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MNE ေ�ကညာစာတမ်းသည် အလုပ်သမား�ငှ့အ်လုပ်အကိုငဆ်ိုငရ်ာမူဝါဒအတွက် အြပည့်စုံဆံုး�ငှ့ ်

ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာလမ်း��နမ်�တစ်ခုြဖစ်သည်။ ဤလမ်း��နသ်ည် ကမ�ာတစ်၀ှမ်းမှ 

အလုပ်သမားများအဖွဲ�အစည်းများ၊ အလုပ်�ှငက်ိုယ်စားလှယ် များ�ငှ့ ် အစုိးရများမှ ည�ိ��ငိး်ေဆွးေ�းွ 

သေဘာတူလက်ခံ အသံုးချထားသည့် အလုပ်�ငှ့လူ်မ�ဘ၀ေရးရာတွင ် ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာ 

တစ်ခုတည်းေသာစာချုပ် စာတမ်း ြဖစ်သည်။ ထုိေ့�ကာင့ ် ၎ငး်သည် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် 

အေရး�ကီးေသာ လမ်း��နခ်ျက်များကိုေပးထားပါသည်။ 

 
တာဝနယ်ူမ��ှိေသာစီးပွားေရးလုပ်များအတွက် အဓိကကိုးကားထားေသာ အချက်သံုးချက်မှာ ILO ၏ 

�ိငုင်စုံံအေြခစုိက် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက်စည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ် လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ 

သံုးပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration)၊ �ိငုင်စုံံအေြခစုိက်စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် 

OECD လမ်း��နခ်ျက်များ (OECD MNE လမ်း��နခ်ျက်များ) �ငှ့ ် စီးပွားေရး�ငှ့ ် လူအ့ခွင့အ်ေရးဆိုငရ်ာ 

ကုလသမဂ� လမ်း��နမ်�များ (UN လမ်း��နမ်�များ) ြဖစ်�ကသည်။ ၎ငး်တုိသ့ည် အချငး်ချငး် 

လုိက်ေလျာညီေထွ ြဖည့်တငး်ေပးသည်။  

 

ဤတူရိယာများသည် ကုမ�ဏမီျားအားလုံး - ၎ငး်တို၏့အရွယ်အစား၊ လုပ်ငနး်နယ်ပယ်၊ 

လုပ်ငနး်လည်ပတ်မ� အေြခအေန၊ ပုိငဆ်ိငုမ်��ငှ့ဖ်ွဲ �စည်းတည်ေဆာက်ပုံ မျိုးစုံကိုမေရွး 

ကုမ�ဏအီားလုံးသည် ၎ငး်တိုတ့ွငပ်ါ၀ငသ်ည့် ဆိုးရွားေသာသက်ေရာက်မ�များကို ေ�ှာင�်ကဥ် 

ေြဖ�ှငး်�ိငုေ်စရန ် ေမ�ာ်လင့ထ်ားပါသည်။ လုပ်ငနး်တစ်ခု၏ ပါ၀ငပ်တ်သက်မ�သည် 

၎ငး်၏ကိုယ်ပုိငလု်ပ်ငနး်လည်ပတ်မ� များအြပင ် ၎ငး်၏လုပ်ငနး်ဆိုငရ်ာ ဆကဆ်ံေရးများမှလည်း 

လာ�ိငုသ်ည်။ “အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ” သည်လုပ်ငနး်၏ လုပ်ေဆာငမ်�များတငွ ်

အလုပ်သမားအခွင့အ်ေရးသည် အဓိကကျေသာ အစိတ်အပုိငး်တစ်ခုြဖစ်သည့် လူအ့ခွင့အ်ေရးကို မည်သို ့ 

အကျိုးသက်ေရာက်ေစမည်ကိုလည်း ထည့်သွငး်စဥ်းစားထားသည်။ ထုိကဲသ့ိုေ့သာ 

သက်ေရာက်မ�များသည် ေကာငး်ကျိုး�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် ဆိုးကျိုး ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ ထုိေ့�ကာင့ ်

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များသည် ဆိုးကျိုးများကို ဖယ်�ှားပစ်ရန�်ငှ့ ်ေကာငး်ကျိုးများေဖာ်ေဆာငေ်ပး�ိငုေ်သာ 

အခွင့အ်လမ်းများကို �ှာေဖွေဖာ်ထုတ်သင့သ်ည်။ 

 

တူရိယာများသည် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များကို ၎ငး်တိုလု့ပ်ငနး်လုပ်ကုိငလ်ည်ပတ်ေနေသာ�ိငုင်မံျား၏ 

စဥ်ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရးတွင ်အေထာက်အကူြဖစ်ေစရနလ်ည် တွနး်အားေပးပါသည်။  
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�ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE 

Declaration) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏ အေြခခံစည်းမျဉ်းများသည် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များကုိ ILO 

ဖွဲ�စည်းပုံအေြခခံဥပ ေဒ၏ အေြခခံစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ် သက်ဆိုငရ်ာ �ိငုင်တံကာ 

အလုပ်သမားသေဘာတူညီချက်များ�ငှ့ ် အ�ကုြပုချက်များအပါအ၀င ် လူမ�ေရးမူ၀ါဒများ ချမှတ်ရာတွင ်

တိုငး်တာလုပ်ေဆာင�်ိငုမ်�ြပုလုပ်ရာတွင ် လမ်း��နေ်ပး�ိငုရ်န ် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ လုပ်ငနး်အတွငး် 

အေြခခံမူများ�ငှ့ ် အလုပ်ခွင�်ှိအခွင့အ်ေရးများ၊ အလုပ်အကိုငခ်န ့အ်ပ်ြခငး်၊ ေလက့ျင့သ်င�်ကားေပးြခငး်၊ 

အလုပ်�ငှ့ဘ်၀အေြခအေနများ၊ လုပ်ငနး်ခွငဆ်က်ဆံေရး�ငှ့ ် အေထွ ေထွမူ၀ါဒများအပါအ၀င ်

လုပ်ငနး်လည်ပတ်ေဆာငရွ်က်မ�များ�ငှ့ ် သက်ဆိုငသ်ည့် ြပဿနာများစွာကုိ ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ငှး်ေပး�ိငုရ်န ်

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များကို ဆ��အေလျာက် လုိက်နာေဆာငရွ်က်ရန ်အ�ကံြပုထားပါသည်။ 

 

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါအကျပ်အတည်းေ�ကာင့ ် ပုိမုိအေရးတ�ကီးြဖစ်လာသည် ့ ေရ �ညှ ်

တည်တံခ့ိုင�်မဲေသာဖွံ� �ဖိုးေရးအစီစဥ် - ၂၀၃၀ ရည်မှနး်ချက်များ ေအာငြ်မင�်ိငုေ်ရးကုိ ပ့ံပုိး�ိငုရ်န ်

 
MNE ေ�ကညာစာတမ်း ဆိသုည်မှာအဘယန်ည်း 

 

MNE ေ�ကညာစာတမ်းသည် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များကို တိုက်�ိုက်လမ်း��နေ်ပးသည် ့

တစ်ခုတည်းေသာ ILO စာရွက်စာတမ်းြဖစ်သည်။ ၁၉၇၇ ခု�စ်ှတွက်ကမ�ာတစ်၀ှမ်းမှ 

အစုိးရများ၊ အလုပ်�ှငမ်ျား�ငှ့ ်အလုပ်သမားများက ကနဦးလက်ခံကျင့သ်ံုးခဲ့�ပီး 

၎ငး်သည် စီးပွားေရးအေြခအေနသစ်များကို ထငဟ်ပ်ေစရန ်

ပုံမှနအ်ဆင့ြ်မ�င့တ်ငခ်ဲ့သည်။ �ိငုင်တံကာအလုပ်သမားေရးရာစံချိနစံ်��နး်�ငှ့ ်ေရ�ှည ်

တညတ်ံခ့ိုင�်မဲေသာဖွံ� �ဖိုးေရး အစီစဥ်-၂၀၃၀ အပါအ၀င ်

�ိငုင်တံကာရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ��ငှ့က်ုနသွ်ယ်ေရး၊ ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာတနဖိ်ုး 

ကွငး်ဆက်များြမင့တ်က်ေြပာငး်လဲေနမ� အေြခအေနများကို ထည့်သွငး်စဥ်းစား�ပီး ၂၀၁၇ 

ခု�စ်ှတွင ်ILO အုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ� မှ MNE အသစ်ကို တညီတ�ွတ်တည်း 

အတည်ြပုလက်ခံကျင့သ်ံုးထားပါသည်။ 

 

MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အေြခခံစည်းမျဥ်းများသည် 

�ိငုင်စုံံအေြခစုိက်စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ၊ ြပည်တွငး်စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ၊ 

�ိငုင်စုံံအေြခစုိက်စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များကို လက်ခံထားေသာအမ်ိ�ှင�်ိငုင်�ံငှ့ ်

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်မူလအေြခစုိက်သည့ ်အစုိးရများ�ငှ့ ်အလုပ်�ှငမ်ျား�ငှ့ ်

အလုပ်သမားများ အဖွဲ�အစည်းများကို ရည်��နး်ထားပါသည်။  

 

MNE ေ�ကညာစာတမ်းပါ အေြခခံစည်းမျဥ်းများသည် 

�ိငုင်တံကာအေြခစုိက်စီးပွားေရးလုပ်ငနး်�ငှ့ ်ြပည်တွငး်စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအ�ကား 

တနး်တူညီမ�မ�ှိေသာ ဆက်ဆံေရးများကို ထည့်သွငး်သွားရန ်သိုမ့ဟုတ် 

ဆက်လက်ထား�ှိရန ်ရည်ရွယ်ထားြခငး်မ�ှိပါ။ အားလုံးအတွက် 

ေကာငး်မွနေ်စမည့်ကျင့သ်ံုးမ�များကိုသာ တငြ်ပထားသည်။ �ိငုင်စုံံအေြခစုိက် 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်�ငှ့ ်�ိငုင်သံားပုိငစီ်းပွားေရးလုပ်ငနး်တိုသ့ည် ဤေ�ကညာချက်�ငှ့ ်

သက်ဆိုငေ်နသေရွ� မိမိတို၏့ကိုယ်ကျင့တ်ရားပုိငး်၌ေယဘုယျအေနြဖင့လ်ည်းေကာငး်၊ 

လူမ�ေရးရာကျင့သ်ံုး လုပ်ေဆာငမ်�များ၌ အထူးတလည်အေနြဖင့လ်ည်းေကာငး် 

တူညီေသာေမ�ာ်လင့ခ်ျက်များြဖင့ ်လုပ်ေဆာငလုိ်က်နာရပါသည်။  
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အကျိုး�ှိ�ပီး ထိေရာက်ေသာ နည်းလမ်းများကုိ ေဖာ်ထုတ်ရနအ်တွက် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များကိုလည်း 

ဤလမ်း��နမ်�မှ အကူညီေပး�ိငု ် သည်။ MNE ေ�ကညာစာတမ်းသည ်

လူမ�ဘ၀�ငှ့စီ်းပွားေရးတိုးတက်မ�အတွက် အြပုသေဘာေဆာငေ်သာ စီးပွားေရးပ့ံပုိးမ�ကိုြမ�င့တ်ငြ်ခငး်�ငှ့ ်

အားလုံးအတွက် သင်ေ့လျာ်ေကာငး်မွနေ်သာအလုပ်အကိုင ် ရ�ှိေစေရးတိုအ့တွက်�ငှ့ ် လုပ်ငနး်များ 

လည်ပတ်မ�ြမင့တ်က်လာေစရန ် အဟန ့အ်တားအခက်ခဲများကို ေလျာန့ည်းေစ ြခငး်�ငှ့ေ်ြဖ�ှငး်ြခငး် 

အ�ကုြပုချက်များ ကိုေပးထားပါသည်။  
 

 
 

MNEေ�ကညာစာတမ်း၏ နယပ်ယင်ါးခု အ�ကံြပုချက်များ 

အေထေွထမူွ၀ါဒများ 

- အစုိးရများ 

- စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ 

- လုပ်ငနး်ခွငအ်ေြခခံစည်းမျဥ်းများ�ငှ် ့အခွင်အ့ေရးများ  

- အထူးဂ�ုြပုြခငး် 

- စီးပွားေရးလုပ်ငနး်အေြခစုိက်အမ်ိ�ှင�်ိငုင်အံစုိးရ�ငှ် ့လုပ်ငနး်မူလမိခင�်ိငုင်အံစုိးရများအ�ကား ေဆွးေ�းွတိုငပ်ငမ်�များ 

MNE Declaration recommendations in five 
 

To stimulate the uptake of the principles of the MNE Declaration by all relevant parties, the ILO 
Governing Body adopted a range of operational tools, including: a regional follow-up mecha- 
nism; promotion at the national level through, inter alia, tripartite appointed national focal 
points; ILO country-level technical assistance, information and guidance offered by the ILO 
Helpdesk for Business; company-union dialogue to discuss issues of mutual concern; and an in- 
terpretation procedure. 

 
For more information, please visit the ILO web portal on the MNE Declaration: www.ilo.org/ 
mnedeclaration. 

Industrial relations 

Freedom of association 
and right to organize 
Collective bargaining 
Consultation 
Access to remedy 
and examination 
of grievances 
Settlement of industrial 
disputes 

 

Wages, benefits and 
conditions of work 
Occupational safety 
and health 

Training 

National policies for 
vocational training and 
guidance, closely linked 
to employment 
Provide training and 
lifelong learning 
opportunities 

Employment 

Employment promotion 
Formal sector 
Social Security 
Forced labour 

 
Equality of opportunity 
and treatment 
Security of employment 

General policies 

Governments 
Enterprises 
Fundamental principles 
and rights at work 
Due diligence 
Consultations between 
home and host country 
governments 

http://www.ilo.org/mnedeclaration
http://www.ilo.org/mnedeclaration
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Declaration) 

 

 

 

အလပ်ုအကုိင ်

- ရာထူးတိုးြခငး် 

- ဥပေဒစည်းေ�ာှငမ်��ှိေသာ လုပ်ငနး်က� 

- လူမ�ဖူလုံေရး 

- အဓမ�အလုပ်ခိုငး်ေစြခငး် 

- ကေလးလုပ်သား 

- တနး်တူညီမ�မ��ှိေသာ အခွင့အ်ေရး/ဆက်ဆံေရး  

- အလုပ်အကိုင ်လုံြခံုမ��ှိြခငး် 

ေလ့ကျင့သ်င�်ကားေရး 

- အလုပ်အကိုင�်ငှ့ဆ်က်စပ်မ��ှိေသာ လမ်း��နမ်��ငှ့ ်အသက်ေမွး၀မ်း ေကျာငး်သငတ်နး်များအတွက် �ိငုင်ေံတာ်အဆင့မူ်၀ါဒများ 

- တစ်သက်တာသငယ်ူမ�အခွင့အ်လမ်း�ငှ့ ်ေလက့ျင့သ်င�်ကားမ�များေပးေရး  

အလပ်ု�ငှ့ဘ်၀အေြခအေနများ 

- အလုပ်အေြခအေန၊ လုပ်ခလစာများ�ငှ့ ်အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား 

- လုပ်ငနး်ခွငေ်ဘးအ��ရာယ်ကငး်�ှငး်ေရး�ငှ့က်ျနး်မာေရး 

လပ်ုငန်းခွငဆ်က်ဆေံရး 

- လွတ်လပ်စွာအသငး်အပငး်ဖွဲ�စည်းခွင့�်ငှ့ ်စည်း�ံု းပုိငခ်ွင့ ်

- စုေပါငး်ည�ိ��ငိး်ေတာငး်ဆိုြခငး် 

- ေဆွးေ�းွတိုငပ်ငြ်ခငး် 

- ကုစားမ�ရ�ှိြခငး်�ငှ့ ်နစ်နာမ�များစစ်ေဆးြခငး် 

- အလုပ်သမားေရးရာအြငငး်ပွားမ�များကုိ ေြဖ�ှငး်ြခငး် 

 

 
သက်ဆိုငရ်ာပါတီများအားလုံးမှ MNE ေ�ကညာစာတမ်းပါ အေြခခံစည်း မျဉ်းမူများကို အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရနအ်တွက် ေဒသဆိုငရ်ာ ေနာက်ဆက်တွဲ 

ယ��ရားတစ်ခု၊ သံုးပွင့ဆ်ိုင ်ခန ့အ်ပ်ထားေသာ အမျိုးသားအဆင်ဗ့ဟုိအချက်များမှတစ်ဆင့ ်�ိငုင်ေံတာ်အဆင့ ်ြမ�င့တ်ငေ်ရး၊ ILO ၏ �ိငုင်ေံတာအ်ဆင့ ်

နည်းပညာဆိုငရ်ာအကူအညီ၊ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်  ILO Helpdesk မှ ေပးအပ်ေသာ အချက်အလက်�ငှ့ ်လမ်း��နမ်�၊ အြပနအ်လှနသ်က်ဆိုငသ်ည့ ်ကိစ�ရပ်များကို 

ကုမ�ဏ-ီသမဂ� ေတွ�ဆံုေဆွးေ�းွရန�်ငှ့ ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆ်ိုြခငး် ပါ၀ငသ်ည့် လုပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မ�ဆိုငရ်ာ ကိရိယာများစွာကို ILO 

အုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ�သည် လက်ခံကျင့သ်ံုးခဲ့သည်။  MNE ေ�ကညာစာတမ်းကုိ ပုိမုိသ�ိှိလုိပါက ILO ၀က်ဘဆ်ိုက်တွင ်သငယ်ူေလလ့ာ�ိငုပ်ါသည်။ 

www.ilo.org/mnedeclaration

http://www.ilo.org/mnedeclaration


15 ၁။ နဒိါနး် 
 

 
 
 
 

ေဆွးေ�းွတိုငပ်ငြ်ခငး်သည် MNE ေ�ကညာစာတမ်းတစ်ေလ�ာက်တွင ် ထပ်တလဲလဲပါ�ှိေသာ 

ေဆာငပု်ဒြ်ဖစ်သည်။ အလုပ်ခွင�်ှေိဆွးေ�းွတိုငပ်ငြ်ခငး်များမှာ - မနေ်နဂျာများ�ငှ့ ် အလုပ်သမားများ 

သိုမ့ဟုတ် အလုပ်သမားများကိုယ်စားလှယ်များ၊ စီးပွားေရး လုပ်ငနး်များ၊ အစုိးရ�ငှ့ ် အလုပ်�ှငမ်ျား�ငှ့ ်

အလုပ်သမားများအဖွဲ�အစည်းများ၊ လုပ်ငနး်အေြခစုိက်အမ်ိ�ှင�်ိငုင်�ံငှ် ့ လုပ်ငနး်မူလမိခင�်ိငုင်အံစုိးရများ 

အြပနအ်လှနသ်က်ဆိုငေ်နသည်က့ိစ�ရပ်များ ပါ၀ငသ်ည်။ 

MNE ေ�ကညာစာတမ်း�ငှ့၎်ငး်၏အေြခခံစည်းမျဥ်းများ လက်ခံကျင့သ်ံုးမ�ကို ပုိမုိြမ�င့တ်ငရ်န ် ILO သည် 

အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာအလုပ်�ှငမ်ျားအဖွဲ�အစည်း (IOE) �ငှ့အ်တူ 

ဤကိုယ်ပုိငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး်နည်းလမ်းကို ြပုလုပ်ေဆာငရွ်က် ခဲ့သည်။ စီးပွားေရးအရွယ် 

အစား�ငှ့ ် လုပ်ငနး်နယ်ပယ်မျိုးစုံများမှ MNE ေ�ကညာစာတမ်းပါ အေြခခံစည်းမျဥ်းများ�ငှ် ့ ��ငိး်ယှဥ်�ပီး 

၎ငး်တုိ၏့မူ၀ါဒများ�ငှ့ ် အေလအ့ကျင့မ်ျားကုိ စံသတ်မှတ်�ိငုရ်နအ်တွက် ဤအကဲြဖတ်ဆနး်စစ် 

ြခငး်နည်းလမ်းကို ဒဇုိီငး်ပုံေဖာ်ထားသည်။ ဤအကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး်နည်းလမ်းသည် 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ MNE ေ�ကညာစာတမ်း အေြခခံစည်းမျဥ်းများအသံုးြပုသည့် နယ်ပယ်များကို 

ေဖာ်ထုတ်ရန�်ငှ့ ် လုပ်ေဆာငေ်နမ�ပုံရိပ်များအား ြပသ�ိငုရ်န ် ေသာ်လည်းေကာငး်၊ 

ေကာ်ပုိေရး�ှငး်မူ၀ါဒများ�ငှ့ ် အေလအ့ကျင်မ့ျားကုိ အားေကာငး်လာေစရန ် သိုမ့ဟုတ် 

စတငလု်ပ်ေဆာငရ်မည့ ် နယ်ပယ်များကို ေဖာ်ထုတ်ရနလ်ည်းေကာငး် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ 

စဥ်ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်မ�လုပ်ငနး်စဥ်၏ တစ်စိတ် တစ်ပုိငး်အြဖစ် စီးပွားေရးစီမံခန ့ခ်ွဲမ��ငှ့ ်

အလုပ်သမားများ�ငှ့ ် ၎ငး်တုိ ့ ကိုယ်စားလှယ်များ�ငှ့ ် သက်ဆိုငသ်ည်ကိ့စ�ရပ် သိုမ့ဟုတ် ဘံုအကျိုးစီးပွား 

များအတွက် ြဖစ်�ိငုေ်သာေဆွးေ�းွတိုငပ်ငရ်နလုိ်အပ်ေသာ အချက်များကို ေဖာ်ထုတ်ရနလ်ည်း 

အေထာက်အကူြပု�ိငုပ်ါသည်။ ဤကိုယ်ပုိငအ်ကဲြဖတ ် ဆနး်စစ်ြခငး်လုပ်ငနး်စဥ်မှတစ်ဆင့ ်

စုေဆာငး်ထားေသာ သတငး်အချက်အလက် များသည် 

လူအ့ခွင်အ့ေရး�ငှ့ပ်တ်သက်၍အထူးဂ�ုစုိက်ရမည် ့ လုပ်ငနး်စဥ်များ ကိုလည်း ပ့ံပုိးေပး�ိငုသ်ည်။ 

သိုေ့သာ်လည်း ဤအကဲြဖတ်ြခငး် နည်းလမ်းသည် တတိယပုဂ�ိုလ်အား 

ေလးစားလုိက်နာြခငး်ကိုြပသ�ိငုရ်န ်အသံုးြပုရနအ်တွက် မရည်ရွယ်ပါ။   
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Declaration) 

