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ျမန္မာႏျမန္မာႏျမန္မာႏျမန္မာႏုိင္ငံအထိုင္ငံအထိုင္ငံအထိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏အသင္း၏အသင္း၏အသင္း၏    အဖြဲ႕အဖြဲ႕အဖြဲ႕အဖြဲ႕ဝဝဝဝင္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္င္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္င္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္င္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္    

လုိက္နာက်င့္သုံးရမည့္လုိက္နာက်င့္သုံးရမည့္လုိက္နာက်င့္သုံးရမည့္လုိက္နာက်င့္သုံးရမည့္    က်င့္က်င့္က်င့္က်င့္ဝဝဝဝတ္စတ္စတ္စတ္စည္းကမ္းည္းကမ္းည္းကမ္းည္းကမ္း    (CO(CO(CO(COC)C)C)C)    

    နဒိါနး္နဒိါနး္နဒိါနး္နဒိါနး္    

ျမန္မာနိုင္ငအံထည္ခ်ဳပ္လပုင္န္းရွင္မ်ားအသင္း ႏွင့္ သင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား၁၁၁၁    (ကုမၸဏီမ်ားဟ ု ဆက္လက၍္ 

ရည္ညႊန္းကိုးကားမည္) သည္ လုပ္ငနး္ဆိင္ုရာတာဝန္ယူမႈ (Corporate Responsibility) ကိ ုအသအိမတွ္ျပဳသည္။ 

တာဝန္ယူစတိ္ျဖင့္ လူမႈေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပတဝ္န္းက်င္ထိနး္သိမ္းေရး အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

စီးပြားေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရရွည္တည္တံေ့သာ အထည္ခ်ဳပလ္ုပင္န္းႏွင့္ ဆကစ္ပလ္ုပ္ငန္းမ်ား 

ေပၚေပါကလ္ာေစရနအ္ေထာကအ္ပံ့တစ္ခု ျဖစေ္စရနယ္ခုက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းကိ ု ျမန္မာႏုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လပု္ငန္း 

ရွင္မ်ား အသင္းက ေရးဆြဲျခင္းျဖစသ္ည္။ 

 

ယခုက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းသည္ ကုမၸဏီမ်ားက တာဝန္ယူေသာ လုပ္ငန္းအေလအ့ထကိ ု မိမိသေဘာ 

ဆႏၵအေလွ်ာက္ ေလက့်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးရနအ္တြက္ ျပဌာန္းျခင္းျဖစသ္ည္။ ဤစည္းကမး္တြင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ 

တာဝနယ္ူမႈႏွင့္ သက္ဆိင္ုေသာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားကိ ု အေထာကအ္က ူ ျဖစေ္စ 

ႏိုင္မည့္အခ်ကမ္်ား အၾကံျပဳထားသည္။ (ျမန္မာႏုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လပု္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အဖြဲ႕ဝင္ကမုၸဏီ မ်ားသည္) 

ဤက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကိ ု အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္အသံုးခ်ရန္မွာ တစဆ္င့္ၿပီး တစဆ္င့္ 

လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤက်င့္ဝတဆ္ိုငရ္ာစာတမး္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စီးပြားေရး ဆိုငရ္ာ 

တာ၀နသ္လိုပ္ငနး္စဥ္ စံႏႈန္းမ်ားကိ ု သင့္ေလ်ာ္မွ်တသလိ ု အသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္ၿပးီ အျပည့္အဝ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည္အထ ိ စြဲကိုငလ္ုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထို႕အျပင္ အလားတူျဖစ္ေသာ က်င့္၀တ ္ စံႏႈန္း 

သတ္မွတေ္ဆာင္ရြက္မႈကိ ု ကုမၸဏီမ်ားမ ွ ၎တို႕ထကံနု္ၾကမး္တင္သြင္းသ ူ (Suppliers)ႏွင့္ ၎တို႔၏ လက္ေဝခံ 

(Subcontractors) မ်ားကိလုည္းအသိေပး၍ လိကု္နာေဆာင္ရြက္ရန ္ႏႈိးေဆာ္ရမည္။ 

 

 

 

၁၁၁၁ MGMA ၏ ၃၀၀ အထက္ျဖစ္ေသာ ကမုၸဏီအမ်ားစုမွာ ထတုလ္ုပမ္ႈလုပ္ငန္းရင္ွမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း အဖြဲ႔အစည္းတြင ္

အျခားဆက္ႏြယလ္်ကရ္ွိေသာ ဒီဇိုင္းဆိငု္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရည္အေသြး အကျဲဖတက္ုမၸဏီမ်ား၊ ဖကရ္ွင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားသကဆ္ိုငရ္ာ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ပါဝင္ေနျပီး ၎တို႔ပါဝငလ္ိုမႈကိလုည္း ႀကိဳဆိုလ်က္ရိွသည္။ 
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ဤက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းပါ အခ်ကအ္လက္မ်ားသည္အျပည္ျပည္ဆိုငရ္ာ အသအိမတွ္ျပဳထားသည့္ 

အလပု္သမား စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းထတု္ျပနခ္်က္မ်ားကိအုရင္းခံေရးဆြဲ၍ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ (ILO) အျပည္ျပည္ဆိုငရ္ာ အလပု္သမားအဖြဲ႔အစည္းမွ ေၾကျငာထားေသာ အလုပခ္ြင္ 

အေျခခံစည္းမ်ဥ္း ႏွင့္ ရပိင္ုခြင့္မ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကလုသမဂၢမ ွ လမး္ၫႊန္ထားေသာ 

အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ တရားဝင္သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ႏုိင္ငတံကာအဖြဲ႕အစည္း လုပ္ငနး္မ်ား 

အတြက ္ခ်မတွထ္ားေသာ(OECD) လမ္းၫႊန္မႈမ်ားပါ၀င္သည္။ 

ဤအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈမ်ားကိ ုကုမၸဏီႏွင့္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လိကု္နာ က်င့္သံုး 

ေဆာင္ရြက္ရမည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ တာဝနျ္ဖစသ္ည္။ ကုမၸဏီမ်ားမလွည္း မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းကိ ုစီးပြားေရးအရ 

ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တစ္ခ်နိ္တည္းမွာပင္ စီးပြားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္လည္း 

က်င့္ဝတ္မွာပါဝင္သည့္ လိကု္နာရမည့္အခ်က္မ်ားကိ ု ထည့္သြင္း လုပ္ေဆာင္ သင့္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

ျပည္တြင္းဥပေဒႏွင့္ ထတု္ျပန္ခ်က္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ မႈမ်ားထက ္ အလုပသ္မားမ်ားကိ ု

