
ထုိငး့ ယူနီယဵ  
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ  
အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့ 
 
 

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 

 

မိမိတုိ႔အာ့ ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူမ္ာ့နြငံး လုပးေဖားကုိငးဖကးအ်ဖစး လုပးကုိငး်ခငး့  

မိတးဆကး  

လူတစးဦ့ခ္ငး့၏ အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ လူ႔အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ ေလ့စာ့လ္ကး ယခုမြစ၍ ထိုငး့ယူနီယဵဟု 
ေခၚေွၚသုဵ့စျသဲျာ့မညးံ ထုိငး့ယူနီယဵ အုပးစု အမ္ာ့ဆုိငး ကုမၸဏီ လီမီတကးႏြငး ံ ယငး့၏ လုပးငနး့ဌာနချမဲ္ာ့သညး 
အလုပးသမာ့ အာ့လုဵ့အာ့ ေဘ့ကငး့လုဵၿခဵဳၿပီ့ မြ္တေသာ ဆကးဆဵမႈကုိ ေပ့ရနး ႀကိဳ့စာ့အာ့ထုတးသညး၈ 

မိမိတုိ႔အာ့ ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူမ္ာ့သညး အလုပးသမာ့ ေဘ့ကငး့လုဵၿခဵဳမႈႏြငးံ လျတးလပးချငးံကုိ အာမခဵႏိုငးရနး 
အလျနးအေရ့ပါေသာ က႑တျငး ပါွငးၿပီ့ မိမိတုိ႔အာ့ တာွနးခဵမႈ ရယူရနး အကူအညီေပ့ၿပီ့ မိမိတုိ႔သညးလညး့ 
မိမိတုိ႔အာ့ကုနးပစၥညး့ေပ့သျငး့သူမ္ာ့အာ့ မိမိတုိ႔၏ ကုမၸဏီနညး့တူ တူညီေသာ အေ်ခခဵ ဥပေဒသမ္ာ့ႏြငးံ 
သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့အာ့ ခ္မြတးထာ့သညး၈ ဤက္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့သညး ယေန႔ႏြငး ံ အနာဂါတးတျငး 
မိမိတို႔အေနႏြငး ံ မိမိတုိ႔အာ့ ကနုးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူမ္ာ့ထဵမြ မညးသညးတုိ႔ကုိ ေမြ္ားလငးံထာ့သညးကုိ 
အသိေပ့ေသာ မိမိတုိ႔၏ နညး့လမး့ ်ဖစးသညး၈  

ထုိငး့ယူနီယဵ၏ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့သညး လုပးငနး့လုပးေဆာငးရာတျငး မိမိတုိ႔လုပးငနး့မ္ာ့ တေလ္ာကးတျငး 
ဂုဏးသိကၡာ၇ ပျငးံလငး့မႈ ႏြငး ံ အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ လူ႔အချငးံအေရ့အေပၚ ေလ့စာ့မႈႏြငံး အေ်ခခဵ အလုပးသမာ့ 
ဥပေဒသမ္ာ့ကုိ ေစာငးံထိမး့လုိကးနာရနး လုိလာ့ခ္ကးကုိ ေဖားညႊနး့သညး၈ ဤက္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့သညး မိမိတုိ႔ 
ေမြ္ားမြနး့ခ္ကးႏြငး ံ ခ္ညး့ကပးမႈမ္ာ့ကုိ ရယူရနး မိမိတို႔၏ တာွနးခဵမႈကို သတးမြတးေဖား်ပခ္ကးမြ တဆငးံ လုပးငနး့ 
မူေဘာငးကုိ ေဖားေဆာငးသညး၈ မိမိတို႔သညး မိမိတို႔၏ တနးဖို့မ္ာ့ႏြငးတံူညီၿပီ့ မိမိတုိ႔၏ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့ကုိ 
လုိကးနာေသာ ပစၥညး့ေပ့သျငး့သူမ္ာ့ႏြငံးသာ လုပးငနး့လုပးေဆာငးသညး၈ မိမိတုိ႔အာ့ပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူမ္ာ့ 
သညးလညး့ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈမ္ာ့ကုိ အာမခဵရနး၇ မ်ပညးံစဵုမႈမ္ာ့ကုိ ေ်ဖရြငး့ရနးႏြငး ံ ဤမူွါဒ အေ်ခခဵမ္ာ့ကုိ 
ေဖားထုတးေသာ အေ်ခခဵ ဥပေဒသမ္ာ့ေအာကးတျငး စဥးဆကးမ်ပတး တုိ့တကးမႈမ္ာ့ကုိ တျနး့အာ့ေပ့လုပးေဆာငး 
ေနရနး သေဘာတူညီရမညး၈  

မိမိတုိ႔၏ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့သညး လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေဖားထုတးၿပီ့ အေ်ခခဵ ဥပေဒသမ္ာ့၏ 
အစိတးအပိုငး့မ္ာ့အတျကး စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေပ့သညး၈  

အေ်ခခဵ ဥပေဒသမ္ာ့  

ထုိငး့ယူနီယဵ တ ြွမး့လုဵ့တျငး မိမိတုိ႔သညး ေရရြညးတညးတံဵေသာ ႀကီ့ထျာ့မႈ အတျကး မိမိတုိ႔၏ ကတိကွတးကုိ 
်ဖနး႔်ဖဴ့မႈ လပုးေဆာငးရနး တာွနးခဵမႈအတျကး စကးမႈလုပးငနး့  ဦ့ေဆာငးမႈ စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ 



ထုိငး့ ယူနီယဵ 
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ  
အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့ 
 

 

ခ္မြတးထာ့သညး၈ မိမိတို႔သညး ယငး့ စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့ကုိ မိမိတုိ႔ လုပးငနး့၏ အစိတးအပုိငး့  အာ့လုဵ့တျငး 
ထညးံသျငး့ထာ့ၿပီ့ ်ဖစးၿပီ့ မိမိတုိ႔ႏြငးံ လကးတျလဲုပးေဆာငးမညးံ မိမိတုိ႔အာ့ ပစၥညး့ေပ့သျငး့သူမ္ာ့အာ့ အလာ့တူ 
ေကာငး့မျနးေသာ ေရရြညးတညးတံဵသညးံ ဥပေဒသမ္ာ့ကုိ ရရြိေစရနး ဖိတးေခၚသညး၈ မိမိတို႔သညး ကလုသမဂၢ 
ကမၻာတ ြွမး့ အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈ (Global Compact1) အဖျဲ႔ွငး ်ဖစးၿပီ့ ယငး့၏ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ ဥပေဒသ 
ဆယးခ္ကးအာ့ အေကာငးအထညးေဖားရနး၇ ထုတးေဖားရနးႏြငးံ ်မြငးံတငးရနး ကတိကွတး်ပဳထာ့သညး၈  

မိမိတုိ႔၏ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့၏ အေ်ခခဵကို ေဖားထုတးထာ့သညးံ အေ်ခခဵ ဥပေဒသမ္ာ့သညး ႏုိငးငဵတကာ 
အသိအမြတး်ပဳ စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့အေပၚ အေ်ခခဵထာ့ၿပီ့ မိမိတုိ႔ လုပးငနး့  လုပးေဆာငးမႈ တေလ္ာကးတျငး 
ထညးံသျငး့ထာ့သညး၈  

ှ၈  လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ ဥပေဒႏြငးံ အည ီဂုဏးသိကၡာရြိစျာ လုပးေဆာငးသညး၈  
ဿ၈  အလုပးလုပးရာတျငး လျတးလပးစျာ သေဘာတူညီမႈ အေ်ခခဵေပၚတျငး လုပးေဆာငးၿပီ့ ဥပေဒႏြငး ံအညီ 

အလုပးခနး႔ထာ့မႈ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ မြတးတမး့်ပဳစုထာ့သညး၈  
၀၈  အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ ေလ့စာ့မႈႏြငး ံဂုဏးသိကၡာရြိစျာ်ဖငးံ ညီမြ္စျာ ဆကးဆဵသညး၈  
၁၈  အလုပးလုပးရာတျငး အတငး့အၾကပး သုိ႔မဟုတး မလုပးမေနရ လုပးအာ့ မပါွငးပ ဲဆႏၵသေဘာအေလ္ာကး 

အေ်ခခဵေပၚတျငး လုပးေဆာငးသညး၈  
၂၈  အလုပးသမာ့ အာ့လုဵ့သညး သငးံေလ္ားေသာ အသကး်ပညးံမြီသညး၈  
၃၈  အလုပးသမာ့အာ့လုဵ့ကုိ မြ္တေသာ လုပးအာ့ခ ေပ့သညး၈  
၄၈  အလုပးသမာ့အာ့လုဵ့အတျကး အလုပးခ္ိနးသညး သငးံတငးံေလ္ာကးပတးမႈ ရြိသညး၈  
၅၈  အလုပးသမာ့အာ့လုဵ့သညး အလုပးသမာ့ သမဂၢမ္ာ့ ဖျဲ႔စညး့တညးေထာငးချငးံ ႏြငးံ/သုိ႔ ပါွငးချငး ံကုိ 

လျတးလပးစျာ က္ငးံသဵု့ချငးံရြိၿပီ့ ဥပေဒက ချငးံ်ပဳထာ့သညးံအတုိငး့ စုေပါငး့ညိႈႏိႈငး့ ေတာငး့ဆုိပုိငးချငးံ 
ရြိသညး၈  

၆၈  လုပးငနး့ချငးအတျငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ က္နး့မာေရ့နြငးံ ေဘ့ကငး့လုဵၿခဵဳမႈကုိ အကာအကျယးေပ့သညး၈  
ှွ၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး မြ္တေသာ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကုိ ရရြိသညး၈  
ှှ၈ လုပးငနး့လုပးေဆာငးရာတျငး ေရရြညးတညးတဵံခိုငးမၿခမဲႈကုိ ထိနး့သိမး့ၿပီ့ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး 

သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိ ေလ္ာံခ္သညးံ နညး့ပဵုစဵ်ဖငး ံလုပးေဆာငးသညး၈  
ှဿ၈ တုိ့တကးမႈႏြငးံ စညး့ကမး့လုိကးနာမႈမ္ာ့ကုိ ေစာငးံၾကညးံသညး၈  

