
လုပင်န်းခွငေ်ဘးအရာယ်ကငး်ရှငး်ေရးငှ့် ကျန်းမာေရးဆုိငရ်ာဥပေဒ 

( ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်   ၈     ။ ) 

၁၃၈၀ ြပည့်ှစ၊် တေပါင်းလဆနး်   ၁၀    ရက် 

(၂၀၁၉ ခှုစ၊် မတလ်   ၁၅   ရက်) 

 ြပည်ေထာင်စုလတေ်တာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပာနး်လုိက်သည်။ 

အခနး်(၁) 

အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ြခင်းင့်ှ အဓပိာယ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ (က) ဤဥပေဒကုိ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာဥပေဒ ဟု 

ေခတင်ွေစရမည်။ 

( ခ ) ဤဥပေဒသည် ုိင်ငံေတာ်သမတက အမိန်�ေကာ်ြငာစာြဖင့် သတ်မှတ်သည့် ေန�ရက်တွင် 

စတင်အာဏာတည်ေစရမည်။    

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတုိင်း အဓိပာယ်သက်ေရာက် 

ေစရမည်- 

 (က) အစုိးရအဖဲွ ဆုိသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ြပည်ေထာင်စအုစိုးရ 

အဖဲွကို ဆိုသည်။ 

 ( ခ ) အလုပ်သမား ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒှင့်သက်ဆုိင်ေသာ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုခုတွင် ကာယအား၊ 

ာဏအားကို အသံုးြပပီး လုပ်ကိုင်သူကို ဆိုသည်။ 

 ( ဂ ) အလုပ်ရှင် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒှင့်သက်ဆိုင်ေသာ လုပ်ငန်းှင့် ယင်းလုပ်ငန်း၏ 

လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုခုတွင် အလုပ်လုပ်ကုိင်သည့် အလုပ်သမားများအတွက် ခွင့်ြပထားေသာ 

ခံစားခွင့်ှင့်အလုပ်ရှင်အတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ တာဝန်များကုိ ေဆာင်ရ�က်ေပးရန် 

တာဝန်ရိှသူကုိဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင်လုပ်ငန်းတည်ေထာင်သူ၊ ပင်မကန်ထုိက်တာှင့် 

တစဆ်င့်ခကံနထ်ိကုတ်ာ၊ ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်သူ၊ အလုပ်ရင်ှ၏တရားဝင် စမံီခန�်ခွဲမ 

ဆုိင်ရာကုိယ်စားလှယ်၊ အလုပ်ရှင်ကုိယ်စား အလုပ်သမားအား စီမံအုပ်ချပ်ရန် တာဝန်ရိှသူ၊ 

အလုပ်ရှင်၏ အေမွဆက်ခံသူ၊ အစုရှယ်ယာတရားဝင်လက်ခံရရိှသူ၊ ကုမဏီ၊ ေကာ်ပုိေရးရှင်း၊ 

ဖက်စပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုြဖစ်ပါက ဤဥပေဒပါ အလုပ်ရှင်တာဝနမ်ျားကို ေဆာင်ရ�က် 

ေပးရန် မှတပံု်တင်အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူတိုလည်း ပါဝင်သည်။ 

 (ဃ) လုပ်ငန်းခွင် ဆုိသည်မှာ အခန်း(၃) ပါ လုပ်ငန်းတစ်ခုခု၏ မည်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကုိမဆုိ 

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရ�က်သည့်ေနရာကို ဆိုသည်။ 

 ( င ) လုပ်ငန်းခွင်ထိခုိက်မ ဆုိသည်မှာ လုပ်ငန်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ေနစဉ်ြဖစ်ေစ 

ေပေပါက်သည့် ထိခိုက်ဒဏရ်ာရရိှေစမ သုိမဟုတ ်ေသဆုံးမကို ဆိုသည်။ 
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 ( စ ) ေကာင်စီ ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒအရ အစုိးရ၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားကုိယ်စားလှယ်များြဖင့် 

ဖဲွစည်းသည့် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာေကာင်စီကုိ 

ဆိုသည်။ 

 (ဆ) လုပ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာေရာဂါ ဆုိသည်မှာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ေနစဉ်အတွင်း အရာယ်ရိှသည့် 

အေြခအေနများှင့်ထိေတွြခင်း (exposure) ေကာင့် စဲွကပ်သည့်ေရာဂါအြဖစ် ေကာင်စီက 

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့်ညိင်း၍ အမိန်�ေကာ်ြငာစာထုတ်ြပန် 

သတမှ်တ်သည့် ေရာဂါတစမ်ျ ိးမျ ိးကို ဆိုသည်။  

 ( ဇ ) လုပ်ငနး်ခွင်အဆပ်ိသင့်မ ဆိုသည်မှာ လုပ်ငနး်ခင်ွအတင်ွးရှိေနစဉ် သုိမဟုတ ်လုပ်ငနး် 

ေဆာင်ရ�က်ေနစဉ်အတွင်း အရာယ်ရှိသည့်အေြခအေနများှင့် ထိေတွြခင်းေကာင့် 

ြဖစ်ပွားသည့်အဆိပ်သင့်မအြဖစ် ေကာင်စီက အမိန်�ေကာ်ြငာစာထုတ်ြပန် သတ်မှတ်သည့် 

အဆပ်ိသင့်မတစမ်ျ ိးမျ ိးကို ဆိုသည်။ 

 ( ဈ ) ေဘးအရာယ်ရိှေသာြဖစရ်ပ် ဆိုသည်မှာ လုပ်ငနး်ခင်ွအတင်ွး ရိှေနသူများကုိြဖစ်ေစ၊ 

အများြပည်သူကုိြဖစ်ေစ ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှေစြခင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေရာဂါရရိှေစြခင်း 

ေသာ်လည်းေကာင်း ြဖစတ်နရ်ာရိှသည်ဟု ေကာင်စကီ အမိန�်ေကာ်ြငာစာ ထုတြ်ပန ်

သတမှ်တ်သည့် ြဖစရ်ပ်တစမ်ျ ိးမျ ိးကို ဆိုသည်။ 

 (ည) ေဘးအရာယ်ရိှေသာပစည်း ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ေကာင်စကီ ေဘးအရာယ် 

ရိှေသာ ပစည်းအြဖစ် အမိန်�ေကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်သတ်မှတ်သည့် ပစည်းတစ်မျ ိးမျ ိးကုိ 

ဆိုသည်။ 

 ( ဋ ) ေဘးအရာယ်ရိှေသာစက်ကိရိယာ ဆုိသည်မှာ  ဤဥပေဒအရ ေကာင်စီက ေဘးအရာယ် 

ရိှေသာ စက်ကိရိယာအြဖစ် အမိန်�ေကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်သတ်မှတ်သည့် စက်ကိရိယာ 

တစမ်ျ ိးမျ ိးကို ဆိုသည်။ 

 ( ဌ ) ေဘးအရာယ်ရှေိသာအလုပ်ှင့် လုပ်ငနး်ခင်ွ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ေကာင်စီက 

ေဘးအရာယ်ရှေိသာအလုပ်ှင့် လုပ်ငန်းခွင်အြဖစ် အမိန်�ေကာ်ြငာစာထုတ်ြပန် 

သတမှ်တ်သည့် အလပ်ုှင့်လုပ်ငနး်ခင်ွတစမ်ျ ိးမျ ိးကို ဆိုသည်။ 

 ( ဍ ) ကးီမားြပင်းထနေ်သာ လုပ်ငနး်ခွင်ထိခိုကမ် ဆိုသည်မှာ လုပ်ငနး်စဉေ်ကာင့်ြဖစေ်စ၊ 

ေဘးအရာယ်ရိှေသာ ပစည်းှင့် ေဘးအရာယ်ရိှေသာ စက်ကိရိယာများေကာင့်ြဖစ်ေစ 

လုပ်ငနး်ခွင်အတွင်းရိှေနသူများ၊ လုပ်ငနး်ခင်ွြပင်ပရိှေနသူများှင့် ပတဝ်နး်ကျင်တိုကို 

ချက်ချင်း သိုမဟုတ် အချနိ်ကာလတစ်ခုအတွင်း ဆိုးရ�ားြပင်းထန်ေသာ အရာယ် 

ြဖစ်ေပေစုိင်သည့် ေပါက်ကဲွမ၊ လွင့်စင်မ၊ ယုိစိမ့်မ၊ မီးေလာင်မ၊ ပိကျမစသည့် ြဖစ်ရပ် 

တစခ်ခုကုို ဆိုသည်။ 

 ( ဎ ) ဝန်ကးီဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မကးီကပ်ေရးှင့် 

ြပည်သူ�အင်အားဝန်ကးီဌာနကို ဆိုသည်။ 
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 (ဏ) ဦးစီးဌာန ဆုိသည်မှာ အလုပ်ံုှင့်အလုပ်သမားဥပေဒ စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနကုိ ဆုိသည်။ 

 (တ)  န်ကားေရးမှးချပ် ဆိုသည်မှာ အလုပ်ုံှင့်အလုပ်သမားဥပေဒ စစ်ေဆးေရး 

ဦးစးီဌာန၏ န်ကားေရးမှးချပ်ကို ဆိသုည်။ 

 (ထ) စစေ်ဆးေရးအရာရိှချပ် ဆိုသည်မှာ န်ကားေရးမှးချပ်ကို ဆိုသည်။ 

 ( ဒ ) စစ်ေဆးေရးအရာရိှ ဆုိသည်မှာ ဦးစီးဌာနမှ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရင်ှးေရး 

ှင့်ကျနး်မာေရးဆိုင်ရာ စစေ်ဆးေရးအရာရိှကို ဆိုသည်။ 

 ( ဓ ) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာတာဝန်ခံ ဆုိသည်မှာ 

လုပ်ငန်းခွင်အလုိက် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးအတွက် အလုပ်ရှင်က 

ဤဥပေဒအရ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည့် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် 

ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ မန်ေနဂျာ သုိမဟုတ် အရာရိှ သုိမဟုတ် ကီးကပ်ေရးမှး သုိမဟုတ် 

ညိင်းေရးမှး တစဦ်းဦးကို ဆိုသည်။ 

 ( န ) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာေကာ်မတီ ဆုိသည်မှာ 

လုပ်ငန်းခွင်အလုိက် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးအတွက် အလုပ်ရှင်က 

ဤဥပေဒအရ ဖဲွစည်းသည့် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ 

ေကာ်မတကီို ဆိုသည်။ 

 ( ပ ) မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန် ဆိုသည်မှာ ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီ သိုမဟုတ် ြမန်မာိုင်ငံ 

သွားှင့်ခံတွင်းဆုိင်ရာေဆးေကာင်စီက ထုတ်ေပးေသာ မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်ရရိှထားသူ 

တစဦ်းဦးကို ဆိုသည်။ 

 ( ဖ ) အသိအမှတ်ြပဆရာဝန် ဆုိသည်မှာ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ လက်မှတ်ရရိှပီး 

ဝန်ကီးဌာနက အသိအမှတ်ြပထားသည့် မှတ်ပံုတင်ဆရာဝန် တစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။ 

 ( ဗ ) စမ်းသပ်စစေ်ဆးပုိင်ခွင့်ရိှသူ ဆိုသည်မှာ ေဘးအရာယ်ရိှေသာ စကက်ရိိယာများှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ စမ်းသပ်စစ်ေဆးပီး ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေကာင်း လက်မှတ်ထုတ်ေပးရန် 

စမ်းသပ်စစ်ေဆးပုိင်ခွင့်ရိှသူအြဖစ် သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ န်ကားေရးမှးချပ်က 

အသိအမှတြ်ပလကမှ်တ် ထုတေ်ပးထားသူကို ဆိုသည်။ 

 (ဘ) သင်တနး်ေပးသူ ဆိုသည်မှာ လုပ်ငနး်ခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျနး်မာေရး 

ဆုိင်ရာ ဘာသာရပ်များကုိ သင်ကားပုိချရန် န်ကားေရးမှးချပ်က စိစစ်ပီး အသိအမှတ်ြပ 

လကမှ်တ် ထုတေ်ပးထားသူကို ဆိုသည်။ 

( မ ) သင်တန်းေကျာင်းတည်ေထာင်သူ ဆုိသည်မှာ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် 

ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကားရန် ေငွေကး၊ ေြမေနရာ၊ အေဆာက်အဦ၊ 

ပစည်း၊ ပရိေဘာဂ စသည့် အရင်းအီှးစိုကထု်တ်ထားေသာသကူို ဆိုသည်။ 
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(ယ) သင်တန်းေကျာင်း ဆုိသည်မှာ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး 

ဆုိင်ရာ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်သင်ကားရန် န်ကားေရးမှးချပ်က သင်တန်းေကျာင်း 

အြဖစ် မှတပံု်တင်လက်မှတ ်ထုတေ်ပးထားသည့်ေကျာင်းကို ဆိုသည်။ 

( ရ ) မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် ဆုိသည်မှာ သတ်မှတ်ချက်များှင့်ကုိက်ညီသည့် သင်တန်းေကျာင်းကုိ 