ပိုမိုကာကြယ္မႈ ေပးႏုိင္ခဲ့လွ်င္ ျပည္တြင္းဥပေဒကိုသာ အတည္ျဖစသ္ည္။    

၁၁၁၁။။။။အမ်ိဳ းသားဥပေဒႏအမ်ိဳ းသားဥပေဒႏအမ်ိဳ းသားဥပေဒႏအမ်ိဳ းသားဥပေဒႏွင့္ွင့္ွင့္ွင့္စညး္မ်ဥး္မ်ားစညး္မ်ဥး္မ်ားစညး္မ်ဥး္မ်ားစညး္မ်ဥး္မ်ားကုိကုိကုိကုိ    ေလးစားလုိက္နာျခငး္ေလးစားလုိက္နာျခငး္ေလးစားလုိက္နာျခငး္ေလးစားလုိက္နာျခငး္ 

 ကုမၸဏီမ်ားသည္တည္ဆဥဲပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ု မျဖစ္မေန ေလ့လာရမည္။ အမ်ိဳးသားဥပေဒတြင္ 

မေဖာ္ျပထားေသာ (သို႔)အားနည္းသည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားရိွခဲ့ပါကကုမၸဏီမ်ားသည္ ဤက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ 

လိကု္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၂၂၂၂။။။။တာဝနယူ္ေသာလုပင္နး္မ်ား၏တာဝနယူ္ေသာလုပင္နး္မ်ား၏တာဝနယူ္ေသာလုပင္နး္မ်ား၏တာဝနယူ္ေသာလုပင္နး္မ်ား၏    က်င့္သုံးမႈကုိက်င့္သုံးမႈကုိက်င့္သုံးမႈကုိက်င့္သုံးမႈကုိ    အေျခခကံ်က်နားလညျ္ခငး္အေျခခကံ်က်နားလညျ္ခငး္အေျခခကံ်က်နားလညျ္ခငး္အေျခခကံ်က်နားလညျ္ခငး္    

ကုမၸဏီမ်ားသည္ လုပ္ငနး္ေဆာင္ရြကေ္နေသာ လမူႈပတ္ဝနး္က်င္၏ တစ္စတိတ္စ္ပိုင္းျဖစသ္ည့္အေလ်ာက ္

ထိုပတ္ဝန္းက်င္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိးုတက္မႈႏွင့္ သာယာဝေျပာေရးကိ ု ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလႈပရွ္ားမႈမ်ားမတွဆင့္ အေထာက ္

အကူျပဳရမည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတိ႕ု၏ စီးပြားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ တိကု္႐ိကု ္ (သို႔မဟုတ)္ 

သြယ္၀ိုက၍္ လူမႈစီးပြားဆိင္ုရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ မည့္သို႔ သကေ္ရာက္မႈ ရိွသည္ကိ ု

သိရွိနားလည္ရမည္။ ကုမၸဏီမ်ားမ ွ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝနယ္ူမႈ၊ ႐ုိးသားမႈႏွင့္ 

ဂုဏ္သကိၡာရိွမႈကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရမည္။ အလုပသ္မားႏွင့္ စီမံမႈဆိုငရ္ာ အပိုင္းတို႔မွလည္း 

လာဘ္ေပးလာဘယ္ူျခင္းႏွင့္ အဂတလိိုက္စားမႈကိ ု မည္သည့္အသြင္မ်ိဳးႏွင့္မွ လက္မခံပါ။ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစးီပြား၊ 

အလပု္သမား၏ ကိယု္ပိုငအ္က်ိဳးစးီပြားကိ ု ႏွစ္ဖကစ္လံုးမွ ေသခ်ာၾကပ္မတ္စြာ ခြဲျခားထားရမည္။ အလပု္သမားမ်ား၊ 

စီးပြားေရးလပု္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ ေဖာကသ္ည္မ်ားႏွင့္ မွ်တေျဖာင့္မတ္ ဆကဆ္ံမႈမူဝါဒကိ ု  အခ်ိနတ္ိုင္းတြင္ က်င့္သံုး ရမည္။ 

စီးပြားေရးစာခ်ဳပ္မ်ားကိ ု ခ်ဳပ္ဆိုၿပးီလွ်င္ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မ ွ မေျပာင္းလပဲဲ တေလးတစား လိကု္နာရ မည္။ 

စီးပြားေရးႏွင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ားကိ ုႏွစ္ဖက္စလံုးမွ မေပါကၾ္ကားေစရန ္ထိနး္သမိ္း ရမည္။ 
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၃၃၃၃။။။။လူ႔လူ႔လူ႔လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚအေလးထားမႈအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚအေလးထားမႈအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚအေလးထားမႈအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚအေလးထားမႈ    

 လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိ ု သတ္မွတထ္ားေသာ စည္းမ်ဥ္းေဘာင္အတြင္း၌ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာကရ္န္မွာ 

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကိ ု အေလးထားလက္ခံရန္မွာ အဘက္ဘက္မ ွ လပု္ေဆာင္ရန ္

ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အတိုင္းအတာမ်ားကိ ု နားလည္သေဘာေပါကထ္ားေသာ ကိုယပ္ိုင္လုပင္န္းမ်ား၏ တာ၀န္ယမူႈ ပင္ျဖစ္သည္။ 

ကလုသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရား၂၂၂၂အရ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ယင္းတို႕၏ 

ကိယု္ပိုငလ္ုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာကမ္ႈဆိင္ုရာမ်ားကိ ု ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 

စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတသ္က၍္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈက သသိာထင္ရွား ေပါပ့ါးေစရန ္

လံု႔လ၀ီရယိစိကု္၍ ႀကိဳးစားအားထတု္ရမည္။ ကုမၸဏီမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 

သက္ဆိုငရ္ာကုမၸဏီမ်ားသည္ ျပႆနာကိ ု မွန္ကန္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက ္ လိအုပခ္်က္မ်ားႏွင့္ 

အေၾကာင္းျပခ်က္ခိုငလ္ံုစြာျဖင့္ တုန္႔ျပန္ႏုိင္ရမည္။ ကုမၸဏီမ်ား၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ား (ထတုက္ုန္မ်ား၊ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအ၀င္) ႏွင့္ပတသ္က၍္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားတြင္မ ူ ကုမၸဏီမ်ားသည္ 

သက္ဆိုငရ္ာတာ၀န္ရွသိူမ်ားအား စြန္႔စားမႈေလ်ာပ့ါးေစရန ္ တြနး္အားေပးျခင္း၊ စီးပြားေရး ကြန္ရက္မ်ားတြင္ 

အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာကခံ္ရမႈမ်ားကိ ုထိေရာက္စြာ ကိုငတ္ြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန ္တြန္းအားေပး သင့္သည္။ 

 

    

၄၄၄၄။။။။    အလုပသ္မားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္လုပင္နး္ခြငအ္ေျခအေနမ်ားအလုပသ္မားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္လုပင္နး္ခြငအ္ေျခအေနမ်ားအလုပသ္မားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္လုပင္နး္ခြငအ္ေျခအေနမ်ားအလုပသ္မားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္လုပင္နး္ခြငအ္ေျခအေနမ်ား    

