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ကမၻာတစ္ဝွမ္း လုပ္သားမ်ားအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

လုပ္ငန္းခြင္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနိဒါန္း
FLA ၏လုပ္ငန္းခြင္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွေစနုိင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္သား၏ အဆင့္အတန္း ႏွင့္ လူသား ဆန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနရရိွေစျခင္းတုိ႔ 
ကုိရည္ရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။ စည္းမ်ဥ္းစံႏႈန္းမ်ားသည္ နုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြ႕ဲအစည္း မ်ား၏ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္  နုိင္ငံတကာမွ လက္ခံက်င့္သံုးမႈမ်ား အေျခခံထား ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

    FLA ႏွင့္ ဝင္ေရာက္ပူးေပါင္းထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လုပ္သားမ်ား အလုပ္လုပ္ေနသည့္ နုိင္ငံမွခ်မွတ္ထားေသာ သက္ဆုိင္၍ အသံုးဝင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာရန္ႏွင့္ 
လုပ္သားမ်ား၏ ပစၥည္း အသံုး အေဆာင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းခြင္ စည္းမ်ဥ္း မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ပါ သည္။ 
ကြျဲပားျခားနားမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ပူး ေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အျမင့္ဆံုးစံႏႈန္းကုိ အသံုး ျပဳေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ပါသည္။ 

    FLA မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ စည္း ကမ္းမ်ားကုိ ျမင့္မားေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စံႏႈန္းမ်ားအား ျဖစ္ေစျခင္း ႏွင့္ အဓိကၾကပ္မတ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ 
ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ ပါသည္။  စံႏႈန္းျမင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ စံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း တစ္ ခုစီ၏ တိက်ေသခ်ာေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပူးတြေဲဆာင္ရြက္မႈကို ေစာင့္ 
ၾကည့္ၾကပ္မတ္ျခင္း နည္းဥပေဒသမ်ားႏွင့္ အညီ အကဲျဖတ္ ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ ထုတ္ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ FLA မွ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား ကုိ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း စံႏႈန္းမ်ားသည္ 
ကုိက္ညီမႈမရိွေသာအခါ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ လက္ရိွေဆာင္ရြက္ေနေသာ ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေစမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ပါသည္။

FLA မွ စံၿပ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တာဝန္ခံမႈရိွျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနအား ပုိမုိတုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစျခင္းမ်ားကုိ 
ကူညီေထာက္ပံမႈမ်ားေပးပါသည္။ FLA သည္ အဆက္မျပတ္ တုိးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚတုိးျမႇင့္ေစေသာ အဖြ႕ဲအစည္း တစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ FLA မွ လုပ္သားမ်ား၏ က်င့္ဝတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ ေပးမႈႏွင့္ 
ေလးစားဖြယ္ေကာင္းေသာ က်င့္သံုးမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစမႈ တုိ႔တြင္ အေျခခံေသာ နုိင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ႏွင့္ လုပ္သား မ်ား ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ခအားရရိွေစရန္ႏွင့္ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီး ေဘးကင္းလံုျခဳံမႈရိွေသာ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေပၚေစေရးတုိ႔ကုိ  ရရိွရန္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္လ်က္ရိွပါသည္။

ပါဝင္ေသာ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ား ေဖာ္ျပခ်က္

အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဆုိင္ရာ 
ဆက္ႏြယ္မႈ

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ လုပ္သားမ်ားအား ေလးစားမႈရိွေသာ အလုပ္ခန္႔အပ္ ျခင္း ဆုိင္ရာ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္၍ 
လုိက္နာမႈရိွရမည့္ အျပင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လုပ္သားႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ လံုျခဳံေရး ဆုိင္ရာ ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
အညီလုပ္သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ ကာကြယ္ေပးရမည္။

ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမရိွျခင္း

မည္သူမဆုိ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လုပ္သား ငွါးရမ္း ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း/နစ္နာေၾကးေပးျခင္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္း မ်ား၊ ရာထူးျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ အၿငိမ္းစားယူျခင္းတုိ႔ကုိ က်ား/မ၊ အသက္ အရြယ္၊ လူမ်ိဳးစု၊ ဘာသာေရး၊ မသန္စြမ္းေနမႈ၊ 
နုိင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ နုိင္ငံေရး အျမင္၊ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္း သုိ႔မဟုတ္ ဆင္းသက္ေပါက္ဖြားရာ လူမ်ိဳးမ်ာပါဝင္ အေျခခံထားေသာ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းခံ
ရျခင္းမ်ိဳးမရိွေစရ။

အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ 

ႏိွပ္စက္ညႇင္းပန္းျခင္း

လုပ္သားမ်ားအား ေလးစားမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ အေျခခံ၍ ျပဳမူဆက္ဆံရ မည္။႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ 
ႏႈတ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ႏိွပ္စက္ညႇင္းပန္းျခင္းမ်ိဳးအား မည္သည့္ လုပ္သားမၽွ ျပဳမူျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ရ။

