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အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ

လူ႔အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို

ေလ့စာ့လ္ကး

ယခုမြစ၍

ထိုငး့ယူနီယဵဟု

ေခၚေွၚသဵု့စျသ
ဲ ျာ့မညးံ ထိုငး့ယူနီယဵ အုပးစု အမ္ာ့ဆိုငး ကုမၸဏီ လီမီတကးႏြငးံ ယငး့၏ လုပးငနး့ဌာနချမ
ဲ ္ာ့သညး
အလုပးသမာ့ အာ့လဵု့အာ့ ေဘ့ကငး့လဵုၿခဵဳၿပီ့ မြ္တေသာ ဆကးဆဵမႈကို ေပ့ရနး ႀကိဳ့စာ့အာ့ထုတးသညး၈
မိမိတို႔အာ့ ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူမ္ာ့သညး အလုပးသမာ့ ေဘ့ကငး့လဵုၿခဵဳမႈႏြငးံ လျတးလပးချငးံကို အာမခဵႏိုငးရနး
အလျနးအေရ့ပါေသာ က႑တျငး ပါွငးၿပီ့ မိမိတို႔အာ့ တာွနးခဵမႈ ရယူရနး အကူအညီေပ့ၿပီ့ မိမိတို႔သညးလညး့
မိမိတို႔အာ့ကုနးပစၥညး့ေပ့သျငး့သူမ္ာ့အာ့ မိမိတို႔၏ ကုမၸဏီနညး့တူ တူညီေသာ အေ်ခခဵ ဥပေဒသမ္ာ့ႏြငးံ
သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့အာ့
မိမိတုိ႔အေနႏြငးံ

ခ္မြတးထာ့သညး၈

မိမိတို႔အာ့

ကုနးပစၥညး့

ဤက္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့သညး
ေပ့သျငး့သူမ္ာ့ထဵမြ

ယေန႔ႏြငးံ

မညးသညးတို႔ကို

အနာဂါတးတျငး

ေမြ္ားလငးံထာ့သညးကို

အသိေပ့ေသာ မိမိတ႔၏
ို နညး့လမး့ ်ဖစးသညး၈
ထိုငး့ယူနီယဵ၏ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့သညး လုပးငနး့လုပးေဆာငးရာတျငး မိမိတို႔လုပးငနး့မ္ာ့ တေလ္ာကးတျငး
ဂုဏးသိကၡာ၇ ပျငးံလငး့မႈ ႏြငးံ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ လူ႔အချငးံအေရ့အေပၚ ေလ့စာ့မႈႏြငံး အေ်ခခဵ အလုပးသမာ့
ဥပေဒသမ္ာ့ကို ေစာငးံထိမး့လိုကးနာရနး လိုလာ့ခ္ကးကို ေဖားညႊနး့သညး၈ ဤက္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့သညး မိမိတ႔ို
ေမြ္ားမြနး့ခ္ကးႏြငးံ ခ္ညး့ကပးမႈမ္ာ့ကို ရယူရနး မိမိတို႔၏ တာွနးခဵမႈကို သတးမြတးေဖား်ပခ္ကးမြ တဆငးံ လုပးငနး့
မူေဘာငးကို ေဖားေဆာငးသညး၈ မိမိတို႔သညး မိမိတို႔၏ တနးဖို့မ္ာ့ႏြငတ
းံ ူညီၿပီ့ မိမိတို႔၏ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့ကို
လိုကးနာေသာ ပစၥညး့ေပ့သျငး့သူမ္ာ့ႏြငံးသာ လုပးငနး့လုပးေဆာငးသညး၈ မိမိတို႔အာ့ပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူမ္ာ့
သညးလညး့ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈမ္ာ့ကို အာမခဵရနး၇ မ်ပညးံစဵုမႈမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ရနးႏြငးံ ဤမူွါဒ အေ်ခခဵမ္ာ့ကို
ေဖားထတ
ု းေသာ အေ်ခခဵ ဥပေဒသမ္ာ့ေအာကးတျငး စဥးဆကးမ်ပတး တို့တကးမႈမ္ာ့ကို တျနး့အာ့ေပ့လုပးေဆာငး
ေနရနး သေဘာတူညီရမညး၈
မိမိတို႔၏ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့သညး လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို ေဖားထုတးၿပီ့ အေ်ခခဵ ဥပေဒသမ္ာ့၏
အစိတးအပိုငး့မ္ာ့အတျကး စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကို ေပ့သညး၈

အေ်ခခဵ ဥပေဒသမ္ာ့
ထိုငး့ယူနီယဵ တွြမး့လဵု့တျငး မိမိတို႔သညး ေရရြညးတညးတဵံေသာ ႀကီ့ထျာ့မႈ အတျကး မိမိတို႔၏ ကတိကွတးကို
်ဖနး႔်ဖဴ့မႈ
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အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့
ခ္မြတးထာ့သညး၈ မိမိတို႔သညး ယငး့ စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့ကို မိမိတို႔ လုပးငနး့၏ အစိတးအပိုင့း အာ့လဵု့တျငး
ထညးံသျငး့ထာ့ၿပီ့ ်ဖစးၿပီ့ မိမိတို႔ႏင
ြ ံး လကးတလ
ျဲ ုပးေဆာငးမညးံ မိမိတို႔အာ့ ပစၥညး့ေပ့သျငး့သူမ္ာ့အာ့ အလာ့တူ
ေကာငး့မျနးေသာ ေရရြညးတညးတဵံသညးံ ဥပေဒသမ္ာ့ကို ရရြိေစရနး ဖိတးေခၚသညး၈ မိမိတို႔သညး ကုလသမဂၢ
ကမၻာတွြမး့ အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈ (Global Compact1) အဖျ႔ွ
ဲ ငး ်ဖစးၿပီ့ ယငး့၏ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ ဥပေဒသ
ဆယးခ္ကးအာ့ အေကာငးအထညးေဖားရနး၇ ထုတးေဖားရနးႏြငးံ ်မြငးံတငးရနး ကတိကွတး်ပဳထာ့သညး၈
မိမိတို႔၏ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့၏ အေ်ခခဵကို ေဖားထတ
ု းထာ့သညးံ အေ်ခခဵ ဥပေဒသမ္ာ့သညး ႏိုငးငဵတကာ
အသိအမြတး်ပဳ စဵခ္ိနစ
း ဵညႊနး့မ္ာ့အေပၚ အေ်ခခဵထာ့ၿပီ့ မိမိတို႔ လုပင
း နး့ လုပးေဆာငးမႈ တေလ္ာကးတျငး
ထညးံသျငး့ထာ့သညး၈
ှ၈ လုပးငနး့မ္ာ့ကို ဥပေဒႏြငးံ အညီ ဂုဏးသိကၡာရြိစျာ လုပးေဆာငးသညး၈
ဿ၈ အလုပးလုပးရာတျငး လျတးလပးစာျ သေဘာတူညီမႈ အေ်ခခဵေပၚတျငး လုပးေဆာငးၿပီ့ ဥပေဒႏြငးံ အညီ
အလုပးခနး႔ထာ့မႈ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကို မြတးတမး့်ပဳစုထာ့သညး၈
၀၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့လဵု့ကို ေလ့စာ့မႈႏြငးံ ဂုဏးသိကၡာရြိစာျ ်ဖငးံ ညီမြ္စျာ ဆကးဆဵသညး၈
၁၈ အလုပးလုပးရာတျငး အတငး့အၾကပး သို႔မဟုတး မလုပမ
း ေနရ လုပးအာ့ မပါွငးပဲ ဆႏၵသေဘာအေလ္ာကး
အေ်ခခဵေပၚတျငး လုပးေဆာငးသညး၈
၂၈ အလုပးသမာ့ အာ့လဵု့သညး သငးံေလ္ားေသာ အသကး်ပညးံမြီသညး၈
၃၈ အလုပးသမာ့အာ့လဵု့ကို မြ္တေသာ လုပးအာ့ခ ေပ့သညး၈
၄၈ အလုပးသမာ့အာ့လဵု့အတျကး အလုပးခ္ိနးသညး သငးံတငးံေလ္ာကးပတးမႈ ရြိသညး၈
၅၈ အလုပးသမာ့အာ့လဵု့သညး အလုပးသမာ့ သမဂၢမ္ာ့ ဖျ႔စ
ဲ ညး့တညးေထာငးချငးံ ႏြငံး/သို႔ ပါွငးချငးံ ကို
လျတးလပးစျာ က္ငးံသဵု့ချငးံရြိၿပီ့ ဥပေဒက ချငးံ်ပဳထာ့သညးံအတိုငး့ စုေပါငး့ညိႈႏိႈငး့ ေတာငး့ဆိုပိုငးခင
ျ းံ
ရြိသညး၈
၆၈ လုပးငနး့ချငးအတျငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ က္နး့မာေရ့နြငးံ ေဘ့ကငး့လဵုၿခဵဳမႈကို အကာအကျယးေပ့သညး၈
ှွ၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး မြ္တေသာ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကို ရရြိသညး၈
ှှ၈ လုပးငနး့လုပးေဆာငးရာတျငး ေရရြညးတညးတဵံခိုငးမၿခဲမႈကို ထိနး့သိမး့ၿပီ့ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး
သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို ေလ္ာံခ္သညးံ နညး့ပဵုစဵ်ဖငးံ လုပးေဆာငးသညး၈
ှဿ၈ တို့တကးမႈႏြငးံ စညး့ကမး့လိုကးနာမႈမ္ာ့ကို ေစာငးံၾကညးံသညး၈

