ြပည်ေထာင်စသ
ု မ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံေရး၀န် ကီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ အမှတ်၊ ၆၄/ ၂၀၁၃
၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၅ ရက်
(၂၀၁၃ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင် လ ၁၂ ရက်)
အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံေရး၀န် ကီးဌာနသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အနည်းဆုံး
အခေက
ြ းေငွဥပေဒပုဒ်မ၃၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရအပ်နှင်းေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက် ြဖင့် ေအာက်ပါနည်းဥပေဒများကို ထုတ် ြပန်လိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်
ြ းေငွ နည်းဥပေဒများဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။
၁။ ဤနည်းဥပေဒများကို အနည်းဆုံးအခေက
၂။ ဤနည်းဥပေဒများတွင်ပါရှိေသာ စကားရပ်များသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ
ဥပေဒ တွင်ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။ ထို့ ြပင် ေအာက်ပါစကားရပ်များ
သည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည် (က) ဥပေဒ ဆိုသည်မှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ ဥပေဒကိုဆိုသည်။
(ခ) ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့်
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း
အလုပ်သမား အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ စိစစ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ
အမျိုးသားေကာ်မတီက ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့်
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းတို့တွင်
လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့်
အလုပ်သမားများအတွက်
အနည်းဆုံး အခေ ြကးေငွ သတ်မှတ်ေရးနှင့်ြပန်လည်သုံးသပ်ေရးတို့ကို ေဆာင်ရွက်ရန်
ဖွဲ့စည်း ေပးေသာအနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ စိစစ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီကို ဆိုသည်။
(ဂ) စိုက်ပျိုးေရးနှင့် ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်း အလုပသ
် မား အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွစိစစ်ေရး
လုပ်ငန်းေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ အမျိုးသားေကာ်မတီကစိုက်ပျိုးေရးနှင့် ေမွး ြမူေရး
လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် အလုပ်သမားများအတွက် အနည်းဆုံး အခေက
ြ း
ေငွသတ်မှတ်ေရးနှင့် ြပန်လည်သုံးသပ်ေရးတို့ကို ေဆာင်ရွက်ရန်ဖွဲ့စည်းေပးေသာ
အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ စိစစ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီကိုဆိုသည်။
(ဃ) လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ ဆိုသည်မှာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်
လုပ်ငန်းနှင့်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း အလုပ်သမားအနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွစိစစ်ေရး
လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊ စိုက်ပျိုးေရးနှင့်ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်း အလုပ်သမား အနည်းဆုံး
အခေက
ြ းေငွ စိစစ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီနှင့် ဥပေဒပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ဈ) အရ
အမျိုးသားေကာ်မတီက ဖွဲ့စည်းတာဝန်ေပးေသာ အခ
ြ ားလုပ်ငန်းေကာ်မတီများကို
ဆိုသည်။
(င) သုံးပွင့်ဆိုင်ကိုယ်စားလှယ် ဆိုသည်မှာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်၊ အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်
နှင့် အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်ကို ဆိုသည်။
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အခန်း (၂)
အမျိုးသားေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၃။ ဝန် ကီးဌာနသည် အမျိုးသားေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်း ြခင်း တို့ြပုနိုင်ေရး
အတွက် ေအာက်ပါဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏အမည်စာရင်းကို
နိုင်ငံေတာ်သမ္မတထံတင်ြပရမည် (က) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ေပးအပ်သင့်သည့်ကိုယ်
စားလှယ်များ၊
(ခ) ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့
အစည်း၏ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ၊
(ဂ) ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့
အစည်း၏ အလုပ်ရှင် ကိုယ်စားလှယ်များ၊
(ဃ) စိုက်ပျိုးေရးနှင့် ေမွးြမူေရး လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း၏အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များ၊
(င) စိုက်ပျိုးေရးနှင့် ေမွး ြမူေရးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း၏ အလုပ်ရှင် ကိုယ်စားလှယ်များ၊
(စ) အခေက
ြ းေငွသတ်မှတ်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင် ြပီး မျှတစွာေဆာင်ရွက်တတ်သူ
အခ
ြ ားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်များ။
၄။ နည်းဥပေဒ ၃ အရ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတထံ တင်ြပရာတွင် (က) အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်နှင့် အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေရတူညီရမည်။
(ခ) နိုင်ငံေတာ်သမ္မတက ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အမည်စာရင်းကို ေတာင်းဆိုလျှင်
ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်းကို ထပ်မံတင် ြပရမည်။
၅။ ဝန် ကီးဌာနက နည်းဥပေဒ ၃ အရ အဆို ြပုတင်ြပသည့်(က) အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်ရှင်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များသည် အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ
သတ်မှတ်ေရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း၏ အကျိုးအတွက် ေသာ်လည်း
ေကာင်း၊ အလုပ်သမား သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်တို့၏ အကျိုးအတွက် ေသာ်လည်း
ေကာင်း သယ်ပိုးေဆာင်ရွက်လိုသူများ ြဖစ်ရမည်။
(ခ) ကျွမ်းကျင်သူပုဂ္ဂိုလ်များသည် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ငန်းအေတွ့အကုံ
ရှိြပီး အလုပ်သမားနှင့်အလုပ်ရှင်တို့အ ြကား မျှတစွာေဆာင်ရွက်သူများ ြဖစ်ရမည်။
၆။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် (က) သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၏ေကာင်စီ၊ တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အစိုးရ
အဖွဲ့တို့က တင်ြပလာသည့် အမည်စာရင်းမှ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များ၊ အလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အလုပ်သမားများ၏ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အလုပ်ရှင်အဖွဲ့
အစည်း သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်များ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အခေက
ြ းေငွသတ်မှတ်ြခင်း
ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင် ြပီး မျှတစွာေဆာင်ရွက်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များပါ၀င်သည့်
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သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ်
ြပည်နယ်ေကာ်မတီများကို ဖွဲ့စည်းေပးရမည်။
(ခ) အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်ရှင်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ် ဦးေရကို တူညီစွာခန့် ထားရမည်။
(ဂ ) နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဥက္က ဋ္ဌနှင့်အတွင်းေရးမှူးတို့ကို တစ်ပါတည်း
သတ်မှတ်ေပးရမည်။ လိုအပ်ပါက ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌနှင့် တွဲဖက်အတွင်းေရးမှူးတို့ကို
သတ်မှတ်ေပးနိုင်သည်။
(ဃ) ဖွဲ့စည်းထားေသာ
ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊
တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ
သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီများကို လိုအပ်ပါက ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း သို့မဟုတ်
အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဦးကို အစားထိုးခန့်ထားခ
ြ င်း ြပုနိုင်သည်။
၇။ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွနှုန်းထား သတ်မှတ်ေရးနှင့် ထိုနှုန်းထားကို ြပန်လည်သုံးသပ်ြပင်ဆင်
ေရးတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ ပုံမှန်အစည်းအေဝးများကို တစ်နှစ်လျှင်နှစ် ကိမ်
ကျင်းပရမည်။ လိုအပ်လျှင် အထူးအစည်းအေဝးများကို ကျင်းပနိုင်သည်။ ထိုသို့ကျင်းပရာတွင် (က) အမျိုးသားေကာ်မတီဝင် အားလုံးကို ဖိတ် ြကားရမည်။
(ခ) အစည်းအေဝးတိုင်း၌ အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ ဥက္က ဋ္ဌက သဘာပတိအြဖစ် ေဆာင်ရက
ွ ်
ရမည်။ ဥက္က ဋ္ဌမတက်ေရာက်နိုင်လျှင် ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌက သဘာပတိအြဖစ် ေဆာင်ရက
ွ ်
ရမည်။
(ဂ ) အစည်းအေဝး တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသူ၏ ထက်ဝက်ေကျာ်တက်ေရာက်လျှင်အစည်း
အေဝး အထေမ
ြ ာက်သည်။
(ဃ) အေရး ကီးေသာ ဆုံးြဖတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်ရန်ရှိပါက အမျိုးသားေကာ်မတီ
ဝင်အားလုံး၏ သုံးပုံနှစ်ပုံ တက်ေရာက်ရမည်။
(င) အစည်းအေဝးဆုံး ြဖတ်ချက်ကို အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သူ အားလုံး၏ ထက်ဝက်
ေကျာ် ဆန္ဒမဲ ြဖင့်ဆုံးြဖတ်ရမည်။
(စ) အေက
ြ ာင်းအရာတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဥ်း၍ လျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲေပးခ
ြ င်း၊ မတ်တပ်ရပ် ြခင်း
သို့မဟုတ် လက်ေထာင် ြခင်းစသည့် ဆန္ဒြပုသည့် နည်းလမ်းများကို အသုံးြပုနိုင်သည်။
၈။ (က) သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ေ ြကာင့်စက်ရုံတစ်ရုံ၏လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ပါက သက်ဆိုင်
ရာပ
ြ ည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
ေကာ်မတီမှ စိစစ်ြပီး အမျိုးသားေကာ်မတီသို့ တင်ြပရမည်။
(ခ) အမျိုးသားေကာ်မတီသည် နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊
တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီတို့မှ စိစစ်တင် ြပေသာ
အချက်များကို အေလးထားစဥ်းစားပ
ြ ီး ထိုစက်ရုံပုံမှန် မလည်ပတ်နိုင်မီအချိန်အတွင်း
အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ခလစာကို သတ်မှတ်ေပးနိုင်သည်။