န်ကားေရးမှးချပ်က အသိအမှတြ်ပထုတေ်ပးသည့်လက်မှတက်ို ဆိုသည်။ 

 (လ) အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒပါ စမ်းသပ်စစေ်ဆးပုိင်ခင့်ွရိှသူှင့် 

သင်တန်းေပးသူအြဖစ် ေဆာင်ရ�က်ရန် သတ်မှတ်အရည်အချင်းများှင့် ကုိက်ညီသူအား 

န်ကားေရးမှးချပ်က ထုတေ်ပးသည့်လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။ 

 ( ဝ ) ထုတ်လုပ်သူ ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒှင့် သက်ဆုိင်သည့် လုပ်ငန်း သုိမဟုတ် လုပ်ငန်းခွင် 

တစ်ခုခု၌ အသံုးြပမည့် ေဘးအရာယ်ရိှေသာ ပစည်းကုိြဖစ်ေစ၊ ေဘးအရာယ်ရိှေသာ 

စကက်ရိိယာကိုြဖစေ်စ ထုတလု်ပ်သူကို ဆိုသည်။ 

 (သ) တင်သွင်းေရာင်းချသူ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်း သိုမဟုတ် 

လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုခု၌ အသံုးြပမည့် ေဘးအရာယ်ရိှေသာ ပစည်းကုိြဖစ်ေစ၊ ေဘးအရာယ် 

ရိှေသာ စက်ကိရိယာကုိြဖစ်ေစ ြပည်ပမှ တုိက်ုိက်တင်သွင်းြခင်း သုိမဟုတ် ေရာင်းချြခင်း 

ြပသူကို ဆိုသည်။ 

 (ဟ) တပ်ဆင်သူ သုိမဟုတ် ြဖတ်သိမ်းသူ ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒှင့်သက်ဆုိင်သည့် လုပ်ငန်း 

သုိမဟတု် လုပ်ငနး်ခွင်တစခ်ခု၌ု အသုံးြပမည့်ေဘးအရာယ်ရှေိသာ စကက်ိရိယာ 

တစမ်ျ ိးမျ ိးကို တပ်ဆင်ြခင်း သုိမဟတု် ြဖတသိ်မ်းြခင်း ြပသူကို ဆိုသည်။ 

 ( ဠ ) တည်ေဆာက်သူ သုိမဟုတ် ဖိဖျက်သူ ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒှင့်သက်ဆုိင်သည့် လုပ်ငန်း 

သုိမဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုခုရိှ အလုပ်ံုအေဆာက်အဦတစ်ခုခုကုိ တည်ေဆာက်ြခင်း 

သုိမဟတု် ဖိဖျကြ်ခင်း ြပသူကို ဆိသုည်။ 

 ( အ ) လုပ်ငန်းစဉ် ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒှင့် အကျံးဝင်ေသာ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုခု၌  လုပ်ကုိင်သည့် 

မည်သည့်လုပ်ငနး်စဉက်ိုမဆို ဆိုသည်။  

အခနး် (၂) 

ရည်ရ�ယ်ချက် 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရ�ယ်ချကမ်ျားမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစသ်ည်- 

 (က) လုပ်ငန်းကအသီးသီး၌ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ 

ကစိရပ်များကို ထိေရာကစ်ာွ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�ကိ်င်ုေစရန၊် 

 ( ခ ) လုပ်ငန်းခွင်ထိခုိက်မ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာ ေရာဂါခံစားရမများ ေလျာ့နည်းပေပျာက်ေစရန် 

အလုပ်ရှင်ှင့် အလုပ်သမားအပါအဝင် ဤဥပေဒပါ သက်ဆိုင်သူများ၏ လုပ်ငန်း 

တာဝနမ်ျားကို သတမှ်တ်ေပးရန၊် 
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 ( ဂ ) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်များ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာေရာဂါများအေပ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား 

များှင့် ဤဥပေဒပါ သက်ဆိုင်သူများက ကိတင်တားဆးီကာကွယ်မြပုိင်ရန၊် 

 (ဃ) လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မများ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ေရာဂါများမြဖစ်ပွားေစရန် ကိတင် 

ကာကွယ်ြခင်းြဖင့် အလုပ်သမားများ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းပီး ကျန်းမာစွာ 

လုပ်ကိုင်ိုင်ေစရန်ှင့် ကနုထု်တစ်မ်ွးအား တိုးတကလ်ာေစရန၊် 

 ( င ) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ စံချန်ိစံန်းများအား 

ုိင်ငံတကာှင့် ေဒသဆုိင်ရာစံန်းများှင့်အညီ မိမိုိင်ငံအေြခအေနှင့် သင့်ေလျာ်ေသာ 

စခံျနိစ်ံနး် သတမှ်တ်ပီး ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်း၍ ကျနး်မာေရးှင့် ညီတွေ်သာ 

လုပ်ငနး်ခွင် ဖနတ်းီေပးရန၊် 

 ( စ ) လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိး 

တိုးတကေ်ရးအတွက် သုေတသနလပ်ုငနး်များကို ေထာကပ့ံ်ကူညီေပးရန။် 

အခနး် (၃) 

အကျးံဝင်သကဆ်ိုင်သည့်လုပ်ငနး်များ သတမှ်တြ်ခင်းှင့် ပယ်ဖျကြ်ခင်း 

၄။ ဤဥပေဒသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အစိုးရဌာန၊ အဖဲွအစည်း၊ သမဝါယမ၊ ပုဂလိက၊ ဖကစ်ပ် 

လုပ်ငနး်များရိှ ုိင်ငံသား၊ ုိင်ငံြခားသား ပုိင်ဆိုင်သည့် လုပ်ငနး်များင့်ှ သကဆ်ိုင်ေစရမည် - 

 (က) ၁၉၅၁ ခှုစ၊် အလပ်ုုံများအကဥ်ပေဒ င့်ှ အကျံးဝင်သက်ဆိုင်သည့် စက်ုံ၊ အလပ်ုုံ 

ှင့်သုိေလှာင်ုံများ၊ 

 ( ခ ) ၂၀၁၆ ခုှစ်၊ ဆုိင်များှင့် အလုပ်ဌာနများ ဥပေဒှင့် အကျံးဝင်သက်ဆုိင်သည့် လုပ်ငန်းများ၊ 

 ( ဂ ) ကနုထု်တ်လုပ်ငနး်၊ 

 (ဃ ) စကမ်လက်မလုပ်ငနး်၊ 

 ( င ) ေဆာကလ်ပ်ုေရးလုပ်ငနး်၊ 

 ( စ ) အင်ဂျင်နယီာလုပ်ငနး်များ၊ 

 (ဆ ) သတတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းှင့် ထပ်ဆင့်ြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်း၊ ေကျာက်မျက်ရတနာတူးေဖာ် 

ထုတလု်ပ်ေရးှင့် ထပ်ဆင့်ြပြပင်ြခင်းလုပ်ငနး်များ၊ 

 ( ဇ )  ေရနံင့်ှ သဘာဝဓာတေ်ငွလုပ်ငနး်၊ 

 ( ဈ ) ဆပ်ိကမ်းလုပ်ငနး်၊ 

 ( ည) စိုကပ်ျ ိးေရးလုပ်ငနး်၊ 

   ( ဋ ) ေမွးြမေရးလုပ်ငနး်၊ 

 ( ဌ ) ပင်လယ်ကမ်းနးီကမ်းေဝး ငါးဖမ်းလုပ်ငနး်၊ 

 ( ဍ ) ပညာေရးဝနေ်ဆာင်မလုပ်ငနး်၊ 

 ( ဎ ) ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မလုပ်ငန်း၊ 

 (ဏ)  ဆကသွ်ယ်ေရးလုပ်ငနး်၊ 

C:\Users\pyidaungsu.PYIDAUNGSU\Desktop\20190314 Safe Site and health law 1.docx 



6 

 (တ)  သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးလုပ်ငနး်၊ 

 (ထ) ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားလာေရးဆိုင်ရာဝနေ်ဆာင်မလုပ်ငနး်၊ 

 ( ဒ ) ဝန်ကီးဌာနက သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာန၊ ေကာ်မတီ၊ အဖဲွတုိှင့်ညိင်း၍ အစုိးရအဖဲွ၏ 

သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ဤဥပေဒှင့် သက်ဆုိင်သည့် လုပ်ငန်းများအြဖစ် အခါအားေလျာ်စွာ 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာထတုြ်ပနသ်တမှ်တ်သည့် လုပ်ငနး်များ။ 

၅။  ဝန်ကီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၄ ပါ အကျံးဝင်သည့် လုပ်ငန်းများှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆုိင်ရာ ဝန်ကီးဌာန၊ 

ေကာ်မတ၊ီ အဖဲွတိုင့်ှညိင်း၍ အစိုးရအဖဲွ၏ သေဘာတညီူချကြ်ဖင့်- 

 (က) စစ်ေဆးကီးကပ်ရမည့် နယ်ေြမေဒသ၊ လုပ်ငန်းအမျ ိးအစားှင့် အရ�ယ်အစားတိုကို 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ ထုတြ်ပနေ်ကညာရမည်။ 

 ( ခ ) ြပင်ဆင်သတမှ်တြ်ခင်း၊ ြဖည့်စကွြ်ခင်းှင့် ပယ်ဖျကြ်ခင်းြပုိင်သည်။ 

အခနး် (၄) 

ေကာင်စီ ဖဲွစည်းြခင်းှင့် လုပ်ငနး်တာဝနမ်ျား 

၆။ အစိုးရအဖဲွသည် - 

(က) ေကာင်စကီို ေအာကပ်ါအတိုင်း ဖဲွစည်းရမည်- 

(၁) ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ဝန်ကးီဌာန ဥက 

(၂) န်ကားေရးမှးချပ်၊ အေဆာက်အဦ ဦးစးီဌာန၊  

ေဆာကလ်ပ်ုေရးဝန်ကးီဌာန 

အဖဲွဝင် 

(၃) 

 

(၄)   

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ြပည်သူ�ကျနး်မာေရးဦးစးီဌာန၊  

ကျနး်မာေရးှင့် အားကစားဝန်ကးီဌာန 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊  

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကးီဌာန 

အဖဲွဝင် 

 

အဖဲွဝင် 

(၅) န်ကားေရးမှးချပ်၊သတတွင်းဦးစီးဌာန၊သယံဇာတှင့် 

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ထိနး်သိမ်းေရးဝန်ကးီဌာန 

အဖဲွဝင် 

(၆)   ဦးေဆာင်န် ကားေရးမှး၊ ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝ 

ဓာတ်ေငွလုပ်ငနး်၊ လပ်စစှ်င့်စမ်ွးအင်ဝန်ကးီဌာန 

အဖဲွဝင် 

(၇) ဦးေဆာင်န်ကားေရးမှး၊ ြမနမ်ာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင် 

အဖဲွ၊ ပုိေဆာင်ေရးင့်ှဆကသွ်ယ်ေရးဝန်ကးီဌာန 

အဖဲွဝင် 

(၈)   န်ကားေရးမှးချပ်၊ စက်မကီးကပ်ေရးှင့် စစ်ေဆးေရး  

ဦးစီးဌာန၊ စကမ်ဝန်ကးီဌာန 

အဖဲွဝင် 
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(၉)   န်ကားေရးမှးချပ်၊ ြမနမ်ာုိင်ငံမီးသတတ်ပ်ဖဲွ၊  

ြပည်ထေဲရးဝန်ကးီဌာန 

အဖဲွဝင် 

(၁၀)   န်ကားေရးမှးချပ်၊စိုက်ပျ ိးေရးဦးစီးဌာန၊ 

စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကးီဌာန 

အဖဲွဝင် 

(၁၁) န်ကားေရးမှးချပ်၊ လူမဖူလုံေရးအဖွဲ၊ ဝန်ကးီဌာန အဖဲွဝင် 

(၁၂) 

 

(၁၃) 

 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ နည်းပညာ၊သက်ေမွးပညာှင့် 

ေလ့ကျင့်ေရးဦးစးီဌာန၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ဟိုတယ်ှင် ့ခရီးသွားန်ကားမ

ဦးစီးဌာန၊ ဟိုတယ်ှင့်ခရီးသာွးလာေရးဝန်ကးီဌာန 

အဖဲွဝင် 

 

အဖဲွဝင် 

      

(၁၄) 

(၁၅) 

အလုပ်ရှင်အဖွဲအစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်သုံးဦး  

အလုပ်သမားအဖွဲအစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်သံုးဦး 

အဖဲွဝင် 

အဖဲွဝင် 

(၁၆) လုပ်ငနး်ခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျနး်မာေရး 

ဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်သူ သံုးဦး 

အဖဲွဝင် 

(၁၇) ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်၊ ဦးစးီဌာန၊  

ဝန်ကးီဌာန 

တွဲဖက် 

အတင်ွးေရးမှး 

(၁၈) န်ကားေရးမှးချပ်၊ ဦးစးီဌာန၊ ဝန်ကးီဌာန အတင်ွးေရးမှး 

 ( ခ )  ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ဖဲွစည်းေသာ ေကာင်စီကုိ လုိအပ်ပါက ြပင်ဆင်ဖဲွစည်းုိင်သည်။ 

၇။ ေကာင်စီ၏ လုပ်ငနး်တာဝနမ်ျားမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်းြဖစသ်ည်- 

