ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန
အလုပ္႐ံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန
ေနျပည္ေတာ္
စဥ္

ရက္စဲြ

၁

၃.၈.၂၀၁၂

စစ္ေဆးသည့္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္

စည္းႀကပ္နယ္ေျမ
မံုရြာခ႐ိုင္႐ံုး

အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ
စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ မံုရြာခရိုင္ရံုးမွ အလုပ္သမား ဥပေဒ
စစ္ေဆးေရး

ဦးစီးအရာရွိ၊

ဦးလွေရႊသည္

(၃.၈.၂၀၁၂)

ရက္ေန႔တြင္ ဦးျမင့္သိန္း ပိုင္ ျမျမင့္မိုရ္ ဆန္စက္သို႔ သြား
ေရာက္ခဲ့၍ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ အလုပ္ရံုမ်ား အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁
ခုႏွစ္၊ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္အက္ဥပေဒ တို႔ႏွင့္အညီ
စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး၊ လုပ္ငန္းခြင္သုံး ကုန္းေဘာင္ျပား သန္႔ရွင္းမႈ
ရွိေစရန္၊

ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား

သံုးစြဲရန္တို႔

ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး

ဦးေရႊတိုးပိုင္ ဂ်ိဳးျဖဴေခါက္ဆြဲစက္၊ ေဒၚၾကဴၾကဴသင္း ပိုင္ စူပါ
တိုယိုတာအက္စီး ပိုက္လုပ္ငန္း၊ ဦး၀ိုင္းေမာင္ ပိုင္ စိန္ရတီ
ၾကာဇံ စက္ရံုမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့၍ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ခြင့္ရက္
ႏွင့္

အလုပ္ပိတ္ရက္အက္ဥပေဒတို႔ႏွင့္အညီ

စစ္ေဆးခဲ့ျပီး

ေအာက္ပါအတိုင္း ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္(၁)

အလုပ္ခ်ိန္

ကာလအပိုင္းအျခားဆိုင္ရာ

ႏို႔တစ္စာကို

အမ်ား ျမင္သာေသာ ေနရာတြင္ ခ်ိတ္ဆြထ
ဲ ားရန္

၂

၆.၈.၂၀၁၂

မံုရြာခရိုင္ရံုး

(၂)

ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား ခံစားခြင့္ရ ရွိေရး၊

(၃)

လုပ္ငန္းခြင္ ၾကမ္းခင္းတြင္သန္႔ရွင္းေစေရး

အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ
စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ မံုရြာခရိုင္ရံုးမွ အလုပ္သမား ဥပေဒ
စစ္ေဆးေရး
ရက္ေန႔တြင္

ဦးစီးအရာရွိ၊
ေဒၚေသာင္းတင္

ဦးလွေရႊသည္
ပိုင္

လကမၻာ

(၆.၈.၂၀၁၂)
ၾကာဇံစက္၊

ဦးေ၀တင့္ ပိုင္ ၾကာဇံစက္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့၍ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊
အလုပ္ရံုမ်ား အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ခုႏွစ္၊ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္
ရက္အက္ဥပေဒ

တို႔ႏွင့္အညီ

စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး၊

ခြင့္ရက္ႏွင့္

အလုပ္ ပိတ္ရက္မ်ား ခံစားခြင့္ ရရွိေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ၾကမ္းခင္း
မ်ား သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဦးသန္းထြန္းပိုင္ ပဲခြဲလုပ္ငန္း

၂
စဥ္

ရက္စဲြ

စစ္ေဆးသည့္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္

စည္းႀကပ္နယ္ေျမ

သို႔ သြားေရာက္ခဲ့၍ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ အလုပ္ရံုမ်ား အက္ဥပေဒ၊
၁၉၅၁ ခုနွစ္၊ ခြင့္ရက္ႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္အက္ဥပေဒတို႔ ႏွင့္
အညီ စစ္ေဆးခဲ့ျပီး ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ ခံစားခြင့္မ်ား
ရရွိေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္သုံး ပစၥည္းမ်ား စနစ္တက် သုံးစြဲရန္၊
ဦးသန္းလင္း ပိုင္ “ရႈ႕တိုင္းယဥ္” သားေရလုပ္ငန္းသို႔ သြား
ေရာက္ခဲ့၍ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ အလုပ္ရံုမ်ားအက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁
ခုႏွစ္၊ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္အက္ဥပေဒ တို႔ႏွင့္အညီ
စစ္ေဆးခဲ့ျပီး

