
 ပြ ည် ေထာငစု်သမတ မြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်အစုိးရ 
အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကုိင် ှင့် လူမဖူလံုေရး၀န်ကီးဌာန 

အမိန်ေကာ်ငြ ာစာ အမှတ်၊    ၆၄/ ၂၀၁၃  
၁၃၇၅ ခု ှစ်၊  ဝါဆိုလဆန်း   ၅   ရက် 

(၂၀၁၃ ခု ှစ ်၊  ဇူလိုင် လ   ၁၂    ရက်) 
 
 အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင် ှင့် လူမဖူလုံေရး၀န်ကးီဌာနသည်  ၂၀၁၃ ခု ှစ်၊ အနည်းဆုံး 
အခေကးေငွဥပေဒပုဒ်မ ၃၆၊  ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ် ှင်းေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ပြ ည်ေထာင် 
စုအစုိးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့်  ေအာက်ပါနည်းဥပေဒများကို ထုတ်ပြ န်လိုက်သည်။ 

အခန်း (၁) 
အမည် ှင့်  အဓိပာယ်ေဖာ်ပြ ချက် 

၁။ ဤနညး်ဥပေဒများကို  အနည်းဆုံးအခေကးေငွ နည်းဥပေဒများဟု ေခ တွင်ေစရမည်။ 
၂။    ဤနည်းဥပေဒများတွင်ပါရှိေသာ စကားရပ်များသည် ၂၀၁၃  ခု ှစ်၊ အနည်းဆုံးအခေကးေငွ 
ဥပေဒ တွင်ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓိပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။ ထို ပြ င် ေအာက်ပါစကားရပ်များ 
သည် ေဖာ်ပြ ပါအတိုင်း အဓိပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်  - 
 (က) ဥပေဒ ဆိုသည်မှာ ၂၀၁၃ ခု ှစ်၊ အနည်းဆံုးအခေကးေငွ ဥပေဒကိုဆိုသည်။ 

(ခ) ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း 
အလုပ်သမား အနည်းဆံုးအခေကးေငွ စိစစ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ 
အမျိ းသားေကာ်မတီက ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ှင့် 
ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းတိုတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် အလုပ်သမားများအတွက် 
အနည်းဆုံး အခေကးေငွ သတ်မှတ်ေရး ှင့်ပြ န်လည်သုံးသပ်ေရးတိုကို ေဆာင်ရွက်ရန် 
ဖွဲ စည်း ေပးေသာအနည်းဆုံးအခေကးေငွ စိစစ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီကို ဆိုသည်။ 

(ဂ) စုိက်ပျိ းေရး ှင့်   ေမွးမြ ေရးလုပ်ငန်း အလုပ်သမား အနည်းဆံုးအခေကးေငွစိစစ်ေရး 
လုပ်ငန်းေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ အမျိ းသားေကာ်မတီကစိုက်ပျိ းေရး ှင့် ေမွးမြ ေရး 
လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် အလုပ်သမားများအတွက် အနည်းဆုံး အခေကး 
ေငွသတ်မှတ်ေရး ှင့် ပြ န်လည်သုံးသပ်ေရးတိုကို ေဆာင်ရွက်ရန်ဖွဲ စည်းေပးေသာ 
အနည်းဆံုးအခေကးေငွ စိစစ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီကုိဆိုသည်။ 

(ဃ) လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ ဆိုသည်မှာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ် 
လုပ်ငန်း ှင့်ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း အလုပ်သမားအနည်းဆုံး အခေကးေငွစစိစ်ေရး 
လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊ စိုက်ပျိ းေရး ှင့်ေမွးမြ ေရးလုပ်ငန်း အလုပ်သမား အနည်းဆုံး 
အခေကးေငွ စိစစ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ ှင့် ဥပေဒပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ဈ) အရ    
အမျိ းသားေကာ်မတီက ဖွဲ စည်းတာဝန်ေပးေသာ အခြ ားလုပ်ငန်းေကာ်မတီများကို 
ဆိုသည်။ 

(င) သံုးပွင့်ဆုိင်ကုိယ်စားလှယ် ဆိုသည်မှာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်၊ အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ် 
ှင့် အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သည် ့ ကိုယ်စားလှယ်ကို ဆိုသည်။  
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အခန်း  (၂) 

အမျိ းသားေကာ်မတီ ဖွဲ စည်းခြ င်း ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 
 
၃။ ဝန်ကးီဌာနသည် အမျိ းသားေကာ်မတီ ဖွဲ စည်းခြ ငး် ငှ့်  ပြ င်ဆင်ဖွဲ စည်းခြ င်း တို ပြ ိုင်ေရး 
အတွက် ေအာက်ပါဌာန၊ အဖွဲအစညး်များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ှင့် ပုဂိ လ်များ၏အမည်စာရင်းကုိ 
ိုင်ငံေတာ်သမတထံတင်ပြ ရမည် - 

(က) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲအစည်းများမှ တာဝန်ေပးအပ်သင့်သည့်ကိုယ် 
စားလှယ်များ၊ 

(ခ) ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းအဖွဲ  
အစည်း၏ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ၊ 

(ဂ) ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းအဖွဲ  
အစည်း၏ အလုပ်ရှင်  ကိုယ်စားလှယ်များ၊ 

(ဃ) စိုက်ပျိ းေရး ှင့် ေမွးမြ ေရး လုပ်ငန်းအဖွဲအစည်း၏အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များ၊ 
(င)      စိုက်ပျိ းေရး ှင့် ေမွးမြ ေရးလုပ်ငန်းအဖွဲအစည်း၏ အလုပ်ရှင် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ 
(စ) အခေကးေငွသတ်မှတ်ခြ င်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကမ်းကျင်ပီး မတစွာေဆာင်ရွက်တတ်သ ူ

အခြ ားပုဂိ လ်တစ်ဦး သိုမဟုတ် ပုဂိ လ်များ။ 
၄။ နည်းဥပေဒ ၃ အရ ိ ုင်ငံေတာ်သမတထ ံတင်ပြ ရာတွင် - 
 (က) အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ် ှင် ့ အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေရတူညီရမည်။ 

(ခ) ိုင်ငံေတာ်သမတက ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အမည်စာရင်းကို ေတာင်းဆိုလင် 
ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်းကို ထပ်မံတင်ပြ ရမည်။ 

၅။ ဝန်ကးီဌာနက နည်းဥပေဒ ၃ အရ အဆိုပြ တင်ပြ သည့်- 
(က) အလုပ်သမား ှင့် အလုပ်ရှင်တို၏ ကိုယ်စားလှယ်များသည် အနည်းဆုံးအခေကးေငွ 

သတ်မှတ်ေရး ှင့် စပ်လျ ်း၍ မိမိတိုအဖွဲအစည်း၏ အကျိ းအတွက် ေသာ်လည်း 

ေကာင်း၊ အလုပ်သမား သိုမဟုတ် အလုပ်ရှင်တို၏ အကျိ းအတွက် ေသာ်လည်း 

ေကာင်း သယ်ပိုးေဆာင်ရွက်လိုသူများ ဖြ စ်ရမည။်  

(ခ) ကမ်းကျင်သူပုဂိ လ်များသည် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ငန်းအေတွအကံ  

ရှိ ပီး အလုပ်သမား ှင့်အလုပ်ရှင်တိုအကား မတစွာေဆာင်ရွက်သူများ ဖြ စ်ရမည်။ 

၆။ အမျိ းသားေကာ်မတီသည် - 

(က) သက်ဆိုင်ရာပြ ည်ေထာင်စုနယ် ေြမ၏ေကာင်စီ၊ တိုင်းေဒသကီး ှင် ့ ပြ ည်နယ်အစုိးရ 

အဖွဲ တိုက တင်ပြ လာသည့် အမည်စာရင်းမှ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များ၊ အလုပ်သမား 

အဖွဲအစည်း သိုမဟုတ် အလုပ်သမားများ၏ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အလုပ်ရှင်အဖွဲ  

အစည်း သိုမဟုတ် အလုပ်ရှင်များ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အခေကးေငွသတ်မတ်ှခြ ငး် 

ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကမ်းကျင်ပးီ မတစွာေဆာင်ရွက်မည် ့ ပုဂိ လ်များပါ၀င်သည့် 
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သက်ဆိုင်ရာ ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ ေကာ်မတီ၊  တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သုိမဟုတ်  

 ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီများကို ဖွဲ စည်းေပးရမည်။ 

(ခ)  အလုပ်သမား ှင့် အလုပ်ရှင်တို၏ ကိုယ်စားလှယ် ဦးေရကို တူညီစွာခန်  ထားရမည်။  
(ဂ ) နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ဖွဲ စည်းရာတွင် ဥက ှင့်အတွင်းေရးမှ းတိုကို တစ်ပါတည်း 

သတ်မှတ်ေပးရမည်။   လိုအပ်ပါက   ဒုတိယဥက ှင့် တွဲဖက်အတွင်းေရးမှ းတို ကုိ 
သတ်မှတ်ေပး ိုင်သည်။ 

(ဃ) ဖွဲ စည်းထားေသာ ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ ေကာ်မတ၊ီ တိုငး်ေဒသကီးေကာ်မတီ 
သိုမဟုတ် ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီများကို လိုအပ်ပါက ပြ င်ဆင်ဖွဲ စည်းခြ ငး် သိုမဟုတ် 
အဖွဲ ဝင် တစ်ဦးဦးကို အစားထိုးခန်ထားခြ ငး်ပြ ိုင်သည်။  

