အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာန
အလုပ် ုံ ှင့်အလုပ်သမားဥပေဒစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန
အလုပသ
် မားဥပေဒစစ်ေဆးေရးအရာရှမိ ျား၏
လုပ်ငန်းေဆာင်ရက
ွ မ် များ
စဥ်

ရက်စွဲ

၁

၉.၇.၂၀၁၂
မှ
၁၃.၇.၂၀၁၂
ထိ

စစ်ေဆးသည့်
စည်း ကပ်နယ်ေြမ
သန်လျင် မိ နယ် ုံး

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက
ွ ခ် ျက်
အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာန၊ အလုပ် ုံ ှင့်အလုပ်သမား
ဥပေဒစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ သန်လျင် မိ နယ် ုံးမှ
အလုပ်သမားဥပေဒစစ်ေဆးေရးဦးစီးအရာရှိ၊ဦးတင်လိင်
သည် သန်လျင် မိ နယ် အတွင်းရှိ ေဒ ွဲ ယဥ်ဝင်း ပိုင်
Green အထည်ချ ပ် စက် ုံသို (၉.၇.၂၀၁၂) ရက်ေန
တွင် လည်းေကာင်း၊ ဦးစိုင်းေကျာ် ပိုင် ဆင်ြဖ ေတာ်
အထည်ချ ပ်စက် ုံသို (၁၀.၇.၂၀၁၂) ရက်ေနတွင်
လည်းေကာင်း၊ ေဒ မီမီထက်ခိုင် ပိုင် ဆုလဒ်ရတနာ
အထည်ချ ပ်စက် ုံသို (၁၂.၇.၂၀၁၂) ရက်ေနတွင်
လည်းေကာင်း၊ ဦးေဖဝင်း ပိုင် ဂဏန်းကမာ ကုမဏီသို
(၁၃.၇.၂၀၁၂)ရက်ေနတွင် လည်းေကာင်း သွားေရာက်
ခဲ့၍ ၁၉၅၁ခု ှစ်၊ အလုပ် ုံများ အက်ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁
ခု ှစ်၊ ခွင့်ရက် ှင့် အလုပ်ပိတ်ရက် အက်ဥပေဒ၊ ၁၉၃၆
ခု ှစ်၊ လုပ်ခေပးေရး အက်ဥပေဒ တို ှင့်အညီ စစ်ေဆး
ခဲ့ ပီး ေအာက်ပါအတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် န်
ကားခဲ့ပါသည်(၁) ပုံစံ ဃ(က) ို တစ်စာပါ အလုပ်စချိန်၊ အလုပ် ပီးချိန်၊
အားလပ်ချိန်၊ ရက်သတပတ်အလုပ်ပိတ်ရက် ှင့် ပုံစံ
(င)ပါအလှည့်၊အလုပ်စချိန်၊အလုပ် ပီးချိန်၊ အားလပ်
ချိန်၊ ရက်သတပတ် အလုပ်ပိတ်ရက်များ အတိုင်း
လုပ်ကိုင်ေစရန်၊
(၂) အချိန်ပို လုပ်ကိုင်ရာတွင် ခွင့်ြပ ချက် ကိ တင်
ေလ ာက်ထားပီး ခွင့် ြပ မိန် ရရှိမှသာ လုပ်ကိုင်ရန်၊
(၃) သာမန် အလုပ်ချိန် ကုန်ဆုံး ပီး မိနစ်(၃၀) အပ
ြ ည့်
အဝ အနားေပးပီးမှသာ အချိန်ပို စတင် လုပ်ကိုင်
ရန် ှင့်ခွင့်ြပ အချိန်ပိုနာရီထက် ေကျာ်လွန် လုပ်ကိုင်
ြခင်း လုးံ ဝမပ
ြ ရန်၊
(၄) All Night (ညလုံးေပါက်) ေစခိုင်း ြခင်း လုံးဝ မပ
ြ
ရန်၊

၂
စဥ်

ရက်စွဲ

စစ်ေဆးသည့်
စည်း ကပ်နယ်ေြမ

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက
ွ ခ် ျက်
(၅) လုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာ အချိန်ပိုနာရီများကို အချိန်ပို တွက်
နည်း ှင့်အညီတွက်ချက်ခံစားခွင့် ြပ ၍အလုပ်သမား
များအား အချိန်ပိုလုပ်ခထုတ်ေပး ပီးေ ကာင်း တင် ြပ
စာကို အလုပ်သမားများ လက်မှတ်ေရးထိုးထား
သည့် အချိန်ပို ေငွေ ကး ရှင်းတမ်းပုံစံ ေကျာဘက်
ပါဖ
ြ င့် ဤမိ နယ် ုံးသို လစဥ် လဆန်း(၇)ရက်
အတွင်းမပျက်မကွက်ေပးပို ရန်၊(အချိန်ပိုတွက်နည်း
ကို လုပ်သားများ သိရှိေစရန် ထမင်းစားေဆာင်
(သို မဟုတ်) ေကာ် ြငာ သင်ပုန်းတွင် Vinyl စနစ် ြဖင့်
ေရးဆွဲကပ်ထားရန်၊)
(၆) တနဂေ ွေန ကို သာမန် အားဖ
ြ င့် ပိတ်ေပး ရန်၊
လုပ်ငန်း အေရး ကီးလုပ်ကိုင်လိုပါက ုံးချ ပ်သို
ကိ တင်ေလာက်ထားပီး ခွင့်ြပ ချက် ရရှိမှ ခွင့်ြပ
လုပ်သားဦးေရအတိုင်း အချိန်ပို လုပ်ကိုင်ရန်၊
ေလ ာက်ထားချက်ပါ အစားထိုး အနားေပးသည့်
ေန/ရက်အတိုင်းတိတိကျကျအနားေပးရန်၊ ရက်စား
အနားေပးပီးေကာင်း၊ ြပန်လည်တင် ြပစာကို အလုပ်
သမားများ ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ေရးထိုး ထားသည့်
အမှန်ရက်စား အနားရပီးေကာင်းစာ ြဖင့် မပျက်
မကွက် ြပန်လည် တင်ြပရန်၊
(၇) အများအလုပ်ပိတ်ရက်ကို သာမန်အားဖ
ြ င့် ပိတ်ရန်၊
အများအလုပ်ပိတ်ရက်တွင် ဖွင့်လှစ် လုပ်ကိုင်လိုပါ
က ုံးချ ပ်သို ကိ တင် ေလ ာက်ထားပီး ခွင့် ြပ ချက်
ရရှိမှ လုပ်ကိုင်ရန်၊ အလုပ်လုပ်ရန် ကာလအပိုင်း
အခ
ြ ားဆိုင်ရာ ို တစ်စာပါ အတိုင်း လုပ်ကိုင်ရန်၊
ခွင့် ြပ ချက် ရရှိလုပ်ကိုင်လ င် လုပ်ခ (၂)ဆ ှင့်
ရှားပါးစရိတ် ထုတ်ေပးရန်၊ ပိတ်ပါက လုပ်ခ
မဖ
ြ တ်ေတာက်ဘဲ အပ
ြ ည့်အဝ ေပးရန်၊ ေငွရှင်း
ေပ
ြ စာ မိတ ကို ဤမိ နယ် ုံးသို လစဥ် လဆန်း (၇)
ရက်အတွင်း မပျက်မကွက်ေပးပို ရန်၊
(၈) အလုပ်သမားများ ေရှာင်တခင်ခွင့် (၆)ရက်၊ လုပ်
သက်ခွင့်(၁၀)ရက် ၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၃၀) ရက်
ခံစားခွင့်ြပ ရန် ှင့် လုပ်ခမှ ြဖတ်ေတာက် ြခင်း မပ
ြ
ရန် ၊ သက်ဆိုင်ရာ ှစ်အတွက် လုပ်သက် ခွင့် ခံစား
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ွ ခ် ျက်

