လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာဥပေဒ
( ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၈
၁၃၈၀ ြပည့်ှစ်၊ တေပါင်းလဆန်း ၁၀

။)

ရက်

(၂၀၁၉ ခုှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက်)
ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပာန်းလိုက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ြခင်းှင့် အဓိပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

(က)

ဤဥပေဒကို လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာဥပေဒ ဟု
ေခတွင်ေစရမည်။

( ခ ) ဤဥပေဒသည် ိုင်ငံေတာ်သမတက အမိန်�ေကာ်ြငာစာြဖင့် သတ်မှတ်သည့် ေန�ရက်တွင်
စတင်အာဏာတည်ေစရမည်။
၂။

ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပာယ်သက်ေရာက်

ေစရမည်(က)

အစိုးရအဖွဲ ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ
အဖွဲကို ဆိုသည်။

(ခ)

အလုပ်သမား ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒှင့်သက်ဆိုင်ေသာ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုခုတွင် ကာယအား၊
ာဏအားကို အသုံးြပပီး လုပ်ကိုင်သူကို ဆိုသည်။

(ဂ)

အလုပ်ရှင် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒှင့်သက်ဆိုင်ေသာ လုပ်ငန်း ှင့် ယင်း လုပ်ငန်း ၏
လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုခုတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် အလုပ်သမားများအတွက် ခွင့်ြပထားေသာ
ခံစားခွင့်ှင့်အလုပ်ရှင်အတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ တာဝန်များကို ေဆာင်ရ�က်ေပးရန်
တာဝန်ရှိသူကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင်လုပ်ငန်းတည်ေထာင်သူ၊ ပင်မကန်ထိုက်တာှင့်
တစ်ဆင့်ခံကန်ထိုက်တာ၊ ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်သူ၊ အလုပ်ရှင်၏တရားဝင် စီမံခန်�ခွဲမ
ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်၊ အလုပ်ရှင်ကိုယ်စား အလုပ်သမားအား စီမံအုပ်ချပ်ရန် တာဝန်ရှိသူ၊
အလုပ်ရှင်၏ အေမွဆက်ခံသူ၊ အစုရှယ်ယာတရားဝင်လက်ခံရရှိသူ၊ ကုမဏီ၊ ေကာ်ပိုေရးရှင်း၊
ဖက်စပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုြဖစ်ပါက ဤဥပေဒပါ အလုပ်ရှင်တာဝန်များကို ေဆာင်ရ�က်
ေပးရန် မှတ်ပုံတင်အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူတိုလည်း ပါဝင်သည်။

(ဃ)

လုပ်ငန်းခွင် ဆိုသည်မှာ အခန်း(၃) ပါ လုပ်ငန်းတစ်ခုခု၏ မည်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမဆို
လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရ�က်သည့်ေနရာကို ဆိုသည်။

(င)

လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မ ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ေနစဉ်ြဖစ်ေစ
ေပေပါက်သည့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိေစမ သိုမဟုတ် ေသဆုံးမကို ဆိုသည်။
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(စ)

ေကာင်စီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များြဖင့်
ဖွဲစည်းသည့် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာေကာင်စီကို
ဆိုသည်။

(ဆ)

လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာေရာဂါ ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ေနစဉ်အတွင်း အရာယ်ရှိသည့်
အေြခအေနများှင့်ထိေတွြခင်း (exposure) ေကာင့် စွဲကပ်သည့်ေရာဂါအြဖစ် ေကာင်စီက
ကျန်း မာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီး ဌာနှင့်ညိင်း၍ အမိန်� ေကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်
သတ်မှတ်သည့် ေရာဂါတစ်မျးမျ
ိ းကိ
ိ ု ဆိုသည်။

(ဇ)

လုပ်ငန်းခွင်အဆိပ်သင့်မ ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိေနစဉ် သိုမဟုတ် လုပ်ငန်း
ေဆာင်ရ�က်ေနစဉ်အတွင်း အရာယ်ရှိသည့်အေြခအေနများှင့် ထိေတွြခင်းေကာင့်
ြဖစ်ပွားသည့်အဆိပ်သင့်မအြဖစ် ေကာင်စီက အမိန်�ေကာ်ြငာစာထုတ်ြပန် သတ်မှတ်သည့်
အဆိပ်သင့်မတစ်မျးမျ
ိ းကိ
ိ ု ဆိုသည်။

( ဈ ) ေဘးအရာယ်ရှိေသာြဖစ်ရပ် ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ရှိေနသူများကိြု ဖစ်ေစ၊
အများြပည်သူကိုြဖစ်ေစ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိေစြခင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေရာဂါရရှိေစြခင်း
ေသာ်လည်းေကာင်း ြဖစ်တန်ရာရှိသည်ဟု ေကာင်စီက အမိန်�ေကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်
သတ်မှတ်သည့် ြဖစ်ရပ်တစ်မျးမျ
ိ းကိ
ိ ု ဆိုသည်။
(ည)

ေဘးအရာယ်ရှိေသာပစည်း ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ေကာင်စီက ေဘးအရာယ်
ရှိေသာ ပစည်းအြဖစ် အမိန်�ေကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်သတ်မှတ်သည့် ပစည်းတစ်မျးမျ
ိ းကိ
ိ ု
ဆိုသည်။

( ဋ ) ေဘးအရာယ်ရှိေသာစက်ကိရိယာ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ေကာင်စီက ေဘးအရာယ်
ရှိေသာ စက်ကိရိယာအြဖစ် အမိန်�ေကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်သတ်မှတ်သည့် စက်ကိရိယာ
တစ်မျးမျ
ိ းကိ
ိ ု ဆိုသည်။
(ဌ)

ေဘးအရာယ်ရှိေသာအလုပ်ှင့် လုပ်ငန်းခွင် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ေကာင်စက
ီ
ေဘးအရာယ်ရှိေသာအလုပ်ှင့် လုပ်ငန်း ခွင်အြဖစ် အမိန်�ေကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်
သတ်မှတ်သည့် အလုပ်ှင့်လုပ်ငန်းခွင်တစ်မျးမျ
ိ းကိ
ိ ု ဆိုသည်။

(ဍ)

ကီးမားြပင်းထန်ေသာ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မ ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းစဉ်ေကာင့်ြဖစ်ေစ၊
ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ပစည်းှင့် ေဘးအရာယ်ရှိေသာ စက်ကိရိယာများေကာင့်ြဖစ်ေစ
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိေနသူများ၊ လုပ်ငန်းခွင်ြပင်ပရှိေနသူများှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တိုကို
ချက်ချင်း သိုမဟုတ ် အချ န်ိ ကာလတစ်ခ ုအတွင်း ဆိုး ရ�ားြပင်း ထန်ေသာ အရာယ်
ြဖစ်ေပေစိုင်သည့် ေပါက်ကွဲမ၊ လွင့်စင်မ၊ ယိုစိမ့်မ၊ မီးေလာင်မ၊ ပိကျမစသည့် ြဖစ်ရပ်
တစ်ခုခုကို ဆိုသည်။

(ဎ)

ဝန်ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့်
ြပည်သူ�အင်အားဝန်ကီးဌာနကို ဆိုသည်။

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

3
(ဏ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ အလုပ်ုံှင့်အလုပ်သမားဥပေဒ စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။
(တ)

န်ကားေရးမှးချပ် ဆိုသည်မှာ အလုပ်ုံှင့်အလုပ်သမားဥပေဒ စစ်ေဆးေရး
ဦးစီးဌာန၏ န်ကားေရးမှးချပ်ကို ဆိုသည်။

(ထ)

စစ်ေဆးေရးအရာရှိချပ် ဆိုသည်မှာ န်ကားေရးမှးချပ်ကို ဆိုသည်။

(ဒ)

စစ်ေဆးေရးအရာရှိ ဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာနမှ လု ပ် ငန် း ခွ င် ေဘးအ ရာယ် ကင်းရှင်းေရး
ှင့်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ စစ်ေဆးေရးအရာရှိကို ဆိုသည်။

( ဓ ) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာတာဝန်ခံ ဆိုသည်မှာ
လုပ်ငန်းခွင်အလိုက် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးအတွက် အလုပ်ရှင်က
ဤဥပေဒအရ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည့် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့်
ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ မန်ေနဂျာ သိုမဟုတ် အရာရှိ သိုမဟုတ် ကီးကပ်ေရးမှး သိုမဟုတ်
ညိင်းေရးမှး တစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။
( န ) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ
လုပ်ငန်းခွင်အလိုက် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးအတွက် အလုပ်ရှင်က
ဤဥပေဒအရ ဖွဲစည်းသည့် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျနး် မာေရးဆိုင်ရာ
ေကာ်မတီကို ဆိုသည်။
(ပ)

မှတ်ပုံတ င်ဆရာဝန် ဆိုသည်မှာ ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီ သိုမဟုတ ် ြမန်မာိုင်ငံ
သွားှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာေဆးေကာင်စီက ထုတ်ေပးေသာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိထားသူ
တစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။

(ဖ)

အသိအမှတ်ြပဆရာဝန် ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ လက်မှတ်ရရှိပီး
ဝန်ကီးဌာနက အသိအမှတ်ြပထားသည့် မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန် တစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။

(ဗ)

စမ်းသပ်စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဆိုသည်မှာ ေဘးအရာယ်ရှိေသာ စက်ကိရိယာများှင့်
စပ်လျဉ်း၍ စမ်းသပ်စစ်ေဆးပီး ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေကာင်း လက်မှတ်ထုတ်ေပးရန်
စမ်းသပ်စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ရှိသူအြဖစ် သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ န်ကားေရးမှးချပ်က
အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် ထုတ်ေပးထားသူကို ဆိုသည်။

(ဘ)

သင်တန်းေပးသူ ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး
ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များကို သင်ကားပိုချရန် န်ကားေရးမှးချပ်က စိစစ်ပီး အသိအမှတ်ြပ
လက်မှတ် ထုတ်ေပးထားသူကို ဆိုသည်။

(မ)

သင်တန်းေကျာင်းတည်ေထာင်သူ ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့်
ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကားရန် ေငွေကး၊ ေြမေနရာ၊ အေဆာက်အဦ၊
ပစည်း၊ ပရိေဘာဂ စသည့် အရင်းအှီးစိုက်ထုတ်ထားေသာသူကို ဆိုသည်။
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(ယ)

သင်တန်းေကျာင်း ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး
ဆိုင်ရာ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်သင်ကားရန် န်ကားေရးမှးချပ်က သင်တန်းေကျာင်း
အြဖစ် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ေပးထားသည့်ေကျာင်းကို ဆိုသည်။

(ရ)

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ချက်များှင့်ကိုက်ညီသည့် သင်တန်းေကျာင်းကို
န်ကားေရးမှးချပ်က အသိအမှတ်ြပထုတ်ေပးသည့်လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။

(လ)