၇။ အနည်းဆုံးအခေကးေငွ န်းထား သတ်မှတ်ေရး ှင့် ထို န်းထားကုိ ပြ န်လည်သုံးသပ်ပြ င်ဆင် 
ေရးတို ှင့်စပ်လျ ်း၍ အမျိ းသားေကာ်မတီ၏ ပုံမှန်အစည်းအေဝးများကို တစ် ှစ်လင် ှစ်ကိမ ်
ကျင်းပရမည်။ လိုအပ်လင် အထူးအစည်းအေဝးများကို ကျင်းပ ိုင်သည်။ ထိုသိုကျင်းပရာတွင် - 

(က) အမျိ းသားေကာ်မတီဝင် အားလုံးကို ဖိတ်ကားရမည်။ 
(ခ) အစည်းအေဝးတိုင်း၌ အမျိ းသားေကာ်မတီ၏ ဥက က သဘာပတိအဖြ စ် ေဆာင်ရကွ် 

ရမည်။  ဥက မတက်ေရာက် ိုင်လင် ဒုတိယဥက က သဘာပတိအဖြ စ် ေဆာငရွ်က် 
ရမည်။ 

(ဂ ) အစည်းအေဝး တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသူ၏ ထက်ဝက်ေကျာ်တက်ေရာက်လင်အစည်း 
အေဝး အထေမြ ာက်သည်။ 

(ဃ) အေရးကီးေသာ ဆုံးဖြ တ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ချမှတ်ရန်ရှိပါက အမျိ းသားေကာ်မတီ 
ဝင်အားလုံး၏ သုံးပုံ ှစ်ပုံ တက်ေရာက်ရမည်။   

(င) အစည်းအေဝးဆုံးဖြ တ်ချက်ကို အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သူ အားလုံး၏ ထက်ဝက် 
ေကျာ် ဆ မဲဖြ င့်ဆုံး ဖြ တ်ရမည်။  

(စ) အေကာင်းအရာတစ်ရပ်ရပ် ှင် ့စပ်လျဥ်း၍ လိ ဝှက်ဆ မဲေပးခြ င်း၊ မတတ်ပ်ရပ်ခြ င်း 
သိုမဟုတ် လက်ေထာင်ခြ င်းစသည့် ဆ ပြ သည် ့ နည်းလမ်းများကို အသုံးပြ ိုင်သည်။ 

၈။  (က) သဘာဝေဘးအ ရာယ်ေကာင့်စက် ုံတစ် ုံ၏လုပ်ငန်းရပ်ဆုိင်းသွားခဲ့ပါက  သက်ဆိုင် 
  ရာပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ ေကာ်မတီ၊  တိုငး်ေဒသကီးေကာ်မတီ သုိမဟုတ်  ြပည်နယ် 
  ေကာ်မတီမှ စိစစ်ပီး အမျိ းသားေကာ်မတီသို  တင်ပြ ရမည်။  

(ခ)  အမျိ းသားေကာ်မတီသည် နည်းဥပေဒခွဲ  (က) အရ  ပြ ည်ေထာငစ်ုနယေ်မြ ေကာ်မတ၊ီ 
တိုင်းေဒသကးီေကာမ်တီ သိုမဟုတ် ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီတိုမှ စိစစ်တင်ပြ ေသာ 
အချက်များကို အေလးထားစဥ်းစားပီး ထိုစက် ုံပုံမှန် မလည်ပတ် ိုင်မီအချိန်အတွင်း 
အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ခလစာကို  သတ်မှတ်ေပး ိုင်သည်။ 
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အခန်း (၃) 
 ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ ေကာမ်တီ၊ တုိင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သုိမဟုတ် ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီများ 

ဖဲွ စည်းခြ င်း 
 

၉။ သက်ဆိုင်ရာပြ ည်ေထာင်စုနယ် ေြမ၏ေကာင်စီ၊ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ပြ ည်နယ်အစိုးရ 
အဖွဲသည် ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ ေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာမ်တီ သိုမဟုတ် ပြ ည်နယ် 
ေကာ်မတီများဖွဲ စည်း ိုင်ေရးအတွက ် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲအစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ 
အလုပ်သမား ှင် ့ အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အခေကးေငွသတ်မှတ်ခြ င်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း 
ကမ်းကျင်ပးီ မတစွာေဆာင်ရွက်မည့်ပုဂိ လ်များ၏ အမည်စာရင်းကို အမျိ းသားေကာ်မတီသုိ  
တင်ပြ ရမည်။ 
၁၀။ အမျိ းသားေကာ်မတီသည် နည်းဥပေဒ ၉ အရတင်ပြ သည့် ကိုယ်စားလှယ်များဖြ င် ့ ပြ ည် 
ေထာင်စုနယ်ေမြ ေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သိုမဟုတ် ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီကုိ ေအာက် 
ပါအတိုင်း ဖွဲ စည်းရမည်- 

(က) သက်ဆိုင်ရာ ပြ ညေ်ထာင်စုနယ် ေြမ၏ေကာင်စမှီ တာဝန်ေပးအပ် 
သည့် ေကာင်စီဝင် သိုမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး 
သိုမဟုတ် ပြ ည်နယ်များရှိ အလုပ်သမားေရးရာဝန်ကးီ၊ 

ဥကဌ 

(ခ) သက်ဆိုင်ရာ ပြ ည်ေထာင်စုနယ် ေြမ၏ေကာင်စီ ှင် ့ သက်ဆိုင်ရာ 
တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ် ပြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲက တာဝန်ေပးအပ် 
သူ၊ 

ဒုတိယဥကဌ 

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲအစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ် 
ငါးဦး၊ 

အဖဲွဝင်များ 

(ဃ) ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ှင့်ဝန်ေဆာင်မ 
လုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိ းေရး ှင် ့ ေမွးမြ ေရးလုပ်ငန်း အဖွဲအစည်း၏ 
အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်ငါးဦး၊ 

အဖဲွဝင်များ 

(င) ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ှင့်ဝန်ေဆာင်မ 
လုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိ းေရး ှင် ့ ေမွးမြ ေရးလုပ်ငန်း အဖွဲအစည်း၏ 
အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်ငါးဦး၊ 

အဖဲွဝင်များ 

(စ) အခေကးေငသွတ်မတ်ှခြ င်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကမ်းကျင်ပီး မတစွာ 
ေဆာင်ရွက်တတ်သူအခြ ားပုဂိ လ် ှစ်ဦး၊ 

အဖဲွဝင်များ 

(ဆ) သက်ဆိုင်ရာပြ ညေ်ထာငစ်ုနယ် ေြမ၏ေကာင်စီမှ တာဝန်ေပးအပ်သူ၊ 
သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ပြ ည်နယမ်ျားရှိ အလုပ် 
သမား န်ကားေရးဦးစီးဌာနမှ တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ် ပြ ည်နယ် 
ဦးစီးမှ း၊ 

အတွင်းေရးမှ း 

(ဇ) သက်ဆိုင်ရာပြ ညေ်ထာငစ်ုနယ် ေြမ၏ေကာင်စီမှ တာဝန်ေပးအပ်သူ၊  
သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ်   ပြ ည်နယ်များရှိ အလုပ် ုံ 
ှင့်အလုပ်သမားဥပေဒစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနမှ တိုင်းေဒသကီး 
သိုမဟုတ် ပြ ညန်ယ်ဦးစီးမှ း၊ 

တွဲဘက် 
အတွင်းေရးမှ း 
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အခန်း  (၄) 

အနည်းဆံုးအခေကးေငွဆုိင်ရာလုပ်ငန်းေကာ်မတီများ ဖဲွ စည်းခြ င်း င့်ှ လုပ်ငန်းတာဝန်များ 
 

၁၁။ အမျိ းသားေကာ်မတီသည် အနည်းဆုံးအခေကးေငွသတ်မှတေ်ရး ှင့် ပြ န်လည်သုံးသပ်ေရး 
တိုအတွက် လုပ်ငန်းအမျိ းအစားအလိုက် ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန် ှင့် အမျိ းသားေကာ်မတီ 
၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အေထာက်အကူပြ ိငု်ရန် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းေကာ်မတီများကို ဖွဲ စည်း ိုင် 
သည်-  

(က) ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း 
အလုပ်သမားများ အနည်းဆုံးအခေကးေငွ စိစစ်ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊ 

(ခ) စိုက်ပျိ းေရး ှင် ့    ေမွးမြ ေရးလုပ်ငန်း အလုပ်သမားများ  အနည်းဆုံးအခေကးေငွ  
စိစစ်ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊ 

(ဂ) အနည်းဆံုးအခေကးေငွဆိုငရ်ာ   သုေတသနပြ လုပ်ေရး ှင့်     အကံေပးလုပ်ငန်း   
ေကာ်မတီ၊ 