အေကာငးအထညးေဖားမႈ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့  

ထုိငး့ယူနီယဵသညး ယငး့၏ လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ  ဂုဏးသိကၡာႏြငးံ အ်ခာ့သူမ္ာ့အတျကး ေလ့စာ့မႈႏြငးံ လုပးေဆာငးရနး 
ၾကိဳ့ပမး့သညး၈ မိမိတို႔၏ အမညးေကာငး့မြာ မိမိတုိ႔ လူမ္ာ့ႏြငးံ မိမိတုိ႔ အမြတးတဵဆိတးမ္ာ့ကံဲသို႔ တနးဖို့ရြိေသာ 
ပိုငးဆုိငးမႈ်ဖစးသညး၈ မိမိတို႔သညး မိမိတို႔၏ အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့လုဵ့ႏြငးံ မိမိတုိ႔ႏြငးံ အလုပးလုပးေသာ သူမ္ာ့ထဵမြ 
                                                           
1
 www.unglobalcompact.org 



ထုိငး့ ယူနီယဵ 
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ  
အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့ 
 

 

အ်မငးံမာ့ဆုဵ့ အမူအက္ငးံ စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့ကုိ ေမြ္ားလငးံသညး၈ ပစၥညး့ေပ့သျငး့သူ ်ဖစးလာ်ခငး့်ဖငးံ သငးသညး 
မိမိတုိ႔၏ အေ်ခခဵ ဥပေဒသမ္ာ့ကုိ ေွမြ္မညးဟု ေ်ပာဆုိလုိကး်ခငး့ပငး ်ဖစးသညး၈  

က၈ ထုိငး့ယူနီယဵႏြငး ံလုပးငနး့လုပးေဆာငးရနးအတျကး မ်ဖစးမေန လုိအပးခ္ကးမ္ာ့  
ဤအခနး့တျငး မိမိတုိ႔သညး မိမိတုိ႔၏ ကုနးပစၥညး့ေပ့သျငး့သူမ္ာ့ ထုိငး့ယူနီယဵႏြငး ံ လုပးငနး့  ဆကးဆဵမႈ 
တညးေဆာကး ထိနး့သိမး့ရာတျငး မ်ဖစးမေန လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေဖား်ပထာ့သညး၈  
ထုိငး့ယူနီယဵ ႏြငး ံ သုိ႔မဟုတး ထုိငး့ယူနီယဵ အတျကး အလုပးလုပးေသာ ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူ အာ့လုဵ့သညး 
သူတုိ႔၏ လုပးငနး့လုပးေဆာငးမႈ အာ့လုဵ့သညး ယငး့ မ်ဖစးမေန လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငး ံကုိကးညီရနး လိုအပးသညး၈  

ှ၈ လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ ဥပေဒႏြငးံ အညီ ဂုဏးသိကၡာရြိစျာ လုပးေဆာငးသညး၈  

လာဒးေပ့၇ လာဒးယူ်ခငး့  
လာဒးေပ့လာဒးယူ်ခငး့၇ ခ္စာ့်ခငး့၇ ေငျညြစး်ခငး့ သုိ႔မဟုတး အလျသဲဵု့်ခငး့မ္ာ့ကုိ မညးသညးံ ပုဵစဵ်ဖငး ံ မဆုိ 
သုိ႔မဟုတး အာ့လုဵ့ကုိ တာ့်မစးထာ့ၿပီ့ ကုနးပစၥညး့ေပ့သျငး့သူ လုပးေဆာငးသညးံ စီ့ပျာ့ေရ့ 
ဆကးဆဵမႈအာ့လုဵ့တျငး လာဒးေပ့လာဒးယူမႈကုိ တာ့်မစးရနး လုဵေလာကးေသာ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ ရြိသညး၈  
 

အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ ဆနး႔က္ငးမႈ  
ထုိငး့ယူနီယဵႏြငံး ်ပဳလုပးသညး ံ မညးသညးံ လပုးငနး့ လုပးေဆာငးမႈတျငး မဆုိ ပစၥညး့ေပ့သျငး့သူ သိရြိေသာ 
အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ ဆနး႔က္ငးမႈအာ့လုဵ့ကုိ ထုိငး့ယူနီယဵသုိ႔ သငးံေလ္ားေသာ လုပးေဆာငးမႈ လုပးေဆာငးႏုိငးသညး ံ
အချငးံအေရ့ ရရြိရနးအတျကး အသိေပ့ ေၾကညာရမညး၈ ကုနးပစၥညး့ေပ့သျငး့သူ၏ လုပးငနး့တျငး အစို့ရ အရာရြိ၇ 
ႏုိငးငဵေရ့ ပါတီ ကုိယးစာ့လြယး၇ သုိ႔မဟုတး ထုိငး့  ယူနီယဵ ွနးထမး့တစးဦ့ဦ့၏ ပုိငးဆိုငးမႈ သုိ႔မဟုတး 
အက္ဳိ့ခဵစာ့ချငး ံ ကို ထုိငး့ယူနီယဵႏြငးံ မညးသညးံ လုပးငနး့ကုိမဆုိ မလုပးေဆာငးမြီ ၾကိဳတငး၍ ထုိငး့ယူနီယဵအာ့ 
အသိေပ့ ေၾကညာရမညး၈ ဤလုိအပးခ္ကးသညး အခ္ိနးကာလ သတးမြတးခ္ကးမရြိပ ဲ ထုိငး့ယူနီယဵႏြငး ံ လုပးငနး့ 
လုပးေဆာငးၿပီ့ ေနာကးပိငုး့တျငး ယငး့ကံဲသုိ႔ ဆကးဆဵေရ့ ေပၚေပါကးခဲံပါကလညး့ ထုိငး့ယူနီယဵသို႔ 
အသိေပ့ရမညး၈  
 

လကးေဆာငးမ္ာ့၇ ဧညးံခဵ်ခငး့နြငးံ ေဖ္ားေ်ဖ်ခငး့  
လုပးငနး့သေဘာအရ ထုိငး့ယူနီယဵႏြငးံ မညးသညးံ ေဖ္ားေ်ဖမႈ သုိ႔မဟုတး ဧညးခဵံမႈ မဆုိ က္ဳိ့ေၾကာငး့ သငးံေလ္ားမႈ 
ရြိရမညး်ဖစးၿပီ့ ေကာငး့ေသာ လုပးငနး့  ဆကးဆဵေရ့မ္ာ့ကုိ ထိနး့သိမး့ရနး ရညးရျယးခ္ကးအတျကးသာလြ္ငး 
်ဖစးရမညး်ဖစးၿပီ့ ထုိငး့ယူနီယဵမြ အနာဂတး လပုးငနး့မ္ုာ့ ေပ့အပးမႈ ရညးရျယးခ္ကးအတျကး မညးသညးံ ပုဵစဵႏြငးံမြ္ 
လႊမး့မို့မႈ မရြိေစရပါ၈ ကုနးပစၥညး့ေပ့သျငး့သူႏြငံး ထိုငး့ယူနီယဵ တုိ႔၏ ွနးထမး့မ္ာ့အၾကာ့ 
လကးေဆာငးေပ့်ခငး့ကုိ ေရြာငးက္ဥးရမညး၈ တရာ့ွငး ကုမၸဏီ အခ္ငး့ခ္ငး့ၾကာ့ လကးေဆာငး လဲလြယး်ခငး့ကို 
လကးခဵေသားလညး့ ယငး့သညး ပျငးံလငး့်မငးသာမႈ ရြိရမညး်ဖစးၿပီ့ ေသခ္ာစျာ မြတးတမး့ ်ပဳစုထာ့ရမညး၈  
 



ထုိငး့ ယူနီယဵ 
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ  
အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့ 
 

 

ၿပိဳငးဆုိငးမႈႏြငး ံၿပိဳငးဖကး အခ္ကးအလကးမ္ာ့  
ထုိငး့ယူနီယဵ၏ ၿပိဳငးဖကးမ္ာ့၏ သတငး့အခ္ကးအလကးအာ့လုဵ့ကုိ ဥပေဒႏြငး ံညီညျတးစျာသာ ရယူရမညး ်ဖစးၿပီ့ 
ဥပေဒႏြငး ံ ညီညျတးေသာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတျကးသာလြ္ငး ယဵုၾကညးမႈ ခ္ဳိ့ေဖာကး်ခငး့နြငးံ အ်ခာ့ ဥပေဒမ္ာ့၇ 
လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ အာ့လုဵ့ႏြငးံ အည ီ အသုဵ့်ပဳရမညး၈ ထုိငး့ယူနီယဵ ယြဥးၿပိဳငးဖကးမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ 
လ္ဳိ႔ ြွကး သို႔မဟုတး အမ္ာ့်ပညးသူႏြငးံ မသကးဆုိငးေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့ ထုိငး့ယူနီယဵသုိ႔ 
ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ရနး မညးသညးံအခ္ိနးတျငးမြ္ မညးသညးံ ၾကိဳ့ပမး့အာ့ထုတးမႈကုိမြ္ မလုပးရပါ၈  
 

ဘ႑ာေရ့ မြတးတမး့မ္ာ့၇ ေငျေၾက့ခ ါွခ္မႈႏြငးံ အတျငး့ ကုနးသျယးေရ့၈  
လုပးငနး့မ္ာ့နြငး ံစီ့ပျာ့ေရ့ လုပးေဆာငးမႈ အာ့လုဵ့ကုိ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိစျာ လုပးေဆာငးရမညး်ဖစးၿပီ့ 
ကုနးပစၥညး့ေပ့သျငး့သူ၏ စာရငး့စာအုပးမ္ာ့ႏြငးံ မြတးတမး့မ္ာ့တျငး တိက္မြနးကနးစျာ မြတးတမး့တငးထာ့ရမညး၈ 
ေငျေၾက့ခွါခ္မႈတျငး အမြနးတကယး ပါွငးမႈ သုိ႔မဟုတး ပါွငးရနး ၾကိဳ့ပမး့်ခငး့ မ်ပဳရ၈ ကုနးပစၥညး့ေပ့သျငး့သူတျငး 
ရြိသညးံ ထုိငး့ယူနီယဵႏြငး ံသကးဆုိငးသညးံ မညးသညးံ လ္ဳိ႔ ြွကး အခ္ကးအလကးကုိမြ္  အတျငး့ ကုနးသျယးေရ့ကုိ 
လုပးေဆာငးရနး သုိ႔မဟုတး ကူညီပံဵပို့ရနး အသုဵ့မ်ပဳရပါ၈  
 