အလုပ္လုပ္ရန္

ကာလအပိုင္းအျခားဆုိင္ရာ

ႏို႔တစ္စာကို အမ်ား ျမင္သာေသာ ေနရာတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထား
ရန္၊

ခြင့္ရက္ႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား

ခံစားခြင့္

ရရွိေစရန္၊

လုပ္ငန္းခြင္ သံုး ဖိနပ္မ်ား သုံးစြဲရန္၊ ဦးေဇာ္ဟိန္းထြန္း ပိုင္
ၾကယ္နီေဆးလိပ္၊ ေဒၚခင္စန္းရီ ပိုင္ ဂ်ိဳးျဖဴ ေဆးလိပ္၊ ဦးေထြး
ပိုင္ ၾကယ္ညီေနာင္ ေဆးလိပ္ သို႔ သြားေရာက္ခဲ့၍ ၁၉၅၁
ခုႏွစ္၊ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊
အလုပ္ရံုမ်ား အက္ဥပေဒတို႔ႏွင့္အညီ စစ္ေဆးခဲ့ျပီး ေအာက္ပါ
အတိုင္း ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္(၁) ခြင့္ရက္ႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္ ခံစားခြင့္ ရရွိေစရန္၊
(၂) လုပ္ခလစာထုတ္ေပးမႈႏွင့္အလုပ္ဆင္း/ တက္ မွတ္တမ္း
မ်ား အျပည့္အစုံ ေရးသားထားရန္၊
၃

၄.၈.၂၀၁၂
မွ
၆.၈.၂၀၁၂

ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္ရံုး

အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ
စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊

ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္ရံုးမွ

အလုပ္သမား

ဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးအရာရွိ၊ ေဒၚ၀ါ၀ါ သည္ (၆.၈.၂၀၁၂)
ရက္ေန႔တြင္ ဦးေက်ာ္စိုးလြင္ ပိုင္ ေက်ာ္စုးိ လြင္ စက္မႈ/လက္မႈ၊
ဦးျမင့္ေမာင္ ပိုင္ ဦးျမင့္ေမာင္ ကား၀ပ္ေရွာ့၊ ဦးတင့္ခိုင္ ပိုင္
ကားေဘာ္ဒီ၊ ဦးေဇာ္လင္း ပိုင္ ၿဖိဳးကမၻာေက်ာ္ ကားေဘာ္ဒီ၊
ဦးေအာင္၀င္း ပိုင္ ဦးေအာင္၀င္း ကားေဘာ္ဒီ၊ ဦးေက်ာ္မင္းစိုး
ပိုင္ တက္လူ ကားေဘာ္ဒီ၊ ဦးေအာင္ၿမိဳင္ ပိုင္ ဦးေအာင္ၿမိဳင္
ကား၀ပ္ေရွာ့၊ ဦးေဇာ္လင
ြ ္ညြန္႔ ပိုင္ ဦးေဇာ္လြင္ညြန္႔ ကား၀ပ္
ေရွာ့၊ ဦးတင့္လြင္ ပိုင္ ေအာင္ခ်မ္းသာ ကား၀ပ္ေရွာ့၊ ဦးခင္
ေမာင္ေထြး ပိုင္ ဦးခင္ေမာင္ေထြး ကား၀ပ္ေရွာ့ အလုပ္ရံု မ်ား
သို႔ သြားေရာက္ခဲ့၍ ၁၉၅၁ခုႏွစ္၊ အလုပ္ရံုမ်ား အက္ဥပေဒႏွင့္