(ဃ)     အခြ ားလိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ။ 
၁၂။ အမျိ းသားေကာ်မတီသည် ေကာ်မတီဝင်များထဲမှ အစိုးရဌာနအဖွဲအစည်း ကိုယ်စားလှယ် 
များ၊ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ှင့်  ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း အဖွဲအစည်း 
များ၏ အလုပ်သမား ှင့် အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သည့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငနး်၊ 
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ှင့်  ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း အလုပ်သမားများ အနည်းဆံုးအခေကးေငွစိစစ်ေရး 
လုပ်ငန်း ေကာ်မတီကုိ ဖွဲ စည်းရမည်။ 
၁၃။ နည်းဥပေဒ ၁၂ အရ ဖွဲ စည်းေသာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် ပြ ည်ေထာင်စုနယ် ေြမေကာ်မတီ၊ 
တိုင်းေဒသကးီေကာမ်တီ သိုမဟုတ် ပြ ည်နယေ်ကာမ်တမီျား၏ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ 
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း အလုပ်သမားများအတွက် အနည်းဆုံးအခေကးေငွ 
သတ်မှတ်ေရးဆိုင်ရာ အကံပြ ချက်များ ှင့်စပ်လျ ်း၍ စိစစ်တွက်ချက်ပးီ  အမျိ းသားေကာ်မတီသို  
သေဘာထားမှတ်ချက်များ တင်ပြ ရမည်။ 
၁၄။ အမျိ းသားေကာ်မတီသည် ေကာ်မတီဝင်များထဲမှ အစိုးရဌာနအဖွဲအစည်း ကိုယ်စားလှယ် 
များ၊ စိုက်ပျိ းေရး ှင် ့ ေမွးမြ ေရးလုပ်ငန်းအဖွဲအစည်း၏ အလုပ်သမား ှင့် အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ် 
များပါဝင်သည့် စိုက်ပျိ းေရး ှင် ့ေမွးမြ ေရးလုပင်န်း အလုပ်သမားများ အနည်းဆုံးအခေကးေငွ 
စိစစ်ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီကုိ ဖွဲ စည်းရမည်။ 
၁၅။ နည်းဥပေဒ ၁၄ အရ ဖွဲ စည်းေသာလုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ ေကာ်မတ၊ီ 
တိုင်းေဒသကးီေကာမ်တီ သိုမဟုတ် ပြ ည်နယ်ေကာမ်တမီျား၏ စိုက်ပျိ းေရး ှင် ့ေမွးမြ ေရး လုပ်ငန်း 
အလုပ်သမားများအတွက် အနည်းဆုံးအခေကးေငွ သတ်မှတ်ေရးဆိုင်ရာ အကံပြ ချက်များ ှင့် 
စပ်လျ ်း၍ စိစစ်တွက်ချက်ပးီ အမျိ းသားေကာ်မတီသို  သေဘာထားမှတ်ချက်များ တင်ပြ ရမည။် 
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၁၆။ အမျိ းသားေကာ်မတီသည် လုပ်ငန်းအမျိ းအစားအလိုက် အနည်းဆုံးအခေကးေငွဆိုင်ရာ 
ကမ်းကျင်သူများ ှင့် ပညာရှင်များပါဝင်သည့် အနည်းဆုံးအခေကးေငွဆိုင်ရာ သုေတသနပြ လုပ်ေရး 
ှင့် အကံေပးလုပ်ငန်းေကာ်မတီကို ဖွဲ စည်းရမည်။ 
၁၇။      နည်းဥပေဒ ၁၆ အရ ဖွဲ စည်းေသာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည် - 

(က) လုပ်ငန်းအမျိ းအစားအလိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေဒသအလိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊  
အနည်းဆံုးအခေကးေငွ   သတ်မှတ်ေရး ှင့်စပ်လျ ်း၍   အေခြ ခံရမည့်အချက်များ 
အေပ  စာရင်းစစ်တမ်းများေကာက်ယူခြ ငး်၊ သုေတသနပြ ခြ င်း၊ အနည်းဆုံးအခ 
ေကးေငွေကာက်ယူေရး နည်းလမ်းများကို ေလ့လာခြ င်း ှင့် သတ်မှတ်သင့်ေသာ 
သိုမဟုတ် ပြ င်ဆင်သတ်မှတ်သင့်ေသာ   အနည်းဆုးံအခေကးေငွ န်းထားများကို   
အမျိ းသားေကာ်မတီသို  အကံပြ ချက်များ တင်ပြ ရမည်။ 

(ခ ) အမျိ းသားေကာ်မတီ၏ ပုံမှန်အစည်းအေဝး ှင့် အထူးအစည်းအေဝးများတွင် တက် 
ေရာက် ေဆွးေ ွးခွင့် ှင် ့အကံပြ ခွင့်ရှိသည်။ 

၁၈။ အနည်းဆုံးအခေကးေငွဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများသည် လိုအပ်ပါက ပြ ည်ေထာင်စုနယ် 
ေမြ ၊ တိုင်းေဒသကီး ငှ် ့ ပြ ည်နယ်များသို  ေမြ ပြ င်ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးခြ င်း၊ စာရင်းစစ်တမ်းေကာက် 
ယူခြ င်းတိုကို ေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။  
 

အခန်း (၅) 
သက်ဆုိင်သည့် လုပ်ငန်းအမျိ းအစားများ 

 
၁၉။ အမျိ းသားေကာ်မတီသည် အနည်းဆုံးအခေကးေငွဆိုင်ရာ ပြ ာန်းချက်များ ှင့် သက်ဆုိင် 
သည့် အလုပ်သမားငါးဦး ှင့်အထက်ဖြ င့် လုပ်ကိုင်ေသာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ် 
လုပ်ငန်း ှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိ းေရး ှင့် ေမွးမြ ေရးလုပင်န်း တိုတွင်ပါဝင်ေသာ လုပ်ငန်း 
အမျိ းအစားများကို ိ ုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးအတွက်ဖြ စေ်စ၊ ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ ၊ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသ 
 ကီး သိုမဟုတ် ပြ ည်နယ်ေဒသအလိုက်ဖြ စ်ေစ အမိန်ေကာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်၍ သတ်မှတ်ရမည်။ 
၂၀။   နည်းဥပေဒ ၁၉ အရ အမိန်ေကာ်ငြ ာစာထုတ်ပြ န်၍ သတ်မှတ်ရာတွင် ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 
ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုနထ်ုတ်လုပ်ငန်း ှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေအာက်ပါလုပ်ငန်း 
အမျိ းအစားများဖြ င့် သတ်မှတ် ိုင်သည် - 
     (က) ချည်မင် ှင့် အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းများ၊ 
 (ခ ) စက် ုံ၊ အလုပ် ုံ ှင့် အေထွေထွ အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများ ၊ 
 (ဂ ) သတ ၊ တွင်းထွက်ပစည်း ှင့် ေကျာက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းများ၊ 
 (ဃ) စားေသာက်ကုန်လုပ်ငန်းများ၊ 
 (င ) ဓာတုပစည်း ှင် ့ ဆက်စပ်ပစည်းလုပ်ငန်းများ၊ 
 (စ ) စက ှင့် ပုံ ှပိ်လုပ်ငန်းများ၊ 
 (ဆ) သစ် ှင် ့သစ်ေတာထွက် အေခြ ခံစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ၊ 
 (ဇ )   ေကထည် ၊ ေြမထည်၊ စ ့်ထည် ှင် ့အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်းများ၊  
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  (ဈ) လူသုံးကုန်ပစည်းလုပ်ငန်းများ၊   
  (ည) လပ်စစ် ှင့် ဆက်စပ်ပစည်းလုပ်ငန်းများ၊  
  (ဋ) ဆက်သွယ်ေရး၊ သတင်းအချက်အလက် ှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ 
  (ဌ) ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ှင် ့ ေရထွက်ပစည်း ဆက်စပ်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများ၊ 
  (ဍ) အေထွေထွ စီးပွားေရး ှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ၊     
 (ဎ) ဆိုင်များ၊ ကုန်သွယ်အလုပ်ဌာနများ ှင့် အများပြ ည်သူေဖျာ် ေြဖေရး အလုပ်ဌာနများ၊ 
   (ဏ) သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ၊ 
  (တ) ကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်သမားများဖြ င့် လုပ်ကိုင်ေသာလုပ်ငန်းများ၊ 
  (ထ) ဟိုတယ် ှင ့်ခရီးသွားလာေရးလုပ်ငန်း ှင် ့ ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း 

 များ၊ 
(ဒ) အမျိ းသားေကာ်မတီက အမိန်ေကာ်ငြ ာစာထုတ်ပြ န်၍  အခါအားေလျာ်စွာသတ်မှတ် 

ေသာ အခြ ားကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတလ်ုပ်ငန်း ှင့် ဝန်ေဆာင်မ 
လုပ်ငန်းများ။ 

၂၁။ နည်းဥပေဒ ၁၉ အရ အမိန်ေကာ်ငြ ာစာထတု်ပြ န်၍ သတ်မှတ်ရာတွင် စိုက်ပျိ းေရး ှင် ့ ေမွးမြ  
ေရးလုပ်ငန်း ှင် ့စပ်လျဥ်း၍ ေအာက်ပါလုပ်ငန်း အမျိ းအစားများဖြ င် ့ သတ်မှတ် ိုင်သည် - 

(က) လယ်၊ ယာ၊ ကိုင်း၊ ကန်း၊ ဥယျာ ်ခ ံေြမ၊ ှစ်ရှည်ပင် စိုက်ပျိ းေရးလုပ်ငန်း ှင် ့ဆက်စပ် 
လုပ်ငန်းများ၊  

(ခ )  ကုန်းေန၊ ေရေနသတဝါေမွးမြ ခြ င်း၊ ခံေမွး၊ အိမ်ေမွးတိရစာန်ေမွးမြ  ခြ င်းလုပ်ငန်းများ၊ 
ပျားေမွးမြ ေရး၊ ပိုးေမွးမြ ေရးလုပ်ငန်းများ ှင် ့ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ၊  

(ဂ) အမျိ းသားေကာ်မတီက အမိန်ေကာ်ငြ ာစာထုတ်ပြ န်၍ အခါအားေလျာ်စာွ သတ်မှတ် 
ေသာ အခြ ားစိုက်ပျိ းေရး ှင့် ေမွးမြ ေရးလုပ်ငန်း ှင် ့သက်ဆိုင်ေသာ လုပ်ငန်းများ။ 