သူများကို တွက်ချက် ထုတ်ေပး၍ ေငွရှင်းေပ
ြ စာ
မိတ များကို တင်ြပရန်၊
(၉) လုပ်ခလစာများကို သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ေပးေချ
ရန် ှင့် လုပ်ခလစာ ရှင်းတမ်းတွင် အလုပ်သမား
များ ရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာ သိရှိ ိုင်ရန် ြမန်မာစာဖ
ြ င့်
ေရးသားေဖာ်ြပရန်၊
(၁၀)အထည်ေ ကး/ကီလိုေ ကး ှင့်လုပ်ကိုင်ေသာ စက် ုံ
များ အေနဖ
ြ င့် အထည်ေ ကး/ ကီလိုေ ကးများ ကို
အလုပ်သမားများသိရှိေစရန်မပျက်မကွက် ေကြငာ
ေပးထားရန်၊
(၁၁)အဆိုင်း(၂)ဆိုင်း၊(၃)ဆိုင်း ြဖင့် လုပ်ကိုင်ေသာ စက် ုံ
များတွင် အလုပ်သမားအား အလှည့်/ အဆိုင်း
ထပ်၍ လုပ်ကိုင်ေစခ
ြ င်း မပ
ြ ရန်၊
(၁၂)အဆိုင်း(၂)ဆိုင်း ြဖင့် လုပ်ကိုင်ေသာ စက် ုံများ
သည် ညဆိုင်းတွင် အချိန်ပို လုံးဝ ေစခိုင်းြခင်း
မပ
ြ ရန်၊
(၁၃)စက် ုံတွင် အသက်(၁၃) ှစ်ေအာက် ကေလးများ
ကို (လုံးဝ)ေစခိုင်း ြခင်းမပ
ြ ရန် ှင့် အသက် (၁၅) စှ ်
ေကျာ် ပီး၊အသက်(၁၈) ှစ်မ ြပည့်ေသးေသာ အလုပ်
သမားများရှိပါက လူ ကီးလုပ်သားကဲ့သို အလုပ်
လုပ်ရန် သင့်ေတာ်ေ ကာင်း သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်
၏ ေဆးလက်မှတ် ေထာက်ခံချက် ရယူ ပီးမှသာ
ဥပေဒ ှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ေစရန်၊ (အလုပ် လုပ်ရန်
သင့်ေလျာ်ေ ကာင်း တာဝန်ခံလက်မှတ်ကို မန်ေနဂျာ
က သိမ်းဆည်းမထားလ င် လုပ်ခွင့်မရှိ၊ မန်ေနဂျာ
အား ဥပေဒအရ တရားစွဲ ြခင်းခံရမည်)
၂ ၆.၇.၂၀၁၂ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းခ ိုင် ုံး အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာန၊ အလုပ် ုံ ှင့်အလုပ်သမား
မှ
ဥပေဒ စစ်ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
မရမ်းကုန်း မိ နယ်
၁၄.၇.၂၀၁၂
ခ ိုင် ုံးမှ အလုပ်သမား ဥပေဒ စစ်ေဆးေရး ဦးစီး
အရာရှိ၊ ဦးေမာင်ဝင်းသည် မရမ်းကုန်း မိ နယ် အတွင်းရှိ
Mr. Kim Sung Wham ပိုင် ရှင်းေဆာင်း အထည်ချ ပ်
စက် ုံသို (၆.၇.၂၀၁၂) ရက်ေနတွင် တိုင် ကားစာ
အချက် (၆)ချက်အား ညိ ိင်းေြဖရှင်း ေပးခဲ့ ပီးအလုပ်ရှင်
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အလုပ်သမား ှစ်ဘက်သေဘာတူစာချ ပ် ချ ပ်ဆိုခဲ့ပါ
သည်။ (၁၀.၇.၂၀၁၂) ရက်ေနတွင် ဦးထွန်းေအာင် ပိုင်
All Way Hardward Mart စတိုးဆိုင်သို သွားေရာက်
စစ်ေဆးခဲ့ ပီး ဦးတိုး ိုင်ဝင်း အေရာင်းစာေရး၊ အလုပ်မှ
ထုတ်ပစ်ြခင်းအတွက်
အလုပ်ရှင်၊
အလုပ်သမား
ှစ်ဦး ှစ်ဘက် ညိ ိင်းေပးခဲ့ ပီး သေဘာတူစာချ ပ်ချ ပ်
ဆိုကာ ဂ ုဏာေကး ၇၅၀၀၀ိ/-ရရှိေရးေဆာင်ရွက်ေပး
ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းေနာက် ေဒ စိုးစိုး ပိုင် Global Sky
ကုမဏီ၊ လူသုံးကုန်ပစည်း အေရာင်းဆိုင်သို သွား
ေရာက်ခဲ့ ပီး အလုပ်သမား ဦးသန် ဇင်ေအာင်ပါ (၂)ဦး
လုပ်ခလစာ မရရှိြခင်း ကိစအား ညိ ိင်း ြဖန်ေြဖေပးခဲ့ရာ
အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား ှစ်ဘက်သေဘာတူ စာချ ပ်
အရ လုပ်ခလစာေငွ ၁၄၀၆၅၅ိ/- ရရှိေရး ေဆာင်ရွက်
ခဲ့ပါသည်။(၁၃.၇.၂၀၁၂)ရက်ေနတွင် ေမ
ြ ာက်ဥကလာပ
စက်မဇုန် ရှိ ေဒ လွယ် ပိုင် လင်းေရာင်နီငါးအေအးခန်း
စက် ုံသို လည်းေကာင်း၊ ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း ပိုင်
D.freterict အထည်ချ ပ်စက် ုံသို လည်းေကာင်း၊
ဦး န် ေမာင်ပိုင် New Life ငါးဆုပ်ေကျာ်လုပ်ငန်းသို
လည်းေကာင်း၊ ေဒ သန်းသန်းဦး ပိုင် ေအးချမ်းသာ
ဂျပန်ကား ြပ ြပင် ေရး အလုပ် ုံသို လည်းေကာင်း၊
(၁၄.၇.၂၀၁၂) ရက်ေနတွင် ဦးရင်ေဌး ပိုင် ရင်ေဌး
သံရည်ကျိ လုပ်ငန်းသို လည်းေကာင်း၊ ဦးစိုး ြမင့် ပိုင်
တက်ေနဝန်း ဒန်အိုး စက် ုံသို လည်းေကာင်း၊
ဦးေနဝင်းေအာင် ပိငု ် ေအာင်ေအာင် ဒန်သတ လုပ်ငန်း
သို လည်းေကာင်း၊ ေဒ ေဟမာစိုးလွင် ပိုင် Pro Star
ပန်းထိုး စက် ုံသို လည်းေကာင်း သွားေရာက်ခဲ့ ပီး
၁၉၅၁ခု ှစ်၊ အလုပ် ုံ များ အက်ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ ခု ှစ်၊
ခွင့်ရက် ှင့် အလုပ်ပိတ်ရက် အက်ဥပေဒ၊ ၁၉၃၆ ခု ှစ်၊
လုပ်ခေပးေရး အက်ဥပေဒ တို ှင့်အညီ စစ်ေဆးခဲ့ ပီး
ေအာက်ပါတို အား လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် မှာ ကားခဲ့ပါ
သည်(၁) အလုပ်လုပ်ရန် ကာလအပိုင်းအခ
ြ ားဆိုင်ရာ ို တစ်
စာ ပုံစံ ဃ(က)ကို စက် ံု၌ အများြမင်သာသည့်
ေနရာတွင် ကပ်ထားရန်၊