 

 

 

 
 

�ိငုင်တံကာအေြခစုိက် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ 

 
MNE ေ�ကညာစာတမ်းသည် �ိငုင်တံကာအေြခစုိက် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် တိကျေသာ 

ဥပေဒေရးရာအဓိပ�ာယ်ဖွင့ဆ်ိုမ�များကုိ မထည်သွ့ငး်ထားေချ။ သိုေ့သာ်လည်း �ိငုင်စုံံအေြခစုိက် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များတွင ်

ပါ၀ငသ်ည့ ်လုပ်ငနး်များမှာ ၎ငး်တုိအ့ေြခချသည့်�ိငုင်ြံပငပ်တွင-် �ိငုင်သံိုမ့ဟုတ် ပုဂ�လိက တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်သိုမ့ဟုတ် 

အြပည်အ့ဝပုိငသ်ည်လု့ပ်ငနး်များ၊ မိမိ ကိုယ်ပုိင ်သိုမ့ဟုတ် မိမိထိနး်ချုပ်ေသာ ထုတ်လုပ်၊ ြဖန် ့ြဖူး၊ 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည်လု့ပ်ငနး်များ သိုမ့ဟုတ် အြခား အေထာက်အပ့ံပစ�ည်းပစ�ယ�ငှ် ့အေဆာက်အအံု တို ့ြဖစ်သည်။  

၎ငး်တုိသ့ည ်�ကီးေသာ သိုမ့ဟုတ် ေသးေသာလုပ်ငနး်များြဖစ်�ိငု�်ပီး ကမ�ာ၏ မည်သည့ ်အစိတ်အပုိငး်တွငမ်ဆို 

၎ငး်တုိ၏့ဌာနချုပ်များ�ှိ�ိငုသ်ည်။ �ိငုင်တံကာအေြခစုိက် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအ�ကား ကိုယ်ပုိငအ်ုပ်ချုပ်ခွင့ ်

အတုိငး်အတာသည် လုပ်ငနး်တစ်ခု�ငှ့တ်စ်ခုအ�ကားကျယ်ြပန ့စွ်ာ ကွဲြပားြခားနားမ�များ�ှိ�ပီး ထုိလုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်

လုပ်ေဆာငရ်သည့်အလုပ်များအ�ကား ချိတ်ဆက်မ� သေဘာသဘာ၀၊ ပုိငဆ်ိုငမ်� အမျိုးအစားပုံစံ�ကီးမားစွာကွဲြပားြခားနားမ�၊ 

လုပ်ငနး်အရွယ်အစား၊ လုပ်ငနး်သဘာ၀�ငှ့ ်လုပ်ငနး်လည်ပတ်ရာ တည်ေနရာစသည့် အချက်များအေပါ်မူတည ်သည်။ 

အထူးတလည်သတ်မှတ်ြခငး်မ�ှိပါက ဤေ�ကညာချက်တွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ “�ိငုင်စုံံအေြခစုိက်စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ” 

ဟူေသာ ေဝါဟာရသည် အမျိုးများေသာ လုပ်ငနး်များကို တာ၀နခ်ွဲေဝမ�များအရ သတ်မှတ်�ပီး (ဦးေဆာငက်ုမ�ဏသီိုမ့ဟုတ် 

ေဒသတွငး်လုပ်ငနး် သိုမ့ဟုတ် �စ်ှခုစလုံး သိုမ့ဟုတ် အဖွဲအစည်းတစ်ခုလုံး) ၎ငး်တုိအ့ေနြဖင့ ်လုပ်ငနး်များ 

ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ရန�်ငှ့ ်လုပ်ငနး်တစ်ခု�ငှ်တ့စ်ခု လုိအပ်သလုိ အေထာက်အကူြပုကာ ေ�ကညာစာတမ်းတွင ်

ပါ၀ငသ်ည့်အေြခခံစည်းမျဥ်းများကိ ုေစာင့ထိ်နး်လုိက်နာ သွားရနသ်ည်ြဖစ်သည်။ ယငး်�ငှ့စ်ပ်လျဥ်း၍ �ိငုင်စုံံအေြခစုိက် 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များသည် တစ်ခါတစ်ရံ၎ငး်တို၏့အလုံးစုံေသာထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငနး်စဥ်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်အေနြဖင့ ်

အြခားေသာလုပ်ငနး်များ�ငှ့လ်ည်း ဆက်ဆံလုပ်ကိုငရ်သည်ကို အသအိမှတ်ြပုကာ ထုိအေနအထားများတွငလ်ည်း 

ဤေ�ကြငာစာတမ်း၏ ရညရွ်ယ်ချက်ကိုလည်း သသွိားေစရနလု်ပ်ေဆာင�်ိငုပ်ါသည်။ (စာပုိဒ ်၆ ကုိ�ကည့်ရန)် 

 



17 ၁။ နဒိါနး် 
 

 
MNE ေ�ကညာစာတမ်းပါ အေြခခံစညး်မျဥ်းများ�ငှ့ပ်တသ်က၍်  

ကိယုပုိ်ငအ်ကြဲဖတဆ်န်းစစြ်ခငး်ကိ ုအဘယေ်�ကာင့လ်ပ်ုေဆာင ်သင့သ်နညး်။  

 
► ေရ�ှည်တည်တံခ့ိုင�်မဲေသာဖွံ� �ဖိုးေရးအစီစဥ် - ၂၀၃၀ တွင ် အားလုံးပါ၀ငသ်ည့် 

စီးပွားေရးတိုးတက်မ��ငှ့ ်  အားလုံးအတွက် သင့ေ်လျာ် ေကာငး်မွနေ်သာအလုပ်အကိုငမ်ျား 

ဖနတီ်းေပး�ိငုရ်န ်အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစမည့ ်အခွင့အ်လမ်းများကို ေဖာ်ထုတ်ေပးရန။် 

► စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ လုပ်ငနး်လည်ပတ်မ�များမှ ြဖစ်ေပါ်လာ�ိငုေ်သာ မည်သည့်အခက်အ 

ခဲမျိုးကိုမဆို ေလ�ာခ့ျရန�်ငှ့ေ်ြဖ�ှငး်ရန ်အခွင့အ်လမ်း များကုိ ေဖာ်ထုတ်ရန။် 

► စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ၏ လက်�ှိလူမ�ဘ၀ဆိုငရ်ာမူ၀ါဒများ�ငှ့ ် အေလအ့ကျင့မ်ျားသည ်

အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ�ငှ ်၎ငး်တုိအ့ား မည်သိုသ့က်ေရာက်မ��ှသိည်ကို ေဆွးေ�းွတိုငပ်ငရ်န။် 

ထုိကဲသ့ိုေ့သာ ေဆွးေ�းွတုိငပ်ငမ်�များသည် သတငး်အချက်အလက်များစုေဆာငး်ရန၊် 

တုိးတက်မ�အတွက် အားသာချက်များကုိ ေဖာ်ထုတ်ရန�်ငှ့ ် ေနာက်ဆက်တဲွ များေဆာငရွ်က်ရာ၌ 

အေထာက်အကူြပု�ိငုသ်ည်။ 

► စီးပွားေရးလုပ်ငနး်၏ လူမ�ဘ၀ဆိုငရ်ာ�ငှ့ ် စီးပွားေရးမူ၀ါဒများ�ငှ့ ် စွမ်းေဆာငရ်ည်တိုးတက်ေစရန ်

နည်းလမ်းများကုိ ေဖာ်ထုတ်ရန။် 

► စီးပွားေရးလုပ်ငနး်လည်ပတ်ေနေသာ�ိငုင်�ံှိ �ိငုင်၏ံ ဦးစားေပးအစီအစဥ်များ၊ 

�ိငုင်၏ံဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရးရည်မှနး်ချက်များ တုိ ့ �ငှ် ့ မိမိတို၏့လုပ်ငနး်လည်ပတ်မ�များ  ခိုငမ်ာစွာ 

တစ်ထပ်တညး်ကျ�ိငု ်ေရးအတွက် လ�ံ�ေဆာ်ေပးရန။်  

MNEေ�ကညာစာတမ်း၏အ�ကံြပုချက်များအေပါ် အေြခခံ၍ ကိုယ်တိုင ်

အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး်နည်းလမ်းကုိ ေမးခွနး်များြဖင့ ် ဖွဲ�စည်းထားသည်။ အပုိငး်(၂)တွင ်

ကိုယ်ပုိငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် မည်သိုလု့ပ်ေဆာငရ်မည်ကို လမ်း��နေ်ပး သည်။ အပုိငး်(၃)တွင ်

ကိုယ်ပုိငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ဖွဲ�စည်းပုံကို တငြ်ပထားသည်။ အပုိငး် (၄)တွင ် အွနလုိ်ငး်တငွ ်

ြဖည့်သွငး်�ပီး သိမ်းဆည်း�ိငုသ်ည် ့ ဇယားပုံစံနည်းလမ်းပါ�ှိသည်။ ေနာက်ထပ် သတငး်အချက် 

အလက်များကို�ှာေဖွေနသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များသည် ေမးခွနး်တစ်ခုစီအတွက် ILOလုပ်ငနး်အတွက် 

အဓိက ကိရိယာများ�ငှ့ ် အရငး်အြမစ်များကို ေဖာ်ြပထားသည် ့ ေနာက်ဆက်တွဲတွင ်

တိုငပ်ငေ်ဆွးေ�းွ�ိငုပ်ါသည်။  

 
 

ဤကိယုပုိ်ငအ်ကြဲဖတဆ်န်းစစ်ြခငး်ကိ ုအြခားအကြဲဖတဆ်န်းစစ ်

သည့န်ညး်လမ်းများ�ငှ့ ်မညသ်ို�့ �ငိး်ယဥ်ှသနညး်။ 
 
စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ၎ငး်တုိ၏့ လူမ�ဘ၀၊ သဘာ၀ပတ်၀နး်ကျင၊် ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်မ��ငှ့ ်

စီးပွားေရး အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို အကဲြဖတ်ရာတွင ် ကူညီ�ိငုရ်န ်

အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး်နည်းလမ်းများစွာကို လွနခ်ဲ့ေသာ�စ်ှများတွင ်ေရးဆွဲခဲ့�ပီး ြဖစ်သည်။ ၎ငး်တုိမှ့ာ - 

► Global Reporting Initiative မှ တီထွငထ်ားေသာ The GRI Sustainability Reporting Standards 

of the GRI စံချိနစံ်��နး် 

► UN Global Compact မှတီထွငထ်ားေသာ The UN Global Compact 

ကိုယ်ပုိငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး်နည်းလမ်း 

► GRI၊ UN Global Compact �ငှ့ ် Sustainable Development for World Business Council 

(WBCSD) တုိမှ့ တီထွငခ်ဲ့သည် GSD Compass 
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�ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE 

Declaration) 

 

 

 

► ဒနိး်မတ်လူအ့ခွင့အ်ေရးအဖွဲ�အစည်းက တီထွငေ်သာ လူအ့ခွင့အ်ေရးလုိက်နာမ� 

အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်နည်းလမ်း(HRCA) 

► Social Accountability International ၏ Performance Indicators of the SA8000 �ငှ့ ်

► Shift �ငှ့ ် Mazars တိုမှ့တီထွငထ်ားေသာ ကမ�ာကု့လသမဂ�၏ 

အေြခခံစည်းမျဥ်းများအစီရငခ်ံြခငး်ဆိုငရ်ာ မူေဘာငလ်မ်း��န ်

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ၏ လူမ�ဘ၀�ငှ်အ့လုပ်သမားများဆိုငရ်ာ တိုငး်တာမ�များ 

အထူးသြဖင့အ်ေြခခံစည်းမျဥ်းမူများ၊ လုပ်ငနး်ခွင�်ှိအခွင့အ်ေရးများ�ငှ့ ် ပတ်သက် လာလ�င ်

အထက်ေဖာ်ြပပါနည်းလမ်းများသည် ILO စံ��နး်များကုိ ပုံမှနရ်ည်��နး် ေလ�့ှိသည်။  

ဤကိုယ်ပုိငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ  MNE  ေ�ကညာ စာတမ်းပါ 

အေြခခံစည်းမျဥ်းမူများ�ငှ့�် �ငိး်ယှဥ်ကာ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ လက်�ှိကျင့သ်ံုးေနေသာ မူ၀ါဒ�ငှ့ ်

အေလအ့ကျင်မ့ျားကို စံ��နး်သတ်မှတ်ေပး�ိငု ် ရန�်ငှ့ ် တိုးတက်မ�အခွင့အ်လမ်းများ�ငှ့ ်

အလားအလာ�ှိေသာ ကွက်လပ်များကို ေဖာ်ထုတ်ရနြ်ဖစ်သည်။ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ကိယုပုိ်င ်အကြဲဖတဆ်န်းစစြ်ခငး် 

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 
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၁။ ကိယုပုိ်ငအ်ကြဲဖတဆ်န်းစစြ်ခငး် ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 
 

 
ကိယုပုိ်ငအ်ကြဲဖတဆ်န်းစစြ်ခငး်နညး်လမ်း အသံးုြပုြခငး် 

ထိေရာက်ေသာလုပ်ငနး်စဥ်တစ်ခုြဖစ်ဖိုအ့တွက် ကိုယ်ပုိငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်မ� ေဆာငရွ်က်သူများသည် 

လုပ်ငနး်၏တည်ဆဲမူ၀ါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ�ငှ့ ် အေလအ့ကျင့မ်ျားကုိ ေကာငး်မွနစွ်ာ 

နားလည်သေဘာေပါက်သင့သ်ည်။ သည့်အြပင ် ဤမူ၀ါဒများ�ငှ့ ် အေလအ့ကျင့မ်ျားေ�ကာင့ ်

ြဖစ်ေပါ်လာေသာ မှနက်နသ်ည့ရ်လဒမ်ျား၏ ယံု�ကည်စိတ်ချရေသာသတငး်အချက်အလက်များကို 

လက်လှမ်းမီှ �ိငုရ်ပါမည်။  

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များက ဘံုစုိးရိမ်ပူပနမ်�ကိစ�ရပ်များကို ပုိမုိနားလည်ေစရန ် အတွက်�ငှ့ ်

အလုပ်သမားများ၊ ေဒသခံလူထုများ�ငှ့ ် လူအ့ဖွဲ�အစည်းများအေပါ် 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�ြမင်တ့က်ေစေရးအတွက် အစုိးရ(များ)၊ စီးပွားေရး မိတ်ဖက်များ၊ 

အရပ်ဘက်လူမ�အဖွဲ�အစည်းများ သိုမ့ဟုတ် ေဒသခံြပည်သူလူထု များအပါအ၀င ်

လုပ်ငနး်ြပငပ်မှာ�ှိေသာပါ၀ငသ်က်ဆိုငသူ်များ၏ အြမငမ်ျားမှာ လည်း အကဲြဖတ်ြခငး်ကုိ  

အကျိုးြပု�ိငုပ်ါသည်။ 

 
ေတွ� �ိှချကမ်ျားကိအုကြဲဖတြ်ခငး်�ငှ့ ်ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ

မည်သည့်ကွာဟချက်များ သိုမ့ဟုတ် ပုိမုိတိုးတက်ေအာငလု်ပ်ေဆာငရ်န ် လုိအပ်သည့ ် နယ်ပယ်များကို 

ကိုယ်ပုိငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး်မှ ထုတ်ေဖာ်ပါက စီးပွားေရး လုပ်ငနး်အေနြဖင့ ်

ေနာက်ထပ်လုပ်ေဆာငခ်ျက် များမှတစ်ဆင့ ် ထုိထုတ်ေဖာ်ထားသည့် အချက်များကို ေြဖ�ှငး်ရန ်

ထည့်သွငး်စဥ်းစား သင့သ်ည်။  

ကိုယ်ပုိငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်မ�ြဖင့ ် ေဖာ်ထုတ်ထားေသာ မညသ်ည့ ် ကွာဟချက် များကုိမဆို 

ေြဖ�ှငး်သင့ေ်သာ်လည်း စီးပွားေရးလုပ်ငနး်အေနြဖင့ ် ဦးစားေပး လုပ်ေဆာငမ်�များလုိအပ်လိမ့်မည်။ 

အေြခခံစည်းမျဥ်းမူများ�ငှ့ ် အလုပ်ခွင�်ှ ိ အခွင့အ်ေရးများကုိေလးစားြခငး် 

(လွတ်လပ်စွာအသငး်အပငး်ဖွဲ�စည်းပုိငခ်ွင့၊် စုေပါငး်ည�ိ��ငိး်ေတာငး်ဆိုပုိငခ်ွင့က်ို 

ထိေရာက်စွာအသအိမှတ်ြပုြခငး်၊ ကေလး လုပ်သားပေပျာက်ေရး၊ အဓမ�အလုပ်ခိုငး်ေစမ��ငှ့ ်

ခွဲြခားဆက်ဆံမ� ပေပျာက်ေရး)�ငှ့ ် �ိငုင်ေံတာ်ဥပေဒများကုိ ေလးစားလုိက်နာြခငး်များ�ငှ့ ် ဆက်စပ် 

ေနေသာ ေဖာ်ထုတ်ထားသည့်ကွာဟချက်များကိ ုအ�မဲတမ်း ဦးစားေပး လုပ်ေဆာငရ်မည်။  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ကိယုပုိ်ငအ်ကြဲဖတဆ်န်းစစြ်ခငး်နညး်လမ်း  

ဖဲွ�စညး်ပုံ 
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၁။ ကိယုပုိ်ငအ်ကြဲဖတဆ်န်းစစ်ြခငး်နည်းလမ်း ဖဲွ�စည်းပုံ 
 

MNE ေ�ကြငာစာတမ်းပါအ�ကံြပုချက်များကုိ အေြခခံ၍ ဤကိုယ်ပုိင ်

အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး်နည်းလမ်းကုိ ေမးခွနး်များြဖင့ ် ဖွဲ�စည်းထားသည်။ ၎ငး်ေမးခွနး်များသည် 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် အထူးရည်��နး်ထားသည်။ ၎ငး်သည် MNE ေ�ကြငာစာတမ်း၏ 

ဖွဲ�စည်းပုံသ�န�်ငှ့အ်ပုိငး်များကို လုိက်နာ သည်။ 

ေမးခွနး်တစ်ခုချငး်စီသည်လည်း သက်ဆိုငရ်ာ ေရ�ှည်တည်တံခ့ိုင�်မဲေသာ ဖွံ� �ဖိုးေရးပနး်တိုငမ်ျား(SDGs) 

�ငှ့ ် အြခားစံ��နး်သတ်မှတ်မ� နည်းလမ်းများတွင ် ပါ၀ငေ်သာ သက်ဆိုငရ်ာ ��နး်ကိနး်များကုိလည်း 

ကိုးကားထားပါသည်။ 

ေမးခွနး်များ သိုမ့ဟုတ် အ�ကံုြပုထားေသာအချက်အလက်များ၊ အချက်အလက် များကုိ 

ေပးေဆာငရ်မည့်ပုံစံြဖင့ ်လမ်း��နခ်ျက်ေပးထားသည်။  

► မူ၀ါဒများ�ငှ့ ် သက်ဆိငုရ်ာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်းများ - MNE ေ�ကညာစာတမ်း အေြခခံစည်းမျဥ်းတစ်ခုခု�ငှ့ ် သက်ဆိုငေ်သာ 

ေကာ်ပုိေရး�ှငး်မူ၀ါဒ သိုမ့ဟုတ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုခု စီးပွားေရးလုပ်ငနး်၌ �ှိပါသလား။ 

► သ�ုပ်ေဖာ်လပ်ုေဆာငခ်ျက်များ - အကဲြဖတ်ရာတွင ် အသံုး၀ငမ်ည့ ် ေဒတာ သိုမ့ဟုတ် အြခားအချက်အလက်များ လုပ်ငနး်က 

လက်�ှိဘာေတွလုပ်ေနသလဲ 

► လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ - ကုမ�ဏသီည ် ဤက�၌ လက်�ှိလုပ်ေဆာငေ်နပုံ မူ၀ါဒများ�ငှ့ ် သက်ဆိငုရ်ာ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ေဒတာစုေဆာငး်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် အြခားလုပ်ေဆာငမ်�များ 

► တိးုတက်မ��ငှ့ ် အ�ကံုြပုထားေသာ လပ်ုေဆာငခ်ျက်များအတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ - အဘယအ်ရာသည် ေကာငး်မွနစွ်ာ 

လုပ်ေဆာင�်ိငုသ်နည်း။ အဘယ်အရာကိ ု လျစ်လျူ��ထားသနည်း။ မညသ်ည့်အရာများ တိုးတက်�ိငုမ်ည်နည်း။ 

ေဖာ်ထုတ်ထားသည့် ြပဿနာများကို တံု ့ြပနရ်န ် မည်သည့်လုပ်ေဆာငခ်ျက်များကို ထည့်သွငး်စဥ်းစား�ိငုမ်ည်နည်း။ 

ဆံုးြဖတ်�ပီးသည်�ငှ့ ် ဤလုပ်ေဆာငခ်ျက်များသည ် လုပ်ငနး်၏ ေနာက်ထပ်အကဲြဖတ်မ�များ�ငှ့ ် လုပ်ေဆာငခ်ျက်များအတွက ်

အေြခခံအြဖစ် ေဆာငရွ်က်�ိငုပ်ါသည်။ 

 

�ိငုင်စုံံအေြခစုိက်စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များသည် ကိုယ်ပုိငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်မ� ြပုလုပ်ေသာကိစ�တွင ်

ဤစီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ ဥပေဒမူေဘာင ် - အထူးသြဖင့ ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပါအ၀င-် 

၎ငး်စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ �ိငုင်တံကာ အသငး်ဖွဲ� စည်းကမ်း မူ၀ါဒများ�ှိေကာငး်�ှိ�ိငုေ်သာ်လည်း 

ေဒသအေြခအေနေပါ် မူတည်�ပီး ေဈးကွက်တစ်ခုချငး်စီ၌ ေြပာငး်လွယ်ြပငလွ်ယ်�ှိမ�ကို 

ဤအကဲြဖတ်မ�နည်းလမ်း ကအသိအမှတ်ြပုပါသည်။ ထုိေ့�ကာင့ ်ေဒသ�ငှ့ပုိ်�ပီး သင့ေ်တာ်ေသာ ကိုယ်ပုိင ်

အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်မ� ြဖစ်စဥ်များကုိ ေကာ်ပုိေရး�ှငး်၏�ံုးချုပ်မှတစ်ဆင့ ် ပုိမုိ ေကာငး်မွနေ်သာ 

စုေပါငး်အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်မ�တစ်အခုအြဖစ် ေပါငး်စည်း �ိငုသ်ည်။ အသံုးြပုသူများသည် 

ပုိမုိတိကျမှနက်နမ်��ှိေသာ အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်မ� တစ်ခုကို လက်ခံအသံုးချမ�လွယ်ကူေစရနအ်တွက ်

ေမးခွနး်များကိုြပနလ်ည် သံုးသပ်ရန ်လုိအပ်ပါလိမ့်မည်။ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ၎ငး်တို၏့လူမ�ဘ၀ဆိုငရ်ာမူ၀ါဒများတွင ် အကျိုးြပုမည် ့ ILO 

နည်းလမ်း�ငှ့အ်ရငး်အြမစ်များ ြခံုငံသုံုးသပ်ြခငး်တစ်ခုကို 

ဤကိုယ်ပုိငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး်နည်းလမ်း၏ ေနာက်ဆံုးအပုိငး်တွင ် ေတွ� �ှ ိ �ိငုပ်ါသည်။ 

ေနာက်ဆက်တွဲတွင ် သက်ဆိုငရ်ာ ILO စာချုပ်စာတမ်းများ (ILO သေဘာတူညီချက်များ၊ 

အ�ကံြပုချက်များ သိုမ့ဟုတ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း) အချက်အလက်တုိကုိ့ ေပးထားပါသည်။ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက ် ကိုယ်ပုိငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် 

ေမးခွနး်များ 

 
  

 
       ၄ 
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၁။ လပ်ုငန်းများအတကွ ်ကိယုပုိ်ငအ်ကြဲဖတဆ်န်းစစမ်�  
 

 
MNE ေ�ကညာစာတမ်းပါ အေထေွထမူွ၀ါဒများ  

 

၁။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် ၎ငး်၏လပ်ုငန်းလည်ပတရ်ာ၌ လတွလ်ပ်စွာပါ၀ငထ်ား�ပီး ကတကိ၀တမ်ျားကိေုလးစားလိကုန်ာြခငး်ြဖင့ ်

�ိငုင်ေံတာ်ဥပေဒ၊ ြပည်တငွး်အေလ့အကျင့�်ငှ့ ်�ိငုင်တံကာစံချိန်စံ��န်းများ�ငှ့ ်လိကုေ်လျာညီေထမွ��ိှေသာ မူ၀ါဒများ�ငှ့ ်လပ်ုထံးုလပ်ုနည်းများ 

�ိှပါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၈  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ 
အခွင့အ်လမ်းများ�ငှ့ ်
အ�ကံြပုထားေသာ 
လပ်ုေဆာငခ်ျက်များ 

စီးပွားေရး၏ လုပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မ�များ�ငှ့ ်

သက်ဆိုငသ်ည့် 

အလုပ်သမားအခွင့အ်ေရးများဆိုငရ်ာ 

ဥပေဒြပုေရးဆိုငရ်ာ တိုးတက်မ�များကို 

ေစာင့�်ကည့်ရန ်လုပ်ငနး်စဥ်�ှိပါသလား။  
 

အမျိုးသားအလုပ်သမားေရးရာ၊ 

လူမ�ဖူလုံေရး�ငှ့ ်

ဆက်စပ်လူအ့ခွင်အ့ေရးဥပေဒများဆိုငရ်ာ 

ေဒတာေဘစ့်များမှ အချက်အလက်များကုိ 

ပုံမှနစု်ေဆာငး်ပါသည် ဥပမာ NATLEX. 

