အလုပ်သမားေလျာ်ေ ြကး အက်ဥပေဒ
(ဥပေဒအမှတ-် ဂ၊ ၁၉၂၃-၁၉၂၄ခု၊ ဇူလိုင်လ-၁-ရက်)
(၁၉၅၁ခုနှစ် ဥပေဒအမှတ်၅၂၊ ၁၉၅၅ခုနှစ် ဥပေဒအမှတ် ၁၇ နှင့် ၁၉၅၇ခုနှစ်
အက်ဥပေဒ-၂၂-တို့အရ ြပင်ဆင်ထားပ
ြ ီး)
အခန်း(၁)
စကားချီး
၁။

။

x

x

x

x

အဓိပ္ပါယ်ေဖာ်ြပချက်များ
၂။ (၁) ဤ အက်ဥပေဒတွင် အေက
ြ ာင်းအရာနှင့် ြဖစ်ေစ၊ ေရှ့ေနာက် စကားတို့၏ အဓိပ္ပာယ်
နှင့် ြဖစ်ေစ မဆန့်ကျင်လျှင် (က) "လူ ကီး" နှင့် "လူငယ်" ဆိုသည်မှာ၊ အသက် တဆယ့် ငါးနှစ်ေအာက်
မဟုတ်သူနှင့် အသက် တဆယ့်ငါးနှစ် ေအာက်ရှိသူတို့ကို အသီးသီး ဆိုလိုသည်။
(ခ) "မင်း ကီး" ဆိုသည်မှာ ပုဒ်မ ၂၀ အရ ခန့်ထားသည့်အလုပ်သမား
ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးကို ဆိုလိုသည်။
(ဂ) "ေလျာ်ေ ြကး"
ဆိုသည်မှာ
ဤအက်ဥပေဒအရ
သတ်မှတ်သည့်
"ေလျာ်ေ ြကး"ကို ဆိုလိုသည်။
(ဃ) "မှီခိုသ"ူ ဆိုသည်မှာ ေသဆုံးသူအလုပ်သမား၏ေအာက် ေဖာ်ြပပါ ေဆွမျိုး
တစ်ဦးဦးကို ဆိုလိုသည်(၁) မုဆိုးမ ၊ အရွယ်မေရာက်ေသးေသာ တရားဝင်သားနှင့် အိမ်ေထာင်
မပ
ြ ုရေသးေသာ တရားဝင်သမီး သို့မဟုတ် မိခင်မုဆိုးမ နှင့်
(၂) အကယ်၍ အလုပ်သမား ေသဆုံးချိန်တွင်
၎င်းလုပ်ကိုင်ရရှိေသာ
ေက
ြ းေငွအေပါ်တွင် လုံးဝဖ
ြ စ်ေစ၊ တစိတ်တေဒသဖ
ြ စ်ေစ၊ မှီခိုေနရေသာ
မုဆိုးဖို၊ မိခင်မုဆိုးမမှ အခ
ြ ားတပါးေသာ မိဘ၊ အရွယ် မေရာက်ေသးသည့်
တရားမဝင်ေသာ သား၊ အိမ်ေထာင်မရှိသည့် တရားမဝင်ေသာသမီး၊
အကယ်၍ အိမ်ေထာင်ရှိ၍ အရွယ်မေရာက် ေသးလျှင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊
မုဆိုးမဖ
ြ စ်ေနလျှင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားဝင် သို့မဟုတ် တရားမဝင်
သမီး၊ အရွယ်မေရာက်ေသးသည့်ညီ၊ အိမ်ေထာင်မ ြပုရေသးေသာ သို့မဟုတ်
မုဆိုးမဖ
ြ စ်သည့် ညီမ၊ မုဆိုးမဖ
ြ စ်သည့်ေချွးမ၊ ေသဆုးံ ြပီးြဖစ်ေသာ သား၏
အရွယ်မေရာက်ေသးသည့်ကေလး၊ မိဘနှစ်ဦးစလုံး အသက်ရှင်လျက်မရှိ
ေသာ ေသဆုးံ ြပီးြဖစ်သည့်သမီး၏
အရွယ်မေရာက်ေသးေသာကေလး
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သို့မဟုတ် အလုပ်သမား၏ မိဘနှစ်ဦးစလုံး အသက်ရှင်လျက်မရှိပါက ဖခင်
၏ဘက်မှ အဘိုးအဖွား၊
(င) "အလုပ်ရှင်" ဆိုရာတွင် စုေပါင်းဖွဲ့စည်းထားေသာ သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းမထား
ေသာ လူတစ်စုပါဝင်၍ အလုပ်ရှင်၏ စီမံခန့်ခွဲသူ ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ေသဆုံးြပီး
အလုပ်ရှင်၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်၊ အလုပ်သမား နှင့် လုပ်ငန်း သို့မဟုတ်
အလုပ်သင် သေဘာတူညီချက် ြပုလုပ်ထားသူက အလုပ်သမား၏ လုပ်အားကို
အခ
ြ ားသူတဦးအား ေခတ္တ ေချးငှားထားခ
ြ င်း သို့မဟုတ် အခေက
ြ းေငွ ြဖင့် ငှားရမ်း
ြခင်း ြပုထားပါက အလုပ်သမားက ၎င်းအတွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနစဥ်တွင် အလုပ်
ေစခိုင်းသူကို ဆိုလိုသည်။ (ထိုအထဲတွင် ယာဥ် သို့မဟုတ် ေရယာဥ်ကို ငှားရမ်း
ဝယ်ယူေသာ သေဘာတူညီချက် ြဖင့် ေပ
ြ းဆွဲရရှိေသာ အခေက
ြ းေငွေပါ်တွင် ေဝစု
ယူ၍ြဖစ်ေစ၊ သတ်မှတ်ထား သည့် ေငွေ ြကးေပး၍ ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားနည်းြဖင့် ြဖစ်ေစ၊
ငှားရမ်းထားသူမှ လွဲ၍ ပိုင်ရှင်ထံမှ အခေက
ြ းေငွယူ၍ ေပ
ြ းဆွဲရန်အတွက် ငှားရမ်း
ထားသူ ပါဝင်သည်။)
(စ) “ စီမံခန့်ခွဲသူကိုယ်စားလှယ် ”ဆိုသည်မှာ အခ
ြ ားသူတဦး၏ ကုန်သွယ်ေရး
သို့မဟုတ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းကို လုပ်ေဆာင်နိုင်ရန်အတွက် ခန့်အပ်ထားခ
ြ င်း ခံရသူ၊
သို့မဟုတ်
ေဆာင်ရွက်ေနသူကိုဆိုလိုသည်၊
သို့ရာတွင်
အလုပ်ရှင်တဦး၏
လက်ေအာက်ခံမန်ေနဂျာ မပါဝင်ေချ။
(စ-စ) "ြပင်ပလုပ်သား" ဆိုသည်မှာ ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ကိရိယာများကို
ေပးအပ်ေသာသူ၏ အုပ်ချုပ်မှု သို့မဟုတ် ကွပ်ကဲမှုေအာက်တွင် မဟုတ်သည့်
မိမိ၏ေနအိမ် သို့မဟုတ် အခ
ြ ားနယ်ေြမတွင်ယူ၍ သန့်စင်ရန်၊ ဖွတ်ေလျာ်ရန်၊
ေပ
ြ ာင်းလဲရန်၊ ြပုပ
ြ င်ရန်၊ ြပီးစီးေအာင် လုပ်ေဆာင်ရန်၊ မွမ်းမံရန် သို့မဟုတ်
ေရာင်းချနိုင်ေအာင် ြပုပ
ြ င်ရန်အတွက် ြပင်ပသို့ ေပးအပ်ြခင်းခံရသူကို
ဆိုလိုသည်။
(ဆ) "တစိတ်တေဒသ မသန်စွမ်းမှု" ဆိုသည်မှာ ထိုမသန်စွမ်းမှုသည် ယာယီြဖစ်ပါက
မသန်စွမ်းမှု ြဖစ်ေစသည့် မေတာ်တဆထိခိုက်မှုြဖစ်ပွားစဥ်က လုပ်ကိုင်ေနသည့်
လုပ်ငန်းတခုခု၌ ထိုအလုပ်သမား၏ ဝင်ေငွရှာနိုင်စွမ်းကို ေလျာ့ပါးသွား ေစသည့်
ြ ဲတမ်းြဖစ်ပါက ထိုစဥ်က လုပ်ကိုင်
မသန်စွမ်းမှုကို ဆိုလိုသည်၊ မသန်စွမ်းမှုသည် အမ
နိုင်သည့် လုပ်ငန်းတိုင်းတွင် ဝင်ေငွရှာနိုင်စွမ်း ေလျာ့ပါးသွားေစသည့် မသန်စွမ်းမှုကို
ဆိုလိုသည်၊ ဇယား(၁)တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ထိခိုက်မှုတိုင်းသည် အမ
ြ ဲတမ်း
တစိတ်တေဒသ မသန်စွမ်းမှုကို ြဖစ်ေစသည် ဟု မှတ်ယူရမည်။
(ဇ) "ြပဌာန်း" သည် ဆိုသည်မှာ ဤအက်ဥပေဒအရ ြပုလုပ်သည့် နည်းဥပေဒများ
အရ ြပဌာန်းြခင်းကို ဆိုလိုသည်။
(ဈ) "အရည်အချင်း ြပည့်စုံေသာ ေဆးဝါးကုသသူ" ဆိုသည်မှာ ၁၈၅၈ ခုနှစ်
ေဆးအက်ဥပေဒ သို့မဟုတ် ထိုအက်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် အက်ဥပေဒ
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သို့မဟုတ် ြမန်မာနိုင်ငံ ေဆးအက်ဥပေဒ သို့မဟုတ်
ေဆးဝါးကုသသူ
များ၏ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်ထားရှိရန် ြပဌာန်းသည့် ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီ၏
ဥပေဒတခုခုအရ မှတ်ပုံတင်ထားသူကို ဆိုလိုသည်။
(ည) x
x
x
x
x
(ဋ) "သေဘာသား"
င်္
ဆိုသည်မှာ၊ သေဘာတစင်
င်္
း၏ လုပ်သားစုထဲတွင် ပါဝင်သူ
တဦးဦးကို ဆိုလိုသည်၊ သို့ရာတွင် သေဘာကိ
င်္ ု အုပ်ချုပ်သူမပါဝင်ေချ။
(ဌ) "လုံးဝမသန်စွမ်းမှု" ဆိုသည်မှာ ထိုမသန်စွမ်းမှု ြဖစ်ေစသည့် မေတာ်တဆ
ထိခိုက်မှု ြဖစ်ပွားစဥ်က အလုပ်သမားတစ်ဦး လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းအားလုံး
ကို မလုပ်နိုင်ေစေအာင် ြဖစ်ေစသည့် ယာယီ သို့မဟုတ် အမ
ြ ဲတမ်း မသန်စွမ်းမှုကို
ဆိုလိုသည်၊ မျက်စိနှစ်လုံးစလုံး အမ
ြ ဲတမ်းကွယ်သွားမှု ြဖစ်ပါက သို့မဟုတ် ဇယား(၁)
တွင်ေဖာ် ြပထားေသာ ထိခိုက်မှုများနှင့် ယှဥ်လျက် ေဖာ် ြပထားသည့် ဝင်ေငွရှာ
နိုင်စွမ်းဆုံးရှုံးမှု စုစုေပါင်းသည် တစ်ရာရာခိုင်နှုန်း ြပည့်ေအာင် ထိခိုက်မှုများဖ
ြ စ်ပါ
က အမ
ြ ဲတမ်းလုံးဝ မသန်စွမ်းမှု ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(ဍ) "အခေက
ြ းေငွ" ဟုဆိုရာ၌ အလုပ်ရှင်ကေပးသည့် ခရီးစရိတ် သို့မဟုတ် ခရီး
သွားလာရန်အတွက် ေလျာ့ေပါ့ေပးေငွ သို့မဟုတ် ပင်စင် သို့မဟုတ် အိုနာစာရန်
ပုံေငွအတွက် လုပ်သား၏ အလုပ်ရှင်က ေပးသွငး် ေငွ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်း သေဘာ
အရ ကျခံရန်အတွက် အလုပ်သမားအား ေပးသည့် အထူးစရိတ် ေချးေငွများမှလွဲ၍
ြ င့် သတ်မှတ်နိုင်သည့် အခွင့်အေရး သို့မဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့်တို့
ေငွေြကးအားဖ
ပါဝင်သည်။
(ဎ) “အလုပ်သမား”ဆိုသည်မှာ အလုပ်ရှင်တဦးထံတွင် ကာယအလုပ်ကို ြဖစ်ေစ၊
စာေရးစာချီ အလုပ်ကို ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားအလုပ်ကုိြဖစ်ေစ လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် အတိ
အလင်းေဖာ်ြပ၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သေဘာသက်ေရာက်ေစ၍ ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ စာဖ
ြ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ နှုတ်ြဖင်ေ့ သာ်လည်းေကာင်း အလုပလ
် ပု ်
ရန် သေဘာတူညီချက် သို့မဟုတ် အလုပ်သင်ရန် သေဘာတူညီချက် ချုပ်ဆိုသူ
သို့မဟုတ် သေဘာတူညီချက် ြဖင့် အလုပ်လုပ်သူကို ဆိုလိုသည်။ ထို့အ ြပင် ယာဥ်
သို့မဟုတ် ေရယာဥ်တစ်ခုခုကို ငှားရမ်းဝယ်ယူ သည့်သေဘာတူညီချက်ြဖင့်
မဟုတ်ဘဲ သတ်မှတ်ထားေသာ ေက
ြ းေငွကို ေပး၍ဖ
ြ စ်ေစ၊ ရရှိေသာဝင်ေငွထဲမှ
ေဝစုေပး၍ဖ
ြ စ်ေစ၊ အခ
ြ ားနည်း ြဖင့် ြဖစ်ေစ ပိုင်ရှင်ထံမှ သေဘာတူညီချက်နှင့်
ငှားရမ်း၍ ေပ
ြ းဆွဲသူကို ဆိုလိုသည်။ သို့ရာတွင် ေအာက်ပါတို့ မပါဝင်ေချ(က) တစ်လလျှင် ကျပ် ၄၀,၀ိ/- ထက်ပိုရရှိသည့် ကာယလုပ်သားမဟုတ်
ေသာ အခ
ြ ားအလုပ်သမား သို့မဟုတ်
(ခ) လယ်ယာ အလုပ်သမား။ ဆိုလိုသည်မှာ လွန်ခဲ့ေသာ တဆယ့်နှစ်လ
အတွငး် တွင် တေန့ေန့၌ လူဦးေရနှစ်ဆယ့်ငါးေယာက်
သို့မဟုတ်
ထိုထက်ပို၍ ခိုင်းေစသည့် ေမ
ြ ေပါ်၌ ေရာ်ဘာ၊ ေကာ်ဖီ၊
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လက်ဖက်ေြခာက်၊ စင်ကို နာစိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်းများမှတပါး အခ
ြ ားစိုက်ပျိုး
ေရးတွင် လုပ်ကုိင်သူ သို့မဟုတ်
(ဂ) ကလပ်တခုခုမှငှားရမ်း၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခေက
ြ းေငွ ေပး၍
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကစားခုန်စားမှုအတွက် သို့မဟုတ် အပန်းေဖ
ြ မှုအတွက်
ခိုင်းေစထားသူလည်း မဟုတ်သည့်အ ြပင် အလုပ်ရှင်၏ ကုန်သွယ်ေရး
သို့မဟုတ် စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းနှင့် မသက်ဆိုင်ေသာ အခ
ြ ားအလုပ်တွင်
လုပ်ကိုင်ရသည့် ယာယီ အလုပ်သမား သို့မဟုတ်
(ဃ) ြပည်ေထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ြကည်း၊ ေရ၊ ေလ တပ်ဖ့ဲွ ဝင်များအဖ
ြ စ်
အမှုထမ်းေဆာင်ေနသူ သို့မဟုတ်
(င) ြပည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အမှုထမ်း သို့မဟုတ်
(စ) ြပင်ပလုပ်သား သို့မဟုတ်
(ဆ) ေနအိမ်၌ အတူေနထိုင်သည့် အလုပ်ရှင်၏ မိသားစု
ဤပုဒ်မခွဲအရ အလုပ်ရှင်၏ မိသားစုဆိုရာ၌ ဇနီး
ရှင်းလင်းချက်။
သို့မဟုတ် လင်ေယာက်ျား၊ မိခင်၊ ဘခင်၊ အဘိုး၊ အဘွား၊ ပေထွး၊
မိေထွး၊ သား၊ သမီး၊ ေြမးထီး၊ ေမ
ြ းမ၊ လင်ပါမယားပါသား၊
လင်ပါမယားပါသမီး၊ ညီ၊ အစ်ကို၊ ညီမ၊ အစ်မ၊ ဖေအတူ
မေအကွဲ သို့မဟုတ် မေအတူ ဖေအကွဲ ြဖစ်ေသာညီ၊ အစ်ကို၊
ညီမ၊ အစ်မတို့ကို ဆိုလိုသည်။
(၂) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ၍ ေသဆုံးေသာ အလုပ်သမားကို
ရည်ညွှန်းရာ၌ ထိုအလုပ်သမား၏ မှီခိုသူများအားလုံး
သို့မဟုတ် အသီးသီး အကျုံးဝင်သည်။
(၃) ဤအက်ဥပေဒပါ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ေဒသ
ဆိုင်ရာအာဏာပိုင် သို့မဟုတ် အစိုးရဌာနခွဲတခုခု၏ အာဏာ
သို့မဟုတ် တာဝန်များကို လုပ်ေဆာင်ချက်သည် အကယ်၍
ဆန့်ကျင်ေသာ ရည်ရွယ်ချက် မေပါ်ေပါက်ပါက ထိုအာဏာ
ပိုင် သို့မဟုတ် ဌာနခွဲ၏ ကုန်သွယ်ေရး သို့မဟုတ် စီးပွားေရး
လုပ်ငန်းဟု မှတ်ယူရမည်။
အခန်း(၂)
အလုပ်သမား ေလျာ်ေ ြကး။
ေလျာ်ေ ြကးေပးရန် အလုပ်ရှင်၏ တာဝန်
၃။ (၁) အကယ်၍ အလုပ်သမား တစ်ဦးသည် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနစဥ်အတွင်း၌ ထိုအလုပ်မှ
ြဖစ်ေပါ်သည့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုြဖစ်ပါက ၎င်း၏အလုပ်ရှင်သည် ဤအခန်းတွင်
ေဖာ် ြပထားသည့် ြပဌာန်းချက်များအတိုင်း ေလျာ်ေ ြကးေပးရန်အတွက် တာဝန်ရှိေစရမည်။
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သို့ရာတွင် ေသဆုံးေစေသာ ဒဏ်ရာရရှိမှုမဟုတ်လျှင် အလုပ်ရှင်သည် ေအာက်ပါ
အချက်များကို တိုက်ရိုက်အေက
ြ ာင်း ြပု၍ ရရှိသည့် မေတာ်တဆ ထိခိုက်မှုအတွက် တာဝန်
မရှိေစရ(က) အလုပသ
် မားသည် ထိအ
ု ချနိ ၌် ေသရည်ေသရက်ကို ေသာက်စားထား၍ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ ေဆးဝါးများ မှီဝဲထား၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မူးယစ်ထုံထုိင်း
ေနခ
ြ င်း သို့မဟုတ်
(ခ) အလုပသ
် မားများ ေဘးအန္တရာယ် မဖ
ြ စ်ေစရန်အတွက် အတိအလင်း ေက
ြ ညာ
ထားေသာအမိန့် ၊ သိ့ု မဟုတ် စည်းကမ်းများကို အလုပသ
် မားက တမင်
သက်သက် မလုက
ိ န် ာခ
ြ င်း သို့မဟုတ်
(ဂ) အလုပ်သမားများ၏ ေဘးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရန်အတွက် ြပုလုပ်ေပးထား
သည့် အကာအကွယမ် ျားကို သိလျက်နှင့် တမင်သက်သက်ဖယ်ရာှ းပစ်ြခင်း
သိ့ု မဟုတ် အေရးမထားခ
ြ င်း။
(၂) အကယ်၍ အလုပ်သမားတဦးသည် အလုပ်ရှင်တဦးထံ၌ ဇယား ၃ စာရင်း(က) တွင်
ေဖာ်ြပထားသည့် အလုပ်တခုခုကို ေခ
ြ ာက်လထက်မနည်း တဆက်တည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ြပီးေနာက်
ယင်းအလုပ်၌ ြဖစ်ေပါ်ေလ့ရှိသည်ဟု ထိုစာရင်း၌ ေဖာ်ြပထားသည့် ေရာဂါေဝဒနာ
စွဲကပ်လာပါက ထိုေရာဂါေဝဒနာသည် ဤပုဒ်မတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် မေတာ်တဆ ထိခိုက်
မှုဟုယူဆရမည်၊ အကယ်၍ အလုပ်ရှင်သည် ထိုကဲ့သို့ မဟုတ်ေ ြကာင်းကို သက်ေသ မပ
ြ
နိုင်ပါက မေတာ်တဆ ထိခိုက်မှုသည် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနစဥ် အတွင်း၌ ထိုအလုပ်မှ ြဖစ်ေပါ်
ြခင်း ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
ြ ားအလုပ်ရှင်တဦးထံတွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် လုပ်သက်
ရှင်းလင်းချက်။ ။ ဤအပိုဒ်ခွဲအရ အခ
မပါဝင်ေသာ လုပ်သက်ကို တဆက်တည်း ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(၃) အကယ်၍ အလုပ်သမားတဦးသည် ဇယား ၃ စာရင်း(ခ)တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ေရာဂါ
ေဝဒနာ တစ်ခုခုကိုစွဲကပ်၍ အရည်အချင်းနှင့် ြပည့်စုံေသာ ေဆးဝါးကုသသူက ထိုမသန်
စွမ်းမှု ြဖစ်ပွားသည့်ေန့မတိုင်မီ တစ်ဆယ့်နှစ်လအတွင်း၌ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် အလုပ်တခုခု
ေက
ြ ာင့် ထိုေရာဂါေဝဒနာ တိုက်ရိုက်ြဖစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ေထာက်ခံပါက ထိုေရာဂါေဝဒနာသည်
ဤပုဒ်မခွဲတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် မေတာ်တဆ ထိခိုက်မှုဟုမှတ်ယူရမည်၊ အကယ်၍ အလုပ်ရှင်
ြ နိုင်ပါက မေတာ်တဆ ထိခိုက်မှုသည်
သည် ထိုကဲ့သို့ မဟုတ်ေ ြကာင်းကို သက်ေသမပ
အထက်ေဖာ်ြပပါ အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနစဥ်အတွင်း၌ ထိုအလုပ်မှ ြဖစ်ေပါ်ခ
ြ င်းြဖစ်သည်ဟု
မှတ်ယူရမည်၊ ထိုေရာဂါေဝဒနာ ြဖစ်ပွားေစသည့်အလုပ်ကို အဆိုပါဆယ့်နှစ်လ အတွင်း၌
အလုပ်သမားအား ေနာက်ဆုံးေစခိုင်းသူ အလုပ်ရှင်ထံမှ ေလျာ်ေ ြကးေငွကို
ြပန်လည်
ေတာင်းခံေစရမည်။
(၄) ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီ ဥက္က ဌသည် မိမိ၏ ကံရွယ်ချက်ကို သုံးလထက် မနည်း
ကိုတင်၍ ြပန်တမ်းတွင်ေ ြကညာပ
ြ ီး ေနာက်ဇယား ၃၊ စာရင်း(က)တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်
အလုပ်အကိုင် စာရင်းတွင် မည်သည့်အလုပ်အကိုင်ကိုမဆို အလားတူ ြပန်တမ်း ထုတ်ြပန်၍