(က) ဤဥပေဒပါြပာန်းချက်များကုိ ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ုိင်ေရး 

အတကွ် အမျ ိးသားအဆင့်မူဝါဒများှင့် လုပ်ငနး်စဉမ်ျားချမှတြ်ခင်း၊ အကြဲဖတြ်ခင်း၊ 

ြပနလ်ည်သံုးသပ်ြခင်းှင့် ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

( ခ ) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးတိုအတွက် သက်ဆိုင်ရာ 

အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွအစည်း၊ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပအဖဲွအစည်းများှင့် ညိင်းပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊  

( ဂ ) လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာေရာဂါ၊ လုပ်ငန်းခွင်အဆိပ်သင့်မ၊ ေဘးအရာယ်ရှေိသာြဖစ်ရပ်၊ 

ေဘးအရာယ်ရိှေသာ ပစည်း၊ ေဘးအရာယ်ရိှေသာ စက်ကိရိယာ၊ ေဘးအရာယ်ရိှေသာ 

အလုပ်ှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာစာရင်းှင့် ေဘးအရာယ်ရိှေသာ ပစည်းများ၏ အရာယ်ရိှမ 

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကုိ အမိန်�ေကာ်ြငာစာထုတ်ြပန် သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

(ဃ) လုပ်ငနး်ခွင်ထိခိုကမ်၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာေရာဂါြဖစ်ပွားမ၊ လုပ်ငနး်ခွင်အဆပ်ိသင့်မ၊ 

ကီးမားြပင်းထန်ေသာ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မ၊ ေဘးအရာယ်ရှေိသာြဖစ်ရပ်များှင့် 
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စပ်လျဉ်းသည့် စာရင်းဇယားှင့် သတင်းအချက်အလက်များ စုစည်းြခင်း၊ မြဖစ်ပွားေစေရး 

ကာကွယ်ေဆာင်ရ�ကထ်ားမများကို ထုတြ်ပနြ်ခင်း၊ 

( င ) ပညာေရးှင့် ေလ့ကျင့်သင်ကားေရးကအသီးသီးတွင် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ် 

ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာဘာသာရပ်များ ထည့်သွင်းပုိချရန် လမ်းန်ြခင်း၊ 

( စ ) ပုဒ်မ ၄၄ ှင့် ၄၅ တုိအရ တင်သွင်းသည့် အယူခံမများအား ကားနာစစ်ေဆးရန် ဥကက 

ေရ�းချယ်တာဝန်ေပးအပ်သည့် ေကာင်စီအဖဲွဝင်များြဖင့် အယူခံေကာ်မတီှင့် လုိအပ်သည့် 

လုပ်ငနး်ေကာ်မတမီျားအား ဖဲွစည်းြခင်းှင့် လုပ်ငနး်တာဝနသ်တမှ်တြ်ခင်း၊ 

(ဆ) မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များေဆာင်ရ�က်ချက် အစီရင်ခံစာကုိ အစုိးရအဖဲွသုိ တင်ြပြခင်း။ 

အခနး် (၅) 

မှတပံု်တင်ြခင်း 

၈။  (က) ဤဥပေဒှင့်သက်ဆုိင်သည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကုိ လက်ရိှလုပ်ကုိင်ေဆာင်ရ�က်ေနသူှင့် 

စတင်လုပ်ကုိင်လုိသူတုိသည် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး 

ဆိုင်ရာကိစရပ်များ ေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန် ဦးစီးဌာနသို သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ 

မှတပံု်တင်ရမည်။ 

 ( ခ ) ဦးစးီဌာနသည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ မှတပံု်တင်ထားသည့် လုပ်ငနး်များအား စာရင်းြပစ ု

ထားရိှရမည်။ 

၉။ ေအာက်ပါလုပ်ငနး်များကို ေဆာင်ရ�ကလ်ိုသူသည် လုပ်ငနး်ခင်ွေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် 

ကျနး်မာေရးဆိုင်ရာအလုိငှာ ေဆာင်ရ�က်လုပ်ကိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း ဦးစးီဌာနသုိ အေကာင်းကား 

ရမည် - 

(က) အလုပ်ုံ သုိမဟတု် အေဆာကအ်အံုေဆာကလ်ပ်ုြခင်း၊ တိုးချဲြခင်း၊ ဖိဖျက်ြခင်း၊ 

 ( ခ ) လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် စက်ကိရိယာများ ေနရာချထားြခင်း၊ တပ်ဆင်ြခင်း၊ တိုးချဲြခင်း 

သုိမဟတု် ေြပာင်းလဲအသံုးြပြခင်း။ 

၁၀။ ပဒ်ုမ ၈ ၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ မှတပံု်တင်ပီး လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငနး်များှင့်စပ်လျဉး်၍ လုပ်ငနး် 

ပးီဆုံးြခင်း၊ ပိတသိ်မ်းြခင်း၊ လုပ်ငနး်ေနရာ ေြပာင်းေရ�လုပ်ကိုင်ြခင်း၊ လုပ်ငနး်အမျ ိးအစား ေြပာင်းလ ဲ

လုပ်ကိုင်ြခင်း သုိမဟတု် အလုပ်ရှင်ေြပာင်းလဲြခင်းရိှပါက  ဦးစးီဌာနသုိ အေကာင်းကားရမည်။ 

၁၁။ ဦးစးီဌာနသည် လုပ်ငနး်ပီးဆုံးြခင်း၊ ပိတသိ်မ်းြခင်း၊ လုပ်ငနး်ေနရာေြပာင်းေရ�လုပ်ကိုင်သည့် 

လုပ်ငန်းများကို မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းအမျ ိးအစား ေြပာင်းလဲလုပ်ကိုင်ြခင်း၊ 

အလုပ်ရှင်ေြပာင်းလဲြခင်းတိုအတကွ် မှတပံု်တင်စာရင်းတင်ွ ြပင်ဆင်စာရင်းသွင်းြခင်းြပရမည်။ 
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အခနး်(၆) 

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာတာဝန်ခံများ ခန်�အပ်တာဝန်ေပးြခင်း၊ 

လုပ်ငနး်ခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျနး်မာေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီများ ဖဲွစည်းြခင်း 

၁၂။ အလုပ်ရှင်သည် - 

 (က) ဝန်ကီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ လုပ်ငန်းအမျ ိးအစားအလုိက် အလုပ်သမားများ 

ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်း၍ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေစေရး အနီးကပ်ကီးကပ် ေဆာင်ရ�က်ုိင်ရန် 

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာတာဝန်ခံကုိ ခန်�ထားရမည်။ 

 ( ခ ) လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းပီး ကျန်းမာေရးှင့်ညီွတ်သည့် လုပ်ငန်းခွင်ြဖစ်ေစရန် 

ဝန်ကးီဌာနက သတ်မှတ်ေသာ အလုပ်သမားဦးေရေအာက်မနည်းေသာ လုပ်ငန်းများတွင် 

လုပ်ငန်းအမျ ိးအစားအလိုက် အေရအတွက် တူညီေသာအလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား 

ကုိယ်စားလှယ်များပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး 

ဆုိင်ရာေကာ်မတီအသီးသီးကုိ ဝန်ကီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ဖဲွစည်းရမည်။ 

ထုိသုိ ဖဲွစည်းရာတင်ွ လုပ်ငနး်ခင်ွသေဘာသဘာဝအရ အမျ ိးသမီးများ၏ လုပ်ငနး်ခင်ွ 

ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင် ့ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာအေပ ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ 

ဖဲွစည်းရမည်။  

၁၃။ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင် ့ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီ အသီးသီး၏ 

လုပ်ငန်း တာဝနမ်ျားမှာ ေအာက်ပါအတိင်ုးြဖစ်သည် - 

 (က) လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးထိခုိက်ေစုိင်မည့် အေြခအေန 

များကို ပုံမှန်စစ်ေဆး၍ ြပန်လည်သုံးသပ်ချက်များကို သက်ဆိုင်ရာေကာ်မတီ 

အစည်းအေဝး၌ တင်ြပြခင်း၊ 

( ခ ) လုပ်ငန်းခွင်ထိခုိက်မများ မြဖစ်ပွားေစေရးအတွက် ကိတင်ကာကွယ်မှင့် အသိပညာေပးမ 

အစအီမံများ ချမှတေ်ဆာင်ရ�ကရ်န် အလုပ်ရှင်အား အ�ကြံပြခင်း၊ 

 ( ဂ ) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အေြခအေနများ 

တုိးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန် သင်တန်းပုိချေရးှင့် အေထာက်အပ့ံပစည်းများ ရရိှေစေရး 

အလုပ်ရှင်ှင့် အလုပ်သမားအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�ကမ်ကို ြမင့်တင်ြခင်း၊ 

 (ဃ) သက်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာအရာယ် 

အကြဲဖတဆ်နး်စစမ်အား စစိစ်ကးီကပ်ြခင်း၊ 

 ( င ) ဝန်ကီးဌာနှင့် ဦးစီးဌာနတုိက သတ်မှတ်သည့် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး 

ှင့်ကျနး်မာေရးဆိုင်ရာလုပ်ငနး်တာဝနမ်ျား ေဆာင်ရ�ကြ်ခင်း။ 
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၁၄။ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ တာဝန်ခံများသည် ေဘးအရာယ် 

ကင်းရှင်းပီး ကျန်းမာေရးှင့်ညီွတ်သည့် လုပ်ငန်းခွင်ြဖစ်ေစရန် ဤဥပေဒ၊ ဤဥပေဒအရ 

ထုတ်ြပန်ေသာ နည်းဥပေဒ၊ အမိန်�၊ န်ကားချက်၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က် 

ရမည်။ 

အခနး် (၇) 

စစ်ေဆးေရးအရာရှိများခန်�ထားြခင်း၊ စစ်ေဆးေရးအရာရှိချပ်ှင့် စစ်ေဆးေရးအရာရှိ၏ 

အခင့်ွအာဏာှင့် လုပ်ငနး်တာဝနမ်ျား 

၁၅။ ဝန်ကီးဌာနသည် ဤဥပေဒပါရည်ရ�ယ်ချက်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရန် စစ်ေဆးေရး 

အရာရိှများကို လုိအပ်သလုိ ခန�်အပ်ိုင်သည်။ 

၁၆။ စစေ်ဆးေရးအရာရိှများသည် ဤဥပေဒှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငနး်ခင်ွများ၏ ေဘးအရာယ် 

ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ အေြခအေနများကုိ ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးပီး သက်ဆုိင်ရာ အလုပ်ရှင်အား 

လုိက်နာေဆာင်ရ�က်ရမည့် အချက်များကုိ န်ကားြခင်း၊ စစ်ေဆးေရးအရာရိှချပ်ထံ အစီရင်ခံတင်ြပြခင်းတုိ 

ေဆာင်ရ�က်ရမည်။ 

၁၇။ စစ်ေဆးေရးအရာရှိများသည် ကျင့်ဝတ်ှင့်အညီ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် 

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာတိုအတကွ ်ေအာက်ပါတိုကို ေဆာင်ရ�ကပုိ်င်ခင့်ွရိှသည်- 

 (က) ဤဥပေဒှင့်သက်ဆုိင်သည့် မည်သည့်လုပ်ငန်းခွင်ကုိမဆုိ စစ်ေဆးေရးအရာရိှ သက်ေသခံ 

ကတြ်ပားကို ြပသပီး ဝရမ်းမပါဘဲ အချနိ်မေရ�းဝင်ေရာကခ်င့်ွ၊ စစေ်ဆးခင့်ွှင့် စုံစမ်း 

ေမးြမနး်ခင့်ွ၊ 

 ( ခ ) လုပ်ငန်းခွင်ှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ဆုိင်ရာမှတ်တမ်းများ၊ စာရ�က်စာတမ်းများ၊ အေထာက်အထား 

များကုိ ကည့်ခွင့်၊ မိတကူးယူခွင့်၊ လုိအပ်ပါက သက်ေသခံပစည်းအြဖစ် သိမ်းဆည်းခွင့်၊ 

 ( ဂ ) လုပ်ငနး်ခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျနး်မာေရးကို အရာယ်ြဖစေ်စုိင်ေသာ 

လုပ်ငနး်ခွင်အေြခအေနများ၊ လုပ်ငနး်စဉမ်ျားကို ဓာတပံု်ှင့် ပ်ုသံမှတတ်မ်းရယူခွင့်၊ 

 (ဃ) ဆူညံသံ၊ အလင်းေရာင်၊ အပူ၊ အေအး၊ အမန်အမား၊ အခုိးအေငွများှင့် ေဘးအရာယ် 

ရှေိသာပစည်းများေကာင့် လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခိုက်ိုင်မပမာဏှင့် 

အချန်ိအား လုိအပ်ပါက သက်ဆုိင်ရာဘာသာရပ်အလုိက်  ကမ်းကျင်သူ၏ အကူအညီြဖင့် 

အကဲြဖတ်တုိင်းတာခွင့်၊ မှတ်တမ်းများရယူခွင့်၊ 

 ( င ) လုပ်ငနး်ခွင်ဆိုင်ရာ ေရာဂါရရိှမ သုိမဟတုရ်ရိှုိင်သည့် အေြခအေနများှင့် စပ်လျဉး်၍ 