အသင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလပု္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ ွ သတ္မွတထ္ားေသာ စံညႊန္း(၈)ခ်က္္္္၃၃၃၃    

ကိုေလးစားလိကု္နာၿပီး ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ၊ လသူားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈရွေိသာ လုပင္န္းခြင္ ပတ၀္န္းက်င္ကို 

ေဖာ္ေဆာင္ရန ္တာဝန္ရွိပါသည္။ 

၄။၄။၄။၄။    ((((ကကကက) ) ) ) ကေလးအလုပသ္မားမ်ားကေလးအလုပသ္မားမ်ားကေလးအလုပသ္မားမ်ားကေလးအလုပသ္မားမ်ား    ေလ်ာန့ညး္ပေပ်ာက္ရန္ေလ်ာန့ညး္ပေပ်ာက္ရန္ေလ်ာန့ညး္ပေပ်ာက္ရန္ေလ်ာန့ညး္ပေပ်ာက္ရန္အအအအတြတြတြတြက္က္က္က္    ထိေထိေထိေထိေရာက္ေသာရာက္ေသာရာက္ေသာရာက္ေသာ    ျပဳျပငေ္ဆာငရ္ြက္မႈျပဳျပငေ္ဆာငရ္ြက္မႈျပဳျပငေ္ဆာငရ္ြက္မႈျပဳျပငေ္ဆာငရ္ြက္မႈ        

ျပဳျျပဳျျပဳျျပဳျခငး္။ခငး္။ခငး္။ခငး္။    

ကေလးလုပသ္ားမ်ား မိမိ္လပု္ငန္းခြင္အတြင္း ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ရန ္ အသင္းဝင္ကမုၸဏီမ်ားမ ွ သံဓိဌာန ္ ခ်မတွ၍္ 

ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရန ္ လိုအပသ္ည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြကရ္န ္အလို႔ငွာ အသက(္၁၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလး အလပု္သမားမ်ားအား 

ခန္႔အပတ္ာဝနေ္ပးျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ထိေရာက္မႈရိွေသာ သက္၄ျပည့့္ စစ္ေဆးျခင္းကိ ု ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြကၿ္ပီးမွသာလွ်င္ ၊ 

အသင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားမ ွအလုပ္ခန္႔အပ္ရမည္။ 

 အကယ၍္ ကေလးလုပသ္ားမ်ားအား ခန္႔ထားၿပီးျဖစပ္ါက ထိုကေလးအလုပသ္မားမ်ားအား အလုပ ္ ထုတပ္စ္ျခင္း၊ 

တာဝန္မ ွရပ္စဲျခင္းမျပဳရန္၊ ထိကုေလးလုပ္သားမ်ားအား ဥပေဒေၾကာင္းအတြင္းမွ ေပါ့ပါးေသာ အခ်နိ္ပိုင္း အလပု္တာဝနက္ိ ု

ေပးအပရ္န္ႏွင့္ အသင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားမ ွ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ၎တို႔၏ လူမႈဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ အစီအစဥ္မ်ား 

 

၂၂၂၂ အေျခခကံ်ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့့္ လုပင္န္းခြင္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ILO ႏွင့္ အျပည္ျပညဆ္ိုငရ္ာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာခ်က္မ်ားမ ွ

လူ႔အခြင့္အေရးဆိငု္ရာ မ်ားကိုမွီျငမ္းအေျခခထံားသည။္ 
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ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ပါကေက်ာင္းပညာေရး (သို႔) အျခားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာရပ္မ်ား 

ဆည္းပးူႏုိင္ရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

၄။၄။၄။၄။    ((((ခခခခ))))        လူငယ္လုပသ္ားမ်ားလူငယ္လုပသ္ားမ်ားလူငယ္လုပသ္ားမ်ားလူငယ္လုပသ္ားမ်ားအတြက္အတြက္အတြက္အတြက္    ကာကြယ္မႈႏကာကြယ္မႈႏကာကြယ္မႈႏကာကြယ္မႈႏွင့္ွင့္ွင့္ွင့္    ကြ်ကြ်ကြ်ကြ်မး္က်ငမ္ႈမး္က်ငမ္ႈမး္က်ငမ္ႈမး္က်ငမ္ႈတုိးတက္ေအာငရ္ြက္ျခငး္တုိးတက္ေအာငရ္ြက္ျခငး္တုိးတက္ေအာငရ္ြက္ျခငး္တုိးတက္ေအာငရ္ြက္ျခငး္။။။။    

 အသင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူငယ္မ်ားအား ထေိရာက္စြာကာကြယ္မႈျပဳရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ 

တိုးတက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္အသအိမတွ္ျပဳရန ္ လိုအပသ္ည္။ လူငယ္အလုပသ္မားမ်ားအား ၎တို႔၏ က်န္းမာေရး 

ထိခိကု္ႏုိင္ေသာ၊ လံုျခံဳစတိခ္်မႈမရိွေသာ (သို႔) အႏၱရာယ္ရွိေသာလုပ္ငနး္တာဝန္မ်ား ေပးအပ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း မျပဳရန္။ 

ထို႔အျပင္ ညဆိင္ုးဆင္းျခင္း၊ အႏၱရာယ္ရွေိသာ စကယ္ႏၱရားမ်ား၊ ဓာတုေဗဒေဆးမ်ား ကိုငတ္ြယ္ေစျခင္း ႏွင့္ 

ပိတ္ျဖတ္စက္မ်ားကိလုည္း ကိုငတ္ြယ္အသံုးျပဳျခင္း မျပဳေစရ။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လူငယ္အလုပသ္မားမ်ားအတြက္ 

က်န္းမာေရးႏွင့္လံုျခံဳေရး အသိပညာေပးျခင္းမ်ားကိ ုေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလပု္ရနအ္တြက ္ႏႈိးေဆာ္ရမည္။ 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

၄။၄။၄။၄။    ((((ဂဂဂဂ) ) ) ) အဓမၼခိငုး္ေစမႈအဓမၼခိငုး္ေစမႈအဓမၼခိငုး္ေစမႈအဓမၼခိငုး္ေစမႈ    ပေပ်ာက္ေစျခငး္။ပေပ်ာက္ေစျခငး္။ပေပ်ာက္ေစျခငး္။ပေပ်ာက္ေစျခငး္။    

အသင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အလပု္သမားမ်ားအား ၎၏ဆႏၵ မပါဝင္ဘ ဲအတင္းအဓမၼခုိင္းေစမႈမ်ားကိ ုတင္းၾကပစ္ြာ 

