
1 | စာမျက�်ာှ 
 

 

 
 

မေလး�ှား�ိငုင်�ိှံ ပနန်ာဆိးုနစ်အုပ်စုဝင ်ကုမ�ဏမီျားအတွက် 

�ိငုင်ြံခားသားေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများအား တာဝနသ်သိ ိဝနထ်မ်းအြဖစ်ခန ့အ်ပ်ြခငး် �ငှ့ ်

အလုပ်လုပ်ကိုငြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ မူဝါဒ 

 
၂၀၂၀ ခ�ုစှ ်ဧ�ပီလ ၁ ရက် 

 

 
  



2 | စာမျက�်ာှ 
 

အေ�ကာငး်အရာ 

မိတဆ်က ်................................................................................................................................................. 3 

မူဝါဒ၏ ရညရွ်ယခ်ျက ်.......................................................................................................................... 3 

မူဝါဒ၏ လ�မ်းြခံု မ� ................................................................................................................................. 3 

အဓိပ�ါယသ်တမှ်တခ်ျကမ်ျား ...................................................................................................................... 5 

I. ကျိုးေ�ကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်ဂ�ုစုိကေ်ဆာငရွ်ကမ်� ................................................................................... 8 

II. လတွလ်တွလ်ပ်လပ် အလပ်ုအကိငု ်ေရွးချယမ်� ...................................................................................... 8 

II-1.ဝနထ်မ်းခန ့အ်ပ်ေ�ကးများ �ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ကနုက်ျစရိတမ်ျား .................................................................... 8 

II-2. အလပ်ုအကိငုစ်ာချုပ်များ .................................................................................................................. 9 

II-3. �ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများမှ မိမိသေဘာအေလျာက ်အလပ်ုခန ့စ်ာချုပ်ကိ ုရပ်ဆိငုး်ြခငး် .... 9 

II-4. လတွလ်တွလ်ပ်လပ် လ�ပ်�ှားသာွးလာခငွ့ ်........................................................................................... 9 

III. ငယရွ်ယေ်သာ အလပ်ုသမားများ ....................................................................................................... 10 

IV. အလပ်ုချိနန်ာရီများ �ငှ့ ်နားရကမ်ျား ................................................................................................... 10 

V. လပ်ုခများ �ငှ့ ်အကျိုးခစံားခငွ့မ်ျား...................................................................................................... 11 

VI. လသူားဆနသ်ည့ ်ြပုမူဆကဆ်မံ� ........................................................................................................ 11 

VII. ခွြဲခားဆကဆ်မံ� မြပုေရး .................................................................................................................. 11 

VIII. အဖဲွ�အစညး်ဆိငုရ်ာ လတွလ်ပ်ခငွ့၊် အလပ်ုသမား စီမံခန ့ခ်ွေဲရး အြပနအ်လနှေ်ြပာဆိမု� ....................... 12 

IX. ေနထိငုမ်� အေြခအေနများ �ငှ့ ်အေဆာငမ်ျား ...................................................................................... 12 

 

 

  



3 | စာမျက�်ာှ 
 

မိတဆ်က ်
 

မဝူါဒ၏ ရညရွ်ယခ်ျက ်

မေလး�ှား�ိငုင်�ံှိ ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏမီျားအတကွ ်�ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများအား တာဝနသ်သိ ိဝနထ်မး်အြဖစ ်

ခန ့အ်ပ်ြခငး် �ငှ့ ်အလပ်ုလပ်ုကိငုြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ မဝူါဒ (ဤေနရာမစှ၍ မဝူါဒဟ ုေခါ်တငွပ်ါမည)် ၏ ရညရွ်ယခ်ျကမ်ာှ မေလး�ာှး�ိငုင် ံ

တငွး်�ှိ ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏမီျားအား �ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများကိ ုတာဝနသ်သိ ိ�ငှ့ ်ေရ�ှညတ်ညတ်ံေ့စမည့ ်

နညး်လမး်များြဖင့ ်ဝနထ်မး်အြဖစခ်န ့အ်ပ်ရန ်�ငှ့ ်အလပ်ုလပ်ုကိငုရ်န ်စခီခံန ့ခ်ွေဲရးအတကွ ်စခံျိနစ်�ံ �နး်များ ေပးအပ်ရန ်ြဖစပ်ါသည။်  

မဝူါဒ က မေလး�ှား�ိငုင်တံငွး် �ငှ့ ်သကဆ်ိငုရ်ာ မလူ�ိငုင်မံျားတငွး်�ှိ �ိငုင်ေံတာ် ဥပေဒများအတိငုး်သာမက သကဆ်ိငုသ်ည့ ်

အြပညြ်ပညဆ်ိငုရ်ာ စခံျိနစ်�ံ �နး်များ �ငှ့ ်�ှိလကစ် အေကာငး်ဆံးုေလက့ျင့ေ်ဆာငရွ်ကမ်�များအတိငုး် လိကုန်ာသည့ ်�ိငုင်ြံခားသား 

ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများကိ ုတာဝနသ်သိ ိဝနထ်မး်အြဖစခ်န ့အ်ပ်ြခငး် �ငှ့ ်စမီခံန ့ခ်ွြဲခငး်အတကွ ်အဓကိအပိုငး်ကိ ု�ှငး်လငး်ြပပါသည။် 

မေလး�ှား�ိငုင်တံငွး်�ှိ ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏမီျားအေနြဖင့ ်မဝူါဒအတိငုး် မြဖစမ်ေန လိကုန်ာရပါမည။် အကယ၍် 

ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏတီစခ်ုက လူအ့ခငွ့အ်ေရးဆိငုရ်ာ မဝူါဒတစခ်ကုိ ုေမးွစားယ�ူပီးြဖစ်ပါက ပိမုိုတငး်ကျပ်သည့ ်မဝူါဒက 

အကျံုးဝငသ်ကေ်ရာကရ်မည။်   

ပနန်ာဆိးုနစ ်လပ်ုငနး်ေဆာငရွ်ကပံ်ကုျင့ဝ်တ ်က "က��်ပ်ုတိုသ့ည့ ်လူအ့ခငွ့အ်ေရးများကိ ုေလးစား�ပီး က��်ပ်ုတို ့ စးီပာွးေရး 

လပ်ုေဆာငသ်ည့ ်�ိငုင်မံျား �ငှ့ ်ေဒသအသးီသးီ�ှိ လမူျား၏ ကွြဲပားြခားနားေသာ ယဉ်ေကျးမ�၊ ဘာသာတရား၊ စတိေ်နသေဘာထား၊ 

ဥပေဒများ �ငှ့ ်စညး်မျဉ်းစညး်ကမး်များကိ ုနားလည၊် အသအိမတှြ်ပု�ပီး ေလးစားရန ်အေကာငး်ဆံးု လပ်ုေဆာငပ်ါမည"် ဟ ု

အထငအ်�ှား ေဖာ်ထတုေ်ြပာဆိပုါသည။်  ၂၀၁၅ ခ�ုစှ ်ဧ�ပီလတငွ ်ပနန်ာဆိးုနစ ်ေကာ်ပိေုရး�ှငး်က ၄ငး်၏ ကမ�ာလံးုဆိငုရ်ာ 

လူအ့ခငွ့အ်ေရး �ငှ့ ်အလပ်ုသမား မဝူါဒများကိ ုချမတှ်ြခငး်ြဖင့ ်လပ်ုငနး်ေဆာငရွ်ကပံ် ုကျင့ဝ်တက်ိ ုအသအိမတှြ်ပုခဲပ့ါသည။် 

