၂ဝ၁၂ခနှစ၊် လူမဖူလ ရးဥပ ဒ
(ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ် ၁၅။)
၁၃၇၄ခနှစ်၊ ဝါ ခါင်လဆန်း ၁၄ရက်
(၂ဝ၁၂ခနှစ်၊ သဂတ်လ ၃၁ ရက်)
ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည် ဤဥပ ဒကိ ြပ ာန်းလိက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ြခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက်များ
၁။

(က)

ဤဥပ ဒကိ ၂ဝ၁၂ ခနှစ်၊ လူမဖူလ ရး ဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။

(ခ)

ဤဥပ ဒသည်

နိင်င တာ်သမ္မတက

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ

ထတ်ြပန်၍

သတ်မှတ်သည့် န ့ရက်မှ စတင် အာဏာတည် စရမည်။
(ဂ)

ဤဥပ ဒသည် ၁၉၅၄ ခနှစ်၊ လူမဖူလ ရးအက်ဥပ ဒအရ အကျုးဝင်
သက်ဆိင်ခဲ့သည့် အရပ် ဒသများတွင် ဆက်လက် အကျုးဝင် သက်ဆိင်
စရမည်။ ဤဥပ ဒ ထပ်မအကျုးဝင် သက်ဆိင် စရမည့် အရပ် ဒသ
များကိ

အလပ်သမားဝန် ကီးဌာနက

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့နှင့်

အတည်ြပုချက်ြဖင့်

ညိနင်း၍

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ

ထတ်ြပန်၍ သတ်မှတ်နိင်သည်။
၂။

ဤဥပ ဒတွင်ပါရှိ သာ

အာက်ပါစကားရပ်များသည်

ဖာ်ြပပါအတိင်း

အဓိပ္ပာယ်

သက် ရာက် စရမည်(က)

အလပ်သမား

ဆိသည်မှာ

လပ်ငန်းဌာနတစ်ခခတွင်

အ မဲတမ်းြဖစ် စ၊

ယာယီြဖစ် စ ကာယအား သိ ့မဟတ် ဉာဏအားကိ အသးြပု ပီး လပ်ကိင်၍
ရရှိ သာလပ်ခြဖင့်
ယင်းစကားရပ်တင
ွ ်

အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းမ
လပ်ခရသည်

ြဖစ် စ၊

ြပု နသူကိ

ဆိသည်။

မရသည်ြဖစ် စ

အလပ်

လပ်ကိင်လျက်ရှိ သာ အလပ်သင်များ၊ ပညာသင်များလည်း ပါဝင်သည်။
သိ ့ရာတွင်

အလပ်ရှင်နှင့်

အတူ န ပီး

အလပ်ရှင်အ ပ

မှီခိ န သာ

အလပ်ရှင်၏ မိသားစမပါဝင်။
(ခ)

အလပ်ရှင် ဆိသည်မှာ အလပ်သမားအား

လပ်ခ ပးရန် တာဝန်ရှိသူ၊

အလပ်ခန် ့ထားမ သ ဘာတူညခ
ီ ျက်ြဖင့် အလပ်သမားအား ခန် ့ထားသူ၊
အလပ်ရှင်၏ကိယ်စား စီမအပ်ချုပ်သူတိ ့ကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင်
ဤဥပ ဒ၌ အြခားနည်းြဖင့် သီးြခားြပ ာန်းထားြခင်းမရှိလ င် ကိယ်ပိင်
လပ်ငန်း လပ်ကိင်သူ သိ ့မဟတ် အကျိုးတူ ဖက်စပ်လပ်ငန်း လပ်ကိင်သူနှင့်
အလပ်ရှင် သဆးသည့်အခါ ယင်း၏ အ မွဆက်ခသူ၊ လပ်ငန်းဆက်ခသူ
သိ ့မဟတ် တရားဝင်ကိယ်စားလှယ်တိ ့လည်း ပါဝင်သည်။
(ဂ)

အာမခထားသူ ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒနှင့် သက်ဆိင် သာ လပ်ငန်းဌာန
တစ်ခခတွင်

လပ်ကိင်လျက်ရှိ ပီး

လူမဖူလ ရးစနစ်နင
ှ ့်

အလပ်တွင်

ထိခိက်မ အကျိုးခစားခွင့် အာမခစနစ်တိ ့တွင် မှတ်ပတင် ပီး အာမခထား
ရှိ သာ အလပ်သမားကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ အာမခထားရန် တာဝန်ရှိ သာ
အလပ်သမားကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ ဤဥပ ဒနှင့် သက်ဆိင် သာ လပ်ငန်း
ဌာန

တစ်ခခတွင်

လပ်ကိင်ြခင်း

မရှိ စကာမူ

လူမဖူလ ရးစနစ်နှင့်

အလပ်တွင် ထိခိက်မ အကျိုးခစားခွင့် အာမခစနစ်တိ ့တွင် မိမိတိ ့ ဆန္ဒ
အ လျာက် အာမခထားရှိသူကိ သာ်လည်း ကာင်း ဆိသည်။
(ဃ)

လပ်ငန်းဌာန

ဆိသည်မှာ

ပဒ်မ

၁၁၊

ပဒ်မခွဲ

(က)ပါ

အလပ်ရနှင့်

အဖွဲ ့အစည်း များကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အဆိပါ လပ်ငန်းဌာန၏
အလပ်ကိ လပ်ကိင် သာ အလပ် နရာ တစ်ခခလည်း ပါဝင်သည်။
(င)

လူမဖူလ ရးရန်ပ ငွ ဆိသည်မှာ အာမခထားသူများအတွက်

နာင် ရး

စိတ် အး ပီး ပူပင် သာက မရှိ စရန် စီမထားရှိ သာ ကျန်းမာ ရးနှင့်
လူမ ရး

စာင့် ရှာက်မ

ရန်ပ ငွ၊

မိသားစ

ထာက်ပ့မ

ရန်ပ ငွ၊

အလပ်လပ် ကိင်နိင်စွမး် မရှမ
ိ
အကျိုးခစားခွင့်၊ သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား
အကျိုးခစားခွင့်နှင့် ကျန်ရစ်သူ အကျိုးခစားခွင့်ရန်ပ ငွ၊ အလပ်လက်မဲ့
ြဖစ်မအတွက် အကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွ၊ လူမဖူလ ရး အိမ်ရာစီမကိန်း
ရန်ပ ငွတိ ့ကိ လည်း ကာင်း၊ အလပ်သမားဝန် ကီးဌာနက လူမဖူလ ရး

အဖွဲ ့နှင့်

ညိနင်း၍

သတ်မှတ် သာ

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏

အြခား

လူမဖူလ ရး

အတည်ြပုချက်ြဖင့်

ရန်ပ ငွတိ ့ကိ

လည်း ကာင်း

ဆိသည်။
(စ)

အလပ်တင
ွ ် ထိခိက်မ ဆိသည်မှာ အလပ်သမားသည် အလပ်ခွင်အတွင်းနှင့်
အလပ်ခွင်ြပင်ပတွင် အလပ်ကိအ ကာင်းြပု၍ ြဖစ် စ၊ အလပ်တာဝန်နှင့်
ဆက်စပ်၍ြဖစ် စ၊ အလပ်ရင
ှ ၏
် အကျိုးငှာ အြခားလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်
ရာတွင်ြဖစ် စ၊
သိ ့မဟတ်

အလပ်တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရန်

အလပ်ခွင်မှ

အလပ်ခွင်သိ ့

အြပန်လမ်းခရီးတွင်

ြဖစ် စ

အသွား

ြဖစ် ပ သာ

မ တာ်တဆ ထိခိက်ဒဏ်ရာရရှိမ၊ သဆးမ သိ ့မဟတ် အလပ်နှင့်ဆိင်သည့်
ရာဂါရရှိမကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် လပ်ငန်းခွင်

ဘးအန္တရာယ်

ကင်းရှင်း ရးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အမိန် ့နှင့် ညန် ကားချက်များ၊ စည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းများကိ

လိက်နာရန်

ထိခိက်မ သာ်လည်း ကာင်း၊

တမင်ပျက်ကွက်ြခင်း ကာင့်
စီမထားရှိသည့်

ရရှိသည့်

ဘးအန္တရာယ်

အကာ

အကွယ်၊ အတားအဆီး ပစ္စည်းကိရိယာများကိ ဖယ်ရာှ းြခင်း သိ ့မဟတ်
အသးမြပုြခင်း ကာင့်

ရရှိသည့်

ထိခိက်မ သာ်လည်း ကာင်း၊

အရက်

သစာ သာက်စားမ သိ ့မဟတ် မူးယစ် ဆးဝါးသးစွဲမ ကာင့် ရရှိသည့်
ထိခိက်မ သာ်လည်း ကာင်း မပါဝင်။
(ဆ)

အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်းမရှိမ

ဆိသည်မှာ

အလပ်တွင်

ထိခိက်မ ကာင့်

မဟတ်ဘဲ မကျန်းမာမနှင့် မီးဖွားမအပါအဝင် အြခား အ ကာင်းတစ်စ
တစ်ရာ ကာင့် ရရှိသည့် ထိခိက်မ သိ ့မဟတ်

ရာဂါရရှမ
ိ ြဖစ် ပ ရာမှ

အ မဲတမ်းအလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်း မရှမ
ိ ကိ ဆိသည်။
(ဇ)

အလပ်တွင်ထိခိက်မ အကျိုးခစားခွင့်ရန်ပ ငွ ဆိသည်မှာ အလပ်ရှင်က
မိမိ၏ အလပ်သမားများအတွက် အလပ်တွင် ထိခိက်မ အကျိုးခစားခွင့်များ
ရရှိ စရန်

ပးသွင်းသည့် ထည့်ဝင် ကး ငွများြဖင့် ထူ ထာင်ထားရှိ သာ

ရန်ပ ငွကိ ဆိသည်။
(ဈ)

လူမဖူလ ရးနှင့်

အလပ်တွင်

ထိခိက်မ

အကျိုးခစားခွင့်

ဆိသည်မှာ

အာမခထားသူများအား လူမဖူလ ရးရန်ပ ငွနှင့် အလပ်တွင် ထိခိက်မ
အကျိုးခစားခွင့်

ရန်ပ ငွတိ ့မှ

ဤဥပ ဒအရ ပး သာ

အကျိုးခစားခွင့်

များကိ ဆိသည်။
(ည)

လပ်ခ ဆိသည်မှာ အလပ်ရှင်က ခိင်း စ သာအလပ်ကိ အလပ်သမားက
လပ်ကိင် ဆာင်ရွက် ပးသည့်အတွက် ရသင့် သာ အခ ကး ငွအားလးကိ
ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တင
ွ ် အချိန်ပိလပ်ခနှင့် ဝင် ငွအြဖစ် သတ်မှတ်
နိင် သာ အြခားအခ ကး ငွများလည်း ပါဝင်သည်။ သိ ့ရာတွင် ခရီးစရိတ်၊
အ ငိမ်းစား၊ လပ်သက်ဆ ငွ၊ အလပ်သမားအား နှစစ
် ဉ် အပိ ပး သာ
ဆ ကး ငွနှင့်

အလပ်သမားဝန် ကီးဌာနက

ြပည် ထာင်စ

အစိးရအဖွဲ ့၏

လပ်ခနှင့်

အတည်ြပုချက်ြဖင့်

မသက်ဆိင်ဟ
သတ်မှတ် သာ

အခ ကး ငွတိ ့ မပါဝင်။
(ဋ)

ဆးသက် သခလက်မှတ် ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒပါ အကျိုးခစားခွင့် ကိစ္စ
အလိ ့ငှာ လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့က ခန် ့ထားသည့် သိ ့မဟတ် အသိအမှတ်ြပုသည့်
ဆရာဝန်က အာမခထားသူ သိ ့မဟတ် အာမခထားမည့်သူအား ကျန်းမာ ရး
စစ် ဆး ပီး ထတ် ပး သာ ကျန်းမာ ရးစစ် ဆးချက်

ဆးသက် သခ

လက်မှတ်ကိ ဆိသည်။
(ဌ)

မှီခိသူ ဆိသည်မှာ အလပ်သမားကိ မှီခိ န သာ အလပ်သမား၏ ဇနီး
သိ ့မဟတ် ခင်ပွန်းကိလည်း ကာင်း၊ ထိအလပ်သမား၏ အသက် ၁၈
နှစ် အာက် သားသမီးနှင့် အချိန်ြပည့် ပညာသင် ကား န ပီး အိမ် ထာင်
မြပု သး သာ အသက် ၂၁ နှစ်နှင့်

အာက်ရသ
ိှ ည့် သားသမီးတိ ့ကိ

လည်း ကာင်း၊ ထိအလပ်သမား၏ မိဘကိလည်း ကာင်း ဆိသည်။
(ဍ)

အလပ်အမ ဆာင် ကာ်မတီ

ဆိသည်မှာ

ဤဥပ ဒအရ

ဖွဲ ့စည်း သာ

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့၏ အလပ်အမ ဆာင် ကာ်မတီကိ ဆိသည်။
(ဎ)

အလပ်သမားဝန် ကီးဌာန

ဆိသည်မှာ

အလပ်သမား ဝန် ကီးဌာနကိ ဆိသည်။

ြပည် ထာင်စအစိရအဖွဲ ့

အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ
၃။

ဤဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည်(က)

အလပ်သမားများ၏
ြဖည့်ဆည်း

ကျန်းမာ ရးနှင့်

လူမ ရးလိအပ်ချက်များကိ

နိင် ရးအတွက်အလပ်ရှင်၊

စ ပါင်းအာမခ ပီး

နိင်င တာ်၏

အလပ်သမားများ၏

အလပ်သမားနှင့်နိင်င တာ်က

အဓိက

ကန်ထတ်စွမ်းအားစြဖစ် သာ

လူမဘဝလြခု ရးနှင့်

ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ

များကိ ပိမိခစားရရှိ စြခင်းြဖင့် ကန်ထတ်လပ်မ တိးတက် ပီး နိင်င တာ်၏
စီးပွား ရးဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်မကိ အ ထာက်အကူ ြဖစ် စရန်၊
(ခ)

အများြပည်သူတိ ့က မိမိတိ ့၏ ဆန္ဒအ လျာက် အာမခထားရှိနိင် ပီး လူမဘဝ
လြခု ရးနှင့် ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မများကိ ပိမိရရှိ ခစားနိင် စရန်၊

(ဂ)

လက် တွ ့

ပကတိအ ြခအ နနှင့်

ကိက်ညီ သာ

အကျိုးခစားခွင့်များ

ပးြခင်းြဖင့် လူမဖူလ ရးစနစ်အ ပ အများြပည်သူ ယ ကည်ကိးစားမများ
ပိမိတိးပွားလာ စရန်၊
(ဃ)

အလပ်ရှင်နှင့် အလပ်သမားတိ ့က ပးသွင်းထားသည့် အချို ့ သာ ထည့်ဝင်
ကး ငွများကိ စ ဆာင်း ငွကဲ့သိ ့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ြပန်လည်
ထတ်ယူ ခစားခွင့်ရှိ စရန်၊

(င)

အလပ်သမားများအား ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မနှင့် မကျန်းမာမ၊ မီးဖွားမ၊
သဆးမနှင့် အလပ်တွင် ထိခိက်မအတွက်

ငွ ကး အကျိုးခစားခွင့်တိ ့

အြပင် အ ငိမ်းစားယူ ပီး နာက် ဆးဝါးကသမ ဆက်လက်ခယူခွင့်၊ မိသားစ
ထာက်ပ့မ အကျိုးခစားခွင့်၊ အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်းမရှိမ အကျိုးခစားခွင့်၊
သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား၊

အကျိုးခစားခွင့်၊

ကျန်ရစ်သူ

အကျိုးခစားခွင့်၊

အလပ်လက်မ့ဲ အကျိုးခစားခွင့်၊ အိမ်ရာ နထိင်ခွင့်နှင့် ပိင်ဆိင်ခွင့်များကိပါ
ရရှိ စရန်။

အခန်း(၃)
လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့် လပ်ငန်းတာဝန်များ
၄။

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သည်(က)

အလပ်သမားဝန် ကီးဌာနနှင့် သက်ဆိင်ရာ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာနများ၊
အစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများမှ သင့် လျာ် သာ ပဂ္ဂိုလ်များ၊ အလပ်ရှင်နှင့်
အလပ်သမားတိ ့၏ ကိယ်စားလှယ်များနှင့် က မ်းကျင်သူများ ပါဝင်သည့်
အမျိုးသားအဆင့် လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့ကိ ဖွဲ ့စည်းရမည်။

(ခ)

ပဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ ့စည်းထား သာ လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့ကိ လိအပ်ပါက
ြပင်ဆင်ဖွဲ ့စည်းြခင်း ြပုနိင်သည်။

၅။

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့၏ လပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည်(က)

ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်နိင် ရး

အတွက် လိအပ် သာ စီမခန် ့ခွဲမနှင့် ကီး ကပ်ကွပ်ကွဲမြပုြခင်း၊
(ခ)

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့က လဲအပ် ပး သာ လပ်ငန်းတာဝန်များကိ
နိင်ရန်

အလပ်အမ ဆာင် ကာ်မတီကိ

သက်ဆိင်ရာ

ဆာင်ရွက်
အစိးရဌာန၊

အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ညိနင်း၍ သင့် လျာ် သာ ပဂ္ဂိုလ်များြဖင့် ဖွဲ ့စည်း ပီး
ယင်း ကာ်မတီ၏ လပ်ငန်းတာဝန်များကိ သတ်မှတ်ြခင်း၊
(ဂ)

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့လပ်ငန်းကိ သ တသနနှင့် ဖွ ဖ
့ ိုးမအစီအစဉ်များ၊ စီမချက်
များချမှတ် ပီး ဆာင်ရွက် စြခင်းနှင့် တွ ရှ့ ိချက်ကိ တင်ြပ စြခင်း၊

(ဃ)

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနနှင့် ညိနင်း ပီး

ဆးဘက်ဆိင်ရာ အ က ပးအဖွဲ ့ကိ

ဖွဲ ့စည်း၍ လပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ြခင်း၊
(င)

ကျန်းမာမြမင့်တင် ရးလပ်ငန်းများ၊

လပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာ ရး

ပညာ ပး

လပ်ငန်းများနှင့် ကျန်းမာ ရးနှင့်ညီညွတ် သာ ပတ်ဝန်းကျင် ြဖစ် ပ ရး
လပ်ငန်းများကိ စီစဉ် ဆာင်ရွက် စြခင်း၊
(စ)

အ မဲတမ်း မသန်စမ
ွ ်းမနှင့်ဆိင်သည့် အကျိုးခစားခွင့်များကိ သတ်မှတ်ရာ၌
အ ြခခရမည့်

လပ်အားဆးရးမ

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနနှင့်

ရာခိင်နန်းများ

ညိနင်း ပီး

ထတ်ြပန်နိင်ရန်

အလပ်သမားဝန် ကီးဌာနသိ ့

အ ကြပု တင်ြပြခင်း၊
(ဆ)

အလပ်နှင့်သက်ဆိင်သည့်

ရာဂါများစာရင်းကိ

ကျန်းမာ ရး

ညိနင်း ပီး

ဝန် ကီးဌာနနှင့်

ထတ်ြပန်နိင်ရန်

အလပ်သမားဝန် ကီးဌာနသိ ့

အ ကြပုတင်ြပြခင်း၊
(ဇ)

အလပ်တွင်

ထိခိက်မ ကာင့်

လစ်လပ် သာ

အလပ်များကိ

လပ်အားဆးရး
ခန် ့ထားရန်

သွားသူများအတွက်

လပ်ငန်းဌာန

အမျိုးအစား

အလိက် အနည်းဆးထားရှိရမည့် အချိုးအစားကိ သတ်မှတ်ြခင်း၊
(ဈ)

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့၏
လိအပ်ပါက

လပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကိ

သက်ဆိင်ရာ

ဆာင်ရွက်နိင်ရန်

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာနများနှင့်

ညိနင်း ပီး

သင့် လျာ် သာ ဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်း သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂိုလ်အား လဲအပ် တာဝန်
ပးြခင်း၊
(ည)

လူမဖူလ ရးရးချုပ်နှင့်

ဒသဆိင်ရာ

လူမဖူလ ရးရး

အဆင့်ဆင့်တိ ့၏

လပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လည်း ကာင်း၊ လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့ပိင်
သိ ့မဟတ် ယင်းအဖွဲ ့နှင့် သ ဘာတူစာချုပ် ချုပ်ဆိထား သာ
ဆးခန်းများ၏

လပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်

ဆးရများ၊

စပ်လျဉ်း၍

လည်း ကာင်း

ြမကွက်များတွင်ြဖစ် စ၊

လူမဖူလ ရး

လမ်းညန်ြခင်းနှင့် ကီး ကပ်ြခင်း၊
(ဋ)

နိင်င တာ်က

ခွင့်ြပု သာ

ရန်ပ ငွနှင့် အလပ်တွင် ထိခိက်မအကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွတိ ့မှ အလပ်သမား
ဝန် ကီးဌာန၏

ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်

ဝယ်ယူ သာ

ြမကွက်များတွင်ြဖစ် စ

စီမကိနး် များချမှတ၍
် လူမဖူလ ရးအိမ်ရာများ ထူ ထာင်ြခင်း၊
(ဌ)

လူမဖူလ ရးအိမ်ရာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍
နှင့်အညီ
ဝယ်ယူခွင့်၊

နထိင်ခွင့်၊

သတ်မှတ် သာစည်းကမ်းချက်များ

ငှားရမ်း နထိင်ခွင့်၊

အသးြပုခွင့်၊

ပိင်ဆိင်ခွင့်၊

ရာင်းချခွင့် သိ ့မဟတ် အြခား တစ်နည်းနည်းြဖင့် လဲ ြပာင်း

ခွင့်ြပုြခင်းနှင့် ယင်းအိမ်ရာ ဝယ်ယူနိင် ရးအတွက် ငွ ချးခွင့်ြပုြခင်း၊
(ဍ)

သတ်မှတ်ထား သာ

စည်းကမ်းချက်များကိ

ဖာက်ဖျက်သည့်

ပဒ်မခွဲ

(ဌ)ပါ ခွင့်ြပုချက်ရရှိသူများအား အ ရးယူ ဆာင်ရွက် ရးနှင့် လိအပ်ပါက

ထိသူတိ ့အား လူမဖူလ ရးအိမ်ရာမှ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဖယ်ရှား ရး
တိ ့အတွက် သက်ဆိင်ရာ လူမဖူလ ရးအရာရှိအား တာဝန် ပးအပ်ြခင်း၊
(ဎ)

လူမဖူလ ရးနှင့် အလပ်တွင်ထိခိက်မ အကျိုးခစားခွင့်များ ပိမိ ထိ ရာက်စွာ
ပးနိင် ရးနှင့်

စပ်လျဉ်း၍

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ

အဖွဲ ့အစည်းများ၊

ဒသဆိင်ရာအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဏ)

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့၏

လပ်ငန်းတာဝန်များ

ဆာင်ရွက်မ

အစီရင်ခစာကိ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပြခင်း၊
(တ)

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့နှင့် အလပ်သမားဝန် ကီးဌာနတိ ့က

ပးအပ် သာ

အြခားလပ်ငန်းတာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း။
၆။

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့သည်(က)

၁၉၅၄ ခနှစ်၊ လူမဖူလ ရးအက်ဥပ ဒအရ တည် ထာင်ခဲ့ သာ လူမဖူလ ရး
အဖွဲ ့ပိင် မ ရ မ့ ြပာင်းနိင် သာ ပစ္စည်း၊
ရန်ပ ငွများကိလည်း ကာင်း၊

ရ ့ ြပာင်းနိင် သာ ပစ္စည်းနှင့်

လူမဖူလ ရး

လပ်ငန်းကိစ္စများကိ

လည်း ကာင်း၊ လူမဖူလ ရးရန်ပ ငွ တိးပွား ရးအတွက် လပ်ကိင်လျက်
ရှိသည့်

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများကိ

လည်း ကာင်း၊

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့၏

ရပိင်ခွင့်နှင့် ပးရန်တာဝန်များကိလည်း ကာင်း အသီးသီးဆက်ခရမည်။
(ခ)

ကိယ်ပိင်အမည်၊ ကိယ်ပိင်တဆိပ်တိ ့ြဖင့် ဆာင်ရွက်ပိင်ခွင့်၊ စဉ်ဆက်မြပတ်
ဆက်ခ ဆာင်ရွက်ပိင်ခွင့်၊ တရားစွဲဆိနိင်ခွင့်နှင့် တရားစွဲဆိြခင်း ခနိင်ခွင့်တိ ့
ရှိ စရမည်။

၇။

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့၏ အစိးရဝန်ထမ်းမဟတ် သာ အဖွဲ ့ဝင်နင
ှ ့် အလပ်အမ ဆာင်
ကာ်မတီဝင်တိ ့သည် ဤဥပ ဒအရ လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့၏ လပ်ငန်းတာဝန်များကိ
ဆာင်ရွက်သည့်

န ့ရက်များအတွက် သတ်မှတ်ထား သာ စရိတ်နှင့် အခ ကး ငွ

များကိ လူမဖူလ ရးရန်ပ ငွနှင့် အလပ်တွင် ထိခိက်မ အကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွတိ ့မှ
ကျခသးစွဲရမည်။

အခန်း(၄)
လူမဖူလ ရးရးများ၊ ဆးရများ၊ ဆးခန်းများဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့်
ဝန်ထမ်းများ ခန် ့အပ်တာဝန် ပးြခင်း
၈။

(က)

အလပ်သမားဝန် ကီးဌာနသည် လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့နှင့် ညိနင်း၍ ဤဥပ ဒပါ
ြပ ာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်ရာ၌ လိအပ် သာ

လပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့၏ ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာ တာဝန်များ
ကိ

ဆာင်ရွက်နိင်ရန် အလိ ့ငှာ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့က ခွင့်ြပု သာ

ဝန်ထမ်းဖွဲ ့စည်းပနှင့်အညီ အာက် ဖာ်ြပပါ လူမဖူလ ရးရးများ၊ ဆးရများ
နှင့်

ဆးခန်းများကိ လိအပ်ချက်အရ ဖွဲ ့စည်းတည် ထာင်၍ လိအပ် သာ

ဝန်ထမ်းများကိ ခန် ့အပ်တာဝန် ပးနိင်သည်(၁)

လူမဖူလ ရးရးချုပ်၊

(၂)

တိင်း ဒသ ကီးနှင့် ြပည်နယ်လူမဖူလ ရးရးများ၊

(၃)

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း လူမဖူလ ရးရးများ၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်
ခွင့်ရ ဒသ လူမဖူလ ရးရးများ၊

(ခ)

(၄)

ခရိင်လူမဖူလ ရးရးများ၊

(၅)

မို ့နယ်လူမဖူလ ရးရးများ၊

(၆)

လူမဖူလ ရး ဆးရများ၊

(၇)

လူမဖူလ ရး ဆးခန်းများ။

ပဒ်မခွဲ (က)အရ ဖွဲ ့စည်း သာ လူမဖူလ ရးရးများတွင် ခန် ့အပ်တာဝန်
ပးြခင်းခရ သာ ဝန်ထမ်းများသည် အစိးရဝန်ထမ်းများနှင့် သက်ဆိင်သည့်
ဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန် ့များ၊
ညန် ကားချက်များနှင့်အညီ
လည်း ကာင်း၊

လစာ၊

အြခားခစားခွင့်များကိ

စရိတ်နှင့်
လည်း ကာင်း

ချီးြမင့် ငွများကိ
ခစားခွင့်ရှိ ပီး

ဝန်ထမ်း ရးရာ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများနှင့် တာဝန်များကိ လိက်နာ
ဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဂ)