6

ြဖည့်စွက်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ထို့ြပင်ထို ြဖည့်စွက် ထည့်သွင်းသည့် အလုပ်အကိုင်များနှင့်
ြဖစ်ေပါ်နိုင်သည်ဟု ဤပုဒ်မအရ မှတ်ယူရမည့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ေရာဂါစာရင်းကို
သတ်မှတ်ေပးရမည်၊ ထိုအခါ ထိုေရာဂါများသည် ထိုအလုပ်အကိုင်များတွင် ြဖစ်တတ်သည်
ဟု ဤအက်ဥပေဒအရ ေက
ြ ညာထားသည့် ယင်းအလုပ် အကိုင်ဆိုင်ရာေရာဂါများ ြဖစ်သကဲ့
သို့ ပုဒ်မခွဲ၂ တွင်ပါရှိသည့် ြပဌာန်းချက်များသည် သက်ဆိုင်ေစရမည်။
(၅) ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီဥက္က ဌသည် မိမိ၏ ကံရွယ်ချက်ကို သုံးလထက်မနည်း ကိုတင်
၍ ေက
ြ ညာပ
ြ ီးေနာက် ဇယား၃၊ စာရင်း (ခ)တွင် ေဖာ် ြပထားသည့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ
ေရာဂါစာရင်းတွင် မည်သည့်ေရာဂါကိုမဆို အလားတူ ြပန်တမ်း ထုတ် ြပန်၍ ြဖည့်စွက်ထည့်
သွင်းနိုင်သည်၊ ထိုအခါ ထိုေရာဂါများသည် ထိုအလုပ်အကိုင်များတွင် ြဖစ်တတ်သည် ဟု
ဤဥပေဒအရ ေက
ြ ညာထားသည့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ေရာဂါများ ြဖစ်သကဲ့သို့ ပုဒ်မခွဲ
၃ တွင် ပါရှိသည့် ြပဌာန်းချက်သည် သက်ဆိုင်ေစရမည်။
(၆) ပုဒ်မခွဲ(၂)နှင်(့ ၃)တို့တွင် ြပဌာန်းထားသည်မှလွဲ၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနစဥ် အတွင်း၌
ထိုအလုပ်မှ ြဖစ်ေပါ်သည့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုကို တိုက်ရိုက်အေက
ြ ာင်းြပုေသာ ေရာဂါ
မဟုတလ
် ျှင် မည်သည့် ေရာဂါတခုခုအတွက်မျှ အလုပ်သမားအား ေလျာ်ေ ြကးမေပးရ။
(၇) အလုပ်သမားတေယာက်သည် အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် အခ
ြ ားသူတဦးအား တရားမ
ြ းရရှိရန် တရားစွဲဆိုထားပ
ြ ီး ြဖစ်ပါက
ရုံးတခုတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအတွက် နစ်နာေက
ဤအက်ဥပေဒပါ မည်သည့် ြပဌာန်းချက်ကမဆို ထိုသူအား ေလျာ်ေ ြကးရပိငု ခ် ငွ ့် ေပးအပ်
သည်ဟုမမှတ်ယူရ၊ ထို့ြပင် အလုပ်သမားတေယာက်သည် တရားရုံးများတွင် ေအာက်ပါ
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများအတွက် နစ်နာေက
ြ းရရှိရန် တရားစွဲဆိုနိုင်ခွင့် မရှိေစရ(က) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအတွက် ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးထံတွင် ေလျာ်ေ ြကး ရရှိရန်
ေတာင်းဆိုလွှာ တင်ထားပ
ြ ီးြဖစ် ြခင်း သို့မဟုတ်
(ခ) ဤဥပေဒတွင် ြပဌာန်းထားချက်များနှင့်အညီ ေလျာ်ေ ြကးေပးရန် အလုပ်
သမားနှင့်၎င်း၏ အလုပ်ရှင်တို့ သေဘာတူညီချက် ရရှိ ြပီး ြဖစ်ြခင်း။
ေလျာ်ေ ြကးပမာဏ
၄။ (၁) ဤအက်ဥပေဒပ
ြ ဌာန်းချက်များအရ ေလျာ်ေ ြကးေပးရမည့်ေငွပမာဏမှာ ေအာက်ပါ
အတိုင်းြဖစ်ေစရမည်(က) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုေ ြကာင့် ေသဆုံးပါက (၁) လူ ကီး ြဖစ်လျှင်
ဤအက်ဥပေဒအရ
တွက်ချကထ
် ားသည့်
အလုပ်သမား၏ တစ်လအတွက် အခေက
ြ းေငွ၏ ၃၆ ဆနှင့် ညီမျှေသာ ေက
ြ း
ေငွ၊
သို့ရာတွင် ထိုကိစ္စမျိုးတွင် အနည်းဆုံးနှင့် အများဆုံးေပးရ
မည့်ေငွတို့မှာ ကျပ် ၂၁၆၀ိ/- နှင့် ကျပ် ၇၂၀၀ိ/- အသီးသီး ြဖစ်ရမည်။
(၂) လူငယ်ြဖစ်လျှင် - ကျပ်နှစ်ရာ။
(ခ) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုေ ြကာင့် အမ
ြ ဲတမ်း လုံး၀မသန်စွမ်းမှု ြဖစ်ပါက -
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(ဂ)
ပါက -

(၁) လူ ကီးြဖစ်လျှင်
ဤအက်ဥပေဒအရ
တွက်ချက်ထားသည့်
အလုပ်သမား၏ တစ်လအတွက် အခေက
ြ းေငွ၏ ၁၄၀ရာခိုင်နှုန်း၏ ၃၆
ဆနှင့် ညီမျှေသာေက
ြ းေငွ၊
သို့ရာတွင် ထိုကိစ္စမျိုးတွင် အနည်းဆုံးနှင့် အများဆုံး ေပးရမည့်ေငွ
တို့မှာ ကျပ် ၃၀၂၄ိ/- နှင့် ကျပ် ၁၀၀၈၀ိ/- အသီးသီး ြဖစ်ရမည်။
(၂) လူငယ်ြဖစ်လျှင် ကျပ် တစ်ေထာင်နှစ်ရာ။
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုေ ြကာင့် အမ
ြ ဲတမ်းတစ်စိတ်တစ်ေဒသ မသန်စွမ်းမှုြဖစ်
(၁) ဇယား၁ တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ထိိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ မှုမျိုးဖ
ြ စ်လျှင်
ူ ည်လျက်၊
အမ
ြ ဲတမ်းလုံး၀ မသန်စွမ်းမှုအတွက် ေပးရမည့် ေလျာ်ေ ြကးကိုမတ
ထိုဇယားပါ လုပ်အားဆုံးရှုံးမှု
ရာခိုင်နှုန်းအလိုက် တွက်၍ေပးေသာ
ေလျာ်ေ ြကးနှုန်း။
(၂) ဇယား ၁ တွင် ေဖာ် ြပမထားသည့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမျိုးဖ
ြ စ်လှျင်
အမ
ြ ဲတမ်းလုံး၀မသန်စွမ်းမှုအတွက် ေပးရမည့် ေလျာ်ေ ြကးကိုမတ
ူ ည်လျှက်
အချိုးကျ လုပ်အားဆုံးရှုံးမှု ရာခိုင်နှုန်းအလိုက် တွက်၍ေပးေသာ
ေလျာ်ေ ြကးနှုန်း။
ရှင်းလင်းချက်။ မေတာ်တဆထိခိုက်မှု တခုေ ြကာင့် ဒဏ်ရာရမှု တခုထက်ပို၍
ြဖစ်ပါက အမ
ြ ဲတမ်း တစ်စိတ်တစ်ေဒသ မသန်စွမ်းမှုအတွက် ေပးရမည့်
ေလျာ်ေ ြကးေငွများကို ေပါင်းရမည်၊ သို့ရာတွင်ထိုေလျာ်ေ ြကးေငွေပါင်းသည်
ဒဏ်ရာရမှုများေက
ြ ာင့် အမ
ြ ဲတမ်းလုံး၀ မသန်စွမ်းမှု ြဖစ်ခဲ့လျှင် ေပးရမည့်
ေလျာ်ေ ြကးေငွထက် မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ မပိုေစရ။

(ဃ) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုေ ြကာင့် လုံး၀ ြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တေဒသဖ
ြ စ်ေစ၊ ယာယီ
မသန်စွမ်းမှုြဖစ်ပါက မသန်စွမ်းမှုြဖစ်သည့်ေန့မှ တစ်ဆယ့်ေြခာက်ရက်ေြမာက်
ေသာေန့တွင်လည်းေကာင်း၊ ထို့ေနာက်တွင် မသန်စွမ်းမှု ြဖစ်ေနသည့်ကာလနှင့်
ငါးနှစ်ကာလတို့အနက် တိုေသာကာလ အတွင်းတွင်လည်းေကာင်း၊ လ၀က်တ ကိမ်
ထုတ်ေပးေငွကို ေအာက်ပါအတိုင်း ထုတ်ေပးရမည်(၁) လူ ကီးတေယာက်ြဖစ်လျှင်၊
ဤဥပေဒအရ
တွက်ချက်သည့်
အလုပ်သမား၏ တလအတွက် အခေက
ြ းေငွ၏ သုံးပုံတပုံနှင့် ညီမျှေသာေငွ၊
(၂) လူငယ်တေယာက် ြဖစ်ပါက သူ၏တလအတွက် အခေက
ြ းေငွ၏
တဝက်၊ သို့ရာတွင် ကျပ်သုံးဆယ်ထက်မပိုေစရ၊
သို့ရာတွင် (က) တလုံးတခဲတည်း ထုတ်ေပးေငွ သို့မဟုတ် ပထမဆုံး လဝက်တစ် ကိမ်
ထုတ်ေပးေငွများ မရရှိမီ မသန်စွမ်းမှုြဖစ်ေနသည့် ကာလအတွင်း၌
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ေလျာ်ေ ြကးအဖ
ြ စ် အလုပ်ရှင်ထံမှ အလုပ်သမားရရှိခဲ့ေသာ ထုတ်ေပးေငွ
သို့မဟုတ် စရိတ်ေငွများကို အလုပ်သမားရရှိရန် ြဖစ်သည့် တလုံးတခဲတည်း
ထုတ်ေပးေငွ သို့မဟုတ်
လဝက်တစ် ကိမ် ထုတ်ေပးေငွများမှ နှုတ်ယူရ
မည်၊
(ခ) မေတာ်တဆထိခိုက်မှုမြဖစ်မှီက အလုပ်သမားရရှိေသာ တလအတွက်
အခေက
ြ းေငွ၏ တဝက်သည် မေတာ်တဆ ထိခိုက်မှု ြဖစ်ပွားပ
ြ ီးေနာက် သူရရှိ
ေနေသာ တလအတွက်အခေက
ြ းေငွ၏ တဝက်ထက်ပိုမိုေနပါက လဝက်
တကိမ် ထုတ်ေပးေငွသည် ထိုပိုေငွထက် မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ မပိုေစရ၊
(ဂ) အလုပ်သမား၏ မသန်စွမ်းမှု ကာလသည် ဆယ်ရက် သို့မဟုတ်
၎င်းထက်နည်းပါက မသန်စွမ်းမှုြဖစ်သည့် ပထမ ေလးရက်အတွက်
ေလျာ်ေ ြကးမေပးရ၊
(င) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုေ ြကာင့် အလုပ်သမားသည် အခ
ြ ားသူတဦး၏ အမ
ြ ဲတေစ
ကူညီမှုရရှိရန် လိုအပ်ေသာကိစ္စများတွင် ထိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအတွက် ေလျာ်ေ ြကး
ေပးရန်ေငွ၏ နှစ်ဆယ့်ငါးရာခိုင်နှုန်းနှင့်ညီမျှေသာ အပိုေလျာ်ေ ြကးကို ထိခိုက်
ဒဏ်ရာရရှိေသာ အလုပ်သမားအားေပးရမည်၊
(၂) မသန်စွမ်းမှုသည်လ၀က်တ ကိမ် ထုတ်ေပးရန် အချိန်ကျေသာရက်သို့ မေရာက်မှီ
ြပီးဆုံး၍သွားပါက ထိုလ၀က်အတွက် ေပးရမည့်ေငွကို ယင်းလ၀က်အတွင်း၌ မသန်စွမ်းမှု
ြဖစ်သည့် အချိန်ကာလ၏ အချိုးကျအတိုင်းတွက်၍ ေပးရမည်၊
(၃) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရေသာ အလုပ်သမားသည် လိုအပ်သည်ဟု အသိအမှတ် ြပုထား
ေသာ ေခ
ြ တုလက်တုများနှင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာ ကိရိယာများကို အလုပ်ရှင်က ထုတ်ေပး
ြ င်း ခံထိုက်ေလာက်ေအာင် ဒဏ်ရာရမှု ြဖစ်ပါက
ြခင်း သို့မဟုတ် အသစ်လဲလှယ်ေပးခ
အဆိုပါ ကိရိယာများရရှိရန် သို့မဟုတ် အသစ်လဲလှယရ
် န် ကုန်ကျမည့်စရိတ်အတွက်
တလုံးတခဲတည်း ေလျာ်ေ ြကးေငွကို ဒဏ်ရာရေသာ အလုပ်သမားအား ထုတ်ေပးရမည်၊
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအတွက် ေပးရမည့် ေလျာ်ေ ြကးေငွ၏ တဆယ်ရာခုိင်နှုန်းထက် ပိုရမည်
မဟုတ်ေသာဤေငွကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအတွက် ေပးရမည့်ေလျာ်ေ ြကးေငွ ထုတ်ေပးချိန်
သို့မဟုတ် ြပန်ြပင်ချိန်၌ ဆုံး ြဖတ်သတ်မှတ်ရမည်။