၅
စဥ်

ရက်စွဲ

၃ ၁၀.၇.၂၀၁၂

စစ်ေဆးသည့်
စည်း ကပ်နယ်ေြမ

မဂလာဒုံ မိ နယ် ုံး

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက
ွ ခ် ျက်
(၂) အချိန်ပို လုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်ပါက ဤဦးစီးဌာနသို
ကိ တင်ခွင့်ြပ မိန် ေတာင်းခံရန်၊
(၃) အလုပ်သမားများ အား တစ်ပတ် တစ်ရက် အလုပ်
နားရက်ေပးရန်၊
(၄) လုပ်ငန်း အေရး ကီး၍ တနဂေ ွေန တွင် အလုပ်
လုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်ပါက ဤဦးစီးဌာနသို ကိ တင်
ခွင့် ြပ မိန် ေတာင်းခံရန် ှင့် ခွင့်ြပ မိန် ရရှိမှသာ
လုပ်ကိုင်ရန်၊ တနဂေ ွေနတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်
သည့် အလုပ်သမားများအား ရက်စား အနားေပး
ရန်၊
(၅) အလုပ်သမားများအား အများပ
ြ ည်သူ အလုပ်ပိတ်
ရက် ခံစားခွင့်ေပးရန် ှင့် ခံစားခွင့်ေပးပီးသည့်
စာရင်းကို ဤဦးစီးဌာနသို တင် ြပရန်၊
အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာန၊ အလုပ် ုံ ှင့်အလုပ်သမား
ဥပေဒ စစ်ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၊ မဂလာဒုံ မိ နယ် ုံးမှ
အလုပ်သမား ဥပေဒ စစ်ေဆးေရး ဒုတိယဦးစီး အရာရှိ၊
ဦးမျိ းမင်းထွန်း သည် မဂလာဒုံ မိ နယ် အတွင်းရှိ
ေဒ သိန်းသိန်းဦး ပိုင် Golden Shine အထည်ချ ပ်
စက် ုံ ှင့် ဦးခွန်အိုက်စိုင်း ပိုင် G.G.P Cartoon Box
စက် ုံသို (၁၀.၇.၂၀၁၂) ရက်ေနတွင် သွားေရာက်ခဲ့ ပီး
၁၉၅၁ခု ှစ်၊ အလုပ် ုံများအက်ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ ခု ှစ်၊
ဆိုင်များ ှင့် အလုပ်ဌာနများအက်ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ ခု ှစ်၊
ခွင့်ရက် ှင့် အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပေဒ၊ ၁၉၃၆ ခု ှစ်၊
လုပ်ခေပးေရးအက်ဥပေဒ တို ှင့် အညီ စစ်ေဆးခဲ့ ပီး
ေအာက်ပါအတိုင်း န် ကားခဲ့ပါသည်(က) ၁၉၅၁ ခု ှစ်၊ အလုပ် ုံများအက်ဥပေဒ ပုဒ်မ၈(၁)
အရ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်က ေပးပို ရန် ို တစ်စာ (၃)
ေစာင် ြပ လုပ်၍ ှစ်ေစာင်ကို ဤမိ နယ် ုံးသို
ေပးပို တင် ြပရန်၊
( ခ ) ၁၉၅၁ ခု ှစ်၊ အလုပ် ုံများ အက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၇
ှင့်အညီ အလုပ်လုပ်ရန် ကာလအပိုင်းအခ
ြ ားများ
ဆိုင်ရာ ို တစ်စာ ဃ(က) ၃-ေစာင် ြပ လုပ်၍
တစ်ေစာင်ကို အလုပ် ုံ၏ ြမင်သာေသာ ေနရာ
တွင် ချိတ်ဆွဲေကျညာထားရန် ှင့် မိတ (၂)ေစာင်