အေကာငးအထညးေဖားမႈ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့
ထိုငး့ယူနီယဵသညး ယငး့၏ လုပးငနး့မ္ာ့ကို ဂုဏးသိကၡာႏြငးံ အ်ခာ့သူမ္ာ့အတျကး ေလ့စာ့မႈႏြငးံ လုပးေဆာငးရနး
ၾကိဳ့ပမး့သညး၈ မိမိတို႔၏ အမညးေကာငး့မြာ မိမိတ႔ို လူမ္ာ့ႏြငးံ မိမိတို႔ အမြတးတဵဆိတးမ္ာ့ကဲံသုိ႔ တနးဖို့ရြိေသာ
ပိုငးဆိုငးမႈ်ဖစးသညး၈ မိမိတို႔သညး မိမိတို႔၏ အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့လဵု့ႏြငးံ မိမိတို႔ႏင
ြ ံး အလုပးလုပးေသာ သူမ္ာ့ထဵမြ
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အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့
အ်မငးံမာ့ဆဵု့ အမူအက္ငးံ စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့ကို ေမြ္ားလငးံသညး၈ ပစၥညး့ေပ့သျငး့သူ ်ဖစးလာ်ခငး့်ဖငးံ သငးသညး
မိမိတို႔၏ အေ်ခခဵ ဥပေဒသမ္ာ့ကို ေွမြ္မညးဟု ေ်ပာဆိုလိုကး်ခငး့ပငး ်ဖစးသညး၈

က၈ ထိုငး့ယူနီယဵႏြငးံ လုပးငနး့လုပးေဆာငးရနးအတျကး မ်ဖစးမေန လိုအပးခ္ကးမ္ာ့
ဤအခနး့တျငး

မိမိတို႔သညး

မိမိတို႔၏

ကုနးပစၥညး့ေပ့သျငး့သူမ္ာ့

ထိုငး့ယူနီယဵႏြငးံ

လုပင
း နး့

ဆကးဆဵမႈ

တညးေဆာကး ထိနး့သိမး့ရာတျငး မ်ဖစးမေန လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့သညး၈
ထိုငး့ယူနီယဵ ႏြငးံ သို႔မဟုတး ထိုငး့ယူနီယဵ အတျကး အလုပးလပ
ု းေသာ ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူ အာ့လဵု့သညး
သူတို႔၏ လုပးငနး့လုပးေဆာငးမႈ အာ့လဵု့သညး ယငး့ မ်ဖစးမေန လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ကိုကးညီရနး လိုအပးသညး၈
ှ၈ လုပးငနး့မ္ာ့ကို ဥပေဒႏြငးံ အညီ ဂုဏးသိကၡာရြိစျာ လုပးေဆာငးသညး၈
လာဒးေပ့၇ လာဒးယူ်ခငး့
လာဒးေပ့လာဒးယူ်ခငး့၇ ခ္စာ့်ခငး့၇ ေငျညြစး်ခငး့ သို႔မဟုတး အလျသ
ဲ ဵု့်ခငး့မ္ာ့ကို မညးသညးံ ပဵုစဵ်ဖငးံ မဆို
သို႔မဟုတး

အာ့လဵု့ကို

တာ့်မစးထာ့ၿပီ့

ကုနးပစၥညး့ေပ့သျငး့သူ

လုပးေဆာငးသညးံ

စီ့ပျာ့ေရ့

ဆကးဆဵမႈအာ့လဵု့တျငး လာဒးေပ့လာဒးယူမႈကို တာ့်မစးရနး လဵုေလာကးေသာ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ ရြိသညး၈
အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ ဆနး႔က္ငးမႈ
ထိုငး့ယူနီယႏ
ဵ င
ြ းံ ်ပဳလုပးသညးံ မညးသညးံ လုပးငနး့ လုပးေဆာငးမႈတျငး မဆို ပစၥညး့ေပ့သျငး့သူ သိရြိေသာ
အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ ဆနး႔က္ငးမႈအာ့လဵု့ကို ထိုငး့ယူနီယဵသ႔ို သငးံေလ္ားေသာ လုပးေဆာငးမႈ လုပးေဆာငးႏိုငးသညးံ
အချငးံအေရ့ ရရြိရနးအတျကး အသိေပ့ ေၾကညာရမညး၈ ကုနးပစၥညး့ေပ့သျငး့သူ၏ လုပးငနး့တျငး အစို့ရ အရာရြိ၇
ႏိုငးငဵေရ့

ပါတီ

ကိုယးစာ့လြယး၇

သို႔မဟုတး

ထိုင့း

ယူနီယဵ

ွနးထမး့တစးဦ့ဦ့၏

ပိုငးဆိုငးမႈ

သို႔မဟုတး

အက္ဳိ့ခဵစာ့ချငးံ ကို ထိုငး့ယူနီယဵႏြငးံ မညးသညးံ လုပးငနး့ကိုမဆို မလုပးေဆာငးမြီ ၾကိဳတငး၍ ထိုငး့ယူနီယဵအာ့
အသိေပ့ ေၾကညာရမညး၈ ဤလိုအပးခ္ကးသညး အခ္ိနးကာလ သတးမြတးခ္ကးမရြိပဲ ထိုငး့ယူနီယဵႏြငးံ လုပးငနး့
လုပးေဆာငးၿပီ့

ေနာကးပင
ို း့တျငး

ယငး့ကဲံသို႔

ဆကးဆဵေရ့

ေပၚေပါကးခဲံပါကလညး့

ထိုငး့ယူနီယဵသို႔

အသိေပ့ရမညး၈
လကးေဆာငးမ္ာ့၇ ဧညးံခဵ်ခငး့နြငးံ ေဖ္ားေ်ဖ်ခငး့
လုပးငနး့သေဘာအရ ထိုငး့ယူနီယဵႏြငးံ မညးသညးံ ေဖ္ားေ်ဖမႈ သို႔မဟုတး ဧညးခ
ံ မ
ဵ ႈ မဆို က္ဳိ့ေၾကာငး့ သငးံေလ္ားမႈ
ရြိရမညး်ဖစးၿပီ့

ေကာငး့ေသာ

လုပင
း နး့

ဆကးဆဵေရ့မ္ာ့ကို

ထိနး့သိမး့ရနး

ရညးရျယးခ္ကးအတျကးသာလြ္ငး

်ဖစးရမညး်ဖစးၿပီ့ ထိုငး့ယူနီယဵမြ အနာဂတး လုပးငနး့မ္ုာ့ ေပ့အပးမႈ ရညးရျယးခ္ကးအတျကး မညးသညးံ ပဵုစဵႏြငးံမြ္
လႊမး့မို့မႈ

မရြိေစရပါ၈

ကုနးပစၥညး့ေပ့သျငး့သူႏြငံး

ထိုငး့ယူနီယဵ

တို႔၏

ွနးထမး့မ္ာ့အၾကာ့

လကးေဆာငးေပ့်ခငး့ကို ေရြာငးက္ဥးရမညး၈ တရာ့ွငး ကုမၸဏီ အခ္ငး့ခ္ငး့ၾကာ့ လကးေဆာငး လဲလြယး်ခငး့ကို
လကးခဵေသားလညး့ ယငး့သညး ပျငးံလငး့်မငးသာမႈ ရြိရမညး်ဖစးၿပီ့ ေသခ္ာစျာ မြတးတမး့ ်ပဳစုထာ့ရမညး၈

ထိုငး့ ယူနီယဵ
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ

အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့
ၿပိဳငးဆိုငးမႈႏြငးံ ၿပိဳငးဖကး အခ္ကးအလကးမ္ာ့
ထိုငး့ယူနီယဵ၏ ၿပိဳငးဖကးမ္ာ့၏ သတငး့အခ္ကးအလကးအာ့လဵု့ကို ဥပေဒႏြငးံ ညီညျတးစျာသာ ရယူရမညး ်ဖစးၿပီ့
ဥပေဒႏြငးံ ညီညျတးေသာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတျကးသာလြ္ငး ယဵုၾကညးမႈ ခ္ဳိ့ေဖာကး်ခငး့နြငးံ အ်ခာ့ ဥပေဒမ္ာ့၇
လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ အာ့လဵု့ႏြငံး အညီ အသဵု့်ပဳရမညး၈ ထိုငး့ယူနီယဵ ယြဥးၿပိဳငးဖကးမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ
လ္ဳိ႔ွြကး သို႔မဟုတး အမ္ာ့်ပညးသူႏြငးံ မသကးဆင
ို းေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့ ထိုငး့ယူနီယဵသ႔ို
ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ရနး မညးသညးံအခ္ိနးတျငးမြ္ မညးသညးံ ၾကိဳ့ပမး့အာ့ထုတးမႈကိုမြ္ မလုပးရပါ၈
ဘ႑ာေရ့ မြတးတမး့မ္ာ့၇ ေငျေၾက့ခွါခ္မႈႏြငးံ အတျငး့ ကုနးသျယးေရ့၈
လုပးငနး့မ္ာ့နြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးေဆာငးမႈ အာ့လဵု့ကို ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိစာျ လုပးေဆာငးရမညး်ဖစးၿပီ့
ကုနးပစၥညး့ေပ့သျငး့သူ၏ စာရငး့စာအုပးမ္ာ့ႏြငးံ မြတးတမး့မ္ာ့တျငး တိက္မြနးကနးစျာ မြတးတမး့တငးထာ့ရမညး၈
ေငျေၾက့ခွါခ္မႈတျငး အမြနးတကယး ပါွငးမႈ သို႔မဟုတး ပါွငးရနး ၾကိဳ့ပမး့်ခငး့ မ်ပဳရ၈ ကုနးပစၥညး့ေပ့သျငး့သူတျငး
ရြိသညးံ ထိုငး့ယူနီယဵႏြငးံ သကးဆိုငးသညးံ မညးသညးံ လ္ဳိ႔ွြကး အခ္ကးအလကးကမ
ို ္ြ အတျငး့ ကုနးသျယးေရ့ကို
လုပးေဆာငးရနး သို႔မဟုတး ကူညီပဵံပို့ရနး အသဵု့မ်ပဳရပါ၈
အခ္ကးအလကးႏြငးံ ပိုငးဆင
ို းမႈမ္ာ့ကို ထိနး့သိမး့ကာကျယး်ခငး့၈
ထိုငး့ယူနီယဵ၏