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့သည် ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည်
ဖာ် ဆာင်ရက
ွ ရ
် ာ၌

လိအပ် သာ

လပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်

လူမဖူလ ရး

အဖွဲ ့၏ ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာ တာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် မိမ၏
ိ
ရန်ပ ငွ အ ြခအ န ပ
ဆးရမျာနှင့်

မူတည်၍ ပဒ်မခွဲ (က)ပါ

ဆးခန်းများကိ

လူမဖူလ ရးရးများ၊

ဖွဲ ့စည်းတည် ထာင်ြခင်း၊

လိအပ် သာ

ဝန်ထမ်းများကိ ခန် ့အပ်တာဝန် ပးြခင်းတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပဒ်မခွဲ (ခ)ပါ
ခစားခွင့်များအစား လစာ၊ စရိတန
် င
ှ ့် ချီးြမင့် ငွများကိ လည်း ကာင်း၊
အြခားခစားခွင့်များကိ လည်း ကာင်း မိမရ
ိ န်ပ ငွြဖင့် ခစားခွင့်ြပုနိင်သည်။
၉။

(က)

အလပ်သမားဝန် ကီးဌာနသည် ဤဥပ ဒအရ ကျန်းမာ ရး

စာင့် ရှာက်မ

နှင့် ဆးကသမ ပးနိင်ရန် အလိ ့ငှာ(၁)

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဆး ကာင်စီ၊ သွားနှင့် ခတွငး်
ဆိင်ရာ

ဆး ကာင်စီနှင့်

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်

သူနာြပုနှင့် သားဖွား ကာင်စီတိ ့က ထတ် ပး သာ
လိင်စင်

သိ ့မဟတ်

မှတ်ပတင်လက်မှတ်ရရှိသည့်

ဆးကသခွင့်
ဆရာဝန်များ၊

သွားနှင့်ခတွင်းဆိင်ရာ ဆရာဝန်များ၊ သူနာြပုများ၊ သားဖွားများ၊
နည်းပညာ
ကာင်စီက

က မ်းကျင်သူများကိလည်း ကာင်း၊
ထတ် ပး သာ

တိင်းရင်း ဆး

မှတ်ပတင်လက်မှတ်

ရရှိသည့်

တိင်းရင်း ဆးဆရာများကိလည်း ကာင်း ကျန်းမာ ရး ဝန် ကီးဌာန
နှင့် ညိနင်း၍ တွဲဖက်တာဝန် ပးြခင်း၊ လဲ ြပာင်း တာဝန် ပးြခင်း
သိ ့မဟတ် ခန် ့အပ်တာဝန် ပးြခင်း ြပုနိင်သည်။
(၂)

လိအပ်ပါက

အဆိပါ

ဆးကသခွင့်လိင်စင်

ကာင်စီအသီးသီးက
သိ ့မဟတ်

ထတ် ပး သာ

မှတ်ပတင်လက်မှတ်

ရရှိ သာ

ဆရာဝန်များ၊ သွားနှင့်ခတွင်းဆိင်ရာ ဆရာဝန်များ၊ သူနာြပုများ၊
သားဖွားများ၊ နည်းပညာက မ်းကျင်သူများနှင့် တိင်းရင်း ဆးဆရာ
များကိလည်း

ကာလကန် ့သတ်ချက်ြဖင့်

ငှားရမ်း၍

ြဖစ် စ၊

သ ဘာတူ စာချုပ်ချုပ်ဆိ၍ ြဖစ် စ ခန် ့အပ် ပီး လပ်ငန်းတာဝန်များ

သတ်မှတ် ပးနိင်သည်။
(ခ)

ပဒ်မခွဲ (က) အရ ခန် ့အပ်တာဝန် ပးြခင်းခရသူများသည် သီးြခား သ ဘာ
တူညီချက်မရှိလ င်

အစိးရဝန်ထမ်းများနှင့်

သက်ဆိင်သည့်

ဥပ ဒများ၊

နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန် ့များ၊ ညန် ကားချက်
များနှင့်အညီ လစာ၊ စရိတ်နှင့် ချီးြမင့် ငွများကိ လည်း ကာင်း၊ လပ်သက်
ဆ ငွ၊

ပင်စင်နှင့်

အြခားခစားခွင့်များကိလည်း ကာင်း

ခစားခွင့်ရှိ ပီး

ဝန်ထမ်း ရးရာ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများနှင့် တာဝန်များကိ လိက်နာ
ဆာင်ရွက်ရမည်။
၁ဝ။

လူမဖူလ ရးရးချုပ် ညန် ကား ရးမှူးချုပ်သည်(က)

ဤဥပ ဒပါ

ြပ ာန်းချက်များကိ

အ ကာင်အထည် ဖာ်

လိအပ် သာလပ်ငန်းတာဝန်များကိလည်း ကာင်း၊

ဆာင်ရွက်ရာ၌

လူမဖူလ ရး

ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာ တာဝန်များကိလည်း ကာင်း တာဝန်ခ၍

အဖွဲ ့၏
ဆာင်ရွက်

ရမည်။
(ခ)

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့၏ လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီ

အာက် ဖာ်ြပပါ လူမဖူလ ရး

ရးများ၊ ဆးရများနှင့် ဆးခန်းများ၏ လပ်ငန်းတာဝန်များ ဆာင်ရွက်မကိ
ကီး ကပ်ရမည်(၁)

လူမဖူလ ရးရးချုပ်၊

(၂)

တိင်း ဒသ ကီးနှင့် ြပည်နယ်လူမဖူလ ရးရးများ၊

(၃)

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း

လူမဖူလ ရးရးများ၊

ကိယ်ပင်
ိ

အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ လူမဖူလ ရးရးများ၊
(၄)

ခရိင်လူမဖူလ ရးရးများ၊

(၅)

မို ့နယ်လူမဖူလ ရးရးများ၊

(၆)

လူမဖူလ ရး ဆးရများ၊

(၇)

လူမဖူလ ရး ဆးခန်းများ၊

(၈)

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့နှင့် သ ဘာတူစာချုပ် ချုပ်ဆိထားသည့် ဆးရများ
နှင့် ဆးခန်းများ။

အခန်း(၅)
လူမဖူလ ရးစနစ်နှင့် အကျိုးခစားခွင့်များ
သက်ဆင်
ိ သာ လပ်ငန်းဌာနများ
၁၁။

(က)

အာက်ပါလပ်ငန်းဌာနများသည် အလပ်သမားဝန် ကီးဌာနက လူမဖူလ ရး
အဖွဲ ့နှင့် ညိနင်း၍ သတ်မှတ်ထား သာ အနည်းဆး အလပ်သမားဦး ရနှင့်
အထက် အလပ်လပ်ကိင်ပါက ဤဥပ ဒပါ လူမဖူလ ရးစနစ်နှင့် အကျိုး
ခစားခွင့်များအတွက်

မှတ်ပမတင်မ နရ

ြပ ာန်းချက်များနှင့်

သက်ဆိင်

စရမည်(၁)

စက်အား

သိ ့မဟတ်

စွမး် အား

တစ်ခခကိ

အသးြပု၍

ြဖစ် စ၊

အသးမြပုဘဲ ြဖစ် စ စီးပွား ရးလပ်ငန်း လပ်ကိင် သာ စက်မလက်မ
အလပ်ဌာနများ၊ ပစ္စည်းထတ်လပ်မ၊ ြပုြပင်မ၊ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ
သိ ့မဟတ်

အင်ဂျင်နီယာလပ်ငန်း

လပ်ကိင် သာ

လပ်ငန်းများ၊

အလပ်ရများ၊ သိ လှာင်ရများ၊ ဌာနများ၊
(၂)

စီးပွား ရးလပ်ငန်းလပ်ကိင် သာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းနှင့်
ဒသဆိင်ရာ အပ်ချုပ် ရးအဖွဲ ့အစည်းများ၊

(၃)

စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ ့အစည်းများ၊

(၄)

ငွ ရး ကး ရး အဖွဲ ့အစည်းများ၊

(၅)

စီးပွား ရးလပ်ငန်း လပ်ကိင် သာ ကမ္ပဏ၊ီ အသင်း၊ အဖွဲ ့အစည်း
များနှင့် ယင်းတိ ့၏ လက် အာက်ခ လပ်ငန်းဌာနများနှင့် ရးခွဲများ၊

(၆)

ဆိင်များ၊

ကန်သွယ်အလပ်ဌာနများ၊

အများြပည်သူ

ဖျာ် ြဖ ရး

အလပ်ဌာနများ၊
(၇)

စီးပွား ရးလပ်ငန်း လပ်ကိင် သာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်း
သိ ့မဟတ်

ဒသဆိင်ရာ

အပ်ချုပ် ရး

အဖွဲ ့အစည်းပိင်

သယ်ယူ

ပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်းများနှင့် ယင်းဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်း၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်
ြဖစ် စ၊ ယင်းဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းနှင့် ဖက်စပ်ြဖစ် စ စီးပွား ရးအရ

လပ်ကိင် သာ သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး လပ်ငန်းများ၊
(၈)

အလပ်ခန် ့ထားမ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် တစ်နှစ်နှင့်အထက် လပ်ကိင်
သာ ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်းများ၊

(၉)

နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမြဖင့်ြဖစ် စ၊ နိင်ငသားရင်းနှီးြမုပ်နှမြဖင့် ြဖစ် စ
လပ်ကိင် သာ လပ်ငန်းများနှင့် ဖက်စပ်လပ်ငန်းများ၊

(၁ဝ) တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်ပါ

သတ္တ ုတွင်းနှင့်

ကျာက်မျက်ရတနာ

ဆိင်ရာ လပ်ငန်းများ၊
(၁၁) တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်ပါ

ရနနှင့်

သဘာဝဓာတ် ငွ ဆိ
့ င်ရာ

လပ်ငန်းများ၊
(၁၂) တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်ပါ ဆိပ်ကမ်းများနှင့် ြပင်ပဆိပ်ကမ်းများ၊
(၁၃) ကန်တင်ကန်ချ

အလပ်သမားများြဖင့်

လပ်ကိင် သာ

လပ်ငန်း

အဖွဲ ့အစည်းများ၊
(၁၄) အလပ်သမားဝန် ကီးဌာနနှင့်

ယင်း၏

လက် အာက်ခဌာန၊

အဖွဲ ့

အစည်းများ၊
်
(၁၅) ဤဥပ ဒပါ လူမဖူလ ရးစနစ်နှင့် အကျိုးခစားခွင့်များအတွက် မှတပ
မတင်မ နရ ြပ ာန်းချက်များနှင့် သက်ဆိင်သည်ဟ အလပ်သမား
ဝန် ကီးဌာနက လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့နှင့် ညိနင်း၍ ြပည် ထာင်စအစိးရ
အဖွဲ ့၏

အတည်ြပုချက်ြဖင့်

အခါအား လျာ်စွာ

သတ်မှတ် သာ

ြပ ာန်းချက်များနှင့်

သက်ဆိင် သာ

လပ်ငန်းဌာနများ။
(ခ)

ပဒ်မခွဲ(က)ပါ

မှတ်ပမတင်မ နရ

လပ်ငန်းဌာနတစ်ခခသည်

အာက်ပါအ ြခအ နတစ်ရပ်ရပ်

ပ ပါက်

သာ်လည်း ထိလပ်ငန်းကိ ဆက်လက်လပ်ကိင် နလ င် သတ်မှတ်ချက် များနှင့်
ဆန် ့ကျင်ြခင်းမရှိပါက ဤဥပ ဒနှင့် ဆက်လက်၍ သက်ဆိင် စရမည်(၁)

သတ်မှတ်ထား သာ

အနည်းဆး

အလပ်သမားဦး ရ အာက်

လျာ့နည်း၍ တစ်ဦးနှင့်အထက် လပ်ကိင်ြခင်း၊
(၂)

အလပ်ရှင်

ြပာင်းလဲြခင်း

သိ ့မဟတ်

လပ်ငန်းအမျိုးအစား

ြပာင်းလဲြခင်း။
သက်ဆိင်ြခင်းမရှိ သာ လပ်ငန်းဌာနနှင့် အလပ်သမားများ
၁၂။ (က)

အာက်ပါ လပ်ငန်းဌာနများသည် ဤဥပ ဒပါ လူမဖူလ ရးစနစ်နှင့် အကျိုး
ခစားခွင့်များအတွက် မှတ်ပမတင်မ နရ ြပ ာန်းချက်များနှင့် သက်ဆိင်ြခင်း
မရှိ စရ(၁)

စီးပွား ရးလပ်ငန်း

လပ်ကိင်ြခင်းမရှိ သာ

အစိးရဌာန၊

အစိးရအဖွဲ ့

အစည်းများ သိ ့မဟတ် ဒသဆိင်ရာ အပ်ချုပ် ရး အဖွဲ ့အစည်းများ၊
(၂)

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖွဲ ့အစည်းများ၊ နိင်ငြခားအစိးရ၏ သရးများနှင့်
ကာင်စစ်ဝန်ရးများ၊

(၃)

ရာသီအလိက် လပ်ကိင် သာ စိက်ပျိုး ရးနှင့် ငါးဖမ်းလပ်ငန်းများ၊

(၄)

အြမတ်အစွန်း

မရည်ရယ
ွ ် သာ

ကမ္ပဏီ၊

အသင်း

သိ ့မဟတ်

အဖွဲ ့အစည်းများ၊
(၅)

သးလ အာက်နည်းသည့်

ကာလအတွက်သာ

အလပ်လပ်ကိင်သည့်

လပ်ငန်းဌာနများ၊
(၆)

အလပ်သမား မပါရှိဘဲ မိမိ၏မိသားစြဖင့်သာ လပ်ကိင် သာ ကိယ်ပိင်
လပ်ငန်းဌာနများ၊

(၇)

စီးပွား ရး

လပ်ငန်းအတွက်

မဟတ် သာ

အိမ်တွင်းဝန် ဆာင်မ

လပ်ငန်းများ၊
(၈)
(ခ)

ပဒ်မ ၉၉ အရ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုထားသည့် လပ်ငန်းဌာနများ၊

လပ်ငန်းဌာနတစ်ခခတွင် အလပ်လပ်ကိင် စကာမူ
များသည်

ဤဥပ ဒပါ

လူမဖူလ ရးစနစ်နှင့်

အာက်ပါ အလပ်သမား

အကျိုးခစားခွင့်များအတွက်

မှတ်ပမတင်မ နရ ြပ ာန်းချက်များနှင့် သက်ဆိင်ြခင်းမရှိ စရ(၁)

တည်ဆဥ
ဲ ပ ဒအရ

အလပ်လပ်ကိင်ခွင့်ရှိ သာ

အသက်မြပည့် သး

သည့် အလပ်သမားများနှင့် ပဒ်မ ၃၄ အရ သက်ြပည့် အ ငိမ်းစား
ယူခွင့်ရှိသည့် အသက်ြပည့်သည့် အလပ်သမားများ၊
(၂)

ပျကျ လမ်း ဘး စျးသည်နှင့် စက်ဘီး၊ တွန်းလှည်း စသည်များြဖင့်

လှည့်လည် ရာင်းချသူများ၊
(၃)

ရဖန်ရခါ

အလပ်လပ်ခိင်းသည့်

န ့စား၊

အချိန်ပိင်း၊

ပတ်ြပတ်

သိ ့မဟတ် ြပင်ပအလပ်သမားများ၊
(၄)

ဤဥပ ဒပါ လူမဖူလ ရးစနစ်နှင့် အကျိုးခစားခွင့်များအတွက် မှတပ
်
မတင်မ နရ ြပ ာန်းချက်များနှင့် သက်ဆိင်ြခင်း မရှိဟ အလပ်သမား
ဝန် ကီးဌာနက

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့နှင့်

ညိနင်း၍

ြပည် ထာင်စ

အစိးရအဖွဲ ့၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ်သည့်
အြခားအလပ်သမားများ။
(ဂ)

ဤဥပ ဒပါ လူမဖူလ ရးစနစ်နှင့် အကျိုးခစားခွင့်များအတွက် မှတ်ပမတင်
မ နရ

ြပ ာန်းချက်များနှင့်

သက်ဆိင်ြခင်းမရှိ သာ

လပ်ငန်းဌာနများမှ

အလပ်သမားများသည် မိမိတိ ့၏ ဆန္ဒအ လျာက် မှတ်ပတင် ပီး ထည့်ဝင် ကး
ပးသွငး် ၍ အာမခထားလ င် ဤဥပ ဒပါ လူမဖူလ ရး အကျိုးခစားခွင့်များ
ရရှိ စရမည်။
လူမဖူလ ရးစနစ်
၁၃။

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့သည်

ရရှိခစားနိင် ရးအတွက်

အာမခထားသူများက

လူမဖူလ ရး

အကျိုးခစားခွင့်များ

အာက်ပါ လူမဖူလ ရးစနစ်များကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

စီမထားရှိရမည်(က) ကျန်းမာ ရးနှင့် လူမ ရး စာင့် ရှာက်မ အာမခစနစ်
(၁)

မကျန်းမာမအတွက် ဆးကသမခယူခွင့်နှင့် ငွ ကးအကျိုး ခစားခွင့်၊

(၂)

ကိယ်ဝန် ဆာင်မနှင့် မီးဖွားမအတွက်

ဆးကသမခယူခင
ွ ့်နှင့်

ငွ ကး

အကျိုးခစားခွင့်၊
(၃)

အာမခထားသူများ အ ငိမ်းစားယူ ပီး နာက်

ဆးဝါးကသမ ဆက်လက်

ခယူခွင့်၊
(၄)

မည်သည့်

အ ကာင်း ကာင့်မဆိ

ခစားခွင့်။
(ခ)

မိသားစ ထာက်ပ့မအာမခစနစ်-

သဆးမအတွက်

နာ ရးစရိတ်

(၁) သတ်မှတ်ထား သာ ဝင် ငွပမာဏ အာက်နည်းသည့် အာမခ ထားသူ၏
ပညာသင် ကား န သာ သားသမီးများအတွက် ပညာသင်စရိတ် ခစားခွင့်၊
(၂) သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကု တွ ရသည်
့
့အခါ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ
နှင့် ထာက်ပ့ကူညီမ အကျိုးခစားခွင့်၊
(၃) မှီခိသူ မိသားစအတွက် သင့် လျာ် သာ အကျိုးခစားခွင့်။
(ဂ)

အလပ်လပ်ကိင်နိင်စမ
ွ ်း

မရှမ
ိ

အကျိုးခစားခွင့်၊

သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား

အကျိုးခစားခွင့်နှင့် ကျန်ရစ်သူ အကျိုးခစားခွင့် အာမခစနစ်(၁) အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်း မရှမ
ိ အကျိုးခစားခွင့်၊
(၂) သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား အကျိုးခစားခွင့်၊
(၃) အလပ်ကိ အ ကာင်းြပု၍ မဟတ်ဘဲ

သဆးမအတွက် ကျန်ရစ်သူ

အကျိုးခစားခွင့်။
(ဃ) အလပ်လက်မဲ့အကျိုးခစားခွင့် အာမခစနစ်(၁) အလပ်လက်မ့ဲ

အကျိုးခစားခွင့်

ရှိသူများအား

ကျန်းမာ ရး

စာင့် ရှာက်ခင
ွ ်၊့
(၂) လပ်ငန်းခွင်မှ အလပ်လက်မဲ့ြဖစ်မအတွက် ငွ ကးအကျိုးခစားခွင့်။
(င ) အြခားလူမဖူလ ရးစနစ်
(၁) အိမရ
် ာစီမကိနး် များြဖင့် ထူ ထာင်ထားသည့် လူမဖူလ ရးအိမ်ရာများတွင်
အာမခထားသူများအား သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ နထိင်ခွင့်၊ ငှားရမ်း
နထိင်ခွင့်၊ ဝယ်ယူခွင့်၊ ပိင်ဆိင်ခွင့် သိ ့မဟတ် အသးြပုခွင့်၊
(၂) အလပ်သမားဝန် ကီးဌာနက လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့နှင့် ညိနင်း၍ ြပည် ထာင်စ
အစိးရအဖွဲ ့၏

အတည်ြပုချက်ြဖင့်

သတ်မှတ် သာ

မှတ်ပမတင်မ နရ

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ
မှတ်ပတင် ပီး

ထတ်ြပန်၍

ထည်ဝ
့ င် ကး ငွ

ပးသွင်းရမည့် လူမဖူလ ရးစနစ် သိ ့မဟတ် မိမိတိ ့၏ ဆန္ဒအ လျာက်
ထည့်ဝင်နိင်သည့် အြခား လူမဖူလ ရး စနစ်များ။
၁၄။ အစိးရဝန်ထမ်းများသည် ပဒ်မ ၁၃၊ ပဒ်မခွဲ (ဂ) နှင့် (ဃ)တိ ့ပါ အာမခစနစ်များနှင့်
သက်ဆိင်ြခင်းမရှိ စရ။ သိ ့ရာတွင် အစိးရဝန်ထမ်းများသည် ပဒ်မ ၁၃၊ ပဒ်မခွဲ (ဂ)ပါ

အာမခစနစ်သိ ့ မိမိတိ ့၏ ဆန္ဒအ လျာက် မှတ်ပတင် ပီး ထည့်ဝင် ကး ငွ ပးသွင်း၍ အာမခ
ထားလ င် သက်ဆိင်ရာ အကျိုးခစားခွင့်များကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ရထိက်ခွင့်
ရှိ စရမည်။

လူမဖူလ ရးရန်ပ ငွ
၁၅။ (က) လူမဖူလ ရးရန်ပ ငွတွင် အာက်ပါရန်ပ ငွများ ပါဝင်သည်(၁) ကျန်းမာ ရးနှင့် လူမ ရး စာင့် ရှာက်မ ရန်ပ ငွ၊
(၂) မိသားစ ထာက်ပ့မ ရန်ပ ငွ၊
(၃) အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်း မရှိမ အကျိုးခစားခွင့်၊ သက်ြပည့် အ ငိမး် စား
အကျိုးခစားခွင့်နှင့် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွ၊
(၄) အလပ်လက်မဲ့ အကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွ၊
(၅) ပဒ်မ ၁၃၊ ပဒ်မခွဲ (င)၊ ပဒ်မခွဲငယ် (၂)အရ အလပ်သမားဝန် ကီး ဌာနက
လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့နှင့်
ထည်ဝ
့ င် ကး ငွ

ညိနင်း၍

မှတ်ပမတင်မ နရ

မှတ်ပတင် ပီး

ပးသွင်းရမည်ဟ သတ်မှတ် သာ လူမဖူလ ရးစနစ်

အတွက် အြခားလူမဖူလ ရး ရန်ပ ငွများ၊
(၆) ပဒ်မ ၁၃၊ ပဒ်မခွဲ (င)၊ ပဒ်မခွဲငယ် (၂)အရ မိမိတိ ့၏ ဆန္ဒအ လျာက်
မှတပ
် တင် ပီး

ထည့်ဝင် ကး ငွ

ပးသွင်းနိင်သည်ဟ သတ်မှတ် သာ

အြခားလူမဖူလ ရး ရန်ပ ငွများ၊
(၇) လူမဖူလ ရး အိမ်ရာစီမကိန်း ရန်ပ ငွ၊
(ခ)

လပ်ငန်းဌာနများ၏ အလပ်ရှင်နှင့် အလပ်သမားများတိ ့သည် ပဒ်မခွဲ (က)၊
် မတင် မ နရ
ပဒ်မခွဲငယ် (၁)၊ (၃)၊ (၄) နှင့် (၅) တိ ့ပါ ရန်ပ ငွများသိ ့ မှတပ
မှတပ
် တင် ပီး ထည့်ဝင် ကး ငွများ ပးသွင်းရမည်။

(ဂ)

ပဒ်မခွဲ (က)၊ ပဒ်မခွဲငယ် (၂)ပါ မိသားစ ထာက်ပ့မ အကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွ
အတွက် ထည့်ဝင် ကး ငွကိ သီးြခား သတ်မှတ်ြခင်းမြပုဘဲ ကျန်းမာ ရးနှင့်
လူမ ရး စာင့် ရှာက်မ
လဲ ြပာင်း သးစွဲရမည်။

ရန်ပ ငွမှ

သတ်မှတ်ထား သာ

အချိုးအစားြဖင့်

(ဃ) လပ်ငန်းဌာနများ၏ အလပ်ရှင်နှင့် အလပ်သမားများတိ ့သည် ပဒ်မခွဲ (က)၊
ပဒ်မခွဲငယ် (၆) နှင့် (၇) ပါ ရန်ပ ငွများသိ ့ မိမိတိ ့ ဆန္ဒအ လျာက် ထည့်ဝင်
ကး ငွများ ပးသွင်းနိင်သည်။

လူမဖူလ ရးအတွက် မှတ်ပတင် ပီး အာမခထားရှိြခင်းနှင့် ထည့်ဝင် ကးများ
၁၆။ (က)

အာက် ဖာ်ြပပါ

အလပ်ရှင်များသည်

မိမိတိ ့၏

လပ်ငန်းဌာနများရှိ

အလပ်သမားများအတွက် လူမဖူလ ရး အကျိုးခစားခွင့်များ ရရှိခစား နိင် စ
ရန် သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်လူမဖူလ ရးရးတွင် မှတ်ပမတင်မ နရ မှတပ
် တင် ပီး
ထည့်ဝင် ကးကိ ပဒ်မ ၁၅၊ ပဒ်မခွဲ (က)၊ ပဒ်မခွဲငယ် (၁)၊ (၃)၊ (၄) နှင့် (၅)
တိ ့ပါ လူမဖူလ ရး ရန်ပ ငွသိ ့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ

ပးသွင်း၍

အာမခထားရှိရမည်(၁)

လပ်ငန်းဌာနများ၏ အလပ်ရှင်များ၊

(၂)

အလပ်သမား အနည်းဆးတစ်ဦးနှင့် အလပ်ရှင်ကိ မှီခိ နသည့် ဇနီး၊
ခင်ပွန်း၊
အပါအဝင်

သားသမီးနှင့်
ပဒ်မ

၁၁၊

မိဘတိ ့မှအပ
ပဒ်မခွဲ

(က)

အလပ်ရှင်၏
အရ

ဆွမျိုးများ

သတ်မှတ်ထား သာ

အလပ်သမားဦး ရနှင့် အထက် အလပ်လပ်ကိင် သာ လပ်ငန်းဌာန
များ၏ အလပ်ရှင်များ၊
(၃)
(ခ)

လပ်ခ မရရှိ သာ အလပ်သင်နင
ှ ့် ပညာသင်တိ ့၏ အလပ်ရှင်များ။

လူမဖူလ ရးစနစ်နှင့် သက်ဆိင်ြခင်းမရှိ သာ လပ်ငန်းဌာနများ၏ အလပ်ရှင်
နှင့် အလပ်သမားများသည်လည်း ကာင်း၊ ပဒ်မ ၂ဝ ပါ ပဂ္ဂိုလ်များသည်
လည်း ကာင်း ဤဥပ ဒအရ လူမဖူလ ရး အကျိုးခစားခွင့်များကိ ရရှိခစား
လိပါက အာမခစနစ် တစ်ခချင်းစီအလိက် သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်လူမဖူလ ရး
ရးတွင် မိမိတိ ့၏ ဆန္ဒအ လျာက် မှတ်ပတင် ပီး ပဒ်မ ၁၅ ပါ ရန်ပ ငွများသိ ့
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထည့်ဝင် ကးများကိ ပးသွင်းရမည်။

(ဂ)