အခ္ကးအလကးႏြငးံ ပုိငးဆုိငးမႈမ္ာ့ကုိ ထိနး့သိမး့ကာကျယး်ခငး့၈  
ထုိငး့ယူနီယဵ၏ လ္ဳိ႔ ြွကး သတငး့အခ္ကးအလကး၇ မညးသို႔ လုပးေဆာငးရမညးဆိုသညးံ နညး့လမး့မ္ာ့ႏြငး ံ
အသိပညာဆုိငးရာ ပိုငးဆုိငးမႈမ္ာ့ကုိ ေလ့စာ့ၿပီ့ ထိနး့သိမး့ကာကျယးရမညး၈ ထုိငး့ယူနီယဵမြ ေပ့လာေသာ 
အခ္ကးအလကးအာ့လုဵ့ကုိ ရညးမြနး့ထာ့ေသာ သတးမြတးထာ့သညးံ ရညးရျယးခ္ကးအတျကးသာ အသုဵ့်ပဳရမညး၈ 
လူပဂုၢိဳလးမ္ာ့ (ဥပမာ- ထုိငး့ယူနီယဵ၏ေဖာကးသညးမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး ွနးထမး့မ္ာ့) ၏မညးသညးံ ပုဂၢိဳလးေရ့ 
အခ္ကးအလကး သုိ႔မဟုတး အခ္ကးအလကး အာ့လုဵ့ ကုိ ထုိသူမ္ာ့၏ ပုဂၢိဳလးေရ့ လျတးလပးချငးံအာ့ ေလ့စာ့မႈ 
အ်ပညးံအွ်ဖငး ံ ႏြငး ံ သကးဆုိငးရာ ပုဂၢိဳလးေရ့ အခ္ကးအလကး လုဵၿခဵဳေရ့ ဥပေဒႏြငး ံ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့နြငး ံ
အညီ ကုိငးတျယးရမညး၈  
 

ထုတးကုနး အရညးအေသျ့ႏြငးံ တာွနးခဵမႈရြိေသာ တီထျငးႀကဵဆမႈ  
ထုကုနးမ္ာ့ႏြငး ံွနးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့ သကးဆိုငးရာ သေဘာတူစာခ္ဳပး စာရျကးစာတမး့မ္ာ့တျငး ေဖား်ပထာ့သညးံ 
သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ အရညးအေသျ့ႏြငးံ ေဘ့ကငး့လုဵၿခဵဳမႈ စဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံ ကုိကးညီရမညး်ဖစးၿပီ့ ယငး့တုိ႔အာ့ 
အသုဵ့်ပဳရနး ရညးမြနး့ခ္ကးအတျကးေဘ့ကငး့လုဵၿခဵဳမႈရြိရမညး၈ သုေတသနႏြငးံဖျ႔ဵၿဖိဳ့တုိ့တကးမႈမ္ာ့ကုိတာွနးခဵမႈရြိစျာ 
ေဆာငးရျကးရမညး်ဖစးၿပီ့ ေကာငး့မျနးေသာ အဆငးတနးဆာ ကငး့မဲံသညးံ လကးေတျႏြငးံ အေထျေထျလကးခဵ 
ထာ့သညးံ သိပၸဵဆုိငးရာ၇ နညး့ပညာဆုိငးရာႏြငးံ က္ငးံွတးဆုိငးရာ ဥပေဒသမ္ာ့ အေပၚ အေ်ခခဵရမညး၈  
 

ဥပေဒႏြငး ံညီညျတး်ခငး့  
ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူ လုပးငနး့လုပးေဆာငးရာ ႏုိငးငဵမ္ာ့ရြိ ဥပေဒမ္ာ့ႏြငံး လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ကုိ 
လုိကးနာရမညး၈ ႏိုငးငဵတကာ ကုနးသျယးေရ့ (ဥပမာ- စီ့ပျာ့ေရ့ ပိတးဆုိ႔မႈမ္ာ့၇ တငးပို႔ကုနး ထိနး့ခ္ဳပးမႈမ္ာ့၇ ႏြငး ံ



ထုိငး့ ယူနီယဵ 
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ  
အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့ 
 

 

အစီရငးခဵတငး်ပရနး တာွနးမ္ာ့)၇ အခ္ကးအလကး ကာကျယးေရ့ ႏြငး ံ ယဵုၾကညးမႈ ခ္ဳိ့ေဖာကး်ခငး့/ယြဥးၿပိဳငးမႈ 
ဆုိငးရာ ဥပေဒမ္ာ့  အပါအွငး အ်ခာ့ သကးဆိုငးရာ ႏုိငးငဵတကာ ဥပေဒမ္ာ့ ႏြငးံ လပုးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ကုိလညး့ 
လုိကးနာရမညး၈  
 

စုိ့ရိမးမႈမ္ာ့ကုိ အစီရငးခဵ်ခငး့ ႏြငးံ တုနး႔်ပနးလကးစာ့ေခ္မႈ မရြိ်ခငး့  
ေဖား် ပပါ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့မြ မညးသညးႏြငးံမဆို သကးဆိုငးေသာ စို့ရိမးမႈမ္ာ့ ကုိ တငး်ပႏိုငးရနး နညး့လမး့မ္ာ့ကုိ 
ွနးထမး့မ္ာ့အာ့ ေပ့ထာ့ၿပီ့ ယငး့ကုိ ေဖားထုတးေ်ပာဆုိေသာ ွနးထမး့မ္ာ့ အာ့လုဵ့အာ့ 
တနး႔်ပနးလကးစာ့ေခ္မႈမ္ာ့မြ ကာကျယးေပ့ထာ့သညး၈  
 

ှ-ှ၈  လာဒးစာ့မႈ ဆနး႔က္ငးေရ့၇ လကးေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ ဧညးံခဵ်ခငး့ တို႔ႏြငး ံသကးဆိုငးေသာ လုပးငနး့  ဂုဏးသိကၡာ 
ေမြ္ားမြနးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေဖား်ပထာ့ေသာ ရြငး့လငး့ၿပီ့ ထိေရာကးေသာ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ မူွါဒမ္ာ့ကုိ 
ခ္မြတးထာ့သညး၈ ယငး့ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ မူွါဒမ္ာ့သညး ၿပိဳငးဆုိငးမႈ ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ 
အညီ်ဖစးရမညး်ဖစးၿပီ့ အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ ဆနး႔က္ငးမႈကုိ ေရြာငးရြာ့ရမညး၈  

ှ-ဿ၈  စညး့ကမး့ဥပေဒ လိုကးနာေရ့ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့နြငးံ ပတးသကးသညးံ သငးတနး့မ္ာ့ႏြငးံ 
ေဘ့အႏၱရာယး ေလံလာေရ့ ယႏၱယာ့မ္ာ့အာ့ ခ္မြတးထာ့သညး၈ လုိကးနာရနး ပ္ကးကျကး်ခငး့သညး 
အေရ့ယူ်ခငး့နြငးံ ်ပနးလညး ညိႈႏိႈငး့်ခငး့ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ ခ္မြတး်ခငး့ ခဵရႏိငုးသညး၈  

ှ-၀၈ ေငျေၾက့လႊဲေ်ပာငး့မႈအာ့လုဵ့အာ့ ေသခ္ာစျာ မြတးတမး့တငးထာ့်ခငး့နြငးံ  ်ဖစးႏိငုးေခ္ရြိေသာ 
ေငျေၾက့ခွါခ္မႈမ္ာ့ကုိ ေဖားထုတးႏိငုး် ခငး့  အာမခဵခ္ကးရြိေစရနး လုဵေလာကးေသာ ဘ႑ာေရ့ လျေဲ်ပာငး့မႈ 
မူွါဒမ္ာ့ႏြငံး လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကုိ ထိနး့သိမး့ထာ့သညး၈ မညးသညးံ ေဖား် ပ်ခငး့ မရြေိသာ သုိ႔မဟုတး 
မြတးတမး့မရြိေသာ အေကာငးံ၇ ရဵပုဵေငျ သုိ႔မဟုတး ပိုငးဆုိငးမႈမ္ာ့ကုိ တညးေထာငး်ခငး့ သုိ႔မဟုတး 
ထိနး့သိမး့ထာ့်ခငး့ မရြရိ၈  

ှ-၁၈ လုပးငနး့ဆုိငးရာ ်ဖစးေစ၇ သုိ႔မဟုတး ထုတးကုနးဆုိငးရာ ်ဖစးေစ လ္ဳိ႔ ြွကး သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ 
သိရနး လုိအပးသူသာ ၾကညးံရႈႏိုငးသညးံ အေ်ခခဵေပၚတျငး လဵုၿခဵဳစျာ ထိနး့သိမး့ထာ့်ခငး့ ကုိ 
အာမခဵခ္ကးရြိေစသညးံ လုဵေလာကးေသာ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ႏြငးံ ယႏၱယာ့မ္ာ့ကုိ ခ္မြတးထာ့သညး၈  

ှ-၂၈ ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူ သို႔မဟုတး သူ၏ ကုနးပစၥၫး့ ကျနးယကးမြ စတငးလာေသာ မညးသညးံ ထုတးကုနး 
အရညးအေသျ့ သို႔မဟုတး ေဘ့ကငး့လုဵၿခဵဳမႈဆုိငးရာ စို့ရိမးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ထုိငး့ယူနီယဵသို႔ ခ္ကးခ္ငး့ 
အေၾကာငး့ၾကာ့ရနး အာမခဵခ္ကးရြိေစေသာ လုဵေလာကးသညး ံ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ကုိ 
ခ္မြတးထာ့သညး၈  

ှ-၃၈ သကးဆိုငးရာ ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူႏြငးံ သူ၏ 
ွနးထမး့မ္ာ့အာ့လုဵ့ က လုိကးနာမႈကုိ အာမခဵခ္ကးရြိေစေသာ လုဵေလာကးသညး ံ
လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ကုိ ခ္မြတးထာ့သညး၈  



ထုိငး့ ယူနီယဵ 
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ  
အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့ 
 

 

