
အလုပ်သမားေလျာ်ေကြ း အက်ဥပေဒ 
(ဥပေဒအမှတ်-ဂ၊ ၁၉၂၃-၁၉၂၄ခု၊ ဇူလုိင်လ-၁-ရက်) 

(၁၉၅၁ခုနှစ် ဥပေဒအမှတ်၅၂၊ ၁၉၅၅ခုနှစ် ဥပေဒအမှတ် ၁၇ နှင့် ၁၉၅၇ခုနှစ် 
အက်ဥပေဒ-၂၂-တုိ့အရ  ပြ င်ဆင်ထားပြ ီး) 

 
အခန်း(၁) 
စကားချီး 

 
၁။ ။ x  x  x  x 
 
အဓိပ္ပါယ်ေဖာ်ပြ ချက်များ  
၂။ (၁) ဤ အက်ဥပေဒတွင် အေကြ ာငး်အရာနှင့်  ဖြ စ်ေစ၊ ေရှ့ ေနာက် စကားတို့၏ အဓိပ္ပာယ် 
 နှင့်ဖြ စ်ေစ မဆန့်ကျင်လျှင ်- 

(က) "လူကးီ" နှင့် "လူငယ်" ဆိုသည်မှာ၊ အသက ် တဆယ့် ငါးနှစ်ေအာက် 
မဟုတ်သူနှင့် အသက် တဆယ့်ငါးနှစ် ေအာက်ရှိသူတို့ကိ ုအသီးသီး ဆိုလိုသည်။ 
(ခ) "မင်းကးီ"   ဆိုသည်မှာ   ပုဒ်မ ၂၀  အရ ခန့်ထားသည့်အလုပ်သမား 
ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီကို ဆိုလိုသည်။ 
(ဂ) "ေလျာ်ေကြ း" ဆိုသည်မှာ ဤအက်ဥပေဒအရ သတ်မှတ်သည့် 
"ေလျာ်ေကြ း"ကို ဆိုလိုသည်။ 

  (ဃ) "မှီခုိသ"ူ  ဆိုသည်မှာ   ေသဆုံးသူအလုပ်သမား၏ေအာက် ေဖာ်ပြ ပါ     ေဆွမျို း 
  တစ်ဦးဦးကုိ ဆုိလုိသည်- 

(၁) မုဆိုးမ ၊ အရွယ်မေရာက်ေသးေသာ တရားဝင်သားနှင့်    အိမေ်ထာင ်
မပြ ုရေသးေသာ တရားဝင်သမီး သို့မဟုတ် မိခင်မုဆိးုမ နှင့် 
(၂) အကယ်၍ အလုပ်သမား  ေသဆုံးချိန်တွင ်      ၎င်းလုပ်ကုိင်ရရိှေသာ 
ေကြ းေငွအေပါ်တွင် လုံးဝဖြ စ်ေစ၊ တစိတ်တေဒသဖြ စ်ေစ၊ မှီခိုေနရေသာ 
မုဆိုးဖို၊ မိခင်မုဆိးုမမှ အခြ ားတပါးေသာ မိဘ၊ အရွယ် မေရာက်ေသးသည့် 
တရားမဝင်ေသာ သား၊  အိမ်ေထာင်မရိှသည့်  တရားမဝင်ေသာသမီး၊ 
အကယ်၍ အိမ်ေထာင်ရှိ၍ အရွယ်မေရာက် ေသးလျှင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
မုဆိုးမဖြ စ်ေနလျှင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားဝင် သို့မဟုတ ် တရားမဝင် 
သမီး၊ အရွယ်မေရာက်ေသးသည့်ညီ၊ အိမ်ေထာင်မပြ ုရေသးေသာ သို့မဟုတ ်
မုဆိုးမဖြ စ်သည့် ညီမ၊ မုဆိုးမဖြ စ်သည့်ေချွးမ၊ ေသဆုးံပြ ီးဖြ စ်ေသာ သား၏ 
အရွယ်မေရာက်ေသးသည့်ကေလး၊ မိဘနှစ်ဦးစလုံး အသက်ရှင်လျက်မရှ ိ
ေသာ ေသဆုးံပြ းီဖြ စ်သည့်သမီး၏  အရွယ်မေရာက်ေသးေသာကေလး 
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သို့မဟုတ် အလုပ်သမား၏ မိဘနှစ်ဦးစလံုး အသက်ရှင်လျက်မရှိပါက ဖခင် 
၏ဘက်မ ှအဘိုးအဖွား၊ 

(င) "အလုပ်ရှင်"   ဆုိရာတွင်  စုေပါင်းဖဲွ့စည်းထားေသာ  သို့မဟုတ်  ဖွဲ့စည်းမထား 
ေသာ လူတစ်စုပါဝင်၍ အလုပ်ရှင်၏ စီမံခန့်ခွဲသ ူ ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ေသဆံုးပြ းီ 
အလုပ်ရှင်၏ တရားဝင်ကုိယ်စားလှယ်၊  အလုပ်သမား နှင့် လုပ်ငန်း  သုိ့မဟုတ် 
အလုပ်သင် သေဘာတူညီချက်  ပြ ုလုပ်ထားသူက အလုပ်သမား၏ လုပ်အားကိ ု
အခြ ားသတူဦးအား ေခတ္တေချးငှားထားခြ ငး်   သို့မဟုတ် အခေကြ းေငွဖြ င့် ငှားရမ်း 
 ခြ ငး်  ပြ ုထားပါက အလုပ်သမားက ၎င်းအတကွ ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနစဥ်တွင် အလုပ် 
ေစခိုင်းသူကို ဆိုလိုသည်။ (ထိုအထဲတွင ် ယာဥ် သို့မဟုတ် ေရယာဥ်ကို ငှားရမ်း 
ဝယ်ယူေသာ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ေပြ းဆွဲရရှိေသာ  အခေကြ းေငွေပါ်တွင ် ေဝစု 
ယူ၍ဖြ စ်ေစ၊ သတ်မှတ်ထား သည့် ေငွေကြ းေပး၍  ဖြ စ်ေစ၊  အခြ ားနညး်ဖြ င့်  ဖြ စ်ေစ၊  
ငှားရမ်းထားသူမှ လွဲ၍  ပိုင်ရှင်ထံမ ှ အခေကြ းေငွယူ၍ ေပြ းဆွဲရန်အတကွ် ငှားရမ်း 
ထားသူ ပါဝင်သည်။) 

(စ) “ စီမံခန့်ခဲွသူကုိယ်စားလှယ် ”ဆုိသည်မှာ  အခြ ားသူတဦး၏   ကုန်သွယ်ေရး 
သုိ့မဟုတ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းကုိ လုပ်ေဆာင်နုိင်ရန်အတွက်  ခန့်အပ်ထားခြ င်း ခံရသူ၊ 
သုိ့မဟုတ် ေဆာင်ရွက်ေနသူကုိဆုိလုိသည်၊ သုိ့ရာတွင် အလုပ်ရှင်တဦး၏ 
လက်ေအာက်ခံမန်ေနဂျာ မပါဝင်ေချ။ 

(စ-စ)  " ပြ င်ပလုပ်သား" ဆုိသည်မှာ ပစ္စည်း သုိ့မဟုတ်  ကိရိယာများကုိ 
ေပးအပ်ေသာသူ၏ အုပ်ချုပ်မှု  သုိ့မဟုတ်  ကွပ်ကဲမှုေအာက်တွင် မဟုတ်သည့်  
မိမိ၏ေနအိမ် သုိ့မဟုတ် အခြ ားနယ်ေမြ တွင်ယူ၍ သန့်စင်ရန်၊ ဖွတ်ေလျာ်ရန်၊ 
ေပြ ာင်းလဲရန်၊  ပြ ုပြ င်ရန်၊  ပြ းီစီးေအာင် လုပ်ေဆာင်ရန်၊ မွမ်းမံရန် သုိ့မဟုတ် 
ေရာင်းချနုိင်ေအာင်  ပြ ုပြ င်ရန်အတွက်  ပြ င်ပသုိ့ ေပးအပ်ခြ င်းခံရသူကုိ 
ဆုိလုိသည်။ 

(ဆ) "တစိတ်တေဒသ မသန်စွမ်းမှု" ဆုိသည်မှာ ထုိမသန်စွမ်းမှုသည် ယာယီဖြ စ်ပါက 
မသန်စွမ်းမှု  ဖြ စ်ေစသည့် မေတာ်တဆထိခုိက်မှုဖြ စ်ပွားစဥ်က လုပ်ကုိင်ေနသည့် 
လုပ်ငန်းတခုခု၌ ထုိအလုပ်သမား၏ ဝင်ေငွရှာနုိင်စွမ်းကုိ ေလျာ့ပါးသွား ေစသည့် 
မသန်စွမ်းမှုကုိ ဆုိလုိသည်၊ မသန်စွမ်းမှုသည် အမြ တဲမ်းဖြ စ်ပါက   ထုိစဥ်က လုပ်ကုိင် 
နုိင်သည့် လုပ်ငန်းတုိင်းတွင် ဝင်ေငွရှာနုိင်စွမ်း ေလျာ့ပါးသွားေစသည့်  မသန်စွမ်းမှုကုိ 
ဆုိလုိသည်၊ ဇယား(၁)တွင် ေဖာ်ပြ ထားေသာ ထိခုိက်မှုတုိင်းသည် အမြ တဲမ်း 
တစိတ်တေဒသ မသန်စွမ်းမှုကုိ  ဖြ စ်ေစသည် ဟု မှတ်ယူရမည်။ 
(ဇ) " ပြ ဌာန်း" သည် ဆုိသည်မှာ ဤအက်ဥပေဒအရ  ပြ ုလုပ်သည့် နည်းဥပေဒများ 
အရ  ပြ ဌာန်းခြ င်းကုိ ဆုိလုိသည်။ 
(ဈ) "အရည်အချင်း  ပြ ည့်စုံေသာ   ေဆးဝါးကသုသူ"   ဆိုသည်မှာ    ၁၈၅၈ ခုနှစ် 

ေဆးအက်ဥပေဒ  သို့မဟုတ ်   ထိုအက်ဥပေဒကို   ပြ င်ဆင်သည့် အက်ဥပေဒ 
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သို့မဟုတ်   မြ န်မာနိုင်ငံ ေဆးအက်ဥပေဒ     သို့မဟုတ်       ေဆးဝါးကုသသ ူ
များ၏ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်ထားရှိရန ်  ပြ ဌာန်းသည့်  ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီ၏  
ဥပေဒတခုခုအရ မှတ်ပုံတင်ထားသူကို ဆိုလိုသည်။ 

  (ည) x      x      x     x            x  
(ဋ) "သေ င်္ဘာသား" ဆိုသည်မှာ၊ သေ င်္ဘာတစင်း၏ လုပ်သားစုထဲတွင် ပါဝင်သူ 
တဦးဦးကို ဆိုလိုသည်၊ သို့ရာတွင ်သေ င်္ဘာကို အုပ်ချုပ်သူမပါဝင်ေချ။ 
(ဌ) "လုံးဝမသန်စွမ်းမှု" ဆိုသည်မှာ ထိုမသန်စွမ်းမှုဖြ စ်ေစသည့် မေတာ်တဆ 
ထိခိုက်မှု  ဖြ စ်ပွားစဥ်က အလုပ်သမားတစ်ဦး လုပ်ကိုင်နုိင်သည် ့   လုပ်ငန်းအားလုံး 
ကို မလုပ်နိုင်ေစေအာင်  ဖြ စ်ေစသည့် ယာယီ သို့မဟုတ် အမြ တဲမး် မသန်စွမ်းမှုကုိ 
ဆိုလိုသည်၊ မျက်စိနှစ်လုံးစလုံး အမြ တဲမ်းကွယ်သွားမှု  ဖြ စ်ပါက သို့မဟုတ် ဇယား(၁) 
တွင်ေဖာ်ပြ ထားေသာ ထိခိုက်မှုများနှင့် ယှဥ်လျက် ေဖာ်ပြ ထားသည့် ဝင်ေငွရှာ 
နိုင်စွမ်းဆုံးရှုးမှု စုစုေပါင်းသည် တစ်ရာရာခိုင်နှုန်း  ပြ ည့်ေအာင ်ထိခိုက်မှုများဖြ စ်ပါ 
က အမြ ဲတမ်းလုံးဝ မသန်စွမ်းမှု  ဖြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 
(ဍ) "အခေကြ းေငွ" ဟုဆိုရာ၌ အလုပ်ရှင်ကေပးသည့် ခရီးစရိတ ်သို့မဟုတ် ခရီး 
သွားလာရန်အတွက် ေလျာ့ေပါ့ေပးေငွ သို့မဟုတ် ပင်စင် သို့မဟုတ်  အိုနာစာရန် 
ပုံေငွအတွက ်လုပ်သား၏ အလုပ်ရှင်က ေပးသွငး်ေင ွသို့မဟုတ် လုပ်ငန်း သေဘာ 
အရ ကျခံရန်အတွက် အလုပ်သမားအား ေပးသည့် အထူးစရိတ် ေချးေငွများမှလွဲ၍    
ေငွေကြ းအားဖြ င့်   သတ်မှတ်နုိင်သည့်  အခွင့်အေရး  သို့မဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့်တို့ 
ပါဝင်သည်။ 

(ဎ) “အလုပ်သမား”ဆိုသည်မှာ အလုပ်ရှင်တဦးထံတွင ်ကာယအလုပ်ကို  ဖြ စေ်စ၊  
စာေရးစာချ ီအလုပ်ကိ ု  ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားအလုပ်ကုိဖြ စ်ေစ လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် အတ ိ
အလင်းေဖာ်ပြ ၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သေဘာသက်ေရာက်ေစ၍ ေသာ် 
လည်းေကာင်း၊ စာဖြ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ နှုတ် ဖြ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း အလုပ်လုပ် 
ရန် သေဘာတူညီချက် သို့မဟုတ် အလုပ်သင်ရန ် သေဘာတူညီချက် ချုပ်ဆိသူု 
သို့မဟုတ် သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် အလုပ်လုပ်သူကို ဆိုလိုသည်။ ထို့အပြ င ် ယာဥ် 
သို့မဟုတ် ေရယာဥ်တစ်ခုခုကုိ ငှားရမ်းဝယ်ယူ သည့်သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် 
မဟုတ်ဘ ဲ သတ်မှတ်ထားေသာ ေကြ းေငွကို ေပး၍ဖြ စ်ေစ၊ ရရှိေသာဝင်ေငွထဲမ ှ
ေဝစုေပး၍ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားနညး်ဖြ င့်  ဖြ စ်ေစ ပိုင်ရှင်ထံမ ှ သေဘာတူညီချက်နှင့် 
ငှားရမ်း၍ ေပြ းဆဲွသူကိ ုဆိုလိုသည်။ သို့ရာတွင် ေအာက်ပါတို့ မပါဝင်ေချ- 

(က) တစ်လလျှင် ကျပ် ၄၀,၀ိ/- ထက်ပိုရရှိသည့် ကာယလုပ်သားမဟုတ် 
ေသာ အခြ ားအလုပ်သမား သို့မဟုတ် 

 (ခ) လယ်ယာ အလုပ်သမား။  ဆိုလိုသည်မှာ  လွန်ခဲ့ေသာ  တဆယ့်နှစ်လ 
 အတင်ွးတွင်  တေန့ေန့၌  လူဦးေရနှစ်ဆယ့်ငါးေယာက်       သို့မဟုတ် 
 ထိုထက်ပုိ၍   ခိုင်းေစသည့်   ေမြ ေပါ်၌    ေရာ်ဘာ၊    ေကာ်ဖီ၊     
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လက်ဖက်ေခြ ာက်၊ စင်ကိ ု နာစိုက်ပျို းေရးလုပ်ငန်းများမှတပါး အခြ ားစုိက်ပျိုး 
ေရးတွင် လုပ်ကိုင်သူ သုိ့မဟုတ် 
(ဂ) ကလပ်တခုခုမှငှားရမ်း၍ ေသာ်လည်းေကာငး်၊ အခေကြ းေငွ ေပး၍ 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊  ကစားခုန်စားမှုအတကွ် သို့မဟုတ် အပန်းေဖြ မှုအတွက် 
ခိုင်းေစထားသူလည်း    မဟုတ်သည့်အပြ င ်    အလုပ်ရှင်၏  ကုန်သွယ်ေရး 
သို့မဟုတ် စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းနှင် ့ မသက်ဆိုင်ေသာ အခြ ားအလုပတ်ွင ်
လုပ်ကိုင်ရသည် ့ယာယီ အလုပ်သမား သို့မဟုတ် 

   (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စ ု   မြ န်မာနိုင်ငံ၏  ကြ ညး်၊ ေရ၊  ေလ တပ်ဖဲွ့ဝင်များအဖြ စ ်
    အမှုထမ်းေဆာင်ေနသူ သို့မဟုတ် 
   (င)  ပြ ည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အမှုထမ်း သို့မဟုတ် 
   (စ)  ပြ င်ပလုပ်သား သို့မဟုတ် 
   (ဆ) ေနအိမ်၌ အတူေနထိုင်သည် ့အလုပ်ရှင်၏ မိသားစု 

ရှင်းလင်းချက်။   ဤပုဒ်မခွဲအရ    အလုပ်ရှင်၏  မိသားစုဆုိရာ၌    ဇနီး  
သုိ့မဟုတ် လင်ေယာက်ျား၊ မိခင်၊ ဘခင်၊ အဘုိး၊ အဘွား၊ ပေထွး၊ 
မိေထွး၊ သား၊ သမီး၊ ေြမးထီး၊ ေမြ းမ၊ လင်ပါမယားပါသား၊ 
လင်ပါမယားပါသမီး၊ ညီ၊ အစ်ကို၊ ညီမ၊ အစ်မ၊ ဖေအတ ူ
မေအကွဲ သို့မဟုတ ်မေအတ ူဖေအကွဲ  ဖြ စ်ေသာညီ၊  အစ်ကို၊ 
ညီမ၊ အစ်မတို့ကိ ုဆိုလိုသည်။ 
(၂) ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှ၍ ေသဆံုးေသာ အလုပ်သမားကုိ 
ရည်ညွှန်းရာ၌ ထိုအလုပ်သမား၏ မှီခိုသူများအားလုံး 
သို့မဟုတ် အသီးသီး အကျုံးဝင်သည်။ 
(၃) ဤအက်ဥပေဒပါ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ေဒသ 
ဆိုင်ရာအာဏာပိုင ်သို့မဟုတ် အစိုးရဌာနခွဲတခုခု၏ အာဏာ 
သို့မဟုတ် တာဝန်များကို လုပ်ေဆာင်ချက်သည် အကယ်၍ 
ဆန့်ကျင်ေသာ ရည်ရွယ်ချက် မေပါ်ေပါက်ပါက ထိုအာဏာ 
ပိုင် သို့မဟုတ် ဌာနခွဲ၏ ကုန်သွယ်ေရး သို့မဟုတ် စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းဟု မှတ်ယူရမည်။ 
 

အခန်း(၂) 
အလုပ်သမား ေလျာ်ေကြ း။ 

ေလျာ်ေကြ းေပးရန် အလုပ်ရှင်၏ တာဝန ်
၃။ (၁) အကယ်၍ အလုပ်သမား တစဦ်းသည် အလုပ်လုပ်ကုိင်ေနစဥ်အတွင်း၌ ထိုအလုပ်မှ  

 ဖြ စ်ေပါ်သည့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုဖြ စ်ပါက ၎င်း၏အလုပ်ရှင်သည် ဤအခန်းတွင် 
ေဖာ်ပြ ထားသည့် ြပဌာန်းချက်များအတိုင်း ေလျာ်ေကြ းေပးရန်အတွက် တာဝန်ရှိေစရမည်။  
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 သို့ရာတွင ် ေသဆုံးေစေသာ ဒဏ်ရာရရှိမှုမဟုတ်လျှင ် အလုပ်ရှင်သည် ေအာက်ပါ 
အချကမ်ျားကိ ု တိုက်ရိုက်အေကြ ာင်းပြ ု၍ ရရှိသည့် မေတာ်တဆ ထိခိုက်မှုအတွက် တာဝန် 
မရှိေစရ- 

(က) အလုပ်သမားသည် ထုိအချိန်၌ ေသရည်ေသရက်ကို ေသာက်စားထား၍ေသာ် 
လည်းေကာင်း၊ ေဆးဝါးများ မှီဝဲထား၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မူးယစ်ထုံထုိင်း 
ေနခြ င်း သို့မဟုတ် 