4
အခန်း (၃)
ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီများ
ဖွဲ့စည်းြခင်း
၉။ သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၏ေကာင်စီ၊ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရ
အဖွဲ့သည် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
ေကာ်မတီများဖွဲ့စည်းနိုင်ေရးအတွက် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊
အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အခေက
ြ းေငွသတ်မှတ် ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း
ကျွမ်းကျင် ြပီး မျှတစွာေဆာင်ရွက်မည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အမည်စာရင်းကို အမျိုးသားေကာ်မတီသို့
တင်ြပရမည်။
၁၀။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် နည်းဥပေဒ ၉ အရတင်ြပသည့် ကိုယ်စားလှယ်များဖ
ြ င့် ြပည်
ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီကို ေအာက်
ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည်(က) သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၏ေကာင်စမီ ှ တာဝန်ေပးအပ်
ဥက္က ဌ
သည့် ေကာင်စီဝင် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး
သို့မဟုတ် ြပည်နယ်များရှိ အလုပ်သမားေရးရာဝန် ကီး၊
(ခ) သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၏ေကာင်စီနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဒုတိယဥက္က ဌ
တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က တာဝန်ေပးအပ်
သူ၊
(ဂ) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်
အဖွဲ့ဝင်များ
ငါးဦး၊
(ဃ) ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့်ဝန်ေဆာင်မှု
အဖွဲ့ဝင်များ
လုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးေရးနှင့် ေမွး ြမူေရးလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်း၏
အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်ငါးဦး၊
(င) ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့်ဝန်ေဆာင်မှု
အဖွဲ့ဝင်များ
လုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးေရးနှင့် ေမွး ြမူေရးလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်း၏
အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်ငါးဦး၊
(စ) အခေက
ြ းေငွသတ်မှတ် ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင် ြပီး မျှတစွာ
အဖွဲ့ဝင်များ
ေဆာင်ရွက်တတ်သူအြခားပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦး၊
(ဆ) သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၏ေကာင်စီမှ တာဝန်ေပးအပ်သူ၊ အတွင်းေရးမှူး
သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်များရှိ အလုပ်
သမားညွှန် ြကားေရးဦးစီးဌာနမှ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
ဦးစီးမှူး၊
(ဇ) သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၏ေကာင်စီမှ တာဝန်ေပးအပ်သူ၊
တွဲဘက်
သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်များရှိ အလုပ်ရုံ အတွင်းေရးမှူး
နှင့်အလုပ်သမားဥပေဒစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနမှ
တိုင်းေဒသကီး
သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ဦးစီးမှူး၊

5
အခန်း (၄)
အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွဆိုင်ရာလုပ်ငန်းေကာ်မတီများ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၁၁။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွသတ်မှတ်ေရးနှင့် ြပန်လည်သုံးသပ်ေရး
တို့အတွက် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် အမျိုးသားေကာ်မတီ
၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အေထာက်အကူြပုနိုင်ရန် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းေကာ်မတီများကို ဖွဲ့စည်းနိုင်
သည်(က) ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့်
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း
အလုပ်သမားများ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ စိစစ်ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊
(ခ) စိုက်ပျိုးေရးနှင့်
ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်း အလုပ်သမားများ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ
စိစစ်ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊
(ဂ) အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွဆိုင်ရာ သုေတသနပ
ြ ုလုပ်ေရးနှင့်
အကံေပးလုပ်ငန်း
ေကာ်မတီ၊
(ဃ) အခ
ြ ားလိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ။
၁၂။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် ေကာ်မတီဝင်များထဲမှ အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ်
များ၊ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်း
များ၏ အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သည့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း အလုပ်သမားများ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွစိစစ်ေရး
လုပ်ငန်း ေကာ်မတီကို ဖွဲ့စည်းရမည်။
၁၃။ နည်းဥပေဒ ၁၂ အရ ဖွဲ့စည်းေသာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊
တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီများ၏ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း အလုပ်သမားများအတွက် အနည်းဆုးံ အခေက
ြ းေငွ
သတ်မှတ်ေရးဆိုင်ရာ အကံြပုချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်တွက်ချက်ြပီး အမျိုးသားေကာ်မတီသို့
သေဘာထားမှတ်ချက်များ တင်ြပရမည်။
၁၄။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် ေကာ်မတီဝင်များထဲမှ အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ်
များ၊ စိုက်ပျိုးေရးနှင့် ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း၏ အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်
များပါဝင်သည့် စိုက်ပျိုးေရးနှင့်ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်း အလုပသ
် မားများ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ
စိစစ်ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီကို ဖွဲ့စည်းရမည်။
၁၅။ နည်းဥပေဒ ၁၄ အရ ဖွဲ့စည်းေသာလုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊
တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီများ၏ စိုက်ပျိုးေရးနှင့်ေမွးြမူေရး လုပ်ငန်း
အလုပ်သမားများအတွက် အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်ေရးဆိုင်ရာ အကံ ြပုချက်များနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်တွက်ချက် ြပီး အမျိုးသားေကာ်မတီသို့ သေဘာထားမှတ်ချက်များ တင်ြပရမည်။
၁၆။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွဆိုင်ရာ
ြ ုလုပ်ေရး
ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ပညာရှင်များပါဝင်သည့် အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွဆိုင်ရာ သုေတသနပ
နှင့် အကံေပးလုပ်ငန်းေကာ်မတီကို ဖွဲ့စည်းရမည်။