ပဒ်မခွဲ

(က)နှင့်

(ခ)တိ ့အရ

အာမခထားမည့်သူသည်

မှတပ
် တင် ပီး

အာမခထားရှိြခင်း

ကျန်းမာ ရးစစ် ဆးမကိ

မြပုမီ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်

အညီ ခယူ ပီး အာမခထားသူအြဖစ် မှတပ
် တင်သည်အ
့ ခါ

ဆးသက် သခ

လက်မှတ်ကိ တင်ြပရမည်။
၁၇။

အာမခထားသူများနှင့်

ဤဥပ ဒအရ ပးသည့်

ထိသူတိ ့ သဆး ပီး နာက်

ကျန်ရစ် သာ

အကျိုးခစားခွင့်များအတွက်လည်း ကာင်း၊

မှီခိသူများအား

စီမခန် ့ခွဲမအတွက်

လည်း ကာင်း ကန်ကျသည့် စရိတ်များကိ ကျခရန်အလိ ့ငှာ ပဒ်မ ၁၅ ပါ

လူမဖူလ ရး

ရန်ပ ငွ အသီးသီးသိ ့ အလပ်ရှင်နှင့် အလပ်သမားတိ ့က အလပ်သမား၏ တစ်လအတွက်
လပ်ခအ ပ မူတည်၍

ပးသွင်းရမည့် ထည့်ဝင် ကးနန်းထားများကိ အလပ်သမားဝန် ကီး

ဌာနက လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့နှင့် ညိနင်း၍ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့်
အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန် ပီး သတ်မှတ်ထားရမည်။
၁၈။

(က) လူမဖူလ ရးစနစ်နှင့်

သက်ဆိင်သည့်

လပ်ငန်းဌာနအသီးသီးရှိ

အလပ်

သမားများနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိင်ရာ အလပ်သမား၏ လပ်ခ အလိက်
အလပ်ရှင်နှင့် အလပ်သမားတိ ့က ထည့်ဝင်ရမည့် ပဒ်မ ၁၇ အရ သတ်မှတ်
ထား သာ နန်းထားများနှင့်အညီ ထည့်ဝင် ကးကိ ပဒ်မ ၃၄ အရ အ ငိမး် စား
ယူရမည့်

အသက်ြပည့်သည်အထိ

အသက်ြပည့် သာ်လည်း
လပ်ကိင် နသည့်

သိ ့မဟတ်

ဆက်လက်၍

ကာလအထိ

ထိအ ငိမ်းစား

ယူရမည့်

အလပ်လပ်ကိင် နလ င်

သက်ဆိင်ရာ

လူမဖူလ ရး

ထိသိ ့

ရန်ပ ငွသိ ့

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပးသွင်း ကရမည်။
(ခ)

အလပ်ရှင်သည်

ဤဥပ ဒအရ

မိမိ၏

အလပ်သမားက

ထည့်ဝင် ကး ငွကိ ယင်း၏လပ်ခထဲမှ နတ်ယူ ပီး မိမိက

ပးသွင်းရမည့်
ပးသွင်းရမည့်

ထည့်ဝင် ကး ငွနင
ှ ့်အတူ သက်ဆိင်ရာ လူမဖူလ ရးရန်ပ ငွသိ ့
ရမည်။

ထိသိ ့

ပးသွင်းရသည့်

ကန်ကျစရိတ်ကိလည်း

ပးသွင်း

အလပ်ရှင်က

ကျခရမည်။
(ဂ)

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့သည်

ထည့်ဝင် ကး ငွ ပးသွင်းရန်

ပျက်ကွက် သာ

အလပ်ရှင်အား ထည့်ဝင် ကး ငွအြပင် ပဒ်မ ၈၈ အရ သတ်မှတ်ထား သာ
ပျက်ကွက် ကးကိ ထပ် ဆာင်း၍ ပးသွင်းရန် ဆးြဖတ်နိင်သည်။

ဆးရ၊ ဆးခန်းများ တည် ထာင်ဖွင့်လှစ်ြခင်းနှင့် ကျခသးစွဲြခင်း
၁၉။

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့သည်

အာမခထားသူများကိ

ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မနှင့်

ဆးကသ ပးမအတွက် မိမိအဖွဲ ့၏ ရန်ပ ငွြဖင့် လ လာက်မမရှိပါက မိမိအဖွဲ ့ပိင်
ဆးခန်းများ၊

ဆးဝါးနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် ြပည် ထာင်စ ဘ

ခွင့်ြပု သာ မတည် ငွြဖင့် ြဖစ် စ၊

ထာက်ပ့ ငွြဖင့် ြဖစ် စ၊

ဆးရ၊

ာရန်ပ ငွမှ

ချး ငွြဖင့် ြဖစ် စ

ဆးရ၊

ဆးခန်းများ တည် ထာင်ဖွင့်လှစ် ပးြခင်း၊ ငှားရမ်းအသးြပုြခင်းနှင့် ကျခသးစွဲြခင်းတိ ့
ြပုနိင်သည်။

လူမဖူလ ရးအတွက် မိမတ
ိ ိ ့၏ဆန္ဒအ လျာက် အာမခထားရှိြခင်း
၂ဝ။ဤဥပ ဒအရ

လူမဖူလ ရး

အကျိုးခစားခွင့်များကိ

ခစားနိင်ရန်

အလိ ့ငှာ

အာက် ဖာ်ြပပါပဂ္ဂိုလ်များသည် မိမိတိ ့နှစသ
် က်သည့် သက်ဆိင်ရာ လူမဖူလ ရးရန်ပ ငွသိ ့
သတ်မှတ်ထားသည့် ထည့်ဝင် ကး ငွကိ မိမိတိ ့၏ဆန္ဒအ လျာက် ထည့်ဝင် စ ဆာင်းနိင် ပီး
သက်ဆိင်ရာ

လူမဖူလ ရး

အကျိုးခစားခွင့်များကိ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

ခစား

နိင်သည်(က) ဤဥပ ဒပါ မှတ်ပမတင်မ နရ ြပ ာန်းချက်များနှင့် သက်ဆိင်ြခင်း မရှိသည့်
လပ်ငန်းဌာနများရှိ အလပ်ရှင်များနှင့် အလပ်သမားများ၊
(ခ)
(ဂ)

လပ်ငန်းဌာနများတွင် အလပ်လပ်ကိင်ြခင်းမရှိ သာ အများြပည်သူများ၊
ကျာင်းသား

ကျာင်းသူများ၊

လပ်ငန်းခွင်နှင့်

ကင်းကွာ နသူများ၊

အိမ် ဖာ်များနှင့် နိင်ငြခားသိ ့ သွား ရာက်၍ အလပ်လပ်ကိင် နသူများ၊
(ဃ) ကိယ်ပိင်လပ်ငန်း

လပ်ကိင်သူများ၊

စ ပါင်းလပ်ငန်း

လပ်ကိင်သူများ၊

အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းပညာရပ်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းလပ်ကိင်သူများနှင့် တာင်သူ
လယ်သမားများ၊
(င)

အလပ်သမားဝန် ကီးဌာနက

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့နှင့်

ညိနင်း၍

ြပည် ထာင်စ

အစိးရအဖွဲ ့၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် မိမိတိ ့၏ ဆန္ဒအ လျာက် မှတ်ပတင်၍
အာမခထားနိင်သည်ဟ အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ်ထားသည့် လပ်ငန်းဌာန
များမှ ပဂ္ဂိုလ်များ။

ကျန်းမာ ရးနှင့် လူမ ရး စာင့် ရှာက်မအာမခစနစ် အကျိုးခစားခွင့်များ
၂၁။ကျန်းမာ ရးနှင့် လူမ ရး စာင့် ရှာက်မအာမခစနစ် အကျိုးခစားခွင့်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍(က) အာမခထားသူသည်

အာက်ပါအကျိုးခစားခွင့်များကိ

သတ်မှတ်ချက်များ

နှင့်အညီ ခစားခွင့်ရှိသည်(၁)

ကိယ်တိင် မည်သည့်အ ကာင်း ကာင့်မဆိ မကျန်းမာမအတွက်
အမျိုးအစားကိ

အ ြခြပု၍

ကျန်းမာ ရး

စာင့် ရှာက်မ

ရာဂါ

ခယူခွင့်၊

ဆးကသမ ခယူခွင့်နှင့် ငွ ကးအကျိုးခစားခွင့်၊
(၂)

အမျိုးသမီးြဖစ်ပါက ကိယ်ဝန် ဆာင်ြခင်းနှင့် မီးဖွားြခင်းတိ ့ အတွက်
ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ခယူခွင့်၊ ဆးကသမ ခယူခွင့်နှင့် ငွ ကး
အကျိုးခစားခွင့်၊

(၃)

ဇနီးြဖစ်သူ

မီးဖွားသည့်အခါ

မွးကင်းစက လးအား

ြပုစခွင့်နှင့်

ငွ ကး အကျိုးခစားခွင့်၊
(၄)
(ခ)

အ ငိမး် စားယူ ပီး နာက် ဆးဝါးကသမ ဆက်လက်ခယူခွင့်။

အာမခထားသူ

သဆးသည့်အခါ ထိသူက အမည်စာရင်း ပးသွင်း ထားြခင်း

ခရသူကြဖစ် စ၊ ထိသိ ့ အမည်စာရင်း ပးသွင်းခဲ့ြခင်း မရှိလ င် ထိသူအား မှီခိသူ
သိ ့မဟတ် နာ ရးစရိတ်ကိ စိက်ထတ် ပးသူက ြဖစ် စ၊
ထိသိ ့

တာင်းခလာသူသည် ပဒ်မ ၃၀ ပါ

တာင်းခလာလ င်

ြပ ာန်းချက် နှင့်အညီ နာ ရး

စရိတက
် ိ ခစားခွင့်ရှိသည်။

မကျန်းမာမအတွက် ဆးကသမခယူခင
ွ ့်နှင့် ကန်ကျစရိတ်ကျခြခင်း
၂၂။ ကျန်းမာ ရးနှင့် လူမ ရး စာင့် ရှာက်မ ရန်ပ ငွသိ ့ ထည်ဝ
့ င် ကး ပးသွင်းထား သာ
အာမခထားသူ မကျန်းမာသည့်အခါ အာမခထားသူသည်(က) ခွင့်ြပုထားသည့် ဆးရ၊ ဆးခန်း၌ ဆးစတင်ကသသည့် န ့မှ ရက်သတ္တ ပတ်
၂၆ ပတ်အထိ ဆးကသမခယူခွင့်ရှိသည်။ သိ ့ရာတွင် ထပ်တလဲလဲ မကျန်းမာမ၊
နာတာရှည် ရာဂါနှင့်

ရာဂါတစ်မျိုးထက် ပိ၍ ြဖစ်ပွားမ သိ ့မဟတ် အထူး

အ ရး ကီး သာ မကျန်းမာမအတွက် ရက်သတ္တ ပတ် ၅၂ ပတ် သိ ့မဟတ်
လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့က

သီးြခားသတ်မှတ်

ပးသည့်ကာလအထိ

ဆးကသမ

ခယူခွင့်ရှိသည်။
(ခ)

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့ပိင်

ဆးရ၊

ဆးခန်းများတွင်လည်း ကာင်း၊ ယင်းအဖွဲ ့နှင့်

သ ဘာတူစာချုပ်ချုပ်ဆိထားသည့်

နိင်င တာ်ပိင်

သိ ့မဟတ်

ပဂ္ဂလိကပိင်

ဆးရ၊ ဆးခန်းများတွင်လည်း ကာင်း၊ အလပ်ရှင်က စီမထားရှိ သာ ဆးရ၊
ဆးခန်းများတွင် လည်း ကာင်း ကျန်းမာ ရး

စာင့် ရှာက်မ ခယူခွင့်နှင့်

ဆးကသမ ခယူခွင့်ရှိသည်။
(ဂ)

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့ပိင်

သိ ့မဟတ်

ယင်းအဖွဲ ့နှင့်

သ ဘာတူစာချုပ်

ချုပ်ဆိ

ထားသည့် ဆးရ၊ ဆးခန်းများသိ ့ မလာ ရာက်နိင်ပါက လူမဖူလ ရး အဖွဲ ့၏
စီစဉ် ပးချက်အရ

အာမခထားသူ၏

အလပ်လပ်ကိင်ရာ

လပ်ငန်းဌာနသိ ့

လာ ရာက်၍ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မနှင့် ဆးကသမ ပးြခင်းကိ ခယူခွင့်
ရှိသည်။
(ဃ) ပဒ်မ ၂၁ နှင့် ဤပဒ်မတိ ့အရ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မနှင့်
ခယူရာတွင်

ကန်ကျစရိတ်များနှင့်

စပ်လျဉ်း၍

ဆးကသမ

ကျန်းမာ ရးနှင့်

လူမ ရး

စာင့် ရှာက်မ ရန်ပ ငွမှ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ခစားပိင်ခွင့်ရှိသည်။

မကျန်းမာမနှင့်ဆိင်သည့် ငွ ကးအကျိုးခစားခွင့်
၂၃။ အာမခထားသူသည်(က) မကျန်းမာမနှင့်ဆိင်သည့်
ြဖစ်သည့် န ့ မတိင်မီ

ငွ ကးအကျိုးခစားခွင့်ကိ
အနည်းဆး

မကျန်းမာမ

ြခာက်လမှစတင်၍

စတင်

လပ်ငန်းဌာနတွင်

လပ်ကိင်ခဲ့ ပီး အဆိပါ ြခာက်လအတွင်း အနည်းဆး လးလအတွက် ထည့်ဝင်
ကး ငွ ပးသွင်း ပီးမှသာ မကျန်းမာမနှင့်ဆိင်သည့် အကျိုးခစားခွင့် ရှိသည်။
(ခ)

မကျန်းမာ ကာင်း

ဆးသက် သခလက်မှတ် တင်ြပနိင် ပီး အလပ်မလပ်နိင်

သြဖင့် ဝင် ငွ လ ာ့နည်းြခင်း သိ ့မဟတ် ဝင် ငွရပ်စဲြခင်းြဖစ်လ င် အလပ်မလပ်
နိင်သည့် ကာလအတွက် ပဒ်မခွဲ (က)ပါ

သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လွန်ခဲ့ သာ

လးလအတွငး် ပျမ်းမ လပ်ခ၏ ၆၀ ရာခိင်နန်းကိ မကျန်းမာမနှင့် ဆိင်သည့်
ငွ ကးအကျိုးခစားခွင့်အြဖစ် ရက်သတ္တ ပတ် ၂၆ ပတ်အထိ ခစားခွင့်ရှိသည်။
၂၄။ မကျန်းမာမနှင့်ဆိင်သည့်
အာက်ပါအ ကာင်း

ငွ ကးအကျိုးခစားခွင့်ကိ ခစား န သာ အာမခထားသူက

တစ်ရပ်ရပ် ပ ပါက်သည့်အခါ

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့သည်

အဆိပါ

အကျိုးခစားခွင့်ကိ လးဝြဖစ် စ၊ တစ်စိတ်တစ် ဒသြဖစ် စ မ ပးဘဲ ရပ်ဆိင်းထားနိင်သည်(က) မိမိကိယ်ကိမိမိ တမင် မကျန်းမာမြဖစ် အာင်ြပုြခင်း၊
(ခ)
(ဂ)

ြပစ်ဒဏ်ထိက်သင့်သည့် မိမိ၏ ြပုလပ်မ ကာင့် မကျန်းမာြခင်း၊
ဆးကသမခယူရန် သိ ့မဟတ် ဆးကသ ပး သာ ဆရာဝန်၏ ညန် ကားချက်
ကိ လိက်နာရန် ခိင်လ သာ အ ကာင်းမရှိဘဲ တမင် ပျက်ကွက်ြခင်း၊

(ဃ) မကျန်းမာမနှင့်ဆိင်သည့်

လိမ်လည်၍

ငွ ကးအကျိုးခစားခွင့်ရရှိရန်

တာင်းဆိခဲ့ြခင်း၊
(င)

ြပန်လည်ထူ ထာင် ရးကိစမ
္စ ျား

ဆာင်ရွက်ရန် ခိင်လ သာ အ ကာင်းမရှိဘဲ

တမင်ပျက်ကွက်ြခင်း၊
(စ)

ြပည်ပသိ ့ အ ပီးအပိင် ထွကခ
် ွာသွားြခင်း၊

(ဆ) အလပ်သမားဝန် ကီးဌာနက

သတ်မှတ်ထား သာ

အြခား

စည်းကမ်းချက်

များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း။

အာမခထားသူ အမျိုးသမီး၏ ကိယ်ဝန် ဆာင်မနှင့် မီးဖွားမအတွက် ဆးကသမ ခယူခွင့်
၂၅။အစိးရဝန်ထမ်းများနှင့် သက်ဆိင်သည့် ဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊
စည်းကမ်းများ၊ အမိန် ့များနှင့် ညန် ကားချက်များတွင် မည်သိ ့ပင် ပါရှိ စကာမူ အာမခ
ထားသူ အမျိုးသမီး အလပ်သမားသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

အာက်ပါအကျိုး

ခစားခွင့်များကိ ခစားခွင့်ရှိသည်(က) ကိယ်ဝန် ဆာင် နစဉ်နှင့် မီးဖွားသည်အ
့ ခါ ခွင့်ြပုထားသည့် ဆးရ၊ ဆးခန်း၌
အခမဲ့ ဆးကသမခယူခင
ွ ့်၊
(ခ)

မီးဖွား ပီး တစ်နှစ်အထိ မိမ၏
ိ က လးကိ ဆးကသမခယူခွင့်၊

(ဂ)

မီးမဖွားမီ

ရက်သတ္တ ပတ်

ြခာက်ပတ်နှင့်

မီးဖွား ပီး နာက်

အနည်းဆး

ရက်သတ္တ ပတ် ရှစ်ပတ် စစ ပါင်း အနည်းဆး ရက်သတ္တ ပတ် ၁၄ ပတ်အထိ
မီးဖွားခွင့်ကိ

ခစားခွင့်ရှိသည်။

ခစား ပီး နာက်

ထိ ့ြပင်

အြမာက လး မွးပါက

မီးဖွားခွင့်

ရက်သတ္တ ပတ်

လးပတ်ကိ

က လး စာင့် ရှာက်ရန်

ဆက်လက်ခစားခွင့်၊
(ဃ) ြပစ်ဒဏ်ထိက်သင့်သည့် ကိယ်ဝန်ပျက် စြခင်း မဟတ်ဘဲ ကိယ်ဝန်ပျက်သည့်
ကိစ္စတင
ွ ် အများဆး ရက်သတ္တ ပတ် ြခာက်ပတ်အထိ မီးဖွားခွင့် အြဖစ် ခစားခွင့်၊
(င)

ကိယ်ဝန် ဆာင်စဉ် ခွင့်ြပုထားသည့်

ဆးရ၊

ဆးခန်း၌ စမ်းသပ်စစ် ဆး

ြပသနိင်ရန်အတွက် တစ် ကိမလ
် င် တစ်ရက်နန်းြဖင့် အများဆး ခနစ် ကိမ် အထိ
လပ်ခအြပည့်ခစားခွင့်၊
(စ)

တစ်နှစ် အာက်က လးကိ တည်ဆဲဥပ ဒနှင့်အညီ မှတ်ပတင်၍

မွးစားပါက

ထိက လးတစ်နှစ်ြပည့်သည်အထိ ြပုစ စာင့် ရှာက် ရး အတွက် ရက်သတ္တ ပတ်
ရှစ်ပတ်ထက် မ ကျာ် သာခွင့်ကိ မွးစားက လး တစ်ဦးအတွက်သာ ခစားခွင့်
ရှိသည်။ အဆိပါ ခစားခွင့် ကာလအတွင်း ပဒ်မ ၂၆ ပါ

ြပ ာန်းချက်ကိ

အ ထာက်အထားြပုလျက် ပဒ်မ ၂၇၊ ပဒ်မခွဲ (က) ပါ

ငွ ကးအကျိုး

ခစားခွင့်ကိ ခစားခွင။့်

မီးဖွားမနှင့်ဆိင်သည့် အကျိုးခစားခွင့်များ
၂၆။အာမခထားသူ အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားတိ ့သည် ပဒ်မ ၂၇ နှင့် ၂၈ တိ ့အရ မီးဖွားမ
နှင့်ဆိင်သည့်

ငွ ကးအကျိုးခစားခွင့်ကိ ခွင့်စတင် ခစားသည့် န ့မတိင်မီ သက်ဆိင်ရာ

လပ်ငန်းဌာနတွင် အနည်းဆး တစ်နှစ်လပ်ကိင်ခဲ့သူ ြဖစ်ရမည့်အြပင် အဆိပါ တစ်နစ
ှ ်
အတွင်း အနည်းဆး

ြခာက်လအတွက် ထည့်ဝင် ကး ပးသွင်း ပီးသူ ြဖစ်မသ
ှ ာ ခစားခွင့်

ရှိ စရမည်။
၂၇။

အာမခထားသူ အမျိုးသမီး အလပ်သမားသည်

အာက်ပါတိ ့ကိ

ဆးသက် သခ

လက်မှတ်အရ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ခစားခွင့်ရှိသည်(က) ပဒ်မ ၂၅၊ ပဒ်မခွဲ (ဂ)အရ ခစားခွငရ
့် ိှ သာ မီးဖွားခွင့် ကာလအတွက် မီးဖွားမနှင့်
ဆိင်သည့် အကျိုးခစားခွင့် အြဖစ် တစ်နှစ်အတွင်း ပျမ်းမ

လပ်ခ၏ ၇၀

ရာခိင်နန်း၊
(ခ)

က လးတစ်ဦး မွးဖွားပါက မီးဖွားစရိတ်အြဖစ် ပျမ်းမ လပ်ခ တစ်လစာ၏ ၅၀
ရာခိင်နန်း၊ အြမာက လးနှစ်ဦး မွးပါက မီးဖွားစရိတ်အြဖစ် ပျမ်းမ လပ်ခ
တစ်လစာ၏

၇၅

ရာခိင်နန်း၊

အြမာက လးသးဦးနှင့်အထက်

မွးပါက

မီးဖွားစရိတ်အြဖစ် ပျမ်းမ လပ်ခ တစ်လစာ၏ ၁၀၀ ရာခိင်နန်း၊
(ဂ)

ပဒ်မ ၂၅၊ ပဒ်မခွဲ (ဃ)ပါ

ကိယ်ဝန်ပျက်မ ကာင့် ခစားခွင့်ရှိ သာ မီးဖွားခွင့်

ကာလအတွင်း ပျမ်းမ လပ်ခ၏ ၇၀ ရာခိင်နန်း။
၂၈။ အာမခထားသူ အမျိုးသားသည် ဇနီးမီးဖွားမအတွက်

ဆးသက် သခ လက်မှတ်အရ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အာက်ပါ ဖခင်ဘဝ အကျိုးခစားခွင့်ရှိသည်(က) အာမခထားသူြဖစ် သာ ဇနီး မီးဖွားသည့်အခါ မွးကင်းစ က လးအား ြပုစခွင့်
၁၅ ရက် ခစားခွင့်၊
(ခ)

အာမခထားသူြဖစ် သာ ဇနီး မီးဖွားသည့်အခါ ပဒ်မခွဲ (က)ပါ

ခွင့်ကာလ

အတွက် မီးဖွားမနှင့်ဆိင်သည့် အကျိုးခစားခွင့်အြဖစ် လွန်ခဲ့ သာ တစ်နှစ်
အတွင်း ပျမ်းမ လပ်ခ၏ ၇၀ ရာခိင်နန်းကိ ခစားခွင့်၊
(ဂ)

အာမခထားသူ မဟတ် သာ ဇနီးြဖစ်သူ မီးဖွားသည့်အခါ ပဒ်မခွဲ(က)နှင့် (ခ)
တိ ့ပါ အကျိုးခစားခွင့်များအြပင် ပဒ်မ ၂၇၊ ပဒ်မခွဲ (ခ) ပါ

မီးဖွားစရိတ်

ခစားခွင၏
့် ထက်ဝက် ခစားခွင့်။

အ ငိမး် စားယူသမ
ူ ျား ဆးဝါးကသခွင့်
၂၉။

အာမခထား သာ

အစိးရဝန်ထမ်းများသည်

အ ငိမး် စားယူ ပီး နာက်တွင် သာ်

လည်း ကာင်း၊ အာမခထားသူသည် ပဒ်မ ၃၃ နှင့် ၃၅ တိ ့အရ အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်း မရှမ
ိ
အကျိုးခစားခွင့်နှင့်
လည်း ကာင်း

သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား

အကျိုးခစားခွင့်ရရှိ ပီး

အာက်ပါအချက်များနှင့် အကျုးဝင်လ င်

နာက်တွင် သာ်

ဆးဝါးကသမကိ သတ်မှတ်ချက်

များနှင့်အညီ ခစားခွင့်ရှိသည်(က) ထည့်ဝင် ကးကိ လ ပါင်း ၁၈၀ နှင့်အထက် ပးသွင်းခဲ့သူ ြဖစ်ြခင်း၊
(ခ)

အ ငိမ်းစားယူ ပီး နာက်

မို ့နယ်လူမဖူလ ရးရးက

ထတ် ပးထား သာ

အ ငိမ်းစား စိစစ် ရး သက် သခလက်မှတ် ကိင် ဆာင်ထားသူြဖစ်ြခင်း၊

နာ ရးစရိတ်ခစားခွင့်
၃ဝ။ အလပ်တွင် ထိခိက်မ သိ ့မဟတ် အြခားအ ကာင်းတစ်ခခ ကာင့် အာမခထားသူ
သဆးလ င် နာ ရးစရိတ်ကိ အာမခထားသူက အမည်စာရင်း ပးသွင်းခဲ့ြခင်း ခရသူက
ြဖစ် စ၊ ထိသိ ့ အမည်စာရင်း ပးသွင်းခဲ့ြခင်း မရှိလ င် ထိသူအား မှီခိသူ သိ ့မဟတ်၊ နာ ရး
စရိတ်စိက် ထတ် ပးထားသူက

တာင်းခလာလ င်ြဖစ် စ ထိ သဆးသူ၏

နာက်ဆး

လးလအတွင်း ပျမ်းမ လပ်ခ တစ်လစာ၏ အများဆး ငါးဆအထိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်
အညီ ခစားခွင့်ရှိသည်။

မိသားစ ထာက်ပ့မ အာမခစနစ် အကျိုးခစားခွင့်များ
၃၁။

(က) ပညာသင် ကား န သာ

သားသမီးများအတွက်

ပညာသင်စရိတ်

ခစားခွင့်

နှင့်စပ်လျဉ်း၍(၁) ထည့်ဝင် ကး ငွကိ အနည်းဆး ၃၆ လ
ထား သာ

ဝင် ငွပမာဏ အာက်

ပးသွင်းထား ပီး သတ်မှတ်

နည်းသည့်

အာမခထားသူသည်

အချိန်ြပည့် ပညာသင် ကား န သာ သားသမီးများရှိပါက ပညာသင်
စရိတ်ကိ

မိသားစ ထာက်ပ့မရန်ပ ငွမှ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

ခစားခွင့်ရှိသည်။
(၂) သတ်မှတ်ထား သာ ဝင် ငွပမာဏ အာက် နည်းသည့် အာမခထားသူ
ဇနီး မာင်နှတိ ့က