လ္ဳိ႔ွြကး

သတငး့အခ္ကးအလကး၇

မညးသုိ႔

လုပးေဆာငးရမညးဆိုသညးံ

နညး့လမး့မ္ာ့ႏြငးံ

အသိပညာဆိုငးရာ ပိုငးဆိုငးမႈမ္ာ့ကို ေလ့စာ့ၿပီ့ ထိနး့သိမး့ကာကျယးရမညး၈ ထိုငး့ယူနီယဵမြ ေပ့လာေသာ
အခ္ကးအလကးအာ့လဵု့ကို ရညးမြနး့ထာ့ေသာ သတးမြတးထာ့သညးံ ရညးရျယးခ္ကးအတျကးသာ အသဵု့်ပဳရမညး၈
လူပဂ
ု ၢိဳလးမ္ာ့ (ဥပမာ- ထိုငး့ယူနီယဵ၏ေဖာကးသညးမ္ာ့ သို႔မဟုတး ွနးထမး့မ္ာ့) ၏မညးသညးံ ပုဂၢိဳလးေရ့
အခ္ကးအလကး သို႔မဟုတး အခ္ကးအလကး အာ့လဵု့ ကို ထိုသူမ္ာ့၏ ပုဂၢိဳလးေရ့ လျတးလပးချငးံအာ့ ေလ့စာ့မႈ
အ်ပညးံအွ်ဖငးံ ႏြငးံ သကးဆိုငရ
း ာ ပုဂၢိဳလးေရ့ အခ္ကးအလကး လဵုၿခဵဳေရ့ ဥပေဒႏြငးံ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့နြငးံ
အညီ ကိုငးတျယးရမညး၈
ထုတးကုနး အရညးအေသျ့ႏြငးံ တာွနးခဵမႈရြိေသာ တီထျငးႀကဵဆမႈ
ထုကုနးမ္ာ့ႏြငးံ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့ သကးဆိုငးရာ သေဘာတူစာခ္ဳပး စာရျကးစာတမး့မ္ာ့တျငး ေဖား်ပထာ့သညးံ
သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ အရညးအေသျ့ႏြငံး ေဘ့ကငး့လဵုၿခဵဳမႈ စဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံ ကိုကးညီရမညး်ဖစးၿပီ့ ယငး့တို႔အာ့
အသဵု့်ပဳရနး ရညးမြနး့ခ္ကးအတျကးေဘ့ကငး့လဵုၿခဵဳမႈရြိရမညး၈ သုေတသနႏြငးံဖျ႔ဵၿဖိဳ့တို့တကးမႈမ္ာ့ကိုတာွနးခဵမႈရြိစာျ
ေဆာငးရျကးရမညး်ဖစးၿပီ့ ေကာငး့မျနးေသာ အဆငးတနးဆာ ကငး့မဲံသညးံ လကးေတျႏြငးံ အေထျေထျလကးခဵ
ထာ့သညးံ သိပၸဵဆိုငးရာ၇ နညး့ပညာဆိုငးရာႏြငးံ က္ငးံွတးဆိုငးရာ ဥပေဒသမ္ာ့ အေပၚ အေ်ခခဵရမညး၈
ဥပေဒႏြငးံ ညီညျတး်ခငး့
ကုနးပစၥညး့

ေပ့သျငး့သူ

လုပးငနး့လုပးေဆာငးရာ

ႏိင
ု င
း မ
ဵ ္ာ့ရြိ

ဥပေဒမ္ာ့ႏြငံး

လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကို

လိုကးနာရမညး၈ ႏိုငးငဵတကာ ကုနးသျယးေရ့ (ဥပမာ- စီ့ပျာ့ေရ့ ပိတးဆို႔မႈမ္ာ့၇ တငးပို႔ကုနး ထိနး့ခ္ဳပးမႈမ္ာ့၇ ႏြငးံ

ထိုငး့ ယူနီယဵ
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ

အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့
အစီရငးခဵတငး်ပရနး တာွနးမ္ာ့)၇ အခ္ကးအလကး ကာကျယးေရ့ ႏြငးံ ယဵုၾကညးမႈ ခ္ဳိ့ေဖာကး်ခငး့/ယြဥးၿပိဳငးမႈ
ဆိုငရ
း ာ ဥပေဒမ္ာ့ အပါအွငး အ်ခာ့ သကးဆိုငးရာ ႏိုငးငဵတကာ ဥပေဒမ္ာ့ ႏြငံး လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကိုလညး့
လိုကန
း ာရမညး၈
စို့ရိမးမႈမ္ာ့ကို အစီရငးခဵ်ခငး့ ႏြငးံ တုနး႔်ပနးလကးစာ့ေခ္မႈ မရြိ်ခငး့
ေဖား်ပပါ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့မြ မညးသညးႏြငးံမဆို သကးဆိုငးေသာ စို့ရိမးမႈမ္ာ့ ကို တငး်ပႏိုငးရနး နညး့လမး့မ္ာ့ကို
ွနးထမး့မ္ာ့အာ့

ေပ့ထာ့ၿပီ့

ယငး့ကို

ေဖားထုတးေ်ပာဆိုေသာ

ွနးထမး့မ္ာ့

အာ့လဵု့အာ့

တနး႔်ပနးလကးစာ့ေခ္မႈမ္ာ့မြ ကာကျယးေပ့ထာ့သညး၈
ှ-ှ၈

လာဒးစာ့မႈ ဆနး႔က္ငးေရ့၇ လကးေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ ဧညးံခဵ်ခငး့ တို႔ႏြငးံ သကးဆိုငးေသာ လုပင
း နး့ ဂုဏးသိကၡာ
ေမြ္ားမြနးခ္ကးမ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့ေသာ ရြငး့လငး့ၿပီ့ ထိေရာကးေသာ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ မူွါဒမ္ာ့ကို
ခ္မြတးထာ့သညး၈

ယငး့

လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ

မူွါဒမ္ာ့သညး

ၿပိဳငးဆိုငမ
း ႈ

ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ

အညီ်ဖစးရမညး်ဖစးၿပီ့ အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ ဆနး႔က္ငးမႈကို ေရြာငးရာြ ့ရမညး၈
ှ-ဿ၈

စညး့ကမး့ဥပေဒ

လိုကးနာေရ့

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့နြငးံ

ပတးသကးသညးံ

သငးတနး့မ္ာ့ႏြငးံ

ေဘ့အႏၱရာယး ေလံလာေရ့ ယႏၱယာ့မ္ာ့အာ့ ခ္မြတးထာ့သညး၈ လိုကးနာရနး ပ္ကးကျကး်ခငး့သညး
အေရ့ယူ်ခငး့နြငးံ ်ပနးလညး ညိႈႏိႈငး့်ခငး့ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ ခ္မြတး်ခငး့ ခဵရႏိင
ု းသညး၈
ှ-၀၈

ေငျေၾက့လႊဲေ်ပာငး့မႈအာ့လဵု့အာ့

ေသခ္ာစျာ

မြတးတမး့တငးထာ့်ခငး့နြငးံ

်ဖစးႏင
ို းေခ္ရြိေသာ

ေငျေၾက့ခွါခ္မႈမ္ာ့ကို ေဖားထတ
ု းႏင
ို ်း ခငး့ အာမခဵခ္ကးရြိေစရနး လဵုေလာကးေသာ ဘ႑ာေရ့ လျေ
ဲ ်ပာငး့မႈ
မူွါဒမ္ာ့ႏြငံး လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကို ထိနး့သိမး့ထာ့သညး၈ မညးသညးံ ေဖား်ပ်ခငး့မရြေ
ိ သာ သို႔မဟုတး
မြတးတမး့မရြိေသာ အေကာငးံ၇ ရဵပေ
ုဵ ငျ သို႔မဟုတး ပိုငးဆိုငးမႈမ္ာ့ကို တညးေထာငး်ခငး့ သို႔မဟုတး
ထိနး့သိမး့ထာ့်ခငး့ မရြရ
ိ ၈
ှ-၁၈

လုပင
း နး့ဆိုငးရာ ်ဖစးေစ၇ သို႔မဟုတး ထုတးကုနးဆိုငရ
း ာ ်ဖစးေစ လ္ဳိ႔ွြကး သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို
သိရနး

လိုအပးသူသာ

ၾကညးံရႈႏိုငးသညးံ

အေ်ခခဵေပၚတျငး

လဵုၿခဵဳစျာ

ထိနး့သိမး့ထာ့်ခငး့

ကို

အာမခဵခ္ကးရြိေစသညးံ လဵုေလာကးေသာ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ႏြငးံ ယႏၱယာ့မ္ာ့ကို ခ္မြတးထာ့သညး၈
ှ-၂၈

ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူ သို႔မဟုတး သူ၏ ကုနးပစၥၫး့ ကျနးယကးမြ စတငးလာေသာ မညးသညးံ ထုတးကုနး
အရညးအေသျ့ သို႔မဟုတး
အေၾကာငး့ၾကာ့ရနး

ေဘ့ကငး့လဵုၿခဵဳမႈဆိုငရ
း ာ

အာမခဵခ္ကးရြိေစေသာ

စို့ရိမးခ္ကးမ္ာ့ကို

ထိုငး့ယူနီယဵသို႔ ခ္ကးခ္ငး့

လဵုေလာကးသညးံ

လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကို

ခ္မြတးထာ့သညး၈
ှ-၃၈

သကးဆိုငးရာ

ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ

ွနးထမး့မ္ာ့အာ့လဵု့

က

လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့အာ့လဵု့ကို
လိုကးနာမႈကို

လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကို ခ္မြတးထာ့သညး၈

ကုနးပစၥညး့

အာမခဵခ္ကးရြိေစေသာ

ေပ့သျငး့သူႏြငးံ

သူ၏

လဵုေလာကးသညးံ

ထိုငး့ ယူနီယဵ
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ

အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့
ှ-၄၈

ွနးထမး့မ္ာ့သညး

သူတို႔အာ့

တုန႔်း ပနးလကးစာ့ေခ္မညးကို

မစိ့ု ရိမးပဲ

သူတို႔၏

စို့ရိမးမႈမ္ာ့ကို

ေဖားထတ
ု းႏင
ို းသညးံ လမး့ေၾကာငး့ ရြိသညး၈

ဿ၈ အလုပးလုပးရာတျငး လျတးလပးစျာ သေဘာတူညီမႈ အေ်ခခဵေပၚတျငး လုပးေဆာငးၿပီ့ ဥပေဒႏြငးံ အညီ
အလုပးခနး႔ထာ့မႈ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကို မြတးတမး့်ပဳစုထာ့သညး၈
အၿမဲတမး့နြငးံ

ယာယီအလုပးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ

်ပငးပမြ

ငြာ့ရမး့ေသာ

အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့

ေလ့စာ့ရနးႏြငးံ

အနိမးံဆဵု့အဆငးံ အလုပးသေဘာတူစာခ္ဳပးတျငးပါွငးေသာ သူတို႔၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့၇ ေဒသတျငး့ႏြငးံ ်ပညးတျငး့
အလုပးသမာ့ႏြငးံ

လူမႈေစာငးံေရြာကးေရ့

ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ

လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ႏြငးံ

သကးဆိုငးရာ

စုေပါငး့

သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ကို ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးရနး မူွါဒမ္ာ့ကို ခ္မြတးၿပီ့ စျဲကိုငးသညး၈
ဿ-ှ၈

အလုပးရြင/း အလုပးသမာ့ ဆကးဆဵေရ့၏ အဓိက အစိတးအပိင
ု း့မ္ာ့ ဥပမာ- အလုပးခ္ိနးနာရီမ္ာ့၇
အခ္ိနးပို၇ လုပးအာ့ခ၇ အက္ဳိ့ခဵစာ့ချငးံမ္ာ့၇ ချငးံ၇ စညး့ကမး့ထိနး့သိမး့်ခငး့နြငးံ နစးနာေၾက့ စဵနစးမ္ာ့ကို (ှ)
ႏြစးဦ့ႏြစးဖကးက လျတးလပးစျာ သေဘာတူသညး၇ (ဿ) စာ်ဖငးံ ေရ့သာ့ မြတးတမး့တငးသညး၇ (၀)
အလုပးရြငးႏြငးံ အလုပးသမာ့ လကးမြတးေရ့ထို့ထာ့သညး၈

ဿ-ဿ၈

သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ အေ်ခအေနမ္ာ့ကို အလုပးသမာ့က ရြငး့လငး့စျာ နာ့လညးၿပီ့ လိုအပးပါက
သူနာ့လညးေသာ ဘာသာစကာ့်ဖငးံ ရြငး့်ပသညး၈

ဿ-၀၈

အဓိက အစိတးအပိုငး့မ္ာ့တျငး အေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့ ရြိပါက အလုပးရြငး အလုပးသမာ့ ႏြစးဦ့ႏြစးဖကးစလဵု့
သေဘာတူေၾကာငးံ စာ်ဖငးံ ေရ့သာ့ထာ့သညး၈

၀၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့လဵု့ကို ေလ့စာ့မႈႏြငးံ ဂုဏးသိကၡာရြိစျာ်ဖငးံ ညီမြ္စျာ ဆကးဆဵသညး၈
အလုပးသမာ့အာ့လဵု့ကို

ေလ့စာ့မႈႏြငးံ

ဂုဏးသိကၡာရြိစာျ

ဆကးဆဵသညး၈

မညးသညးံ

အလုပးသမာ့မြ္

ရုပးပင
ို း့ဆိင
ု ရ
း ာ၇ လိငးပင
ို း့ဆိုငးရာ သို႔မဟုတး စိတးပိုငး့ဆိင
ု ရ
း ာ ခ္ဳိ့ေဖာကးက္ဴ့လျနးမႈ၇ ႏႈတး်ဖငံး ေစားကာ့်ခငး့၇
အ်ခာ့ပဵုစဵမ္ာ့်ဖငးံ ေစားကာ့်ခငး့၇ သို႔မဟုတး ၾကမး့တမး့ေသာ ႏြငးံ လူသာ့မဆနးစျာ ဆကးဆဵ်ခငး့မ္ာ့အာ့
မခဵရေစရ၈ ငြာ့ရမး့်ခငး့၇ နစးနာေၾက့ေပ့်ခငး့၇ ရာထူ့တို့်ခငး့၇ အ်ပစးေပ့အေရ့ယူ်ခငး့၇ အလုပးရပးဆိုငး့်ခငး့
သို႔မဟုတး အၿငိမး့စာ့ေပ့်ခငး့တို႔ အပါအွငး အလုပးငြာ့ရမး့်ခငး့ တျငး ဇာတး၇ မူရငး့ ႏိုငးငဵ၇ လူမ္ဳိ့၇ ဘာသာ၇
အသကး၇ မသနးစျမး့မႈ၇ လိငးသတးမြတးခ္ကး၇ အိမးေထာငးေရ့အေ်ခအေန၇ သမဂၢ အဖျ႔ွ
ဲ ငး်ဖစး်ခငး့၇ ႏိုငင
း ေ
ဵ ရ့
ဆကးႏျယးမႈ၇ က္နး့မာေရ့၇ မသနးစျမး့မႈ သို႔မဟုတး ကိုယွ
း နးေဆာငးမႈအေ်ခခဵမ္ာ့အေပၚတျငး ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵ်ခငး့
အာ့

တာ့ဆီ့သညး၈

အထူ့သ်ဖငးံ

ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵမႈ

ခဵရရနး

အလာ့အလာအရြိဆဵု့

အလုပးသမာ့မ္ာ့၏

အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို အထူ့ အာရဵုစူ့စိုကးသညး၈
၀-ှ၈

ဇာတး၇

မူရငး့

ႏိုငင
း ၇ဵ

လူမ္ဳိ့၇

ဘာသာ၇

အသကး၇

မသနးစျမး့မႈ၇

လိငးသတးမြတးခ္ကး၇

အိမးေထာငးေရ့အေ်ခအေန၇ သမဂၢ အဖျ႔ွ
ဲ ငး်ဖစး်ခငး့၇ ႏိုငင
း ေ
ဵ ရ့ ဆကးႏျယးမႈ၇ က္နး့မာေရ့၇ မသနးစျမး့မႈ

ထိုငး့ ယူနီယဵ
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ

အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့
သို႔မဟုတး ကိုယွ
း နးေဆာငးမႈမ္ာ့အေပၚတျငး မညးသညးံ ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵမႈကို မဆို တာ့ဆီ့ေသာ မူွါဒမ္ာ့
ခ္မြတးထာ့ၿပီ့ ွနးထမး့မ္ာ့အာ့ သူတို႔၏ အခါငးံအေရ့မ္ာ့အာ့ အသိေပ့သညးံ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ ရြိသညး၈
၀-ဿ၈

ချဲ်ခာ့ ဆကးဆဵမႈကို ်ဖစးေပၚေစသညးံ ကိုယးွနး စစးေဆ့်ခငး့ သို႔မဟုတး အ်ခာ့ ပဵုစဵမ္ာ့်ဖငးံ က္နး့မာေရ့
စစးေဆ့်ခငး့မ္ာ့ကို လကးမခဵပါ၈

၀-၀၈

အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး သူတို႔လပ
ု းေဆာငးေသာ အလုပးႏြငးံ သကးဆိုငးသညးံ အသိပညာဗဟုသတ
ု ၇
ကၽျမး့က္ငးမႈႏြငးံ

အရညးအေသျ့

်ပညးွ
ံ မႈမ္ာ့ကို

အ်ပညးံအွ

ဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးေစရနး

ညီမြ္ေသာ

အချငးံအလမး့မ္ာ့ ေပ့ထာ့သညး၈

၁၈ အလုပးလပ
ု းရာတျငး အတငး့အၾကပး သို႔မဟုတး မလုပးမေနရ လုပးအာ့ မပါွငးပဲ ဆႏၵသေဘာ
အေလ္ာကး အေ်ခခဵေပၚတျငး လုပးေဆာငးသညး၈
အတငး့အဓမၼ

အလုပးေစခိုငး့်ခငး့ကို

အဖို့အခတခု

အေၾကေပ့ဆပးရနး

ပဵစ
ု ်ဵ ဖငးံ

လုပးအာ့ခိုငး့ေစ်ခငး့၇

အေႏြာငးအဖျ႔်ဲ ဖငးံ လုပးအာ့ခိုငး့ေစ်ခငး့ သို႔မဟုတး အ်ခာ့ မညးသညးံ ပဵုစဵမ္ဳိ့ကိုမ္ြ လကးမခဵပါ၈ စိတးပိုငး့၇ႏြငးံ
ရုပးပိုငး့ဆိင
ု ရ
း ာ ဖိအာ့ေပ့်ခငး့၇ ကၽျနး်ပဳ်ခငး့ ႏြငးံ လူကုနးကူ့မႈတို႔ကို တာ့်မစးသညး၈
၁-ှ၈

ငြာ့ရမး့်ခငး့

မူွါဒမ္ာ့၇

လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ႏြငးံ

ေလံက္ငးံသငးၾကာ့ထာ့ေသာ

ွနးထမး့မ္ာ့ကို

အလုပးသမာ့မ္ာ့ အလုပွ
း ငးသညးံ အခါတျငး လျတးလပးစျာႏြငးံ ညီမြ္စျာ ွငးေရာကးရနးႏြငးံ ထျကးချာ်ခငး့ကို
မညးသညးံအခါမြ္ တာ့ဆီ့မထာ့ရနး အာမခဵခ္ကးရြိရနး ခ္မြတးထာ့သညး၈
၁-ဿ၈

အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး

လျတးလပးစျာ

သျာ့လာလႈပးရြာ့ချငးံ

ရြိၿပီ့

ကုနးပစၥညး့

ေပ့သျငး့သူ၏

ေနရာထိုငးခငး့မ္ာ့တျငးသာ မထျကးချာရပဲ ေနရ်ခငး့မ္ဳိ့ မရြိေစရ၈
၁-၀၈

အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး သူတို႔၏ မြတးပဵုတငးအေထာကးအထာ့ စာရျကးစာတမး့မ္ာ့အာ့ ေပ့အပးရနး
လိုအပး်ခငး့ မရြိေစရ၈ မြတးပဵုတငးအေထာကးအထာ့မ္ာ့ သိမး့ဆညး့ထာ့ရနး ဥပေဒအရ လိုအပးသညးံ
ေနရာမ္ာ့တျငး အလုပးသမာ့မ္ာ့အေနႏြငးံ သူတို႔၏ အေထာကးအထာ့စာရျကးစာတမး့မ္ာ့အာ့ ရရြႏ
ိ ုိငမ
း ႈ
ေသခ္ာေစရနး