အသိ အ မှ တ ်ြ ပလက်မ ှ တ ် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒပါ စမ်းသပ်စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ရှိသူှင့်
သင်တန်းေပးသူအြဖစ် ေဆာင်ရ�က်ရန် သတ်မှတ်အရည်အချင်းများှင့် ကိုက်ညီသူအား
န်ကားေရးမှးချပ်က ထုတ်ေပးသည့်လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။

(ဝ)

ထုတ်လုပ်သူ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်း သိုမဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်
တစ်ခုခု၌ အသုံးြပမည့် ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ပစည်းကိုြဖစ်ေစ၊ ေဘးအရာယ်ရှိေသာ
စက်ကိရိယာကိုြဖစ်ေစ ထုတ်လုပ်သူကို ဆိုသည်။

(သ)

တင်သွင်းေရာင်းချသူ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်း သိုမဟုတ်
လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုခု၌ အသုံးြပမည့် ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ပစည်းကိုြဖစ်ေစ၊ ေဘးအရာယ်
ရှိေသာ စက်ကိရိယာကိုြဖစ်ေစ ြပည်ပမှ တိုက်ိုက်တင်သွင်းြခင်း သိုမဟုတ် ေရာင်းချြခင်း
ြပသူကို ဆိုသည်။

(ဟ)

တပ်ဆင်သူ သိုမဟုတ် ြဖတ်သိမ်းသူ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်း
သိုမဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုခု၌ အသုံး ြပမည့်ေဘးအရာယ်ရှိေသာ စက်ကိရိယာ
တစ်မျးမျ
ိ းကိ
ိ ု တပ်ဆင်ြခင်း သိုမဟုတ် ြဖတ်သိမ်းြခင်း ြပသူကို ဆိုသည်။

(ဠ)

တည်ေဆာက်သူ သိုမဟုတ် ဖိဖျက်သူ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်း
သိုမဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုခုရှိ အလုပ်ုံအေဆာက်အဦတစ်ခုခုကို တည်ေဆာက်ြခင်း
သိုမဟုတ် ဖိဖျက်ြခင်း ြပသူကို ဆိုသည်။

( အ ) လုပ်ငန်းစဉ် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒှင့် အကျံးဝင်ေသာ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုခု၌ လုပ်ကိုင်သည့်
မည်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမဆို ဆိုသည်။
အခန်း (၂)
ရည်ရ�ယ်ချက်
၃။

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရ�ယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်(က)

လုပ်ငန်းကအသီးသီး၌ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ
ကိစရပ်များကို ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ိုင်ေစရန်၊

(ခ)

လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ေရာဂါခံစားရမများ ေလျာ့နည်းပေပျာက်ေစရန်
အလုပ်ရှင်ှင့် အလုပ်သမားအပါအဝင် ဤဥပေဒပါ သက်ဆိုင်သူများ၏ လုပ်ငန်း
တာဝန်များကို သတ်မှတ်ေပးရန်၊
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(ဂ)

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်များ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာေရာဂါများအေပ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား
များှင့် ဤဥပေဒပါ သက်ဆိုင်သူများက ကိတင်တားဆီးကာကွယ်မြပိုင်ရန်၊

(ဃ)

လုပ်ငန်း ခွင်ထိခိုက်မများ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ေရာဂါများမြဖစ်ပွားေစရန် ကိတင်
ကာကွယ်ြခင်းြဖင့် အလုပ်သမားများ လုပ်ငန်းခွငေ
် ဘးအရာယ်ကင်းရှင်းပီး ကျန်းမာစွာ
လုပ်ကိုင်ိုင်ေစရန်ှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအား တိုးတက်လာေစရန်၊

(င)

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ စံချန်ိ စံန်းများအား
ိုင်ငံတကာှင့် ေဒသဆိုင်ရာစံန်းများှင့်အညီ မိမိိုင်ငံအေြခအေနှင့် သင့်ေလျာ်ေသာ
စံချန်ိ စံန်း သတ်မှတ်ပီး ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်း၍ ကျန်းမာေရးှင့် ညီွတ်ေသာ
လုပ်ငန်းခွင် ဖန်တီးေပးရန်၊

(စ)

လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိး
တိုးတက်ေရးအတွက် သုေတသနလုပ်ငန်းများကို ေထာက်ပံ့ကူညီေပးရန်။
အခန်း (၃)
အကျံးဝင်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းများ သတ်မှတ်ြခင်းှင့် ပယ်ဖျက်ြခင်း

၄။

ဤဥပေဒသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲအစည်း၊ သမဝါယမ၊ ပုဂလိက၊ ဖက်စပ်

လုပ်ငန်းများရှိ ိုင်ငံသား၊ ိုင်ငံြခားသား ပိုင်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများှင့် သက်ဆိုင်ေစရမည် (က)

၁၉၅၁ ခုှစ်၊ အလုပ်ုံများအက်ဥပေဒ ှင့် အကျံးဝင်သက်ဆိုင်သည့် စက်ုံ၊ အလုပ်ုံ
ှင့်သိုေလှာင်ုံများ၊

( ခ ) ၂၀၁၆ ခုှစ်၊ ဆိုင်များှင့် အလုပ်ဌာနများ ဥပေဒှင့် အကျံးဝင်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ၊
(ဂ)

ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊

(ဃ ) စက်မလက်မလုပ်ငန်း၊
( င ) ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း၊
( စ ) အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများ၊
(ဆ ) သတတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းှင့် ထပ်ဆင့်ြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်း၊ ေကျာက်မျက်ရတနာတူးေဖာ်
ထုတ်လုပ်ေရးှင့် ထပ်ဆင့်ြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ၊
(ဇ)

ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၊

( ဈ ) ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်း၊
( ည) စိုက်ပျးေရးလု
ိ
ပ်ငန်း၊
( ဋ ) ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း၊
(ဌ)

ပင်လယ်ကမ်းနီးကမ်းေဝး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊

(ဍ)

ပညာေရးဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း၊

(ဎ)

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မလုပ်ငန်း၊

(ဏ) ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း၊
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(တ)

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း၊

(ထ)

ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားလာေရးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း၊

( ဒ ) ဝန်ကီးဌာနက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန၊ ေကာ်မတီ၊ အဖွဲတိုှင့်ညိင်း၍ အစိုးရအဖွဲ၏
သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ဤဥပေဒှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအြဖစ် အခါအားေလျာ်စွာ
အမိန်�ေကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်သတ်မှတ်သည့် လုပ်ငန်းများ။
၅။

ဝန်ကီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၄ ပါ အကျံးဝင်သည့် လုပ်ငန်းများှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာန၊

ေကာ်မတီ၊ အဖွဲတိုှင့်ညိင်း၍ အစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့်(က)

စစ်ေဆးကီးကပ်ရမည့် နယ်ေြမေဒသ၊ လုပ်ငန်းအမျ းအစားှ
ိ
င့် အရ�ယ်အစားတိုကို
အမိန်�ေကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်ေကညာရမည်။

(ခ)

ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ြခင်း၊ ြဖည့်စွက်ြခင်းှင့် ပယ်ဖျက်ြခင်းြပိုင်သည်။
အခန်း (၄)
ေကာင်စီ ဖွဲစည်းြခင်းှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၆။

အစိုးရအဖွဲသည် (က)

ေကာင်စီကို ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲစည်းရမည်(၁)

ြပည် ေ ထာင် စု ဝန် ကီး ၊ ဝန်ကီးဌာန

(၂)

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အေဆာက်အဦ ဦးစီးဌာန၊

ဥက
အဖွဲဝင်

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန
(၃)

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ြပည်သူ�ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊

အဖွဲဝင်

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန
(၄)

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊

အဖွဲဝင်

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန
(၅)

န်ကားေရးမှးချပ်၊သတတွင်းဦးစီးဌာန၊သယံဇာတှင့်

အဖွဲဝင်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန
(၆)

ဦးေဆာင်   န ်  ကားေရးမှ  း၊ ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝ

အဖွဲဝင်

ဓာတ်ေငွ လုပ်ငန်း၊ လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန
(၇)

ဦးေဆာင်န်ကားေရးမှး၊ ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

အဖွဲဝင်

အဖွဲ၊ ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန
(၈)

န်ကားေရးမှးချပ်၊ စက်မကီးကပ်ေရးှင့် စစ်ေဆးေရး
ဦးစီးဌာန၊ စက်မဝန်ကီးဌာန
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(၉)

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ြမန်မာိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ၊

အဖွဲဝင်

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန
(၁၀) န်ကားေရးမှးချပ်၊စိုက်ပျ ိးေရးဦးစီး ဌာန၊

အဖွဲဝင်

စိုက်ပျ းေရး၊
ိ
ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန
(၁၁) န်ကားေရးမှးချပ်၊ လူမဖူလုံေရးအဖွဲ၊ ဝန်ကီးဌာန

အဖွဲဝင်

(၁၂)

အဖွဲဝင်

 န် ကားေရးမှ းချပ်၊ နည်း ပညာ၊သက်ေမွး ပညာှင ့်
ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

(၁၃) န်ကားေရးမှးချပ်၊ဟို တ ယ် ှ င် ့ခ ရီး သွားန်  ကားမ

အဖွဲဝင်

ဦးစီး ဌာန၊ ဟို တ ယ်  ှင ့် ခ ရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန
(၁၄) အလုပ်ရှင်အဖွဲအစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်သုံးဦး

အဖွဲဝင်

(၁၅) အလုပ်သမားအဖွဲအစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်သုံးဦး

အဖွဲဝင်

(၁၆) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး

အဖွဲဝင်

ဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်သူ သုံးဦး
(၁၇) ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်၊ ဦးစီးဌာန၊
ဝန်ကီးဌာန
(၁၈) န်ကားေရးမှးချပ်၊ ဦးစီးဌာန၊ ဝန်ကီးဌာန
(ခ)
၇။

တွဲဖက်
အတွင်းေရးမှး
အတွင်းေရးမှး

ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲစည်းေသာ ေကာင်စီကို လိုအပ်ပါက ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းိုင်သည်။

ေကာင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်(က)

ဤဥပေဒပါြပာန်းချက်များကို ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ိုင်ေရး
အတွက် အမျးသားအဆင်
ိ
့မူဝါဒများှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ြခင်း၊ အကဲြဖတ်ြခင်း၊
ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်းှင့် ြပင်ဆင်ြခင်း၊

(ခ)

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်း ရှင်းေရးှင့် ကျန်း မာေရးတိုအတွက် သက်ဆိုင်ရာ
အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲအစည်း၊ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပအဖွဲအစည်းများှင့် ညိင်းပူးေပါင်း
ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊

(ဂ)

လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာေရာဂါ၊ လုပ်ငန်း ခွင်အဆိပ်သင့်မ၊ ေဘးအရာယ်ရှိေသာြဖစ်ရပ်၊
ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ပစည်း၊ ေဘးအရာယ်ရှိေသာ စက်ကိရိယာ၊ ေဘးအရာယ်ရှိေသာ
အလုပ်ှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာစာရင်းှင့် ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ပစည်းများ၏ အရာယ်ရှိမ
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို အမိန်�ေကာ်ြငာစာထုတ်ြပန် သတ်မှတ်ြခင်း၊

(ဃ)

လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာေရာဂါြဖစ်ပွားမ၊ လုပ်ငန်းခွင်အဆိပ်သင့်မ၊
ကီးမားြပင်းထန်ေသာ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မ၊ ေဘးအရာယ်ရှိေသာြဖစ်ရပ်များှင့်
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စပ်လျဉ်းသည့် စာရင်းဇယားှင့် သတင်းအချက်အလက်များ စုစည်းြခင်း၊ မြဖစ်ပွားေစေရး
ကာကွယ်ေဆာင်ရ�က်ထားမများကို ထုတ်ြပန်ြခင်း၊
(င)

ပညာေရးှင့် ေလ့ကျင့်သင်ကားေရးကအသီးသီးတွင် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်
ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာဘာသာရပ်များ ထည့်သွင်းပိုချရန် လမ်းန်ြခင်း၊

(စ)

ပုဒ်မ ၄၄ ှင့် ၄၅ တိုအရ တင်သွင်းသည့် အယူခံမများအား ကားနာစစ်ေဆးရန် ဥကက
ေရ�းချယ်တာဝန်ေပးအပ်သည့် ေကာင်စီအဖွဲဝင်များြဖင့် အယူခံေကာ်မတီှင့် လိုအပ်သည့်
လုပ်ငန်းေကာ်မတီများအား ဖွဲစည်းြခင်းှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ြခင်း၊

(ဆ)

မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များေဆာင်ရ�က်ချက် အစီရင်ခံစာကို အစိုးရအဖွဲသို တင်ြပြခင်း။
အခန်း (၅)
မှတ်ပုံတင်ြခင်း

၈။

(က)

ဤဥပေဒှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို လက်ရှိလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရ�က်ေနသူှင့်
စတင်လုပ်ကိုင်လိုသူတိုသည် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး
ဆိုင်ရာကိစရပ်များ ေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန် ဦးစီးဌာနသို သတ်မှတ ်ခ ျက်များှင့်အညီ
မှတ်ပုံတင်ရမည်။

(ခ)

ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် လုပ်ငန်းများအား စာရင်းြပစု
ထားရှိရမည်။

၉။

ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရ�က်လိုသူသည် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့်

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာအလိုငှာ ေဆာင်ရ�က်လုပ်ကိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း ဦးစီးဌာနသို အေကာင်းကား
ရမည် (က)

အလုပ်ုံ သိုမဟုတ် အေဆာက်အအုံေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ တိုးချဲြခင်း၊ ဖိဖျက်ြခင်း၊

(ခ)

လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် စက်ကိရိယာများ ေနရာချထားြခင်း၊ တပ်ဆင်ြခင်း၊ တိုးချဲြခင်း
သိုမဟုတ် ေြပာင်းလဲအသုံးြပြခင်း။

၁၀။

ပုဒ်မ ၈ ၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ မှတ်ပုံတင်ပီး လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းများှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်း

ပီးဆုံးြခင်း၊ ပိတ်သိမ်းြခင်း၊ လုပ်ငန်းေနရာ ေြပာင်းေရ�လုပ်ကိုင်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းအမျးအစား
ိ
ေြပာင်းလဲ
လုပ်ကိုင်ြခင်း သိုမဟုတ် အလုပ်ရှင်ေြပာင်းလဲြခင်းရှိပါက ဦးစီးဌာနသို အေကာင်းကားရမည်။
၁၁။

ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းပီးဆုံးြခင်း၊ ပိတ်သိမ်းြခင်း၊ လုပ်ငန်းေနရာေြပာင်းေရ�လုပ်ကိုင်သည့်

လုပ်ငန်းများကို မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းအမျးအစား
ိ
ေြပာင်းလဲလုပ်ကိုင်ြခင်း၊
အလုပ်ရှင်ေြပာင်းလဲြခင်းတိုအတွက် မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ြပင်ဆင်စာရင်းသွင်းြခင်းြပရမည်။
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အခန်း(၆)
လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာတာဝန်ခံများ ခန်�အပ်တာဝန်ေပးြခင်း၊
လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီများ ဖွဲစည်းြခင်း
၁၂။

အလုပ်ရှင်သည် (က)

ဝန်ကီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ လုပ်ငန်းအမျးအစားအလိ
ိ
ုက် အလုပ်သမားများ
ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်း၍ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေစေရး အနီးကပ်ကီးကပ် ေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန်
လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာတာဝန်ခံကို ခန်�ထားရမည်။

(ခ)

လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းပီး ကျန်းမာေရးှင့်ညီွတ်သည့် လုပ်ငန်းခွင်ြဖစ်ေစရန်
ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်ေသာ အလုပ်သမားဦးေရေအာက်မနည်းေသာ လုပ်ငန်းများတွင်
လုပ်ငန်း အမျ ိးအစားအလိုက် အေရအတွက် တူညီေသာအလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား
ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး
ဆိုင်ရာေကာ်မတီအသီးသီးကို ဝန်ကီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ဖွဲစည်းရမည်။
ထိုသို ဖွဲစည်းရာတွင် လုပ်ငန်းခွင်သေဘာသဘာဝအရ အမျးသမီ
ိ
းများ၏ လုပ်ငန်းခွင်
ေဘးအ ရ ာယ် က င်း ရှ င် း ေရးှ င် ့ ကျန်း မာေရးဆို င ်ရ ာအေပ ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍
ဖွဲစည်းရမည်။

၁၃။

လု ပ် ငန်း ခွင ်ေ ဘးအ ရ ာယ် ကင်း ရှ င်း ေရးှ င် ့ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီ အသီး သီး ၏

လု ပ် ငန်း တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည် (က)

လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးထိခိုက်ေစိုင်မည့် အေြခအေန
များကို ပု ံမ ှန် စစ် ေ ဆး၍ ြပန် လ ည် သ ုံး သပ် ခ ျက် များကို သက် ဆိ ု င် ရ ာေကာ်မတီ
အစည်းအေဝး၌ တင်ြပြခင်း၊

(ခ)

လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မများ မြဖစ်ပွားေစေရးအတွက် ကိတင်ကာကွယ်မှင့် အသိပညာေပးမ
အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရ�က်ရန် အလုပ်ရှင်အား အ�ကံြပြခင်း၊

(ဂ)

လုပ်ငန်း ခွင်ေဘးအရာယ်ကင်း ရှင်းေရးှင့် ကျန်း မာေရးဆိုင်ရာ အေြခအေနများ
တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန် သင်တန်းပိုချေရးှင့် အေထာက်အပံ့ပစည်းများ ရရှိေစေရး
အလုပ်ရှင်ှင့် အလုပ်သမားအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်မကို ြမင့်တင်ြခင်း၊

(ဃ)

သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာအရာယ်
အကဲြဖတ်ဆန်းစစ်မအား စိစစ်ကီးကပ်ြခင်း၊

(င)

ဝန်ကီးဌာနှင့် ဦးစီးဌာနတိုက သတ်မှတ်သည့် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး
ှင့်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်များ ေဆာင်ရ�က်ြခင်း။
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၁၄။

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တာဝန်ခံများသည် ေဘးအရာယ်

ကင်း ရှင်းပီး ကျန်း မာေရးှင့်ညီွတ်သည့် လုပ်ငန်း ခွင်ြဖစ်ေစရန် ဤဥပေဒ၊ ဤဥပေဒအရ
ထုတ်ြပန်ေသာ နည်းဥပေဒ၊ အမိန်�၊ န်ကားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရ�က်
ရမည်။
အခန်း (၇)
စစ်ေဆးေရးအရာရှိများခန်� ထားြခင်း ၊ စစ်ေဆးေရးအရာရှိခ ျပ်ှင့် စစ်ေဆးေရးအရာရှိ၏
အခွင့်အာဏာှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၁၅။

ဝန်ကီးဌာနသည် ဤဥပေဒပါရည်ရ�ယ်ချက်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရန် စစ်ေဆးေရး

အရာရှိများကို လိုအပ်သလို ခန်�အပ်ိုင်သည်။
၁၆။

စစ်ေဆးေရးအရာရှိများသည် ဤဥပေဒှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းခွင်များ၏ ေဘးအရာယ်

ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အေြခအေနများကို ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးပီး သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင်အား
လိုက်နာေဆာင်ရ�က်ရမည့် အချက်များကို န်ကားြခင်း၊ စစ်ေဆးေရးအရာရှိချပ်ထံ အစီရင်ခံတင်ြပြခင်းတို
ေဆာင်ရ�က်ရမည်။
၁၇။

စစ်ေဆးေရးအရာရှိများသည် ကျင့် ဝတ်  ှ င့် အ ညီ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့်

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာတိုအတွက် ေအာက်ပါတိုကို ေဆာင်ရ�က်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်(က)

ဤဥပေဒှင့်သက်ဆိုင်သည့် မည်သည့်လုပ်ငန်းခွင်ကိုမဆို စစ်ေဆးေရးအရာရှိ သက်ေသခံ
ကတ်ြပားကို ြပသပီး ဝရမ်းမပါဘဲ အချန်ိ မေရ�းဝင်ေရာက်ခွင့်၊ စစ်ေဆးခွင့်ှင့် စုံစမ်း
ေမးြမန်းခွင့်၊

(ခ)

လုပ်ငန်းခွင်ှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ၊ စာရ�က်စာတမ်းများ၊ အေထာက်အထား
များကို ကည့်ခွင့်၊ မိတကူးယူခွင့်၊ လိုအပ်ပါက သက်ေသခံပစည်းအြဖစ် သိမ်းဆည်းခွင့်၊

(ဂ)

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးကို အရာယ်ြဖစ်ေစိုင်ေသာ
လုပ်ငန်းခွင်အေြခအေနများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဓာတ်ပုံှင့် ုပ်သံမှတ်တမ်းရယူခွင့်၊

(ဃ)

ဆူညံသံ၊ အလင်းေရာင်၊ အပူ၊ အေအး၊ အမန်အမား၊ အခိုးအေငွများှင့် ေဘးအရာယ်
ရှိေသာပစည်း များေကာင့် လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်း ကျင်အား ထိခ ိုက်ိုင်မပမာဏှင့်
အချန်ိ အား လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အလိုက် ကမ်းကျင်သူ၏ အကူအညီြဖင့်
အကဲြဖတ်တိုင်းတာခွင့်၊ မှတ်တမ်းများရယူခွင့်၊

(င)

လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ေရာဂါရရှိမ သိုမဟုတ်ရရှိိုင်သည့် အေြခအေနများှင့် စပ်လျဉ်း၍
အသိအမှတ်ြပ ဆရာဝန်၏ အကူအညီြဖင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့်
မည်သက
ူ ိုမဆို အလုပ်ချန်ိ အတွင်း စုံစမ်းေမးြမန်းခွင့်၊
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(စ)

လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက်မေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာေရာဂါရရှိမေကာင့်ြဖစ်ေစ
ေဆးကုသမခံယူေနေသာ အလုပ်သမားှင့်ပတ်သက်သည့် ေဆးကုသမဆိုင်ရာအချက်
အလက်များ သိုမဟုတ် ေသဆုံးမှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ ရင်ခွဲ
စမ်း သပ်စစ်ေဆးချက်အစီရင်ခံစာမှ ဦးစီးဌာန၏ သတ်မှတ်ပုံစံြဖင့် ေတာင်းခံသည့်
အချက်အလက်များကို သတ်မှတ်လုံ�ခံမအဆင့်အတန်းြဖင့် ေပးပိုရန် ေဆးုံ၊ ေဆးခန်းများမှ
တာဝန်ရှိသူထံမှ ေတာင်းဆိုခွင့်။

၁၈။

စစ်ေဆးေရး အရာရှိများသည် ေအာက်ပါအေကာင်းတစ်ရပ်ရပ်ေကာင့် လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မ၊

လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာေရာဂါ၊ ေဘးအရာယ်ရှိေသာြဖစ်ရပ်၊ ကီးမားြပင်းထန်ေသာ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မများ
ြဖစ်ပွားြခင်း သိုမဟုတ် ြဖစ်ပွားိုင်မည်ဟု ယုံကည်ပါက လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုံး သိုမဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို
ယာယီရပ်နားေစရန် အမိန်�ကို စစ်ေဆးေရးအရာရှိချပ်၏ အတည်ြပချက်ြဖင့် အလုပ်ရှင်အား ထုတ်ဆင့်
ရမည်ြဖစ်ပီး လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများသို အေကာင်းကားရမည်(က)

ေဘးအရာယ်မကင်းေသာ လုပ်ငန်းခွင်အေြခအေနေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ အလုပ်သမားများ
ေဘးအရာယ်မကင်းစွာ လုပ်ကိုင်ေနမေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ေဘးအရာယ်
ရှိေသာ ပစည်း ှင့်ေဘးအရာယ်ရှိေသာ စက်ကိရိယာများရှိေနြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊
လုပ်ငန်း ခွင်၊ စက်အစိတ ်အပိုင်း သိုမဟုတ ် စက်ကိရိယာေနရာချထားပုံှင့် အလုပ်
လုပ်ေဆာင်ပုံေကာင့်ြဖစ်ေစ လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန် မသင့်ြခင်း၊

(ခ)

ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချးေဖာက်
ိ
ြခင်း သိုမဟုတ် မလိုက်နာြခင်းေကာင့်
လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန် မသင့်ြခင်း၊

(ဂ)

သူတစ်ဦးဦး၏ လုပ်ေဆာင်ချက်ေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ လုပ်ေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်မေကာင့်ြဖစ်ေစ၊
ေပါ့ေလျာ့မေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ ဂုမစိုက်မေကာင့်ြဖစ်ေစ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုပ်ကိုင်ေနသူတိုအား
အရာယ်ြဖစ်ေစိုင်သည်ဟု ယူဆြခင်း၊

(ဃ)

လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မ အရာယ်ြဖစ်ပွားမည့်ဆဲဆဲအေြခအေနေကာင့် အလုပ်သမားများအား
ေဘးအရာယ်မှ လွတ်ကင်းေရးအတွက် ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်ြခင်း။

၁၉။

စစ်ေဆးေရးအရာရှိများသည်(က)

ပုဒ်မ ၁၈ အရ ထုတ်ဆင့်ထားေသာ ယာယီရပ်နားအမိန်� ကို အလုပ်ရှင်က လိုက်နာ
ေဆာင်ရ�က်ပီးစီးမ တင်ြပချက်အေပ မှန်ကန်ေကာင်း စစ်ေဆးေတွရှိလင် ရပ်နားထားသည့်
လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကိုြဖစ်ေစ ြပန်လည်ေဆာင်ရ�က်
ခွင့်ြပရမည်။

(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ြပန်လည်ေဆာင်ရ�က်ခွင့်ြပေကာင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနများှင့်
အလုပ်ရှင်ထံသို အေကာင်းကားရမည်။
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၂၀။

စစ်ေဆးေရးအရာရှိချပ်သည် (က)

ပုဒ်မ ၁၈ အရ ထုတ်ဆင့်သည့် အမိန်�ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သူအား လိုအပ်သလို
အေရးယူေဆာင်ရ�က်ြခင်း သိုမဟုတ် လိုအပ်ပါက ထိုသို အေရးယူေဆာင်ရ�က်ေစရန်
သင့်ေလျာ်သည့် စစ်ေဆးေရးအရာရှိကို လဲအပ်တာဝန်ေပးြခင်းြပိုင်သည်။

( ခ ) ပု ဒ် မ ၁၈ အရ ယာယီ ရပ်န ားထားရန် ထု တ ် ဆင့် ထားသည့် အမိ န်� ှ င ့်စပ်လျဉ်း၍
ေြပာင်းလဲလာသည့် အေြခအေနအရ ေဆာင်ရ�က်ရန်ခ ွင့်ြပိုင်သည့် လုပ်ငန်းများကို
လိုအပ်သည့် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ပီး လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပိုင်သည်။
၂၁။

စစ်ေဆးေရးအရာရှိများသည် (က)

အလုပ်သမားအား ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိြခင်း သိုမဟုတ် ကျန်း မာေရးအရာယ်ရှိြခင်း
သိုမဟုတ် ပစည်းတစ်စုံတစ်ရာကို ထိခိုက်ပျက်စီးြခင်းကိုြဖစ်ေစိုင်သည်ဟု ယုံကည်ရန်
အေကာင်းရှိလင် သတ်မှတ်သည့်အချန်ိ ကာလအတွင်း ြပြပင်ေဆာင်ရ�က်ရန် အလုပ်ရှင်အား
စာြဖင့်န်ကားိုင်သည်။

(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) အရ န်ကားချက်များကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အလုပ်ရှင်က လိုက်နာ
ေဆာင်ရ�က်ပီးစီးေကာင်း မှတ်တမ်းအေထာက်အထား ြပည့်စုံစွာြဖင့် ြပန်လည် တင်ြပ
ေစရမည်။

(ဂ)

ပုဒ်မခွဲ (က) အရ န်ကားချက်များကို လိုက်နာေဆာင်ရ�က်ြခင်းမရှိလင် လုပ်ငန်းကို
ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ြခင်းမြပရန် တားြမစ်ိုင်သည်။

၂၂။

စစ်ေဆးေရးအရာရှိချပ်သည် စစ်ေဆးေရးအရာရှိများအား ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ပစည်းများ

အသုံးြပသည့် လုပ်ငန်းခွင်များ၏ စာရင်းဇယား သီးြခားြပစုရန်၊ လိုအပ်ပါက အထူးစစ်ေဆးမများ
ေဆာင်ရ�က်ရန်ှင့် ယင်း ပစည်း များကို အသုံးြပြခင်း အား တားြမစ်ကန်�သတ်ရန် သီးြခားတာဝန်
ေပးအပ်ရမည်။
၂၃။

စစ်ေဆးေရးအရာရှိသည် ပုဒ်မ ၂၂ ပါ သီး ြခားစာရင်းြပစုထားသည့် လုပ်ငန်းခွင်များ၌

အရာယ် ကျေရာက်ိုင်မ၊ မြဖစ်ပွားေစရန်ကိ တင်ကာကွယ်ေရး၊ အရာယ်ကျေရာက်လာပါက
ေဆာင်ရ�က်မည့် အစီအမံှင့်နည်းလမ်းများ၊ မီးငိမ်းသတ်ြခင်း၊ ေရှးဦးသူနာြပစုြခင်းများှင့်စပ်လျဉ်း၍
အလုပ်သမားများအား ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးရန် အလုပ်ရှင်ကို န်ကားရမည်။
၂၄။

စစ်ေဆးေရးအရာရှိချပ်သည် ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်၍ ြပစ်မ

ကျးလွန်သူ မည်သူကိုမဆို သက်ဆိုင်ရာ တရားုံးတွင် တရားစွဲဆိုရန် စစ်ေဆးေရးအရာရှိတစ်ဦးဦးအား
တာဝန်ေပးအပ်ိုင်သည်။
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၂၅။

စစ်ေဆးေရးအရာရှိချပ်ှင့် စစ်ေဆးေရးအရာရှိများသည် စက်ုံ၊ အလုပ်ုံ၊ လုပ်ငန်း၊ အလုပ်ဌာန

တစ်ခုခုတွင်ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းှင့်တိုက်ိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ဆက်စပ်
ေနသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွင်ြဖစ်ေစ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရ�က်ြခင်းမြပရ။
အခန်း (၈)
အလုပ်ရှင်ှင့် အလုပ်သမားတို၏ တာဝန်များ
၂၆။

အလုပ်ရှင်သည် (က) လုပ်ငန်းခွင်၊ လုပ်ငန်းစဉ်ှင့် ၎င်းတို၌ အသုံးြပသည့် ပစည်းများှင့် စက်ကိရိယာများ၏
အရာယ်ရှိမ အတိုင်းအဆအား အကဲြဖတ်ဆန်းစစ်ြခင်းကို လိုအပ်သလို စီမံေဆာင်ရ�က်
ရမည်။
( ခ ) လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင် အရာယ်ကျေရာက်ိုင်မအေြခအေနကို တိုင်းတာအကဲြဖတ်ရန်
လိုအပ်သလို စီမံေဆာင်ရ�က်ရမည်။
( ဂ ) အလုပ်သမားများကို လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာေရာဂါခံစားရမ ရှိ မရှိ သတ်မှတ်ချက်များ
ှင့်အညီ အသိအမှတ်ြပဆရာဝန်ြဖင့် ေဆးစစ်ေပးရန် စီမံေပးရမည်။
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ(က)၊(ခ)ှင့် (ဂ) တိုအရ ေတွ ရှိချက်များအေပ အေြခခံ၍ လုပ်ငန်းခွင်ကို
ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းပီး ကျန်းမာေရးှင့် ညီွတ်သည့်အေြခအေနအထိ ေရာက်ရှိေစရန်
စီမံေဆာင်ရ�က်ရမည်။
( င ) အလု ပ ် သ မားများအားဦးစီ း ဌာနက သတ် မ ှ တ ် ခ ွ င ် ့ ြ ပထားသည် ့ သင် ့ ေ တာ် ေ သာ
တစ်ကိုယ်ရည်သုံး ကိုယ်ခာကာကွယ်ေရးဝတ်စုံများ၊ ပစည်းများှင့် အေထာက်အကူြပ
ပစည်းများ အခမဲ့လုံေလာက်စွာထုတ်ေပးပီး ဝတ်ဆင်လုပ်ကိုင်ေစရမည်။
( စ ) ကိ တင်တ ားဆီး ကာကွယ်မ အစီအမံှင့် အေရးေပအေြခအေန ြဖစ်ပွားလာပါက
ေဆာင်ရ�က်မည့် အစီအမံများထားရှိရမည်။
(ဆ) ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်ေသာ အလုပ်သမားဦးေရေအာက်မနည်းေသာ လုပ်ငန်းများတွင်
ေဆးေပးခန်းထားရှိြခင်း၊ မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်ှင့် သူနာြပများခန်�ထားြခင်း၊ လိုအပ်သည့်
ေဆးဝါးှင့် အေထာက်အကူြပပစည်းများ ြဖည့်ဆည်းေပးရမည်။
(ဇ)

