၂၀၁၃ ခုနစှ ၊် အနည်းဆုးံ အခေက
ြ းေငွ ဥပေဒ
(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စု လွှတ်ေတာ် ဥပေဒ အမှတ် ၇
၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလဆန်း ၁၁ ရက်
(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၂ ရက်)

။)

နိဒါန်း
ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးေရးနှင့်
ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်းတို့တွင် လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိ ြကေသာ အလုပ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့မိသားစုများ၏ အေခ
ြ ခံ
လိုအပ်ချက်များကို ြပည့်မီေစေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည်
ြမှင့်တင်ေရးနှင့် ယှဥ်ြပိုင်နိုင်စွမ်း တိုးတက်ေရးတို့အတွက်လည်းေကာင်း ရည်ရွယ်၍ ြပည်ေထာင်စု
လွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ြခင်း နှင့် အဓိပာ္ပ ယ်ေဖာ်ြပချက်များ
၁။

(က)

ဤဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွဥပေဒ ဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။

( ခ)

ဤဥပေဒသည် နိုင်ငံေတာ်သမ္မတက အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာဖ
ြ င့် သတ်မှတ်သည့် ေန့ရက်တွင်
စတင်အာဏာတည်ရမည်။

၂။
ဤဥပေဒတွင် ပါရှေိ သာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိငု း် အဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက်
ေစရမည် (က)

အလုပ်သမား ဆိုသည်မှာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပင် န်းနှင့်
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးေရးနှင့် ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်
ြ ီး
အလုပ်ရှင်နှင့် သေဘာတူညီချက်ြပုလုပ်၍ ကာယအား၊ ဉာဏအားကို အသုံးြပုပ
အမ
ြ ဲတမ်းအလုပ်၊ ယာယီအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်၍ရရှိေသာ အခေက
ြ းေငွြဖင့် အသက်ေမွးဝမ်း
ေကျာင်းြပုသူကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တငွ ် အခေက
ြ းေငွရရှိေသာ အလုပ်သင်များနှင့်
ပညာသင်များ၊ စာေရးနှင့်ရုံးဝန်ထမ်းများ၊ လုပ်ငန်းခွင်ြပင်ပ အလုပ်သမားများ၊ အိမ်အကူနှင့်
အိမ်ယာဉ်ေမာင်းများ၊ လုံြခုံေရး၊ အေစာင့်ဝန်ထမ်းများနှင့် သန့်ရှင်းေရး၊ မွမ်းမံြပင်ဆင်ေရး
အလုပ်သမားများလည်းပါဝင်သည်။ သို့ရာတွင် ေအာက်ပါအလုပ်သမားများနှင့် ဝန်ထမ်း
များမပါဝင် (၁) အလုပ်ရှင်အေပါ် မှီခို၍အတူေနပ
ြ ီး အလုပ်ရှင်၏ အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ေနသည့်
အလုပ်ရှင်၏ မိသားစု၀င်ြဖစ်ေသာ ဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ သားသမီး၊ မိဘနှင့် ညီအစ်ကို
ေမာင်နှမ အရင်းများ၊
(၂) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၊
(၃) ပင်လယ်ကူးသေဘာသားများ။
င်္

(ခ)

အလုပရ
် ငှ ် ဆိုသည်မှာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးေရးနှင့် ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်း တစ်ခုခုတွင် သတ်မှတ်ထားေသာ
အေရအတွက်ေအာက်မေလျာ့ေသာ အလုပ်သမားများအား သေဘာတူညီချက်ြဖင့် အလုပ်

2

လုပ်ခိုင်းြပီး ထိုအလုပ်သမားအား အခေက
ြ းေငွေပးရန် တာဝန်ရှိသူကိုဆိုသည်။ ယင်းစကား
ရပ်တွင် ေအာက်ပါပုဂိ္ဂုလ်များလည်း ပါဝင်သည် (၁) အလုပ်ရှင်၏ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်၊
(၂) အလုပ်ရှင်ကိုယ်စား အလုပသ
် မားအား စီမံအုပ်ချုပ်ရန်
အခေက
ြ းေငွေပးရန် တာဝန်ရှိသူ၊

တာဝန်ရှိသူ သို့မဟုတ်

(၃) အလုပ်ရှင် ေသဆုံးသည့်အခါ အေမွဆက်ခံသူ၊ အလုပ်ရှင်အေနဖ
ြ င့် ဆက်ခသ
ံ ူ
သို့မဟုတ် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်၊
(၄) အစုစပ်လုပ်ငန်းြဖစ်ပါက အစုဝင်တစ်ဦးချင်းသည်လည်းေကာင်း၊ အစုဝင်အားလုံး
သည်လည်းေကာင်း၊ လုပ်ငန်းကို ကီး ြကပ်အုပ်ချုပ်ရန် အစုစပ်လုပ်ငန်းက လွှအ
ဲ ပ်ြခင်း
ခံရသူသည်လည်းေကာင်း အလုပ်ရှင်ြဖစ်သည်။
(၅) ြမန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပေဒအရ တည်ေထာင်ေသာကုမ္ပဏီ ြဖစ်ပါက
ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်များသည် လည်းေကာင်း၊ လုပ်ငန်းကို
ကီး ြကပ်အုပ်ချုပ်ရန် ကုမ္ပဏီက ဥပေဒနှင်အ
့ ညီ လွှဲအပ်ြခင်း ခံရသူ ၊
(၆) သမဝါယမအသင်း ဥပေဒအရ တည်ေထာင်ေသာ အသင်းြဖစ်ပါက သမဝါယမ
အသင်း အမှုေဆာင်အဖွဲ့ သိ့ု မဟုတ် ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်များ။
( ဂ ) ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပင် န်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မလ
ှု ုပင် န်း ဆိုသည်မှာ
အမျိုးသား ေကာ်မတီက ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ အရ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်၍
သတ်မှတ်ေသာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း၊ ကူးသန်း
ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းနှင့် စက်မှုလက်မှု ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း တစ်ခုခုကို ေသာ်လည်း
ေကာင်း၊ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း တစ်ခုခုကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယင်းလုပ်ငန်းများနှင့်
ဆက်နွယ်ေသာ သတ်မတ
ှ သ
် ည့် လုပ်ငန်း တစ်ခုခုကို ေသာ်လည်းေကာင်း ဆိုသည်။
(ဃ)