 
အခန်း (၆) 

အနည်းဆံုးအခေကးေငွ သတ်မှတ်ေရး ှင့်စပ်လျ ်း၍ အေခြ ခံရမည့်အချက်များ 
 

၂၂။  အမျိ းသားေကာ်မတီက အနည်းဆံုးအခေကးေငွ သတ်မတှ်  ခြ ငး် ငှ့် ပြ န်လည်သုံးသပ်ခြ င်းပြ  
ရာတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အနည်းဆုံးအခေကးေငွဆိုင်ရာလုပ်ငန်းေကာ်မတီများက အကံပြ ချက် 
များ ှင့် သေဘာထားမှတ်ချက်များ တင်ပြ ရာတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊  ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ  
ေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာမ်တီ သိုမဟုတ် ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီများက ေလ့လာစိစစ်တွက်ချက်ပီး 
အကံပြ ခြ ငး် ှင့် ပြ န်လည်သုံးသပ်ခြ င်းပြ ရာတွင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဥပေဒအခန်း (၅) ပုဒ်မ ၇ တွင် 
 ပြ ာန်းထားသည့် အေခြ ခံရမည့်အချက်များ ှင့် ထိုအေခြ ခံရမည့်အချက်များအေပ  သုေတသနပြ  
ေတွ ရှိချက်များအား ထည့်သွင်းစ ်းစား၍ စိစစ်တွက်ချက်ခြ င်းပြ ရမည်။ 
၂၃။ အနည်းဆုံးအခေကးေငွ သတ်မှတ်ေရး၊  ပြ န်လည်သုံးသပ်ေရးတို ှင့်စပ်လျ ်း၍ ဥပေဒ 
အခန်း(၅)၊ ပုဒ်မ ၇ ပါ အ ေြခခံရမည့်အချက်များအပြ င် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါအချက်များကို ေလ့လာ 
စိစစ်ပီး ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမည် - 
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 (က) စားသုံးသူေဈးဆ န်း၊ 
 (ခ )  ကုန်စည်ေဈး န်း ှင့် ဝန်ေဆာင်ခများ၊ 
 (ဂ ) ေငွေကးေဖာင်းပွမ န်း၊  
 (ဃ) ေကျးလက်ေဒသတွင် စက်မလုပ်ငန်းများ ရင်း ှီးမြ ပ် ှံေရးအတွက် လိုအပ်ချက်များ၊ 
 (င ) ထုတ်လုပ်မ ကုန်ကျစရိတ် ှင့် အခြ ားကုန်ကျစရိတ်များ၊ 
 (စ )  အလုပ်သမားများ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မ စွမ်းအား၊ 
 (ဆ) အလုပ်ရှင်က လုပ်ခေပးစွမ်း ိုင်မ အ ေြခအေန၊ 
 ( ဇ ) ိုင်ငံေတာ်၏ လူမစီးပွားေရး အေခြ အေနများ၊ 

(ဈ) ေပြ ာငး်လဲလာေသာ အ ေြခအေန ှင့်အညီ ဝန်ကးီဌာနက ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၏ 
သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ေသာ အခြ ားအချက်များ။ 

 
အခန်း (၇) 

အနည်းဆံုးအခေကးေငွ သတ်မှတ်ေရးအတွက် အကံပြ ချက်များတင်ပြ ခြ င်း 

 
၂၄။  ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ ေကာ်မတ၊ီ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သိုမဟုတ် ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီတို  
သည် အမျိ းသားေကာ်မတ၏ီ လမ်း န်ချက် ှင်အ့ညီ - 

(က) အနည်းဆံုးအခေကးေငွ သတ်မှတ်ရာတွင် လက်ရှိဖြ စ်ေပ ေနေသာ စီးပွားေရး၊ လူမ 
ေရးအေခြ အေနများ ငှ့် အေခြ ခံသင့်သည့်အချက်များကို အနည်းဆုံးတစ် ှစ်လင်တစ် 
 ကမိ ်စာရင်းစစ်တမ်းများ ေကာက်ယူ၍ စိစစ်တွက်ချက်ခြ င်းတိုကို ပြ လုပ်ရမည်။      

(ခ ) သက်ဆိုင်ရာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ှင့် ဝန်ေဆာင်မ 
လုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိ းေရး ှင့်ေမွးမြ ေရးလုပင်န်း အမျိ းအစားအလိုက် ေသာ်လညး် 
ေကာင်း၊ ေဒသအလိုက် ေသာ်လည်းေကာင်း   အနည်းဆုံးအခေကးေငွသတ်မှတ်ေရး    
ကိစ ှင့်စပ်လျ ်း၍ အ ေြခခံသင့်သည့်အချက်များ ှင့် ထည့်သွင်းစ ်းစားရမည့် 
အချက်များကိုေလ့လာ  ပီး သတ်မှတ်သင့်သည့် န်းထားများကို အမျိ းသားေကာ်မတီ 
သို  အကံပြ ချက်များ တင်ပြ ရမည်။ 

(ဂ ) နည်းဥပေဒခွဲ(ခ)အရတင်ပြ ရာတငွ် အလုပ်ကမ်းကျင်မ ှင့် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအ ရာယ် 
ရှိမအလုိက် ေလ့လာစိစစ်ပးီ အလုပ်ချိန် တစ်နာရီ၊ တစ်ရက်၊ ရက်သတပတ်၊ တစ်လ၊ 
အခြ ားအချိန်ပိုင်း အလုပ်တစ်ခုခုအတွက် အနည်းဆံုးအခေကးေငွ သတ်မှတ်် ိုင်ေရး 
အတွက် အကံပြ ချက်များ ထည့်သွင်းတင်ပြ ရမည်။ 

(ဃ) သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆံုးအခေကးေငွ အမိန်ေကာ်ငြ ာစာ ငှ့် စပ်လျ ်း၍ 
သက်ဆိုင်ရာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ှင့် ဝန်ေဆာင်မ 
လုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိ းေရး ှင့် ေမွးမြ ေရးလုပ်ငန်းအမျိ းအစားအလိုက် ေသာ်လည်း 
ေကာင်း၊ ေဒသအလိုက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်ကမ်းကျင်မ ှင့်  လုပ်ငန်းခွင ်
ေဘးအ ရာယ်ရိှမတိုကိုခွဲ ခြ ား၍ ေြပာင်းလဲလာေသာ အေခြ အေနအရပ်ရပ်တို ှင့် 
အညီ ှစ် ှစ်လင် အနည်းဆုံးတစ်ကိမ်စိစစ်ပးီ သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆံုး 
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အခေကးေငွမှာ  လိုက်ေလျာညီေထွမမရှိပါက ပြ န်လည်သုံးသပ်၍ ပြ င်ဆင်သတ်မှတ် 
ိုင်ေရးအတွက် အနည်းဆုံးအခေကးေငွ  ပြ င်ဆင်သတ်မှတ်သင့်သည့် န်းထားများ 
ကို အမျိ းသားေကာ်မတသုိီ  အကံပြ တင်ပြ ရမည။် 

 ၂၅။ အမျိ းသားေကာ်မတီ၏အဆိုပြ  အနည်းဆုံးအခေကးေငွ န်းထားအေပ  ကျိ းေကာငး် 
ဆီေလျာ်ေသာ ကန်ကွက်ချက်ရှိခဲ့လင် ထိုကန်ကွက်ေသာပုဂိ လ် သိုမဟုတ် အဖွဲအစည်း ှင့် 
 ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ ေကာ်မတ၊ီ သက်ဆိုင်ရာတိုငး်ေဒသကီးေကာ်မတီ သိုမဟုတ် ပြ ည်နယ် 
ေကာ်မတီတို၏ ကိုယ်စားလှယ်များညိ ိင်းပးီ  သတ်မှတ်သင့်ေသာ အနည်းဆုံးအခေကးေငွ န်းထား 
ကို အမျိ းသားေကာ်မတသုိီ  ပြ န်လည်တင်ပြ ရမည။် 
၂၆။ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း အဖွဲအစည်းက 
 ဖြ စ်ေစ၊ စိုက်ပျိ းေရး ှင့်ေမွးမြ ေရးလုပ်ငန်းအဖွဲအစည်းကဖြ စ်ေစ မိမိတို၏လုပ်ငန်းအလိုက် 
သိုမဟုတ် ေဒသအလိုက် အလုပ်သမားများအတွက် သတ်မှတ်သင့်သည့် အနည်းဆုံးအခေကးေငွ 
န်းထားများကို  ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ ေကာ်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သိုမဟုတ် 

 ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီသို  အဆိုပြ ချက်များ ှင့် အကံပြ ချက်များ တင်ပြ ိုင်သည်။ 
၂၇။  ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ ေကာ်မတ၊ီ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သိုမဟုတ်  ပြ ညန်ယ်ေကာ်မတီ 
သည် နည်းဥပေဒ ၂၆ အရ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ှင့် ဝန်ေဆာင်မ 
လုပ်ငန်း အဖွဲအစည်းကဖြ စ်ေစ၊ စိုက်ပျိ းေရး ှင့်ေမွးမြ ေရးလပု်ငနး် အဖွဲအစည်းက ဖြ စ်ေစ အကံပြ  
တင်ပြ ေသာ အနည်းဆုံးအခေကးေငွ ပြ င်ဆင်သတ်မှတ်သင့်သည့် န်းထားများ ှင့်စပ်လျ ်း၍ 
စိစစ်ပီး သေဘာထားမှတ်ချက်ဖြ င့် အမျိ းသားေကာ်မတီသို  အကံပြ တင်ပြ ရမည်။ 
၂၈။ တိုင်းေဒသကးီ သုိမဟုတ် ပြ ည်နယ်အတွင်း တည်ေထာင်ထားေသာ အထူးစီးပွားေရးဇုန်များရှိ 
အလုပ်သမားများအတွက် အနည်းဆုးံအခေကးေငွ သတ်မှတ်ေရး ှင့်စပ်လျ ်း၍ - 