6
၁၇။

နည်းဥပေဒ ၁၆ အရ ဖွဲ့စည်းေသာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် (က) လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေဒသအလိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊
အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အေခ
ြ ခံရမည့်အချက်များ
အေပါ် စာရင်းစစ်တမ်းများေကာက်ယူ ြခင်း၊ သုေတသနပ
ြ ုခ
ြ င်း၊ အနည်းဆုံးအခ
ေက
ြ းေငွေကာက်ယူေရး နည်းလမ်းများကို ေလ့လာခ
ြ င်းနှင့် သတ်မှတ်သင့်ေသာ
သို့မဟုတ် ြပင်ဆင်သတ်မှတ်သင့်ေသာ
အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွနှုန်းထားများကို
အမျိုးသားေကာ်မတီသို့ အကံ ြပုချက်များ တင်ြပရမည်။
(ခ ) အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ ပုံမှန်အစည်းအေဝးနှင့် အထူးအစည်းအေဝးများတွင် တက်
ေရာက် ေဆွးေနွးခွင့်နှင့် အကံြပုခွင့်ရှိသည်။
၁၈။ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများသည် လိုအပ်ပါက ြပည်ေထာင်စုနယ်
ြ ြပင်ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးခ
ြ င်း၊ စာရင်းစစ်တမ်းေကာက်
ေမ
ြ ၊ တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များသို့ ေမ
ယူြခင်းတို့ကို ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
အခန်း (၅)
သက်ဆငုိ သ
် ည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ
၁၉။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် သက်ဆိုင်
သည့် အလုပ်သမားငါးဦးနှင့်အထက်ြဖင့် လုပ်ကိုင်ေသာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်
လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးေရးနှင့် ေမွး ြမူေရးလုပ်ငန်း တို့တွင်ပါဝင်ေသာ လုပ်ငန်း
အမျိုးအစားများကို နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးအတွက်ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသ
ကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေဒသအလိုက်ြဖစ်ေစ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ ထုတ် ြပန်၍ သတ်မှတ်ရမည်။
၂၀။ နည်းဥပေဒ ၁၉ အရ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာထုတ်ြပန်၍ သတ်မှတ်ရာတွင် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်
ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေအာက်ပါလုပ်ငန်း
အမျိုးအစားများဖ
ြ င့် သတ်မှတ်နိုင်သည် (က) ချည်မျှင်နှင့် အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းများ၊
(ခ ) စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့် အေထွေထွ အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများ ၊
(ဂ ) သတ္တ ု၊ တွင်းထွက်ပစ္စည်းနှင့် ေကျာက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းများ၊
(ဃ) စားေသာက်ကုန်လုပ်ငန်းများ၊
(င ) ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများ၊
(စ ) စက္က ူနှင့် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများ၊
(ဆ) သစ်နှငသ
့် စ်ေတာထွက် အေခ
ြ ခံစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ၊
(ဇ ) ေကထည်၊ ေြမထည်၊ စဉ့်ထည်နှင့်အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်းများ၊
(ဈ) လူသုံးကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများ၊
(ည) လျှပ်စစ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများ၊
(ဋ) ဆက်သွယ်ေရး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊
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(ဌ)
(ဍ)
(ဎ)
(ဏ)
(တ)
(ထ)

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့် ေရထွက်ပစ္စည်း ဆက်စပ်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများ၊
အေထွေထွ စီးပွားေရးနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ၊
ဆိုင်များ၊ ကုန်သွယ်အလုပ်ဌာနများနှင့် အများပ
ြ ည်သူေဖျာ်ေြဖေရး အလုပ်ဌာနများ၊
သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ၊
ကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်သမားများဖ
ြ င့် လုပ်ကိုင်ေသာလုပ်ငန်းများ၊
ဟိုတယ်နှင့ခ် ရီးသွားလာေရးလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း
များ၊
(ဒ) အမျိုးသားေကာ်မတီက အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်၍ အခါအားေလျာ်စွာသတ်မှတ်
ေသာ အခ
ြ ားကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်းများ။
၂၁။ နည်းဥပေဒ ၁၉ အရ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာထုတ်ြပန်၍ သတ်မှတ်ရာတွင် စိုက်ပျိုးေရးနှင့် ေမွး ြမူ
ေရးလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေအာက်ပါလုပ်ငန်း အမျိုးအစားများဖ
ြ င့် သတ်မှတ်နိုင်သည် (က) လယ်၊ ယာ၊ ကိုင်း၊ ကျွန်း၊ ဥယျာဉ် ြခံေြမ၊ နှစ်ရှည်ပင် စိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်
လုပ်ငန်းများ၊
( ခ ) ကုန်းေန၊ ေရေနသတ္တ ဝါေမွးြမူခ
ြ င်း၊ ြခံေမွး၊ အိမ်ေမွးတိရစ္ဆာန်ေမွးြမူခ
ြ င်းလုပ်ငန်းများ၊
ပျားေမွး ြမူေရး၊ ပိုးေမွးြမူေရးလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ၊
(ဂ) အမျိုးသားေကာ်မတီက အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်၍ အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်
ေသာ အခ
ြ ားစိုက်ပျိုးေရးနှင့် ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ လုပ်ငန်းများ။
အခန်း (၆)
အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အေခ
ြ ခံရမည့်အချက်များ
၂၂။ အမျိုးသားေကာ်မတီက အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ သတ်မတ
ှ ်ြခင်းနှင့် ြပန်လည်သုံးသပ် ြခင်းြပု
ရာတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွဆိုင်ရာလုပ်ငန်းေကာ်မတီများက အကံ ြပုချက်
များနှင့် သေဘာထားမှတ်ချက်များ တင်ြပရာတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ
ေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီများက ေလ့လာစိစစ်တွက်ချက် ြပီး
အကံြပုခ
ြ င်းနှင့် ြပန်လည်သုံးသပ် ြခင်းြပုရာတွင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဥပေဒအခန်း (၅) ပုဒ်မ ၇ တွင်
ြပဋ္ဌာန်းထားသည့် အေခ
ြ ခံရမည့်အချက်များနှင့် ထိုအေခ
ြ ခံရမည့်အချက်များအေပါ် သုေတသနပ
ြ ု
ေတွ့ရှိချက်များအား ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ စိစစ်တွက်ချက်ြခင်းြပုရမည်။
၂၃။ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်ေရး၊ ြပန်လည်သုံးသပ်ေရးတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပေဒ
အခန်း(၅)၊ ပုဒ်မ ၇ ပါ အေြခခံရမည့်အချက်များအပ
ြ င် ေအာက်ေဖာ် ြပပါအချက်များကို ေလ့လာ
စိစစ်ြပီး ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမည် (က) စားသုံးသူေဈးဆနှုန်း၊
(ခ ) ကုန်စည်ေဈးနှုန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်ခများ၊
(ဂ ) ေငွေ ြကးေဖာင်းပွမှုနှုန်း၊
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(ဃ)
(င )
(စ)
(ဆ)
(ဇ)
(ဈ)