လုပ္သားအား ဖိအားေပးျခင္း လုပ္သားအား ဖိအားေပးျခင္း၊ လုပ္သားအား အက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း၊ ခံဝန္စာမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လုပ္သား အား 
ဖိအားေပး မည္သည့္ဖိအားေပးမႈ ပံုစံကုိမၽွ မရိွေစရ။

ကေလးလုပ္သား အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္  သုိ႔မဟုတ္ မသင္မေနရ အတန္းပညာ မၿပီးဆံုး ေသးသည့္ အသက္ေအာက္ရိွေနသည့္ မည္သူ႔ကုိမၽွ 
အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း မျပဳရ။

လြတ္လပ္စြာ ဖြ႕ဲစည္းခြင့္ႏွင့္ 
လုပ္ခေဆြးေႏြးညႇႏုိွိင္းခြင့္ အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္သမားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ စုေပါင္းခြင့္ႏွင့္ လုပ္ခ ေဆြး ေႏြးခြင့္မ်ားကုိ သတိျပဳ၍ ေလးစားလုိက္နာရမည္။

က်န္းမာေရး၊ 
ေဘးကင္းလံုျခဳံေရးႏွင့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္

အလုပ္ရွင္မွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းျခင္းမ်ိဳး မွကင္းေဝးေစရန္ ႏွင့္ လုပ္ငနး္ခြင္တြင္ မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈႏွင့္ 
ဒဏ္ရာရရိွမႈတုိ႔ကုိျဖစ္ပြားမႈ ကင္းေဝးေစရန္ အလုပ္သမားမ်ားအား ေဘးကင္းလံုျခဳံ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အလုပ္ခြင္ျဖစ္ေပၚလာေစရ
န္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ လုပ္ငန္း ခြင္အား ပတ္ဝန္းက်င္မွ အေကာင္းျမင္မႈေလ်ာ့နည္းျခင္းအတြက္ သက္ဆုိင္ 
ရာျမႇင့္တင္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ အလုပ္ရွင္မွခ်မွတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္ခ်ိန္

အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ နုိင္ငံမွ ခ်မွတ္ထား ေသာ ခြင့္ျပဳသည့္ အလုပ္ခ်ိန္၊ အခ်ိန္ပုိ မွ ေက်ာ္လြန္၍ 
ခုိင္းေစျခင္းမျပဳရ။ ပံုမွန္ အလုပ္ရက္သတၱပတ္ကုိ ၄၈ နာရီထက္မေက်ာ္လြန္ေစရ။ အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္သမားမ်ားကုိ အလုပ္လုပ္ရက္ ၇ 
ရက္အတြင္း အနည္းဆံုး တဆက္ တည္း ၂၄ နာရီ နားခြင့္ေပးရမည္။ အခ်ိန္ပုိအလုပ္ခ်ိန္အားလံုးသည္ အလုပ္ သမားမ်ားမွလည္း လုပ္ရန္ 
သေဘာတူညီမွရရိွမွသာလၽွင္ လုပ္ခြင့္ျပဳရမည္။ အလုပ္ရွင္မွ အခ်ိန္ပုိလုပ္ခ်ိန္ကုိ ပံုမွန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ ပံုမွန္ လုပ္ချဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ 
မေတာင္းဆုိရ။ အထူးအေျခအေနမ်ားမွလြ၍ဲ ပံုမွန္ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အခ်ိန္ပုိအလုပ္ခ်ိန္ စုစုေပါင္းသည္ တပတ္အတြင္း ၆၀ နာရီ ထက္မပုိေစရ။

နစ္နာေၾကးေပးျခင္း/ 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း

အလုပ္သမားတုိင္းတြင္ ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္ ရက္သတၱပတ္ အလုပ္သမား အတြက္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ကုိ ျပည့္စံုေစရန္လုပ္ခရရိွရန္ႏွင့္ 
အပုိဝင္ေငြ ရရိွနုိင္ေသာ  အခြင့္အေရးရိွသည္။ အလုပ္ရွင္မွ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ၊ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လုပ္ခ 
ဥပေဒမွျပဌာန္းထားေသာလုပ္ခ ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ စာခ်ဳပ္တုိ႔တြင္ ပါဝင္ေသာ အပုိဆု/ အပုိ အက်ိဳးအျမတ္ကုိ ေပးရမည္။ နစ္နာ 
ေၾကး/ေလ်ာ္ေၾကးသည္ လုပ္သား၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ကုိ မျဖည့္ဆည္း နုိင္ၿပီး အပုိဝင္ေငြသာ ေပးနုိင္ခ့ဲလၽွင္ အလုပ္ရွင္မွ 
အလုပ္သမားအတြက္ နစ္နာေၾကး/ေလ်ာ္ေၾကး၏ အဆင့္တစ္ခုရရိွေစနုိင္ေသာ သင့္ေတာ္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ FLA 
ႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္သည္။


