျ ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ
တရားSုံး၏ ဆုံး ြဖတ်ချက်အတိုင်း ြဖစ်ေစရမည်။

၆၈
၉၀။

တိုင်းေဒသက
H ီး သို<မဟုတ် ြပည်နယ်လူမဖူလုံေရးSုံးသည်(က) ပုဒ်မ ၈၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ တင် ြပချက်ကို စိစစ် Mပီး လိုအပ်
ပါက စုံစမ်းစစ်ေဆးမများ ထပ်မံ ြပ5လုပ် ြခင်း သို<မဟုတ်
ထပ်မံ ြပ5လုပ်ေစခ
ြ င်း ြပ5 ိုင်သည်။
(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေဆာင်ရွက် Mပီးေနာက် သက်ဆိုင်ရာ
အင
ြ င်းပွားသူများအား ထုေချေြဖရှင်းခွင့်ေပးခ
ြ င်း ှင့်
ှစ်ဖက်
ကားနာခ
ြ င်းများပ
ြ 5ပ
M ီး
အင
ြ င်းပွားမ ှင့်
စပ်လျ ်း၍
သင့်ေလျာ်သည့် ဆုံးြဖတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ် ိုင်သည်။

လူမဖူလုံေရး အယူခံခုံအဖွဲ1 ဖွဲ1စည်းြခင်း ှင့် အယူခံြခင်း
၉၁။

(က) လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1သည် တိုင်းေဒသက
H ီး သို<မဟုတ် ြပည်နယ်
လူမဖူလုံေရးSုံး၏ ဆုံး ြဖတ်ချက်အေပF အယူခံမကို ကားနာ
ိုင်ရန် သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂ[ိ5လ်များ ပါ၀င်သည့် လူမဖူလုံေရး
အယူခံခုံအဖွဲ1ကို ဖွဲ1စည်းရမည်။
(ခ)

ပုဒ်မ ၉၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ တိုင်းေဒသက
H ီး သို<မဟုတ် ြပည်နယ်
လူမဖူလုံေရးSုံး၏
ဆုံး ြဖတ်ချက်ကို
မေကျနပ်သူသည်
လူမဖူလုံေရး အယူခံခုံအဖွဲ1သို< ထိုဆုံး ြဖတ်ချက် ချမှတ်သည့်
ေန<မှ ရက်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ
အယူခံ ိုင်သည်။

(ဂ)

လူမဖူလုံေရး အယူခံခုံအဖွဲ1သည် ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အယူခံမကို
စိစစ် ကားနာပ
M ီး တိုင်းေဒသ Hကီး သို<မဟုတ် ြပည်နယ်
လူမဖူလုံေရးSုံး၏
ဆုံး ြဖတ်ချက်ကို
အတည်ြပ5 ြခင်း၊
ပယ်ဖျက် ြခင်း၊ ြပင်ဆင် ြခင်း သို<မဟုတ် လိုအပ်ေသာ
စုံစမ်းစစ်ေဆးမများ ထပ်မံြပ5လုပ်ေစပ
M ီး ြပန်လည်တင်ြပေစကာ
ဆုံးြဖတ်ြခင်း ြပ5 ိုင်သည်။

၆၉
ထည့်၀င်ေ ကးေငွ ှင့် ပျက်ကွက်ေ ကး ေပးသွင်းရန် တမင်ပျက်ကွက်မအတွက်
တရားစွဲဆိုြခင်း
၉၂။
သက်ဆိုင်ရာ Mမိ5<နယ်လူမဖူလုံေရးSုံးသည် အလုပ်ရှင်က ထည့်၀င်
ေကးေငွ ှင့် ပျက်ကွက်ေ ကးများကို ေပးသွင်းရန် တမင်ပျက်ကွက်ေ ကာင်း ေတွ1ရှိ
ရသည့်အခါ ေအာက်ပါအချက် တစ်ရပ်ရပ်ေပFေပါက်ပါက ထိုပျက်ကွက်သည့်
အလုပ်ရှင်အား သက်ဆိုင်ရာတရားSုံးတွင် တရားစွဲဆို ိုင်သည် (က) ထည့်ဝင်ေ ကးေငွ ှင့်
ပျက်ကွက်ေ ကးများ
ေပးသွင်းရန်
ပျက်ကွက်သည့်အတွက် Mမိ5<နယ်လူမဖူလုံေရးSုံးက ေနာက်ဆုံး
ထား၍ ေပးသွင်းရန် သတ်မှတ်သည့်ေန<မှ ရက်ေပါင်း ၃၀
အတွင်း အလုပ်ရှင်က ေပးသွင်းမ မရှိ ြခင်း၊
(ခ)