အသိအမှတြ်ပ ဆရာဝန်၏ အကူအညီြဖင့် လုပ်ငနး်ခင်ွတင်ွ အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့် 

မည်သူကိုမဆို အလုပ်ချနိအ်တင်ွး စုံစမ်းေမးြမနး်ခင့်ွ၊ 
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 ( စ ) လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက်မေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာေရာဂါရရှိမေကာင့်ြဖစ်ေစ 

ေဆးကုသမခံယူေနေသာ အလုပ်သမားှင့်ပတ်သက်သည့် ေဆးကုသမဆုိင်ရာအချက် 

အလက်များ သုိမဟတု ်ေသဆုံးမှင့်စပ်လျဉး်သည့် သတင်းအချကအ်လကမ်ျား၊ ရင်ခဲွ 

စမ်းသပ်စစ်ေဆးချက်အစီရင်ခံစာမှ ဦးစးီဌာန၏ သတမှ်တပံု်စြံဖင့် ေတာင်းခသံည့် 

အချက်အလက်များကုိ သတ်မှတ်လံု�ခံမအဆင့်အတန်းြဖင့် ေပးပုိရန် ေဆးံု၊ ေဆးခန်းများမှ 

တာဝနရိှ်သူထံမှ ေတာင်းဆိုခင့်ွ။ 

၁၈။ စစေ်ဆးေရး အရာရိှများသည် ေအာကပ်ါအေကာင်းတစရ်ပ်ရပ်ေကာင့် လုပ်ငနး်ခွင်ထိခိုကမ်၊ 

လုပ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာေရာဂါ၊ ေဘးအရာယ်ရိှေသာြဖစ်ရပ်၊ ကီးမားြပင်းထန်ေသာ လုပ်ငန်းခွင်ထိခုိက်မများ 

ြဖစ်ပွားြခင်း သုိမဟုတ် ြဖစ်ပွားုိင်မည်ဟု ယံုကည်ပါက လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလံုး သုိမဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းကုိ 

ယာယီရပ်နားေစရန် အမိန်�ကုိ စစ်ေဆးေရးအရာရိှချပ်၏ အတည်ြပချက်ြဖင့် အလုပ်ရှင်အား ထုတ်ဆင့် 

ရမည်ြဖစ်ပီး လုိအပ်ပါက သကဆ်ိုင်ရာဦးစးီဌာနများသုိ အေကာင်းကားရမည်- 

 (က) ေဘးအရာယ်မကင်းေသာ လုပ်ငန်းခွင်အေြခအေနေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ အလုပ်သမားများ 

ေဘးအရာယ်မကင်းစွာ လုပ်ကုိင်ေနမေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ေဘးအရာယ် 

ရိှေသာ ပစည်းှင့်ေဘးအရာယ်ရှေိသာ စက်ကရိိယာများရိှေနြခင်းေကာင့်ြဖစေ်စ၊ 

လုပ်ငန်းခွင်၊ စက်အစိတ်အပိုင်း သိုမဟုတ် စက်ကိရိယာေနရာချထားပုံှင့် အလုပ် 

လုပ်ေဆာင်ပံုေကာင့်ြဖစ်ေစ လုပ်ငနး်ဆကလ်က်လုပ်ကိုင်ရန် မသင့်ြခင်း၊ 

 ( ခ ) ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ချ ိးေဖာက်ြခင်း သုိမဟုတ် မလုိက်နာြခင်းေကာင့် 

လုပ်ငနး်ဆကလ်က်လုပ်ကိုင်ရန် မသင့်ြခင်း၊ 

 ( ဂ ) သူတစ်ဦးဦး၏ လုပ်ေဆာင်ချက်ေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ လုပ်ေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်မေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ 

ေပါ့ေလျာ့မေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ ဂုမစုိက်မေကာင့်ြဖစ်ေစ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုပ်ကုိင်ေနသူတုိအား 

အရာယ်ြဖစေ်စုိင်သည်ဟု ယူဆြခင်း၊ 

 (ဃ) လုပ်ငန်းခွင်ထိခုိက်မ အရာယ်ြဖစ်ပွားမည့်ဆဲဆဲအေြခအေနေကာင့် အလုပ်သမားများအား 

ေဘးအရာယ်မှ လွတ်ကင်းေရးအတကွ် ဖယ်ရှားရန် လုိအပ်ြခင်း။ 

၁၉။ စစေ်ဆးေရးအရာရိှများသည်- 

 (က) ပုဒ်မ ၁၈ အရ ထုတဆ်င့်ထားေသာ ယာယီရပ်နားအမိန်�ကို အလုပ်ရှင်က လုိကန်ာ 

ေဆာင်ရ�က်ပီးစီးမ တင်ြပချက်အေပ မှန်ကန်ေကာင်း စစ်ေဆးေတွရိှလင် ရပ်နားထားသည့် 

လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုြဖစ်ေစ ြပန်လည်ေဆာင်ရ�က် 

ခင့်ွြပရမည်။ 

 ( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ြပနလ်ည်ေဆာင်ရ�ကခ်င့်ွြပေကာင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ဦးစးီဌာနများှင့် 

အလုပ်ရှင်ထံသုိ အေကာင်းကားရမည်။ 
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၂၀။  စစေ်ဆးေရးအရာရိှချပ်သည် - 

 (က) ပုဒ်မ ၁၈ အရ ထုတဆ်င့်သည့် အမိန�်ကို လုိကန်ာရန် ပျကက်ကွ်သူအား လုိအပ်သလုိ 

အေရးယူေဆာင်ရ�ကြ်ခင်း သုိမဟတု် လုိအပ်ပါက ထုိသုိ အေရးယူေဆာင်ရ�ကေ်စရန် 

သင့်ေလျာ်သည့် စစ်ေဆးေရးအရာရှိကို လဲအပ်တာဝနေ်ပးြခင်းြပိင်ုသည်။ 

 ( ခ ) ပုဒ်မ ၁၈ အရ ယာယီရပ်နားထားရန် ထုတ်ဆင့်ထားသည့် အမိန်�ှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ေြပာင်းလဲလာသည့် အေြခအေနအရ ေဆာင်ရ�က်ရန်ခွင့်ြပိုင်သည့် လုပ်ငန်းများကုိ 

လုိအပ်သည့် စည်းကမ်းချကမ်ျား သတမှ်တ်ပီး လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပုိင်သည်။ 

၂၁။ စစေ်ဆးေရးအရာရိှများသည် - 

 (က) အလုပ်သမားအား ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှြခင်း သုိမဟုတ် ကျန်းမာေရးအရာယ်ရှိြခင်း 

သုိမဟုတ် ပစည်းတစ်စံုတစ်ရာကုိ ထိခုိက်ပျက်စီးြခင်းကုိြဖစ်ေစုိင်သည်ဟု ယံုကည်ရန် 

အေကာင်းရိှလင် သတ်မှတ်သည့်အချန်ိကာလအတွင်း ြပြပင်ေဆာင်ရ�က်ရန် အလုပ်ရှင်အား 

စာြဖင့်န်ကားုိင်သည်။ 

 ( ခ ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ န်ကားချက်များကုိ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အလုပ်ရှင်က လုိက်နာ 

ေဆာင်ရ�က်ပီးစီးေကာင်း မှတ်တမ်းအေထာက်အထား ြပည့်စံုစွာြဖင့် ြပန်လည် တင်ြပ 

ေစရမည်။ 

 ( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ န်ကားချကမ်ျားကို လုိကန်ာေဆာင်ရ�ကြ်ခင်းမရိှလင် လုပ်ငနး်ကို 

ဆကလ်က်လုပ်ကိုင်ြခင်းမြပရန် တားြမစုိ်င်သည်။ 

၂၂။ စစေ်ဆးေရးအရာရိှချပ်သည် စစေ်ဆးေရးအရာရိှများအား ေဘးအရာယ်ရိှေသာ ပစည်းများ 

အသံုးြပသည့် လုပ်ငနး်ခင်ွများ၏ စာရင်းဇယား သီးြခားြပစရုန၊် လုိအပ်ပါက အထူးစစေ်ဆးမများ 

ေဆာင်ရ�က်ရန်ှင့် ယင်းပစည်းများကို အသုံးြပြခင်းအား တားြမစ်ကန်�သတ်ရန် သီးြခားတာဝန် 

ေပးအပ်ရမည်။ 

၂၃။ စစ်ေဆးေရးအရာရှိသည် ပုဒ်မ ၂၂ ပါ သီးြခားစာရင်းြပစုထားသည့် လုပ်ငန်းခွင်များ၌ 

အရာယ် ကျေရာက်ိုင်မ၊ မြဖစ်ပွားေစရန်ကိတင်ကာကွယ်ေရး၊ အရာယ်ကျေရာက်လာပါက 

ေဆာင်ရ�က်မည့် အစီအမံှင့်နည်းလမ်းများ၊ မီးငိမ်းသတ်ြခင်း၊ ေရှးဦးသူနာြပစုြခင်းများှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

အလုပ်သမားများအား ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးရန် အလုပ်ရှင်ကို န်ကားရမည်။ 

၂၄။ စစ်ေဆးေရးအရာရှိချပ်သည် ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်၍ ြပစ်မ 

ကျးလွန်သူ မည်သူကုိမဆုိ သက်ဆုိင်ရာ တရားံုးတွင် တရားစဲွဆုိရန် စစ်ေဆးေရးအရာရိှတစ်ဦးဦးအား 

တာဝနေ်ပးအပ်ုိင်သည်။  
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၂၅။ စစ်ေဆးေရးအရာရိှချပ်ှင့် စစ်ေဆးေရးအရာရိှများသည် စက်ံု၊ အလုပ်ံု၊ လုပ်ငန်း၊ အလုပ်ဌာန 

တစခ်ခုတုင်ွြဖစေ်စ၊ ၎င်းှင့်တိုက်ိုကေ်သာ်လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝိုက၍်ေသာ်လည်းေကာင်း ဆက်စပ ်

ေနသည့် စးီပွားေရးလုပ်ငနး်တစခ်ခုတုင်ွြဖစေ်စ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရ�ကြ်ခင်းမြပရ။ 

အခနး် (၈) 

အလုပ်ရှင်ှင့် အလုပ်သမားတို၏ တာဝန်များ 

၂၆။ အလုပ်ရှင်သည် - 

 (က) လုပ်ငန်းခွင်၊ လုပ်ငန်းစဉ်ှင့် ၎င်းတုိ၌ အသံုးြပသည့် ပစည်းများှင့် စက်ကိရိယာများ၏ 

အရာယ်ရိှမ အတုိင်းအဆအား အကဲြဖတ်ဆန်းစစ်ြခင်းကုိ လုိအပ်သလုိ စီမံေဆာင်ရ�က် 

ရမည်။ 

 ( ခ ) လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင် အရာယ်ကျေရာက်ုိင်မအေြခအေနကုိ တုိင်းတာအကဲြဖတ်ရန် 

လုိအပ်သလုိ စမံီေဆာင်ရ�ကရ်မည်။ 

 ( ဂ ) အလုပ်သမားများကို လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာေရာဂါခံစားရမ ရိှ မရိှ သတမှ်တခ်ျကမ်ျား 

ှင့်အညီ အသိအမှတြ်ပဆရာဝနြ်ဖင့် ေဆးစစေ်ပးရန် စမံီေပးရမည်။ 

 (ဃ) ပုဒ်မခွဲ(က)၊(ခ)ှင့် (ဂ) တိုအရ ေတွရှိချက်များအေပ အေြခခံ၍ လုပ်ငန်းခွင်ကို 

ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းပီး ကျန်းမာေရးှင့် ညီွတ်သည့်အေြခအေနအထိ ေရာက်ရိှေစရန် 

စီမံေဆာင်ရ�က်ရမည်။ 

( င ) အလုပ်သမားများအားဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ခွင် ့ြပထားသည့် သင် ့ေတာ်ေသာ 

တစ်ကုိယ်ရည်သံုး ကုိယ်ခာကာကွယ်ေရးဝတ်စံုများ၊ ပစည်းများှင့် အေထာက်အကူြပ 

ပစည်းများ အခမ့ဲလုံေလာကစ်ာွထုတ်ေပးပီး ဝတ်ဆင်လုပ်ကိုင်ေစရမည်။ 

 ( စ ) ကိတင်တားဆီးကာကွယ်မ အစီအမံှင့် အေရးေပအေြခအေန ြဖစ်ပွားလာပါက 

ေဆာင်ရ�ကမ်ည့် အစအီမံများထားရိှရမည်။ 

 (ဆ) ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်ေသာ အလုပ်သမားဦးေရေအာက်မနည်းေသာ လုပ်ငန်းများတွင် 

ေဆးေပးခန်းထားရိှြခင်း၊ မှတ်ပံုတင်ဆရာဝန်ှင့် သူနာြပများခန်�ထားြခင်း၊ လုိအပ်သည့် 

ေဆးဝါးှင့် အေထာက်အကြူပပစည်းများ  ြဖည့်ဆည်းေပးရမည်။ 

 ( ဇ ) မိမိကိုယ်တိုင်အပါအဝင် သကဆ်ိုင်ရာ လုပ်ငနး်အမျ ိးအစား သုိမဟတု် ဌာနအလုိက် 

စီမံခန်�ခဲွသူများ၊ အလုပ်သမားများ၊ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး 