မွးဖွား သာ သားသမီးအတွက် ပဒ်မခွဲငယ်(၁)ပါ

ပညာသင်စရိတ်ကိ အာမခထားသူတစ်ဦးကသာ ခစားခွင့်ရှိ စရမည်။
(ခ ) အာမခထားသူနှင့် မိသားစတိ ့သည် သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကု တွ ရသည်
့
့
အခါ အာက်ပါကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ၊ ကယ်ဆယ် ရးပစ္စည်းနှင့် ငွ ကး
ထာက်ပ့ကူညမ
ီ များကိ မိသားစ ထာက်ပ့မ ရန်ပ ငွမှ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်
အညီ ခစားခွင့်ရှိသည်(၁) သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကု တွ ့ခစားရသည့်အတွက် ကိယ်နှင့် စိတ်ကိ

ထိခိက်ဒဏ်ရာရရှိလ င်ြဖစ် စ၊

ရာဂါရရှိလ င်ြဖစ် စ

ဆးကသမ

ခယူခွင့်၊
(၂) သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် မ ကု တွ မီ့ ထည့်ဝင် ကး ငွကိ အနည်းဆး ၃၆
လ ပးသွင်း ပီး နာက် သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကု တွ ရသည်
့
့ အတွက်
မိမိပိင်ပစ္စည်းဥစ္စာများ ဆးရးလ င် ထိသိ ့ ကု တွ ရ့ သာ
တစ်နှစ်အတွင်း ပျမ်းမ လပ်ခ တစ်လစာ၏ ၄၀ ရာခိင်နန်း
ထာက်ပမ
့

ခစားခွင့်နှင့်

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့က

န ့မတိင်မီ
ငွ ကး

ထာက်ပ့သည့်

ကယ်ဆယ် ရး ပစ္စည်းများ ခစားခွင့်။
(ဂ)

အာမခထားသူသည်

မိမိအား

မှီခိသူမိသားစအတွက်

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့က

ခွင့်ြပုသည့် သင့် လျာ် သာ အကျိုးခစားခွင့်များကိ မိသားစ

ထာက်ပ့မ

ရန်ပ ငွမှ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ခစားခွင့်ရှိသည်။

အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်း မရှမ
ိ အကျိုးခစားခွင့်
၃၂။ အာမခထားသူသည် အလပ်တွင် ထိခိက်မ ကာင့်မဟတ်ဘဲ မကျန်းမာမနှင့် မီးဖွားမ
အပါအဝင် အ ကာင်းတစ်ခခ ကာင့် အလပ်ကိ လးဝ လပ်ကိင်နိင်စွမ်း မရှိ တာ့လ င်
ဆးသက် သခ လက်မှတ်အရ အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်းမရှိမ အကျိုးခစားခွင့်ကိ ပဒ်မ ၃၃
နှင့်အညီ ခစားခွင့်ရှိသည်။

အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်းမရှိမအတွက် ငွ ကးအကျိုးခစားခွင့်
၃၃။

(က) အာမခထားသူသည် ပဒ်မ ၃၂ နှင့်အညီ အ မဲတမ်း အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်း
မရှိသည့်အခါ အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်း မရှိမ အကျိုးခစားခွင့်၊ သက်ြပည့်
အ ငိမး် စား

အကျိုးခစားခွင့်နှင့်

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

ကျန်ရစ်သူ

အကျိုးခစားခွင့်

အာက်ပါအကျိုးခစားခွင့်များကိ

ရန်ပ ငွမှ
ခစားခွင့်

ရှိသည်(၁)

အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်း

မရှိ ကာင်း

ဆးသက် သခလက်မှတ်ြဖင့်

ခွင့်ြပုသည့် န ့မတိင်မီ ထည့်ဝင် ကး ငွကိ လ ပါင်း၁၈၀ ပးသွင်း ပီး

ြဖစ်လ င် ထိအာမခထားသူ ထည့်ဝင် ကး ငွ ပးသွင်းခဲ့ သာ ကာလ
တွင် ရရှိခဲ့သည့် ပျမ်းမ လပ်ခ တစ်လစာ၏ ၁၅ ဆကိ ထိသူ၏ဆန္ဒအရ
အရစ်ကျြဖစ် စ၊ တစ်လးတစ်ခဲတည်းြဖစ် စ ခစားခွင့်၊
(၂)

ထည့်ဝင် ကး ငွကိ လ ပါင်း ၁၈၀ ထက်ပ၍
ိ
ထိသိ ့ ပိ၍

ပးသွင်းထားပါက

ပးသွင်းထားသည့်ကာလနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပဒ်မခွဲငယ် (၁)

ပါ ခစားခွင့်တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထပ် ပါင်း၍ ခစားခွင့်၊
(၃)

ထည့်ဝင် ကး ငွကိ ၁၂ လနှငအ
့် ထက်မှ လ ပါင်း ၁၈၀
ထည့်ဝင်ထားသည့်

ကိစ္စတင
ွ ်မူ

အလပ်ရှင်က

အာက်

ပးသွင်းထားသည့်

ထည့်ဝင် ကး ငွ၏ ၄၀ ရာခိင်နန်းနှင့် ထိအာမခထားသူက ပးသွင်း
ထားသည့်

ထည့်ဝင် ကး ငွတိ ့ကိ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

အတိးနှင့်တကွ ခစားခွင့်၊
(၄)

ထည့်ဝင် ကး ငွကိ

၁၂

လ အာက်နည်း၍

ပးသွင်းထားသည့်

ကိစ္စတင
ွ ် ထိအာမခထားသူ ပးသွင်းထား ပီး သာ ငွများကိ တစ်လး
တစ်ခဲတည်း ြပန်လည်ထတ်ယူခွင့်။
(ခ)

အလပ်ရှင်သည် အာမခထားသူက အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်း မရှိမ အကျိုး
ခစားခွင့်ရရှိသည့်အခါ ပဒ်မ ၁၅၊ ပဒ်မခွဲ (က)၊ ပဒ်မခွဲငယ် (၃)ပါ ရန်ပ ငွသိ ့
မိမိက ၁၂ လနှငအ
့် ထက်

ပးသွင်းထားသည့် ထည့်ဝင် ကး ငွ၏ ၂၅

ရာခိင်နန်းကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အတိးနှင့်တကွ ရထိက်ခင
ွ ့် ရှိသည်။

သက်ြပည့်အ ငိမ်းစားယူရမည့် အသက်နှင့် ငွ ကး အကျိုးခစားခွင့်
၃၄။

အာမခထားသူ၏

သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား

အကျိုးခစားခွင့်ရရှိမည့်

အသက်သည်

အလပ်သမားဝန် ကီးဌာနက လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့နှင့် ညိနင်း၍ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏
အတည်ြပုချက်ြဖင့် သတ်မှတ်သည့်အတိင်း ြဖစ် စရမည်။
၃၅။ (က) အာမခထားသူ

သက်ြပည့်အ ငိမ်းစားယူသည့်အခါ

အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်း

မရှိမ အကျိုးခစားခွင့်၊ သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား အကျိုးခစားခွင့်နှင့် ကျန်ရစ်သူ
အကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွမှ

အာက်ပါ အကျိုးခစားခွင့်များကိ သတ်မှတ်ချက်

များနှင့် အညီ ခစားခွင့်ရှိသည်(၁)

သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား ခစားခွင့်ရသည့် န ့ မတိင်မီ ထည့်ဝင် ကး ငွကိ
လ ပါင်း ၁၈၀ ပးသွင်း ပီးြဖစ်လ င် ထိအာမခထားသူ ထည်ဝ
့ င် ကး
ငွ ပးသွင်းခဲ့ သာ ကာလများတွင် ရရှိခဲ့သည့် ပျမ်းမ လပ်ခ တစ်လစာ
၏ ၁၅ ဆကိ ထိသူ၏ဆန္ဒအရ အရစ်ကျြဖစ် စ၊ တစ်လးတစ်ခဲတည်း
ြဖစ် စ ခစားခွင့်၊

(၂)

ထည့်ဝင် ကး ငွကိ လ ပါင်း ၁၈၀ ထက်ပ၍
ိ

ပးသွင်းထားပါက

ထိသိ ့ပိ၍ ပးသွင်းထားသည့်ကာလနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပဒ်မခွင
ဲ ယ် (၁)ပါ
ခစားခွင့်တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထပ် ပါင်း၍ ခစားခွင့်၊
(၃)

ထည့်ဝင် ကး ငွကိ ၁၂ လနှင့်အထက်မှ လ ပါင်း ၁၈ဝ အာက်
အလပ်ရှင်က

ပးသွင်းထားသည့်ကိစ္စတွင်

ပးသွင်းထားသည့်

ထည့်ဝင် ကး ငွ၏ ၄၀ ရာခိင်နန်းနှင့် ထိအာမခထားသူက ပးသွင်း
ထားသည့် ထည်ဝ
့ င် ကး ငွတိ ့ကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အတိး
နှင့်တကွ ခစားခွင့်၊
(၄)

ထည့်ဝင် ကး ငွကိ
ကိစ္စတင
ွ ်

၁၂

လ အာက်နည်း၍

ထိအာမခထားသူ

ပးသွင်းထားသည့်

ပးသွင်းထား ပီး သာ

ငွများကိ

တစ်လးတစ်ခဲတည်း ြပန်လည်ထတ်ယူခွင့်။
(ခ)

အလပ်ရှင်သည်

အာမခထားသူက

သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား

အကျိုးခစားခွင့်

ရရှိသည့်အခါ ပဒ်မ ၁၅၊ ပဒ်မခွဲ(က)၊ ပဒ်မခွဲငယ် (၃)ပါ ရန်ပ ငွသိ ့ မိမိက ၁၂
လနှင့် အထက်

ပးသွင်းထားသည့် ထည့်ဝင် ကး ငွ၏ ၂၅ ရာခိင်နန်းကိ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အတိးနှင့်တကွ ရထိက်ခွင့်ရှိသည်။

အလပ်တွင် ထိခိက်မ ကာင့်မဟတ်ဘဲ သဆးမအတွက် ကျန်ရစ်သူ အကျိုးခစားခွင့်
၃၆။ အလပ်တွင် ထိခိက်မ ကာင့်မဟတ်ဘဲ အြခားအ ကာင်းတစ်ခခ ကာင့် သက်ြပည့်
အ ငိမး် စားယူရမည့် အသက်မြပည့်မီ အာမခထားသူ သဆးသည့်အခါ(က) အာမခထားသူက အမည်စာရင်း

ပးသွင်းထားြခင်းခရသူသည် ကျန်ရစ်သူ

အကျိုးခစားခွင့်ကိ

ပဒ်မ၃၃ပါ အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်းမရှိမ

အကျိုးခစားခွင့်

များအတိင်း ထိသူ၏ ဆန္ဒအရ အရစ်ကျြဖစ် စ၊ တစ်လးတစ်ခဲတည်း ြဖစ် စ
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ခစားခွင့်ရှိသည်။
(ခ)

ပဒ်မခွဲ(က)ပါ

အမည်စာရင်း

ပးသွင်းထားြခင်းခရသူ မရှလ
ိ င် ထိအာမခ

ထားသူ၏ လပ်ခကိ မှီခိ နထိင်သူများသည်

အာက်ပါ အစီအစဉ်အလိက်

ကျန်ရစ်သူ အကျိုးခစားခွင့်ကိ ပဒ်မ ၃၃ ပါ

အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်း မရှိမ

အကျိုးခစားခွင့်အတိင်း

ထိသူ၏ဆန္ဒအရ

အရစ်ကျြဖစ် စ၊

တစ်လးတစ်ခဲ

တည်း ြဖစ် စ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ခစားခွင့်ရှိသည်(၁)

သဆးသူ၏ ဇနီး သိ ့မဟတ် ခင်ပွန်း၊

(၂)

သဆးသူ၏ ဇနီး သိ ့မဟတ် ခင်ပွန်းမရှိလ င် ထိသူ၏ သားသမီးများ၊

(၃)

သဆးသူ၏ ဇနီး၊ ခင်ပွန်းနှင့် သားသမီးများ မရှိလ င် ထိသူ၏ မိခင်နှင့်
ဖခင်။

(ဂ)

ပဒ်မခွဲ(က)နှင့် (ခ)တိ ့ပါ အကျိုးခစားခွင့်များကိ ရထိက်သူရှိလ င် အလပ်ရှင်
သည် အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်း မရှိမ အကျိုးခစားခွင့်၊ သက်ြပည့် အ ငိမး် စား
အကျိုးခစားခွင့်နှင့် ကျန်ရစ်သူ အကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွသိ ့ မိမိက ၁၂ လနှင့်
အထက်

ပးသွငး် ထားသည့်

ထည့်ဝင် ကး ငွ၏

၂၅

ရာခိင်နန်းကိ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အတိးနှင့်တကွ ရထိက်ခွင့် ရှိသည်။
(ဃ) ပဒ်မခွဲ(က)နှင့် (ခ)တိ ့ပါ အကျိုးခစားခွင့်များကိ ရထိက်သူမရှိလ င် အလပ်ရှင်
သည် အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်းမရှိမ အကျိုးခစားခွင့်၊ သက်ြပည့် အ ငိမး် စား
အကျိုးခစားခွင့်နှင့် ကျန်ရစ်သူ အကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွသိ ့ မိမိက

ပးသွင်း

ထားသည့် ထည့်ဝင် ကး ငွကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ အတိးနှင့်တကွ
ြပန်လည်ထတ်ယူခွင့်ရှိသည်။

အလပ်လက်မဲ့ အကျိုးခစားခွင့်အတွက် လိအပ်ချက်များ
၃၇။

အာမခထားသူသည်

ြဖစ်သည့်အြပင်

ထည့်ဝင် ကး ငွကိ

အနည်းဆး

၃၆

လ

ပးသွင်း ပီးသူ

အာက်ပါအချက်များနှင့် အကျုးဝင်လ င် အလပ်လက်မ့ဲ အကျိုးခစားခွင့်

ရထိက် စရမည်(က) မိမိသ ဘာအ လျာက် နတ်ထွက်ြခင်း မဟတ်ဘဲ အလပ်ထတ်ခရြခင်း ကာင့်
ြဖစ် စ၊ အလပ်အ မဲပိတ်သိမ်း၍ အလပ်ရပ်စခ
ဲ ရြခင်း ကာင့် ြဖစ် စ အလပ်
လက်မဲ့ ြဖစ်ြခင်း၊
(ခ)

အလပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပစ်မြပစ်ဒဏ်ထိက်သင့်သြဖင့် အလပ်ထတ်ခရသူ သာ်
လည်း ကာင်း၊

အလွဲသးစားြပုမ ကာင့်ြဖစ် စ၊

ဝန်ထမ်းစည်းကမ်း

ဖာက်ဖျက်မ ကာင့်ြဖစ် စ၊ အလပ်ခွင် စည်းကမ်းများကိ လိက်နာရန် တမင်
ပျက်ကွက်မ ကာင့်ြဖစ် စ

အလပ်မှ

ထတ်ပစ်ြခင်း

သိ ့မဟတ်

အလပ်မှ

ထတ်ပယ်ြခင်း ခရသူ သာ်လည်း ကာင်း မဟတ်ြခင်း၊
(ဂ) ကျန်းမာ ရး ကာင်းမွန်၍ အလပ်လပ်ကိင်နိင်သူြဖစ်ရမည့်အြပင် အလပ်လပ်
ကိင်လိစိတ်ရှိသူ ြဖစ်ြခင်း၊
(ဃ) သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်

အလပ်အကိင်နှင့်

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ
ြဖစ် ကာင်း ထိရးနှင့်

အလပ်သမားရှာ ဖွ ရးရးတွင်

မှတ်ပတင်ထားသူြဖစ် ပီး

အလပ်လက်မ့ဲ

မို ့နယ်လူမဖူလ ရးရးသိ ့ တစ်လတစ် ကိမ် သတင်း

ပိ ့ထားသူ ြဖစ်ြခင်း။
အလပ်လက်မဲ့အကျိုးခစားခွင့်ကာလနှင့် အကျိုးခစားခွင့်များ
၃၈။

အာမခထားသူသည် ပဒ်မ ၃၇ နှင့်အညီ အလပ်လက်မဲ့ အကျိုးခစားခွင့်ရသည့်အခါ(က) ထည့်ဝင် ကး ငွကိ ၃၆ လထိ ထည့်ဝင် ပီးသူြဖစ်ပါက
အတွင်း

ပျမ်းမ လပ်ခ

တစ်လစာ၏

၅၀

နာက်ဆး တစ်နှစ်

ရာခိင်နန်းကိ

အလပ်လက်မဲ့

အကျိုးခစားခွင့်အြဖစ် နှစ်လအထိ လစဉ်ခစားခွင့်ရှိသည်။ ထည့်ဝင်

ကး ငွကိ

၃၆ လအထက် ထည်ဝ
့ င်ထားသူြဖစ်ပါက ထည့်ဝင် ကး ငွ ၁၂ လတိးတိင်း
အလပ်လက်မ့ဲ အကျိုးခစားခွင့်ကိ တစ်လစီတိး၍ ခစားခွင့် ရှိသည်။ သိ ့ရာတွင်
အလပ်လက်မ့ဲ

အကျိုးခစားခွင့်ကာလ

စစ ပါင်းသည်

ြခာက်လအထိသာ

ခစားခွင့်ရှိသည်။
(ခ)

အလပ်လက်မဲ့ြဖစ်ချိန်တင
ွ ် အိမ် ထာင်ရှိသူြဖစ်ပါက ထိသူအား မှီခိသူများ၏
အ ြခအ နကိ မူတည်၍ လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့က ထပ် ဆာင်း၍ ချီးြမင့် သာ

ပဒ်မခွဲ(က)ပါ အလပ်လက်မဲ့ အကျိုးခစားခွင၏
့် ၁၀ ရာခိင်နန်းထက် မပိသည့်
ငွ ကးကိ အထက် ဖာ်ြပပါ သက်ဆိင်ရာ ကာလအတွင်း လစဉ်ခစားခွင့်
ရှိသည်။
(ဂ)

မကျန်းမာမြဖစ်လ င် ပဒ်မ ၂၁၊ ပဒ်မခွဲ (က)၊ ပဒ်မခွင
ဲ ယ်(၁)နှင့် ပဒ်မ ၂၃၊
ပဒ်မခွဲ(က)နှင့် (ခ)တိ ့ပါ ခစားခွင့်များကိ ဤပဒ်မ၏ ပဒ်မခွဲ(က) နှင့်အညီ
ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မခယူခွင့်၊

ဆးကသမခယူခွင့်နှင့်

ငွ ကးအကျိုး

ခစားခွင့်တိ ့ ရှိသည်။
(ဃ) ကိယ်ဝန် ဆာင်မနှင့် မီးဖွားမအတွက် ပဒ်မ ၂၁၊ ပဒ်မခွဲ(က)၊ ပဒ်မခွဲငယ် (၂)၊
ပဒ်မ ၂၆၊ ပဒ်မ ၂၇ နှင့် ပဒ်မ ၂၈ တိ ့ပါ ခစားခွင့်များကိ ဤပဒ်မ၏ ပဒ်မခွဲ
(က)နှင့်အညီ အနည်းဆး နှစ်လမှ အများဆး
စာင့် ရှာက်မ ခယူခွင့်၊

ြခာက်လအထိ ကျန်းမာ ရး

ဆးကသမခယူခွင့်နှင့်

ငွ ကး အကျိုးခစားခွင့်တိ ့

ရှိသည်။
(င)

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့က ခွင့်ြပုသည့် က မ်းကျင်မသင်တန်းများသိ ့ တက် ရာက်
သင် ကားခွင့်ရှိသည်။

(စ)

ပဒ်မခွဲ(က)ပါ

အလပ်လက်မဲ့ အကျိုးခစားခွင့်ကိ ခစား နစဉ်ကာလအတွင်း

အာမခထားသူ

သဆးပါက

နာ ရးစရိတ်ကိ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

ခစားခွင့်ရှိသည်။
အလပ်လက်မ့ဲ အကျိုးခစားခွင့်ကန် ့သတ်ချက်
၃၉။ (က) အာမခထားသူသည်(၁) ပဒ်မ ၃၈၊ ပဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ) တိ ့ပါ အလပ်လက်မဲ့ အကျိုးခစားခွင့်ကိ
လပ်ငန်းဌာနတစ်ခတွင် တစ် ကိမ်သာ ခစားခွင့်ရှိသည်။
(၂)

အလပ်လက်မဲ့ အကျိုးခစားခွင့်ကိ ပဒ်မခွဲငယ် (၁) အရ တစ် ကိမခ
် စား
ပီး နာက်

ထိလပ်ငန်းဌာနတွင်ပင်

အလပ်ြပန်လည်

ဝင် ရာက်

လပ်ကိင် ပီး တစ်ဖန် အလပ်လက်မဲ့ြဖစ်ပါက ထည့်ဝင် ကးကိ ၃၆ လ
ထပ်မ ပးသွင်း ပီးမှသာ အလပ်လက်မဲ့အကျိုးခစားခွင့်ကိ သတ်မှတ်ချက်
နှင့်အညီ ခစားခွင့် ရှိသည်။

(ခ)

အလပ်ရှင်သည် အလပ်လက်မဲ့ြဖစ် သာ
အလပ်သမားဆိင်ရာ

အာမခထားသူအတွက် တည်ဆဲ

ဥပ ဒများအရြဖစ် စ၊

အလပ်ခန် ့ထားမ

သ ဘာ

တူညီချက်အရြဖစ် စ ထိအာမခထားသူသိ ့ ပးရန်ရှိသည့် နစ်နာ ကး ငွများ
ထဲမှ ဤဥပ ဒအရ ထိအာမခထားသူသိ ့ ရထိက်ခွင့်ရှိ သာ အလပ်လက်မဲ့
အကျိုးခစားခွင့်ကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ နတ်ယူနိင်သည်။
အလပ်လက်မဲ့အကျိုးခစားခွင့် ရပ်စဲြခင်း
၄၀။ အလပ်လက်မ့ဲ

အကျိုးခစားခွင့်ရရှိ နသူသည်

အာက်ပါ

အ ြခအ နတစ်ရပ်ရပ်

ပ ပါက်လ င် ထိခစားခွင့် ရပ်စဲ စရမည်(က) သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်အလပ်အကိင်နှင့် အလပ်သမားရှာ ဖွ ရးရးက ြဖစ် စ၊
သက်ဆိင်ရာ

မို ့နယ်လူမဖူလ ရးရးကြဖစ် စ

အလပ်လပ်ရန်

အ ကာင်း

ကား သာ အလပ်ကိ ခိင်လ သာ အ ကာင်းမရှိဘဲ ြငင်းဆိြခင်း၊
(ခ)

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့က ညန် ကား သာ အသက် မွးဝမ်း ကာင်းပညာ သင်တန်း
ကိ တက် ရာက်ရန် ခိင်လ သာအ ကာင်းမရှိဘဲ ြငင်းဆိြခင်း၊

(ဂ)

အလပ်အကိင် အသစ်ြပန်လည်ရရှိြခင်း၊

(ဃ) ြပစ်မဆိင်ရာ

ဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ

ြပစ်မတစ်ခခကိ

ကျူးလွန် ကာင်း

ြပစ်မထင်ရှားသြဖင့် ထာင်ဒဏ်ချမှတခ
် ရြခင်း၊
(င)

နိင်ငြခားသိ ့ အ ပီးအပိင် ထွက်ခွာသွားြခင်း သိ ့မဟတ် နိင်ငြခားသိ ့ သွား ရာက်
အလပ်လပ်ကိင်ြခင်း၊

အလပ်လက်မ့ဲ အကျိုးခစားခွင့် ရရှိ ပီး နာက် လူမဖူလ ရးရန်ပ ငွမှ ြပန်လည်ထတ်ယူခွင့်
၄၁။ အလပ်လက်မ့ဲ

အကျိုးခစားခွင့်ရရှိသည့်

အာမခထားသူက

အလပ်လက်မဲ့အကျိုး

ခစားခွင့်ကာလ ကန်ဆး သာ်လည်း မိမိ၏ မူလအလပ်ကိြဖစ် စ၊ ဤဥပ ဒအရ
လူမဖူလ ရးစနစ်နှင့်

သက်ဆိင်သည့်

အြခားအလပ်တစ်ခခကိြဖစ် စ

ဝင် ရာက်

လပ်ကိင်နိင်ြခင်း မရှိပါက(က) အာမခထားသူသည် အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်းမရှိမ အကျိုးခစားခွင့်၊ သက်ြပည့်
အ ငိမး် စား

အကျိုးခစားခွင့်နှင့်

ကျန်ရစ်သူအကျိုးခစားခွင့်

ရန်ပ ငွသိ ့

ထည့်ဝင် ကး ငွကိ ၃၆ လနှင့်အထက် မိမအ
ိ တွက် အလပ်ရှင်က

ပးသွင်း

ထားသည့် ထည့်ဝင် ကး ငွ၏ ၄၀ ရာခိင်နန်းနှင့် မိမိက ပးသွင်းထားသည့်
ထည့်ဝင် ကး ငွတိ ့ကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အတိးနှင့်တကွ ြပန်လည်
ထတ်ယူပိင်ခွင့် ရှိသည်။
(ခ)

အလပ်ရှင်သည် ပဒ်မခွဲ (က) ပါ

ရန်ပ ငွသိ ့ ၃၆ လ နှင့်အထက်

ပးသွင်း

ထား သာ မိမိထည့်ဝင် ကး ငွ၏ ၂၅ ရာခိင်နန်းကိ သတ်မှတ်ချက်များ
နှင့်အညီ အတိးနှင့်တကွ ြပန်လည်ထတ်ယူပိင်ခင
ွ ့်ရှိသည်။
အြခားလူမဖူလ ရးစနစ်များအတွက် အကျိုးခစားခွင့်များနှင့်တာဝန်
၄၂။ (က) ပဒ်မ ၁၅၊ ပဒ်မခွဲ (က)၊ပဒ်မခွဲငယ် (၇) ပါ

လူမဖူလ ရးအိမ်ရာ စီမကိနး်

ရန်ပ ငွသိ ့ မိမ၏
ိ
ဆန္ဒအ လျာက် ထည့်ဝင် ကး ငွ

ပးသွင်းထားသူသည်

လူမဖူလ ရးအိမ်ရာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ် သာ စည်းကမ်းချက်များနှင့်
အညီ

နထိင်ခွင့်၊ ငှားရမ်း နထိင်ခွင့်၊ အသးြပုခွင့်၊ ပိင်ဆိင်ခွင့်၊ ဝယ်ယူခွင့်၊

ရာင်းချခွင့် သိ ့မဟတ် အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် လဲ ြပာင်းခွင့်နှင့် ယင်းအိမ်ရာ
ဝယ်ယူ နိင် ရးအတွက် ငွ ချးခွင့်တိ ့ကိ ဦးစား ပး ရထိက်ခွင့်ရှိသည်။
(ခ) ပဒ်မ ၁၅၊ ပဒ်မခွဲ (က)၊ ပဒ်မခွဲငယ် (၇) ပါ
ရန်ပ ငွသိ ့ ထည်ဝ
့ င် ကး ငွ

လူမဖူလ ရး အိမ်ရာစီမကိန်း

ပးသွင်းထားြခင်းမရှိ သာ အာမခထားသူသည်

သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိက်ညီလ င် လူမဖူလ ရးအိမ်ရာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍
နထိင်ခွင့်၊
ရာင်းချခွင့်

ငှားရမ်း နထိင်ခွင့်၊

အသးြပုခွင့်၊

ပိင်ဆိင်ခွင့်၊

ဝယ်ယူခွင့်၊

သိ ့မဟတ် အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် လဲ ြပာင်းခွင့်နှင့် ယင်း

အိမရ
် ာ ဝယ်ယူနိင် ရးအတွက် ငွ ချးခွင့်တိ ့ကိ ခစားခွင့်ရှိသည်။
၄၃။ လူမဖူလ ရးအိမ်ရာများတွင် ပဒ်မ ၄၂ ပါ ခစားခွင့်ရှိသူသည်(က) သတ်မှတ်ထား သာ စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာရမည်။
(ခ)