  (ခ) အလုပ်သမားများ ေဘးအန္တရာယ် မဖြ စ်ေစရန်အတွက် အတိအလင်း ေကြ ညာ 
   ထားေသာအမိန့်၊    သုိ့မဟုတ်   စည်းကမ်းများကုိ   အလုပ်သမားက    တမင် 
   သက်သက် မလိုက်နာခြ င်း သုိ့မဟုတ် 

(ဂ) အလုပ်သမားများ၏ ေဘးအန္တရာယ်  ကာကွယ်ရန်အတွက်    ပြ ုလုပ်ေပးထား 
သည့် အကာအကွယ်များကုိ   သိလျက်နှင့်   တမင်သက်သက်ဖယ်ရှားပစ်ခြ င်း 
သုိ့မဟုတ် အေရးမထားခြ င်း။ 

(၂) အကယ်၍  အလုပ်သမားတဦးသည် အလုပ်ရှင်တဦးထံ၌  ဇယား ၃ စာရင်း(က) တွင် 
ေဖာ်ပြ ထားသည့် အလုပ်တခုခုကုိ ေခြ ာက်လထက်မနည်း တဆက်တည်း လုပ်ကုိင်ခ့ဲပြ းီေနာက် 
ယင်းအလုပ်၌  ဖြ စ်ေပါ်ေလ့ရိှသည်ဟု ထုိစာရင်း၌ ေဖာ်ပြ ထားသည့် ေရာဂါေဝဒနာ 
စဲွကပ်လာပါက ထုိေရာဂါေဝဒနာသည် ဤပုဒ်မတွင်   ေဖာ်ပြ ထားသည့်   မေတာ်တဆ ထိခုိက် 
မှုဟုယူဆရမည်၊  အကယ်၍  အလုပ်ရှင်သည်   ထုိက့ဲသုိ့ မဟုတ်ေကြ ာင်းကုိ သက်ေသ မပြ  
နုိင်ပါက မေတာ်တဆ ထိခုိက်မှုသည် အလုပ်လုပ်ကုိင်ေနစဥ် အတွင်း၌ ထုိအလုပ်မှ  ဖြ စ်ေပါ် 
 ခြ င်း  ဖြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

 ရှင်းလင်းချက်။    ။ ဤအပုိဒ်ခဲွအရ အခြ ားအလုပ်ရှင်တဦးထံတွင် လုပ်ကုိင်ခ့ဲသည့် လုပ်သက် 
 မပါဝင်ေသာ လုပ်သက်ကုိ တဆက်တည်း  ဖြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

(၃) အကယ်၍ အလုပ်သမားတဦးသည် ဇယား ၃ စာရင်း(ခ)တွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့် ေရာဂါ 
ေဝဒနာ တစ်ခုခုကုိစဲွကပ်၍   အရည်အချင်းနှင့်    ပြ ည့်စံုေသာ ေဆးဝါးကုသသူက  ထုိမသန် 
စွမ်းမှု  ဖြ စ်ပွားသည့်ေန့မတုိင်မီ တစ်ဆယ့်နှစ်လအတွင်း၌ လုပ်ကုိင်ခ့ဲသည့် အလုပ်တခုခု 
ေကြ ာင့် ထုိေရာဂါေဝဒနာ တုိက်ရုိက်ဖြ စ်ပွားခ့ဲသည်ဟု ေထာက်ခံပါက ထုိေရာဂါေဝဒနာသည် 
ဤပုဒ်မခဲွတွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့် မေတာ်တဆ ထိခုိက်မှုဟုမှတ်ယူရမည်၊ အကယ်၍ အလုပ်ရှင် 
သည်   ထုိက့ဲသုိ့  မဟုတ်ေကြ ာင်းကုိ   သက်ေသမပြ နုိင်ပါက   မေတာ်တဆ ထိခုိက်မှုသည် 
အထက်ေဖာ်ပြ ပါ အလုပ်လုပ်ကုိင်ေနစဥ်အတွင်း၌ ထုိအလုပ်မှ  ဖြ စ်ေပါ်ခြ င်းဖြ စ်သည်ဟု 
မှတ်ယူရမည်၊ ထုိေရာဂါေဝဒနာ   ဖြ စ်ပွားေစသည့်အလုပ်ကုိ  အဆုိပါဆယ့်နှစ်လ အတွင်း၌ 
အလုပ်သမားအား ေနာက်ဆံုးေစခုိင်းသူ  အလုပ်ရှင်ထံမှ ေလျာ်ေကြ းေငွကုိ    ပြ န်လည် 
ေတာင်းခံေစရမည်။ 
(၄) ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စ ီ ဥက္ကဌသည် မိမိ၏ကရံွယ်ချက်ကို သုံးလထက် မနည်း 
 ကိုတင်၍  ပြ န်တမ်းတွင်ေကြ ညာပြ ီး ေနာက်ဇယား ၃၊ စာရင်း(က)တွင ် ေဖာ်ပြ ထားသည့် 
အလုပ်အကိုင် စာရင်းတွင ်မည်သည့်အလုပ်အကိုင်ကိုမဆို အလားတူပြ နတ်မး် ထုတ်ပြ န်၍ 
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 ဖြ ည့်စွက်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ထို့ပြ င်ထိုဖြ ည့်စကွ် ထည့်သွင်းသည့်   အလုပ်အကိုင်များနှင် ့
 ဖြ စ်ေပါ်နိုင်သည်ဟု ဤပုဒ်မအရ မှတယ်ူရမည့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ေရာဂါစာရင်းကိ ု
သတ်မှတ်ေပးရမည်၊ ထိုအခါ ထိုေရာဂါများသည် ထိုအလုပ်အကုိင်များတွင်  ဖြ စ်တတ်သည် 
ဟု ဤအက်ဥပေဒအရ ေကြ ညာထားသည့် ယင်းအလုပ ်အကိုင်ဆိုင်ရာေရာဂါများ  ဖြ စ်သကဲ့ 
သို့ ပုဒ်မခွဲ၂ တွင်ပါရှိသည့်  ပြ ဌာန်းချက်များသည ်သက်ဆိုင်ေစရမည်။ 
(၅) ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီဥက္ကဌသည် မိမိ၏ကရံွယ်ချက်ကိ ုသုံးလထက်မနည်းကိုတင ်
၍ ေကြ ညာပြ ီးေနာက် ဇယား၃၊ စာရင်း (ခ)တွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ 
ေရာဂါစာရင်းတွင် မည်သည့်ေရာဂါကိုမဆိ ုအလားတူပြ နတ်မး် ထုတ်ပြ န်၍  ဖြ ည့်စွက်ထည့်
သွင်းနိုင်သည်၊ ထိုအခါ ထိုေရာဂါများသည် ထိုအလုပ်အကိုင်များတွင်  ဖြ စ်တတ်သည် ဟ ု   
ဤဥပေဒအရ    ေကြ ညာထားသည့်   အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ  ေရာဂါများ  ဖြ စ်သကဲ့သို့ ပုဒ်မခွဲ 
၃ တွင် ပါရှိသည့်  ပြ ဌာန်းချက်သည် သက်ဆိုင်ေစရမည်။ 
(၆) ပုဒ်မခွဲ(၂)နှင်(့၃)တို့တွင်  ပြ ဌာန်းထားသည်မှလွဲ၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနစဥ် အတွင်း၌ 

 ထိုအလုပ်မှဖြ စ်ေပါ်သည့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုကိ ု တိုက်ရိုက်အေကြ ာင်းပြ ုေသာ ေရာဂါ 
 မဟုတ်လျှင် မည်သည့် ေရာဂါတခုခုအတွက်မျှ အလုပ်သမားအား ေလျာ်ေကြ းမေပးရ။ 

(၇) အလုပ်သမားတေယာက်သည် အလုပ်ရှင ်သို့မဟုတ် အခြ ားသတူဦးအား တရားမ 
ရုံးတခုတွင် ထိခုိက်ဒဏ်ရာရမှုအတွက် နစ်နာေကြ းရရှိရန် တရားစွဲဆိုထားပြ းီ  ဖြ စ်ပါက 
ဤအက်ဥပေဒပါ မည်သည့်ပြ ဌာနး်ချက်ကမဆို ထိုသူအား ေလျာ်ေကြ းရပုိင်ခွင့် ေပးအပ် 
သည်ဟုမမှတ်ယူရ၊ ထို့ပြ င်   အလုပ်သမားတေယာက်သည်  တရားရုံးများတွင ်ေအာက်ပါ   
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများအတွက်   နစ်နာေကြ းရရှိရန်   တရားစွဲဆိုနိုင်ခွင့် မရှိေစရ- 

 (က) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအတွက် ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီထံတငွ ်  ေလျာ်ေကြ း  ရရှိရန် 
ေတာင်းဆုိလွှာ တင်ထားပြ းီဖြ စ်ခြ င်း သို့မဟုတ် 
(ခ) ဤဥပေဒတွင်  ပြ ဌာန်းထားချက်များနှင့်အည ီ ေလျာ်ေကြ းေပးရန် အလုပ် 
သမားနှင့်၎င်း၏ အလုပ်ရှင်တို့ သေဘာတူညီချက် ရရှိ ပြ ီးဖြ စ်ခြ င်း။ 

ေလျာ်ေကြ းပမာဏ 
၄။ (၁) ဤအက်ဥပေဒပြ ဌာန်းချက်များအရ ေလျာ်ေကြ းေပးရမည့်ေငွပမာဏမှာ ေအာက်ပါ 
 အတိုင်းဖြ စ်ေစရမည်-  
  (က) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုေကြ ာင် ့ေသဆုံးပါက - 

(၁) လူကးီဖြ စလ်ျှင်   ဤအက်ဥပေဒအရ   တွက်ချက်ထားသည့်    
အလုပ်သမား၏ တစလ်အတွက် အခေကြ းေငွ၏ ၃၆ ဆနှင် ့ညီမျှေသာ ေကြ း
ေငွ၊ 

သို့ရာတွင ် ထိုကိစ္စမျိုးတွင် အနည်းဆံုးနှင် ့ အများဆုံးေပးရ 
မည့်ေငွတို့မှာ ကျပ် ၂၁၆၀ိ/- နှင် ့ကျပ် ၇၂၀၀ိ/- အသီးသီး  ဖြ စရ်မည်။ 
(၂) လူငယ်ဖြ စလ်ျှင် - ကျပ်နှစ်ရာ။ 

  (ခ) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုေကြ ာင့် အမြ ဲတမ်း လုံး၀မသန်စွမ်းမှုဖြ စ်ပါက - 
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(၁)  လူကီးဖြ စလ်ျှင် ဤအက်ဥပေဒအရ တွက်ချက်ထားသည့် 
အလုပ်သမား၏ တစ်လအတွက် အခေကြ းေငွ၏ ၁၄၀ရာခိုင်နှုန်း၏ ၃၆ 
ဆနှင့် ညီမျှေသာေကြ းေငွ၊  

သို့ရာတွင ်ထိုကိစ္စမျိုးတွင် အနည်းဆုံးနှင် ့အများဆုံး ေပးရမည့်ေင ွ
တို့မှာ ကျပ် ၃၀၂၄ိ/- နှင် ့ကျပ် ၁၀၀၈၀ိ/- အသီးသီး  ဖြ စ်ရမည်။ 
(၂) လူငယ်ဖြ စလ်ျှင် ကျပ် တစ်ေထာင်နှစ်ရာ။ 

(ဂ) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုေကြ ာင် ့ အမြ ဲတမ်းတစ်စိတ်တစ်ေဒသ မသန်စွမ်းမှုဖြ စ ်
ပါက - 

(၁) ဇယား၁ တွင ် ေဖာ်ပြ ထားသည့် ထိိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ မှုမျိုးဖြ စ်လျှင် 
အမြ တဲမ်းလုံး၀ မသန်စွမ်းမှုအတွက ် ေပးရမည့်  ေလျာ်ေကြ းကိုမတူည်လျက်၊    
ထိုဇယားပါ  လုပ်အားဆုံးရှုးမှု  ရာခိုင်နှုန်းအလိုက ် တွက်၍ေပးေသာ 
ေလျာ်ေကြ းနှုန်း။ 
(၂) ဇယား ၁  တငွ ်ေဖာ်ပြ မထားသည့်   ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမျိုးဖြ စ်လျှင ်
အမြ တဲမ်းလုံး၀မသန်စွမ်းမှုအတွက်  ေပးရမည် ့  ေလျာ်ေကြ းကိုမတူည်လျှက်  
အချို းကျ လုပ်အားဆုံးရှုံးမှု ရာခိုင်နှုန်းအလုိက် တွက်၍ေပးေသာ 
ေလျာ်ေကြ းနှုန်း။ 

   ရှင်းလင်းချက်။ မေတာ်တဆထိခိုက်မှု တခုေကြ ာင် ့ဒဏ်ရာရမှု တခုထက်ပို၍ 
    ဖြ စ်ပါက   အမြ တဲမး်  တစ်စိတ်တစ်ေဒသ   မသန်စွမ်းမှုအတွက်   ေပးရမည် ့
   ေလျာ်ေကြ းေငွများကို ေပါင်းရမည်၊ သို့ရာတွင်ထိုေလျာ်ေကြ းေငေွပါင်းသည် 
   ဒဏ်ရာရမှုများေကြ ာင် ့အမြ တဲမ်းလုံး၀ မသန်စွမ်းမှု    ဖြ စ်ခ့ဲလျှင ်   ေပးရမည် ့
   ေလျာ်ေကြ းေငွထက် မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ မပိုေစရ။ 

(ဃ) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုေကြ ာင် ့ လုံး၀ ဖြ စ်ေစ၊ တစ်စိတ်တေဒသဖြ စ်ေစ၊ ယာယီ 
မသန်စွမ်းမှုဖြ စ်ပါက  မသန်စွမ်းမှုဖြ စ်သည့်ေန့မှ   တစ်ဆယ့်ေခြ ာက်ရက်ေမြ ာက် 
ေသာေန့တွင်လည်းေကာင်း၊ ထို့ေနာက်တွင် မသန်စွမ်းမှုဖြ စ်ေနသည်က့ာလနှင့် 
ငါးနှစ်ကာလတို့အနက ်တိုေသာကာလ အတွင်းတွင်လည်းေကာင်း၊ လ၀က်တကိမ ်
ထုတ်ေပးေငွကို ေအာက်ပါအတိုင်း  ထုတ်ေပးရမည်- 

(၁) လူကးီတေယာက်ဖြ စ်လျှင်၊ ဤဥပေဒအရ တွက်ချက်သည် ့
အလုပ်သမား၏ တလအတွက် အခေကြ းေငွ၏ သုံးပုံတပံုနှင် ့  ညီမျှေသာေငွ၊ 
(၂) လူငယ်တေယာက်ဖြ စ်ပါက သူ၏တလအတွက် အခေကြ းေင၏ွ 
တဝက်၊ သို့ရာတွင် ကျပ်သုံးဆယ်ထက်မပိုေစရ၊ 

   သို့ရာတွင် - 
(က) တလုံးတခဲတည်း ထုတ်ေပးေငွ သို့မဟုတ် ပထမဆုးံ လဝက်တစ်ကိမ ်
ထုတ်ေပးေငွများ မရရှိမ ီ မသန်စွမ်းမှုဖြ စ်ေနသည် ့ ကာလအတွင်း၌ 
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ေလျာ်ေကြ းအဖြ စ်  အလုပ်ရှင်ထံမှ အလုပ်သမားရရှိခ့ဲေသာ ထုတ်ေပးေငွ 
သို့မဟုတ် စရိတ်ေငွများကို အလုပ်သမားရရှိရန်ဖြ စ်သည့် တလုံးတခဲတည်း 
ထုတ်ေပးေငွ သို့မဟုတ်  လဝက်တစ်ကိမ် ထုတ်ေပးေငမွျားမှ နှုတ်ယူရ 
မည်၊ 
(ခ) မေတာ်တဆထိခိုက်မှုမဖြ စ်မှီက အလုပ်သမားရရှိေသာ တလအတွက် 
အခေကြ းေငွ၏ တဝက်သည် မေတာ်တဆ ထိခိုက်မှု  ဖြ စ်ပွားပြ ီးေနာက ်သူရရှ ိ
ေနေသာ တလအတွက်အခေကြ းေငွ၏ တဝက်ထက်ပိုမိုေနပါက လဝက် 
တကိမ် ထုတ်ေပးေငွသည် ထိုပိုေငွထက် မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ မပိုေစရ၊ 
(ဂ) အလုပ်သမား၏ မသန်စွမ်းမှု ကာလသည် ဆယ်ရက် သို့မဟုတ် 
၎င်းထက်နည်းပါက မသန်စွမ်းမှုဖြ စ်သည့် ပထမ ေလးရက်အတွက ်
ေလျာ်ေကြ းမေပးရ၊ 

(င) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုေကြ ာင် ့အလုပ်သမားသည် အခြ ားသူတဦး၏ အမြ တဲေစ 
ကူညီမှုရရှိရန် လိုအပ်ေသာကိစ္စများတွင် ထိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအတွက ် ေလျာ်ေကြ း 
ေပးရန်ေငွ၏ နှစ်ဆယ့်ငါးရာခိုင်နှုန်းနှင့်ညီမျှေသာ အပိုေလျာ်ေကြ းကို ထိခိုက် 
ဒဏ်ရာရရှိေသာ အလုပ်သမားအားေပးရမည်၊ 

(၂) မသန်စွမ်းမှုသည်လ၀က်တကိမ ် ထုတ်ေပးရန ် အချိန်ကျေသာရက်သို့ မေရာက်မှီ 
 ပြ ီးဆုးံ၍သွားပါက ထိုလ၀က်အတွက် ေပးရမည့်ေငွကိ ုယင်းလ၀က်အတွင်း၌ မသန်စွမ်းမှု 
 ဖြ စ်သည့် အချိန်ကာလ၏ အချိုးကျအတိုင်းတွက်၍ ေပးရမည်၊ 
(၃) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရေသာ အလုပ်သမားသည် လိုအပ်သည်ဟု အသိအမှတ်ပြ ုထား 
ေသာ ေခြ တလုက်တုများနငှ် ့ခွဲစိတ်ကုသမှုဆုိင်ရာ ကိရိယာများကို အလုပ်ရှင်က ထုတေ်ပး 
 ခြ ငး် သို့မဟုတ ် အသစ်လဲလှယ်ေပးခြ ငး် ခံထိုက်ေလာက်ေအာင် ဒဏ်ရာရမှု  ဖြ စ်ပါက 
အဆိုပါ ကိရိယာများရရှိရန် သို့မဟုတ် အသစ်လဲလှယ်ရန် ကုန်ကျမည့်စရိတ်အတွက် 
တလုံးတခဲတည်း ေလျာ်ေကြ းေငကွို ဒဏ်ရာရေသာ အလုပ်သမားအား ထုတ်ေပးရမည်၊ 
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအတွက် ေပးရမည် ့ ေလျာ်ေကြ းေငွ၏ တဆယ်ရာခုိင်နှုန်းထက် ပိုရမည ်
မဟုတ်ေသာဤေငွကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအတွက် ေပးရမည့်ေလျာ်ေကြ းေင ွ ထုတ်ေပးချိန ်
သို့မဟုတ်  ပြ န်ပြ င်ချိန်၌ ဆုံးဖြ တ်သတ်မှတ်ရမည်။ 
 
 
 