စိက
ု ပ် ျိုးေရးနှင့် ေမွးြမူေရးလုပင် န်း ဆိုသည်မှာ အမျိုးသား ေကာ်မတီက ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၆
အရ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်၍ သတ်မှတ်ေသာ လယ်၊ ယာ၊ ကိုင်း၊ ကျွန်း၊ ဥယျာဉ်
ြခံေြမနှင့် ေြမလွတ် ေြမရိုင်း တစ်ခုခုတွင် ထွန်ယက်ြခင်း၊ ေြမပ
ြ ုပ
ြ င်ြခင်း၊ စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း၊ အပင်
ြ င်ြခင်း သို့မဟုတ် စိုက်ပျိုးေရး ထွက်ကုန် ေကာက်ပဲ
ပျိုးေထာင်ြခင်း၊ ြပုစုြခင်း၊ ြပုပ
သီးနှံများကို ရိတ်သိမ်းြခင်း၊ ခူးဆွတ်ြခင်း လုပ်ငန်းကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြကက်၊ ဘဲ၊ ငုံး၊
ငှက် နှင့် ပျား အပါအ၀င် ြခံေမွး အိမ်ေမွး တိရိစ္ဆာန် ေမွးြမူခ
ြ င်း လုပ်ငန်း၊ ကျွ၊ဲ နွား၊ ဆင်၊
ြမင်း၊ ြမည်း၊ လား၊ သိးု ၊ ဆိတ်နှင့် ဝက်တ့ုိ အပါအ၀င် တိရိစ္ဆာန် ေမွးြမူခ
ြ င်း လုပ်ငန်း၊ ငါးနှင့်
ေရသတ္တ ၀ါ ေမွးြမူခ
ြ င်း လုပ်ငန်းကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်
ြခင်း လုပ်ငန်းကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယင်းလုပ်ငန်း တစ်ခုခုနှင့် ဆက်စပ်၍ သတ်မှတ်သည့်
၀န်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်း တစ်ခုခုကို ေသာ်လည်းေကာင်း ဆိုသည်။

( င ) အခေက
ြ းေငွ ဆိုသည်မှာ အလုပ်ရှင်၏နာရီပိုင်းအလုပ်၊ ေန့စဉ်အလုပ်၊ အပတ်စဉ်အလုပ်၊
လစဉ်အလုပ် သိ့ု မဟုတ် အခ
ြ ား အချိန်ပိုင်း အလုပ် တစ်ခုခုကို အလုပ်သမားက လုပ်ကိုင်
ေဆာင်ရွက်ေပးရသြဖင့် ရသင့်ေသာအခေက
ြ းေငွနှင့် လုပ်ခလစာ တို့ကိုဆိုသည်။ ယင်း
စကားရပ်တငွ ် အချိန်ပိုလုပ်ခသည် လည်းေကာင်း၊ အလုပ်ေကာင်းမွန်သ ြဖင့် သို့မဟုတ်
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အကျင့်စာရိတ္တ ေကာင်းမွန်သြဖင့် အလုပ်ရှင်မှ အပိုေပးသည့် ဆုေ ြကးေငွများသည်
လည်းေကာင်း၊ ဝင်ေငွအ ြဖစ် သတ်မှတ်နိုင်ေသာ အခ
ြ ားေငွနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များသည်
လည်းေကာင်း ပါဝင်သည်။ သို့ရာတွင် ေအာက်ပါ ေငွေ ြကးများ မပါဝင် (၁) ခရီးစရိတ်များ၊
(၂) ပင်စင်(အင
ြ ိမ်းစား)လစာနှင့် ြငိမ်းစား လုပ်သက် ဆုေငွ၊
(၃) လူမှုဖူလုံေရး အကျိုးခံစားခွင့် ေငွေ ြကးများ၊
(၄) ေနထိုင်ခနှင့် စားေသာက်စရိတ်များ၊ မီးဖိုး၊ ေရဖိုးနှင့် အခွန်အခများ၊
(၅) ေဆးကုသစရိတ်နှင့် အပန်းေဖ
ြ ခများ၊
(၆) အလုပ်ထုတ် နစ်နာေက
ြ းနှင့် ဂရုဏာေက
ြ းများ၊
(၇) အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာနက ဤဥပေဒပါ အခေက
ြ းေငွနှင့် မသက်ဆိုင်ဟု
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်၍
သတ်မှတထ
် ားေသာ အခေက
ြ းများ။
( စ ) အဖွဲ့အစည်း ဆိုသည်မှာ တည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ ဖွဲစည်းထားေသာ အလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင် အဖွဲ့အစည်းကို ဆိုသည်။
(ဆ)

အလုပ်သမားနှင့် အလုပရ
် ငှ တ
် ့ုိ ၏ ကိယ
ု စ် ားလှယ်များ ဆိုသည်မှာ အလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်းနှင့် အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများအား ကိုယ်စားပ
ြ ုသည့် ကိုယ်စားလှယ်များကို
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း မရှိေသးပါက အလုပ်သမားများအား
ကိုယ်စားပ
ြ ုသည့် ကိုယ်စားလှယ်များကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်ရှင် အဖွဲ့အစည်း
မရှေိ သးပါက အလုပ်ရှင်များအား ကိုယ်စားပ
ြ ုသည့် ကိုယ်စားလှယ်များကို ေသာ်လည်း
ေကာင်း ဆိုသည်။

( ဇ ) အမျိုးသားေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်၊ အလုပ်ရှင်
ကိုယ်စားလှယ်၊ အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များ သုံးပွင့်ဆိုင် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းသည့်
အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်ေရးဆိုင်ရာ အမျိုးသားေကာ်မတီကို ဆိုသည်။
( ဈ ) ြပည်ေထာင်စနု ယ်ေြမေကာ်မတီ၊ တိငု း် ေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီ
ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေ ြမေကာ်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး
သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အလိုက်ဖွဲ့စည်းေသာ အနည်းဆုံးအခေ ြကးေငွးသတ်မှတ်ေရးဆိုင်ရာ
ေကာ်မတီကို ဆိုသည်။
(ည)

ဝန် ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၊ အလုပ်သမား၊ အလုပ်ကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံေရး
ဝန် ကီးဌာနကို ဆိုသည်။

( ဋ ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒပါ လုပင် န်းတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဆာင်ရွက်ရန် ဝန် ကီး
ဌာနက တာဝန်ေပးေသာ ဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။
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( ဌ ) စစ်ေဆးေရးအရာရှိ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒနှင့် ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒ၊
စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း၊ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ြကားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
နှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်း ရှိ မရှိနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး၊
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စိုက်ပျိုးေရးနှင့်
ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်းကို ေသာ်လည်းေကာင်း စစ်ေဆးရန် ဤဥပေဒအရ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း
ခံရသည့် အရာရှိ တစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။
အခန်း (၂)
အမျိုးသားေကာ်မတီ ဖွ့ဲ စည်းြခင်း
၃။

နိငု င် ေံ တာ်သမ္မတသည် (က)

အလုပ်သမားများအတွက် အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်နိုင်ရန် အလို့ငှာ သက်ဆိုင်ရာ
အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း
သို့မဟုတ် အလုပ်သမားများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အလုပ်ရှင် အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ်
အလုပ်ရှင်များ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အခေက
ြ းေငွ သတ်မတ
ှ ်ြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း
ကျွမ်းကျင်ြပီး မျှတစွာေဆာင်ရွက်မည့် အခ
ြ ားပုဂုိ္ဂ လ်များပါဝင်သည့် အမျိုးသားေကာ်မတီကို
အမိန့် ေက
ြ ာ် ြငာစာ ထုတ်ြပန်၍ ဖွဲ့စည်းရမည်။

( ခ ) ပုဒ်မခွ(ဲ က)အရ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့ကို တစ်ပါတည်း သတ်မှတ်
ေပးရမည်။ လိုအပ်ပါက ဒုတိယ ဥက္က ဋ္ဌနှင့် တွဲဖက် အတွင်းေရးမှူး တို့ကို သတ်မတ
ှ ေ် ပး
နိုင်သည်။
( ဂ ) ပုဒ်မခွ(ဲ က)အရ ဖွဲ့စည်းေသာ အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ သက်တမ်းသည် သုံးနှစ် ြဖစ်ြပီး
ယင်းသက်တမ်းအတွင်း လိုအပ်ပါက အဖွဲ့၀င်များကို အစားထိုးြပင်ဆင် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
၄။