၆
စဥ်

ရက်စွဲ

၄ ၁၀.၇.၂၀၁၂

စစ်ေဆးသည့်
စည်း ကပ်နယ်ေြမ

ကချင် ြပည်နယ်
ြမစ် ကီးနားခ ိုင် ုံး

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက
ွ ခ် ျက်
ကို ဤမိ နယ် ုံးသို တင် ြပရန်၊
( ဂ ) ၁၉၅၁ ခု ှစ်၊ အလုပ် ုံများ အက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၀
ှင့်အညီ ရက်သတပတ် အလုပ်ပိတ်ရက် ြဖစ်
ေသာ တနဂေ ွေနတွင် အလုပ် ုံအား လုံးဝပိတ်
ထားရန်၊
(ဃ) ရက်သတပတ်အလုပ်ပိတ်ရက် ြဖစ်ေသာ တနဂေ ွ
ေနတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုပါက ဤဦးစီးဌာန၊
ုံးချ ပ်သို ခွင့်ြပ ချက် ေတာင်းခံ၍ လုပ်ကိုင်ခွင့်
ရရှိမှသာ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ရန်၊
(င ) ခွင့် ြပ မိန် ရရှိ၍ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် လုပသ
် ားများ
အား ေရှ (၃) ရက်၊ ေနာက်(၃)ရက် တစ်ရက်ရက်
တွင် အစားထိုး ပိတ်ရက် ခံစားခွင့် ေပးပီးေကာင်း
ဤမိ နယ် ုံးသို တင် ြပရန်၊
( စ ) တစ်ေန လ င် သာမန် အလုပ် ချိန် (၈) နာရီ
ရက်သတပတ်လ င် (၄၄)နာရီထက် ေကျာ်လွန်
လုပ်ကိုင်လိုပါက ဤဦးစီးဌာနသို ကိ တင် ခွင့်ြပ
ချက် ေတာင်းခံ လုပ်ကိုင်ရန်၊
(ဆ) အသက်(၁၃) စှ ် မပ
ြ ည့်သည့် ကေလးသူငယ်များ
လုံးဝ ခိုင်းေစခ
ြ င်း မပ
ြ ရန်၊
( ဇ ) အသက်(၁၅) ှစ် ြပည့် ပီး (၁၈) ှစ် မပ
ြ ည့်သည့်
လူငယ်များ ခိုင်းေစလိုပါက ဆရာဝန် ေထာက်ခံ
ချက် ြဖင့် လူ ကီးအလုပ်သမားကဲ့သို အလုပ်လုပ်
ိုင်ေ ကာင်း ေထာက်ခခံ ျက် ရယူ ပီးမှ ခိုင်းေစရန်၊
အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာန၊ အလုပ် ုံ ှင့်အလုပ်သမား
ဥပေဒ စစ်ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၊ ြမစ် ကီးနားခ ိုင် ုံးမှ
အလုပ်သမားဥပေဒစစ်ေဆးေရး ဦးစီးအရာရှိ၊ ေဒ ဝါဝါ
သည် ြမစ် ကီးနား မိ နယ် အတွင်းရှိ ဦးပါဒန်ဗဟာဒူး ပိငု ်
ပါဒန်ဗဟာဒူး ဆီစက်၊ ဦးေကမရာဆပ် ပိုင် လက်ချ်မီး
ဆီစက်၊ ဦးနာနာရန်း ပိုင် နာနာရမ်းဆီစက်၊ ဦးချာဘီလား
ပိုင် ချာဘီလားဆီစက်၊ ဦးဗဟာဒူး ပိုင် ဗဟာဒူးဆီစက်၊
ဦးဒူဝမ်ပိုင်ဦးဒူဝမ်ဆီစက်၊ ဦးဒီလီယန်း ပိုင် ဦးဒီလီယန်း
ဆီစက် (၁) ၊ ဦးဒီလီယန်း ပိုင် ဦးဒီလီယန်း ဆီစက် (၂) ၊