(က) သက်ဆိုင်ရာ   အထူးစီးပွားေရးဇုန်စီမံခန်ခွဲမေကာ်မတီက    ရင်း ှှီးမြ ပ် ှံမလုပ်ငန်း 
အမျိ းအစားအလိကု် သတ်မှတ်သင့်သည့် အဆိုပြ အနည်းဆုံးအခေကးေငွ န်းထား 
များကို သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီ ှင့် ညိ ိင်း၍ 
အမျိ းသားေကာ်မတီသို  အကံပြ တင်ပြ ရမည်။ 

(ခ )  အမျိ းသားေကာ်မတီသည် နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ အကံပြ ချက်အေပ  အနည်းဆုံး 
အခေကးေငွ သတ်မှတ်ေရး ှင့်စပ်လျ ်း၍ ဤနည်းဥပေဒပါ ပြ ာန်းချက်များ ှင့်အညီ 
ေဆာင်ရွက်ပီး ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖွဲ၏ အတည်ပြ ချက်ဖြ င့် သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

၂၉။ သက်ဆိုင်ရာအထူးစီးပွားေရးဇုန်စီမံခန်ခွဲမေကာ်မတီက အထူးစီးပွားေရးဇုန်အတွင်းရှိ အလုပ ်
သမားများအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အနည်းဆုံးအခေကးေငွ န်းထားများ ှင့်စပ်လျ ်း၍ ေြပာင်း 
လဲလာေသာ အေခြ အေနအရပ်ရပ်တို ှင့်အညီ ှစ် ှစ်လင် အနည်းဆုံးတစ်ကိမ်စိစစ်ပီး သတ်မှတ် 
ထားေသာ အနည်းဆံုးအခေကးေငွမှာ လိုက်ေလျာညီေထွမမရှိပါက ပြ န်လည်သုံးသပ်၍ ပြ င်ဆင် 
သတ်မှတ် ိုင်ေရးအတွက် အနည်းဆုံးအခေကးေငွ ပြ င်ဆင်သတ်မှတ်သင့်သည့် န်းထားများကုိ 
သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီ ှင့်ညိ ိင်း၍ အမျိ းသားေကာ်မတသီို  
အကံပြ တင်ပြ ိုင်သည်။ 
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အခန်း (၈) 
အနည်းဆံုး အခေကးေငွ သတ်မှတ်ခြ င်း 

 

၃၀။ အမျိ းသားေကာ်မတီသည် - 
(က) အနည်းဆံုးအခေကးေငွ  သတ်မှတ်ေရးအတွက်   အ ေြခခံသင့်သည့်အချက်များ ှင့် 

စပ်လျ ်း၍    အစီအစ ်များချမှတ်ပးီ အမျိ းသားအဆင့် မူ၀ါဒများချမှတ်ခြ ငး်၊ သုေတ 
သနပြ လုပ်ေစခြ င်း၊ စာရင်းစစ်တမ်းများေကာက်ယူ၍ စိစစ်တွက်ချက်ေစခြ င်းတို  ပြ  
ရမည်။ 

(ခ ) လက်ရှိဖြ စ်ေပ ေနေသာ စီးပွားေရး ှင့်လူမေရး အေခြ အေနေပ မူတည၍် အနည်းဆုံး 
အခေကးေငွ သတ်မှတ်ေရးအတွက် သုေတသနပြ လုပ်ချက် ှှင့် စစ်တမ်းများကိ ု
ေလ့လာစိစစ်တွက်ချက်ပီး အကံပြ ချက်များ တင်ပြ ေရး ှင့်စပ်လျ ်း၍ ချမှတ်ထား 
ေသာ အမျိ းသားအဆင့်မူ၀ါဒများ ှင့်အညီ ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ ေကာမ်တ၊ီ တိုင်း 
ေဒသကီးေကာ်မတီ သိုမဟုတ် ပြ ညန်ယ်ေကာ်မတမီျားအား လမ်း န်ရမည်။ 

၃၁။ အမျိ းသားေကာ်မတီ ှင့် လုပ်ငန်းေကာ်မတီများသည် အနည်းဆုံးအခေကးေငွ သတ်မှတ်ေရး 
ှင့် စပ်လျ ်း၍ ပြ ညေ်ထာင်စုနယ်ေမြ ေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သိုမဟုတ် ပြ ည်နယ် 
ေကာ်မတီများ၏ အကံပြ ချက်များအေပ  ေအာက်ပါအချက်များကို အဓိကထည့်သွင်းစ ်းစားရမည်-  

(က) ေဒသအလိုက်၊ လုပ်ငန်းအမျိ းအစားအလိုက်၊ အလုပ်ကမ်းကျင်မ ှင့် လုပ်ငန်းခွင် 
ေဘးအ ရာယ်ရိှမတိုကို ခွဲခြ ားစိစစ်ရရှိချက်များ၊ 

 (ခ) အနည်းဆံုးအခေကးေငွ ှင့် စပ်လျ ်း၍ တင်ပြ လာသည့် အခက်အခဲ ပြ ဿနာများ ှင့် 
တိုင်ကားချက်များ။ 

၃၂။ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း အလုပ်သမား 
အနည်းဆံုးအခေကးေငွ စိစစ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီသည်  ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ ေကာ်မတ၊ီ တိုင်း 
ေဒသကီးေကာ်မတီ သိုမဟုတ် ပြ ညန်ယေ်ကာ်မတီများက တင်ပြ ေသာ အကံပြ ချက်များတင်ွ 
ပါရှိသည့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ငှ့်ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း အလုပ်သမား 
များအတွက် အနည်းဆုံးအခေကးေငွ သတ်မှတ်ေရး ှင့်စပ်လျ ်း၍ အေခြ ခံရမည့်အချက်များကို 
သုေတသနပြ လုပ်ချက်များ ှှင့် စစ်တမ်းများဖြ င့် ိင်းယှ ် စိစစ်တွက်ချက်ပးီလုပ်ငန်းအလိုက်၊ 
ေဒသအလိုက် သတ်မှတ်သင့်ေသာ အနည်းဆုံးအခေကးေငွ န်းထားများအား အမျိ းသားေကာ်မတီ 
သို  သေဘာထားမှတ်ချက်များ တင်ပြ ရမည်။ 
၃၃။ စိုက်ပျိ းေရး ှင် ့ေမွးမြ ေရးလုပင်န်း အလုပ်သမား အနည်းဆုံးအခေကးေငွ စိစစ်ေရးလုပ်ငန်း 
ေကာ်မတီသည်  ပြ ည်ေထာင်စုနယေ်မြ ေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သိုမဟုတ် ပြ ညန်ယ် 
ေကာ်မတီများက တင်ပြ ေသာ အကံပြ ချက်များတွင်ပါရှိသည့် စိုက်ပျိ းေရး ှင့် ေမွးမြ ေရးလုပ်ငန်း 
အလုပ်သမားများအတွက် အနည်းဆုံးအခေကးေငွ သတ်မှတ်ေရး ှင့်စပ်လျ ်း၍ အေခြ ခံရမည့် 
အချက်များကို သုေတသနပြ လုပ်ချက်များ ှှင့် စစ်တမ်းများဖြ င့် ိင်းယှ ်စိစစ်တကွ်ချက်ပးီလုပ်ငန်း 
အလိုက်၊ ေဒသအလိုက်သတ်မှတ်သင့်ေသာ အနည်းဆုံးအခေကးေငွ န်းထားများအား အမျိ းသား 
ေကာ်မတီသို  သေဘာထားမှတ်ချက်များ တင်ပြ ရမည်။ 
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၃၄။ အမျိ းသားေကာ်မတီသည် - 
(က) အနည်းဆံုးအခေကးေငွကို ိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးအတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊  ပြ ည် 

ေထာင်စုနယ်ေမြ အတကွ် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တိငု်းေဒသကီး သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ် 

အလိုက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ှင့် 

ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိ းေရး ှင့် ေမွးမြ ေရးလုပ်ငန်း အမျိ းအစားအလိုက် ေသာ် 

လည်းေကာင်း၊ အနည်းဆုံးအခေကးေငွ သတ်မှတ်ေရးကိစ ှင့်စပ်လျ ်း၍ အထူး 

စီးပွားေရးဇုန် စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီက သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ 

သိုမဟုတ် ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီ ှင်ည့ိ ိင်း၍ တင်ပြ လာသည့် အကံပြ ချက်များ၊ 

 ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ ေကာ်မတ၊ီ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သိုမဟုတ် ပြ ညန်ယ် 

ေကာ်မတီများ၏အကံပြ ချက်များ ှင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏ သေဘာထား 

မှတ်ချက်များကို ေလ့လာစိစစ်ပီး သတ်မှတ်သင့်သည့် အဆိုပြ အနည်းဆံုးအခ 

ေကးေငွ န်းထားများကုိ အများပြ ည်သူသိရှိေစရန် ှင် ့ ကန်ကွက်လိုက ကန်ကွက် 

ိုင်ရန် အနည်းဆုံး ရက်ေပါင်း (၆၀) ကိ တင်၍ထတု်ပြ န်ေကငြ ာရမည်။ 

(ခ ) နည်းဥပေဒခွဲ(က) အရ ထုတ်ပြ န်ေကငြ ာရာတွင် ိုင်ငံေတာ်ပြ န်တမ်း ှင် ့သတင်းစာတို  

တွင် ထည့်သွင်းေကညာရန်အတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊  သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်း 