အဆိပါ စည်းကမ်းချက်များကိ ဖာက်ဖျက်ပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ
အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ြခင်းခရမည့်အြပင် လူမဖူလ ရးအိမ်ရာမှ ဖယ်ရှားြခင်း
ခရမည်။

၄၄။ ပဒ်မ ၁၅၊ ပဒ်မခွဲ (က)၊ ပဒ်မခွဲငယ် (၅) နှင့် (၆) တိ ့ပါ လူမဖူလ ရး ရန်ပ ငွ

အသီးသီးသိ ့ ထည့်ဝင် ကး ငွ

ပးသွင်းထားသူများသည် အလပ်သမားဝန် ကီးဌာန

က လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့နှင့်ညိနင်း၍ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့်
သတ်မှတ်ထား သာ အကျိုးခစားခွင့်များကိ ရရှိ စရမည်။

အခန်း (၆)
အလပ်တွင် ထိခိက်မအကျိုးခစားခွင့် အာမခစနစ်နှင့်သက်ဆိင်ြခင်း၊
အလပ်တွင် ထိခိက်မအကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွနင
ှ ့်အကျိုးခစားခွင့်များ သက်ဆိင်ြခင်း
၄၅။ ဤဥပ ဒပါ

အလပ်တွင်ထိခိက်မအကျိုးခစားခွင့်

အာမခစနစ်နှင့်

စပ်လျဉ်းသည့်

ြပ ာန်းချက်များသည် အာက်ပါအလပ်သမားများနှင့် သက်ဆိင် စရမည်(က)

ပဒ်မ ၁၆၊ ပဒ်မခွဲ (က) နှင့်အညီ မှတပ
် မတင်မ နရ မှတ်ပတင် ပီး ပဒ်မ ၁၅၊
ပဒ်မခွဲ (က)၊ ပဒ်မခွင
ဲ ယ် (၁)၊(၃)၊(၄) နှင့် (၅) တိ ့ပါ လူမဖူလ ရးရန်ပ ငွ
များသိ ့

ထည့်ဝင် ကး ငွ

ပးသွင်းထားသည့်

လူမဖူလ ရးစနစ်နှင့်

သက်ဆိင် သာ လပ်ငန်းဌာနများရှိ အလပ်သမားများ၊
(ခ)

အလပ်သမားဝန် ကီးဌာနက လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့နှင့် ညိနင်း၍ ြပည် ထာင်စ
အစိးရအဖွဲ ့၏

အတည်ြပုချက်ြဖင့်

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ

ထတ်ြပန်၍

အလပ်တွင် ထိခိက်မ အကျိုးခစားခွင့် အာမခစနစ်ဆိင်ရာ မှတ်ပမတင်
မ နရ ြပ ာန်းချက်များနှင့် သက်ဆိင်သည်ဟသတ်မှတ်ထား သာ အလပ်
သမားများ။
၄၆။ လူမဖူလ ရးစနစ်နှင့် အကျိုးခစားခွင့်များအတွက် မှတ်ပမတင်မ နရ ြပ ာန်းချက်
များနှင့် သက်ဆိင်ြခင်းမရှိ သာ ပဒ်မ ၁၂၊ ပဒ်မခွဲ (က) ပါ

လပ်ငန်းဌာနများမှ

အလပ်ရှင်များသည် ယင်းတိ ့၏ အလပ်သမားများအတွက် အလပ်တွင် ထိခိက်မ
အကျိုးခစားခွင့်
ကး ငွ

ခစားနိင်ရန်

မိမိတိ ့၏ဆန္ဒအ လျာက်

ပးသွင်းထားြခင်းမရှိလ င်

အလပ်တွင်

မှတ်ပတင် ပီး

ထည့်ဝင်

ထိခိက်မအကျိုးခစားခွင့်

အာမခစနစ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ြပ ာန်းချက်များနှင့် သက်ဆိင်ြခင်းမရှိ စရ။

အလပ်တွင်ထိခိက်မ အကျိုးခစားခွင့် အာမခစနစ်နှင့် မှတ်ပတင်ြခင်း
၄၇။

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့သည်

အလပ်တွင်ထိခိက်မ

အကျိုးခစားခွင့်ကိ

တစ် ကိမ်တည်း၊ တစ်လးတစ်ခဲတည်း ပးရြခင်းမှ

အလပ်ရှင်က

ရှာင်ရှားနိင် စရန်နှင့်

အာက်

ဖာ်ြပပါ အကျိုးခစားခွင့်များကိ အလပ်သမားက ရရှိခစားနိင် စရန် အလိ ့ငှာ
အလပ်တွင် ထိခိက်မ အကျိုးခစားခွင့် အာမခစနစ်ကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ
စီမထားရှိရမည်(က)

ဆးကသမခယူခွင့်၊

(ခ)

ယာယီ မသန်စွမ်းမ အကျိုးခစားခွင့်၊

(ဂ)

အ မဲတမ်း မသန်စမ
ွ ်းမ အကျိုးခစားခွင့်၊

(ဃ) အလပ်ကိ အ ကာင်းြပု၍ သဆးမ ကာင့် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခစားခွင့်။
၄၈။

(က) အလပ်ရှင်သည်

ပဒ်မ

၄၅

ပါ

အလပ်တွင်

ထိခိက်မအကျိုးခစားခွင့်

အာမခနစ်အတွက် မှတ်ပမတင်မ နရ ြပ ာန်းချက်များနှင့် သက်ဆိင် သာ
အလပ်သမားများက အလပ်တွင် ထိခိက်မအကျိုးခစားခွင့်များ ရရှိ စရန်
သက်ဆိင်ရာ

မို ့နယ်လူမဖူလ ရးရးတွင်

ထိခိက်မအကျိုးခစားခွင့်ရန်ပ ငွသိ ့

မှတပ
် တင် ပီး

ထည့်ဝင် ကး ငွကိ

အလပ်တွင်
သတ်မှတ်ချက်

များနှင့်အညီ ထည်ဝ
့ င်၍ အာမခထားရှိရမည်။
(ခ)

အလပ်တွင်
မ နရ
အတွက်

ထိခိက်မအကျိုးခစားခွင့်

ြပ ာန်းချက်များနှင့်
အလပ်ရှင်များသည်

အာမခစနစ်အတွက်

သက်ဆိင်ြခင်းမရှိ သာ

မှတပ
် မတင်

အလပ်သမားများ

မိမိတိ ့၏ဆန္ဒအ လျာက်

မှတပ
် တင် ပီး

အလပ်တွင် ထိခိက်မ အကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွသိ ့ သတ်မှတ်ထား သာ
ထည့်ဝင် ကး ငွကိ ပးသွင်း ပီး အာမခထားရှိနိင်သည်။
(ဂ)

ပဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ) တိ ့အရ အလပ်တွင် ထိခိက်မ အကျိုးခစားခွင့် အာမခ
့ ခါ အလပ်သမားသည် ဆးသက် သခ
ထားရှိ ရးအတွက် မှတ်ပတင်သည်အ
လက်မှတ်ကိ တင်ြပရမည်။

အလပ်သမား လျာ် ကး အက်ဥပ ဒနှင့် မသက်ဆိင်ြခင်း
၄၉။

(က)

ပဒ်မ ၄၈၊ ပဒ်မခွဲ (က) အရ အလပ်တွင် ထိခိက်မ အကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွ

သိ ့ အလပ်ရှင်က မှတ်ပမတင်မ နရ မှတ်ပတင်၍ြဖစ် စ၊ ပဒ်မ ၄၈၊ ပဒ်မခွဲ
(ခ) အရ အလပ်ရှင်၏ ဆန္ဒအရ မှတ်ပတင်၍ြဖစ် စ ထည့်ဝင် ကး ငွ
ပးသွင်းထား သာ လပ်ငန်းဌာနများ၏ အလပ်ရှင်နှင့် အာမခထားသူ
များသည် အလပ်တွင် ထိခိက်မအကျိုးခစားခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အလပ်
သမား လျာ် ကး

အက်ဥပ ဒပါ

ြပ ာန်းချက်များနှင့်

သက်ဆိင်ြခင်း

မရှိ စရ။
(ခ)

ပဒ်မ ၄၈၊ ပဒ်မခွဲ (က) နှင့် (၁) တိ ့အရ အလပ်တွင် ထိခိက်မ အကျိုး
ခစားခွင့်အတွက် အာမခထားသူတိ ့သည် ဤဥပ ဒပါ အလပ်တွင် ထိခိက်မ
အကျိုးခစားခွင့်များကိသာ ခစားခွင့်ရှိ စရမည်။

အလပ်တွင် ထိခိက်မ အာမခစနစ်အတွက် ထည့်ဝင် ကး ငွများ
၅၀။

အလပ်သမားက အလပ်တွင်ထိခိက်မအတွက် ပဒ်မ ၄၇ ပါ အကျိုးခစားခွင့်များကိ
ခစားနိင်ရန် အလပ်တွင် ထိခိက်မ အကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွသိ ့ အလပ်ရှင်က
ပးသွင်းရမည့် ထည့်ဝင် ကး ငွနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အလပ်သမား၏ လပ်ခအလိက်
လပ်ငန်းဌာနများ၏ ဘးအန္တရာယ်ရှိနိင်မ အနည်းအများအ ပ မူတည် ပီးထည့်ဝင်
ရမည့် နန်းထားများကိ အလပ်သမားဝန် ကီးဌာနသည် လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့နှင့် ညိနင်း
၍ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍
သတ်မှတ်ထားရမည်။

၅၁။

အလပ်ရှင်သည်(က) ပဒ်မ ၅၀ အရ သတ်မှတ်ထား သာ နန်းထားြဖင့် ထည့်ဝင် ကး ငွကိ
အလပ်တွင်

ထိခိက်မအကျိုးခစားခွင့်

ရန်ပ ငွသိ ့ လစဉ် ပးသွင်းရမည်။

ထိ ့ြပင် ထိသိ ့ ပးသွင်းသည့်အတွက် ကန်ကျစရိတ်များကိလည်း ကျခရမည်။
(ခ)

အလပ်တွင်ထိခိက်မ အကျိုးခစားခွင့် အာမခထား ပီး နာက် ထည့်ဝင် ကး
ငွ ပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက ထည်ဝ
့ င် ကး ငွအြပင် ပဒ်မ ၈၈ အရ
သတ်မှတ်သည့် ပျက်ကွက် ကးကိ ထပ် ဆာင်း၍ ပးသွင်းရမည်။

အလပ်တွင် ထိခိက်မအတွက် ဆးကသမခယူခွင့်နှင့် အြခားအကျိုးခစားခွင့်များ
၅၂။

(က) အာမခထားသူသည် အလပ်တွင်ထိခိက်မြဖစ် ပ လ င် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်

အညီ

ဆးကသခယူခွင့်ရှိသည့်အြပင် ဤအခန်းပါ အြခားအကျိုး ခစားခွင့်

လည်းရှိသည်။
(ခ)

ပဒ်မခွဲ (က) ပါ
သည်

အလပ်ကိ အ ကာင်းြပု၍ြဖစ် သာ

နည်းဥပ ဒများ၊

စည်းမျဉ်းများြဖင့်

ရာဂါအမျိုးအစား

သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း

ြဖစ် စရမည်။
လပ်ငန်းခွင် ဘးအန္တရာယ် ကင်းရှငး် ရး
၅၃။

(က) အလပ်ရှင်နှင့် အလပ်သမားတိ ့သည် လပ်ငန်းဌာနများ၌ အလပ်သမားများ
ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးနှင့်
မ တာ်တဆ

ပညာ ပးလပ်ငန်းများအြပင်

ြဖစ်ပွားမများကိလည်း ကာင်း၊

ဒဏ်ရာရရှိမ၊

ရာဂါရရှိမနှင့်

ကာကွယ်ရန်အလိ ့ငှာ

အလပ်တွင်

အလပ်တွင်ထိခိက်မ ကာင့်

သဆးမ ြဖစ်ပွားြခင်းတိ ့ကိလည်း ကာင်း

ဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်း ရး ရးနှင့် ကျန်းမာ ရး

ဆိင်ရာ စီမချက်များ ထားရှိြခင်းတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လူမဖူလ ရး အဖွဲ ့နှင့်
ြဖစ် စ၊ အာမခကိယ်စားလှယ်ဌာနများနှင့်ြဖစ် စ ညိနင်းပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်
ရမည်။
(ခ)

အလပ်ရှင်၏ ြပစ်မြပစ်ဒဏ်သင့် သာ ြပုလပ်မ သိ ့မဟတ် ပျက်ကွက်မ
ကာင့်ြဖစ် စ၊
အစီအမများနှင့်

အလပ်ရှင်က

လပ်ငန်းခွင်

အကာအကွယ်များ

ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရး

ြပုလပ်မထားြခင်း ကာင့်

ြဖစ် ပ လာ သာ အလပ်တွင် ထိခိက်မအတွက်
များနှင့်

ဤဥပ ဒအရ

ခစားခွင့်ရှိသည့်

ြဖစ် စ

ဆးကသမ ကန်ကျစရိတ်

အြခားအကျိုးခစားခွင့်များကိ

အလပ်ရှင်က သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကျခရမည်ြဖစ် ပီး ပျက်ကွက်ြခင်း
မရှိ စရ။
၅၄။

(က) အလပ်ရှင်သည် မိမိ၏ အာမခထားသူ အလပ်သမား ြပင်းထန်သည့် မ တာ်
တဆ ထိခိက်ဒဏ်ရာရမ ြဖစ်ပာွ းပါက သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ် လူမဖူလ ရးရး
သိ ့ ချက်ချင်း

အစီအရင်ခရမည်။

ထိသိ ့ အစီအရင်ခရန်

ခိင်လ သာ

ိ ဲ နှာင့် နှး ကန် ့ကာြခင်း မရှိ စရ။
အ ကာင်း မရှဘ
(ခ)

လပ်ငန်းဌာနများအား ကည့်ရစစ် ဆး သာ အရာထမ်း၊ အမထမ်း အဖွဲ ့သည်

အလပ်နှင့်သက်ဆိင် သာ မ တာ်တဆ ထိခိက်ဒဏ်ရာရမ၊

သဆးမနှင့်

ရာဂါရမများ ြဖစ်ပွား ကာင်း တွ ရှ့ ိပါက သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်လမ
ူ ဖူလ ရး
ရးသိ ့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အစီရင်ခရမည်။
ယာယီမသန်စွမး် မနှင့်ဆိင်သည့် အကျိုးခစားခွင့်
၅၅။

အာမခထားသူသည် အလပ်တွင် ထိခိက်မ ကာင့် အလပ်မလပ်နိင်၍ ဝင် ငွ လျာ့
နည်းြခင်း သိ ့မဟတ် ဝင် ငွရပ်စဲြခင်းြဖစ်လ င် အခမဲ့ ဆးကသမ ခယူခွင့်ရရှိသည့်
အြပင်

ဆးသက် သခလက်မှတ်အရ ယာယီမသန်စွမ်းမနှင့် ဆိင်သည့် အကျိုး

ခစားခွင့်အြဖစ် အလပ်တွင် ထိခိက်မမြဖစ်မီ

လးလအတွင်း ပျမ်းမ လပ်ခ၏ ၇၀

ရာခိင်နန်းကိ အလပ်စတင်မလပ်နိင်သည့် န ့မှ အများဆး ၁၂ လထိ ခစားခွင့်
ရှိသည်။
၅၆။

(က) ပဒ်မ ၅၅ အရ ယာယီမသန်စွမ်းမနှင့်ဆိင်သည့် အကျိုးခစားခွင့်သည် ၁၂ လ
အတွင်း

ထိအာမခထားသူ

ြပန်လည်အလပ်လပ်နိင်သည့်

န ့ရက်မှစ၍

ရပ်စဲရမည်။
(ခ)

အာမခထားသူသည် ယာယီမသန်စွမ်းမနှင့်ဆိင်သည့် အကျိုးခစားခွင့် ၁၂ လ
ကန်ဆး သာ်လည်း

ဆက်လက်၍

အလပ်မလပ်နိင်လ င်

အ မဲတမ်း

မသန်စွမ်းမနှင့် ဆိင်သည့် အကျိုးခစားခွင့်ကိ ြပာင်းလဲ ပီး ခစားခွင့် ရှိသည်။
(ဂ)

အာမခထားသူသည် အလပ်တွင် ထိခိက်မ ကာင့် ယာယီမသန်စွမ်းမနှင့်
ဆိင်သည့် အကျိုးခစားခွင့်ခစား နစဉ် ၁၂ လအတွငး် မှာပင် ဆး သက် သခ
လက်မှတ်အရ အ မဲတမ်း မသန်စွမ်းမြဖစ်မည်ဟ ကိုတင် မှန်းဆ၍ ရပါ က
ယာယီမသန်စွမ်းမနှင့်ဆိင်သည့်

အကျိုးခစားခွင့်ကိ

ရပ်စဲ ပီး

အ မဲတမ်း

မသန်စွမ်းမနှင့်ဆိင်သည့် အကျိုးခစားခွင့်ကိ ြပာင်းလဲ၍ ခစားခွင့်ရှိသည်။
အ မဲတမ်း မသန်စမ
ွ း် မနှင့်ဆိင်သည့် အကျိုးခစားခွင့်
၅၇။

အာမခထားသူသည်

အလပ်တွင်ထိခိက်မ ကာင့်

အလပ်လပ်နိင်သည့်

တစ်စိတ်တစ် ဒသ

အ မဲတမ်းဆးရးနိင်ဖွယ်ရာ

အ ကာင်းရှိလ င်

အ မဲတမ်း

တစ်စိတ်တစ် ဒသ

မသန်စွမ်းမနှင့်ဆိင်သည့်

ငွ ကးအကျိုး

ခစားခွင့်ကိ

လည်း ကာင်း၊

အလပ်လပ်နိင်သည့်အင်အား

လးဝ

အင်အား

အ မဲတမ်းဆးရးဖွယ်ရာ

အ ကာင်းရှိလ င်
ခစားခွင့်ကိ

အ မဲတမ်း

လည်း ကာင်း

ထိခိက်မမြဖစ်မီ

မသန်စမ
ွ ်းမနှင့်ဆိင်သည့်

ခစားခွင့်ရှိသည်။

လးလအတွင်း

ဆးဘက်ဆိင်ရာအဖွဲ ့၏
အ ပ

လးဝ

ထိခစားခွင့်အတွက်

ပျမ်းမ လပ်ခတစ်လစာ၏

အ မဲတမ်း

အ ြခြပု၍ တွက်ချက်ရရှိမည့်

ငွ ကးအကျိုး

လပ်အားဆးရးမ

၇၀

အလပ်တွင်
ရာခိင်နန်းကိ

ရာခိင်နန်းဆးြဖတ်ချက်

ငွ ကးအကျိုးခစားခွင့်ကိ တစ်လအတွက်

ခစားခွင့်ဟ သတ်မှတ်၍ ပဒ်မ ၅၈ နှင့်အညီ ခစားခွင့်ရှိသည်။
၅၈။

လပ်အားဆးရးသူသည် ပဒ်မ ၅၇ ပါ

ပျမ်းမ လပ်ခ တစ်လစာ၏ ၇၀ ရာခိင်နန်း

အ ပ လပ်အားဆးရးမ ရာခိင်နန်းကိ အ ြခြပု၍ တွက်ချက်ရရှိ သာ အ မဲတမ်း
မသန်စွမ်းမနှင့်ဆိင်သည့် အကျိုးခစားခွင့်ကိ

အာက်ပါအတိင်း သတ်မှတ်ချက်များ

နှင့်အညီ ခစားခွင့်ရှိသည်(က) လပ်အားဆးရးမမှာ

၂၀

ရာခိင်နန်းနှင့်

အာက်ြဖစ်ပါက

ထိသူခစားခွင့်

ရှိ သာ လစဉ်အကျိုးခစားခွင့်၏ ငါးနှစ်အတွက် ရထိက်ခွင့်ရှိ သာ

ငွ ကး

ကိ တစ်လးတစ်ခဲတည်း ခစားခွင့်၊
(ခ)

လပ်အားဆးရးမမှာ ၂၀ ရာခိင်နန်းအထက် ၇၅ ရာခိင်နန်းအထိြဖစ်ပါက
ထိသူခစားခွင့်ရှိ သာ လစဉ် အကျိုးခစားခွင့်၏ ခနှစန
် ှစ်အတွက် ရထိက်ခွင့်
ရှိ သာ

ငွ ကးကိ ထိသူ၏ဆန္ဒအရ အရစ်ကျြဖစ် စ၊ တစ်လးတစ်ခဲတည်း

ြဖစ် စ ခစားခွင့်၊
(ဂ)

လပ်အားဆးရးမမှာ ၇၅ ရာခိင်နန်းအထက်ြဖစ်ပါက ထိသူခစားခွင့်ရှိ သာ
လစဉ်အကျိုးခစားခွင့်၏

ကိးနှစ်အတွက်

ရထိက်ခွင့်ရှိ သာ

ငွ ကးကိ

ထိသူ၏ ဆန္ဒအရ အရစ်ကျြဖစ် စ၊ တစ်လးတစ်ခဲတည်း သိ ့မဟတ် လစဉ်
အသက်ထက်ဆးအထိြဖစ် စ ခစားခွင့်၊
(ဃ) ပဒ်မခွဲ

(ဂ)

တစ် ယာက်က

ပါ

အ မဲတမ်းလးဝ
အ မဲမြပတ်

မသန်စွမ်းသူကိ

အြခားသူတစ်ဦး

ြပုစရန်လိအပ် ကာင်း

ဆးသက် သခ

လက်မှတ်တင်ြပလ င် ပဒ်မခွဲ (ဂ) ပါ

ခစားခွငအ
့် ြပင် ထိသူခစားခွင့်ရှိ သာ

အကျိုးခစားခွင့်၏ ၁၀ ရာခိင်နန်းနှင့် ညီမ သာ ငွကိ ထိသူ၏ဆန္ဒအရ
အရစ်ကျြဖစ် စ၊ တစ်လးတစ်ခဲတည်း သိ ့မဟတ် လစဉ် အသက်ထက်ဆး

အထိ ြဖစ် စ ထပ် ဆာင်း၍ ခစားခွင့်။
၅၉။

(က) အ မဲတမ်း တစ်စိတ်တစ် ဒသ မသန်စွမ်းမနှင့်ဆိင်သည့် အကျိုးခစားခွင့်နှင့်
အ မဲတမ်း

လးဝမသန်စွမ်းမနှင့်ဆိင်သည့်

အစားသည်

အလပ်တွင်

အကျိုးခစားခွင့်တိ ့၏

ထိခိက်ဒဏ်ရာရမ ကာင့်

အချိုး

အလပ်လပ်နိင် သာ

အင်အားဆးရးမ၏ အချိုးအစားနှင့် ညီမ ရမည်။
(ခ)

အ မဲတမ်း

တစ်စိတ်တစ် ဒသ

မသန်စွမ်းမနှင့်ဆိင်သည့်

အကျိုးခစားခွင့်

ရရှိခဲ့ သာ အာမခထားသူသည် အလပ်တွင် အြခားဒဏ်ရာရမ တစ်ရပ်ရပ်
ြဖစ်ပာွ းလ င်

ယခင်သတ်မှတ်ထားသည့်

လပ်အားဆးရးမ

ရာခိင်နန်းကိ

ထည့်သွင်းစဉ်းစား ပီး ထိသူ၏ လပ်အားဆးရးမ ရာခိင်နန်းကိ အသစ် ထပ်မ
သတ်မှတ်ရမည်။ ထိသိ ့ နှစ် ကိမ် သတ်မှတ်ထား သာ လပ်အားဆးရးမ နှစရ
် ပ်
ပါင်းသည် ထိသူဆးရးခဲ့ သာ စစ ပါင်း လပ်အားဆးရးမ တန်ဖိးြဖတ်
ရာခိင်နန်းထက် မ ကျာ် စရ။ ထိသိ ့ အသစ်ထပ်မ သတ်မှတ်ြခင်း ကာင့်
တိးလာ သာ လပ်အားဆးရးမ ရာခိင်နန်းအတွက် ထိက်သင့် သာ

ငွ ကး

အကျိုးခစားခွင့်ကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ရထိက်ခွင့်ရှိသည်။
ြပန်လည်ထူ ထာင် ပးြခင်းနှင့် အလပ် နရာများ စီစဉ်ထားရှိြခင်း
၆၀။

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့သည် အလပ်တွင် ထိခက်
ိ မ ကာင့် ကိယ်အဂါ ဆးရးသူများအား
ြပန်လည်ထူ ထာင် ပးရန် သိ ့မဟတ် ထိသူတိ ့အလပ်လပ်ရန် မစွမ်း ဆာင်နိင်သည်
ကိ စွမး် ဆာင်လာနိင် စ ရးအတွက် ြပုလပ် ပးရန် လိအပ်သည့်အခါ(က)

ဆးသက် သခလက်မှတ်အရ ခွဲစိတ်ကသရန် ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၊
ြဖည့်စွက်ကသရန်နှင့်

တပ်ဆင်ရန်

ကိရိယာတန်ဆာပလာများကိ

ြပုလပ်ြခင်း၊ တပ်ဆင်ြခင်းနှင့် ထာက်ပ့ြခင်းများ ြပုလပ် ပးရမည်။
(ခ)

လပ်ငန်းနှင့်ဆိင် သာ

လ့ကျင့်မသင်တန်းများ ပးြခင်းနှင့်

လူမအသိက်

အဝန်းတွင် ြပန်လည်ဝင်ဆ့လာ စ ရးအတွက် ြပုစပျိုး ထာင် ပးြခင်းများ
ြပုလပ် ပးရမည်။
၆၁။

သတ်မှတ် သာ

အလပ်သမားအ ရအတွက်ထက်

သက်ဆိင် သာ

လပ်ငန်းဌာနများအား

ပိမိသည့်အြပင်

အလပ်တွင်ထိခိက်မ ကာင့်

ဤဥပ ဒနှင့်
ကိယ်အဂါ

ပျက်ယင
ွ း် ၍

မသန်စွမ်းြဖစ် ပီး

လပ်အားဆးရး

ယတ် လျာ့သွား သာ

အလပ်

သမားများအတွက် ခန် ့ ပးရမည့် လပ်ငန်းဌာနအမျိုးအစားအလိက် အနည်းဆး
ထားရှိရမည့် အချိုးအစားကိ လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့က အလပ်သမားဝန် ကီးဌာနနှင့်
ညိနင်း၍ သတ်မှတ်နိင်သည်။
အလပ်တွင်ထိခိက်မ ကာင့် သဆးမအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခစားခွင့်
၆၂။

အလပ်တွင် ထိခိက်မ ကာင့် အာမခထားသူ သဆးသည့်အခါ(က) အာမခထားသူက အမည်စာရင်း
ထားသူ မ သဆးမီ
ကး ငွ

ပးသွင်းထားြခင်းခရသူသည် ထိအာမခ

လးလအတွင်းရရှိ သာ ပျမ်းမ လပ်ခအရ ထည့်ဝင်

ပးသွင်းထားသည့်

ကာလကိ အ ြခြပု၍

အာက်ပါအတိင်း

ကျန်ရစ်သူ အကျိုးခစားခွင့်များကိ ထိသူ၏ဆန္ဒအရ အရစ်ကျ ြဖစ် စ၊
တစ်လးတစ်ခဲတည်းြဖစ် စ ရထိက်ခွင့်ရှိသည်(၁)