၇
စဥ်

ရက်စွဲ

စစ်ေဆးသည့်
စည်း ကပ်နယ်ေြမ

၅ ၁၂.၇.၂၀၁၂

ဖျာပုံခ ိုင် ုံး

၆ ၁၂.၇.၂၀၁၂

ေတာင်ငူခ ိုင် ုံး

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက
ွ ခ် ျက်
ဦးရှန်သီရန်း ပိုင် ဦးရှန်သီရန်း ဆီစက် များသို
(၁၀.၇.၂၀၁၂) ရက်ေနတွင် သွားေရာက်ခဲ့ ပီး ၁၉၅၁
ခု ှစ်၊ အလုပ် ုံများအက်ဥပေဒ ှင်အ
့ ညီ စစ်ေဆးခဲ့၍
အချိန်ပို လုပ်ကိုင်ပါက ဤဦးစီးဌာန၏ ခွင့် ြပ ချက် ရယူ
ရန်၊ အလုပ်ချိန် ို တစ်စာ ပုံစံ ဃ(က) ြပ လုပ်ထားရန်
တို န် ကားခဲ့ပါသည်။
အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာန၊ အလုပ် ုံ ှင့်အလုပ်သမား
ဥပေဒ စစ်ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၊ ဖျာပုံခ ိုင် ုံးမှ အလုပ်
သမား ဥပေဒစစ်ေဆးေရး ဦးစီး အရာရှိ၊ ေဒ ခင် ြမင့်ဝင်း
သည် ဖျာပုံ မိ နယ် အတွင်းရှိ ဦးေကျာ်မင်းေအာင် ပိုင်
မိဘေမတာ ဟာလာဆန်စက်၊ ေဒ သင်းသင်းေအး ပိုင်
ေအာင်ဟာလာဆန်စက်၊ ဦးခင်ဝင်း ပိုင် ဝင်းစက်မဝပ်
ေရှာ့ အလုပ် ုံများသို (၁၂.၇.၂၀၁၂) ရက်ေနတွင်
လည်းေကာင်း၊ ဦးဇင်မင်းဦး ပိုင် ပတမ
ြ ား ေရဟာလာ
ဆန်စက်၊ ဦးမ
ြ င့်ေမာင် ပိုင် ထွန်းလင်းေအာင် ဟာလာ
ဆန်စက်များသို (၁၆.၇.၂၀၁၂)ရက်ေနတွင် သွားေရာက်
ခဲ့ ပီး ဆန်စက်လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ အနည်းဆုံး အခေကး
ေငွအမိန် များ၊ ၁၉၃၆ ခု ှစ်၊ အခေကးေငွ ေပးေရးအက်
ဥပေဒ တို ှင့် အညီ စစ်ေဆးခဲ့ ပီး (၂၉.၆.၂၀၁၂)
ရက်စွဲပါ ဤခ ိုင် ုံးမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န် ကား
ချက်များအတိုင်း တိကျစွာ လိုက်နာရန်၊ လုပ်ခရှင်း
မှတ်တမ်းတွင် စာတိုင် အလိုက် ြပည့်စုံစွာ ေဖာ် ြပရန်၊
လုပ်သား တစ်ဦးချင်း အခွန်တံဆိပ် ေခါင်းေပ တွင်
လက်မှတ်ေရးထိုး ထားရှိရန် တို အား
န် ကားခဲ့ပါ
သည်။
အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာန၊ အလုပ် ုံ ှင့်အလုပ်သမား
ဥပေဒစစ်ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၊ ေတာင်ငူခ ိုင် ုံးမှ အလုပ်
သမား ဥပေဒ စစ်ေဆးေရး ဦးစီး အရာရှိ၊ ေဒ ခင်စန်းဦး
သည် ေတာင်ငူ မိ နယ် အတွင်းရှိ ဦးဗိုလ်လင်း ပိုင်
ေရပ
ြ ည်ေတာ် မုန် တိုက်သို (၁၂.၇.၂၀၁၂) ရက်ေနတွင်
သွားေရာက်ခဲ့ ပီး ၁၉၅၁ ခု ှစ်၊ အလုပ် ုံများအက်ဥပေဒ၊
၁၉၅၁ ခု ှစ်၊ ခွင့်ရက် ှင့် အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပေဒ၊
၁၉၃၆ ခု ှစ်၊ လုပ်ခေပးေရးအက်ဥပေဒတို ှင့်အညီ
စစ်ေဆးခဲ့ ပီး အလုပ်သမားများ ထမင်းစား သည့် ေနရာ

၈
စဥ်

ရက်စွဲ

၇ ၁၃.၇.၂၀၁၂

စစ်ေဆးသည့်
စည်း ကပ်နယ်ေြမ

ဗိုလ်တေထာင် မိ နယ် ုံး

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက
ွ ခ် ျက်
သီးသန် စီစဥ်ေပး ရန်၊ လစာေပးသည့် မှတ်တမ်းထားပီး
အလုပ်သမား တစ်ဦးချင်း လက်မှတ်ေရးထိုးထားရန်၊
ခွင့်မှတ်တမ်း များ ထားရှိရန် ၊ ေဒ ေကသွယ်ဝင်း ပိုင်
ေရ ှင်းဆီ ေဆးလိပ် ုံခွဲ အား ၁၉၃၆ ခု ှစ်၊ လုပ်ခေပး
ေရး အက်ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ ခု ှစ်၊ ခွင့်ရက် ှင့် အလုပ်
ပိတ်ရက်အက်ဥပေဒ၊ အနည်းဆုံး အခေကးေငွ (ေဆး)
တို ှင့်အညီ စစ်ေဆးခဲ့ ပီး အလုပ်သမားများ အားလုံး
လစာထုတ်သည့် အခါ တံဆိပ်ေခါင်းေပ တွင် လက်မှတ်
များ ေရးထိုးေစရန်တို အား န် ကားခဲ့ပါသည်။
အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာန၊ အလုပ် ုံ ှင့်အလုပ်သမား
ဥပေဒ စစ်ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၊ ဗိလ
ု ်တေထာင် မိ နယ်
ုံးမှ အလုပ်သမား ဥပေဒ စစ်ေဆးေရး ဒုတိယဦးစီး
အရာရှိ၊ ဦးေမာင်ေမာင် သည် ဗိုလ်တေထာင် မိ နယ်
အတွင်းရှိ ဦးေအးသင်း ပိုင် အဏဝါအေအးခန်း စက် ုံ
ှင့် ဦးေရမင်းပိုင် နီကို ထီးချ ပ် လုပ်ငန်းများသို
(၁၃.၇.၂၀၁၂)ရက်ေနတွင် သွားေရာက်ခဲ့ ပီး ၁၉၅၁
ခု ှစ်၊ အလုပ် ုံများ အက်ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ ခု ှစ်၊
ခွင့်ရက် ှင့် အလုပ်ပိတ်ရက် အက်ဥပေဒ၊ ၁၉၃၆ ခု ှစ်၊
လုပ်ခေပးေရးအက်ဥပေဒ တို ှငအ
့် ညီ စစ်ေဆးခဲ့ ပီး
ေအာက်ပါတို ကို န် ကားခဲ့ပါသည်(က) အလုပ်လုပ်ရန်ကာလအပိုင်းအခ
ြ ားဆိုင်ရာ ို တစ်
စာ ဃ(က)ကို ဥပေဒ ှင့်အညီ ေရးဆွဲ၍ အလုပ် ုံ
အတွင်း အများမ
ြ င်သာသည့် ေနရာတွင် ချိတ်ဆွဲ
ထားရှိရန် ငှ ့် ယင်းအလုပ်ချိန် မိတ (၂)ေစာင်ကို
ဤမိ နယ် ုံးသို ေပးပို ရန်၊
(ခ ) အလုပ်ချိန် ို တစ်စာပါ အလုပ်စချိန်၊ အလုပ် ပီး
ချိန်၊ အားလပ်ချိန်၊ ရက်သတပတ် အလုပ်ပိတ်
ရက်များအတိုင်းသာ အလုပ်သမားများအား လုပ်
ကိုင်ေစရန်၊
(ဂ ) အချိန်ပို လုပ်ကိငု ရ
် ာတွင် ဤဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ြပ
ချက်ကုိ ကိ တင်ေလာက်ထားပီး ခွင့်ြပ မိန် ရရှိ
မှသာ လုပ်ကိုင်ရန် ှင့် အချိန်ပို လုပ်ကိုင်ရပါက
သာမန်အလုပ်ချိန် ကုန်ဆုံး ပီး မိနစ်(၃၀) အပ
ြ ည့်