အမျိုးသား ေကာ်မတီကို ဖွဲ့စည်းရာ၌ (က)

အစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များသည် အလုပ်သမားေရးရာ၊ စိုက်ပျိုးေရး၊
ေမွးြမူေရး၊ စီးပွားေရး၊ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ လူမှုေရးတို့နှင့်
သက်ဆိုင်သည့် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူများြဖစ်ရမည်။

( ခ ) အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်ရှင်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များသည် (၁)

သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၏ အကျိုးကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်ရှင်နှင့်
အလုပ်သမားများ၏ အကျိုးကို ေသာ်လည်းေကာင်း သယ်ပိုးလိုသူများ ြဖစ်ရမည်။

(၂)

သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဦးေရတူညီရမည့်အြပင် ယင်းကိုယ်စားလှယ်များ၏
ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ရာတွင်လည်း အခွင့်အေရး တူညီရမည်။

( ဂ ) အခေက
ြ းေငွသတ်မှတ်ြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သည့် အခ
ြ ားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး သို့မဟုတ်
တစ်ဦးထက်ပို၍ ပါ၀င်ဖွဲ့စည်းနိငု ်ြပီး ထိုသူသည်သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း အေတွ့အကုံရှိ၍
အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်ရှင်တို့အ ြကား မျှတစွာ ေဆာင်ရွက်တတ်သူ ြဖစ်ရမည်။
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အခန်း (၃)
အမျိုးသား ေကာ်မတီ၏ တာ၀န်နငှ ့် လုပပ် ငုိ ခ် ငွ ့်များ
၅။

အမျိုးသား ေကာ်မတီ၏တာ၀န်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် (က)

ဤဥပေဒအရ အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်ေရးအတွက် အေြခခံသင့်သည့် အချက်
များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားအဆင့် မူ၀ါဒများ ချမှတ်ြခင်း၊

( ခ ) အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်ေရးအတွက် သုေတသနပ
ြ ုလုပ်ချက်နှင့် စစ်တမ်းများကို
ေလ့လာစိစစ်တွက်ချက်ြပးီ အကံြပုချက်များတင်ြပနိုင်ရန် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ
ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်ရှင်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကျွမ်းကျင်သူ
များပါဝင်သည့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ်
ြပည်နယ်ေကာ်မတီများကို ဖွဲ့စည်း ြပီး လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ေပးခ
ြ င်း၊
( ဂ ) အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်ေရးအတွက် သုေတသန ြပုလုပ်ချက်နှင့် စစ်တမ်းများ
ကို ေလ့လာစိစစ်တွက်ချက်ြပီး အကံြပုချက်များ တင်ြပေရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ချမှတ်ထား
ေသာ အမျိုးသားအဆင့် မူ၀ါဒများနှင့်အညီ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊ တိုင်း
ေဒသကီးေကာ်မတီနှင့် ြပည်နယ်ေကာ်မတီများအား လမ်းညွှန် ြခင်း၊
(ဃ)

အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွ သတ်မတ
ှ ရ
် ာတွင် အေခ
ြ ခံသင့်သည့် အချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍
သုေတသနြပုလုပ်ြခင်း၊ စာရင်းစစ်တမ်းများေကာက်ယူ၍ စိစစ်တက
ွ ခ် ျက်ြခင်း၊ စီမံကိန်းများ
နှင့် အစီအစဉ်များ ချမှတ်ြခင်း၊

( င ) အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွကို နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးအတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တိုင်းေဒသကီး
သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေဒသအလိုက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးေရးနှင့် ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်း အမျိုး
အစားအလိုက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွသတ်မှတ်ေရးကိစ္စနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေ ြမေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီနှင့် ြပည်နယ်
ေကာ်မတီများ၏ အကံြပုချက်များကို ေလ့လာစိစစ်ြပီး ဤဥပေဒ အခန်း (၆)ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်
များနှင့်အညီ သတ်မှတ်သင့်သည့် အဆိုြပုအနည်းဆုးံ အခေက
ြ းေငွ နှုန်းထားများကို
အများပ
ြ ည်သူသိရှိေစရန် ထုတ်ြပန်ေ ြကညာြခင်းနှင့် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်
ြပုချက်ြဖင့် အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွ နှုန်းထားများကို သတ်မတ
ှ ၍
် အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
ထုတ်ြပန်ြခင်း၊
( စ ) ပုဒ်မခွဲ (င) အရ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်မည့် အဆိုြပု အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွ
နှုန်းထားများတွင် အလုပ်ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက် အလုပ်ချိန် တစ်နာရီ၊ တစ်ရက်၊
ရက်သတ္တ တစ်ပတ်၊ တစ်လအတွက် အခေက
ြ းေငွ သိ့ု မဟုတ် အခ
ြ ားအချိန်ပိုင်း အလုပ်
တစ်ခုခုအတွက် အခေက
ြ းေငွနှုန်းထားကို လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ရှိနိုင်မှု အလားအလာ
အေပါ် ေလ့လာစိစစ်ြပီး ထည့်သွင်းေဖာ်ြပ ြခင်း၊
(ဆ)

ြ းေငွ နှုန်းထားအေပါ် ကန့်ကွက်ချက်
အမျိုးသား ေကာ်မတီ၏ အဆိုြပု အနည်းဆုံးအခေက
ရှိခဲ့လျှင် သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ်
ြပည်နယ်ေကာ်မတီ၏ သုံးပွင့်ဆိုင် ကိုယ်စားလှယ်များဖ
ြ င့် ညှိနိှုင်းေစြပီး ြပန်လည်တင်ြပ

6

သည့် အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွနှုန်းထားကို အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ သုံးပွင့်ဆိုင် ကိုယ်စား
လှယ်များဖ
ြ င့် စိစစ်၍ သတ်မှတ်သင့်ေသာ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ နှုနး် ထားကို
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ြပ ြခင်း၊
( ဇ ) သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွနှုန်းထားကို ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးေရးနှင့် ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား
အလိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေဒသအလိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း အလုပ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်
လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ရှိနိုင်မှုတို့ကိုခွဲြခား၍ ေြပာင်းလဲလာေသာ အေခ
ြ အေနအရပ်ရပ်
တို့နှင့်အညီစိစစ်ြပီး နှစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံး တစ် ကိမ် ြပင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အမိန့်
ေက
ြ ာ်ြငာစာကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် ေက
ြ ညာခ
ြ င်း၊
(ဈ )

အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ သတ်မတ
ှ ်ေရး၊ ြပန်လည်သုံးသပ်ေရးတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍လိုအပ်ေသာ
လုပ်ငန်း ေကာ်မတီများကို ဖွဲ့စည်း ြပီး လုပ်ငန်းတာ၀န်များ သတ်မှတ်ေပးခ
ြ င်း၊

(ည)

အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ ပုံမှန်အစည်းအေဝးနှင့် အထူးအစည်းအေဝးများကို သတ်မှတ်ချက်
များနှင့်အညီ ကျင်းပခ
ြ င်း၊

(ဋ )

အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုများကို အခါအားေလျာ်စွာ ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ြပ ြခင်း။
အခန်း (၄)
လုပ်ငန်း အမျိုးအစားများ သတ်မှတ်ြခင်း

၆။
အမျိုးသား ေကာ်မတီသည် ဤဥပေဒပါ အနည်းဆုံး အခေ ြကးေငွဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်
သက်ဆိုင်ေစရမည့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း၊
စိုက်ပျိုးေရးနှင့် ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်းကို နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး အတွက်ြဖစ်ေစ၊ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စု
နယ်ေြမ၊ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေဒသအလိုက်ြဖစ်ေစ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်၍ သတ်မှတ်
ရမည်။ ထို့အြပင် အဆိုပါ လုပ်ငန်းများကို ေပ
ြ ာင်းလဲလာေသာ အေခ
ြ အေနနှင့်အညီ အခါအားေလျာ်စွာ
ြပင်ဆင် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
အခန်း (၅)
အနည်းဆုးံ အခေက
ြ းေငွ သတ်မတ
ှ ေ် ရးနှင့် စပ်လျဉး် ၍ အေြခခံရမည့် အချက်များ
၇။
အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်ေရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေ ြမေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသ
ကီးေကာ်မတီနှင့် ြပည်နယ်ေကာ်မတီများက ေလ့လာစိစစ်တွက်ချက်ြပီး အကံြပုရာတွင်လည်းေကာင်း၊
အမျိုးသားေကာ်မတီက အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်ရာတွင်လည်းေကာင်း ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်
များကို အေခ
ြ ခံရမည် (က)

အလုပ်သမားများနှင့် ယင်းတို့၏ မိသားစုလိုအပ်ချက်များ၊

( ခ ) လက်ရှိ လုပ်ခများ၊
( ဂ ) လူမှုဖူလုံေရး အကျိုးခံစားခွင့်များ၊
(ဃ)

စားဝတ်ေနေရး ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ယင်းကုန်ကျစရိတ်တို့၏ ေပ
ြ ာင်းလဲချက်များ၊
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( င ) လိုက်ေလျာညီေထွမှု ရှမိ ည့် လူေနမှုဘဝအဆင့်အတန်း၊
( စ ) နိုင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရးနှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအား တိးု တက်ေရး လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊
(ဆ)

နိုင်ငံေတာ်၏ စုစုေပါင်း ြပည်တွင်း ထုတ်လုပ်မှု တန်ဖိုးနှင့် တစ်ဦးချင်း ဝင်ေငွ၊

(ဇ )

ကျန်းမာေရးကို ထိခိုက်ေစနိုင်ေသာ အသက်အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်ေသာအလုပ်၊ လုပင် န်းခွင်
၏ သေဘာသာဝ၊

(ဈ)

ဝန် ကီးဌာနက ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် သတ်မှတ်ေသာ အခ
ြ ား
အချက်များ။
အခန်း (၆)
အနည်းဆုးံ အခေက
ြ းေငွ သတ်မတ
ှ သ
် ည့် အမိန့် ေက
ြ ာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်ြခင်း

၈။
သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေ ြမေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီနှင့် ြပည်နယ်ေကာ်မတီ
တို့သည် အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်ေရးနှင့် စပ်လျဥ်း၍ အေခ
ြ ခံသင့်သည့် အချက်များနှင့်
ထည့်သွင်းစဥ်းစားရမည့် အချက်များကို ေလ့လာပ
ြ ီး သတ်မှတ်သင့့်သည့်နှုန်းထားများကို အမျိုးသား
ေကာ်မတီသို့ သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ အကံြပုချက်များ တင်ြပရမည်။
၉။
အထူးစီးပွားေရးဇုန်များရှိ အလုပ်သမားများအတွက် အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်ေရးနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ (က)

သက်ဆိုင်ရာ အထူးစီးပွားေရးဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှု ေကာ်မတီက အထူးစီးပွားေရး ဇုန်အတွင်းရှိ
ရင်းနှှီးြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက်အလုပ်သမားနှင့် ဝန်ထမ်းတို့အတွက် သတ်မှတ်
သင့်သည့် အဆိုြပု အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွနှုန်းထားများကို အမျိုးသားေကာ်မတီသို့
တင်ြပရမည်။

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ တင်ြပချက်အေပါ် အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်ေရးအတွက်
ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီေဆာင်ရွက်ြပီး ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်
ြပုချက်ြဖင့် အမျိုးသားေကာ်မတီက သတ်မှတ်ေပးရမည်။
၁၀။

အမျိုးသားေကာ်မတီသည် (က)

ပုဒ်မ ၈ နှင့် ပုဒ်မ ၉ တို့အရ အကံြပုချက်အေပါ် စဥ်းစားသုံးသပ်ြပီးေနာက် အနည်းဆုံး
အခေက
ြ းေငွသတ်မှတ်မည့် အဆိုြပုအမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာကို အများပ
ြ ည်သူ သိရှိေစရန်နှင့်
ကန့်ကွက်လိုက ကန့်ကွက်နိုင်ရန် အနည်းဆုံး ရက်ေပါင်း ၆၀ ကိုတင်၍ နိုင်ငံေတာ်
ြပန်တမ်းနှင့် သတင်းစာများတွင် ထည့်သွင်းထုတ်ြပန်ေ ြကညာေရးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ
အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများအား အသိေပး အေ ြကာင်း ြကားေရး
တို့အတွက် ဦးစီးဌာနကို တာဝန်ေပးရမည်။

(ခ)

အဆိုြပု အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွ နှုန်းထားအေပါ် ကန့်ကွက်ချက် မရှိလျှင် ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ့၏အတည်ြပုချက်ရယူ၍ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွနှုန်းထားကို သတ်မှတ်ရမည်။
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(ဂ )

အကယ်၍ အဆိုြပုအနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွနှုန်းထားအေပါ် ကန့်ကွက်ချက်ရှိသည့်ကိစ္စ
တွင် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သိ့ု မဟုတ် ြပည်နယ်
ေကာ်မတီအား ကန့်ကွက်ချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညှိနိှုင်းေစပ
ြ ီး အဆိုြပုနှုန်းထားကို ြပန်လည်
တင်ြပေစရမည်။

(ဃ)

သက််ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊ တိငု း် ေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ်
ြပည်နယ်ေကာ်မတီက ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ ထပ်မံ အဆိုြပုတင်ြပသည့် အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ
နှုန်းထားကို သုံးပွင့်ဆိုင် ကိုယ်စားလှယ်များဖ
ြ င့် စိစစ်၍ သတ်မှတ်သင့်ေသာ အနည်းဆုံး
အခေက
ြ းေငွ နှုန်းထားကို ဆုံးြဖတ်ြပီး ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ြပုချက် ရယူ၍
အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွ နှုန်းထားကို သတ်မှတ်ရမည်။

(င )

