SAKURA အထည်ချုပ်စက်ရုံသို့ စစ်ေဆးညွှန် ြကားမှုများ
အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာန၊ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပေဒစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန ကွပ်ကဲမှုေအာက်
ရှိ လိှုင်သာယာမ
ြ ို့နယ်ရုံးမှ အလုပ်သမားဥပေဒစစ်ေဆးေရးအရာရှိ ဦးေအာင်နိုင် သည်
(၉.၇.၂၀၁၂) ရက်ေန့၊ (၁၃း၀၀)နာရီအချိန်တွင် အမှတ်(၇၄)၊ ဦးေရွှအိုးလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၃)၊
လိှုင်သာယာမ
ြ ို့နယ် SAKURA အထည်ချုပ်စက်ရုံ၊ စက်ရုံမန်ေနဂျာ၊ ဦးသက်ဟန်နှင့်အတူ ဂျာကင်/
ေဘာင်းဘီများ ချုပ်လပု သ
် ည့် ကျား(၅၅)ဦး၊ မ(၅၇၅)ဦး၊ ေပါင်း (၆၃၀)ဦး အလုပ်လုပ်ကိုင် ေနေသာ
SAKURA စက်ရုံအတွင်း အလုပ်သမားများ၏ အကျိုးကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ခွင့် ေပးနိုင်ရန်
ဥပေဒပါ ရပိုင်ခွင့်များြပည့် ြပည့်ဝဝနှင့်မှန်မှန်ကန်ကန်ရရှိေစရန်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်
ကင်းရှင်းေရး နှင့် ကျန်းမာေရး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ အေလးထား ေဆာင်ရွက် နိုင်ေရးအတွက်
စက်ရုံတွင် လိုက်လံစစ်ေဆးခဲ့ ြပီး ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများအက်ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ဆိုင်များ
နှင့်အလုပ်ဌာနများ အက်ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက်နှင့်အလုပ်ပိတ်ရက် အက်ဥပေဒ၊ ၁၉၃၆
ခုနှစ်၊ လုပ်ခေပးေရး အက်ဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်နှင့်အညီ လိုအပ်ချက်များ လိုက်နာေဆာင်ရွက်နိုင်
ရန် ေအာက်ပါ အချက်(၁၃)ချက်အား ညွှန် ြကားခဲ့ပါသည်(၁) အလုပ်လုပ်ရန် ကာလအပိုင်းအခ
ြ ားဆိုင်ရာ နို့တစ်စာပို့ရန်နှင့် နို့တစ်စာပါ
အလုပ်ချိန်၊ နားချိန်အတိုင်း တိကျစွာ ခိုင်းေစရန်၊ နို့တစ် စာေက
ြ ာ် ြငာသင်ပုန်း၌
အလုပ်သမားများ သိရှိေအာင် ကပ်ထားရန်။ All Night (လုံးဝ) ခိုင်းေစခ
ြ င်း
မပ
ြ ုရန်။
(၂) အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်စာအုပ် ထားရှိ ြပီး စာတိုင်များ ြပည့်စုံမှန်ကန်စွာ ြဖည့်စွက်၍
အလုပ်သမားများ လက်မှတ်ေရးထိုးထားရှိ ရန်။
(၃) နို့တစ်စာပါ သာမန်အလုပ်ချိန်ကုန်ြပီးေနာက် အလုပ်လုပ်ခဲ့ေသာ အချိန်ပို
အလုပ်ချိန်များ ကို OT အဖ
ြ စ် သတ်မှတ်ထားေသာ OT ပုံေသနည်း အတိုင်း
တွက်ချက်ခံစားခွင့် ြပုရန်၊ ဤမ
ြ ို့နယ်ရုံးမှ ညွှန် ြကားထားေသာ OT ပုံေသနည်းကို
အလုပ်သမားများ သိရှိ ေအာင် နို့တစ်ဘုတ်၌ ကပ်ထားရန်။
(၄) အလုပ်သမားများမှ ၎င်းတို့ ခံစားခွင့်ရှိေသာ ခွင့်များကို တရားဝင်ခွင့်တိုင်ပါက လစာမှ
ြဖတ်ေတာက် ြခင်း
မပ
ြ ုရန်နှင့်
ခွင့်မှတ်တမ်း
များကို
ဤမ
ြ ို့နယ်ရုံးမှ
သတ်မှတ်ေပးေသာ ပူးတွဲပါ ပုံစံအတိုင်း ခွင့ခ် ံစားမှု မှတ်တမ်း အား လစဥ်လဆန်း(၇)
ရက်အတွင်း ြပန် ြကားေပးရန်နှင့် ခွင့်တိုင်ပုံစံအား အလုပ် သမားများသို့ အသိေပး
ေဆာင်ရွက်ေပးရန်။
(၅) လူမှုဖူလုံေရးကဒ်ြပားများကို မရရှိေသးေသာ အလုပ်သမားများအား လက်ဝယ်သို့
ေရာက် ရှိေအာင် သက်ဆိုင်ရာနှင့် အမ