အခေက
ြ းေငွတွက်ချက်နည်း
၅။ (၁) ဤအက်ဥပေဒတွင် ဤအက်ဥပေဒအလို့ငှာ “တလအတွက်အခေက
ြ းေငွ” ဆိုသည့်
စကားရပ်မှာ လစဥ်ေပးသည် ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားမည်သည့်ကာလအားဖ
ြ င့် ေပးသည် ြဖစ်ေစ၊
ပစ္စည်းနှုန်းြဖင့် ေပးသည်ြဖစ်ေစ၊ တလအလုပ် လုပ်ကိုင်သည့်အတွက် ေပးရမည့်အခေက
ြ းေငွကို
ဆိုလို သည်။ ၎င်းကို ေအာက်ပါအတိုင်း တွက်ချက်ရမည် -
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(က) အလုပ်သမားသည် ေလျာ်ေ ြကးေပးရန် တာ၀န်ရှိသည့် အလုပ်ရှင်ထံတွင်
မေတာ်တဆ ထိခိုက်မှုမြဖစ်ပွားမှီ တဆက်တည်း တဆယ့်နှစ်လထက် မနည်း
အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါက၊ အလုပ်သမား၏
တလအတွက် အခေက
ြ းေငွသည်
ထိုတဆယ့်နှစ်လ အချိန်ကာလအတွင်း၌ အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမားအား ေပးရ
မည့်အခေက
ြ းေငွစုစုေပါင်း၏ တဆယ့်နှစ်ပုံ တစ်ပုံ ြဖစ်ေစရမည်။
(ခ) အလုပ်သမားသည် ေလျာ်ေ ြကးေပးရန် တာ၀န်ရှိသည့် အလုပ်ရှင်ထံတွင်
မေတာ်တဆ ထိခိုက်မှုမြဖစ်ပွားမှီ တဆက်တည်းလုပ်ခဲ့သည့် လုပ်သက်သည် တလ
ထက်နည်းပါက ထိုအလုပ်သမား၏ တလအတွက် အခေက
ြ းေငွသည် မေတာ်တဆ
ထိခိုက်မှုမြဖစ် ပွားမှီတဆက်တည်း တဆယ့်နှစ်လအတွင်း၌ ယင်းအလုပ်ရှင် ထံ၌
အလားတူ အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာ အလုပ်သမား တစ်ဦးရရှိသည့် တလအတွက်
ပျမ်းမျှ လုပ်ခအတိုင်း ပင် ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်၊ သို့မဟုတ် ထို့ကဲ့သို့ လုပ်ကိုင်
ေသာ အလုပ်သမားမရှိပါက ယင်းအရပ်ေဒသ၌ အလားတူအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ေသာ
အလုပ်သမားတဦးရရှိသည့် တစ်လအတွက် ပျှမ်းမျှလုပ်ခအတိုင်း ြဖစ်သည်ဟု
မှတ်ယူ ရမည်။
(ဂ) အခ
ြ ားကိစ္စများတွင် တစ်လအတွက် အခေက
ြ းေငွသည် ေလျာ်ေ ြကးေပးရန်
တာ၀န်ရှိေသာ အလုပ်ရှင်ထံမှ မေတာ်တဆထိခိုက်မှု မဖ
ြ စ်ပွားမှီ တဆက်တည်း
လုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာ ေနာက်ဆုံးတဆက်တည်း လုပ်သက်အတွက်ရရှိသည့် အခေက
ြ းေငွ
စုစုေပါင်းကို ထိုလုပ်သက်ကာလ၏ ရက်စုစုေပါင်းနှင့်စား၍ ရရှိေသာေငွ၏ အဆ
သုံးဆယ်ြဖစ်ေစရမည်။
ရှင်းလင်းချက်။ ဤပုဒ်မ အလို့ငှာ တဆက်တည်း တဆယ့်ေလးရက်ထက်ပို၍ အလုပ်
ပျက်ရက်မရှိေသာ လုပ်သက်ကို တဆက်တည်း လုပ်သက် ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူ
ရမည်။
(၂) x
x
x
x
x
ြပန်လည်စိစစ်ြခင်း
၆။ (၁) အလုပ်ရှင်ကေသာ် လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားကေသာ် လည်းေကာင်း၊ အလုပ်
သမား၏အေခ
ြ အေန ေပ
ြ ာင်းလဲသာွ းေက
ြ ာင်း အရည်အချင်းြပည့် ဆရာဝန်တဦး၏
ေထာက်ခံချက်နှင့်အတူ ေလျှာက်ထားလျှင် နှစ်ဘက်အမှုသည်များ၏ သေဘာတူညီချက်
အရဖ
ြ စ်ေစ၊ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး၏ အမိန့်အရဖ
ြ စ်ေစ၊ ဤဥပေဒနှင့်အညီ ေပးရန်ြဖစ်ေသာ
မည်သည့် လဝက်တ ကိမ် ထုတ်ေပးေငွကိုမဆို ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးက ြပန်လည်စိစစ်နိုင် သည်
သို့မဟုတ် အဆိုပါ ေထာက်ခံချက်မပါဘဲ ေလျှာက်ထားလျှင် ဤအက်ဥပေဒအရ ြပုလုပ်သည့်
နည်းဥပေဒများကို မဆန့်ကျင်ေစဘဲ ထိုကဲ့သို့ြပန်လည် စိစစ်နိုင်သည်။
(၂) ဤပုဒ်မအရ ြပန်လည်စိစစ်ေသာအခါ မည်သည့်လဝက်တ ကိမ် ထုတ်ေပးေငွကိုမဆို
ဤအက်ဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များကို မဆန့်ကျင်ေစဘဲ ဆက်လက်တည်ေစခ
ြ င်း၊ တိုးြမှင့်ြခင်း၊
ေလျာ့ချခ
ြ င်း သို့မဟုတ် ရပ်စဲြခင်း ြပုလုပ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် မေတာ်တဆ ထိခိုက်မှုသည်
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အမ
ြ ဲတမ်းမသန်စွမ်းမှုြဖစ်သွားေက
ြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါက လဝက်တ ကိမ် ထုတ်ေပးေငွအြဖစ်ြဖင့်
ရရှိခဲ့ြပီးေသာေငွများကို
နုတ်၍အလုပသ
် မား
ရထိုက်ေသာ
တလုံးတခဲတည်း
ထုတ်ေပးေငွအြဖစ်သို့ ေပ
ြ ာင်းလဲနိုင်သည်။
လ၀က်တစ် ကိမ်ေပးေငွများကိုေြပာင်းလဲြခင်း
၇။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သေဘာတူညီလှျင်ေသာ်လည်းေကာင်း နှစ်ဦးနှစ်ဘက် သေဘာမတူ ြက
ေသာ်လည်း ေခ
ြ ာက်လထက်မနည်းဆက်၍ ေငွများထုတ်ေပးပ
ြ ီးြဖစ်ပါက၊ တဦးတဖက်က
ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးထံ ေလျှာက်ထားလျှင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လ၀က်တ ကိမ် ထုတ်ေပးေငွများ
ရပိုင်ခွင့်ကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သေဘာတူညီေသာ သို့မဟုတ် ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး ဆုံး ြဖတ်ေသာ ပမာဏ
ရှိသည့် တလုံးတခဲတည်း ထုတ်ေပးေငွအ ြဖစ်သို့ ေပ
ြ ာင်းလဲနိုင်သည်။
ေလျာေ် ြကးေငွခွဲေ၀ေပးခ
ြ င်း
၈။ (၁) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ၍ ေသဆုံးသူ အလုပ်သမားအတွက် ေလျာ်ေ ြကးေငွကို
လည်းေကာင်း၊ အမျိုးသမီး သို့မဟုတ် တရားဥပေဒအရ စွမ်းေဆာင်နိုင်မှု မရှိေသးသူအား
တလုံးတခဲတည်း ေပးသည့်ေလျာ်ေ ြကးေငွကိုလည်းေကာင်း၊ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးထံတွင်
တင်သွင်းအပ်နှံြခင်းမှလွဲ၍ အခ
ြ ားနည်း ြဖင့် မေပးရ၊ ထို့အြပင် အလုပ်ရှင်က တိုက်ရိုက်
ထုတ်ေပးခ
ြ င်းကို ေလျာ်ေ ြကးေငွ ေပးခ
ြ င်းြဖစ်သည်ဟု မမှတ်ယူရ။
သို့ရာတွင် အလုပ်ရှင်သည် ေသဆုံးသူအလုပ်သမား၏ မှီခိုသူ တဦးဦးအား
ေလျာ်ေ ြကး ကိုတင်ေငွအြဖစ် စုစုေပါင်း တစ်ရာကျပ်ထက် မပိုသည့်ေငွကို ထုတ်ေပး
နိုင်သည်။ ထိုမှီခိုသူအားေပးရန်ြဖစ်သည့် ေလျာ်ေ ြကးေငွထက်မပိုေသာ ယင်း ကိုတင်
ေလျာ်ေ ြကးေငွကို ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးက မှီခိုသူအားေပးရမည့် ေလျာ်ေ ြကးေငွမှ နှုတ်ယူ
ြပီးလျှင် အလုပ်ရှင်အား ြပန်လည်ေပးရမည်။
(၂) ေလျာ်ေ ြကးအဖ
ြ စ်ေပးရန် ြဖစ်သည့် ေငွတစ်ဆယ်ကျပ်ထက် မနည်းေသာ အခ
ြ ား
ေငွကို ေလျာ်ေ ြကးရထိုက်သူ၏ကိုယ်စား ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးထံ အပ်နှံနိုင်သည်။
(၃) ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး၏ ေငွရရှိေ ြကာင်း ေပ
ြ စာသည် သူ့ထံတွင် အပ်နှံထားေသာ
ေလျာ်ေ ြကးနှင့်ပတ်သက်၍ လုံေလာက်ေသာ ေဆာင်ရွက်ချက် ြဖစ်ေစရမည်။
(၄) ပုဒ်မခွဲ(၁)အရ ေသဆုံးသူ အလုပ်သမားအတွက် ေလျာ်ေ ြကးအဖ
ြ စ် အပ်နှံေငွကို
ရရန်ရှိေသာအခါတွင် ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည် တကယ်ကုန်ကျသည့် အလုပ်သမား၏
အသုဘစရိတ်အတွက် နှစ်ဆယ့်ငါးကျပ်ထက်မပိုေအာင် နှုတ်ယူ ြပီးေနာက် စရိတ်ကုန်ကျ
ခံထားသူအား ေပးရမည်။ ထို့ြပင်လိုအပ်သည်ဟုယူဆလျှင် မိမိသင့်ေလျာ်သည့် ထင်သည့်
နည်းလမ်းအတိုင်း နို့တစ်စာထုတ်ြပန်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မှီခိုသူတစ်ဦးစီထံ နို့တစ်စာ
ေပး၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေလျာ်ေ ြကးေငွခွဲေဝရန်ကိစ္စကို ဆုံး ြဖတ်ရန်အတွက် မိမိ
သတ်မှတ်သည့်ရက်တွင် မိမိထံေမှာက်သို့ လာေရာက်ရန် မှီခိုသူများ ကို ေခါ်ယူနိုင်သည်။
ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည် မိမိလိုအပ်သည်ဟုယူဆေသာ စုံစမ်းမှုများ ြပုလုပ် ြပီးသည့်ေနာက်
မှီခိုသူများ မရှိဟုယူဆပါက ကိုတင်ေငွေပးထားသူ အလုပ်ရှင်အား ကျန်ေငွကို ြပန်
လည်၍ ေပးရမည်။ အလုပ်ရှင်က ေလျှာက်ထားပါက၊ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည် ခွဲေဝေပးမှု
များကို အေသးစိတ်ေဖာ်ြပထားသည့် စာရင်းကိုေပးရမည်။
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(၅) ေသဆုံးသူ အလုပ်သမားအတွက် တင်သွင်းသည့် ေလျာ်ေ ြကးေငွကို ေလျာ်ေ ြကး
မင်း ကီးက ပုဒ်မခွဲ(၄)အရ နှုတ်ယူရန်ရှိသည်ကို နှုတ်ယူ ြပီးေနာက် ေသဆုံးသူ၏ မှီခိုသူများ
ကို ြဖစ်ေစ၊ မှီခိုသူအချို့ကို ြဖစ်ေစ၊ မိမိသင့်ေတာ်သည်ဟု ထင်ြမင်သည့် အချိုးကျအတိုင်း ခွဲ
ေ၀ေပးနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး၏ ဆုံး ြဖတ်ချက်အရ မှီခိုသူတစ်ဦးဦးကို
ထုတ်ေပးနိုင်သည်။
(၆) ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးထံ တင်သွင်းအပ်နှံေသာ ေလျာ်ေ ြကးေငွကို တစုံတေယာက်
အားေပးရမည့်ကိစ္စ၌၊ ထိုသူသည် အမျိုးသမီး သို့မဟုတ် တရားဥပေဒအရ စွမ်းေဆာင်
နိုင်မှုမရှိေသးသူ မဟုတ်လျှင်၊ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည် ထိုေငွကို ထိုသူအား ထုတ်ေပးရ
မည်။ အခ
ြ ားကိစ္စများတွင် ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည် ထိုေငွကိုထိုသူအား ထုတ်ေပးနိုင်သည်၊၊
(၇) ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးထံတွင် တင်သွင်းအပ်နှံေသာ တစ်လုံးတခဲတည်းေငွကို အမျိုး
သမီး သို့မဟုတ် တရားဥပေဒအရ စွမ်းေဆာင်နိုင်မှုမရှိေသးသူအား ထုတ်ေပးရမည် ြဖစ်ပါ
ကထိုေငွကို ထိုအမျိုးသမီး၏အကျိုးငှာ သို့မဟုတ် တရားဥပေဒအရ မစွမ်းေဆာင်နိုင်
ေသးစဥ် ထိုသူ၏အကျိုးငှာ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး ညွှန် ြကားသည့်အတိုင်း ရင်းနှီး ြမှပ်နှံြခင်း၊
အသုံးချခ
ြ င်း သို့မဟုတ် အခ
ြ ားနည်းြဖင့်စီမံြခင်း ြပုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့ြပင် တရားဥပေဒအရ
မစွမ်းေဆာင်နိုင်ေသးသူအား လ၀က်တ ကိမ် ေပးေငွထုတ်ေပးရန်ရှိပါက ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး
သည် မိမိ၏သေဘာအေလျှာက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိုကိစ္စအတွက် မိမိထံ ေလျှာက်လွှာ
တင်သွင်းချက်အရ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိုေငွကို ထိုမစွမ်းေဆာင်နိုင်မှုကာလတွင်း
အလုပ်သမား၏ မှီခိုသူတစ်ဦးဦးအား ထုတ်ေပးရမည်ဟု အမိန့်ထုတ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်
အလုပ်သမား၏ သက်သာေချာင်ချိေရးကို ြဖစ်ေစရန် အသင့်ေတာ်ဆုံး ြဖစ်သည်ဟု မိမိ
ထင်ြမင်ေသာ အခ
ြ ားသူတစ်ဦးဦးအား ထုတ်ေပးရမည်ဟု အမိန့်ထုတ်နိုင်သည်။
(၈) ဤကိစ္စအတွက် မိမိထံေလျှာက်လွှာ တင်သွင်းလျှင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခ
ြ ား
အေက
ြ ာင်းေက
ြ ာင်းေက
ြ ာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည် မိဘတစ်ဦးက၊
ကေလးများအေပါ်တွင်ဂရုတစိုက် မထိန်းသိမ်းသည့်အတွက် သို့မဟုတ် မှီခိုသူတစ်ဦးဦး၏
အေြခေနေပ
ြ ာင်းလဲသည်အ
့ တွက် သို့မဟုတ် အခ
ြ ားလုံေလာက်ေသာ အေက
ြ ာင်းရှိသည့်
အတွက် ေလျာ်ေ ြကးေငွခွဲေ၀ရန် မိမိ၏အမိန့်ကိုြဖစ်ေစ၊ မှီိခိုသူတစ်ဦးဦးအားေပးရန်ေငွကို
ြ ားနည်းြဖင့် စီမံရမည်ဟု ေဖာ် ြပေသာ
မည်သို့ရင်းနှီးရမည်၊ အသုံးချရမည် သို့မဟုတ် အခ
မိမိ၏ အမိန့်ကို ြဖစ်ေစ၊ ြပင်ဆင်သင့်သည်ဟု ယုံ ြကည်ေကျနပ်ပါက အမှုအေခ
ြ အေနကို
လိုက်၍ မိမိတရားမျှတသည်ဟု ထင် ြမင်သည့်အတိုင်း ယခင်အမိန့်ကိုြပင်ဆင်ရန် အမိန့်
ချမှတ်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် တစ်စုံတစ်ဦးအား ထိခိုက်မည်ဆိုပါက အမိန့်ကို အဘယ်ေ ြကာင့်
မချမှတ်သင့်ေ ြကာင်း အေက
ြ ာင်း ြပရန်ထိုသူအား အခွင့်အေရးမေပးဘဲ မချမှတ်ရ၊ သို့မဟုတ်
မှီခိုသူ တစ်ဦးဦးအား ေပးထားပ
ြ ီး ြဖစ်ေသာေငွကို ြပန်ေပးေစရမည့် မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို
ထိုအမိန့်ကို မချမှတ်ရ။
(၉) လူတစုံတစ်ေယာက်အား ေပးခဲ့ေသာ ေလျာ်ေ ြကးေငွသည် လိမ်လည်၍ ေသာ်
ြ ားမတရားေသာနည်းလမ်း
လည်းေကာင်း၊ အေယာင်ေဆာင်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခ
ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း
ရယူခဲ့ြခင်းြဖစ်ေသာေက
ြ ာင့်
ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည်
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ပုဒ်မခွဲ(ဂ)အရ အမိန့်ကို ြပင်ဆင်ပါက ထိုသူထံသို့ သို့မဟုတ် ထိုသူ၏ကိုယ်စား
ေပးထားေသာထိုေငွကို ပုဒ်မ ၃၁ တွင် ြပဌာန်းထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း
ြပန်လည်ေတာင်းခံနိုင်သည်။
ေလျာေ် ြကးေငွကို လွှဲေြပာင်းြခင်း၊ သိမ်းပိုက်ြခင်း၊ သို့မဟုတ် ေတာင်းဆိုြခင်း မပ
ြ ုလုပ်ရ
၉။ ဤအက်ဥပေဒတွင် ြပဌာန်းထားချက်များအရမှလွဲ၍၊ ဤအက်ဥပေဒအရေပးရမည့် တစ်လုံး
တခဲတည်း ထုတ်ေပးေငွ သို့မဟုတ် လ၀က်တ ကိမ် ထုတ်ေပးေငွများကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ
လွဲေြပာင်းေပးခ
ြ င်း၊ သို့မဟုတ် ေတာင်းဆိုခငွ ့် ြပုနိုင် ြခင်းမရှိေစရ၊ သို့မဟုတ် သိမ်းပိုက်နိုင်ခွင့် မရှိ
ေစရ၊ သို့မဟုတ် တရားဥပေဒအရ၊ အလုပ်သမားကိုမှလွဲ၍ အခ
ြ ားသူတဦးအား လွှဲေြပာင်းနိုင်ခွင့်
မရှိေစရ၊ သို့မဟုတ် ေတာင်းဆိုခွင့် တစ်ခုခုကို ထိုေငွနှင့်ခုနှိမ် ြခင်းမပ
ြ ုရ။
အေက
ြ ာင်း ြကားခ
ြ င်းနှင့် ေလျာ်ေ ြကးေတာင်းခံ ြခင်း
၁၀။ (၁) မေတာ်တဆထိခိုက်မှု ြဖစ်ြပီးေနာက် မိမိဒဏ်ရာရေသာ အလုပ်အကိုင်မှ မိမိသေဘာ
အေလျာက် ထွက်ခွါမသွားမှီ အချိန်အတွင်း၌၊ ထိုမေတာ်တဆထိခိုက်မှုြဖစ်ေ ြကာင်းကို
ဤအက်ဥပေဒတွင် ြပဌာန်းထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း ေစာနိုင်သမျှေစာစွာ အေက
ြ ာင်း
ြကားခ
ြ င်း မရှိလျှင် ၎င်း၊ ထိုမေတာ်တဆ ထိခိုက်မှုအတွက် ေလျာ်ေ ြကးေတာင်းခံ ြခင်းကို
ထိခိုက်မှုြဖစ်ြပီး ေနာက်တစ်ဆယ့်နှစ်လအတွင်း သို့မဟုတ် ေသဆုးံ ေသာအမှုတငွ ် ေသဆုံးမှု
ြဖစ်သည့်ေန့မှ တစ်ဆယ့်နှစ်လအတွင်း ြပုလုပ် ြခင်းမရှိလျှင်၎င်း၊ မည်သည့် ေလျာ်ေ ြကး
ေတာင်းခံမှုကိုမျှ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး၏ ေရှ့ေမှာက်တွင် အေရးယူေဆာင်ရွက်ခွင့်မရှိေစရ၊
ြ ဌာန်းချက်များနှင့်
သို့ရာတွင် မေတာ်တဆထိခိုက်မှုသည် ပုဒ်မ ၃၏ ပုဒ်မခွဲ ၂ ပါပ
သက်ဆိုင်ေသာ ေရာဂါရမှု ြဖစ်ပါက၊ အလုပ်သမားသည် ေရာဂါရမှုေ ြကာင့် မသန်စွမ်းမှုြဖစ်
၍တဆက်တည်း အလုပ်ပျက်သည့်ရက်များ၏ ပထမရက်တွင် ထိုထိခိုက်မှုြဖစ်ပွားသည်ဟု
မှတ်ယူရမည်။
သို့ရာတွင် ေအာက်ပါအမှုများ၌ အေက
ြ ာင်း ြကားမှု မရှိ ြခင်းေက
ြ ာင့်ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ အေက
ြ ာင်း ြကားမှု ချွတ်ယွင်းြခင်းေက
ြ ာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စည်းမျဥ်းနှင့်
အညီမဟုတ်ြခင်းေက
ြ ာင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေလျာ်ေ ြကးအမှု အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်းကို
အတားအဆီး မဖ
ြ စ်ေစရ(က) အလုပ်ရှင်၏ ဥပစာ၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိခိုက်မှု ြဖစ်ပွားချိန်တွင်
အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်က ေစခိုင်းသူတစ်ဦးဦး၏ ကီး ြကပ်
အုပ်ချုပ်မှုေအာက်တွင် ထိုအလုပ်သမား အလုပလ
် ပု ်ကိုင်ရေသာ ေနရာ
တစ်ခုခု၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊
မေတာ်တဆ
ထိခိုက်မှုြဖစ်ပွားပ
ြ ီးလျှင်
ထိုဥပစာ သို့မဟုတ် ထိုေနရာ၊ သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်ပိုင်ေသာ ဥပစာေပါ်တွင်
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိခိုက်မှုြဖစ်ပွားသည့်ဥပစာ သို့မဟုတ် ေနရာ၏အနီး