စီစဥးမမ
ႈ ္ာ့

လုပးေဆာငးထာ့ၿပီ့

လုပးငနး့ချငးမြ

ထျကးချာချငးံကို

တာ့်မစးမထာ့ပဲ

အလုပရ
း ပးနာ့သညးံ အခါတျငး ခ္ကးခ္ငး့ ်ပနးလညးေပ့အပးရမညး၈
၁-၁၈

ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူမ္ာ့သညး အလုပးသေဘာတူ စာခ္ဳပးမ္ာ့အာ့ အလုပးသမာ့ နာ့လညးေသာ
ဘာသာစကာ့်ဖငးံ ်ဖစးေစရနး တာွနးခဵရမညး၈

၁-၂၈

အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ အေၾကျ့တငး်ခငး့်ဖငးံ သူတို႔၏ အလုပးရြငးမ္ာ့အေပၚ ခ္ညးေႏြာငးထာ့်ခငး့မ္ဳိ့
်ဖစးေစႏိင
ု းသညးံ ၾကိဳတငးထုတးေပ့ေငျ သို႔မဟုတး အ်ခာ့ေသာ လုပးေဆာငးမႈမ္ဳိ့ကို ေရြာငးက္ဥးရမညး
သို႔မဟုတး အနညး့ဆဵု့ ေငျေၾက့ေပ့မႈမ္ဳိ့ ်ဖစးေစရနး လုပးေဆာငးရမညး၈

၂၈ အလုပးသမာ့ အာ့လဵု့သညး သငးံေလ္ားေသာ အသကး်ပညးံမြီသညး၈

ထိုငး့ ယူနီယဵ
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ

အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့
အသကး ှ၂ ႏြစးေအာကး သို႔မဟုတး ႏိုငးငဵ၏ အလုပးသမာ့ ဥပေဒက ်ပဌာနး့ေဖား်ပထာ့ေသာ အနိမးံဆဵု့ အသကး
ေအာကးရြိ မညးသညးံ ကေလ့မြ္ ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူ၏ တိုကးရိုကးႀကီ့ၾကပးမႈ ေအာကးတျငး မညးသညးံ
လုပးငနး့ ေဆာငးတာကိုမြ္ လုပးေဆာငး်ခငး့ သို႔မဟုတး အလုပးခနး႔ထာ့်ခငး့ မရြိရ သို႔မဟုတး မရြေ
ိ စရ၈ ကုနးပစၥညး့
ေပ့သျငး့သူမ္ာ့သညး

အသကး

ှ၅

ႏြစးေအာကး

အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့

ေဘ့အႏၱရာယး

ရြိေသာ

အလုပးဧရိယာမ္ာ့ တျငး အလုပးလုပး်ခငး့ မရြေ
ိ စရနးႏင
ြ ံး အလုပးလုပးခ္ိနးသညး တေန႔လြ္ငး ၅ နာရီထကး
မပိေ
ု စရနးႏြငးံ ညအလုပးခ္ိနး (ည ှွ့ွွ နာရီမြ နဵနကး ၃့ွွ နာရီ) မ်ဖစးေစရနး အာမခဵရမညး၈
၂-ှ၈

အလုပးခနး႔ထာ့်ခငး့အတျကး အနိမးံဆဵု့ အသကးအရျယးကို သတးမြတးသညး မူွါဒကို ထိေရာကးေသာ
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ အသကး စီစစးေသာ နညး့လမး့မ္ာ့ (ဥပမာ- မြတးပဵုတငးကဒး်ပာ့ သို႔မဟုတး အစို့ရ
ထုတးေပ့ထာ့သညးံ

ႏိုငးငဵကူ့လကးမြတ)း

စသညးံ

ဤမူွါဒကို

အေကာငးအထညးေဖားေသာ

နညး့လမး့မ္ာ့ႏြငးံ အတူ အလုပးခနး႔ထာ့်ခငး့ မူွါဒကို ခ္မြတးထာ့သညး၈
၂-ဿ၈

အေ်ခအေန အာ့လဵု့တျငး ငယးရျယးေသာ အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ က္နး့မာေရ့နြငးံ ေဘ့ကငး့လဵုၿခဵဳမႈကို
ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ၿပီ့

အကာအကျယးေပ့သညး၈

ယငး့ကာကျယးမႈသညး

သူတို႔အာ့

အခ္ဳိ႔ေသာ

အလုပးမ္ာ့ ဥပမာ- ေဘ့အႏၱရာယးရြိေသာ သို႔မဟုတး ညဆိုငး့အလုပးမ္ာ့ လုပ်း ခငး့မြ ကငး့လျတးေစၿပီ့
သူတို႔အာ့ အပိုေဆာငး့ေစာငးံေရြာကးမႈ ကတိကွတးကို ရရြေ
ိ စရနး လိုအပးသညး၈

၃၈ အလုပးသမာ့အာ့လဵု့ကို မြ္တေသာ လုပးအာ့ခ ေပ့သညး၈
အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး လုပးအာ့ခမ္ာ့၇ အခ္ိနးပလ
ို ပ
ု းအာ့ခ၇ အက္ဳိ့ခဵစာ့ချငးံမ္ာ့ႏြငံး လုပးအာ့ခ ်ဖတးေတာကး်ခငး့
မရြိေသာ ချငးံမ္ာ့ အပါအွငး စုေပါငး့ လုပးအာ့ခ ပါွငးမႈအစုကို ႏိုငင
း ၏
ဵ အနိမးံဆဵု့ စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့ႏြငးံ အညီ
်ပညးံမြီ သို႔မဟုတး ေက္ားလျနး ရရြေ
ိ စၿပီ့ ဥပေဒႏြငးံညီညတ
ျ းေသာ ခ္ိတးဆကးထာ့သညးံ စုေပါငး့ ေတာငး့ဆိုမႈ
သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ကို

အေကာငးအထညးေဖား

လိုကးနာသညးံ

လုပးခေပ့မႈ

သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့

်ပဌာနး့ထာ့သညး၈
၃-ှ၈

အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး လုပးအာ့ခရြငး့ေပ့ေသာ ကာလအတျကး လုပးအာ့ခ ပမာဏ အတိအက္၇
အက္ဳိ့ခဵစာ့ချငးံမ္ာ့၇ ေမြ္ားလငးံခ္ကး/ဆုေၾက့ေငျမ္ာ့ႏြငးံ မညးသညးံ ထုတးႏႈတးမႈမ္ာ့ မဆို အပါအွငး
လုပးအာ့ခ အစိတးအပိုငး့မ္ာ့ကို ရြငး့လငး့စျာ ေဖား်ပထာ့ေသာ လုပးခရြငး့ေပ့သညးံ ်ဖတးပိုငး့မ္ာ့
ကိုရရြိရမညး၈ လုပးခရြငး့ ေသာ ်ဖတးပိုငး့မ္ာ့တျငး အလုပးသမာ့အာ့လဵု့နာ့လညးေသာ ဘာသာစကာ့
(မ္ာ့) ်ဖငးံ ေရ့သာ့ေဖား်ပရမညး၈

၃-ဿ၈

လုပးအာ့ခမ္ာ့ကို အခ္ိနးမြနးႏြငးံ အ်ပညးံအွ ေပ့ရမညး၈

၃-၀၈

အလုပးအာ့လဵု့ကို

အနညး့ဆဵု့

ဥပေဒအရ

အနိမးံဆဵု့

သတးမြတးခ္ကးႏြငးံ

သငးံေလ္ားေသာ လကးရြိ လုပးငနး့ စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့ႏြငးံ အညီ ေပ့ရမညး၈

အညီ

သို႔မဟုတး

ထိုငး့ ယူနီယဵ
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ

အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့
၃-၁၈

ဥပေဒႏြငးံ အညီ စုေပါငး့ေတာငး့ဆိုမႈ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့အေပၚ တညးေဆာကးထာ့ေသာ လုပးအာ့ခ
သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကို အေကာငးအထညးေဖား လိုကးနာရမညး၈

၃-၂၈

ဥပေဒအရ ချငးံ်ပဳထာ့ေသာ ထုတးႏႈတးမႈမ္ာ့ ဥပမာ- အချနးမ္ာ့ သို႔မဟုတး လူမႈေရ့ အာမခဵေၾက့ တို႔ကို
တရာ့ွငး တညးေထာငးထာ့ေသာ အေကာငးံမ္ာ့ သို႔မဟုတး ေအဂ္ငးစီမ္ာ့ထဵ ဥပေဒႏြငးံ အညီ လစာေပ့
ကာလ တခုခ္ငး့အလိုကး ထညးံသျငး့ရမညး၈

၃-၃၈

ဥပေဒအရ

ချငးံ်ပဳထာ့သညးံ

ထုတးႏႈတးမႈမ္ာ့အ်ပငး

လုပးအာ့ခမြ

အ်ခာ့

ထုတးႏႈတးမႈအာ့လဵု့ကို

အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ ေဖား်ပခ္ကးႏြငးံ စာ်ဖငးံ ေရ့သာ့ထာ့ေသာ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ အရသာ
လုပးေဆာငးႏိုငးသညး၈

၄၈ အလုပးသမာ့အာ့လဵု့အတျကး အလုပးခ္ိနးသညး သငးံတငးံေလ္ာကးပတးမႈ ရြိသညး၈
အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး

အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့

အလုပးခနး႔ထာ့သညးံ

ႏိုငးငဵရြိ

အလုပးသမာ့

ဥပေဒက

ချငးံ်ပဳထာ့ေသာ ပဵမ
ု န
ြ ႏ
း ြငံး အခ္ိနးပို နာရီမ္ာ့ထကး ေက္ားလျနး၍ အလုပးလုပးရနး မလိုအပးပါ၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့၏
အခ္ိနးပို အလုပးအာ့လဵု့သညး ဆႏၵသေဘာအေလ္ာကး အေ်ခခဵေပၚတျငးသာ ်ဖစးရမညး၈
၄-ှ၈

အခ္ိနးပို ဆဵု့်ဖတးခ္ကးနြငးံ အလုပးသမာ့ သေဘာတူညီခ္ကးရယူရနး လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ သတးမြတးထာ့ၿပီ့
ပဵုမြနးႏြငးံ