အခေကြ းေငွတွက်ချက်နည်း 

၅။ (၁) ဤအက်ဥပေဒတွင် ဤအက်ဥပေဒအလို့ငှာ “တလအတွက်အခေကြ းေင”ွ ဆိုသည် ့
စကားရပ်မှာ လစဥ်ေပးသည်ဖြ စေ်စ၊ အခြ ားမည်သည့်ကာလအားဖြ င် ့ ေပးသည်ဖြ စေ်စ၊ 
ပစ္စည်းနှုန်းဖြ င့် ေပးသည်ဖြ စ်ေစ၊ တလအလုပ် လုပ်ကိုင်သည့်အတကွ် ေပးရမည့်အခေကြ းေငွကိ ု
ဆိုလို သည်။ ၎င်းကို ေအာက်ပါအတိုင်း တွက်ချက်ရမည် -  
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(က) အလုပ်သမားသည ် ေလျာ်ေကြ းေပးရန် တာ၀န်ရှိသည့် အလုပ်ရှင်ထံတွင် 
မေတာ်တဆ  ထိခိုက်မှုမဖြ စ်ပွားမီှ တဆက်တည်း တဆယ့်နှစ်လထက် မနည်း 
အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါက၊ အလုပ်သမား၏  တလအတွက်  အခေကြ းေငွသည်  
ထိုတဆယ့်နှစ်လ အချိန်ကာလအတွင်း၌  အလုပ်ရှင်က   အလုပ်သမားအား   ေပးရ 
မည့်အခေကြ းေငွစုစုေပါင်း၏ တဆယ့်နှစ်ပုံ တစပု်ံ  ဖြ စ်ေစရမည်။ 
(ခ) အလုပ်သမားသည ် ေလျာ်ေကြ းေပးရန် တာ၀န်ရှိသည့် အလုပ်ရှင်ထံတွင် 
မေတာ်တဆ ထိခိုက်မှုမဖြ စ်ပွားမှီ တဆက်တည်းလုပ်ခဲ့သည့် လုပ်သက်သည် တလ 
ထက်နည်းပါက ထိုအလုပ်သမား၏ တလအတွက် အခေကြ းေငွသည် မေတာ်တဆ 
ထိခိုက်မှုမဖြ စ် ပွားမှီတဆက်တည်း  တဆယ့်နှစ်လအတွင်း၌  ယင်းအလုပ်ရှင ်ထံ၌ 
အလားတူ  အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာ အလုပ်သမား တစ်ဦးရရှိသည့် တလအတွက် 
ပျမ်းမျှ လုပ်ခအတိုင်း ပင်ဖြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်၊ သို့မဟုတ် ထို့ကဲ့သို့  လုပ်ကိုင် 
ေသာ အလုပ်သမားမရှိပါက ယင်းအရပ်ေဒသ၌ အလားတူအလုပ်ကိ ုလုပ်ကိုင်ေသာ 
အလုပ်သမားတဦးရရှိသည့် တစ်လအတွက် ပျှမ်းမျှလုပ်ခအတိုင်း  ဖြ စ်သည်ဟု 
မှတ်ယူ ရမည်။ 
(ဂ) အခြ ားကိစ္စများတွင် တစ်လအတွက်  အခေကြ းေငွသည်  ေလျာ်ေကြ းေပးရန်   
တာ၀န်ရှိေသာ အလုပ်ရှင်ထံမ ှ မေတာ်တဆထိခိုက်မှု မဖြ စ်ပွားမှီ တဆက်တည်း 
လုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာ ေနာက်ဆုံးတဆက်တည်း လုပ်သက်အတွက်ရရှိသည့် အခေကြ းေငွ 
စုစုေပါင်းကို  ထိုလုပ်သက်ကာလ၏ ရက်စုစုေပါင်းနှင့်စား၍ ရရှိေသာေငွ၏ အဆ 
သုံးဆယ်ဖြ စ်ေစရမည်။ 
ရှင်းလင်းချက်။ ဤပုဒ်မ အလို့ငှာ တဆက်တည်း တဆယ့်ေလးရက်ထက်ပို၍ အလုပ် 
ပျက်ရက်မရှိေသာ လုပ်သက်ကို တဆကတ်ည်း လုပ်သက်ဖြ စ်သည်ဟု မှတယူ် 
ရမည်။ 

 (၂) x      x      x     x            x 
 ပြ န်လည်စိစစ်ခြ င်း 
၆။ (၁) အလုပ်ရှင်ကေသာ် လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားကေသာ် လည်းေကာင်း၊ အလုပ် 

သမား၏အေခြ အေန ေပြ ာင်းလဲသွားေကြ ာင်း အရည်အချင်းပြ ည့် ဆရာဝန်တဦး၏ 
ေထာက်ခံချက်နှင့်အတူ ေလျှာက်ထားလျှင် နှစ်ဘက်အမှုသည်များ၏ သေဘာတူညီချက် 
အရဖြ စ်ေစ၊ ေလျာ်ေကြ းမင်းကီး၏ အမိန့်အရဖြ စ်ေစ၊ ဤဥပေဒနှင့်အညီ ေပးရန်ဖြ စ်ေသာ 
မည်သည့် လဝက်တကိမ် ထုတ်ေပးေငွကုိမဆုိ ေလျာ်ေကြ းမင်းကီးက  ပြ န်လည်စိစစ်နုိင် သည် 
သုိ့မဟုတ် အဆုိပါ ေထာက်ခံချက်မပါဘဲ ေလျှာက်ထားလျှင် ဤအက်ဥပေဒအရ  ပြ ုလုပ်သည့် 
နည်းဥပေဒများကုိ မဆန့်ကျင်ေစဘဲ ထုိက့ဲသုိ့ပြ န်လည် စိစစ်နုိင်သည်။ 
(၂) ဤပုဒ်မအရ  ပြ န်လည်စိစစ်ေသာအခါ မည်သည့်လဝက်တကိမ် ထုတ်ေပးေငွကုိမဆုိ 
ဤအက်ဥပေဒပါ  ပြ ဌာန်းချက်များကုိ မဆန့်ကျင်ေစဘဲ ဆက်လက်တည်ေစခြ င်း၊ တုိးမြ င့်ှခြ င်း၊ 
ေလျာ့ချခြ င်း သုိ့မဟုတ် ရပ်စဲခြ င်း  ပြ ုလုပ်နုိင်သည် သုိ့မဟုတ် မေတာ်တဆ ထိခုိက်မှုသည ်
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အမြ တဲမ်းမသန်စွမ်းမှုဖြ စ်သွားေကြ ာင်း ေတွ့ရိှရပါက လဝက်တကိမ် ထုတ်ေပးေငွအဖြ စ်ဖြ င့် 
ရရိှခ့ဲပြ းီေသာေငွများကုိ နုတ်၍အလုပ်သမား ရထုိက်ေသာ တလံုးတခဲတည်း 
ထုတ်ေပးေငွအဖြ စ်သုိ့ ေပြ ာင်းလဲနုိင်သည်။ 

လ၀က်တစ်ကိမ်ေပးေငွများကုိေပြ ာင်းလဲခြ င်း 
၇။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သေဘာတူညီလှျင်ေသာ်လည်းေကာင်း နှစ်ဦးနှစ်ဘက် သေဘာမတူကြ  
ေသာ်လည်း ေခြ ာက်လထက်မနည်းဆက်၍ ေငွများထုတ်ေပးပြ းီဖြ စ်ပါက၊ တဦးတဖက်က 
ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီထံ ေလျှာက်ထားလျှင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လ၀က်တကိမ ် ထုတ်ေပးေငွများ 
ရပိုင်ခွင့်ကိ ုနှစ်ဦးနှစ်ဖက် သေဘာတူညီေသာ သို့မဟုတ ်ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီ ဆုံးဖြ တေ်သာ ပမာဏ 
ရှိသည် ့တလုးံတခဲတည်း ထုတ်ေပးေငွအဖြ စသ်ို့ ေပြ ာငး်လဲနိုင်သည်။ 
ေလျာေ်ကြ းေငွခဲွေ၀ေပးခြ င်း 
၈။  (၁) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ၍ ေသဆုံးသူ အလုပ်သမားအတွက် ေလျာ်ေကြ းေငွကို 

လည်းေကာင်း၊ အမျိုးသမီး သို့မဟုတ် တရားဥပေဒအရ စွမ်းေဆာင်နိုင်မှု မရှိေသးသူအား 
တလုံးတခဲတည်း ေပးသည့်ေလျာ်ေကြ းေငွကိုလည်းေကာင်း၊ ေလျာ်ေကြ းမငး်ကးီထတံွင် 
တင်သွင်းအပ်နှံခြ င်းမှလွဲ၍ အခြ ားနည်းဖြ င့် မေပးရ၊ ထို့အပြ င ်အလုပ်ရှင်က  တိုက်ရိုက် 
ထုတ်ေပးခြ ငး်ကို ေလျာ်ေကြ းေငွ ေပးခြ င်းဖြ စ်သည်ဟု မမှတ်ယူရ။ 

သို့ရာတွင ် အလုပ်ရှင်သည် ေသဆုံးသူအလုပ်သမား၏ မှီခိုသူ တဦးဦးအား 
ေလျာ်ေကြ း  ကိုတင်ေငွအဖြ စ် စုစုေပါင်း တစ်ရာကျပ်ထက် မပိုသည့်ေငွကိ ု ထုတ်ေပး 
နိုင်သည်။ ထိုမှီခိုသူအားေပးရန်ဖြ စ်သည့် ေလျာ်ေကြ းေငွထက်မပိုေသာ ယင်းကိုတင ်
ေလျာ်ေကြ းေငွကိ ု ေလျာ်ေကြ းမငး်ကီးက မှီခိုသူအားေပးရမည် ့ ေလျာ်ေကြ းေငွမ ှ နှုတ်ယူ 
 ပြ ီးလျှင် အလုပ်ရှင်အား  ပြ န်လည်ေပးရမည်။ 
(၂) ေလျာ်ေကြ းအဖြ စ်ေပးရန်ဖြ စ်သည် ့ ေငွတစ်ဆယ်ကျပ်ထက် မနည်းေသာ အခြ ား
ေငွကိ ုေလျာ်ေကြ းရထိုက်သူ၏ကိုယ်စား ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီထံ အပ်နံှနိုင်သည်။ 

 (၃) ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီ၏   ေငွရရှိေကြ ာင်း  ေပြ စာသည်  သူ့ထံတွင်   အပ်နှံထားေသာ 
 ေလျာ်ေကြ းနှင့်ပတ်သက်၍ လုံေလာက်ေသာ ေဆာင်ရွက်ချက်ဖြ စ်ေစရမည်။ 

(၄) ပုဒ်မခွဲ(၁)အရ ေသဆုံးသူ   အလုပ်သမားအတွက် ေလျာ်ေကြ းအဖြ စ် အပ်နှံေငွကိ ု
ရရန်ရှိေသာအခါတွင ် ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီသည ် တကယ်ကုန်ကျသည့်  အလုပ်သမား၏ 
အသုဘစရိတ်အတွက်   နှစ်ဆယ့်ငါးကျပ်ထက်မပိုေအာင ် နှုတ်ယူပြ းီေနာက် စရိတ်ကုန်ကျ 
ခံထားသူအား ေပးရမည်။ ထို့ပြ င်လိုအပ်သည်ဟုယူဆလျှင် မိမိသင့်ေလျာ်သည် ့ထင်သည့် 
နည်းလမ်းအတိုင်း နို့တစ်စာထုတ ်ပြ န်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊  မှီခိုသူတစ်ဦးစီထံ နို့တစ်စာ 
ေပး၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေလျာ်ေကြ းေငွခွဲေဝရန်ကိစ္စကိ ု ဆုံးဖြ တရ်နအ်တွက် မိမ ိ
သတ်မှတ်သည့်ရက်တွင ် မိမိထံေမှာက်သို့ လာေရာက်ရန် မှီခိုသူများ ကိ ု ေခါ်ယူနိုင်သည်။ 
ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီသည် မိမိလိုအပ်သည်ဟုယူဆေသာ စုံစမ်းမှုများ  ပြ ုလုပ်ပြ ီးသည့်ေနာက်  
မှီခိုသူများ  မရှိဟုယူဆပါက      ကိုတင်ေငွေပးထားသူ အလုပ်ရှင်အား ကျန်ေငွကိ ု  ပြ န် 
လည်၍ ေပးရမည်။ အလုပ်ရှင်က ေလျှာက်ထားပါက၊ ေလျာ်ေကြ းမငး်ကီးသည ်ခွဲေဝေပးမှု 
များကို အေသးစိတ်ေဖာ်ပြ ထားသည့် စာရင်းကိုေပးရမည်။ 



11 
 

(၅) ေသဆုံးသူ အလုပ်သမားအတွက် တင်သွင်းသည် ့ ေလျာ်ေကြ းေငွကို ေလျာ်ေကြ း 
မင်း ကီးက ပုဒ်မခွဲ(၄)အရ နှုတ်ယူရန်ရှိသည်ကို နှုတ်ယူပြ းီေနာက် ေသဆုံးသူ၏ မှီခိုသူများ 
ကိုဖြ စ်ေစ၊ မှီခိုသူအချို ့ကိုဖြ စ်ေစ၊ မိမိသင့်ေတာ်သည်ဟ ုထင်မြ င်သည့် အချိုးကျအတိုင်း ခွဲ
ေ၀ေပးနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီ၏ ဆုံးဖြ တ်ချကအ်ရ မှီခိုသူတစ်ဦးဦးကို 
ထုတ်ေပးနိုင်သည်။ 
(၆) ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီထ ံ တင်သွင်းအပ်နံှေသာ ေလျာ်ေကြ းေငွကို တစုံတေယာက် 
အားေပးရမည့်ကိစ္စ၌၊ ထိုသူသည် အမျို းသမီး သို့မဟုတ် တရားဥပေဒအရ    စွမ်းေဆာင် 
နိုင်မှုမရိှေသးသူ မဟုတ်လျှင်၊ ေလျာ်ေကြ းမငး်ကးီသည် ထိုေငွကို ထိုသူအား ထုတ်ေပးရ 
မည်။ အခြ ားကိစ္စများတွင ်ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီသည် ထိုေငွကိုထိုသူအား ထုတ်ေပးနိုင်သည်၊၊ 
(၇) ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီထတံွင် တင်သွင်းအပ်နံှေသာ တစ်လုံးတခဲတည်းေငွကို အမျိုး 
သမီး  သို့မဟုတ် တရားဥပေဒအရ စွမ်းေဆာင်နိုင်မှုမရှိေသးသူအား ထုတ်ေပးရမည်  ဖြ စ်ပါ 
ကထိုေငွကို ထိုအမျိုးသမီး၏အကျိုးငှာ  သို့မဟုတ်  တရားဥပေဒအရ  မစွမ်းေဆာင်နိုင် 
ေသးစဥ် ထိုသူ၏အကျိုးငှာ ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီ ညွှန်ကြ ားသည့်အတိုင်း ရင်းနှီးမြ ှပ်နှံ ခြ ငး်၊ 
အသုံးချခြ ငး် သို့မဟုတ် အခြ ားနညး်ဖြ င့်စီမံခြ င်း  ပြ ုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့ပြ င် တရားဥပေဒအရ 
မစွမ်းေဆာင်နိုင်ေသးသူအား လ၀က်တကိမ် ေပးေငွထုတ်ေပးရန်ရှိပါက ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီ 
သည်  မိမိ၏သေဘာအေလျှာက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊  ထိုကိစ္စအတွက် မိမိထံ ေလျှာက်လွှာ 
တငသွ်င်းချက်အရ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိုေငွကို ထိုမစွမ်းေဆာင်နိုင်မှုကာလတွင်း 
အလုပ်သမား၏ မှီခိုသူတစ်ဦးဦးအား  ထုတ်ေပးရမည်ဟု  အမိန့်ထတုန်ိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် 
အလုပ်သမား၏ သက်သာေချာင်ချိေရးကို  ဖြ စေ်စရန် အသင့်ေတာ်ဆုံး  ဖြ စ်သည်ဟု မိမ ိ
ထင်မြ င်ေသာ အခြ ားသူတစ်ဦးဦးအား ထုတ်ေပးရမည်ဟု အမိန့်ထတုန်ိုင်သည်။ 
(၈) ဤကိစ္စအတွက်   မိမိထံေလျှာက်လွှာ   တင်သွင်းလျှင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊    အခြ ား 
အေကြ ာင်းေကြ ာငး်ေကြ ာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီသည် မိဘတစ်ဦးက၊ 
ကေလးများအေပါ်တငွ်ဂရုတစိုက် မထိန်းသိမ်းသည့်အတွက် သို့မဟုတ် မှီခိုသူတစ်ဦးဦး၏  
အေြခေနေပြ ာင်းလဲသည်အ့တွက်  သို့မဟုတ်  အခြ ားလံုေလာက်ေသာ အေကြ ာင်းရှိသည် ့
အတွက ် ေလျာ်ေကြ းေငွခွဲေ၀ရန်  မိမိ၏အမိန့်ကိုဖြ စ်ေစ၊ မှီိခိုသူတစ်ဦးဦးအားေပးရန်ေငွကိ ု
မည်သို့ရင်းနှီးရမည်၊ အသုံးချရမည် သို့မဟုတ် အခြ ားနည်းဖြ င့် စီမံရမည်ဟု ေဖာ်ပြ ေသာ 
မိမိ၏ အမိန့်ကိုဖြ စ်ေစ၊  ပြ င်ဆင်သင့်သည်ဟု ယုံကြ ည်ေကျနပ်ပါက အမှုအေခြ အေနကို 
လိုက်၍ မိမိတရားမျှတသည်ဟု ထင်မြ င်သည့်အတိုင်း ယခင်အမိန့်ကိုပြ င်ဆင်ရန ် အမိန့် 
ချမှတ်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် တစ်စုံတစ်ဦးအား ထိခိုက်မည်ဆိုပါက အမိန့်ကိ ုအဘယ်ေကြ ာင့် 
မချမှတ်သင့်ေကြ ာင်း အေကြ ာင်းပြ ရန်ထိုသူအား အခွင့်အေရးမေပးဘ ဲမချမှတ်ရ၊ သို့မဟုတ ်
မှီခိုသူ တစဦ်းဦးအား ေပးထားပြ းီဖြ စ်ေသာေငွကိ ု  ပြ န်ေပးေစရမည့် မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိ ု
ထိုအမိန့်ကို မချမှတ်ရ။ 
(၉) လူတစုံတစ်ေယာက်အား   ေပးခဲ့ေသာ   ေလျာ်ေကြ းေငွသည်    လိမ်လည်၍  ေသာ် 
လည်းေကာင်း၊ အေယာင်ေဆာင်၍ ေသာ်လည်းေကာငး်၊ အခြ ားမတရားေသာနည်းလမ်း 
 ဖြ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း ရယူခဲ့ခြ ငး် ဖြ စ်ေသာေကြ ာင့် ေလျာ်ေကြ းမငး်ကီးသည ်
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ပုဒ်မခွဲ(ဂ)အရ အမိန့်ကို ပြ င်ဆင်ပါက ထိုသူထံသို့ သို့မဟုတ် ထိုသူ၏ကိုယ်စား 
ေပးထားေသာထိုေငွကို ပုဒ်မ ၃၁ တွင်  ပြ ဌာန်းထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း 
 ပြ န်လည်ေတာင်းခံနိုင်သည်။ 

ေလျာေ်ကြ းေငွကုိ လွှဲေပြ ာင်းခြ ငး်၊ သိမ်းပုိက်ခြ င်း၊ သုိ့မဟုတ် ေတာင်းဆုိခြ င်း မပြ ုလုပ်ရ 
၉။ ဤအက်ဥပေဒတွင်  ပြ ဌာန်းထားချက်များအရမှလဲွ၍၊ ဤအက်ဥပေဒအရေပးရမည့် တစလု်းံ 
တခတဲည်း ထုတ်ေပးေငွ သို့မဟုတ် လ၀က်တကိမ ် ထုတ်ေပးေငွများကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ 
လွဲေပြ ာငး်ေပးခြ င်း၊ သို့မဟုတ ် ေတာင်းဆုိခငွ့်ပြ ုနိုင်ခြ င်းမရှိေစရ၊ သို့မဟုတ် သိမ်းပုိက်နိုင်ခွင် ့ မရှ ိ
ေစရ၊ သို့မဟုတ် တရားဥပေဒအရ၊ အလုပ်သမားကိုမှလွဲ၍ အခြ ားသူတဦးအား လွှဲေြပာင်းနိုင်ခွင် ့
မရှိေစရ၊ သို့မဟုတ် ေတာင်းဆုိခွင် ့တစ်ခုခုကုိ ထိုေငွနှင့်ခုနှိမ်ခြ င်းမပြ ုရ။ 
အေကြ ာင်းကြ ားခြ င်းနငှ် ့ေလျာ်ေကြ းေတာငး်ခံခြ င်း 
၁၀။ (၁) မေတာ်တဆထိခိုက်မှု  ဖြ စ်ပြ းီေနာက် မိမိဒဏ်ရာရေသာ အလုပ်အကိုင်မ ှမိမိသေဘာ 