ထည့်ဝင် ကး ငွကိ လ ပါင်း ၆၀ နှင့် အာက် ပးသွင်း ပီးြဖစ်ပါက
ပျမ်းမ လပ်ခ တစ်လစာ၏ ၃၀ ဆ၊

(၂)

ထည့်ဝင် ကး ငွကိ လ ပါင်း ၆၀ အထက်မှ လ ပါင်း ၁၂၀ နှင့်
အာက် ပးသွင်း ပီးြဖစ်ပါက ပျမ်းမ လပ်ခ တစ်လစာ၏ ၅၀ ဆ၊

(၃)

ထည့်ဝင် ကး ငွကိ လ ပါင်း ၁၂၀ အထက်မှ လ ပါင်း ၂၄၀ နှင့်
အာက် ပးသွင်း ပီးြဖစ်ပါက ပျမ်းမ လပ်ခ တစ်လစာ၏ ၆၀ ဆ၊

(၄)

ထည့်ဝင် ကးကိ လ ပါင်း ၂၄၀ အထက် ပးသွင်း ပီးြဖစ်ပါက ပျမ်းမ
လပ်ခ တစ်လစာ၏ ၈၀ဆ။

(ခ)

ပဒ်မခွဲ (က) ပါ

အမည်စာရင်း

ပးသွင်းထားြခင်းခရသူ မရှလ
ိ င် ထိ

အာမခထားသူ၏ လပ်ခကိ မှီခိ နထိင်သူများသည်

အာက်ပါအစီအစဉ်

အလိက် ပဒ်မခွဲ (က) ပါကျန်ရစ်သူ အကျိုးခစားခွင့်ကိ ထိသူ၏ ဆန္ဒအရ
အရစ်ကျြဖစ် စ၊

တစ်လးတစ်ခဲတည်းြဖစ် စ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

ခစားခွင့်ရှိသည်(၁)

သဆးသူ၏ ဇနီး သိ ့မဟတ် ခင်ပွန်း၊

(၂)

သဆးသူ၏ ဇနီး သိ ့မဟတ် ခင်ပွန်းမရှိလ င် ထိသူ၏ သားသမီးများ၊

(၃)

သဆးသူ၏ ဇနီး၊ ခင်ပွန်းနှင့် သားသမီးများမရှိလ င် ထိသူ၏ မိခင်
နှင့် ဖခင်။
အခန်း (၇)

လူမဖူလ ရးရန်ပ ငွနှင့် အလပ်တွင်ထိခိက်မ အကျိုးခစားခွင့်ရန်ပ ငွ နှစ်ရပ်လးနှင့်
သက်ဆိင်သည့် ြပ ာန်းချက်များ
တစ် ပိုင်တည်းမ ပးရ သာ အကျိုးခစားခွင့်များ
၆၃။ (က)

အာက်ပါ ငွ ကးအကျိုးခစားခွင့်များကိ အာမခထားသူအား တစ် ပိုင်တည်း
မ ပးရ(၁)

မကျန်းမာမနှင့်ဆိင်သည့်

အကျိုးခစားခွင့်နှင့်

မီးဖွားမနှင့်ဆိင်သည့်

အကျိုးခစားခွင့်နှင့်

ယာယီမသန်စွမ်းမနှင့်

အကျိုးခစားခွင့်၊
(၂)

မကျန်းမာမနှင့်ဆိင်သည့်
ဆိင်သည့် အကျိုးခစားခွင့်၊

(၃)

မီးဖွားမနှင့်ဆိင်သည့်

အကျိုးခစားခွင့်နှင့်

ယာယီမသန်စွမ်းမနှင့်

ဆိင်သည့် အကျိုးခစားခွင့်၊
(၄)

မကျန်းမာမ၊

မီးဖွားမ၊

ယာယီမသန်စွမ်းမ

အကျိုးခစားခွင့်များနှင့်

အလပ်လက်မ့ဲ အကျိုးခစားခွင့်။
(ခ)

ပဒ်မခွဲ (က) ပါ

အကျိုးခစားခွင့်များအနက် အကျိုးခစားခွင့် နှစ်မျိုးကိ

ပးရမည့်ကိစ္စများတွင် ထိနှစ်မျိုးမှာ
ရသူအား ထိအကျိုးခစားခွင့်များ၏

ငွပမာဏ မတူလ င် အကျိုးခစားခွင့်
ငွပမာဏ နှစရ
် ပ်အနက် များရာ

ငွ

ပမာဏကိ ပးရမည်။
အကျိုးခစားခွင့်များ ရပ်ဆိင်းြခင်း
၆၄။ မကျန်းမာမ၊ မီးဖွားမနှင့် ယာယီမသန်စွမ်းမ အကျိုးခစားခွင့် တစ်ခခခစား န သာ
အာမခထားသူ တစ်ဦးဦးသည် အလပ်မလပ်နိင် ကာင်း

ဆးသက် သခလက်မှတ်

ထတ် ပးထားသည့် လပ်ငန်းဌာနတွင်ြဖစ် စ၊ အြခားလပ်ငန်းဌာန တစ်ခခတွင်ြဖစ် စ
လပ်ခြဖင့်

ဝင် ရာက်လပ်ကိင် နလ င်

ထိသူအား

အဆိပါအကျိုးခစားခွင့်များကိ

ရပ်ဆိင်းရမည်။
စိက်ထတ်ကန်ကျစရိတ်များ ြပန်လည်ရထိက်ခွင့်
၆၅။ အလပ်ရှင်သည်(က) အာမခထားသူအား ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ၊
အကျိုးခစားခွင့်ရှိ သာ

ကိစမ
္စ ျားအတွက်

ဆးကသ မနှင့် အြခား

လူမ ရးအရ

စိက်ထတ်ကန်ကျ

ထားသည့် စရိတ်များကိ ဤဥပ ဒအရ ခွင့်ြပု သာ အကျိုးခစားခွင့်

ငွများ

အနက်မှ ြပန်လည်ရထိက်ခွင့်ရှိသည်။
(ခ)

အာမခထားသူအား ဤဥပ ဒအရ မကျန်းမာမ၊ မီးဖွားမနှင့် ယာယီ မသန်စမ
ွ ်းမ
အကျိုးခစားခွင့်တစ်ခခ

ပး နသည့်ကာလအတွင်း

ထား သာ

ငွလက်ငင်း

လပ်ခနှင့်

ထိအာမခထားသူ

သာမန်အားြဖင့်

ယင်းအား

အကျိုးခစားခွင့်တိ ့၏

ထတ် ပး
စစ ပါင်းမှာ

ရရှိသည့်လပ်ခထက်ပိလ င်

ထိပိ ငွကိ

ဤဥပ ဒအရ ခွင့်ြပုသည့် ငွလက်ငင်း အကျိုးခစားခွင့်များ အနက်မှ နတ်ယူ
နိင်သည်။ ထိသိ ့ ပိ၍ ထတ် ပးထား ကာင်း သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ် လူမဖူလ ရး
ရးသိ ့ အ ကာင်း ကားရမည်။
အလပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တားြမစ်ချက်
၆၆။ (က) အလပ်ရှင်သည် ပဒ်မ ၆၇ နှင့် ၆၈ တိ ့အရ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မနှင့်
ဆးကသမများကိ အ ထာက်အကူြပုလျက်(၁) ဤဥပ ဒအရ မကျန်းမာမ အကျိုးခစားခွင့်၊ မီးဖွားခွင့် အကျိုး ခစားခွင့်၊
အလပ်တွင် ထိခိက်မ ကာင့် ယာယီမသန်မစွမ်းမနှင့်ဆိင်သည့် အကျိုး
ခစားခွင့် တစ်ခခခစား န သာ အာမခထားသူအား ထိသိ ့ခစား နသည့်
ကာလအပိင်းအြခားအတွငး် အလပ်မှထတ်ပယ်ြခင်း၊ ရပ်စဲြခင်းကိ သာ်
လည်း ကာင်း၊

ထိသူ၏

လပ်ခထက်

လျာ့နည်းသည့်အဆင့်သိ ့

လ ာ့ချြခင်းကိ သာ်လည်း ကာင်း မြပုရ။
(၂) ဤဥပ ဒအရ

ထည့်ဝင် ကး ငွများ

မိမိအလပ်သမား၏

လပ်ခနှင့်

ြဖတ် တာက်ြခင်းမြပုရ။

ပးသွင်းရမည့်

တာဝန် ကာင့်

အခ ကး ငွများကိ

လ ာ့ချြခင်း၊

(ခ)

အာမခထားသူသည် ပဒ်မခွဲ (က) ပါ
ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်သည့်အတွက်
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

တားြမစ်ချက်များကိ အလပ်ရှင်က
ထိခိက်နစ်နာမနှင့်

စပ်လျဉ်း၍

ြဖရှင်း ဆာင်ရွက် ပးရန်

သက်ဆိင်ရာ

မို ့နယ်လူမဖူလ ရးရးသိ ့ တင်ြပနိင်သည်။
ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မနှင့် ဆးကသမ ပးြခင်း
၆၇။ (က) အလပ်ရှင်သည် အာမခထားသူ မိမ၏
ိ
အလပ်သမားများအား

ဆးကသ

ပးနိင် ရးအတွက် လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့၏ ခွင့်ြပုချက်နှင့် စည်းကမ်းချက်များ
ရယူ ပီး နာက် တည်ဆဲဥပ ဒနှင့်အညီ ပဂ္ဂလိက ဆးရ ဆးခန်း တည် ထာင်
ဖွင့်လှစ်၍ မိမိခန် ့ထား သာ ဆရာဝန်များ၊ သူနာြပုများြဖင့် သတ်မှတ်ချက်
များနှင့်အညီ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မနှင့် ဆးကသမ ပးနိင်သည်။
(ခ)

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့သည် အာမခထားသူ အများအြပားရှိ ပီး သတ်မှတ်ထားသည့်
ဦး ရနှင့်အထက်ရှိ သာ လပ်ငန်းဌာနများတွင် လပ်သားအင်အား အချိုးအစား
အလိက် ဆးခန်းများ ဖွင့်လှစ်နိင် ရးအတွက် ဆာင်ရွက် ပးရမည်။

(ဂ)

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့သည် ပဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ) တိ ့အရ ဖွင့်လှစ် သာ
ဆးခန်းများတွင်လိအပ် သာ
များအတွက်

ဆးရ

ဆးဝါးပစ္စည်းများနှင့် ဆရာဝန်များ၊ သူနာြပု

ကန်ကျစရိတ်များကိ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

ထာက်ပ့

ရမည်။
၆၈။ လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့သည် ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မနှင့်

ဆးကသမတိ ့နှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍

အာင်ြမင်စွာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အလိ ့ငှာ(က)

ဆးဘက်ဆိင်ရာ အ က ပးအဖွဲ ့နှင့်ညိနင်း ပီး လူမဖူလ ရး ဆးဘက် ဆိင်ရာ
ဝန်ထမ်းများအား ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မနှင့် ဆးကသမ ဆိင်ရာ လပ်ငန်း
တာဝန်များ သတ်မှတ် ပးရမည်။

(ခ)

ဤဥပ ဒနှင့်သက်ဆိင် သာ လပ်ငန်းဌာနများရှိ လပ်ငန်းခွင်

ဘးအန္တရာယ်

ကင်းရှင်း ရးနှင့်ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာကိစ္စရပ်များကိလည်း ကာင်း၊ကျန်းမာ ရး
စာင့် ရှာက်မနှင့်

ဆးကသမဆိင်ရာ

လပ်ငန်းများကိ

လည်း ကာင်း၊

သက်ဆိင်ရာ ဌာနများနှင့် ညိနင်း၍ ပညာ ပးြခင်း၊ စစ် ဆးြခင်းနှင့် ကီး ကပ်

ကွပ်ကဲြခင်းများ ြပုရမည်။
(ဂ)

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့ပိင် ဆးရ၊ ဆးခန်းများသိ ့ ဆးကသမခယူရန် လာ ရာက်
သာ အာမခထားသူများအား လိအပ်သည့် ကျန်းမာ ရး

စာင့် ရှာက်မနှင့်

ဆးကသမများ ပးရန် ကပ်မတ်စီစဉ် ဆာင်ရွက် ပးရမည်။
(ဃ) လိအပ်ပါက ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနနှင့် ညိနင်း ပီး သ ဘာတူစာချုပ်များ
ချုပ်ဆိ၍ နိင်ငပိင် ဆးရ၊

ဆးခန်းများတွင်

ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မနှင့်

ဆးကသ ပးြခင်း သိ ့မဟတ်

ဆးကသမအတွက်

ကန်ကျစရိတ်ကိ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကျခြခင်းြပုနိင်သည်။
(င)

ဌာနဆိင်ရာ

ဆးရ၊

ပဂ္ဂလိကပိင် ဆးရ၊

ဆးခန်းများ၏
ဆးခန်းများ၏

သ ဘာတူစာချုပ်များ

ချုပ်ဆိ၍

တာဝန်ရှိသူများနှင့်လည်း ကာင်း၊
လပ်ငန်းရှင်များနှင့်လည်း ကာင်း

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

ကျန်းမာ ရး

စာင့် ရှာက်မနှင့် ဆးကသမ ပးြခင်းကိ ခွင့်ြပုနိင်သည်။
(စ)

ကျန်းမာ ရးအဆင့်ြမင့်တင် ရး၊

ရာဂါကာကွယ် ရးနှင့်

ကျန်းမာ ရး

ပညာ ပး လပ်ငန်းများကိ စီမချက်များချမှတ၍
်
ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။
ထည်ဝ
့ င် ကး ငွ ပးသွငး် ရန် ပျက်ကွက် သာ်လည်း အကျိုးခစားခွင့်ဆးရးမ မရှြိ ခင်း
၆၉။ (က) ပဒ်မ ၁၆ နှင့် ပဒ်မ ၄၈ တိ ့အရ မှတ်ပတင်ခဲ့ သာ အလပ်ရှင်က သာ်
လည်း ကာင်း၊ မှတ်ပတင်ရန်တာဝန်ရှိ သာ အလပ်ရှင်က သာ်လည်း ကာင်း
ထည့်ဝင် ကးများ
လပ်ခထဲမှ

ပးသွင်းြခင်း မြပု စကာမူ သိ ့မဟတ် အလပ်သမား၏

ထည့်ဝင် ကး ငွကိ

နတ်ယူ ပးသွင်းြခင်း

မြပု စကာမူ

အာမခထားသူသည်လည်း ကာင်း၊ အာမခထားသူ သဆး ပီး နာက် ထိသူက
အမည်စာရင်း

ပးသွင်းြခင်းခရသူ

သိ ့မဟတ်

ထိသိ ့

အမည်စာရင်း

ပးသွင်းြခင်း မရှခ
ိ လ
့ဲ င် ထိသူအား မှီခိသူသည်လည်း ကာင်း ဤဥပ ဒပါ
အကျိုးခစားခွင့်များကိ ရထိက်ခွင့်ရှိ စရမည်။
(ခ)

ထည်ဝ
့ င် ကး ငွ ပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် အလပ်ရင
ှ သ
် ည် ပဒ်မ ၁၇ နှင့်
ပဒ်မ ၅၀ တိ ့အရ
သတ်မှတ်ထား သာ

ပးသွင်းရမည့် ထည့်ဝင် ကး ငွများနှင့် ပဒ်မ ၈၈ အရ
ပျက်ကွက် ကးကိပါ

ပးသွင်းရမည့်အြပင်

အာမခ

ထားသူအား ပးရမည့် အကျိုးခစားခွင့်များနှင့် ကန်ကျစရိတ် အားလးကိလည်း
ကျခရမည်။
သက်ဆင်
ိ ရာ လူမဖူလ ရးရန်ပ ငွမှ ြပန်လည်ထတ်ယူခွင့်
၇၀။ (က) ပဒ်မ ၃၄ အရ သတ်မှတ် သာ သက်ြပည့်အ ငိမး် စား အကျိုးခစားခွင့် ရရှိမည့်
အသက်မြပည့်မီ အာမခထားသူက မိမိဆန္ဒအ လျာက် အလပ်မှ နတ်ထွက်ြခင်း
သိ ့မဟတ် ဤဥပ ဒနှင့် မသက်ဆိင်သည့် အြခားလပ်ငန်း ဌာနတစ်ခခသိ ့
ြပာင်း ရ ့ြခင်းြပု သာအခါ(၁) အာမခထားသူသည်

အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်းမရှိမ

အကျိုးခစားခွင့်၊

သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား အကျိုးခစားခွင့်နှင့် ကျန်ရစ်သူအကျိုး ခစားခွင့်
ရန်ပ ငွသိ ့ ထည့်ဝင် ကး ငွကိ လ ပါင်း ၁၈၀ အထိ

ပးသွင်း ပီး

ြဖစ်လ င် ထိအာမခထားသူ ထည့်ဝင် ကး ပးသွင်းခဲ့ သာ ကာလတွင်
ရရှိခဲ့သည့် ပျမ်းမ လပ်ခတစ်လစာ၏ ၁၂ ဆကိ ထိသူ၏ ဆန္ဒအရ
အရစ်ကျြဖစ် စ၊ တစ်လးတစ်ခဲတည်းြဖစ် စ ခစားခွင့်ရှိသည်။
(၂) အာမခထားသူသည် ထည့်ဝင် ကး ငွကိ လ ပါင်း ၁၈၀ ထက်ပိ၍
ပးသွငး် ထားလ င် ပဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ

ခစားခွင့်များအြပင် ထိကာလ

အတွင်း အလပ်ရှင်ကထည့်ဝင်ခဲ့သည့် ထည့်ဝင် ကး ငွ၏ ၄၀ ရာခိင်နန်း
နှင့်

ထိသိ ့မိမိက

ပိ၍

ပးသွင်းထားသည့်

ထည့်ဝင် ကး ငွတိ ့ကိ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အတိးနှင့်တကွ ထိရန်ပ ငွထဲမှ ြပန်လည်
ထတ်ယခ
ူ င
ွ ့် ရှိသည်။
့ င်
(၃) အာမခထားသူသည် ပဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ ရန်ပ ငွသိ ့ ထည်ဝ
၃၆

လ

အထက်မှ

လ ပါင်း

၁၈၀

အာက်

ကး ငွကိ

ပးသွင်းထားပါက

အလပ်ရှင်က မိမိအတွက် အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်းမရှိမ အကျိုးခစားခွင့်၊
သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား အကျိုးခစားခွင့်နှင့် ကျန်ရစ်သူ အကျိုးခစားခွင့်
ရန်ပ ငွသိ ့ ပးသွင်းထားသည့် ထည့်ဝင် ကး
ထိကာလအတွင်း

မိမိက

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

ထည်ဝ
့ င်ခသ
့ဲ ည့်
အတိးနှင့်တကွ

ငွ၏ ၄၀ ရာခိင်နန်းနှင့်
ထည့်ဝင် ကး ငွတိ ့ကိ
ထိရန်ပ ငွမှ

ြပန်လည်

ထတ်ယခ
ူ င
ွ ့် ရှိသည်။
(၄) အလပ်ရှင်သည် အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်းမရှိမ၊ အကျိုးခစားခွင့်၊ သက်ြပည့်
အ ငိမ်းစား အကျိုးခစားခွင့်နှင့် ကျန်ရစ်သူ အကျိုး ခစားခွင့် ရန်ပ ငွသိ ့
အာမခထားသူအတွက် မိမိက ၃၆ လ နှင့် အထက်

ပးသွင်းထားသည့်

ထည့်ဝင် ကး ငွများ၏ ၂၅ ရာခိင်နန်းကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ
အတိးနှင့်တကွ ထိရန်ပ ငွမှ ြပန်လည်ထတ်ယူခွင့်ရှိသည်။
(ခ)

အလပ်တွင်

ထိခိက်ဒဏ်ရာရမ ကာင့်

အာမခထားသူ

အ မဲတမ်းလးဝ

မသန်စွမ်းြခင်း သိ ့မဟတ် သဆးြခင်းြဖစ်သည့်အခါ(၁) အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်းမရှိမ

အကျိုးခစားခွင့်၊

သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား

အကျိုးခစားခွင့်နှင့် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွသိ ့ ၃၆ လနှင့်
အထက်

အာမခထားသူက

ပးသွင်းထားသည့်

လည်း ကာင်း၊ အလပ်ရှင်က
၄၀

ပးသွင်းထားသည့် ထည့်ဝင် ကး ငွ၏

ရာခိင်နန်းကိလည်း ကာင်း၊

မ သဆးမီ အမည်စာရင်း

ထည့်ဝင် ကး ငွကိ

အာမခထားသူက

ြဖစ် စ၊

ထိသူ

ပးသွင်းြခင်းခရသူက ြဖစ် စ၊ ထိသိ ့ အမည်

စာရင်း ပးသွင်းြခင်းမရှိခဲ့လ င်

အာမခထားသူအား

မှီခိသူကြဖစ် စ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အတိးနှင့် တကွ ြပန်လည်ထတ်ယူခွင့်ရှိသည်။
(၂) အလပ်ရှင်သည် အာမခထားသူအတွက် ပဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါရန်ပ ငွသိ ့
မိမိက ၃၆ လနှင့်အထက်

ပးသွင်းထားသည့် ထည်ဝ
့ င် ကး

ငွ၏၂၅

ရာခိင်နန်းကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အတိးနှင့်တကွ ထိရန်ပ ငွမှ
ြပန်လည်ထတ်ယူခွင့်ရှိသည်။
(ဂ)

အာမခထားသူက မိမိဆန္ဒအ လျာက် အလပ်မှနတ်ထွက်ြခင်း၊ ဤဥပ ဒနှင့်
မသက်ဆိင်သည့် အြခားလပ်ငန်းဌာန တစ်ခခသိ ့ ြပာင်း ရ ြခင်
့ း၊ သက်ြပည့်
အ ငိမး် စားယူြခင်း၊အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်းမရှိြခင်း၊ အလပ်တွင်ထိခိက်မ ကာင့်
အ မဲတမ်း လးဝမသန်စွမ်းြခင်း သိ ့မဟတ် မည်သည့်အ ကာင်း ကာင့် မဆိ
သဆးြခင်းြဖစ်သည့်အခါ(၁) ထိအာမခထားသူသည်လည်း ကာင်း၊ အာမခထားသူ

သဆး ပီး နာက်

ထိသူက အမည်စာရင်း ပးသွင်းြခင်းခရသူ သိ ့မဟတ် ထိသိ ့ အမည်
စာရင်း ပးသွင်းြခင်း မရှိခဲ့လ င် ထိသူအား မှီခိသူသည်လည်း ကာင်း
အလပ်လက်မ့ဲ အကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွသိ ့ အာမခ ထားသူက ၃၆ လနှင့်
အထက်

ပးသွင်းထားသည့် ထည့်ဝင် ကး ငွကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်

အညီ အတိးနှင့်တကွ ြပန်လည် ထတ်ယူခင
ွ ့်ရှိသည်။
(၂) အလပ်ရှင်သည် ထိအာမခထားသူအတွက် အလပ်လက်မဲ့အကျိုး ခစားခွင့်
ရန်ပ ငွသိ ့ မိမိက ၃၆ လနှင့်အထက် ပးသွင်းထားသည့် ထည့်ဝင် ကး
ငွကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အတိးနှင့်တကွ ြပန်လည် ထတ်ယူခင
ွ ့်
ရှိသည်။
(ဃ) လူမဖူလ ရးအိမ်ရာ စီမကိန်းရန်ပ ငွသိ ့ ထည့်ဝင် ကး ပးသွင်းထားသူသည်
အိမ်ရာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်

အကျိုးခစားခွင့်

တစ်စတစ်ရာမရရှိမီ

အာက်ပါ

အ ြခအ န တစ်ရပ်ရပ် ပ ပါက်ပါက အာမခထားသူက ြဖစ် စ၊ ထိအာမခ
ထားသူ သဆးပါက ထိသူမ သဆးမီ အမည်စာရင်း ပးသွင်းြခင်း ခရသူက
ြဖစ် စ၊ ထိသိ ့ အမည်စာရင်း ပးသွင်းခဲ့ြခင်း မရှိလ င် အာမခထားသူအား
မှီခိသူကြဖစ် စ ထိအာမခထားသူက လူမဖူလ ရး အိမရ
် ာစီမကိနး် ရန်ပ ငွသိ ့
ပးသွင်းခဲ့ သာ

ထည့်ဝင် ကး ငွအားလးကိ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

အတိးနှင့်တကွ ြပန်လည်ထတ်ယူခွင့်ရှိသည်(၁) သက်ြပည့်အ ငိမ်းစားယူြခင်း၊
(၂) အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်း မရှိမြဖစ်ြခင်း၊
(၃) အလပ်တွင် ထိခိက်မ ကာင့် အ မဲတမ်းလးဝ မသန်စွမ်းြခင်း၊
(၄) အလပ်မှ

နတ်ထွက်ြခင်း၊

အလပ်မှ

ထတ်ပယ်ခရြခင်း

သိ ့မဟတ်

သဆးြခင်း။
အကျိုးခစားခွင့်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တားြမစ်ချက်
၇၁။ မည်သူမ (က) ဤဥပ ဒနှင့်အညီ
လည်း ကာင်း၊

ပးသည့်

အကျိုးခစားခွင့်များကိ

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့၏

ဝရမ်းကပ်ြခင်း သာ်

ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ

လဲ ြပာင်းြခင်း

သိ ့မဟတ် လက်ခြခင်း သာ်လည်း ကာင်း မြပုရ။
(ခ)

လူမဖူလ ရးနှင့်အလပ်တင
ွ ်

ထိခိက်မ

အကျိုးခစားခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကိ

မရိး

မ ြဖာင့် သာ သ ဘာြဖင့် တာင်းဆိြခင်းမြပုရ။
ကျန်ရစ်သူ အကျိုးခစားခွင့်
၇၂။ အကျိုးခစားခွင့် ရထိက်ခွင့်ရှိ သာ အာမခထားသူ

သဆးလ င် ထိ သဆးသည့်

န ့ရက်အထိ မ ပးရ သး သာ အကျိုးခစားခွင့်ကိ အာမခထားသူက အမည်စာရင်း
ပးသွင်းြခင်းခရသူသည်လည်း ကာင်း၊ ထိသိ ့ အမည်စာရင်း ပးသွင်းြခင်းမရှိခဲ့လ င်
ထိသူအား မှီခိသူသည်လည်း ကာင်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ခစားခွင့် ရှိသည်။
အကျိုးခစားခွင့်များ တာင်းဆိရမည့် ကာလကန် ့သတ်ချက်
၇၃။ လူမဖူလ ရးရန်ပ ငွနင
ှ ့် အလပ်တွင် ထိခိက်မ အကျိုးခစားခွင့်ရန်ပ ငွတိ ့မှ ခစားခွင့်
ရှိသူအား ပးသည့် အကျိုးခစားခွင့် တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍(က)

တာင်းဆိပိင်ခွင့်ရှိသူသည် အကျိုးခစားခွင့်အတွက် အရစ်ကျြဖစ် စ၊ လစဉ်
ြဖစ် စ

ပးရန်ခွင့်ြပုပါက ထတ်ယူခွင့်ရှိသည့်

န ့မှစ၍

အာက်ပါ ကာလ

အတွင်း သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်လူမဖူလ ရးရးသိ ့ အ ထာက်အထားများ ပူးတွဲ၍
တာင်းဆိရမည်(၁) သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား အကျိုးခစားခွင့်ကိ အာမခထားသူ ပဒ်မ ၃၄ အရ
သတ်မှတ် သာ အ ငိမ်းစားယူရန် အသက်ြပည့်သည့် န ့မှစ၍ တစ်နှစ်၊
(၂) အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်းမရှိမ