အခ္ိနပ
း ုိ

အလုပးခ္ိနးမ္ာ့ႏြငးံ

ပတးသကးသညးံ

ရြငး့လငး့ေသာ

မူွါဒမ္ာ့ကို

အေကာငးအထညးေဖားရမညး၈
၄-ဿ၈

အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး

ခုႏြစးရကး

တပါတးတိုငး့တျငး

အနညး့ဆဵု့

အာ့လပးခ္ိနးရရြိရမညး၈

တဆကးတညး့ထုတးလုပးမႈအတျကး

တဆကးတညး့

အမြနးတကယး

ဿ၁

နာရီ

လုိအပးေသာေၾကာငးံ

အလုပးနာ့ရကးတျငး အလုပးသမာ့မ္ာ့ အလုပးလုပးရပါက အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး

အာ့လပးရကး

ကာလႏြငးံညီမြ္ေသာ လုပးအာ့ခကို အလုပးၿပီ့သညးႏြငးံ ခ္ကးခ္ငး့ ရရြိရမညး၈
၄-၀၈

အကယး၍

အလုပးွငး

အလုပးသမာ့မ္ာ့၏

သေဘာတူညီခ္ကး
ပျငးံလငး့စျာ

အရ

ကနးထရိုကး

သေဘာတူညီမႈ

အခ္ိနးပိုကို

ရြိရမညး၈

ချငးံ်ပဳထာ့ပါက

အလုပးသမာ့မ္ာ့၏

အခ္ိနးပိုမ္ာ့အာ့လဵု့သညး ဆႏၵ သေဘာထာ့အေလ္ာကးအေ်ခခဵေပၚတျငးသာ ်ဖစးရမညး၈
၄-၁၈

အခ္ိနးပိုလုပးအာ့ခ မ္ာ့အာ့လဵု့ကို အနညး့ဆဵု့ ဥပေဒအရ သတးမြတးခ္ကးအတိုငး့ ေပ့ရမညး၈

၅၈ အလုပးသမာ့အာ့လဵု့သညး အလုပးသမာ့ သမဂၢမ္ာ့ ဖျ႔စ
ဲ ညး့တညးေထာငးချငးံ ႏြငးံ/သို႔ ပါွငးချငးံ ကို
လျတးလပးစျာ က္ငးံသဵု့ချငးံရြိၿပီ့ ဥပေဒက ချငးံ်ပဳထာ့သညးံအတိုငး့ စုေပါငး့ညိႈႏိႈငး့ ေတာငး့ဆိုပိုငးချငးံ
ရြိသညး၈

ထိုငး့ ယူနီယဵ
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ

အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့
အလုပးသမာ့မ္ာ့၏လျတးလပးစာျ အဖျ႔အ
ဲ စညး့ဖျ႔စ
ဲ ညး့ပိုငးချငးံႏြငးံ စုေပါငး့ေတာငး့ဆို ပိင
ု းခင
ျ းံတို႔ကို အသိအမြတး်ပဳၿပီ့
ေလ့စာ့မႈ ေပ့သညး၈ သူတို႔၏ အချငးံအေရ့အရ မညးသညးံ အဖျ႔အ
ဲ စညး့ကို မဆို ွငးေရာကး်ခငး့အေပၚ
အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ ၿခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့ သို႔မဟုတး ေႏြာကးယြကး်ခငး့ မ်ပဳရပါ၈
၅-ှ၈

မနးေနဂ္ာမ္ာ့၇ ႀကီ့ၾကပးသူမ္ာ့ႏြငးံ လဵုၿခဵဳေရ့ အေစာငးံမ္ာ့သညး အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ လျတးလပးစျာ
အဖျ႔အ
ဲ စညး့ ဖျ႔စ
ဲ ညး့ပိုငးချငးံအေပၚ ေလ့စာရနးအတျကး ေလံက္ငးံထာ့သညး၈

၅-ဿ၈

အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး သူတို႔၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို သိရြိ နာ့လညးၿပီ့ ယငး့တို႔ကို ယဵုၾကညးမႈရြိစျာ
က္ငးံသဵု့ႏိုငးၿပီ့ အ်ခာ့ေသာ အလုပးသမာ့ သို႔မဟုတး မနးေနဂ္ာက ယငး့အချငးံအေရ့ ခဵစာမႈအေပၚ
ယငး့တို႔အာ့ ပိတးဆို႔်ခငး့ မ်ပဳရပါ၈

၅-၀၈

သပိတးေမြာကးချငးံသညး

အလုပးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ

သူတို႔၏

အဖျ႔အ
ဲ စညး့၏

အချငးံအေရ့အ်ဖစး

ႏြငံး

စညး့ရဵု့ပိုငးချငးံမြာ အေ်ခခဵ ရပိင
ု ခ
း ျငအ
ံး ်ဖစး အသိအမြတး်ပဳထာ့သညး၈

၆၈ လုပးငနး့ချငးအတျငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ က္နး့မာေရ့နြငးံ ေဘ့ကငး့လဵုၿခဵဳမႈကို အကာအကျယး
ေပ့သညး၈
အလုပးလုပးရာ

လုပးငနး့စဥးတေလ္ာကးမြ

မေတားတဆ်ဖစးမႈမ္ာ့

ေပၚေပါကး်ခငး့

သို႔မဟုတး

်ဖစးေပၚ်ခငး့

သို႔မဟုတး အလုပးရြငး၏ လုပးငနး့မ္ာ့၏ ရလာဒးအ်ဖစး ထျကးေပၚေစ်ခငး့တို႔အာ့ တာ့ဆီ့ရနး က္နး့မာေရ့ႏြငးံ
ညီညျတးၿပီ့ ေဘ့ကငး့လဵုၿခဵဳေသာ လုပးငနး့ချငးကို ေပ့ထာ့သညး၈
ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူမ္ာ့သညး ကုမၸဏီအာ့ ကိုယးွနးရေ
ိြ ၾကာငး့ အသိေပ့ထာ့သညးံ ကိုယးွနးေဆာငး
ွနးထမး့မ္ာ့အာ့ ေဘ့အႏၱရာယးရြီေသာ လုပးငနး့ဧရိယာမ္ာ့တျငး အလုပးလပ
ု း်ခငး့ မရြေ
ိ စရနး အာမခဵရမညး၈
ကိုယးွနးေဆာငး ွနးထမး့မ္ာ့ကို တေန႔လြ္ငး ၅ နာရီထကး ပို၍အလုပးမလုပးေစရပဲ

ညဆိုငး့မ္ာ့ (ည ှွ့ွွ

နာရီမြ နဵနကး ၃့ွွ နာရီ) တျငးလညး့ အလုပးမလုပးေစရပါ၈ ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူမ္ာ့သညး ကိုယးွနးေဆာငးမႈ
ရလာဒးအ်ဖစး အလုပး်ဖဳတး်ခငး့၇ ရာထူ့ခ္ထာ့်ခငး့ သို႔မဟုတး အက္ဳိ့ခဵစာ့ချငးံ ေလ္ာံခ္်ခငး့မ္ာ့ မလုပးရပါ၈
၆-ှ၈

ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူမ္ာ့သညး ွနးထမး့မ္ာ့၇ အလုပးခင
ျ းရြိ အ်ခာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ ပတးွနး့က္ငးအာ့
ထိခက
ို းေစႏိင
ု းသညးံ ေဘ့အႏၱရာယးမ္ာ့ကို တို့တကးမႈရြိစျာ ေဖားထတ
ု း်ခငး့နြငးံ ဖယးရြာ့်ခငး့ သို႔မဟုတး
ထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့ ်ပဳလုပးရမညး၈

၆-ဿ၈

လုပးငနး့ချငး က္နး့မာေရ့နြငးံ ေဘ့ကငး့လဵုၿခဵဳမႈအတျကး ရြငး့လငး့ၿပီ့ ထိေရာကးေသာ မူွါဒမ္ာ့ကို
ခ္မြတးထာ့ၿပီ့ အခ္ိနးႏြငးံ အမြ္ ်ပငးဆငးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးရမညး၈

၆-၀၈

လုပးငနး့ချငက
း ္နး့မာေရ့ႏြငေ
ံး ဘ့ကငး့လဵုၿခဵဳေရ့ မူွါဒမ္ာ့ႏြငးလ
ံ ပ
ု းထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကို က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔
ဆကးသျယး အသိေပ့ၿပီ့ မီ့ေဘ့ အေရ့ေပၚ ေလံက္ငးံမႈ သငးတနး့ အပါအွငး သငးံေလ္ားေသာ
သငးတနး့မ္ာ့ ေပ့ရမညး၈

ထိုငး့ ယူနီယဵ
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ

အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့
၆-၁၈

အလုပးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ လုပးငနး့ချငးေနရာဌာနမ္ာ့သို႔ ွငးေရာကးလာေသာ အ်ခာ့သူမ္ာ့ အာ့လဵု့အာ့
လုပးငနး့ချငးတျငး

တညးရြိေနသညးံ

ယငး့ေဘ့အႏၱရာယးမ္ာ့မြ

ေဘ့အႏၱရာယးမ္ာ့အေၾကာငး့

ေရြာငးရြာ့ႏိင
ု ရ
း နး

လဵုေလာကးေသာ

ေသခ္ာ

အသိေပ့ၿပီ့

အသိပညာႏြငးံ

တကိုယးရညး

ေဘ့ကငး့လဵုၿခဵဳေရ့ ကိရိယာမ္ာ့ကို ေပ့အပးရမညး၈
၆-၂၈

လုပးငနး့ဌာနမ္ာ့အတျငး့ ွငးေရာကးလာသူမ္ာ့ သို႔မဟုတး ထုတးကုနးမ္ာ့ ကိုငးတျယးသူမ္ာ့ အာ့လဵု့အာ့
က္နး့မာေရ့

ႏြငးံ

ေဘ့ကငး့လဵုၿခဵဳေရ့ဆိုငးရာ

်ဖစးရပးမ္ာ့

်ဖစးေပၚလာပါက

သငးံေလ္ားသညးံ

လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ အေၾကာငး့ကို ေသခ္ာစျာ အသိေပ့ရမညး၈
၆-၃၈