အေလျာက ် ထွက်ခွါမသွားမှ ီ အချိန်အတွင်း၌၊ ထိုမေတာ်တဆထိခိုက်မှု ဖြ စ်ေကြ ာငး်ကို 
ဤအက်ဥပေဒတွင်  ပြ ဌာနး်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း ေစာနိုင်သမျှေစာစွာ အေကြ ာင်း 
 ကြ ားခြ င်း မရှိလျှင် ၎င်း၊ ထိုမေတာ်တဆ ထိခိုက်မှုအတွက် ေလျာ်ေကြ းေတာင်းခံခြ ငး်ကို 
ထိခိုက်မှုဖြ စ်ပြ ီး ေနာက်တစ်ဆယ့်နှစ်လအတွင်း သို့မဟုတ် ေသဆုးံေသာအမှုတွင် ေသဆုံးမှု 
 ဖြ စ်သည့်ေန့မှ တစ်ဆယ့်နှစ်လအတွင်း  ပြ ုလုပ်ခြ င်းမရှိလျှင်၎င်း၊ မည်သည့် ေလျာ်ေကြ း 
ေတာင်းခံမှုကိုမျှ ေလျာ်ေကြ းမငး်ကးီ၏ ေရှ့ေမှာက်တွင် အေရးယူေဆာင်ရွက်ခွင့်မရိှေစရ၊ 

  သို့ရာတွင ် မေတာ်တဆထိခိုက်မှုသည် ပုဒ်မ ၃၏ ပုဒ်မခွဲ ၂ ပါပြ ဌာန်းချက်များနှင် ့
သက်ဆိုင်ေသာ ေရာဂါရမှုဖြ စ်ပါက၊ အလုပ်သမားသည ်ေရာဂါရမှုေကြ ာင့် မသန်စွမ်းမှု ဖြ စ ်
၍တဆကတ်ညး် အလုပ်ပျက်သည့်ရက်များ၏ ပထမရက်တွင ်ထိုထိခိုက်မှုဖြ စပ်ွားသည်ဟု 
မှတ်ယူရမည်။  

သို့ရာတွင ် ေအာက်ပါအမှုများ၌ အေကြ ာငး်ကြ ားမှု မရှိခြ င်းေကြ ာင့်ေသာ် 
လည်းေကာင်း၊ အေကြ ာင်းကြ ားမှု ချွတ်ယွင်းခြ ငး်ေကြ ာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စည်းမျဥ်းနှင့် 
အညီမဟုတ်ခြ င်းေကြ ာင် ့ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေလျာ်ေကြ းအမှု အေရးယူေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ကို 
အတားအဆီး မဖြ စ်ေစရ- 

(က) အလုပ်ရှင်၏ ဥပစာ၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိခိုက်မှု  ဖြ စ်ပာွးချိန်တွင ်
အလုပ်ရှင ် သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်က ေစခိုင်းသူတစ်ဦးဦး၏  ကီးကြ ပ ်
အုပ်ချုပ်မှုေအာက်တွင ် ထိုအလုပ်သမား အလုပ်လုပ်ကိင်ုရေသာ  ေနရာ 
တစ်ခုခု၌ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မေတာ်တဆ ထိခိုက်မှုဖြ စ်ပာွးပြ းီလျှင် 
ထိုဥပစာ သို့မဟုတ် ထိုေနရာ၊ သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်ပိုင်ေသာ ဥပစာေပါ်တွင် 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိခိုက်မှုဖြ စ်ပွားသည့်ဥပစာ သို့မဟုတ် ေနရာ၏အနီး 
ပတဝ်န်းကျင်မှ ထွက်ခွာသွားခြ င်းမရှိဘဲ ေသာ်လည်းေကာငး်၊  အလုပ်သမား 
ေသဆုးံမှုအတွက်  ေလျာ်ေကြ းေတာငး်ခံခြ ငး် သို့မဟုတ်၊ 
(ခ) မေတာ်တဆထိခိုက်မှု  ဖြ စ်ပာွးချိန်၌ သို့မဟုတ် ထိုအချိန်တဝိုက်၌ 
အလုပ်ရှင်သည် ထိုထိခိုက်မှုဖြ စ်ပွားေကြ ာင်းကိ ုအခြ ားဌာနတခုခုမှ သိရှိခြ ငး်၊  
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သို့ရာတွင ် အေကြ ာင်းကြ ားစာ ပို့ခြ င်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေတာင်းခံလွှာ 
တငသွ်င်းခြ င်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဤပုဒ်မခွဲတွင်  ပြ ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း အချိန်မီမပြ ု 
လုပ်ခဲ့သည့်တိုင်ေအာင ်  အေကြ ာင်းကြ ားစာပို့ရန် ပျက်ကွက်ခြ င်း၊ သို့မဟုတ ်ေတာင်းခံလွှာ 
တငသွ်င်းရန် ပျက်ကွက်ခြ ငး်သည် လုံေလာက်ေသာ အေကြ ာငး်ေကြ ာင် ့  ဖြ စ်သည်ဟု မိမ ိ
ယုံကြ ည်ေကျနပ်လျှင် ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီသည် မည်သည့်ေလျာ်ေကြ း ေတာင်းခံလွှာကိုမဆို 
လက်ခံ၍   အဆုံးအဖြ တ်ေပးနိုင်သည်။ 
(၂) ထိုအေကြ ာင်းအကြ ားစာတိုင်းတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိ သူ၏အမည်နှင့်  ေနရပလ်ိပ်စာ 
အပြ င၊် မေတာ်တဆထိခိုက်မှု  ဖြ စ်သည့်ရက်စွဲနှင့် အေကြ ာင်းအရငး်တို့ကိ ု  သာမန်စကား 
အသုံးအနှုန်းဖြ င် ့ ေရးသားေဖါ်ပြ ရမည်၊ ထိုအေကြ ာင်းကြ ားစာကို   အလုပ်ရှင်ထ ံ ေသာ် 
လည်းေကာင်း၊ အလုပ်ရှင်များထဲမှ တဦးဦးထံေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဒဏ်ရာရသူ 
အလုပ်သမား လုပ်ကိုင်သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်၊ ကုန်သွယ်ေရး လုပ်ငန်းစိတ ်
အပိငု်းတခုခုကို စီမံအုပ်ချုပ်ရန်အတွက ် အလုပ်ရှင်ထံတိုက်ရိုက ် တာ၀န်ခံရသူထံ ေသာ် 
လည်းေကာင်းေပးရမည်။ 
(၃) ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီဥက္ကဌသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အလုပ်ရှင်အမျို းအစားများ 
အား၊ အလုပ်သမားများေစခိုင်းထားသည် ့ ၎င်းတို့၏ဥပစာအတွင်း  ပြ ဌာန်းထားေသာ ပုံစံရှိ 
သည့်အေကြ ာင်းကြ ားစာ၊ စာအုပ်တစ်ခုရှိရမည်ဟု ညွှန်ကြ ားနိုင်သည်၊ ထိုစာအုပ်သည် 
ထိုဥပစာအတွင်း၌ အလုပ်လုပ်သည့် ဒဏ်ရာရသူ အလုပ်သမားနှင့်သူ၏ကိုယ်စား 
မှန်ကန်စွာ ေဆာင်ရွက်သ ူ တစ်ဦးဦးသည ် သင့်ေတာ်ေသာအချိန်အားလုံးတွင် လွယ်ကူစွာ 
 ကြ ည့်ရှုနိုင်ေစရမည်။ 
(၄) ဤပုဒ်မခွဲအရေပးေသာ အေကြ ာင်းကြ ားစာကို ေပးရန်ဖြ စ်ေသာ သူ၏ေနအိမ်သို့ 
မဟုတ်ရုံး သို့မဟုတ် အလုပ်ဌာနသို့ ကိုယ်တိုငြ်ဖစ်ေစ၊ စာတိုက်မ ှ မှတ်ပုံတင်၍ြဖစ်ေစ၊ 
အေကြ ာင်းကြ ားစာ စာအုပ်ထားရှိပါက ထိုစာအုပ်ထဲတွင် ေရးသွင်း၍ဖြ စေ်စ ေပးနိုင်သည်။ 

မေတာ်တဆထိခုိက်ေသဆံုးမှုများအတွက် အလုပ်ရှင်ထံမှ အေကြ ာင်းကြ ားစာများ ေတာင်းခံနုိင်ခွင့် 
အာဏာ 
၁၀။ (က) (၁) အလုပ်သမား  တစ်ဦးသည်သူ၏   အလုပ်ကိုအေကြ ာင်းပြ ု၍    သူ၏အလုပ်  

တာ၀န်ကို ထမ်းေဆာင်ေနချိန်အတွင်း မေတာ်တဆ ထိိခုိက်မှုေကြ ာင့် ေသဆုးံ 
ေကြ ာင်းကိ ု ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီသည် မည်သည့်ေနရာမှမဆိ ု သတငး်ရရှိပါက 
အလုပ်သမား၏   အလုပ်ရှင်ထံသုိ့ သတ်မှတ်ထားသည့်ပံုစံအတိုင်း   အလုပ်သမား 
ေသဆုံးရပုံအဖြ စ်အပျက်ကို ၎င်းအလုပ်ရှင်၏ ယူဆချက်အရသူသည် ထိုေသဆုံးမှု 
အတွက် ေလျာ်ေကြ းေငွတင်သွင်းရန် တာ၀န်ရှိသည်၊ မရှိသည်ကိုလည်းေကာင်း၊ 
 ပြ ဌာန်းထားေသာပုံစံအတိုင်း ေဖာ်ပြ သည့်ထွက်ဆိ ု စာတစ်ေစာင်ကို အေကြ ာင်း 
 ကြ ားစာပို့သည့်ေန့မှ ရက်သုံးဆယ်အတွင်း မိမိထံတင်သွင်းရန် ထိုအလုပ်သမား၏ 
အလုပ်ရှင်ထံသို့  အေကြ ာငး်ကြ ားစာတစ်ေစာင်ကို စာတိုက်မှ ေရစ္စရီ  ပြ ုလုပ်၍ 
ေပးပို့နိုင်သည်။ 
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(၂) အကယ်၍ အလုပ်ရှင်သည် မိမိ၌ ေလျာ်ေကြ းေငွ တင်သွင်းရန် တာ၀န်ရှ ိ
သည်ဟု ယူဆပါက၊    အေကြ ာင်းကြ ားစာပို့သည့်ေန့မှ   ရက်ေပါင်းသုံးဆယ်အတွင်း 
ေလျာ်ေကြ းေငွ တင်သွင်းရမည်။ 
(၃) အကယ်၍ အလုပ်ရှင်သည်မိမိ၌ ေလျာ်ေကြ းေငွတင်သွင်းရန်တာ၀န ် မရှိဟု 
ယူဆပါက၊  မိမိ၏ထွက်ဆိုစာ၌ တာ၀န်မရှိေကြ ာင်း ြငင်းဆိုသည့် အေကြ ာငး် ပြ ချက် 
များကိုေဖာ်ပြ ရမည်။ 
(၄) အလုပ်ရှင်က ထိုကဲ့သို့ တာ၀န်မရှိေကြ ာင်း  ငြ င်းဆုိလျှင်၊ ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီ 
သည် မိမိသင့်ေတာ်သည်ဟု ထင်မြ င်သည့် စုံစမ်းမှုပြ ုလုပ်ပြ ီးေနာက် ေသဆုးံသ ူ
အလုပ်သမား၏ မှီခုိသူများအား  သူတို့၌ ေလျာ်ေကြ းေငွေတာင်းခံရန ်အခွင့်အေရး 
ရှိေကြ ာင်း အေကြ ာင်းကြ ားနိုင်သည်၊ ထို့ပြ င်မိမိသင့်ေတာ်သည်ဟု ထင်မြ င်သည် ့
အခြ ားအေကြ ာငး်ခြ င်းရာ သတင်းကိုလည်းေပးနိုင်သည်။ 

ေသဆံုးမှုဖြ စ်ေစေသာ  မေတာ်တဆထိခိုက်မှုများအတွက် အစီရင်ခံစာများ 
၁၀။ (ခ) (၁) တည်ဆဲဥပေဒ   တစ်ခုခုအရ၊   အလုပ်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဖြ စ်ေစ၊    သူ၏ကိုယ်စား 

 ဖြ စ်ေစ၊ အာဏာပိုင်တဦးဦးထံ မိမိ၏ဥပစာအတွင်း၌ ေသဆုံးမှုဖြ စ်ေသာ မေတာ ်
တဆထိခိုက်မှုတခု    ဖြ စ်ပွားေကြ ာင်းကိ ု  အေကြ ာငး်ကြ ားစာ ေပးရန်လိုအပ်ပါက၊ 
အေကြ ာင်းကြ ားစာ ေပးရမည့်သူသည်၊  ေသဆုးံမှုဖြ စ်ပြ းီေနာက်  ခုနှစ်ရက်အတွင်း 
တွင်၊ ေသဆုးံမှုဖြ စ်ပုံ အဖြ စ်အပျက်များကိုေဖာ်ပြ ေသာ အစီရင်ခံစာတစ်ေစာင်ကို 
ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီထံ တငသွ်င်းရမည်။ 

သို့ရာတွင် ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီဥက္ကဌက ဤသို့ပြ ဌာန်းထားပါက  
အေကြ ာင်းကြ ားစာ ေပးရမည့်သူသည ် အစီရင်ခံစာကိ ု ေလျာ်ေကြ းမငး်ကးီထံသို့ 
ေပးပို့မည့်အစား၊ မိမိအေကြ ာင်းကြ ားစာေပးရမည့် အာဏာပိုင်ထံသို့  ေပးပို့နိုင် 
သည်။ 
(၂) ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီ ဥက္ကဌသည်  ပြ န်တမ်းတငွ ် အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ 
ထုတ်ပြ န်ေကြ ငြ ာ၍၊ ပုဒ်မခွဲ (၁)ပါ  ပြ ဌာနး်ချက်များကို ယင်းပုဒ်မခွဲတွင် အကုံး၀င်ရာ 
မဟုတ်သည့် အခြ ားဥပစာအမျို းအစားတခုခုသို့ တိုးချဲ့၍အတည်ဖြ စ်ေစနိုင်သည်၊ 
ထို့ပြ င် ထိုကဲ့သို့ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာထုတ်ပြ န်၍ ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီထ ံအစီရင်ခံစာ 
ပို့ရမည့်သူများကိုလည်း သတ်မှတ်ေဖာ်ပြ နိုင်သည်။ 

ေဆးစစ်ခြ ငး် 
၁၁။ (၁) (က) မေတာ်တဆ  ထိခိုက်မှုဖြ စ်ေကြ ာင်းကို   အလုပ်သမားက  အေကြ ာငး်ကြ ားစာ  

ေပး၍ အလုပ်ရှင်က ထိုအေကြ ာင်းကြ ားစာေပးမှု  အတည်ဖြ စ်ပြ းီ  ေနာက်သုံးရက် 
မကုန်ဆုံးမီှ အချိန်ကာလအတွင်း၌ ထိုအလုပ်သမားအား အရည်အချင်းပြ ည် ့
ဆရာ၀န်ဖြ င့် အခမဲ့ေဆးစစ်ေပးရန် ကမ်းလှမ်းပါက သူသည်ထိုေဆးစစ်မှုကို ခံယူရ 
မည်၊ ထို့အပြ င ်ဤအက်ဥပေဒအရ   လ၀က်တကိမ် ထုတ်ေပးေငွကို ရလျှက်ရှိေသာ 
အလုပ်သမားတစ်ဦးသည် လိုအပ်ပါက ထိုစစ်ေဆးမှုကုိ  အခါအားေလျှာ်စွာ ခံယူရ 
မည်။ 
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(ခ) အကယ်၍ ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီသည် ဤအက်ဥပေဒအရ အမှုအခင်းတစ်ခုခ ု
တွင် ေပါ်ေပါက်လာသည့်   ပြ ဿနာတစ်ခုကုိ  ေြဖရှင်းရန်အတွက် လိုအပ်သည်ဟု 
ယူဆပါက၊ မေတာ်တဆ ထိခိုက်မှုကိ ု  အေကြ ာင်းကြ ားစာေပးေသာ   အလုပ်သမား 
အား ဆရာ၀န်ထံတွင် ေဆးစစ်ခိုင်းနိုင်သည်၊၊ ထိုေဆးစစ်ခြ ငး်အတွက် ကုန်ကျစရိတ ်
ကို အကယ်၍ရှိပါက အလုပ်ရှင်ကေပးရမည်။  

သို့ရာတွင် အလုပ်သမားတစ်ဦးအား ဤအက်ဥပေဒအရ  ပြ ုလပု်ေနေသာ 
နည်းဥပေဒများအရမှလွဲ၍ ဆရာ၀န်ထံတွင ်ေဆးစစ်ခြ င်း မခံယူေစရ။  

သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသည် ့အကိမ်များထက်ပို၍ ေဆးစစ်မခံေစရ။ 
  (၂) အကယ်၍  အလုပ်သမားတစ်ဦးသည်   ပုဒ်မခွဲ(၁)အရ   အလုပ်ရှင်က ေသာ် 
လည်းေကာင်း၊ မည့်သည့်အချိန်အခါ၌မဆို ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီေသာ် လည်းေကာင်း၊ 
လုံေလာက်ေသာ အေကြ ာင်းတစ်ခုခု၏ တားမြ စ်ခြ င်းကိုမခံရဘဲ၊   အရည်ချင်းပြ ည် ့ဆရာ၀န် 
ထံတွင ်ေဆးစစ်ခံရန်ငြ ငး်ဆန်ပါက၊  သို့မဟုတ် ေဆးစစ်ခြ ငး်ကို  တနည်းနည်းဖြ င့့် တားဆီး 
ေနှာင့်ယှက်ခြ င်းပြ ုပါက၊ ထိုငြ ငး်ဆန်ခြ င်း သို့မဟုတ် တားဆီးေနှာင့်ယှက်ခြ ငး်၊ ကိုဆက်လက ်
 ပြ ုေနသည့် အချိန်အတွင်း၌သူ၏ ေလျာ်ေကြ းရပိုင်ခွင့်ကို ရပ်ဆိုင်းထားရမည်။ 
(၃)  အကယ်၍ အလုပ်သမားတဦးသည် မိမိေဆးစစ်ခံရန်အတွက် ပုဒ်မခွ(ဲ၁)အရ 
တာဝန်ရှိသည် ့အချိန်ကာလ မကုန်ဆုံးမှီ၊ ေဆးစစ်မခံရေသးဘဲ၊ မိမိအလုပ ်လုပ်ကိုင်သည့် 
ေနရာဌာနမှ မိမိသေဘာအရ ထွက်ခွာသွားပါက သူ၏ေလျာ်ေကြ း ရပိုင်ခွင့်ကုိ ထိုသူ 
 ပြ န်လာ၍ ေဆးစစ်ခံသည့်အချိန်အထိ ရပ်ဆိုင်းထားရမည်။ 

 (၄) ပုဒ်မခွဲ(၂) သို့မဟုတ် ပုဒ်မခွဲ(၃)အရ  ေလျာ်ေကြ းရပိငု်ခွင် ့  ရပ်ဆိုင်းထား   
အလုပ်သမားတဦးသည် ထိုပုဒ်မခွ ဲ တခုခုအရလိုအပ်သည့် ေဆးစစ်မှုမခံရေသးမှီ            
ေသဆုးံသွားပါက ေလျာ်ေကြ းမငး်ကးီသည်၊ မိမိလိုအပ်သည်ဟု  ထင်မြ င်ပါက ေလျာ်ေကြ း 
ေငွကိ ုေသဆုံးသူအလုပ်သမား၏ မှီခိုသူများအား ေပးရန်အတွက ်ညွှန်ကြ ားနိုင်သည်။ 
(၅)  ပုဒ်မခွဲ(၂)၊ သို့မဟုတ် ပုဒ်မခွဲ(၃) အရ၊ ေလျာ်ေကြ းရပိုင်ခွင့်ကို ရပ်ဆိုင်း၍ထားလျှင်၊ 
ထိုရပ်ဆုိင်းထားေသာ အချိန်ကာလအတွက် ေလျာ်ေကြ းမေပးရ။ 
(၆) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရေသာ အလုပ်သမားတစ်ဦးသည် အရည်အချင်းပြ ည် ့ ဆရာ၀န် 
တစဦ်းဖြ င် ့အခမဲ့ကုသေပးရန် အလုပ်ရှင်က ကမ်းလှမ်းသည်ကို  ငြ င်းပယ်ပါက၊ သို့မဟုတ် 
ထိုကမ်းလှမ်းချက်ကုိလက်ခံပြ ီးေနာက်   ထိုဆရာ၀န်၏ညွှန်ကြ ားချက်ကို   တမင်သက်သက်  
ဂရုမမူေနခဲ့ပါက ထို့ေနာက်၊ ထိုအလုပ်သမားကို အရည်အချင်းပြ ည့် ဆရာ၀န်ဖြ င် ့ မှန်မှန် 
ကုသခြ င်းမရှိခဲ့ဟူ၍လည်းေကာင်း၊ ထို့သို့ငြ ငး်ပယ်ခြ ငး်၊ သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်ခြ ငး်၊ 
သို့မဟုတ် ဂရုမမူေနခြ င်းသည် အမှုဖြ စ်ပံုအေခြ အေနအရ  မဖြ စ်ထိုက်ဟူ၍လည်းေကာင်း၊ 
ထိုအေကြ ာင်းေကြ ာင့် ဒဏ်ရာအေြခအေနပို၍ ဆိုးခဲ့သည်ဟူ၍လည်းေကာင်း၊ ေနာင်အခါ 
တွင် ်သက်ေသထင်ရှားခဲ့ပါက၊ ထိုဒဏ်ရာနှင့် ထိုဒဏ်ရာေကြ ာင့်ြဖစ်ေသာ မသန်စွမ်းမှုသည် 
အကယ်၍ အရည်အချင်းပြ ည့် ဆရာ၀န်ဖြ င့် မှန်မှန်ကုသခြ ငး်ကို အလုပ်သမားခံခဲ့ရလျှင် 
 ဖြ စ်ထိုက်သည်ဟ ု ေမျှာ်လင့်ရေသာသဘာ၀နှင့် ကာလအတိုင်းဖြ စ်သည်ဟ ု မှတ်ယူရမည်၊ 
ေလျာ်ေကြ းကို ေပးစရာ ရှိလျှင် ယင်းနှင့်အညီေပးရမည်။ 
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စာချုပ်ဖြ င့်လုပ်ကုိင်ခြ င်း 
၁၂။ (၁) လူတစ်ေယာက်(ဤပုဒ်မတွင် ဤမှေရှ့၌ မူရင်းအလုပ်ရှင်ဟုေဖာ်ြပသ)ူသည် မိမိ၏ 