  

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.home?p_lang=en


 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 

၎ငး်၏လုပ်ငနး်များလည်ပတ်ရာတွင ်

�ိငုင်ေံတာ်ဥပေဒများ၊ စည်းမျဥ်းများ၊ 

အေြခခံစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်

သက်ဆိုငရ်ာ�ိငုင်တံကာစံချိနစံ်��နး်များ�ငှ့ ်

ကိုက်ညီမ��ှိေသာ မူ၀ါဒများ ၊ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ�ငှ့/် သိုမ့ဟုတ် 

ယ��ရားများ�ှိပါသလား။ 
 
မှတ်ရန။် ဥပမာအားြဖင့ ်

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် 

အထူးရည်��နး်ထားေသာ 

�ိငုင်တံကာစံချိနစံ်��နး်များြဖစ်ေသာ 

ကုလသမဂ�၏စီးပွားေရး�ငှ့ ်

လူအ့ခွင့အ်ေရးဆိုငရ်ာအေြခခံစည်းမျဥ်းများ၊ 

ILO ၏ MNE ေ�ကညာစာတမ်း၊ OCED ၏ 

MNE လမ်း��နခ်ျက်များ စသည်ြဖင့။်  

 

�ိငုင်ေံတာ်၏ ဥပေဒ သိုမ့ဟုတ် 
စည်းမျဥ်းများကုိ ေဖာက်ဖျက်ြခငး်ေ�ကာင့ ်
ြပစ်ဒဏမ်ျား သိုမ့ဟုတ် 
အြခားဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆိုမ့�များ 
လက်ခံရ�ှိသည့်အခါ အေြခအေနကို 
ြပြပုငရ်န ်ေဆာငရွ်က်ချက်များ။ 
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မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 
အလုပ်သမားများ၏ အခွင်အ့ေရးများကို 
ေလးစားလုိက်နာသည့် နည်းလမ်းများ�ငှ့ ်
လုိက်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစရနအ်တွက် 
လုပ်ငနး်လည်ပတ်သည် ့�ိငုင်မံျားတွင ်
ေဒသဆိုငရ်ာအေလအ့ကျင့မ်ျား�ငှ့ ်
ရငး်�ှးီမ��ှိပါသလား။ 

လုပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မ�များသည် 
ေဒသဆိုငရ်ာအေလအ့ထများ�ငှ့ ်
အညီြဖစ်ေ�ကာငး် ေသချာေစရန ်
ေဆာငရွ်က်ချက်များ။  

  

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များသည် ၎ငး်၏လွတ် 

လပ်စွာပါ၀ငက်တိက၀တ်ြပုထားမ�များကုိ 

ြပနလ်ည်သံုးသပ်ရန ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

တစ်ခု�ှိပါသလား။  

 

မှတ်ရန။် 
လွတ်လပ်စွာပါ၀ငက်တိက၀တ်ြပုထား ြခငး် 
ဥပမာများမှာ- 
စီးပွားေရးလုပ်ငနး်ကွနရ်က်များ၏အဖွဲ�၀ငအ်
ြဖစ် ပါ၀ငြ်ခငး်၊ UN Global Compact, 
စုေပါငး်သေဘာတူညီချက်များ�ငှ့ ်
ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာမူေဘာငသ်ေဘာတူညီချက်
များ တုိပ့ါ၀င�်ိငုသ်ည် 

ကတိက၀တ်များြပနလ်ည်သံုး 
သပ်�ပီး ေနာက်လုပ်ေဆာင ်
ချက်များ။ 

  

     အြခားသကဆ်ိုငသ်ည့် ရည်��န်းချက်များ/ဆက်စပ်အ��န်းကနိ်းများ : SDG 16 (target 16.3), GRI: 419-1



14 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

 
 
 
 
 

၂။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် ၎ငး်၏လပ်ုငန်းလည်ပတမ်�များမှတစ်ဆင် ့လပ်ုငန်းခွငအ်ေြခခံစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်အခွင့အ်ေရးများကိ ု

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ေအာငြ်မငရ်န်အတကွ ်၎ငး်က မည်သိုအ့ေထာကအ်ကြူပု�ိငုမ်ည်ကိ ုထည့်သငွး်စဥ်းစားပါသလား။ 

  
► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၉  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်တွငလု်ပ်ငနး်ခွင ်

အေြခခံစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်အခွင့အ်ေရးများ ကုိ 

ေလးစားရန ်မူ၀ါဒ�ှိပါသလား။ 

 
မှတ်ရန။် လုပ်ငနး်ခွငအ်ေြခခံစည်းမျဥ်း�ငှ့ ်

အခွင့အ်ေရးတွငပ်ါေသာ 

-လွတ်လပ်စွာအသငး်အပငး်ဖွဲ�စည်းခွင့�်ငှ့ ်

စုေပါငး်ည�ိ��ငိး်ေတာငး်ဆိုပုိငခ်ွင့က်ိ ု

ထိေရာက်စွာအသမှိတ်ြပုြခငး် 

-အဓမ�အလုပ်ေစခိုငး်ခံရြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

မလုပ်မေနရ လုပ်အားပေပျာက်ေရး 

-ကေလးအလုပ်သမားဖျက်သမ်ိးေရး 

-အလုပ်အကိုငမ်ျား�ငှ့ ်စပ်လျဥ်း၍ 

အလုပ်ခွင၌်ခွဲြခားဆက်ဆံခံရမ�များကုိ 

ဖယ်�ှားေရး 

မူ၀ါဒကိုအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိ ုေရးဆွဲထားသည်။ 

 

 

လုပ်ငနး်ခွငအ်ေြခခံစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်

အခွင့အ်ေရးများကိ ုရ�ှိေစရနပ့ံ်ပုိးေပးေသာ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ၏ 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များမှ 

စုေဆာငး်ထားေသာအချက်အလက်များ။ 
 

  

သက်ဆုိငရ်ာ�ိငုင်တံကာအလုပ်သမားေရးရာစံချိနစံ်��နး်များ - အေြခခံ ြပဌာနး်ချကအ်မှတ် 29 (၎ငး်၏ ပ�ိုတိုေကာ), 87, 98, 100, 105, 111, 138 �ငှ့ ်182 

အြခားသက်ဆုိငသ်ည့်ရည်��နး်ချက်များ/ဆက်စပ်အ��နး်ကနိး်များ - SDG 8 (targets 8.7 & 8.8) 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C087:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C098:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C100:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C105:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C111:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C138:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C182:NO


15 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 



16 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

 
 
 
 
 

၃။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် လူအ့ခွင့အ်ေရးကိေုလးစားရန် မူ၀ါဒ�ိှပါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၁၀(ဂ)  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် လူအ့ခွင့အ်ေရး 

ကိုေလးစားရန ်မူ၀ါဒ�ှိပါသလား။  

အမည်အားြဖင့-် 

-မိမိလုပ်ငနး်လုပ်ေဆာငြ်ခငး်များ မှတစ် ဆင့ ်

ဆိုးရွားေသာအကျိုးသက်ေရာက်မ� 

များြဖစ်ေပါ်ေစြခငး် သိုမ့ဟုတ် ပ့ံပုိးေပးြခငး်ကိ ု

ေ�ှာင�်ကဥ်ရန�်ငှ့ ်ြဖစ်ေပါ်လာေသာအခါ 

ထုိဆိုးကျိုးများကိုေြဖ�ှငး်ပါ။ �ငှ့ ်

-၎ငး်တိုစီ့းပွားေရးလုပ်ငနး်များ၏ 

ထုတ်ကုနမ်ျား သိုမ့ဟုတ် ၀နေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ်

လုပ်ငနး်လညပ်တ်မ�များ�ငှ့ ်

တိုက်�ိုက်ဆက်�ယွ်ေနေသာ ဆိုးရွားသည့် 

လူအ့ခွင့အ်ေရးအေပါ်အကျိုးသက်ေရာက်မ�

များကုိ ကာကွယ်ရန ်သိုမ့ဟုတ် ေလ�ာခ့ျရန။်  

 
မှတ်ရန။် 

�ိငုင်တံကာလူအ့ခွင့အ်ေရးေ�ကညာစာတမ်း 

တွင ်ေဖာ်ြပထားသည်လူ့အ့ခွင်အ့ေရးများ�ငှ့ ်

ILO ၏ လုပ်ငနး်ခွငဆ်ိုငရ်ာ 

မူ၀ါဒအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရ်န ်
သေဘာတူလက်ခံထားေသာ လုပ်ထုံးလုပ် 
နည်းများ 
 

  



17 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

အေြခခံစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်အခွင့အ်ေရးများ 

ေ�ကညာစာတမ်းပါ စည်းမျဥ်းများကုိ 

အနမ့်ိဆံုးအေနြဖင့ ်

သေဘာေပါက်နားလည်မ��ှိရမည်။  

 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချကမ်ျား/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ - SDG 8 (targets 8.7 & 8.8), စီးပွားေရး�ငှ့လ်ူအ့ခွင့အ်ေရးဆုိငရ်ာ ကလုသမဂ�လမ်း��န ်စည်းမျဥ်းများ (paragraphs 11 to 24), GRI: 412-1, 414-

1 and 414-2, HRCA: C.1.1, SA8000 (9.10.1), ကလုသမဂ�လမ်း��နမ်�များ အစီရငခံ်ြခငး်မူေဘာင ်(Part C), UN Global Compact HU.12 



18 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

 
 
 
 
 

၄။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် လူအ့ခွင့အ်ေရး�ငှ်ဆ့ိငုသ်ည့်ကစိ�များကိအုထးူဂ�ုြပု  ေဆာငရွ်ကပ်ါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၁၀(ဃ)�ငှ့ ်(င)  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် ၎ငး်ပါ၀ငပ်တ် 

သက်ေကာငး်ပတ်သက်�ိငုသ်ည့်လုပ်ငနး်များ

တွင ်ြဖစ်ပျက်ေနေသာ�ငှ့ ်ြဖစ်�ိငုေ်ချ�ှိေသာ 

လူအ့ခွင့အ်ေရးအေပါ် 

ဆိုးကျိုးသက်ေရာက်မ�များကို  ေဖာထု်တ်ရန၊် 

�ကိုတငက်ာကွယ်ရန၊် ေလ�ာခ့ျရန�်ငှ့ ်

အေ�ကာငး်ရငး်များကို တစ် နည်းနည်းြဖင်-့   

– ၎ငး်၏လုပ်ငနး်လည်ပတ်မ�မှတစ်ဆင့၊် 

သိုမ့ဟုတ် 

– ၎ငး်၏စီးပွားေရးဆက်ဆံမ�၏ ရလဒ ်

တစ်ခုအြဖစ် 

 

အလုပ်သမားအဖွဲ�အစည်းများအပါအ၀င ်

အြခားဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ�ငှ့ ်

လုပ်ငနး်ေ�ကာင်အ့ကျိုးဆိုးများခံစား�ိငုေ်ချ�ှိ

ေသာအုပ်စုများ ေဖာ်ထုတ်ရန ်

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ�ှိပါသည်။  

 

အထူးသြဖင့ ်MNE ေ�ကညာစာတမ်း၌ 

အထူးေဖာ်ြပထားသည့် နယ်ပယ်များတွင ်

လူအ့ခွင့အ်ေရးစံ��နး်များကိုသံုး�ပီး 

စစ်ေဆးသည့် စီးပွားေရးမိတ်ဖက်များ၏ 

ရာခိုင�်�နး် တေရွ�ေရွ�တိုးလာသည်။  

 

  

အထူးဂ�ုြပု ေဆာငရွ်က်မ�လုပ်ငနး်စဥ်တွင ်

လုပ်ငနး်များေ�ကာင့ထိ်ခိုကမ်� ခံစားရ 

လာ�ိငုေ်သာအုပ်စုများ�ငှ့ ်အြခားသက်ဆိုင ်

သူများအြပင ်မိမိ၏ လုပ်ငနး်အရွယ်အစား�ငှ့ ်

လုပ်ငနး်၏သေဘာသဘာ၀၊ 

လုပ်ငနး်လည်ပတ်သည့်အေြခအေန�ငှ့ ်

သင့ေ်လျာ်သည့်အတိုငး် အလုပ်သမားအ 

အထူးအဖွဲ�များ�ငှ့ ်

ကျငး်ပေသာတိုငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�များ�ငှ့ ်

၎ငး်တုိမှ့ ထွက်လာေသာရလဒမ်ျားကုိ 

ေြခရာခံထားပါသည်။  

 

  



19 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

ဖွဲ�အစည်းများအပါအ၀င ်အဓိပ�ါယ်�ှိေသာ 

ေဆွးေ�းွတိုငပ်ငမ်�မျိုးကိ ုလုပ်ေဆာငပ်ါ 

သလား။   

ဤလုပ်ငနး်စဥ်သည် လွတ်လပ်စွာအသငး် 

အပငး်ဖွဲ�စည်းြခငး်၊ စုေပါငး်ည�ိ��ငိး်ေတာငး် 

ဆိုြခငး်အပါအ၀င ်အလုပ်�ှင ်- အလုပ်သ 

မားဆက်ဆံေရးများ �ငှ့ ်အြပနအ်လှန ်

ေတွ�ဆံုေဆွးေ�းွမ�များ၏အဓိကကျသည် ့

က�ကုိ ေဆာငရွ်က်ဆဲလုပ်ငနး်စဥ်တစ်ခု 

အြဖစ် ထည့်သွငး်တွက်ချက် ပါသလား။  

မှတ်ရန။် ေရွးချယ်ထားေသာ 
အေ�ကာငး်အရာများအတွက် 
အထူဂ�ုြပုေဆာငရွ်က်ြခငး်ဆိုငရ်ာ 
အရငး်အြမစ်များအတွက် 
ေနာက်ဆက်တွဲကို �ကည့်ပါ။ 

အလုပ်သမားေရးရာ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀ဆိုငရ်ာ 
ြပဿနာများအေြခအေနအတွက် 
အလုပ်သမားများ၊အလုပ်သမားအဖွဲ�အ 

စည်းများ�ငှ့ ်တိုငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�များကို 
ေြခရာခံထားပါသည်။ 

  

သက်ဆိုငရ်ာ�ိငုင်တံကာအလုပ်သမားစံချနိ်စံ��န်းများ - အေြခခံြပဌာနး်ချက်များ အမှတ ်. 29 (�ငှ့ ်၎ငး်၏ ပ�ိုတိုေကာ), 87, 98, 100, 105, 111, 138 and 182 �ငှ့ ်သေဘာတူညီချက်စာချုပ် အမှတ် 135 
�ငှ့ ်144. 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချကမ်ျား/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ - SDG ၈(ပစ်မှန ်၈.၇ �ငှ့ ်၈.၈) စီးပွားေရး�ငှ့လ်ူအ့ခွင့အ်ေရးဆုိငရ်ာ ကလုသမဂ�လမ်း��နခ်ျက်များ (စာပုိဒ ်၁၁ မှ ၂၄ အထိ)၊ GRI: ၄၁၂-
၁၊ ၄၁၄-၁ �ငှ့ ်၄၁၄-၂၊ HRCA: ဂ.၁.၁၊ SA8000 (၉.၁၀.၁)၊ ကလုသမဂ�လမ်း��နမူ်များအစီရငခံ်ြခငး်ဆုိငရ်ာမူေဘာင ်(အပုိငး် ဂ)၊ UN Global Compact HU.၁၂ 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C029:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C087:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C098:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C100:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C105:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C111:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C138:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C182:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C135:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C144:NO


20 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

 
 
 
 
 

၅။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် ၎ငး်လပ်ုငန်းလည်ပတေ်နေသာအမ်ိ�ှင�်ိငုင်မံျား၏ မူ၀ါဒေရးရာရည်မှန်းချကမ်ျားကိ ုထည့်သငွး်လပ်ုေဆာငပ်ါသလား။ 

 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၁၁  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်တွင ်

၎ငး်အေြခချလည်ပတ်ေနသည့်�ိငုင်၏ံ 

အမျိုးသားဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်မ� 

ဦးစားေပးအချက်များကိ ု

မိမိအားအသေိပး�ိငုရ်န ်နည်းစနစ်တစ်ခ ု

�ှိပါသလား။ 

 

မှတ်ရန။် �ိငုင်ေံတာ်ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး 

ဦးစားေပးက�များတွင ်လုပ်ငနး်၏ 

�ကိုးပမ်းအားထုတ်မ�များကို ချိနည်�ိြခငး်သည် 

မည်သည့်လုပ်ငနး်တစ်ခုတည်းမှ 

မေြဖ�ှငး်�ိငုေ်သာ စိနေ်ခါ်မ�များကို 

ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်ရန ်ေပါငး်စပ်ည�ိ��ငိး်မ�ကို 

တိုးပွားေစသည်။ ထုိသိုေ့သာ ည�ိ��ငိး်မ�သည် 

SDG 8 အပါအ၀င ်အားလုံးပါ၀င�်ိငုေ်သာ 

စီးပွားေရးဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ��ငှ့ ်သင့ေ်လျာ်ေသာ 

အလုပ်များအပါအ၀င ်SDGs များ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရးတွင ်

လူငယ်များအလုပ်အကိုငြ်မ�င်တ့ငေ်ရးကဲသ့ို ့

ေသာ အမျိုးသားဦးစားေပး 

အခနး်က�များကုိ ဦးစားေပးေဆွးေ�းွေသာ 

လုပ်ငနး် စဥ်များ သိုမ့ဟုတ် 

အမျိုးသားဦးစားေပးအ 

ထူးလုပ်ငနး်အဖွဲ�အစည်း များတွငပ်ါ၀င ်

ေဆာငရွ်က်ေနပါသည်။  

 

�ိငုင်ေံတာ်မှာထူေထာငထ်ားေသာ အမျိုး 

သားဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်ေရး ဦးစားေပးလုပ်ငနး် 

များ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀ဆိုငရ်ာ ရည်မှနး်ချက်များ 

အတွက် ပ့ံပုိးမ�များ�ှိသည်။  

 

  



21 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

အဓိကကျေသာ ဦးေဆာငသူ်အြဖစ် အစုိးရ၏ 

အခနး်က�ကို အားေကာငး်ေစသည်။ 

 

�ိငုင်ေံတာ်ဖွံ� �ဖိုးေရးဦးစားေပးအချက်များအား

ေဖာ်ထုတ်ြခငး် 

အတွက်အသံုး၀ငေ်သာအရငး်အြမစ်များမှာ 

ေအာက်ပါတုိပ့ါ၀င်�်ိငုသ်ည-် 

�ိငုင်ေံတာ်ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရးဦးစားေပးများ

ေဖာ ်

ထုတ်ရာတွင ်

လူထုသတငး်အချက်အလက်အရငး် အြမစ် 

သိုမ့ဟုတ်အစုိးရေအဂျငစီ်များ�ှ ိအချက်အ 

လက်များ�ငှ့ ်ေဆွးေ�းွတိုငပ်ငရ်ပါသည်။ 

ထုိသတငး်အချက်အလက်များမှာ 

ဥပမာအားြဖင့ ်SDGs 

ရည်မှနး်ချက်များေအာငြ်မင�်ိငုရ်န ်

အမျိုးသားအဆင့စီ်မံချက်၊ �ိငုင်ေံတာ်၏ 

သင့ေ်လျာ်ေကာငး်မွနေ်သာအလုပ်အစီအစဥ်သို ့
မဟုတ် 

အြခားအများြပည်သူဆိုငရ်ာစာရွကစ်ာတမ်း

များ၊ 

ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�ြမ�င်တ့ငေ်ရးေအဂျငစီ်များသိုမ့ဟု