ေကျးလက်ေဒသတွင် စက်မှုလုပ်ငန်းများ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံေရးအတွက် လိုအပ်ချက်များ၊
ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အခ
ြ ားကုန်ကျစရိတ်များ၊
အလုပ်သမားများ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းအား၊
အလုပ်ရှင်က လုပ်ခေပးစွမ်းနိုင်မှု အေြခအေန၊
နိုင်ငံေတာ်၏ လူမှုစီးပွားေရး အေခ
ြ အေနများ၊
ေပ
ြ ာင်းလဲလာေသာ အေြခအေနနှင့်အညီ ဝန် ကီးဌာနက ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏
သေဘာတူညီချက် ြဖင့် အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ေသာ အခ
ြ ားအချက်များ။
အခန်း (၇)
အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်ေရးအတွက် အကံြပုချက်များတင်ြပြခင်း

၂၄။ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီတို့
သည် အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင်အ
့ ညီ (က) အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်ရာတွင် လက်ရှိြဖစ်ေပါ်ေနေသာ စီးပွားေရး၊ လူမှု
ေရးအေခ
ြ အေနများနှင့် အေခ
ြ ခံသင့်သည့်အချက်များကို အနည်းဆုံးတစ်နှစ်လျှင်တစ်
ကိမ် စာရင်းစစ်တမ်းများ ေကာက်ယူ၍ စိစစ်တွက်ချက်ြခင်းတို့ကို ြပုလုပ်ရမည်။
(ခ ) သက်ဆိုင်ရာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးေရးနှင့်ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်း အမျိုးအစားအလိုက် ေသာ်လည်း
ေကာင်း၊ ေဒသအလိုက် ေသာ်လည်းေကာင်း အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွသတ်မှတ်ေရး
ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အေြခခံသင့်သည့်အချက်များနှင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်
အချက်များကိုေလ့လာ ြပီး သတ်မှတ်သင့်သည့် နှုန်းထားများကို အမျိုးသားေကာ်မတီ
သို့ အကံ ြပုချက်များ တင်ြပရမည်။
(ဂ ) နည်းဥပေဒခွ(ဲ ခ)အရတင် ြပရာတွင် အလုပ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်
ရှိမှုအလိုက် ေလ့လာစိစစ်ြပီး အလုပခ် ျိန် တစ်နာရီ၊ တစ်ရက်၊ ရက်သတ္တ ပတ်၊ တစ်လ၊
အခ
ြ ားအချိန်ပိုင်း အလုပ်တစ်ခုခုအတွက် အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်နိုင်ေရး
အတွက် အကံ ြပုချက်များ ထည့်သွင်းတင် ြပရမည်။
(ဃ) သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍
သက်ဆိုင်ရာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးေရးနှင့် ေမွး ြမူေရးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် ေသာ်လည်း
ေကာင်း၊ ေဒသအလိုက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင်
ေဘးအန္တရာယ်ရှိမှုတို့ကိုခွဲြခား၍ ေြပာင်းလဲလာေသာ အေခ
ြ အေနအရပ်ရပ်တို့နှင့်
အညီ နှစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံးတစ် ကိမ်စိစစ်ြပီး သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံး
အခေက
ြ းေငွမှာ လိုက်ေလျာညီေထွမှုမရှိပါက ြပန်လည်သုံးသပ်၍ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်
နိုင်ေရးအတွက် အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်သင့်သည့် နှုန်းထားများ
ကို အမျိုးသားေကာ်မတီသုိ့ အကံြပုတင်ြပရမည်။
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၂၅။ အမျိုးသားေကာ်မတီ၏အဆိုြပု အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ နှုန်းထားအေပါ် ကျိုးေက
ြ ာင်း
ဆီေလျာ်ေသာ ကန့်ကွက်ချက်ရှိခဲ့လျှင် ထိုကန့်ကွက်ေသာပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းနှင့်
ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
ေကာ်မတီတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များညှိနိှုင်းြပီး သတ်မှတ်သင့်ေသာ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွနှုန်းထား
ကို အမျိုးသားေကာ်မတီသုိ့ ြပန်လည်တင်ြပရမည်။
၂၆။ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းက
ြဖစ်ေစ၊
စိုက်ပျိုးေရးနှင့်ေမွး ြမူေရးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းကဖ
ြ စ်ေစ
မိမိတို့၏လုပ်ငန်းအလိုက်
သို့မဟုတ် ေဒသအလိုက် အလုပ်သမားများအတွက် သတ်မှတ်သင့်သည့် အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ
နှုန်းထားများကို ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ်
ြပည်နယ်ေကာ်မတီသို့ အဆိုြပုချက်များနှင့် အကံ ြပုချက်များ တင်ြပနိုင်သည်။
၂၇။ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသ ကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီ
သည် နည်းဥပေဒ ၂၆ အရ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပင် န်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းကဖ
ြ စ်ေစ၊ စိုက်ပျိုးေရးနှင့်ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းကဖ
ြ စ်ေစ အကံြပု
တင်ြပေသာ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်သင့်သည့် နှုန်းထားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍
စိစစ်ြပီး သေဘာထားမှတ်ချက်ြဖင့် အမျိုးသားေကာ်မတီသို့ အကံ ြပုတင်ြပရမည်။
၂၈။ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အတွင်း တည်ေထာင်ထားေသာ အထူးစီးပွားေရးဇုန်များရှိ
အလုပ်သမားများအတွက် အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ (က) သက်ဆိုင်ရာ အထူးစီးပွားေရးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီက ရင်းနှှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း
အမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်သင့်သည့် အဆိုြပုအနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွနှုန်းထား
များကို သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီနှင့် ညှိနိှုင်း၍
အမျိုးသားေကာ်မတီသို့ အကံ ြပုတင်ြပရမည်။
(ခ) အမျိုးသားေကာ်မတီသည် နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ အကံြပုချက်အေပါ် အနည်းဆုံး
အခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤနည်းဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ
ေဆာင်ရွက်ြပီး ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည် ြပုချက် ြဖင့် သတ်မှတ်ေပးရမည်။
၂၉။ သက်ဆိုင်ရာအထူးစီးပွားေရးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီက အထူးစီးပွားေရးဇုန်အတွင်းရှိ အလုပ်
သမားများအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ နှုန်းထားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေြပာင်း
လဲလာေသာ အေခ
ြ အေနအရပ်ရပ်တို့နှင့်အညီ နှစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံးတစ် ကိမ်စိစစ် ြပီး သတ်မှတ်
ထားေသာ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွမှာ လိုက်ေလျာညီေထွမှုမရှိပါက ြပန်လည်သုံးသပ်၍ ြပင်ဆင်
သတ်မှတ်နိုင်ေရးအတွက် အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်သင့်သည့် နှုန်းထားများကို
သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီနှင့်ညှိနိှုင်း၍ အမျိုးသားေကာ်မတီသို့
အကံြပုတင်ြပနိုင်သည်။
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အခန်း (၈)
အနည်းဆုးံ အခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်ြခင်း
၃၀။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် (က) အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်ေရးအတွက် အေြခခံသင့်သည့်အချက်များနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ အစီအစဉ်များချမှတ်ြပီး အမျိုးသားအဆင့် မူ၀ါဒများချမှတ်ြခင်း၊ သုေတ
သနပ
ြ ုလုပ်ေစခ
ြ င်း၊ စာရင်းစစ်တမ်းများေကာက်ယူ၍ စိစစ်တွက်ချက်ေစခ
ြ င်းတို့ ြပု
ရမည်။
(ခ ) လက်ရှိြဖစ်ေပါ်ေနေသာ စီးပွားေရးနှင့်လူမှုေရး အေခ
ြ အေနေပါ်မူတည်၍ အနည်းဆုံး
အခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်ေရးအတွက် သုေတသနပ
ြ ုလုပ်ချက်နှင့် စစ်တမ်းများကို
ေလ့လာစိစစ်တွက်ချက် ြပီး အကံြပုချက်များ တင် ြပေရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ချမှတ်ထား
ေသာ အမျိုးသားအဆင့်မူ၀ါဒများနှင့်အညီ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊ တိုင်း
ေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီများအား လမ်းညွှန်ရမည်။
၃၁။ အမျိုးသားေကာ်မတီနှင့် လုပ်ငန်းေကာ်မတီများသည် အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်ေရး
နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
ေကာ်မတီများ၏ အကံြပုချက်များအေပါ် ေအာက်ပါအချက်များကို အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်(က) ေဒသအလိုက်၊ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက်၊ အလုပ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင်
ေဘးအန္တရာယ်ရှိမှုတို့ကို ခွဲြခားစိစစ်ရရှိချက်များ၊
(ခ) အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တင် ြပလာသည့် အခက်အခဲ ြပဿနာများနှင့်
တိုင် ြကားချက်များ။
၃၂။ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း အလုပ်သမား
အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ စိစစ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊ တိုင်း
ေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီများက တင်ြပေသာ အကံြပုချက်များတွင်
ပါရှိသည့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း အလုပ်သမား
များအတွက် အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အေခ
ြ ခံရမည့်အချက်များကို
သုေတသနပ
ြ ုလုပ်ချက်များနှှင့်
စစ်တမ်းများဖ
ြ င့်နိှုင်းယှဉ်
စိစစ်တွက်ချက်ြပီးလုပ်ငန်းအလိုက်၊
ေဒသအလိုက် သတ်မှတ်သင့်ေသာ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွနှုန်းထားများအား အမျိုးသားေကာ်မတီ
သို့ သေဘာထားမှတ်ချက်များ တင်ြပရမည်။
၃၃။ စိုက်ပျိုးေရးနှင့်ေမွး ြမူေရးလုပ်ငန်း အလုပ်သမား အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ စိစစ်ေရးလုပ်ငန်း
ေကာ်မတီသည် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
ေကာ်မတီများက တင်ြပေသာ အကံ ြပုချက်များတွင်ပါရှိသည့် စိုက်ပျိုးေရးနှင့် ေမွး ြမူေရးလုပ်ငန်း
ြ းေငွ သတ်မှတ်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အေခ
ြ ခံရမည့်
အလုပ်သမားများအတွက် အနည်းဆုံးအခေက
အချက်များကို သုေတသနပ
ြ ုလုပ်ချက်များနှှင့် စစ်တမ်းများဖ
ြ င့် နိှုင်းယှဉ်စိစစ်တွက်ချက်ြပီးလုပ်ငန်း
အလိုက်၊ ေဒသအလိုက်သတ်မှတ်သင့်ေသာ အနည်းဆုံးအခေ ြကးေငွနှုန်းထားများအား အမျိုးသား
ေကာ်မတီသို့ သေဘာထားမှတ်ချက်များ တင်ြပရမည်။