ပုဒ်မခွဲ (ခ) သို့မဟုတ် (ဃ) အရ သတ်မှတ်ေသာ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ နှုန်းထားကို
ပုဒ်မခွဲ (က)နှင့်အညီ အများပ
ြ ည်သူသိရှိရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုပ်ရှင်
နှင့် အလုပ်သမားများ သိရှိရန် ထုတ်ြပန်ေ ြကညာေရးနှင့် အသိေပးအေက
ြ ာင်း ြကားေရးတို့
အတွက် ဦးစီးဌာနကို တာဝန်ေပးရမည်။

၁၁။ ပုဒ်မ ၉ နှင့် ၁၀ တို့အရ အမျိုးသားေကာ်မတီက သတ်မှတ်ေသာ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ
ြ ခံဥပေဒနှင့်
နှုန်းထားကို ေကျနပ်မှု မရှိသူသည် ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြပည်ေထာင်စု တရားစီရင်ေရး ဥပေဒတို့နှင့်အညီ ြပည်ေထာင်စု တရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်သို့ စာချွန်ေတာ်
အမိန့်တစ်ရပ်ရပ် ထုတ်၍ြပင်ဆင်ေပးရန် ေလျှာက်ထားနိုင်သည်။
အခန်း (၇)
အလုပရ
် ငှ ၏
် တာ၀န်များ
၁၂။

အလုပ်ရှင်သည် (က)

ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွေအာက် ေလျာ့နည်း၍
အလုပ်သမားအား အခေက
ြ းေငွေပးခ
ြ င်း မပ
ြ ုရ။

( ခ ) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွထက် ပိ၍
ု ေပးနိုင်သည်။
( ဂ ) ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်ေသာ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာတွင် အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွမှ နှုတ်ယူခွင့်
ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားေသာ အခေက
ြ းေငွမှ အပ အခ
ြ ားအခေက
ြ းေငွကို နှုတ်ယူခွင့်
မရှိေစရ။
(ဃ)

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများတွင်
လုပ်ကိုင်ေနေသာ အလုပ်သမားများအား အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွကို ေငွသားဖ
ြ င့် ေပးရ
မည်။ ထို့ ြပင် သီးြခား အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ အကျိုးအမ
ြ တ်များ၊ အခွင့်အလမ်းများကို ေပးရန်
ရှိပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ေငွသားဖ
ြ င့် ြဖစ်ေစ၊ အလုပ်သမား၏ ဆန္ဒအရ ေငွသား
တစ်ချို့တစ်ဝက်နှင့် ေဒသေပါက်ေဈးနှုန်းြဖင့်သတ်မှတ်ေသာ ပစ္စည်း တစ်ချို့တစ်ဝက်
တွဲဖက်၍ ေပးနိုင်သည်။

( င ) စိုက်ပျိုးေရး နှင့် ေမွးြမူေရး လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်ေသာ အလုပ်သမားများအား အနည်းဆုံး
အခေက
ြ းေငွေပးရာတွင် ေဒသဓေလ့ထုံးတမ်းအရြဖစ်ေစ၊ အလုပသ
် မားအများစု၏ ဆန္ဒ
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အရြဖစ်ေစ၊ စုေပါင်းသေဘာတူညီချက်အရဖ
ြ စ်ေစ၊ ေငွသားတစ်ချို့တစ်ဝက်နှင့် ေဒသ
ေပါက်ေဈးနှုန်းြဖင့် သတ်မှတ်ေသာ ပစ္စည်းတစ်ချို့တစ်ဝက်တွဲဖက်၍ ေပးနိုင်သည်။ ထိုသို့
ေပးခ
ြ င်းသည် အလုပ်သမားနှင့် ယင်း၏မိသားစု ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ အသုံးြပုမှုနှင့် အကျိုး
အမ
ြ တ်တစ်စုံတစ်ရာအတွက် ြဖစ်ရမည့်အြပင် ေပးသည့်တန်ဖိုးမှာလည်း ကျိုးေက
ြ ာင်း
ဆီေလျာ်ြပီး မျှတရမည်။
၁၃။

အလုပ်ရှင်သည် (က)

ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွ နှုန်းထားများအနက် လုပ်ငန်း
နှင့် သက်ဆိုင်ေသာ အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွ နှုန်းထားများကို အလုပ်သမားများအား
အသိေပးရမည့်အြပင် လုပ်ငန်းခွင်တငွ ် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားများ ြမင်နိုင်ေစရန်
ေက
ြ ာ်ြငာထားရမည်။

( ခ ) အလုပ်သမားများ၏ စာရင်း၊ ဇယားနှင့် စာတမ်းအမှတ်အသားများ၊ အခေ ြကးေငွများကို
မှန်ကန်စွာ မှတ်တမ်းြပုစု ထားရှိရမည်။
( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ြပုစုထားရှိေသာ စာရင်း၊ ဇယားနှင့် စာတမ်းအမှတ်အသားများကို
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနသို့ အစီရင်ခံရမည်။
(ဃ)

စစ်ေဆးေရး အရာရှိက စစ်ေဆးရန် ဆင့်ဆိုသည့်အခါ သွားေရာက် စစ်ေဆးခံရမည်။
ထို့ြပင် အဆိုပါ စာရင်းနှင့် မှတ်တမ်းများကို ေတာင်းခံသည့်အခါ တင်ြပရမည်။

( င ) ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးေရး
နှင့်ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်းခွင်များသို့ စစ်ေဆးေရးအရာရှိက ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးခ
ြ င်းကို ခွင့်ြပုရ
မည်ြဖစ်ြပီး လိုအပ်ေသာ အကူအညီများ ေပးရမည်။
( စ ) အလုပ်သမားများ ဖျားနာ၍ အလုပ်မလုပ်ကိုင်နိုင်သည့်အခါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ
ေဆးကုသရန် အလုပန် ားခွင့် ေပးရမည်။
(ဆ)

အလုပ်သမားများ၏ မိသားစုဝင် သို့မဟုတ် မိဘနာေရးကိစ္စ ြဖစ်သည့်အခါ အနည်းဆုံး
အခေက
ြ းေငွမှ ြဖတ်ေတာက်ြခင်းမပ
ြ ုဘဲ သတ်မတ
ှ ခ် ျကမ် ျားနှငအ
့် ညီ အလုပ်နားခွင့်ေပးရမည်။
အခန်း (၈)
အနည်းဆုးံ အခေက
ြ းေငွနငှ ့် စပ်လျဉ်း၍ အလုပသ
် မားများ၏ အခွငအ
့် ေရးများ

၁၄။

ဤဥပေဒနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွင် အလုပ်လုပ်ေနေသာ အလုပ်သမားသည် (က)

ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထို
အခေက
ြ းေငွထက် အလုပ်ရှင်ကပို၍ေပးပါက ပိုေပးသည့် အခေက
ြ းေငွကို ေသာ်လည်း
ေကာင်း ရထိုက်ခွင့် ရှိသည်။

( ခ ) ဤဥပေဒ အာဏာမတည်မီက ရရှိေနေသာ အခေ ြကးေငွသည် ဤဥပေဒအရ သတ်မတ
ှ ်
ေသာ အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွထက် ပိုမိုရရှိေနပါက ပိုမိုရရှိေသာ အခေက
ြ းေငွကို
ဆက်လက် ခံစားခွင့်ရှိသည်။
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(ဂ)