ှ-၄၈ ွနးထမး့မ္ာ့သညး သူတို႔အာ့ တုနး႔်ပနးလကးစာ့ေခ္မညးကုိ မစုိ့ရိမးပဲ သူတုိ႔၏ စို့ရိမးမႈမ္ာ့ကုိ 
ေဖားထုတးႏိငုးသညးံ လမး့ေၾကာငး့ ရြိသညး၈  

 

ဿ၈ အလုပးလုပးရာတျငး လျတးလပးစျာ သေဘာတူညီမႈ အေ်ခခဵေပၚတျငး လုပးေဆာငးၿပီ့ ဥပေဒႏြငး ံအညီ 
အလုပးခနး႔ထာ့မႈ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ မြတးတမး့်ပဳစုထာ့သညး၈ 

 

အၿမဲတမး့နြငးံ ယာယီအလုပးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ ်ပငးပမြ ငြာ့ရမး့ေသာ အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ ေလ့စာ့ရနးႏြငးံ 
အနိမးံဆုဵ့အဆငးံ အလုပးသေဘာတူစာခ္ဳပးတျငးပါွငးေသာ သူတုိ႔၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့၇ ေဒသတျငး့ႏြငးံ ်ပညးတျငး့ 
အလုပးသမာ့ႏြငး ံ လူမႈေစာငးံေရြာကးေရ့ ဥပေဒမ္ာ့ႏြငး ံ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ႏြငး ံ သကးဆုိငးရာ စုေပါငး့ 
သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ကုိ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးရနး မူွါဒမ္ာ့ကုိ ခ္မြတးၿပီ့ စျဲကိုငးသညး၈  

ဿ-ှ၈  အလုပးရြငး/ အလုပးသမာ့ ဆကးဆဵေရ့၏ အဓိက အစိတးအပုိငး့မ္ာ့ ဥပမာ- အလုပးခ္ိနးနာရီမ္ာ့၇ 
အခ္ိနးပို၇ လပုးအာ့ခ၇ အက္ဳိ့ခဵစာ့ချငးံမ္ာ့၇ ချငးံ၇ စညး့ကမး့ထိနး့သိမး့်ခငး့နြငးံ နစးနာေၾက့ စဵနစးမ္ာ့ကုိ (ှ) 
ႏြစးဦ့ႏြစးဖကးက လျတးလပးစျာ သေဘာတူသညး၇ (ဿ) စာ်ဖငး ံ ေရ့သာ့ မြတးတမး့တငးသညး၇ (၀) 
အလုပးရြငးႏြငး ံအလုပးသမာ့ လကးမြတးေရ့ထုိ့ထာ့သညး၈  

ဿ-ဿ၈ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ အေ်ခအေနမ္ာ့ကုိ အလုပးသမာ့က ရြငး့လငး့စျာ နာ့လညးၿပီ့ လုိအပးပါက 
သူနာ့လညးေသာ ဘာသာစကာ့်ဖငးံ ရြငး့်ပသညး၈  

ဿ-၀၈  အဓိက အစိတးအပုိငး့မ္ာ့တျငး အေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့ ရြိပါက အလုပးရြငး အလုပးသမာ့ ႏြစးဦ့ႏြစးဖကးစလုဵ့ 
သေဘာတူေၾကာငးံ စာ်ဖငးံ ေရ့သာ့ထာ့သညး၈  

 

၀၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ ေလ့စာ့မႈႏြငး ံဂုဏးသိကၡာရြိစျာ်ဖငးံ ညီမြ္စျာ ဆကးဆဵသညး၈  
 

အလုပးသမာ့အာ့လုဵ့ကုိ ေလ့စာ့မႈႏြငးံ ဂုဏးသိကၡာရြိစျာ ဆကးဆဵသညး၈ မညးသညးံ အလုပးသမာ့မြ္ 
ရုပးပုိငး့ဆုိငးရာ၇ လိငးပုိငး့ဆုိငးရာ သုိ႔မဟုတး စိတးပိုငး့ဆုိငးရာ ခ္ဳိ့ေဖာကးက္ဴ့လျနးမႈ၇ ႏႈတး်ဖငံး ေစားကာ့်ခငး့၇ 
အ်ခာ့ပုဵစဵမ္ာ့်ဖငး ံ ေစားကာ့်ခငး့၇ သုိ႔မဟုတး ၾကမး့တမး့ေသာ ႏြငး ံ လူသာ့မဆနးစျာ ဆကးဆဵ်ခငး့မ္ာ့အာ့ 
မခဵရေစရ၈ ငြာ့ရမး့်ခငး့၇ နစးနာေၾက့ေပ့်ခငး့၇ ရာထူ့တုိ့်ခငး့၇ အ်ပစးေပ့အေရ့ယူ်ခငး့၇ အလုပးရပးဆုိငး့်ခငး့ 
သုိ႔မဟုတး အၿငိမး့စာ့ေပ့်ခငး့တုိ႔ အပါအွငး အလုပးငြာ့ရမး့်ခငး့ တျငး ဇာတး၇ မူရငး့  ႏုိငးငဵ၇ လူမ္ဳိ့၇ ဘာသာ၇ 
အသကး၇ မသနးစျမး့မႈ၇ လိငးသတးမြတးခ္ကး၇ အိမးေထာငးေရ့အေ်ခအေန၇ သမဂၢ အဖျဲ႔ွငး် ဖစး် ခငး့ ၇ ႏုိငးငဵေရ့ 
ဆကးႏျယးမႈ၇ က္နး့မာေရ့၇ မသနးစျမး့မႈ သို႔မဟုတး ကုိယးွ နးေဆာငးမႈအေ်ခခဵမ္ာ့အေပၚတျငး ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵ်ခငး့ 
အာ့ တာ့ဆီ့သညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵမႈ ခဵရရနး အလာ့အလာအရြိဆုဵ့ အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ 
အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ အထူ့ အာရုဵစူ့စုိကးသညး၈  

၀-ှ၈ ဇာတး၇ မူရငး့  ႏုိငးငဵ၇ လူမ္ဳိ့၇ ဘာသာ၇ အသကး၇ မသနးစျမး့မႈ၇ လိငးသတးမြတးခ္ကး၇ 
အိမးေထာငးေရ့အေ်ခအေန၇ သမဂၢ အဖျဲ႔ွငး်ဖစး်ခငး့၇ ႏုိငးငဵေရ့ ဆကးႏျယးမႈ၇ က္နး့မာေရ့၇ မသနးစျမး့မႈ 



ထုိငး့ ယူနီယဵ 
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ  
အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့ 
 

 

သုိ႔မဟုတး ကုိယးွ နးေဆာငးမႈမ္ာ့အေပၚတျငး မညးသညးံ ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵမႈကုိ မဆုိ တာ့ဆီ့ေသာ မူွါဒမ္ာ့ 
ခ္မြတးထာ့ၿပီ့ ွနးထမး့မ္ာ့အာ့ သူတုိ႔၏ အခါငးံအေရ့မ္ာ့အာ့ အသိေပ့သညးံ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ ရြိသညး၈  

၀-ဿ၈  ချဲ်ခာ့ ဆကးဆဵမႈကို ်ဖစးေပၚေစသညးံ ကုိယးွနး စစးေဆ့်ခငး့ သုိ႔မဟုတး အ်ခာ့ ပုဵစဵမ္ာ့်ဖငး ံက္နး့မာေရ့ 
စစးေဆ့်ခငး့မ္ာ့ကုိ လကးမခဵပါ၈  

၀-၀၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး သူတုိ႔လုပးေဆာငးေသာ အလုပးႏြငးံ သကးဆိုငးသညးံ အသိပညာဗဟုသုတ၇ 
ကၽျမး့က္ငးမႈႏြငးံ အရညးအေသျ့ ်ပညးံွ မႈမ္ာ့ကုိ အ်ပညးံအွ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တုိ့တကးေစရနး ညီမြ္ေသာ 
အချငးံအလမး့မ္ာ့ ေပ့ထာ့သညး၈  

 

၁၈ အလုပးလုပးရာတျငး အတငး့အၾကပး သုိ႔မဟုတး မလုပးမေနရ လုပးအာ့ မပါွငးပဲ ဆႏၵသေဘာ 
အေလ္ာကး အေ်ခခဵေပၚတျငး လုပးေဆာငးသညး၈ 

 

အတငး့အဓမၼ အလုပးေစခုိငး့်ခငး့ကုိ အဖို့အခတခု အေၾကေပ့ဆပးရနး ပုဵစဵ်ဖငးံ လုပးအာ့ခုိငး့ေစ်ခငး့၇ 
အေႏြာငးအဖျဲ႔်ဖငး ံ လုပးအာ့ခုိငး့ေစ်ခငး့ သုိ႔မဟုတး အ်ခာ့ မညးသညး ံ ပုဵစဵမ္ဳိ့ကုိမြ္  လကးမခဵပါ၈ စိတးပိုငး့၇ႏြငးံ 
ရုပးပုိငး့ဆုိငးရာ ဖိအာ့ေပ့်ခငး့၇ ကၽျနး်ပဳ်ခငး့ ႏြငး ံလူကုနးကူ့မႈတုိ႔ကုိ တာ့်မစးသညး၈  

၁-ှ၈  ငြာ့ရမး့်ခငး့ မူွါဒမ္ာ့၇ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ႏြငးံ ေလံက္ငးံသငးၾကာ့ထာ့ေသာ ွနးထမး့မ္ာ့ကုိ  
အလုပးသမာ့မ္ာ့ အလုပးွငးသညးံ အခါတျငး လျတးလပးစျာႏြငးံ ညီမြ္စျာ ွငးေရာကးရနးႏြငးံ ထျကးချာ်ခငး့ကုိ 
မညးသညးံအခါမြ္ တာ့ဆီ့မထာ့ရနး အာမခဵခ္ကးရြိရနး ခ္မြတးထာ့သညး၈  

၁-ဿ၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး လျတးလပးစျာ သျာ့လာလႈပးရြာ့ချငးံ ရြိၿပီ့ ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူ၏ 
ေနရာထုိငးခငး့မ္ာ့တျငးသာ မထျကးချာရပ ဲေနရ်ခငး့မ္ဳိ့ မရြိေစရ၈  