တားျမစ္သည္။ အလပု္သမားမ်ားအား အဓမၼခိုင္းျခင္းမျပဳရန္၊ မေဆာင္ရြက္ပါကအျပစ္ေပးျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈျပဳျခင္း (သို႔) 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမျပဳရန္။ အလပု္သမားမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားရာတြင္ လုပ္ငန္း/ ကုမၸဏီမ်ားမ ွ စေပၚေငြေတာင္းခံ 

ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္မ်ား ထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရး စာရြက္စာတမး္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားကိ ု

ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားလည္း မျပဳလုပရ္န္။ အလုပသ္မားတိင္ုးသည္ အလုပ္မ ွႏႈတထ္ြကရ္ာတြင္ ဥပေဒတြင္သတ္မတွထ္ားေသာ 

ကာလအပိင္ုးအျခားအတိုင္း အလပု္ရွငထ္ ံႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားၿပီးပါက အလုပ္မႏွႈတထ္ြကခ္ြင့္ရွိသည္။ 

    

    

 

၃၃၃၃ ဤက်င့္ထံုးမ်ားသည ္ILO ၏ အေျခခသံေဘာတညူီမႈ(၈)ခ်က္မ ွနမူနာယထူားျခင္း ျဖစသ္ည္။၎(၈)ခ်ကမ္ွာ- 

• အလုပသ္မားဖိႏိွပမ္ႈ(သေဘာတညူီမႈအမွတ ္၂၉ ) 

• အသင္းအဖြဲ႔လြတလ္ပ္မႈ ႏွင့္ အဖြဲ႔အစညး္ဆိုငရ္ာ ကာကြယ္မႈ(သေဘာတညီူမႈအမွတ ္၈၇ ) 

• စီစဥႏုိ္င္မႈ အခြင့္အေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွႏိိႈင္းႏုိင္မႈ လြတလ္ပခ္ြင္(့သေဘာတညူမီႈအမွတ ္၉၈ ) 

• မွ်တေသာေပးေငြ(သေဘာတညူမီႈအမတွ ္၁၀၀ ) 

• အလုပသ္မားဖိႏိွပ္မႈ ဖ်ကသ္မိ္းခြင့္(သေဘာတညူီမႈအမတွ ္၁၀၅ ) 

• ခြဲျခားဆကဆ္ံမႈ၊ အလုပခ္န္႔ထားမႈႏွင့္ လုပင္န္းခြင(္သေဘာတညူမီႈအမတွ ္၁၁၁ ) 

• အလုပစ္တငလ္ုပက္ိုငရ္န ္အနည္းဆံုးရွိရမည့္ အသက္အရြယ(္သေဘာတညူမီႈအမွတ ္၁၃၈ ) 

• ကေလးအလုပသ္မားမ်ားကိ ုဆိုးဝါးစြာခိငု္းေစမႈ (သေဘာတညူီမႈအမတွ ္၁၈၂ ) 

၄၄၄၄ ျမန္မာႏုိင္ငကံိ ုကမာၻ႔ဘဏ္မ ွဖြံ႔ျဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ ္သတမ္ွတထ္ားသည။္အဝတ္အထည္က႑တြင ္လူငယလ္ုပသ္ားမ်ားအတြက ္
ပညာေရးႏွင့္ေက်ာင္းတက္ႏုိင္ရန ္အခြင့္အေရးမွာ မရွိသေလာကန္ည္းပါးသည။္ထို႔ေၾကာင့္ MGMA အေနျဖင့္ အရြယမ္ေရာကေ္သးေသာ 
အလုပသ္မားမ်ားအတြက ္သင့္ေလ်ာ္မည့္ အစီအစဥမ္်ားကိ ုေထာက္ပံ႔ေပးသြားျပီး လူငယ္အလပု္သမားမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ ေျဖရွင္းႏုိင္မႈမ်ား 
လုပေ္ဆာင္ေပးသြားမညဟ္ ုလံုးဝကတိျပဳထားသည္။ 
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၄။၄။၄။၄။    ((((ဃဃဃဃ) ) ) ) အလုပခ္ြအလုပခ္ြအလုပခ္ြအလုပခ္ြငအ္တြငး္ငအ္တြငး္ငအ္တြငး္ငအ္တြငး္    ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    အလုပခ္န္႔ခ်နိအ္တြငး္အလုပခ္န္႔ခ်နိအ္တြငး္အလုပခ္န္႔ခ်နိအ္တြငး္အလုပခ္န္႔ခ်နိအ္တြငး္    ခြဲျခားဆက္ဆံမႈခြဲျခားဆက္ဆံမႈခြဲျခားဆက္ဆံမႈခြဲျခားဆက္ဆံမႈ    မရွေိစျခငး္။မရွေိစျခငး္။မရွေိစျခငး္။မရွေိစျခငး္။    

အသင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းႏွင့္ အလုပခ္န္႔ခ်ိန္အတြင္း ခြဲျခားဆကဆ္ံမႈမ်ား မရိွေစရန္ 

တာဝနယ္ူေဆာင္ရြက္ရမည္။လူမ်ိဳးေရး၊ဘာသာေရး၊က်ား/မ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ကိုးကြယ္မႈ ကဲသ့ို႔ အေၾကာင္းခ်က္မ်ားေပၚ 

မူတည္၍ ႏွိမ္ခ်ဆကဆ္ံျခင္းမ်ား မျပဳရန္။ ထို႔အျပင္ လုပေ္ဆာင္ခ်က၊္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း တူညီမႈရွိေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ 

အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳ းသမီးဟ ုခြဲျခားဆကဆ္ံျခင္းမျပဳဘ ဲတနး္တူအခြင့္အေရး ေပးအပ္ရန ္လိုအပ္ေပသည္။ 

၄။၄။၄။၄။    ((((ငငငင) ) ) )     လြတ္လပစ္ြာလြတ္လပစ္ြာလြတ္လပစ္ြာလြတ္လပစ္ြာ    သငး္ဖြဲ႕ႏုိငျ္ခငး္ႏွင့္သငး္ဖြဲ႕ႏုိငျ္ခငး္ႏွင့္သငး္ဖြဲ႕ႏုိငျ္ခငး္ႏွင့္သငး္ဖြဲ႕ႏုိငျ္ခငး္ႏွင့္    စေုပါငး္ညႈိႏႈိငး္စေုပါငး္ညႈိႏႈိငး္စေုပါငး္ညႈိႏႈိငး္စေုပါငး္ညႈိႏႈိငး္    ေဆာငရ္ြက္ေစႏုိငျ္ခငး္။ေဆာငရ္ြက္ေစႏုိငျ္ခငး္။ေဆာငရ္ြက္ေစႏုိငျ္ခငး္။ေဆာငရ္ြက္ေစႏုိငျ္ခငး္။    

အလပု္သမားတိုင္းသည္ ၄င္း၏ကိယု္ပိုငေ္ရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ အလပု္သမားအဖြဲ႔အစည္းဖြဲ႕ႏိုင္ျခင္း (သို႔) အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ 