ဆိုင်ရာေကာ်မတီဝင်များကို ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် ေဘးအရာယ် 

ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျနး်မာေရးဆိုင်ရာသင်တနး်များ တကေ်ရာကေ်စရမည်။ 

( ဈ ) အလုပ်သမားတစ်ဦးဦးက လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မ သိုမဟုတ် အသက်အရာယ်ှင့် 

ကျနး်မာေရးကို ထိခိုကေ်စုိင်ဖွယ်ရိှသည့် အေြခအေနများ�ကေံတွရလင် လုပ်ငနး်ခင်ွ 
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ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာတာဝန်ခံ သုိမဟုတ် စီမံခန်�ခဲွသူ 

တစဦ်းဦးထံ ချကခ်ျင်းသတင်းေပးပုိုိင်ေရး လုိအပ်သလုိ  စစီဉထ်ားရိှရမည်။ 

 (ည) လုပ်ငန်းခွင် သုိမဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသံုးြပေသာ ပစည်း၊ စက်ကိရိယာ သုိမဟုတ် 

စွန်�ပစ်ပစည်းများေကာင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရိှေနသူများ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းပီး 

ကျနး်မာေရးထိခိုက်မမရိှေစရန် စမံီေဆာင်ရ�ကထ်ားရမည်။ 

 ( ဋ ) လုပ်ငနး်ခွင်ထိခိုကမ် ြဖစပွ်ားမည့်ဆဆဲဲအေြခအေန�ကေံတွရပါက လုပ်ငနး်စဉအ်ား 

ချက်ချင်းရပ်တန်�ြခင်း၊ အလုပ်သမားများအား ဖယ်ရှားေရ�ေြပာင်းေပးြခင်းှင့် လုိအပ်သည့် 

အသက်ကယ်တင်ေရးှင့် ကယ်ဆယ်ေရးအစီအမံများ ေဆာင်ရ�က်ရမည်။ ြဖစ်ုိင်ပါက 

အလုပ်သမားများအား အြခားသင့်ေတာ်မည့် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းသည့် လုပ်ငန်းခွင်များသုိ 

ေြပာင်းေရ�လုပ်ကိုင်ေစုိင်သည်။ 

 ( ဌ ) လုပ်ငနး်ခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျနး်မာေရးဆိုင်ရာ န်ကားချကမ်ျား၊ 

ေဘးအရာယ်သတိေပးအချက်ြပများ၊ ုိတစ်စာများ၊ ပုိစတာများှင့်လမ်းန်ဆုိင်းဘုတ် 

များကို သတမှ်တခ်ျက်ှင့်အညီ ထားရိှရမည်။ 

 ( ဍ )  ေဘးအရာယ်ြဖစ်ပွားုိင်သည့် တားြမစ်ကန်�သတ်ထားေသာ လုပ်ငန်းခွင်ေနရာများသုိ 

ဝင်ထွကသွ်ားလာရာတင်ွ ကိတင်သတေိပးချက်များအတိုင်း လုိကန်ာေဆာင်ရ�ကရ်န် 

စမံီေဆာင်ရ�က်ရမည်။ 

 ( ဎ ) အသိပညာ၊ နည်းပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ ကမ်းကျင်မရရိှေစေရး သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနများမှ 

ထုတ်ြပန်သည့် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ လက်စဲွ 

စာေစာင်ှင့် လမ်းန်ချက်များကုိ အလုပ်သမားများအြပင် လုပ်ငန်းခွင်ှင့် ဆက်စပ်ေနသူ 

များကုိလည်း ြဖန်�ေဝြခင်း သုိမဟုတ် သိရိှနားလည်ေအာင်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း စီမံေဆာင်ရ�က် 

ေပးရမည်။ 

(ဏ) မီးေဘးလံု�ခံေရးစီမံချက်ေရးဆဲွ၍  ဇာတ်တုိက်ေလ့ကျင့်ြခင်း၊ မီးသတ်ပစည်းကိရိယာများအား 

စနစတ်ကျအသံုးြပတတေ်စရန် ေလ့ကျင့်ေပးြခင်းတိုကို ေဆာင်ရ�ကရ်မည်။ 

 (တ) စစ်ေဆးေရးအရာရိှချပ်ှင့် စစ်ေဆးေရးအရာရိှများက အလုပ်ခွင်သုိ ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးြခင်း၊ 

စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်း၊ စာရ�က်စာတမ်းများ၊ အေထာက်အထားများေတာင်းခံြခင်း 

သုိမဟတု် သက်ေသခပံစည်းများ သိမ်းဆည်းြခင်းတိုကို ခင့်ွြပေပးရမည်။ 

 (ထ) ေဘးအရာယ်ရိှေသာ အလုပ်ှင့်လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ေစခုိင်းပါက သတ်မှတ်ထားေသာ 

အလုပ်ချနိန်ာရအီတွင်း၌သာ လုပ်ကိုင်ေစရမည်။ 

 ( ဒ ) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး ကုန်ကျစရိတ်များကုိ တာဝန်ယူ 

ကျခရံမည်။ 
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၂၇။ အလုပ်ရှင်သည် ေအာက်ပါကိစရပ်တစ်ခုခုေကာင့် အလုပ်သမားတစ်ဦးဦးကို အလုပ်မှ 

ထုတပ်ယ်ြခင်း သုိမဟုတ ်ရာထူးအဆင့်ေလျာ့ချြခင်းမြပရ- 

 (က) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ထိခိုကဒ်ဏ်ရာရရိှြခင်းအတွက ်မှတ်ပံုတင်ဆရာဝန်၏ ေဆးစစ်ချက် 

မှတ်တမ်းကုိြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာ ေရာဂါခံစားရြခင်းအတွက် အသိအမှတ်ြပဆရာဝန်၏ 

ေဆးစစ်ချက်မှတ်တမ်းကုိြဖစ်ေစ မရရိှမီကာလအတွင်း၊ 

( ခ ) ေဘးအရာယ်မကင်းေသာ သုိမဟုတ် ကျန်းမာေရးထိခုိက်မအရာယ်ရိှေသာ ကိစရပ်အေပ  

တိုင်တနး်ြခင်း၊ 

( ဂ ) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်း 

တာဝနက်ို ေဆာင်ရ�ကြ်ခင်း၊ 

 (ဃ) လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မ ြဖစ်ပွားမည့်ဆဲဆဲအေြခအေန သိုမဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ 

ေရာဂါရရိှုိင်မည့် အေြခအေနများတွင် အလုပ်ဆကလ်ကမ်လုပ်ကိုင်ြခင်း။ 

၂၈။ လုပ်ငန်းခွင်ထိခုိက်မ သုိမဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာေရာဂါရရိှသည့် အလုပ်သမားသည် ၂၀၁၂ ခုှစ်၊ 

လူမဖူလံုေရးဥပေဒှင့် အကျံးဝင်ြခင်းမရိှလင် ယင်းအလုပ်သမား၏ အလုပ်လုပ်ုိင်မစွမ်းရည်ေလျာ့ကျမ 

အတိုင်းအတာှင့် မသန်စွမ်းြဖစ်မအတန်းအစားကို သိရှိိုင်ရန် အလုပ်ရှင်က ကုန်ကျစရိတ်ကို 

တာဝနယူ်ကျခ၍ံ ေဆးစစေ်ပးရမည်။ 

၂၉။ အလုပ်ရှင်သည် - 

 (က) မှတ်ပံုတင်ဆရာဝန်၏ ေဆးစစ်ချက်အရ လုပ်ငန်းသဘာဝ လုိအပ်ချက်အေပ မူတည်၍ 

ကျန်းမာေရးအဆင့်မမီသည့် အလုပ်သမားများအား အလုပ်လုပ်ကုိင်ြခင်းကုိ ကန်�သတ် 

တားြမစုိ်င်သည်။ 

 ( ခ ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ကန်�သတ်တားြမစ်ြခင်းခံရေသာ အလုပ်သမားသည် ကျန်းမာေရး 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာေကာင်း အေထာက်အထားြဖင့် တင်ြပလာလင် ေှာင့်ေှး 

ကန�်ကာမမရှေိစဘဲ မူလတာဝနတ်င်ွြဖစေ်စ၊ သင့်ေလျာ်သည့် လုပ်ငနး်ခင်ွတင်ွြဖစေ်စ 

ြပနလ်ည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပရမည်။ 

 ( ဂ ) လုပ်ငန်းခွင်ရိှ ကုိယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်များှင့် ုိတုိက်မိခင်များ၏ ကျန်းမာေရးမထိခုိက်ေစရန် 

စမံီေဆာင်ရ�က်ေပးရမည်။ 

၃၀။ အလုပ်သမားသည် - 

 (က) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးအတွက် အလုပ်ရှင်က ဦးစီးဌာန၏ 

သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ ထုတ်ေပးထားေသာ တစ်ကုိယ်ရည်သံုး ကုိယ်ခာကာကွယ်ေရး 

ဝတစ်ုံများ၊ ပစည်းများဝတဆ်င်ြခင်းှင့် ကရိိယာတနဆ်ာပလာများအား စနစတ်ကျ 

မှနက်နစ်ာွ အသံုးြပရမည်။ 
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( ခ ) ဤဥပေဒှင့် ဤဥပေဒအရထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများအရ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ် 

ကင်းရှင်းေရးှင့်ကျန်းမာေရးအတွက် အလုပ်ရှင်ကြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ် 

ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျနး်မာေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီကြဖစေ်စ၊ လုပ်ငနး်ခင်ွေဘးအရာယ် 

ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ တာဝန်ခံကြဖစ်ေစ န်ကားသည့် န်ကားချက်ှင့် 

အ�ကြံပချကမ်ျားကို လုိကန်ာရမည်။ 

( ဂ ) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျနး်မာေရးဆိုင်ရာ န်ကားချကမ်ျား၊ 

စည်းကမ်းချက်များ၊ သေကတအမှတ်အသားများ၊ နံရံကပ်ပုိစတာများ၊ ုိတစ်စာများှင့် 

သတေိပးတားြမစခ်ျကမ်ျားကို လုိကန်ာရမည်။ 

 (ဃ) လုပ်ငန်းခွင်တွင်အသံုးြပသည့် ကိရိယာတန်ဆာပလာ၊ စက်၊ စက်ကိရိယာအစိတ်အပုိင်း၊ 

ယာဉ၊် လပ်စစှ်င့် အြခားပစည်းများကို စနစတ်ကျကိုင်တွယ် အသံုးြပရမည်။ 

 ( င ) လုပ်ငနး်ခွင်တင်ွ ယင်း၏လုပ်ေဆာင်မ သုိမဟတု် လုပ်ေဆာင်ရန် ပျကက်ွကမ်ေကာင့် 

မိမိကိုယ်တိုင်ှင့် အြခားသူများ၏ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး 

မထိခိုက်ေစရန် အေလးထားေဆာင်ရ�ကရ်မည်။ 

( စ ) အလုပ်ရှင်၊ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ တာဝန်ခံတုိက 

ဤဥပေဒအရ ယင်းတုိ၏တာဝန်များကုိ ထမ်းေဆာင်ရာ၌ ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ရမည်။ 

 (ဆ) လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးအား ထိခုိက်ေစုိင်မည့်အေြခအေန၊ 

အေကာင်းအရာ၊ ြဖစ်ရပ်တစ်ခုခုကုိေတွရိှပါက ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ အနီးကပ်လုပ်ငန်းကီးကပ် 

သူမှတစ်ဆင့်ြဖစ်ေစ အလုပ်ရှင်၊ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ 

တာဝနခ် ံသုိမဟတု် စမံီခန�်ခွဲသူတစဦ်းဦးထံ ချကခ်ျင်းတင်ြပရမည်။ 

 ( ဇ ) ေဘးအရာယ် ကျေရာက်မည့်ဆဲဆဲအေြခအေနတွင် အလုပ်ဆကလ်က်လုပ်ကိုင်ရန် 

ြငင်းပယ်ုိင်ေသာ်လည်း အလုပ်ရှင်က စစီဉေ်ပးသည့် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေသာ 

လုပ်ငနး်ခွင်သို ေြပာင်းလဲလုပ်ကိုင်ေစမအား ြငင်းပယ်ြခင်းမြပရ။ 

 ( ဈ ) လုပ်ငန်းခွင်အသီးသီးမှ အလုပ်သမားများ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး 

အတွက် အလုပ်သမားအချင်းချင်း သုိမဟုတ် အလုပ်သမားအဖဲွအစည်းများှင့် အချန်ိမီ 

ဆကသွ်ယ်ညိင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ုိင်ရန် ကိုယ်စားလှယ်များ ေရ�းချယ်ိင်ုသည်။ 

အခနး် (၉) 

ထုတလု်ပ်သူ၊ တင်သွင်းေရာင်းချသူ၊ တပ်ဆင်သ ူသုိမဟတု် ြဖတသိ်မ်းသူှင့် တည်ေဆာက်သူ 

သုိမဟတု ်ဖိဖျက်သူတို၏တာဝန်များ 

၃၁။ လုပ်ငန်းခွင်၊ လုပ်ငန်းစဉ်ှင့် ၎င်းတို ၌အသုံးြပမည့် ေဘးအရာယ်ရှေိသာ ပစည်းများကို 