၉
စဥ်

ရက်စွဲ

စစ်ေဆးသည့်
စည်း ကပ်နယ်ေြမ

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက
ွ ခ် ျက်
အဝ အနားေပးပီးမှသာ အချိန်ပို စတင် လုပ်ကိုင်
ရန် ှင့် ခွင့်ြပ အချိန်ပို နာရီထက် ေကျာ်လွန် လုပ်
ကိုင်ြခင်း လုံးဝ မပ
ြ လုပ်ရန်၊
(ဃ) စက် ုံတွင် အသက်(၁၃) ှစ်ေအာက် ကေလးများ
ကို (လုံးဝ)ေစခိငု ်း ြခင်း မပ
ြ ရန် ှင့် အသက်(၁၅)
ှစ်ေကျာ် ပီး အသက်(၁၈) ှစ် မပ
ြ ည့်ေသးေသာ
အလုပ်သမားများ ရှိပါက လူ ကီး အလုပ်သမား
ကဲ့သို အလုပ်လုပ်ရန်သင့်ေတာ်ေ ကာင်းသက်ဆငုိ ်
ရာ ဆရာဝန်၏ ေဆးလက်မှတ် ေထာက်ခံချက်
ရယူ ပီးမှသာ ဥပေဒ ှင့် အညီ လုပ်ကိုင်ေစရန်၊
(င ) လုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာ အချိန်ပို နာရီများကို အချိန်ပုိ
တွက်နည်း ှင့်အညီ တွက်ချက် ခံစားခွင့် ြပ ၍
အလုပ်သမားများအား အချိန်ပို လုပ်ခထုတ်ေပး
ပီးေကာင်း တင် ြပစာကို အလုပ်သမားများ
လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် အချိန်ပို ေငွေ ကး
ရှင်းတမ်းပုံစံြဖင့် ဤမိ နယ် ုံးသို လစဥ်လဆန်း
(၇)ရက်အတွင်း
မပျက်မကွက်
ေပးပို ရန်
(အချိန်ပို တွက်နည်းကို လုပ်သားများ သိရှိေစရန်
ထမင်းစားေဆာင်(သို မဟုတ်) ေကာ်ြငာ သင်ပုန်း
တွင် ဗီ ိုင်းစနစ် ြဖင့် ေရးဆွဲကပ်ထားရန်၊
(စ ) တနဂေ ေွ န ကို သာမန် အားဖ
ြ င့် ပိတ်ေပးရန်၊
လုပ်ငန်းအေရး ကီး လုပ်ကိုင်လိုပါက ုံးချ ပ်သို
ကိ တင်ေလာက်ထားပီး ခွင့် ြပ ချက် ရရှိမှ ခွင့်ြပ
လုပ်သားဦးေရ အတိုင်း အချိန်ပို လုပ်ကိုင်ရန်၊
ေလ ာက်ထားချက်ပါ အစားထိုး အနားေပးသည့်
ေန/ရက်အတိုင်း တိတိကျကျ အနားေပးရန် ှင့်
ရက်စားအနားေပးပီးေကာင်း ြပန်လည် တင်ြပ
စာကို အလုပ်သမားများ ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်
ထိုးထားသည့် အမှန်ရက်စား အနားရပီးေကာင်း
စာဖ
ြ င့် ပူးတွဲ၍ မပျက်မကွက် ြပန်လည် တင်ြပ
ရန်၊

၁၀
စဥ်

ရက်စွဲ

၈ ၁၆.၇.၂၀၁၂

စစ်ေဆးသည့်
စည်း ကပ်နယ်ေြမ

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး
မုံရွာ မိ

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက
ွ ခ် ျက်
(ဆ) အများအလုပ်ပိတ်ရက်ကို သာမန်အားဖ
ြ င့် ပိတ်
ရန်၊ အများအလုပ်ပိတ်ရက်တွင် ဖွင့်လှစ် လုပ်
ကိုင်လိုပါက ုံးချ ပ်သို ကိ တင်ေလ ာက်ထားပီး
ခွင့်ြပ ချက် ရရှိမှ လုပ်ကိုင်ရန်၊ အလုပ်လုပ်ရန်
ကာလအပိုင်းအခ
ြ ားဆိုင်ရာ ို တစ်စာပါအတိုင်း
လုပ်ကိုင်ရန်၊ ခွင့် ြပ ချက် ရရှိလုပ်ကိုင်လ င် လုပ်ခ
(၂)ဆ ှင့် ရှားပါးစရိတ်ပါ ထုတ်ေပးရန်၊ ပိတ်ပါ
က လုပ်ခမဖ
ြ တ်ေတာက်ဘဲ အပ
ြ ည့်အဝ ေပးရန်၊
ေငွရှင်းေပ
ြ စာ မိတ ကို ဤမိ နယ် ုံးသို လစဥ်
လဆန်း(၇)ရက်အတွင်း မပျက်မကွက် ေပးပို ရန်၊
(ဇ ) အလုပ်သမားများအား တစ် ှစ်လ င် ေရှာင်တခင်
ခွင့် (၆)ရက်၊ လုပ်သက်ခွင့်(၁၀)ရက်၊ ေဆး
လက်မှတ်ခွင့်(၃၀)ရက် ခံစားခွင့် ြပ ရန် ှင့် လုပ်
သက်ခွင့်(၁၀)ရက်အားလုပ်သက်(၁၂)လ ကာလ
အပိုငး် အခ
ြ ား၏ ေနာက်ဆုံး ေနရက်မှ (၃)လ
အတွင်း လုပ်သက်ခွင့်(၁၀)ရက်အား တစ်ဆက်
တည်းခံစားခွင့်ြပ ရန် ှင့် လုပ်သက်ခွင့် မှတ်တမ်း
များေဆာင်ရွက် ထားရှိရန်၊ သက်ဆိုင်ရာ ှစ်
အတွက် လုပ်သက်ခွင့် ခံစားသူများကို တွက်
ချက် ထုတ်ေပး၍ ေငွရှင်းေပ
ြ စာ မိတ များကို
တင် ြပရန်၊
အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာန၊ အလုပ် ုံ ှင့်အလုပ်သမား
ဥပေဒ စစ်ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး
ုံးမှ အလုပ်သမား ဥပေဒ စစ်ေဆးေရး ဦးစီး အရာရှိ၊
ဦးလှေရသည် မုံရွာ မိ နယ် အတွင်းရှိ ဦးထူး ပိုင် ကိုထူး
လက်ဘက်ရည်ဆိုင်၊ ဦးစိုး ိုင် ပိငု ် ေရစည်ေတာ်
စားေသာက်ဆိုင်၊ ေဒ နီနီစန်း ပိုင် သံလွင်စတိုး၊ ဦး ိုင်စိုး
ပိုင် Fantacy စားေသာက်ဆိုင်၊ ဦးခင်ေမာင်ဦး ပိုင်
အားသစ် ကက်စာဆိုင်၊ ဦးထွန်းေဝ ပိုင် Star Boy
စားေသာက်ဆိုင်တို အား (၁၆.၇.၂၀၁၂) ရက်ေနတွင်
သွားေရာက်ခဲ့၍ ၁၉၅၁ ခု ှစ်၊ ဆိုင် ှင့်အလုပ်ဌာနများ
အက်ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ ခု ှစ်၊ ခွင့်ရက် ှင့်အလုပ်ပိတ်ရက်
အက်ဥပေဒတို အရ သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲ့ ပီး အလုပ်ချိန်
အား အများ ြမင်သာသည့် ေနရာ တွင် ချိတ်ဆွဲ ထားရန်၊