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်း၊ သို့မဟုတ် ၊ စီးပွားလုပ်ငန်း၏ အစိတ်အပိုင်း  ဖြ စေ်သာလုပ်ငန်း 
တရပ်လုံးကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ တစိတ်တပိုင်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ 
 ကီးမှူး၍ဖြ စ်ေစ၊ လုပ်ကိုင်ေစရန်အတွက်၊  အဆိုပါလုပ်ငန်း  လုပ်ကိုင်စဥ်အတွင်း၊ 
သို့မဟုတ်၊ အဆိုပါလုပ်ငန်းကိစ္စအလို့ငှာ အခြ ားလတူစ်ေယာက် (ဤပုဒ်မတွင် ဤမှေရှ့၌ 
စာချုပ်ဖြ င် ့လုပ်ကိုင်သူဟု ေဖါ်ပြ သူ) နှင် ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပါက၊ မူရင်းအလုပ်ရှင်သည်  ထို 
လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရာတွင်ခိုင်းေစသည့် အလုပ်သမားအား အကယ်၍ မိမိကိုယ်တိုင ်
ခိုင်းေစခဲ့လျှင် ေပးရန်တာ၀န်ရှိမည် ့ ေလျာ်ေကြ းေငွကိုေပးရန် တာ၀န်ရှိေစရမည်။ 
ေလျာ်ေကြ းကို မူရင်းအလုပ်ရှင်ထံမှ ေတာင်းခံပါက ဤအက်ဥပေဒသည် အလုပ်ရှင်ဟ ု
ေဖါ်ပြ သည့်ေနရာတွင ် မူရင်းအလုပ်ရှင်ဟု  အစားထိုး၍ေဖာ်ပြ သကဲ့သို့ အတည်ဖြ စ်ေစရ 
မည်။ သို့ရာတွင်၊ တိုက်ရိုက်အလုပ်ခိုင်းေစေသာ အလုပ်ရှင်လက်ေအာက်တွင ် ရရှိသည့် 
အလုပ်သမား၏ အခေကြ းေငွကိုမူတည်၍ ေလျာ်ေကြ းေငွကိ ုတွက်ချက်ရမည်။ 
(၂) မူရင်းအလုပ်ရှင်သည် ဤပုဒ်မအရေလျာ် ေကြ းေပးရန် တာ၀န်ရှိေသာအခါတွင်  
သူသည်စာချုပ်ဖြ င့် လုပ်ကိုင်သူထံမှ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားက ေလျာ်ေကြ း 
ေတာင်းယူခဲ့နိုင်သည့် အခြ ားသူတစ်ဦးဦးထံမှ ေသာ်လည်းေကာင်း အေလျာ်ရပိုင်ခွင် ့ ရရှ ိ
ေစရမည်။  ထို့အပြ င ် ကိုယ်တိုင်ပင်လျှင ် မူရင်းအလုပ်ရှင်ဖြ စ်ေသာစာချုပ်ဖြ င့် လုပ်ကိုင်သူ 
တစ်ေယာက်သည် ဤပုဒ်မအရ ေလျာ်ေကြ းေပးရန် သို့မဟုတ်၊ မူရင်းအလုပ်ရှင်အား 
အေလျာ်ေပးရန် တာ၀န်ရှိေသာအခါတွင် သူသည်အလုပ်သမားက ေလျာ်ေကြ းေတာင်းယူ 
ခဲ့နိုင်သည့်၊ စာချုပ်ဖြ င် ့လုပ်ကိုင်သူအေနမျိုးဖြ င် ့မိမိနှင့်ဆက်သွယ်သူ တဦးဦးထံမှ  အေလျာ် 
ရပိုင်ခွင့်ရှိေစရမည်။ ထိုအေလျာ်ရပိုင်ခွင့်နှင့် လည်းေကာင်း၊ အေလျာ်ေပးေငွနှင့် 
လည်းေကာင်း၊ ပတ်သက်ခဲ့သမျှ  ပြ ဿနာအားလုံးကို အကယ်၍သေဘာတူညီမှု မရှိပါက 
ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီက ေဖြ ရှင်းေပးရမည်။ 
(၃) ဤပုဒ်မတွင်ပါရှိသည် ့     မည်သည့်အချက်ကမ ှ   အလုပ်သမားတစ်ဦးအား     မူလ 
အလုပ်ရှင်၏အစား စာချုပ်ဖြ င့်လုပ်ကိုင်သူထံမှ ေလျာ်ေကြ းမေတာင်းခံရန် တားမြ စသ်ညဟ် ု
မမှတ်ယူရ။ 
(၄) မူရင်းအလုပ်ရှင်က လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သည့်၊ သို့မဟုတ် လုပ်ကိုင်ေလ့ရှိသည် ့ဥပစာ 
သို့မဟုတ်  သူ၏ကးီကြ ပ်မှု၊  သို့မဟုတ်  စီမံအုပ်ချုပ်မှုေအာက်တွင်ရှိေသာ   ဥပစာေပါ် 
တွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အထဲတငွ်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ေသာ် 
လည်းေကာင်း မဟုတ်ဘဲ အခြ ားတေနရာရာတွင် မေတာ်တဆထိခုိက်မှု  ဖြ စ်ပွားခဲ့ပါက၊ 
ဤပုဒ်မသည် သက်ဆိုင်ခြ င်းမရှိေစရ။ 
 

အလုပ်ရှင်က သူစိမ်းထံမှ ရပုိင်ခွင့် 
၁၃။ အလုပ်သမားတစ်ဦးသည် ေလျာ်ေကြ းေပးေသာ သူမဟုတ်သည့် အခြ ားသူတစဦ်းတွင ်
နစ်နာေကြ းေပးရန် ဥပေဒအရတာ၀န်ရှိေစသည့် အေြခအေနတွင ်  ဖြ စ်ပွားေသာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု 
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အတွက် ေလျာ်ေကြ းေတာငး်ယူခဲ့ပြ းီဖြ စ်ပါက၊ ေလျာ်ေကြ းေပးခ့ဲေသာ သူသည်လည်းေကာင်း၊ ပုဒ်မ 
(၁၂)အရ ေလျာ်ေကြ းေပးရန် ညွှန်ကြ ားခြ င်းခံခဲ့ရေသာ သူသည်လည်းေကာင်း၊ အထက်တွင ်ဆိုခဲ့ 
သည့်အတိုင်း နစ်နာေကြ းေပးရန် တာ၀န်ရှိသူထံမှ အေလျာ်ရပိုင်ခွင့် ရှိေစရမည်။ 
အလုပ်ရှင်ေဒ၀ါလီဖြ စ်ခြ င်း 
၁၄။ (၁) အလုပ်ရှင်တဦးသည် ဤအက်ဥပေဒအရ အလုပ်သမား တဦးဦးအား ေပးရန်တာ၀န်   

နှင့်ပတ်သက်၍ အာမခံလုပ်ငန်းရှင် တဦးဦးနှင့်စာချုပ် ချုပ်ဆိထုားပါက အကယ်၍ 
အလုပ်ရှင ် ေဒ၀ါလီဖြ စ်လျှင်ေသာ်လည်းေကာင်း သူ၏မြ ရီှင်များနငှ့် အေကးေလျာ့ဆပ်မှု 
သေဘာတူညီချက်၊ သို့မဟုတ် ေစ့စပ်မှုအစီအစဥ်ပြ ုလုပ်လျှင ် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
အလုပ်ရှင်သည် ကုမ္ပဏီတခုဖြ စ၍်  ထိုကုမ္ပဏီကိ ု ဖျက်သိမ်းရန ် လုပ်ငန်းစတင်ပြ ီး  ဖြ စ်လျှင် 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိုတာ၀န်အတွက် အာမခံလုပ်ငန်းရှင်များ၏ အေပါ်တငွ်ရှိသည် ့ 
အလုပ်ရှင်၏ အခွင့်အေရးသည်  ေဒ၀ါလီဖြ စ်ခြ ငး်၊  သို့မဟုတ ်  ကုမ္ပဏ ီဖျက်သိမ်းခြ ငး်တို့ 
နှင့်ပတ်သက်၍ အာဏာတည်ဆ ဲဥပေဒတခုခုတွင် မည်ကဲ့သို့ပါရှိေစကာမူ   အလုပ်သမား 
ထံသို့ လွှေြပာင်း၍ အလုပ်သမားထံတွင ်  တည်ရှိေစရမည်၊ ထိုကဲ့သို့ လဲွှေပြ ာင်းသည့်အခါ 
အာမခံလုပ်ငန်းရှင်များသည် မိမိတို့ပင်လျှင် အလုပ်ရှင်ဖြ စ်သကဲ့သို့ တူညီေသာ အခွင့် 
အေရးများ၊ အကာအကွယ်များနှင့် တာ၀န်များရှိေစရမည်၊ သို့ရာတွင် အာမခံလုပ်ငန်းရှင ်
များသည် အလုပ်ရှင်အားေပးရမည့် တာ၀န်ထက်ပို၍ အလုပ်သမားအားေပးရန ် တာ၀န် 
မရှိေစရ။ 
(၂) အာမခံလုပ်ငန်းရှင်များက   အလုပ်သမားအားေပးရန်   တာ၀န်သည်အလုပ်ရှင်က 
အလုပ်သမားအားေပးရန ် တာ၀န်ေအာက် ေလျာ့နည်းေနပါက အလုပ်သမားသည ်ေဒ၀ါလီ 
အမှု သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်းေရးအမှုတွင ်   ထိုကျန်ေငွကို   အေထာက်အထားပြ ၍ 
ေတာင်းခံနိုင်သည်။ 
(၃) ပုဒ်မခွဲ(၁)တွင ်ရည်ညွှန်းထားသကဲ့သို့ေသာ ကိစ္စတစ်ခုခ ုတွင်အလုပ်ရှင်နှင့် အာမခံ 
လုပ်ငန်းရှင်များ၏ သေဘာတူစာချုပ်သည် (အာမခံေကြ းေပးရန် စည်းကမ်းချက်မှလွဲ၍) 
စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ခုခုကိ ု   အလုပ်ရှင်က မလိုက်နာေသာေကြ ာင် ့ပျက်ပြ ယ်ပါက 
သို့မဟုတ်၊ ပျက်ပြ ယ်ေစနိုင်ပါက ထိုပုဒ်မခွဲပါ  ပြ ဌာန်းချက်များသည ်ထိုသေဘာတူစာချုပ် 
မပျက်ပြ ယ်သကဲ့သို့ သို့မဟုတ် မပျက်ပြ ယ်ေစနိုင်သကဲ့သို့ သက်ဆိုင်ေစရမည်၊ ထို့ပြ င် 
အာမခံလုပ်ငန်းရှင်များသည် ေဒ၀ါလီအမှု၊ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်းခြ င်း အမှုတွင် 
အလုပ်သမားအား ေပးခဲ့ေသာေငွကို အေထာက်အထားပြ ု၍ ေတာင်းခံနိုင်သည်။ 

သို့ရာတွင ်အလုပ်သမားသည် ေဒ၀ါလီအမှု  သို့မဟုတ်  ကုမ္ပဏ ီဖျက်သိမ်းေရးအမှု 
တငေ်ကြ ာင်းကိုသိရိှပြ းီေနာက် မေတာ်တဆထိခုိက်မှု  ဖြ စ်ခြ င်းနှင့်ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း၊ 
ယင်းေကြ ာင့်  မသန်စွမ်းမှုဖြ စ်ခြ ငး်နငှ် ့ ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း၊ အာမခံလုပ်ငန်းရှင်များ 
ထံ ေစာနိုင်သမျှေစာစွာ အေကြ ာင်းကြ ားစာေပးပို့ရန ်ပျက်ကွက်ခဲ့ေသာ်၊ မည်သည့်အမှုတွင် 
မဆိ ု  ဤပုဒ်မခွဲပါပြ ဌာန်းချက်များသည် သက်ဆိုင်ခြ င်းမရှိေစရ။ 
(၄) ရန်ကုန်မြ ို့ ေဒ၀ါလီဖြ စ်ခြ င်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၄၉ အရေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
 မြ န်မာနိုင်ငံ ေဒ၀ါလီဖြ စ်ခြ ငး် အက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၁ အရေသာ်လည်းေကာင်း၊  မြ န်မာနိုင်ငံ 
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ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၂၃၀ အရေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေဒ၀ါလီဖြ စ်သူပိုင်ပစ္စည်းများ 
ခွဲေဝရာ၌၊ သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းသည့်  ကုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်းအရပ်ရပ်ကိ ု  အခြ ားေကးအားလုံး 
၏   အလျင်ေပးရန်  ခွဲေဝရာ၌ပါ၀င်သည့်  အေကးများထတဲွင်   ေဒ၀ါလီဖြ စ်ေကြ ာင်း စီရင် 
ဆုံးဖြ တ်ေသာ အမိန့်ချမှတ်သည့်ေန့၊ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်းမှု စတင်သည့်ေန့မတိုင်မ ီ
တာ၀န်ကျ ေရာက်ခဲ့ေသာ ေလျာ်ေကြ းအတွက် ကျသင့်ေငွပါ၀င်သည် ဟုမှတ်ယူရမည်၊ 
ထို့အပြ င ်အက်ဥပေဒများသည် ယင်းနှင့်အညီ အကျို းသက်ေရာက်ေစရမည်။ 
(၅) ေလျာ်ေကြ းေငွသည် လ၀က်တကိမ ် ထုတ်ေပးေငွဖြ စ်လျှင် ထိုအတွက် ကျသင်ေ့ငွ 
သည် လဝက်တကိမ ်ထုတ်ေပးေငွကို ေပြ ာင်းလဲနိုင်၍ ပုဒ်မ ၇ အရ  ေလျှာက်လွှာတင်လျှင် 
ေပြ ာငး်လဲနိုင်သည့် တလုးံတခဲတည်း ထုတ်ေပးေငွပမာဏဖြ စ်သည်ဟ ု ဤပုဒ်မအလို့ငှာ 
မှတ်ယူရမည်။ ထို့အပြ င ် ထိုေငွေကြ းပမာဏနှင့် ပတ်သက်ေသာ ေလျာ်ေကြ းမငး်ကးီ၏ 
သက်ေသခံ လက်မှတ်သည် အပြ းီသတ်သက်ေသအေထာက်ထား  ဖြ စ်ေစရမည်။ 
(၆) ပုဒ်မခွဲ(၄)ပါ  ပြ ဌာန်းချက်များသည ် အာမခံလုပ်ငန်းရှင်က ပုဒ်မခွဲ (၃)အရ 
အေထာက်ထားပြ ၍ ေတာင်းခံပိုင်ခွင့်ရိှေသာ ေကြ းေငွကိစ္စတွင် သက်ဆိုင်ေစရမည်။ 
သို့ရာတွင် ပုဒ်မခွဲ (၁)တွင် ရည်ညွှန်းထားသကဲ့သို့ ေဒ၀ါလီဖြ စ်သူ သို့မဟုတ်   ဖျက်သိမ်း 
ေသာကုမ္ပဏီက အာမခံလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် သေဘာတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားလှျင်၊ ထိုပြ ဌာနး် 
ချက်များသည် မသက်ဆိုင်ေစရ။ 
(၇) ကုမ္ပဏီတခုသည်  ပြ န်လည်ဖွဲ့စည်းရန် သို့မဟုတ် အခြ ားကုမ္ပဏီတခုနှင့် ေပါင်းစပ် 
ရန်ကိစ္စသက်သက်အတွက ် မိမိအလိုအေလျာက် ဖျက်သိမ်းခြ င်းဖြ စ်ပါက ဤပုဒ်မသည ်
မသက်ဆိုင်ေစရ။ 

သေ င်္ဘာသားများနှင်လ့ည်းေကာင်း၊ မာလိန်မှူးများနှင့်လည်းေကာင်း သက်ဆိုင်ေသာ အထူးပြ ဌာန်း 
ချက်များ 
၁၅။ ဤအက်ဥပေဒသည် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ ပြ ုပြ င်ချက်များကို မဆန့်ကျင်ေစဘဲ၊ သေ င်္ဘာ 
မာလိန်မှူ းများ၊ သို့မဟုတ် သေ င်္ဘာသားများဖြ စ်သည့် အလုပ်သမားများ၏ကိစ္စတွင ်သက်ဆိုင်ေစရ 
မည်။ 

(၁) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူသည် သေ င်္ဘာမာလိန်မှူးဖြ စ်လျှင်ကလွှ၍၊ မေတာ်တဆ 
ထိခိုက်မှု ဖြ စေ်ကြ ာင်း၊ အေကြ ာင်းကြ ားစာနငှ့် ေလျာ်ေကြ းေတာငး်ခံလွှာတို့ကိ ု သေ င်္ဘာ 
မာလိန်မှူ းထံသို့၊ သူပင်လျှင် အလုပ်ရှင်ဖြ စ်ဘိသကဲ့သို့ ေပးအပ်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် 
မေတာ်တဆထိခိုက်မှုဖြ စ်ခြ င်း၊ သို့မဟုတ် မသန်စွမ်းမှု စတင်ဖြ စ်ပွား ခြ င်းသည်သေ င်္ဘာေပါ် 
တွင် ဖြ စ်ပါက သေ င်္ဘာသားတစ်ဦးသည် မေတာ်တဆ ထိခိုက်မှုဖြ စေ်ကြ ာင်း အေကြ ာင်း 
 ကြ ားစာ တစ်စုံတစ်ရာေပးရန် မလိုေစရ။  
(၂) သေ င်္ဘာမာလိန်မှူ း သို့မဟုတ် သေ င်္ဘာသားတစ်ဦးေသဆုံးပါက ေလျာ်ေကြ း 
ေတာင်းခံသူသည် အဆိုပါေသဆုံးေကြ ာငး် သတင်းကိုရရှိပြ းီေနာက် ေခြ ာက်လအတွင်းတွင် 
ေလျာ်ေကြ းေတာင်းခံရမည်၊ သို့မဟုတ် သေ င်္ဘာသည်သေ င်္ဘာေပါ်၌ ပါသူအားလုံးနှင့် 
အတူေပျာက်ဆုံးသွားပါက သို့မဟုတ် ေပျာက်ဆုးံသွားသည်ဟု မှတယ်ူရပါက၊ ထိုသေ င်္ဘာ 
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ေပျက်ဆုံးသွားေသာရက် သို့မဟုတ် ေပျာက်ဆုံးသွားသည်ဟု ယူဆရေသာ ရက်မှတစ်ဆယ့် 
ရှစ်လအတွင်း ေလျာ်ေကြ းေတာင်းခံရမည်၊၊ 
(၃) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ မာလိန်မှူး သို့မဟုတ် သေ င်္ဘာသားသည် ဗြ တိိသျှဒိုမီနီယံ 
နယ်ပယ်တစ်ေနရာရာ၌ သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြ ားတိုင်းပြ ည်တစ်ပြ ည၌် အလုပ်ထုတ်ခံရပါက 
သို့မဟုတ် ကျန်ေနရစ်ခဲ့ပါက ထိုအရပ်ေဒသမှ တရားမတရားသူကီး သို့မဟုတ် ရာဇဝတ် 
တရားသူကးီ သို့မဟုတ် ထိုနိုင်ငံခြ ားတိငု်ပြ ည်ရှိ ေကာင်စစ်အရာရိှကမှတ်ယူ၍ မှတယူ် 
သူကေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီဥက္ကထံသို့ ေပးပို့ခ့ဲေသာ ကျမ်းကျိန်အစစ်ခံချက်များသည် - 