တ် သက်ဆိုငရ်ာ၀န�်ကီးဌာနများ 

(အလုပ်သမား၊ စက်မူ၊ စုိက်ပျိုးေရး၊ 

တူးေဖာ်ေရး ၀န�်ကီးဌာနများ စသည)်။ 

 
စီးပွားေရးလုပ်ငနး်အေနြဖင် ့ဤမူ၀ါဒ 

ရည်မှနး်ချက်များကိ ုအစုိးရ၊ အလုပ်�ှင ်များ 

သိုမ့ဟုတ် အလုပ်သမား များအဖွဲ� 

အစည်းတို�့ငှ့ ်တိုငပ်ငေ်ဆွးေ�းွပါသလား။ 
 

�ိငုင်�ံှိအလုပ်�ှငမ်ျားအဖွဲ�အစည်း(များ)၏ 
အသငး်၀င ်သိုမ့ဟုတ် အြခားစီးပွားေရးလုပ် 
ငနး်အဖွဲ�အစည်းများ၏ အဖွဲ�၀ငြ်ဖစ်ြခငး် 

  

      အြခားသက်ဆိုငသ်ည့်ရည်��န်းချက်များ/ဆက်စပ်အ��န်းကနိ်းများ -SDG ၁၇



22 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

 
 
 
 

အလပ်ုအကိငုဆ်ိငုရ်ာ MNE ေ�ကညာစာတမ်း 

အလပ်ုအကိငုြ်မ�င့တ်ငေ်ရး 
 

၆။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် အလပ်ုအကိငုအ်ခွင့အ်လမ်းများ�ငှ့ ်စံချိန်စံ��န်းများကိတုိးုြမ�င့ရ်န်�ကို းပမ်းပါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၁၆  

 

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် ၎ငး်အေြခ 

စုိက်လည်ပတ်ေနေသာ �ိငုင်တုိံငး်၏ 

အစုိးရတိုငး်က ချမှတ်ထားေသာ 

အလုပ်အကိုငဆ်ိုငရ်ာမူ၀ါဒ�ငှ့ ်

ရည်မှနး်ချက်များကိ ု(ြဖစ်�ိငုသ်ည့်ေန ရာတွင)် 

ထည့်သွငး်စဥ်းစားပါသလား။ 

 

မှတ်ရန။် အသားတငအ်လုပ်အကိုငက်ိ ု

အလုပ်အကိုငဖ်နတီ်းမ� ဟုသတ်မှတ်သည်။ 

 

အေြခစုိက်လည်ပတ်ေနေသာ�ိငုင်တံိုငး်�ှ ိ

အစုိးရက ချမှတ်ထားေသာ အလုပ်အ 

ကိုငအ်ခွင့အ်လမ်းများတိုးပွားလာေစေရး 

ရည်မှနး်ချက်များကိ ုထည့်သွငး်စဥ်းစား 

ထားပါသည။် 

 

လိင၊် အသက်အရွယ်၊ �ိငုင်သံား (ြပည်တွငး် ၊ 

�ိငုင်ြံခားသား)�ငှ့ ်

က�မ်းကျငမ်�အမျိုးအစားများအားပုိငး်ြခားထား

ေသာ အသားတငဖ်နတီ်းသည့် အ 

လုပ်အကိုငမ်ျားကိုေြခရာခံ�ိငုရ်န ်နည်း စနစ်ကုိ 

ဖွဲ�စည်းထားသည်။ 

 

  



23 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 

အလုပ်အကိုငခ်န ့အ်ပ်မ� 

တည်�မဲေရးကုိြမ�င့တ်ငရ်န�်ကိုးပမ်းပါသလား။ 

 

အလုပ်အကိုငခ်န ့အ်ပ်မ�တည်�မဲေရးကိ ု

ြမ�င့တ်ငရ်န ်စီးပွားေရးလုပ်ငနး်ကလုပ် 

ေဆာငေ်သာပဏာမေြခလှမ်းများ။  

အလုပ်စာချုပ်အမျိုးအစား 
(အ�မဲတမ်းအလုပ်၊ ယာယီအလုပ်၊ 
အချိနပုိ်ငး်အလုပ်၊ အချိနြ်ပည့်အလုပ်) 
တုိ ့ြဖင့ ်ပုိငး်ြခားထားေသာ 
မိမိဖနတ်ီးသည့်အလုပ်အကိုငမ်ျား 
စုေဆာငး်ထားေသာ အချက်အလက်။ 

 
 

 

သက်ဆိုငရ်ာ�ိငုင်တံကာအလုပ်သမားစံချနိ်စံ��န်းများ - ြပဌာနး်ချကမ်ျား အမှတ်  122  �ငှ့ ်168။ အ�ကံြပုတိကုတ်နွး်ချက်များ အမှတ်  122,, 169 �ငှ့ ်176 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချကမ်ျား/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ - SDG 8(targets 8.3 and 8.6) GRI: 202-2 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C122:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C168:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AR122%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R176:NO


24 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

 
 
 
 
 

၇။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် ၎ငး်၏လပ်ုငန်းအစ မြပုမီ သကဆ်ိငုရ်ာအာဏာပုိငမ်ျား၊ ြပည်တငွး်အလပ်ု�ှငမ်ျား�ငှ့ ်အလပ်ုသမားများအဖဲွ�အစည်းများ�ငှ့ ်

သင့ေ်တာသ်လိ ုတိငုပ်ငေ်ဆးွေ�းွမ�များ ြပုလပ်ုပါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၁၇  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များသည် 

အလုပ်အကိုငခ်န ့အ်ပ်ေရး အစီစဥ်�ငှ့အ်ညီ 

သက်ဆိုငရ်ာအာဏာပုိငမ်ျား၊ 

ြပည်တွငး်အလုပ်�ှင�်ငှ့ ်

အလုပ်သမားအဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ်

သင့ေ်လျာ်သလုိ တိုငပ်ငေ်ဆွးေ�းွ သင့က်ာ၊ 

လက်ေတွ�အားြဖင့ ်၎ငး်တုိ ့ ၏ 

�ိငုင်ေံတာ်အဆင့လူ်မ�ေရးရာ 

ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�မူ၀ါဒများ�ငှ့ ်

သဟဇာတြဖစ်ေစရန ်ေဆွးေ�းွတိုင ်

ပငပ်ါသလား။  

မှတ်ရန။် လုပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မ�များသည် 

လုပ်သားအငအ်ား၊ ဆက်စပ်  

ေဒသခစီံးပွားေရးလုပ်ငနး်များ�ငှ့လူ်ထုအတွက် 

သသိာထင�်ှားေသာ သက်ေရာက်မ� 

များ�ှိလာမည့် ေနရာတငွ ်

ည�ိ��ငိး်ေဆွးေ�းွြခငး်သည် သင့ေ်လျာ်ပါသည်။ 

ရည်ရွယ်ချက်မှာ အမ်ိ�ငှပ်တ်၀နး်ကျငတ်ွင ်

အစုိးရအာဏာပုိငမ်ျား�ငှ် ့
အလုပ်သမားများ�ငှ့ ်
အလုပ်�ှငအ်ဖွဲ�အစည်းများအ�ကား
ေဆွးေ�းွတိုငပ်ငမ်�အ�ကိမ် 
အေရအတွက်�ငှ့ ်
၎ငး်တိုမှ့ထွက်�ှိလာေသာရလဒမ်ျားအ
ေပါ်  စုေဆာငး် 
ထားေသာသတငး်အချက်အလက်များ။ 

  



25 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

လုပ်ငနး်၏၀ငေ်ရာက်မ�ကို ေြဖေလ�ာရ့န�်ငှ့ ်

လုပ်ငနး်၏ ကိုယ်ပုိငအ်ုပ်ချုပ်ခွင့�်ငှ့ ်

အခွင့အ်ေရးများကို ေလးစားဆဲြဖစ်�ပီး 

ြဖစ်ေပါ်လာ�ိငုသ်ည့် ြပဿနာများကို 

ေြဖ�ှငး်ရနအ်တွက် ေဆွးေ�းွမ� ယ��ရားတစ်ခု 

ဖနတ်ီးရနြ်ဖစ်သည်။ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် ၎ငး်လုပ် ငနး် 
လည်ပတ်ေနေသာ�ိငုင်အံတွငး် 
အလုပ်သမားအဖွဲ�အစည်းများအပါအ ၀င ်
သက်ဆိုငသူ်အားလုံးကိုပါဝငေ်စ လျက် 
ဆက်လက် ေဆွးေ�းွတိုငပ်င ်ပါသလား။ 

   

                 သက်ဆိုငရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားစံချနိ်စံ��န်းများ - ြပဌာနး်ချက်များ အမှတ ်122  �ငှ့ ်168။ အ�ကံြပုတိကု်တနွး်ချက်များ အမှတ် 122, 169  �ငှ့ ်176 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချကမ်ျား/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ - SDG 8(targets 8.3 and 8.6) 

 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C122:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C168:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R122:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R169:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R176:NO


26 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ၈။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် အမ်ိ�ှင�်ိငုင်သံားများ၏ အလပ်ုအကိငုခ်န ့်အပ်မ�၊ လပ်ုငန်းခွငဖံွ်� �ဖိုးတိးုတကေ်ရး၊ �ိငုင်သံားများ 

တိးုတကဖံွ်� �ဖိုးေရးအတကွ ်ြမ�င်တ့ငလ်ပ်ုေဆာငမ်�များကိ ုသင့ေ်လျာ်သလိ ုဦးစားေပးလပ်ုေဆာငပ်ါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၁၈  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/�ုေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 

အမ်ိ�ှင�်ိငုင်သံားများ၏ 

အလုပ်အကိုငခ်န ့အ်ပ်မ�၊ 

လုပ်ငနး်ခွငဖ်ွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး၊ �ိငုင်သံားများ 

တုိးတက်ဖွံ� �ဖိုး ေရးအတွက် 

ြမ�င်တ့ငလု်ပ်ေဆာင ်မ�များကုိ အဆင့တ်ိုငး်တွင ်

ဦးစား ေပးလုပ်ေဆာငရ်န ်မူ၀ါဒ�ငှ့ ်အစီအစဥ် 

များ�ှိပါသလား။ 

 

�ိငုင်သံားများ၏ အလုပ်အကိုငခ်န ့အ်ပ်မ�၊ 

လုပ်ငနး်ခွင ်ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်မ��ငှ့ ်�ိငုင် ံ

သားများတုိးတက်ဖွံ� �ဖိုးေရးကုိ 

ြမ�င့တ်ငရ်နပ်ဏာမေြခ 

လှမ်းများကိလှုမ်းထား�ပီး ြဖစ်သည်။ 

 

လိင ်အားြဖင့ပုိ်ငး်ြခားထား သည့် က�မ်းကျငမ်�၊ 

�ကီး�ကပ်မ��ငှ့ ်စီမံခန ့ခ်ွဲ�ိငုမ်� အဆင့မ်ျားတွင ်

�ိငုင်သံားများ အလုပ်အကိုငခ်န ့အ်ပ်မ� 

အချက်အလက်များကုိ စုေဆာငး်ထားသည။် 

  

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 

၎ငး်တုိခ့န ့အ်ပ်ထားေသာ 

အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ သိုမ့ဟုတ် 

အလုပ်သမားအဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ်

အစုိးရအာဏာပုိငမ်ျား�ငှ့ ်သင့ေ်လျာ်သလုိ 

ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ပါသလား။  

ေဒသခံလုပ်သားများ 

အလုပ်ခန ့အ်ပ်ေရးအတွက ်

ဖွဲ�စည်းတည်ေဆာက်ပုံဆိုငရ်ာစိနေ်ခါ်မ�များကိ ု

ဖယ်�ှား ရနအ်တွက် ပူးေပါငး်ြခငး် ြဖင့ ်

လုပ်ေဆာငေ်ြဖ�ှငး် သည ်(ဥပမာ - အလုပ်အ 

ကိုငတ်စ်ခုအတွက်တာ၀နေ်ဖာ်ြပချက်များကိ ု

ြပနလ်ည ်သံုးသပ်ြခငး်၊ သင့ေ်တာ် ေသာ 

လမ်းေ�ကာငး်များမှ တစ်ဆင့ ်အလုပ်အကိုင ်

  



27 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

ေခါ်ဆိ ုြခငး်ကိုကျယ်ကျယ ်ြပန ့ြ်ပန ့ြ်ဖန ့ ်

ေဝြခငး်�ငှ့ ်ေဒသခဘံာသာစကားများသို ့ 

ဘာသာြပနြ်ခငး် စသည)် 

                       သက်ဆိုငရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချိန်စံ��န်းများ - ြပဌာနး်ချက်များ အမှတ ်122 �ငှ့ ်168။ အ�ကံြပုတိကုတ်နွး်ချက်များ အမှတ် 122, 169 �ငှ့ ်176. 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချကမ်ျား/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ - SDG 8 (targets 8.3 and 8.6), GRI: 202-2 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C168:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R122:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R169:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R176:NO


28 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ၉။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများသည် ဖံွ� �ဖိုးဆ�ဲိငုင်မံျားတငွ ်ရငး်�ှးီြမ�ပ်�ှသံည့်အခါ၌ တိကု�ုိ်က ်သိုမ့ဟတု ်သယွ၀ုိ်က ်ေသာနည်း 

ြဖင်အ့လပ်ုအကိငုမ်ျားကိ ုဖန်တးီေပး�ိငုသ်ည့်နည်းပညာများကိအုသံးုြပုရန် ထည့်သငွး်စဥ်းစားပါသလား။  

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၁၉  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် အမ်ိ�ှင�်ိငုင်တွံင ်

အသံုးြပုရနေ်ရွးချယထ်ားေသာနည်းပညာကဲွ

ြပားြခားနားမ�များမှ အလုပ်အကိုင ်

ခန ့အ်ပ်မ�အေပါ် သက်ေရာက်မ�ကိ ု

အကဲြဖတ်ဆနး်စစ် ပါသလား? 

 

ဤပါ၀ငမ်�များမှ အလုပ်အကုိငအ်ေပါ် 

သက်ေရာက်မ� သတငး်အချက်အလက် များကို 

ြပုစုထားပါသည်။  

 

  

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် အမ်ိ�ှင ်�ိငုင်မံျား၏ 

လုိအပ်ချက်များ၊ ၀ိေသသနများ�ငှ့ ်

လုိက်ေလျာ ညီေထွသည့်နည်းပညာများကိ ု

အသံုးချပါသလား။ 

 

အမ်ိ�ှင�်ိငုင်မံျားအတွက် 

ဆီေလျာ်ေသာနည်းပညာ ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်ေရး 

သိုမ့ဟုတ် အသံုးချေရးတွင ်

ပါ၀ငပ့ံ်ပုိးမ�များ�ှိသည်။ 

 

  

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် အမ်ိ�ှင�်ိငုင်အံတွက် 

ြဖစ်�ိငုေ်ချ�ှိေသာ ေနရာ၌ 

နည်းပညာဖွံ� �ဖိုးတုိးတက် ေရးတွင ်

ပါ၀ငပ်ါသလား။  

 

အမ်ိ�ှင�်ိငုင်၌ံ နည်းပညာ ဖွံ� �ဖိုးေရး 
သိုမ့ဟုတ် အသံုးချေရး 
သုေတသနလုပ်ငနး် 
များကဲသ့ိုေ့သာအစီစဥ်များ တွင ်
ပါ၀ငသ်ည်။ 

  

                သက်ဆိုငရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချိန်စံ��န်းများ - ြပဌာနး်ချက်များ အမှတ် 122 �ငှ့ ်168 ။ အ�ကံြပုတုိက်တွနး်ချက်များ အမှတ် 122, 169 �ငှ့ ်176 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C168:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R122:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R169:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R176


29 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချက်များ/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ - SDG 8 (targets 8.3 and 8.6) 



30 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

 
 
 
 
 

၁၀။ စီးပွားလပ်ုငန်းသည် ဖံွ� �ဖိုးဆ�ဲိငုင်မံျား�ိှေဒသခံစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ�ငှ့ ်အချိတအ်ဆကြ်ပုလပ်ုပါသလား။  

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၂၀  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် လက်ေတွ� 

ြဖစ်�ိငုသ်ည့်ေနရာတွင ်ေဒသထွက် 

ကုန�်ကမ်းကုိ မှာယူသံုးစဲွ ပါသလား။ 

 

မှတ်ရန။် ၎ငး်ကုနမ်ျားမှာ ဥပမာအားြဖင့ ်

ဧည်ခ့ံစရိတ် �ငှ့ ်ပစ�ည်းကရိယာများ 

ြပုြပငစ်ရိတ်ကဲသ့ို ့ မ ေမ�ာ်မှနး်ထားေသာ 

၀နေ်ဆာငမ်�များ အပါအ၀င ်

ကုနအ်စိတ်အပုိငး်�ငှ့ ်အသံုးအေဆာင ်

ပစ�ည်းများြဖစ်သည်။ 
 

ကုနပ်စ�ည်း�ငှ့ ်၀နေ်ဆာငမ်� 

ေပးသူများေရွးချယ်ရာတွင ်

ြပည်တွငး်စီးပွားေရးမိတ် 

ဖက်များကုိ ဦးစားေပးြခငး်  

အားပုိ၍�စ်ှသက်သည်။  

 

လုပ်ငနး်၏တနဖိ်ုးကွငး် 

ဆက်တွင ်ြပည်တွငး်စီးပွား 

ေရးလုပ်ငနး်များေပါငး်စည်းေရးအဆငေ်ြပ

ေချာေမွ�ေစရန ်�ကိုးပမ်းအားထုတ် သည် 

(ဥပမာ - အလုပ်�ှငမ်ျား 

အဖွဲ�အစည်း�ငှ့တ်ိုငပ်င ်ေဆွးေ�းွြခငး်၊ 

ြပညတွ်ငး် ထုတ်လုပ်သူများ၏ 

အရည်အေသွးစံချိနစံ်��နး်ြပည့်မီေစရန ်

သငတ်နး်ေပးြခငး်�ငှ့ ်အလုပ်သမား၊ 

စုိက်ပျိုးေရး၊ စက်မ� စသည် ့၀န�်ကီးဌာနများ�ငှ့ ်

အလုပ် လုပ်ြခငး်) 

 

  



31 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 

ြပည်တွငး်ထွက်ကုန�်ကမ်းများကုိ 

ြပုြပငထု်တ်လုပ်ပါက 

လုပ်ငနး်အေြခစုိက်အမ်ိ�ှင�်ိငုင်အံတွငး်၌သာ 

ြပုလုပ်ရနအ်ခွင့အ်လမ်းများကို�ှာပါသလား။  

 

ြပည်တွငး်ထွက် ကုန�်ကမ်းများမှ ထုတ်လုပ်မ� 

အချက်အလက်များကို စုေဆာငး်ထားပါသည် 

(ဥပမာ- ြပည်တွငး်ြဖန ့ြ်ဖူးသူများမှ 

ကုန�်ကမ်းပစ�ည်း၀ယ်ယူသံုးစဲွမ�ဘတ်ဂျက်၏ 

ရာခိုင�်�နး်)။ 

  

                သက်ဆိုငရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချနိ်စံ��န်းများ - အ�ကံြပုတိကုတ်နွး်ချက်များ အမှတ ်189 �ငှ့ ်193 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချကမ်ျား/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ - SDG 8 (targets 8.3 and 8.6), GRI: 204-1 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R189:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R193:NO


32 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

 
 
 
 
 

၁၁။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် ဥပေဒစည်းေ�ာှငမ်��ိှသည့် စီးပွားေရးအသငွက်းူေြပာငး်မ�ကိ ုြမ�င့တ်ငရ်န် ၎ငး်�ိငုင်၏ံ အမျိုးသားေရး�ကို းပမ်းမ�များတငွ ်

ပါ၀င၍်အေထာကအ်ကေူပးပါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၂၁  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 

စီးပွားေရးမိတ်ဖက်များ�ငှ့၎်ငး်တို၏့လုပ်သား

များက  တရား၀ငမှ်တ် ပုံတငထ်ားြခငး် �ှိ/မ�ှိ 

ကုိအတည ်ြပုပါသလား။ 

 

စီးပွားေရးမိတ်ဖက်များ�ငှ့ ်

၎ငး်တုိ၏့လုပ်သားများ 

သည ်ဥပေဒစည်းေ�ာှငမ်� �ှိသည့် 

စီးပွားေရးစနစ် 

တွငလ်ည်ပတ်ေနေ�ကာငး်အတည်ြပုရနအ် 

တွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိ ုအ 

ေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည။် 

 

ဥပေဒစည်းေ�ာှငမ်��ှိသည့ ်

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်အတွငး် 

မလည်ပတ်ရေသးေသာစီးပွားမိတ်ဖက်များ�ငှ့ ်

၎ငး်တုိ ့ ၏လုပ်သားများကုိ ဥပေဒ 

စည်းေ�ာှငမ်��ှိသည်လု့ပ်ငနး်အြဖစ်သို ့ 

လွယ်ကူစွာ ကူးေြပာငး် ေပး�ိငုေ်သာ 

လုပ်ထုံးလုပ် နည်းကို အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်သည်။  

  



33 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

လုပ်ငနး်အေြခစုိက်�ိငုင်၏ံ 
စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအား 
ဥပေဒ�ငှ်စ့ည်းေ�ာှငမ်��ှိေရး  
တိုးြမ�င်လု့ပ်ေဆာငရ်ာတွင ်
အမျိုးသား�ကိုးပမ်းမ�များကုိ ပ့ံပုိးရန ်
ေတွ�ဆံုေဆွးေ�းွ ေရး�ငှ့ ်ပဏာမေြခလှမ်း 
များ တွငပ်ါ၀ငေ်ဆာငရွ်က်ပါသလား။  

   

                သက်ဆိုငရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချနိ်စံ��န်းများ - ြပဌာနး်ချက်များ အမှတ် 169, 189 �ငှ့ ်193 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချကမ်ျား/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ - SDG 8 (targets 8.3) 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R169
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R189:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R193:NO


34 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

 
 
 
 

(ခ) လမူ�ဖူလံေုရး 
 

၁၂။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် ြပည်သေူရးရာလမူ�ဖူလံေုရးစနစ်များကိ ုြဖည့်စွကေ်ပးရန် လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား �ိှပါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၂၂  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် ၎ငး်အေြခ 