၁၁
စဥ်

ရက်စွဲ

၉ ၁၈.၇.၂၀၁၂

စစ်ေဆးသည့်
စည်း ကပ်နယ်ေြမ

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခ ိုင် ုံး
အင်းစိန်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်
ခွင့်ရက် ှင့် ပိတ်ရက်တို အား မှတ်တမ်းထားရှိရန် တို
န် ကားခဲ့ပါသည်။
အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာန၊ အလုပ် ုံ ှင့် အလုပ်သမား
ဥပေဒစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခ ိုင် ုံး
မှအလုပ်သမားဥပေဒစစ်ေဆးေရးဦးစီးအရာရှိ၊ဦးချစ်ေပါ
သည်အင်းစိန် မိ နယ်အတွင်းရှိ ဦးေမာင်ေမာင်ဦး ပိုင်
Shining Access Garment ၊ ေဒ သင်းသင်းမာ ပိုင်
Good Family အထည်ချ ပ် စက် ုံ၊ ဦးေဇာ်မင်းဦးပိုင်
ရန်ကုန်မိေကျာင်း(ခ) အထည်ချ ပ်စက် ုံ၊ ေဒ လဲ့လဲ့ရည်
ပိုင် G &P အထည်ချ ပ် စက် ုံများသို (၁၈.၇.၂၀၁၂)
ရက်ေနတွင် သွားေရာက်ခဲ့၍ ၁၉၅၁ ခု ှစ်၊ အလုပ် ုံများ
အက်ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ ခု ှစ်၊ ခွင့်ရက် ှင့်အလုပ်ပိတ်ရက်
အက်ဥပေဒ၊ ၁၉၃၆ ခု ှစ်၊ လုပ်ခေပးေရးအက်ဥပေဒ
တို ှင့်အညီ စစ်ေဆးခဲ့ ပီး ေအာက်ပါအတိုင်း န် ကားခဲ့
ပါသည်(က) ဥပေဒဖ
ြ င့် သတ်မှတ် ြပဌာန်းထားသည့် အလုပ်
သမားမှတ်ပုံတင်ပုံစံ (၂)စာအုပ်တွင် ပါရှိသည့်
ဇယားကွက် စာတိုင်မျး အားလုံး၌ လစဥ် ရက်စွဲ
အလိုက်(လခစား၊ ေနစား၊ ပုတ် ြပတ်) အလုပ်
သမားအမျိ းအစားအလိုက် ခွဲြခား၍ အလုပ်
တက်၊ဆင်း မှတ်တမ်းကို မပျက်မကွက် ေရးသွင်း
မှတ်တမ်းထားရှိလ က် လစဥ်လကုန် ပီး (၇)ရက်
အတွင်း ုံးသို လာေရာက်တင် ြပရန်၊
(ခ) အလုပ် ုံ အက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၀အရ တနဂေ ွေန
တိုင်းတွင် စက် ုံ၊ အလုပ် ုံလုပ်ငန်းကို ပိတ်၍
အလုပ်သမားများကို နားရက်ေပးရန်၊
(ဂ) အလုပ်လုပ်ရန် ကာလအပိုင်း
အခ
ြ ားဆိုင်ရာ
သာမန်အလုပ်ချိန် ို တစ်စာကို ဥပေဒ ှင့်အညီ
ေရးသွငး် ၍ ၂-ေစာင်ကို ဤဦးစီးဌာန၊ အင်းစိန်
ုံးသို ေပးပို ရန် ှင့် ၁-ေစာင်ကို စက် ုံရှိ အလုပ်
သမားများ ြမင်သာသည့် ေနရာတွင် ချိတ်ဆွဲကပ်
ြပထားရန် ှင့် ကပ် ြပထားသည့် အချိန်ထက်
ေကျာ်လွန်ခိုင်းေစရန် ရှိပါက ဤဦးစီးဌာနသို
အချိန်ပို လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ကိ တင်တင်ြပ ေတာင်း