အကျိုးခစားခွင့်ကိ

ဆးသက် သခ

လက်မှတ် ထတ် ပးသည့် န ့မှစ၍ တစ်နှစ်၊
(၃) အလပ်ကိ

အ ကာင်းြပု၍

မဟတ်ဘဲ

သဆးမအတွက်ကျန်ရစ်သူ

အကျိုးခစားခွင့်ကိ အာမခထားသူ သဆးသည့် န ့မှစ၍ တစ်နှစ်၊
(၄) အလပ်တွင်ထိခိက်မ ကာင့် အ မဲတမ်းမသန်စွမ်းမ အကျိုးခစား ခွင့်ကိ
အာမခထားသူ ထိခိက်သည့် န ့ သိ ့မဟတ် ယာယီမသန်စွမ်းမ အကျိုး
ခစားခွင့် ကာလကန်ဆးသည့် န ့မှစ၍ တစ်နှစ်၊
(၅) အလပ်ကိ

အ ကာင်းြပု၍

သဆးမအတွက်

ကျန်ရစ်သူ

ခစားခွင့်ကိ အာမခထားသူ သဆးသည့် န ့မှစ၍ တစ်နှစ်၊

အကျိုး

(ခ)

ပဒ်မခွဲ(က)ပါ

အကျိုးခစားခွငမ
့် ျားမှအပ ဤဥပ ဒပါ ကျန်အကျိုး ခစားခွင့်

များအတွက် တာင်းဆိသင့်သည့် န ့မှစ၍ သးလအတွင်း သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်
လူမဖူလ ရးရးသိ ့ အ ထာက်အထားများပူးတွ၍
ဲ
တာင်းဆိရမည်။
(ဂ)

ပဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ) တိ ့အရ သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလ ကျာ်လွန် သာ်လည်း
ခိင်လ သာ

အ ကာင်းြပချက်ြဖင့်

တင်ြပ တာင်းဆိနိင်သည်။

ခိင်လ သာ

အ ကာင်းြပချက်မရှိပါက တာင်းဆိခွင့် မရှိ စရ။
ထည့်ဝင် ကး ငွနှင့် အကျိုးခစားခွင့်မှတ်တမ်းများထားရှိြခင်းနှင့် တင်ြပြခင်း
၇၄။ ဤဥပ ဒနှင့်သက်ဆိင်သည့် လပ်ငန်းဌာနအသီးသီး၏ အလပ်ရှင်သည် မိမိနှင့် မိမ၏
ိ
အာမခထားသူ

အလပ်သမားများအတွက်

လူမဖူလ ရးရန်ပ ငွနှင့်

ထိခိက်မ အကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွများသိ ့ ထည့်ဝင် ကး ငွများ

အလပ်တွင်
ပးသွင်း သာ

မှတ်တမ်းထားရှိြခင်း၊ အာမခထားသူ တစ်ဦးချင်းစီအလိက် ရရှိ သာ အကျိုးခစား
ခွင့်များကိ မှတ်တမ်းထားရှိြခင်းနှင့် အာမခထားသူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်

ငွစာရင်း

ဖွင့်လှစ်ထားရှိြခင်း တိ ့ကိ ြပုလပ်ရမည်။ ထိမှတ်တမ်းနှင့် စာရင်းများကိ သက်ဆိင်ရာ
မို ့နယ်လူမဖူလ ရးရးသိ ့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တင်ြပရမည်။
အလပ်မှတ်တမ်းနှင့်စာရင်းများထားရှိြခင်း
၇၅။ ဤဥပ ဒနှင့် သက်ဆိင်သည့် လပ်ငန်းဌာနများ၏ အလပ်ရှင်သည်(က)

အာက်ပါမှတ်တမ်းနှင့် စာရင်းများကိ မှန်ကန်စွာ ြပုစထားရှိ ပီး သက်ဆိင်ရာ
လူမဖူလ ရးရးသိ ့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တင်ြပရမည်(၁) အလပ်သမားများ န ့စဉ်အလပ်တက်ဆင်း မှတ်တမ်းနှင့်စာရင်းများ၊
(၂) အလပ်သမား အသစ်ခန် ့ထားြခင်း၊ အလပ်သမားအား အလပ် ြပာင်းလဲ
၍ အလပ်လပ် စြခင်း၊ အလပ်ရပ်စဲြခင်း၊ အလပ်မှ ထတ်ပယ်ြခင်းနှင့်
အလပ်မှ နတ်ထွက်ြခင်း မှတ်တမ်းများ၊
(၃) အလပ်သမားအား ရာထူးတိးြမင့် ပးြခင်းနှင့် လပ်ခ ပးြခင်းမှတ်တမ်းများ၊
(၄) အလပ်ရှင်၊

မန် နဂျာနှင့်

အပ်ချုပ်သူတိ ့၏

မှတ်တမ်းနှင့်စာရင်းများ၊

ယင်းတိ ့ အ ြပာင်းအလဲ မှတ်တမ်းများ။
(ခ)

အာက်ပါကိစ္စများ ပ ပါက်လာပါက သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်လူမဖူလ ရးရးသိ ့

အ ကာင်း ကားရမည်(၁) အလပ်သမားဦး ရ

ြပာင်းလဲြခင်းနှင့်

လပ်ငန်းဌာန

နရပ်လိပ်စာ

ြပာင်းလဲြခင်းများ၊
(၂) အလပ်ရှင် ြပာင်းလဲြခင်း၊ လပ်ငန်း ြပာင်းလဲြခင်း၊ အလပ်ရပ်ဆိင်းြခင်း
နှင့် အလပ်ပိတ်သိမ်းြခင်းများ၊
(၃) အလပ်တွင် ထိခိက်မ ကာင့် ဒဏ်ရာရရှိြခင်း၊

သဆးြခင်းနှင့်

ရာဂါ

ရြခင်းများ။
(ဂ)

အလပ်မှတ်တမ်းနှင့်
ဒသဆိင်ရာ

စာရင်းများကိ

လူမဖူလ ရးရး

ဤဥပ ဒအရ

လူမဖူလ ရးရးချုပ်နှင့်

အဆင့်ဆင့်တိ ့က

တာဝန် ပးအပ် သာ

စစ် ဆး ရး အဖွဲ ့ သိ ့မဟတ် အရာရှိက တာင်းဆိသည့်အခါ တင်ြပရမည်။
စစမ်းစစ် ဆးြခင်း
၇၆။ လူမဖူလ ရးနှင့် အလပ်တွင်ထိခိက်မ အာမခအကျိုးခစားခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍(က) လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့သည် အလပ်ရှင်များက ဤဥပ ဒအရ ထားရှရ
ိ မည့် အလပ်
မှတ်တမ်းနှင့် စာရင်းများကိ စနစ်တကျထားရှိြခင်း ရှ၊ိ မရှ၊ိ လူမဖူလ ရး
ရန်ပ ငွနှင့် အလပ်တွင်ထိခိက်မအကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွများသိ ့ ထည့်ဝင် ကး
ပးသွငး် သာ မှတ်တမ်းများထားရှိြခင်း ရှိ မရှ၊ိ မှန်ကန်စွာ

ပးသွင်းြခင်း ရှိ

မရှိ၊ အာမခထားသူ တစ်ဦးချင်းအလိက် ငွစာရင်းများ ဖွင့်လှစ်ထားြခင်း ရှိ မရှ၊ိ
အာမခထားသူ အလပ်သမားများက လူမဖူလ ရးနှင့် အလပ်တွင် ထိခိက်မ
အကျိုးခစားခွင့်များကိ မှန်ကန်စွာ ထတ်ယူ ရရှိြခင်း ရှိမရှိနှင့် သတ်မှတ်
ထား သာ အစီရင်ခစာများ တင်ြပြခင်း ရှိ မရှိ တိ ့ကိ သိရှိနိင်ရန်နှင့်

ြဖရှင်း

ဆးြဖတ်နိင်ရန် အလိ ့ငှာ သက်ဆိင်ရာလပ်ငန်း ဌာနသိ ့ စစမ်းစစ် ဆးြခင်း
သိ ့မဟတ် သင့် လျာ် သာ ပဂ္ဂိုလ်ကိြဖစ် စ၊ စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်း၍
ြဖစ် စ စစမ်းစစ် ဆး စြခင်းြပုနိင်သည်။
(ခ)

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့ကြဖစ် စ၊
သိ ့မဟတ်
အလပ်ရှင်နှင့်

ယင်းအဖွဲ ့က

တာဝန် ပးြခင်းခရသည့်

စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့ကြဖစ် စ

လိအပ်ပါက

အလပ်သမားများကိလည်း ကာင်း၊

ပဂ္ဂိုလ်

သက်ဆိင်ရာ

စစမ်းစစ် ဆးရာတွင်

လိအပ် သာ

အြခားပဂ္ဂိုလ်များကိလည်း ကာင်း

ဆင့်ဆိ

စစ် မးြခင်းနှင့်

သက် သခ စာတမ်းအမှတ်အသားများကိ တင်ြပ စြခင်းတိ ့ကိ ြပုနိင်သည်။
(ဂ)

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့ကြဖစ် စ၊

ယင်းအဖွဲ ့က

တာဝန် ပးြခင်းခရသည့်

ပဂ္ဂိုလ်

သိ ့မဟတ် စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့ကြဖစ် စ လိအပ်ပါက လပ်ငန်းဌာန အတွင်း
ဝင် ရာက်စစ် ဆးြခင်း ြပုနိင်သည်။
အလပ်ရှင်များ၏ တာဝန်နင
ှ ့် စပ်လျဉ်း၍ တားြမစ်ချက်များ
၇၇။ လူမဖူလ ရးနှင့် အလပ်တွင်ထိခိက်မ အကျိုးခစားခွင့်နှင့် သက်ဆိင် သာလပ်ငန်း
ဌာန၏ မည်သည့်အလပ်ရှငမ
် (က) ပဒ်မ ၇၄ နှင့် ပဒ်မ ၇၅ ပဒ်မခွဲ (က) တိ ့ပါ မှတ်တမ်းများကိ မမှန်မကန်
ြပုစထားရှိြခင်း၊ ြပင်ဆင် ြပာင်းလဲြခင်း သိ ့မဟတ် ပယ်ဖျက်ြခင်းမြပုရ။
(ခ)

သက်ဆိင်ရာ

အလပ်သမားဦး ရနှင့်

မို ့နယ်လူမဖူလ ရးရးသိ ့

ထည့်ဝင်

ကး ငွတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မမှန်မကန် တင်ြပအစီရင်ခြခင်းမြပုရ။
(ဂ)

ဤဥပ ဒအရြဖစ် စ၊

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့၏

တာဝန် ပးအပ်ချက်အရြဖစ် စ

စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့ သိ ့မဟတ် အရာရှက
ိ
ထိမှတ်တမ်းများ၊ အစီရင်ခစာ များနှင့်
အြခားလိအပ် သာ

စာရွက်စာတမ်းများကိ

တင်ြပရန် တာင်းဆိသည့်အခါ

ြငင်းဆိြခင်း မြပုရ။
(ဃ) ဤဥပ ဒအရ ြဖစ် စ၊ လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့၏ တာဝန် ပးအပ်ချက်အရြဖစ် စ၊
ဒသဆိင်ရာ

လူမဖူလ ရးရးအဆင့်ဆင့်၏

တာဝန် ပးအပ်ချက်အရြဖစ် စ

စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့ သိ ့မဟတ် အရာရှိက ဆင့် ခ သည့်အခါ

လာ ရာက်ရန်

ပျက်ကွက်ြခင်းမရှိ စရ။
ထည့်ဝင် ကး ငွနှင့် ပျက်ကွက် ကးများကိ အရ ကာက်ခြခင်း
၇၈။ (က) လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့က တာဝန် ပးအပ် သာ အရာရှိသည် ပဒ်မ ၁၇၊ ၅၀ နှင့် ၈၈
တိ ့အရ

ှ ့် ပျက်ကွက် ကး
ပးသွငး် ရန် ပျက်ကွက်သည့် ထည့်ဝင် ကး ငွနင

များကိ

ပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်လ င်ြဖစ် စ၊ ပဒ်မ ၆၉၊ ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ

ကျခရမည့်

အကျိုးခစားခွင့်များနှင့်

ပျက်ကွက်လ င်ြဖစ် စ

ြမခွန်မ ြပ

ကန်ကျစရိတ်များကိ

ပးသွငး် ရန်

ကျန် ငွြဖစ်ဘိသကဲ့သိ ့ လည်း ကာင်း၊

တရားမမတွင် ဒီကရီကိ အတည်ြပုသကဲ့သိ ့ လည်း ကာင်း၊ သတ်မှတ်ချက်
များနှင့်အညီ လိအပ် သာ လပ်ပိင်ခွင့်များကိ ကျင့်သး၍ အရ ကာက်ခရမည်။
(ခ)

ပဒ်မခွဲ (က) အရ

ကာက်ခရရှိမကိ စီမခန် ့ခွဲရာတွင် လူမွဲအြဖစ် ခယူြခင်း

အက်ဥပ ဒအရြဖစ် စ၊
လည်း ကာင်း၊
လည်း ကာင်း
တစ်ရပ်ရပ်

ြမန်မာကမ္ပဏီများ

အစစပ်လပ်ငန်း

အက်ဥပ ဒအရ

အက်ဥပ ဒအရ

ဖျက်သိမ်းသည့်အခါတွင်ြဖစ် စ၊

အရြဖစ် စ

ရရန်ရှိသည့်

ကမ္ပဏီကိ

အစစပ်လပ်ငန်းကိ

အြခားတည်ဆဲ

ကး မီများထက်

ဥပ ဒ

လူမဖူလ ရးနှင့်

အလပ်တွင်ထိခိက်မ အကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွအတွက် ဦးစား ပး၍ ရထိက်ခွင့်
ရှိ စရမည်။
(ဂ)

ပဒ်မခွဲ (က) နှင့်အညီ

ကာက်ခြခင်းခရသည့်

ငွ ပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်သူ

သည် ထိသိ ့အရ ကာက်ခ နသည့် ကာလအတွင်း မိမိပိင်
ပစ္စည်းနှင့်

မ ရ ့ ြပာင်းနိင် သာ

ပစ္စညး် တိ ့ကိ

ရ ့ ြပာင်းနိင် သာ

ဖျာက်ဖျက်ြခင်းကိ သာ်

လည်း ကာင်း၊ လူမဖူလ ရး အဖွဲ ့ သိ ့မဟတ် ယင်းအဖွဲ ့က တာဝန် ပးအပ် သာ
အရာရှ၏
ိ
ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လဲ ြပာင်း ပးြခင်းကိ သာ်
လည်း ကာင်း မြပုရ။

အခန်း(၈)
လူမဖူလ ရးရန်ပ ငွနင
ှ ့် အလပ်တင
ွ ် ထိခိက်မအကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွတိ ့ကိ ထူ ထာင်
ထိန်းသိမ်းြခင်း
၇၉။ (က) လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့သည် ဤဥပ ဒပါ ရည်ရွယ်ချက်များကိ အ ကာင်အထည်
ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် အလိ ့ငှာ လူမဖူလ ရးရန်ပ ငွနင
ှ ့် အလပ်တွင် ထိခိက်မ
အကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွတိ ့ကိ ထူ ထာင်၍ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။
(ခ)

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့သည် မိမ၏
ိ
လူမဖူလ ရးရန်ပ ငွနင
ှ ့် အလပ်တွင်ထိခိက်မ
အကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွတိ ့ြဖင့် ရပ်တည်ရမည်။

(ဂ)

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့ ရန်ပ ငွကိ အလပ်ရှင်နှင့်အလပ်သမားတိ ့၏ ထည်ဝ
့ င် ကး

ငွများြဖင့်လည်း ကာင်း၊
ြပည် ထာင်စဘ

ြပည် ထာင်စ

အစိးရအဖွဲ ့က

ခွင့်ြပုသည့်

ာ ရန်ပ ငွမှ ထာက်ပ့ ငွများြဖင့် လည်း ကာင်း ထူ ထာင်

ရမည်။
(ဃ) အလပ်တွင်

ထိခိက်မအကျိုးခစားခွင့်

ထည့်ဝင် ကး ငွများြဖင့်

ရန်ပ ငွကိ

လည်း ကာင်း၊

အလပ်ရှင်များ၏

ြပည် ထာင်စဘ

ာ

ရန်ပ ငွမှ

ထာက်ပ့ ငွများြဖင့် လည်း ကာင်းထူ ထာင်ရမည်။
(င)

ထူ ထာင်ထားသည့် လူမဖူလ ရး ရန်ပ ငွနှင့် အလပ်တွင် ထိခိက်မ အကျိုး
ခစားခွင့်

ရန်ပ ငွတိ ့ကိ

နိင်င တာ်ဘဏ်တစ်ခခတွင်ြဖစ် စ၊

လူမဖူလ ရး

အဖွဲ ့က ညန် ကားသည့် အြခားဘဏ်တစ်ခခတွင်ြဖစ် စ သတ်မှတ်ချက်များ
နှင့်အညီ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်၍ အပ်နှထားရမည်။
(စ)

လူမဖူလ ရး ရန်ပ ငွနှင့် အလပ်တွင် ထိခိက်မအကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွ တိ ့တွင်
ပဒ်မခွဲ (ဂ) နှင့် (ဃ) တိ ့ပါ ထည့်ဝင် ကး ငွနှင့်

ထာက်ပ့ ငွများ အြပင်

အာက်ပါတိ ့လည်းပါဝင်သည်(၁)

ရန်ပ ငွမှ

ငွစ ဆာင်းမ၊ အပ်နှမနှင့်

ချးငှားမများမှ ရရှိ သာ အတိး

ငွများ၊
(၂)

ဤဥပ ဒအရ ချမှတ်သည့် ပျက်ကွက် ကးများ၊

(၃)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်းများမှ တိးပွား ငွများ၊

(၄)

ြပည်တွငး် ြပည်ပမှ စတနာရှင်များ၏ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းသည့် ငွများ။

၈၀။ လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့၏

ငွစာရင်းတွင်

အာက် ဖာ်ြပပါ အဓိကရန်ပ ငွ နှစ်ရပ် ပါဝင်

ရမည် (က) လူမဖူလ ရး ရန်ပ ငွ(၁)

ကျန်းမာ ရးနှင့် လူမ ရး စာင့် ရှာက်မ ရန်ပ ငွ၊

(၂)

မိသားစ ထာက်ပ့မ ရန်ပ ငွ၊

(၃)

အလပ်လပ်ကိင်နိင်စွမ်း

မရှိမ

အကျိုးခစားခွင့်၊သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား

အကျိုးခစားခွင့်နှင့် ကျန်ရစ်သူ အကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွ၊
(၄)

အလပ်လက်မဲ့ အကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွ၊

(၅)

လူမဖူလ ရး အိမ်ရာစီမကိနး် ရန်ပ ငွ၊

(၆)

ပဒ်မ ၁၅ ၊ ပဒ်မခွဲ(က)၊ ပဒ်မခွဲငယ်(၅) နှင့် (၆) တိ ့အရ သတ်မှတ် သာ
အြခားလူမဖူလ ရး ရန်ပ ငွ။

(ခ)

အလပ်တွင် ထိခိက်မအကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွ။

၈၁။ လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့သည် ပဒ်မ ၈၀ အရ ဘဏ် ငွစာရင်းဖွင့်လှစ် ထိန်းသိမ်းထား သာ
ရန်ပ ငွများကိ အာမခထားသူများ အကျိုးအတွက် လိအပ်ပါက ရန်ပ ငွ ခါင်းစဉ်
လဲ ြပာင်း သးစွဲြခင်း ြပုနိင်သည်။
၈၂။ (က)

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့သည် သတ်မှတ်ထားသည့်

ငွစာရင်း လပ်ထးလပ်နည်း

များနှင်အ
့ ညီိ
(၁) မိမ၏

ရန်ပ ငွကိ

ဤဥပ ဒပါ

လူမဖူလ ရးစနစ်နှင့်

အလပ်တွင်

ထိခိက်မ အာမခစနစ်တိ ့နှင့် သက်ဆိင်ရာ အကျိုးခစားခွင့်များနှင့် စီမ
ခန် ့ခွဲ ရးကိစမ
္စ ျား အတွကသ
် ာ သးစွဲခွင့်ရှိသည်။
(၂) နိင်ငြခားသးစွဲ ငွ ရရှိပါက ထိနိင်ငြခားသး ငွကိ သီးြခားဘဏ်စာရင်း
ဖွင့်လှစ်ထားရှိ၍ ဤဥပ ဒပါ လူမဖူလ ရးစနစ်နှင့် အလပ်တွင် ထိခိက်မ
အာမခစနစ်တိ ့နှင့် သက်ဆိင်ရာ အကျိုးခစားခွင့်များနှင့် စီမခန် ့ခွဲ ရး
ကိစ္စများအတွက်သာ သးစွဲခွင့်ရှိသည်။
(ခ)

လူမဖူလ ရးရန်ပ ငွနှင့်

အလပ်တွင်ထိခိက်မအကျိုးခစားခွင့်

ရန်ပ ငွ

တိ ့သည် အာမခထားသူ အလပ်သမားများ၏ လူမဖူလ ရးနှင့် အလပ်တွင်
ထိခိက်မ အကျိုးခစားခွင့်အတွက် ထည့်ဝင် စ ဆာင်းထား သာ ငွ ြဖစ်သြဖင့်
ြပည် ထာင်စဘ
၈၃။

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့သည်

ာရန်ပ ငွသိ ့ ရ ငွအြဖစ် လဲ ြပာင်း ပးသွငး် ြခင်း မြပုရ။
လူမဖူလ ရး

ရန်ပ ငွနှင့်

အလပ်တွင်

ထိခိက်မအကျိုး

ခစားခွင့် ရန်ပ ငွတိ ့ကိ နည်းလမ်းတကျ ထိန်းသိမ်းထားရှိနိင်ရန်နှင့် စစ် ဆးြခင်း
ြပုနိင်ရန် အလိ ့ငှာ
ရးနှင့် ညိနင်း၍

ငွစာရင်းလပ်ထးလပ်နည်းများကိ ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်
ရးဆွဲ ပီး ယင်းလပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ

ငွစာရင်းများကိ

ြပုစထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။
၈၄။ လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့သည် ပဒ်မ ၇၉ နှင့် ပဒ်မ ၈၀ တိ ့အရ ထူ ထာင်ထားသည့် လူမ

ဖူလ ရးရန်ပ ငွနင
ှ ့် အလပ်တွင်ထိခိက်မ အကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွတိ ့ကိ တိးပွား
စ ရးအတွက် လတ်တ လာ အသးြပုရန် မလိ သးသည့် ရန်ပ ငွတိ ့ကိ တည်ဆဲ
ဥပ ဒနှင့်

ညီညွတ် ပီး

အကျိုးအြမတ်ရရှိနိင်မည့်

အာက်ပါ

လပ်ငန်းကိစ္စတိ ့ကိ

ဆာင်ရွက်နိင်သည်(က) နိင်င တာ်ဘဏ် တစ်ခခတွင်ြဖစ် စ၊ အြခားဘဏ် တစ်ခခတွင်ြဖစ် စ၊

ငွ

အပ်နှြခင်း၊ စ ဆာင်းြခင်း၊ ငွစလက်မှတ် ဝယ်ယူြခင်းနှင့် ငွ ချး သက် သခ
လက်မှတ် ဝယ်ယူြခင်း၊
(ခ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းတစ်ခခကိ လပ်ကိင်ြခင်းနှင့် အရင်းအနှီး ထည့်ဝင်ြခင်း၊

(ဂ)

ထည်ဝ
့ င် ကး ငွ

ပးသွင်းထားသူများအား သင့် လျာ် သာ စည်းကမ်းချက်

များြဖင့် အတိးသတ်မှတ၍
်
ချး ငွများ ထတ် ချးြခင်း၊
(ဃ) စီမကိန်းများချမှတ်၍

လူမဖူလ ရးအိမ်ရာများ

ရင်းနှီး

တည် ထာင် ပီး

ြမုပ်နှြခင်း၊
(င)

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့ပိင်
ပစ္စညး် များကိ

ရွ ့ ြပာင်းနိင် သာပစ္စည်းနှင့်

ငှားရမ်းြခင်း၊

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

အသးမလိသည့်

မ ရွ ့ ြပာင်းနိင် သာ
ထိပစ္စည်း

တစ်ခခကိ

ရာင်းချြခင်း သိ ့မဟတ် အြခားတစ်နည်းနည်း

ြဖင့် လဲ ြပာင်းြခင်း၊
(စ)

လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့၏ အကျိုးအတွက် အြခားလပ်ငန်းတစ်ခခကိ လပ်ကိင်ြခင်း။

၈၅။ လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့သည်

လူမဖူလ ရး

ရန်ပ ငွနှင့်

ခစားခွင့် ရန်ပ ငွတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လာမည့် ဘ

အလပ်တွင်ထခ
ိ ိက်မ

အကျိုး

ာ ရးနှစ်အတွက် ခန် ့မှန်း ြခ

ရ ငွနှင့် သး ငွများကိ ဖာ်ြပသည့် ရသးမှနး် ြခ ငွစာရင်းကိြပုစ ပီး အလပ်သမား
ဝန် ကီးဌာနမှတစ်ဆင့် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပရမည်။

အခန်း (၉)
ြပည် ထာင်စ ဘ

ာရန်ပ ငွမှ ထည့်ဝင် ထာက်ပ့ြခင်း

၈၆။ အလပ်သမားဝန် ကီးဌာနသည် လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့နှင့် ညိနင်း၍ ြပည် ထာင်စအစိးရ

အဖွဲ ့၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ဝန်ထမ်းဖွဲ ့စည်းပနှင့်အညီ လူမဖူလ ရးရးများ၊ ဆးရများနှင့်
ဆးခန်းများတွင် ဝန်ထမ်းများကိ ခန် ့အပ်တာဝန် ပး ပီး ၎င်းတိ ့၏ လစာ၊ စရိတ်၊
ပင်စင်လစာနှင့်
ဥပ ဒများ၊

အြခားခစားခွင့်များကိ
နည်းဥပ ဒများ၊

အစိးရဝန်ထမ်းများနှင့်

စည်းမျဉ်းများ၊

ညန် ကားချက်များနှင့် အညီ ြပည် ထာင်စ ဘ

သက်ဆိင်သည့်

စည်းကမ်းများ၊

အမိန် ့များ၊

ာရန်ပ ငွမှ ကျခ သးစွဲခွင့်ြပုရမည်။

၈၇။ (က) လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့သည် လူမဖူလ ရးရန်ပ ငွနှင့် အလပ်တွင်ထိခိက်မ အကျိုး
ခစားခွင့် ရန်ပ ငွတိ ့ြဖင့် ရပ်တည်၍ ထိရန်ပ ငွတိ ့မှ အကျိုးခစားခွင့်များ
ပးရာတွင် လ လာက်မ မရှိပါက အကျိုးအ ကာင်း ဖာ်ြပ၍ ြပည် ထာင်စ
ဘ

ာရန်ပ ငွမှ

ထည့်ဝင်ြခင်း၊

ထာက်ပ့ြခင်း

သိ ့မဟတ်

ချး ငွများ

ထတ် ချးြခင်း ြပုနိင်ရန် အလပ်သမားဝန် ကီးဌာနမှတစ်ဆင့် ြပည် ထာင်စ
အစိးရအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပ တာင်းခနိင်သည်။
(ခ)

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သည် ပဒ်မခွဲ (က) အရ တင်ြပ တာင်းခချက်နှင့်
စပ်လျဉ်း၍