(က) အကယ်၍ အစစ်ခံချက်ကို မှတ်ယူသည့် တရားမတရားသူကီး သို့မဟုတ်  
ရာဇဝတ်တရားသူကီး သို့မဟုတ် ေကာင်စစ်အရာရှိက မှန်ကန်ေကြ ာင်း လက်မှတ် 
ေရးထိုးထားလှျင်၊  
(ခ) အကယ်၍တရားမှမှု တရားခံ သို့မဟုတ် စွပ်စွဲခံရသူသည်၊ သူကိုယ်တုိင် 
 ဖြ စ်ေစသ၏ူ ကိုယ်စားလှယ်ဖြ င့်ဖြ စ်ေစသက်ေသကို ပြ န်လည်စစ်ေမးခွင့်ရရှိခဲ့လျှင်၊ 
ထို့ပြ င် 
(ဂ) အကယ်၍ အစစ်ခံချက်ကို ရာဇဝတ်မှုတစ်ခု စစ်ေဆးရာတငွ ် ပြ ုလုပ်ခဲ့လျှင်၊ 
ထိုအစစ်ခံချက်ကိ ု အစွပ်အစွဲခံရသူ၏ ေရှ့ေမှာက်တွင်ပြ ုလုပ်ခဲ့ေကြ ာငး် သက်ေသ 
ထင်ရှားပါက ေလျာ်ေကြ းေတာငး်ခံမှုအတည်ဖြ စ်ေစရန် အမှုများတွင ် သက်ေသခံ 
အဖြ စ် ဖြ င့်လက်ခံရမည်။ 
 ထို့ပြ င်ထိုကဲ့သို့ေသာ အစစ်ခံချက်ကို လက်မှတ်ေရးထိုးသည့် လက္ခဏာရှိသူ 
၏လက်မှတ် သို့မဟုတ် ရာထူးအဆင့်အတန်းကိ ုမှန်ကန်ေကြ ာငး် အေထာက်အထား 
 ပြ ရန်မလိုေစရ၊ ထို့ပြ င် တရားမမှုတရားခ ံသို့မဟုတ် စွပ်စွဲခံရသူသည် သက်ေသကိ ု
 ပြ န်လှန်စစ်ေမးရန် အခွင့်အေရးရရှိခဲ့ေကြ ာင်းနှင့် အစစ်ခံချက်ကို ရာဇဝတ်မှု 
တစ်ခုတွင် ပြ ုလုပ်ခဲ့လျှင ် စွပ်စွဲခံရသူ၏ေရှ့ေမှာက်တွင် ပြ ုလုပ်ခဲ့ေကြ ာင်း၊ အဆိုပါ 
ပုဂ္ိုဂ လ်၏ သက်ေသခံလက်မှတ်သည် ဆန့်ကျင်ဖက် အေထာကအ်ထား မပြ နိုင်လျှင် 
ထိုသူသည် ထိုအခွင့်အေရး ရရှိခဲ့ေကြ ာင်းနှင့် ထိုအစစ်ခံချက်ကိ ု ထိုကဲ့သို့ပြ ုလုပ် 
ခဲ့ေကြ ာငး် လုံေလာက်ေသာသက်ေသခံချက် ဖြ စ်ေစရမည်။ 

(၄) မှီခိုသူတစ်ေယာက်မှမကျန်ရစ်ခဲ့ဘ ဲ သေ င်္ဘာမာလိန်မှူ း သို့မဟုတ် သေ င်္ဘာသား 
တစဦ်း ေသဆုးံမှုကိစ္စတွင် အကယ်၍သေ င်္ဘာပိုင်ရှင်သည် ကုန်သွယ်သေ င်္ဘာများနှင့် 
ပတသ်က်၍ ပြ ည်ေထာင်စုမြ န်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ တည်ဆဲဖြ စ်သည့် ဥပေဒတစ်ခုတစ်ခုအရ 
သေ င်္ဘာမာလိန်မှူ း သို့မဟုတ် သေ င်္ဘာသားအား သဂြ င်္ိုလ်စရိတ်ကို ေပးရန်တာဝန်ရှိပါက 
ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီသည် ပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခွဲ ၁ အရအပ်နှံထားေသာ ေလျာ်ေကြ းေင ွအပြ ည့် 
အစုကံို ထိုပုဒ်မ၏ ပုဒ်မခွဲ ၄ ၌ ရည်ညွှန်းထားသည့် နှုတ်ယူခြ ငး်များကို မပြ ုလုပ်ဘဲ 
အလုပ်ရှင်အား ပြ န်လည်၍ေပးရမည်။ 
(၅) ထိုထိခုိက်ဒဏ်ရာရသ ူ သေ င်္ဘာမာလိန်မှူး သို့မဟုတ် သေ င်္ဘာသားအား 
ေစာင့်ေရှာက်ေသာ စရိတ်ေငွများ ကျခံရန်အတွက် ကုန်သွယ်သေ င်္ဘာများနှင့် ပတ်သက်၍ 
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 ပြ ည်ေထာင်စုမြ န်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ တည်ဆဲဖြ စ်သည့် ဥပေဒတစ်ခုခုအရ သေ င်္ဘာပိုင်ရှင် 
တွင် တာဝန်ရှိသည့် ကာလအတကွ ်လဝက်တစ်ကမိထ်ုတ်ေပးေငွကို ေပးရန်မလို၊ 

ေလျာ်ေကြ းနှင့်ပတ်သက်သည့် အစီရင်ခံစာများ 
၁၆။ ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီ ဥက္ကဌသည်  ပြ န်တမ်းတွင် အမိန့်ေကြ ာ် ငြ ာစာထုတ်ပြ န်၍ အလုပ် 
သမားများအား ခိုင်းေစေသာပုဂ္ဂုလ်တိုင်း သို့မဟုတ်၊ သတ်မှတ်ထားသည့် ထိုပုဂ္ဂိုလ ် အမျိုး 
အစားတိုင်းသည် လွန်ခဲ့ေသာနှစ်အတွင်း အလုပ်ရှင်ကေလျာ်ေကြ းေပးခဲ့ပြ ီးဖြ စ်သည့် ထိခိုက် 
ဒဏ်ရာရမှု အေရအတွက်ကိုလည်းေကာင်း၊ ထိုေလျာ်ေကြ းေငွပမာဏကုိ လည်းေကာင်း၊ 
ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီဥက္ကဌက ညွှန်ကြ ားသည့် ေလျာ်ေကြ းနှင့်ပတ်သက်ေသာ အခြ ားအချက် 
အလက်များနှင့်အတူေဖာ်ပြ လျက် မှန်ကန်ေသာအစီရင်ခံစာတစ်ေစာင်ကို အဆိုပါအမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ 
တွင် သတ်မှတ်သည့်အချိန်၌ သတ်မှတ်သည် ့ပုံစံ ဖြ င့် သတ်မှတ်သည် ့ အာဏာပုိင်ထံသုိ့ ေပးပို့ရမည် 
ဟု ညွှန်ကြ ားနိုငသ်ည်။ 
စာချုပ်ချုပ်၍ တာ၀န်ေရှာင်ခြ င်း 
၁၇။ အလုပ်သမားတစ်ဦးက အလုပ်ကုိအေကြ ာင်းပြ ု၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်တာ၀န် 
ထမ်းေဆာင်ေနချိန်အတွင်းတွင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဖြ စ်ပွါးေသာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအတွက် 
အလုပ်ရှင်ထံမှ ေလျာ်ေကြ းရပိုင်ခွင့်ကို စွန့်လွှတ်ေကြ ာင်းသေဘာတူစာချုပ်၊ သို့မဟုတ် သေဘာ 
တူညီချက်သည် ၁၉၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်မတိုင်မှီ  ပြ ုလုပ်သည် ဖြ စ်ေစ ေကျာ်လွန်မှ ပြ ုလုပ် 
သည် ဖြ စ်ေစ၊ ဤအက်ဥပေဒအရ ပုဂ္ဂုလ်တစ်စုံတဦး၏ ေလျာ်ေကြ းေပးရန် တာ၀န်ကိုပယ်ဖျက်ရာ 
ေရာက်သည်နှင် ့အမျှ သို့မဟုတ် ေလျာ့ေပါ့ရာေရာက်သည်နှင့်အမျှ ပျက်ပြ ယ်ေစရမည်။ 
အသက်နှင့်ပတ်သက်ေသာအေထာက်အထား 
၁၈။ အလုပ်ရုံတခုတွင် သူ၏အလုပ်ကိုအေကြ ာင်းပြ ု၍ သူ၏အလုပ်တာ၀န ်ထမ်းေဆာင်ေနချိန် 
အတွင်း ဖြ စ်ေပါ်သည့် မေတာ်တဆထိခိုက်မှုေကြ ာင့် ဒဏ်ရာရရှိသူ၏ အသက်နှင့်ပတသ်က်၍ 
 ပြ ဿနာ တစုံတရာေပါ်ေပါက်ပါက ထိုဒဏ်ရာရမှု မဖြ စ်ပွားမှီ အလုပ်ရုံများအက်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၂ 
သို့မဟုတ် ၅၂ အရ၊ ထိုသူနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ေပးထားသည့်သက်ေသခံ လက်မှတသ်ည်  
ထိုသူ၏ အသက်နှင့်ပတ်သက်၍ အပြ းီသတ်အေထာက်အထား ဖြ စ်ေစရမည်။ 
 ပြ စ်ဒဏ်များ 
၁၉။ (က) (၁) မည်သူမဆိ-ု 

(က)  ပုဒ်မ(၁၀)၊ ပုဒ်မခွဲ(၃)အရ၊ မိမိထားရှိရန် လိုအပ်ေသာအေကြ ာင်း 
 ကြ ားစာ စာအုပ်ကုိထားရှိရန် ပျက်ကွက်လျှင်၊ သို့မဟုတ် 
(ခ) ပုဒ်မ ၁၀(က)၊   ပုဒ်မခွဲ(၁)အရ မိမိေပးပို့ရန်လိုအပ်ေသာ   ထွက်ဆုိ 
စာကို ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီ ထံေပးပို့ရန်ပျက်ကွက်လှျင်၊ သို့မဟုတ် 
(ဂ) ပုဒ်မ ၁၀ (ခ) အရ၊   မိမိေပးပုိ့ရန်လိုအပ်ေသာ   အစီရင်ခံစာကို   
ေပးပို့ရန် ပျက်ကွက်လျင် သို့မဟုတ် 
(ဃ) ပုဒ်မ ၁၆ အရ၊ မိမိေပးရန်လိုအပ်ေသာ အစီရင်ခံစာကိုေပးရန် 
ပျက်ကွက်လျင် ေငွကျပ်တစ်ရာအထိ ေငွဒဏ်အပြ စ်ေပးခြ င်းခံရမည်၊ 
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(၂) ဤပုဒ်မအရ တရားစဲွဆိုခြ ငး်ကို  ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီကိုယတ်ိုင ်  သို့မဟုတ ်
ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီ၏  ကိုတင်ခွင့်ပြ ုချက်ဖြ င့်မှလွဲ၍ မပြ ုလုပ်ရ၊ ထို့ပြ င်ပြ စမ်ှု 
ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲသည့်ေန့မှ  ေခြ ာက်လအတွင်းတွင ်  ထိုအေကြ ာင်း 
တိုင်တန်းခြ င်းမပြ ုပါက  ဤပုဒ်မအရ  ပြ စ်မှုတခခုကုို မည်သည့်တရားရုံးကမှ လက်ခံ 
စစ်ေဆးခြ ငး် မပြ ုရ၊ 

အခန်း(၃) 
ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီများ။ 

ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီထံလွှအပ်ခြ င်း 
၁၉။ (၁) ဤအက်ဥပေဒအရအမှုတခုခု၌ (ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူသည် အလုပ်သမား ဟုတ်သည်  

မဟုတ်သည်ဆိုသည့်  ပြ ဿနာအပါအဝင်) လူတေယာက်၏ ေလျာ်ေကြ းေပးရန ်တာဝန်နှင့် 
ပတ်သက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ (မသန်စွမ်းမှုအမျို းအစား သို့မဟုတ် အတိုင်းအတာနှင် ့
ပတ်သက်သည့်  ပြ ဿနာအပါအဝင်) ေလျာ်ေကြ းေပးရမည့် ေငွပမာဏ သို့မဟုတ် အချိန ်
ကာလနှင့်ပတ်သက်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊  ပြ ဿနာတခုခုေပါ်ေပါက်ပါက၊ ထိုပြ ဿနာကို 
သေဘာတူညီချက်မရှိခ့ဲလျှင််၊ ေလျာ်ေကြ းမငး်ကးီက ေဖြ ရှင်းေပးရမည်။ 
(၂) ဤအက်ဥပေဒအရ ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီက ေဖြ ရှင်းရန်၊ ဆုံးဖြ တ်ရန၊်  သို့မဟုတ် 
ေဆာင်ရွက်ရန်ဖြ စ်သည့်   ပြ ဿနာတခုခုကိုေဖြ ရှင်းရန်၊  ဆုံးဖြ တ်ရန်၊  သို့မဟုတ် ေဆာင်ရွက ်
ရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဤအက်ဥပေဒအရ ကျေရာက်ေသာ တာဝန်တခုခုကိ ုအတည်ဖြ စ ်
ေစရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊  မည်သည့်တရားမတရားရုံးတွင်မှ စီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိေစရ။ 

ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီများခန့်အပ်ခြ င်း 
၂၀။ (၁) ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီဥက္ကသည်၊  ပြ န်တမ်းတွင် အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န၍် 

ပုဂ္ဂုလ်တစ်ဦးဦးကို ထိုအမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာတွင် သီးခြ ားေဖာ်ပြ သည့် အရပ်ေဒသတခုအတွက် 
အလုပ်သမား ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီအဖြ စ်ဖြ င် ့ခန့်အပ်နိုင်သည်။ 
(၂) အရပ်ေဒသတခုခုအတွက် ေလျာ်ေကြ းမငး်ကီးတစ်ဦးထက် ပို၍ခန့်ထားပါက 
ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီဥက္ကဌသည် အထူးအမိန့်ဖြ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အေထွေထွအမိန့်  
 ဖြ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိုသူတို့၏ အလုပ်ခွဲေဝပုံကို စီစဥ်နိုင်သည်။ 
(၃) ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီ တဦးဦးသည် ဤအက်ဥပေဒအရ ဆုံးဖြ တရ်န် မိမိထံ လွှဲအပ် 
သည့်ကိစ္စတခုခုကုိ  ဆုံးဖြ တ်ရန်အတွက်  စုံစမ်းစစ်ေဆးေနေသာကိစ္စနှင့်  ပတ်သက်ေသာ 
ကိစ္စတခုခုကိ ု အထူးသိရှိနားလည်သူတစ်ဦး သို့မဟုတ် အများကို ထိုစံုစမ်းမှုမှ မိမိအား 
ကူညီ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ေရွးချယ်နိုင်သည်။ 
(၄) ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီတိုင်းသည်ရာဇသတ်ကးီပါ အဓိပ္ပါယ် ေဖာ်ပြ ချက်တွင် အကျုံးဝင ်
ေသာ  ပြ ည်သူ့ဝန်ထမ်းတဦးဖြ စ်သည်ဟ ုမှတယ်ူရမည်။ 

အမှုအခင်းများ စစ်ရန်ဌာနနှင့် လွှဲေပြ ာင်းခြ ငး် 
၂၁။ (၁) ဤအက်ဥပေဒအရ ကိစ္စတခုခုကို ေလျာေ်ကြ းမငး်ကးီကိုယတ်ိုင ် သို့မဟုတ် 

ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီ၏ ေရှ့ေမှာက်တွင် ေဆာင်ရွက်ရန်ဖြ စ်ပါက  ထိုကိစ္စကို  ဤအက်ဥပေဒ 
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ပါ ပြ ဌာန်းချက်များနှင့် ဤအက်ဥပေဒအရ ပြ ုလုပ်သည့် နည်းဥပေဒများကို မဆန့်ကျင်ေစဘဲ 
ဒဏ်ရာရမှုြဖစ်ေစသည့် မေတာ်တဆထိခိုက်မှုဖြ စ်ခဲ့ေသာ အရပ်ေဒသဆုိင်ရာ ေလျာ်ေကြ း 
မင်း ကီးကိုယ်တုိင ်သို့မဟုတ် သူ၏ေရှ့ ေမှာက်တွင် စစ်ေဆးရမည်။ 

သို့ရာတွင်အလုပ်သမားသည် သေ င်္ဘာမာလိန်မှူး၊ သို့မဟုတ် သေ င်္ဘာသားတစ်ဦး 
 ဖြ စ်ပါက ထိုကိစ္စကိုသေ င်္ဘာပိုင်ရှင်၊ သို့မဟုတ် သေ င်္ဘာကိုယ်စားလှယ် ေနထိုင်သည့်အရပ်၊ 
သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့်အရပ်ေဒသဆိုင်ရာ ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီကိုယ်တိုင်၊ 
သို့မဟုတ် သူ၏ေရှ့ ေမှာက်တွင် စစ်ေဆးရမည်။ 
(၂) အကယ်၍ ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီသည် မိမိထံတွင်ေရာက်ရှိေနသည့်  ဤအက်ဥပေဒ 
အရအမှုအခင်းတခုခု၏ အမှုသည်တစ်ဦးဦးက ထိုကိစ္စကို အခြ ားေလျာ်ေကြ းမငး်ကးီ 
တစဦ်းဦးက ပိုမိုအဆင်ေပြ စွာ ေဆာင်ရွက်နုိင်မည်ဟု တင်ပြ ခြ င်းကို စိတ်ေကျနပ်ပါက၊ 
ဤအက်ဥပေဒအရ ပြ ုလုပ်သည့်နည်းဥပေဒများကို   မဆန့်ကျင်ေစဘဲ  ထိုကိစ္စကို အစီရင်ခံ 
ရန် သို့မဟုတ် အပြ ီးသတ်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ထိုအခြ ားေလျာ်ေကြ းမင်းကးီထံသို့ 
လွှ ေြပာင်းေပးရန် အမိန့်ချမှတ်နုိင်သည်။ ထို့ကဲ့သုိ့အမိန့်ချမှတ်ပါက ယင်းကိစ္စကို ဆုံးဖြ တ် 
နိုင်ရန်အတွက ်သက်ဆိုင်ေသာ စာရွက်စာတမ်းအားလုံးကို   ထိအုခြ ား ေလျာ်ေကြ းမင်းကီး 
ထံသို့ ချက်ခြ င်းေပးပို့ရမည်။ ထို့အပြ င်ထုိကိစ္စကို အပြ ီးသတ်ေဆာင်ရွက်ရန် လွှေပြ ာင်း 
ေပးပို့ခြ ငး်ဖြ စ်ပါက အမှုတွင်ပါ၀င်ေသာ အမှုသည်တစ်ဦးဦး၏ အကျိုးအတွက် မိမိရင်းနှီး 
 မြ ှုပ်နံှထားေသာေငွ သို့မဟုတ် မိမိလက်၀ယ်ရှိေနေသာေငွကိုပါ သတ်မှတ်ထားေသာ 
နည်းလမ်းအတိုင်း ေပးပို့ရမည်။ 