အကယ၍် အုပ်စဝုငက်မု�ဏမီျားမ ှတစခ်ခုအုေနြဖင့ ်ကမ�ာလံးုဆိငုရ်ာ လူအ့ခငွ့အ်ေရး �ငှ့ ်အလပ်ုသမား မဝူါဒများမ ှအချို �ေသာ 

မဝူါဒများကိ ုချကခ်ျငး်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန ်ခကခ်သဲညဟ် ုြမငပ်ါက ယငး်ကမု�ဏမီျားအေနြဖင့ ်၄ငး်တိုက့ိယုပိ်ငု ်မဝူါဒကိ ု

�ကားြဖတအ်ဆင့တ်စခ်အုြဖစ ်ေမးွစားယ�ူိငုပ်ါသည။် 

မေလး�ှား�ိငုင်�ံှိ ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏမီျားအေနြဖင့ ်ပနန်ာဆိးုနစ ်ကမ�ာလံးုဆိငုရ်ာ လူအ့ခငွ့အ်ေရး �ငှ့ ်အလပ်ုသမား 

မဝူါဒများကိ ုေအာငြ်မငရ်�ှိေအာငလ်ပ်ုရာ၌ �ကားြဖတအ်ဆင့တ်စခ်အုေနြဖင့ ်အဆိပုါ မဝူါဒကိ ုမေလး�ှား�ိငုင်အံတငွး် 

ေမးွစားယရူပါမည။် 

ဤမဝူါဒကိ ုမေလး�ှား�ိငုင်တံငွး်�ှ ိပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏမီျား၏ ကမု�ဏတီငွး် စညး်ကမး်များအတငွး်သို ့ ေပါငး်စပ် 

ထည့သ်ငွး်ရမည ်(ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏကီ အလားတ ူကမု�ဏတီငွး်စညး်ကမ်းများကိ ုေမးွစား�ပီး မဟတုမ်သှာ)၊ ထိုအ့ြပင ်

စးီပာွးေရး လကတ်ွေဲဖာ်များ �ငှ့ ်ဝနထ်မး်ခန ့အ်ပ်ေရး ေအဂျငစ်မီျားြဖင့ခ်ျုပ်ဆိသုည့ ်စာချုပ်များအတငွး် ေပါငး်စပ်ထည့သ်ငွး်ရမည။်  

 

မဝူါဒ၏ လ�မ်းြခံုမ� 
ဤမဝူါဒက မေလး�ှား�ိငုင်တံငွး်�ှ ိပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏမီျားမ ှ�ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများကိ ုဝနထ်မ်းအြဖစ ်

တိကု�်ိုကခ်န ့အ်ပ်ြခငး် �ငှ့ ်အလပ်ုလပ်ုကိငုြ်ခငး်အေပါ် သကေ်ရာကပ်ါသည။်  

ဤမဝူါဒ၏ အေြခခစံညး်မျဉ်းက အလပ်ုသမားများ၏ ေနရပ်ဇာတမိျား၊ ဝနထ်မး်ခန ့အ်ပ်ေရး ေအဂျငစ်မီျား သိုမ့ဟတု ်ပါဝင ်

ပတသ်ကသ်ည့ ်�ကားခမံျား၊ သိုမ့ဟုတ ်အလပ်ုအကိငုအ်မျိုးအစားေပါ် မမူတညပဲ် ဝနထ်မး်ခန ့အ်ပ်မ� အမျိုးအစားအားလံးုအေပါ် 

သကေ်ရာကပ်ါသည။် 

https://www.panasonic.com/global/corporate/management/code-of-conduct/list.html
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ဤမဝူါဒက ြပည့စ်ံသုည့ ်လူအ့ခငွ့အ်ေရး ေပါ်လစတီစခ် ုသိုမ့ဟတု ်မေလး�ှား�ိငုင်တံငွး်�ှ ိပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏမီျားအတကွ ်

လပ်ုငနး်ေဆာငရွ်ကပံ် ု ကျင့ဝ်တတ်စခ် ု မကမး်လမှ်းပါ။ ဤမဝူါဒ၏ လ�မး်ြခံု မ�က မေလး�ှား�ိငုင်တံငွး် �ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး် 

လပ်ုသားများအား ဝနထ်မး်အြဖစခ်န ့အ်ပ်ေရး �ငှ့ ်အလပ်ုလပ်ုကိငုေ်ရးတငွ ်ဆကလ်က�်ှိေနသည့ ်ဦးစားေပး အ��ရာယ ်ဧရိယာများကိ ု

ြခံု ငံေုပးပါသည။်  

 

မေလး�ာှး�ိငုင်တံငွး်�ှ ိပနန်ာဆိးုနစအ်တကွ ်ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်ကပံ်ုြဖင့ ်ချဉ်းကပ်ပံ ု

မဝူါဒကိ ုအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်ြဖင့ ်မေလး�ှား�ိငုင်တံငွး်�ှိ ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စုဝင ်ကမု�ဏမီျားက ၄ငး်တို၏့ ချဉ်းကပ်ပံမုျားကိ ု

နးီကပ်ည�ီတွစ်ာွထား�ှိရန ်�ငှ့ ်အပ်ုစတုစခ်အုေနြဖင့ ်အတတူက ွလပ်ုေဆာင�်ကရန ်သေဘာတခူဲ�့ကပါသည။်   
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အဓိပ�ါယသ်တမှ်တခ်ျကမ်ျား  
 
မေလး�ှား�ိငုင်တံငွး်�ှိ ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏမီျား - စးီပာွးေရး ပငမ် ကမု�ဏမီျား၏ စေုပါငး်ဖွဲ�စည်းထားေသာ လကခ်ွမဲျား 

(အမိသ်ံးု ပစ�ညး်များ၊ ေနထိငုမ်�ဘဝအတကွ ်အေြဖများ၊ တွဖဲက ်ေြဖ�ငှး်ချကမ်ျား၊ ယာဉ်များ၊ စကမ်�လက်မ�ဆိငုရ်ာ ေြဖ�ှငး်ချကမ်ျား၊ 

�ငှ့ ်တ�တု�်ငှ့ ်အာ� ှအေ�ှ�ေြမာကပိ်ငုး်)။   
 
စးီပာွးေရး လကတ်ွေဲဖာ်များ - အလုပ်ခငွ�်ှိ ကနထ်�ိုကခ်ွမဲျား �ငှ့ ်အလပ်ုခငွြ်ပငပ်�ှ ိကနထ်�ိုကခ်ွမဲျား။ ပစ�ညး်ပံပိ့းုသမူျား မပါဝငပ်ါ။ 

 

ပစ�ညး် ပံပိ့ုးသ ူ- ထတုက်နုပ်စ�ညး်များ ထတုလ်ပ်ုရာတငွ ်အသံးုြပုသည့ ်ထတုလ်ပ်ုေရး ပစ�ညး်များကိ ုပံ့ပိးုသည့ ်စးီပာွးေရး လုပ်ငနး်၊ 

စနစတ်ငွး်�ှ ိထတုက်နုပ်စ�ညး်များတငွး် ေပါငး်စပ်ထည့သ်ငွး်သည့ ်ကနုပ်စ�ညး်များ၊ ပံုစခံကွမ်ျား၊ အမအ်ာရ်အိ ု(ဓာတပုစ�ညး်များ၊ 

ခတဲံးုများ၊ ေကာ်များ၊ �ငှ့ ်ဓာတေ်ငွ�များ၊ ဆင့ခ်ွ ဲပစ�ညး်များ၊ ဝယယ်�ူိငုသ်ည့ ်ကရိိယာတနဆ်ာပလာများ၊ စကက်ရိိယာ၊ 

အချကအ်လက ်ထတုက်နုပ်စ�ညး်များ၊ သယယ်ပိူုေ့ဆာငေ်ရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ စသည် ့သေုတသနလပ်ုငနး်များ၊ ထတုလ်ပ်ုေရး၊ 