များ၊ အလုပ်ရှင် ှင့် အလုပ်သမားများသိရှိ ိုင်ရန် သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ 

အသိေပးခြ ငး် ှင့် ထုတ် ပြ န်ေကညာခြ ငး်တို ပြ ရန်အတွက် ေသာ်လည်းေကာငး်   

ဦးစးီဌာနအား တာဝန်ေပးရမည်။ 

၃၅။ ဦးစီးဌာနသည် - 

(က) အမျိ းသားေကာ်မတီ၏ တာဝန်ေပးအပ်ချက်အရ သတ်မှတ်ေသာ အဆိုပြ အနည်းဆုးံ 

အခေကးေငွ န်းထားများကို အများပြ ည်သူသိရှိေစရန် ှင့် ကန်ကွက်လိုက ကန်ကွက် 

ိုင်ရန်  အနည်းဆုံးရက်ေပါင်း (၆ဝ) ကိ တင်၍ ထုတ်ပြ န်ပီး  ိ ုင်ငံေတာ်ပြ န်တမ်း ှင် ့ 

သတငး်စာတိုတွင် ထည့်သွငး်ေကညာရမည။် 

(ခ ) နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ေကညာရမည့်အပြ င် သက်ဆိုင်ရာ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

လုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း အဖွဲအစည်းများ၊ စိုက်ပျိ းေရး 

ှင့်ေမွးမြ ေရးလုပင်နး် အဖွဲအစည်းများ အလုပ်ရှင် ှင့်အလုပ်သမားများ သိရှိ ိုင်ရန် 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ထို ပြ င် အဆိုပြ အနည်းဆုံးအခေကးေငွ န်းထားများကို အလုပ် 

သမားများသိရှိ ိုင်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်များတွင် အသိေပးေပြ ာကား 

ေစခြ င်း၊ ေကညာခြ ငး် သုိမဟုတ်  လက်ကမ်းစာေစာင်များ ဖြ န်ေဝခြ င်းတို ပြ လုပ်ရန် 

သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင်များအား န်ကားရမည်။ 
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၃၆။ အမျိ းသားေကာ်မတီသည် - 

(က) အများပြ ည်သူ  သိရှိရန်ေကညာပးီေနာက် ရက်ေပါင်း (၆၀)  ပြ ည်ေ့မြ ာက်သည့်အခါ 

ကန်ကွက်ချက်မရှိလင် သက်ဆိုင်ရာအနည်းဆုံးအခေကးေငွ န်းထားကို ပြ ည်ေထာင်စု 

အစုိးရအဖွဲ၏ အတည်ပြ ချက်ဖြ င့် သတ်မှတ်ရမည်။ 

(ခ ) နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ သတ်မှတ်သည့် အနည်းဆုံးအခေကးေငွ န်းထားကို အများ 

 ပြ ည်သူသိရှိ ိုင်ရန်  အမိန်ေကာ်ငြ ာစာကို ိုင်ငံေတာ်ပြ န်တမ်း ှင ့် သတင်းစာတိုတွင် 

ထည့်သွင်းေကညာေရးတိုအတွက် ဦးစီးဌာနကို တာဝန်ေပးရမည်။ 

၃၇။ နည်းဥပေဒ ၃၆ အရ အများပြ ည်သူသိရှိရန်  ေကညာသည့် အဆိုပြ အနည်းဆုံးအခေကးေငွ 

န်းထား ှင့်စပ်လျ ်း၍ ကန်ကွက်လိုသူ သိုမဟုတ် ကန်ကွက်လိုသည် ့အဖဲွအစည်း သိုမဟုတ် 

 ပြ င်ဆင်ရန် အဆိုပြ လိသုူ သုိမဟုတ် ပြ င်ဆင်ရန်အဆိုပြ လိုသည် ့ အဖွဲအစည်းသည် ပူးတွဲပါပုံစံ 

အတိုင်း ဖြ ည် ့စွက်၍ ရက်သတ ှစ်ပတ်အတွင်း  ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ ေကာ်မတ၊ီ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်း 

ေဒသကီးေကာ်မတီ သိုမဟုတ် ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီသုိ  တင်ပြ ရမည် ့အပြ င် မိတ ကို အမျိ းသား 

ေကာ်မတီ ှင် ့ ဦးစီးဌာနသိုေပးပိုရမည်။ 

၃၈။  ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ ေကာ်မတ၊ီ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သိုမဟုတ် ပြ ည်နယ် 

ေကာ်မတီသည် နည်းဥပေဒ ၃၇ အရတင်ပြ ေသာ အဆိုပြ အနည်းဆုံးအခေကးေငွ န်းထား ှင် ့ 

ပတသ်က်၍ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရန် လို၊ မလို ဆုံးဖြ တ် ိုင်သည်။ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရန် လိုအပ်ပါက - 

(က) နည်းဥပေဒ ၃၇ အရ ကန်ကွက်ခြ ငး် သိုမဟုတ် ပြ င်ဆင်ရန် အဆိုပြ သူအား ကွင်းဆင်း 

စစ်ေဆးမည့် ေနရက်၊ အချိန် ှင့် ေနရာတိုကို သတ်မှတ်ေပး ပီး လိုအပ်ေသာ အချက် 

အလက်များ ေကာက်ယူရမည်။ 

(ခ ) နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ရရှိေသာ အချက်အလက်များ ှင် ့ အေထာက်အထားများကုိ 

မှတ်တမ်းပြ စု ထားရှိရမည်။  

(ဂ ) အဆိုပါအချက်အလက်များကို ကန်ကွက်သည့်ေန  သိုမဟုတ် ပြ ငဆ်င်ရန်အဆိုပြ  

သည့်ေနမှ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း ပီးစီးေအာင်ပြ လုပ်ရမည်။ 

(ဃ) ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးမပြ လုပ်ရာတွင ်  ကန်ကွက်သူ သိုမဟုတ် ပြ င်ဆင်ရန် အဆိုပြ သူ 

သည်ကိုယ်တိုင်ဖြ စ်ေစ၊ ကုိယ်စားလှယ်ဖြ င့်ဖြ စ်ေစ  လိုက်ပါေဆာင်ရွက်ခွင့် ပြ ိငု်သည်။ 

၃၉။  ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ ေကာ်မတ၊ီ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ သိုမဟုတ် ပြ ည်နယ် 

ေကာ်မတီသည် အဆိုပြ အနည်းဆုံးအခေကးေငွ န်းထား ှင့်စပ်လျ ်း၍ နည်းဥပေဒ ၃၇ အရ 

တင်ြပသည့် ကန်ကွက်ချက် သိုမဟုတ် ပြ ငဆ်င်ရန်အဆိုပြ ချက်များ ှင့် နည်းဥပေဒ ၃၈ အရ 

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးချက်များကို ေလ့လာစိစစ်ပီး အဆိုပြ န်းထားကို အမတွဲ ှင့်သက်ေသခံ 

အေထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းများပူးတွဲ၍ အမျိ းသားေကာ်မတီသို  တင်ပြ ရမည။် 
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၄၀။ အမျိ းသားေကာ်မတီသည် - 

(က) အများပြ ည်သူသိရှိရန် ေကညာပီးေနာက် ရက်ေပါင်း (၆၀) အတွင်း ကန်ကွက်ချက် 

သိုမဟုတ် ပြ င်ဆငရ်န် အဆိုပြ ချက်ရှိသည့်ကိစတွင် ကန်ကွက်သူ သိုမဟုတ် 

ကန်ကွက်သည် ့ အဖဲွအစည်း သိုမဟုတ်  ပြ ငဆ်ငရ်န်အဆိုပြ သူ သိုမဟုတ် ပြ င်ဆငရ်န် 

အဆိုပြ သည် ့အဖဲွအစည်း၏ တင်ပြ ချက်ကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ နည်းဥပေဒ ၃၉ 

အရ  ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ ေကာ်မတ၊ီ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ 

သိုမဟုတ် ပြ ညန်ယ်ေကာမ်တီက တင်ပြ သည့်အမတွဲ ှင့် သက်ေသခံအေထာက် 

အထား စာရွက်စာတမ်းများ၊ စုံစမ်းေမးမြ န်းချက်များ၊ စစ်ေဆးချက်များ ှင့် အဆိုပြ  

န်းထားများကို ေသာ်လည်းေကာင်း သုံးပွင့်ဆိုင်ကိယ်ုစားလှယ်များဖြ င့် ေလ့လာ 

စိစစ်ပီး သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားများအတွက် အနည်းဆုံးအခေကးေငွ န်းထားကုိ 

 ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၏ အတည်ပြ ချက်ဖြ င့် သတ်မှတ်ရမည်။ 

(ခ ) နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရသတ်မှတ်သည့်   အနည်းဆံုးအခေကးေငွ န်းထားကို အများ 

 ပြ ည်သူ သိရှိ ိုင်ရန်  အမိန်ေကာ်ငြ ာစာကို ိုင်ငံေတာ်ပြ န်တမ်း ှင ့်  သတငး်စာတိုတွင် 

ထည့်သွင်းေကညာေရးတိုအတွက် ဦးစီးဌာနကို တာဝန်ေပးရမည်။ 

၄၁။ အမျိ းသားေကာ်မတီသည် - 

(က) သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံးအခေကးေငွတို ှင့်စပ်လျ ်း၍ ေပြ ာင်းလဲလာေသာ 