စိစစ် ပီး

ရန်ပ ငွမှ

ထည်ဝ
့ င်ြခင်း၊

စည်းကမ်းချက်များြဖင့်
(ဂ)

သင့် လျာ် သာ

ထာက်ပ့ြခင်း

ြပည် ထာင်စဘ

သိ ့မဟတ်

ာ

သင့် လျာ်သည့်

ချး ငွများ ထတ် ချးြခင်း ြပုနိင်သည်။

အလပ်သမားဝန် ကီးဌာနသည်
သည့် ငွ၊ ထည့်ဝင် ငွ၊

ငွပမာဏကိ

ြပည် ထာင်စဘ

ာရန်ပ ငွမှ

ကျခသးစွဲ

ထာက်ပ့ ငွတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ နှစ်စဉ် ရသးမှန်း ြခ

ငွစာရင်းကိ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပ၍ အတည်ြပုချက်ရယူ ပီး
လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့အား စီမခန် ့ခွဲ စရမည်။
(ဃ) လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့သည်
ထည့်ဝင် ငွ၊
ရမည့်အြပင်

ြပည် ထာင်စဘ

ာရန်ပ ငွမှ

ကျခသးစွဲသည့် ငွ၊

ထာက်ပ့ ငွတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပမှန်စာရင်း စစ် ဆးမ ြပုလပ်
ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်၏

စာရင်းစစ် ဆးမကိလည်း

ခယူရမည်။ ထိ ့ြပင် နှစစ
် ဉ်စာရင်း စစ် ဆးချက်အစီရင်ခစာကိ အလပ်သမား
ဝန် ကီးဌာနသိ ့ တင်ြပရမည်။
(င)

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သည် ပဒ်မ ၁၃၊ ပဒ်မခွဲငယ် (င)၊ ပဒ်မခွဲငယ် (၁) နှင့်
ပဒ်မ

၈၄၊

ပဒ်မခွဲ

(ဃ)

တိ ့အရ

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့်

လူမဖူလ ရး အိမ်ရာစီမကိန်းများအတွက် ြမ နရာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူမဖူလ ရး
အဖွဲ ့၏

တင်ြပ တာင်းခချက်အ ပ

သင့် လျာ်သည့်
ြပုနိင်သည်။

စီမခန် ့ခွဲ သာ

ြမများမှ

ြမကွက်များကိ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ သးစွဲခွင့်

ထိ ့ြပင်

စီမကိန်းအတွက်

အစိးရက

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သည်

ြပည် ထာင်စဘ

ာရန်ပ ငွမှ

လူမဖူလ ရး

လိအပ်သလိ

အိမ်ရာ
ထာက်ပ့

ပးနိင်သည်။

အခန်း (၁၀)
စီမခန် ့ခွဲ ရးဆိင်ရာ အ ရးယူြခင်း၊ အြငင်းပွားမများကိ ြဖရှင်းဆးြဖတ်ြခင်းနှင့်
အယူခြခင်း ထည်ဝ
့ င် ကး ငွ ပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်မအတွက် ပျက်ကွက် ကး
၈၈။ (က) ဤဥပ ဒအရ ထည့်ဝင် ကး ပးရန် တာဝန်ရှိ သာ အလပ်ရှင်သည်(၁) သက်ဆိင်ရာ

လူမဖူလ ရးရန်ပ ငွနှင့်

ခစားခွင့် ရန်ပ ငွသိ ့ ထည့်ဝင် ကး ငွ

အလပ်တွင်ထိခိက်မ

အကျိုး

ပးသွငး် ရန် ပျက်ကွက်လ င်

ပျက်ကွက်သည့်လအတွက် ထည့်ဝင် ကး ငွ အြပင် ထည့်ဝင် ကး ငွ၏
၁၀ ရာခိင်နန်းကိ ပျက်ကွက် ကးအြဖစ် ထပ် ဆာင်း၍ သတ်မှတ်ချက်
များနှင့်အညီ

ပးသွင်းရမည်။ ထိ ့ြပင် ထည်ဝ
့ င် ကး ငွ

ပးသွငး် ရန်

ဆက်လက်၍ ပျက်ကွက် နလ င် ပျက်ကွက်သည့် လ အသီးသီးအတွက်
ဖာ်ြပပါ ပျက်ကွက် ကးကိ ထပ် ဆာင်း၍ ပးသွင်းရမည်။
(၂) သက်ဆိင်ရာ လူမဖူလ ရးရန်ပ ငွနှင့် အလပ်တွင် ထိခိက်မ အကျိုး
ခစားခွင့် ရန်ပ ငွသိ ့ အာမခထားသူ အလပ်သမား၏ လပ်ခကိ လ ာ့ြပ ပီး
ပးသွင်းရမည့်

ထည့်ဝင် ကး ငွကိ

လည်း ကာင်း၊

အလပ်သမားဦး ရကိ

လ ာ့၍

ပးသွင်းလ င် သာ်

ထိမ်ချန်၍

ထည်ဝ
့ င် ကး ငွ

ပးသွင်းလ င် သာ်လည်း ကာင်း၊ အလပ်သမား၏ လပ်ခထဲမှ နတ်ယူ
ထားသည့်

ထည့်ဝင် ကး ငွကိ

ပးသွင်းရန်

ပျက်ကွက်လ င် သာ်

လည်း ကာင်း ပဒ်မခွဲငယ် (၁) တွင် ြပ ာန်းထားသည့်အတိင်း ပျက်ကွက်
သည့်လအတွက်

လျာ့နည်းသည့် ထည်ဝ
့ င် ကး ငွ သိ ့မဟတ် နတ်ယူ

ထားသည့် ထည့်ဝင် ကး ငွ၏ ၁၀ ရာခိင်နန်းကိ ပျက်ကွက် ကးအြဖစ်
သက်ဆိင်ရာ ရန်ပ ငွသိ ့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

ပးသွင်းရမည်။

ထိသိ ့ ပးသွငး် ရန် ဆက်လက်၍ ပျက်ကွက် နလ င် ပျက်ကွက်သည့် လ
အသီးသီးအတွက် ဖာ်ြပပါ ပျက်ကွက် ကးကိ ထပ် ဆာင်း၍ ပးသွင်း
ရမည်။
(ခ)

သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်လူမဖူလ ရးရးသည် ပဒ်မခွဲ (က) အရ

ပးသွင်းရန်

ရှိ သာ ထည့်ဝင် ကး ငွနင
ှ ့် ပျက်ကွက် ကးတိ ့ကိ တွက်ချက် ပီးသတ်မှတ်
သည့်

န ့ရက်အတွင်း

ကားရမည်။ ထိ ့ြပင်

ပးသွင်းရန် သက်ဆိင်ရာ အလပ်ရှင်ထသိ ့ အ ကာင်း
ပးသွင်းသည့်

ငွ ကးများကိ သက်ဆိင်ရာ ရန်ပ ငွသိ ့

ပးသွင်း စရမည်။
အြငင်းပွားမများကိ ြဖရှင်းဆးြဖတ်ြခင်း
၈၉။ (က)

အာက် ဖာ်ြပပါ ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပ ပါက် သာ အြငင်းပွားမ
များကိ ြဖရှင်းဆးြဖတ် ပးရန် သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်လမ
ူ ဖူလ ရး ရးသိ ့ တင်ြပ
နိင်သည်(၁) လပ်ငန်းဌာနတစ်ခခသည် ဤဥပ ဒနှင့် သက်ဆိင်ြခင်း ရှိ မရှိ ကိစ၊္စ
(၂) အလပ်ရှင်နှင့် အလပ်သမားတိ ့သည် ဤဥပ ဒနှင့် သက်ဆိင်ြခင်း ရှိ မရှိ
ကိစ္စ၊
(၃) ဤဥပ ဒအရ

ထည့်ဝင် ကး ပးရန်

တာဝန်နှင့်

ထည့်ဝင် ကး ငွ၊

ပျက်ကွက် ကး ငွ ပမာဏနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ၊္စ
(၄) အကျိုးခစားခွင့်များ ရထိက်ခွင့် ရှိ မရှိ ကိစ္စ၊
(၅) အကျိုးခစားခွင့် အြပည့်အဝ ရ မရနှင့် ငွ ကးအကျိုးခစားခွင့် ပမာဏ
သိ ့မဟတ်ယင်းအကျိုးခစားခွင့် ပးသည့် နည်းလမ်းတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်
ကိစ္စ၊
(၆) အလပ်ရှင်က ပဒ်မ ၆၆၊ ပဒ်မခွဲ (က) ပါ တားြမစ်ချက်ကိ

ဖာက်ဖျက်

ကျူးလွန်သည့် အတွက် ထိခိက်နစ်နာမနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အာမခထားသူက
တင်ြပသည့် ကိစ္စ။

(ခ)

ပဒ်မခွဲ (က) ပါ အြငင်းပွားမများအနက် လူမဖူလ ရးနှင့် အလပ်တွင် ထိခိက်မ
အကျိုးခစားခွင့် တစ်ရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိင် သာ အြငင်းပွားမကိ လည်း ကာင်း၊
အလပ်ရှင်က ပဒ်မ ၆၆၊ ပဒ်မခွဲ (က) ပါ

တားြမစ်ချက်ကိ

ဖာက်ဖျက်

ကျူးလွန်သည့်အတွက် ထိခိက်နစ်နာမနှင့် သက်ဆိင် သာ အြငင်းပွားမကိ
လည်း ကာင်း မို ့နယ်လူမဖူလ ရးရးမှ တာဝန်ခ အရာရှိသည် အြငင်းပွားသူ
များကိ ဆင့် ခ ၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဦးစွာ စ့စပ်ညိနင်း ပီး နှစ်ဖက်
သ ဘာတူ ြဖရှင်း ပးရမည်။
(ဂ)

မို ့နယ်လူမဖူလ ရးရးမှ တာဝန်ခအရာရှိသည် ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ
ညိနင်း ပီး နှစ်ဖက်သ ဘာတူ

ြဖရှင်း ပး သာ်လည်း

ကိစ္စကိလည်း ကာင်း၊ ပဒ်မခွဲ (က) ပါ
လည်း ကာင်း

စ့စပ်

ြပလည်မမရရှသ
ိ ည့်

အြငင်းပွားမကိစ္စ တစ်ရပ်ရပ်ကိ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

စစမ်းစစ် ဆးမြပုလပ် ပီး

သင့် လျာ်သည့် ဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်နိင်ရန် ထိစစမ်းစစ် ဆး
ချက်များကိ

သ ဘာထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ

တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ် လူမဖူလ ရးရးသိ ့ တင်ြပရမည်။
(ဃ) ပဒ်မခွဲ (က) ပါ အြငင်းပွားသည့် ကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မည်သည့်တရား
ရးတွင်မ

တရားမ ကာင်းအရ

တရားစွဲဆိခွင့်

မရှိ စရ။

သိ ့ရာတွင်

ကျန်ရစ် သာ မှီခိသူများမှာ တရားဝင် အ မွဆက်ခသူများ ဟတ် မဟတ်ကိ
လည်း ကာင်း၊ ထိသူတိ ့က တရားဝင်အကျိုးဆက်ခခွင့် ရှိ မရှိကိ လည်း ကာင်း
အြငင်းပွားမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိင်ရာ တရားရး၏ ဆးြဖတ်ချက်အတိင်း
ြဖစ် စရမည်။
ူ ဖူလ ရးရးသည်၉၀။ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လမ
(က) ပဒ်မ ၈၉၊ ပဒ်မခွဲ (ဂ) အရ တင်ြပချက်ကိ စိစစ် ပီး လိအပ်ပါက စစမ်း
စစ် ဆးမများ ထပ်မြပုလပ်ြခင်း သိ ့မဟတ် ထပ်မြပုလပ် စြခင်း ြပုနိင်သည်။
(ခ)

ပဒ်မခွဲ (က) အရ

ဆာင်ရွက် ပီး နာက် သက်ဆိင်ရာ အြငင်းပွားသူများအား

ထ ချ ြဖရှင်းခွင့် ပးြခင်းနှင့် နှစဖ
် က် ကားနာြခင်းများြပု ပီး အြငင်းပွားမနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ သင့် လျာ်သည့် ဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်နိင်သည်။

လူမဖူလ ရး အယူခခအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့် အယူခြခင်း
၉၁။

(က) လူမဖူလ ရး အဖွဲ ့သည် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် လူမဖူလ ရး
ရး၏ဆးြဖတ်ချက်အ ပ

အယူခမကိ

ကားနာနိင်ရန်

သင့် လျာ် သာ

ပဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သည့် လူမဖူလ ရး အယူခခအဖွဲ ့ကိ ဖွဲ ့စည်းရမည်။
(ခ)

ပဒ်မ ၉၀၊ ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လမ
ူ
ဖူလ ရးရး၏ ဆးြဖတ်ချက်ကိ မ ကျနပ်သူသည် လူမဖူလ ရး အယူခ
ခအဖွဲ ့သိ ့

ထိဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်သည့် န ့မှ

ရက် ပါင်း

၆၀

အတွင်း

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အယူခနိင်သည်။
(ဂ)

လူမဖူလ ရးအယူခခအဖွဲ ့သည်
ကားနာ ပီး

ပဒ်မခွဲ

တိင်း ဒသ ကီး

(ခ)

သိ ့မဟတ်

အရ

အယူခမကိ

ြပည်နယ်

စိစစ်

လူမဖူလ ရးရး၏

ဆးြဖတ်ချက်ကိ အတည်ြပုြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သိ ့မဟတ်
လိအပ် သာ စစမ်းစစ် ဆးမများ ထပ်မြပုလပ် စ ပီး ြပန်လည်တင်ြပ စကာ
ဆးြဖတ်ြခင်း ြပုနိင်သည်။
ထည့်ဝင် ကး ငွနှင့်

ပျက်ကွက် ကး ပးသွင်းရန်

တမင်ပျက်ကွက်မအတွက်

တရား

စွဲဆိြခင်း၊
၉၂။ သက်ဆိင်ရာ

မို ့နယ်လူမဖူလ ရးရးသည်

ပျက်ကွက် ကးများကိ

ပးသွင်းရန်

အာက်ပါ အချက်တစ်ရပ်ရပ်

အလပ်ရှင်က

ထည့်ဝင် ကး ငွနှင့်

တမင်ပျက်ကွက် ကာင်း

တွ ရှ့ ိရသည့်အခါ

ပ ပါက်ပါက ထိပျက်ကွက်သည့် အလပ်ရှင်အား

သက်ဆိင်ရာ တရားရးတွင် တရားစွဲဆိနိင်သည်(က) ထည့်ဝင် ကး ငွနင
ှ ့်

ပျက်ကွက် ကးများ

အတွက် မို ့နယ်လူမဖူလ ရးရးက

ပးသွင်းရန်

နာက်ဆးထား၍

ပျက်ကွက်သည့်

ပးသွင်းရန် သတ်မှတ်

သည့် န ့မှ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း အလပ်ရှင်က ပးသွင်းမ မရှိြခင်း၊
(ခ)

ပဒ်မ ၉၁၊ ပဒ်မခွဲ(ခ) အရ အလပ်ရှင်က အယူခနိင်သည့်ကာလ ကန်ဆးြခင်း၊

(ဂ)

ပဒ်မ ၉၁၊ ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ အလပ်ရှင်က အယူခမတွင် လူမဖူလ ရး အယူခခ
အဖွဲ ့က ကားနာ ပီး ထည့်ဝင် ကး ငွနှင့် ပျက်ကွက် ကးများ

ပးသွင်းရန်

ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ် သာ်လည်း အလပ်ရှင်က ပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ြခင်း။

အခန်း (၁၁)
ြပစ်မနှင့် ြပစ်ဒဏ်များ
၉၃။ ပဒ်မ ၉၂ အရ တရားစွဲဆိြခင်းခရ သာ မည်သည့်အလပ်ရင
ှ ်မဆိ ထည့်ဝင် ကး ငွနှင့်
ပျက်ကွက် ကးများကိ

ပးသွင်းရန်

တမင်ပျက်ကွက် ကာင်း

စီရင်ြခင်း ခရလ င် ထိသူကိ တစ်နှစ်ထက်မပိ သာ

ြပစ်မထင်ရှား

ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊

ငွဒဏ်

ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။
၉၄။ (က) မည်သည့် အလပ်ရှင်မဆိ ပဒ်မ ၁၆၊ ပဒ်မခွဲ (က)နှင့် ပဒ်မ ၄၈၊ ပဒ်မခွဲ (က)
တိ ့ပါ

မှတ်ပတင်၍

အာမခထားရန်

တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကိ

လိက်နာ

ဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူကိ
တစ်နှစ်ထက် မပိ သာ

ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လး

ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊

ြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။
(ခ)

မည်သည့် အလပ်ရှင်မဆိ ပဒ်မ ၅၃၊ ပဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပဒ်မ ၇၇ နှင့် ပဒ်မ ၇၈၊ ပဒ်မခွဲ
(ဂ) တိ ့ပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ
စီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူကိ

ဖာက်ဖျက် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား

ြခာက်လထက် မပိ သာ

ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊

ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။
(ဂ)

မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၇၁ ပါ

တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ

ဖာက်ဖျက် ကာင်း

ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူကိ ြခာက်လထက် မပိ သာ ထာင်ဒဏ်
ြဖစ် စ၊ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။
(ဃ) မည်သည့်အလပ်ရှင်မဆိ ပဒ်မ ၅၄၊ ပဒ်မခွဲ (က)၊ ပဒ်မ ၇၄ နှင့် ပဒ်မ ၇၅ တိ ့ပါ
လိက်နာရမည့် တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက် ကာင်း
ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူကိ သးလထက် မပိ သာ

ထာင်ဒဏ်

ြဖစ် စ၊ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။
(င)

မည်သူမဆိ

ဤဥပ ဒအရ

ထတ်ြပန်သည့်

နည်းဥပ ဒများ၊

စည်းကမ်းနှင့် အမိန် ့တိ ့ပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ
ကာင်း

ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလ င်

ထိသူကိ

စည်းမျဉ်း၊

ဖာက်ဖျက် ကျူးလွန်
သးလထက်

မပိ သာ

ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ် ရမည်။

အခန်း (၁၂)
အ ထွ ထွ
၉၅။

(က) သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်လူမဖူလ ရးရးသည် ပဒ်မ ၉၃ နှင့် ပဒ်မ ၉၄ တိ ့အရ
ြပစ်မများကိ လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့၏ တရားစွဲဆိရန် ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် ရရှိ
မှသာ တရားစွဲဆိရမည်။
(ခ)

ပးရန်ရှိသည့် ထည့်ဝင် ကး ငွနှင့် ပျက်ကွက် ကးများအားလးကိ ပဒ်မခွဲ
(က) အရ တရားစွဲဆိြခင်းခရသူက တရားစွဲဆိခရ ပီး နာက် အ ပီးသတ်
အမိန် ့ ချမှတ်ြခင်း မြပုမီ သက်ဆိင်ရာ ရန်ပ ငွသိ ့

ပးသွင်းသည့်အခါ

သက်ဆိင်ရာ လူမဖူလ ရးရးက လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့၏ ခွင့်ြပုချက်ရယူ ပီး
ထိအမကိ ရပ်သိမ်း ပးရန် သက်ဆိင်ရာ တရားရးသိ ့ လ ာက်ထားရမည်။
၉၆။

ဤဥပ ဒအရ

ပးအပ် သာ လပ်ငန်းတာဝန်များကိ သ ဘာရိးြဖင့်

ဆာင်ရွက်

သာ မည်သည့်ပဂ္ဂိုလ် သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းကိမဆိ ြပစ်မ ကာင်းအရ သာ်
လည်း ကာင်း၊ တရားမ ကာင်းအရ သာ်လည်း ကာင်း တရားစွဲဆိခွင့် မရှိ စရ။
၉၇။

အစိးရဝန်ထမ်း မဟတ် သာ လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့၏ အဖွဲ ့ဝင်၊ အလပ်အမ ဆာင်
ကာ်မတီဝင်၊ လူမဖူလ ရး အယူခခအဖွဲ ့၏ အဖွဲ ့ဝင်၊ ဆးဘက်ဆင်
ိ ရာ အ က ပး
အဖွဲ ့၏ အဖွဲ ့ဝင်နင
ှ ့် ဤဥပ ဒအရ တာဝန် ပးအပ်သည့် အြခားအဖွဲ ့ဝင်တစ်ဦးဦး
သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် ဤဥပ ဒအရ

ပးအပ် သာ လပ်ငန်းတာဝန်

များကိ ထမ်း ဆာင် နချိန်တွင် ြပည်သူ ့ဝန်ထမ်းြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။
၉၈။

ဤဥပ ဒအရ

လူမဖူလ ရးရန်ပ ငွနှင့်

အလပ်တွင်

ထိခိက်မအကျိုးခစားခွင့်

ရန်ပ ငွသိ ့ ထည့်ဝင် ကး ငွနင
ှ ့် ပျက်ကွက် ကးများ ပးသွင်းြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍
လည်း ကာင်း၊ ဤဥပ ဒအရ ထတ် ပး သာ အကျိုးခစားခွင့်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍
လည်း ကာင်း

တဆိပ် ခါင်းခွန်နှင့်

ဝင် ငွခွန် ပး ဆာင်ြခင်းမှ

ကင်းလွတ်ခွင့်

ရှိ စရမည်။
၉၉။

နိင်င တာ်သမ္မတသည် နိင်င တာ်၏ အကျိုးငှာ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်အားလး
ကိြဖစ် စ၊ တစ်စိတ်တစ် ဒသကိြဖစ် စ အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်မည့်

လပ်ငန်းစီမချက်အရ လတ်တ လာ ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် မလိအပ် သး သာ ဒသများကိ

သာ်လည်း ကာင်း၊

ဤဥပ ဒနှင့်

သက်ဆိင်သည့်

လပ်ငန်းဌာန

သာ်လည်း ကာင်း၊ အလပ်ရှင်နှင့် အလပ်သမားအမျိုးအစားကိ

တစ်ခခကိ

သာ်လည်း ကာင်း

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်၍ ကင်းလွတ်ခင
ွ ့်ြပုနိင်သည်။
၁၀၀။ အလပ်သမားဝန် ကီးဌာနသည် နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရးဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်မ၊ ဘ
ရန်ပ ငွ

ဖူလမနှင့်

လည်း ကာင်း၊

လပ်ငန်းဌာနများ၏

စီးပွား ရးဖွ ဖ
့ ိုး

ာ

တိးတက်မတိ ့ကိ

ြပာင်းလဲလာသည့် လူမ ရးလိအပ်ချက်များကိ လည်း ကာင်း၊

နယ် ြမ ဒသအလိက်

ဇန်အလိက်

ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်မ

အ ြခအ နများကိ

လည်း ကာင်း အ ြခြပု၍ လူမဖူလ ရးရန်ပ ငွနှင့် အလပ်တွင်ထိခိက်မ အကျိုး
ခစားခွင့်

ရန်ပ ငွအတွက်

သတ်မှတ်ထားသည့်

ထည့်ဝင် ကးနန်းထားများနှင့်

အကျိုးခစားခွင့်များကိ ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် အာမခစနစ်များ အဆင့်ဆင့် အ ကာင်
အထည် ဖာ်ြခင်းကိ လူမဖူလ ရး အဖွဲ ့နှင့် ညိနင်း၍ ြပည် ထာင်စအစိးရ အဖွဲ ့၏
အတည်ြပုချက်ြဖင့် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်၍ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။
၁၀၁။ (က) ၁၉၅၄ ခနှစ် လူမဖူလ ရးအက်ဥပ ဒအရ သတ်မှတ်ထား သာ အာမခစနစ်
အတွက်

ထည့်ဝင် ကး ငွ ပးသွင်းခဲ့သည့်

အလပ်ရှင်နှင့်

အလပ်သမား

တိ ့သည် ဤဥပ ဒနှင့်အညီ တည် ထာင်ထား သာ လူမဖူလ ရး ရန်ပ ငွနှင့်
အလပ်တွင်ထိခိက်မ အကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွသိ ့ ထည့်ဝင် ကး

ငွများကိ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆက်လက် ပးသွင်းရမည်။
(ခ)

ဤဥပ ဒအာဏာတည် ပီး နာက်

တာင်းဆိခွင့်ရှိ သာ

အကျိုးခစားခွင့်

အားလးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပ ဒအရ သတ်မှတ်ထားသည့် ထည့်ဝင် ကး
ကာလ ြပည့်မီမှသာလ င် ဤဥပ ဒအရ ခွင့်ြပုထား သာ အကျိုးခစားခွင့်
များကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ခစားခွင့်ရှိ စရမည်။
(ဂ)

၁၉၅၄
အရပ်ရပ်

ခနှစ်၊

လူမဖူလ ရးအက်ဥပ ဒအရ

အာမခစနစ်အတွက်

ပးရန်ရသ
ိှ ည့်

အကျိုးခစားခွင့်များကိ

အ ထွ ထွ
ဤဥပ ဒပါ

ကျန်းမာ ရးနှင့် လူမ ရး စာင့် ရှာက်မရန်ပ ငွမှ ကျခသးစွဲရမည်။
(ဃ) ၁၉၅၄
ထိခိက်မ

ခနှစ်၊

လူမဖူလ ရးအက်ဥပ ဒအရ

အာမခစနစ်အတွက်

ပးရန်ရှိသည့်

အကျိုးခစားခွင့်များကိ

အလပ်တွင်
ဤဥပ ဒပါ

အလပ်တွင် ထိခိက်မ အကျိုးခစားခွင့် ရန်ပ ငွမှ ကျခသးစွဲရမည်။
၁၀၂။ အာမခထားသူသည် လပ်ခကိ နိင်ငြခားသး ငွြဖင့်ရရှိပါက လူမဖူလ ရးရန်ပ ငွနှင့်
အလပ်တွင်ထိခိက်မ

အကျိုးခစားခွင့်

ရန်ပ ငွတိ ့သိ ့

ထည့်ဝင် ကး ငွများကိ

သတ်မှတ်ထား သာနန်းထားများအတိင်း နိင်ငြခားသး ငွ
လူမဖူလ ရးနှင့်

အလပ်တွင်

ထိခိက်မအကျိုးခစားခွင့်

ပးသွင်းရမည် ြဖစ် ပီး
အသီးသီးကိလည်း

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ နိင်ငြခားသး ငွြဖင့် ခစားခွင့်ရှိ စရမည်။
၁၀၃။ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင်(က) အလပ်သမားဝန် ကီးဌာနသည် လူမဖူလ ရးအဖွဲ ့နှင့် ညိနင်း၍ လိအပ် သာ
နည်းဥပ ဒများ၊

စည်းမျဉ်းနှင့်

စည်းကမ်းများကိ

ြပည် ထာင်စအစိးရ

အဖွဲ ့၏အတည်ြပုချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်။
(ခ)

အလပ်သမားဝန် ကီးဌာနနှင့် လူမဖူလ ရးဖွဲ ့တိ ့သည် လိအပ် သာ အမိန် ့
ကာ်ြငာစာ၊ အမိန် ့၊ ညန် ကားချက်နင
ှ ့် လပ်ထးလပ်နည်းများကိ ထတ်ြပန်
နိင်သည်။

၁၀၄။ ဤဥပ ဒ စတင်အာဏာတည်သည့် န ့မှစ၍ ၁၉၅၄ ခနှစ်၊ လူမဖူလ ရးအက်ဥပ ဒ
သည် အာဏာတည်ြခင်းမှ ရပ်စဲ စရမည်။
ြပည် ထာင်စသမ္မတ

ြမန်မာနိင်င တာ်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ

က န်ပ်

လက်မှတ်

ရးထိးသည်။
(ပ) သိန်းစိန်
နိင်င တာ်သမ္မတ
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်