၁-၀၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး သူတုိ႔၏ မြတးပဵုတငးအေထာကးအထာ့ စာရျကးစာတမး့မ္ာ့အာ့ ေပ့အပးရနး 
လုိအပး်ခငး့ မရြိေစရ၈ မြတးပဵုတငးအေထာကးအထာ့မ္ာ့ သိမး့ဆညး့ထာ့ရနး ဥပေဒအရ လိုအပးသညးံ 
ေနရာမ္ာ့တျငး အလုပးသမာ့မ္ာ့အေနႏြငးံ သူတုိ႔၏ အေထာကးအထာ့စာရျကးစာတမး့မ္ာ့အာ့ ရရြႏုိိငးမႈ 
ေသခ္ာေစရနး စီစဥးမႈမ္ာ့ လုပးေဆာငးထာ့ၿပီ့ လုပးငနး့ချငးမြ ထျကးချာချငးံကုိ တာ့်မစးမထာ့ပဲ 
အလုပးရပးနာ့သညးံ အခါတျငး ခ္ကးခ္ငး့ ်ပနးလညးေပ့အပးရမညး၈  

၁-၁၈ ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူမ္ာ့သညး အလုပးသေဘာတူ စာခ္ဳပးမ္ာ့အာ့ အလုပးသမာ့ နာ့လညးေသာ 
ဘာသာစကာ့်ဖငးံ ်ဖစးေစရနး တာွနးခဵရမညး၈  

၁-၂၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ အေၾကျ့တငး်ခငး့်ဖငးံ သူတုိ႔၏ အလုပးရြငးမ္ာ့အေပၚ ခ္ညးေႏြာငးထာ့်ခငး့မ္ဳိ့ 
်ဖစးေစႏုိငးသညးံ ၾကိဳတငးထုတးေပ့ေငျ သုိ႔မဟုတး အ်ခာ့ေသာ လုပးေဆာငးမႈမ္ဳိ့ကုိ ေရြာငးက္ဥးရမညး 
သုိ႔မဟုတး အနညး့ဆုဵ့ ေငျေၾက့ေပ့မႈမ္ဳိ့ ်ဖစးေစရနး လုပးေဆာငးရမညး၈  
 

၂၈ အလုပးသမာ့ အာ့လုဵ့သညး သငးံေလ္ားေသာ အသကး်ပညးံမြီသညး၈  
 



ထုိငး့ ယူနီယဵ 
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ  
အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့ 
 

 

အသကး ှ၂ ႏြစးေအာကး သုိ႔မဟုတး ႏိုငးငဵ၏ အလုပးသမာ့ ဥပေဒက ်ပဌာနး့ေဖား်ပထာ့ေသာ အနိမးံဆုဵ့ အသကး 
ေအာကးရြ ိ မညးသညးံ ကေလ့မြ္ ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူ၏ တုိကးရိုကးႀကီ့ၾကပးမႈ ေအာကးတျငး မညးသညးံ 
လုပးငနး့ ေဆာငးတာကုိမြ္ လုပးေဆာငး်ခငး့ သုိ႔မဟုတး အလုပးခနး႔ထာ့်ခငး့ မရြိရ သုိ႔မဟုတး မရြေိစရ၈ ကုနးပစၥညး့ 
ေပ့သျငး့သူမ္ာ့သညး အသကး ှ၅ ႏြစးေအာကး အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ ေဘ့အႏၱရာယး ရြိေသာ 
အလုပးဧရိယာမ္ာ့ တျငး အလုပးလုပး်ခငး့ မရြေိစရနးႏြငးံ အလုပးလုပးခ္ိနးသညး တေန႔လြ္ငး ၅ နာရီထကး 
မပုိေစရနးႏြငး ံညအလုပးခ္ိနး (ည ှွ့ွွ နာရီမြ နဵနကး ၃့ွွ နာရီ) မ်ဖစးေစရနး အာမခဵရမညး၈  

၂-ှ၈ အလုပးခနး႔ထာ့်ခငး့အတျကး အနိမးံဆဵု့ အသကးအရျယးကုိ သတးမြတးသညး မူွါဒကုိ ထိေရာကးေသာ 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ အသကး စီစစးေသာ နညး့လမး့မ္ာ့ (ဥပမာ- မြတးပဵုတငးကဒး်ပာ့ သုိ႔မဟုတး အစုိ့ရ 
ထုတးေပ့ထာ့သညးံ ႏုိငးငဵကူ့လကးမြတး) စသညးံ ဤမူွါဒကုိ အေကာငးအထညးေဖားေသာ 
နညး့လမး့မ္ာ့ႏြငး ံအတူ အလုပးခနး႔ထာ့်ခငး့ မူွါဒကုိ ခ္မြတးထာ့သညး၈  

၂-ဿ၈ အေ်ခအေန အာ့လုဵ့တျငး ငယးရျယးေသာ အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ က္နး့မာေရ့နြငးံ ေဘ့ကငး့လုဵၿခဵဳမႈကို 
ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ၿပီ့ အကာအကျယးေပ့သညး၈ ယငး့ကာကျယးမႈသညး သူတုိ႔အာ့ အခ္ဳိ႔ေသာ 
အလုပးမ္ာ့ ဥပမာ- ေဘ့အႏၱရာယးရြိေသာ သို႔မဟုတး ညဆုိငး့အလုပးမ္ာ့ လုပး် ခငး့ မြ ကငး့လျတးေစၿပီ့ 
သူတုိ႔အာ့ အပုိေဆာငး့ေစာငးံေရြာကးမႈ ကတိကွတးကုိ ရရြေိစရနး လုိအပးသညး၈  

 

၃၈ အလုပးသမာ့အာ့လုဵ့ကုိ မြ္တေသာ လုပးအာ့ခ ေပ့သညး၈  
 

အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး လုပးအာ့ခမ္ာ့၇ အခ္ိနးပိလုုပးအာ့ခ၇ အက္ဳိ့ခဵစာ့ချငးံမ္ာ့ႏြငးံ လုပးအာ့ခ ်ဖတးေတာကး်ခငး့ 
မရြိေသာ ချငးံမ္ာ့ အပါအွငး စုေပါငး့ လုပးအာ့ခ ပါွငးမႈအစုကုိ ႏုိငးငဵ၏ အနိမးံဆုဵ့ စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့ႏြငးံ အညီ 
်ပညးံမြီ သုိ႔မဟုတး ေက္ားလျနး ရရြေိစၿပီ့ ဥပေဒႏြငးံညီညျတးေသာ ခ္ိတးဆကးထာ့သညး ံ စုေပါငး့ ေတာငး့ဆုိမႈ 
သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ကုိ အေကာငးအထညးေဖား လိုကးနာသညးံ လုပးခေပ့မႈ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ 
်ပဌာနး့ထာ့သညး၈  

၃-ှ၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး လုပးအာ့ခရြငး့ေပ့ေသာ ကာလအတျကး လုပးအာ့ခ ပမာဏ အတိအက္၇ 
အက္ဳိ့ခဵစာ့ချငးံမ္ာ့၇ ေမြ္ားလငးံခ္ကး/ဆုေၾက့ေငျမ္ာ့ႏြငးံ မညးသညးံ ထုတးႏႈတးမႈမ္ာ့ မဆုိ အပါအွငး 
လုပးအာ့ခ အစိတးအပုိငး့မ္ာ့ကုိ ရြငး့လငး့စျာ ေဖား်ပထာ့ေသာ လုပးခရြငး့ေပ့သညးံ ်ဖတးပိုငး့မ္ာ့ 
ကုိရရြိရမညး၈ လုပးခရြငး့ ေသာ ်ဖတးပိုငး့မ္ာ့တျငး အလုပးသမာ့အာ့လုဵ့နာ့လညးေသာ ဘာသာစကာ့ 
(မ္ာ့) ်ဖငး ံေရ့သာ့ေဖား်ပရမညး၈  

၃-ဿ၈  လုပးအာ့ခမ္ာ့ကုိ အခ္ိနးမြနးႏြငးံ အ်ပညးံအွ ေပ့ရမညး၈  
၃-၀၈  အလုပးအာ့လုဵ့ကုိ အနညး့ဆုဵ့ ဥပေဒအရ အနိမးံဆုဵ့ သတးမြတးခ္ကးႏြငးံ အညီ သုိ႔မဟုတး 

သငးံေလ္ားေသာ လကးရြိ လုပးငနး့ စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့ႏြငးံ အည ီေပ့ရမညး၈  



ထုိငး့ ယူနီယဵ 
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ  
အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့ 
 

 

၃-၁၈  ဥပေဒႏြငး ံအညီ စုေပါငး့ေတာငး့ဆုိမႈ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့အေပၚ တညးေဆာကးထာ့ေသာ လုပးအာ့ခ 
သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ အေကာငးအထညးေဖား လုိကးနာရမညး၈  

၃-၂၈  ဥပေဒအရ ချငးံ်ပဳထာ့ေသာ ထုတးႏႈတးမႈမ္ာ့ ဥပမာ- အချနးမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး လူမႈေရ့ အာမခဵေၾက့ တို႔ကုိ 
တရာ့ွငး တညးေထာငးထာ့ေသာ အေကာငးံမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး ေအဂ္ငးစီမ္ာ့ထဵ ဥပေဒႏြငးံ အညီ လစာေပ့ 
ကာလ တခုခ္ငး့အလုိကး ထညးံသျငး့ရမညး၈  

၃-၃၈ ဥပေဒအရ ချငးံ်ပဳထာ့သညးံ ထုတးႏႈတးမႈမ္ာ့အ်ပငး လုပးအာ့ခမြ အ်ခာ့ ထုတးႏႈတးမႈအာ့လုဵ့ကုိ 
အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ ေဖား်ပခ္ကးႏြငး ံ စာ်ဖငးံ ေရ့သာ့ထာ့ေသာ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ အရသာ 
လုပးေဆာငးႏိုငးသညး၈  
 

၄၈ အလုပးသမာ့အာ့လုဵ့အတျကး အလုပးခ္ိနးသညး သငးံတငးံေလ္ာကးပတးမႈ ရြိသညး၈  
 

အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ အလုပးခနး႔ထာ့သညးံ ႏိုငးငဵရြ ိ အလုပးသမာ့ ဥပေဒက 
ချငးံ်ပဳထာ့ေသာ ပုဵမြနးႏြငးံ အခ္ိနးပို နာရီမ္ာ့ထကး ေက္ားလျနး၍ အလုပးလုပးရနး မလုိအပးပါ၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ 
အခ္ိနးပိ ုအလုပးအာ့လုဵ့သညး ဆႏၵသေဘာအေလ္ာကး အေ်ခခဵေပၚတျငးသာ ်ဖစးရမညး၈  