စုိက်လည်ပတ်ေနသည့ ်�ိငုင် ံများ၌ 

၎ငး်၏အလုပ်သမားများ၏ 

လူမ�ဘ၀ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အေြခအေန

ကုိ အကဲြဖတ်သံုးသပ် ကာ 

၎ငး်အားလုိအပ်သလုိြဖည့် စွက်ေပးပါသလား။ 

 

မှတ်ရန။် 

အမျိုးသားြပည်သူေ့ရးရာလူမ�ဘ၀ကာ 

ကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရးအစီအစဥ်တွင ်

ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်ေဆး�ငှ့က်ျနး်မာေရးေစာင့ ်

ေ�ှာက်မ�အာမခံများ၊ အလုပ်လက်မ့ဲလုပ် 

သားအတွက် အစားထုိး၀ငေ်င၊ွ မီးဖွားခွင့ ်ရက်၊ 

ဖျားနာခွင့ရ်က်၊ အလုပ်�ငှ့သ်က်ဆိုင ်

ေသာထိခိုက်မ� သိုမ့ဟုတ်ေရာဂါ၊ နာမ ကျနး်မ�၊ 

အ�ငမ်ိးစားယူြခငး်�ငှ့ ်ေသဆံုး ြခငး်�ငှ့ ်

မိသားစုစရိတ်။ မိခငမီ်းဖွားြခငး် 

၀နထ်မ်းများသည် လက်�ှ ိ

အစုိးရ၏လူမ�ဘ၀ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး

အစီအစဥ်များတွငစ်ာရငး်ေပးသွငး်�ပီး 

အလုပ်�ှင�်ငှ့ ်အလုပ်သမားက လုိအပ်သည့် 

အတိုငး် ပါ၀င ်ေပးေဆာငသ်ည်။ 

 

  



35 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

ေ�ကာင့ခ်ွင့ယ်ူသည့်ဖခငအ်ားထုိကာလအတွငး် 

၀ငေ်ငအွစားထုိးြခငး်၊ ေမွးစား ခွင့ရ်က်�ငှ့ ်

ပညာေရးစရိတ်များအပါအ၀င ်

အြခားခံစားခွင့မ်ျားလည်း ပါ၀ငသ်ည်။) 

 
စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် ၎ငး်၏အ 

လုပ်�ှငက်ိယု်တိုငက်ျခေံပးေသာ 

အစီစဥ်များအပါအ၀င၊် အမ်ိ�ှင�်ိငု ်

ငအံစုိးရ၏လူမ�ဖူလုံေရးစနစ်အား 

ထပ်မံဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်လာေအာင ်

လ�ံ�ေဆာ်ေပးမည် ့နည်းလမ်းများ�ှာ 

ထားပါသလား။ 

 

အမျိုးသားြပည်သူေ့ရးရာလူမ�ဖူလုံေရးစနစ်(

များ) 

ပုိမုိဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရးကိလု�ံ�ေဆာ်ရနပ်ဏာမ

ေြခလှမ်းများကိ ုလုပ်ေဆာငခ်ဲ့သည်။  

 

သင့ေ်လျာ်သလုိလူထုအကျိုးြပုအစီစဥ်များကို

ြဖည့်စွက်ရန ်အလုပ်�ှငက် ကျခ ံ

ေသာအစီစဥ်များကိ ုတီထွင ်သိုမ့ဟုတ် 

ပါ၀ငေ်ဆာငရွ်က် မ�အတွက် စီမံချက်များ�ှိ 

သည်။ 

  

စီပွားေရးလုပ်ငနး် သည ်အလုပ်သ 
မားများ၏ လူမ�ဖူလုံေရးလ�မ်းြခံုမ� အား 
၎ငး်၏စီးပွားမိတ်ဖက်များ�ငှ့ ်
ေဆွးေ�းွရန ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
�ှိပါသလား။ 

စီးပွားေရးမိတ်ဖက်များ�ငှ့ ်
ေဆွးေ�းွမ�များ�ငှ့၎်ငး်ရလဒ ်
များကိုေြခရာခံထားသည်။ 

  

                   သက်ဆိငုရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချိန်စံ��န်းများ - ြပဌာနး်ချက်များ အမှတ် . 102, 121 and 130. အ�ကံြပုတုိက်တွနး်ချက်များ အမှတ်. 134 and 202 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချက်များ/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ - SDG 1 and 3 (targets 1.3 and 3.8) 

 
 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C102:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C121:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C130:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R134:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R202:NO


36 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

 
 
 
 

(ဂ) အဓမ� သိုမ့ဟတု ်မလပ်ုမေနရ အလပ်ုခိုငး်ေစမ� ပေပျာကေ်ရး 
 

၁၃။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် လပ်ုငန်းအေြခချလည်ပတေ်နေသာေနရာတငွ ်အဓမ�အလပ်ုခိုငး်ေစမ�ပေပျာကေ်ရး�ငှ့ ်တားြမစ်ြခငး်များကိ ု

၎ငး်၏ကိယုပုိ်ငလ်ပ်ုပုိငခ်ွင့အ်တငွး် ချကခ်ျငး်�ငှ့ ်ထေိရာကေ်သာအစီအမံများချမှတ�်ပီးလပ်ုေဆာငရ်န် စီမံထားပါသလား။  

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၂၅  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် ၎ငး်၏ 

လုပ်ငနး်လည်ပတ်မ�တွငး် 

အဓမ�အလုပ်ခိုငး်ေစမ�ကိုတားြမစ်ထားသည့်မူ

၀ါဒ�ှိပါသလား။ 

 

မှတ်ရန။် 

အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာအလုပ်သမားေရးရာစံချိနစံ်

��နး်အရ အဓမ�အလုပ်ခိုငး်ေစမ�ဆိုသည်မှာ - 

လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်အားအလုပ်တစ်ခုကိ ု

ထုိသူမြပုလုပ်ပါက (သိုမ့ဟုတ်) 

မလုိက်နာပါက တစ်စုံတစ်ရာအြပစ်ေပး 

ခံရမည်ဟူေသာ �ခိမ်းေြခာက်မ�ေ�ကာင့ ်

ထုိသူ၏ ဆ��မပါဘ ဲဥပေဒ�ငှ့ဆ်န ့က်ျင၍် 

ခိုငး်ေစေသာ အလုပ်မျိုးကိုေခါ်ပါသည်။ 

(အဓမ�အလုပ်ခိုငး်ေစမ��ငှ့ ်

ပတ်သက်ေသာသက်ဆိုငရ်ာ ILO 

လမ်း��နမ်�များစာရငး်ကုိ ေနာက်ဆက်တွဲတွင ်

မည်သည့်အဓမ�အလုပ်ခိုငး်ေစမ�မှ 

အကျိုးခံစားြခငး် (သိုမ့ဟုတ်) 

ပါ၀ငြ်ခငး်မ�ှိေစရန ်စီးပွားေရးလုပ်ငနး်မှ 

�ကိုတငက်ာကွယ်ေသာအစီအမံများေဆာင ်

ရွက်မ��ှိ။ 

 

  



37 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

�ကည့်ပါ) 

 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်အေနြဖင့ ်၎ငး်တုိ၏့ 

လုပ်ငနး်လည်ပတ်မ� များ၊ သိုမ့ဟုတ် ၎ငး်တုိ�့ငှ့ ်

တုိက် �ိုက်ဆက်စပ်�ိငုသ်ည် ့ထုတ်ကုန ်များ၊ 

၀နေ်ဆာငမ်�များ သိုမ့ဟုတ် 

လုပ်ငနး်လည်ပတ်မ�များတွင ်

အဓမ�အလုပ်ခိုငး်ေစြခငး်�ငှ့ ်

မလုပ်မေနရအလုပ်ခိုငး်ေစြခငး် 

အ��ရာယ်များကုိ  ေဖာ်ထုတ်၊ ကာကွယ်၊ 

ေလျာပ့ါးေစရန�်ငှ်ေ့ြဖ �ှငး်ရနအ်တွက် 

သးီြခားလုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများ(အထူးဂ�ြုပုသည်လု့ပ်ငနး်စဥ်

များ) �ှိပါသလား။  

 

လုပ်ငနး်၏စီးပွားမိတ်ဖက်များတွင ် 

အဓမ�အလုပ်ခိုငး် 

ေစမ�ပုံစံမျိုးကို�ှာေဖွေတွ� �ှသိည်ရ့လဒေ်�ကာင့်

တုံ ့ ြပန ်စီမံေဆာငရွ်က်မ�များ�ှ ိ

သည်။ 

 

အလားတူအဓမ�အလုပ်ခိုငး်ေစမ�ြဖစ်ရပ်များ 

အနာဂတ် ၌ မြဖစ်ပွားေအာင ်ကာကွယ်ရန ်

မူလအေ�ကာငး်အရငး်များကုိ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ 

မ�များ ြပုလုပ်သည။်  

 

  

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် အဓမ�အ 

လုပ်ခိုငး်ေစခံရသူများအတွက ်လုံေလာက်�ပီး 

လက်လှမ်းမီ�ိငုမ်��ှိေသာ တုိင�်ကားမ� 

ယ��ရားကိ ုထူေထာငေ်ပး�ပီးြဖစ်ပါသလား။ 

 

   



38 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

 
 
 
 
 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအေနြဖင့ ်

အဓမ�အလုပ်ခိုငး်ေစခံရသူများအတွက ်

သင့ေ်တာ်�ပီးထိေရာက်ေသာ ကုစားမ�များကုိ 

မိမိစီးပွားေရး 

လည်ပတ်ေနသည့်ေနရာ၌ြဖစ်ေစ၊ 

မိတ်ဖက်စီးပွားလုပ်ငနး်များက 

ထိေရာက်ေသာကုစားမ�ေပးရနပ်ျက် 

ကွက်သည့်ကိစ�များတွငြ်ဖစ်ေစ ၎ငး်တုိအ့တွက် 

ပ့ံပုိးမ�ေပးေနပါသလား။ 

 

အဓမ�အလုပ်ခိုငး်ေစ သိုမ့ဟုတ် မလုပ်မေနရ 

�ှိ�ိငုေ်ချများြပသေနေသာ နစ်နာမ�များ/ 

တိုငတ်နး်ချက် များကုိ တုံ ့ြပနခ်ဲ့�ပီး အထူးဂ 

�ုြပုသည် ့လုပ်ငနး်စဥ်ကို အားြဖည့်ရန ်

ေြခရာခ ံသည်။   

 

  

အဓမ�အလုပ်ခိုငး်ေစမ�ပေပျာက်ေရး 

လူထု�ကိုးပမ်းမ�များကိ ုစီးပွားေရးလုပ်ငနး်က  

အေထာက်အကူ ေပးပါသလား။  

 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 

အဓမ�အလုပ်ခိုငး်ေစမ�ပေပျာက်ေရးအတွက ်

လူထု တစ်ရပ်လုံး�ကိုးပမ်းအား 

ထုတ်မ�များကုိ ပ့ံပုိးေဆာင ်
ရွက်မ�များ�ှိသည်။ 

  

                    သက်ဆိငုရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချိန်စံ��န်းများ - ြပဌာနး်ချက်အမှတ် 29 (�ငှ့၎်ငး်၏ Protocol) ၊ သေဘာတူညီချက် နပံတ် 105၊ အ�ကံြပုတုိက်တွနး်ချက်များ အမှတ် 35 �ငှ့ ်203 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချက်များ/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ SDG 8 (target 8.7), HRCA: A.1.1 & A.1.2, GRI: 409-1, SA8000 (2.1 – 2.5), UN Global Compact LA.3 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C029:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AP029%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C105:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R035:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R203:NO


39 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

 
 
 
 

(ဃ) ကေလးအလပ်ုသမားခိုငး်ေစမ�ထထိေိရာကေ်ရာကဖ်ျကသ်မ်ိးေရး- အငယဆ်ံးုအသက ် သတမှ်တြ်ခငး်�ငှ့ ်

အဆိးု၀ါးဆံးုခိုငး်ေစမ�များ 
 

၁၄။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် အလပ်ုခိုငး်ေစရန် အငယဆ်ံးုအသကသ်တမှ်တမ်�ကိ ုေလးစားပါသလား။ ၎ငး်၏လပ်ုငန်းများ လည်ပတရ်ာတငွ ်

အဆိးု၀ါးဆံးုပုံစံြဖင်က့ေလးအလပ်ုသမားခိုငး်ေစမ�ကိ ုမိမိလပ်ုပုိငခ်ွင့အ်တငွး်မှာ ထထိေိရာကေ်ရာက ်ကာကယွဖ်ျကသ်မ်ိးေရးများ ေဆာငရွ်ကပ်ါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၂၇  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 

အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာအလုပ်သမားေရးရာစံချိနစံ်

��နး် အေြခခံစည်းမျဥ်းများ၊ 

အမ်ိ�ှင�်ိငုင်၏ံဥပေဒများ�ငှ့ ်ကိုကည်ီမ��ှိေသာ 

အလုပ်အကိုငခ်န ့အ်ပ်ရန ်အငယ်ဆံုးအသက် 

သတ်မှတ်သည့်မူ၀ါဒ�ှိပါသလား။ 

 

အတည်ြပုြခငး်လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်း။ 

 

မိမိ လုပ်ငနး်များလည်ပတ်ရာတွင ်

ကေလးလုပ်သား 

ခိုငး်ေစမ�ြဖစ်ရပ် အချက်အ 

လက်များကိုစုေဆာငး်ထားသည်။ 

  



40 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

အမျိုးသားဥပေဒ၌သတ်မှတ်ထားသည်အ့လုပ်

လုပ်�ိငုေ်သာအငယ်ဆံုးအသက်သည် 

�ိငုင်တံကာ အလုပ်သမားေရးရာစံချိနစံ်��နး်ြပ 

ဌာနး်ချက်များေအာက်၌ �ှိေနသည့ ်

ကိစ�များတွင ်စီးပွားေရးလုပ်ငနး် အေနြဖင့ ်

�ိငုင်တံကာစံ��နး်�ငှ့ ်ကိုက်ညီေသာမူကို 

ကျင့သ်ံုးပါသလား။ 

 

မှတ်ရန။် 

သာမနအ်လုပ်အတွက်အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ 

အငယ်ဆံုးအသက်မှာ ၁၅�စ်ှ ြဖစ်သည ်

(အသွငက်ူးေြပာငး်ေနေသာ�ိငုင်မံျား အတွက် 

၁၄�စ်ှ)၊ ေပါပ့ါးေသာအလုပ်တွင ်၁၃�စ်ှ 

(အသွငကူ်းေြပာငး်ေနေသာ�ိငုင်မံျားအ 

တွက်၁၂�စ်ှ)၊ အ��ရာယ်�ှိေသာအလုပ်အတွက ်

၁၈�စ်ှ ကေလးလုပ်သားလုပ်ြခငး်ြဖင့ ်

ကေလးသူငယ်များ 

ြဖစ်လာ�ိငုေ်သာအလားအလာ�ငှ့ ်

ဂုဏသ်ကိ�ာကိုထိခိုက်ေစ�ပီး �ုပ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ�ငှ့ ်

စိတ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာဖွံ� �ဖိုးမ� ကုိ ထိခိုကေ်စသည်။  

အ��ရာယ်�ှိေသာအလုပ်ဆိုသည်မှာ 

ကေလးများအတွက် စိတ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ၊ 

�ုပ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ၊ လူမ�ေရး (သိုမ့ဟုတ်) 

ကိုယ်ကျင့တ်ရား �ငှ့ ်

သူတို၏့ပညာ ေရးကိုေ�ာှင့ယ်ှက်�ိငုသ်ည် ့

အလုပ်များကိုေခါ်ဆိုသည်။ 

(ကေလးအလုပ်သမားဆိုငရ်ာ ILO 

လမ်း��နခ်ျက်�ငှ့ ်

ေနာက်ဆက်တွဲတွင�်ကည့်ပါ။) 

 

တရား၀ငအ်လုပ်လုပ်�ိငုေ်သာအသက်အရွယ ်

ေအာက်�ှိေသာ ကေလး များအား 

မိမိလုပ်ငနး်ခွင၌် ေတွ� �ှိေသာအခါ 

ေဆာငရွ်က်ချက်များ။ 

 

 

တရား၀ငအ်လုပ်လုပ်�ိငုေ်သာအသက်အရွယ ်

ေအာက်�ှိေသာ ကေလးများအား 

မိမိစီးပွားမိတ်ဖက ်တစ်ခုခု၏ လုပ်ငနး်ခွင၌် 

ေတွ� �ှိေသာအခါ ေဆာငရွ်က်ချက်များ။ 

 

  



41 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

 
 
 
 
 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 

၎ငး်လုပ်ငနး်လည်ပတ်သည့်ေနရာများတွင ် 

အဆိုး၀ါးဆံုးကေလးလုပ်သားခိုငး်ေစမ�အပါအ 

၀ငက်ေလးလုပ်သားခိုငး်ေစမ�ြဖစ်�ိငုေ်ချ 

အ��ရာယ်များကိ ုမည်သို ့ ထုတ်ေဖာ်၊ ကာကွယ်၊ 

ေလျာခ့ျရန ်ကိငုတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်သည့ ်

နည်းလမ်း�ှိပါသလား။  

   

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 
၎ငး်၏စီးပွားမိတ်ဖက်များအား 
တူညီေသာမူ၀ါဒ�ငှ်အ့ေလအ့ကျင့မ်ျား 
ချမှတ်ရနအ်ားေပးပါသလား။  

စီးပွားမိတ်ဖက်များ�ငှ့ ်

ကေလးလုပ်သားများကိစ�ေဆွးေ�းွမ�များ�ငှ့ ်

၎ငး်ရလဒမ်ျားကုိေြခရာခံသည်။ 

 

စီးပွားမိတ်ဖက်များ၏ လုပ်ငနး်ခွင၌် 

ေဖာ်ထုတ်ထားေသာ 

ကေလးလုပ်သားခိုငး်ေစမ� 

ြဖစ်ရပ်များအေပါ်စုေဆာငး်ထားေသာအချက်

အလက်များ။ 

 

  

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် ကေလး 

အလုပ်သမားပေပျာက်ေရးအ 

တွက် လူထုတစ်ရပ်လုံး�ကိုးပမ်း 

အားထုတ်မ�များကို  ပ့ံပုိးေပးပါသလား။ 

မှတ်ရန။် ဥပမာ -

အလုပ်ခွငအ်ဆင့ြ်ပုလုပ်ေသာပဏာမေြခ 

လှမ်းများ၊ အလုပ်သမားသမဂ�များ�ငှ့ ်

ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�၊ 

လူထုတစ်ရပ်လုံး၏ �ကိုးပမ်းမ�များကုိ 

အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန ်

ေဆာငရွ်က်ချက်များ။ 

 

  



42 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

ဥပေဒစုိးမုိးေရးအာဏာပုိငမ်ျား�ငှ့ ်

အလုပ်သမားစစ်ေဆးေရးအဖွဲ�၊ 

အလုပ်�ှငမ်ျား၏အဖွဲ�အစည်းတစ်ခုတွင ်

အဓမ�အလုပ်ခိုငး်ေစမ�ဆိုငရ်ာလုပ်ငနး်အဖွဲ�သိုမ့

ဟုတ်ေကာ်မီတီ၌ ပါ၀ငြ်ခငး်၊ 

ကေလးအလုပ်သမားပေပျာက်ေရးအမျိုးသား

အဆင့စီ်မံချက်/မဟာဗျူဟာကုိ 

ေထာက်ခံေပးြခငး်။  
 

                   သက်ဆိငုရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချိန်စံ��န်းများ - ြပဌာနး်ချက်များ အမှတ် 138 �ငှ့ ်182၊ အ�ကံြပုတုိက်တွနး်ချက်များ အမှတ် 146 �ငှ့ ်190. 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချက်များ/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ - SDG 8 (target 8.7), HRCA A.2.1 – A.2.3, UN Global Compact LA.4, GRI: 408-1, SA8000 (1.1 – 1.4) 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C138:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C182:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R146:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R190:NO


43 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

 
 
 

(င) တန်းတညူမီ�ေသာ အခွင့အ်လမ်း�ငှ့ ်ဆကဆ်မံ�များ 
 

၁၆။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်း၏ လပ်ုငန်းများလည်ပတမ်�တစ်ေလ�ာကတ်ငွ ်ခွြဲခားဆကဆ်မံ�ကငး်မ့ဲေသာ အေြခခံစည်းမျဥ်းအားြဖင့ ်လပ်ုငန်းကိ ု

လမ်း��န်ေပးပါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၃၀  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်တွင ် ခွဲြခား ဆက်ဆံမ�ကိ ု

တားြမစ်ေသာမူ၀ါဒ�ငှ့ ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

�ှိပါသလား။ 

 

မှတ်ရန။် 

တားြမစ်ထားေသာအေ�ကာငး်အချက်များမှာ - 

လူမျိုး၊ အသားအေရာင၊် လိင၊် 

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ �ိငုင်ေံရး 

ထငြ်မငယ်ူဆချက်၊ မျိုး�ို းဇာတိ၊ 

လူမ�ဘ၀ဇစ်ြမစ်၊ အသက်၊ မသနစွ်မ်းမ�၊ 

HIV/AIDs အေြခအေန၊ 

အလုပ်သမားများအေတွ�အ�ကံု�ငှ့မ်သက်ဆိုင်

ေသာအြခားအေြခခံများ ြဖစ်�ကသည်။ 

(ခွဲြခားဆက်ဆံမ�ကငး်မ့ဲြခငး် 

ကုိလမ်း��နေ်ပးေသာသက်ဆိုငရ်ာ ILO 

နည်းလမ်းေနာက်ဆက်တွဲကို�ကည့်ပါ)။ 
 

ခွဲြခားဆက်ဆံမ�ကငး်မ့ဲေသာမူ၀ါဒ�ငှ့ ်

အေလအ့ကျင့မ်ျားကုိ ၀နထ်မ်းများအား 

သငတ်နး်ေပးပါသည်။ 

 

ဘက်လုိက်ြခငး်မ�ှိေအာင ်အကာအကွယ်များ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� (ဥပမာ -

အလုပ်ေခါ် ြခငး်၊ အလုပ်ခန ့အ်ပ်ြခငး်၊ 

သငတ်နး်တက်ခွင့၊် 

စွမ်းေဆာငရ်ည်အကဲြဖတ်ြခငး်၊ 

အလုပ်အကိုငတ်ိုးတက်ြခငး်၊ ရာထူးတိုးြခငး် 

�ငှ့ ်ထုတ်ပယ်ြခငး်)။ 

 