ပတ်ဝန်းကျင်မှ ထွက်ခွာသွားခ
ြ င်းမရှိဘဲ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမား
ေသဆုးံ မှုအတွက် ေလျာ်ေ ြကးေတာင်းခံ ြခင်း သို့မဟုတ်၊
(ခ) မေတာ်တဆထိခိုက်မှု ြဖစ်ပွားချိန်၌ သို့မဟုတ် ထိုအချိန်တဝိုက်၌
အလုပ်ရှင်သည် ထိုထိခိုက်မှုြဖစ်ပွားေက
ြ ာင်းကို အခ
ြ ားဌာနတခုခုမှ သိရှိြခင်း၊
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သို့ရာတွင် အေက
ြ ာင်း ြကားစာ ပို့ြခင်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေတာင်းခံလွှာ
တင်သွင်းြခင်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဤပုဒ်မခွဲတွင် ြပဌာန်းထားသည့်အတိုင်း အချိန်မီမြပု
လုပ်ခဲ့သည့်တိုင်ေအာင် အေက
ြ ာင်း ြကားစာပို့ရန် ပျက်ကက
ွ ် ြခင်း၊ သို့မဟုတ် ေတာင်းခံလွှာ
တင်သွင်းရန် ပျက်ကွက် ြခင်းသည် လုံေလာက်ေသာ အေက
ြ ာင်းေက
ြ ာင့် ြဖစ်သည်ဟု မိမိ
ယုံ ြကည်ေကျနပ်လျှင် ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည် မည်သည့်ေလျာ်ေ ြကး ေတာင်းခံလွှာကိုမဆို
လက်ခံ၍ အဆုံးအဖ
ြ တ်ေပးနိုင်သည်။
(၂) ထိုအေက
ြ ာင်းအက
ြ ားစာတိုင်းတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိ သူ၏အမည်နှင့် ေနရပ်လိပ်စာ
အပ
ြ င်၊ မေတာ်တဆထိခိုက်မှု ြဖစ်သည့်ရက်စွဲနှင့် အေက
ြ ာင်းအရင်းတို့ကို သာမန်စကား
ြ ာင်း ြကားစာကို အလုပ်ရှင်ထံ ေသာ်
အသုံးအနှုန်း ြဖင့် ေရးသားေဖါ်ပ
ြ ရမည်၊ ထိုအေက
လည်းေကာင်း၊
အလုပ်ရှင်များထဲမှ
တဦးဦးထံေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဒဏ်ရာရသူ
အလုပ်သမား လုပ်ကိုင်သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်၊ ကုန်သွယ်ေရး လုပ်ငန်းစိတ်
အပိုင်းတခုခုကို စီမံအုပ်ချုပ်ရန်အတွက် အလုပ်ရှင်ထံတိုက်ရိုက် တာ၀န်ခံရသူထံ ေသာ်
လည်းေကာင်းေပးရမည်။
(၃) ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီဥက္က ဌသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အလုပ်ရှင်အမျိုးအစားများ
အား၊ အလုပ်သမားများေစခိုင်းထားသည့် ၎င်းတို့၏ဥပစာအတွင်း ြပဌာန်းထားေသာ ပုံစံရှိ
သည့်အေက
ြ ာင်း ြကားစာ၊ စာအုပ်တစ်ခုရှိရမည်ဟု ညွှန် ြကားနိုင်သည်၊ ထိုစာအုပ်သည်
ထိုဥပစာအတွင်း၌ အလုပ်လုပ်သည့် ဒဏ်ရာရသူ အလုပ်သမားနှင့်သူ၏ကိုယ်စား
မှန်ကန်စွာ ေဆာင်ရွက်သူ တစ်ဦးဦးသည် သင့်ေတာ်ေသာအချိန်အားလုံးတွင် လွယ်ကူစွာ
ြကည့်ရှုနိုင်ေစရမည်။
(၄) ဤပုဒ်မခွဲအရေပးေသာ အေက
ြ ာင်း ြကားစာကို ေပးရန် ြဖစ်ေသာ သူ၏ေနအိမ်သို့
မဟုတ်ရုံး သို့မဟုတ် အလုပ်ဌာနသို့ ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ စာတိုက်မှ မှတ်ပုံတင်၍ြဖစ်ေစ၊
အေက
ြ ာင်း ြကားစာ စာအုပ်ထားရှိပါက ထိုစာအုပ်ထဲတွင် ေရးသွင်း၍ဖ
ြ စ်ေစ ေပးနိုင်သည်။
မေတာ်တဆထိခိုက်ေသဆုံးမှုများအတွက် အလုပ်ရှင်ထံမှ အေက
ြ ာင်း ြကားစာများ ေတာင်းခံနိုင်ခွင့်
အာဏာ
၁၀။ (က) (၁) အလုပ်သမား တစ်ဦးသည်သူ၏ အလုပ်ကိုအေက
ြ ာင်း ြပု၍ သူ၏အလုပ်
တာ၀န်ကို ထမ်းေဆာင်ေနချိန်အတွင်း မေတာ်တဆ ထိိခိုက်မှုေ ြကာင့် ေသဆုးံ
ေက
ြ ာင်းကို ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည် မည်သည့်ေနရာမှမဆို သတင်းရရှိပါက
အလုပ်သမား၏ အလုပ်ရှင်ထံသို့ သတ်မှတ်ထားသည့်ပုံစံအတိုင်း အလုပ်သမား
ေသဆုံးရပုံအ ြဖစ်အပျက်ကို ၎င်းအလုပ်ရှင်၏ ယူဆချက်အရသူသည် ထိုေသဆုံးမှု
အတွက် ေလျာ်ေ ြကးေငွတင်သွင်းရန် တာ၀န်ရှိသည်၊ မရှိသည်ကိုလည်းေကာင်း၊
ြပဌာန်းထားေသာပုံစံအတိုင်း ေဖာ် ြပသည့်ထွက်ဆို စာတစ်ေစာင်ကို အေက
ြ ာင်း
ြကားစာပို့သည့်ေန့မှ ရက်သုံးဆယ်အတွင်း မိမိထံတင်သွင်းရန် ထိုအလုပ်သမား၏
အလုပ်ရှင်ထံသို့ အေက
ြ ာင်း ြကားစာတစ်ေစာင်ကို စာတိုက်မှ ေရစ္စရီ ြပုလုပ်၍
ေပးပို့နိုင်သည်။
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(၂) အကယ်၍ အလုပ်ရှင်သည် မိမိ၌ ေလျာ်ေ ြကးေငွ တင်သွင်းရန် တာ၀န်ရှိ
သည်ဟု ယူဆပါက၊ အေက
ြ ာင်း ြကားစာပို့သည့်ေန့မှ ရက်ေပါင်းသုံးဆယ်အတွင်း
ေလျာ်ေ ြကးေငွ တင်သွင်းရမည်။
(၃) အကယ်၍ အလုပ်ရှင်သည်မိမိ၌ ေလျာ်ေ ြကးေငွတင်သွင်းရန်တာ၀န် မရှိဟု
ယူဆပါက၊ မိမိ၏ထွက်ဆိုစာ၌ တာ၀န်မရှိေ ြကာင်း ြငင်းဆိုသည့် အေက
ြ ာင်း ြပချက်
များကိုေဖာ်ြပရမည်။
(၄) အလုပ်ရှင်က ထိုကဲ့သို့ တာ၀န်မရှိေ ြကာင်း ြငင်းဆိုလျှင်၊ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး
သည် မိမိသင့်ေတာ်သည်ဟု ထင်ြမင်သည့် စုံစမ်းမှုြပုလုပ် ြပီးေနာက် ေသဆုးံ သူ
အလုပ်သမား၏ မှီခိုသူများအား သူတို့၌ ေလျာ်ေ ြကးေငွေတာင်းခံရန် အခွင့်အေရး
ရှိေ ြကာင်း အေက
ြ ာင်း ြကားနိုင်သည်၊ ထို့ြပင်မိမိသင့်ေတာ်သည်ဟု ထင်ြမင်သည့်
အခ
ြ ားအေက
ြ ာင်း ြခင်းရာ သတင်းကိုလည်းေပးနိုင်သည်။
ေသဆုးံ မှုြဖစ်ေစေသာ မေတာ်တဆထိခိုက်မှုများအတွက် အစီရင်ခံစာများ
၁၀။ (ခ) (၁) တည်ဆဲဥပေဒ တစ်ခုခုအရ၊ အလုပ်ရှင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သူ၏ကိုယ်စား
ြဖစ်ေစ၊ အာဏာပိုင်တဦးဦးထံ မိမိ၏ဥပစာအတွင်း၌ ေသဆုံးမှုြဖစ်ေသာ မေတာ်
တဆထိခိုက်မှုတခု ြဖစ်ပွားေက
ြ ာင်းကို အေက
ြ ာင်း ြကားစာ ေပးရန်လိုအပ်ပါက၊
အေက
ြ ာင်း ြကားစာ ေပးရမည့်သူသည်၊ ေသဆုးံ မှုြဖစ်ြပီးေနာက် ခုနှစ်ရက်အတွင်း
တွင်၊ ေသဆုးံ မှုြဖစ်ပုံ အဖ
ြ စ်အပျက်များကိုေဖာ် ြပေသာ အစီရင်ခံစာတစ်ေစာင်ကို
ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးထံ တင်သွင်းရမည်။
သို့ရာတွင်
ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီဥက္က ဌက
ဤသို့ြပဌာန်းထားပါက
အေက
ြ ာင်း ြကားစာ ေပးရမည့်သူသည် အစီရင်ခံစာကို ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးထံသို့
ေပးပို့မည့်အစား၊ မိမိအေက
ြ ာင်း ြကားစာေပးရမည့် အာဏာပိုင်ထံသို့ ေပးပို့နိုင်
သည်။
(၂) ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီ ဥက္က ဌသည် ြပန်တမ်းတွင် အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
ထုတ် ြပန်ေ ြက ြငာ၍၊ ပုဒ်မခွဲ (၁)ပါ ြပဌာန်းချက်များကို ယင်းပုဒ်မခွဲတွင် အကုံး၀င်ရာ
မဟုတ်သည့် အခ
ြ ားဥပစာအမျိုးအစားတခုခုသို့ တိုးချဲ့၍အတည်ြဖစ်ေစနိုင်သည်၊
ထို့ြပင် ထိုကဲ့သို့ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာထုတ်ြပန်၍ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးထံ အစီရင်ခံစာ
ပို့ရမည့်သူများကိုလည်း သတ်မှတ်ေဖာ်ြပနိုင်သည်။
ေဆးစစ် ြခင်း
၁၁။ (၁) (က) မေတာ်တဆ ထိခိုက်မှုြဖစ်ေ ြကာင်းကို အလုပ်သမားက အေက
ြ ာင်း ြကားစာ
ေပး၍ အလုပ်ရှင်က ထိုအေက
ြ ာင်း ြကားစာေပးမှု အတည် ြဖစ်ြပီး ေနာက်သုံးရက်
မကုန်ဆုံးမှီ အချိန်ကာလအတွင်း၌ ထိုအလုပ်သမားအား အရည်အချင်း ြပည့်
ဆရာ၀န် ြဖင့် အခမဲ့ေဆးစစ်ေပးရန် ကမ်းလှမ်းပါက သူသည်ထိုေဆးစစ်မှုကို ခံယူရ
မည်၊ ထို့အြပင် ဤအက်ဥပေဒအရ လ၀က်တ ကိမ် ထုတ်ေပးေငွကို ရလျှက်ရှိေသာ
အလုပ်သမားတစ်ဦးသည် လိုအပ်ပါက ထိုစစ်ေဆးမှုကို အခါအားေလျှာ်စွာ ခံယူရ
မည်။
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(ခ) အကယ်၍ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည် ဤအက်ဥပေဒအရ အမှုအခင်းတစ်ခုခု
တွင် ေပါ်ေပါက်လာသည့် ြပဿနာတစ်ခုကို ေြဖရှင်းရန်အတွက် လိုအပ်သည်ဟု
ယူဆပါက၊ မေတာ်တဆ ထိခိုက်မှုကို အေက
ြ ာင်း ြကားစာေပးေသာ အလုပ်သမား
အား ဆရာ၀န်ထံတွင် ေဆးစစ်ခိုင်းနိုင်သည်၊၊ ထိုေဆးစစ် ြခင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်
ကို အကယ်၍ရှိပါက အလုပ်ရှင်ကေပးရမည်။
သို့ရာတွင် အလုပ်သမားတစ်ဦးအား ဤအက်ဥပေဒအရ ြပုလုပ်ေနေသာ
နည်းဥပေဒများအရမှလွဲ၍ ဆရာ၀န်ထံတွင် ေဆးစစ်ြခင်း မခံယူေစရ။
သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသည့် အကိမ်များထက်ပို၍ ေဆးစစ်မခံေစရ။
(၂) အကယ်၍ အလုပ်သမားတစ်ဦးသည် ပုဒ်မခွဲ(၁)အရ အလုပ်ရှင်က ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ မည့်သည့်အချိန်အခါ၌မဆို ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးေသာ် လည်းေကာင်း၊
လုံေလာက်ေသာ အေက
ြ ာင်းတစ်ခုခု၏ တားမ
ြ စ်ြခင်းကိုမခံရဘဲ၊ အရည်ချင်း ြပည့် ဆရာ၀န်
ထံတွင် ေဆးစစ်ခံရန် ြငင်းဆန်ပါက၊ သို့မဟုတ် ေဆးစစ်ြခင်းကို တနည်းနည်းြဖင့် တားဆီး
ေနှာင့်ယှက်ြခင်းြပုပါက၊ ထိုြငင်းဆန်ြခင်း သို့မဟုတ် တားဆီးေနှာင့်ယှက် ြခင်း၊ ကိုဆက်လက်
ြပုေနသည့် အချိန်အတွင်း၌သူ၏ ေလျာ်ေ ြကးရပိုင်ခွင့်ကို ရပ်ဆိုင်းထားရမည်။
(၃) အကယ်၍ အလုပ်သမားတဦးသည် မိမိေဆးစစ်ခံရန်အတွက် ပုဒ်မခွ(ဲ ၁)အရ
တာဝန်ရှိသည့် အချိန်ကာလ မကုန်ဆုံးမှီ၊ ေဆးစစ်မခံရေသးဘဲ၊ မိမိအလုပ် လုပ်ကိုင်သည့်
ေနရာဌာနမှ မိမိသေဘာအရ ထွက်ခွာသွားပါက သူ၏ေလျာ်ေ ြကး ရပိုင်ခွင့်ကို ထိုသူ
ြပန်လာ၍ ေဆးစစ်ခံသည့်အချိန်အထိ ရပ်ဆိုင်းထားရမည်။
(၄) ပုဒ်မခွဲ(၂) သို့မဟုတ် ပုဒ်မခွ(ဲ ၃)အရ
ေလျာ်ေ ြကးရပိုင်ခွင့်
ရပ်ဆိုင်းထား
အလုပသ
် မားတဦးသည် ထိုပုဒ်မခွဲ တခုခုအရလိုအပ်သည့် ေဆးစစ်မှုမခံရေသးမှီ
ေသဆုးံ သွားပါက ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည်၊ မိမိလိုအပ်သည်ဟု ထင် ြမင်ပါက ေလျာ်ေ ြကး
ေငွကို ေသဆုံးသူအလုပ်သမား၏ မှီခိုသူများအား ေပးရန်အတွက် ညွှန် ြကားနိုင်သည်။
(၅) ပုဒ်မခွဲ(၂)၊ သို့မဟုတ် ပုဒ်မခွဲ(၃) အရ၊ ေလျာ်ေ ြကးရပိုင်ခွင့်ကို ရပ်ဆိုင်း၍ထားလျှင်၊
ထိုရပ်ဆိုင်းထားေသာ အချိန်ကာလအတွက် ေလျာ်ေ ြကးမေပးရ။
(၆) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရေသာ အလုပ်သမားတစ်ဦးသည် အရည်အချင်း ြပည့် ဆရာ၀န်
တစ်ဦးဖ
ြ င့် အခမဲ့ကုသေပးရန် အလုပ်ရှင်က ကမ်းလှမ်းသည်ကို ြငင်းပယ်ပါက၊ သို့မဟုတ်
ထိုကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံ ြပီးေနာက် ထိုဆရာ၀န်၏ညွှန် ြကားချက်ကို တမင်သက်သက်
ဂရုမမူေနခဲ့ပါက ထို့ေနာက်၊ ထိုအလုပ်သမားကို အရည်အချင်း ြပည့် ဆရာ၀န် ြဖင့် မှန်မှန်
ကုသြခင်းမရှိခဲ့ဟူ၍လည်းေကာင်း၊ ထို့သို့ြငင်းပယ်ြခင်း၊ သို့မဟုတ် ပျက်ကွက် ြခင်း၊
သို့မဟုတ် ဂရုမမူေနခ
ြ င်းသည် အမှု ြဖစ်ပုံအေခ
ြ အေနအရ မဖ
ြ စ်ထိုက်ဟူ၍လည်းေကာင်း၊
ထိုအေက
ြ ာင်းေက
ြ ာင့် ဒဏ်ရာအေြခအေနပို၍ ဆိုးခဲ့သည်ဟူ၍လည်းေကာင်း၊ ေနာင်အခါ
တွင် သက်ေသထင်ရှားခဲ့ပါက၊ ထိုဒဏ်ရာနှင့် ထိုဒဏ်ရာေက
ြ ာင့်ြဖစ်ေသာ မသန်စွမ်းမှုသည်
အကယ်၍ အရည်အချင်း ြပည့် ဆရာ၀န်ြဖင့် မှန်မှန်ကုသ ြခင်းကို အလုပ်သမားခံခဲ့ရလျှင်
ြဖစ်ထိုက်သည်ဟု ေမျှာ်လင့်ရေသာသဘာ၀နှင့် ကာလအတိုင်း ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်၊
ေလျာ်ေ ြကးကို ေပးစရာ ရှိလျှင် ယင်းနှင့်အညီေပးရမည်။
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စာချုပ်ြဖင့်လုပ်ကိုင်ြခင်း
၁၂။ (၁) လူတစ်ေယာက်(ဤပုဒ်မတွင် ဤမှေရှ့၌ မူရင်းအလုပ်ရှင်ဟုေဖာ်ြပသူ)သည် မိမိ၏
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်း၊ သို့မဟုတ် ၊ စီးပွားလုပ်ငန်း၏ အစိတ်အပိုင်း ြဖစ်ေသာလုပ်ငန်း
တရပ်လုံးကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ တစိတ်တပိုင်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊
ကီးမှူး၍ဖ
ြ စ်ေစ၊ လုပ်ကိုင်ေစရန်အတွက်၊
အဆိုပါလုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင်စဥ်အတွင်း၊
သို့မဟုတ်၊ အဆိုပါလုပ်ငန်းကိစ္စအလို့ငှာ အခ
ြ ားလူတစ်ေယာက် (ဤပုဒ်မတွင် ဤမှေရှ့၌
စာချုပ်ြဖင့် လုပ်ကိုင်သူဟု ေဖါ်ပ
ြ သူ) နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပါက၊ မူရင်းအလုပ်ရှင်သည် ထို
လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရာတွင်ခိုင်းေစသည့် အလုပ်သမားအား အကယ်၍ မိမိကိုယ်တိုင်
ခိုင်းေစခဲ့လျှင် ေပးရန်တာ၀န်ရှိမည့် ေလျာ်ေ ြကးေငွကိုေပးရန် တာ၀န်ရှိေစရမည်။
ေလျာ်ေ ြကးကို မူရင်းအလုပ်ရှင်ထံမှ ေတာင်းခံပါက ဤအက်ဥပေဒသည် အလုပ်ရှင်ဟု
ေဖါ်ပ
ြ သည့်ေနရာတွင် မူရင်းအလုပ်ရှင်ဟု အစားထိုး၍ေဖာ် ြပသကဲ့သို့ အတည် ြဖစ်ေစရ
မည်။ သို့ရာတွင်၊ တိုက်ရိုက်အလုပ်ခိုင်းေစေသာ အလုပ်ရှင်လက်ေအာက်တွင် ရရှိသည့်
အလုပ်သမား၏ အခေက
ြ းေငွကိုမူတည်၍ ေလျာ်ေ ြကးေငွကို တွက်ချက်ရမည်။
(၂) မူရင်းအလုပ်ရှင်သည် ဤပုဒ်မအရေလျာ် ေက
ြ းေပးရန် တာ၀န်ရှိေသာအခါတွင်
သူသည်စာချုပ် ြဖင့် လုပ်ကိုင်သူထံမှ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားက ေလျာ်ေ ြကး
ေတာင်းယူခဲ့နိုင်သည့် အခ
ြ ားသူတစ်ဦးဦးထံမှ ေသာ်လည်းေကာင်း အေလျာ်ရပိုင်ခွင့် ရရှိ
ေစရမည်။ ထို့အြပင် ကိုယ်တိုင်ပင်လျှင် မူရင်းအလုပ်ရှင် ြဖစ်ေသာစာချုပ်ြဖင့် လုပ်ကိုင်သူ
တစ်ေယာက်သည် ဤပုဒ်မအရ ေလျာ်ေ ြကးေပးရန် သို့မဟုတ်၊ မူရင်းအလုပ်ရှင်အား
အေလျာ်ေပးရန် တာ၀န်ရှိေသာအခါတွင် သူသည်အလုပ်သမားက ေလျာ်ေ ြကးေတာင်းယူ
ခဲ့နိုင်သည့်၊ စာချုပ်ြဖင့် လုပ်ကိုင်သူအေနမျိုးဖ
ြ င့် မိမိနှင့်ဆက်သွယ်သူ တဦးဦးထံမှ အေလျာ်
ရပိုင်ခွင့်ရှိေစရမည်။ ထိုအေလျာ်ရပိုင်ခွင့်နှင့် လည်းေကာင်း၊ အေလျာ်ေပးေငွနှင့်
လည်းေကာင်း၊ ပတ်သက်ခဲ့သမျှ ြပဿနာအားလုံးကို အကယ်၍သေဘာတူညီမှု မရှိပါက
ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးက ေဖ
ြ ရှင်းေပးရမည်။
(၃) ဤပုဒ်မတွင်ပါရှိသည့် မည်သည့်အချက်ကမှ အလုပ်သမားတစ်ဦးအား မူလ
အလုပ်ရှင်၏အစား စာချုပ် ြဖင့်လုပ်ကိုင်သူထံမှ ေလျာ်ေ ြကးမေတာင်းခံရန် တားမ
ြ စ်သည်ဟု
မမှတယ
် ူရ။
(၄) မူရင်းအလုပ်ရှင်က လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သည့်၊ သို့မဟုတ် လုပ်ကိုင်ေလ့ရှိသည့် ဥပစာ
သို့မဟုတ် သူ၏ ကီး ြကပ်မှု၊ သို့မဟုတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုေအာက်တွင်ရှိေသာ ဥပစာေပါ်
တွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အထဲတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ေသာ်
ြ ားတေနရာရာတွင် မေတာ်တဆထိခိုက်မှု ြဖစ်ပွားခဲ့ပါက၊
လည်းေကာင်း မဟုတ်ဘဲ အခ
ဤပုဒ်မသည် သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေစရ။
အလုပ်ရှင်က သူစိမ်းထံမှ ရပိုင်ခွင့်
၁၃။ အလုပ်သမားတစ်ဦးသည် ေလျာ်ေ ြကးေပးေသာ သူမဟုတ်သည့် အခ
ြ ားသူတစ်ဦးတွင်
နစ်နာေက
ြ းေပးရန် ဥပေဒအရတာ၀န်ရှိေစသည့် အေြခအေနတွင် ြဖစ်ပွားေသာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု
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အတွက် ေလျာ်ေ ြကးေတာင်းယူခဲ့ြပီး ြဖစ်ပါက၊ ေလျာ်ေ ြကးေပးခဲ့ေသာ သူသည်လည်းေကာင်း၊ ပုဒ်မ
(၁၂)အရ ေလျာ်ေ ြကးေပးရန် ညွှန် ြကားခ
ြ င်းခံခဲ့ရေသာ သူသည်လည်းေကာင်း၊ အထက်တွင် ဆိုခဲ့
သည့်အတိုင်း နစ်နာေက
ြ းေပးရန် တာ၀န်ရှိသူထံမှ အေလျာ်ရပိုင်ခွင့် ရှိေစရမည်။
အလုပ်ရှင်ေဒ၀ါလီြဖစ်ြခင်း
၁၄။ (၁) အလုပ်ရှင်တဦးသည် ဤအက်ဥပေဒအရ အလုပ်သမား တဦးဦးအား ေပးရန်တာ၀န်
နှင့်ပတ်သက်၍ အာမခံလုပ်ငန်းရှင် တဦးဦးနှင့်စာချုပ် ချုပ်ဆိုထားပါက အကယ်၍
အလုပ်ရှင် ေဒ၀ါလီ ြဖစ်လျှင်ေသာ်လည်းေကာင်း သူ၏ြမီရှင်များနှင့် အေကးေလျာ့ဆပ်မှု
သေဘာတူညီချက်၊ သို့မဟုတ် ေစ့စပ်မှုအစီအစဥ် ြပုလုပ်လျှင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊
အလုပ်ရှင်သည် ကုမ္ပဏီတခုြဖစ်၍ ထိုကုမ္ပဏီကို ဖျက်သိမ်းရန် လုပ်ငန်းစတင်ြပီး ြဖစ်လျှင်
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိုတာ၀န်အတွက် အာမခံလုပ်ငန်းရှင်များ၏ အေပါ်တွင်ရှိသည့်
အလုပ်ရှင်၏ အခွင့်အေရးသည် ေဒ၀ါလီ ြဖစ်ြခင်း၊ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ ဖျက်သမိ ်း ြခင်းတို့
နှင့်ပတ်သက်၍ အာဏာတည်ဆဲ ဥပေဒတခုခုတွင် မည်ကဲ့သို့ပါရှိေစကာမူ အလုပ်သမား
ထံသို့ လွှဲေြပာင်း၍ အလုပ်သမားထံတွင် တည်ရှိေစရမည်၊ ထိုကဲ့သို့ လဲွှေြပာင်းသည့်အခါ
အာမခံလုပ်ငန်းရှင်များသည် မိမိတို့ပင်လျှင် အလုပ်ရှင်ြဖစ်သကဲ့သို့ တူညီေသာ အခွင့်
အေရးများ၊ အကာအကွယ်များနှင့် တာ၀န်များရှိေစရမည်၊ သို့ရာတွင် အာမခံလုပ်ငန်းရှင်
များသည် အလုပ်ရှင်အားေပးရမည့် တာ၀န်ထက်ပို၍ အလုပ်သမားအားေပးရန် တာ၀န်
မရှိေစရ။
(၂) အာမခံလုပ်ငန်းရှင်များက အလုပ်သမားအားေပးရန် တာ၀န်သည်အလုပ်ရှင်က
အလုပ်သမားအားေပးရန် တာ၀န်ေအာက် ေလျာ့နည်းေနပါက အလုပ်သမားသည် ေဒ၀ါလီ
အမှု သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်းေရးအမှုတွင် ထိုကျန်ေငွကို အေထာက်အထားပ
ြ ၍
ေတာင်းခံနိုင်သည်။
(၃) ပုဒ်မခွဲ(၁)တွင် ရည်ညွှန်းထားသကဲ့သို့ေသာ ကိစ္စတစ်ခုခု တွင်အလုပ်ရှင်နှင့် အာမခံ
လုပ်ငန်းရှင်များ၏ သေဘာတူစာချုပ်သည် (အာမခံေ ြကးေပးရန် စည်းကမ်းချက်မှလွဲ၍)
ြ ာင့် ပျက်ြပယ်ပါက
စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ခုခုကို အလုပ်ရှင်က မလိုက်နာေသာေက
သို့မဟုတ်၊ ပျက် ြပယ်ေစနိုင်ပါက ထိုပုဒ်မခွဲပါ ြပဌာန်းချက်များသည် ထိုသေဘာတူစာချုပ်
မပျက် ြပယ်သကဲ့သို့ သို့မဟုတ် မပျက် ြပယ်ေစနိုင်သကဲ့သို့ သက်ဆိုင်ေစရမည်၊ ထို့ြပင်
အာမခံလုပ်ငန်းရှင်များသည် ေဒ၀ါလီအမှု၊ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်း ြခင်း အမှုတွင်
အလုပ်သမားအား ေပးခဲ့ေသာေငွကို အေထာက်အထားပ
ြ ု၍ ေတာင်းခံနိုင်သည်။
သို့ရာတွင် အလုပ်သမားသည် ေဒ၀ါလီအမှု သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ ဖျက်သိမ်းေရးအမှု
တင်ေ ြကာင်းကိုသိရှိြပီးေနာက် မေတာ်တဆထိခိုက်မှု ြဖစ်ြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း၊
ယင်းေက
ြ ာင့် မသန်စွမ်းမှု ြဖစ်ြခင်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း၊ အာမခံလုပ်ငန်းရှင်များ
ထံ ေစာနိုင်သမျှေစာစွာ အေက
ြ ာင်း ြကားစာေပးပို့ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ေသာ်၊ မည်သည့်အမှုတွင်
မဆို ဤပုဒ်မခွဲပါပ
ြ ဌာန်းချက်များသည် သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေစရ။
(၄) ရန်ကုန်ြမို့ ေဒ၀ါလီ ြဖစ် ြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၄၉ အရေသာ်လည်းေကာင်း၊
ြမန်မာနိုင်ငံ ေဒ၀ါလီ ြဖစ်ြခင်း အက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၁ အရေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာနိုင်ငံ
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ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၂၃၀ အရေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေဒ၀ါလီ ြဖစ်သူပိုင်ပစ္စည်းများ
ခွဲေဝရာ၌၊ သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းသည့် ကုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်းအရပ်ရပ်ကို အခ
ြ ားေကးအားလုံး
၏ အလျငေ် ပးရန် ခွဲေဝရာ၌ပါ၀င်သည့် အေကးများထဲတွင် ေဒ၀ါလီ ြဖစ်ေ ြကာင်း စီရင်
ဆုံး ြဖတ်ေသာ အမိန့်ချမှတ်သည့်ေန့၊ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်းမှု စတင်သည့်ေန့မတိုင်မီ
တာ၀န်ကျ ေရာက်ခဲ့ေသာ ေလျာ်ေ ြကးအတွက် ကျသင့်ေငွပါ၀င်သည် ဟုမှတ်ယူရမည်၊
ထို့အြပင် အက်ဥပေဒများသည် ယင်းနှင့်အညီ အကျိုးသက်ေရာက်ေစရမည်။
(၅) ေလျာ်ေ ြကးေငွသည် လ၀က်တ ကိမ် ထုတ်ေပးေငွ ြဖစ်လျှင် ထိုအတွက် ကျသင့်ေငွ
သည် လဝက်တ ကိမ် ထုတ်ေပးေငွကို ေပ
ြ ာင်းလဲနိုင်၍ ပုဒ်မ ၇ အရ ေလျှာက်လွှာတင်လျှင်
ေပ
ြ ာင်းလဲနိုင်သည့် တလုံးတခဲတည်း ထုတ်ေပးေငွပမာဏဖ
ြ စ်သည်ဟု ဤပုဒ်မအလို့ငှာ
မှတ်ယူရမည်။ ထို့အြပင် ထိုေငွေ ြကးပမာဏနှင့် ပတ်သက်ေသာ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး၏
သက်ေသခံ လက်မှတ်သည် အပ
ြ ီးသတ်သက်ေသအေထာက်ထား ြဖစ်ေစရမည်။
(၆) ပုဒ်မခွဲ(၄)ပါ ြပဌာန်းချက်များသည် အာမခံလုပ်ငန်းရှင်က ပုဒ်မခွဲ (၃)အရ
အေထာက်ထားပ
ြ ၍ ေတာင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိေသာ ေက
ြ းေငွကိစ္စတွင် သက်ဆိုင်ေစရမည်။
သို့ရာတွင် ပုဒ်မခွဲ (၁)တွင် ရည်ညွှန်းထားသကဲ့သို့ ေဒ၀ါလီ ြဖစ်သူ သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်း
ေသာကုမ္ပဏီက အာမခံလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် သေဘာတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားလှျင်၊ ထိုြပဌာန်း
ချက်များသည် မသက်ဆိုင်ေစရ။
ြ ားကုမ္ပဏီတခုနှင့် ေပါင်းစပ်
(၇) ကုမ္ပဏီတခုသည် ြပန်လည်ဖွဲ့စည်းရန် သို့မဟုတ် အခ
ရန်ကိစ္စသက်သက်အတွက် မိမိအလိုအေလျာက် ဖျက်သိမ်း ြခင်းြဖစ်ပါက ဤပုဒ်မသည်
မသက်ဆိုင်ေစရ။
သေဘာသားမျ
င်္
ားနှင့်လည်းေကာင်း၊ မာလိန်မှူးများနှင့်လည်းေကာင်း သက်ဆိုင်ေသာ အထူးြပဌာန်း
ချက်များ
၁၅။ ဤအက်ဥပေဒသည် ေအာက်ေဖာ် ြပပါ ြပုပ
ြ င်ချက်များကို မဆန့်ကျင်ေစဘဲ၊ သေဘာင်္
မာလိန်မှူးများ၊ သို့မဟုတ် သေဘာသားမျ
င်္
ားဖ
ြ စ်သည့် အလုပ်သမားများ၏ကိစ္စတွင် သက်ဆိုင်ေစရ
မည်။
(၁) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူသည် သေဘာမာလိ
င်္
န်မှူးဖ
ြ စ်လျှင်ကလွှဲ၍၊ မေတာ်တဆ
ထိခိုက်မှုြဖစ်ေ ြကာင်း၊ အေက
ြ ာင်း ြကားစာနှင့် ေလျာ်ေ ြကးေတာင်းခံလွှာတို့ကို သေဘာင်္
မာလိန်မှူးထံသို့၊ သူပင်လျှင် အလုပ်ရှင်ြဖစ်ဘိသကဲ့သို့ ေပးအပ်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင်
မေတာ်တဆထိခိုက်မှု ြဖစ် ြခင်း၊ သို့မဟုတ် မသန်စွမ်းမှု စတင် ြဖစ်ပွား ြခင်းသည်သေဘာေပါ်
င်္
တွင် ြဖစ်ပါက သေဘာသားတစ်
င်္
ဦးသည် မေတာ်တဆ ထိခိုက်မှုြဖစ်ေ ြကာင်း အေက
ြ ာင်း
ြကားစာ တစ်စုံတစ်ရာေပးရန် မလိုေစရ။
(၂) သေဘာမာလိ
င်္
န်မှူး သို့မဟုတ် သေဘာသားတစ်
င်္
ဦးေသဆုံးပါက ေလျာ်ေ ြကး
ေတာင်းခံသူသည် အဆိုပါေသဆုံးေက
ြ ာင်း သတင်းကိုရရှိြပီးေနာက် ေခ
ြ ာက်လအတွင်းတွင်
ေလျာ်ေ ြကးေတာင်းခံရမည်၊ သို့မဟုတ် သေဘာသည်
င်္
သေဘာေပါ်၌
င်္
ပါသူအားလုံးနှင့်
အတူေပျာက်ဆုံးသွားပါက သို့မဟုတ် ေပျာက်ဆုးံ သွားသည်ဟု မှတ်ယူရပါက၊ ထိုသေဘာင်္
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ေပျက်ဆုံးသွားေသာရက် သို့မဟုတ် ေပျာက်ဆုံးသွားသည်ဟု ယူဆရေသာ ရက်မှတစ်ဆယ့်
ရှစ်လအတွင်း ေလျာ်ေ ြကးေတာင်းခံရမည်၊၊
(၃) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ မာလိန်မှူး သို့မဟုတ် သေဘာသားသည်
င်္
ြဗိတိသျှဒိုမီနီယံ
နယ်ပယ်တစ်ေနရာရာ၌ သို့မဟုတ် နိုင်ငံြခားတိုင်း ြပည်တစ်ြပည်၌ အလုပ်ထုတ်ခံရပါက
သို့မဟုတ် ကျန်ေနရစ်ခဲ့ပါက ထိုအရပ်ေဒသမှ တရားမတရားသူ ကီး သိ့ု မဟုတ် ရာဇဝတ်
တရားသူ ကီး သို့မဟုတ် ထိုနိုင်ငံ ြခားတိုင်ြပည်ရှိ ေကာင်စစ်အရာရှိကမှတ်ယူ၍ မှတ်ယူ
သူကေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီဥက္က ထံသို့ ေပးပို့ခ့ဲေသာ ကျမ်းကျိန်အစစ်ခံချက်များသည် (က) အကယ်၍ အစစ်ခံချက်ကို မှတ်ယူသည့် တရားမတရားသူ ကီး သို့မဟုတ်
ရာဇဝတ်တရားသူ ကီး သို့မဟုတ် ေကာင်စစ်အရာရှိက မှန်ကန်ေ ြကာင်း လက်မှတ်
ေရးထိုးထားလှျင်၊
(ခ) အကယ်၍တရားမှမှု တရားခံ သို့မဟုတ် စွပ်စွဲခံရသူသည်၊ သူကိုယ်တိုင်
ြဖစ်ေစသူ၏ ကိုယ်စားလှယ် ြဖင့်ြဖစ်ေစသက်ေသကို ြပန်လည်စစ်ေမးခွင့်ရရှိခဲ့လျှင်၊
ထို့ြပင်
(ဂ) အကယ်၍ အစစ်ခံချက်ကို ရာဇဝတ်မှုတစ်ခု စစ်ေဆးရာတွင် ြပုလုပ်ခဲ့လျှင်၊
ထိုအစစ်ခံချက်ကို အစွပ်အစွဲခံရသူ၏ ေရှ့ေမှာက်တွင်ြပုလုပ်ခဲ့ေ ြကာင်း သက်ေသ
ထင်ရှားပါက ေလျာ်ေ ြကးေတာင်းခံမှုအတည်ြဖစ်ေစရန် အမှုများတွင် သက်ေသခံ
အဖ
ြ စ် ြဖင့်လက်ခံရမည်။
ထို့ြပင်ထိုကဲ့သို့ေသာ အစစ်ခံချက်ကို လက်မှတ်ေရးထိုးသည့် လက္ခဏာရှိသူ
၏လက်မှတ် သို့မဟုတ် ရာထူးအဆင့်အတန်းကို မှန်ကန်ေ ြကာင်း အေထာက်အထား
ြပရန်မလိုေစရ၊ ထို့ြပင် တရားမမှုတရားခံ သို့မဟုတ် စွပ်စွဲခံရသူသည် သက်ေသကို
ြပန်လှန်စစ်ေမးရန် အခွင့်အေရးရရှိခဲ့ေ ြကာင်းနှင့် အစစ်ခံချက်ကို ရာဇဝတ်မှု
တစ်ခုတွင် ြပုလုပ်ခဲ့လျှင် စွပ်စွဲခံရသူ၏ေရှ့ေမှာက်တွင် ြပုလုပ်ခဲ့ေ ြကာင်း၊ အဆိုပါ
ပုဂိ္ဂုလ်၏ သက်ေသခံလက်မှတ်သည် ဆန့်ကျင်ဖက် အေထာက်အထား မပ
ြ နိုင်လျှင်
ထိုသူသည် ထိုအခွင့်အေရး ရရှိခဲ့ေ ြကာင်းနှင့် ထိုအစစ်ခံချက်ကို ထိုကဲ့သို့ ြပုလုပ်
ခဲ့ေ ြကာင်း လုံေလာက်ေသာသက်ေသခံချက် ြဖစ်ေစရမည်။
(၄) မှီခိုသူတစ်ေယာက်မှမကျန်ရစ်ခဲ့ဘဲ သေဘာမာလိ
င်္
န်မှူး သို့မဟုတ် သေဘာသား
င်္
တစ်ဦး ေသဆုးံ မှုကိစတ
္စ ွင် အကယ်၍သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်သည် ကုန်သွယ်သေဘာများနှ
င်္
င့်
ပတ်သက်၍ ြပည်ေထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ တည်ဆဲြဖစ်သည့် ဥပေဒတစ်ခုတစ်ခုအရ
ြ င်္ိုလ်စရိတ်ကို ေပးရန်တာဝန်ရှိပါက
သေဘာမာလိ
င်္
န်မှူး သို့မဟုတ် သေဘာသားအား
င်္
သဂ
ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည် ပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခွဲ ၁ အရအပ်နှံထားေသာ ေလျာ်ေ ြကးေငွ အပ
ြ ည့်
အစုံကို ထိုပုဒ်မ၏ ပုဒ်မခွဲ ၄ ၌ ရည်ညွှန်းထားသည့် နှုတ်ယူြခင်းများကို မပ
ြ ုလုပ်ဘဲ
အလုပ်ရှင်အား ြပန်လည်၍ေပးရမည်။
(၅) ထိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ
သေဘာမာလိ
င်္
နမ် ှူး
သို့မဟုတ်
သေဘာသားအား
င်္
ေစာင့်ေရှာက်ေသာ စရိတ်ေငွများ ကျခံရန်အတွက် ကုန်သွယ်သေဘာမျ
င်္ ားနှင့် ပတ်သက်၍
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ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ တည်ဆဲြဖစ်သည့် ဥပေဒတစ်ခုခုအရ သေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်
တွင် တာဝန်ရှိသည့် ကာလအတွက် လဝက်တစ် ကိမ်ထုတ်ေပးေငွကို ေပးရန်မလို၊
ေလျာ်ေ ြကးနှင့်ပတ်သက်သည့် အစီရင်ခံစာများ
၁၆။ ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီ ဥက္က ဌသည် ြပန်တမ်းတွင် အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာထုတ်ြပန်၍ အလုပ်
သမားများအား ခိုင်းေစေသာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း သို့မဟုတ်၊ သတ်မှတ်ထားသည့် ထိုပုဂ္ဂိုလ် အမျိုး
အစားတိုင်းသည် လွန်ခဲ့ေသာနှစ်အတွင်း အလုပ်ရှင်ကေလျာ်ေ ြကးေပးခဲ့ ြပီးြဖစ်သည့် ထိခိုက်
ဒဏ်ရာရမှု အေရအတွက်ကိုလည်းေကာင်း၊ ထိုေလျာ်ေ ြကးေငွပမာဏကို လည်းေကာင်း၊
ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီဥက္က ဌက ညွှန် ြကားသည့် ေလျာ်ေ ြကးနှင့်ပတ်သက်ေသာ အခ
ြ ားအချက်
အလက်များနှင့်အတူေဖာ် ြပလျက် မှန်ကန်ေသာအစီရင်ခံစာတစ်ေစာင်ကို အဆိုပါအမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
တွင် သတ်မှတ်သည့်အချိန်၌ သတ်မှတ်သည့်ပုံစံြဖင့် သတ်မှတ်သည့် အာဏာပိုင်ထံသို့ ေပးပို့ရမည်
ဟု ညွှန် ြကားနိုင်သည်။
စာချုပ်ချုပ်၍ တာ၀န်ေရှာင် ြခင်း
၁၇။ အလုပ်သမားတစ်ဦးက အလုပ်ကိုအေက
ြ ာင်းြပု၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်တာ၀န်
ထမ်းေဆာင်ေနချိန်အတွင်းတွင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြဖစ်ပွါးေသာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအတွက်
အလုပ်ရှင်ထံမှ ေလျာ်ေ ြကးရပိုင်ခွင့်ကို စွန့်လတ
ွှ ်ေ ြကာင်းသေဘာတူစာချုပ်၊ သို့မဟုတ် သေဘာ
တူညီချက်သည် ၁၉၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်မတိုင်မှီ ြပုလုပ်သည် ြဖစ်ေစ ေကျာ်လွန်မှ ြပုလုပ်
သည်ြဖစ်ေစ၊ ဤအက်ဥပေဒအရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတဦး၏ ေလျာ်ေ ြကးေပးရန် တာ၀န်ကိုပယ်ဖျက်ရာ
ေရာက်သည်နှင့်အမျှ သို့မဟုတ် ေလျာ့ေပါ့ရာေရာက်သည်နှင့်အမျှ ပျက် ြပယ်ေစရမည်။
အသက်နှင့်ပတ်သက်ေသာအေထာက်အထား
၁၈။ အလုပ်ရုံတခုတွင် သူ၏အလုပ်ကိုအေက
ြ ာင်း ြပု၍ သူ၏အလုပ်တာ၀န် ထမ်းေဆာင်ေနချိန်
အတွင်း ြဖစ်ေပါ်သည့် မေတာ်တဆထိခိုက်မှုေ ြကာင့် ဒဏ်ရာရရှိသူ၏ အသက်နှင့်ပတ်သက်၍
ြပဿနာ တစုံတရာေပါ်ေပါက်ပါက ထိုဒဏ်ရာရမှု မဖ
ြ စ်ပွားမှီ အလုပ်ရုံများအက်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၂
သို့မဟုတ် ၅၂ အရ၊ ထိုသူနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ေပးထားသည့်သက်ေသခံ လက်မတ
ှ ်သည်
ထိုသူ၏ အသက်နှင့်ပတ်သက်၍ အပ
ြ ီးသတ်အေထာက်အထား ြဖစ်ေစရမည်။
ြပစ်ဒဏ်များ
၁၉။ (က) (၁) မည်သူမဆိ-ု
(က) ပုဒ်မ(၁၀)၊ ပုဒ်မခွဲ(၃)အရ၊ မိမိထားရှိရန် လိုအပ်ေသာအေက
ြ ာင်း
ြကားစာ စာအုပ်ကိုထားရှိရန် ပျက်ကွက်လျှင်၊ သို့မဟုတ်
(ခ) ပုဒ်မ ၁၀(က)၊ ပုဒ်မခွဲ(၁)အရ မိမိေပးပို့ရန်လိုအပ်ေသာ ထွက်ဆို
စာကို ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး ထံေပးပို့ရန်ပျက်ကွက်လှျင်၊ သို့မဟုတ်
(ဂ) ပုဒ်မ ၁၀ (ခ) အရ၊ မိမိေပးပို့ရန်လိုအပ်ေသာ အစီရင်ခံစာကို
ေပးပို့ရန် ပျက်ကွက်လျင် သို့မဟုတ်
(ဃ) ပုဒ်မ ၁၆ အရ၊ မိမိေပးရန်လိုအပ်ေသာ အစီရင်ခံစာကိုေပးရန်
ပျက်ကွက်လျင် ေငွကျပ်တစ်ရာအထိ ေငွဒဏ်အြပစ်ေပးခ
ြ င်းခံရမည်၊
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(၂) ဤပုဒ်မအရ တရားစွဲဆိုြခင်းကို ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ်
ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး၏ ကိုတင်ခွင့် ြပုချက် ြဖင့်မှလွဲ၍ မပ
ြ ုလုပ်ရ၊ ထို့ြပင်ြပစ်မှု
ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲသည့်ေန့မှ
ေခ
ြ ာက်လအတွင်းတွင်
ထိုအေက
ြ ာင်း
တိုင်တန်းြခင်းမပ
ြ ုပါက ဤပုဒ်မအရ ြပစ်မှုတခုခုကို မည်သည့်တရားရုံးကမှ လက်ခံ
စစ်ေဆးခ
ြ င်း မပ
ြ ုရ၊
အခန်း(၃)
ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးများ။
ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးထံလွှဲအပ် ြခင်း
၁၉။ (၁) ဤအက်ဥပေဒအရအမှုတခုခု၌ (ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူသည် အလုပ်သမား ဟုတ်သည်
မဟုတ်သည်ဆိုသည့် ြပဿနာအပါအဝင်) လူတေယာက်၏ ေလျာ်ေ ြကးေပးရန် တာဝန်နှင့်
ပတ်သက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ (မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစား သို့မဟုတ် အတိုင်းအတာနှင့်
ပတ်သက်သည့် ြပဿနာအပါအဝင်) ေလျာ်ေ ြကးေပးရမည့် ေငွပမာဏ သို့မဟုတ် အချိန်
ကာလနှင့်ပတ်သက်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြပဿနာတခုခုေပါ်ေပါက်ပါက၊ ထိုြပဿနာကို
သေဘာတူညီချက်မရှိခဲ့လျှင်၊ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးက ေဖ
ြ ရှင်းေပးရမည်။
(၂) ဤအက်ဥပေဒအရ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးက ေဖ
ြ ရှင်းရန်၊ ဆုံး ြဖတ်ရန်၊ သို့မဟုတ်
ေဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်သည့် ြပဿနာတခုခုကိုေြဖရှင်းရန်၊ ဆုံး ြဖတ်ရန်၊ သို့မဟုတ် ေဆာင်ရွက်
ရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဤအက်ဥပေဒအရ ကျေရာက်ေသာ တာဝန်တခုခုကို အတည်ြဖစ်
ေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မည်သည့်တရားမတရားရုံးတွင်မှ စီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိေစရ။
ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးများခန့်အပ် ြခင်း
၂၀။ (၁) ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီဥက္က သည်၊ ြပန်တမ်းတွင် အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်၍
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို ထိုအမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာတွင် သီးြခားေဖာ် ြပသည့် အရပ်ေဒသတခုအတွက်
အလုပ်သမား ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးအဖ
ြ စ် ြဖင့် ခန့်အပ်နိုင်သည်။
(၂) အရပ်ေဒသတခုခုအတွက် ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးတစ်ဦးထက် ပို၍ခန့်ထားပါက
ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီဥက္က ဌသည် အထူးအမိန့်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အေထွေထွအမိန့်
ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိုသူတို့၏ အလုပ်ခွဲေဝပုံကို စီစဥ်နိုင်သည်။
(၃) ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး တဦးဦးသည် ဤအက်ဥပေဒအရ ဆုံးြဖတ်ရန် မိမိထံ လွှဲအပ်
သည့်ကိစ္စတခုခုကို ဆုံးြဖတ်ရန်အတွက် စုံစမ်းစစ်ေဆးေနေသာကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ေသာ
ကိစ္စတခုခုကို အထူးသိရှိနားလည်သူတစ်ဦး သို့မဟုတ် အများကို ထိုစုံစမ်းမှုမှ မိမိအား
ကူညီ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ေရွးချယ်နိုင်သည်။
(၄) ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးတိုင်းသည်ရာဇသတ် ကီးပါ အဓိပ္ပါယ် ေဖာ် ြပချက်တွင် အကျုံးဝင်
ေသာ ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းတဦးဖ
ြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
အမှုအခင်းများ စစ်ရန်ဌာနနှင့် လွှဲေြပာင်းြခင်း
၂၁။ (၁) ဤအက်ဥပေဒအရ ကိစ္စတခုခုကို ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ်
ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး၏ ေရှ့ေမှာက်တွင် ေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်ပါက ထိုကိစ္စကို ဤအက်ဥပေဒ
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ပါြပဌာန်းချက်များနှင့် ဤအက်ဥပေဒအရ ြပုလုပ်သည့် နည်းဥပေဒများကို မဆန့်ကျင်ေစဘဲ
ဒဏ်ရာရမှုြဖစ်ေစသည့် မေတာ်တဆထိခိုက်မှုြဖစ်ခဲ့ေသာ အရပ်ေဒသဆိုင်ရာ ေလျာ်ေ ြကး
မင်း ကီးကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် သူ၏ေရှ့ေမှာက်တွင် စစ်ေဆးရမည်။
သို့ရာတွင်အလုပ်သမားသည် သေဘာမာလိ
င်္
န်မှူး၊ သို့မဟုတ် သေဘာသားတစ်
င်္
ဦး
ြဖစ်ပါက ထိုကိစ္စကိုသေဘာပိ
င်္ ုင်ရှင်၊ သို့မဟုတ် သေဘာကိ
င်္ ုယ်စားလှယ် ေနထိုင်သည့်အရပ်၊
သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့်အရပ်ေဒသဆိုင်ရာ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးကိုယ်တိုင်၊
သို့မဟုတ် သူ၏ေရှ့ေမှာက်တွင် စစ်ေဆးရမည်။
(၂) အကယ်၍ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည် မိမိထံတွင်ေရာက်ရှိေနသည့် ဤအက်ဥပေဒ
အရအမှုအခင်းတခုခု၏ အမှုသည်တစ်ဦးဦးက ထိုကိစ္စကို အခ
ြ ားေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး
တစ်ဦးဦးက ပိုမိုအဆင်ေြပစွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်မည်ဟု တင် ြပ ြခင်းကို စိတ်ေကျနပ်ပါက၊
ဤအက်ဥပေဒအရ ြပုလုပ်သည့်နည်းဥပေဒများကို မဆန့်ကျင်ေစဘဲ ထိုကိစ္စကို အစီရင်ခံ
ရန် သို့မဟုတ် အပ
ြ ီးသတ်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ထိုအြခားေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးထံသို့
လွှေြ
ဲ ပာင်းေပးရန် အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည်။ ထို့ကဲ့သို့အမိန့်ချမှတ်ပါက ယင်းကိစ္စကို ဆုံး ြဖတ်
နိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ေသာ စာရွက်စာတမ်းအားလုံးကို ထိအ
ု ြခား ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး
ထံသို့ ချက်ြခင်းေပးပို့ရမည်။ ထို့အြပင်ထိုကိစ္စကို အပ
ြ ီးသတ်ေဆာင်ရွက်ရန် လွှဲေြပာင်း
ေပးပို့ြခင်းြဖစ်ပါက အမှုတွင်ပါ၀င်ေသာ အမှုသည်တစ်ဦးဦး၏ အကျိုးအတွက် မိမိရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံထားေသာေငွ သို့မဟုတ် မိမိလက်၀ယ်ရှိေနေသာေငွကိုပါ သတ်မှတ်ထားေသာ
နည်းလမ်းအတိုင်း ေပးပို့ရမည်။
သို့ရာတွင် အလုပ်သမားအား တကယ်ေငွထုတ်ေပးခ
ြ င်းနှင့် သက်ဆိုင်ေသာကိစ္စ
သို့မဟုတ် တစ်လုံးတခဲတည်းထုတ်ေပးေငွကို မှီခိုသူများအား ခွဲေ၀ေပးခ
ြ င်းနှင့် သက်ဆိုင်
ေသာကိစ္စမှလွဲ၍ အခ
ြ ားကိစ္စကို ဤပုဒ်မခွဲအရ အပ
ြ ီးသတ်ေဆာင်ရွက်ရန် ေလျာ်ေ ြကး
မင်း ကီးတစ်ဦးထံသို့ လွှဲေြပာင်းေပးရန် အမှုသည်အားလုံး သေဘာတူညီြခင်းမရှိပါက
ေတာ်လှန်ေရး ေကာင်စီဥက္က ဌ၏ တင် ကိုသေဘာတူညီချက်မရဘဲ လွှဲေြပာင်းေပးခ
ြ င်း
မပ
ြ ုလုပ်ရ၊
(၃) ကိစ္စတခုကို ထိုကဲ့သို့ လွှဲေြပာင်းေပးခ
ြ င်းခံရေသာ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည် ဤ
အက်ဥပေဒအရ ြပုလုပ်ေသာ နည်းဥပေဒများကို မဆန့်ကျင်ေစဘဲ ထိုကိစ္စကို စုံစမ်း
စစ်ေဆးရမည်၊ ထို့အ ြပင် ထိုကိစ္စကို အစီရင်ခံရန် လွှဲေြပာင်းေပးခ
ြ င်းြဖစ်ပါက ထိုကိစ္စနှင့်
ပတ်သက်၍ သူ၏အစီရင်ခံစာကို ြပန်ပို့ရမည် သို့မဟုတ် ထိုကိစ္စကို အပ
ြ ီးသတ်
ေဆာင်ရွက်ရန် လွှဲေြပာင်းေပးခ
ြ င်းြဖစ်ပါက ထိုအမှုကို မူလကတည်းက မိမိ၏ေရှ့ေမှာက်၌
စတင်၍စစ်ေဆးသကဲ့သို့ ဆက်လက်၍ စစ်ေဆးရမည်။
(၄) ပုဒ်မခွဲ(၂)အရ ကိစ္စတစ်ခုကို အစီရင်ခံရန် လွှဲေြပာင်းေပးခ
ြ င်းခံရေသာ ေလျာ်ေ ြကး
မင်း ကီးထံမှ အစီရင်ခံစာကို ရရှိေသာအခါတွင် လွှဲေြပာင်းေပးခဲ့သည့် ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး
သည် ထိုအစီရင်ခံစာနှင့်ေလျာ်ညီစွာ ထိုကိစ္စကိုဆုံး ြဖတ်ရမည်။
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(၅) ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီဥက္က ဌသည် မည်သည့်ကိစ္စကိုမဆို ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးတစ်ဦး
ထံမှ အခ
ြ ားေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး တစ်ဦးထံသို့ လွှဲေြပာင်းေပးနိုင်သည်၊
ေလျှာက်လွှာပုံစံ
၂၂။ (၁) ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်အမှုသည်များ သေဘာတူညီချက် ြဖင့် မေြဖ
ရှင်းနိုင်သည့် ြပဿနာတစ်ခုခု မေပါ်ေပါက်သမျှ ကာလပတ်လုးံ ၊ မှီခိုသူ သို့မဟုတ် မှီခို
သူများက ေလျာ်ေ ြကးေလျှာက်ထားသည့် ေလျှာက်လွှာမှလွဲ၍ တခ
ြ ားတပါးေသာကိစ္စကို
ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးက ေဖ
ြ ရှင်းရန်အတွက် ေလျှာက်လွှာတင်သွင်းြခင်းမပ
ြ ုရ၊
(၂) ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးထံသို့ ေလျှာက်ထားသည့် ေလျှာက်လွှာကို သတ်မှတ်ထားသည့်
ပုံစံနှင့် ေလျှာက်နိုင်သည်၊ သတ်မှတ်ေသာ ေလျှာက်လွှာေက
ြ းရှိပါက ထိုေ ြကးေငွနှင့်
ေလျှာက်ရမည်၊ ထို့အြပင် ေလျှာက်လွှာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အေက
ြ ာင်းအရာများအပ
ြ င်
ေအာက်ပါ အေက
ြ ာင်းအရာများပါ၀င်ရမည် ြ ာင်းချင်းရာများ၏ အကျဥ်းချုပ်
(က) ေလျှာက်လွှာတင်သွင်းရသည့် အေက
ေဖာ်ြပချက်နှင့် ေလျှာက်လွှာရှင်က ေတာင်းခံသည့် သက်သာခွင့် သို့မဟုတ် အမိန့်၊
(ခ) အလုပ်ရှင် တစ်ဦးထံမှ ေလျာ်ေ ြကးေတာင်းခံသည့်ကိစ္စ ြဖစ်ပါက အလုပ်ရှင်
ထံမှ မေတာ်တဆထိခိုက်မှု ြဖစ်ေ ြကာင်း အေက
ြ ာင်း ြကားစာ ေပးပို့ခဲ့ေသာေန့စွဲ၊
ထို့ြပင်
ထိုကဲ့သို့
အေက
ြ ာင်း ြကားစာ
မေပးပို့ခဲ့ပါက သို့မဟုတ်
အချိန်မှီမေပးပို့ခဲ့ပါက ထိုကဲ့သို့ ပျက်ကွက်မှုအတွက် အေက
ြ ာင်းြပချက်၊
(ဂ) နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အမှုသည်များ၏ အမည်များနှင့် ေနရပ်လိပ်စာများ။
(ဃ) မှီခိုသူများက ေလျာ်ေ ြကးေလျှာက်ထားသည့် အမှုကိစ္စမှလွဲ၍ သေဘာတူညီ
ချက်ရရှိ ြပီးေသာကိစ္စများနှင့် သေဘာတူညီချက်မရရှိေသာ ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍
အတိုချုပ် ေဖာ် ြပချက်။
(၃) ေလျှာက်လွှာရှင်သည် စာမတတ်လျှင် ေသာ်လည်းေကာင်း အခ
ြ ားအေက
ြ ာင်းတခုခု
ေက
ြ ာင့် လိုအပ်ေသာအချက်အလက်များကို စာဖ
ြ င့်ေရးသား တင်သွင်းြခင်း မ ြပုနိုင်လျှင်
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အကယ်၍ေလျှာက်လွှာရှင်ကလိုလားလျှင် ေလျှာက်လွှာကို ေလျာ်ေ ြကး
မင်း ကီး၏ ညွှန် ြကားချက်အတိုင်း ေရးသားရမည်။
၂၂။ (က) (၁) ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ြပီးေနာက် ေသဆုံးသွားသည့် အလုပ်သမားကိုေပးရန်
ေလျာ်ေ ြကးအဖ
ြ စ်
ေငွေ ြကးတစုံတရာကို
အလုပ်ရှင်ကတင်သွင်းြပီးြဖစ်၍
ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး၏ ထင်ြမင်ယူဆချက်အရ ထိုေငွသည် လုံေလာက် ြခင်းမရှိပါက
ြ ီးလျှင်၊
ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည် မိမိ၏အေက
ြ ာင်းြပချက်များကို စာဖ
ြ င့်ေရးသားပ
ထိုအေက
ြ ာင်း ြကားစာတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အချိန်ကာလအတွက် ေနာက်ထပ်
ေလျာ်ေ ြကးေငွကို မည့်သည့်အတွက်ထပ်မံ၍ မတင်သွင်းသင့်ေ ြကာင်းကို အေက
ြ ာင်း
ြပရန်အတွက် အလုပ်ရှင်အားဆင့်ဆိုနိုင်သည်၊
(၂) အကယ်၍ အလုပ်ရှင်သည် ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး၏ စိတ်ေကျနပ်မှု ရရှိေအာင်
အေက
ြ ာင်းြပချက် တင် ြပရန်ပျက်ကွက်ပါက ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည် စုစုေပါင်း
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ေပးရမည့်ေငွကိုသတ်မှတ်၍ လိုေငွကိုတင်သွင်းအပ်နှံရန် အလုပ်ရှင်ကို ညွှန် ြကား
ေသာအမိန့် ချမှတ်နိုင်သည်။
ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးများ၏ အခွင့်အာဏာနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
၂၃။ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးတွင် ကျမ်းကျိန် သက်ေသခံချက်ရယူရန် (ဤသို့ ြပုလုပ်နိုင်ရန်
ဤအက်ဥပေဒအရ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးအား အာဏာအပ်နှင်းသည်) ကိစ္စအတွက် လည်းေကာင်း၊
သက်ေသများ လာေရာက်ေစရန် အတင်းအကျပ် ြပုေရးကိစ္စ အတွက်လည်းေကာင်း၊ စာရွက်
စာတမ်းများနှင့် ဝတ္တ ုပစ္စည်းများ တင်ြပေစရန် အတင်းအကျပ်ြပုေရး ကိစ္စအတွက်လည်းေကာင်း၊
တရားမကျင့်ထုံး ဥပေဒအရ၊ တရားမ တရားရုံး၏ အခွင့်အာဏာ အားလုံးရှိေစရမည်၊ ထို့ြပင်
ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒပုဒ်မ ၁၉၅ နှင့် ဆိုင်ရာကိစ္စ အားလုံးအတွက်လည်းေကာင်း၊ အခန်း ၃၅
နှင့်ဆိုင်ရာ ကိစ္စအားလုံးအတွက်လည်းေကာင်း ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးကို တရားမတရားရုံး ြဖစ်သည်
ဟု မှတ်ယူရမည်။
အမှုသည်များလာေရာက် ြခင်း
၂၄။ လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်က ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးေရှ့ေမှာက်တွင် သို့မဟုတ် ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး
ထံသို့လာေရာက်ြခင်း၊ ေလျှာက်လွှာတင်ြခင်း သို့မဟုတ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း ြပုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်
တို့ကို (အမှုသည်တစ်ဦးကို သက်ေသအဖ
ြ စ်စစ်ေဆးရန်လိုအပ်၍ လာေရာက် ြခင်းမှလွဲ၍) ထိုသူ၏
ကိုယ်စားေရှ့ေန တစ်ဦးကဖ
ြ စ်ေစ၊ ထိုသူကစာဖ
ြ င့် အာဏာလွဲအပ်ေသာအခ
ြ ားသူ တစ်ဦးကဖ
ြ စ်ေစ
ြပုလုပ်နိုင်သည်။
သက်ေသခံချက်ယူနည်း
၂၅။ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည် သက်ေသတိုင်း၏ သက်ေသခံချက်ဆိုလိုရင်း မှတ်တမ်းအတိုချုပ်
ကို သက်ေသစစ်ေမးစဥ် ေရးမှတ်ထားရမည်၊ ထိုမှတ်တမ်းကို ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးကိုယ်တိုင် မိမိ၏
လက်ေရးြဖင့်ေရးသား၍ လက်မှတ်ေရးထိုးထားရမည်၊ ထိုမှတ်သားချက်သည် မှတ်တမ်း၏ အစိတ်
အပိုင်းအဖ
ြ စ် ပါ၀င်ေစရမည်၊
သို့ရာတွင် အကယ်၍ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည် ထိုကဲ့သို့မှတ်သားချက်ကို ြပုလုပ်နိုင်ြခင်း
မရှိပါက ထိုကဲ့သို့မ ြပုလုပ်နိုင်သည့် အေက
ြ ာင်းအရင်းကို မှတ်သားထားရမည် ထို့အြပင် ထို
မှတ်သားချက်ကို မိမိ၏နှုတ် ြဖင့်ေြပာ ြပ၍ ေရးမှတ်ေစပ
ြ ီးလျှင် လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်၊ ထိုမှတ်သား
ချက်သည် မှတ်တမ်း၏ အစိတ်အပိုင်းအဖ
ြ စ် ပါ၀င်ေစရမည်၊ သို့ရာတွင် ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ
သက်ေသ၏ သက်ေသခံချက်များကို လုံးေစ့ပတ်ေစ့ အနီးကပ်ဆုံးရရှိေအာင် ေရးမှတ်ရမည်၊
စရိတ်များ
၂၆။ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး၏ေရှ့ေမှာက်တွင် စစ်ေဆးသည့် အမှုအခင်းနှင့် စပ်ဆိုင်ေသာ စရိတ်များ
သည် ဤအက်ဥပေဒအရ ြပုလုပ်သည့်နည်းဥပေဒများကို မဆန့်ကျင်ေစဘဲ၊ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး၏
ဆုံး ြဖတ်ချက်အတိုင်း ြဖစ်ေစရမည်။
အမှုများတင်သွင်းရန်အာဏာ
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၂၇။ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည် မိမိကသင့်ေတာ်သည် ဟုယူဆပါက ဥပေဒဆိုင်ရာ ြပဿနာ
တခုခုကို ဆုံး ြဖတ်ချက်ေပးရန် တရားရုံးချုပ်သို့ တင်သွင်းနိုင်သည်၊ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည်
ထိုကဲ့သို့တင်သွင်းပါက ထိုဆုံးြဖတ်ချက်နှင့်ေလျာ်ညီစွာ ြပဿနာကို ဆုံး ြဖတ်ရမည်။
သေဘာတူညီချက်များကို မှတ်ပုံတင် ြခင်း
၂၈။ (၁) လ၀က်တ ကိမ် ထုတ်ေပးေငွကုိ ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်း ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားနည်းလမ်း ြဖင့်
ြဖစ်ေစ၊ေလျာ်ေ ြကးအဖ
ြ စ်ေပးရမည့် တလုံးတခဲတည်း၏ေပးေငွကို သေဘာတူညီချက်ြဖင့်
ေြဖရှင်းြပီးြဖစ်ပါက သို့မဟုတ်၊ မိန်းမတေယာက်အားေသာ်လည်းေကာင်း ဥပေဒအရ
စွမ်းေဆာင်နိုင်မှု မရှိသူတဦးအား ေသာ်လည်းေကာင်း ေလျာ်ေ ြကးေငွတရပ်ရပ်ေပးရန်
ြဖစ်ေ ြကာင်း ေြဖရှင်းြပီးြဖစ်ပါက အလုပ်ရှင်သည် ထိုအေက
ြ ာင်း မှတ်တမ်းကို ေလျာ်ေ ြကး
မင်း ကီးထံေပးပို့ရမည်၊ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည် ထိုမှတ်တမ်း မှန်ကန်ေ ြကာင်း စိတ်ေကျနပ်
ပါက ယင်းကိုသတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း မှတ်ပုံတင်စာအုပ်၌ မှတတ
် မ်းတင်
ရမည်။
သို့ရာတွင-်
ြ ာင်း ြကားစာ
(က)
ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးက သက်ဆိုင်ရာ အမှုသည်များထံ အေက