ထုတ်လုပ်ြခင်း သုိမဟုတ် တင်သွင်းေရာင်းချြခင်းကုိြဖစ်ေစ၊ ေဘးအရာယ်ရိှေသာ စက်ကိရိယာများကုိ 
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ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ တင်သွင်းေရာင်းချြခင်း၊ တပ်ဆင်ြခင်း သိုမဟုတ် ြဖတ်သိမ်းြခင်းကိုြဖစ်ေစ 

ေဆာင်ရ�က်သူသည် စမ်းသပ်စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ရှိသူ သိုမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းခွင် 

ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ ကျန်းမာေရးှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေကာင်း အတည်ြပချက် 

ရယူရမည်။ 

၃၂။ ေဘးအရာယ်ရှေိသာပစည်းှင့် ေဘးအရာယ်ရှေိသာ စက်ကိရိယာများှင့်စပ်လျဉး်၍ 

ထုတ်လုပ်သူ သုိမဟုတ် တင်သွင်းေရာင်းချသူသည် ေအာက်ပါကိစရပ်များကုိ တာဝန်ယူေဆာင်ရ�က်ရမည်- 

 (က) ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းပီး ကျနး်မာေရးှင့် ညီွတစ်ာွ အသံုးြပြခင်းဆိုင်ရာ သတင်း 

အချကအ်လက်များေပးြခင်း၊ 

 ( ခ ) ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းပီး ကျန်းမာေရးမထိခုိက်ေစရန် စမ်းသပ်စစ်ေဆးမ ြပလုပ်ေပးြခင်းှင့် 

စမ်းသပ်စစေ်ဆးမရလဒ်များအား အသံုးြပသူထံ ြဖန�်ေဝြခင်း။ 

၃၃။ တပ်ဆင်သူ သုိမဟုတ် ြဖတ်သိမ်းသူ၊ တည်ေဆာက်သူ သုိမဟုတ် ဖိဖျက်သူသည် ေဘးအရာယ် 

ကင်းရှင်း၍ ကျနး်မာေရးမထိခိုက်ေစရန် သတမှ်တခ်ျကမ်ျားှင့်အညီ ေဆာင်ရ�ကရ်မည်။ 

အခနး် (၁၀) 

အေကာင်းကားြခင်း၊ စုံစမ်းစစေ်ဆးြခင်းှင့် အစီရင်ခြံခင်း 

၃၄။ အလုပ်ရှင်သည် ေအာက်ပါကိစရပ်များကုိ သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ ေဆာင်ရ�က်ရန် တာဝန်ရိှသည် - 

 (က) လုပ်ငန်းခွင်ထိခုိက်မ၊ ေဘးအရာယ်ရိှေသာြဖစ်ရပ်၊ ကီးမားြပင်းထန်ေသာ လုပ်ငန်းခွင် 

ထိခိုကမ်ြဖစပွ်ားပါက ဦးစးီဌာနသုိ အေကာင်းကားြခင်း၊ 

 ( ခ ) အလုပ်သမားတစ်ဦးဦးသည် သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာေရာဂါ တစ်မျ ိးမျ ိး 

စဲွကပ်လင်ြဖစ်ေစ၊ သံုးစဲွသည့်ပစည်း သုိမဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်ေကာင့် အဆိပ်သင့်လင်ြဖစ်ေစ 

သုိမဟုတ် အဆိပ်သင့်ုိင်လင်ြဖစ်ေစ အသိအမှတ်ြပဆရာဝန်၏ ေဆးစစ်ချက်မှတ်တမ်း 

ှင့်အတူ အစရီင်ခစံာကို ဦးစးီဌာနသုိေပးပုိ အေကာင်းကားြခင်း။ 

၃၅။ မှတ်ပံုတင်ဆရာဝန်တစ်ဦးဦးသည် သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာေရာဂါ တစ်မျ ိးမျ ိး 

စဲွကပ်ေနသည့် အလုပ်လုပ်ေနသူ သုိမဟုတ် အလုပ်လုပ်ခ့ဲသူအား ေဆးကုသလင် သတ်မှတ်ထားသည့် 

အချက်အလက်များ ပါဝင်ေသာ အစီရင်ခံစာကုိ သက်ဆုိင်ရာ အလုပ်ရှင်ှင့်ဦးစီးဌာနသုိ သတ်မှတ်ချက် 

များှင့်အညီ အေကာင်းကားရမည့်အြပင် အစရီင်ခစံာမိတကို ကျနး်မာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီး 

ဌာနသုိလည်း ေပးပုိရမည်။ 

၃၆။ (က) စစ်ေဆးေရးအရာရိှများသည် လုပ်ငန်းခွင်ထိခုိက်မများ၊ ေဘးအရာယ်ရိှေသာြဖစ်ရပ်များ၊ 

လုပ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာေရာဂါများ၊ လုပ်ငန်းခွင်အဆိပ်သင့်မများြဖစ်ပွားေကာင်း သိရိှရပါက 

စုံစမ်းစစေ်ဆးရမည်။ 
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( ခ ) မည်သူမဆုိ ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့် လုပ်ငန်းခွင်ထိခုိက်မများ၊ ေဘးအရာယ်ရိှေသာြဖစ်ရပ်များ၊ 

လုပ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာေရာဂါများ၊ လုပ်ငန်းခွင်အဆိပ်သင့်မများှင့် သက်ဆုိင်သည့်ပစည်းများ၊ 

စက်ကိရိယာများ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၊ ေနရာအခင်းအကျင်းများ၊ စာတမ်း 

အမှတ်အသားများ အားလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုြဖစ်ေစ စစ်ေဆးေရး 

အရာရိှချပ်၏ ခင့်ွြပချကမ်ရဘဲ ဖယ်ရှားြခင်း၊ ေဖျာကဖ်ျကြ်ခင်း၊ ထပ်ြဖည့်ြခင်း၊ ြပြပင် 

ေြပာင်းလဲြခင်း မြပလုပ်ရ။ 

( ဂ ) ပုဒ်မခဲွ (ခ) ပါ တားြမစ်ချက်သည် အသက်အုိးအိမ်စည်းစိမ်၊ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး 

အတကွ် လုိအပ်ေသာ လုပ်ငနး်များှင့် ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငနး်များ ေဆာင်ရ�ကမ်ှင့် 

သကဆ်ိုင်ြခင်းမရိှေစရ။ 

 (ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ တားြမစ်မသည် ေနာက်ဆက်တွဲဆိုးကျ ိးများ ြဖစ်ပွားိုင်ပါက 

စစေ်ဆးေရးအရာရိှချပ်သည် ပစည်းများ၊ စကက်ရိိယာများ၊ ကရိိယာတနဆ်ာပလာ 

များှင့် ေနရာအခင်းအကျင်းကို ဖယ်ရှားြခင်း၊ ြဖတသိ်မ်းြခင်း၊ ထပ်ြဖည့်ြခင်း၊ ြပြပင် 

ေြပာင်းလဲြခင်းတိုကို ေဆာင်ရ�ကရ်န် ခင့်ွြပုိင်သည်။ 

၃၇။  ေကာင်စီသည် ေဘးအရာယ်ရိှေသာြဖစ်ရပ်များြဖစ်ပွားြခင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာေရာဂါြဖစ်ပွားြခင်းှင့် 

ကးီမားြပင်းထန်ေသာ လုပ်ငနး်ခွင်ထိခိုကမ်များကို လုိအပ်ပါက စုံစမ်းစစေ်ဆးရန် စုံစမ်းစစေ်ဆးေရး 

ေကာ်မတကီို သကဆ်ိုင်ရာလုပ်ငနး်နယ်ပယ်အလုိက် ကမ်းကျင်ေသာပုဂိလ်များြဖင့် ဖဲွစည်းတာဝန ်

ေပးအပ်ုိင်သည်။ 

၃၈။ ပုဒ်မ ၃၇ အရ ဖဲွစည်းသည့် စံုစမ်းစစ်ေဆးေရးေကာ်မတီသည် စံုစမ်းစစ်ေဆးမှင့်စပ်လျဉ်း၍ - 

 (က) ပုဒ်မ ၃၇ ပါ ကစိအတွက ်စုံစမ်းစစေ်ဆးရန် ရည်ရ�ယ်ချကြ်ဖင့်သာ စုံစမ်းစစေ်ဆးမှင့် 

သကဆ်ိုင်ေသာေနရာသုိ ဝင်ေရာကစ်စေ်ဆးုိင်ခွင့်ရိှသည်။ 

 ( ခ ) စုံစမ်းစစေ်ဆးမှင့် သကဆ်ိုင်ေသာ ပုဂိလ်များအား စုံစမ်းစစေ်ဆးရန် ဆင့်ဆိုြခင်း၊ 

စုံစမ်းေမးြမနး်ြခင်းှင့် စစေ်ဆးချကမ်ျားရယူြခင်း ြပုိင်သည်။ 

 ( ဂ ) လုိအပ်သည့် စာရ�ကစ်ာတမ်း၊ စာရင်းဇယား၊စာချပ်၊ သက်ေသခံအေထာကထ်ားများ၊ 

ပံုစမံျား၊ နမူနာပစည်းများကို ရယူုိင်သည်။ 

 (ဃ) စစ်ေဆးေတွရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်ှင့် အ�ကံြပချက်တို ပါဝင်ေသာ အစီရင်ခံစာကို 

သတမှ်တ်ရကအ်တင်ွး ေကာင်စီသုိ တင်ြပရမည်။ 

အခနး် (၁၁) 

စမး်သပ်စစေ်ဆးပုိင်ခွင့်ရိှသူ၊ သင်တနး်ေပးသူအြဖစေ်ဆာင်ရ�ကြ်ခင်းှင့် သင်တနး်ေကျာင်း 

တည်ေထာင်ဖွင့်လှစြ်ခင်း 

၃၉။ စမး်သပ်စစေ်ဆးပုိင်ခွင့်ရိှသူ သုိမဟတု် သင်တနး်ေပးသူအြဖစ် လုပ်ကိုင်လုိသူသည် သတမှ်တ် 

ထားသည့် အရည်အချင်းများှင့်ကုိက်ညီပါက အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် ရရိှေရးအတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
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သင်တန်းေကျာင်းတည်ေထာင်သူအြဖစ် လုပ်ကိုင်လိုသူသည် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိေရးအတွက် 

ေသာ်လည်းေကာင်း န်ကားေရးမှးချပ်ထံ သတမှ်တခ်ျက်များင့်ှအညီ ေလာက်ထားရမည်။ 

၄၀။ န်ကားေရးမှးချပ်သည် - 

(က) ပုဒ်မ ၃၉ အရ ေလာက်ထားချက်ကုိ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ စိစစ်၍  အသိအမှတ်ြပ 

လက်မှတ် သိုမဟုတ် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ေပးရန်ခွင့်ြပြခင်း သိုမဟုတ် 

ြငင်းပယ်ြခင်း ြပုိင်သည်။ 

 ( ခ ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ခွင့်ြပသည့်အခါ ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် အခေကးေငွ 

ေပးသွင်းေစပီး ေလာက်ထားသူအား အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်၊ မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်တုိ၏ 

သက်တမ်းှင့် စည်းကမ်းချကမ်ျား သတမှ်တ၍် စမ်းသပ်စစေ်ဆးပုိင်ခွင့်ရိှသူ၊ သင်တနး် 

ေပးသူအား အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ကုိလည်းေကာင်း၊ သင်တန်းေကျာင်းတည်ေထာင်သူအား 

မှတပံု်တင်လကမှ်တ်ကိုလည်းေကာင်း အသီးသီးထုတေ်ပးရမည်။ 

( ဂ )  ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် ထုတ်ေပးထားေသာ စမ်းသပ်စစ်ေဆး 

ပုိင်ခင့်ွရိှသူ၊ သင်တနး်ေပးသူှင့် မှတပံု်တင်လကမှ်တထု်တေ်ပးထားေသာ သင်တနး် 

ေကျာင်းများကို  မှတပံု်တင်ထားရမည်။  

၄၁။ (က)  ပုဒ်မ ၄၀၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ အသိအမှတြ်ပလကမှ်တ ် သုိမဟတု် မှတပံု်တင်လက်မှတ် 

ရရိှသူသည် သကတ်မ်းမကနုဆ်ုံးမီ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ 

အသိအမှတြ်ပလကမှ်တ် သုိမဟတု် မှတပံု်တင်လကမှ်တ် သကတ်မ်းတိုးြမင့်ေပးရန် 

န်ကားေရးမှးချပ်ထံ ေလာက်ထားရမည်။ 

( ခ ) န်ကားေရးမှးချပ်သည် ပုဒမ်ခွဲ(က) အရ ေလာက်ထားချကက်ို သတမှ်တခ်ျက် 

များှင့်အညီ စိစစ်ပီး အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် သုိမဟုတ် မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် သက်တမ်း 

တုိးြမင့်ေပးရန် ခွင့်ြပြခင်း သုိမဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်းြပုိင်သည်။ ခွင့်ြပပါက ဝန်ကီးဌာနက 