၄-ှ၈ အခ္ိနးပိ ု ဆဵု့်ဖတးခ္ကးနြငးံ အလုပးသမာ့ သေဘာတူညီခ္ကးရယူရနး လပုးငနး့စဥးမ္ာ့ သတးမြတးထာ့ၿပီ့ 
ပဵုမြနးႏြငး ံ အခ္ိနးပုိ အလုပးခ္ိနးမ္ာ့ႏြငး ံ ပတးသကးသညး ံ ရြငး့လငး့ေသာ မူွါဒမ္ာ့ကုိ 
အေကာငးအထညးေဖားရမညး၈  

၄-ဿ၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး ခုႏြစးရကး တပါတးတုိငး့တျငး အနညး့ဆုဵ့ တဆကးတညး့ ဿ၁ နာရီ 
အာ့လပးခ္ိနးရရြိရမညး၈ တဆကးတညး့ထုတးလုပးမႈအတျကး အမြနးတကယး လိုအပးေသာေၾကာငးံ 
အလုပးနာ့ရကးတျငး အလုပးသမာ့မ္ာ့ အလုပးလုပးရပါက အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး  အာ့လပးရကး 
ကာလႏြငးံညီမြ္ေသာ လုပးအာ့ခကုိ အလုပးၿပီ့သညးႏြငးံ ခ္ကးခ္ငး့ ရရြိရမညး၈  

၄-၀၈ အကယး၍ အလုပးွငး သေဘာတူညီခ္ကး အရ ကနးထရုိကး အခ္ိနးပုိကုိ ချငးံ်ပဳထာ့ပါက 
အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ ပျငးံလငး့စျာ သေဘာတူညီမႈ ရြိရမညး၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ 
အခ္ိနးပိုမ္ာ့အာ့လုဵ့သညး ဆႏၵ သေဘာထာ့အေလ္ာကးအေ်ခခဵေပၚတျငးသာ ်ဖစးရမညး၈  

၄-၁၈  အခ္ိနးပိုလုပးအာ့ခ မ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ အနညး့ဆုဵ့ ဥပေဒအရ သတးမြတးခ္ကးအတုိငး့  ေပ့ရမညး၈  
 

၅၈ အလုပးသမာ့အာ့လုဵ့သညး အလုပးသမာ့ သမဂၢမ္ာ့ ဖျဲ႔စညး့တညးေထာငးချငး ံ ႏြငး/ံသုိ႔ ပါွငးချငး ံ ကုိ 
လျတးလပးစျာ က္ငးံသုဵ့ချငးံရြိၿပီ့ ဥပေဒက ချငးံ်ပဳထာ့သညးံအတုိငး့ စုေပါငး့ညိႈႏိႈငး့ ေတာငး့ဆုိပုိငးချငး ံ
ရြိသညး၈  

 



ထုိငး့ ယူနီယဵ 
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ  
အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့ 
 

 

အလုပးသမာ့မ္ာ့၏လျတးလပးစျာ အဖျဲ႔အစညး့ဖျဲ႔စညး့ပိုငးချငးံႏြငးံ စုေပါငး့ေတာငး့ဆုိ ပုိငးချငးံတုိ႔ကုိ အသိအမြတး်ပဳၿပီ့ 
ေလ့စာ့မႈ ေပ့သညး၈ သူတုိ႔၏ အချငးံအေရ့အရ မညးသညးံ အဖျဲ႔အစညး့ကုိ မဆုိ ွငးေရာကး်ခငး့အေပၚ 
အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ ၿခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့ သုိ႔မဟုတး ေႏြာကးယြကး်ခငး့ မ်ပဳရပါ၈  
၅-ှ၈  မနးေနဂ္ာမ္ာ့၇ ႀကီ့ၾကပးသူမ္ာ့ႏြငးံ လုဵၿခဵဳေရ့ အေစာငးံမ္ာ့သညး အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ လျတးလပးစျာ 

အဖျဲ႔အစညး့ ဖျဲ႔စညး့ပိုငးချငးံအေပၚ ေလ့စာရနးအတျကး ေလံက္ငးံထာ့သညး၈  
၅-ဿ၈  အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး သူတုိ႔၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ သိရြ ိ နာ့လညးၿပီ့ ယငး့တုိ႔ကုိ ယုဵၾကညးမႈရြိစျာ 

က္ငးံသုဵ့ႏုိငးၿပီ့ အ်ခာ့ေသာ အလုပးသမာ့ သုိ႔မဟုတး မနးေနဂ္ာက ယငး့အချငးံအေရ့ ခဵစာမႈအေပၚ 
ယငး့တုိ႔အာ့ ပိတးဆုိ႔်ခငး့ မ်ပဳရပါ၈  

၅-၀၈  သပိတးေမြာကးချငးံသညး အလုပးသမာ့မ္ာ့ႏြငး ံ သူတုိ႔၏ အဖျဲ႔အစညး့၏ အချငးံအေရ့အ်ဖစး ႏြငးံ  
စညး့ရုဵ့ပိုငးချငးံမြာ အေ်ခခဵ ရပုိငးချငးအံ်ဖစး အသိအမြတး်ပဳထာ့သညး၈  

 

၆၈ လုပးငနး့ချငးအတျငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ က္နး့မာေရ့နြငးံ ေဘ့ကငး့လုဵၿခဵဳမႈကုိ အကာအကျယး 
ေပ့သညး၈  
 

အလုပးလုပးရာ လုပးငနး့စဥးတေလ္ာကးမြ မေတားတဆ်ဖစးမႈမ္ာ့ ေပၚေပါကး်ခငး့ သုိ႔မဟုတး ်ဖစးေပၚ်ခငး့ 
သုိ႔မဟုတး အလုပးရြငး၏ လုပးငနး့မ္ာ့၏ ရလာဒးအ်ဖစး ထျကးေပၚေစ်ခငး့တုိ႔အာ့ တာ့ဆီ့ရနး က္နး့မာေရ့ႏြငးံ 
ညီညျတးၿပီ့ ေဘ့ကငး့လုဵၿခဵဳေသာ လုပးငနး့ချငးကုိ ေပ့ထာ့သညး၈  

ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူမ္ာ့သညး ကုမၸဏီအာ့ ကုိယးွနးရြေိၾကာငး့  အသိေပ့ထာ့သညးံ ကုိယးွနးေဆာငး 
ွနးထမး့မ္ာ့အာ့ ေဘ့အႏၱရာယးရြီေသာ လုပးငနး့ဧရိယာမ္ာ့တျငး အလုပးလုပး်ခငး့ မရြေိစရနး အာမခဵရမညး၈ 
ကုိယးွနးေဆာငး ွနးထမး့မ္ာ့ကုိ တေန႔လြ္ငး ၅ နာရီထကး ပုိ၍အလုပးမလုပးေစရပ ဲ  ညဆုိငး့မ္ာ့ (ည ှွ့ွွ 
နာရီမြ နဵနကး ၃့ွွ နာရီ) တျငးလညး့ အလုပးမလုပးေစရပါ၈ ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူမ္ာ့သညး ကုိယးွနးေဆာငးမႈ 
ရလာဒးအ်ဖစး အလုပး်ဖဳတး်ခငး့၇ ရာထူ့ခ္ထာ့်ခငး့ သုိ႔မဟုတး အက္ဳိ့ခဵစာ့ချငး ံေလ္ာံခ္်ခငး့မ္ာ့ မလုပးရပါ၈  

၆-ှ၈ ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူမ္ာ့သညး ွနးထမး့မ္ာ့၇ အလုပးချငးရြ ိ အ်ခာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ ပတးွ နး့က္ငးအာ့ 
ထိခိကုးေစႏိငုးသညးံ ေဘ့အႏၱရာယးမ္ာ့ကုိ တို့တကးမႈရြိစျာ ေဖားထုတး်ခငး့နြငးံ ဖယးရြာ့်ခငး့ သုိ႔မဟုတး 
ထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့ ်ပဳလုပးရမညး၈  

၆-ဿ၈ လုပးးငနး့ချငး က္နး့မာေရ့နြငးံ ေဘ့ကငး့လုဵၿခဵဳမႈအတျကး ရြငး့လငး့ၿပီ့ ထိေရာကးေသာ မူွါဒမ္ာ့ကို 
ခ္မြတးထာ့ၿပီ့ အခ္ိနးႏြငးံ အမြ္ ်ပငးဆငးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးရမညး၈  

၆-၀၈  လုပးငနး့ချငးက္နး့မာေရ့ႏြငးေံဘ့ကငး့လုဵၿခဵဳေရ့ မူွါဒမ္ာ့ႏြငံးလုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ကုိ က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ 
ဆကးသျယး အသိေပ့ၿပီ့ မီ့ေဘ့ အေရ့ေပၚ ေလံက္ငးံမႈ သငးတနး့ အပါအွငး သငးံေလ္ားေသာ 
သငးတနး့မ္ာ့ ေပ့ရမညး၈  



ထုိငး့ ယူနီယဵ 
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ  
အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့ 
 

 

၆-၁၈  အလုပးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ လုပးငနး့ချငးေနရာဌာနမ္ာ့သုိ႔ ွငးေရာကးလာေသာ အ်ခာ့သူမ္ာ့ အာ့လုဵ့အာ့ 
လုပးငနး့ချငးတျငး တညးရြိေနသညးံ ေဘ့အႏၱရာယးမ္ာ့အေၾကာငး့ ေသခ္ာ အသိေပ့ၿပီ့ 
ယငး့ေဘ့အႏၱရာယးမ္ာ့မြ ေရြာငးရြာ့ႏုိငးရနး လဵုေလာကးေသာ အသိပညာႏြငးံ တကုိယးရညး 
ေဘ့ကငး့လုဵၿခဵဳေရ့ ကိရိယာမ္ာ့ကုိ ေပ့အပးရမညး၈  