သငးံတငးေလ္ာကးပတးေသာ တကိုယးရညး ကာကျယးေရ့ ကိရိယာမ္ာ့ကို သကးဆိုငးရာ ပုဂၢိဳလးမ္ာ့
အာ့လဵု့အာ့ ပိုငးရြငး၏ ကုနးက္စာ့ရိတး်ဖငးံ ေွမြ္ေပ့ရမညး၈ ွနးထမး့မ္ာ့သညး သူတို႔ အလုပးမ္ာ့ကို
ေဘ့ကငး့လဵုၿခဵဳစျာ လုပးေဆာငးႏိုငးရနး မရြိမ်ဖစးလိုအပးေသာ သငးတနး့မ္ာ့ ရရြေ
ိ စရမညး၈

၆-၄၈

ေဘ့ကငး့လဵုၿခဵဳၿပီ့ က္နး့မာေရ့နြငးံ ညီညတ
ျ းေသာ လုပးငနး့ ေနရာႏြငးံ ်ဖစးႏင
ို းပါက ေနရာထိုငးခငး့မ္ာ့
ေပ့အပးရမညး၈ အနိမးံဆဵု့ အေန်ဖငးံ သယးေဆာငးႏိုငးေသာ ေသာကးေရ၇ လဵုေလာကး သနး႔ရြငး့ေသာ
အိမးသာမ္ာ့၇

လဵုေလာကးေသာ

ေလွငး

ေလထျကး၇

အေရ့ေပၚထျကးေပါကးမ္ာ့၇

ႏြငံး

မရြမ
ိ ်ဖစး

ေဘ့ကငး့လဵုၿခဵဳေရ့ ကိရိယာမ္ာ့၇ အေရ့ေပၚ သူနာ်ပဳေသတၱာ၇ အေရ့ေပၚ က္နး့မာေရ့ ေစာငးံေရြာကးမႈ
ရရြိႏိုငမ
း ၇ႈ သနး႔ရြငး့ေသာ စာ့ေသာကးသညးံ ဧရိယာႏြငးံ သငးံတငးံေလ္ာကးပတးစျာ အလငး့ေရာငးရြိေသာ
လုပင
း နး့ ေနရာမ္ာ့ကို ေပ့ရမညး၈

ှွ၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး မြ္တေသာ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကို ရရြိသညး၈
အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ သူတို႔၏ လုပးငနး့ ဆကးဆဵေရ့ အစိတးအပိုငး့မ္ာ့အ်ဖစး ေပၚေပါကးလာသညးံ အခကးအခဲ
မ္ာ့ ေ်ဖရြင့း ရာတျငး လ္ငး်မနးၿပီ့ ဘကးလိုကးမႈ မရြိေသာ ရလာဒးကို ်ဖစးေပၚေစသညးံ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိေသာ၇
မြ္တေသာႏြငံး လ္ဳိ႔ွြကးမႈရြိေသာ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ ေပ့ထာ့သညး၈
ှွ-ှ၈ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့သညး (ှ) အလုပသ
း မာ့မ္ာ့အတျကး တိုကးၾကာ့ႏိုငးရနး၇ အၾကဵေပ့ႏိုငးရနးႏြငးံ နစးနာမႈမ္ာ့
တငး်ပႏိုငးရနး ထိေရာကးေသာ လကးလြမး့မီေသာ လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့ေပ့ရမညး၇ (ဿ) ယငး့ကိစၥရပးမ္ာ့ကို
အ်ပညးံအွ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးၿပီ့ လ္ငး်မနးၿပီ့ ဘကးမလိုကးကာ မြ္တေသာ ေ်ဖရြငး့ခ္ကးမ္ာ့
ရရြေ
ီ စရနး လိုအပးသညး၈
ှွ-ဿ၈ တိုငးၾကာ့မႈ

ယႏၱယာ့

တိုငးၾကာ့ခ္ကးမဆို

လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့သညး
(ဆႏၵရြိပါက)

က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ဆကးသျယးႏိုငၿး ပီ့

လ္ဳိ႔ွြကးမႈကို

အာမခဵၿပီ့

မညးသညးံ

တုန႔်း ပနးလကးစာ့ေခ္်ခငး့ကို

တာ့ဆီ့ထာ့ရမညး၈

ှှ၈ လုပးငနး့လုပးေဆာငးရာတျငး ေရရြညးတညးတဵံခိုငးမၿခဲမႈကို ထိနး့သိမး့ၿပီ့ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး
သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို ေလ္ာံခ္သညးံ နညး့ပဵုစဵ်ဖငးံ လုပးေဆာငးသညး၈

ထိုငး့ ယူနီယဵ
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ

အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့
လုပးငနး့လညးပတး်ခငး့၇
ေပ့်ခငး့တိ႔က
ု ို

အရငး့အ်မစးရယူ်ခငး့၇

ပတးွနးက္ငးအာ့

ကာကျယး

ထုတးလုပး်ခငး့၇
ထိနး့သိမး့ရနး

ကုနးပစၥညး့

်ဖနး်ဖဴ့်ခငး့နြငးံ

ရညးရျယးခ္ကး်ဖငးံ

ွနးေဆာငးမႈ

လုပေ
း ဆာငးရမညး်ဖစးၿပီ့

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ဥပေဒ်ပဳမႈမ္ာ့ႏြငးံ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကို လိုကးနာရမညး၈
ှှ-ှ၈ လုပးငနး့လညးပတးမႈမ္ာ့အတျကး လိုအပးေသာ တရာ့ွငး ချငးံ်ပဳခ္ကးမ္ာ့အာ့လဵု့ကို ကိုငးထာ့ရမညး၈
ှှ-ဿ၈ လိုအပးေသာ

တရာ့ွငး

ချငးံ်ပဳခ္ကးမ္ာ့

အာ့လဵု့အာ့

သိနာ့လညးမႈႏြငးံ

လိုကးနာမႈကို

ေသခ္ာေစရနးအတျကး သကးဆိုငးရာ ပုဂၢိဳလးမ္ာ့အာ့လဵု့ကို သငးတနး့မ္ာ့ ေပ့ရမညး၈
ှှ-၀၈ ဥပေဒေၾကာငး့ဆုိငးရာ လိုကးနာမႈကို စီမဵခနး႔ချဲရနးသာမက ေဘ့အႏၱရာယး်ဖစးေစႏိုငးေသာ ဓါတုပစၥညး့
မ္ာ့၇ အညစးအေၾက့မ္ာ့၇ စျန႔ပ
း စးေရမ္ာ့ႏြငးံ ေလထုညစးညမး့မႈ ထုတးလုပး်ခငး့၇ ေရႏြငးံ စျမး့အငးသဵု့စျ်ဲ ခငး့
(ယငး့တို႔သာအကနး႔အသတး်ဖငးံမဟုတးပ)ဲ တို႔အာ့ အသဵု့်ပဳ်ခငး့အတျကး ထိေရာကးေသာ ပတးွနး့က္ငး
စီမဵခနး႔ချဲမႈ စီမဵကိနး့ကို ခ္မြတးရမညး၈

ှဿ၈ တို့တကးမႈႏြငးံ စညး့ကမး့လိုကးနာမႈမ္ာ့ကို ေစာငးံၾကညးံသညး၈
ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူသညး ထိုငး့ယူနီယဵႏြငးံ ယငး့လကးေအာကးခဵ အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့ ႏြငံး ယငး့မြ လႊဲအပးထာ့
ေသာ ေအ့ဂ္ငးမ္ာ့အာ့ ၾကိဳတငးအေၾကာငး့မၾကာ့ပဲ ထုတးလုပေ
း ရ့ လုပးငနး့ချငးမ္ာ့ႏြငးံ အလုပးရြငး ေပ့ထာ့ေသာ
အိမးယာမ္ာ့အာ့ စစးေဆ့်ခငး့၇ ဘ႑ာေရ့မြတးတမး့မ္ာ့ ႏြငံး အလုပးခနး႔ထာ့်ခငး့ဆိုငးရာ စာရျကးစာတမး့မ္ာ့အာ့
ၾကညးံရႈ ေလံလာ်ခငး့၇ ႏြငံး ွနးထမး့မ္ာ့အာ့ သီ့သနး႔ ေမ့်မနး့်ခငး့အပါအွငး က္ငးံွတးစညး့ကမး့ လိုကးနာမႈကို
အတညး်ပဳႏိုငးသညးံ ေစာငးံၾကညးံေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးေဆာငးႏိုငးသညးံ အချငးံအာဏာကို ေပ့ထာ့ရမညး၈
ထုတးလုပးသူမ္ာ့သညး က္ငးံွတးစညး့ကမး့ကို လိုကးနာေၾကာငးံ ်ပသရနး လိုအပးခ္ကး်ဖစးေသာ မြတးတမး့မြတးရာ
မ္ာ့အာ့လဵု့ကို လုပးငနး့ချငးတျငး ထိနး့သိမး့ထာ့ရြိရမညး၈ ထိုငး့ယူနီယဵသညး မလိုကးနာမႈမ္ာ့အေပၚ ပထမဆဵု့
တုန႔်း ပနးသညးံ အေနႏြငးံ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ရနး ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူမ္ာ့ႏြငးံ လကးတလ
ျဲ ုပးေဆာငးရနး
ၾကိဳ့ပမး့မညး၈

ခ၈ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အာ့ တိင
ု းၾကာ့်ခငး့၈
ဤသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့သညး

ထိုငး့ယူနီယဵႏြငးံ

ကနးထရိုကးလကးမြတးထို့ထာ့ေသာ

ကုနးပစၥညး့ေပ့သျငး့သူ

အာ့လဵု့ႏြငံး သကးဆိုငးသညး၈ ထိုငး့ယူနီယဵ အတျကး ထုတးကုနးပစၥညး့ သို႔မဟုတး ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ သညး ်ပငးပ
အရငးအ်မစး