ေရာငး်ချေရး သိုမ့ဟတု ်ထတုလ်ပ်ုေရး ပစ�ညမ်ျား၊ �ံုးသံးုပစ�ည်းများ မဟတုသ်ည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ဆိငုရ်ာ လ�ပ်�ှားမ�များတငွး် 

တိကု�်ိုကြ်ဖစေ်စ သယွဝ်ိကု၍်ြဖစေ်စ အသံးုြပုေသာ အရာများကဲသ့ိုေ့သာ ြဖည့စ်ကွပ်စ�ညး်များ)၊ သိုမ့ဟုတ ်ထတုက်နုပ်စ�ညး်များကိ ု

ထတုလ်ပ်ုသည့လ်ုပ်ငနး်စဉ်အတကွ ်တစစ်တိတ်စပိ်ငုး်အေနြဖင့ ်တာဝနယ်လူပ်ုေဆာငသ်ည့အ်ရာများ။ 
 
အလပ်ုခငွတ်ငွး်�ှ ိကနထ်�ိုကခ်ွ ဲ- မေလး�ှား�ိငုင်�ံှိ ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏ ီ(များ)၏ အလပ်ုခငွတ်ငွ ်မေလး�ှား�ိငုင်�ံှိ 

ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏမီျား�ငှ့ ်တိကု�်ိုက ်စာချုပ်၍ ဆကဆ်မံ�တစခ်�ုှိကာ ၄ငး်၏ စာချုပ်အရဝနေ်ဆာငမ်� (ဥပမာ - ပစ�ညး် 

တပ်ဆငြ်ခငး်၊ ြပငဆ်ငလ်ပ်ုေဆာငြ်ခငး်၊ �ကည့�်�စစေ်ဆးြခငး်၊ လံြုခံု ေရး၊ ကနတ်ငး်၊ သန ့�်ှငး်ေရး၊ စနွ ့ပ်စ်ပစ�ညး် ြပငဆ်င ်

လပ်ုေဆာငေ်ရး) တိုက့ိ ုေပးအပ်သည့ ်စးီပာွးေရး လပ်ုငနး်။ 
   
လပ်ုငနး်ခငွြ်ပငပ်�ှိ ကနထ်�ိုကခ်ွ ဲ- မေလး�ှား�ိငုင်�ံှိ ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏ ီ(များ)၏ လပ်ုငနး်ခငွမ်ျားတငွ ်မဟတုေ်သာ်လညး် 

မေလး�ှား�ိငုင်တံငွး်�ှိ ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏ ီ(များ)�ငှ့ ်တိကု�်ိုက ်စာချုပ်၍ ဆကဆ်မံ�တစခ်�ုှိ�ပီး ၄ငး်၏ မရူငး်ဒဇုိီငး် 

ထတုလ်ပ်ုမ� သိုမ့ဟတု ်မရူငး်ကရိိယာ ထတုလ်ပ်ုမ�ဆိငုရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးအပ်သည့ ်မေလး�ှား�ိငုင်�ံှိ စးီပာွးေရးလပ်ုငနး်။   

ဝနထ်မး်ခန ့အ်ပ်ေရး ေအဂျငစ် ီ- အလပ်ု�ှင�်ငှ့ ်စာချုပ်အရ ဆကဆ်မံ�တစခ်�ုှိ�ပီး အလပ်ုသမား၏ မလူဇာတ�ိိငုင်တံငွး်မဟတုေ်သာ 

အလပ်ုခငွတ်စခ်သုို ့ ဝနထ်မး်တစဦ်း ခန ့အ်ပ်ေပးေရး �ငှ့ ်ေနရာချထားေပးေရးကိ ုေချာေမွ�ေအာငလ်ပ်ုေဆာငေ်ပးသည့ ်

စးီပာွးေရးလုပ်ငနး်။  
 
 
 
ခက်ဆစ်အဓိပ�ါယ် 
 
ပနန်ာဆိးုနစ ်လပ်ုငနး်ေဆာငရွ်ကပံ် ုကျင့ဝ်တ ်- လပ်ုငနး်ေဆာငရွ်ကပံ် ုကျင့ဝ်တက် က��်ပ်ုတို၏့ အေြခခ ံစးီပာွးေရး အေတးွအေခါ်ကိ ု

�ှငး်လငး်�ပီး လကေ်တွ�ကျသည့ ်လမး်��နမ်ျားပံစုအံတငွး် ထည့သ်ငွး်ထားပါသည။် ယငး်က ပနန်ာဆိးုနစ ်ေကာ်ပိေုရး�ှငး် (PC) မ ှ

ဒါ�ိုကတ်ာများ၊ အမ�ေဆာငအ်ရာ�ှမိျား �ငှ့ ်ဝနထ်မး်များအားလံုးအေပါ် သကေ်ရာက�်ပီး ၄ငး်၏ လပ်ုငနး်လညပ်တေ်ရး ဌာနခွမဲျား �ငှ့ ်

ထနိး်ချုပ်ထားသည့ ်လပ်ုငနး်ခွမဲျားအားလံးုသို ့ သကေ်ရာကပ်ါသည။် 
 
တိကု�်ိုက ်ဝနထ်မး်ခန ့အ်ပ်ြခငး် - �ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများ �ငှ့ ်ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏမီျားအ�ကား 

အလပ်ုအကိငုစ်ာချုပ်များကိ ုလကမ်တှထ်ိးုထားသည့ ်�ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများကိ ုေရွးချယ်ေရး�ငှ့ ်ေနရာချထားေရး 

အဆင့မ်ျားအားလံးုကိ ုေဖာ်ြပပါသည။် 
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ကျိုးေ�ကာငး်ည�ီွတစ်ာွ ဂ�ုစိကုလ်ပ်ုေဆာငမ်� - အြခားလမူျား သိုမ့ဟတု ်အြခားသမူျား၏စးီပာွးေရးလပ်ုငနး်အား ထခိိကုမ်� 

မြဖစေ်အာင ်ေ�ှာင�်ှားရန ်အြခားပါတတီစခ်ြုဖင့ ်သေဘာတညူခီျကတ်စခ်အုတငွး် သိုမ့ဟတု ်စာချုပ်တစခ်ုအတငွး် မဝငေ်ရာကမ် ီ

ြပုလပ်ုသည့ ်စံစုမး်စစေ်ဆးမ� သိုမ့ဟတု ်ဂ�ုစိကုေ်လက့ျင့မ်�တစခ်။ု 
 
အလပ်ုသမား ပံ့ပိးုေထာကပံ်ေ့ရး ကွငး်ဆက ်- အလပ်ုတစခ်ရု�ှိရနအ်လိုင့ာှ အလပ်ုသမားတစဦ်း ြဖတသ်နး်သာွးရသည့ ်ဝနထ်မ်း 

ခန ့အ်ပ်ေရးဆိငုရ်ာ အဆင့မ်ျားအားလံးုကိ ုေဖာ်ြပပါသည။် ယငး်အတငွး်၌ အဆိပုါ ဝနထ်မး်ခန ့အ်ပ်ေရး လုပ်ငနး်စဉ်တငွး် 

ပါဝငလ်�ပ်�ှားသမူျားအားလံးု ပါဝငပ်ါသည။် 
 
�ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသား - ၄ငး်ေမးွဖွားခဲသ့ည့ ်ေနရာမဟတုသ်ည့ ်�ိငုင်တံစခ်သုို ့ အလပ်ုလပ်ုကိုငရ်န ်ရညရွ်ယခ်ျကြ်ဖင့ ်