သို့ရာတွင ် အလုပ်သမားအား တကယ်ေငွထုတ်ေပးခြ င်းနငှ် ့ သက်ဆိုင်ေသာကိစ္စ 
သို့မဟုတ် တစ်လံုးတခဲတည်းထုတ်ေပးေငွကို မှီခိုသူများအား ခွ ဲေ၀ေပးခြ ငး်နငှ် ့ သက်ဆိုင် 
ေသာကိစ္စမှလဲွ၍ အခြ ားကိစ္စကို ဤပုဒ်မခွဲအရ အပြ းီသတ်ေဆာင်ရွက်ရန် ေလျာ်ေကြ း 
မင်း ကီးတစဦ်းထံသို့ လွှဲေပြ ာင်းေပးရန် အမှုသည်အားလုံး သေဘာတူညီခြ င်းမရှိပါက 
ေတာ်လှန်ေရး ေကာင်စီဥက္ကဌ၏  တင်ကိုသေဘာတူညီချက်မရဘဲ လွှဲေပြ ာင်းေပးခြ ငး် 
မပြ ုလုပ်ရ၊ 
(၃) ကိစ္စတခုကို   ထိုကဲ့သို့  လွှဲေပြ ာင်းေပးခြ င်းခံရေသာ    ေလျာ်ေကြ းမငး်ကီးသည်  ဤ 
အက်ဥပေဒအရ ပြ ုလုပ်ေသာ နည်းဥပေဒများကိ ု  မဆန့်ကျင်ေစဘ ဲ ထိုကိစ္စကိ ု  စုံစမ်း 
စစ်ေဆးရမည်၊ ထို့အပြ င် ထိုကိစ္စကို အစီရင်ခံရန် လွှဲေပြ ာင်းေပးခြ င်းဖြ စပ်ါက ထိုကိစ္စနှင့် 
ပတသ်က်၍   သူ၏အစီရင်ခံစာကို  ပြ န်ပို့ရမည်  သို့မဟုတ်  ထိုကိစ္စကိ ု အပြ းီသတ် 
ေဆာင်ရွက်ရန် လွှဲေပြ ာင်းေပးခြ ငး်ဖြ စ်ပါက ထိုအမှုကို မူလကတည်းက မိမိ၏ေရှ့ ေမှာက်၌ 
စတင်၍စစ်ေဆးသကဲ့သို့ ဆက်လက်၍ စစ်ေဆးရမည်။ 
(၄) ပုဒ်မခွဲ(၂)အရ ကိစ္စတစ်ခုကို အစီရင်ခံရန် လွှဲေပြ ာငး်ေပးခြ င်းခံရေသာ ေလျာ်ေကြ း 
မင်း ကီးထံမှ အစီရင်ခံစာကို ရရှိေသာအခါတွင်  လွှဲေပြ ာင်းေပးခဲ့သည့်  ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီ 
သည် ထိုအစီရင်ခံစာနှင့်ေလျာ်ညီစွာ ထိုကိစ္စကိုဆုံးဖြ တ်ရမည်။ 
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(၅) ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီဥက္ကဌသည် မည်သည့်ကိစ္စကိုမဆို ေလျာေ်ကြ းမင်းကီးတစ်ဦး 
ထံမှ အခြ ားေလျာေ်ကြ းမင်းကးီ တစ်ဦးထံသို့ လွှဲေပြ ာင်းေပးနိုင်သည်၊ 

ေလျှာက်လွှာပုံစံ 
၂၂။ (၁) ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍  နှစ်ဦးနှစ်ဘက်အမှုသည်များ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် မ ေြဖ 

ရှငး်နိုင်သည့်  ပြ ဿနာတစ်ခုခု မေပါ်ေပါက်သမျှ ကာလပတ်လုးံ၊ မှီခိုသူ သို့မဟုတ် မှီခို 
သူများက ေလျာ်ေကြ းေလျှာက်ထားသည့် ေလျှာက်လွှာမှလွဲ၍ တခြ ားတပါးေသာကိစ္စကို 
ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီက ေဖြ ရှင်းရန်အတွက် ေလျှာက်လွှာတင်သွင်းခြ င်းမပြ ုရ၊ 
(၂) ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီထံသို့ ေလျှာက်ထားသည့် ေလျှာက်လွှာကို သတ်မှတ်ထားသည့် 
ပုံစံနှင ့် ေလျှာက်နိုင်သည်၊ သတ်မှတ်ေသာ ေလျှာက်လွှာေကြ းရှပိါက ထိုေကြ းေငွနငှ် ့ 
ေလျှာက်ရမည်၊ ထို့အပြ င် ေလျှာက်လွှာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အေကြ ာင်းအရာများအပြ င ်
ေအာက်ပါ အေကြ ာင်းအရာများပါ၀င်ရမည် - 

(က) ေလျှာက်လွှာတင်သွင်းရသည့် အေကြ ာင်းချင်းရာများ၏ အကျဥ်းချုပ် 
ေဖာ်ပြ ချက်နှင့် ေလျှာက်လွှာရှင်က ေတာင်းခံသည့် သက်သာခွင့် သို့မဟုတ်  အမိန့်၊ 
(ခ) အလုပ်ရှင် တစ်ဦးထံမ ှ ေလျာ်ေကြ းေတာင်းခံသည့်ကိစ္စ ဖြ စပ်ါက အလုပ်ရှင် 
ထံမှ မေတာ်တဆထိခိုက်မှုဖြ စ်ေကြ ာငး် အေကြ ာင်းကြ ားစာ ေပးပို့ခဲ့ေသာေန့စွဲ၊ 
ထို့ပြ င် ထိုကဲ့သို့  အေကြ ာင်းကြ ားစာ မေပးပို့ခဲ့ပါက သို့မဟုတ် 
အချိန်မီှမေပးပို့ခဲ့ပါက ထိုကဲ့သို့ ပျက်ကွက်မှုအတွက် အေကြ ာင်းပြ ချက်၊ 
(ဂ) နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အမှုသည်များ၏ အမည်များနှင် ့ ေနရပ်လိပ်စာများ။ 
(ဃ) မှီခိုသူများက ေလျာ်ေကြ းေလျှာက်ထားသည့် အမှုကိစ္စမှလွဲ၍ သေဘာတူညီ 
ချက်ရရိှပြ းီေသာကိစ္စများနှင့် သေဘာတူညီချက်မရရှိေသာ ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ 
အတိုချုပ် ေဖာ်ပြ ချက်။ 

(၃) ေလျှာက်လွှာရှင်သည်  စာမတတ်လျှင် ေသာ်လည်းေကာင်း အခြ ားအေကြ ာငး်တခုခ ု
ေကြ ာင့် လိုအပ်ေသာအချက်အလက်များကို စာဖြ င့်ေရးသား  တင်သွင်းခြ ငး် မ ပြ ုနိုင်လျှင် 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အကယ်၍ေလျှာက်လွှာရှင်ကလိုလားလျှင် ေလျှာက်လွှာကို ေလျာ်ေကြ း 
မင်း ကီး၏ ညွှန်ကြ ားချက်အတုိငး် ေရးသားရမည်။ 

၂၂။ (က) (၁) ထိခိုက်ဒဏ်ရာ  ရရှိခဲ့ ပြ ီးေနာက်  ေသဆုံးသွားသည် ့   အလုပ်သမားကိုေပးရန်  
ေလျာ်ေကြ းအဖြ စ် ေငွေကြ းတစံုတရာကိ ု အလုပ်ရှင်ကတင်သွင်းပြ ီးဖြ စ်၍ 
ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီ၏ ထင်မြ င်ယူဆချက်အရ ထိုေငွသည် လုံေလာက်ခြ င်းမရိှပါက 
ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီသည် မိမိ၏အေကြ ာင်းပြ ချက်များကို စာဖြ င် ့ေရးသားပြ ီးလျှင်၊ 
ထိုအေကြ ာင်းကြ ားစာတငွ် ေဖာ်ပြ ထားသည့် အချိန်ကာလအတွက် ေနာက်ထပ် 
ေလျာ်ေကြ းေငွကို မည့်သည့်အတွက်ထပ်မံ၍ မတင်သွင်းသင့်ေကြ ာငး်ကို အေကြ ာင်း 
 ပြ ရန်အတွက် အလုပ်ရှင်အားဆင့်ဆိုနိုင်သည်၊ 
(၂) အကယ်၍ အလုပ်ရှင်သည် ေလျာ်ေကြ းမငး်ကးီ၏ စိတ်ေကျနပ်မှု ရရှေိအာင် 
အေကြ ာင်းပြ ချက် တင်ပြ ရန်ပျက်ကွက်ပါက ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီသည ် စုစုေပါင်း 
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ေပးရမည့်ေငွကိုသတ်မှတ်၍ လိုေငွကိုတင်သွင်းအပ်နှံရန ် အလုပ်ရှင်ကို ညွှန်ကြ ား 
ေသာအမိန့်  ချမှတ်နိုင်သည်။ 

ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီများ၏ အခွင့်အာဏာနှင ့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
၂၃။ ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီတွင် ကျမ်းကျိန် သက်ေသခံချက်ရယူရန် (ဤသို့ ပြ ုလုပ်နိုင်ရန် 
ဤအက်ဥပေဒအရ ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီအား အာဏာအပ်နှင်းသည်) ကိစ္စအတွက် လည်းေကာင်း၊ 
သက်ေသများ လာေရာက်ေစရန် အတင်းအကျပ် ပြ ုေရးကိစ္စ အတွက်လည်းေကာင်း၊ စာရွက် 
စာတမ်းများနှင့် ဝတ္တ ုပစ္စည်းများ တင်ပြ ေစရန် အတင်းအကျပ်ပြ ုေရး ကိစ္စအတွက်လည်းေကာင်း၊ 
တရားမကျင့်ထုံး ဥပေဒအရ၊ တရားမ တရားရုံး၏ အခွင့်အာဏာ အားလုံးရှိေစရမည်၊ ထို့ ပြ င် 
ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒပုဒ်မ ၁၉၅ နှင် ့ ဆိုင်ရာကိစ္စ အားလုံးအတွက်လည်းေကာင်း၊ အခန်း ၃၅ 
နှင့်ဆိုင်ရာ ကိစ္စအားလုံးအတွက်လည်းေကာင်း ေလျာ်ေကြ းမင်း ကီးကို တရားမတရားရုံး  ဖြ စ်သည် 
ဟု မှတ်ယူရမည်။ 
အမှုသည်များလာေရာက်ခြ င်း 
၂၄။ လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်က ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီေရှ့ ေမှာက်တွင ်သို့မဟုတ် ေလျာ်ေကြ းမင်း ကီး 
ထံသို့လာေရာက်ခြ ငး်၊ ေလျှာက်လွှာတင်ခြ ငး် သို့မဟုတ် ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ပြ ုလုပ်ရန် လိုအပ်သည် 
တို့ကို (အမှုသည်တစ်ဦးကို သက်ေသအဖြ စ်စစ်ေဆးရန်လိုအပ်၍ လာေရာက်ခြ င်းမှလွဲ၍) ထိုသူ၏ 
ကိုယ်စားေရှ့ေန တစဦ်းကဖြ စ်ေစ၊ ထိုသူကစာဖြ င့် အာဏာလွဲအပ်ေသာအခြ ားသူ တစ်ဦးကဖြ စ်ေစ 
 ပြ ုလုပ်နိုင်သည်။ 
 
သက်ေသခံချက်ယူနည်း 
၂၅။ ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီသည် သက်ေသတိုင်း၏ သက်ေသခံချက်ဆိုလိုရင်း မှတ်တမ်းအတိုချုပ် 
ကို သက်ေသစစ်ေမးစဥ် ေရးမှတ်ထားရမည်၊ ထိုမှတ်တမ်းကို ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီကိုယ်တိုင် မိမိ၏ 
လက်ေရး ဖြ င့်ေရးသား၍ လက်မှတ်ေရးထိုးထားရမည်၊ ထိုမှတ်သားချက်သည် မှတ်တမ်း၏ အစိတ် 
အပိငု်းအဖြ စ် ပါ၀င်ေစရမည်၊  
           သို့ရာတွင် အကယ်၍ ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီသည် ထိုကဲ့သို့မှတ်သားချက်ကို ပြ ုလုပ်နိုင်ခြ ငး် 
မရှိပါက ထိုကဲ့သို့မပြ ုလုပ်နိုင်သည့် အေကြ ာင်းအရငး်ကို မှတ်သားထားရမည် ထို့အပြ င် ထို 
မှတ်သားချက်ကို မိမိ၏နှုတ်ဖြ င့်ေပြ ာ ပြ ၍ ေရးမှတ်ေစပြ းီလျှင် လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်၊ ထိုမှတ်သား 
ချက်သည် မှတတ်မ်း၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြ စ် ပါ၀င်ေစရမည်၊ သို့ရာတွင် ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ 
သက်ေသ၏ သက်ေသခံချက်များကို လုံးေစ့ပတေ်စ့ အနီးကပ်ဆုံးရရှိေအာင ်ေရးမှတ်ရမည်၊ 
 
စရိတ်များ 
၂၆။ ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီ၏ေရှ့ေမှာက်တွင် စစ်ေဆးသည့် အမှုအခင်းနှင့် စပ်ဆိုင်ေသာ စရိတ်များ 
သည် ဤအက်ဥပေဒအရ  ပြ ုလုပ်သည့်နည်းဥပေဒများကို မဆန့်ကျင်ေစဘဲ၊ ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီ၏ 
ဆုံးဖြ တ်ချက်အတိုင်း  ဖြ စ်ေစရမည်။  
အမှုများတင်သွငး်ရန်အာဏာ 
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၂၇။ ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီသည် မိမိကသင့်ေတာ်သည် ဟုယူဆပါက ဥပေဒဆိုင်ရာ ပြ ဿနာ 
တခုခုကုိ ဆုံးဖြ တ်ချကေ်ပးရန် တရားရုံးချုပ်သို့ တင်သွင်းနိုင်သည်၊ ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီသည် 
ထိုကဲ့သို့တင်သွင်းပါက ထိုဆုံး ဖြ တ်ချက်နှင့်ေလျာ်ညီစွာ ပြ ဿနာကို ဆုံးဖြ တ်ရမည်။ 
သေဘာတူညီချက်များကို မှတ်ပုံတင်ခြ င်း 
၂၈။ (၁) လ၀က်တကိမ် ထုတ်ေပးေငွကုိ ေပြ ာငး်လဲခြ ငး်ဖြ င့်ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားနည်းလမ်းဖြ င် ့

 ဖြ စ်ေစ၊ေလျာ်ေကြ းအဖြ စ်ေပးရမည့် တလုံးတခဲတည်း၏ေပးေငွကို သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် 
ေြဖရှင်းပြ ီးဖြ စ်ပါက သို့မဟုတ်၊ မိန်းမတေယာက်အားေသာ်လည်းေကာင်း ဥပေဒအရ 
စွမ်းေဆာင်နိုင်မှု မရှိသူတဦးအား ေသာ်လည်းေကာင်း ေလျာ်ေကြ းေငွတရပ်ရပ်ေပးရန် 
 ဖြ စ်ေကြ ာငး်  ေြဖရှင်းပြ းီဖြ စ်ပါက အလုပ်ရှင်သည် ထိုအေကြ ာငး် မှတ်တမ်းကို ေလျာ်ေကြ း 
မင်း ကီးထံေပးပို့ရမည်၊ ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီသည ်ထုိမှတ်တမ်း မှန်ကန်ေကြ ာငး် စိတ်ေကျနပ ်
ပါက ယင်းကိုသတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း မှတ်ပုံတင်စာအုပ်၌ မှတ်တမ်းတင် 
ရမည်။  

သို့ရာတွင-် 
(က) ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီက သက်ဆိုင်ရာ အမှုသည်များထံ အေကြ ာင်းကြ ားစာ 
ေပးပို့ပြ းီ ေနာက်၊ခုနှစ်ရက်မတိုင်မှီအတွင်း၌ ထိုမှတ်တမ်းကို မှတတ်မ်းမတင်ရ။ 
(ခ) x          x          x          x          x          x          x 
(ဂ) ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီသည် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို မှတ်ပုံတင်စာအုပ်ကို 
 ပြ င်ဆင်နိုင်သည်။ 
(ဃ) ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီသည် လ၀က်တကိမ် ထုတ်ေပးေငွကုိ ေပြ ာင်းလဲ ခြ ငး်ဖြ င့် 
 ဖြ စ်ေစ အခြ ားနည်းလမ်းဖြ င့် ဖြ စ်ေစ တလုးံတခတဲညး်ေပးေငွနှင့် ပတ်သက်ေသာ 
သေဘာတူညီချက်၊ သို့မဟုတ် မိန်းမတေယာက်အားေသာ်လည်းေကာင်း တရားဥပေဒ 
အရ မစွမ်းေဆာင်နိုင်သူအား ေသာ်လည်းေကာင်းေပးရန် ေလျာ်ေကြ းေငွနှင့် ပတ်သက် 
ေသာ သေဘာတူညီချက်ကိ ု ေငွေကြ းပမာဏ ပြ ည့်စုံလံုေလာက် ခြ ငး် မရှိေသာေကြ ာင့် 
ေသာ်လည်းေကာင်း သေဘာတူညီချက်မှာ လိမ်လည်၍ဖြ စေ်စ မတရားဩဇာသုံး၍ဖြ စ ်
ေစ အခြ ားမသမာနည်းဖြ င့်ဖြ စ်ေစ ရရှိခဲ့ေသာေကြ ာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း မှတ်ပုံတင ်
 ခြ ငး်မပြ ုသင့်ဟု ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီက ထင်မြ င်ယူဆပါက ေလျာ်ေကြ းမငး်ကးီသည် 
ထိုသေဘာတူညီချက် မှတ်တမ်းကို မှတ်ပုံတင်ရန်  ငြ င်းဆန်နိုင်သည့်အပြ င် သေဘာ 
တူညီချကအ်ရ ေပးပြ ီးဖြ စ်သည့်ေကြ းေင ွ နှင့်ပတသ်က်ေသာအမိန့်  အပါအ၀င် 
အ ေြခေနများအရ တရားမျှတသည်ဟု မိမိယူဆသည့်အမိန့်ကို ချမှတ်နိင်ုသည်။ 

(၂) ပဋိညာဥ်စာချုပ် အက်ဥပေဒတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း အခြ ားတည်ဆဲဥပေဒ တခုခ ု
တွင်ေသာ်လည်းေကာင်း မည်ကဲ့သို့ပင်ပါရှိေစကာမူ၊ ပုဒ်မခွဲ(၁)အရ မှတ်ပုံတင် ပြ ီးသည် ့ 
ေလျာ်ေကြ းေပးရန် သေဘာတူညီချက်တခုကို ဤဥပေဒအရ အတည်ဖြ စ်ေစနိုင်သည်။ 
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သေဘာတူညီချက်ကို မှတပ်ုံတင်ရန်ပျက်ကွက်မှု၏ အကျိုးသက်ေရာက်မှု 
၂၉။ ပုဒ်မ(၂၈)အရ မှတ်ပုံတင်ရမည့်သေဘာတူညီချက် မှတ်တမ်းကို ထိုပုဒ်မအရ လိုအပ်သည့် 
အတိုင်း ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီထံသုိ့ မေပးပို့ပါက အလုပ်ရှင်သည် ဤအက်ဥပေဒပါ ပြ ဌာန်းချက်များ 
အရ မိမိေပးရန်တာ၀န်ရှိသည့်အေလျာက် ေကြ းေငွအပြ ည့်အ၀ကိုေပးရန် တာ၀န်ရှိေစရမည်၊ 
ထို့အပြ င် ပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ (၁)၏ ချွင်းချက်၌ မည်ကဲ့သုိ့ပင် ပါရှိေစကာမူ ေလျာ်ေကြ းမငး်ကးီက 
အခြ ားကဲ့သို့ ညွှန်ကြ ားခြ င်းမပြ ုပါက အလုပ်ရှင်သည် သေဘာတူညီချက်အရ ဖြ စ်ေစ အခြ ားနညး် 
 ဖြ င့်ဖြ စ်ေစ အလုပ်သမားအား ေလျာ်ေကြ းအဖြ စ် ေပးေသာေငွ၏ တ၀က်ထက်ပိုမို၍ နှုတ်ယူနိုင် 
ခွင့်မရှိေစရ။ 
အယူခမံျား 
၃၀။ (၁) ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီ၏ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ  အမိန့်များနှင့်ပတ်သက်၍   တရားရုံးချုပ် 