ပုဒ်မ ၉၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အလုပ်ရှင်က အယူခံ ိုင်သည့်
ကာလ ကုန်ဆုံး ြခင်း၊

(ဂ)

ပုဒ်မ ၉၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အလုပ်ရှင်က အယူခံမတွင်
လူမဖူလုံေရး အယူခံခုံအဖွဲ1က ကားနာပ
M ီး ထည့်ဝင်ေ ကးေငွ ှင့်
ပျက်ကွက်ေ ကးများ ေပးသွင်းရန် ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်
ေသာ်လည်း အလုပ်ရှင်က ေပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ြခင်း။
အခန်း (၁၁)
ြပစ်မ ှင့် ြပစ်ဒဏ်များ

၉၃။
ပုဒ်မ ၉၂ အရ တရားစွဲဆို ြခင်း ခံရေသာ မည်သည့် အလုပ်ရှင်မဆို
ထည့်၀င်ေ ကးေငွ ှင့် ပျက်ကွက်ေ ကးများကို ေပးသွင်းရန် တမင်ပျက်ကွက်
ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင် ြခင်းခံရလPင် ထိုသူကို တစ် ှစ်ထက် မပိုေသာ
ေထာင်ဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် ှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
၉၄။

(က) မည်သည့်အလုပ်ရှင်မဆို ပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ှင့် ပုဒ်မ ၄၈၊
ပုဒ်မခွဲ (က) တို<ပါ မှတ်ပုံတင်၍ အာမခံထားရန် တာ၀န်
တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ေ ကာင်း
ြပစ်မထင်ရှား
စီရင် ြခင်းခံရလPင် ထိုသူကို တစ် ှစ်ထက်
မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် ှစ်ရပ်လုံး
ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။

၇၀
(ခ)

မည်သည့် အလုပ်ရှင်မဆို ပုဒ်မ ၅၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပုဒ်မ ၇၇ ှင့်
ပုဒ်မ ၇၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) တို<ပါ တားမ
ြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို
ေဖာက်ဖျက်ေ ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင် ြခင်း ခံရလPင် ထိုသူကို
ေခ
ြ ာက်လထက် မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်
ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် ှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။

(ဂ)

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၇၁ ပါ တားမ
ြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ
ေဖာက်ဖျက်ေ ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခံရလPင် ထိုသူကို
ေခ
ြ ာက်လထက် မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်
ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် ှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။

(ဃ) မည်သည့်အလုပ်ရှင်မဆို ပုဒ်မ ၅၄၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မ ၇၄ ှင့်
ပုဒ်မ ၇၅ တို<ပါ လိုက်နာရမည့် တာ၀န် တစ်ရပ်ရပ်ကို
လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှား
စီရင်ြခင်း ခံရလPင် ထိုသူကို သုံးလထက် မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်
ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် ှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
(င)

မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများ၊
စည်းမျ ်း၊ စည်းကမ်း ှင့် အမိန်<တို<ပါ တားမ
ြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို
ေဖာက်ဖျက် ကျ]းလွန်ေ ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်း ခံရလPင်
ထိုသူကို သုံးလထက် မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် ြဖစ်ေစ၊
ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် ှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။

၇၁
အခန်း (၁၂)
အေထွေထွ
၉၅။

(က) သက်ဆိုင်ရာ Mမိ5<နယ်လူမဖူလုံေရးSုံးသည် ပုဒ်မ ၉၃ ှင့် ပုဒ်မ
၉၄ တို<အရ ြပစ်မများကို လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1၏ တရားစွဲဆုိရန်
Hကိ5တင်ခွင့် ြပ5ချက် ရရှိမှသာ တရားစွဲဆိုရမည်။
(ခ)

ေပးရန်ရှိသည့် ထည့်၀င်ေ ကးေငွ ှင့် ပျက်ကွက်ေ ကးများ
အားလုံးကို ပုဒ်မခွဲ (က) အရ တရားစွဲဆိုြခင်း ခံရသူက
တရားစွဲဆိုခံရ Mပီးေနာက် အပ
M ီးသတ် အမိန်<ချမှတ် ြခင်း မပ
ြ 5မီ
သက်ဆိုင်ရာ ရန်ပုံေငွသို< ေပးသွင်းသည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာ
လူမဖူလုံေရးSုံးက လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1၏ ခွင့် ြပ5ချက်ရယူMပီး
ထိုအမကို Sုပ်သိမ်းေပးရန် သက်ဆိုင်ရာ တရားSုံးသို<
ေလPာက်ထားရမည်။

