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သမတအမ်ိတတ ်၊ ရန်ကုန်မမိ ြို့။ 

၁၉၅၁ ခုနစှ၊် ခွင့််ရက်နငှ့််အလုပ်ပိတရ်က်အက်ဥပတေ။ 

[၁၉၅၁ ခုနစှ၊် အက်ဥပတေအမှတ ်၅၈။] 

၁၃၁၃ ခု၊ တန််းတဆ ငမု်န််းလဆန််း ၄ ရက်။ 

(၁၉၅၁ ခု၊ နိဝုင်္ဘ လ ၂ ရက်။) 

[ ပပငဆ်င:် 12.12.1958, 21.12.1963, 28.12.1964, 12.11.1975, 30.05.2006, 18.07.2014 ] 

ဖွ ွဲ့စည််းအုပ်ခ ျုပ်ပ ု အဒ ခခ ဥပဒေအရ၊ ဒအောက်ဒဖေါ်  ပပါ အက်ဥပဒေကိုထုတ် ပနဒ်က ညောသည်။ 

ဒအောက်ပါအတိုင််း အက်ဥပဒေ ဖစ ် ပဋ္ဌောန််းလိုက်သည်။ 

 

အမည်နငှ့်စ်တငအ်ော ဏောတည်သည့််ဒန ့်။ 

၁။ ။ (၁) ဤအက်ဥပဒေကို၊ ၁၉၅၁ ခုနစှ၊် ခွင့်ရ်က်နငှ့် ်အလုပ်ပိတရ်က် အက်ဥပတေဟ ုဒခေါ်ရမည်။ 

(၂) ဤဥပဒေသည်  ပည်ဒထောငစ်ုသမမတ မနမ်ောနိငုင် ဒတော်တစဝ်န််းလ ု်းတွင ်အောဏောတည်ဒစရမည့််အ ပင ်

အလုပ်အမ ိျု်းအစော်း၊ လုပ်ငန််းအမ ိျု်းအစော်း၊ အလုပ်ဌောနအမ ိျု်းအစော်းအော်းလ ု်းနငှ့် ်သက်ဆိုငဒ်စရမည်။ 

< ပငဆ်င ်18.07.2014> 

အဓိပပါယ ်ဒဖေါ်  ပခ က်မ ော်း။ 

၂။ ။ ဤအက်ဥပဒေတွင ်အဒ ကောင််းအရောနငှ့် ်ဖစဒ်စ၊ ဒ ှွဲ့ဒနောက်စကော်းတို ့်၏ အဓိပပါယ်နငှ့် ်ဖစဒ်စမဆန ့် ်က ငလ်ျှင-် 

(၁) “ဒန ့်”၊ သို ့်တည််းမဟုတ် “ရက်” ဆိုသည်မှော၊ ညဉ့်သ်န််းဒခါငခ် ိနမ်ှစ၍ ဒရတွက်သည့်် နစှဆ်ယ့် ်ဒလ်းနောရ ီ

ကောလအပိုင််းအ ခော်းကိုဆိုလိုသည်။ 

(၂) “ခငွ့်ရ်က်” ဆိုရောတွင ်လုပ်သက်ခငွ့်ရ်က်၊ ဒ ှောငတ်ခငခ်ငွ့်ရ်က်၊ ဒဆ်းလက်မှတ်ခငွ့်ရ်က်နငှ့် ်မီ်းဖွော်းခငွ့်ရ်က် တို ့်ပါဝငသ်ည်။ 

(၃) “လုပ်သက်ခငွ့်ရ်က်” ဆိုသည်မှော၊ အလပ်ုလုပ်ခ ့်သည့်် ကောလအပိုင််းအ ခော်းအတွက်ဒသော်၎င််း၊ တော ဝနဝ်တ်တရော်း 

ဒဆောငရွ်က်ခ ့်သည့်် ကောလအပိုင််းအ ခော်းအတွက် ဒသော်၎င််း၊ ရထိုက်ခငွ့် ိှ်ဒသောခငွ့်ရ်က် ကို ဆိုလိုသည်။ 

(၄) “အလုပ်သမော်း” ဆိုသည်မှော ဒန ့်စော်းအလုပ်သမော်း၊ ယောယအီလုပ်သမော်းနငှ့် ်အမမ တမ််းအလုပ်သမော်းအပါအဝင ်

စ်ီးပွော်းဒရ်းလုပ်ငန််းတစခ်တုွင ်ဖစဒ်စ၊ အသက်ဒမွ်းဝမ််းဒက ောင််းအတွက် ဖစဒ်စ မိမိ၏လုပ်အော်းအဒပေါ် 

အော်းကို်းအော်းထော်း ပျုလုပ်ကိုင ်ဒနသကူိုဆိုလိုသည်။ သို ့်ရောတွင ်ဒအောက်ပါတို ့်မပါဝငဒ်ခ - 

(က) ကိုယ်ပိုငအ်လုပ်၊ ကိုယ်ပိုငစ်က်မှုလကမ်ှုလုပ်ငန််း သို ့်မဟတု် စ်ီးပွော်းဒရ်းလုပ်ငန််း သို ့်မဟုတ် ကိုယ်ပိုငအ်လပ်ုဌောန 

လုပ်ဒနသည့်် အလုပ် ှင ်ဖစလ်ျှငထ်ိုအလုပ် ှင၏် မိဘ၊ ခငပ်ွန််း၊ ဇန်ီး၊ သော်းသမီ်း၊ ညီအစက်ိ ု(အရင််း)၊ 

ညီအစမ်(အရင််း) နငှ့် ်ဒမောငန်မှအရင််းမ ော်း၊ 

(ခ) အလုပ်က ဖစဒ်စ၊ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန််းက ဖစဒ်စ သို ့်မဟတု် စ်ီးပွော်းဒရ်းလုပ်ငန််းက ဖစဒ်စ၊ အလုပ်ဌောနက ဖစဒ်စ 

ရ ှိဒသောအ မတ်အစွန််းထ မှ အခဒ က်းဒငကွို မိမိ၏ဒဝစုအ ဖစ ်ဖင့် ်ရ ှိသမူ ော်း၊ 
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(ဂ) ထမင််းခ က်၊ အမိ်သန ့် ှ်င််းဒရ်း၊ ကဒလ်းထိန််းနငှ့် ်အဒစောင့်၊် 

(ဃ) တည်ဆ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရ အဒ ကောင််းအော်းဒလ ော်စွော အခဒ က်းဒငနွငှ့်ဒ်သော်လည််းဒကောင််း၊ 

လစောဒငနွငှ့်ဒ်သော်လည််းဒကောင််း ဒပ်းရန ်ပဋ္ဌောန််းထော်းသည့််ခငွ့်ရ်က်နငှ့် ်အလုပ်ပိတ်ရက်မ ော်းရ ှိဒသော 

နိငုင် ့်ဝနထ်မ််းမ ော်း။ 

(၅) “အလုပ် ှင”် ဆိုသည်တွင၊် က နစေွာဖွ ွဲ့စည််းသည့််၊ သို ့်တည််းမဟုတ် မဖွ ွဲ့စည််းသည့်် ပုဂ္ိျုလ်တစုနငှ့် ်

အလုပ် ှင၏်အုပ်ခ ျုပ်မှု ကိုယ်စော်းလှယ်ပါဝငသ်ည့်် ပင၊် ကွယ်လွနသ်အူလုပ် ှင၏်တရော်းဝင ်ကိုယ်စော်း လှယ်လည််း 