၃
စဥ္

ရက္စဲြ

စစ္ေဆးသည့္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္

စည္းႀကပ္နယ္ေျမ

အညီ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ျပီး ေအာက္ပါ အတိုင္း ညႊန္ၾကား
ခဲ့ပါသည္(၁) အခ်ိန္ပို လုပ္ကိုင္ပါက ဤဦးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူ
ရန္၊
(၂) အလုပ္ခ်ိန္ ႏို႔တစ္စာ ပံုစံဇယား ခ်ိတ္ဆြဲထားရန္၊
၄

၆.၈.၂၀၁၂

လားရႈိးခရိုင္ရံုး

အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ
စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ လားရႈိးခရိုင္ရံုးမွ အလုပ္သမား ဥပေဒ
စစ္ေဆးေရး

ဒုတိယဦးစီးအရာရွိ၊

ဦး၀င္းႏိုင္ထြန္းသည္

(၆.၈.၂၀၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ဦးေမာင္၀င္း ပိုင္ ေကာင္းခန္႔
ကားေဘာ္ဒီ/ ေဆးမႈတ္အလုပ္ရံု၊ ဦးေက်ာ္မ်ိဳးဦး ပိုင္ ျပည္ေရႊ
ဘို ကားျပင္အလုပ္ရံု၊ ဦးအိုက္စိုင္း ပိုင္ ကိုစိုင္း ကားအလုိုင္း
မင္း ခ်ိန္ အလုပ္ရံု၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ ပိုင္ ေက်ာ္ေက်ာ္ကားျပင္
အလုပ္ရံု၊ ဦးေအာင္ ပိုင္ စတားလိုက္ ကားျပင္အလုပ္ရံု၊
ဦးေမာင္လြင္ ပိုင္ စံျပ စက္မႈ /လက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ သြား
ေရာက္ခဲ့၍ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ အလုပ္ရံုမ်ား အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁
ခုႏွစ္၊ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္၊
လုပ္ခေပးေရးအက္ဥပေဒ

တို႔ႏွင့္

အညီ

စစ္ေဆးခဲ့ျပီး

ေအာက္ပါအတိုင္း ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္(က) ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ ခံစားခြင့္မ်ား ေပးရန္၊
(ခ) မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ပြား ပါက ရံုး သို႔ အေၾကာင္း
ၾကားရန္၊
(ဂ) မီးသတ္ဘူးမ်ား လံုေလာက္စြာ ထားရွိရန္၊
၅

၆.၈.၂၀၁၂

ေတာင္ႀကီးခရိုင္ရံုး

အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ
စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ေတာင္ႀကီးခရိုင္ရံုးမွ အလုပ္ရံုစစ္ေဆး
ေရး ဦးစီးအရာရွိ၊ ဦးတင္ကိုကို သည္ (၆.၈.၂၀၁၂) ရက္ေန႔
တြင္ ဦးျမင့္ၾကည္ ပိုင္ ေငြေတာင္ ဆီစက္၊ ဦး၀င္းေက်ာ္ေအာင္
ပိုင္ ခ်မ္းသာ ဆီစက္၊ ဦးေက်ာ္၀င္း ပိုင္ ပင့္ကူနက္ ဆီစက္၊
ဦးညႊန္႔ဦး ပိုင္ ကိုညႊန္႔ဦး ဆီစက္၊ ဦးသိန္းေမာင္ ပိုင္ သိန္းရတ
နာ ဆီစက္၊ ဦးလြန္းမင္းဦး ပိုင္ ေအာင္ဇမၺဴဟိ္န္း ဆီစက္၊
ဦးထြန္းလွ ပိုင္ ဦးထြန္းလွ ဆီစက္ သို႔ သြားေရာက္ခဲ့၍ ၁၉၅၁
ခုႏွစ္၊