ေပးပို့ြပီး ေနာက်၊ခုနှစ်ရက်မတိုင်မှီအတွင်း၌ ထိုမှတ်တမ်းကို မှတ်တမ်းမတင်ရ။
(ခ)
x
x
x
x
x
x
x
(ဂ)
ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို မှတ်ပုံတင်စာအုပ်ကို
ြပင်ဆင်နိုင်သည်။
(ဃ)
ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည် လ၀က်တ ကိမ် ထုတ်ေပးေငွကုိ ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်း ြဖင့်
ြဖစ်ေစ အခ
ြ ားနည်းလမ်း ြဖင့်ြဖစ်ေစ တလုံးတခဲတည်းေပးေငွနှင့် ပတ်သက်ေသာ
သေဘာတူညီချက်၊ သို့မဟုတ် မိန်းမတေယာက်အားေသာ်လည်းေကာင်း တရားဥပေဒ
အရ မစွမ်းေဆာင်နိုင်သူအား ေသာ်လည်းေကာင်းေပးရန် ေလျာ်ေ ြကးေငွနှင့် ပတ်သက်
ြ ာင့်
ေသာ သေဘာတူညီချက်ကို ေငွေ ြကးပမာဏ ြပည့်စုံလုံေလာက် ြခင်း မရှိေသာေက
ေသာ်လည်းေကာင်း သေဘာတူညခီ ျကမ် ှာ လိမ်လည်၍ြဖစ်ေစ မတရားဩဇာသုံး၍ဖ
ြ စ်
ေစ အခ
ြ ားမသမာနည်း ြဖင့်ြဖစ်ေစ ရရှိခဲ့ေသာေက
ြ ာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း မှတ်ပုံတင်
ြခင်းမပ
ြ ုသင့်ဟု ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးက ထင် ြမင်ယူဆပါက ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကးီ သည်
ထိုသေဘာတူညီချက် မှတ်တမ်းကို မှတ်ပုံတင်ရန် ြငင်းဆန်နိုင်သည့်အြပင် သေဘာ
တူညီချက်အရ ေပးပ
ြ ီးြဖစ်သည့်ေ ြကးေငွ နှင့်ပတ်သက်ေသာအမိန့် အပါအ၀င်
အေြခေနများအရ တရားမျှတသည်ဟု မိမိယူဆသည့်အမိန့်ကို ချမှတ်နိငု ်သည်။
(၂) ပဋိညာဥ်စာချုပ် အက်ဥပေဒတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း အခ
ြ ားတည်ဆဲဥပေဒ တခုခု
တွင်ေသာ်လည်းေကာင်း မည်ကဲ့သို့ပင်ပါရှိေစကာမူ၊ ပုဒ်မခွဲ(၁)အရ မှတ်ပုံတင်ြပီးသည့်
ေလျာ်ေ ြကးေပးရန် သေဘာတူညီချက်တခုကို ဤဥပေဒအရ အတည် ြဖစ်ေစနိုင်သည်။
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သေဘာတူညီချက်ကို မှတ်ပုံတင်ရန်ပျက်ကွက်မှု၏ အကျိုးသက်ေရာက်မှု
၂၉။ ပုဒ်မ(၂၈)အရ မှတ်ပုံတင်ရမည့်သေဘာတူညီချက် မှတ်တမ်းကို ထိုပုဒ်မအရ လိုအပ်သည့်
အတိုင်း ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးထံသို့ မေပးပို့ပါက အလုပ်ရှင်သည် ဤအက်ဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များ
အရ မိမိေပးရန်တာ၀န်ရှိသည့်အေလျာက် ေက
ြ းေငွအြပည့်အ၀ကိုေပးရန် တာ၀န်ရှိေစရမည်၊
ထို့အြပင် ပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ (၁)၏ ချွင်းချက်၌ မည်ကဲ့သို့ပင် ပါရှိေစကာမူ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးက
အခ
ြ ားကဲ့သို့ ညွှန် ြကားခ
ြ င်းမပ
ြ ုပါက အလုပ်ရှင်သည် သေဘာတူညီချက်အရ ြဖစ်ေစ အခ
ြ ားနည်း
ြဖင့်ြဖစ်ေစ အလုပ်သမားအား ေလျာ်ေ ြကးအဖ
ြ စ် ေပးေသာေငွ၏ တ၀က်ထက်ပိုမို၍ နှုတ်ယူနိုင်
ခွင့်မရှိေစရ။
အယူခမံ ျား
၃၀။ (၁) ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး၏ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ အမိန့်များနှင့်ပတ်သက်၍ တရားရုံးချုပ်
တွင်အယူခံနိုင်ခွင့်ရှိေစရမည်၊
(က) လ၀က်တ ကိမ် ထုတ်ေပးေငွကုိ ေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်းြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားနည်း ြဖင့်
ြဖစ်ေစ၊ တလုံးတခဲတည်း ေလျာ်ေ ြကးေပးရန်အမိန့် သို့မဟုတ် တလုံးတခဲတည်း
ေပးရန် ေတာင်းခံ ြခင်းကို လုံး၀ြဖစ်ေစ၊ တစိတ်တပိုင်း ြဖစ်ေစ ြငင်းပယ်သည့် အမိန့်၊
( ခ ) လ၀က်တ ကိမ်ထုတ်ေပးေငွကိုေြပာင်းလဲခွင့် ြပု ရန်ြငင်းပယ်သည့်အမိန့်၊
( ဂ ) ေလျာ်ေ ြကးေငွကို ေသဆုံးသူ အလုပ်သမား၏ မှီခိုသူများအား ေ၀ငှေပး
ရန် သတ်မှတ်သည့်အမိန့် သို့မဟုတ် လူတစ်ေယာက်က မိမိကိုယ်ကို မှီခိုသူြဖစ်
ေက
ြ ာင်း ေပ
ြ ာဆို၍ ေတာင်းခံ ြခင်းကို ြငင်းပယ်သည့် အမိန့်၊
(ဃ) ပုဒ်မ ၁၂ ၏ ပုဒ်မခွ(ဲ ၂)ပါ ြပဌာန်းချက်များအရ အေလျာ်ေပးရန် ေတာင်းခံ
ြခင်းကိုခွင့်ြပုသည့် သို့မဟုတ် ြငင်းပယ်သည့်အမိန့် သို့မဟုတ်
( င ) သေဘာတူညီချက်မှတ်တမ်းကို မှတ်ပုံတင်ရန် ြငင်းဆန်သည့် အမိန့်
သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်သည့်အမိန့် သို့မဟုတ် စည်းကမ်းချက်များနှင့် မှတပ် ုတ
ံ င်ရန်
သတ်မှတ်သည့်အမိန့် သို့ရာတွင် အယူခံမှုတွင် အေရး ကီးေသာ ဥပေဒဆိုင်ရာ
ြပဿနာပါ၀င် ြခင်း မရှိပါက အမိန့်တခုခုနှင့် ပတ်သက်၍ အယူခံခွင့်မရှိေစရ
ထို့အြပင် အပိုဒ်(ခ)တွင် ရည်ညွှန်းထားသည့် အမိန့်မှလွဲ၍ အခ
ြ ားအမိန့် တခုနှင့်
ဆိုင်ေသာအမှုတွင် အယူခံမှု၌ အင
ြ င်းပွားလျှကရ
် ေိှ သာ ေငွေ ြကးပမာဏသည် ကျပ်
သုံးရာေအာက် မနည်းပါက အမိန့်တစ်ခုခုနှင့်ပတ်သက်၍ အယူခံနိုင်ခွင့်မရှိေစရ၊
သုိ့ရာတွင် အမှုသည်များက ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး၏ ဆုံး ြဖတ်ချက်ကို
လိုက်နာရန် သေဘာတူညီခဲ့ ြပီးေသာအမှုတွင်၊ သို့မဟုတ်အမှုသည်များ ရရှိြပီး
ြဖစ်ေသာ သေဘာတူညီချက်ကို ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး၏အမိန့်က အတည် ြဖစ်ေစ
သည့်အမှုတွင် အယူခံနိုင်ခွင့်မရှိေစရ၊
သို့ရာတွင်၊ အယူခံ၀င်သည့် အမိန့်အရ ေပးရန်ေငွကိုအယူခံနိုင် သူကမိမိထံ
တင်သွင်းအပ်နှံမည် ြဖစ်ေ ြကာင်း ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး၏ သက်ေသခံ လက်မှတ်ကို
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အယူခံလွှာနှင့် ပူးတွဲတင်ြပ ြခင်းမရှိပါက အလုပ်ရှင်သည် အပိုဒ် (က)အရ အယူခံနိုင်
ခွင့်မရှိေစရ။
(၂) ဤပုဒ်မအရ အယူခံရန်ကာလ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်သည် ရက်ေပါင်း
ေခ
ြ ာက်ဆယ် ြဖစ်ေစရမည်။
(၃) ဤပုဒ်မအရအယူခံြခင်းများ၌ ကာလစည်းကမ်းသတ်မှတ်ြခင်း အက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅
ပါ ြပဌာန်းချက်များ သက်ဆိုင်ေစရမည်။
အယူခံေနစဥ် အချို့ေပးေငွများကို ဆိုင်းငံ့ထားခ
ြ င်း
၃၀။
(က) အလုပ်ရှင် တဦးသည် ပုဒ်မ (၃၀) ပုဒ်မခွဲ (၁) ၏ အပိုဒ်(က) အရ အယူခံ
ေသာအခါတွင် ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည် မိမိထံ၌တင်သွင်း အပ်နှံထားသည့်
မည်သည့်ေငွကိုမဆို အယူခံအမှု ဆုံး ြဖတ်ချက်မကျေသးမီ ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်၊
အကယ်၍ တရားရုံးချုပ်က ထိုကဲ့သို့ ညွှန် ြကားလျှင် ဆိုင်းငံ့ထားရမည်၊
ြပန်လည်ေတာင်းခံ ြခင်း
၃၁။ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည် ေလျာ်ေ ြကးေငွေပးေဆာင်ရန် သေဘာတူညီချက်အရ ြဖစ်ေစ
အခ
ြ ားနည်းလမ်းအရဖ
ြ စ်ေစ ဤအက်ဥပေဒအရ လူတဦးတစ်ေယာက်ေပးရန်ရှိေသာေငွကို ေြမခွန်
အေပ
ြ ကျန်ေငွကဲ့သို့ ြပန်လည်ေတာင်းခံနိုင်သည်။ ထို့အြပင်ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးသည် အခွန်ေတာ်
ြပန်လည် ေတာင်းခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ (၅) အရ ြပည်သူ့၀န်ထမ်းအရာရှိတစ်ဦး ြဖစ်သည်ဟု
မှတ်ယူရမည်။
အခန်း(၄)
နည်းဥပေဒများ
နည်းဥပေဒများပ
ြ ုလုပ်ရန် ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီဥက္က ဌ၏ အာဏာများ
၃၂။ (၁) ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီဥက္က ဌသည်
ဤအက်ဥပေဒ၏
ရည်ရွယ်ချက်များကို
ေဆာင်ရွကနိ် ုင်ရန် နည်းဥပေဒများ ြပုလုပ်နိုင်သည်။
(၂) ထိုနည်းဥပေဒများသည်
အထက်ေဖာ် ြပပါအာဏာ၏
ေယဘူယျသေဘာကို
ဆန့်ကျင်ြခင်း မရှိေစဘဲ အထူးအားဖ
ြ င့် ေအာက်ပါကိစ္စအားလုံး သို့မဟုတ် တခုခုအတွက်
ြပဌာန်းနိုင်သည်။
(က) ေဆးလက်မှတ်ပူးတွဲ၍မပါလျှင် ပုဒ်မ(၆)အရ ြပန်လည်စိစစ်ရန် ေလျှာက်
ထားခ
ြ င်းအတွက် စပ် ြကားကာလနှင့် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ြခင်း၊
( ခ ) ပုဒ်မ (၁၁)ပုဒ်မခွဲ (၁)အရ၊ အလုပသ
် မားအား ေဆးစစ်ခံေစရန် ကိစ္စအတွက်
စပ် ြကားကာလနှင့် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ြခင်း၊
( ဂ ) ဤအက်ဥပေဒအရ အမှုများကို စစ်ေဆးဆုံးြဖတ်ရာတွင် ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး
များနှင့် အမှုသည်များ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ထုံးကို ြပဌာန်းြခင်း၊
(ဃ) ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး တစ်ဦးထံမှ တစ်ဦးထံသို့ အေက
ြ ာင်းအရာနှင့် အမှုများ
လွှဲေြပာင်းေပးခ
ြ င်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း၊ ထိုအမှုများတွင် ေငွလွှဲေြပာင်း
ေပးခ
ြ င်း၊ နှင့်ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း စည်းမျဥ်း သတ်မတ
ှ ်ြခင်း
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(င) ေသဆုးံ သူ အလုပ်သမား၏မှီခိုသူများ၏ အကျိုးအတွက်ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး
လက်ထဲတွင်ရှိ ေသာေငွများကိုိ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံရန်နှင့် ထိုကဲ့သို့ရင်းနှီးြမှုပ်နှံထား
ေသာေငွများကို ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး တဦးထံမှ တဦးထံသို့ လွှဲေြပာင်းေပးရန်
နည်းလမ်း ြပဌာန်း ြခင်း
(စ) ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးများ၏ ေရှ့ေမှာက်တွင် စစ်ေဆးေသာ အမှုများ၌ အရွယ်
မေရာက်ေသးသူ အမှုသည်များနှင့် မလာေရာက်နိုင်သူ အမှုသည်များ၏ကိုယ်စား
ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဆ) သေဘာတူညီချက် မှတ်တမ်းများေရးဆွဲတင်ြပရန်နှင့် မှတ်ပုံတင်ရန်ပုံစံနှင့်
နည်းလမ်းများ သတ်မှတ်ြခင်း၊ ထို့ြပင်(ဇ) လ၀က်တ ကိမ် ထုတ်ေပးေငွများ ြပန်လည်စိစစ်ရန် ေလျှာက်လွှာများကို
် ေဒသဖ
ြ စ်ေစ၊ ေလျာ်ေ ြကး
မဆုံး ြဖတ်ရေသးမှီ ထိုေငွများကို လုံး၀ ြဖစ်ေစ၊ တစိတတ
မင်း ကီးက ဆိုင်းငံ့ထားခ
ြ င်း၊
စရိတ်နှုန်းထားစသည်တို့ကို သတ်မှတ်နည်းဥပေဒများ ြပုလုပ်ရန် ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီဥက္က ဌ၏
အာဏာများ
၃၃။ ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီဥက္က ဌသည် ေအာက်ပါကိစ္စရပ်အားလုံးအတွက် သို့မဟုတ် တစ်ခုခု
အတွက် နည်းဥပေဒများ ြပုလုပ်နိုင်သည်၊
(က) ဤအက်ဥပေဒအရ အမှုများတွင်ခွင့်ြပုနိုင်သည့် စရိတ်နှုန်းများ သတ်မှတ်
ြခင်း၊
(ခ) ဤအက်ဥပေဒအရ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီး ေရှ့ေမှာက်တွင် စစ်ေဆးေသာ
အမှုများအတွက် ေပးရန်အခများ သတ်မှတ် ြခင်းနှင့် ြပဌာန်း ြခင်း၊
(ဂ) ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးများက မိမိတို့ေရှ့ေမှာက်တွင် စစ်ေဆးသည့် အမှုများ
အတွက် မှတ်ပုံတင်စာအုပ်များနှင့် မှတ်တမ်းများထားရှိြခင်း၊
(ဃ) ပုဒ် ၁၀ ပုဒ်မခွဲ (၃) အရအေက
ြ ာင်း ြကားစာစာအုပ်များ ထားရှိရမည့်
ြ ာင်း ြကားစာ စာအုပ်များနှင့် ပုံစံများ
အလုပ်ရှင် အမျိုးအစားများနှင့် ထိုအေက
ြပဌာန်းြခင်း၊
(င) ပုဒ်မ ၁၀(က) အရ အလုပ်ရှင်များက ေပးပို့ရမည့်ထွက်ဆိုစာပုံစံ ြပဌာန်း ြခင်း၊
(စ) ပုဒ်မ ၁၀ (ခ)အရ အစီရင်ခံစာကို
ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးမှတပါး အခ
ြ ား
အာဏာပိုင်ထံေပးပို့နိုင်သည့် အမှုများကို ြပဌာန်းြခင်း၊
(ဆ) ေယဘူယျအားဖ
ြ င့် ဤအက်ဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များကို ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
နည်းဥပေဒများကို ထုတ် ြပန် ြခင်း
၃၄။ (၁) ပုဒ်မ ၃၂ နှင့် ၃၃ တို့အရ ေပးအပ်ထားေသာ နည်းဥပေဒြပုရန် အာဏာသည်၊
ထိုနည်းဥပေဒများကို ကိုတင်ထုတ် ြပန် ေက
ြ ြငာပ
ြ ီးေနာက်မှ ြပုလုပ်ရမည်ဟူေသာ
စည်းကမ်းချက်ကို မဆန့်ကျင်ေစရ၊
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(၂) ပုဒ်မ ၃၂ နှင့် ၃၃ တို့အရ ြပုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ေသာ နည်းဥပေဒမူ ြကမ်းကို
ထိုရက်လွန်က အတည်ြပုရန် စဥ်းစားလိမ့်မည်ဟု ြမန်မာနိုင်ငံ ေယဘူယျ စကားရပ်များ
အက်ဥပေဒနှင့်အညီ သတ်မှတ်ရန်ရက်စွဲသည် ထိုရည်ရွယ်ထားေသာ နည်းဥပေဒ
မူ ြကမ်းကို အများသိရှိေစရန် ထုတ်ြပန်ေ ြက ြငာသည့်ေန့မှ သုံးလေအာက် မနည်းေစရ၊
(၃) ထိုကဲ့သို့ြပုလုပ်သည့်နည်းဥပေဒများကို ြပန်တမ်းတွင် ထုတ်ြပန်ေ ြက ြငာရမည်။
ထို့အြပင် ထိုကဲ့သို့ ထုတ်ြပန်ေ ြက ြငာေသာ အခါထိုနည်း ဥပေဒများသည် ဤအက်ဥပေဒ
ထဲတွင် ထည့်သွင်း၍ ဥပေဒြပု လုပ်သကဲ့သို့ အာဏာသက်ေရာက်ေစရမည်။
ြ စ်ေပးေသာ ေငွများကိုလွှဲေြပာင်းရန်အတွက် အခ
ြ ားတိုင်းြပည်များနှင့် ြပုလုပ်ေသာ
ေလျာ်ေ ြကးအဖ
အစီအစဥ်များကို ေဆာင်ရွက်ရန် နည်းဥပေဒများ
၃၅။ (၁) ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီ ဥက္က ဌသည်၊ ဤအက်ဥပေဒအရ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးထံ
တွင် အပ်နှံထားရှိ၍ အခ
ြ ားတိုင်းြပည်တွင်ေနေသာ သို့မဟုတ် ေနေတာ့မည်ြဖစ်ေသာ
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား ေပးရန်ဆုးံ ြဖတ်ြပီးသည့် ေပးရန်ရှိသည့်ေငွကို ထိတ
ု ငုိ း် ြပည်သို့
လွှဲေြပာင်းေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ အခ
ြ ားတိုင်း ြပည် တခုခုတွင် အလုပ်သမားေလျာ်ေ ြကး
ဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ အပ်နှံထားရှိ၍ ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံတွင် ေနထိုင်ေသာ သို့မဟုတ်
ေနထိုင် ေတာ့မည်ြဖစ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား ေပးရန်ဆုံးြဖတ်ြပီးသည့် သို့မဟုတ်
ေပးရန်ရှိနိုင်သည့်ေငွကို ြပည်ေထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ခံယူေရး၊ ခွေ၀ေရး၊
ဲ
စီမံခန့်ခွဲေရးတို့အတွက် လည်းေကာင်း၊ ြပန်တမ်းတွင် အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာ ထုတ်ြပန်၍
နည်းဥပေဒများ ြပုလုပ်နိုင်သည်၊
သို့ရာတွင် မေတာ်တဆ ထိခိုက်၍ ေသဆုံးမှုများအတွက် ဤအက်ဥပေဒအရ အပ်နှံ
ထားေသာေငွကို ထိုေငွလက်ခံထားသူ ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးက ပုဒ်မ ၈ ပုဒ်မခွဲ (၄) နှင့် (၅)ပါ
ြပဌာန်းချက်များအရ ေ၀ငှရန်ခွဲေ၀ရန် ဆုံး ြဖတ်ေသာ အမိန့်များမချရေသးမှီ အချိန်တွင်
သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင်၏ ခွင့်ြပုချက်မရဘဲ ထိုကဲ့သို့ လွှဲေြပာင်းေပးခ
ြ င်း မပ
ြ ုလုပ်ရ၊
(၂) ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးထံ တင်သွင်းအပ်နှံေသာေငွကို ဤပုဒ်မအရ ြပုလုပ်သည့် နည်း
ဥပေဒများနှင့်အညီ ထို့ကဲ့သို့ လွှဲေြပာင်းေပးပါက မိမိထံအပ်နှံထားေသာ ေလျာ်ေ ြကးေငွကို
ေလျာ်ေ ြကးမင်း ကီးက ခွဲေ၀ေပးေရးနှင့် ပတ်သက်၍ ဤအက်ဥပေဒ၏ အခ
ြ ားပုဒ်မများတွင်
ပါ၀င်ေသာ ြပဌာန်းချက်များသည် ထို့ကဲ့သို့ေသာေငွနှင့် သက်ဆိုင်ြခင်းမှ ရပ်စဲရမည်။
(ပုဒ်မ ၂ (၁) နှင့် ၄ တို့ကို ြကည့်ပါ)
အမ
ြ ဲတမ်းတစိတ်တေဒသမသန်စွမ်းမှုြဖစ်ေစသည်ဟု ယူဆရမည့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများ၏စာရင်း
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ထိခက
ုိ ်ဒဏ်ရာရမှု
ဝင်ေငွရှာနိုင်စွမ်းဆုံးရှုံးမှု
ရာခိုင်နှုန်း
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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( ၁ ) ယာလက်ေမာင်း(တေတာင်ဆစ်အထက်)