မိမိကိုယ်တိုင်အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအမျးအစား
ိ
သိုမဟုတ် ဌာနအလိုက်
စီမံခန်�ခွဲသူများ၊ အလုပ်သမားများ၊ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး
ဆိုင်ရာေကာ်မတီဝင်များကို ဝန်ကီး ဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် ေဘးအရာယ်
ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာသင်တန်းများ တက်ေရာက်ေစရမည်။

( ဈ ) အလုပ်သမားတစ်ဦးဦးက လုပ်ငန်းခွင်ထိခ ိုက်မ သိုမဟုတ် အသက်အရာယ်ှင့်
ကျန်းမာေရးကို ထိခိုက်ေစိုင်ဖွယ်ရှိသည့် အေြခအေနများ�ကံေတွရလင် လုပ်ငန်းခွင်
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ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာတာဝန်ခံ သိုမဟုတ် စီမံခန်�ခွဲသူ
တစ်ဦးဦးထံ ချက်ချင်းသတင်းေပးပိုိုင်ေရး လိုအပ်သလို စီစဉ်ထားရှိရမည်။
(ည)

လုပ်ငန်းခွင် သိုမဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးြပေသာ ပစည်း၊ စက်ကိရိယာ သိုမဟုတ်
စွန်�ပစ်ပစည်းများေကာင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိေနသူများ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းပီး
ကျန်းမာေရးထိခိုက်မမရှိေစရန် စီမံေဆာင်ရ�က်ထားရမည်။

( ဋ ) လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မ ြဖစ်ပွားမည့်ဆဲဆဲအေြခအေန�ကံေတွရပါက လုပ်ငန်းစဉ်အား
ချက်ချင်းရပ်တန်�ြခင်း၊ အလုပ်သမားများအား ဖယ်ရှားေရ�ေြပာင်းေပးြခင်းှင့် လိုအပ်သည့်
အသက်ကယ်တင်ေရးှင့် ကယ်ဆယ်ေရးအစီအမံများ ေဆာင်ရ�က်ရမည်။ ြဖစ်ိုင်ပါက
အလုပ်သမားများအား အြခားသင့်ေတာ်မည့် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းသည့် လုပ်ငန်းခွင်များသို
ေြပာင်းေရ�လုပ်ကိုင်ေစိုင်သည်။
( ဌ ) လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ န်ကားချက်များ၊
ေဘးအရာယ်သတိေပးအချက်ြပများ၊ ိုတစ်စာများ၊ ပိုစတာများှင့်လမ်းန်ဆိုင်းဘုတ်
များကို သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ ထားရှိရမည်။
(ဍ)

ေဘးအရာယ်ြဖစ်ပွားိုင်သည့် တားြမစ်ကန်�သတ်ထားေသာ လုပ်ငန်းခွင်ေနရာများသို
ဝင်ထွက်သွားလာရာတွင် ကိတင်သတိေပးချက်များအတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရ�က်ရန်
စီမံေဆာင်ရ�က်ရမည်။

(ဎ)

အသိပညာ၊ နည်းပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ ကမ်းကျင်မရရှိေစေရး သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများမှ
ထုတ်ြပန်သည့် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ လက်စွဲ
စာေစာင်ှင့် လမ်းန်ချက်များကို အလုပ်သမားများအြပင် လုပ်ငန်းခွင်ှင့် ဆက်စပ်ေနသူ
များကိုလည်း ြဖန်�ေဝြခင်း သိုမဟုတ် သိရှိနားလည်ေအာင်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း စီမံေဆာင်ရ�က်
ေပးရမည်။

(ဏ) မီးေဘးလုံ�ခံေရးစီမံချက်ေရးဆွဲ၍ ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်ြခင်း၊ မီးသတ်ပစည်းကိရိယာများအား
စနစ်တကျအသုံးြပတတ်ေစရန် ေလ့ကျင့်ေပးြခင်းတိုကို ေဆာင်ရ�က်ရမည်။
(တ)

စစ်ေဆးေရးအရာရှိချပ်ှင့် စစ်ေဆးေရးအရာရှိများက အလုပ်ခွင်သို ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးြခင်း၊
စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်း ၊

စာရ�က်စာတမ်း များ၊

အေထာက်အထားများေတာင်းခံြခင်း

သိုမဟုတ် သက်ေသခံပစည်းများ သိမ်းဆည်းြခင်းတိုကို ခွင့်ြပေပးရမည်။
(ထ)

ေဘးအရာယ်ရှိေသာ အလုပ်ှင့်လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ေစခိုင်းပါက သတ်မှတ်ထားေသာ
အလုပ်ချန်ိ နာရီအတွင်း၌သာ လုပ်ကိုင်ေစရမည်။

(ဒ)

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး ကုန်ကျစရိတ်များကို တာဝန်ယူ
ကျခံရမည်။
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၂၇။

အလုပ်ရှင်သည် ေအာက်ပါကိစရပ်တစ်ခ ုခ ုေကာင့် အလုပ်သမားတစ်ဦးဦးကို အလုပ်မှ

ထုတ်ပယ်ြခင်း သိုမဟုတ် ရာထူးအဆင့်ေလျာ့ချြခင်းမြပရ(က)

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိြခင်းအတွက် မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်၏ ေဆးစစ်ချက်
မှတ်တမ်းကိုြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ေရာဂါခံစားရြခင်းအတွက် အသိအမှတ်ြပဆရာဝန်၏
ေဆးစစ်ချက်မှတ်တမ်းကိုြဖစ်ေစ မရရှိမီကာလအတွင်း၊

( ခ ) ေဘးအရာယ်မကင်းေသာ သိုမဟုတ် ကျန်းမာေရးထိခိုက်မအရာယ်ရှိေသာ ကိစရပ်အေပ
တိုင်တန်းြခင်း၊
( ဂ ) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်း
တာဝန်ကို ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊
(ဃ)

လုပ်ငန်း ခွင်ထိခိုက်မ ြဖစ်ပွားမည့်ဆဲဆဲအေြခအေန သိုမဟုတ ် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ
ေရာဂါရရှိိုင်မည့် အေြခအေနများတွင် အလုပ်ဆက်လက်မလုပ်ကိုင်ြခင်း။

၂၈။

လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မ သိုမဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာေရာဂါရရှိသည့် အလုပ်သမားသည် ၂၀၁၂ ခုှစ်၊

လူမဖူလုံေရးဥပေဒှင့် အကျံးဝင်ြခင်းမရှိလင် ယင်းအလုပ်သမား၏ အလုပ်လုပ်ိုင်မစွမ်းရည်ေလျာ့ကျမ
အတိုင်း အတာှင့် မသန်စွမ်းြဖစ်မအတန်း အစားကို သိရှိိုင်ရန် အလုပ်ရှင်က ကုန်ကျစရိတ ်ကို
တာဝန်ယူကျခံ၍ ေဆးစစ်ေပးရမည်။
၂၉။

အလုပ်ရှင်သည် (က)

မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်၏ ေဆးစစ်ချက်အရ လုပ်ငန်းသဘာဝ လိုအပ်ချက်အေပ မူတည်၍
ကျန်းမာေရးအဆင့်မမီသည့် အလုပ်သမားများအား အလုပ်လုပ်ကိုင်ြခင်းကို ကန်�သတ်
တားြမစ်ိုင်သည်။

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ကန်�သတ်တားြမစ်ြခင်း ခံရေသာ အလုပ်သမားသည် ကျန်းမာေရး
ြပန်လည်ေကာင်း မွန်လာေကာင်း အေထာက်အထားြဖင့် တင်ြပလာလင် ေှာင့်ေှး
ကန်�ကာမမရှိေစဘဲ မူလတာဝန်တွင်ြဖစ်ေစ၊ သင့်ေလျာ်သည့် လုပ်ငန်းခွင်တွင်ြဖစ်ေစ
ြပန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပရမည်။
( ဂ ) လုပ်ငန်းခွင်ရှိ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်များှင့် ိုတိုက်မိခင်များ၏ ကျန်းမာေရးမထိခိုက်ေစရန်
စီမံေဆာင်ရ�က်ေပးရမည်။
၃၀။

အလုပ်သမားသည် (က)

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးအတွက် အလုပ်ရင
ှ ်က ဦးစီးဌာန၏
သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ ထုတ်ေပးထားေသာ တစ်ကိုယ်ရည်သုံး ကိုယ်ခာကာကွယ်ေရး
ဝတ်စုံများ၊ ပစည်းများဝတ်ဆင်ြခင်းှင့် ကိရိယာတန်ဆာပလာများအား စနစ်တကျ
မှန်ကန်စွာ အသုံးြပရမည်။
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(ခ)

ဤဥပေဒှင့် ဤဥပေဒအရထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများအရ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်
ကင်းရှင်းေရးှင့်ကျန်းမာေရးအတွက် အလုပ်ရှင်ကြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်
ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီကြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်
ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တာဝန်ခံကြဖစ်ေစ န်ကားသည့် န်ကားချက်ှင့်
အ�ကံြပချက်များကို လိုက်နာရမည်။

( ဂ ) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ န်ကားချက်များ၊
စည်းကမ်းချက်များ၊ သေကတအမှတ်အသားများ၊ နံရံကပ်ပိုစတာများ၊ ိုတစ်စာများှင့်
သတိေပးတားြမစ်ချက်များကို လိုက်နာရမည်။
(ဃ)

လုပ်ငန်းခွင်တွင်အသုံးြပသည့် ကိရိယာတန်ဆာပလာ၊ စက်၊ စက်ကိရိယာအစိတ်အပိုင်း၊
ယာဉ်၊ လပ်စစ်ှင့် အြခားပစည်းများကို စနစ်တကျကိုင်တွယ် အသုံးြပရမည်။

(င)

လုပ်ငန်းခွင်တွင် ယင်း၏လုပ်ေဆာင်မ သိုမဟုတ် လုပ်ေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်မေကာင့်
မိမိကိုယ်တ ိုင်ှင့် အြခားသူများ၏ ေဘးအရာယ်ကင်း ရှင်း ေရးှင့် ကျန်း မာေရး
မထိခိုက်ေစရန် အေလးထားေဆာင်ရ�က်ရမည်။

(စ)

အလုပ်ရှင်၊ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ တာဝန်ခံတိုက
ဤဥပေဒအရ ယင်းတို၏တာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရာ၌ ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ရမည်။

(ဆ)

လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးအား ထိခိုက်ေစိုင်မည့်အေြခအေန၊
အေကာင်းအရာ၊ ြဖစ်ရပ်တစ်ခုခုကိုေတွရှိပါက ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ အနီးကပ်လုပ်ငန်းကီးကပ်
သူမှတစ်ဆင့်ြဖစ်ေစ အလုပ်ရှင်၊ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ
တာဝန်ခံ သိုမဟုတ် စီမံခန်�ခွဲသူတစ်ဦးဦးထံ ချက်ချင်းတင်ြပရမည်။