အလုပ္ရံု မ်ား အက္ဥပေဒႏွင့္ အညီ စစ္ေဆး ခဲ့ျပီး

၄
စဥ္

ရက္စဲြ

စစ္ေဆးသည့္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္

စည္းႀကပ္နယ္ေျမ

ေအာက္ပါအတိုင္း ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္(က) ပန္းႏွမ္း ႀကိတ္ စက္ အနီး အေရးေပၚ ထြက္ေပါက္ သို႔
သြားရာလမ္းတြင္ ပိတ္ဆို႔ ထားရွိေသာ ပန္းႏွမ္းအိိတ္
ပဲအိတ္မ်ားကို စနစ္တက် ေနရာသတ္မွတ္ ရွင္းလင္း
ထားရွိရန္၊
(ခ) အလုပ္ရံုအတြင္း အလင္းေရာင္ လံုေလာက္စြာ ရရွိေစ
ေရးအတြက္ အလင္းေပါက္ အမိုးျပားမ်ား၊ မီးဖိုေခ်ာင္
မ်ားကို ထပ္မံ၍ ျပဳလုပ္တပ္ဆင္ထားရွိရန္၊
(ဂ) ေျမပဲဆီႀကိတ္စက္ႏွင့္ေမာ္တာတို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာ
သားေရပတ္ႀကိဳးကို

သစ္သားတန္းမ်ားျဖင့္

လံုၿခံဳစြာ

ကာရံထားရန္၊
(ဃ) အလုပ္ရံုႀကမ္းျပင္ေပၚ ရွိ ဆီ၊ ဆီေခ်း၊ အညစ္အေၾကး
မ်ားကို ေန႔စဥ္ ေဆးေၾကာရွင္းလင္း၍ သန္႔ရွင္းေရးကို
အၿမဲျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊
(င) ပန္းႏွမ္းႀကိတ္စက္အတြင္းေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္
ေစရန္ႏွင့္ အပူအေအး မ်ွတမႈ ရွိေစရန္အတြက္ ေလစုပ္၊
ေလမႈတ္ပန္ကာမ်ား ျပဳလုပ္တပ္ဆင္ထားရွိရန္၊
(စ) ေျမပဲဆီ ႀကိတ္စက္အနီးရွိတြင္းေပါက္ကို လံုၿခံဳစြာ ဖံုးအုပ္
ကာရံထားရွိရန္၊
(ဆ) အလုပ္ခြင္ရွိ အမႈိက္သရိုက္ မ်ားကို ေန႔စဥ္လွည္းက်င္း
ျခင္း၊ ၾကမ္းခင္းမ်ားကို ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္လွ်င္
အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္
ေဆာင္ရြက္ရန္၊
၆

၉.၈.၂၀၁၂

ေတာင္ႀကီးခရိုင္ရံုး

အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ
စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ေတာင္ႀကီးခရိုင္ရံုးမွ အလုပ္ရံုစစ္ေဆး
ေရး ဦးစီးအရာရွိ၊ ဦးတင္ကိုကို သည္ (၉.၈.၂၀၁၂) ရက္ေန႔
တြင္ ဦးေဌးညြန္႔ ပိုင္ ဦးေဌးညြန္႔ ကားေဘာ္ဒီ၊ ဦးေမာင္ကို ပိုင္
ဦးေမာင္ကို ကားေဘာ္ဒီ၊ ဦးေက်ာ္စိန္ ပိုင္ ဦးေက်ာ္စိန္ ကား
ေဘာ္ဒီ၊ဦးျမင့္ေသာင္းပိုင္ ရွမ္းျပည္သာကားေဘာ္ဒီ၊ ေဒၚဂူရွန္း
ပိုင္ ရွန္းကားေဘာ္ဒီ ေဆးမႈတ္လုပ္ငန္း၊ ဦးၾကည္ပိုင္