အားနည်းေသာအုပ်စုများမှ 

အရည်အချငး်ြပည့မီ်ေသာ ပုဂ�ိုလ်များအား 

ရာထူးအဆင့တ်ိုငး်တွငအ်လုပ်အ 

ကိုငခ်န ့အ်ပ်ြခငး်လက်လှမ်းမီ �ိငုသ်ည ်(ဥပမာ-

သင ်တနး်များ�ငှ့ ်မသနစွ်မ်းအ 
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လုပ်သမားများအတွက် 

လက်လှမ်းမီမ�လွယ်ကူေစသည)်။ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် ၎ငး် 

လုပ်ငနး်များလည်ပတ်မ�တွင ်

ခွဲြခားဆက်ဆံြခငး်အ��ရာယ်များအား မည်သို ့ 

ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး် မည်ကိ ုထည့်သွငး်ရန�်ငှ့ ်

ခွဲြခားဆက်ဆံမ�များကုိ ေဖာ်ထုတ်၊ ကာကွယ်၊ 

ကုစားေရး လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ�ှိပါသလား။  

 

လူမျိုး၊ အသားအေရာင၊် လိင၊် 

ကိုးကွယ်သည့်ဘာ သာ၊ �ိငုင်ေံရး ထငြ်မငယူ် 

ဆချက်၊ မျိုး�ို းဇာတိ၊ လူမ�ဘ၀ဇစ်ြမစ်၊ အြခား 

ေသာအေြခအေန�ငှ့ ်

အလုပ်က�မ်းကျငမ်�အမျိုးအစားအလုိက ်

အလုပ်သ မားများအား ပုိငး်ြခားထား သည့် 

အချက်အလက်များ�ှ ိသည်။ 

  

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 
ကိုယ်စားြပုမ�နည်းေသာ အုပ်စုများမှ 
အလုပ်အကိုငအ်တွက် 
အရည်အချငး်ြပည့မီ်သူများကို အလုပ်အကိုင ်
ေခါ်ယူခန ့အ်ပ်ရာတွင ်လွယ်ကေူချာေမွ�ေစမည် ့
အစီအစဥ်များ �ှိပါသလား။ 
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မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 
ကိုယ်စားြပုမ�နည်းေသာ အပ်ုစုများ၏ 
အလုပ်အကိုင ် စွမ်းရည်ကိုြမ�င့တ်ငရ်န ်
ပုိမုိကျယ်ြပန ့ေ်သာ အစီအစဥ်များအားြဖင့ ်
ကူညီေပးပါသလား။  

မိနး်ကေလးများ�ငှ့ ်
အမျိုးသမီးငယ်များ အ�ကား STEM 
ေလလ့ာမ�များ ြမ�င့တ်ငရ်န ်
ေဆာငရွ်က်ချက်များ သိုမ့ဟုတ် 
အခွင့အ်လမ်းနည်းပါးေသာ 
လူငယ်များ�ကား 
တက� သိုလ်ပညာသငယ်ူမ� 
ေဆာငရွ်က်ချက်များ။ 

  

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 
တူညီေသာအလုပ်အတွက် 
တူညီေသာလစာ�ငှ့ ်စပ်လျဥ်း၍ 
လုပ်ေဆာငမ်� ေြခလှမ်းများ�ှိပါသလား။  

ြဖစ်�ိငုေ်ြခ�ှိသည့်ေနရာတွင ်ကျား/မြဖင့ ်
ခွဲြခားထားေသာ က�မ်း ကျငမ်�နယ်ပယ် 
အမျိုးအစားအလုိက် 
ပျမ်းမ�လစာအဆင့မ်ျား�ငှ့ ်
အြခားအေြခခံအားြဖင့။် 

  

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 
၎ငး်၏လုပ်ငနး်လုပ်ေဖာ်ကိုငဖ်က်များအား 
အလားတူမူ၀ါဒများ�ငှ့ ်
အေလအ့ကျင့မ်ျားချမှတ်ရန ်
အားေပးပါသလား။  

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်လုပ်ေဖာ်ကိုငဖ်က်
များ�ငှ့ ်ေဆွးေ�းွမ�များ�ငှ့ ်ရလဒမ်ျားကို 
ေြခရာခံထားသည်။ 

  

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် အလုပ်သမားများ 
ခွဲြခားဆက်ဆံခံရမ� ြဖစ်စဥ်များကို 
ေဘးကငး်လုံြခံုစွာ တုိင�်ကား�ိငု�်ပီး 
အလုပ်သမားများအားလုံး သ�ိှိ�ိငုေ်သာ 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို ချမှတထ်ားပါသလား။  

ခွဲြခားဆက်ဆံခံရေသာ 
တုိင�်ကားြခငး်အေပါ် ေြဖ�ှငး် 
လုပ်ေဆာငမ်� ရလဒမ်ျား။ 

  

                    သက်ဆိငုရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချိန်စံ��န်းများ - ြပဌာနး်ချက်များ အမှတ် 100  �ငှ့ ်111၊ အ�ကံြပုတုိက်တွနး်ချက်များ အမှတ် 90 �ငှ့ ်111 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချက်များ/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ - SDG 5, 8 and 10 (targets 5.5, 8.5 & 10.3), UN Global Compact LA.5, GRI: 405-1, 405-2, and 406-1, SA8000 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C111:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R090:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R111:NO
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(5.1 – 5.4), HRCA A.3.1 and A.3.2 
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(စ) အလပ်ုအကိငုလ်ံြုခံုတည�်မဲမ� 
 

၁၇။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် အလပ်ုသမားများအတကွ ်တည်�ငမ်ိေသာအလပ်ုအကိငုခ်န ့်အပ်မ��ိှေစရန် �ကို းပမ်း အားထတုပ်ါ သလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၃၃  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် တည်�ငမ်ိ 

ေသာအလုပ်အကိုငခ်န ့အ်ပ်မ��ှိေစရန ်

မူ၀ါဒ�ှိပါသလား။ 

 

မှတ်ရန။် 

တည်�ငမ်ိေသာအလုပ်အကိုငခ်န ့အ်ပ်မ�သည် 

အလုပ်ခန ့ ်ြခငး်�ငှ့ ်

အလုပ်ထုတ်ပယ်ြခငး်များကို 

ေ�ှာင�်ာှးေလ�့ှိသည်။ ဥပမာ-

ယာယီအတက်အကျေ�ကာင့ ်သိုမ့ဟုတ် 

အလုပ်သမားအရည်အချငး်ြပည့်မီလာေသာအ

ခါတွင ်အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကို 

ေပးေဆာငြ်ခငး်မှ 

ေ�ှာင�်ကဥ်ြခငး်များြဖစ်သည်။  

 

မ�ကာေသးမီ �စ်ှများအတွငး် 

ပျမ်းမ�စာချုပ်သက် တမ်း�ငှ့ ်ဆင့ကဲ်ြဖစ်စဥ် 

အချက်အလက်များကုိ 

စုေဆာငး်ထားသည်။ 

 

အလုပ်အကိုငခ်န ့အ်ပ်ြခငး်တည်�ငမ်ိမ�ကိ ု

ြမ�င်တ့ငရ်န ်စီးပွားေရးလုပ်ငနး်မှ လုပ် 

ေဆာငေ်သာ ပဏာမေြခလှမ်းများ။  

 

  

                      သက်ဆိုငရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချနိ်စံ��န်းများ - ြပဌာနး်ချက ်အမှတ် 158၊ အ�ကံြပုတိကုတ်ွနး်ချက် အမှတ ်166 

အြခားသကဆ်ိငုသ်ည့်ရည်��န်းချကမ်ျား/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ - SDG 8 (target 8.8), GRI: 102-8 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C158:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R166:NO


48 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

 



49 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

 
 
 
 
 

၁၈။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် ၎ငး်၏လပ်ုငန်းလည်ပတမ်�များကိ ုအေြပာငး်အလမဲျားြပုလပ်ုရန်မှ အ�ကးီမားဆံးုထခိိုကလ်ာ�ိငုမ်ည့်  

အေ�ကာငး်အား သကဆ်ိငုရ်ာ အစုိးရအာဏာပုိငမ်ျား၊ မိမိတိုခ့န ့်အပ်ထားသည့် အလပ်ုသမားများ၏ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ 

အဖဲွ�အစည်းများကိ ုြဖစ်ေပါ်လာ�ိငုေ်ချ�ိှသည့် ဂယက�ုိ်ကမ်�များ�ငှ့ ်အ��တသ်ေဘာ ထခိိုကမ်�များအား ေလ�ာခ့ျ�ိငုေ်ရးကိ ုပူးေပါငး်ဆန်းစစ်ရန် 

ညီ�ွတမ်�တေသာ �ကို တငအ်သေိပးမ�များ လပ်ုေဆာငပ်ါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၃၄  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

အလုပ်အကိုငခ်န ့အ်ပ်မ�ဆိုငရ်ာ ထူးြခားသည့် 

အကျိုးသက်ေရာက် 

မ�ြဖစ်ေစသည့်လုပ်ငနး်လည်ပတ်မ� 

အေြပာငး်အလဲများြပုလုပ်ရနတွ်င ်

(လုပ်ငနး်ေပါငး်စပ်ြခငး်၊ လ�ဲယူြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

ထုတ် လုပ်မ�များ လ�ဲေြပာငး်ေပးပုိ ့ြခငး်) 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် ထုိသို ့ ေြပာငး်လဲမည် ့

အေ�ကာငး်အား သက်ဆိုငရ်ာ 

အစုိးရအာဏာပုိငမ်ျား�ငှ့ ်

မိမိတိုခ့န ့အ်ပ်ထားသည့ ်

အလုပ်သမားများ၏ကိုယ်စား 

လှယ်များ�ငှ့ ်၎ငး်တုိ၏့ အဖွဲ�အစည်းများကိ ု

ညီ�ွတ်မ�တေသာ �ကိုတငအ်သေိပးမ� 

လုပ်ေဆာငရ်န ်မူ၀ါဒ �ှိပါသလား။  

 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 

အစုိးရအာဏာပုိငမ်ျား�ငှ့ ်

အလုပ်သမားကိုယ်စား 

လှယ်များ�ငှ့ ်အကျိုးသက် ေရာက်မ�များကိ ု

ပူးေပါငး် ဆနး်စစ်သည်။ 

 

  



50 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် အစုိးရ 

�ငှ့ ်မိမိတိုခ့န ့အ်ပ်ထားသည့ ်

အလုပ်သမားများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ�ငှ့ ်

၎ငး်တုိ၏့ အဖွဲ�အစည်းများကိ ု

ြဖစ်ေပါ်လာ�ိငုေ်ချ�ှ ိသည့ ်

ဂယက်�ိုက်မ�များ�ငှ့ ်အ��တ်သေဘာ 

ထိခိုက်မ�များကိ ုေလ�ာခ့ျ �ိငုေ်ရးကိ ု

ပူးေပါငး်ဆနး်စစ်ရန ်

ေတွ�ဆံုေဆွးေ�းွမ�များလုပ်ပါသလား။   

အလုပ်မှရပ်စဲြခငး်ကိ ုေလ�ာန့မ့်ိရန ်သိုမ့ဟုတ် 

ေ�ှာငလဲွ်ရနေ်ဆာငရွ်က ်

ချက်များ (ဥပမာ - အလုပ်ခန ့မ်� ကန ့သ်တ်ြခငး်၊ 

အလုပ်သမားအငအ်ားေလ�ာခ့ျြခငး်ကိုအချိနအ် 

တိုငး်အတာတစ်ခုအတွငး် 

ြဖန ့ ်ေဝြခငး်၊ လုပ်ငနး်အတွငး် 

အလုပ်သမားေြပာငး် ေ��� ြခငး်၊ သငတ်နး်�ငှ့ ်

ြပနလ်ည်ေလက့ျင့ေ်ပးြခငး်၊ 

မိမိဆ��အရေစာလျငစွ်ာအ�ငမ်ိးစားယူြခငး်၊ 

အချိနပုိ် အလုပ်ကန ့သ်တ်ြခငး်�ငှ့ ်

ပုံမှနအ်လုပ်ချိနမ်ျားေလ�ာခ့ျြခငး်) 

 

  

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် ၎ငး်၏ 

လုပ်ငနး်များလည်ပတ်မ�ရပ်ဆိုငး်လုိက်ြခငး်

ေ�ကာင့ ်ြဖစ်�ိငုသ်ည် ့နည်းလမ်းြဖင့ ်

အလုပ်လက်မ့ဲြဖစ် မ�မှ 

ထိခိုက်မ�များကိုေလ�ာခ့ျရန ်

�ကိုးပမ်းပါသလား။ 

 

မှတ်ရန။် ေလျာပ့ါးေစေရးမှာပါ၀ငသ်ည့ ်

ဥပမာ- 

အမျိုးသားအလုပ်အကိုငေ်နရာချထားေရး၀န်

ေဆာငမ်�များ သိုမ့ဟုတ် 

အသက်ေမွး၀မ်းေကျာငး်ေလက့ျင်ေ့ရး 

စနစ်များ�ငှ့ ်ပူးေပါငး်ြခငး်၊ လစာေလျာ ်

ေ�ကးေငေွပးြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

အလုပ်လက်မ့ဲခံစားခွင့မ်ျားရ�ှိရန ်

အလုပ်သမားများအား ကူညီေပးေရး။ 

အလုပ်မှရပ်စဲြခငး်၏အကျိုးသက်ေရာက်မ�
များကုိ 
ေလျာပ့ါးေစရနေ်ဆာငရွ်က်ချက်များမှာ 
(ဥပမာ- အ 
ြခားအလုပ်�ှငမ်ျား�ငှ့တ်ိုက်�ိုက်ဆက်သွယ်
ေပးြခငး်အပါအ၀င ်သင့ေ်တာ်ေသာအ 
ြခားအလုပ်အကိုငရ်�ှိ�ိငုေ်အာငက်ူညီ�ှာေဖွ
ေပးြခငး်၊  ၀ငေ်ငကွာကွယ်မ�၊ သငတ်နး်�ငှ့ ်
ြပနလ်ည်ေလ ့
ကျင့ေ်ပးမ�အတွက်ကုနက်ျစရိတ်ေပးြခငး်) 

  

                   သက်ဆိငုရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချိန်စံ��န်းများ - ြပဌာနး်ချက် အမှတ် 158 ၊ အ�ကံြပုတုိငတွ်နး်ချက် အမှတ် 166 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချက်များ/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ - SDG 8 (targets 8.5 & 8.6), GRI 402-1, HRCA A.4.1 (suggested indicator n. 8) 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C158
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R166:NO


51 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

 
 
 
 
 

၁၉။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် လိခုျငသ်လိအုလပ်ုထတုပ်ယြ်ခငး် လပ်ုထံးုလပ်ုနည်းများကိ ုေ�ှာင�်ကဥ်ပါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၃၅  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် လုိချငသ်လုိ 

အလုပ်ထုတ်ပယ်ြခငး်များ 

ကိုေ�ှာင�်ကဥ်ပါသလား။ ဆိုလုိသည်မှာ- 

ခိုငလုံ်ေသာအေ�ကာငး်ြပချက်�ှိမှသာ 

အလုပ်အကိုငအ်လုပ်ခန ့အ်ပ်ြခငး် 

ဆက်ဆံေရးကိ ုရပ်စဲပါသလား။  

 

မှတ်ရန။် ခိုငလုံ်ေသာအေ�ကာငး်ြပချက်သည ်
လုပ်ငနး်လည်ပတ်�ိငုမ်� 
လုိအပ်ချက်များအတွက ်
အလုပ်သမား၏လုပ်�ိငုစွ်မ်းရည ်
သိုမ့ဟုတ်အကျင့စ်�ိုက် မြပည့မီ်မှသာ 
အကျံုး၀ငသ်ည်။ (ILO၏ 
ခိုငလုံ်ေသာအေ�ကာငး်ြပချက ်
သတငး်အချက်အလက်များ 
ေနာက်ဆက်တွဲကို�ကည့်ပါ) 

အလုပ်ရပ်စဲြခငး်သည်သက်ဆိုငရ်ာအလုပ်သ

မား၏ စွမ်းေဆာငရ်ည် သိုမ့ဟုတ် 

အကျင်စ့�ိုက်ေပါ်မူတည်၍ 

တိုငး်တာချက်များကိုတံု ့ြပနသ်ည့်အေန�ငှ့လု်ပ်

ေဆာင ်

ြခငး်မဟုတ်ေချ။  

 

  

                   သက်ဆိငုရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချိန်စံ��န်းများ - ြပဌာနး်ချက် အမှတ် 158 ၊ အ�ကံြပုတိုက်တွနး်ချက် အမှတ်  166 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချက်များ/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ - SDG 8 (targets 8.5 & 8.6), GRI 402-1 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C158:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R166:NO


52 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

 
 
 
 

သငတ်န်းပုိခ့ျြခငး်က�၏ MNE ေ�ကညာစာတမ်း 
 

၂၀။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် ၎ငး်ခန ့်အပ်ထားေသာအလပ်ုသမားအဆင့အ်ားလံးုအတကွ ်သငတ်န်းပုိခ့ျပါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၃၈  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် ၎ငး်မှခန ့ ်

အပ်ထားေသာအလုပ်သမားအ 

ဆင့အ်ားလုံးအတွက်ေလက့ျင့သ်င�်ကား�ိငု ်

ြခငး် အခွင့အ်လမ်း ေပး သည့ ်

မူ၀ါဒ�ှိပါသလား။  

 

လိင၊် က�မ်းကျငမ်�အမျိုး အစား၊ 

အလုပ်အကိုငအ်မျိုးအ 

စား�ငှ်ြ့ဖစ်�ိငုေ်သာအြခားအေြခခံ 

အမျိုးအစားများ ြဖင့ ်တစ်�စ်ှလ�င ်ေလက့ျင့ ်

သင�်ကားေပးေသာနာရီ 

ေပါငး်။ 

  

ထုိမူ၀ါဒသည် စီးပွားေရးလုပ်ငနး် 

၏လုိအပ်ချက်�ငှ့ ်တုိငး်ြပည်ဖွံ� �ဖိုး 

တိုးတက်ေရးမူ၀ါဒများကိ ုထည့ ်

သွငး်စဥ်စားပါသလား။  

 

မှတ်ရန။် 

ေလက့ျင့သ်င�်ကားေရးအခငွ့အ်လမ်းများသည် 

အသံုး၀ငေ်သာက�မ်းကျငမ်�များ 

ကိုြပုစုပျိုးေထာငသ်င့ြ်ခငး်၊ အလုပ်အကိုင ်

အခွင့အ်လမ်းများကိုြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်�ငှ့ ်

တစ်သက်တာသငယ်ူမ� အတွက်အ 

   



53 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

ေထာက်အကူြပုသင့သ်ည်။ 

ယငး်သငတ်နး်အစီစဥ်များအတွက် 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် သက်ဆိုငရ်ာ�ိငုင်၏ံ 

အာဏာပုိငမ်ျား၊ အလုပ် �ငှ/်အလုပ်သမား 

အဖွဲ�အစည်း များ၊ အရည်အချငး်ြပည့်မီသည့ ်

ေဒသအဆင့၊် �ိငုင်ေံတာအ်ဆင့ ်သိုမ့ဟုတ် 

�ိငုင်တံကာ ပညာေရး အဖွဲ�အစည်းများ�ငှ် ့

ပူးေပါငး် ေဆာငရွ်က်�ပီး အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်ပါသလား။  

အမ်ိ�ှငအ်စုိးရက ဦးစီးလုပ် 

ေဆာငေ်သာေဆွးေ�းွတိုင ်

ပငမ်�များတွငပ်ါ၀ငသ်ည်။ ဥပမာ- 

လုပ်သားေဈးကွက် 

ကလုိအပ်သည်က့�မ်းကျငမ်�များကုိ 

ခန ့မှ်နး်ြခငး်။ 

 

  

           သက်ဆိငုရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချိန်စံ��န်းများ - ြပဌာနး်ချက် အမှတ် 142၊ အ�ကံြပုတုိက်တွနး်ချက် အမှတ် 195 

     အြခားသက်ဆိုငသ်ည့်ရည်��န်းချက်များ/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ SDG 4 (target 4.4), GRI: 404-1 

 
 
 
 
 

၂၁။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် က�မ်းကျငလ်ပ်ုသားအရငး်ြမစ်ရ�ိှ�ိငုရ်န် မည်သည့်ေနရာတငွမ်ဆိလုကေ်တွ�ကျပါက ဖံွ� �ဖိုးဆ�ဲိငုင်မံျား�ိှ 

အမျိုးသားေလ့ကျင့ေ်ရးအစီအစဥ်များတငွ ်ပါ၀ငပ်ါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၃၉  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C142:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R195:NO


54 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် ၎ငး်၏ 

လုပ်ငနး်လည်ပတ်ေနသည့ ်ဖွံ� �ဖိုးဆဲ�ိငုင်မံျား�ှ ိ

အမ်ိ�ှငအ်စုိးရများ 

ကေထာက်ပ့ံေပးေသာေလက့ျင့ ်

သင�်ကားေရးအစီစဥ်များတွင ်

က�မ်းကျငမ်�များတည်ေဆာက် 

ြခငး်၊ ဘ၀တစ်သက်တာေလက့ျင်ေ့ရး�ငှ့ ်

အသက်ေမွး၀မ်းေကျာငး် 

ဆိုငရ်ာလမ်း��နမ်�ေပးေရး စသည ်

တိုက့ိုအားေပး၍ ပါ၀ငေ်ဆာင ်

ရွက်ပါသလား။ 

နည်းပညာပုိငး်ဆိုငရ်ာက�မ်းကျငမ်�ကိုပ့ံပုိးသည် 

(ဥပမာ - သင�်ို း��နး်တမ်း ေဖာ်ထုတ် 

ေရးဆွဲေရး သငတ်နး်များ လုပ်ေပး) 

ေငေွ�ကးအကူအညီေပး 

သည်။  

လုပ်ငနး်က�မ်းကျင ်ပုဂ�ိုလ်များ၊ ေနရာ အ 
ေဆာက်ဦးများ�ငှ့ ်ပစ�ည်း ကိရိယာများကို 
ရ�ှိေရးကို ေဆာငရွ်က်ေပး။ 

  