သို႔မဟုတး

ွနးေဆာငးမႈေပ့်ခငး့

ကုနးပစၥညး့

်ဖစးပါက

တငးသျငးသူအာ့

ကုနးပစၥညး့

ကုနးပစၥညး့ေပ့သျငး့သူမ္ာ့သညး

တငးသျငး့သူထဵမြ

ထပးဆငးံ

ကုနးပစၥညး့

ေရာငး့ခ္်ခငး့/
ေပ့သျငး့သူမ္ာ့/

ွယးယူသူမ္ာ့ သို႔မဟုတး ်ပငးပမြ ေပ့သျငး့ေသာ ကုမၸဏီမ္ာ့အတျကးလညး့ သကးမြတးခ္ကးမ္ာ့နြငးံ ကိုကးညီ
ေၾကာငး့ အာမခဵရမညး၈

ထိုငး့ ယူနီယဵ
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ

အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့
ှ၈ ဤမူွါဒမ္ာ့ကို လိုကးနာရနး (ထိုင့း ယူနီယဵ သို႔မဟုတး ထိုငး့ယူနီယဵ ကိုယးစာ့ လုပးေဆာငးသညးံ
တစဵုတဦ့၏ ပ္ကးကျကးမႈ အပါအွငး) မညးသညးံ ပ္ကးကျကးမႈ မဆို ကုနးပစၥညး့ေပ့သျငး့သူက သိရြိပါက
ထိုငး့ယူနီယဵအာ့ ခ္ကးခ္ငး့ သတငး့ပို႔ရမညး၈ ယငး့သို႔ လုပးေဆာငးရနး ပ္ကးကျကးပါက ဤ က္ငးံွတး
စညး့ကမး့ကို ခ္ဳိ့ေဖာကးရာ ေရာကးသညး၈
ဿ၈ အမြနးတကယး သို႔မဟုတး သဵသယ်ဖစးဖျယး ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အာ့ အသိေပ့ တိုငးၾကာ့ေသာသူမ္ာ့သညး
လကးစာ့ေခ္အညိႈ့ထာ့ခဵရမညးကို

မစို့ရျ႔ပ
ဵ ဲ

မိမိတို႔၏

ကိုယးပိုငး

လုပးသာ့မ္ာ့၇

ကုနးပစၥညး့

ေပ့သျငး့သူမ္ာ့ ႏြငးံ သူတို႔၏ အလုပးသမာ့မ္ာ့အေပၚ ထုတးေဖားေ်ပာဆိႏ
ု ုင
ိ းသညးံ ယဥးေက့္မႈကို မိမိတို႔
အခိင
ု းအမာ ပဵံပို့သညး၈
၀၈ ထိုငး့ယူနီယဵသညး

စိတးေကာငး့ႏြလဵု့ေကာငး့်ဖငးံ

တငး်ပလာေသာ

မညးသညးံ

လျမ
ဲ ြာ့မႈမ္ာ့ကိုမဆို

စဵုစမး့စစးေဆ့မညး်ဖစးၿပီ့ ေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့ကို ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့မညး၈ ကုနးပစၥညး့
ေပ့သျငး့သူသညး

ယငး့သို႔ေသာ

မညးသညးံ

စဵုစမး့စစးေဆ့မႈမ္ာ့ကို

မဆို

ပဵပ
ံ ့ုိ ကူညီရမညး်ဖစးၿပီ့

သငးံတငးံေလ္ာကးပတးစျာ ေတာငး့ဆိုလာသညးံ မညးသညးံ အခ္ကးအလကးကိုမဆို ၾကညးံရႈခင
ျ းံ ်ပဳရမညး၈
၁၈ အကယး၍

်ပနးလညး

ညိႈႏိႈငး့ရနး

လိုအပးပါက

ကုနးပစၥညး့ေပ့သျငး့သူသညး

ထိုငး့ယူနီယဵအာ့

အသိေပ့မညးဟု ေမြ္ားလငးံထာ့ၿပီ့ ်ပငးဆငးမႈ လုပင
း နး့ အစီအစဥးႏင
ြ ံး ဆဵု့ရဵႈ့မႈအာ့ ထိေရာကးစျာႏြငးံ
လ္ငး်မနးစျာ ေ်ဖရြငး့ရနး အခ္ိနးဇယာ့ကို အေကာငးအထညးေဖားရမညး၈
၂၈ ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူမ္ာ့၇ သူတို႔၏ ွနးထမး့မ္ာ့ သို႔မဟုတး ကနးထရိုကးတာမ္ာ့သညး ဤက္ငးံွတး
စညး့ကမး့အာ့ အမြနးတကယး သို႔မဟုတး သဵသယ ်ဖစးဖယ
ျ း ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကို ထိုငး့ယူနီယဵသို႔
စာ်ဖငးံ်ဖစးေစ၇ ဖုနး့၇

ဖကးစး သို႔မဟုတး

အီ့ေမ့လး်ဖငးံ

်ဖစးေစ အသိေပ့

အစီရငးခဵ

ႏိင
ု းသညး၈

အစီရငးခဵစာမ္ာ့ကို (ဥပေဒအရ ချငးံ်ပဳခ္ကးရြိပါက) လ္ဳိ႔ွြကး ႏြငံး အမညးမေဖားပဲ တငး်ပႏိုငးသညး၈

ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အတျကး တိုငးၾကာ့ရနး လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့မြာ ေအာကးပါအတိုငး့ ်ဖစးသညး၈
မစၥစး တာွီပျနး ခၽျမးခ္နး့ (Mrs.TaweepornChomchan)
လကးေထာကး အေထျေထျ မနးေနဂ္ာ၇ လူသာ့ရငး့်မစး ဌာန
(Assistant General Manager, Human Resource Management)
အီ့ေမ့လး၈ taweeporn.chomchan@thaiunion.com
လိပးစာ၈ 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, TambonTarsrai,
Amphur Muang, Samutsakorn 74000, Thailand
ဖုနး့၈ +66 (0) 3481-6500
ဖကးစး၈ +66 (0) 3481-6499

ထိုငး့ ယူနီယဵ
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ

အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့
လ္ဳိ႔ွြကး အီ့ေမ့လး၈ labor.CoC@thaiunion.com
ISSARA စီမဵကိနး့
ေရႊ႔ေ်ပာငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့အတျကး အလုပးသမာ့အချငးံအေရ့၇ အစို့ရ မြတးပတ
ဵု ငး စာရငး့သျငး့်ခငး့၇
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အတျကး အခ္ကးအလကးမ္ာ့ သို႔မဟုတး ်ဖစးရပး တခုကို တိုငးၾကာ့ရနး၇ သို႔မဟုတး အကူအညီ
ေတာငး့ခဵရနးအတျကး ထိုငး့ႏိုငးငဵတျငး အေရ့ေပၚ အလုပးသမာ့ ဿ၁ နာရီ ဖုနး့လိင
ု း့၈
်မနးမာ ဘာသာစကာ့၈ +66-80-456-5560
ေလာႏြငးံ ထိုငး့ ဘာသာစကာ့၈ +66-86-967-2891
ခမာ ဘာသာစကာ့၈ +66-86-968-6085
ွဘးဆိုဒး၈ www.projectissara.org

ထိုငး့ ယူနီယဵ
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ
အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့
၃၈ ဤ က္ငးံွတး စညး့ကမး့မ္ာ့ သို႔မဟုတး ်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့ေရ့ အၾကဵ်ပဳခ္ကး လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့ လိုကးနာရနး
ပ္ကးကျကးခဲံပါက အ်ခာ့ေရျ့ခ္ယးရနး မရြပ
ိ ဲ ကုနးပစၥညး့ေပ့သျငး့မႈ သေဘာတူစာခ္ကး အဆဵု့သတး်ခငး့ႏြငးံ
ဥပေဒအရ အေရ့ယူေဆာငးရျကး်ခငး့တို႔ ်ဖစးေပၚမညး၈
ဿွှ၂ ခုႏြစး စကးတငးဘာ ှ၅ ရကးတျငး ေၾကညာသညး၈

....................................................
မစၥတာ ထီရာဖျနး ခ္နးစရီ

....................................................
မစၥတာ ခ္နး့ နီရူထိနာံႏန
ျ း

ဥကၠဌ ႏြငံး စီအီ့အို

အလုပးအမႈေဆာငး ဥကၠဌ

ထိုငး့ယူနီယဵ အုပစ
း ု ပီစီအယးလး

ထိုငး့ယူနီယဵ အုပစ
း ု ပီစီအယးလး

THAI UNIONGROUP PCL
979/12 M Floor, S.M. Tower
Phaholyothin Road
Samsennai, Phayathai
Bangkok 10400
T66 (0) 2298-0537-41
F 66 (0) 2298-0548
thaiuniongroup.com

ထိုငး့ ယူနီယဵ
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ
အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့
အသိအမြတး်ပဳ်ခငး့ႏြငးံ လကးခဵ်ခငး့
ဤလကးမြတးေရ့ထို့်ခငး့သညး မိမိအေနႏြငးံ ထိုငး့ယူနီယဵ၏ လုပးငနး့ က္ငးံွတးနြငးံ အလုပးသမာ့
က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့ကို အ်ပညးံအွ ဖတးရႈနာ့လညးၿပီ့်ဖစးေၾကာငး့ သကးေသခဵ်ခငး့်ဖစးသညး၈ မိမက
ိ ုမၸဏီ၏
အချငးံအာဏာရ ကိုယးစာ့လြယး တဦ့အေနနြငးံ မိမိသညးဤေနရာတျငး မိမိကိုယးတိုငႏ
း င
ြ ံး မိမ၏
ိ ကုမၸဏီ အေန်ဖငးံ
ဤ က္ငးွ
ံ တး စညး့ကမး့မ္ာ့ကိုလိုကးနာေဆာငးရျကးရနး ႏြငံး ယငး့၏ ဥပေဒသမ္ာ့အာ့လဵု့ (်ပငးဆငးမႈႏြငးံ
်ဖညးံစျကးမႈမ္ာ့အပါအွငး) ႏြငံး ကိုကးညီေစရနး တို့တကးမႈမ္ာ့်ဖစးေပၚေစရနး ၾကိဳ့ပမး့သျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့
ကတိ်ပဳပါသညး၈
ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သညးံ ကုမၸဏီ၈ _______________________
လိပးစာ၈ _______________________
ကိုယးစာ့လြယး၈ _______________________
လကးမြတး၈ _______________________
ရကးစျဲ၈ _______________________