ပါဝငသ်ည်။ 

(၆) “လစောဒင”ွ ဆိုသည်မှော၊ အဒ ခခ လစောဒငကွို ဆိုလိုသည်။  ေှာ်းပါ်းစရိတ် ှိလျှင၊် အဒ ခခ လစောဒငနွငှ့် ်

 ှော်းပါ်းစရိတ်နစှရ်ပ်ဒပါင််းကို ဆိုလိုသည်။ 

(၇) “မှတ်ပ ုတငဆ်ရောဝန”် ဆိုသည်မေှာ၊  မနမ်ောနိငုင် တိုင််းရင််းဒဆ်းဒကောငစ်ဦပဒေအရ ဖစဒ်စ၊ ဆရောဝနမ် ော်း၏ 

မှတ်ပ ုတငစ်ောရင််းထော်း ှိဒရ်းအတွက်  ပဋ္ဌောန််းသည့်် တည်ဆ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရ ဖစဒ်စ၊ မှတ်ပ ုတငထ်ော်းသကူို 

ဆိုလိုသည့်် ပင၊် ထိုက ့်သို ့် မှတပ် ုတငဆ်ရောဝနမ် ှိသည့်် အရပ်ဒေသတခခုအုတွက်၊ ဤအက်ဥပဒေအလို ့်ငါှ 

မှတ်ပ ုတငဆ်ရောဝန ်ဖစသ်ည်ဟ ုက န််းမောဒရ်းဝနက်ကီ်းဌောန၊  ပည်ဒထောငစ်ုဝနက်ကီ်းက အမိန ့်ဒ် ကော် ငောစော ဖင့် ်

 ပဋ္ဌောန််းသသူည်လည််း၊ ထိုစကော်းရပ်တွင ်ပါဝငသ်ည်။ 

(၈)  “အလုပ်ပိတ်ရက်”   ဆိုသည်မှော ရက်သတတ ပတ် အလုပ်ပိတ်ရက်နငှ့် ်အမ ော်း ပည်သအူလုပ်ပိတ်ရက်တို ့်ကို ဆိုသည်။ 

(၉) “အခဒ က်းဒင”ွ ဆိုသည်မှော၊ အခဒ က်းဒငဒွပ်းဒရ်းအက်ဥပဒေ ပုေမ် ၂ (၆) တွင ်အဓပိပါယ်ဒဖေါ်  ပထော်းသည့်် 

အခဒ က်းဒငကွို ဆိုလိုသည်။ 

< ပငဆ်င ်30.05.2006, 18.07.2014> 

အမ ော်း အလုပ်ပိတ်ရက။် 

၃။ ။ (၁) အလုပ် ှငက်၊ မမိိ၏ အလုပ်သမော်းအသ်ီးသ်ီးအော်း၊ သက်ဆိုငရ်ောရော အခဒ က်းဒင၊ွ သို ့်တည််းမဟုတ် 

လစောဒငအွ ပည့််နငှ့် ်ဒအောက်ပါဒန ့်မ ော်းကို အမ ော်း ပည်သအူလုပ်ပိတ်ရက်အ ဖစ ်ဖင့် ်ခငွ့် ်ပျုရမည်။ 

“ ပည်ဒထောငစ်ု အစို်းရအဖွ ွဲ့ကအမိန ့်ဒ် ကော် ငောစော ဖင့် ်နစှစ်ဉ်ထတု် ပနဒ် ကညောသည့်် အမ ော်း ပည်သအူလုပ်ပိတ်ရက်မ ော်း။” 

(၂) အမ ော်း ပည်သအူလုပ်ပိတ်ရက် တရက်သည်၊ ရက်သတတ ပတ် အလုပ်ပိတ်ရက်နငှ့် ်ဖစဒ်စ၊ အ ခော်းအမ ော်း ပည်သ ူ

အလုပ်ပိတ်ရက်နငှ့် ်ဖစဒ်စ တိုက်ဆိုငဒ်နလျှင၊် အ ခော်းဒန ့်တဒန ့်ကို အမ ော်း ပည်သအူလုပ်ပိတ်ရက်အ ဖစ ်ဖင့် ်

ဒ ပောင််းလ ၍ခငွ့်မ် ပျုရ။ ထိုသို ့်တိုက်ဆိုငသ်ည့်် အလုပ်ပိတ်ရကက်ို အမ ော်း ပည်သအူလုပ်ပိတ်ရက် ဖစသ်ည်ဟု 

ယူဆရမည်။ သို ့်ရောတွင ်အလုပ်သမော်းသည် အမ ော်း ပည်သအူလုပ်ပိတ်ရက်တွင ်အလုပ်လုပ်ရလျှင၊် 

ထိုအလုပ်သမော်းအော်း သက်ဆိုငရ်ောရောအဒ ခခ  အခဒ က်းဒငကွိုဒသော်၎င််း၊ အဒ ခခ လစောဒငကွိုဒသော်၎င််း၊ 

ထိုဒန ့်အတွက် ဒပ်းမမ နှုန််း၏ နစှဆ်ရထိုက်ဒစရမည့််အ ပင၊်  ှော်းပါ်းစရိတ်ရဒနလျှင ်ထိုဒန ့်အတွက်ဒပ်းမမ နှုန််းအတိုင််း 

 ှော်းပါ်းစရိတ်ကိုလည််း ရထိုက်ဒစရမည။် 
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(၃) ဗုေဓဘောသောဝငမ်ဟုတ်သည့်် အလုပ်သမော်းမ ော်းအတွက် ထိအုလုပ်သမော်းမ ော်းနငှ့် ်အလုပ် ှငမ် ော်းခ င််းခ င််း 

သဒဘောတူညီခ က်အတိုင််း သက်ဆိုငရ်ောရောဘောသောဒရ်း အခါကကီ်းရက်ကကီ်းမ ော်းကို လစောမ ှိ အလပ်ုပိတ်ရက်အ ဖစ ်ဖင့် ်

ခငွ့် ်ပျုနိငုသ်ည်။ 

(၄) အလုပ် ှငသ်ည် အလုပ်သမော်းမ ော်းအတွက် ရက်သတတတစပ်တ်လျှင ်အနည််းဆ ု်းတစရ်က်ကိ ုအခဒ က်းဒင ွသို ့်မဟုတ ်

လစောဒငအွ ပည့်် ဖင့် ်အလုပ်ပိတ်ရက်အ ဖစသ်တ်မှတ်၍ ခငွ့် ်ပျုဒပ်းရမည်။ 

< ပငဆ်င ်21.12.1963, 28.12.1964, 18.07.2014> 

လုပ်သက်ခငွ့်ရ်က်။ 

၄။ ။ (၁) အလုပ် ှငသ်ည် မမိိ၏အလုပ်ကို တစဆ်က်တည််း ဆယ့််နစှလ် ပည့််ဒအောငလ်ုပ်ခ ့်သည့်် အလုပ်သမော်းအသ်ီးသ်ီးအော်း 

ဒနောက်လောမည့်် ဆယ့််နစှလ်အတွင််းတွင ်သက်ဆိုငရ်ော ပ မ််းမျှအခဒ က်းဒင ွဖင့်် ဖစဒ်စ၊ ပ မ််းမျှလစောဒင ွဖင့်် ဖစဒ်စ 

လုပ်သက်ခငွ့််ရက်ကို ဆယ်ရက်တစဆ်က်တည််း ခငွ့်် ပျုရမည်။ 

(၂) အလုပ်သမော်းသည်၊ တလလျှင ်အနည််းဆ ု်းနစှဆ်ယ့််ဒလ်းရက် အလုပ်လုပ်ခ ့်သလူည််း ဖစ၍်၊ အလုပ်ကို တဆက်တည််း 