၅
စဥ္

ရက္စဲြ

စစ္ေဆးသည့္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္

စည္းႀကပ္နယ္ေျမ

ဦးၾကည္ ကားေဘာ္ဒီ ေဆးမႈတ္လုပ္ငန္း၊ ဦးေဇာ္ႏိုင္ ပိုင္
ဦးေဇာ္ႏိုင္ ကားေဘာ္ဒီ ေဆးမႈတ္လုပ္ငန္း၊ ဦးၾကင္စိန္ ပိုင္
ဦးၾကင္စိန္ ကားေဘာ္ဒီေဆးမႈတ္လုပ္ငန္း မ်ားသို႔ သြားေရာက္
ခဲ့၍ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ အလုပ္ရံုမ်ားအက္ဥပေဒႏွင့္ အညီ စစ္ေဆး
ခဲ့ျပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္(က) အလုပ္ခင
ြ ္ရွိ အမႈိက္သရိုက္မ်ား၊ဆီေခ်း၊ အညစ္အေၾကး
မ်ားကို ေန႔စဥ္ ရွင္းလင္း လွည္းက်င္း၍ သန္႔ရွင္းေရးကို
အၿမဲ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊
(ခ) အလုပ္ရံု တြင္ ပတ္တီး ၊ ၀ါဂြမ္း ၊ အနားစည္း ပိတ္ပါးစ ၊
အရက္ပ်ံ၊ ရႈေဆး စသည္တို႔ ပါ၀င္သည့္ ေရွးဦး သူနာ
ျပဳ ေဆးေသတၱာ (၁)လံုးကို ျပဳလုပ္ထားရွိရန္၊
(ဂ)

အလုပ္ခြင္ ၾကမ္းျပင္ ႏွင့္ သြားလမ္းမ်ား ေပၚတြင္
ျပန္႔ၾကဲ

ေနေသာ

တန္ဆာပလာမ်ားကို

သံုးစဲြ

လက္သံုးကိရိယာ
ျပီးပါကေနထားတက်

ျပန္လည္ထားရွိရန္ႏွင့္ သြားလမ္း မ်ားကို စနစ္တက်
ေနရာသတ္မွတ္ထားရွိရန္၊
(ဃ) လွ်ပ္စစ္ မိန္းခလုတ္ခံုမွ စက္ကိရိယမ်ားသို႔ သြယ္တန္း
ထားေသာ ၀ါယာႀကိဳးမ်ားကို ေပါက္ၿပဲမႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆး
ျပီးမွ သြယ္တန္းထားရွိရန္၊
(င) မီးေဘး အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ မီးသတ္
ေဆးဘူးတစ္လံုးကို အလုပ္ရုတ
ံ ြင္ ျပဳလုပ္ထားရွိရန္ ႏွင့္
သြားလာလမ္းမ်ားကို စနစ္တက် ရွင္းလင္း ထားရွိရန္၊
(စ)

ဂေဟဆက္သည့္အခါတြင္ အလုပ္သမားအား မ်က္ကာ
မွန္၊ ႏွာေခါင္းစည္း စသည္တို႔ ၀တ္ဆင္လုပ္ကိုင္ေစရန္၊

(ဆ) ကားေဆးမႈတ္ရာမွ ထြက္ရွိေသာ အမႈန္အမႊား၊ အခိုး
အေငြ႔မ်ား ဒဏ္မွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လက္အိတ္၊
ႏွာေခါင္းစည္း

စသည္တို႔

ထုတ္ေပး၍

၀တ္ဆင္

လုပ္ကိုင္ေစရန္၊
(ဇ) အလုပ္ရံုတြင္ ေဆးပစၥည္း အျပည့္အစံု ပါရွိေသာ ေရွးဦး
သူနာျပဳ ေဆးေသတၱာတစ္လံုးကို ျပဳလုပ္ထားရွိရန္၊
(စ်) အလုပ္ရံုတြင္ အလုပ္သမားမ်ား အသံုးျပဳရန္ အတြက္

၆
စဥ္

ရက္စဲြ

စစ္ေဆးသည့္
စည္းႀကပ္နယ္ေျမ

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္
သန္႔ရွင္းေသာ

ေသာက္ေရကို

လံုေလာက္စြာ

စီမံထားရွိရန္၊
(ည) အလုပ္ရံုတြင္ သြားလမ္း၊

လာလမ္းမ်ား

အေရးေပၚ

ထြက္ ေပါက္မ်ားအား စနစ္တက် ေနရာသတ္မွတ္ရွင္း
လင္းထားရွိရန္၊