၉၆။
ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သေဘာရိုး ြဖင့်
ေဆာင်ရွက်ေသာ
မည်သည့်ပုဂ[ိ5လ်
သို<မဟုတ်
အဖွဲ1အစည်းကိုမဆို
ြပစ်မေ ကာင်းအရ
ေသာ်လည်းေကာင်း၊
တရားမေကာင်းအရ
ေသာ်လည်းေကာင်း တရားစွဲဆိုခွင့် မရှိေစရ။
၉၇။
အစိုးရဝန်ထမ်း မဟုတ်ေသာ လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1၏ အဖွဲ1ဝင်၊
အလုပ်အမေဆာင် ေကာ်မတီ၀င်၊ လူမဖူလုံေရး အယူခံခုံအဖွဲ1၏ အဖွဲ1ဝင်၊
ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ အက
H ံေပးအဖွဲ1၏ အဖွဲ1ဝင် ှင့် ဤဥပေဒအရ တာဝန်ေပးအပ်
သည့် အခ
ြ ားအဖွဲ1ဝင် တစ်ဦးဦး သို<မဟုတ် ပုဂ[ိ5လ် တစ်ဦးဦးသည် ဤဥပေဒအရ
ေပးအပ်ေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ေနချိန်တွင် ြပည်သူ<ဝန်ထမ်း
ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၉၈။
ဤဥပေဒအရ
လူမဖူလုံေရးရန်ပုံေငွ ှင့်
အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ
အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွသို< ထည့်ဝင်ေ ကးေငွ ှင့် ပျက်ကွက်ေ ကးများ
ေပးသွင်း ြခင်း ှင့် စပ်လျ ်း၍ လည်းေကာင်း၊ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပးေသာ
အကျိ5းခံစားခွင့်များ ှင့် စပ်လျ ်း၍ လည်းေကာင်း တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ှင့်
၀င်ေငွခွန် ေပးေဆာင်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိေစရမည်။

၇၂
၉၉။
ိုင်ငံေတာ်သမ@တသည်
ိုင်ငံေတာ်၏ အကျိ5းငှာ ဤဥပေဒပါ
ြပ:ာန်းချက်
အားလုံးကို
ြဖစ်ေစ၊
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို
ြဖစ်ေစ
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်အရ လတ်တေလာ
ေဆာင်ရွက်ရန် မလိုအပ်ေသးေသာ ေဒသများကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊
ဤဥပေဒ ှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းဌာန တစ်ခုခုကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊
အလုပ်ရှင် ှင့်
အလုပ်သမား
အမျိ5းအစားကို
ေသာ်လည်းေကာင်း
အမိန်<ေကာ် ြငာစာ ထုတ် ြပန်၍ ကင်းလွတ်ခွင့် ြပ5 ိုင်သည်။
၁၀၀။ အလုပ်သမားဝန် Hကီးဌာနသည်
ိုင်ငံေတာ်၏
စီးပွားေရး
ဖွံ1 Mဖိ5းတိုးတက်မ၊ ဘ>ာရန်ပုံေငွ ဖူလုံမ ှင့် လုပ်ငန်းဌာနများ၏ စီးပွားေရး
ဖွံ1 Mဖိ5းတိုးတက်မတို<ကို
လည်းေကာင်း၊
ေ ြပာင်းလဲလာသည့်
လူမေရး
လိုအပ်ချက်များကို လည်းေကာင်း၊ နယ်ေြမ ေဒသအလိုက် ဇုန်အလိုက်
ဖွံ1 Mဖိ5းတိုးတက်မ အေြခအေနများကို လည်းေကာင်း အေြခပ
ြ 5၍ လူမဖူလုံေရး
ရန်ပုံေငွ ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွအတွက်
သတ်မှတ်ထားသည့် ထည့်၀င်ေ ကး န်းထားများ ှင့် အကျိ5းခံစားခွင့်များကို
ြပင်ဆင် ြခင်း ှင့် အာမခံစနစ်များ အဆင့်ဆင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းကို
လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1 ှင့် ညJိ ိင်း၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ1၏ အတည် ြပ5ချက် ြဖင့်
အမိန်<ေကာ် ြငာစာ ထုတ် ြပန်၍ ေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။
၁၀၁။