ဆယ့််နစှလ် ပည့််ဒအောင ်လုပ်မပီ်းသည်လည််း ဖစလ်ျှင၊် လုပ်သက်ခငွ့်ရ်က်ကိုခငွ့် ်ပျုရမည်။ သို ့်ရောတွင ်

အလုပ်သမော်းသည်၊ ရက်နစှဆ်ယ် ပည့််ဒအောင ်မလုပ်ခ ့်ဒသောလတိုင််းအတွက်၊ မိမိလုပ်သက်ခငွ့်ရ်က်မှ 

တရက်က စအီ ဖတ်ခ ရမည်။ 

ရှင််းလင််းချက်။ ။ အလုပ်သမော်းသည် ဆယ့််နစှလ်အတွင််း မက န််းမောဒသောဒ ကောင့် ်ဖစ်ဒစ၊ မဒတော်တဆ 

ထိခိကု်မှုဒ ကောင့် ်ဖစဒ်စ၊ ဤအက်ဥပဒေအရခငွ့် ်ပျုဒသော အ ခော်းပ က်ကွက်မှုဒ ကောင့် ်ဖစဒ်စ (ထိုပ က်ကွက် 

မှုသ ်ုးမ ိျု်းဒပါင််းသည်ရက် ကို်းဆယ်ထက်မဒက ော်လွနဒ်စဘ ) အလုပ်ပ က်ကွက်ဒစကောမူ၊ သို ့်တည််းမဟတု် 

အလုပ် ှငက် အလုပ်ပိတထ်ော်း ခင််းဒ ကောင့် ်ဖစဒ်စ၊ ဥပဒေနငှ့်မ်ညီသည်လည််း မဟုတ်ဒသော သပိတ်ဒမှောက် 

 ခင််းဒ ကောင့် ်ဖစ်ဒစ၊ မိမိ အလိုအတိုင််းမဟုတ်ဘ ၊ ရ ဖနရ် ခါအလုပ်မ ိှ ခင််းဒ ကောင့် ်ဖစဒ်စ၊ (ထိုပ က်ကွက်မှု 

သ ်ုးမ ိျု်းစုစုဒပါင််းသည် ရက်သ ်ုးဆယ်ထက် မဒက ော်လွနဒ်စဘ ) ပ က်ကွက်ဒစကောမူ၊ ထိုအလုပ်သမော်းသည် 

မိမိ၏အလုပ်ကို တဆက်တည််း ဆယ့််နစှလ် ပည့််ဒအောငလ်ုပ်ခ ့်သဟူု မှတ်ယူရမည်။ 

(၃) အလုပ် ှငသ်ည်၊ မိမိအလုပ်သမော်းအော်း၊ လပ်ုသက်ခငွ့်ရ်က်ယူနိငုဒ်စရန ်ထိုသ၏ူလုပ်သက်ခငွ့်ရ်က် 

နငှ့်သ်က်ဆိုငသ်ည့််တဆယ့််နစှလ် ဖစဒ်သော ကောလအပိုင််းအ ခော်း၏ဒနောက်ဆ ု်းဒန ့်မှ စ၍ သ ်ုးလအတွင််း အခ ိနက်ို 

သတ်မှတ်ဒပ်းရမည်။ သို ့်ရောတွင ်သက်ဆိုငရ်ောအလပ်ုသမော်းနငှ့် ်အလုပ် ှငအ်ခ င််းခ င််းသဒဘော တူညီလျှင၊် 

သ ်ုးနစှထ်က်မပိုဒသောကောလ အပိုင််းအ ခော်းအတွက် လုပ်သကခ်ငွ့်ရ်က်ကိုစုဒပါင််း၍ မည်သည့်် 

အခ ိနတ်ွငမ်ဆိုဒပ်းနိငုသ်ည်။ 

(၄) လုပ်သက်ခငွ့်ရ်က်ရသည့်် အလုပ်သမော်းအော်း၊ ခငွ့် ်ပျုသည့်် လုပ်သက်ခငွ့်ရ်က်ကောလ အပိုင််းအ ခော်းအ တွက် 

သက်ဆိုငရ်ောရော အခဒ က်းဒငကွို ဖစ်ဒစ၊ လစောဒငကွို ဖစဒ်စ၊ လုပ်သက်ခငွ့်ရ်က်ကောလမစမီ ထုတ ်ဒပ်းရမည်။ 

အဆိုပါအခဒ က်းဒငကွို ဖစဒ်စ၊ လစောဒင ွကို ဖစဒ်စ ထုတ်ဒပ်းမမ အရပ်၌ အလုပ်သမော်းအော်း ဒသော်၎င််း၊ 

အလုပ်သမော်းကလ  အပ်ထော်းသည့် ်ကိုယ်စော်းလှယ်အော်းဒသော်၎င််း ထုတ်ဒပ်းရမည်။ 
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(၅) လုပ်သက်ခငွ့်ရ်က်ရထိုက်သည့်် အလုပ်သမော်းသည် မိမိရထိုက်သည့််၊ သို ့်တည််းမဟုတ် စုထော်းသည့််ခငွ့်ရ်က်မ ော်းကို 

မယူဒသ်းမီ အလုပ်မှနတု်ထွက်လျှင၊် သို ့်တည််းမဟုတ ်အလုပ် ှင၏်အလုပ်မှ ထုတ်ပစ ်ခင််းခ ရလျှင၊် သို ့်တည််းမဟုတ် 

ဒသဆ ု်းလျှင၊် ထိုအလုပ်သမော်းအော်း ဖစဒ်စ၊ ထိုအလုပ်သမော်း၏ တရော်းဝငက်ိုယ်စော်းလှယ်အော်း ဖစဒ်စ၊ 

လုပ်သက်ခငွ့်ရ်က်အစော်း ထိုအလုပ်သမော်း အလပ်ုမှမနတုထ်ကွ်မီ၊ သို ့်တည််းမဟုတ် ထုတ်ပစ ်ခင််းမခ ရမီ၊ 

သို ့်တည််းမဟုတ် မဒသဆ ု်းမီ တဆက်တည််း ဖစဒ်သော လွနခ် ့်သည့်် ရက်ဒပါင််း သ ်ုးဆယ်အတွင််း 

လုပ်ခ ့်သည့််ရက်မ ော်းအတွက် သက်ဆိုငရ်ောရောအခဒ က်းဒငကွို ဖစဒ်စ၊ လစောဒငကွို ဖစဒ်စ၊ အခဒ က်းဒင၏ွ၊ 

သို ့်တည််းမဟုတ် လစောဒင၏ွပ မ််းမျှဒန ့်စဉ်နှုန််းထော်းနငှ့် ်ညီမျှသည့််နှုန််းအတိုင််း တွက်စစ၍် အလပ်ု ှငက်ဒပ်းရမည်။ 

အလုပ်မှ နတု်ထွက်သည့််၊ သို ့်တည််းမဟုတ ်အလုပ်မှထတု်ပစ ် ခင််းခ ရသည့်် အလုပ်သမော်း ဖစလ်ျှင၊် 

ထိုသို ့်ဒပ်းရမည့််ဒငကွို နတု်ထွက်သည့််၊ သို ့်တည််းမဟုတ ်အလပ်ုမှ ထုတပ်စ ်ခင််းခ ရသည့််ဒန ့်မှ အလုပ်ဖွင့်သ်ည့်် 