ေရာက္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။ အသင္းဝင္ကမုၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း အလုပသ္မားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ကိ ု

ေလးစားမႈျပဳျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳျခင္းျဖင့္ လုပ္ငနး္ခြင္ဆကဆ္ံေရး ဖြံၿဖိဳးတိးုတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန ္

လိုအပ္သည္။ အလုပသ္မားအဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းသည္ကိ ု မႏွစ္သက္ေသာ အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ အလုပသ္မားအဖြဲ႕အစည္း 

တာဝန္ခ၊ံ အမႈေဆာင္မ်ားအား အလုပမ္ွထတု္ပယ္ျခင္း၊ ရာထးူခ်ျခင္း (သို႔) ထတု္ပယ္ ျခင္းမ်ား မရိွေစရန္။ ဥပေဒမ ွ

သတ္မွတခ္ြင့္ျပဳထားေသာ အေျခအေနအတိင္ုး အလုပသ္မား တာဝန္ခ ံမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳရန္။ 

၄။၄။၄။၄။    ((((စစစစ)  )  )  )  အလုပသ္မားအလုပသ္မားအလုပသ္မားအလုပသ္မားမ်ားအားမ်ားအားမ်ားအားမ်ားအား    စာနာေထာက္ထားမႈျပဳျခငး္။စာနာေထာက္ထားမႈျပဳျခငး္။စာနာေထာက္ထားမႈျပဳျခငး္။စာနာေထာက္ထားမႈျပဳျခငး္။    

အသင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္ရွိ အရာထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ အလုပသ္မားမ်ား၏ ကိယု္ပိုင ္ဂုဏ္သိကၡာကိ ု

အသအိမတွ္ျပဳ ဆက္ဆရံမည္။ ရုိင္းျပမေလ်ာညီေသာ ေျပာဆိုမႈ၊ ဆကဆ္ံမႈမ်ား မရိွေစရနႏွ္င့္ ခ်မတွထ္ားေသာ 

စည္းကမ္းမ်ား ေဖာက္ဖ်ကေ္သာ အလုပသ္မားမ်ားကိလုည္း ကိုယထ္လိက္ေရာကက္်ဴးလြနျ္ခင္း (သို႔) စတိ္ပိုင္းဆိုငရ္ာ 

ထိခိကု္ေစႏုိင္ေသာ အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ ျပစဒ္ဏ္ေပးအေရးယူျခင္းမ်ား မျပဳရန္။ 

၄။၄။၄။၄။    ((((ဆဆဆဆ))))    လုပခ္လစာလုပခ္လစာလုပခ္လစာလုပခ္လစာ    ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    အျခားခစံားခြင့္မ်ားအျခားခစံားခြင့္မ်ားအျခားခစံားခြင့္မ်ားအျခားခစံားခြင့္မ်ား    

ပံုမွန္အလုပ္ခ်နိ္တြင္ ရရိွေနေသာ လုပ္အားခသည္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပဆ္ိုထားေသာ လုပ္ခလစာ (သို႔) တရားဝင္ 

လုပ္ခလစာေအာက ္ နိမ့္၍ေပးျခင္းမျပဳရန။္ အလုပသ္မားမ်ား၏ လုပ္ခလုပ္စာကိ ု သတ္မတွ္ခ်နိ္အတြင္းေပးရန္ႏွင့္ 

အျခားခံစားခြင့္မ်ားကိ ုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေပးရန္။လုပ္ခလစာေပးအပ္ရာတြင္လည္း အလုပ ္သမားမ်ား 

နားလည္ႏုိင္ေသာ၊ လစာ၏အေသးစတိ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ကိ ု တစ္ဥးီခ်င္း လစာရွငး္တမ္းျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးရန္။ 

အလပု္သမားမ်ား၏ လုပ္ခလစာမ ွတရားမဝင္ေသာ ၊ အေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရိွေသာ၊အထူးသျဖင့္ စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က၍္ 

ေပးေသာျပစဒ္ဏ္မ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း မျပဳလုပရ္န္။ 

၄။၄။၄။၄။    ((((ဇဇဇဇ))))        အလုပခ္်နိႏွ္င့္အလုပခ္်နိႏွ္င့္အလုပခ္်နိႏွ္င့္အလုပခ္်နိႏွ္င့္    အခ်နိပ္ိအုလုပခ္်နိမ္်ားအခ်နိပ္ိအုလုပခ္်နိမ္်ားအခ်နိပ္ိအုလုပခ္်နိမ္်ားအခ်နိပ္ိအုလုပခ္်နိမ္်ား    

အထည္ခ်ဳပလ္ုပ္ငန္းတြင္ ျပည္တြင္းဥပေဒမွသတ္မတွထ္ားသည့္ ပံုမုန ္ တစ္ပတ္အလုပလ္ုပ္ခ်ိနသ္ည္ ၄၄နာရီ 

(တစ္ရက္၈နာရီ, စေနေန႔ ၄နာရီ) ထကမ္ေက်ာ္လြန္ရ။ အလုပ္ရုႏွံင့္ အလုပသ္မားဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနမွ 

သတ္မွတခ္ြင့္ျပဳေပးသည့္ နာရီအတိုင္းလုပက္ိုင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ပံုမွန္ အခ်ိန္ပိလုပု္ခ်ိနက္ိ ု တေန႔လၽွင ္ ၃နာရီႏွင့္ စေနေန႔ 

တြင္ ၅နာရီ ထိသတ္မတွ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အလပု္သမားမ်ား က်န္းမာေရးကိ ု ေရွးရႈ့၍ 
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အထည္ခ်ဳပလ္ုပ္ငန္းရွငအ္သင္း ႏွင့္ အသင္းဝင္မ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပသ္မား အဖြဲ႕အစည္းမ ွ

သတ္မွတထ္ားေသာ တစ္ပတ္အလုပခ္်ိန ္အမ်ားဆံုး ၆၀နာရီ သို႔ေရာက္ရွိ ေအာင္ အတတ္ႏုိင္ဆံုးႀကိဳးစားသြားမည္။ 

အခ်ိန္ပိ ု လုပ္ခတြက္ခ်ကမ္ႈသည္ အမ်ိဳးသားဥပေဒမွ သတ္မတွထ္ားသည့္အတုိင္း တြက္ခ်က္ေပးအပ္ရန္။ 

အလပု္သမားတိုင္းသည္ အလုပ္ရက(္၇)ရက ္တစ္ပတတ္ြင္(၁)ရကအ္လုပမ္ွအနားေပးရနလ္ိုအပသ္ည္။  

အသင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားဥပေဒမွသတ္မတွထ္ားသည့္ ႏွစ္ျပည့္အလုပ္နားရကက္ိ ု လုပ္ခ လစာ 