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည ်လက်ေတွ� 

ကျကူညီလုိရ့သည့်ေနရာတွင ်အမ်ိ�ငှအ်စုိးရက 

စီစဥ်ေသာ ေလက့ျင့သ်င�်ကားေရး သိုမ့ဟုတ် 

က�မ်းကျင၀်နထ်မ်းများအေရးများကိ ု

ပ့ံပုိးေပးပါသလား။  

လူငယ်များ�ငှ့ ်လုပ်သား 
ေဈးကွက်သို ့ြပနလ်ည်၀ငလ်ာသူများအ 

တွက် အလုပ်သင�်ငှ့ ်
အလုပ်ခွငသ်ငတ်နး်များ စီစဥ်ေပး။ 

  

                    သက်ဆိငုရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချိန်စံ��န်းများ - ြပဌာနး်ချက် အမှတ် 142 ၊ အ�ကံြပုတိုက်တွနး်ချက် အမှတ်  195 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချက်များ/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ - SDG 4(targets 4.4) and SD 4(targets 8.6) 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C142:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R195:NO


55 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

 
 
 
 
 

၂၂။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် အမ်ိ�ှငအ်စုိးရများ�ငှ့ပူ်းေပါငး်ေဆာငရွ်က�်ပီး လပ်ုငန်းအတငွး်�ိှ ေဒသခတံို၏့ စီမံခန ့်ခွမဲ�များ၏ အေတွ�အ�ကံု ကိ ု

ပုိမုိကျယြ်ပန်ေ့စရန်အတကွ ်အခွင့အ်လမ်းများ ဖန်တးီေပးပါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၄၀  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 

အမ်ိ�ှငအ်စုိးရများ�ငှ့ပူ်းေပါငး်ေဆာငရွ်က်�ပီး 

လုပ်ငနး်လည်ပတ်မ�အကျိုး�ှ ိ

ထိေရာက်ေစေရးအတွက ် 

သင့ေ်လျာ်သည့်နယ်ပယ်များတွင ်ေဒသခံတို၏့ 

စီမံခန ့ခ်ွဲမ�၏ အေတွ�အ�ကံုကိ ု

ပုိမုိကျယ်ြပန်ေ့စရနအ်တွက ်အခွင့အ်လမ်းများ 

ဖနး်တီးေပးပါသလား။ 

 

ေဒသခံတို၏့ စီမံခန ့ခ်ွဲ� မ� လုပ်ရည်ကိုငရ်ည်များ 

တုိးတက်ရနအ်တွက် ေပးေသာ 

အထူးသငတ်နး်ကုိ တက်ေရာက်ခဲ့သူများ၏ 

အချက်အလက်များ (လိင၊် ရာထူးအဆင့�်ငှ့ ်

တာ၀နမ်ျားြဖင့ ်ပုိငး်ြခားထားသည်)။    

 

  

ေဒသခံမနေ်နဂျာများသည် လုပ်ငနး်ခွင�်ှိ 
အေြခခံစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်
အခွင့အ်ေရးများ�ငှ့ ် သက်ဆိုငေ်သာ 
ေလက့ျင့ေ်ရးသငတ်နး်ရ�ှိပါ သလား။  
(ကေလးအလုပ်သမား၊ 
အဓမ�အလုပ်ခိုငး်ေစြခငး်၊ 
အလုပ်ခွင�်ှိခွဲြခားဆက်ဆံမ��ငှ့ ်
အလုပ်ခွငဆ်က်ဆံေရးများ)။ 

   

                    သက်ဆိငုရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချိန်စံ��န်းများ - ြပဌာနး်ချက် အမှတ် 142 ၊ အ�ကံြပုတုိက်တွနး်ချက်အမှတ် 195 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C142:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R195:NO


56 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချက်များ/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ - SDG 4 (targets 4.4) 
 



57 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

 
 
 
 

ဘ၀�ငှ့ ်အလုပ်အေြခအေနများဆိငုရ်ာ MNEေ�ကညာစာတမ်း 

(က) လုပ်ခလစာများ၊ အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား�ငှ့ ်လုပ်ငန်းခွငအ်ေြခအေနများ 
 

. ၂၃။ စးီပွားေရးလပ်ုငန်းသည ်၎ငး်၏လပ်ုငန်းလညပ်တမ်�အတငွး် လပ်ုခလစာများ၊ အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား�ငှ့ ်

လပ်ုငန်းခွငအ်ေြခအေနများကိ ုအမ်ိ�ှင�်ိငုင်အံတငွး်�ိှ အြခား��ငိး်ယဥှ�်ိငုေ်သာ အလပ်ု�ှငမ်ျားက 

အလပ်ုသမားများကိေုပးသည့ ်အတိငုး်အတာထကမ်နညး်ေအာင ်ေပးေနပါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၄၁  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 

၎ငး်၏လုပ်ငနး်လည်ပတ်မ�အတွငး် 

လုပ်အားခများ၊ အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား�ငှ့ ်

လုပ်ငနး်ခွငအ်ေြခအေနများကိ ု

အမ်ိ�ှင�်ိငုင်အံတွငး်�ှိ အြခား��ငိး်ယှဥ်�ိငုေ်သာ 

အလုပ်�ှငမ်ျားက 

အလုပ်သမားများကုိေပးသည့် 

အတိုငး်အတာထက်မနည်း ေပးသည့ ်မူ၀ါဒ 

�ှိပါသလား။ 

 

ြဖစ်�ိငုသ်ည့်ေနရာတွင ်အမ်ိ�ငှ�်ိငုင်၌ံ 

ယှဥ်�ိငုေ်သာအလုပ်�ှငမ်ျားကိ ုအကဲြဖတ်ပါ။ 

-အချိနပုိ်အလုပ် အတွက် 

သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ခအပါအ၀င ်

တူညီေသာအလုပ်အမျိုးအစားတွငလု်ပ်အားခ

အဆင့ ်

-တူညီေသာအလုပ်အမျိုးအစား 

အတွက်�စ်ှစဥ်အလုပ်ချိနမ်ျား 

-တူညီေသာအလုပ်အမျိုးအစား 

အတွက်�စ်ှစဥ်အလုပ်နားခွင့ရ်က ်
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မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

��ငိး်ယှဥ်�ိငုေ်သာအလုပ်�ှငမ်ျားမ�ှိလ�င၊် 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 

အေကာငး်ဆံုးြဖစ်�ိငုေ်သာလုပ်ခလစာများကုိ

ေပးရန ်ကတိြပုပါ သလား။ 

မှတ်ရန။် အေကာငး်ဆံုးြဖစ်�ိငုေ်သာလုပ်အားခ 

အတွက်ထည့်သွငး်စဥ်းစားသင့သ်ည့်အ 

ချက်များမှာ၊  

(၁)အလုပ်သမားများ�ငှ့၎်ငး်တိုမိ့သားစု၏လုိ 

အပ်ချက်များ၊ �ိငုင်တွံငး် ေယဘုယျေပးေသာ 

လုပ်ခလစာ အဆင့အ်တနး်၊ 

စား၀တ်ေနေရးစရိတ်၊ လူမ�ဖူလုံေရး 

အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား၊ အြခားေသာ 

လူမ�ေရးရာအုပ်စုများ၏ 

ေနထုိငမ်�အဆင့အ်တနး်�ငှ့ ်��ငိး်ယှဉ်ချက်များ။ 

(၂) စီးပွားေရးဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�၊ 

ကုနထု်တ်စွမ်းအားအဆင့မ်ျား�ငှ့ ်

အဆင့ြ်မင့ေ်သာအလုပ်အကိုငခ်န ့အ်ပ်မ�ကို 

ရယူြခငး်�ငှ့ ်ထိနး်သမ်ိးထားလုိသည့် ဆ���ှ ိမ�ှ ိ

သည်တုိအ့ပါအ၀င။် 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည ်အလုပ်သမားများ�ငှ့ ်

၎ငး်တို၏့မိသားစုများ၏လုိအပ်ချက်များကိ ု

အခါအားေလျာ်စွာအကဲြဖတ်သည ်(ဥပမာ-

စုေပါငး်ည�ိ��ငိး် ေတာငး်ဆိုြခငး်၊ 

အလုပ်သမားများ၏ကိုယ်စားလှယ်များေတွ�ဆံု

ေဆွးေ�းွြခငး် စသည်) 

  

     သက်ဆိငုရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချိန်စံ��န်းများ - ြပဌာနး်ချက်များ အမှတ် 110 �ငှ့ ်130၊ အ�ကံြပုတိုက်တွနး်ချက်များ အမှတ် 69, 110, 115 �ငှ့ ်134 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချက်များ/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ - SDG 1 (target 1.2), HRCA A.6.3., UN Global Compact HU.5 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C110:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C130:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R069:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R110:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R115:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R134:NO
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(ခ) ေဘးကငး်လံြုခံုေရး�ငှ့ ်ကျန်းမာေရး 
 

 ၂၄။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် �ိငုင်ေံတာ်အဆင့ ်လိအုပ်ချကမ်ျား�ငှ့က်ိကုညီ်ေစကာ ေဘးကငး်လံြုခံုေရး�ငှ့ ်ကျန်းမာေရးအတကွ ်

အြမင့ဆ်ံးုေသာ အဆင့အ်တန်းများကိ ုထန်ိးသမ်ိးလပ်ုေဆာငပ်ါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၄၄  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် �ိငုင်ေံတာ်အဆင့ ်

လုိအပ်ချက်များ�ငှ့ ်ကိုက်ညီေစကာ 

လုပ်ငနး်ခွငေ်ဘးအ��ရာယ်ကငး် 

�ှငး်ေရး�ငှ့ ်ကျနး်မာေရးအတွက် 

အြမင့ဆ်ံုးေသာ အဆင့အ်တနး်များကုိ 

ထိနး်သိမ်းလုပ်ေဆာငေ်စသည့် မူ၀ါဒ 

�ှိပါသလား။ 

 

မှတ်ရန။် မူ၀ါဒသည ်ေဘးကငး်လုံြခံုေရးကိ ု

ဂ�ုြပုတည်ေဆာက်ရန�်ငှ့ ်အမျိုးသမီး၊ 

အမျိုးသားများကုိ လုပ်ငနး်ခွငအ်တွငး် 

အ�ကမ်းဖက်မ�များတိုက်ဖျက်ေရးအတွက ်

အဆင့မ်ျား ပါသည်။  

လုံေလာက်ေသာသငတ်နး် 

�ငှ့ ်ကိုယ်ပုိငအ်ကာအကွယ်ပစ�ည်း (PPE) 

များကုိ အလုပ်သမားအားလုံးအား 

အခမ့ဲေပးပါသည်။ 

 

စီမံခန ့ခ်ွဲေရး၊ အလုပ်သမား များပါဝငေ်သာ  

လုပ်ငနး်ခွင ်ေဘးအ��ရာယ်ကငး်�ှငး်ေရး�ငှ့ ်

ကျနး်မာေရး ဆိုငရ်ာ ပူးတွဲေကာ်မတီများကို  

ဖွဲ�စည်းေပးသည်။ 

 

မေတာ်တဆ ထိခိုက်မ�များ�ငှ့ ်

အြဖစ်အပျက်များ၏ မူလဇစ်ြမစ်ကုိ 

စုံစမ်းစစ်ေဆးသည်။ 
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လုပ်ထုံးလုပ်နည်း�ငှ့ ်လုပ်ငနး်ခွင ်

ေဘးအ��ရာယ်ကငး်�ှငး်ေရး�ငှ် ့ကျနး်မာေရး 

(OSH) စီမံခန်ခ့ွဲမ�စနစ်ကို အြမင့ဆ်ံုးေသာ 

အဆင့အ်တနး်များြဖင့ ်ထူေထာငထ်ား 

ပါသလား။ ( ILO ၏ လုပ်ငနး်ခွငေ်ဘး 

အ��ရာယ်ကငး်�ှငး်ေရး�ငှ့ ်ကျနး်မာေရးဆိုငရ်ာ 

စီမံခန ့ခ်ွဲမ�စနစ် ထုတ် ေဝချက် 

ေနာက်ဆက်တဲွကုိ�ကည့်ပါ) 

မေတာ်တဆထိခိုက်မ�များ 

�ငှ့ ်အြဖစ်အပျက်များအ 

တွက်အချက်အလက်စုေဆာငး်ထား (��နး်များ၊ 

ဒဏရ်ာအမျိုးအစားများ၊ အလုပ်အကိုငဆ်ိုငရ်ာ 

ေရာဂါဘယများ၊ 

အလုပ်�ငှ့ဆ်က်စပ်ေသာေသဆံုးမ�များ၊ 

အရငး်အြမစ်များ) 

လုပ်ငနး်ခွငအ်�ကမ်းဖက်မ� (သိုမ့ဟုတ်) 
ေ�ာှင်ယ့ှက်မ� ြဖစ်ရပ်များအတွက် အချက် 
အလက်စုေဆာငး်ထားသည်။ 
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မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 

၎ငး်လုပ်ငနး်လည်ပတ်မ�များ�ငှ့ ်

သက်ဆိုငေ်သာ လုပ်ငနး်ခွင ်ေဘး 

အ��ရာယ်ကငး်�ှငး်ေရး�ငှ့က်ျနး်မာေရးစံ��နး် 

သတငး်အချက်အလက် များကုိ ေအာက်ပါ 

အဖွဲ�အစည်း များ အလွယ်တကူရယူ�ိငုေ်အာင ်

ေဆာငရွ်က်ေပးထားပါသလား။ 

- အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များအတွက ်

- မိမိတိုလု့ပ်ငနး်လည်ပတ်ေနသည့ ်�ိငုင်မံျား�ှိ 

အရည်အချငး်�ှိ အာဏာပုိငမ်ျား၊ 

အလုပ်သမားများ�ငှ့ ်

အလုပ်�ှငအ်ဖွဲ�အစည်းများ 

 

စုေဆာငး်ထားေသာ အချက်အလက်များကုိ 

အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ၊ 

အရည်အချငး်�ှ ိအာဏာပုိငမ်ျား�ငှ့ ်အလုပ် 

�ှငအ်ဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ်ေဝမ�ပါသည ်(ဥပမာ-

အြခားလုပ်ငနး်ဌာန�ငှ့ ်ေနရာများ 

�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် အြခား�ိငုင်မံျားကေတွ� �ှိ 

သည့်အေလအ့ကျင့ေ်ကာငး်များ၊ ထုတ်ကုန�်ငှ့ ်

လုပ်ငနး် စဥ်အသစ်များမှ ဆက်စပ် 

ေသာအထူးတလည်ြဖစ် 

ပွားသည် ့ေဘး အ��ရာယ် များ)။  

 

လုပ်ငနး်ခွင�်ှိေဘးကငး်လုံြခံုေရး�ငှ့ ်

အ��ရာယ်များ ြဖစ်ရသည့ ်အေ�ကာငး်ရငး် 

များစစ်ေဆးရာတွင ်

ေခါငး်ေဆာငမ်�သ�ုပ်ြပပါသည်။  

  

သက်ဆိငုရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချိန်စံ��န်းများ - ြပဌာနး်ချက်များ အမှတ်. 148, 155, 161, 162, 167, 170, 174, 176, 184, 190 အ�ကံြပုတိုက်တွနး် ချက်များ အမှတ်. 114, 118, 
144, 147, 156, 164, 172, 175, 177,181, 183, 187, 192, 194, 206. 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချက်များ/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ - SDG 8 (target 8.8, indicator 8.8.1), GRI: 403-2, HRCA A.5.1, SA8000 3.1, UN Global Compact HU.1 

  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AC148%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AC155%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AC161%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AC162%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AC167%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AC170%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AC174%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AC176%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AC184%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A3999810%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AR114%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AR118%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AR144%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AR147%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AR156%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AR164%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AR172%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AR175%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AR177%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AR181%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AR183%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AR187%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AR192%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AR194%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A4000085%3ANO
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 ၂၅။ စးီပွားေရးလုပ်ငန်းသည ်�ိငုင်တံကာအဆင် ့ေဘးကငး်လံြုခံုေရး�ငှ့ ်ကျန်းမာေရးစ�ံ�န်းများကိ ု

ြပငဆ်ငြ်ခငး်�ငှ့ ်လက်ခံသံးုစွြဲခငး်များ ေဆာငရွ်ကေ်ပးေနသည့�်ိငုင်တံကာအဖဲွ�အစညး်များ�ငှ့ ်

ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်ကပ်ါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၄၅  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် �ိငုင်တံကာအဆင် ့

ေဘးကငး်လုံြခံုေရး�ငှ့ ်

ကျနး်မာေရးစံ��နး်များကုိ ြပငဆ်ငြ်ခငး် 

ေဆာငရွ်က်ေပးေနသည့ ်

�ိငုင်တံကာအဖွဲ�အစည်းများ၏ 

လုပ်ေဆာငမ်�များတွင ်

သင့ေ်လျာသ်က်ဆိုငသ်ည့ ်ေနရာများ၌ 

ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ပါသလား။  

�ိငုင်တံကာစံချိနစံ်��နး်များြပငဆ်ငမ်�တွင ်

သွငး်အားစုအြဖစ် လုပ်ငနး်၏ 

အေတွ�အ�ကံုများကိ ု

ရယူအသံုးချ�ိငုေ်အာငေ်ဆာငရွ်က်ေပးသည်။ 

  

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချက်များ/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ - SDG 8 (target 8.8) 
 



63 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

 
 
 
 
 

၂၆။ စးီပွားေရးလုပ်ငန်းသည ်�ိငုင်ေံတာ်အဆင့ ်ကျန်းမာေရး�ငှ့ေ်ဘးကငး်လံြုခံုေရးဆိငုရ်ာအာဏာပုိငမ်ျား၊ 

အလုပ်သမားကိုယစ်ားလယှမ်ျား�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့အဖဲွ�အစညး်များ စသညတ်ို�့ငှ့ ်ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က�်ပီး ကျန်းမာေရး�ငှ့ ်

ေဘးကငး်လံြုခံုေရးဆိငုရ်ာကစိ�ရပ်များတငွ ်ကျန်းမာေရး�ငှ့ ်ေဘးကငး်လံြုခံုေရးအဖဲွ�အစညး်များ ဖဲွ�စညး်ထေူထာငပ်ါသလား။ 

 
► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၄၆  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်

ေဘးကငး်လုံြခံုေရးဆိုငရ်ာ အာဏာပုိငမ်ျား၊ 

အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ�ငှ့ ်

၎ငး်တို၏့အဖွဲ�အစည်းများ 

စသည်တို�့ငှ့ပူ်းေပါငး်ေဆာငရွ်က်�ပီး 

ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်

ေဘးကငး်လုံြခံုေရးဆိုငရ်ာကိစ� 

ရပ်များတွင ်ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်ေဘးကငး် 

လုံြခံုေရးအဖွဲ�အစည်းများ ဖွဲ�စည်းထူေထာငရ်န ်

မူ၀ါဒ�ငှ့ ်ယ��ရားများ�ှိပါသလား။ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 

ေတွ�ဆံုေဆွးေ�းွေရးတွငပ်ါ၀ငသ်ည် (ဥပမာ -

သတငး်အချက်အလက်များ ဖလှယ်ြခငး်၊ 

တိုငပ်ငေ်ဆွးေ�းွြခငး်၊ ည�ိ��ငိး်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

အြခားပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�ပုံစံများ) 

 

  

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 

သင့ေ်လျာ်သက်ဆိုငသ်ည့်ေနရာများတွင ်

အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ၊ ၎ငး်တုိ၏့ 

အဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ်

သေဘာတူညီချက်များတွင ်ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်

အလုပ်သမားများ�ငှ့ ်

၎ငး်တို၏့အဖွဲ�အစည်းများ 

�ငှ့ ်တည်ဆဲသေဘာတူည ီချက်များတွင ်

ကျနး်မာေရး �ငှ့ ်ေဘးကငး်လုံြခံုမ� ဆိုင ်

ရာြပဌာနး်ချက်များပါ၀င ်

  



64 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

ေဘးကငး်လုံြခံုေရးဆိုငရ်ာကိစ� 

ရပ်ကိုလည်း ထည့်သွငး် ချုပ်ဆိုပါသလား။ 
သည်။ 

                သက်ဆိုငရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချိန်စံ��န်းများ - ြပဌာနး်ချက်များ အမှတ်. 155, 161 and 187. အ�ကံြပုတုိက်တွနး်ချက်များ အမှတ် 164 and 171 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချက်များ/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ - SDG 8 (target 8.8), GRI: 403-1 and 403-4, SA8000 (3.5), UN Global Compact HU.  
 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C155:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C161:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C187:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R164:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R171:NO
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              လုပ်ငန်းခွငဆ်ကဆ်ေံရးဆိငုရ်ာ MNE ေ�ကညာစာတမ်း 

 
(က) လွတလ်ပ်စွာအသငး်အပငး်ဖွဲ �စညး်ပိုငခ်ွင့�်ငှ့ ်စညး်�ံု းပိုငခ်ွင့ ်

 

၂၇။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် အလပ်ုသမားများ၏ လတွလ်ပ်စွာအသငး်အပငး်ဖဲွ�စည်းပုိငခ်ွင့က်ိ ုေလးစားပါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၄၈၊ ၄၉  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 

၎ငး်၏လုပ်ငနး်လည်ပတ်မ�တစ်ခုလုံးတွင ်

မူ၀ါဒ�ငှ့ ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ�ှိပါသလား။  

၎ငး်တုိသ့ည ်- 

- အလုပ်သမားများအား 

�ကိုတငခ်ွင့ြ်ပုချက်ရယူြခငး်မြပုဘ ဲ

၎ငး်တိုက့ိုယ်ပုိငေ်ရွးချယ် ထားသည် ့

အဖွဲ�အစည်းသို ့ အသငး်၀င�်ိငုြ်ခငး် 

- သမဂ�ဆန ့က်ျငေ်သာ လုပ်ရပ်များမှ 

အလုပ်သမားများအား ၎ငး်တုိ၏့ 

အလုပ်အကိုငခ်န ့အ်ပ်မ��ငှ့ ်စပ်လျဥ်း၍ 

ခွဲ� ြခားဆက်ဆံခံရမ�မှ ကာကွယ်ေပးြခငး် 

- သမဂ�သိုအ့ဖွဲ�၀ငြ်ဖစ်ြခငး်ေ�ကာင် ့

အလုပ်သမားများအေပါ်မည်သည့်ြပစ်ဒဏမ်ျား

အလုပ်သမားသမဂ� တစ်ခုစီ�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေန 

ေသာအလုပ်သမားများကုိ 

လုပ်ငနး်က�မ်းကျငမ်��ငှ့ ်စာချုပ်အမျိုးအစား 

အ 

လုိက်၊ ရာခိုင�်�နး်ြဖင့ ်အချက်အလက်ေကာက် 

ယူမ�များ။ 

 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်မှ 

မိမိစီးပွားမိတ်ဖက်များအားလွတ်လပ်စွာအ 

သငး်အပငး်ဖွဲ�စည်းခွင့က်ိ ုေသချာေစာင့ ်

ထိနး်ေစရန ်ေဆာငရွ်က် ချက်များ။ 

 
. 
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ကိုချမှတ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