ေတုိယဒန ့်မကုနဆ် ု်းမီ ထုတ်ဒပ်းရမည်။ ဒသဆ ု်းသည့််အလုပ် သမော်း ဖစလ်ျှင၊် ထိုသို ့် ဒပ်းရမည့််ဒငကွို 

ဒတောင််းဆိုမပီ်းဒနောက် ဒဆောလ ငန်ိငုသ်မျှ ဒဆောလ ငစ်ွော ထုတ်ဒပ်းရမည်။ 

< ပငဆ်င ်30.05.2006> 

ဒ ှောငတ်ခငခ်ွင့်ရ်က်။ 

၅။ ။ (၁) အလုပ်သမော်းသည်၊ သက်ဆိုငရ်ောရော အခဒ က်းဒငနွငှ့် ်ဖစဒ်စ၊ လစောဒငနွငှ့် ်ဖစဒ်စ၊ ဒ ှောငတ်ခင ်ခငွ့်ရ်က်ကို တနစှလ်ျှင ်

စုစုဒပါင််း ဒ ခောက်ရက် ရနိငုခ်ငွ့် ိှ်ဒစရမည်။ 

ခခင််းချက်။ ။ သို ့်ရောတွင ်ကုန််းလမ််းခရီ်း ဖင့်် ဖစဒ်စ၊ ဒရလမ််းခရီ်း ဖင့်် ဖစဒ်စ၊ ခရီ်းဒဝ်းသေွာ်းရန ်

အဒ ကောင််း ှိလျှငမ်ှတပါ်း၊ သို ့်တည််းမဟုတ် မိမိကို်းကွယ်သည့်် ဘောသောဓဒလ့်ထ ု်းတမ််းစဉ်လောအရ 

အဒ ကောင််းထူ်းမ ော်း ှိလျှငမ်ှတပါ်း၊ တကကိမ်လျှင ်အမ ော်းဆ ု်းသ ်ုးရက်ထက်ပို၍ ရနိငုခ်ငွ့််မ ိှဒစရ။ 

(၂) ဒ ှောငတ်ခငခ်ငွ့်ရ်က်ကို အ ခော်းမည်သည့််ခငွ့်ရ်က်တမ ိျု်းမ ိျု်းနငှ့်မ်ျှ မဒပါင််းစပ်ရ။ 

(၃) အလုပ်သမော်းသည်၊ မိမိရထိုက်ဒသော ဒ ှောငတ်ခငခ်ငွ့်ရ်က်ကို သက်ဆိုငရ်ောနစှအ်တွင််းမယူလျှင၊် ထိုခငွ့်ရ်က်သည် 

ပ က် ပယ်ဒစရမည်။ 

< ပငဆ်င ်12.12.1958> 

တဆ်းလက်မှတခ်ွင့်ရ်က်။ 

၆။ ။ (၁) အလုပ်သမော်းသည်၊ သက်ဆိုငရ်ောရောအခဒ က်းဒငနွငှ့် ် ဖစဒ်စ၊ လစောဒငနွငှ့် ်ဖစဒ်စ၊ တနစှလ်ျှင ်ရက်ဒပါင််း 

သ ်ုးဆယ်ထက်မပိုဒသော ကောလအပိုင််းအ ခော်းအတွက် ဒဆ်းလက်မှတ်ခငွ့်ရ်က်ကို ရနိငုခ်ငွ့် ိှ် ဒစရမည်။ 

ခခင််းချက်။ ။ သို ့်ရောတွင ်အလုပ်သမော်းသည် အနည််းဆ ု်းဒ ခောက်လ ပည့််ဒအောင ်အလုပ်မလုပ်ခ ့်ဒသ်းသမျှ၊ 

ဒဆ်းလက်မှတ်ခငွ့်ရ်က်ကို ရထိုက်ခငွ့်မ် ိှဒစရ။ အဆိပုါခငွ့်ရ်က်ဒပ်းရောတွင ်သ ်ုးရက်ဆိုင််းင ့်မပီ်းမှ ဒပ်းရ မည်။ ထိုသို ့် 

ဆိုင််းင ့်ရသည့််သ ်ုးရက်အတွက် ထိုအလုပ်သမော်းအော်း သက်ဆိငုရ်ောရော ဒပ်းမမ လစောဒင၏ွ ထက်ဝက်၊ 

သို ့်တည််းမဟုတ် ဒပ်းမမ အခဒ က်းဒင၏ွ ထက်ဝက်ဒပ်းရမည်။ 
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သို ့်ရောတွင ်အလုပ်သမော်းသည်၊ အနည််းဆ ု်းဒ ခောက်လ ပည့််ဒအောင ်အလုပ်မလုပ်ခ ့်ရဒသ်းလျှင၊် ဒဆ်းလက် 

မှတ်လစောမ ိှခငွ့်ရ်က်ကို ရထိုက်ခငွ့် ိှ်ဒစရမည်။ 

(၂) အလုပ်ဆိုငရ်ော၊ သို ့်တည််းမဟုတ ်စက်မှုလက်မှုလပ်ုငန််းဆိုငရ်ော၊ သို ့်တည််းမဟုတ် အလပ်ုဌောနဆိုငရ်ော 

ဆရောဝနထ် မှဒသော်၎င််း၊ ထိုသို ့်မ ိှလျှင၊် အလုပ်ဌောနက၊ သို ့်တည််းမဟုတ် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန််းဌောနက၊ 

သို ့်တည််းမဟုတ် အလုပ်ဌောနက သဒဘောတူသည့်် ဆရောဝနထ် မှဒသော်၎င််း၊ ထိုသို ့်မ ိှလျှင၊် 

အ ခော်းမှတ်ပ ုတငဆ်ရောဝနထ် မှဒသော်၎င််း၊ အစို်းရအမှုထမ််းမ ော်း ဖစလ်ျှင၊် အစို်းရဆရောဝနထ် မှဒသော်၎င််း၊ ထိုသို ့်မ ိှလျှင ်

အ ခော်းမှတ်ပ ုတငဆ်ရောဝနထ် မှဒသော်၎င််း၊ မီ်းရထော်းအလုပ်သမော်း ဖစလ်ျှင ်မီ်းရထော်းဘက်ဆိုငရ်ော 

ဆရောဝနထ် မှဒသော်၎င််း၊ ထိုသို ့်မ ိှလျှင ်အ ခော်းမှတ်ပ ုတငဆ်ရောဝနထ် မှဒသော်၎င််း၊ ဒဆ်းလက်မှတ်တင ်ပလျှင ်

ထိုဒဆ်းလက်မှတ် ဖင့် ်ခငွ့်ရ်က်ကိုဒပ်းရမည်။ 

(၃) ပယ်ဖ က် 

(၄) ဒဆ်းလက်မှတ်ခငွ့်ရ်က်ရဒသော အလုပ်သမော်းသည် ခငွ့်ရ်က်နငှ့်ဒ်နသည့်် ကောလအပိုင််းအ ခော်းအတွင််း တွင ်

သက်ဆိုငရ်ောရောမိမိ ရထိုက်ခငွ့် ိှ်ဒသော အခဒ က်းဒငကွို ဖစဒ်စ၊ လစောဒငကွို ဖစဒ်စ၊ ရက်သတတ ပတ်စဉ်ဒပ်းရန ်

ဒတောင််းဆိုလျှင ်ဒတောင််းဆိုသည့််အတိုင််းဒပ်းရမည်။ အဆိပုါအခဒ က်းဒငကွို ဖစ်ဒစ၊ လစောဒငကွို ဖစဒ်စ၊ ထုတ်ဒပ်းမမ  