ေ���ေြပာငး်ေနထိငုသ်တူစဦ်း။ 
 
မလူ �ိငုင် ံ- ဝနထ်မး်ခန ့အ်ပ်ချိန၌် အလပ်ုသမား ေနထိငုေ်နသည့ ်�ိငုင်။ံ  
 
ဦးတညသ်ာွးေရာကသ်ည့ ်�ိငုင် ံ- အလပ်ုလပ်ုရနအ်တကွ ်အလပ်ုသမား ခရီးသာွးေရာကသ်ည့ ်�ိငုင်။ံ  
 
အေ�ကးြဖင့ ်ချညေ်�ာှငမ်� - သ ူသိုမ့ဟတု ်သမူ၏ ကိယုေ်ရးကိယုတ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအတကွ ်သိုမ့ဟတု ်သ ူသိုမ့ဟတု ်သမူ၏ 

ထနိး်ချုပ်မ�ေအာက�်ှိ လတူစဦ်း၏ ကိယုေ်ရးကိယုတ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအတကွ ်အေ�ကးစတိခ်ျလကခ်ျေပးရန ်အေ�ကးယသူ၏ူ 

အေပါငထ်ားမ�တစခ်ုမ ှေပါ်ထကွလ်ာသည့ ်အဆင့အ်တနး် သိုမ့ဟတု ်အေြခအေန၊ အကယ၍် ယငး်ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏တနဖိ်ုးကိ ု

ကျိုးေ�ကာငး်ေလျာ်ညစီာွ အကြဲဖတပ်ါက သိုမ့ဟတု ်အဆိပုါ ဝနေ်ဆာငမ်�များအတကွ ်ကာလအ�ှည ်�ငှ့ ်သဘာဝတိုအ့ား အသးီသးီ 

ကန ့သ်တ ်သိုမ့ဟတု ်အဓိပ�ါယမ်သတမ်တှပ်ါကအဆိပုါအေ�ကးကိ ုေပးေချရနအ်တကွ ်မကိကုည်ပီါ။  
 
အတငး်အကျပ် အလပ်ုေစခိငုး်ြခငး် - ြပစဒ်ဏေ်ပးမညဟ် ု�ခမိ်းေြခာက၍် လတူစဦ်းဦးထမံ ှေတာငး်ဆိခုဲ�့ပီး အဆိပုါသမူ ှသ ူ

သိုမ့ဟတု ်သမူ၏ ဝနေ်ဆာငမ်�ကိ ုသေဘာဆ��အေလျာက ်မကမး်လှမး်ခဲသ့ည့ ်အလပ်ုအားလံုး သိုမ့ဟုတ ်ဝနေ်ဆာငမ်�အားလံးု၁။ 
  
လကူနုက်းူြခငး် - အတငး်အကျပ် သိုမ့ဟတု ်ြပနေ်ပးဆွြဲခငး်၊ လမိည်ာြခငး်၊ လညှ့စ်ားြခငး် သိုမ့ဟတု ်ပါဝါ သိုမ့ဟတု ်အားနညး်ချက ်

�ှိသည့ ်အေြခအေနကိ ုအလွသဲံးုစားလပ်ုြခငး် သိုမ့ဟတု ်ေခါငး်ပံုြဖတ ်အြမတ�်ကးီစားရန ်ရညရွ်ယခ်ျကြ်ဖင့ ်အြခားသတူစဦ်းအေပါ် 

ထနိး်ချုပ်၍ အဆိပုါသထူမံ ှသေဘာတခူငွ့ြ်ပုချကရ်�ှိရန ်ေငေွ�ကး သိုမ့ဟတု ်အကျိုးခစံားခငွ့မ်ျား ေပးြခငး် သိုမ့ဟတု ်ရယြူခငး် 

စသည့ ်အြခားပံစုမံျားြဖင့ြ်ဖစေ်စ၊ �ခမိး်ေြခာက၍်ြဖစေ်စ ခနွအ်ားသံးု၍ြဖစေ်စ နညး်လမး်များြဖင့ ်လမူျားအား အလပ်ုခန ့အ်ပ်ြခငး်၊ 

သယယ်ပိူုေ့ဆာငြ်ခငး်၊ လ�ေဲြပာငး်ြခငး်၊ ထနိး်သမိး်ထားြခငး် သိုမ့ဟတု ်လကခ်ြံခငး် ၂ 
 
ဝနထ်မး်ခန ့အ်ပ်ေ�ကးများ သိုမ့ဟုတ ်ဆကစ်ပ် ကနုက်ျစရိတမ်ျား - စညး်�ကပ်မ�၊ သိုမ့ဟတု ်စေုဆာငး်မ�၏ပံစု၊ံ အချိန ်သိုမ့ဟတု ်

ေနရာေပါ် မမူတညပဲ် အလပ်ုအကိငုရ်�ှိေ�ကာငး် သိုမ့ဟတု ်ေနရာချထားခရံေ�ကာငး် ေသချာေစရနအ်လိုင့ာှ ဝနထ်မး်ခန ့အ်ပ်မ� 

လပ်ုငနး်စဉ်အတငွး် အလပ်ုသမားမ ှေပးအပ်ခဲရ့သည့ ်မညသ်ည့ ်အခေ�ကးေင ွသိုမ့ဟတု ်ကနုက်ျစရိတမ်ဆိကုိ ုရည�်�နး်ပါသည၃်။ 

တာဝနသ်သိ ိဝနထ်မး်ခန ့အ်ပ်ြခငး်/ ကျင့ဝ်တ�်ငှ့အ်ည ီဝနထ်မး်ခန ့အ်ပ်ြခငး်/ သာတညူမီ� ဝနထ်မး်ခန ့အ်ပ်ြခငး် - ဝနထ်မး်ခန ့အ်ပ် 

ရာတငွ ်အနညး်ဆံးုအေနြဖင့ ်ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာရမညြ်ဖစ�်ပီး ဥပေဒ�ငှ့အ်ည ီလပ်ုေဆာငက်ာ ယငး်က ဝနထ်မး်အေလာငး်အလျာ 

သိုမ့ဟတု ်အလပ်ုသမားများအား အတငး်အကျပ်အလပ်ုေစခိငုး်မ� သိုမ့ဟတု ်အချုပ်အေ�ာှငြ်ဖင့ ်အလပ်ုေစခိငုး်မ� အ��ရာယတ်ငွး် 

မကျေရာကေ်စသည့ ်သိုမ့ဟတု ်၄ငး်တို၏့ ရပိငုခ်ငွ့မ်ျား �ငှ့ ်လတွလ်ပ်ခငွ့မ်ျားကိ ုအြခားနညး်လမး်ြဖင့ ်မချိုးေဖာကသ်ည့ ်

နညး်မျိုးြဖင့ ်လပ်ုေဆာငပ်ါသည။်  
 
လ�ို � ဝကှ ်သိသုပ်ိရမည့ ်အေ�ကာငး်ရငး် (II-4. လတွလ်တွလ်ပ်လပ် လ�ပ်�ှားသာွးလာခငွ့)် - မေလး�ှား�ိငုင်�ံှိ ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်

ကမု�ဏမီျား၏ အချကအ်လက ်လံြုခံု ေရးအတကွ ်အြပညြ်ပညဆ်ိငုရ်ာ စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများတငွ ်အဓပိ�ါယဖ်ွင့ဆ်ိထုားသည့ ်

အတိငုး် ေအ ဇုန ်(လ�ို � ဝကှသ်ိသုပ်ိမ� ြမင့မ်ားသည့ ်စမီခံန ့ခ်ွေဲရး ရငး်ြမစ်များ သိုမ့ဟတု ်အချကအ်လကမ်ျားကိ ုြပငဆ်င�်ပီး 