အ ေြခအေနများအရ အထူးစီးပွားေရးဇုန်များရှိ အလုပ်သမားများအတွက် သက်ဆိုင် 

ရာ အထူးစီးပွားေရးဇုန ်စီမံခန်ခဲွမေကာ်မတီ၏ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ 

သိုမဟုတ် ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီ ှင့်ညိ ိင်း၍ တင်ပြ လာသည့် အကံပြ ချကမ်ျားကုိ 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊  ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ ေကာမ်တ၊ီ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ 

သိုမဟုတ် ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီတို၏ ပြ န်လည်သုံးသပ်အကံပြ ချက်များကို ေသာ် 

လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဌာန၊ အဖွဲအစည်းများ၏  အကံပြ ချက်များကို 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယင်းအကံပြ ချက်များအေပ  လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ၏ 

သေဘာထားမှတ်ချက်များကို ေသာလ်ည်းေကာင်း ထည့်သွင်းစ ်းစားပးီ သတ်မှတ် 

ထားေသာ   အနည်းဆုးံအခေကးေငွ န်းထားကို ှစ် ှစ်လင်အနည်းဆုးံတစ်ကမိ ်

 ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၏ အတည်ပြ ချက်ဖြ င့် အခါအားေလျာ်စွာ  ပြ င်ဆင်ခြ င်း၊ 

ဆက်လက်အတည်ပြ ခြ င်းတို  ပြ ိုငသ်ည။်  

(ခ ) နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ အခါအားေလျာ်စွာ ပြ ငဆ်င်ေသာ၊ ဆက်လက်အတည်ပြ ထား 

ေသာ အနည်းဆုံးအခေကးေငွ န်းထားအား အများပြ ည်သူသိရှိ ိုင်ရန် အမိန်ေကာ ်
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 ငြ ာစာကို ိ ုင်ငံေတာ်ပြ န်တမ်း ှင် ့ သတင်းစာတိုတွင် ထုတ်ပြ န်ေကညာ ေရးအတွက် 

ဦးစီးဌာနကို တာဝန်ေပးရမည်။ 

(ဂ ) အနည်းဆံုးအခေကးေငွ သတ်မှတ်ခြ ငး် ငှ့် ပြ န်လည်သုံးသပ်ပးီ ပြ ငဆ်င်ခြ င်းတို ပြ ရာ 

တွင် ိ ုင်ငံခြ ားသား ငှ့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းများတွင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ိ ုင်ငံခြ ား ရင်း ှီးမြ ပ် ှံမလုပ်ငန်းများတွင ် ေသာ်လည်းေကာင်း လုပ်ကိုင်သည့် 

ိုင်ငံသားအလုပ်သမားများအတွက် အနည်းဆုံးအခေကးေငွသည် ကမ်းကျင်မ 

အလိုက် ိ ုင်ငံ ခြ ားသားအလုပ်သမားများ နည်းတခူံစားခွင့်ရှိေစရမည်။ 

(ဃ) အမိန်ေကာ်ငြ ာစာထုတ်ပြ န်၍ အနည်းဆုံးအခေကးေငွ သတ်မှတ်ရာတွင် တညဆ်ဲ   

ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်ပါ လုပ်ခ၊ လစာ သိုမဟုတ် အခေကးေငွ ှင့်စပ်လျ ်း၍ဖြ စ်ေစ၊ 

ခွင့်ရက်၊  အလုပ်ပိတ်ရက် ှင့်စပ်လျ ်း၍ြဖစ်ေစ  အလုပ်သမားအား  ေပးထားေသာ 

အခွင့်အေရး တစ်ရပ်ရပ်ကို ထိခိုက်ခြ င်းမရိှေစရ။ 

၄၂။ ဦးစီးဌာနသည် ဤနည်းဥပေဒများအရ ထုတ်ပြ န်ေသာ အနည်းဆုံးအခေကးေငွအမနိ်  

ေကာ်ငြ ာစာများကို - 

(က) အများပြ ည်သူသိရှိ ိုင်ရန်    ိ ုင်ငံေတာ်ပြ န်တမ်း ှင် ့    သတင်းစာတိုတွင် ထည့်သွင်း 

ေကညာရမည့်အပြ င်  ပြ ည်ေထာငစ်ုနယေ်မြ ေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ 

သိုမဟုတ် ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီ ှင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်စီမံခန် ခဲွမေကာ်မတီများသို  

ေပးပိုအေကာငး်ကားရမည်။ 

(ခ) ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း အလုပ် 

သမားများ၊ စိုက်ပျိ းေရး ှင့်ေမွးမြ ေရးလုပင်နး် အလုပ်သမားများ သိရှိ ိုင်ေရးအတွက် 

နည်းဥပေဒ ၃၅၊ နည်းဥပေဒခွဲ(ခ) ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ေစရန် သက်ဆိုင်ရာ ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းအဖွဲအစည်း၊ 

စိုက်ပျိ းေရး ှင့် ေမွးမြ ေရးလုပ်ငန်းအဖွဲအစည်းများ၏ အလုပ်ရှင်များသိုေပးပို  

အေကာင်းကားရမည်။ 
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အခန်း (၉) 

အလုပ်ရှင်၏အခွင် ့အေရး ှင် ့ တာ၀န်များ 

 

၄၃။ အလုပ်ရှင်သည်-  

(က) မိမိလုပ်ငန်း၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား တိုးတက်ေစေရးအတွက် အလုပ်သမားများ၏ 

အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်မအဆင့်မြ င့်မားေစရန် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်ဖြ စ ်

သကဲ့သို  ကမ်းကျင်မအလိုက် လုပ်ခလစာတိုးမြ င့်ေပးရမည်။ 

(ခ) အလုပ်သမားများ၏စာရင်း၊ ဇယား ှင့် စာတမ်းအမှတ်အသားများ၊ အခေကးေငွများ 

ကို ဥပေဒပုဒ်မ  ၁၃ (ခ) အရ ပြ စုရာတငွ် ၁၉၅၁ ခု ှစ်၊ အလုပ် ုံများအက်ဥပေဒ ှင့ ်

၁၉၅၁ ခု ှစ်၊  ခွင့်ရက် ှင့်အလုပ်ပိတ်ရက် အက်ဥပေဒတို ငှ့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရ 

မည်။ 

(ဂ) အလုပ်သမားများ မကျန်းမာခြ င်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မဖြ စ်ခြ ငး်များေကာင် ့ အလုပ် 

မလုပ်ကိုင် ိုင်သည့်အခါ - 

(၁) ကျန်းမာေရး ှင့် လူမေရးေစာင့်ေရှာက်မရန်ပုံေငွသို  ထည့်ဝင်ေကးေပးသွငး် 

ထားေသာ အာမခံထားသူဖြ စ်လင် ၂၀၁၂ ခု ှစ်၊ လူမဖူလုံေရးဥပေဒပါ 

ကျန်းမာေရး ှင့် လူမေရးေစာင့်ေရှာက်မအာမခံစနစ်အရ ေသာ်လည်းေကာင်း၊  

(၂) ၂၀၁၂ ခု ှစ်၊ လူမဖူလုံေရးဥပေဒ ှင့် အကျ ံးမဝင်ေသာ အလုပ်သမားဖြ စ်လင် 

၁၉၅၁ ခု ှစ်၊ ခွင့်ရက် ှင့်အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပေဒအရ ေသာ်လည်းေကာင်း 

ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

(ဃ) အလုပ်သမားများ၏ မိသားစု သိုမဟုတ် မိဘနာေရးကိစဖြ စ်သည့်အခါ ၎ငး်အလုပ် 

သမား ရထိုက်ေသာအခေကးေငွမှ ဖြ တ်ေတာက်ခြ ငး်မပြ ဘဲ ၁၉၅၁ ခု ှစ်၊ ခွင့်ရက် ငှ့် 

အလုပ်ပိတ်ရက် အက်ဥပေဒအရ ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

(င) ဤဥပေဒအရအမျိ းသားေကာ်မတီက အနည်းဆုံးအခေကးေငွသတမ်ှတ်ခြ ငး်မပြ မှ ီ

အလုပ်သမားရရှိေနေသာ အခေကးေငွသည် သတ်မှတ်ချက်ေအာက်ေလျာ့နည်းေန 

ပါက သတ်မှတ်ချက် ပြ ည့်မီသည်အထိ ေပးရမည်။ 

(စ) အချိန်ပိုင်း၊ နာရီပိုင်းအလုပ်တွင် အလုပ်လုပ်သည့် အလုပ်သမားအား အလုပ်လုပ် 

သည့် အချိန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အနည်းဆုံးအခေကးေငွကုိေပးရမည်။ 

(ဆ) လစားအလုပ်သမားအတွက် ရက်သတပတ်လင် တစ်ရက်နားခွင့်ေပးရမည်။ ယင်းနား 

ရက်တွင် အလုပ်လုပ်ရပါက တည်ဆဲဥပေဒ ှင့်အညီ အချိန်ပိုလုပ်ခေပးရမည်။ 
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(ဇ) သတ်မှတ်ထားေသာ အလုပ်ချိန်ထက်ေလျာ့၍လုပ်ရပါက ထိုသိုအလုပ်လုပ်ခြ ငး်မှာ 

အလုပ်သမား၏ ဆ အရမဟုတ်လင် ေသာ်လည်းေကာင်း အလုပ်ရှင်က အလုပ် 

မေပး ိုင်၍ အလုပ်နားရလင်  ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အချိန်ပြ ည့်အလုပ်လုပ်ဘိသကဲ့သို  