အရပ်၌၊ အလုပ်သမော်းအော်းဒသော်၎င််း၊ အလုပ်သမော်းက လ  အပ်ထော်းသည့်် ကိုယ်စော်းလှယ်အော်းဒသော်၎င််း 

ထုတ်ဒပ်းရမည်။ 

(၅) အလုပ်သမော်းသည် မိမိရထိုက်ဒသော ဒဆ်းလက်မှတ်ခငွ့်ရ်က်ကို သက်ဆိုငရ်ောနစှအ်တွင််းမယူလျှင၊် ထိုခငွ့်ရ်က်သည် 

ပ က် ပယ်ဒစရမည်။ 

< ပငဆ်င ်18.07.2014> 

ခငွ့်ရ်က်ကိုဒပါင််း၍ ဖစဒ်စ၊ဆက်၍ ဖစဒ်စ ဒပ်း ခင််း။ 

၇။ ။ ပုေမ် ၆ ၏ပုေမ်ခွ  (၅) ပါ  ပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနငှ့်မ်ဆန ့်က် ငဒ်စဘ ၊ ဒဆ်းလက်မှတ်ခငွ့်ရ်က်ကို လုပ် သက်ခငွ့်ရ်က်နငှ့် ်

တဆက်တည််းခငွ့် ်ပျုနိငုသ်ည်။ 

၇-က။ ကိုယ်ဝနဒ်ဆောငအ်မ ိျု်းသမီ်း အလုပ်သမော်းမ ော်းအော်း မီ်းမဖွော်းမီ ရက်သတတ ပတ်ဒ ခောက်ပတ်နငှ့် ်မီ်းဖွော်းမပီ်းရက်သတတ ပတ် 

 ှစပ်တ်ကို သက်ဆိုငရ်ောအခဒ က်းဒငနွငှ့် ်ဖစ်ဒစ၊ လစောဒငနွငှ့် ်ဖစဒ်စ မီ်းဖွော်းခငွ့်ရ်က်အ ဖစ ်ဖင့် ်ခငွ့် ်ပျုရမည်။ 

မီ်းဖွော်းခငွ့်ရ်က်ကို ဒဆ်းလက်မှတ်ခငွ့်ရ်က်နငှ့် ်ဆက်စပ်ခ စော်းခငွ့် ်ပျုနိငုသ်ည်။ 

< ပငဆ်င ်18.07.2014> 

တဆက်တည််းဆယ့််နစှလ် မလပ်ုရသည့်် အလုပ်နငှ့် ်စပ်လ ဉ််းသည့််ခငွ့်ရ်က်။ 

၈။ ။ ပုေမ် ၄၊ ပုေမ် ၅ နငှ့် ်ပုေမ် ၆တွင ်မည်သို ့်ပငပ်ါ ိှဒစကောမူ၊ ဆယ့််နစှလ်ပတ်လ ု်း တဆက် တည််းမလုပ်ရသည့် ်

အလုပ်တခခုတုွင ်ဖစဒ်စ၊ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန််းတခခုတုွင ်ဖစဒ်စ၊ အလုပ်ဌောနတ ခခုတုွင ်ဖစဒ်စ၊ လုပ်သည့်် 

အလုပ်သမော်းသည်၊ လုပ်သက်ခငွ့်ရ်က်ကို၊ သို ့်တည််းမဟုတ် ဒ ှောင််းတခင ်ခငွ့်ရ်က်ကို၊ သို ့်တည််းမဟုတ် 

ဒဆ်းလက်မှတ်ခငွ့်ရ်က်ကို မိမိလုပ်သက်၏ အခ ိျု်းက အတိုင််း ရနိငုဒ်စရ မည်။ 



၁၉၅၁ ခုနစှ်၊ ခွင့််ရက်နငှ့််အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပဒေ။ 
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ခငွ့်ရ်က် အလုပ်ပိတ်ရက်နငှ့်စ်ပ်လ ဉ််းသည့်် သဒဘော တူစောခ ျုပ် ပ က် ပယ် ခင််း။ 

၉။ ။ ဤအက်ဥပဒေတွင ် ပဋ္ဌောန််းထော်းသည့်် ဒအောက ်အက ိျု်းယုတ်ဒလ ော့်ဒသောစည််းကမ််းခ က်မ ော်း ဖင့် ်ခငွ့်ရ်က်ကို ဖစဒ်စ၊ 

အလုပ်ပိတ်ရက်ကို ဖစဒ်စယူရန၊် အလုပ်သမော်းက ခ ျုပ်ဆိုသည့်် အလုပ်သဒဘောတူစော ခ ျုပ်သည်၊ သို ့်တည််းမဟုတ ်

အလုပ်ပဋညိောဉ် စောခ ျုပ်သည် အလပ်ု ှင၏်တောဝနက်ို ယုတ်ဒလ ော့်ဒစသည့်် သဒဘော သက်ဒရောက်သည်နငှ့်အ်မျှ 

ပ က် ပယ်ရမည်။ 

ကင််းလွတ်ခ က်မ ော်း။ 

၁၀။ ။(၁) အလုပ်တွငဒ်သော်၎င််း၊ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန််းတွငဒ်သော်၎င််း၊ အလုပ်ဌောနတွငဒ်သော်၎င််း၊ ပိုင ်ှင ်

အဒ ပောင််းအလ မည်သို ့်ပင ိှ်ဒစကောမူ၊ ထိုအဒ ပောင််းအလ ဒ ကောင့် ်ဤအက်ဥပဒေအရ အလုပ်သမော်းရ ထိုက်ဒသော 

အခငွ့်အ်ဒရ်းမ ော်းကို မထိခိကု်ဒစရ။ 

(၂) သက်ဆိုငရ်ောရောအခဒ က်းဒငနွငှ့် ်ဖစဒ်စ၊ လစောဒငနွငှ့် ်ဖစဒ်စ၊ ရသည့််ခငွ့်ရ်က်နငှ့် ်သို ့်တည််းမဟုတ် အ 

လုပ်ပိတ်ရက်နငှ့်စ်ပ်လ ဉ််း၍ ဤအက်ဥပဒေတွင ် ပဋ္ဌောန််းထော်းသည်ထက် ပိုမိုဒကောင််းမွန ်သည့််အခငွ့်အ် 

ဒရ်းမ ော်းထော်း ှိဒသော အ ခော်းဥပဒေအရ ဖစ်ဒစ၊ အဆ ု်းအ ဖတ်၏၊ သို ့်တည််းမဟုတ် အလုပ်သဒဘောတူစော ခ ျုပ်၏၊ 

သို ့်တည််းမဟုတ် အလုပ်ပဋညိောဉ်စောခ ျုပ်၏ စည််းကမ််းခ က်မ ော်းအရ  ဖစဒ်စ၊ ထ ု်းစ ဓဒလ့်အရ  ဖစဒ်စ၊ 

အလုပ်သမော်းခ စော်းခငွ့် ိှ်ဒသော အခငွ့်အ်ဒရ်းမ ော်းကို ဤအက်ဥပဒေပါ  ပဋ္ဌောန််းခ က် တခခုဒု ကောင့် ်မနစန်ောဒစရ။ 

မှတ်ပ ုစောအုပ်မ ော်းနငှ့်မ်ှတ်တမ််းမ ော်း။ 

၁၁။ ။ အလုပ် ှငတ်ိုင််းသည်၊ မတှ်ပ ုစောအပ်ုမ ော်းနငှ့် ်မှတ်တမ််းမ ော်းကို  ပဋ္ဌောန််းထော်းသည့််အတိုင််း ထိန််း သမိ််းထော်း ှိရမည်။ 