၁၂
စဥ်

ရက်စွဲ

စစ်ေဆးသည့်
စည်း ကပ်နယ်ေြမ

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက
ွ ခ် ျက်
ခံ၍ ခွင့်ြပ ချက် ရရှိမှသာ ခိုင်းေစလုပ်ကိုင်ရန်၊
အချိန်ပို လုပ်ခ(၂)ဆ အပ
ြ ည့်အဝ တွက်ေပးရန်
ှင့် ဤသို ေပးသည့်မှတ်တမ်းမိတ ကို ုံးသို
လစဥ်တင် ြပေပးရန်၊
(ဃ) လခစား၊ ေနစား၊ ပုတ် ြပတ်အလုပ်သမားများအား
တစ် ှစ်လ င် ေရှာင်တခင်ခွင့်(၆)ရက်၊ လုပ်သက်
ခွင့(် ၁၀)ရက်၊ နာမကျန်းေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၃၀)
ရက်တို ကို လုပ်ခမပျက် ခွင့် ြပ ေပးရန် ှင့် ခွင့်
အမျိ းအစားအလိုက် မှတ်တမ်း ြပ စု ထားရှိရန်၊
(င) ြမန်မာ ိုင်ငံတွင် လုပ်ခမပျက် အများ အလုပ်ပိတ်
ရက်တစ် ှစ်လ င် ပျမ်းမ(၂၆)ရက်ရှိပါသည်။ ထို
အများအလုပ်ပိတ်ရက်များတွင် ခိုင်းေစရန် ရှိပါ
က အလုပ်သမားများ၏ သေဘာဆ ရယူ၍
ဤဦးစီးဌာနသို ကိ တင်ခွင့်ြပ ချက် ေတာင်းခံ၍
ခွင့်ြပ ချက် ရရှိမှသာ ခိုင်းေစလုပ်ကိုင်ရန် ှင့်
ထို ေနတွင် အလုပ်လုပ်ေသာ (လခစား၊ ေနစား၊
ပုတ်ြပတ်) အလုပ်သမားများအား လုပ်အားခ
(၂)ဆ ရှင်းေပးရန် ှင့် ထို ေနအတွက် အခ
ြ ား ရမဲ
စရိတ်များကို ခံစားခွင့်ေပးရန်၊ အများ အလုပ်
ပိတ်ရက်တွင် အလုပ်ပိတ်၍ အလုပ်သမားများကို
မခိုင်းေစေသာ်လည်း လုပ်ခမပျက် ြပန်တမ်းဝင်
အများအလုပ်ပိတ်ရက်ြဖစ်သည့်အတွက် (ေနစား
ှင့်ပုတ်ြပတ်) အလုပ်သမားများအား တစ်ေန
လုပ်အားခကို ရှာ၍ အများအလုပ်ပိတ်ရက်
ေငွေ ကး ခံစားခွင့်ြပ ရန် ှင့် ဤသို ခံစားခွင့် ေငွ
ထုတ်ေပးသည့်မှတ်တမ်း ထားရှိ ပီး မိတ တစ်
ေစာင်ကို အင်းစိန် အလုပသ
် မား ဥပေဒ ုံးသို
ေဆာလျင်စွာ ေပးပို တင် ြပရန်၊
(စ) အလုပ်သမားများ အတွက် အိမ်သာများကို လုံ
ေလာက်ေအာင်ထားရှိေပးပီးအစဥ်အ မဲသန် ရှင်း
မ ရှိေစရန် အတွက်စီမံ ေဆာင်ရွက်ေပးသွားရန်
ှင့် (၃)ရက်တစ် ကိမ် အနံေပျာက် ေဆးများဖ
ြ န်း
ေပးရန်၊ ကျား၊မ ခွဲြခား သတ်မတ
ှ ် ေပးထားရန်၊
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လုပ်ငန်းေဆာင်ရက
ွ ခ် ျက်
(ဆ) ၁၉၇၁ ခု ှစ် ၊ အလုပ် ုံ(သူနာပ
ြ ေရး ဆိုင်ရာ )
န် ကားချက် ှင့်အညီ ကက်ေ ြခနီ တံဆိပ်ပါ
သူနာပ
ြ ေဆးေသတာတစ်လုံး(သို ) ှစ်လုံးထားရှိ
ေပးပီး သတ်မှတ် ြပဌာန်းထားေသာ ေဆးဝါး
ပစည်း ြပည့်စုံလုံေလာက်စွာ ထည့်ထားေပးရန်
ှင့် အလုပ်သမား ၂၅၀ ှင့် အထက်ရှိ စက် ုံ
များ ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ ကီး ကပ်မ ြဖင့် သူနာပ
ြ
ဆရာ၊ ဆရာမ ခန် ထားပီး သူနာပ
ြ ေဆးခန်းဖွင့်
ထားေပးရန်၊
(ဇ) အလုပ်သမားများ အတွက် သန် ရှင်း ကည်လင်
ေသာေသာက်ေရသန် များအချိန် ြပည့် လုံေလာက်
စွာ ရရှိေအာင် စီစဥ် ေဆာင်ရွက်ေပးထားရန်၊
(ဈ) အသက်(၁၃) ှစ် မပ
ြ ည့်ေသးသူ များကို စက် ုံ၊
အလုပ် ုံ၌ လုံးဝ ခိငု း် ေစခ
ြ င်း မပ
ြ ရန်၊ (၁၃) ှစ်
ြပည့် ပီး (၁၅) ှစ်မြပည့်ေသးသည့် အလုပ်သမား
ြဖစ်လ င် အလုပ်လုပ်ရန် သင့်ေလျာ်ေ ကာင်း
ဆရာဝန် ေဆးလက်မှတ် ရှိမှသာ ခိုင်းေစရန် ှင့်
တစ်ေနလ င် ထမင်းစားချိန် မပါ (၄)နာရီသာ
ခိုင်းေစရန်၊ အသက်(၁၅) ှစ် ြပည့် ပီး (၁၈) စှ ်
မပ
ြ ည့်ေသးသည့် အလုပ်သမားဖ
ြ စ်လ င် လူ ကီး
အလုပ်သမားကဲ့သို အလုပ်လုပ်ရန် သင့်ေလျာ်
ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ေဆးစစ်ေထာက်
ခံချက် ရရှိ ပီးမှသာ ခိုင်းေစရန်၊
(ည) အလုပ်သမား ၁၀၀ ှင့် အထက်ရှိ လုပ်ငန်းများ
အလုပ်နားခန်း ှင့်
ထမင်းစားေဆာင်များကို
ထားရှိ၍ စားပွဲ ှင့် ထိုင်ခုံများ လုံေလာက်ေအာင်
ထားရှိ ပီး ကျန်းမာသန် ရှင်းေရး ှင့် ညီ ွတ်
ေအာင် စီမံေဆာင်ရွက်ေပးသွားရန်၊