ြ န်ဆုံး ဆက် သွယ်ေဆာင်ရွက်ေပးရန်။
ြ င့် အလုပ်သမားများအား
(၆) တနဂေနွ
င်္ ေန့နှင့် အများအလုပ်ပိတ်ရက် များ ကို သာမန်အားဖ
အနားေပးရန်၊ တနဂေနွ
င်္ ေန့၌ လုပ်ငန်း အေရး ကီး၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုပါက
အလုပ်သမားများ၏ သေဘာဆန္ဒ ရယူ ြပီးမှ လုပ်ကိုင်ရန်နှင့် တနဂေနွ
င်္ ေန့၏
ေရှ့(၃)ရက်၊ ေနာက်(၃)ရက်အနက် တစ်ရက်ရက်ကို ရက်စားပ
ြ န်ေပးရန်နှင့်

ရက်စားအနားယူ ေပးပ
ြ ီးေက
ြ ာင်း/အလုပ်သမားများမှ ရက်စားအနား ရပ
ြ ီးေက
ြ ာင်း
လက်မှတ် ေရးထိုး၍ ဤမ
ြ ို့နယ်ရုံးသို့ ြပန်လည်တင် ြပရန်။
(၇) အများအလုပ်ပိတ်ရက်တွင် လုပင် န်း အေရး ကီး၍ လုပ်ကိုင်ရန် လိုပါက အလုပ်သမား
များ၏ သေဘာဆန္ဒ ရယူ ြပီးမှ လုပ်ရန်နှင့် လုပ်ခ(၂)ဆ ခံစားခွင့်ြပုရန်၊ လုပ်ခ(၂)ဆ
တွက်ချက်ရာတွင် အေခ
ြ ခံလုပ်ခ(၂)ဆဖ
ြ င့် တွက်ချက် ြပီး ယခင်က ရမ
ြ ဲရာှ းပါးစရိတ်
ရှိ လျှင် ရှားပါးစရိတ်ကိုပါ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ခံစားခွင့်ြပုရန်။
(၈) လုပ်ခလစာများကို လစဥ်သတ်မှတ်ရက် အတွင်း အပ
ြ ီးေပးေချရန်နှင့် လစာေပးရက်
သည် စက်ရုံပိတ်ရက်နှင့်တိုက်ဆိုင်ေနပါက ထို့ေနမတိုင်မီ ကိုတင်ထုတ်ေပးရန်နှင့်
လစာ စာရင်းများကိုြမန်မာစာဖ
ြ င့်ရှင်းလင်း ေအာင်ေဖာ် ြပေပးရန်၊ အလုပ်ထုတ် ြခင်း/
အလုပ်ထွက် ြခင်းများရှိပါက ၎င်းတို့၏ လုပ်ခလစာကျန်ေငွကို အလုပ်မှ ထွက်ြပီး
ေနာက်တစ်ေန့ စက်ရုံဖွင့်ရက်၌ အပ
ြ ီး ထုတ် ေပးရန်။
(၉) စက်ရုံ၌ အလုပ်ရှင်/ အလုပ်သမား အလုပ် ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သေဘာတူ စာချုပ်ကို
တစ်ဦးချင်း မချုပ်ဆိုရေသးသူများအား ချုပ် ဆိုရန်နှင့် စာချုပ်အတိုင်း လိုက်နာရန်။
ြ ိုနယ်ရုံးနှင့် လူမှုဖူလုံေရးရုံး
(၁၀) လုပ်ငန်းခွင် မေတာ်တဆ ထိခိုက်မှု တစ်ခုခု ရှိပါက ဤမ
သို့ ချက်ချင်းသတင်းပို့ရန်။
(၁၁) စက်ရုံ၏လူဦးေရအချိုးအစားအရ အိမ်သာ(၁၆)လုံးရှိရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း(၁၅)လုးံ
သာရှိ၍ အိမ်သာ(၁)လုံးကို မိန်းခေလးအလုပ်သမားများအတွက် ဦးစားေပးစီစဥ်ေပး
ရန်၊ အိမ်သာတံခါးချက်များ အသုံး ြပု၍ ရေအာင်အ ြမန်ဆုံး ေဆာင်ရွက် ေပးရန်။
(၁၂) စက်ရုံ၌ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်း ြခင်းကို အလုပ်သမားများ လွတ်လပ်စွာ
ဖွဲ့ စည်းေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးကို ခွင့် ြပုေပးရန်နှင့် အလုပ်သမားေရးရာ အင
ြ င်းပွားမှု
ေဖ
ြ ရှင်း ေရးဥပေဒ ပုဒ်မ(၃)အရ အလုပ်သမား ေရးရာကိစ္စများရှိပါက စက်ရုံ၌
လုပ်ငန်းခွင် မပျက်ေဆွးေနွးညှိနိှုင်းေရးအတွက် အလုပ် ရှင် ကိုယ်စားလှယ်/
အလုပ်သမား ကိုယ်စား လှယ်များကို ဥပေဒနှင့်အညီ အလုပ်ရှင်/ အလုပ်သမား
နှစ်ဘက်စလုံးမှ ေရွးချယ် ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်ရန်နှင့် ဖွဲ့စည်းေဆာင် ရွက် ြပီးစီးမှုကို
သက်ဆိုင်ရာသို့ ြပန်လည် သတင်းေပးပို့ရန်။
(၁၃) အလုပ်ရှင်/အလုပ်သမား အင
ြ င်းပွားမှု ြဖစ်ပွားစဥ်(၅.၆.၂၀၁၂)ရက်ေန့တွင် ချုပ်ဆို
ခဲ့ေသာ သေဘာတူစာချုပ်ပါ အချက်များကို တိတိကျကျ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်။