11
၃၄။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် (က) အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွကို နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးအတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြပည်
ေထာင်စုနယ်ေြမအတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
အလိုက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့်
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးေရးနှင့် ေမွး ြမူေရးလုပ်ငန်း အမျိုးအစားအလိုက် ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်ေရးကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အထူး
စီးပွားေရးဇုန်
သို့မဟုတ်

စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီက
ြပည်နယ်ေကာ်မတီနှင့်ညှိနိှုင်း၍

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ
တင်ြပလာသည့်

အကံ ြပုချက်များ၊

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
ေကာ်မတီများ၏အကံြပုချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏ သေဘာထား
မှတ်ချက်များကို

ေလ့လာစိစစ် ြပီး

သတ်မှတ်သင့်သည့်

အဆိုြပုအနည်းဆုံးအခ

ေက
ြ းေငွနှုန်းထားများကို အများပ
ြ ည်သူသိရှိေစရန်နှင့် ကန့်ကွက်လိုက ကန့်ကွက်
နိုင်ရန် အနည်းဆုံး ရက်ေပါင်း (၆၀) ကိုတင်၍ထုတ်ြပန်ေ ြက ြငာရမည်။
(ခ ) နည်းဥပေဒခွ(ဲ က) အရ ထုတ်ြပန်ေ ြက ြငာရာတွင် နိုင်ငံေတာ်ြပန်တမ်းနှင့်သတင်းစာတို့
တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာရန်အတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း
များ၊