သိုေ့လာှငထ်ားသည့ ်ဇုန။် ယငး်အတငွး်၌ တငး်တငး်ကျပ်ကျပ် �ကးီ�ကပ်ရန ်လိအုပ်သည့ ်အရာများကိ ုသိေုလာှငထ်ားသည့ ်
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ဇုနမ်ျားလညး် ပါဝငပ်ါသည)် တငွး် ဝငေ်ရာကမ်�ကိ ုပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စ ုဝနထ်မး်များ၊ ဒါ�ိုကတ်ာ ဘတုအ်ဖွဲ�ဝငမ်ျား၊ အရာ�ှိများ၊ 

မနး်ေနးဂျငး် ဒါ�ိုကတ်ာများ �ငှ့ ်ဇုနအ်တငွး် လပ်ုေဆာငသ်ည့ ်စးီပာွးေရးလပ်ုငနး်များြဖင့ ်ဆက�်ယွလ်ပ်ုေဆာငရ်သည့အ်ြခား 

ဝနထ်မး်များကိသုာ အခငွ့အ်ာဏာေပးအပ်ပါသည။် ဝငေ်ရာကမ်�အားလံးု၊ အတငွး် �ငှ့ ်ြပငပ် �စှခ်စုလံးုကိ ုမှတတ်မး်တငထ်ား�ပီး 

အခငွ့အ်ာဏာမ�ှိသမူျားအား ဝငေ်ရာကြ်ခငး်မ ှတားြမစပ်ါသည။်  
 
ေဘးအ��ရာယ ်ကငး်�ှငး်ေရး အေ�ကာငး်ရငး်များ (II-4 လတွလ်တွလ်ပ်လပ် လ�ပ်�ှားသာွးလာခငွ့)် - အလပ်ုသမားများ ကျနး်မာ�ပီး 

စကပ်စ�ညး်များ၊ ဓာတ ုပစ�ညး်များ၊ အလငး်၊ အပ၊ူ အသ၊ံ အြမင့၊် လ�ပ်စစ၊် အြခား စမွး်အငရ်ငး်ြမစ်များ၊ �ငှ့ ်အလားတအူရာများ၏ 

ေဘးအ��ရာယ ်�ငှ့ ်ထခိိကုန်ာကျငေ်စ�ိငုမ်�မ ှေဘးကငး်လံြုခံု ေ�ကာငး် ေသချာေစရန ်ကန ့သ်တမ်�များ �ငှ့ ်မေလး�ှား�ိငုင်တံငွး်�ှိ 

ပနန်ာဆိးုနစ ်အုပ်စဝုင ်ကမု�ဏမီျား၏ ေဘးကငး်လံြုခံု ေရး �ငှ့ ်ကျနး်မာေရးဆိငုရ်ာစမီခံန ့ခ်ွမဲ�အတကွ ်ကမု�ဏတီငွး် စညး်မျဉ်း 

စညး်ကမး်များ �ငှ့ ်မေလး�ှား�ိငုင် ံ�ိငုင်ေံတာ် စညး်မျဉ်းစညး်ကမမ်ျားအတငွး် အဓပိ�ါယ ်ဖွင့ဆ်ိထုားသည့ ်အလပ်ုအကိငုဆ်ိငုရ်ာ 

မေတာ်တဆမ�များကိ ုကာကယွရ်န ်ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျား။  
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I. ကျိုးေ�ကာငး်ေလျာ်ညီသည့ ်ဂ�ုစိကုေ်ဆာငရွ်ကမ်� 
�ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများအား ဝန်ထမ်းအြဖစ ်ခန ့်အပ်ေရး �ငှ့ ်စမံီခန ့်ခွဲေရး�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်�ပီး မေလး�ှား�ိငုင်�ိှံ 

ပန်နာဆိးုနစအ်ပ်ုစုဝင ်ကမု�ဏီများအေနြဖင့ ်၄ငး်တို၏့ စးီပွားေရး လကတ်ွေဲဖာ်များ �ငှ့ ်ဝန်ထမ်းခန ့်အပ်ေရး 

ေအဂျငစ်မီျားအေပါ် ဆကလ်ကလ်ပ်ုေဆာငေ်နေသာ ကျိုးေ�ကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်ဂ�ုစိုကေ်ဆာငရွ်ကမ်�မျို း 

လပ်ုေဆာငသ်င့ပ်ါသည။် 
 

a) မေလး�ှား�ိငုင်�ံှိ ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏမီျားအေနြဖင့ ်မလူ�ိငုင်မံျား �ငှ့ ်ဦးတည�်ိငုင်မံျား�ှိ ဝနထ်မး်ခန ့အ်ပ်ေရး         

လပ်ုငနး်စဉ်တငွး်ပါဝငေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်�ပံပိ့းုသမူျားအားလံုးကိ ုခွြဲခားေဖာ်ထတုရ်ပါမည။်   

b) မေလး�ှား�ိငုင်�ံှိ ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏမီျားအေနြဖင့ ်ကနဦးအကြဲဖတမ်�တစခ် ု�ငှ့ ်ဆကလ်ကလ်ပ်ုေဆာငေ်န 

သည့ ်ဝနထ်မ်းခန ့အ်ပ်ေရး ေအဂျငစ်မီျားအား ေစာင့�်ကည့မ်�ကိ ုလပ်ုေဆာငရ်ပါမည။် 

c) မေလး�ှား�ိငုင်�ံှိ ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏမီျား �ငှ့ ်ဝနထ်မး်ခန ့အ်ပ်ေရး ေအဂျငစ်မီျားအ�ကား တရားဝင ်လကမ်တှ ်

ထိးုထားသည့ ်စာချုပ်တစခ်အုေနြဖင့ ်�စှဦ်း�စှဖ်က ်အခငွ့အ်ေရးများ�ငှ့ ်တာဝနဝ်တ� ရားများကိ ုခွြဲခားေဖာထ်တုရ်ပါမည။် 

ယငး်အတငွး်၌ ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာ�ပီး တာဝနသ်သိ ိဝနထ်မး်ခန ့အ်ပ်ေရး �ငှ့ ်ေရွးချယေ်ရးလပ်ုငနး်စဉ်တစခ်အုတကွ ်

ြပဌာနး်ချကမ်ျား ပါဝငရ်မညြ်ဖစ�်ပီး  ဝနထ်မး်ခန ့အ်ပ်ေ�ကးများ �ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ကနုက်ျစရိတမ်ျားကိ ုအမျိုးအစားအလိကု ်

စာရငး်ြပုစထုားရမည။်  

 

II. လတွလ်တွလ်ပ်လပ် အလပ်ုအကိငု ်ေရွးချယမ်� 
မေလး�ှား�ိငုင်�ိှံ ပန်နာဆိးုနစအ်ပ်ုစုဝင ်ကမု�ဏီများအေနြဖင့ ်အေ�ကးြဖင့ ်ချညေ်�ာှငမ်�အပါအဝင ်

အတငး်အကျပ်အလပ်ုေစခိငုး်မ� သိုမ့ဟတု ်လကူန်ုကးူမ�အတငွး် ေစ့စပ်လပ်ုေဆာငမ်� မြပုသင့ပ်ါ။ 
a) အလပ်ုအကိငုအ်ားလံးုသည ်မမိိသေဘာဆ��အေလျာကြ်ဖစရ်မညြ်ဖစ�်ပီး အတငး်အကျပ် အလပ်ုေစခိငုး်မ�ရလဒ ်

ြဖစေ်စသည့ ်စညး်ကမ်းထနိး်သမိ်းေရး အစအီမမံျားကိ ုတားြမစ်ပါသည။်  

 