အလုပ်ခန့်ထားမှု ဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်ပါ အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွမှာ ဤဥပေဒ အရ
သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွထက် ေလျာ့နည်းေနပါက ဤဥပေဒအရ
သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွကို ရထိုက်ခွင့်ရှိသည်။

( ဃ ) အလုပ်နှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုထက်ပိုေသာ အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်သည့်အခါ လုပ်ကိုငေ် သာ
အလုပ်အသီးသီးအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွထက် မနည်းေစဘဲ
ခံစားခွင့်ရှိသည်။
( င ) အချိန်ပိုင်း၊ နာရီပိုင်း အလုပ်တွင် အလုပ်လုပ်သည့် အချိန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်
အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွကို ခံစားခွင့် ရှိေစရမည်။
(စ )

လစားအလုပ်အတွက် ရက်သတ္တ တစ်ပတ်လျှင် တစ်ရက် နားခွင့်ရှိြပီး ထိုနားရက်အတွက်
အခေက
ြ းေငွ ရထိုက်ခွင့်ရှိသည်။ အကယ်၍ ထိနု ားရက်တငွ ် အလုပ်လုပ်ရပါက တည်ဆဲ
ဥပေဒနှင့်အညီ အချိန်ပိုလုပ်ခ ရထိုက်ခွင့်ရှိသည်။

( ဆ ) ေန့စားအလုပ်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် တစ်ေန့ အလုပ်ချိန် နာရီထက်ေလျာ့၍ အလုပ်
လုပ်ြခင်းမှာ အလုပ်သမား၏ ဆန္ဒအရ မဟုတလ
် ျှင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်ရှင်က
အလုပ်မေပးနိုင်၍ အလုပ်နားရလျှင် ေသာ်လည်းေကာင်း အချိန်ြပည့် အလုပ်လုပ်ဘိ
သကဲ့သို့ အခေက
ြ းေငွ ရထိုက်ခွင့်ရှိသည်။
( ဇ ) သတ်မှတ်ထားသည့် အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
ခံစားခွင့် ရှေိ စရမည်။
(ဈ)

မခွဲြခားဘဲ

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်းများတွင်
ြ းေငွကို ေငွသားြဖင့် ရထိုက်ခွင့်
လုပ်ကိုင်ေသာအလုပ်သမားြဖစ်ပါက အနည်းဆုံးအခေက
ရှိသည်။ ထို့ ြပင် သီးြခား အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ အကျိုးအမ
ြ တ်များ၊ အခွင့်အလမ်းများကို
ေပးရန်ရှိပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ေငွသားဖ
ြ င့်ြဖစ်ေစ၊ အလုပ်သမားများ၏
ဆန္ဒအရ ေငွသားတစ်ချို့တစ်ဝက်နှင့် ေဒသေပါက်ေဈးနှုန်းြဖင့် သတ်မှတ်ေသာ ပစ္စည်း
တစ်ချို့တစ်ဝက်တွဲဖက်၍ ြဖစ်ေစ ရထိုက်ခွင့် ရှိသည်။

(ည ) စိုက်ပျိုးေရးနှင့် ေမွးြမူေရး လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်ေသာ အလုပ်သမား ြဖစ်ပါက အနည်းဆုံး
အခေက
ြ းေငွကို ေဒသ ဓေလ့ထုံးတမ်းအရြဖစ်ေစ၊ အလုပ်သမား အများစု၏ ဆန္ဒအရ
ြဖစ်ေစ၊ စုေပါင်းသေဘာတူညီချက်အရဖ
ြ စ်ေစ၊ ေငွသား တစ်ချို့တစ်ဝက်နှင့် ေဒသေပါက်
ေဈးနှုန်းြဖင့် သတ်မှတ်ေသာ ပစ္စည်း တစ်ချို့တစ်ဝက်တဖဲွ က်၍ အလုပ်သမားနှင့် ၎င်း၏
မိသားစု အတွက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ခံစားခွင့် ရှိသည်။
၁၅။

ပုဒ်မ ၁၄ အရ အခေက
ြ းေငွနှင့်အြခားခံစားခွင့်များ ရထိက
ု ခ် ငွ ရ
့် ေိှ သာ အလုပ်သမားသည် (က)

ရထိုက်ခွင့်ရှိေသာ အခေက
ြ းေငွနှင့်အြခားခံစားခွင့်အားလုံးကို မရရှိလျှင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊
သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွေအာက် ေလျာ့နည်း၍ ရရှိလျှင် ေသာ်လည်း
ေကာင်း အဆိုပါ နစ်နာေသာ အခေက
ြ းေငွနှင့် အခ
ြ ားခံစားခွင့်များ ရရှိေရးအတွက်
ရထိုက်ခွင့်ရှိသည့်ေန့မှ တစ်နှစ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေ ြမေကာ်မတီ၊
တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီနှင့် ဦးစီးဌာနသို့ တင်ြပနိုင်သည်။
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( ခ ) ရထိုက်ခွင့်ရှိေသာ အခေ ြကးေငွအားလုံးအတွက် တရားမေက
ြ ာင်းအရ တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။
၁၆။ ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွနှင့် အခ
ြ ားခံစားခွင့်များကို
အလုပ်သမားအားေပးရန် ပျက်ကက
ွ ်ြခင်းေက
ြ ာင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိုအနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွ ထက်
ေလျာ့နည်း၍ အလုပ်သမားအား ေပးခ
ြ င်းေက
ြ ာင့် ေသာ်လည်းေကာင်း အလုပ်ရှင်အေပါ် တရားရုံးက
ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ြပီးေနာက် ေပးရန်ပျက်ကွက်ေသာ အခေက
ြ းေငွနှင့် အခ
ြ ားခံစားခွင့်ကို ဒဏ်ေငွအြဖစ်
သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအား ေပးေစရန် အမိန့်ချမှတ်ေစကာမူ ပုဒ်မ ၁၄ အရ ထိုအလုပ်သမားသည်
ြ းေငွနှင့် ခံစားခွငမ့် ျား
ခံစားခွင့်ရှိေသာ အခေက
ြ းေငွနှင့် အခ
ြ ားခံစားခွင့် အပ
ြ ည့်အဝမရရှိပါက ထိုအခေက
အတွက် တရားမေက
ြ ာင်းအရ တရားစွဲဆိုေတာင်းခံခွင့်ကို ထိခိုက်ြခင်း မရှေိ စရ။
အခန်း (၉)
စစ်ေဆးေရး အရာရှမိ ျားအား တာ၀န်ေပးအပ်ြခင်း၊ စစ်ေဆးခ
ြ င်းနှင့် အေရးယူြခင်း
၁၇။ ဝန် ကီးဌာနသည် ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း၊ အမိန့်
ေက
ြ ာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ြကားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်း ရှိ မရှိနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများကို
လည်းေကာင်း၊ စိုက်ပျိုးေရးနှင့် ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်းများကိုလည်းေကာင်း စစ်ေဆးရန်အလို့ငှာ သက်ဆိုင်ရာ
ဦးစီးဌာနမှ အရာရှိများအား စစ်ေဆးေရး အရာရှိများအဖ
ြ စ် တာ၀န်ေပးရမည်။
၁၈။