အလုပ်ရှင်နှင့်

အသိေပးခ
ြ င်းနှင့်

အလုပ်သမားများသိရှိနိုင်ရန်

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

ထုတ်ြပန်ေ ြကညာခ
ြ င်းတို့ြပုရန်အတွက်

ေသာ်လည်းေကာင်း

ဦးစီးဌာနအား တာဝန်ေပးရမည်။
၃၅။ ဦးစီးဌာနသည် (က) အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ တာဝန်ေပးအပ်ချက်အရ သတ်မှတ်ေသာ အဆို ြပုအနည်းဆုံး
အခေက
ြ းေငွနှုန်းထားများကို အများပ
ြ ည်သူသိရှိေစရန်နှင့် ကန့်ကွက်လိုက ကန့်ကွက်
နိုင်ရန် အနည်းဆုံးရက်ေပါင်း (၆ဝ) ကိုတင်၍ ထုတ် ြပန်ြပီး နိုင်ငံေတာ်ြပန်တမ်းနှင့်
သတင်းစာတို့တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာရမည်။
(ခ ) နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ေက
ြ ညာရမည့်အြပင် သက်ဆိုင်ရာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး
လုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းများ၊ စိုက်ပျိုးေရး
နှင့်ေမွး ြမူေရးလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းများ အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားများ သိရှိနိုင်ရန်
ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ထို့ြပင် အဆို ြပုအနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွနှုန်းထားများကို အလုပ်
သမားများသိရှိနိုင်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်များတွင် အသိေပးေပ
ြ ာက
ြ ား
ေစခ
ြ င်း၊ ေက
ြ ညာခ
ြ င်း သို့မဟုတ် လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန့်ေဝခ
ြ င်းတို့ြပုလုပ်ရန်
သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင်များအား ညွှန် ြကားရမည်။
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၃၆။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် (က) အများပ
ြ ည်သူ သိရှိရန်ေ ြကညာပ
ြ ီးေနာက် ရက်ေပါင်း (၆၀) ြပည့်ေြမာက်သည့်အခါ
ကန့်ကွက်ချက်မရှိလျှင် သက်ဆိုင်ရာအနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွနှုန်းထားကို ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ြပုချက် ြဖင့် သတ်မှတ်ရမည်။
(ခ ) နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ သတ်မှတ်သည့် အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွနှုန်းထားကို အများ
ြပည်သူသိရှိနိုင်ရန် အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာကို နိုင်ငံေတာ်ြပန်တမ်းနှင့် သတင်းစာတို့တွင်
ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေရးတို့အတွက် ဦးစီးဌာနကို တာဝန်ေပးရမည်။
၃၇။ နည်းဥပေဒ ၃၆ အရ အများပ
ြ ည်သူသိရှိရန် ေက
ြ ညာသည့် အဆိုြပုအနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ
နှုန်းထားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကန့်ကွက်လိုသူ သို့မဟုတ် ကန့်ကွက်လိုသည့်အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ်
ြပင်ဆင်ရန် အဆိုြပုလိုသူ သို့မဟုတ် ြပင်ဆင်ရန်အဆိုြပုလိုသည့် အဖွဲ့အစည်းသည် ပူးတွဲပါပုံစံ
အတိုင်း ြဖည့်စွက်၍ ရက်သတ္တ နှစ်ပတ်အတွင်း ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်း
ေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီသို့ တင်ြပရမည့်အြပင် မိတ္တူကို အမျိုးသား
ေကာ်မတီနှင့် ဦးစီးဌာနသို့ေပးပို့ရမည်။
၃၈။

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်

ေကာ်မတီသည် နည်းဥပေဒ ၃၇ အရတင်ြပေသာ အဆို ြပုအနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွနှုန်းထားနှင့်
ပတ်သက်၍ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရန် လို၊ မလို ဆုံး ြဖတ်နိုင်သည်။ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရန် လိုအပ်ပါက (က) နည်းဥပေဒ ၃၇ အရ ကန့်ကွက် ြခင်း သို့မဟုတ် ြပင်ဆင်ရန် အဆို ြပုသူအား ကွင်းဆင်း
စစ်ေဆးမည့် ေန့ရက်၊ အချိန်နှင့် ေနရာတို့ကို သတ်မှတ်ေပး ြပီး လိုအပ်ေသာ အချက်
အလက်များ ေကာက်ယူရမည်။
(ခ ) နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ရရှိေသာ အချက်အလက်များနှင့် အေထာက်အထားများကို
မှတ်တမ်းြပုစု ထားရှိရမည်။
(ဂ ) အဆိုပါအချက်အလက်များကို ကန့်ကွက်သည့်ေန့ သို့မဟုတ် ြပင်ဆင်ရန်အဆိုြပု
သည့်ေန့မှ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း ြပီးစီးေအာင်ြပုလုပ်ရမည်။
(ဃ) ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးမှု ြပုလုပ်ရာတွင် ကန့်ကွက်သူ သို့မဟုတ် ြပင်ဆင်ရန် အဆိုြပုသူ
သည်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်စားလှယ် ြဖင့်ြဖစ်ေစ လိုက်ပါေဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုနိုင်သည်။
၃၉။

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်

ေကာ်မတီသည် အဆို ြပုအနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွနှုန်းထားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပေဒ ၃၇ အရ
တင်ြပသည့် ကန့်ကွက်ချက် သို့မဟုတ် ြပင်ဆင်ရန်အဆိုြပုချက်များနှင့် နည်းဥပေဒ ၃၈ အရ
ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးချက်များကို

ေလ့လာစိစစ် ြပီး

အဆိုြပုနှုန်းထားကို

အမှုတွဲနှင့်သက်ေသခံ

အေထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းများပူးတွဲ၍ အမျိုးသားေကာ်မတီသို့ တင်ြပရမည်။
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၄၀။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် (က) အများပ
ြ ည်သူသိရှိရန် ေက
ြ ညာပ
ြ ီးေနာက် ရက်ေပါင်း (၆၀) အတွင်း ကန့်ကွက်ချက်
သို့မဟုတ် ြပင်ဆင်ရန် အဆိုြပုချက်ရှိသည့်ကိစ္စတွင် ကန့်ကွက်သူ သို့မဟုတ်
ကန့်ကွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ြပင်ဆင်ရန်အဆိုြပုသူ သို့မဟုတ် ြပင်ဆင်ရန်
အဆိုြပုသည့်အဖွဲ့အစည်း၏ တင်ြပချက်ကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ နည်းဥပေဒ ၃၉
အရ

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ

သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီက တင်ြပသည့်အမှုတွဲနှင့် သက်ေသခံအေထာက်
အထား စာရွက်စာတမ်းများ၊ စုံစမ်းေမးမ
ြ န်းချက်များ၊ စစ်ေဆးချက်များနှင့် အဆို ြပု
နှုန်းထားများကို ေသာ်လည်းေကာင်း သုံးပွင့်ဆိုင်ကယ
ုိ ်စားလှယ်များဖ
ြ င့် ေလ့လာ
စိစစ်ြပီး သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားများအတွက် အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွနှုန်းထားကို
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ြပုချက် ြဖင့် သတ်မှတ်ရမည်။
(ခ ) နည်းဥပေဒခွ(ဲ က)အရသတ်မှတ်သည့်

အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွနှုန်းထားကို အများ

ြပည်သူ သိရှိနိုင်ရန် အမိန့် ေ ြကာ် ြငာစာကို နိုင်ငံေတာ် ြပန်တမ်းနှင့် သတင်းစာတို့တွင်
ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေရးတို့အတွက် ဦးစီးဌာနကို တာဝန်ေပးရမည်။
၄၁။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် (က) သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေပ
ြ ာင်းလဲလာေသာ
အေြခအေနများအရ အထူးစီးပွားေရးဇုန်များရှိ အလုပ်သမားများအတွက် သက်ဆိုင်
ရာ အထူးစီးပွားေရးဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီ၏ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ
သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီနှင့်ညှိနိှုင်း၍ တင်ြပလာသည့် အကံ ြပုချက်များကို
ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊

တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ

သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီတို့၏ ြပန်လည်သုံးသပ်အ ကံြပုချက်များကို ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အကံ ြပုချက်များကို
ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ယင်းအကံ ြပုချက်များအေပါ်

လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ၏

သေဘာထားမှတ်ချက်များကို ေသာ်လည်းေကာင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပ
ြ ီး သတ်မှတ်
ထားေသာ

အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွနှုန်းထားကို နှစ်နှစ်လျှင်အနည်းဆုံးတစ် ကိမ်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည် ြပုချက်ြဖင့် အခါအားေလျာ်စွာ ြပင်ဆင် ြခင်း၊
ဆက်လက်အတည်ြပုခ
ြ င်းတို့ ြပုနိုင်သည်။
(ခ ) နည်းဥပေဒခွ(ဲ က)အရ အခါအားေလျာ်စွာ ြပင်ဆင်ေသာ၊ ဆက်လက်အတည်ြပုထား
ေသာ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွနှုန်းထားအား အများပ
ြ ည်သူသိရှိနိုင်ရန် အမိန့်ေ ြကာ်
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ြငာစာကို နိုင်ငံေတာ်ြပန်တမ်းနှင့် သတင်းစာတို့တွင် ထုတ် ြပန်ေ ြကညာေရးအတွက်
ဦးစီးဌာနကို တာဝန်ေပးရမည်။
(ဂ ) အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ြပန်လည်သုံးသပ်ြပီး ြပင်ဆင်ြခင်းတို့ြပုရာ
တွင် နိုင်ငံြခားသားနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းများတွင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊
နိုင်ငံ ြခား