II-1.ဝနထ်မ်းခန ့အ်ပ်ေ�ကးများ �ငှ့ ်ဆက်စပ်ကနုက်ျစရိတမ်ျား 
မေလး�ှား�ိငုင်�ိှံ ပန်နာဆိးုနစအ်ပ်ုစုဝင ်ကမု�ဏီများအေနြဖင့ ်�ိငုင်ြံခားသားေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများထမှံ ဝန်ထမ်းခန ့်အပ်ေ�ကး 

များ သိုမ့ဟတု ်၄ငး်တို၏့ အလပ်ုအကိငု�်ငှ ့ ်ဆကစ်ပ်ကန်ုကျစရိတမ်ျားမှ တစခ်ခုေုကာကခ်ြံခငး်မြပုသင့ပ်ါ သိုမ့ဟတု ်

ဝန်ထမ်းခန ့်အပ်ေရး ေအဂျငစ်မီျားအား ထိုသ့ ို ့ြပုလပ်ုရန် ခငွ့မ်ြပုသင့ပ်ါ။ 
  

a) မေလး�ှား�ိငုင်�ံှိ ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏမီျားအေနြဖင့ ်ဝနထ်မး်ခန ့အ်ပ်ေ�ကးများ �ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ကနုက်ျစရိတမ်ျားကိ ု

ေပးေချရမညြ်ဖစ�်ပီး �ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများကိ ုတိကု�်ိုကအ်လပ်ုခန ့အ်ပ်မ�က ILO ၏ ဝနထ်မး်ခန ့အ်ပ် 

ေ�ကးများ �ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ကနုက်ျစရိတမ်ျား�ငှ့ ်ကိကုည်ရီပါမည၄်။ 

b) အကယ၍် အဆိပုါ အခေ�ကးများ�ငှ့ ်ကနုက်ျစရိတမ်ျားကိ ု�ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများမ ှေပးအပ်ခဲရ့ေ�ကာငး် 

ေတွ� �ှိပါက ယငး် အခေ�ကးများ �ငှ့ ်ကနုက်ျစရိတမ်ျားကိ ု�ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများထ ံြပနေ်ပးရမည။် 
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II-2. အလုပ်အကိုငစ်ာချုပ်များ 
�ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများအားလံးုအေနြဖင့ ်ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာသည့ ်အလပ်ုအကိငုဆ်ိငုရ်ာ အေခါ်အေဝါ်များ �ငှ့ ်

စညး်ကမ်းများကိ ုအလမ်ှးမီှ �ိှရမညြ်ဖစ�်ပီး အလပ်ုအကိငု�်ငှ ့ ်ပတသ်က�်ပီး ကျိုးေ�ကာငး်သ�ိှိ သေဘာတခူငွ့ြ်ပုချက ်

ေပး�ိငုရ်ပါမည။် 
a) ေရွးချယခ်ရံသည�်ငှ့ ်�ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများအားလံးုအား မေလး�ှား�ိငုင်�ံှိ ပနန်ာဆိးုနစအ်ပ်ုစဝုင ်

ကမု�ဏမီျား၏ အလပ်ုခန ့စ်ာချုပ် အစဉ်အလာပံစုကံိ ုအဂင်္လပ်ိဘာသာ �ငှ့ ်အလပ်ုသမား၏ ဇာတဘိာသာစကားသို ့ 

ဘာသာြပနဆ်ိ၍ု ေပးအပ်သင့ပ်ါသည။်  

 

II-3. �ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများမ ှမိမိသေဘာအေလျာက ်

အလပ်ုခန ့စ်ာချုပ်ကိ ုရပ်ဆိငုး်ြခငး် 
�ိငုင်ြံခားသား ေရ�းေြပာငး်လပ်ုသားတစဦ်း လကမှ်တထ်ိးုထားသည့ ်အလပ်ုခန ့်စာချုပ်တစခ်အုတငွး် စာချုပ်ကိ ုရပ်ဆိငုး်�ိငုသ်ည့ ်

အလပ်ုသမား၏အခွင့အ်ေရး ပါ�ိှပါသည။်  
a) တရားဝငြ်ပဌာနး်ထားသည့ ်အနညး်ဆံးု အသေိပးကာလအတိငုး် လိကု်နာ�ပီး �ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများ 

အေနြဖင့ ်ြပစဒ်ဏ ်သိုမ့ဟတု ်လစာေင ွြဖတေ်တာကခ်ရံမ�မ�ှိပဲ ၄ငး်တို၏့ အလပ်ုအကိငုက်ိ ုရပ်ဆိငုး်ရန ်လတွလ်ပ်ခငွ့ ်

�ှိသင့ပ်ါသည။်  

b) မေလး�ှား�ိငုင်�ံှိ ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏမီျားအေနြဖင့ ်�ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများ ၄ငး်တို၏့စာချုပ်ကိ ု

အ�ပီးသတခ်ျိန၌် သိုမ့ဟတု ်စာချုပ်အဆံးုသတေ်နစ့ွမဲတိငုမ် ီ�ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားမ ှမတှတ်မး်တငထ်ားသည့ ်

�ကးီမားေသာ လွမဲာှးလုပ်ေဆာငမ်�ြပုပါက သိုမ့ဟတု ်၄ငး်၏အပိငုး်တငွ ်တရားမဝငမ်� �ှိသညမ်လှွ�ဲပီး  မေလး�ှား�ိငုင်�ံှိ 

ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏမီျားက စာချုပ်ကိ ုအေ�ကာငး်တစခ်ခုေု�ကာင့ ်ရပ်ဆိငုး်သည့ ်ြဖစရ်ပ်တငွ ်

ေနရပ်ြပနရ်နအ်တကွ ်စစီဉ်�ပီး ေငေွပးေချသင့ပ်ါသည။် 
 

c) အကယ၍် �ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားက စာချုပ် အဆံးုသတေ်နစ့ွမဲတိငုမ် ီကျိုးေ�ကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်အသေိပး 

ချက ်ေပးအပ်�ပီး အလပ်ုခန ့စ်ာချုပ်ကိ ုမမိဆိ��အေလျာက ်ရပ်ဆိငုး်ပါက အလပ်ု�ှင၏် ေ�ာှင့ယ်ကှမ်�၊ အလွသဲံးုစားြပုမ�၊ 

သိုမ့ဟတု ်အလပ်ုသမား၏ အခငွ့အ်ေရးများအေပါ် အလပ်ု�ှငမ် ှ�ကးီ�ကးီကျယက်ျယ ်ချိုးေဖာကမ်�ေ�ကာင့ ်�ိငုင်ြံခားသား 

ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားအား အလပ်ုမရှပ်ဆိငုး်ခဲြ့ခငး်မျိုး ြဖစမ်ေနပါက အလပ်ု�ှငအ်ေနြဖင့ ်ေနရပ်ြပနရ်နအ်တကွ ်

ေငေွပးေချရန ်တာဝနမ်�ှိသင့ပ်ါ။ 
 

d) ကျိုးေ�ကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်အသေိပးမ�ဆိသုညမ်ာှ အလပ်ုခန ့စ်ာချုပ်တွငး် ေပးအပ်ထားသည့က်ာလြဖစေ်စ 

အလပ်ုသမားအား လကခ်သံည့�်ိငုင်၏ံ ဥပေဒအတငွး် ေပးအပ်ထားသည့ ်အနညး်ဆံးု အသေိပးကာလြဖစ်ေစ 

ပိနုညး်သည့က်ာလဟ ုအဓပိ�ါယ်သတမ်တှပ်ါသည။် 
 

II-4. လတွလ်တွလ်ပ်လပ် လ�ပ်�ှားသာွးလာခငွ့ ်
မေလး�ှား�ိငုင်�ိှံ ပန်နာဆိးုနစ ်အပ်ုစုဝငက်မု�ဏီများအေနြဖင့ ်ကျိုးေ�ကာငး်ေလျာ်ညသီည့ ်ေနာကခ်မံ�ိှပဲ �ိငုင်ြံခားသား 

ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများ၏ လတွလ်တွလ်ပ်လပ် လ�ပ်�ှားသာွးလာခငွ့က်ိ ုမချုပ်ချယသ်င့ပ်ါ။ မေလး�ှား�ိငုင်�ိှံ ပန်နာဆိးုနစ ်

အပ်ုစုဝင ်ကမု�ဏီများအေနြဖင့ ်အစိုးရမှ ထတုေ်ပးသည့ ်သကေ်သခံအေထာကအ်ထားများ၊ �ိငုင်ကံးူလကမှ်တမ်ျား၊ အလပ်ုလပ်ု 
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ခငွ့ပ်ါမစမ်ျား သိုမ့ဟတု ်ဒစပ်လိမုာများ�ငှ့ ်သငတ်န်းဆငး်လကမှ်တမ်ျားကဲသ့ိုေ့သာ ပညာေရး �ငှ့ ်ေလက့ျင့သ်င�်ကားေရးဆိုငရ်ာ 

စာရွကစ်ာတမ်းများစသည့ ်�ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများ၏ သကေ်သခံအေထာကအ်ထား သိုမ့ဟတု ်လဝူငမ်� 

�ကးီ�ကပ်ေရးဆိငုရ်ာ စာရွကစ်ာတမ်းများကိ ုကိငုထ်ားြခငး် သိုမ့ဟတု ်တစန်ညး်နညး်ြဖင့ ်ဖျကဆ်းီြခငး်၊ မြမငေ်အာင ်

ဖွကထ်ားြခငး်၊ သမ်ိးယြူခငး်ကိ ုတားြမစပ်ါသည။် 
a) မေလး�ှား�ိငုင်�ံှိ ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏမီျားအေနြဖင့ ်လ�ို � ဝကှသ်ိသုပ်ိရမည့ ်သိုမ့ဟတု ်ေဘးကငး်လံြုခံု ေရး 

အေ�ကာငး်ြပချကမ်ျားအတကွ ်တစ်နညး်နညး်ြဖင့ ်တားြမစြ်ခငး်မဟတု်ပါက �ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများအား 

၄ငး်တို၏့ အလပ်ုခငွမ်ျား�ှ ိဌာနများတငွး် ဝငထ်ကွသ်ာွးလာြခငး်ကိ ုမကန ့သ်တသ်င့ပ်ါ။ 

b) မေလး�ှား�ိငုင်�ံှိ ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏမီျားအေနြဖင့ ်အလပ်ုသမားများအား ၄ငး်တို၏့ ကိယုေ်ရးကိယုတ်ာ 

စာရွကစ်ာတမး်များကိ ုသမိး်ဆညး်ရန ်�ငှ့ ်ပိငုဆ်ိငုမ်�များကိ ုအခငွ့မ်ေပးပဲ ရယမူ�မ ှကာကယွရ်န ်ေဘးကငး်လံြုခံု �ပီး 

ေသာခ့တ�်ိငုသ်ည့ ်သိေုလာှငရ်နေ်နရာတစခ် ုေပးအပ်ရမည။် 

c) အဆိပုါ သိေုလာှငရ်နေ်နရာကိ ုအခမဲရ့�ှိ�ိငု�်ပီး သိေုလာှငထ်ားသည့ ်ပစ�ညး်များကိ ု�ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်အလပ်ုသမား 

များအေနြဖင့ ်မညသ်ည့အ်ချိနမ်ဆိ၌ု အကန ့အ်သတမ်�ှိ သိုမ့ဟတု ်ခငွ့ြ်ပုချကရ်ယရူနမ်လိအုပ်ပဲ လတွလ်ွတလ်ပ်လပ်�ငှ့ ်

ချကခ်ျငး်ရယ�ူိငုရ်မည။် 

d) မေလး�ှား�ိငုင်�ံှိ ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏမီျားအေနြဖင့ ်�ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများသို ့ မေလး�ှား�ိငုင်�ံှိ 

ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏမီျားမ ှငာှးရမး်ေပးသည့ ်မညသ်ည့်ပစ�ညး်မဆိအုတကွ ်လံြုခံု ေရးအာမခေံငမွျားေပးရန ်

မလိအုပ်ေစသင့ပ်ါ။ 

 
 

III. ငယရွ်ယေ်သာ အလပ်ုသမားများ    
မေလး�ှား�ိငုင်�ိှံ ပန်နာဆိးုနစအ်ပ်ုစုဝင ်ကမု�ဏီများအေနြဖင့ ်အသက ်၁၈ �စှေ်အာက ်�ိငုင်ြံခားသား 

ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများကိ ုအလပ်ုမခန ့်သင့ပ်ါ။ 

 

IV. အလပ်ုချိနန်ာရီများ �ငှ့ ်နားရကမ်ျား 
မညသ်ည့ ်�ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများမဆိကုိ ုအတငး်အကျပ် အလပ်ုမေစခိငုး်သင့ပ်ါ။ 

a) မေလး�ှား�ိငုင်�ံှိ ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏမီျားအေနြဖင့ ်ြပက�ဒနိရ်က ်ခနုစရ်က ်အလပ်ုလပ်ုတိငုး် အနညး်ဆံးု 

နားရကတ်စရ်က ်(၂၄ နာရ)ီ ေပးအပ်ရမည။်   

b) မေလး�ှား�ိငုင်�ံှိ ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏမီျားအေနြဖင့ ်�ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများအား မေလး�ှား�ိငုင် ံ

၏ ဥပေဒများ�ငှ့ ်အလပ်ုအကိငု ်စညး်မျဉ်းစည်းကမး်များ�ငှ့အ်ည ီလစာြဖင့ ်�စှစ်ဉ်ခငွ့မ်ျား ေပးအပ်သင့သ်ည။် 

�ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများ၏ ခငွ့ယ်ရူနေ်လ�ာကထ်ားမ�ကိ ုတရားဝင ်စးီပာွးေရး အေ�ကာငး်ြပချကတ်စခ်မု�ှိပဲ 

မြငငး်ပယရ်ပါ။ 

c) မညသ်ည့ ်�ိငုင်ြံခားသားေ���ေြပာငး်လပ်ုသားကိမု ှအချိနပိ်လုုပ်ရန ်အတငး်အကျပ် မခိငုး်ေစသင့ပ်ါ။ 



11 | စာမျက�်ာှ 
 

V. လပ်ုခများ �ငှ့ ်အကျိုးခစံားခငွ့မ်ျား  
�ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများအားေပးသည့ ်လပ်ုခများအေနြဖင့ ်အနညး်ဆံးုလပ်ုခများဆိငုရ်ာ ဥပေဒများ၊ အချိန်ပုိ 

စရိတမ်ျား �ငှ့ ်ဥပေဒ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်စာချုပ်အရလိအုပ်သည့ ်အကျို းခံစားခငွ့တ်စခ်ခု ုအပါအဝင ်သကေ်ရာကသ်ည့ ်ေဒသဆိငုရ်ာ 

လပ်ုခဥပေဒများအားလံးုအတိငုး် လိကုန်ာရမည။် 

a) စညး်ကမး်ထနိး်သမိး်ေရး အစအီမံအေနြဖင့ ်လပ်ုခများတငွး်မ ှြဖတေ်တာကမ်�များကိ ုခငွ့မ်ြပုရပါ။ 

b) �ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများအားလံးုကိ ုအချိနမ် ီပံစုတံစခ်ြုဖင့ ် လပ်ုခ�ှငး်လငး်ချက ်ေပးအပ်ရမည။် အဆိပုါ 