-

၇၀%

( ၂ ) ဝဲလက်ေမာင်း (တေတာင်ဆစ်အထက်)

-

၆၀%

( ၃ ) ယာလက်ေမာင်း(တေတာင်ဆစ်ေအာက်)

-

၆၀%

( ၄ ) ေခ
ြ ေထာက်(ဒူးထက်)

-

၆၀%

( ၅ ) ဝဲလက်ေမာင်း( တေတာင်ဆစ်ေအာက်)

-

၅၀%

( ၆ ) ေခ
ြ ေထာက် (ဒူးေအာက် )

-

၅၀%

( ၇ ) လုံးဝနားမက
ြ ားလျှင်

-

၅၀%

( ၈ ) မျက်လုံးတဘက်

-

၃၀%

( ၉ ) လက်မတဘက်

-

၂၅%

(၁၀) ေခ
ြ ေချာင်းအားလုံး

-

၂၀%

(၁၁) လက်မတဆစ်

-

၁၅%

(၁၂) လက်ညုိှ း

-

၁၅%

(၁၃) ေခ
ြ မတေချာင်း

-

၁၀%

(၁၄) လက်ညုိှ းမှအပ အခ
ြ ားလက်ေချာင်းတေချာင်း

-

၅%

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------မှတ်ချက်။
။ဤစာရင်းတွင် ရည်ညွှန်းထားသည့် ကိုယ်အဂါတခု
င်္ ခု သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်း
တခုခုအသုံးြပုနိုင်စွမ်းကို အမ
ြ ဲတမ်းနှင့် လုံးဝဆုံးရှုံးမှုသည် ထိုကိုယ်အဂါင်္ သို့မဟုတ် အစိတ်
အပိုင်းဆုံးရှုံးမှုနှင့် ညီမျှသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