အခေကးေငွေပးရမည်။ 

(ဈ) သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံးအခေကးေငွကို အမျိ းသား၊ အမျိ းသမီးမခဲွခြ ားဘဲ 

ေပးရမည်။ 

(ည) အနည်းဆံုးအခေကးေငွကို ေငွသားဖြ င့်ေပးရန် တာဝန်ရိှေသာ်လည်း သီးခြ ားအကျိ း 

ခံစားခွင့်များ၊ အကျိ းအမြ တ်များကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ အလုပ်သမားများ၏ 

ဆ အရဖြ စေ်စ၊ အလုပ်သမားအများစု၏ဆ အရဖြ စ်ေစ၊ စုေပါင်းသေဘာတူညီချက် 

 ဖြ င့်ဖြ စေ်စ၊ ေငွသားဖြ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေငွသားတစ်ချိ တစ်ဝက် ှင့် ေဒသေပါက် 

ေဈး န်းဖြ င့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေဒသဓေလ့ထုံးတမ်းအရ ေသာ်လည်းေကာင်း 

ေပး ိုင်သည်။ 

(ဋ) အလုပ်သမားများ ှင့်ညိ ိင်း၍ ဥပေဒ ှင့်အညီ အချိန်ပိုခိုင်းေစခြ င်း ပြ ိုင်သည်။ 

( ) စက် ုံ၊ အလုပ် ုံ၊ အလုပ်ဌာနအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် ကမ်းကျင်မစံ သိုမဟုတ် 

ထုတ်လုပ်မစံ န်း  ပြ ည်မ့ီေအာင် လုပ်ေဆာင် ိုင်စွမ်း မရှိေသးသည့် အလုပ်သမားအား 

အစမ်းခန်ကာလ မတိုင်မီကမ်းကျင်မရှိေစရန် ေလ့ကျင့်ေပးရန် လိုအပ်လင် 

ဤဥပေဒအရ သက်ဆိုင်သည့် စက် ု၊ံ အလုပ် ုံ၊ အလုပ်ဌာနများသည် သံုးလအချိန် 

ကာလအတွင်း အနည်းဆုံးအခေကးေငွ၏ ၅၀% ထက်မနည်းေသာ လုပ်ခ၊ လစာကိ ု

ေပးရမည်။ အစမ်းခန်ကာလသုံးလအတွင်း အနည်းဆုံးအခေကးေငွ၏ ၇၅%  ေပးရ 

မည်။ 
 

အခန်း(၁၀) 

အလုပ်သမားများ၏တာဝန် ှင့် အခွင့်အေရးများ 

၄၄။ အလုပ်သမားများသည်- 

(က) မိမိတို  အလုပ်အကုိင်ဆိုင်ရာကမ်းကျင်မ အဆင့် ှင့်အညီ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား ပြ ည့်မီ 

ေစရန်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ခ) အလုပ်ရှင်ေစလတ်သည့် ကမ်းကျင်မသင်တန်းတက်ေရာက်ရပါက သင်တန်းတက် 

ေရာက်ပီးေနာက် မိမိကမ်းကျင်မအဆင့် ှင့်ေလျာ်ညီစွာ ဆက်လက်ထမ်းေဆာင်ရန် 

တာဝန်ရှိသည်။ 
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(ဂ) မကျန်းမာခြ င်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မဖြ စ်ခြ ငး်များေကာင် ့ အလုပ်မလုပ်ကုိင် ိုင်သည့် 

အခါ - 

(၁) ကျန်းမာေရး ှင့် လူမေရးေစာင့်ေရှာက်မရန်ပုံေငွသို  ထည့်ဝင်ေကးေပးသွငး် 

ထားေသာ အာမခံထားသူဖြ စ်လင် ၂၀၁၂ ခု ှစ်၊ လူမဖူလုံေရးဥပေဒပါ 

ကျန်းမာေရး ှင့်လူမေရးေစာင့်ေရှာက်မ အာမခံစနစ်အရေသာ်လည်းေကာင်း၊  

(၂) ၂၀၁၂ ခု ှစ်၊ လူမဖူလုံေရးဥပေဒ ှင့် အကျ ံးမဝင်ေသာ အလုပ်သမားဖြ စ်လင် 

၁၉၅၁ ခု ှစ်၊ ခွင့်ရက် ှင့်အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပေဒအရ ေသာ်လည်းေကာင်း 

ခံစားခွင့်ရှိသည်။ 

(ဃ)  မိသားစု သိုမဟုတ် မိဘနာေရးကိစဖြ စ်သည့်အခါ အနည်းဆုံးအခေကးေငွမှ 

 ဖြ တ်ေတာက်ခြ င်းမပြ ဘဲ ၁၉၅၁ ခု ှစ်၊ ခွင့်ရက် ှင့်အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပေဒအရ 

ခံစားခွင့်ရှိသည်။ 

(င) လစား၊ ေနစား၊  ပုတ်ပြ တ်အလုပသ်မားများသည်    ခွင့် ပြ ပီးသည့်ခွင့်ရက် ှင့်အများ 

 ပြ ည်သူဆိုင်ရာ အလုပ်ပိတ်ရက်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။ 

(စ) အလုပ်တွင် ကမ်းကျင်ပီး လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိေသာ အလုပ်သမားအားေပးထားသည့် 

အခေကးေငွသည် အနည်းဆုံးအခေကးေငွထက် ပိုမိုပါက ထိုအခေကးေငွသည် 

ဆက်လက်အတည်ဖြ စ်ေစရမည်။ 

(ဆ) အလုပ်ခန ်ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချ ပ်အရဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားပဋိညာ ်စာချ ပ် 

တစ်ရပ်ရပ်အရဖြ စ်ေစ သေဘာတူလက်ခံသည့် အခေကးေငွသည် အနည်းဆုံး 

အခေကးေငွထက် ေလျာန့ည်းလင်    ထိုအလုပ်ခန ်ထားမဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချ ပ်   

သိုမဟုတ် ပဋိညာ ်စာချ ပ်ပါ အခေကးေငွသတမ်ှတ်ချက်သည် ပျက်ပြ ယ်ေစရမည်။ 

 

အခန်း (၁၁) 
အေထွေထွ 

 
၄၅။ ဦးစီးဌာနသည် - 

(က) ဥပေဒပုဒ်မ ၁၉ အရ  ပြ ည်ေထာငစ်ုနယေ်မြ ေကာ်မတ၊ီ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီ 
သိုမဟုတ် ပြ ညန်ယ်ေကာ်မတီက အနည်းဆုံးအခေကးေငွ ေပးေဆာင်ရန်ဆုံးဖြ တ်ပါက 
ထိုဆုံးဖြ တ်ချက်အရ အလုပ်သမားက ရရန်ရှိေသာ အခေကးေငွများကို ရက်ေပါင်း 
၃၀ အတွင်းေပးသွင်းရန် အလုပ်ရှင်ထံမှ ေတာင်းခံရမည်။ 

(ခ ) ေတာင်းခံသည့်အတိုင်း ရရန်ရှိေသာအခေကးေငွများကို အလုပ်ရင်ှက ေပးသွင်းပါက 
ထိုေငွကို အလုပ်သမားအားေပးရမည်။ 
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၄၆။ ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပေဒ ၄၅ အရ ေတာင်းခံေသာ်လည်း သတ်မှတ်ေပးေသာ အချိန် 
အတွင်း အလုပ်ရှင်က အနည်းဆုံးအခေကးေငွေပးရန် ပျက်ကွက်လင်  ပြ ညေ်ထာငစ်နုယ်ေမြ  
ေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာမ်တီ သိုမဟုတ် ပြ ည်နယ်ေကာ်မတ၏ီ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့်ထို 
အလုပ်ရှင်အား သက်ဆိုင်ရာတရား ုံးတွင် တရားစွဲဆိုေစရန် စစ်ေဆးေရးအရာရှိ တစ်ဦးဦးအား 
တာဝန်ေပးရမည်။  
၄၇။ စစ်ေဆးေရးအရာရှိသည် ဦးစီးဌာန၏ တာဝန်ေပးအပ်ချက်အရ အနည်းဆုံးအခေကးေငွ 
ေပးသွင်းရန်ပျက်ကွက်ေသာ အလုပ်ရှင်အေပ  သက်ဆိုင်ရာတရား ုံးတွင် တရားစွဲဆို ိုင်သည်။ 
ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆ အရ အလုပ်သမားသည် ခံစားခွင့်ရှိေသာအခေကးေငွ ှင့် အခြ ားခံစားခွင့် အပြ ည့် 
အဝမရရှိပါက ထိုအခေကးေငွ ှင့် ခံစားခွင့်များအတွက် တရားမေကာင်းအရ တရားစွဲဆို 
ေတာင်းခံခွင့်ကုိ ထိခိုက်ခြ ငး် မရိှေစရ။ 
၄၈။ နည်းဥပေဒ ၄၅၊ ၄၆၊ ၄၇ ပါ ကိစ ှင် ့စပ်လျ ်း၍ အထူးစီးပွားေရးဇုန် စီမံခန် ခွဲမေကာ်မတ ီ
သည် အမျိ းသားေကာ်မတ၏ီ လမ်း န်မအား လိုက်နာရမည်။ 
 
 
 
 

 
ဦးေမာင်မြ င် ့ 

 ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင် ှင့်လူမဖူလုံေရးဝန် ကီးဌာန 

 

 

 

 

 

 

 