(က) ၁၉၅၄ ခု ှစ်၊ လူမဖူလုံေရး အက်ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထား
ေသာ အာမခံစနစ်အတွက် ထည့်၀င်ေ ကးေငွ ေပးသွင်းခဲ့သည့်
အလုပ်ရှင် ှင့် အလုပ်သမားတို<သည် ဤဥပေဒ ှင့်အညီ
တည်ေထာင်ထားေသာ လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွ ှင့် အလုပ်တွင်
ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွသို< ထည့်၀င်ေ ကးေငွများ
ကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ဆက်လက် ေပးသွင်းရမည်။
(ခ) ဤဥပေဒ အာဏာတည် Mပီးေနာက် ေတာင်းဆိုခွင့်ရှိေသာ
အကျိ5းခံစားခွင့် အားလုံး ှင့် စပ်လျ ်း၍ ဤဥပေဒအရ
သတ်မှတ်ထားသည့် ထည့်၀င်ေ ကးကာလ ြပည့်မီမှသာလPင်
ဤဥပေဒအရ ခွင့်ြပ5ထားေသာ အကျိ5းခံစားခွင့်များကို
သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ခံစားခွင့် ရှိေစရမည်။
(ဂ) ၁၉၅၄ ခု ှစ်၊ လူမဖူလုံေရး အက်ဥပေဒအရ ေပးရန်ရှိသည့်
အေထွေထွအရပ်ရပ် အာမခံစနစ်အတွက် အကျိ5းခံစားခွင့်များကို
ဤဥပေဒပါ ကျန်းမာေရး ှင့် လူမေရး ေစာင့်ေရှာက်မ ရန်ပုံေငွမှ
ကျခံသုံးစွဲရမည်။

၇၃
(ဃ) ၁၉၅၄ ခု ှစ်၊ လူမဖူလုံေရး အက်ဥပေဒအရ ေပးရန်ရှိသည့်
အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အာမခံစနစ်အတွက် အကျိ5းခံစားခွင့်
များကို ဤဥပေဒပါ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့်
ရန်ပုံေငွမှ ကျခံသုံးစွဲရမည်။
၁၀၂။ အာမခံထားသူသည် လုပ်ခကို
ိုင်ငံ ြခားသုံးေငွ ြဖင့် ရရှိပါက
လူမဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွ ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိ5းခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွတို<သို<
ထည့်၀င်ေ ကးေငွများကို သတ်မှတ်ထားေသာ န်းထားများအတိုင်း ိုင်ငံ ြခား
သုံးေငွ ြဖင့် ေပးသွင်းရမည်ြဖစ်Mပီး လူမဖူလုံေရး ှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ
အကျိ5းခံစားခွင့် အသီးသီးကိုလည်း သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ိုင်ငံြခား
သုံးေငွ ြဖင့် ခံစားခွင့် ရှိေစရမည်။
၁၀၃။ ဤဥပေဒပါ ြပ:ာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်
ရာတွင် (က) အလုပ်သမားဝန် Hကီးဌာနသည် လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1 ှင့် ညJိ ိင်း၍
လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျ ်း ှင့် စည်းကမ်းများကို
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ1၏ အတည်ြပ5ချက်ြဖင့် ထုတ်ြပန် ိုင်
သည်။
(ခ)

အလုပ်သမားဝန် Hကီးဌာန ှင့် လူမဖူလုံေရးအဖွဲ1 တို<သည်
လိုအပ်ေသာ အမိန်<ေ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန်<၊ ညAန် ကားချက် ှင့်
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ် ြပန် ိုင်သည်။

၁၀၄။ ဤဥပေဒ စတင် အာဏာတည်သည့် ေန<မှစ၍ ၁၉၅၄ ခု ှစ်၊
လူမဖူလုံေရး အက်ဥပေဒသည် အာဏာတည်ြခင်းမှ ရပ်စဲေစရမည်။
-----------------------------ြပည်ေထာင်စုသမ@တ ြမန်မာ ိုင်ငံေတာ် ဖွဲ1စည်းပုံ အေ ြခခံဥပေဒအရ
က\ ု်ပ် လက်မှတ် ေရးထိုးသည်။
(ပုံ)သိန်းစိန်
ုိင်ငံေတာ် သမ@တ
ြပည်ေထာင်စုသမ@တ ြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်