အျပည့္ျဖင့္ ႏွင့္ တရားဝင္ အလုပ္နားရကတ္ို႔ကို ေလးစားေဆာင္ရြက္ရန္လိအုပသ္ည္။ 

၅။၅။၅။၅။    လုပင္နး္ခြငဆုိ္ငရ္ာလုပင္နး္ခြငဆုိ္ငရ္ာလုပင္နး္ခြငဆုိ္ငရ္ာလုပင္နး္ခြငဆုိ္ငရ္ာ    က်နး္မာေက်နး္မာေက်နး္မာေက်နး္မာေရးႏွင့္ေဘးကငး္မႈရးႏွင့္ေဘးကငး္မႈရးႏွင့္ေဘးကငး္မႈရးႏွင့္ေဘးကငး္မႈ    

ကုမၸဏီမ်ားသည္ မိမိအလပု္သမားမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းက်နး္မာေသာ အလုပ္ပတ္၀နး္က်င္တစ္ခ ု ဖန္တီး 

တည္ေထာင္ေပးမည္ဟ ု ကတိေပးသည္။ ေနထိုငစ္ရာ အေဆာင္ေပးေသာကမုၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း မမိိေထာက္ပံ ့

ထားေသာ အေဆာင္မ်ားကိ ုက်န္းမာေဘးကင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္တာ၀န္ရိွသည္။  

လုပ္ငနး္ခြင္ေဘးကင္းက်န္းမာမႈကိ ုတည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပထ္ံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ ျဖစသ္ည္။  

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ က်နး္မာေရးဆိးုက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ထိခိကုမ္ႈအႏၱရာယ္မ်ား ေလွ် ာ့ခ်ႏုိင္သည့္ သင့္တင့္ ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ 

စီမံမႈမ်ားကိ ု ျပဳလုပ္ရမည္။ အထးူအားျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းမႈဆိင္ုရာ ကစိၥရပ္မ်ား အတြက ္ သင္တနး္ပုိ႔ခ်ျခင္းမ်ား 

အပါအ၀င္ တစက္ိယု္ရည္သံုးကာကြယေ္ရး ပစၥည္းကိရယိာကိုပါ အလပု္သမားမ်ား ကိကုုနက္်စရိတ္မက်ခံေစဘ ဲ

လုပ္ေဆာင္ေပးမည္။ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ ေလ၀င္ေလထြက္စနစ္ႏွင့္ အပူခ်ိန ္ သတ္မတွ္ခ်က္မ်ားကိလုည္း 

လုပ္ေဆာင္မည္။ ေသာကသ္ံုးေရ၊ အလုပသ္မားမ်ား စားေသာကရ္န္ေနရာႏွင့္ အိမသ္ာ မ်ားကိုပါ အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ 

စီစဥ္ေပးမည္။ 

ကုမၸဏီမ်ားသည္ အလုပ္ခြင္က်န္းမာေဘးကင္းေရးႏွင့္ပတသ္တ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက ္ တာ၀နရိွ္သ ူ အနည္းဆံုး 

တစ္ေယာကက္ိုခန္႔ထားရမည္။ အေရးေပၚကစိၥမ်ားအတြက ္ ေရွးဦးသူနာျပဳအစအီစဥ္ကဲသ့ို႔ေသာ 

ၾကိဳတင္ကာကြယျ္ခင္းမ်ားကိလုည္း ေလ့က်င့္လုပ္ေဆာင္ထားရမည္။ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က ္ မျပဳထား ေသာ္လည္း 

ထားရိွထားေသာ္လည္း အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ အလပု္သမားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ လုပ္ငန္းခြင္ ေနရာမွ ေဘးကင္းရာသို႔ 

ခ်က္ခ်င္းထြက္ခြာခြင့္ရွိသည္။ သင့္တင့္မွ်တေသာ မီးသတ္ေဆးဗူးအေရအတြက္၊ မီးၿငိမ္း သတ္ေရး ကိရယိာမ်ားအျပင္ 

အပ်က္အစီးၾကားမ ွ လြတေ္ျမာကႏုိ္င္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ လံုေလာကေ္သာ အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ားကို 

အခ်ိန္ျပည့္ထားရိွရမည္။ 

 

 

 

    

 

၅၅၅၅ အထည္အလိပ ္ထတုလ္ုပ္ျခင္း(ေတာကေ္လွ်ာကလ္ုပ္ေဆာင္ရေသာ အလုပ)္အတြက္ ၄၈ နာရ ီအထလိုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ ဥပေဒအရ ၁၉၅၁ 
အလုပရ္ံု အက္ဥပေဒအရ တစ္ပတ္အတြင္း အလပု္ခ်ိနတ္ြငပ္ါဝငသ္ည။္ဤဥပေဒအရ အထည္အလိပ္အလုပရ္ံုမ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုအလပုဆ္င္းရန ္(၁၂) 
နာရထီပမ္ံခြင့္ျပဳထားသည္။ 
၆ အလုပသ္မားမ်ားသည ္တနဂၤေႏြအလုပဆ္င္းရန္ ေတာင္းဆိုခရံေသာအခါ ဥပေဒအရသင့္ေလ်ာ္ေသာ အခေၾကးေငြကိ ုအနည္းဆံုး ၇ 
ရကတ္ြင ္အနည္းဆံုး တစရ္ကအ္နားေပးရမည့္အတြက ္အျခားတစ္ရကက္ိ ုအစားထိုးပတိေ္ပးရမည္ ျဖစသ္ည္။ 
 



7 

 

၆။၆။၆။၆။    ပတ္၀နး္က်ငဆုိ္ငရ္ာထိခိက္ုႏုိငမ္ႈႏွင့္ေရဆုိးပတ္၀နး္က်ငဆုိ္ငရ္ာထိခိက္ုႏုိငမ္ႈႏွင့္ေရဆုိးပတ္၀နး္က်ငဆုိ္ငရ္ာထိခိက္ုႏုိငမ္ႈႏွင့္ေရဆုိးပတ္၀နး္က်ငဆုိ္ငရ္ာထိခိက္ုႏုိငမ္ႈႏွင့္ေရဆုိးစြန္႔ပစျ္ခငး္စြန္႔ပစျ္ခငး္စြန္႔ပစျ္ခငး္စြန္႔ပစျ္ခငး္စမီခံန္႔ခြဲမႈစမီခံန္႔ခြဲမႈစမီခံန္႔ခြဲမႈစမီခံန္႔ခြဲမႈ    

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကိ ု ထိနး္သိမ္းရန ္ ကတိျပဳသည္။ မိမိတို႔ 

လုပ္ငနး္ေၾကာင့္ ပတ္၀နး္က်င္ထိခိကု္မႈႏွင့္ ရာသဦတုေျပာင္းလမဲႈကုိ တတ္ႏုိင္သမွ်ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန ္ သင့္တင့္ 

ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အစအီမံမ်ားကိလုုပ္ေဆာင္ရမည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပတ္၀နး္က်င္ႏွင့္ သင့္ျမတ္ျပးီ 

စြမ္းအင္ထိေရာကေ္သာ ထတု္လုပမ္ႈ တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္မႈဆိင္ုရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစက္ိ ု က်င့္သံုး 

လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လပုင္န္းရွင္မ်ားအသင္း အသင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရွားပါးေသာ သယံဇာတမ်ား ျဖစ္ေသာ 

ျမစ္ေၾကာင္းမ်ား၊ ေရအရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတသ္က၍္ အၿမဲသတိရွိၿပီး ေဒသတြင္း ပတ္၀န္းက်င္ကိ ု ကာကြယ္ရန ္ ခုိင္မာေသာ 

ကတိေပးသည္။ ေရေလွ်ာ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးဆိုးျခင္းလုပ္ငနး္အတြက္ ေရဆိးုစနစ ္ ျပနလ္ည္ သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ကို 

သင့္ေလ်ာ္ထိေရာက္ေသာနည္းလမး္မ်ားကိ ု အသံုးျပဳရမည္။ ထို႔ျပင္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပင္န္းရွင္မ်ားအသင္း 

အသင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေရဆိုးစနစ္ ျပနလ္ည္သန္႔စင္မႈႏွင့္ ပတသ္တ ္ ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ထိေရာက္ေသာ 

နည္းလမ္းမ်ားကိ ု အသံုးမျပဳေသာ ေရေလွ်ာ္ေဆးဆိးုျခင္း လုပ္ငနး္မ်ားဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ား (ျမန္မာျပည္တြင္း သို႔မဟုတ ္

ျပည္ပ)တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန ္ျငင္းဆနရ္မည္။  

အႏၱရာယ္ရွိျပးီ အဆပိ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားစြန္႔ပစ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ သင့္ေလ်ာ္ ေသာ 

စြန္႔ပစ္ေနရာမ်ားတြင္ ၄င္းပစၥည္းမ်ားကိ ုကိုငတ္ြယ္ရန္ ေလက့်င့္ေပးထားေသာသူမ်ားကသာ စြန္႔ပစ္ရမည္။  

၇။၇။၇။၇။    တစဆ္င့္ခကံနထ္တစဆ္င့္ခကံနထ္တစဆ္င့္ခကံနထ္တစဆ္င့္ခကံနထ္႐ိက္ုတာအျဖစင္ာွးရမး္မႈဆုိငရ္ာမ၀ူါဒ႐ိက္ုတာအျဖစင္ာွးရမး္မႈဆုိငရ္ာမ၀ူါဒ႐ိက္ုတာအျဖစင္ာွးရမး္မႈဆုိငရ္ာမ၀ူါဒ႐ိက္ုတာအျဖစင္ာွးရမး္မႈဆုိငရ္ာမ၀ူါဒ    

ကုန္ပစၥည္းေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာလုပ္ငနး္စဥ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေပၚသက္ေရာက္မႈမရိွေစရန ္ ကုမၸဏီမ်ား သည္ 

တတိယအဖြဲ႔မ်ားထံသို႔ တစဆ္င့္ခံကနထ္႐ုိက ္ တရားမ၀င္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းကုိေရွာင္ရာွးရမည္။ အလုပပ္မာဏေပၚ မူတည္ၿပီး 

တစဆ္င့္ခံကနထ္႐ုိက္ခ်ဳပဆ္ိရုန္ လိုအပလ္ာေသာအခါတိုင္းတြင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္တတိယအဖြဲ႔မ်ားကိ ု က်င့္၀တတ္ြင္ 

ေဖာ္ျပထားေသာ မူ၀ါဒလိအုပ္ခ်ကမ္်ားကို ေလးစားလိကုန္ာေစရမည္။ 

၈။၈။၈။၈။    သေဘာတူလက္ချံခငး္ႏွင့္သေဘာတူလက္ချံခငး္ႏွင့္သေဘာတူလက္ချံခငး္ႏွင့္သေဘာတူလက္ချံခငး္ႏွင့္    က်င့္သုံးျခငး္က်င့္သုံးျခငး္က်င့္သုံးျခငး္က်င့္သုံးျခငး္    အတိုငး္အတာအတိုငး္အတာအတိုငး္အတာအတိုငး္အတာ    

ဤက်င့္၀တက္ိ ု ျမန္မာႏုိင္ငအံထည္ခ်ဳပလ္ုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း မွ အသင္းဝင္ကမုၸဏီမ်ားအား မိမိသေဘာဆႏၵ 

အေလ်ာက ္ လိုကန္ာက်င့္သံုးျခင္းနိုင္ရန ္ အားေပးသည္။ စက႐ုံ္တစ္ခုခ်င္းစီအေနျဖင့္ ဤက်င့္၀တက္ိ ု စြဲစြဲၿမၿဲမလဲိကု္နာ 

က်င့္သံုးနိုင္မည့္ အေျခအေနေပးခဲလ့ွ်င္ မိမိ၏ စြမ္းေဆာင္မႈရွိေသာေဘာင္အတြင္း အတတ္နိုငဆ္ံုး ႀကိဳးစား က်င့္သံုးရမည္။ 

ဤက်င့္၀တက္ိ ု မည္သည့္ကုမၸဏီ စီးပြားေရးလပု္ငန္းစမု်ား မဆိ ု လိုက္နာက်င့္သံုးႏုိင္သည္။ တစခ္်ိနတ္ည္း မွာပင္ 

ကုမၸဏီမ်ားသည္မိမတိို႔ႏွင့္ ကနထ္႐ုိက္ဆိင္ုရာဆကႏ္ြယမ္ႈမ်ားရိွလာသည့္ေထာက္ပံသ့ူမ်ားႏွင့္တစဆ္င့္ခံ ကနထ္ရုိကတ္ာမ်ား 

ကိ ုဤက်င့္၀တတ္ြင္ တင္ျပထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို ေလလ့ာရန္ေတာင္းဆိုရမည္။  
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၉။၉။၉။၉။    က်င့္ဝတ္အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ျခငး္ဆုိငရ္ာႏွင့္က်င့္ဝတ္အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ျခငး္ဆုိငရ္ာႏွင့္က်င့္ဝတ္အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ျခငး္ဆုိငရ္ာႏွင့္က်င့္ဝတ္အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ျခငး္ဆုိငရ္ာႏွင့္    ေပါငး္စညး္အပုခ္်ဳပပ္ံုေပါငး္စညး္အပုခ္်ဳပပ္ံုေပါငး္စညး္အပုခ္်ဳပပ္ံုေပါငး္စညး္အပုခ္်ဳပပ္ံု 

ကုမၸဏီမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈ၀န္ယမူႈဆိုင္ရာမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားကိ ု မိမတိို႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုငရ္ာ 

လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြကရ္မည္။ က်င့္ဝတအ္ေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိင္ုရာႏွင့္ ေပါင္းစည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုကိ ု

ျပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ရွင္းလင္းေသာတာ၀န၀္တၱရားမ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား ႏွင့္ 

လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားပါ၀င္ေသာ သင့္ေတာ္သည့္ စီမံထိနး္ခ်ဳပ္စနစ္မ်ိဳးရိွရွိရမည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာျပီး တာ၀နယ္ူမႈ ရိွေသာ 

ေစာင့္ၾကည့္မႈဆိုသည္မွာ ျပင္ပမွေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိ ု ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈမ်ား အတြက္ 

လုပထ္ံုးလုပ္နည္းမ်ားကိလုည္း ေထာက္ပံခ့ြင့္ျပဳရန ္ ဆိလုိုသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ဆိုငရ္ာ 

စီမံျခင္းမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားက က်င့္၀တအ္ေကာင္အထည္ေဖာ္ ျဖစလ္ာေသာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က ္ မ်ားကိ ု ျပင္ဆင္ျခင္း 

ျပဳလုပရ္ပါမည္။  

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဤက်င့္၀တက္ိ ု အျပင္ပိင္ုးအရေရာ အတြင္းပိုင္းအရပါ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ လြတလ္ပစ္ြာ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပါ၀င္ပတသ္က္ေနသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

၁၀။၁၀။၁၀။၁၀။    အျငငး္ပြားမႈမ်ားအျငငး္ပြားမႈမ်ားအျငငး္ပြားမႈမ်ားအျငငး္ပြားမႈမ်ား    ၊၊၊၊    နစန္ာမႈမ်ားႏွင့္နစန္ာမႈမ်ားႏွင့္နစန္ာမႈမ်ားႏွင့္နစန္ာမႈမ်ားႏွင့္    တိုငၾ္ကားမႈမ်ားတိုငၾ္ကားမႈမ်ားတိုငၾ္ကားမႈမ်ားတိုငၾ္ကားမႈမ်ား        

အလပု္သမားမ်ားသည္ စက္႐ံုမူ၀ါဒမ်ား ၊ လုပထ္ံုးလုပ္နည္းမ်ား သို႔မဟတု ္ အလပု္ခြင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 

ပတသ္ကျ္ပီး အဆင္မေျပမႈမ်ားရိွပါက ထုတေ္ဖာ္အေၾကာင္းၾကားခြင့္ရိွသည္။  အမည္ေဖာ္ျပရန ္ မလိုေသာ အႀကျံပဳ 

ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား ရရိွႏိုင္ရန္အတြက ္ စက္႐ံုတစ္႐ံုျခင္းစီတြင္ အၾကံျပဳစာထည့္ရန္ေသတၱာ(ဗူး) ထားရိွသင့္သည္။ 

ကုမၸဏီမ်ားသည္ စက္ရံုအလုပသ္မားမ်ားႏွင့္ သကဆ္ိင္ုေသာ နစ္နာမႈမ်ားအေပၚ ေဆာင္ရြကေ္ပးမႈ ႏွင့္ ေဆာင္ရြက ္

ေပးႏုိင္မႈမ်ားကိ ု တုိးတက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရမည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာကခ္်င္းစ၏ီ ထတု္ေဖာ္ 

ေျပာၾကားမႈမ်ားကိ ုဒဏ္ခတျ္ခင္း သို႔မဟုတ ္မည့္သည့္ လက္တုန္႔ျပန္ျခင္းမ ွမျပဳလုပရ္။  

က်င့္၀တက္ိုခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ပတသ္က္ျပီး ထတု္ေဖာ္အေၾကာင္းၾကားလိုပါက (သို႔) သတင္းအခ်ကအ္လက ္

သိရွိရယလူုိပါက  ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပလ္ုပ္ငနး္ရွင္မ်ားအသင္းကိ ု မည္သည့္အခ်ိနတ္ြင္မဆိ ု လကူိယုတ္ိုင္ျဖစ္ေစ 

ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ အမည္ေဖာ္ျပရန္ မလိုအပပ္ ဲဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။  

၁၁။၁၁။၁၁။၁၁။    ျပငဆ္ငျ္ခငး္ႏွင့္ျပငဆ္ငျ္ခငး္ႏွင့္ျပငဆ္ငျ္ခငး္ႏွင့္ျပငဆ္ငျ္ခငး္ႏွင့္    အသိေပးျခငး္အသိေပးျခငး္အသိေပးျခငး္အသိေပးျခငး္    

ဤက်င့္၀တက္ိုျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္စက္႐ံုတိုင္းတြင္ထားရိွရမည္ျဖစ္ျပီးအမ်ားျမင္သာေသာ အလုပ္ခြင္ေနရာမ်ား 

တြင္ျပသထားရမည္ျဖစသ္ည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဤက်င့္၀တတ္ြင္ပါ၀င္ေသာတန္ဖိုးႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိ ု

ႏႈတ္ျဖင့္ ရွင္းျပရမည္ျဖစ္သလုိ လိုအပ္ပါက လုပသ္ားမ်ားကိလုည္း သင္တန္းေပး ရွင္းျပရမည္ျဖစသ္ည္။  

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဤက်င့္၀တက္ိ ုမိမိတုိ႔စီးပြားေရးလပု္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ အလုပ္ရွာ ေဖြသူမ်ား၊ 

တစ္ျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငနး္တြင္ပါ၀င္သူမ်ား ကိလုည္း ရွင္းလင္းတင္ျပရမည္ျဖစသ္ည္။ ဤ က်င့္၀တသ္ည္ 

ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပလ္ုပ္ငနး္ထတု္လုပသ္ူမ်ား၏ အဓိကက်ေသာတန္ဖိုးမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစသ္ည္။  
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အထည္ခ်ဳပလ္ုပ္ငန္းသည္ ဤက်င့္၀တ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားကိ ု လိကု္နာက်င့္ၾကံေၾကာင္း 

သိရွိႏုိင္ၾကေစရန ္ ဤက်င့္၀တက္ိ ု ျမန္မာႏုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လပု္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အင္တာနကစ္ာမ်က္ႏွာတြင္ 

အမ်ားျပည္သူၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ တင္ျပထားမည္ျဖစသ္ည္။ ဤက်င့္၀တက္ိ ု ျမန္မာႏုိင္ငအံထည္ခ်ဳပ ္ လုပ္ငနး္ရွင္မ်ား အသင္း 

အလပု္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔က ႏွစ္စဥ္ျပနလ္ည္သံုးသပ္ျပီး လိအုပ္ပါက ျပင္ဆင္မႈမ်ားကိ ုျပဳလုပသ္ြားမည္ ျဖစသ္ည္။  

 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးသည္။ 