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများတွင်

နိုင်ငံသားအလုပ်သမားများအတွက်

ေသာ်လည်းေကာင်း

အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွသည်

လုပ်ကိုင်သည့်
ကျွမ်းကျင်မှု

အလိုက် နိုင်ငံြခားသားအလုပ်သမားများ နည်းတူခံစားခွင့်ရှိေစရမည်။
(ဃ) အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာထုတ်ြပန်၍ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်ရာတွင် တည်ဆဲ
ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်ပါ လုပ်ခ၊ လစာ သို့မဟုတ် အခေက
ြ းေငွနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဖ
ြ စ်ေစ၊
ခွင့်ရက်၊ အလုပ်ပိတ်ရက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ြဖစ်ေစ အလုပ်သမားအား ေပးထားေသာ
အခွင့်အေရး တစ်ရပ်ရပ်ကို ထိခိုက်ြခင်းမရှိေစရ။
၄၂။ ဦးစီးဌာနသည်

ဤနည်းဥပေဒများအရ

ထုတ်ြပန်ေသာ

အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွအမိန့်

နိုင်ငံေတာ်ြပန်တမ်းနှင့်

သတင်းစာတို့တွင် ထည့်သွင်း

ေက
ြ ာ် ြငာစာများကို (က) အများပ
ြ ည်သူသိရှိနိုင်ရန်
ေက
ြ ညာရမည့်အြပင်

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊

တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ

သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီနှင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီများသို့
ေပးပို့အေက
ြ ာင်း ြကားရမည်။
(ခ)

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း အလုပ်
သမားများ၊ စိုက်ပျိုးေရးနှင့်ေမွး ြမူေရးလုပ်ငန်း အလုပ်သမားများ သိရှိနိုင်ေရးအတွက်
နည်းဥပေဒ ၃၅၊ နည်းဥပေဒခွဲ(ခ)နှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ေစရန် သက်ဆိုင်ရာ ကူးသန်း
ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း၊
စိုက်ပျိုးေရးနှင့်

ေမွး ြမူေရးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ၏

အေက
ြ ာင်း ြကားရမည်။
အခန်း (၉)
အလုပ်ရှင်၏အခွင့်အေရးနှင့် တာ၀န်များ
၄၃။ အလုပ်ရှင်သည်-

အလုပ်ရှင်များသို့ေပးပို့

15
(က) မိမိလုပ်ငန်း၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား တိုးတက်ေစေရးအတွက် အလုပ်သမားများ၏
အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ြမင့်မားေစရန် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်ြဖစ်
သကဲ့သို့ ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက် လုပ်ခလစာတိုးြမှင့်ေပးရမည်။
(ခ)

အလုပ်သမားများ၏စာရင်း၊ ဇယားနှင့် စာတမ်းအမှတ်အသားများ၊ အခေက
ြ းေငွများ
ကို ဥပေဒပုဒ်မ ၁၃ (ခ) အရ ြပုစုရာတွင် ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများအက်ဥပေဒနှင့်
၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက်နှင့်အလုပ်ပိတ်ရက် အက်ဥပေဒတို့နှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရ
မည်။

(ဂ)

အလုပ်သမားများ မကျန်းမာခ
ြ င်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှုြဖစ်ြခင်းများေက
ြ ာင့် အလုပ်
မလုပ်ကိုင်နိုင်သည့်အခါ (၁)

ကျန်းမာေရးနှင့် လူမှုေရးေစာင့်ေရှာက်မှုရန်ပုံေငွသို့ ထည့်ဝင်ေ ြကးေပးသွင်း
ထားေသာ အာမခံထားသူ ြဖစ်လျှင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံေရးဥပေဒပါ
ကျန်းမာေရးနှင့် လူမှုေရးေစာင့်ေရှာက်မှုအာမခံစနစ်အရ ေသာ်လည်းေကာင်း၊

(၂)

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံေရးဥပေဒနှင့် အကျုံးမဝင်ေသာ အလုပ်သမားဖ
ြ စ်လျှင်
၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက်နှင့်အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပေဒအရ ေသာ်လည်းေကာင်း
ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။

(ဃ) အလုပ်သမားများ၏ မိသားစု သို့မဟုတ် မိဘနာေရးကိစ္စြဖစ်သည့်အခါ ၎င်းအလုပ်
သမား ရထိုက်ေသာအခေက
ြ းေငွမှ ြဖတ်ေတာက်ြခင်းမပ
ြ ုဘဲ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက်နှင့်
အလုပ်ပိတ်ရက် အက်ဥပေဒအရ ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
(င)

ဤဥပေဒအရအမျိုးသားေကာ်မတီက

အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွသတ်မှတ်ြခင်းမပ
ြ ုမီ

အလုပ်သမားရရှိေနေသာ အခေက
ြ းေငွသည် သတ်မှတ်ချက်ေအာက်ေလျာ့နည်းေန
ပါက သတ်မှတ်ချက် ြပည့်မီသည်အထိ ေပးရမည်။
(စ)

အချိန်ပိုင်း၊ နာရီပိုင်းအလုပ်တွင် အလုပ်လုပ်သည့် အလုပ်သမားအား အလုပ်လုပ်
သည့် အချိန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွကိုေပးရမည်။

(ဆ) လစားအလုပ်သမားအတွက် ရက်သတ္တ ပတ်လျှင် တစ်ရက်နားခွင့်ေပးရမည်။ ယင်းနား
ရက်တွင် အလုပ်လုပ်ရပါက တည်ဆဲဥပေဒနှင့်အညီ အချိန်ပိုလုပ်ခေပးရမည်။
(ဇ)

သတ်မှတ်ထားေသာ အလုပ်ချိန်ထက်ေလျာ့၍လုပ်ရပါက ထိုသို့အလုပ်လုပ် ြခင်းမှာ
အလုပ်သမား၏ ဆန္ဒအရမဟုတ်လျှင် ေသာ်လည်းေကာင်း အလုပ်ရှင်က အလုပ်
မေပးနိုင်၍ အလုပ်နားရလျှင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အချိန်ြပည့်အလုပ်လုပ်ဘိသကဲ့သို့
အခေက
ြ းေငွေပးရမည်။
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(ဈ)

သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးမခွဲ ြခားဘဲ
ေပးရမည်။

(ည) အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွကို ေငွသားဖ
ြ င့်ေပးရန် တာဝန်ရှိေသာ်လည်း သီး ြခားအကျိုး
ခံစားခွင့်များ၊ အကျိုးအမ
ြ တ်များကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အလုပ်သမားများ၏
ဆန္ဒအရဖ
ြ စ်ေစ၊ အလုပ်သမားအများစု၏ဆန္ဒအရဖ
ြ စ်ေစ၊ စုေပါင်းသေဘာတူညီချက်
ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ေငွသားဖ
ြ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေငွသားတစ်ချို့တစ်ဝက်နှင့် ေဒသေပါက်
ေဈးနှုန်း ြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေဒသဓေလ့ထုံးတမ်းအရ ေသာ်လည်းေကာင်း
ေပးနိုင်သည်။
(ဋ)