စစတ်ဆ်းတရ်းအရ ရိှ။ 

၁၂။ ။ (၁) အလုပ်ရ ုမ ော်း အက်ဥပဒေအရခန ့်ထ်ော်းသည့်် အလုပ်ရ ုစစဒ်ဆ်းဒရ်းအရော ှိသည်၊ မိမိအော်း တောဝနခ် ထော်းဒသော 

ဒေသဆိုငရ်ောနယ်နမိိတ်မ ော်းအတွင််း ှိ အလုပ်ရ ုအော်းလ ု်းနငှ့်စ်ပ်လ ဉ််း၍ ဤအက်ဥပဒေပါ ကိစစမ ော်းအလို ့်ငါှ 

စစဒ်ဆ်းဒရ်းအရော ှိ ဖစရ်မည်။ 

(၂) အလုပ်သမော်း၊ အလုပ်အကိုငန်ငှ့်လ်ူမှုဖူလ ုဒရ်းဝနက်ကီ်းဌောန  ပည်ဒထောငစ်ုဝနက်ကီ်းသည်၊ အမိန ့်ထ်ုတ် ပန၍် 

မိမိသင့်ဒ်တော်သည်ထင ်မငသ်ည့်် အ ခော်းပုဂ္ိျုလ်ကို ဤအက်ဥပဒေပါကိစစမ ော်းအလို ့်ငါှ စစဒ်ဆ်းဒရ်းအရော ှိအ ဖစ ်

ခန ့်ထ်ော်းနိငုသ်ည်။ ထို ့် ပင ်အဆိုပါစစဒ်ဆ်းဒရ်းအရော ှိ၏ အလုပ်ဝတ်တရော်းကို၎င််း၊ ထိုသဒူဆောငရွ်က်ရမည့် ်

အလုပ်ဝတ်တရော်းမ ော်းနငှ့်စ်ပ်လ ဉ််းသည့်် အလုပ်သမော်းအတန််းအစော်းကို၎င််း၊ ထိုသို ့်စပ်လ ဉ််းသည့်် အလုပ်မ ိျု်းကို၊ 

သို ့်တည််းမဟုတ် စက်မှုလက်မှုလပ်ုငန််းမ ိျု်းကို၊ သို ့်တည််းမဟတု် အလုပ်ဌောနမ ိျု်းကို၎င််း၊ ထိုသအူလုပ်ဝတ်တရော်းမ ော်း 

ဒဆောငရွ်က်ရမည့်် ဒေသမ ော်းကို၎င််း သတ်မှတ်နိငုသ်ည်။ 

(၃) စစဒ်ဆ်းဒရ်းအရော ှိသည်၊ ဤအက်ဥပဒေပါ ကိစစမ ော်းကို ဒဆောငရွ်က်ရနလ်ိုအပ်သည်ဟု မိမိထင ်မငသ်ည့််အတိုင််း၊ 

ထိန််းသမိ််းထော်း ှိမည့် ်မှတ်ပ ုစောအုပ်ကို၊ သို ့်တည််းမဟတု် မှတတ်မ််းကို သင့်ဒ်လ ော်ဒသောအခ ိနအ်ခါတွင ်

မည်သည့််ဥပစောကိုမဆို ဝငဒ်ရောက် ကည့််ရှု၍စစဒ်ဆ်းနိငုသ်ည။် ထို ့် ပင ်လူတဦ်းဦ်း၏သက်ဒသခ ခ က်ကို 



၁၉၅၁ ခုနစှ်၊ ခွင့််ရက်နငှ့််အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပဒေ။ 
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ခ က်ခ င််း ဖစဒ်စ၊ ဆိုင််းင ့်၍ ဖစဒ်စယူနိငုသ်ည်။ ထို ့် ပင ်အ ခော်း ကည့််ရှုစစဒ်ဆ်းနိငုသ်ည့်် အောဏောမ ော်းကိုလည််း 

သ ်ုးစွ နိငုသ်ည်။ 

(၄) စစဒ်ဆ်းဒရ်းအရော ှိအသ်ီးသီ်းသည်၊ ရောဇသတ်ကကီ်းပုေမ် ၂၁ အရ၊  ပည်သူ ့်ဝနထ်မ််း ဖစသ်ည်ဟ ုမှတ်ယူရမည။် 

< ပငဆ်င ်30.05.2006, 18.07.2014> 

ကင််းလွတ်ခငွ့် ်ပျုနိငုသ်ည့်် အောဏော။ 

၁၃။ ။ အလုပ်သမော်း၊ အလုပ်အကိုငန်ငှ့်လ်ူမှုဖူလ ုဒရ်းဝနက်ကီ်းဌောန  ပည်ဒထောငစ်ုဝနက်ကီ်းသည်  ပည်ဒထောငစ်ုအစို်းရအဖွ ွဲ့၏ 

သဒဘောတူညီခ က် ဖင့်၊် အမိန ့်ထ်ုတ် ပန၍် အလုပ်အမ ိျု်းအစော်းတခခုကုိုဒသော်၎င််း၊ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန််းအမ ိျု်းအစော်း 

တစခ်ခုကုိုဒသော်၎င််း၊ အလုပ်ဌောန အမ ိျု်းအစော်းတခခုကုိုဒသော်၎င််း၊ အဆိုပါအလပ်ု၏၊ သို ့်တည််းမဟုတ် 

စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန််း၏၊ သို ့်တည််းမဟုတ်အလုပ်ဌောန၏ အလုပ်သမော်းအတန််း စော်းတခခုကုိုဒသော်၎င််း ဤအက်ဥပဒေပါ 

 ပဋ္ဌောန််းခ က်အော်းလ ု်းမှ ဖစဒ်စ၊  ပဋ္ဌောန််းခ က်တခခုမုှ ဖစဒ်စ၊ အဆိုပါထုတ် ပနခ် က်တွင ်သ်ီး ခော်းဒဖေါ်  ပထော်းသည့်် 

ကောလအပိုင််းအ ခော်းအတွက်လည််း ဖစ၍် ထိုသို ့်သ်ီး ခော်းဒဖေါ်  ပထော်းသည့်် စည််းကမ််းခ က်မ ော်းနငှ့်အ်ညီလည််း ဖစဒ်သော 

ကင််းလွတ်ခငွ့်က်ို ပျုနိငုသ်ည်။ 

< ပငဆ်င ်18.07.2014> 

 ပစေ်ဏ။် 

၁၄။ ။ (၁) အလုပ် ှငတ်ဦ်းဦ်းသည်၊ ဤအက်ဥပဒေပါ  ပဋ္ဌောန််းခ က်တခခုကုို၎င််း၊ ဤအက်ဥပဒေအရ ပျုသည့်် နည််းဥပဒေပါ 

 ပဋ္ဌောန််းခ က်တခုခကုို၎င််း၊ ဤအက်ဥပဒေအရ၊ သို ့်တည််းမဟုတ် ဤအက်ဥပဒေအရ  ပျုသည့််နည််းဥပဒေအရ 

စော ဖင့်ခ် မှတ်သည့်် အမိန ့်တ်ခခုကုို၎င််း၊ က  ်းလွနလ်ျှင၊် ထိုအလုပ် ှငသ်ည် သ ်ုးလထက်မပိုဒသော ဒထောငေ်ဏက်ို ဖစဒ်စ၊ 