တွင်အယူခံနိုင်ခွင့်ရှိေစရမည်၊ 
(က) လ၀က်တကိမ ် ထုတ်ေပးေငွကုိ ေပြ ာင်းလဲခြ င်းဖြ င့် ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားနညး်ဖြ င့် 
 ဖြ စ်ေစ၊ တလုံးတခဲတည်း ေလျာ်ေကြ းေပးရန်အမိန့် သို့မဟုတ် တလုးံတခဲတည်း 
ေပးရန် ေတာင်းခံခြ င်းကိ ုလုံး၀ ဖြ စ်ေစ၊ တစိတ်တပိုင်းဖြ စ်ေစ ငြ င်းပယ်သည့် အမိန့်၊ 
( ခ ) လ၀က်တကိမ်ထုတ်ေပးေငွကိုေပြ ာင်းလဲခွင့်ပြ ု ရန်ငြ င်းပယ်သည် ့အမိန့် ၊ 
( ဂ ) ေလျာ်ေကြ းေငွကို   ေသဆုံးသူ   အလုပ်သမား၏   မှီခိုသူများအား    ေ၀ငှေပး 
ရန် သတ်မှတ်သည့်အမိန့် သို့မဟုတ် လူတစ်ေယာက်က မိမိကိုယ်ကို မှီခိုသူဖြ စ် 
ေကြ ာင်း ေပြ ာဆို၍ ေတာင်းခံခြ ငး်ကို ငြ ငး်ပယ်သည့် အမိန့်၊ 
(ဃ) ပုဒ်မ ၁၂ ၏ ပုဒ်မခွ(ဲ၂)ပါ  ပြ ဌာန်းချက်များအရ အေလျာ်ေပးရန် ေတာင်းခံ 
 ခြ င်းကိုခွင့် ပြ ုသည့် သို့မဟုတ် ငြ င်းပယ်သည့်အမိန့် သို့မဟုတ်  
( င ) သေဘာတူညီချက်မှတ်တမ်းကို မှတ်ပုံတင်ရန်  ငြ င်းဆန်သည့် အမိန့် 
သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်သည့်အမိန့် သို့မဟုတ ် စည်းကမ်းချက်များနှင့် မှတ်ပုတံင်ရန် 
သတ်မှတ်သည့်အမိန့် သို့ရာတွင် အယူခံမှုတွင် အေရးကီးေသာ ဥပေဒဆိုင်ရာ 
 ပြ ဿနာပါ၀င်ခြ င်း မရှိပါက အမိန့်တခုခုနှင် ့ ပတ်သက်၍ အယူခံခွင့်မရှိေစရ 
ထို့အပြ င် အပိုဒ်(ခ)တွင် ရည်ညွှန်းထားသည့် အမိန့်မှလွဲ၍ အခြ ားအမိန့်  တခုနှင့် 
ဆိုင်ေသာအမှုတွင် အယူခံမှု၌ အငြ ငး်ပွားလျှက်ရိှေသာ ေငွေကြ းပမာဏသည် ကျပ် 
သုံးရာေအာက် မနည်းပါက အမိန့်တစ်ခုခုနှင့်ပတ်သက်၍  အယူခံနိုင်ခွင့်မရှိေစရ၊ 

သုိ့ရာတွင် အမှုသည်များက ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီ၏ ဆုံးဖြ တ်ချက်ကို 
လိုက်နာရန် သေဘာတူညီခဲ့ပြ ီးေသာအမှုတွင်၊ သို့မဟုတ်အမှုသည်များ ရရှိပြ ီး 
 ဖြ စ်ေသာ သေဘာတူညီချက်ကို ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီ၏အမနိ့်က အတည်ဖြ စေ်စ 
သည့်အမှုတွင် အယူခံနိုင်ခွင့်မရှိေစရ၊ 

သို့ရာတွင်၊ အယူခံ၀င်သည့် အမိန့်အရ ေပးရန်ေငွကိုအယူခံနိုင် သူကမိမိထံ 
တင်သွင်းအပ်နှမံည်ဖြ စေ်ကြ ာင်း ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီ၏ သက်ေသခံ လက်မှတ်ကို 
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အယူခံလွှာနှင့် ပူးတွဲတင်ပြ ခြ င်းမရှိပါက အလုပ်ရှင်သည် အပိုဒ် (က)အရ အယူခံနုိင ်
ခွင့်မရှိေစရ။ 

(၂) ဤပုဒ်မအရ အယူခံရန်ကာလ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်သည် ရက်ေပါင်း 
ေခြ ာက်ဆယ် ဖြ စ်ေစရမည်။ 
(၃) ဤပုဒ်မအရအယူခံခြ ငး်များ၌ ကာလစည်းကမ်းသတ်မှတ် ခြ င်း အက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅ 
ပါ ပြ ဌာန်းချက်များ သက်ဆိုင်ေစရမည်။ 

အယူခံေနစဥ် အချို့ေပးေငွများကုိ ဆိုင်းငံ့ထားခြ ငး် 
၃၀။ (က) အလုပ်ရှင် တဦးသည်  ပုဒ်မ (၃၀) ပုဒ်မခွဲ (၁) ၏ အပိုဒ်(က)  အရ အယူခံ 

ေသာအခါတွင် ေလျာ်ေကြ းမငး်ကီးသည ် မိမိထံ၌တင်သွင်း အပ်နှံထားသည့် 
မည်သည့်ေငွကိုမဆို အယူခံအမှု ဆုံးဖြ တ်ချက်မကျေသးမီ ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်၊ 
အကယ်၍ တရားရုံးချုပ်က ထိုကဲ့သို့ ညွှန်ကြ ားလျှင် ဆိုင်းငံ့ထားရမည်၊ 

 ပြ န်လည်ေတာင်းခံခြ ငး် 
၃၁။ ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီသည် ေလျာ်ေကြ းေငွေပးေဆာင်ရန် သေဘာတူညီချက်အရ ဖြ စ်ေစ 
အခြ ားနည်းလမ်းအရဖြ စ်ေစ ဤအက်ဥပေဒအရ လူတဦးတစ်ေယာက်ေပးရန်ရှိေသာေငွကိ ု ေြမခွန် 
အေပြ ကျန်ေငွကဲ့သို့ ပြ န်လည်ေတာင်းခံနိုင်သည်။ ထို့အပြ င်ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီသည်  အခွန်ေတာ် 
 ပြ န်လည် ေတာင်းခံခြ င်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ (၅) အရ ပြ ည်သူ့၀န်ထမ်းအရာရှိတစ်ဦး  ဖြ စ်သည်ဟု 
မှတ်ယူရမည်။ 

အခန်း(၄) 
နည်းဥပေဒများ 

နည်းဥပေဒများပြ ုလုပရ်န် ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီဥက္ကဌ၏ အာဏာများ 
၃၂။ (၁) ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီဥက္ကဌသည် ဤအက်ဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို 

ေဆာင်ရွက ်နိုင်ရန် နည်းဥပေဒများ  ပြ ုလုပ်နုိင်သည်။ 
(၂) ထိုနည်းဥပေဒများသည် အထက်ေဖာ်ပြ ပါအာဏာ၏ ေယဘူယျသေဘာကို 
ဆန့်ကျင်ခြ ငး် မရှိေစဘ ဲအထူးအားဖြ င့် ေအာက်ပါကိစ္စအားလုံး သို့မဟုတ် တခုခုအတွက် 
 ပြ ဌာန်းနိုင်သည်။ 

(က) ေဆးလက်မှတ်ပူးတွဲ၍မပါလျှင် ပုဒ်မ(၆)အရ ပြ န်လည်စိစစ်ရန် ေလျှာက် 
ထားခြ ငး်အတက်ွ စပ်ကြ ားကာလနှင် ့စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ခြ ငး်၊ 
( ခ ) ပုဒ်မ (၁၁)ပုဒ်မခွ ဲ(၁)အရ၊ အလုပသ်မားအား ေဆးစစ်ခံေစရန် ကိစ္စအတွက် 
စပ်ကြ ားကာလနှင့် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ခြ ငး်၊  
( ဂ ) ဤအက်ဥပေဒအရ အမှုများကို စစ်ေဆးဆုံးဖြ တရ်ာတွင ်ေလျာေ်ကြ းမင်းကီး 
များနှင့် အမှုသည်များ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ထုံးကို ပြ ဌာနး်ခြ င်း၊           
(ဃ) ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီ တစ်ဦးထံမှ တစ်ဦးထံသို့ အေကြ ာင်းအရာနှင့် အမှုများ 
လွှဲေပြ ာငး်ေပးခြ င်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း၊ ထိုအမှုများတွင် ေငွလွှဲေပြ ာင်း 
ေပးခြ ငး်၊ နှင့်ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း စည်းမျဥ်း သတ်မတှ်ခြ ငး် 



28 
 

(င) ေသဆုးံသူ အလုပ်သမား၏မှီခုိသူများ၏ အကျိုးအတွက်ေလျာ်ေကြ းမငး်ကီး 
လက်ထဲတွင်ရှိ ေသာေငွများကိုိ ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံရန်နှင့် ထိုကဲ့သို့ရင်းနီှးမြ ှုပ်နှံထား 
ေသာေငမွျားကို ေလျာ်ေကြ းမငး်ကီး တဦးထံမှ တဦးထသံို့ လွှဲေပြ ာင်းေပးရန် 
နည်းလမ်းပြ ဌာန်းခြ င်း 
(စ) ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီများ၏ ေရှ့ေမှာက်တွင် စစ်ေဆးေသာ အမှုများ၌ အရွယ် 
မေရာက်ေသးသူ အမှုသည်များနှင့် မလာေရာက်နိုင်သူ အမှုသည်များ၏ကိုယ်စား 
ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 
(ဆ) သေဘာတူညီချက် မှတ်တမ်းများေရးဆွဲတင်ပြ ရန်နှင့် မှတ်ပုံတင်ရန်ပုံစံနှင် ့
နည်းလမ်းများ သတ်မှတ်ခြ င်း၊ ထို့ ပြ င-် 
(ဇ) လ၀က်တကိမ ် ထုတ်ေပးေငွများ ပြ န်လည်စိစစ်ရန် ေလျှာက်လွှာများကို 
မဆုံးဖြ တ်ရေသးမှ ီ ထိုေငွများကို လုံး၀ ဖြ စ်ေစ၊ တစတ်ိတေဒသဖြ စ ်ေစ၊ ေလျာ်ေကြ း 
မင်း ကီးက ဆိုင်းငံ့ထားခြ ငး်၊ 

စရိတ်နှုန်းထားစသည်တို့ကို သတ်မှတ်နည်းဥပေဒများ  ပြ ုလုပ်ရန် ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီဥက္ကဌ၏ 
အာဏာများ 
၃၃။ ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီဥက္ကဌသည်  ေအာက်ပါကိစ္စရပ်အားလုံးအတွက ်သို့မဟုတ် တစ်ခုခု 
အတွက် နည်းဥပေဒများ ပြ ုလုပ်နိုင်သည်၊  

(က) ဤအက်ဥပေဒအရ အမှုများတွင်ခွင့် ပြ ုနိုင်သည့် စရိတ်နှုန်းများ သတ်မှတ် 
 ခြ ငး်၊ 
(ခ) ဤအက်ဥပေဒအရ ေလျာ်ေကြ းမင်း ကးီ ေရှ့ေမှာက်တွင ် စစ်ေဆးေသာ     
အမှုများအတွက် ေပးရန်အခများ သတ်မှတ်ခြ င်းနှင့် ပြ ဌာန်းခြ ငး်၊ 
(ဂ) ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီများက မိမိတို့ေရှ့ေမှာက်တွင် စစ်ေဆးသည့် အမှုများ 
အတွက် မှတ်ပုံတင်စာအုပ်များနှင့် မှတ်တမ်းများထားရှိခြ ငး်၊ 
(ဃ) ပုဒ် ၁၀ ပုဒ်မခွဲ (၃) အရအေကြ ာင်း ကြ ားစာစာအုပ်များ ထားရှိရမည် ့
အလုပ်ရှင် အမျိုးအစားများနှင် ့ ထိုအေကြ ာင်း ကြ ားစာ စာအုပ်များနှင် ့ ပုံစံများ 
 ပြ ဌာန်းခြ င်း၊ 
(င) ပုဒ်မ ၁၀(က) အရ အလုပ်ရှင်များက ေပးပို့ရမည့်ထွက်ဆိုစာပုံစံပြ ဌာန်းခြ င်း၊ 
(စ) ပုဒ်မ ၁၀ (ခ)အရ အစီရင်ခံစာကို    ေလျာ်ေကြ းမင်း ကီးမှတပါး အခြ ား 
အာဏာပိုင်ထံေပးပို့နိုင်သည့် အမှုများကို ပြ ဌာန်းခြ ငး်၊ 
(ဆ) ေယဘူယျအားဖြ င့် ဤအက်ဥပေဒပါ  ပြ ဌာန်းချက်များကို ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

နည်းဥပေဒများကို ထုတ်ပြ န်ခြ င်း 
၃၄။ (၁) ပုဒ်မ ၃၂ နှင် ့  ၃၃ တို့အရ ေပးအပ်ထားေသာ    နည်းဥပေဒ ပြ ုရန်   အာဏာသည်၊ 

ထိုနည်းဥပေဒများကုိ ကိုတင်ထတ်ု ပြ န် ေကြ ငြ ာပြ ီးေနာက်မှ  ပြ ုလုပ်ရမည်ဟူေသာ 
စည်းကမ်းချက်ကို မဆန့်ကျင်ေစရ၊  
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(၂) ပုဒ်မ  ၃၂  နှင့်    ၃၃    တို့အရ ပြ ုလုပ်ရန ်     ရည်ရွယ်ေသာ နည်းဥပေဒမူကြ မး်ကို 
ထိုရက်လွန်က အတည်ပြ ုရန် စဥ်းစားလိမ့်မည်ဟု  မြ န်မာနိုင်ငံ ေယဘူယျ စကားရပ်များ 
အက်ဥပေဒနှင့်အညီ သတ်မှတ်ရန်ရက်စွဲသည် ထိုရည်ရွယ်ထားေသာ နည်းဥပေဒ 
မူကြ မ်းကို  အများသိရှိေစရန် ထုတ်ပြ န်ေကြ ငြ ာသည့်ေန့မှ သုံးလေအာက် မနည်းေစရ၊ 
(၃) ထိုကဲ့သို့ပြ ုလုပ်သည့်နည်းဥပေဒများကို ပြ နတ်မး်တွင် ထုတ်ပြ နေ်ကြ ငြ ာရမည်။ 
ထို့အပြ င် ထိုကဲ့သို့ ထုတ်ပြ န်ေကြ ငြ ာေသာ အခါထိုနည်း ဥပေဒများသည် ဤအက်ဥပေဒ 
ထဲတွင ်ထည့်သွင်း၍ ဥပေဒ ပြ ု လုပ်သကဲ့သို့ အာဏာသက်ေရာက်ေစရမည်။ 

ေလျာ်ေကြ းအဖြ စ်ေပးေသာ ေငွများကိုလွှဲေပြ ာငး်ရန်အတွက် အခြ ားတိုငး်ပြ ည်များနှင့် ပြ ုလုပ်ေသာ 
အစီအစဥ်များကို ေဆာင်ရွက်ရန် နည်းဥပေဒများ 
၃၅။ (၁) ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီ  ဥက္ကဌသည်၊   ဤအက်ဥပေဒအရ   ေလျာ်ေကြ းမင်း ကးီထံ 

တွင် အပ်နံှထားရှိ၍ အခြ ားတိုင်းပြ ည်တွင်ေနေသာ သို့မဟုတ် ေနေတာ့မည်ဖြ စ်ေသာ 
ပုဂ္ဂုလ်တစ်ဦးဦးအား ေပးရန်ဆုးံဖြ တ်ပြ းီသည့် ေပးရန်ရှိသည့်ေငွကို ထိတုိုင်းပြ ည်သို့ 
လွှဲေပြ ာင်းေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ အခြ ားတိုငး်ပြ ည် တခုခုတွင် အလုပ်သမားေလျာ်ေကြ း 
ဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ အပ်နှံထားရှိ၍  ပြ ည်ေထာငစ်ုမြ န်မာနိုင်ငံတွင် ေနထိုင်ေသာ သို့မဟုတ် 
ေနထိုင ် ေတာ့မည်ဖြ စေ်သာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား ေပးရန်ဆုံးဖြ တ်ပြ ီးသည့် သို့မဟုတ် 
ေပးရန်ရှိနိုင်သည့်ေငွကို  ပြ ည်ေထာငစ်ုမြ န်မာနိုင်ငံတွင ် လက်ခံယူေရး၊ ခွ ဲေ၀ေရး၊         
စီမံခန့်ခဲွေရးတို့အတွက ် လည်းေကာင်း၊  ပြ န်တမး်တငွ် အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န၍် 
နည်းဥပေဒများ  ပြ ုလုပ်နိုင်သည်၊ 

သို့ရာတွင ်မေတာ်တဆ ထခိိုက်၍ ေသဆုံးမှုများအတွက် ဤအက်ဥပေဒအရ အပ်နှ ံ
ထားေသာေငွကို ထိုေငွလက်ခံထားသူ ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီက ပုဒ်မ ၈ ပုဒ်မခွဲ (၄) နှင့် (၅)ပါ 
 ပြ ဌာန်းချက်များအရ ေ၀ငှရန်ခွဲ ေ၀ရန် ဆုံးဖြ တ်ေသာ အမိန့်များမချရေသးမှီ အချိန်တွင် 
သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင်၏ ခွင့် ပြ ုချက်မရဘဲ ထိုကဲ့သို့ လွှဲေပြ ာင်းေပးခြ ငး် မပြ ုလုပ်ရ၊ 
(၂) ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီထံ တင်သွင်းအပ်နှံေသာေငွကို ဤပုဒ်မအရ ပြ ုလုပ်သည့် နည်း 
ဥပေဒများနှင့်အညီ ထို့ကဲ့သို့ လွှေပြ ာင်းေပးပါက မိမိထံအပ်နှံထားေသာ ေလျာ်ေကြ းေငကွို 
ေလျာ်ေကြ းမင်းကးီက ခွဲ ေ၀ေပးေရးနှင့် ပတ်သက်၍ ဤအက်ဥပေဒ၏ အခြ ားပုဒ်မများတွင ်
ပါ၀င်ေသာ ပြ ဌာန်းချက်များသည် ထို့ကဲ့သို့ေသာေငွနှင့် သက်ဆိုင်ခြ င်းမှ ရပ်စဲရမည်။ 

 

(ပုဒ်မ ၂ (၁) နှင့်  ၄ တုိ့ကုိကြ ည့်ပါ) 

အမြ တဲမ်းတစိတ်တေဒသမသန်စွမ်းမှု ဖြ စ်ေစသည်ဟု ယူဆရမည့် ထိခုိက်ဒဏ်ရာရမှုများ၏စာရင်း 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ထိခုိက်ဒဏ်ရာရမှု  ဝင်ေငွရှာနုိင်စွမ်းဆံုးရှုံးမှု                

  ရာခုိင်နှုန်း 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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( ၁ ) ယာလက်ေမာင်း(တေတာင်ဆစ်အထက်)   -  ၇၀% 

( ၂ ) ဝဲလက်ေမာင်း   (တေတာင်ဆစ်အထက်)    -  ၆၀% 

( ၃ ) ယာလက်ေမာင်း(တေတာင်ဆစ်ေအာက်)  -  ၆၀% 

( ၄ ) ေခြ ေထာက်(ဒူးထက်)     -  ၆၀% 

( ၅ ) ဝဲလက်ေမာင်း( တေတာင်ဆစ်ေအာက်)    - ၅၀% 

( ၆ ) ေခြ ေထာက် (ဒူးေအာက် )    - ၅၀% 

( ၇ ) လံုးဝနားမကြ ားလျှင်     - ၅၀% 

( ၈ ) မျက်လံုးတဘက်     - ၃၀% 

( ၉ ) လက်မတဘက်     - ၂၅% 

(၁၀) ေခြ ေချာင်းအားလံုး     - ၂၀% 

(၁၁)  လက်မတဆစ်      - ၁၅% 

(၁၂)  လက်ညိှုး      - ၁၅% 

(၁၃) ေခြ မတေချာင်း      - ၁၀% 

(၁၄)  လက်ညိှုးမှအပ အခြ ားလက်ေချာင်းတေချာင်း   - ၅% 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
မှတ်ချက်။ ။ဤစာရင်းတွင် ရည်ညွှန်းထားသည့် ကုိယ်အ င်္ဂါတခုခု သုိ့မဟုတ် အစိတ်အပုိင်း 
တခုခုအသံုးပြ ုနုိင်စွမ်းကုိ အမြ တဲမ်းနှင့် လံုးဝဆံုးရှုံးမှုသည် ထုိကုိယ်အ င်္ဂါ သုိ့မဟုတ် အစိတ် 
အပုိင်းဆံုးရှုံးမှုနှင့် ညီမျှသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