( ဇ ) ေဘးအရာယ် ကျေရာက်မည့်ဆဲဆဲအေြခအေနတွင် အလုပ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်
ြငင်းပယ်ိုင်ေသာ်လည်း အလုပ်ရှင်က စီစဉ်ေပးသည့် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်း ေသာ
လုပ်ငန်းခွင်သို ေြပာင်းလဲလုပ်ကိုင်ေစမအား ြငင်းပယ်ြခင်းမြပရ။
( ဈ ) လုပ်ငန်းခွင်အသီးသီးမှ အလုပ်သမားများ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး
အတွက် အလုပ်သမားအချင်းချင်း သိုမဟုတ် အလုပ်သမားအဖွဲအစည်းများှင့် အချန်ိ မီ
ဆက်သွယ်ညိင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန် ကိုယ်စားလှယ်များ ေရ�းချယ်ိုင်သည်။
အခန်း (၉)
ထုတ်လုပ်သူ၊ တင်သွင်းေရာင်းချသူ၊ တပ်ဆင်သူ သိုမဟုတ် ြဖတ်သိမ်းသူှင့် တည်ေဆာက်သူ
သိုမဟုတ် ဖိဖျက်သူတို၏တာဝန်များ
၃၁။

လုပ်ငန်း ခွင်၊ လုပ်ငန်း စဉ်ှင့် ၎င်းတို၌အသုံး ြပမည့် ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ပစည်းများကို

ထုတ်လုပ်ြခင်း သိုမဟုတ် တင်သွင်းေရာင်းချြခင်းကိုြဖစ်ေစ၊ ေဘးအရာယ်ရှိေသာ စက်ကိရိယာများကို
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ထုတ ်လုပ်ြခင်း ၊ တင် သ ွ င ် း ေရာင် း ချြခင် း ၊ တပ်ဆင်ြခင်း သိုမဟုတ ် ြဖတ်သိမ်းြခင်း ကိုြဖစ်ေစ
ေဆာင်ရ�က်သူသည် စမ်းသပ်စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ရှိသူ သိုမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းခွင်
ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ ကျန်းမာေရးှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေကာင်း အတည်ြပချက်
ရယူရမည်။
၃၂။

ေဘးအ ရ ာယ် ရ ှိေ သာပစ ည်း ှ င့် ေဘးအ ရ ာယ် ရ ှိေ သာ စက် ကိ ရိ ယ ာများှ င့်စပ်လျဉ်း၍

ထုတ်လုပ်သူ သိုမဟုတ် တင်သွင်းေရာင်းချသူသည် ေအာက်ပါကိစရပ်များကို တာဝန်ယူေဆာင်ရ�က်ရမည်(က)

ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းပီး ကျန်းမာေရးှင့် ညီွတ်စွာ အသုံးြပြခင်းဆိုင်ရာ သတင်း
အချက်အလက်များေပးြခင်း၊

( ခ ) ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းပီး ကျန်းမာေရးမထိခိုကေ
် စရန် စမ်းသပ်စစ်ေဆးမ ြပလုပ်ေပးြခင်းှင့်
စမ်းသပ်စစ်ေဆးမရလဒ်များအား အသုံးြပသူထံ ြဖန်�ေဝြခင်း။
၃၃။

တပ်ဆင်သူ သိုမဟုတ် ြဖတ်သိမ်းသူ၊ တည်ေဆာက်သူ သိုမဟုတ် ဖိဖျက်သူသည် ေဘးအရာယ်

ကင်းရှင်း၍ ကျန်းမာေရးမထိခိုက်ေစရန် သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ေဆာင်ရ�က်ရမည်။
အခန်း (၁၀)
အေကာင်းကားြခင်း၊ စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်းှင့် အစီရင်ခံြခင်း
၃၄။

အလုပ်ရှင်သည် ေအာက်ပါကိစရပ်များကို သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ ေဆာင်ရ�က်ရန် တာဝန်ရှိသည် (က)

လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မ၊ ေဘးအရာယ်ရှိေသာြဖစ်ရပ်၊ ကီးမားြပင်းထန်ေသာ လုပ်ငန်းခွင်
ထိခိုက်မြဖစ်ပွားပါက ဦးစီးဌာနသို အေကာင်းကားြခင်း၊

( ခ ) အလုပ်သမားတစ်ဦးဦးသည် သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာေရာဂါ တစ်မျးမျ
ိ းိ
စွဲကပ်လင်ြဖစ်ေစ၊ သုံးစွဲသည့်ပစည်း သိုမဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်ေကာင့် အဆိပ်သင့်လင်ြဖစ်ေစ
သိုမဟုတ် အဆိပ်သင့်ိုင်လင်ြဖစ်ေစ အသိအမှတ်ြပဆရာဝန်၏ ေဆးစစ်ချက်မှတ်တမ်း
ှင့်အတူ အစီရင်ခံစာကို ဦးစီးဌာနသိုေပးပို အေကာင်းကားြခင်း။
၃၅။

မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်တစ်ဦးဦးသည် သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာေရာဂါ တစ်မျးမျ
ိ းိ

စွဲကပ်ေနသည့် အလုပ်လုပ်ေနသူ သိုမဟုတ် အလုပ်လုပ်ခဲ့သူအား ေဆးကုသလင် သတ်မှတ်ထားသည့်
အချက်အလက်များ ပါဝင်ေသာ အစီရင်ခံစာကို သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင်ှင့်ဦးစီးဌာနသို သတ်မှတ်ချက်
များှင့်အညီ အေကာင်းကားရမည့်အြပင် အစီရင်ခံစာမိတကို ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီး
ဌာနသိုလည်း ေပးပိုရမည်။
၃၆။

(က)

စစ်ေဆးေရးအရာရှိများသည် လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မများ၊ ေဘးအရာယ်ရှိေသာြဖစ်ရပ်များ၊
လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာေရာဂါများ၊ လုပ်ငန်းခွင်အဆိပ်သင့်မများြဖစ်ပွားေကာင်း သိရှိရပါက
စုံစမ်းစစ်ေဆးရမည်။
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( ခ ) မည်သူမဆို ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မများ၊ ေဘးအရာယ်ရှိေသာြဖစ်ရပ်များ၊
လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာေရာဂါများ၊ လုပ်ငန်းခွင်အဆိပ်သင့်မများှင့် သက်ဆိုင်သည့်ပစည်းများ၊
စက်ကိရိယာများ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၊ ေနရာအခင်း အကျင်း များ၊ စာတမ်း
အမှတ်အသားများ အားလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ ်တ စ်ပိုင်း ကိုြဖစ်ေစ စစ်ေဆးေရး
အရာရှိချပ်၏ ခွင့်ြပချက်မရဘဲ ဖယ်ရှားြခင်း၊ ေဖျာက်ဖျက်ြခင်း၊ ထပ်ြဖည့်ြခင်း၊ ြပြပင်
ေြပာင်းလဲြခင်း မြပလုပ်ရ။
(ဂ)

ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ တားြမစ်ချက်သည် အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်၊ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး
အတွက် လိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်းများှင့် ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရ�က်မှင့်
သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေစရ။

(ဃ)

ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ တားြမစ်မသည် ေနာက်ဆက်တွဲဆိုး ကျ းများ
ိ
ြဖစ်ပွားိုင်ပါက
စစ်ေဆးေရးအရာရှိချပ်သည် ပစည်းများ၊ စက်ကိရိယာများ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာ
များှင့် ေနရာအခင်းအကျင်းကို ဖယ်ရှားြခင်း၊ ြဖတ်သိမ်းြခင်း၊ ထပ်ြဖည့်ြခင်း၊ ြပြပင်
ေြပာင်းလဲြခင်းတိုကို ေဆာင်ရ�က်ရန် ခွင့်ြပိုင်သည်။

၃၇။

ေကာင်စီသည် ေဘးအရာယ်ရှိေသာြဖစ်ရပ်များြဖစ်ပွားြခင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာေရာဂါြဖစ်ပွားြခင်းှင့်

ကီးမားြပင်းထန်ေသာ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မများကို လိုအပ်ပါက စုံစမ်းစစ်ေဆးရန် စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး
ေကာ်မတီကို သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် ကမ်းကျင်ေသာပုဂိလ်များြဖင့် ဖွဲစည်းတာဝန်
ေပးအပ်ိုင်သည်။
၃၈။

ပုဒ်မ ၃၇ အရ ဖွဲစည်းသည့် စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးေကာ်မတီသည် စုံစမ်းစစ်ေဆးမှင့်စပ်လျဉ်း၍ (က)

ပုဒ်မ ၃၇ ပါ ကိစအတွက် စုံစမ်းစစ်ေဆးရန် ရည်ရ�ယ်ချက်ြဖင့်သာ စုံစမ်းစစ်ေဆးမှင့်
သက်ဆိုင်ေသာေနရာသို ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးိုင်ခွင့်ရှိသည်။

(ခ)

စုံစမ်းစစ်ေဆးမှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ပုဂိလ်များအား စုံစမ်းစစ်ေဆးရန် ဆင့်ဆိုြခင်း၊
စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းှင့် စစ်ေဆးချက်များရယူြခင်း ြပိုင်သည်။

(ဂ)

လိုအပ်သည့် စာရ�က်စာတမ်း၊ စာရင်းဇယား၊စာချပ်၊ သက်ေသခံအေထာက်ထားများ၊
ပုံစံများ၊ နမူနာပစည်းများကို ရယူိုင်သည်။

(ဃ)

စစ်ေဆးေတွ ရှိခ ျက်၊ သုံး သပ်ခ ျက်ှင့် အ�ကံြပချက်တိုပါဝင်ေသာ အစီရင်ခံစာကို
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ေကာင်စီသို တင်ြပရမည်။
အခန်း (၁၁)

စမ်းသပ်စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ရှိသူ၊ သင်တန်းေပးသူအြဖစ်ေဆာင်ရ�က်ြခင်းှင့် သင်တန်းေကျာင်း
တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ြခင်း
၃၉။

စမ်းသပ်စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ရှိသူ သိုမဟုတ် သင်တန်းေပးသူအြဖစ် လုပ်ကိုင်လိုသူသည် သတ်မှတ်

ထားသည့် အရည်အချင်းများှင့်ကိုက်ညီပါက အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် ရရှိေရးအတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊
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သင်တန်းေကျာင်းတည်ေထာင်သူအြဖစ် လုပ်ကိုင်လိုသူသည် မှတ ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိေရးအတွက်
ေသာ်လည်း ေကာင်း န်ကားေရးမှးချပ်ထံ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ေလာက်ထားရမည်။
၄၀။

န်ကားေရးမှးချပ်သည် (က)

ပုဒ်မ ၃၉ အရ ေလာက်ထားချက်ကို သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ စိစစ်၍ အသိအမှတ်ြပ
လက်မ ှတ ် သို မ ဟုတ ် မှတ ်ပ ုံတ င် လ က် မှ တ ် ထု တ ်ေ ပးရန်ခ ွ င ့်ြ ပြခင်း သိ ု မဟုတ ်
ြငင်းပယ်ြခင်း ြပိုင်သည်။