က ပ်ငါ်းဒသောင််းထက် မပို ဒသောဒငေွဏက်ို ဖစဒ်စ၊ ေဏန်စှရ်ပ်လ ု်းကို ဖစဒ်စ စရီင ်ခင််းခ ရမည်။ တရော်းရ ု ်းသည် 

အဆိုပါေဏအ် ပင၊် အလပ်ုသမော်းအော်း၊ ဤအက်ဥပဒေအရ၊ ခငွ့် ်ပျုရမည် ဖစဒ်သောခငွ့်ရ်က်နငှ့် ်

အမ ော်း ပည်သအူလုပ်ပိတ်ရက်မ ော်းကို ခငွ့် ်ပျုရနန်ငှ့်ဒ်ပ်းရမည့်် အခဒ က်းဒငအွော်းလ ု်းကိုဒသော်၎င််း၊ 

လစောဒငအွော်းလ ု်းကိုဒသော်၎င််း၊ ဒပ်းရနအ်မိန ့်ခ် မှတ်နိငုသ်ည်။ 

(၂) မည်သမူဆို ဤအက်ဥပဒေအရ အပ်နငှ််းထော်းသည့််အောဏောကို သ ်ုးစွ ဒနဒသော စစဒ်ဆ်းဒရ်းအရော ှိကို 

တမငဟ်န ့်တ်ော်းလျှငဒ်သော်၎င််း၊ ဤအက်ဥပဒေနငှ့်အ်ညီ၊ သို ့်တည််းမဟုတ် ဤအက်ဥပဒေအရ ပျုသည့်် 

နည််းဥပဒေမ ော်းနငှ့်အ်ညီ၊ မိမထိော်း ှိသည့်် မှတပ် ုစောအုပ်ကို၊ သို ့်တည််းမဟုတ် အ ခော်းစောခ ျုပ်စောတမ််းမ ော်းကိ ုထုတ် ပရန ်

စစဒ်ဆ်းဒရ်းအရော ှိက ဒတောင််းဆိုသည့််အခါ၊ ထုတ် ပရနပ် ကက်ွက်လျှငဒ်သော်၎င််း၊ သက်ဆိုငရ်ော 

အလုပ်သမော်းတဦ်းဦ်းကို စစဒ်ဆ်းဒရ်းအရော ိှဒ ှွဲ့သို ့်လောဒရောက် ခင််း၊ သို ့်တည််းမဟုတ် အငစ်ပက်ဒတော်၏ 

အစစဒ်ဆ်းခ  ခင််း မ ပျုနိငုဒ်အောင ်ဝှက်ထော်းလျှင၊် သို ့်တည််းမဟုတ် တော်းဆီ်းလျှငဒ်သော်၎င််း၊ ထိုသသူည် 

သ ်ုးလထက်မပိုဒသော ဒထောငေ်ဏ ်ဖစဒ်စ၊ က ပ်ငါ်းဒသောင််းထက် မပိ ုဒသောဒငေွဏက်ို ဖစဒ်စ၊ ေဏန်စှရ်ပ်လ ု်း ဖစဒ်စ၊ 

စရီင ်ခင််းခ ရမည်။ 

< ပငဆ်င ်30.05.2006, 18.07.2014> 



၁၉၅၁ ခုနစှ်၊ ခွင့််ရက်နငှ့််အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပဒေ။ 
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မည်သသူည်အလုပ် ှင ်ဖစဒ် ကောင််း ဆ ု်း ဖတ် ခင််း။ 

၁၅။ ။ (၁) အလုပ် ှငသ်ည်၊ ဘက်စပ်လုပ်ငန််း၊ သို ့်တည််းမဟုတ ်သ်ီး ခော်းပုဂ္ိျုလ်မ ော်းပါဝငသ်ည့်် အဖွ ွဲ့  ဖစ ်လျှင၊် 

ထိုဘက်စပ်လုပ်ငန််းတွင ်ဘက်စပ်ပါဝငသ်မူ ော်း၊ သို ့်တည််းမဟတု် ထိုအဖွ ွဲ့တွင ်ပါဝငသ်မူ ော်းအနက် မည်သူ ့်ကိုမဆို၊ 

အလုပ် ှငအ်ော်း  ပစေ်ဏဒ်ပ်းနိငုသ်ည့််  ပစမ်ှုတခအုတွက်၊ ဤအက်ဥပဒေအရ တရော်းစွ ဆိ ု၍  ပစေ်ဏစ်ရီငန်ိငုသ်ည်။ 

သို ့်ရောတွင ်ထိုဘက်စပ်လုပ်ငန််း၊ သို ့်တည််းမဟုတ ်အဖွ ွဲ့တွငပ်ါဝငသ်တူို ့်အနက်  ပည်ဒထောငစ်ု မနမ်ောနိငုင် ၌ 

ဒနထိုငသ်တူဦ်းဦ်းကို၊ ဤအက်ဥပဒေပါ ကိစစမ ော်းအလို ့်ငါှ အလုပ် ှငအ် ဖစ ်အမည်တငသ်ငွ််းထော်းမပီ်း ဖစဒ် ကောင််း ဖင့်၊် 

ထိုဘက်စပ်လုပ်ငန််း၊ သို ့်တည််းမဟုတ်အဖွ ွဲ့က စစဒ်ဆ်းဒရ်းအရော ှိအော်း နို ့်တစစ်ောဒပ်းပို ့်နိငုသ်ည်။ 

ထို ့်အ ပငထ်ိုပုဂ္ိျုလ်သည် ယင််းသို ့်ဒနထိုငသ်မျှကောလပတ်လ ု်း မိမိအော်း အမည်တငသ်ငွ််းထော်း ခင််း ကိုပယ်ဖ က်သည့်် 

ဒနောက်ထပ်နို ့်တစစ်ောကိ ုစစဒ်ဆ်းဒရ်းအရော ှိက မရမီဒသော်၎င််း၊ မိမိသည်ထိုဘက်စပ်လပ်ုငန််း၊ သို ့်တည််းမဟုတ် 

အဖွ ွဲ့တွငအ်စုပါဝငသ်အူ ဖစမ်ှ၊ သို ့်တည််းမဟုတ ်အဖွ ွဲ့ဝငအ် ဖစမ်ှ ရပ်စ  ခင််းမ ပျုမီဒသော်၎င််း၊ ဤအက်ဥပဒေပါ 

ကိစစမ ော်းအလို ့်ငေှာ၊ အလုပ် ှင ်ဖစသ်ည်ဟူ၍ မှတ်ယူရမည်။ 

(၂) အလုပ် ှငသ်ည်၊ အမ ော်းပိုငက်ုမပဏ ီဖစလ်ျှင၊် ထိုကုမပဏ၏ီ ေါရိုက်တောလူကကီ်းမ ော်းအနက်၊ မည်သည့်် 

ေါရိုက်တောလူကကီ်းကိုမဆို၊ သို ့်တည််းမဟုတ် အနည််းပိုငက်ုမပဏ ီဖစလ်ျှင၊် ထိုကုမပဏတီွင ်အစုပါဝငသ် ူမ ော်းအနက ်

မည်သည့််အစုပါဝငသ်ကူိုမဆို၊ အလပ်ု ှငအ်ော်း  ပစေ်ဏဒ်ပ်းနိငုသ်ည့််  ပစမ်ှုတခခုအုတွက် ဤ အက်ဥပဒေအရ 

တရော်းစွ ဆို၍  ပစေ်ဏစ်ရီငန်ိငုသ်ည်။ 

သို ့်ရောတွင ်ထိုကုမပဏသီည် အမ ော်းပိုငက်ုမပဏ ီဖစလ်ျှင၊်  ပည်ဒထောငစ်ု မနမ်ောနိငုင် တွငဒ်နထိုငသ်ည့်် 