၆-၂၈  လုပးငနး့ဌာနမ္ာ့အတျငး့ ွငးေရာကးလာသူမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး ထတုးကုနးမ္ာ့ ကိုငးတျယးသူမ္ာ့ အာ့လုဵ့အာ့ 
က္နး့မာေရ့ ႏြငး ံ ေဘ့ကငး့လုဵၿခဵဳေရ့ဆုိငးရာ ်ဖစးရပးမ္ာ့ ်ဖစးေပၚလာပါက သငးံေလ္ားသညးံ 
လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ အေၾကာငး့ကုိ ေသခ္ာစျာ အသိေပ့ရမညး၈  

၆-၃၈ သငးံတငးေလ္ာကးပတးေသာ တကုိယးရညး ကာကျယးေရ့ ကိရိယာမ္ာ့ကုိ သကးဆုိငးရာ ပုဂၢိဳလးမ္ာ့ 
အာ့လုဵ့အာ့ ပိုငးရြငး၏ ကုနးက္စာ့ရိတး်ဖငးံ ေွမြ္ေပ့ရမညး၈ ွနးထမး့မ္ာ့သညး သူတုိ႔ အလုပးမ္ာ့ကုိ 
ေဘ့ကငး့လုဵၿခဵဳစျာ လုပးေဆာငးႏိုငးရနး မရြိမ်ဖစးလုိအပးေသာ သငးတနး့မ္ာ့ ရရြေိစရမညး၈ 

၆-၄၈  ေဘ့ကငး့လုဵၿခဵဳၿပီ့ က္နး့မာေရ့နြငးံ ညီညျတးေသာ လုပးငနး့ ေနရာႏြငး ံ ်ဖစးႏိငုးပါက ေနရာထုိငးခငး့မ္ာ့ 
ေပ့အပးရမညး၈ အနိမးံဆုဵ့ အေန်ဖငး ံ သယးေဆာငးႏိုငးေသာ ေသာကးေရ၇ လဵုေလာကး သနး႔ရြငး့ေသာ 
အိမးသာမ္ာ့၇ လုဵေလာကးေသာ ေလွငး ေလထျကး၇ အေရ့ေပၚထျကးေပါကးမ္ာ့၇ ႏြငးံ မရြမိ်ဖစး 
ေဘ့ကငး့လုဵၿခဵဳေရ့ ကိရိယာမ္ာ့၇ အေရ့ေပၚ သူနာ်ပဳေသတၱာ၇ အေရ့ေပၚ က္နး့မာေရ့ ေစာငးံေရြာကးမႈ 
ရရြိႏုိငးမႈ၇ သနး႔ရြငး့ေသာ စာ့ေသာကးသညးံ ဧရိယာႏြငးံ သငးံတငးံေလ္ာကးပတးစျာ အလငး့ေရာငးရြိေသာ 
လုပးငနး့  ေနရာမ္ာ့ကုိ ေပ့ရမညး၈  

 

ှွ၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး မြ္တေသာ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ကုိ ရရြိသညး၈  
 

အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ သူတို႔၏ လုပးငနး့ ဆကးဆဵေရ့ အစိတးအပုိငး့မ္ာ့အ်ဖစး ေပၚေပါကးလာသညးံ အခကးအခဲ 
မ္ာ့ ေ်ဖရြငး့ ရာတျငး လ္ငး်မနးၿပီ့ ဘကးလုိကးမႈ မရြိေသာ ရလာဒးကုိ ်ဖစးေပၚေစသညးံ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိေသာ၇ 
မြ္တေသာႏြငံး လ္ဳိ႔ ြွကးမႈရြိေသာ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ ေပ့ထာ့သညး၈  

ှွ-ှ၈  လုပးငနး့စဥးမ္ာ့သညး (ှ) အလုပးသမာ့မ္ာ့အတျကး တုိကးၾကာ့ႏုိငးရနး၇ အၾကဵေပ့ႏိုငးရနးႏြငး ံနစးနာမႈမ္ာ့ 
တငး်ပႏိုငးရနး ထိေရာကးေသာ လကးလြမး့မီေသာ လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့ေပ့ရမညး၇ (ဿ) ယငး့ကိစၥရပးမ္ာ့ကုိ 
အ်ပညးံအွ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးၿပီ့ လ္ငး်မနးၿပီ့ ဘကးမလိုကးကာ မြ္တေသာ ေ်ဖရြငး့ခ္ကးမ္ာ့ 
ရရြေီစရနး လုိအပးသညး၈  

ှွ-ဿ၈ တုိငးၾကာ့မႈ ယႏၱယာ့ လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့သညး က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ဆကးသျယးႏိုငးၿပီ့ မညးသညးံ 
တုိငးၾကာ့ခ္ကးမဆုိ (ဆႏၵရြိပါက) လ္ဳိ႔ ြွကးမႈကို အာမခဵၿပီ့ တုနး႔်ပနးလကးစာ့ေခ္်ခငး့ကုိ 
တာ့ဆီ့ထာ့ရမညး၈  

 

ှှ၈ လုပးငနး့လုပးေဆာငးရာတျငး ေရရြညးတညးတံဵခုိငးမၿခဲမႈကုိ ထိနး့သိမး့ၿပီ့ သဘာွ ပတးွနး့က္ငး 
သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိ ေလ္ာံခ္သညးံ နညး့ပုဵစဵ်ဖငး ံလုပးေဆာငးသညး၈  



ထုိငး့ ယူနီယဵ 
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ  
အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့ 
 

 

 

လုပးငနး့လညးပတး်ခငး့၇ အရငး့အ်မစးရယူ်ခငး့၇ ထုတးလုပး်ခငး့၇ ကုနးပစၥညး့ ်ဖနး်ဖဴ့်ခငး့နြငးံ ွနးေဆာငးမႈ 
ေပ့်ခငး့တုိ႔ကုိ ပတးွ နးက္ငးအာ့ ကာကျယး ထိနး့သိမး့ရနး ရညးရျယးခ္ကး်ဖငး ံ လုပးေဆာငးရမညး်ဖစးၿပီ့ 
သဘာွပတးွ နး့က္ငးဆိုငးရာ ဥပေဒ်ပဳမႈမ္ာ့ႏြငး ံလုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ကုိ လုိကးနာရမညး၈  

ှှ-ှ၈  လုပးငနး့လညးပတးမႈမ္ာ့အတျကး လိုအပးေသာ တရာ့ွငး ချငးံ်ပဳခ္ကးမ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ ကုိငးထာ့ရမညး၈  
ှှ-ဿ၈ လုိအပးေသာ တရာ့ွငး ချငးံ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ အာ့လုဵ့အာ့ သိနာ့လညးမႈႏြငးံ လုိကးနာမႈကုိ 

ေသခ္ာေစရနးအတျကး သကးဆုိငးရာ ပုဂၢိဳလးမ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ သငးတနး့မ္ာ့ ေပ့ရမညး၈  
ှှ-၀၈  ဥပေဒေၾကာငး့ဆိုငးရာ လိုကးနာမႈကုိ စီမဵခနး႔ချဲရနးသာမက ေဘ့အႏၱရာယး်ဖစးေစႏုိငးေသာ ဓါတုပစၥညး့ 

မ္ာ့၇ အညစးအေၾက့မ္ာ့၇ စျနး႔ပစးေရမ္ာ့ႏြငး ံေလထုညစးညမး့မႈ ထတုးလုပး်ခငး့၇ ေရႏြငးံ စျမး့အငးသုဵ့စျဲ် ခငး့ 
(ယငး့တုိ႔သာအကနး႔အသတး်ဖငးံမဟုတးပ)ဲ တုိ႔အာ့ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့အတျကး ထိေရာကးေသာ ပတးွ နး့က္ငး 
စီမဵခနး႔ချဲမႈ စီမဵကိနး့ကုိ ခ္မြတးရမညး၈  

 

ှဿ၈ တုိ့တကးမႈႏြငး ံစညး့ကမး့လုိကးနာမႈမ္ာ့ကုိ ေစာငးံၾကညးံသညး၈  
 

ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူသညး ထိုငး့ယူနီယဵႏြငး ံ ယငး့လကးေအာကးခဵ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ ႏြငးံ ယငး့မြ လႊဲအပးထာ့ 
ေသာ ေအ့ဂ္ငးမ္ာ့အာ့ ၾကိဳတငးအေၾကာငး့မၾကာ့ပဲ ထုတးလုပးေရ့ လုပးငနး့ချငးမ္ာ့ႏြငး ံအလုပးရြငး ေပ့ထာ့ေသာ 
အိမးယာမ္ာ့အာ့ စစးေဆ့်ခငး့၇ ဘ႑ာေရ့မြတးတမး့မ္ာ့ ႏြငးံ အလုပးခနး႔ထာ့်ခငး့ဆုိငးရာ စာရျကးစာတမး့မ္ာ့အာ့ 
ၾကညးံရႈ ေလံလာ်ခငး့၇ ႏြငးံ ွနးထမး့မ္ာ့အာ့ သီ့သနး႔ ေမ့်မနး့်ခငး့အပါအွငး က္ငးံွတးစညး့ကမး့ လိုကးနာမႈကို 
အတညး်ပဳႏုိငးသညးံ ေစာငးံၾကညးံေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးေဆာငးႏိုငးသညး ံ အချငးံအာဏာကုိ ေပ့ထာ့ရမညး၈ 
ထုတးလုပးသူမ္ာ့သညး က္ငးံွတးစညး့ကမး့ကုိ လိုကးနာေၾကာငးံ ်ပသရနး လုိအပးခ္ကး်ဖစးေသာ မြတးတမး့မြတးရာ 
မ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ လုပးငနး့ချငးတျငး ထိနး့သိမး့ထာ့ရြိရမညး၈ ထိုငး့ယူနီယဵသညး မလုိကးနာမႈမ္ာ့အေပၚ ပထမဆုဵ့ 
တုနး႔်ပနးသညးံ အေနႏြငး ံခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ ေ်ဖရြငး့ရနး ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူမ္ာ့ႏြငးံ လကးတျလဲုပးေဆာငးရနး 
ၾကိဳ့ပမး့မညး၈  
 