လပ်ုခ �ှငး်လငး်ချကတ်ငွ ်ထမး်ေဆာငခ်ဲသ့ည့အ်လပ်ုအတကွ ်တတိကိျကျ ေငေွပးေ�ကာငး် ခွြဲခားေဖာ်ြပရန ်

အချကအ်လက ်အလံအုေလာက ်ပါဝငသ်င့�်ပီး တရားဝင ်ြဖတေ်တာကမ်�တစခ်ခုအုား အမျိုးအစားခွဲ၍ ေဖာ်ြပသင့သ်ည။် 

 

 

VI. လသူားဆနသ်ည့ ်ြပုမူဆကဆ်မံ�   
မေလး�ှား�ိငုင်�ိှံ ပန်နာဆိးုနစအ်ပ်ုစုဝင ်ကမု�ဏီများအေနြဖင့ ်�ကမ်းတမ်း၊ �ှပ်ိစက၊် သိုမ့ဟတု ်လသူားမဆန်သည့ ်ဆကဆ်မံ� 

မညသ်ည့ပုံ်စမံဆိမှု ကငး်ေဝးသည့ ်အလပ်ုခငွတ်စခ်ုေပးအပ်ရမည။် 
a) �ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများအားလံးုကိ ုေလးေလးစားစား �ငှ့ ်သကိ�ာ�ှိ�ှိြဖင့ ်ဆကဆ်ရံမည။် စညး်ကမး် 

ထနိး်သမိး်ေရး အစအီမအံေနြဖင့ ် မညသ်ည့ ်�ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားကိမု ှ�ုပ်ပိငုး်ဆိငုရ်ာ၊ လငိပိ်ငုး်ဆိငုရ်ာ၊ 

စတိပိ်ငုး်ဆိငုရ်ာ သိုမ့ဟတု ်��တြ်ဖင့ ်ေစာ်ကားေြပာဆိမု� သိုမ့ဟတု ်အလွသဲံးုစားမ� မြပုသင့ပ်ါ၊ သိုမ့ဟတု ်

ေငေွ�ကးဒဏတ်ပ်ြခငး် သိုမ့ဟတု ်ေလာှငေ်ြပာငြ်ခငး် မြပုလပ်ုသင့ပ်ါ။ 

b) ေ�ာှင့ယ်ကှြ်ခငး် �ငှ့ ်အလွသဲံးုစားြပုြခငး်ကိ ုဆန ့က်ျငသ်ည့ ်ကာကယွေ်ရး�ငှ့ြ်ပငဆ်ငေ်ရး လ�ပ်�ှားမ�များကိေုဖာ်ြပသည့ ်

အစဉ်အလာ မဝူါဒ �ငှ့ ်လပ်ုငနး်စဉ်တစခ် ု�ငှ့ ်စညး်ကမိး်ထနိး်သမိး်အေရးယမူ�များအတကွ ်စညး်မျဉ်းများကိ ု

ကျိုးေ�ကာငး်ေလျာ်ညစီာွ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရမည။် 

 

VII. ခွြဲခားဆကဆ်မံ� မြပုေရး 
မညသ်ည့ ်�ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများမဆိအုေနြဖင့ ်ဝန်ထမ်းခန ့်အပ်မ�၊ ငာှးရမ်းမ�၊ ေနရာချထားမ�၊ �ငှ့ ်ေနရပ်ြပန်ပုိမ့� 

များ အပါအဝင ်အလပ်ုအကိငုဆ်ကစ်ပ်မ�အတငွး် မညသ်ည့အ်ပုိငး်တငွမ်ဆိ ုမညသ်ည့ခ်ွြဲခားဆကဆ်မံ�များမှ မခရံသင့ပ်ါ။ 
a) ဝနထ်မး်ခန ့အ်ပ်ချိန ်�ငှ့ ်အလပ်ုလပ်ုကိငုခ်ျိန ်အေတာအတငွး် ဥပေဒအရ ကန ့သ်တခ်ျက ်သကေ်ရာကခ်ျိနမ်လှွ၍ဲ 

�ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများအား ၄ငး်တို၏့ လမူျိုး၊ ဘာသာေရး၊ ကျားမ သကေ်သအေထာကအ်ထား၊ 

ထမိး်ြမားမ� သိုမ့ဟတု ်မသိားစ ုအဆင့အ်တနး်၊ အသကအ်ရွယ၊် �ိငုင်ေံရး ဆက�်ယွပ်တသ်ကမ်�၊ ဇာတ�ိိငုင်၊ံ မညသ်ည့ ်

လငိဖ်ကသ်ို ့ အားသာမ�၊ လမူျိုးစ၊ု သိုမ့ဟတု ်၄ငး်တို၏့ သကေ်သအေထာကအ်ထား၏ မညသ်ည့အ်တိငုး်အတာ 

တစခ်အုေပါ် အေြခြပု၍ ခွြဲခားဆကဆ်မံ� မ�ှိသင့ပ်ါ။ 

b) �ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများအားလံးုအေနြဖင့ ်ေဒသခလံပ်ုသားများ�ငှ့ ်အခငွ့အ်ေရး တနး်တ�ူှိသင့�်ပီး 

မေလး�ှား�ိငုင်၏ံ သကဆ်ိငုရ်ာဥပေဒများ�ငှ့ ်တသားတညး်ြဖစသ်ည့ ်လမူ�ဖူလံေုရး အကျိုးခစံားခငွ့မ်ျား အကျံုးဝင ်

ရ�ှိသင့ပ်ါသည။် 
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VIII. အဖဲွ�အစညး်ဆိငုရ်ာ လတွလ်ပ်ခငွ့၊် အလပ်ုသမား စီမံခန ့ခ်ွေဲရး အြပနအ်လနှေ်ြပာဆိမု�  
မေလး�ှား�ိငုင်�ိှံ ပန်နာဆိးုနစအ်ပ်ုစုဝင ်ကမု�ဏီများအေနြဖင့ ်လပ်ုငန်းစညး်မျဉ်းများကိ ုမချိုးေဖာကသ်၍ အလပ်ုသမား 

သမဂ�များ၏ လ�ပ်�ှားမ�များကိ ုမတားဆးီသင့ပ်ါ။ 
a) မေလး�ှား�ိငုင်၏ံ ဥပေဒအရလိအုပ်ချကမ်ျား�ငှ့ ်ကိကုည်သီ၍ �ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများအားလံးုအေနြဖင့ ်

သမဂ�များတငွး် ဝငေ်ရာက�်ိငုပ်ါသည။် 

IX. ေနထိငုမ်� အေြခအေနများ �ငှ့ ်အေဆာငမ်ျား 
မေလး�ှား�ိငုင်�ိှံ ပန်နာဆိးုနစအ်ပ်ုစုဝင ်ကမု�ဏီများအေနြဖင့ ်�ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများအား ေဘးကငး်လံြုခံု ၍ 

လံေုလာက�်ပီး ေလျာကပ်တသ်င့ေ်တာ်ေသာ ေနရာထိငုခ်ငး်များ ေပးအပ်သင့ပ်ါသည။်  

a) မေလး�ှား�ိငုင်�ံှိ ပနန်ာဆိးုနစအ်ုပ်စဝုင ်ကမု�ဏမီျားအေနြဖင့ ် �ိငုင်ြံခားသား ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများအား ေပးအပ်ထားေသာ 

ေနရာထိငုခ်ငး်များအြပင�်ှိ လ�ပ်�ှားသာွးလာမ�ကိ ုကန ့သ်တရ်န ်ကာဖျူးများ ထတုြ်ပနြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်အြခား မညသ်ည့ ်

နညး်လမး်တစခ်ကုိုမဆိ ုထတုြ်ပနြ်ခငး် မြပုသင့ပ်ါ။  
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