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အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
ဘာလုိ႔လုိအပ္တာလဲ

• တရားမွ်တသည့္ လုပ္ငန္း၀န္းက်ငေ္ကာင္းတရပ္ေပၚထြန္းေစရန္၊
• တည္ဆဥဲပေဒအား ေလးစားလုိက္နာမႈရိွေစရန္၊
• အႏၱရယ္မ်ားျပီးတည္ျငိမ္မႈမရိွသည့္ အလုပ္အကုိင္ အမ်ဳိးအစား
မျဖစ္လာေစရန္၊

• ပံုစံတက်မဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ပံုစံ စံနစ္က်သည့္ စီးပြား
စံနစ္ (Informal to Formal ) ဆီသုိ႔ ခ်ီတက္ႏိုင္ေစရန္၊

• အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္၊
• လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ညီမွ်သည့္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဘ၀မ်ား
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္၊



အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

•၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြ် မ္းက်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒအရ
အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အလုပ္သမားတစ္ဦးအား
အလုပ္စတင္ခန္႔ထားသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ရက္ေပါင္း (၃၀)အတြင္း စာခ်ဳပ္
ခ်ဳပ္ဆိုရန္တာ၀န္ရွိသည္။
•အလုပ္သင္ကာလ၊ အစန္းခန္႔ကာလမ်ားတြင္ Ec စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္အတြက္
လိုအပ္ပါသည္။
•အလုပ္သမားအသစ္မ်ားအတြက္ Ec စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ အခက္အခဲမရိွ
ေသာ္လည္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏွင့္ၿပီးေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ Ec
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ မအခက္အခမဲ်ားရွိေနပါသည္။



စာခ်ဳပ္သက္တမ္း

အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ သက္တမ္းကို မ်ားေသာ အားျဖင့္
(၂)ႏွစ္ သက္မွတ္ထားရွိၾကသည္။ ယင္းကာလ ကုန္ဆံုးပါက ထပ္မ၍ံ အလုပ္
လုပ္ကိုင္ရျခင္း ရွိ/မရွိ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပမႈ မရွိျခင္း

စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုးျခင္း/ ျပင္ဆင္ျခင္း/ ျဖည့္စြက္ျခင္း
• အလုပ္သမားမ်ားဘက္မွ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမရွိပါက
စာခ်ဳပ္သက္တမ္းမကုန္ဆံုးမီ (၁)လ ႀကိဳတင္၍ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား
ေဆြးေႏြးညွႏိႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုး၍ရသည္ ဆိုေသာ္
လည္း အလုပ္ရွင္ဘက္မွ သေဘာတူညီမႈမရိွပါက ယင္းကာလသက္တမ္း
အတြင္း ေျပာင္းလ၍ဲမရျခင္းသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈအခ်က္တစ္ခ်က္
ျဖစ္လာပါသည္။

• အလုပ္ရွင္မွ စာခ်ဳပ္ခ်ိဳးေဖာက္ပါက အလုပ္သမားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပး၍
အလြယ္တကူ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္း၊



ခြင့္ရက္မ်ား

• ဥပေဒအရ ခြင့္ရက္မ်ားအား အလုပ္ရွင္မွ မျဖစ္မေနခြင့္ေပးရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ထိုခြင့္ရက္မ်ားအား အလုပ္ရွင္မွ တစ္လအတြင္းပွ်မ္းမွ်ရက္တြက္၍
ထည့္ေပးျခင္း (ဥပမာ - လုပ္သက္ခြင့္ရက္မ်ားအား တစ္လလွ်င္ တစ္ရက္
ထည့္ေပးျခင္း) တို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒအရ ခြင့္ရက္ကုန္ဆံုးသည့္အခါ အလုပ္ရွင္
အလုပ္သမားမ်ားၾကား ခြင့္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊

အလုပ္မွ ရပ္စျဲခင္း
• အလုပ္မွရပ္စျဲခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား
စနစ္တက်လုိက္နာမႈ အားနညး္ျခင္း၊ အလြယ္တကူအလုပ္မွ ထုတ္ျခင္းမ်ား
ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္အတြက္ စိုးရိမ္မႈ ျဖစ္ေပၚလာသည္။



အလုပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း

• စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္မႈမရိွဘဲ အလုပ္သမားမ်ားမွ
အလြယ္တကူ အလုပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အခက္အခမဲ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။

အလုပ္ရွင္၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား
• အလုပ္ရွင္၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအား အလြယ္တကူ
အလုပ္ထုတ္ျခင္းမရိွရန္ ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ၍
အလုပ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ရပ္တန္႔ျခင္းျဖင့္ အလုပ္ရွင္၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား
ပ်က္ကြက္ျခင္းအေပၚ ထိေရာက္ေသာအေရးယမူႈမ်ား မရိွျခင္းေၾကာင့္
အလုပ္သမားမ်ားမွ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ အခက္အချဲဖစ္ေပၚလာ သည္။



အလုပ္သမားမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

• အလုပ္သမားမ်ား လိုက္နာရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားတြင္ အဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းမႈ
မရိွေသာ လက္ေတြ႕မက်ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအျပင္ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ
အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား သတ္မွတ္ထားရွိျခင္း
ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွ စိုးရိမ္မႈ ျဖစ္ေပၚသလုိ အလုပ္ရွင္မ်ားမွလည္း
ယင္းတာ၀န္မ်ား ပ်က္ကြက္သည္ဟုဆိုကာ အေရးယူမႈမ်ားရွိလာျခင္း
ဥပမာ -
- မိမိလုပ္ငန္းေပၚတြင္ သစၥာရိွစြာျဖင့္ က်ိဳးေၾကာင္းေလ်ာ္ညီစြာ သတ္မွတ္ေပး
ထားသည့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ျပည့္မီေအာင္ လုပ္ကိုင္ရမည္။
- လုပ္ငန္းခြင္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တည္ၿမေဲရးတို႔ကို ထိခိုက္ေစ
မည့္ အျပဳအမ၊ူ အေျပာအဆိုႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရမည္၊
- အလုပ္ရွင္၏တာ၀န္ႏွင့္ တရားနည္းလမ္းတက် စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား
တြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳရ၊



စာခ်ဳပ္စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္
ျဖည့္စြက္ျခင္း

• စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းမ်ားကို အလြယ္တကူ ျပင္ဆင္ခြင့္မရိွျခင္း၊
• ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေသာ စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းမ်ားအား အလုပ္ရွင္မွ အလြယ္တကူ
ျပင္ဆင္ခြင့္ မေပးျခင္း၊

• ညွိႏႈိငး္ေဆြးေႏြးမႈ မရွိျခင္း၊
• အလုပ္သမားသမဂၢအား အသိအမွတ္မျပဳျခင္း၊



အေထြေထြ

• အေထြေထြစည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လိုက္နာရန္
ခက္ခဲေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး ထိခိုက္ေစႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္
အမွန္တကယ္ ထိခိုက္ျခင္းမရိွေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား မ်ားျပားစြာ ထည့္သြင္း
ထားရွိျခင္း၊

• ယခင္က စည္းၾကပ္ျခင္းမရိွေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ထည့္သြင္းထားရွိျခင္း
အားျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား စိုးရိမ္မႈ ပိုမိုျမင့္တက္လာျခင္း၊



ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္

• အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပုိမိုေတြ႕ဆံုညွိႏႈိင္းရန္
လုိအပ္သည္။

• စက္ရုံလုပ္ငန္း သေဘာသဘာ၀မ်ားအလုိက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္း
ခ်ဳပ္ဆိုရန္ စက္ရုံတြင္း အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား
မွ်တစြာ ေဆြးေႏြးညွႏိႈိင္းရန္ လိုအပ္သည္။

• အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အလုပ္သမားမ်ား
ယခုထက္ ပိုမိုနားလည္သိရွိရန္၊ အားလံုးႀကိဳးစားရမည္ ျဖစ္သည္။



ေလလြင့္ဆုံးရႈံးမႈနည္းပါးျပီး
အရည္အေသြးျမင့္

ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္း

အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ
ေႏြးေထြးသည့္ ဆက္ဆံမႈႏွင့္အတူ ---
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