ေါရိုက်တောလူကကီ်းတဦ်းကိုဒသော်၎င််း၊ အနည််းပိုငက်ုမပဏ ီဖစလ်ျှင၊်  ပည်ဒထောငစ်ု မနမ်ောနိငုင် တွငဒ်နထိုငသည့်် 

အစုပါဝငသ်တူဦ်းကိုဒသော်၎င််း၊ ဤအက်ဥပဒေပါကိစစမ ော်းအလို ့်ငေှာ၊ လုပ်ငန််းပိုင ်ှငအ် ဖစ ်

အမည်တငသ်ငွ််းထော်းမပီ်း ဖစဒ် ကောင််း ဖင့်် စစဒ်ဆ်းဒရ်းအရော ှိအော်း နို ့်တစစ်ောဒပ်းနိငုသ်ည်။ ထို ့် ပင ်

ထိုေါရိုက်တောလူကကီ်းသည်၊ သို ့်တည််းမဟုတ ်အစုပါဝငသ်သူည်၊ ယင််းသို ့်ဒနထိုငသ်မျှကောလပတ်လ ု်း 

မိမိအော်းအမည်တငသ်ငွ််းထော်း ခင််းကို ပယ်ဖ က်သည့်် ဒနောကထ်ပ်နို ့်တစစ်ောကိ ုစစဒ်ဆ်းဒရ်းအရော ှိက မရမီဒသော်၎င််း၊ 

မိမိသည် ေါရိုက်တောလူကကီ်းအ ဖစမ်ှ၊ သို ့်တည််းမဟုတ ်အစုပါဝငသ်အူ ဖစမ်ှ ရပ်စ  ခင််းမ ပျုမီဒသော်၎င််း၊ 

ဤအက်ဥပဒေပါ ကိစစမ ော်းအလို ့်ငါှ အလုပ် ှင ်ဖစသ်ည်ဟူ၍ မှတ်ယူရမည်။ 

(၃) အလုပ် ှငသ်ည် အစို်းရဒသော်၎င််း၊ အစို်းရက ဖွ ွဲ့စည််းတည်ဒထောငထ်ော်းသည့် ်အဖွ ွဲ့ဒသော်၎င််း၊ အ ခော်းဒေသနတရ 

အောဏောပိုငဒ်သော်၎င််း ဖစလ်ျှင ်သက်ဆိုငရ်ောအလုပ်ဌောနကိုကကီ်း ကပ်ရန ်အလုပ် ှငအ်ော်း၊ တောဝနခ် ရဒသော 

ထိုအလုပ်ဌောန၏ အကကီ်းအက အ ဖစ ်ဖင့် ်အစို်းရက၊ သို ့်တည််းမဟုတ် အဆိပုါအဖွ ွဲ့က၊ သို ့်တည််းမဟုတ် 

အဆိုပါအ ခော်းဒေသနတရအောဏောပိုငက် ခန ့်ထ်ော်းဒသောသအူော်း၊ အလုပ် ှငက်ို  ပစေ်ဏဒ်ပ်းနိငုသ်ည့််  ပစမ်ှုတခခုအုတွက် 

ဤအက်ဥပဒေအရ တရော်းစွ ဆို၍  ပစေ်ဏစ်ရီငန်ိငုသ်ည်။ 

< ပငဆ်င ်30.05.2006> 

 ပစမ်ှုမ ော်းကိုအဒရ်းယူ ခင််း။ 



၁၉၅၁ ခုနစှ်၊ ခွင့််ရက်နငှ့််အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပဒေ။ 
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၁၆။ ။ (၁) ဤအက်ဥပဒေပါ  ပဋ္ဌောန််းခ က်အရ ဖစဒ်စ၊ ဤအကဥ်ပဒေအရ ပျုသည့်် နည််းဥပဒေပါ  ပဋ္ဌောန််းခ က်အရ ဖစဒ်စ၊ 

 ပစေ်ဏဒ်ပ်းနိငုသ်ည့််  ပစမ်ှုတခခုအုတွက်၊ စစဒ်ဆ်းဒရ်းအရော ှိမှတပါ်း၊ သို ့်တည််းမဟုတ ်စစဒ်ဆ်းဒရ်းအရော ှိ၏ 

စော ဖင့်ဒ်ပ်းဒသော ကကိျုတငအ်ခငွ့်အ်မိန ့်က်ို ရ ှိသမူှတပါ်းအ ခော်း မည်သကူမျှ တရော်းစွ ဆို  ခင််းမ ပျုရ။ 

(၂) ဤအက်ဥပဒေပါ  ပဋ္ဌောန််းခ က်အရ ဖစဒ်စ၊ ဤအက်ဥပဒေအရ ပျုသည့်် နည််းဥပဒေပါ ပဋ္ဌောန််းခ က်အရ ဖစဒ်စ၊ 

 ပစမ်ှုကို ပဌမတန််းအောဏောရ တရော်းသကူကီ်းရ ု ်းဒအောက်နမိ့််ဒသော မည်သည့််တရော်းရ ု ်းကမျှ မစစဒ်ဆ်းရ။ 

< ပငဆ်င ်30.05.2006> 

၁၇။ ပယ်ဖ က ်

< ပငဆ်င ်18.07.2014> 

၁၈။ ဤဥပဒေပါ  ပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းကို အဒကောငအ်ထည်ဒဖော်ဒဆောငရွ်က်ရောတွင ်အလပ်ုသမော်း၊ အလုပ်အကိုငန်ငှ့် ်

လူမှုဖူလ ုဒရ်း ဝနက်ကီ်းဌောနသည်- 

(က) လိုအပ်ဒသော နည််းဥပဒေ၊ စည််းမ ဉ််းနငှ့် ်စည််းကမ််းမ ော်းကိ ု ပည်ဒထောငစ်ုအစို်းရအဖွ ွဲ့၏ သဒဘောတူညီခ က် ဖင့် ်

ထုတ် ပနန်ိငုသ်ည်။ 

(ခ) လိုအပ်ဒသော အမိန ့်ဒ် ကော် ငောစော၊ အမိန ့်၊် ည န ်ကော်းခ က်နငှ့် ်လုပ်ထ ု်းလုပ်နည််းမ ော်းကိ ုထုတ် ပနန်ိငုသ်ည်။ 

< ပငဆ်င ်18.07.2014> 

ဖွ ွဲ့စည််းအုပ်ခ ျုပ်ပ ုအဒ ခခ  ဥပဒေအရ၊ ကျွန်ပ်ုလက်မှတ်ဒရ်းထို်းသည်။ 

 

စဝ်ဒရ သိကု်၊ 

နိငုင် ဒတော်ယောယီသမတ၊ 

 ပည်ဒထောငစ်ု မနမ်ောနိငုင် ဒတော်။ 

 

ရနက်ုနမ်မိျု ွဲ့၊ ၁၃၁၃ ခနုစှ၊် တန််းဒဆောငမ်ုန််းလဆန််း ၄ ရက်။ 

(၁၉၅၁ ခနုစှ၊် နိဝုဘဘောလ ၂ ရက်။) 

 

အမိန် ့်အရ၊ 

ပါစနိ၊် 

နိငုင် ဒတော်သမတအတွင််းဝန။် 

[အမှတ် ၁၀၇] 

 

[ ပူ်းတွ ဒဖော် ပဒသော စောရင််း 1 ] 01 ဇယော်း။ 