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ခွင့်ြပသည့်အခါ ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် အခေကးေငွ
ေပးသွင်းေစပီး ေလာက်ထားသူအား အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တို၏
သက်တမ်းှင့် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ စမ်းသပ်စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ရှိသူ၊ သင်တန်း
ေပးသူအား အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ကိုလည်းေကာင်း၊ သင်တန်းေကျာင်းတည်ေထာင်သူအား
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကိုလည်းေကာင်း အသီးသီးထုတ်ေပးရမည်။
(ဂ)

ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် ထုတ ်ေပးထားေသာ စမ်းသပ်စစ်ေဆး
ပိုင်ခွင့်ရှိသူ၊ သင်တန်းေပးသူှင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးထားေသာ သင်တန်း
ေကျာင်းများကို မှတ်ပုံတင်ထားရမည်။

၄၁။

(က)

ပုဒ်မ ၄၀၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် သိုမဟုတ် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
ရရှိသူသည် သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ
အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် သိုမဟုတ် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးြမင့်ေပးရန်
န်ကားေရးမှးချပ်ထံ ေလာက်ထားရမည်။

(ခ)

န်ကားေရးမှးချပ်သည် ပုဒ်မခွဲ(က) အရ ေလာက်ထားချက်ကို သတ်မှတ်ချက်
များှင့်အညီ စိစစ်ပီး အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် သိုမဟုတ် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်း
တိုးြမင့်ေပးရန် ခွင့်ြပြခင်း သိုမဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်းြပိုင်သည်။ ခွင့်ြပပါက ဝန်ကီးဌာနက
သတ်မှတ်ထားေသာ သက်တမ်းတိုးြမင့်ခ ေပးသွင်းေစပီး ေလာက်ထားသူအား အသိအမှတ်ြပ
လက်မှတ် သိုမဟုတ် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးြမင့်ေပးရမည်။

၄၂။

(က)

စမ်းသပ်စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ရှိသူသည် ေဘးအရာယ်ရှိေသာ စက်ကိရိယာများှင့်စပ်လျဉ်း၍
လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာကိစရပ်များ စမ်းသပ်
စစ်ေဆးပီး ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေကာင်း ေတွရှိပါက ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေကာင်း
လက်မှတ်ကို သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ အလုပ်ရှင်အား ထုတ်ေပးရမည်။

(ခ)

စမ်းသပ်စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ရှိသူ၊ သင်တန်းေပးသူ သိုမဟုတ် သင်တန်းေကျာင်းတည်ေထာင်သူသည်
ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ေပးေသာ စည်းကမ်းချက်များကို တိကျစွာလိုက်နာရမည်။
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အခန်း (၁၂)
စီမံခန်�ခွဲေရးနည်းလမ်းအရ အေရးယူြခင်း
၄၃။

န်ကားေရးမှးချပ်သည်(က)

စမ်းသပ်စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ရှိသူ၊ သင်တန်းေပးသူ သိုမဟုတ် သင်တန်းေကျာင်း တည်ေထာင်သူက
ေအာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်ှင့် ငိစွန်းေကာင်းေတွ ရှိလင် လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ခွင့်
ယာယီရပ်ဆိုင်းေကာင်း အေကာင်းကားစာ ေပးပိုရမည်(၁) စမ်းသပ်စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ရှိသူ သိုမဟုတ် သင်တန်းေပးသူအြဖစ် ေဆာင်ရ�ကခ
် ွင့်ရရှိရန်
သိုမဟုတ် သင်တန်းေကျာင်း တည်ေထာင်သူက သင်တန်းေကျာင်း တည်ေထာင်
ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိရန် ေလာက်ထားရာတွင် မမှန်မကန်တင်ြပခဲ့ြခင်း၊
(၂) စမ်းသပ်စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ရှိသူ သိုမဟုတ် သင်တန်းေပးသူအြဖစ် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်
သိုမဟုတ် သင်တန်းေကျာင်းအြဖစ် ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ရန် သင့်ေလျာ်မမရှိဟု
စိစစ်ေတွရှိြခင်း၊
(၃) ဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ြခင်း။

(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ယာယီရပ်ဆိုင်းေကာင်း အေကာင်းကားစာှင့်စပ်လျဉ်း၍ စမ်းသပ်
စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ရှိသူ၊ သင်တန်းေပးသူ သိုမဟုတ် သင်တန်းေကျာင်း တည်ေထာင်သူအား
အေကာင်းကားစာလက်ခံရရှိပီး သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ေြဖရှင်းတင်ြပေစရမည်။

(ဂ)

စမ်းသပ်စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ရှိသူ၊ သင်တန်းေပးသူ သိုမဟုတ် သင်တန်းေကျာင်းတည်ေထာင်သူ၏
ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ ေြဖရှင်းချက်အေပ ခိုင်လုံေသာအေကာင်းြပချက်မရှိေကာင်း ေတွရှိလင်
စီမံခန်�ခွဲေရးနည်းလမ်းအရ သတ်မှတ်ထားေသာ ဒဏ်ေကးကို ေပးေဆာင်ေစြခင်း သိုမဟုတ်
ထုတ်ေပးထားေသာ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် သိုမဟုတ် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ကာလ
သတ်မှတ်၍ ရပ်ဆိုင်းြခင်း သိုမဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်းြပရမည်။
အခန်း(၁၃)
အယူခံြခင်း

၄၄။

(က)

စစ်ေဆးေရးအရာရှိများက ပုဒ်မ ၁၈ အရ ထုတ်ဆင့်သည့် အမိန်�ကိုလည်းေကာင်း၊
ပုဒ်မ ၂၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ လုပ်ငန်းဆက်လက် လုပ်ကိုင်ြခင်းမြပရန် တားြမစ်ချက်ကို
လည်းေကာင်း မေကျနပ်သူသည် အဆိုပါ အမိန်�ချမှတ်သည့် သိုမဟုတ် တားြမစ်သည့်ေန�မှ
ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း ေကာင်စီက ဖွဲစည်းေပးသည့် အယူခံေကာ်မတီသို အယူခဝ
ံ င်
ိုင်သည်။

(ခ)

အယူခံေကာ်မတီသည် ပုဒ်မခွဲ(က) အရ အယူခံမကို စိစစ်ပီး စစ်ေဆးေရးအရာရှိ၏
အမိန်� သိုမဟုတ် တားြမစ်ချက်ကို အတည်ြပြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သိုမဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်းြပ
ိုင်သည်။
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၄၅။

(က)

ပုဒ်မ ၄၃ အရ န်ကားေရးမှးချပ်က ချမှတ်သည့် စီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာ ဆုံးြဖတ်ချက်
တစ်ရပ်ရပ်ကို ေကျနပ်မမရှိသူသည် ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်သည့်ေန�မှစ၍ ရက်ေပါင်း ၃၀
အတွင်း အယူခံေကာ်မတီသို အယူခံဝင်ိုင်သည်။

(ခ)

အယူခံေကာ်မတီသည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အယူခံမကို စိစစ်ပီး န်ကားေရးမှးချပ်က
ချမှတ်သည့် စီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာ ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို အတည်ြပြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း
သိုမဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပိုင်သည်။

၄၆။

အယူခံမများှင့်စပ်လျဉ်း၍ အယူခံေကာ်မတီ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ်ြဖစ်သည်။

၄၇။

စမ်းသပ်စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ရှိသူ၊ သင်တန်းေပးသူ သိုမဟုတ် သင်တန်းေကျာင်းတည်ေထာင်သူသည်

ပုဒ်မ ၄၃ အရ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် သိုမဟုတ် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ရပ်ဆိုင်းသည့် သိုမဟုတ်
ပယ်ဖျက်သည့် ဆုံးြဖတ်ချက်ကို အယူမခံလင် ရက်ေပါင်း ၃၀ ြပည့်ပီးေနာက် ခုနစ်ရက်အတွင်း
သိုမဟုတ် အယူခံေသာ်လည်း အယူခေ
ံ ကာ်မတီက ပုဒ်မ ၄၅ ၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ န်ကားေရးမှးချပ်၏
ဆုံးြဖတ်ချက်ကို အတည်ြပလင် ထုတ်ေပးထားသည့် အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် သိုမဟုတ် မှတ်ပုံတင်
လက်မှတ်ကို ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်သည့်ေန�မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း ဦးစီးဌာနသို ြပန်လည်အပ်ှံရမည်။
အခန်း (၁၄)
တားြမစ်ချက်များ
၄၈။

(က)

ဤဥပေဒှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို လက်ရှိလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရ�က်ေနသူှင့်
စတင်လုပ်ကိုင်လိုသူမည်သူမ ဦးစီးဌာနသို မှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်းမြပရ။

(ခ)

မည်သူမ ဤဥပေဒှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများရှိ အေဆာက်အအုံေဆာက်လုပ်ြခင်း၊
တိုးချဲြခင်း၊ ဖိဖျက်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် စက်ကိရိယာများ ေနရာချထားြခင်း၊ တပ်ဆင်ြခင်း၊
တိုးချဲြခင်း သိုမဟုတ် ေြပာင်း လဲအသုံး ြပြခင်းများကို လုပ်ငန်း ခွင်ေဘးအရာယ်
ကင်းရှင်းေရးှင့်ကျန်းမာေရးှင့်အညီ ေဆာင်ရ�က်လုပ်ကိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း ဦးစီးဌာနသို
သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ အေကာင်းကားရန် ပျက်ကွက်ြခင်းမြပရ။

( ဂ ) မည်သူမ န်ကားေရးမှးချပ်က ထုတ်ေပးေသာ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ ်မရှိဘ ဲ
စမ်းသပ်စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ရှိသူ သိုမဟုတ် သင်တန်းေပးသူအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ မှတ်ပုံတင်
လက်မှတ်မရှိဘဲ သင်တန်းေကျာင်းတည်ေထာင်သူအြဖစ်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရ�က်ြခင်း
မြပရ။
၄၉။

မည်သည့်အလုပ်ရှင်မ(က)

ပုဒ်မ ၁၈ အရ ယာယီရပ်နားရန် ထုတ်ဆင့်သည့် အမိန်�ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ြခင်း
မြပရ၊
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(ခ)

ပုဒ်မ ၂၀ ၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန်
ပျက်ကွက်ြခင်း မြပရ၊

(ဂ)

ပုဒ်မ ၂၁ ၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ စစ်ေဆးေရးအရာရှိက ထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်ကို
လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ြခင်း မြပရ၊

(ဃ)

ပုဒ်မ ၂၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ထ) အရ သတ်မှတ်သည့် အလုပ်ချန်ိ ထက် ေကျာ်လွန်ေစခိုင်းြခင်း
မြပရ၊

(င)

ပုဒ်မ ၂၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ဒ) အရ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး
ကုန်ကျစရိတ်များကို တာဝန်ယူကျခံရန် ပျက်ကွက်ြခင်းမြပရ။

၅၀။

မည်သူမ စစ်ေဆးေရးအရာရှိချပ်၏ ခွင့်ြပချက်မရဘဲ ပုဒ်မ ၃၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ ြပာန်းချက်ကို