သတ်မှတ်ထားေသာ သက်တမ်းတုိးြမင့်ခ ေပးသွင်းေစပီး ေလာက်ထားသူအား အသိအမှတ်ြပ 

လကမှ်တ် သုိမဟတု် မှတပံု်တင်လကမှ်တ် သက်တမ်းတိုးြမင့်ေပးရမည်။ 

၄၂။ (က) စမ်းသပ်စစ်ေဆးပုိင်ခွင့်ရိှသူသည် ေဘးအရာယ်ရိှေသာ စက်ကိရိယာများှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

လုပ်ငနး်ခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျနး်မာေရးဆိုင်ရာကစိရပ်များ စမ်းသပ် 

စစ်ေဆးပီး ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေကာင်း ေတွရိှပါက ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေကာင်း 

လကမှ်တက်ို သတမှ်တခ်ျကမ်ျားင့်ှအညီ အလုပ်ရှင်အား ထုတေ်ပးရမည်။ 

 ( ခ ) စမ်းသပ်စစ်ေဆးပုိင်ခွင့်ရိှသူ၊ သင်တန်းေပးသူ သုိမဟုတ် သင်တန်းေကျာင်းတည်ေထာင်သူသည် 

ဦးစးီဌာနက သတမှ်တေ်ပးေသာ စည်းကမ်းချက်များကို တကိျစာွလုိကန်ာရမည်။  
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အခနး် (၁၂) 

စမံီခန�်ခွဲေရးနည်းလမ်းအရ အေရးယူြခင်း 

၄၃။ န်ကားေရးမှးချပ်သည်- 

(က) စမ်းသပ်စစ်ေဆးပုိင်ခွင့်ရိှသူ၊ သင်တန်းေပးသူ သုိမဟုတ် သင်တန်းေကျာင်း တည်ေထာင်သူက  

ေအာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်ှင့် ငိစွန်းေကာင်းေတွရှိလင် လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ခွင့် 

ယာယီရပ်ဆိုင်းေကာင်း အေကာင်းကားစာ ေပးပုိရမည်- 

(၁) စမ်းသပ်စစ်ေဆးပုိင်ခွင့်ရိှသူ သုိမဟုတ် သင်တန်းေပးသူအြဖစ် ေဆာင်ရ�ကခွ်င့်ရရိှရန် 

သုိမဟုတ် သင်တန်းေကျာင်း တည်ေထာင်သူက သင်တန်းေကျာင်း တည်ေထာင် 

ဖွင့်လှစခ်ွင့်ရရိှရန် ေလာကထ်ားရာတင်ွ မမှနမ်ကနတ်င်ြပခဲ့ြခင်း၊ 

(၂) စမ်းသပ်စစ်ေဆးပုိင်ခွင့်ရိှသူ သုိမဟုတ် သင်တန်းေပးသူအြဖစ် ဆက်လက်လုပ်ကုိင်ရန် 

သုိမဟုတ် သင်တန်းေကျာင်းအြဖစ် ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်လုပ်ကုိင်ရန် သင့်ေလျာ်မမရိှဟု 

စိစစ်ေတွရိှြခင်း၊ 

(၃) ဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက်ြခင်း။ 

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ယာယီရပ်ဆိုင်းေကာင်း အေကာင်းကားစာှင့်စပ်လျဉး်၍ စမ်းသပ် 

စစ်ေဆးပုိင်ခွင့်ရိှသူ၊ သင်တန်းေပးသူ သုိမဟုတ် သင်တန်းေကျာင်း တည်ေထာင်သူအား 

အေကာင်းကားစာလက်ခရံရိှပီး သတမှ်တ်ရက်အတင်ွး ေြဖရှင်းတင်ြပေစရမည်။ 

( ဂ ) စမ်းသပ်စစ်ေဆးပုိင်ခွင့်ရိှသူ၊ သင်တန်းေပးသူ သုိမဟုတ် သင်တန်းေကျာင်းတည်ေထာင်သူ၏ 

ပုဒ်မခဲွ (ခ) ပါ ေြဖရှင်းချက်အေပ  ခုိင်လံုေသာအေကာင်းြပချက်မရိှေကာင်း ေတွရိှလင် 

စီမံခန်�ခဲွေရးနည်းလမ်းအရ သတ်မှတ်ထားေသာ ဒဏ်ေကးကုိ ေပးေဆာင်ေစြခင်း သုိမဟုတ် 

ထုတ်ေပးထားေသာ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် သုိမဟုတ် မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်ကုိ ကာလ 

သတမှ်တ၍်  ရပ်ဆိုင်းြခင်း သုိမဟတု ်ပယ်ဖျကြ်ခင်းြပရမည်။  

အခနး်(၁၃) 

အယူခြံခင်း 

၄၄။ (က) စစေ်ဆးေရးအရာရိှများက ပုဒမ် ၁၈ အရ ထုတဆ်င့်သည့် အမိန�်ကိုလည်းေကာင်း၊ 

ပုဒ်မ ၂၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ လုပ်ငနး်ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ြခင်းမြပရန် တားြမစခ်ျကက်ို 

လည်းေကာင်း မေကျနပ်သူသည် အဆုိပါ အမိန်�ချမှတ်သည့် သုိမဟုတ် တားြမစ်သည့်ေန�မှ 

ရကေ်ပါင်း ၃၀ အတွင်း ေကာင်စကီ ဖဲွစည်းေပးသည့် အယူခေံကာ်မတီသုိ အယူခဝံင် 

ုိင်သည်။ 

 ( ခ ) အယူခံေကာ်မတီသည် ပုဒမ်ခွဲ(က) အရ အယူခံမကို စစိစ်ပီး စစေ်ဆးေရးအရာရိှ၏ 

အမိန်� သုိမဟုတ် တားြမစ်ချက်ကုိ အတည်ြပြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သုိမဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်းြပ 

ုိင်သည်။ 
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၄၅။ (က) ပုဒ်မ ၄၃ အရ  န်ကားေရးမှးချပ်က ချမှတ်သည့် စီမံခန်�ခဲွေရးဆုိင်ရာ ဆံုးြဖတ်ချက် 

တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေကျနပ်မမရိှသူသည် ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်သည့်ေန�မှစ၍ ရက်ေပါင်း ၃၀ 

အတွင်း အယူခံေကာ်မတီသုိ အယူခံဝင်ုိင်သည်။ 

 ( ခ ) အယူခံေကာ်မတီသည် ပုဒမ်ခွဲ (က) အရ အယူခမံကို စစိစ်ပီး န်ကားေရးမှးချပ်က 

ချမှတ်သည့် စီမံခန်�ခဲွေရးဆုိင်ရာ ဆံုးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ အတည်ြပြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း 

သုိမဟတု် ပယ်ဖျကြ်ခင်း ြပုိင်သည်။ 

၄၆။ အယူခံမများှင့်စပ်လျဉး်၍  အယူခေံကာ်မတီ၏ ဆုံးြဖတခ်ျကသ်ည် အပီးအြပတြ်ဖစ်သည်။ 

၄၇။ စမ်းသပ်စစ်ေဆးပုိင်ခွင့်ရိှသူ၊ သင်တန်းေပးသူ သုိမဟုတ် သင်တန်းေကျာင်းတည်ေထာင်သူသည်  

ပုဒ်မ ၄၃ အရ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် သုိမဟုတ် မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်ကုိ ရပ်ဆုိင်းသည့် သုိမဟုတ် 

ပယ်ဖျက်သည့် ဆုံးြဖတ်ချက်ကို အယူမခံလင် ရက်ေပါင်း ၃၀ ြပည့်ပီးေနာက် ခုနစ်ရက်အတွင်း 

သုိမဟတု် အယူခေံသာ်လည်း အယခူေံကာ်မတီက  ပုဒ်မ ၄၅ ၊ ပုဒ်မခဲွ (ခ) အရ န်ကားေရးမှးချပ်၏ 

ဆံုးြဖတ်ချက်ကုိ အတည်ြပလင် ထုတ်ေပးထားသည့် အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် သုိမဟုတ် မှတ်ပံုတင် 

လကမှ်တက်ို ဆံုးြဖတ်ချက် ချမှတ်သည့်ေန�မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း ဦးစးီဌာနသုိ ြပနလ်ည်အပ်ံှရမည်။ 

အခနး် (၁၄) 

တားြမစခ်ျကမ်ျား 

၄၈။ (က) ဤဥပေဒှင့်သက်ဆုိင်သည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကုိ လက်ရိှလုပ်ကုိင်ေဆာင်ရ�က်ေနသူှင့် 

စတင်လုပ်ကိုင်လုိသူမည်သူမ ဦးစးီဌာနသုိ မှတပံု်တင်ရန် ပျကက်ကွြ်ခင်းမြပရ။ 

 ( ခ ) မည်သူမ ဤဥပေဒှင့်သက်ဆုိင်သည့် လုပ်ငန်းများရိှ အေဆာက်အအံုေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ 

တုိးချဲြခင်း၊ ဖိဖျက်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်အလုိက် စက်ကိရိယာများ ေနရာချထားြခင်း၊ တပ်ဆင်ြခင်း၊ 

တိုးချဲြခင်း သိုမဟုတ် ေြပာင်းလဲအသုံးြပြခင်းများကို လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ် 

ကင်းရှင်းေရးှင့်ကျန်းမာေရးှင့်အညီ ေဆာင်ရ�က်လုပ်ကုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း ဦးစီးဌာနသုိ 

သတမှ်တခ်ျက်များင့်ှအညီ အေကာင်းကားရန် ပျကက်ကွြ်ခင်းမြပရ။ 

 ( ဂ ) မည်သူမ န်ကားေရးမှးချပ်က ထုတ်ေပးေသာ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်မရှိဘဲ 

စမ်းသပ်စစ်ေဆးပုိင်ခွင့်ရိှသူ သုိမဟုတ် သင်တန်းေပးသူအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ မှတ်ပံုတင် 

လက်မှတ်မရိှဘဲ သင်တန်းေကျာင်းတည်ေထာင်သူအြဖစ်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရ�က်ြခင်း 

မြပရ။  

၄၉။ မည်သည့်အလုပ်ရှင်မ- 

 (က) ပုဒ်မ ၁၈ အရ ယာယီရပ်နားရန် ထုတ်ဆင့်သည့် အမိန်�ကုိ လုိက်နာရန် ပျက်ကွက်ြခင်း 

မြပရ၊ 
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 ( ခ ) ပုဒ်မ ၂၀ ၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ  သတမှ်တ်ထားေသာ စည်းကမ်းချကမ်ျားကို လုိကန်ာရန် 

ပျကက်ကွြ်ခင်း မြပရ၊ 

 ( ဂ ) ပုဒ်မ ၂၁ ၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ စစေ်ဆးေရးအရာရိှက ထုတြ်ပန်သည့် န်ကားချကက်ို 

လုိကန်ာရန် ပျကက်ကွြ်ခင်း မြပရ၊ 

 (ဃ) ပုဒ်မ ၂၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ထ) အရ သတမှ်တ်သည့် အလုပ်ချနိ်ထက် ေကျာ်လွနေ်စခိုင်းြခင်း 

မြပရ၊ 

 ( င ) ပုဒ်မ ၂၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ဒ) အရ လုပ်ငနး်ခင်ွေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျနး်မာေရး 

ကနုက်ျစရိတ်များကို တာဝနယူ်ကျခရံန် ပျကက်ွကြ်ခင်းမြပရ။ 

၅၀။ မည်သူမ စစ်ေဆးေရးအရာရိှချပ်၏ ခွင့်ြပချက်မရဘဲ ပုဒ်မ ၃၆၊ ပုဒ်မခဲွ (ခ) ပါ ြပာန်းချက်ကုိ 

ေဖာကဖ်ျကြ်ခင်းမြပရ။ 

၅၁။ ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ တာဝန်ကုိ ထမ်းေဆာင်သည့် မည်သည့်ပုဂိလ်မ မိမိ၏ ရာထူးဆုိင်ရာ 

တာဝန်ဝတရားများ ေဆာင်ရ�က်ရာ၌ သိရိှလာသည့် လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ လ ိဝှက်ချက်တစ်ခုခုှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 

အေကာင်းအရာများကို ရာထူးတာဝနထ်မ်းေဆာင်ေနစဉတ်င်ွ ေသာလ်ည်းေကာင်း၊ ရာထူးတာဝန်မှ 

အနားယူပီးေနာက်တွင်ေသာ်လည်းေကာင်း တရားုံးတွင် သက်ေသခံသည်မှအပ မည်သူကိုမ 

ထုတေ်ဖာ်ေြပာဆိုြခင်း မြပရ။  

  အခနး်(၁၅) 

ြပစမ်ှင့် ြပစဒ်ဏ်များ 

၅၂။ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာတာဝန်ခံ မည်သူမဆို 

ပုဒ်မ ၁၄ ပါ ြပာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာေဆာင်ရ�က်ရန် ပျက်ကွက်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှား 

စီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို သုံးလထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းမှ 