ခ၈ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အာ့ တုိငးၾကာ့်ခငး့၈  
ဤသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့သညး ထိုငး့ယူနီယဵႏြငး ံ ကနးထရုိကးလကးမြတးထုိ့ထာ့ေသာ ကုနးပစၥညး့ေပ့သျငး့သူ 
အာ့လုဵ့ႏြငးံ သကးဆုိငးသညး၈ ထုိငး့ယူနီယဵ အတျကး ထုတးကုနးပစၥညး့ သုိ႔မဟုတး ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ သညး ်ပငးပ 
အရငးအ်မစး သုိ႔မဟုတး ကုနးပစၥညး့ တငးသျငးသူအာ့ ကနုးပစၥညး့ တငးသျငး့သူထဵမြ ေရာငး့ခ္်ခငး့/ 
ွနးေဆာငးမႈေပ့်ခငး့ ်ဖစးပါက ကုနးပစၥညး့ေပ့သျငး့သူမ္ာ့သညး ထပးဆငးံ ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူမ္ာ့/ 
ွယးယူသူမ္ာ့ သို႔မဟုတး ်ပငးပမြ ေပ့သျငး့ေသာ ကုမၸဏီမ္ာ့အတျကးလညး့ သကးမြတးခ္ကးမ္ာ့နြငးံ ကိုကးည ီ
ေၾကာငး့ အာမခဵရမညး၈  



ထုိငး့ ယူနီယဵ 
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ  
အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့ 
 

 

ှ၈  ဤမူွါဒမ္ာ့ကုိ လုိကးနာရနး (ထုိငး့ ယူနီယဵ သုိ႔မဟုတး ထုိငး့ယူနီယဵ ကုိယးစာ့ လုပးေဆာငးသညးံ 
တစုဵတဦ့၏ ပ္ကးကျကးမႈ အပါအွငး) မညးသညးံ ပ္ကးကျကးမႈ မဆုိ ကုနးပစၥညး့ေပ့သျငး့သူက သိရြိပါက 
ထုိငး့ယူနီယဵအာ့ ခ္ကးခ္ငး့ သတငး့ပို႔ရမညး၈ ယငး့သုိ႔ လုပးေဆာငးရနး ပ္ကးကျကးပါက ဤ က္ငးံွတး 
စညး့ကမး့ကုိ ခ္ဳိ့ေဖာကးရာ ေရာကးသညး၈  

ဿ၈  အမြနးတကယး သုိ႔မဟုတး သဵသယ်ဖစးဖျယး ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အာ့ အသိေပ့ တုိငးၾကာ့ေသာသူမ္ာ့သညး 
လကးစာ့ေခ္အညိႈ့ထာ့ခဵရမညးကုိ မစုိ့ရျဵ႔ပ ဲ မိမိတုိ႔၏ ကုိယးပုိငး လုပးသာ့မ္ာ့၇ ကနုးပစၥညး့ 
ေပ့သျငး့သူမ္ာ့ ႏြငးံ သူတို႔၏ အလုပးသမာ့မ္ာ့အေပၚ ထတုးေဖားေ်ပာဆုိႏုိငးသညးံ ယဥးေက့္မႈကို မိမိတုိ႔ 
အခုိငးအမာ ပဵံပုိ့သညး၈  

၀၈ ထုိငး့ယူနီယဵသညး စိတးေကာငး့ႏြလဵု့ေကာငး့်ဖငးံ တငး်ပလာေသာ မညးသညးံ လျမဲြာ့မႈမ္ာ့ကုိမဆုိ 
စုဵစမး့စစးေဆ့မညး်ဖစးၿပီ့ ေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့ကုိ ကနုးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့ မညး၈ ကုနးပစၥညး့ 
ေပ့သျငး့သူသညး ယငး့သုိ႔ေသာ မညးသညးံ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈမ္ာ့ကုိ မဆုိ ပံဵပုိ့ကူညီရမညး်ဖစးၿပီ့ 
သငးံတငးံေလ္ာကးပတးစျာ ေတာငး့ဆုိလာသညးံ မညးသညးံ အခ္ကးအလကးကုိမဆုိ ၾကညးံရႈချငးံ ်ပဳရမညး၈  

၁၈ အကယး၍ ်ပနးလညး ညိႈႏိႈငး့ရနး လုိအပးပါက ကနုးပစၥညး့ေပ့သျငး့သူသညး ထုိငး့ယူနီယဵအာ့ 
အသိေပ့မညးဟု ေမြ္ားလငးံထာ့ၿပီ့ ်ပငးဆငးမႈ လုပးငနး့  အစီအစဥးႏြငးံ ဆုဵ့ရဵႈ့မႈအာ့ ထိေရာကးစျာႏြငး ံ
လ္ငး်မနးစျာ ေ်ဖရြငး့ရနး အခ္ိနးဇယာ့ကုိ အေကာငးအထညးေဖားရမညး၈  

၂၈ ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သူမ္ာ့၇ သူတုိ႔၏ ွနးထမး့မ္ာ့ သုိ႔မဟုတး ကနးထရုိကးတာမ္ာ့သညး ဤက္ငးံွတး 
စညး့ကမး့အာ့ အမြနးတကယး သုိ႔မဟုတး သဵသယ ်ဖစးဖျယး ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ ထုိငး့ယူနီယဵသုိ႔ 
စာ်ဖငးံ်ဖစးေစ၇ ဖုနး့၇ ဖကးစး သုိ႔မဟုတး အီ့ေမ့လး်ဖငးံ ်ဖစးေစ အသိေပ့ အစီရငးခ ဵ ႏုိငးသညး၈ 
အစီရငးခဵစာမ္ာ့ကုိ (ဥပေဒအရ ချငးံ်ပဳခ္ကးရြိပါက) လ္ဳိ႔ ြွကး ႏြငးံ အမညးမေဖားပ ဲတငး်ပႏိုငးသညး၈  

 

ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အတျကး တုိငးၾကာ့ရနး လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့မြာ ေအာကးပါအတုိငး့ ်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  
 

mailto:taweeporn.chomchan@thaiunion.com


ထုိငး့ ယူနီယဵ 
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ  
အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့ 
 

 

လ္ဳိ႔ ြွကး အီ့ေမ့လး၈ labor.CoC@thaiunion.com 
 

ISSARA စီမဵကိနး့  

ေရႊ႔ေ်ပာငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့အတျကး အလုပးသမာ့အချငးံအေရ့၇ အစုိ့ရ မြတးပဵတုငး စာရငး့သျငး့်ခငး့၇ 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အတျကး အခ္ကးအလကးမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး ်ဖစးရပး တခုကုိ တုိငးၾကာ့ရနး၇ သုိ႔မဟုတး အကူအညီ 
ေတာငး့ခဵရနးအတျကး ထုိငး့ႏုိငးငဵတျငး အေရ့ေပၚ အလုပးသမာ့ ဿ၁ နာရီ ဖုနး့လုိငး့၈  

်မနးမာ ဘာသာစကာ့၈ +66-80-456-5560 

ေလာႏြငးံ ထုိငး့ ဘာသာစကာ့၈ +66-86-967-2891 

ခမာ ဘာသာစကာ့၈ +66-86-968-6085 

ွဘးဆုိဒး၈ www.projectissara.org 

 
 
 

http://www.projectissara.org/


ထုိငး့ ယူနီယဵ  
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ  
အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့ 
 
 

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 

 

၃၈ ဤ က္ငးံွတး စညး့ကမး့မ္ာ့ သုိ႔မဟုတး ်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့ေရ့ အၾကဵ်ပဳခ္ကး လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့ လုိကးနာရနး 
ပ္ကးကျကးခဲံပါက အ်ခာ့ေရျ့ခ္ယးရနး မရြပိဲ ကုနးပစၥညး့ေပ့သျငး့မႈ သေဘာတူစာခ္ကး အဆုဵ့သတး်ခငး့ႏြငးံ 
ဥပေဒအရ အေရ့ယူေဆာငးရျကး်ခငး့တုိ႔ ်ဖစးေပၚမညး၈  
 
ဿွှ၂ ခုႏြစး စကးတငးဘာ ှ၅ ရကးတျငး ေၾကညာသညး၈  
 
 
....................................................     .................................................... 
မစၥတာ ထီရာဖျနး ခ္နးစရ ီ    မစၥတာ ခ္နး့ နီရူထိနာံႏျနး  
ဥကၠဌ ႏြငးံ စီအီ့အုိ     အလုပးအမႈေဆာငး ဥကၠဌ  
ထုိငး့ယူနီယဵ အုပးစု ပီစီအယးလး    ထုိငး့ယူနီယဵ အုပးစု ပီစီအယးလး



ထုိငး့ ယူနီယဵ  
လုပးငနး့ က္ငးံွတးမ္ာ့ႏြငးံ  
အလုပးသမာ့ က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့ 
 
 

 

အသိအမြတး်ပဳ်ခငး့ႏြငး ံလကးခဵ်ခငး့  
ဤလကးမြတးေရ့ထုိ့်ခငး့သညး မိမိအေနႏြငး ံထိုငး့ယူနီယဵ၏ လပုးငနး့ က္ငးံွတးနြငး ံအလုပးသမာ့ 
က္ငးံွတးစညး့ကမး့မ္ာ့ကုိ အ်ပညးံအွ ဖတးရႈနာ့လညးၿပီ့်ဖစးေၾကာငး့ သကးေသခဵ်ခငး့်ဖစးသညး၈ မိမကိုမၸဏီ၏ 
အချငးံအာဏာရ ကုိယးစာ့လြယး တဦ့အေနနြငးံ မိမိသညးဤေနရာတျငး မိမိကုိယးတိုငးႏြငးံ မိမိ၏ ကုမၸဏီ အေန်ဖငးံ 
ဤ က္ငးံွ တး စညး့ကမး့မ္ာ့ကုိလုိကးနာေဆာငးရျကးရနး ႏြငးံ ယငး့၏ ဥပေဒသမ္ာ့အာ့လုဵ့ (်ပငးဆငးမႈႏြငး ံ
်ဖညးံစျကးမႈမ္ာ့အပါအွငး) ႏြငးံ ကိုကးညီေစရနး တုိ့တကးမႈမ္ာ့်ဖစးေပၚေစရနး ၾကိဳ့ပမး့သျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ 
ကတိ်ပဳပါသညး၈  
 
ကုနးပစၥညး့ ေပ့သျငး့သညးံ ကုမၸဏီ၈ _______________________ 
လိပးစာ၈ _______________________ 
ကုိယးစာ့လြယး၈ _______________________ 
လကးမြတး၈ _______________________ 
ရကးစျဲ၈ _______________________ 