ေဖာက်ဖျက်ြခင်းမြပရ။
၅၁။

ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ တာဝန်ကို ထမ်းေဆာင်သည့် မည်သည့်ပုဂိလ်မ မိမိ၏ ရာထူးဆိုင်ရာ

တာဝန်ဝတရားများ ေဆာင်ရ�က်ရာ၌ သိရှိလာသည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လဝှ
ိ က်ချက်တစ်ခုခုှင့်စပ်လျဉ်းသည့်
အေကာင်းအရာများကို ရာထူးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဉ်တွင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ရာထူးတာဝန်မှ
အနားယူပီးေနာက်တ ွင်ေသာ်လည်း ေကာင်း တရားုံးတွင် သက်ေသခံသည်မှအပ မည်သူကိုမ
ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြခင်း မြပရ။
အခန်း(၁၅)
ြပစ်မှင့် ြပစ်ဒဏ်များ
၅၂။

လုပ်ငန်း ခွင်ေဘးအရာယ်ကင်း ရှင်းေရးှင့် ကျန်း မာေရးဆိုင်ရာတာဝန်ခ ံ မည်သူမဆို

ပုဒ်မ ၁၄ ပါ ြပာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာေဆာင်ရ�က်ရန် ပျက်ကွက်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှား
စီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို သုံး လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းမှ
အများဆု ံ း ကျပ် တစ်ဆယ်သိန်းအထိ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
၅၃။

အလုပ်ရှင် မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၂ ၊ ပုဒ်မ ၂၆ ၊ ပုဒ်မခွဲ (က) မှ (တ) အထိ၊ ပုဒ်မ ၂၇ ှင့် ပုဒ်မ ၂၉၊

ပုဒ်မခွဲ (ခ) ှင့်(ဂ)တိုပါ ြပာန်း ချက်တ စ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာေဆာင်ရ�က်ရန် ပျက်ကွက်ေကာင်း
ြပစ် မ  ထ င် ရ ှ ာ း စီ ရ င် ြ ခင် း ခံ ရ လင် ထိ ု သ ူ က ိ ု သု ံ း လထက် မ ပိ ု ေ သာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ အနည်းဆုံး
ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်သိန်း ၅၀ အထိ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်
ရမည်။
၅၄။

အလုပ်သမား မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၀၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ)၊(စ) ှင့် (ဇ) တိုပါ ြပာန်းထားေသာ

တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာေဆာင်ရ�က်ရန် ပျက်ကွက်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင်
ထိုသူကို ကျပ်သုံးေသာင်းထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။
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၅၅။

အလုပ်သမား မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၀၊ ပုဒ်မခွဲ (င) ှင့် (ဆ) တိုပါ ြပာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို

တမင်�ကံရ�ယ်ေဖာက်ဖျက်ကျးလွနေ
် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို သုံးလထက်မပိုေသာ
ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်တစ်သိန်းအထိ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
၅၆။

ထုတ်လုပ်သူ၊ တင်သွင်းေရာင်းချသူ၊ တပ်ဆင်သူ သိုမဟုတ် ြဖတ်သိမ်းသူ၊ တည်ေဆာက်သူ

သိုမဟုတ် ဖိဖျက်သူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၁ ၊ ၃၂ ှင့် ၃၃ တိုပါ ြပာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာ
ေဆာင်ရ�က်ရန် ပျက်ကွက်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို သုံးလထက်မပိုေသာ
ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်သိန်း ၅၀ အထိေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊
ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
၅၇။

အလု ပ် ရှ င ်မ ည် သူ မဆို ပု ဒ် မ ၃၄ ပါ ြပာန် း ချက်တ စ် ရပ် ရပ် က ို လို က် နာေဆာင် ရ� က် ရန်

ပျက်ကွက်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို တစ်လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊
ကျပ်သိန်းှစ်ဆယ်ေအာက်မနည်းေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
၅၈။

မှတ်ပုံတ င်ဆရာဝန် မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၅ ပါ ြပာန်း ချက်ကို လိုက်နာေဆာင်ရ�က်ရန်

ပျက်ကွက်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို ကျပ်ငါးသိန်းထက် မပိုေသာ ေငွဒဏ်
ချမှတ်ရမည်။
၅၉။

(က)

စမ်း သပ်စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ ြပာန်းချက်ကို
လိုက်နာေဆာင်ရ�က်ရန် ပျက်ကွက်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို
သုံးလထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းမှ အများဆုံး
ကျပ်သိန်း ၅၀ အထိ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။

(ခ)

သင်တ န်း ေပးသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ ြပာန်းချက်ကို လိုက်နာ
ေဆာင်ရ�က်ရန် ပျက်ကွက်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို အနည်းဆုံး
ကျပ်ငါးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

(ဂ)

သင်တန်းေကျာင်းတည်ေထာင်သူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ ြပာန်းချက်ကို
လိုက်နာေဆာင်ရ�က်ရန် ပျက်ကွက်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို
အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်သိန်း ၅၀ အထိ ေငွဒဏ် ချမှတ်
ရမည်။

၆၀။

မည်သူမဆို(က)

ပုဒ်မ ၄၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ှင့် ပုဒ်မခွဲ (ခ) တိုပါ ြပာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာ
ေဆာင်ရ�က်ရန် ပျက်ကွက်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို အနည်းဆုံး
ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်သိန်း ၅၀ အထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။
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(ခ)

ပုဒ်မ ၄၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း
ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို သုံးလထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊
အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်း ၅၀ မှ အများဆုံး ကျပ်သိန်း ၁၀၀ အထိ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံး
ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။

၆၁။

အလုပ်ရှင်မည်သူမဆို (က)

ပုဒ်မ ၄၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊(ခ) ှင့် (ဂ) တိုပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်
ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို သုံး လထက်မပိုေသာ
ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်း ၃၀ မှ အများဆုံး ကျပ်သိန်း ၅၀ အထိ
ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။

(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ြပစ်ဒဏ်ခ ျမှတ်ြခင်းခံရပီး ေနာက် ယင်းြပစ်မကို ထပ်မံေဖာက်ဖျက်
ကျးလွန်ပါက ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်သည့်ေန�ရက် အသီးသီးအတွက် ထိုသူကို တစ်ရက်လင်
ကျပ်တစ်သိန်းစီြဖင့် ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

၆၂။

အလုပ်ရှင်မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၄၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ှင့် (င) တိုပါ တားြမစ်ခ ျက်တစ်ရပ်ရပ်ကို

ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို သုံးလထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်
ြဖစ်ေစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်း ၂၀ မှ အများဆုံး ကျပ်သိန်း ၅၀ အထိ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံး
ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
၆၃။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၀ ပါ တားြမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း

ခံရလင် ထိုသူကို သုံးလထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်း ၃၀ မှ အများဆုံး
ကျပ်သိန်း ၁၀၀ အထိ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
၆၄။

ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ တာဝန်ကို ထမ်းေဆာင်သည့် ပုဂိလ်မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၅ ှင့်

၅၁ တိုပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင်
ထိုသူကို သုံးလထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်တစ်ဆယ့်
ငါးသိန်းအထိ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
၆၅။

မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်ေသာ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတစ်ရပ်ရပ်ကို

ေဖာက်ဖျက်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို သုံး လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်
ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိန်း ၂၀ ေအာက်မနည်း ေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
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အခန်း (၁၆)
လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ကိတင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများအား
စီမံခန်�ခွဲြခင်း
၆၆။

ေကာင်စီသည် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့်

ကျန်းမာေရးကို ပိုမိုထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် ဝန်ကီးဌာန၏ ဘာရန်ပုံေငွမှ
ကျခံသုံးစွဲပီး ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရ�က်ရမည်(က)

လုပ်ငန်း ခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ဖွံဖိးတိုးတက်ေစမည့်
လပ်ရှားမများှင့် လုပ်ငန်းများ၊

(ခ)

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာကိစရပ်များှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍
သုေတသနလုပ်ငန်းများှင့် ပညာေပးလုပ်ငန်းများ၊

(ဂ)

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးြမင့်တင်ရန် ေဆာင်ရ�က်ေနသည့်
ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပအဖွဲအစည်းများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်မများ။
အခန်း (၁၇)
အေထွေထွ

၆၇။

ိုင်ငံေတာ်တွင် အေရးေပအေြခအေနြဖစ်ေပေနလင် အစိုးရအဖွဲသည် အမိန်�ေကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်၍

မည်သည့် လုပ်ငန်း ခွင်ကိုမဆို သင့်ေလျာ်သည့် ကာလအပိုင်း အြခားအတွင်း စည်း ကမ်းချက်များ
သတ်မှတ ်၍ ဤဥပေဒပါ ြပာန်း ချက်အားလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်ခုခုကိုြဖစ်ေစ ကာလအပိုင်း အြခား
သတ်မှတ်၍ သက်ဆိုင်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပိုင်သည်။
၆၈။

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ ေကာင်စီအဖွဲ ဝင်များ၊ လုပ်ငန်းေကာ်မတီအဖွဲ ဝင်များ၊ စုံစမ်း

စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီအဖွဲဝင်များသည် ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာတာဝန်ကို ထမ်းေဆာင်ချန်ိ တွင်
ြပည်သူ�ဝန်ထမ်းြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၆၉။

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ ေကာင်စီအဖွဲဝင်များ၊ လုပ်ငန်းေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ၊ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး

ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များှင့် အယူခံေကာ်မတီအဖွဲဝင်များသည် အစိုး ရအဖွဲက ခွင့်ြပေသာ စရိတ်ှင့်
ချးြမ
ီ င့်ေငွကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။
၇၀။

ေကာင်စီ၏ုံးလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန် လိုအပ်ေသာ ဝန်ထမ်းများကို ဝန်ကီးဌာနက

ဖွဲစည်းတာဝန်ေပးအပ်ရမည်။
၇၁။

ဤဥပေဒအရ လိုအပ်၍ ဖွဲစည်းထားေသာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကုန်ကျစရိတ်ကို

ဝန်ကီးဌာန၏ဘာရန်ပုံေငွမှ ကျခံသုံးစွဲရမည်။
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၇၂။

ဝန်ကီးဌာနသည် လိုအပ်ပါက စစ်ေဆးေရးအရာရှိချပ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ိုင်ရန်

ဒုတိယစစ်ေဆးေရးအရာရှိချပ်တစ်ဦးကို ခန်�ထားိုင်သည်။
၇၃။

ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် (က)

ဝန်ကီးဌာနသည် နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းှင့်စည်းကမ်းများကို အစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာ
တူညီချက်ြဖင့် ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။

( ခ ) ေကာင်စီှင့် ဝန်ကီးဌာနတိုသည် အမိန်� ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန်�၊ န်ကားချက်ှင့်
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။
(ဂ)

ဦးစီးဌာနသည် အမိန်�ှင့် န်ကားချက်များကို ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ က်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

(ပု)ံ ဝင်းြမင့်
ိုင်ငံေတာ်သမတ
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

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