အများဆုံး ကျပ်တစဆ်ယ်သိနး်အထိ ေငွဒဏြ်ဖစေ်စ၊ ဒဏှ်စ်ရပ်လံုးြဖစ်ေစ ချမှတရ်မည်။ 

၅၃။ အလုပ်ရှင် မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၁၂ ၊ ပုဒ်မ ၂၆ ၊ ပုဒ်မခဲွ (က) မှ (တ) အထိ၊ ပုဒ်မ ၂၇ ှင့် ပုဒ်မ ၂၉၊ 

ပုဒ်မခွဲ (ခ) ှင့်(ဂ)တိုပါ ြပာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာေဆာင်ရ�က်ရန် ပျက်ကွက်ေကာင်း 

ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို သုံးလထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏြ်ဖစ်ေစ၊ အနည်းဆုံး 

ကျပ်တစဆ်ယ်သိနး်မှ အများဆုံး ကျပ်သိနး် ၅၀ အထိ ေငွဒဏြ်ဖစေ်စ၊ ဒဏှ်စ်ရပ်လံုးြဖစေ်စ ချမှတ ်

ရမည်။ 

၅၄။ အလုပ်သမား မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၃၀၊ ပုဒ်မခဲွ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ)၊(စ) ှင့် (ဇ) တုိပါ ြပာန်းထားေသာ 

တာဝနတ်စရ်ပ်ရပ်ကို လုိကန်ာေဆာင်ရ�က်ရန် ပျကက်ကွ်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် 

ထုိသူကို ကျပ်သံုးေသာင်းထကမ်ပုိေသာ ေငွဒဏ်ချမှတရ်မည်။ 
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၅၅။ အလုပ်သမား မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၃၀၊ ပုဒ်မခဲွ (င) ှင့် (ဆ) တုိပါ ြပာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ 

တမင်�ကံရ�ယ်ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထုိသူကုိ သံုးလထက်မပုိေသာ 

ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်တစသိ်နး်အထိ ေငွဒဏြ်ဖစေ်စ၊ ဒဏ်ှစရ်ပ်လံုးြဖစေ်စ ချမှတရ်မည်။ 

၅၆။ ထုတလု်ပ်သူ၊ တင်သွင်းေရာင်းချသူ၊ တပ်ဆင်သူ သုိမဟတု် ြဖတသိ်မ်းသူ၊ တည်ေဆာက်သူ 

သုိမဟတု် ဖိဖျက်သူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၁ ၊ ၃၂ ှင့် ၃၃ တိုပါ ြပာနး်ချကတ်စရ်ပ်ရပ်ကို လုိက်နာ 

ေဆာင်ရ�က်ရန် ပျက်ကွက်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထုိသူကုိ သံုးလထက်မပုိေသာ 

ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်တစဆ်ယ်သိနး်မှ အများဆုံး ကျပ်သိနး် ၅၀ အထေိငွဒဏ်ြဖစေ်စ၊ 

ဒဏ်စှရ်ပ်လံုး ြဖစေ်စ ချမှတရ်မည်။ 

၅၇။ အလုပ်ရှင်မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၄ ပါ ြပာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာေဆာင်ရ�က်ရန် 

ပျက်ကွက်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထုိသူကုိ တစ်လထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ 

ကျပ်သနိး်ှစဆ်ယ်ေအာကမ်နည်းေသာ  ေငွဒဏြ်ဖစေ်စ၊ ဒဏ်ှစရ်ပ်လံုးြဖစေ်စ ချမှတရ်မည်။ 

၅၈။ မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန် မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၅ ပါ ြပာန်းချက်ကို လိုက်နာေဆာင်ရ�က်ရန် 

ပျက်ကွက်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထုိသူကုိ ကျပ်ငါးသိန်းထက် မပုိေသာ ေငွဒဏ် 

ချမတှရ်မည်။ 

၅၉။ (က) စမ်းသပ်စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ရှ ိသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ ြပာန်းချက်ကို 

လုိကန်ာေဆာင်ရ�က်ရန် ပျကက်ကွ်ေကာင်း ြပစမ်ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထုိသူကို 

သံုးလထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ အနည်းဆံုး ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းမှ အများဆံုး 

ကျပ်သနိး် ၅၀ အထိ ေငွဒဏြ်ဖစေ်စ၊ ဒဏှ်စ်ရပ်လံုးြဖစေ်စ ချမှတရ်မည်။ 

 ( ခ ) သင်တန်းေပးသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ ြပာန်းချက်ကို လိုက်နာ 

ေဆာင်ရ�က်ရန် ပျက်ကွက်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထုိသူကုိ အနည်းဆံုး 

ကျပ်ငါးသိန်းမှ အများဆံုး ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။ 

( ဂ ) သင်တန်းေကျာင်းတည်ေထာင်သူ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မခဲွ (ခ) ပါ ြပာန်းချက်ကုိ 

လုိကန်ာေဆာင်ရ�က်ရန် ပျကက်ကွ်ေကာင်း ြပစမ်ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထုိသူကို 

အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်သိန်း ၅၀ အထိ ေငွဒဏ် ချမှတ် 

ရမည်။ 

၆၀။ မည်သူမဆို- 

 (က) ပုဒ်မ ၄၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ှင့် ပုဒမ်ခွဲ (ခ) တိုပါ ြပာနး်ချကတ်စရ်ပ်ရပ်ကို လုိကန်ာ 

ေဆာင်ရ�က်ရန် ပျက်ကွက်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထုိသူကုိ အနည်းဆံုး 

ကျပ်တစဆ်ယ်သိနး်မှ အများဆုံး ကျပ်သိနး် ၅၀ အထိ ေငွဒဏခ်ျမှတရ်မည်။ 
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 ( ခ ) ပုဒ်မ ၄၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ပါ တားြမစခ်ျကတ်စရ်ပ်ရပ်ကို ေဖာကဖ်ျက်ကျးလွနေ်ကာင်း 

ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို သုံးလထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ 

အနည်းဆံုး ကျပ်သိန်း ၅၀ မှ အများဆံုး ကျပ်သိန်း ၁၀၀ အထိ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လံုး 

ြဖစေ်စ ချမှတရ်မည်။ 

၆၁။ အလုပ်ရှင်မည်သမူဆို - 

 (က) ပုဒ်မ ၄၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊(ခ) ှင့် (ဂ) တိုပါ တားြမစခ်ျကတ်စရ်ပ်ရပ်ကို ေဖာကဖ်ျက ်

ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို သုံးလထက်မပိုေသာ 

ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်သိနး် ၃၀ မှ အများဆုံး ကျပ်သိနး် ၅၀ အထိ  

ေငွဒဏ်ြဖစေ်စ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လံုးြဖစ်ေစ ချမှတရ်မည်။ 

 ( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်းခံရပီးေနာက် ယင်းြပစ်မကို ထပ်မံေဖာက်ဖျက် 

ကျးလွန်ပါက ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်သည့်ေန�ရက် အသီးသီးအတွက် ထုိသူကုိ တစ်ရက်လင် 

ကျပ်တစသိ်နး်စြီဖင့် ေငွဒဏခ်ျမှတရ်မည်။ 

၆၂။ အလုပ်ရှင်မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၄၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ှင့် (င) တိုပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို 

ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထုိသူကုိ သံုးလထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ် 

ြဖစေ်စ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်သိနး် ၂၀ မှ အများဆုံး ကျပ်သနိး် ၅၀ အထိ  ေငွဒဏြ်ဖစေ်စ၊ ဒဏ်စှရ်ပ်လံုး 

ြဖစေ်စ ချမတှရ်မည်။ 

၆၃။ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၅၀ ပါ တားြမစ်ချက်ကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း 

ခံရလင် ထုိသူကုိ သံုးလထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ အနည်းဆံုး ကျပ်သိန်း ၃၀ မှ အများဆံုး 

ကျပ်သနိး် ၁၀၀ အထိ ေငွဒဏ်ြဖစေ်စ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လံုးြဖစေ်စ ချမှတရ်မည်။ 

၆၄။ ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ တာဝနက်ို ထမ်းေဆာင်သည့်  ပုဂိလ်မည်သူမဆို ပုဒမ် ၂၅ ှင့် 

၅၁ တိုပါ တားြမစခ်ျကတ်စရ်ပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျကက်ျးလွနေ်ကာင်း ြပစမ်ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် 

ထုိသူကို သံုးလထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ အနည်းဆံုး ကျပ်ငါးသိန်းမှ အများဆံုး ကျပ်တစဆ်ယ့် 

ငါးသိနး်အထိ ေငွဒဏ်ြဖစေ်စ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လံုးြဖစ်ေစ ချမှတရ်မည်။ 

၆၅။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ ထုတြ်ပနေ်သာ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉး် စည်းကမ်းတစရ်ပ်ရပ်ကို 

ေဖာက်ဖျက်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို သုံးလထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် 

ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိန်း ၂၀ ေအာက်မနည်းေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတရ်မည်။ 

C:\Users\pyidaungsu.PYIDAUNGSU\Desktop\20190314 Safe Site and health law 1.docx 



25 

အခနး် (၁၆) 

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ ကိတင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများအား 

စမံီခန�်ခွဲြခင်း 

၆၆။ ေကာင်စီသည် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် 

ကျန်းမာေရးကုိ ပုိမုိထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် ဝန်ကီးဌာန၏ ဘာရန်ပံုေငွမှ 

ကျခသံုံးစွဲပီး ေအာကပ်ါလုပ်ငနး်များကို ေဆာင်ရ�ကရ်မည်- 

(က) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ ဖံွဖိးတုိးတက်ေစမည့် 

လပ်ရှားမများှင့် လုပ်ငန်းများ၊ 

( ခ ) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာကိစရပ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

သုေတသနလုပ်ငနး်များှင့် ပညာေပးလုပ်ငနး်များ၊    

( ဂ ) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးြမင့်တင်ရန် ေဆာင်ရ�က်ေနသည့် 

ြပည်တင်ွး၊ ြပည်ပအဖဲွအစည်းများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�ကမ်များ။ 

အခနး် (၁၇) 

အေထွေထွ 

၆၇။ ုိင်ငံေတာ်တွင် အေရးေပအေြခအေနြဖစ်ေပေနလင် အစုိးရအဖဲွသည် အမိန်�ေကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်၍ 

မည်သည့် လုပ်ငန်းခွင်ကိုမဆို သင့်ေလျာ်သည့် ကာလအပိုင်းအြခားအတွင်း စည်းကမ်းချက်များ 

သတ်မှတ်၍ ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက်အားလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်ခုခုကိုြဖစ်ေစ ကာလအပိုင်းအြခား 

သတမ်တှ၍် သကဆ်ိုင်ြခင်းမှ ကင်းလွတခ်ွင့်ြပိုင်သည်။ 

၆၈။ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ ေကာင်စီအဖွဲဝင်များ၊ လုပ်ငန်းေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ၊ စုံစမ်း 

စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီအဖဲွဝင်များသည် ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာတာဝန်ကုိ ထမ်းေဆာင်ချန်ိတွင် 

ြပည်သူ�ဝနထ်မ်းြဖစ်သည်ဟု မှတယူ်ရမည်။ 

၆၉။ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ ေကာင်စီအဖဲွဝင်များ၊ လုပ်ငန်းေကာ်မတီအဖဲွဝင်များ၊ စံုစမ်းစစ်ေဆးေရး 

ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များှင့် အယူခံေကာ်မတီအဖွဲဝင်များသည် အစိုးရအဖွဲက ခွင့်ြပေသာ စရိတ်ှင့် 

ချးီြမင့်ေငွကို ခံစားခင့်ွရှိသည်။ 

၇၀။ ေကာင်စီ၏ံုးလုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရ�က်ုိင်ရန် လုိအပ်ေသာ ဝန်ထမ်းများကုိ ဝန်ကီးဌာနက 

ဖွဲစည်းတာဝနေ်ပးအပ်ရမည်။ 

၇၁။ ဤဥပေဒအရ လုိအပ်၍ ဖဲွစည်းထားေသာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကုန်ကျစရိတ်ကုိ 

ဝန်ကးီဌာန၏ဘာရန်ပံုေငွမှ ကျခသံုံးစွဲရမည်။ 
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၇၂။ ဝန်ကီးဌာနသည် လုိအပ်ပါက စစ်ေဆးေရးအရာရိှချပ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ထမ်းေဆာင်ုိင်ရန် 

ဒုတယိစစေ်ဆးေရးအရာရိှချပ်တစဦ်းကို ခန�်ထားုိင်သည်။ 

၇၃။ ဤဥပေဒပါ ြပာနး်ချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�ကရ်ာတွင် - 

(က) ဝန်ကီးဌာနသည် နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းှင့်စည်းကမ်းများကုိ အစုိးရအဖဲွ၏ သေဘာ 

တညီူချကြ်ဖင့် ထုတ်ြပန်ုိင်သည်။  

( ခ ) ေကာင်စီှင့် ဝန်ကီးဌာနတိုသည် အမိန်�ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန်�၊ န်ကားချက်ှင့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတြ်ပနုိ်င်သည်။ 

 ( ဂ ) ဦးစးီဌာနသည် အမိန�်ှင့် န်ကားချကမ်ျားကို ထုတြ်ပန်ိုင်သည်။  

 

 ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ် ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒအရ ကု်ပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။ 

 

              (ပံု)ဝင်းြမင့် 

 ုိင်ငံေတာ်သမတ 

 ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ် 
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