အလုပ်သမားများနှင့်ညှိနိှုင်း၍ ဥပေဒနှင့်အညီ အချိန်ပိုခိုင်းေစခ
ြ င်း ြပုနိုင်သည်။

(ဋ္ဌ)

စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် ကျွမ်းကျင်မှုစံ သို့မဟုတ်
ထုတ်လုပ်မှုစံနှုန်း ြပည့်မီေအာင် လုပ်ေဆာင်နိုင်စွမ်း မရှိေသးသည့် အလုပ်သမားအား
အစမ်းခန့်ကာလ

မတိုင်မီကျွမ်းကျင်မှုရှိေစရန်

ေလ့ကျင့်ေပးရန်

လိုအပ်လျှင်

ဤဥပေဒအရ သက်ဆိုင်သည့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများသည် သုံးလအချိန်
ကာလအတွင်း အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ၏ ၅၀% ထက်မနည်းေသာ လုပ်ခ၊ လစာကို
ေပးရမည်။ အစမ်းခန့်ကာလသုံးလအတွင်း အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ၏ ၇၅% ေပးရ
မည်။
အခန်း(၁၀)
အလုပ်သမားများ၏တာဝန်နှင့် အခွင့်အေရးများ
၄၄။ အလုပ်သမားများသည်(က) မိမိတို့ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်နှင့်အညီ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား ြပည့်မီ
ေစရန်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
( ခ) အလုပ်ရှင်ေစလွှတ်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းတက်ေရာက်ရပါက သင်တန်းတက်
ေရာက်ြပီးေနာက် မိမိကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်နှင့်ေလျာ်ညီစွာ ဆက်လက်ထမ်းေဆာင်ရန်
တာဝန်ရှိသည်။
(ဂ)

မကျန်းမာခ
ြ င်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှု ြဖစ်ြခင်းများေက
ြ ာင့် အလုပ်မလုပ်ကိုင်နိုင်သည့်
အခါ -
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(၁)

ကျန်းမာေရးနှင့် လူမှုေရးေစာင့်ေရှာက်မှုရန်ပုံေငွသို့ ထည့်ဝင်ေ ြကးေပးသွင်း
ထားေသာ အာမခံထားသူ ြဖစ်လျှင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံေရးဥပေဒပါ
ကျန်းမာေရးနှင့်လူမှုေရးေစာင့်ေရှာက်မှု အာမခံစနစ်အရေသာ်လည်းေကာင်း၊

(၂)

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံေရးဥပေဒနှင့် အကျုံးမဝင်ေသာ အလုပ်သမားဖ
ြ စ်လျှင်
၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက်နှင့်အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပေဒအရ ေသာ်လည်းေကာင်း
ခံစားခွင့်ရှိသည်။

(ဃ)

မိသားစု

သို့မဟုတ်

မိဘနာေရးကိစ္စြဖစ်သည့်အခါ

အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွမှ

ြဖတ်ေတာက်ြခင်းမပ
ြ ုဘဲ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက်နှင့်အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပေဒအရ
ခံစားခွင့်ရှိသည်။
(င)

လစား၊ ေန့စား၊ ပုတ် ြပတ်အလုပ်သမားများသည်

ခွင့်ြပုပ
ြ ီးသည့်ခွင့်ရက်နှင့်အများ

ြပည်သူဆိုင်ရာ အလုပ်ပိတ်ရက်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။
(စ)

အလုပ်တွင် ကျွမ်းကျင် ြပီး လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိေသာ အလုပ်သမားအားေပးထားသည့်
အခေက
ြ းေငွသည် အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွထက် ပိုမိုပါက ထိုအခေက
ြ းေငွသည်
ဆက်လက်အတည်ြဖစ်ေစရမည်။

(ဆ) အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ

သေဘာတူစာချုပ်အရဖ
ြ စ်ေစ၊

အခ
ြ ားပဋိညာဉ်စာချုပ်

တစ်ရပ်ရပ်အရဖ
ြ စ်ေစ သေဘာတူလက်ခံသည့် အခေက
ြ းေငွသည် အနည်းဆုံး
အခေက
ြ းေငွထက် ေလျာ့နည်းလျှင်

ထိုအလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ်

သို့မဟုတ် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ အခေက
ြ းေငွသတ်မှတ်ချက်သည် ပျက် ြပယ်ေစရမည်။
အခန်း (၁၁)
အေထွေထွ
၄၅။ ဦးစီးဌာနသည် (က) ဥပေဒပုဒ်မ ၁၉ အရ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ
သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီက အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ ေပးေဆာင်ရန်ဆုံး ြဖတ်ပါက
ထိုဆုံးြဖတ်ချက်အရ အလုပ်သမားက ရရန်ရှိေသာ အခေက
ြ းေငွများကို ရက်ေပါင်း
၃၀ အတွင်းေပးသွင်းရန် အလုပ်ရှင်ထံမှ ေတာင်းခံရမည်။
(ခ ) ေတာင်းခံသည့်အတိုင်း ရရန်ရှိေသာအခေက
ြ းေငွများကို အလုပ်ရှင်က ေပးသွင်းပါက
ထိုေငွကို အလုပ်သမားအားေပးရမည်။
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၄၆။ ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပေဒ ၄၅ အရ ေတာင်းခံေသာ်လည်း သတ်မှတ်ေပးေသာ အချိန်
အတွင်း အလုပ်ရှင်က အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွေပးရန် ပျက်ကွက်လျှင် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ
ေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့်ထို
အလုပ်ရှင်အား သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုေစရန် စစ်ေဆးေရးအရာရှိ တစ်ဦးဦးအား
တာဝန်ေပးရမည်။
၄၇။ စစ်ေဆးေရးအရာရှိသည် ဦးစီးဌာန၏ တာဝန်ေပးအပ်ချက်အရ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ
ေပးသွင်းရန်ပျက်ကွက်ေသာ အလုပ်ရှင်အေပါ် သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။
ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆ အရ အလုပ်သမားသည် ခံစားခွင့်ရှိေသာအခေက
ြ းေငွနှင့် အခ
ြ ားခံစားခွင့် အပ
ြ ည့်
အဝမရရှိပါက ထိုအခေက
ြ းေငွနှင့် ခံစားခွင့်များအတွက် တရားမေက
ြ ာင်းအရ တရားစွဲဆို
ေတာင်းခံခွင့်ကို ထိခိုက်ြခင်းမရှိေစရ။
၄၈။ နည်းဥပေဒ ၄၅၊ ၄၆၊ ၄၇ ပါ ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အထူးစီးပွားေရးဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီ
သည် အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ လမ်းညွှန်မှုအား လိုက်နာရမည်။

ဦးေမာင်ြမင့်
ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး
အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်လူမှုဖူလုံေရးဝန် ကီးဌာန