စစ်ေဆးေရး အရာရှိသည် (က)

အလုပ်ရှင်က ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း၊ အမိန့်
ေက
ြ ာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်က
ြ ားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ လိုကန် ာေဆာင်ရွက်
ြခင်း ရှိ မရှိကို လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားများဆိုင်ရာ စာရင်း၊ ဇယားနှင့် စာတမ်း
အမှတ်အသားများ၊ အခေက
ြ းေငွများကို မှန်ကန်စွာ မှတ်တမ်းြပုစုထားခ
ြ င်း ရှိ မရှိ ကို
လည်းေကာင်း၊ အဆိုပါ စာရင်း၊ ဇယားနှင့် စာတမ်း အမှတ်အသားများကို ဦးစီးဌာနသို့
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီအစီရင်ခံ တင်ြပ ြခင်း ရှိ မရှိကို လည်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ
ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းခွင်များ၊
စိုက်ပျိုးေရး နှင့် ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်းခွင်များသို့ ၀င်ေရာက်စစ်ေဆးခွင့်ရှိသည်။

( ခ ) ဦးစီးဌာန၏ တာဝန်ေပးအပ်ချက်အရ သက်ဆိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဆင့်ဆိုြခင်း၊ စစ်ေဆး
ြခင်း၊ သက်ဆုိင်ရာ စာရင်း၊ ဇယားနှင့် စာတမ်းအမှတ်အသားများကို ေတာင်းခံြခင်းနှင့်
မိတ္တူကူးယူြခင်းတို့ ြပုနိုင်သည်။
( ဂ ) အလုပ်ရှင်ထံတွင် ြပင်ပ အလုပ်သမားများ ရှိပါက ထိုြပင်ပ အလုပ်သမားများနှင့် စပ်လျဉ်း
သည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ ယင်းတို့၏ အမည်နှင့် ေနရပ်လိပ်စာများကို စစ်ေဆးခွင့်၊
လုပ်ငန်းခွင် ြပင်ပ အလုပ်သမားများ၏ စာရင်းနှင့် အခေက
ြ းေငွဆိုင်ရာ စာရင်းဇယား
မှတ်တမ်းများကို ေတာင်းခံခွင့်၊ မိတ္တူကူးခွင့် ရှသ
ိ ည်။
(ဃ)

စစ်ေဆးခ
ြ င်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ (ခ) နှင့် (ဂ) တို့အရ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင်က အေထာက်အထားကို ေတာင်းဆိပု ါက သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနက
ထုတ်ေပးထားသည့် ဝန်ထမ်း စိစစ်ေရး သက်ေသခံလက်မှတ်ကို ြပသရမည်။
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( င ) ပုဒ်မခွဲ (က)၊ (ခ) နှင့် (ဂ) တို့အရ စစ်ေဆးေတွ့ရှိချက်နှင့် ေတာင်းခံသည့် အေထာက်
အထား စာရွက်စာတမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာနသို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ
အစီရင်ခံရမည်။
၁၉။ ဦးစီးဌာနသည် ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံးအခေ ြကးေငွ ေပးေဆာင်ရန်
ပျက်ကွက်သည့် အလုပ်ရှင်ထံမှ လည်းေကာင်း၊ အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွ ေပးေဆာင်ရန် ကျန်ရေိှ သာ
အလုပ်ရှင်ထံမှ လည်းေကာင်း အလုပ်သမားက ရရန်ရှိေသာ အခေက
ြ းေငွများကို ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ
ေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီသို့ တင်ြပ၍ ထိုေကာ်မတီ၏
ဆုံးြဖတ်ချက်အရ ေတာင်းခံြပီး ေပးရမည်။
၂၀။ ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၁၉ အရ ေတာင်းခံေသာ်လည်း သတ်မှတ်ေပးေသာ အချိန်အတွင်း အလုပ်ရှင်
က အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွေပးရန် ပျက်ကွက်လျှင် ြပည်ေထာင်စနု ယ်ေြမေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီး
ေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ထိုအလုပ်ရှင်အား သက်ဆိုင်ရာ
တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုေစရန် စစ်ေဆးေရးအရာရှိ တစ်ဦးဦးအား တာဝန်ေပးရမည်။
၂၁။ စစ်ေဆးေရးအရာရှိများသည် ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်သူအား
ဦးစီးဌာန၏ ညွှန် ြကားချက်နှင့် တာ၀န်ေပးအပ်ချက်တို့အရ တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။
အခန်း (၁၀)
တားမ
ြ စ်ချက်နှင့် ြပစ်ဒဏ်များ
၂၂။

မည်သည့် အလုပ်ရှင်မျှ (က)

ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွကို
ေပးေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း မရှိေစရ။

အလုပ်သမားအား

( ခ ) ပုဒ်မ ၁၄ အရ အလုပ်သမား ရထိုက်ခွင့်ရှိေသာ အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွနှင့် အခ
ြ ား
ခံစားခွင့်များေအာက် ေလျာ့နည်း၍ အလုပသ
် မားအား ေပးြခင်း မပ
ြ ုရ။
( ဂ ) အလုပ်သမားများ၏စာရင်း၊ ဇယားနှင့် စာတမ်းအမှတ်အသားများ၊ အခေက
ြ းေငွ စာရင်း
များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ (၁) မမှန်မကန် ေရးသွငး် ြခင်း၊ လိမ်လည်၍ မှတ်တမ်းြပုစုြခင်း သိ့ု မဟုတ် မမှန်မကန်
လိမ်လည်၍ အစီရင်ခံြခင်း မပ
ြ ုရ။
(၂) သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနသို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အစီရင်ခံ တင်ြပရန် ပျက်ကွက်
ြခင်း မရှိေစရ။
(၃) စစ်ေဆးေရး အရာရှိက ေတာင်းခံသည့်အခါ တင်ြပရန် ပျက်ကွက်ြခင်း မရှိေစရ။
(ဃ)

စစ်ေဆးေရးအရာရှိက ဆင့်ဆိုလျှင် သွားေရာက်စစ်ေဆးခံရန် ခိုင်လုံေသာအေက
ြ ာင်းမရှိဘဲ
ပျက်ကွက်ြခင်း မရှိေစရ။

( င ) တာဝန်အရ လာေရာက်စစ်ေဆးေသာ စစ်ေဆးေရး အရာရှိအား ဟန့်တားခ
ြ င်း သို့မဟုတ်
ေနှာင့်ယှက်ြခင်း မပ
ြ ုရ။
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၂၃။ မည်သည့် အလုပ်ရှင်မဆို ပုဒ်မ ၂၂ ပါ တားမ
ြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက် ကျူးလွန်ေ ြကာင်း
ြပစ်မှုထင်ရှား စီရင်ြခင်းခံရလျှင် ထိုသူသည် တစ်နှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ် ၅ သိန်း ထက်
မပိုေသာ ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် နှစ်ရပ်လံုး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ြခင်း ခံရမည်။
၂၄။

မည်သည့် အလုပ်ရှင်မျှ (က)

အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွ အမိန့် ေ ြကာ်ြငာစာပါ စည်းကမ်းချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ြခင်း မပ
ြ ုရ။

(ခ)

ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွ နှုန်းထားများအနက် မိမိ၏
အလုပ်သမားများနှင့် သက်ဆိုင်ေသာ အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွနှုန်းထားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍
အလုပ်သမားများအား အသိေပးပ
ြ ီး လုပ်ငန်းဌာနနှင့် လုပ်ငန်းခွင်တို့တွင် အလုပ်သမားများ
ြမင်နိုင်မည့်ေနရာ၌ ေက
ြ ာ်ြငာထားရန် ပျက်ကွက်ြခင်း မရှေိ စရ။

၂၅။ မည်သည့် အလုပ်ရှင်မဆို ပုဒ်မ ၂၄ ပါ တားမ
ြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက် ကျူးလွန်ေ ြကာင်း
ြပစ်မှုထင်ရှား စီရင်ြခင်း ခံရလျှင် ထိုသူသည် ေခ
ြ ာက်လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ် သုံးသိန်း
ထက် မပိုေသာ ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် နှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ြခင်းခံရမည်။
၂၆။ တရားရုံးသည် ပုဒ်မ ၂၃ နှင့် ၂၅ တို့အရ ြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်ကိုချမှတ်သည့်အခါ အလုပ်ရှင်
ကေပးေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်ေသာ အခေက
ြ းေငွကို ေငွဒဏ်အြဖစ်ချမှတ်ြပီး အလုပ်သမားအား ေပးရမည်။
၂၇။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများနှင့် အမိန့်တို့ပါ တားမ
ြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်
ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေ ြကာင်း ြပစ်မှုထင်ရှား စီရင်ြခင်းခံရလျှင် ထိုသူသည် သုံးလ ထက်မပိုေသာ
ေထာင်ဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ြခင်းခံရမည်။
အခန်း (၁၁)
အေထွေထွ
၂၈။ ဤဥပေဒ အာဏာမတည်မီက ြဖစ်ေစ၊ ဤဥပေဒ အာဏာတည်ြပီးေနာက် ြဖစ်ေစ ဤဥပေဒ အရ
သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံးအခေ ြကးေငွေအာက် ေလျာ့နည်း၍ ချုပ်ဆိုထားေသာ အလုပ်ခန့်ထားမှု
ဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ်၊ အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ နှုတ်ပဋိညာဉ် သို့မဟုတ် သေဘာသက်ေရာက်ေသာ
ပဋိညာဉ်ပါ အခေက
ြ းေငွနှင့် သက်ဆိုင်သမျှ သေဘာတူညီချက်သည် ဤဥပေဒနှင့် ဆန့်ကျင်သမျှ
ပျက်ြပယ်ေစရမည်။
၂၉။

(က)

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း မဟုတေ် သာ အမျိုးသား ေကာ်မတီဝင်များသည် ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့
က သတ်မှတ်သည့် ချီး ြမှင့်ေငွနှင့် စရိတ်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။

( ခ ) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း မဟုတေ် သာ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေ ြမေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီနှင့်
ြပည်နယ်ေကာ်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်များသည် သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေ ြမေကာ်မတီ၊
တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သိ့ု မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီက ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏
အတည်ြပုချက်ြဖင့် သတ်မှတ်သည့် ချီးြမှင့်ေငွကို ခံစားခွင့် ရှိသည်။
၃၀။ ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ ကုန်ကျစရိတ် အဝဝကို
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွွဲ့၏ အရ အသုံးခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းမှ လည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ
ေကာ်မတီ၏ ကုန်ကျစရိတအ
် ဝဝကို ေနပ
ြ ည်ေတာ်ေကာင်စီ၏ အရ အသုံး ခန့်မနှ ်းေခ
ြ ေငွစာရင်းမှ
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လည်းေကာင်း၊ တိုင်းေဒသကီး ေကာ်မတီနှင့် ြပည်နယ်ေကာ်မတီ၏ ကုန်ကျစရိတ် အဝဝကို သက်ဆိုင်ရာ
တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ အရ အသုံးခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းမှ လည်းေကာင်း ကျခံရမည်။
၃၁။ ဝန် ကီးဌာနသည်အမျိုးသားေကာ်မတီနှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ
သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်စပ်လျဥ်းသည့် ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို
စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
၃၂။ ဤဥပေဒပါြပစ်မှုများကို ဦးစီးဌာနကတာဝန်ေပးအပ်ေသာ စစ်ေဆးေရး အရာရှိကသာ သက်ဆိုင်ရာ
တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုခွင့်ရှိသည်။
၃၃။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း မဟုတ်ေသာ အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်များသည် လည်းေကာင်း၊
ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီ၀င်များသည်
ု ပ်၍သီးြခားတာဝန်ေပးသည့် ပုဂ္ဂိုလ် သိ့ု မဟုတ် အခ
ြ ားအဖွဲ့တစ်ခုခု၏
လည်းေကာင်း၊ ဤဥပေဒအရ လိအ
အဖွဲ့ဝင်များသည်လည်းေကာင်း ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ေနချိန်
တွင် ြပည်သူ့ဝန်ထမ်း ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၃၄။ ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သေဘာရိုးြဖင့် ေဆာင်ရွက်ေသာ ေကာ်မတီဝင်
တစ်ဦးဦးကိုြဖစ်ေစ၊ စစ်ေဆးေရးအရာရှိ တစ်ဦးဦးကိုြဖစ်ေစ တရားမေက
ြ ာင်းြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြပစ်မှု
ေက
ြ ာင်းြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်း တရားစွဲဆိုြခင်းမပ
ြ ုရ။
၃၅။ ဦးစီးဌာနသည် အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ေအာက်ပါအချက်အလက်များကို ဝန် ကီး
ဌာနသို့ တင်ြပရမည် (က)

အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ သတ်မှတ်သည့်ေကာ်မတီများ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ နည်းလမ်း
များ၊

( ခ ) အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ခန့်မှန်းအလုပ်သမား ဦးေရ၊
( ဂ ) သတ်မှတ်ထားသည့် အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွများ၊
(ဃ)
၃၆။

အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွ နှုန်းထားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခ
ြ ားအေရး ကီးေသာ ကိစ္စများ
ရှိပါက ထိုကိစ္စများ။

ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် (က)

၀န် ကီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကို ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။

( ခ ) အမျိုးသားေကာ်မတီနှင့် ဝန် ကီးဌာနတို့သည် လိုအပ်ေသာ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊
ညွှန် ြကားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
၃၇။ ဤဥပေဒစတင်အာဏာတည်သည့်ေန့မှစ၍ ေအာက်ပါ အက်ဥပေဒများကို အာဏာတည်ြခင်းမှ
ရပ်စဲေစရမည်(က)

၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွအက်ဥပေဒ (၁၉၄၉ ခုနှစ် ၊ အက်ဥပေဒအမှတ် ၆၆ )၊

( ခ ) လယ်ယာအလုပ်သမား အနည်းဆုံး အခေက
ြ းေငွ (၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ အက်ဥပေဒအမှတ် ၄၄)။
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____________________
ြပည်ေထာင်စု သမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့စည်းပုံ အေခ
ြ ခံ ဥပေဒအရ ကျွနု်ပ် လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

(ပုံ)
သိန်းစိန်
နိုင်ငံေတာ် သမ္မတ
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်