ခွဲြခားဆက်ဆံခံရြခငး်များကိ ုတားြမစ်ြခငး် 

- အလုပ်သမားကိုယ်စားြပုအဖွဲ�အ 

စည်းများအေပါ်၀ငေ်ရာက်စွက် 

ဖက်မ�လုပ်ရပ်မှနသ်မ�ကိ ုတားြမစ် 

(လွတ်လပ်ေသာအသငး်အပငး် 

ဖွဲ�စည်းြခငး်�ငှ့သ်က်ဆိုငေ်သာ ILO 

၏နည်းလမ်းကိ ုေနာက်ဆက်တွဲမှာ�ကည်ရ့န)် 

အလုပ်သမားများအတွက် 

၎ငး်တို၏့ကိုယ်စားလှယ်များကိ ုေရွးချယ်ရန ်

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်၌ 

ယ��ရားတစ်ခု�ှိပါသလား။ 

လွနခ်ဲ့ေသာငါး�စ်ှအတွငး် 
အလုပ်သမားများက 
၎ငး်တို၏့ကိုယ်စားလှယ်များအား 
ေရွးေကာက်တင ်ေြမ�ာက်ရန ်ေရွးေကာက် 
ပဲွများ ကျငး်ပခဲ့သည့် အေရအတွက်။ 

  

သက်ဆိငုရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချိန်စံ��န်းများ - ြပဌာနး်ချက်များ အမှတ် . 87, 98 and 154. အ�ကံုြပုတုိက်တွနး်ချက်များ အမှတ်. 135 and 163 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချက်များ/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ SDG 8 (target 8.8), SA 8000 (4), HRCA A.4, GRI: 102-41 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C087:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C098:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C154:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R135:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R163:NO


67 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

 
 
 
 
 

 ၂၈။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် ၎ငး်၏လပ်ုငန်းလည်ပတေ်နေသာ�ိငုင်မံျား�ိှ ဆေီလျာ်သကဆ်ိငုသ်ည့်ေနရာတငွ ်အလပ်ု�ှငမ်ျား၏ 

ကိယုစ်ားြပုအဖဲွ�အစည်းများကိ ုပ့ံပုိးေပးပါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၅၀  

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 

၎ငး်လုပ်ငနး်များလည်ပတ်သည် ့

�ိငုင်မံျား�ှိ အလုပ်�ှငမ်ျား၏ 

ကိုယ်စားလှယ်အား ေထာက်ကူြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

ပူးေပါငး်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် အသငး်၀ငြ်ဖစ်ြခငး် 

တုိ ့ြဖင့ ်လုပ်ငနး်အေြခစုိက်ေဒသ 

အေြခအေန�ငှ့အ်ညီ ဆီေလျာ် 

သက်ဆိုငသ်ည်ေ့နရာတွင ်

ပါ၀ငပူ်းေပါငး်ပါသလား။  

လုပ်ငနး်လည်ပတ်ေနေသာ�ိငုင်မံျား�ှိ 
အမျိုးသားအဆင့အ်လုပ်�ှငမ်ျား၏ 
အဖွဲ�အစည်းများကို ပ့ံပုိးသည် (ဥပမာ - 
ပူးေပါငး်ြခငး်၊ 
နည်းပညာ�ငှ့ေ်ငေွ�ကးပ့ံပုိးေပးြခငး်၊ 
အသငး်၀ငမ်ျား 
ေလက့ျင့သ်င�်ကားေပးြခငး် စသည်တုိ)့။ 

  

သက်ဆိငုရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချိန်စံ��န်းများ - ြပဌာနး်ချက် အမှတ် . 87 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချက်များ/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ - SA 8000 4.2., HCRA A.4.2.1 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C087:NO


68 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

 
 
 
 
 

၂၉။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် အလပ်ုသမားများ၏ကိယုစ်ားလယှမ်ျား ေတွ�ဆံပုိုငခ်ွင် ့အခွင့အ်ေရးကိ ုေလးစားပါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၅၃ 

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 

၎ငး်လုပ်ငနး်များလည်ပတ်သည့တ်စ်ေလ�ာက်

လုံးတွင ်အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ၏ 

အခွင့အ်ေရးကုိေလးစားမ��ှိေ�ကာငး် ေသ 

ချာေစရန၊် ၎ငး်တုိအ့�ကား 

ေဆွးေ�းွတိုငပ်ငရ်န�်ငှ့ ်အြမငမ်ျား 

ဖလှယ်�ကရန ်အစည်းအ ေဝးများ 

ြပုလုပ်ြခငး်ကုိ မတားဆီးသင့ ်

သလုိ၊လုပ်ငနး်လည်ပတ်လုပ် ေဆာငမ်�၊ 

အလုပ်သမားကိုယ်စား လှယ်များ�ငှ့ ်

အဖွဲ�အစည်းအ�ကား ဆက်ဆံေရးတငွ ်

ပုံမှန�်ှိေစသည့် မူ၀ါဒ�ငှ့ ်

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ�ှိပါ သလား။ 

ြဖစ်�ိငုသ်ည့်ေနရာတွင ်အလုပ်သမားကိုယ်စား 

လှယ်များ သးီသန ့ေ်တွ�ဆံုရန ်

ေနရာကိုေပးသည်။ 

 

ေဆွးေ�းွတိုငပ်ငြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ် 

အြမငမ်ျားဖလှယ်ရန ်

အလုပ်သမားများ�ကားတွငက်ျငး်ပေသာ 

အစည်းအေဝးများ၏ အေရအတွက်။ 

 

  

    သက်ဆိငုရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချိန်စံ��န်းများ - ြပဌာနး်ချက်များ အမှတ်. 87, 98 and 154. အ�ကံြပုတုိက်တွနး်ချက်များ အမှတ်. 135 and 163 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချက်များ/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ- SDG 8 (target 8.8), SA 8000 (4), HRCA A.4, GRI: 102-41 

  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C087:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C098:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C154:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R135:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R163:NO


69 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

 
 
 
 
 

 ၃၀။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် အမ်ိ�ှင�်ိငုင်၏ံအမျိုးသားဥပေဒ�ငှ့ ်လပ်ုထံးုလပ်ုနည်းများ�ငှ့အ်ညီ စုေပါငး်ည� ိ��ငိး်ေတာငး်ဆိြုခငး် အမ�အတကွ ်

မိမိအလပ်ုခန ့ထ်ားေသာအလပ်ုအမားများ၏ အခွင့အ် ေရးကိေုလးစားသည့်အေနြဖင် ့သတူိုေ့ရွးချယထ်ားေသာ အလပ်ုသမားများအဖဲွ�စည်းများကိ ု

အသအိမှတြ်ပုပါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၅၅၊ ၅၇ 

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် စုေပါငး် 
ည�ိ��ငိး်ေတာငး်ဆိုြခငး်ြပုရန ်
ရည်ရွယ်ချက်အတွက ်မိမိအလုပ် 
ခန ့ထ်ားေသာ အလုပ်သမားများကုိ 
ကိုယ်စားြပုသည် ့အလုပ်သမား 
များအဖွဲ�အစည်းများကုိ အသအိ 
မှတ်ြပုရနအ်တွက် လုပ်ထုံးလုပ် 
နည်းတစ်ခုကိ ုထူေထာငထ်ားပါ သလား။ 

ထိေရာက်ေသာစုေပါငး်သေဘာတူညီချက်များ 

ြဖစ်ေပါ် လာေစေရးအတွက် 

အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များကို 

ြဖစ်�ိငုသ်ည့် ေနရာတွင ်ကူညီပ့ံပုိးေပးသည်။ 

  

                သက်ဆိုငရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချိန်စံ��န်းများ - ြပဌာနး်ချက်များ အမှတ် . 87, 98 and 154. အ�ကံြပုတုိက်တွနး်ချက်များ နပံတ်. 135 and 163 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချက်များ/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ - SDG 8 (target 8.8), SA 8000 (4), HRCA A.4, GRI: 102-41 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C087:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C098:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C154:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R135:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R163:NO


70 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

 
 
 
 
 

၃၁။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် အလပ်ုသမားကိယုစ်ားလယှမ်ျား�ငှ့အ်တ ူစုေပါငး်ည� ိ��ငိး်ေတာငး်ဆိြုခငး်များကိ ုလယွက်ေူစရန် ကညီူ ပ့ံပုိးေပးပါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၅၈၊ ၅၉၊ ၆၀၊ ၆၁ �ငှ့ ်၆၂ 

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 

အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ�ငှ့ ်

စုေပါငး်ည�ိ��ငိး်ေတာငး်ဆိုြခငး် များြပုလုပ်ရန ်

ပ့ံပုိးေပးေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း �ှိပါသလား။ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး် သိုမ့ဟုတ် 

ယငး်၏အစိတ်အပုိငး်ပါတီတစ်ခုြဖစ်သည့ ်

အေပါ် အသက်၀ငသ်ည့် 

စုေပါငး်သေဘာတူညီချက်များ အေရအတွက်။ 

  

စုေပါငး်သေဘာတူညီချက ်(များ)ြဖင့ ်

လ�မ်းြခံုထား ေသာစုစုေပါငး်အလုပ်သမား 

ရာခိုင�်�နး်။ 

  

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်အေနြဖင့ ်

အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ 

�ငှ့ ်မှနက်နေ်သာည�ိ��ငိး်ြခငး် 

အေြခအေနြဖစ်ေပါ်ေစရန ် 

-အဓိပ�ါယ်ြပည့်၀ေသာ 

ည�ိ��ငိး်မ�ြဖစ်ေစရနအ်တွက်လုိအပ်ေသာအ 

ချက်အလက်များကို 

အလုပ်သမားကိုယ်စားြပုကိုယ်စားလှယ်များ

အားေပးပါသလား။  

-ည�ိ��ငိး်မ�များကိ ုလ�မ်းမုိး�ိငုရ်န ်

ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ်လုပ်ငနး်ဌာန တစ်ခုလုံးကိ ု

စုေပါငး်ည�ိ��ငိး်ေတာငး်ဆိ ု

ြခငး်တွင ်ထိေရာက်စွာပါ၀င ်�ိငုရ်န ်

အလုပ်သမားများ ကုိ ပ့ံပုိးေသာ 

သတငး်အချက် အလက်များ။ 

 

  



71 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

ေ���ေြပာငး်ပစ်ရန ်�ခိမ်းေြခာက်ြခငး်မှ 

ေ�ှာင�်ကဥ်ပါ သလား။  

တည်ဆစုဲေပါငး်သေဘာတူညီ 

ချက်များသည် အြငငး်ပွားမ�များကုိ 

ေြဖ�ှငး်ရနြ်ပဌာနး်ချက်များကို 

ထည်သွ့ငး်ထားပါသလား။  

နစ်နာမ�အေရးဆိုရာ ယ��ရားများအတွငး် 

သေဘာတူညီချက်ပါ 

ြပဌာနး်ချက်များကုိ ထည့်သွငး်သည်။ 

  

စုေပါငး်ည�ိ��ငိး်ေတာငး်ဆိုြခငး်အတွက် 

ဦးတည်ချက်စံ��နး်များ 

သတ်မှတ်ရာတွငအ်ေထာက်ကူြပုရန ်

သက်ဆိုငရ်ာသတငး်အချက ်

အလက်များအတွက် အစုိးရ၏ 

ေတာငး်ဆိုချက်ကိ ုစီးပွားလုပ်ငနး် က 

တုံ ့ြပနပ်ါသလား။ 

စုေပါငး်ည�ိ��ငိး်ေတာငး်ဆိ ု

ရန ်ရည်ရွယ်ချက်စံ သတ်မှတ်ရန ်

အေထာက်အကူြပုသည့ ်သတငး်အချက် 

အလက်များကုိ အစုိးရ�ငှ့ ်မ� ေဝသည်။ 

 

  

သက်ဆိုငရ်ာေနရာတွင၊် 
ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည ်
လုပ်ငနး်လည်ပတ်မ� တစ်ေလ�ာက်တွင ်
သက်ေရာက်မ��ှိပါသလား။ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်၏ 
ြဖန ့ြ်ဖူးေရးလုပ်ငနး်များ�ကားလုပ်ငနး်ခွင ်
ဆက်ဆံေရ စံ��နး်များကုိ ေသချာ 
ေစာင့ထိ်နး်လုိက်နာေစရန ်
ေဆာငရွ်က်ေသာအစီအမံများ။ 

  

     သက်ဆိငုရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချိန်စံ��န်းများ - ြပဌာနး်ချက်များ အမှတ်  87, 98 and 154. အ�ကံုြပုတုိက်တွနး်ချက်များ အမှတ် 135 and 163 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချက်များ/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ- SDG 8 (target 8.8), SA 8000 (4), HRCA A.4, GRI: 102-41 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C087:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C098:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C154:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R135:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R163:NO


72 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

 
 
 
 

(ခ)တုိငပ်ငေ်ဆွးေ�းွြခငး် 

၃၂။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် အလပ်ုသမားများ၊ ၎ငး်တို၏့ကိယုစ်ားလယှမ်ျား�ငှ့အ်တ ူ �စ်ှဦး�စ်ှဖက�်ငှ် ့သကဆ်ိငုသ်ည့်ကစိ�ရပ် များအတကွ ်

ပုံမှန်တိငုပ်ငေ်ဆးွေ�းွေလ့�ိှပါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၆၃ 

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် ြပည်တွငး် ဥပေဒ�ငှ့ ်

ကျင့သ်ံုးလုိက်နာမ�များ 

�ငှ့အ်ညီ �စ်ှဦး�စ်ှဘက်�ငှ် ့သက် 

ဆိုငသ်ည့်ကိစ�ရပ်များကိ ုအလုပ်သမားများ၊ 

၎ငး်တို၏့ကိုယ်စားလှယ်များ�ငှ် ့

လုပ်ငနး်စီမံခန ့ခ်ွဲသူ များအ�ကား 

ပုံမှနတ်ိုငပ်ငေ်ဆွး ေ�းွမ�အတွက ်

ဖနတီ်းထားသည့် စနစ်များ�ှိပါသလား။  

�စ်ှဦး�စ်ှဘက�်ငှ်သ့က်ဆိုငေ်သာြပဿနာများ

ေဆွးေ�းွရနအ်တွက ်အလုပ်သမား 

ေရးရာအဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ်

စီမံခန ့ခ်ွဲမ�ကိုယ်စားလှယ်များအ�ကား 

ကျငး်ပေသာ အစည်းအ ေဝး အေရအတွက်�ငှ့ ်

ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်မ�များ။ 

  

ထုိကဲသ့ိုတ့ိုငပ်ငေ်ဆွးေ�းွြခငး် 

သည ်စုေပါငး်ည�ိ��ငိး်ေတာငး်ဆို ြခငး်ကုိ 

အစားထုိးြခငး်မဟုတ ်ေ�ကာငး်ေသချာေစရန ်

လုပ်ေဆာင ်ရမည်များကို ေဆာငရွ်က်�ပီးပါ�ပီ 

လား။   

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်တိုးတက်မ�ကိ ု

ပုံမှနတ်ိုငပ်င ်ေဆွးေ�းွရနအ်တွက် 

ြပဌာနး်ချက်များကုိ သေဘာ 

တူညီချက်များတငွထ်ည် ့သွငး်ထားသည်။ 

  

     သက်ဆိငုရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချိန်စံ��န်းများ - အ�ကံြပုတိုက်တွနး်ချက်များ အမှတ်  94 and 129 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချက်များ/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ - HRCA A4.1 (suggested indicator 4) 
 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R094:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R129:NO


73 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

 
 
 
 

(ဂ) ထခုိိကန်စန်ာမ�များအတကွ ်ကစုားေရး�ငှ့ ်စစေ်ဆးေရးဆိငုရ်ာ လကလ်ှမ်းမီရ�ိှ�ိငုမ်� 

၃၃။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည်  အလပ်ုသမားများေတွ� �ကံု ခံစားရေသာထခိိုကန်စ်နာမ�များတငြ်ပ�ိငုခ်ွင့က်ိေုလးစား�ပီး ၎ငး်တို ့ 

တငြ်ပချကမ်ျားအား စုံစမ်းစစ်ေဆးေြဖ�ှငး်ေပး�ိငုရ်န် သင့ေ်လျာေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း�ိှပါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၆၆ 

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည်  

အလုပ်သမားတစ်ဦးတည်းြဖင့ ်သိုမ့ဟုတ် 

အြခားသူများ�ငှ့ပူ်းေပါငး်၍ြဖစ်ေစ မိမိတို ့ ေတွ� 

�ကံု 

ခံစားရေသာထိခိုက်နစ်နာမ�များတငြ်ပ�ိငုခ်ွင့က်ို

ေလးစား�ပီး ၎ငး်တုိ ့ တငြ်ပချက်များအား 

စုံစမ်းစစ်ေဆးေြဖ�ှငး်ေပး�ိငုရ်န ်

သင့ေ်လျာ်ေသာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း�ှိပါသလား။ 

 

မှတ်ရန။် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် ILO 

ြပဌာနး်ချက်များြဖစ်သည့ ်

လွတ်လပ်စွာအသငး်အပငး်ဖွဲ�စည်းပုိငခ်ွင့၊် 

စည်း�ံု းပုိငခ်ွင့�်ငှ့ ်စုေပါငး်ည�ိ��ငိး်အေရးဆိုြခငး် 

များ၊ ခွဲြခားဆက်ဆံမ�၊ ကေလးလုပ်သား�ငှ့ ်

အဓမ�အလုပ်ခိုငး်ေစမ� စသည်တို�့ငှ့ ်

သက်ဆိုငေ်သာြပဌာနး်ချက်များကိုလုိက်နာ 

ကျင့သ်ံုးမ�မြပုသည့ ်အြခား�ိငုင်မံျားအတွငး် 

အသံုးြပုရလွယ်ကူ�ပီး ထိခိုက်နစ်နာမ�များကိ ု

လျငြ်မနစွ်ာ ေြဖ�ှငး်ရန ်ယ��ရားတစ်ခု 

သိုမ့ဟုတ် ယ��ရားများကိ ုဖွဲ�စည်းထူ 

ေထာငထ်ားသည်။ 

 

လုပ်ငနး်လည်ပတ်ေနသည့်�ိငုင်အံလုိက်ခွဲြခား

ထားသည့် အလုပ်သမားများ တငြ်ပေသာ 

ထိခိုက်နစ်နာမ� များ�ငှ့ ်၎ငး်တုိေ့ြဖ�ငှး်ချက် 

ရလဒမ်ျားကုိ စုေဆာငး် 

ထားေသာအချက်အလက်များ။ 

 

  



74 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

လုပ်ငနး်လည်ပတ်ရာတွင ်ထုိကဲသ့ို ့ ထိခိုက် 

နစ်နာမ�များေြဖ�ှငး်သည့် ယ��ရားများကုိ 

အထူး 

တလည်အေရးပါသည့်ကိစ�ရပ်အြဖစ်ေဆာင ်

ရွက်ရမည်။ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် တုိင�်ကားမ�ေ�ကာင် ့

အလုပ်သမားက  

မည်သည့်ထိခိုက်နစ်နာမ�မျိုးကုိမ� 

မခံစားရေအာင ်ေသချာေဆာငရွ်က ်ပါသလား။  

လက်စားေချမခရံေအာင ်

အကာအကွယ်များသတ် 

မှတ်သည်။  

  

     သက်ဆိငုရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချိန်စံ��န်းများ - အ�ကံြပုတိုက်တွနး်ချက်များ အမှတ် 130. 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချက်များ/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ - SDG 8 (target 8.8), စီးပွားေရး�ငှ့လူ်အ့ခွင့အ်ေရးဆိုငရ်ာ ကုလသမဂ�လမ်း��နစ်ည်းမျဥ်းများ (စာပုိဒမ်ျား 22 and 29) 

 
 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_ILO_CODE%3AR130%3ANO


75 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

 
 
 
 
 

၃၄။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် မိမိစီးပွားမိတဖ်ကမ်ျားအား ြပန်လည်ကစုားမ�ေဆာငရွ်က�်ကရန် ၎ငး်၏အ�ိှန်အ၀ါကိ ုအသံးုြပု�ပီး 

တိကုတ်န်ွးအားေပးပါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၆၅ 

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် 

�ိငုင်တံကာအသအိမှတ်ြပုလူအ့ခွင့ ်

အေရးချိုးေဖာက်ခံရမ�များအားြပနလ်ည်ကုစား

ေပး�ိငုရ်န ်ထိေရာက် 

ေသာနည်းလမ်းများပ့ံပုိးေပးရာ တွင ်

၎ငး်၏စီးပွားမိတ်ဖက်များအား  

မိမိအ�ှိနအ်၀ါကုိအသံုးြပု�ပီး 

အားေပးအားေြမ�ာက်ေပးသည် ့မူ၀ါဒ 

သိုမ့ဟုတ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း �ှိပါသလား။  

ြပနလ်ည်ကုစားေရး မူ၀ါဒ�ငှ့ ်

အေလအ့ကျင့မ်ျား �ှိ ေသာစီးပွားမိတ်ဖက်များ 

အေရအတွက်။  

 

    စီးပွားမိတ်ဖက်များ�ငှ့ ်

ေဆွးေ�းွမ� 

ရလဒမ်ျားကုိ 

ေြခရာခံ�ိငုသ်ည်။ 

  

     သက်ဆိငုရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချိန်စံ��န်းများ - အ�ကံြပုတိုက်တွနး်ချက် အမှတ် . 130 

အြခားသက်ဆိငုသ်ည့်ရည်��န်းချက်များ/ဆက်စပ်အ��န်းကိန်းများ - SDG 8 (targets 8.8), စီးပွားေရး�ငှ့လူ်အ့ခွင့အ်ေရးဆိုငရ်ာ ကုလသမဂ�လမ်း��နစ်ည်းမျဥ်းများ (စာပုိဒမ်ျား 22 and 29) 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R130:NO


76 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 

 

 

 

 
 
 
 

(ဃ) လပ်ုငန်းခွငဆ်ိငုရ်ာအြငငး်ပွားမ�များကိ ုေြဖ�ှငး်ြခငး် 
 

 ၃၅။ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းသည် အလပ်ုသမားကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊အလပ်ုသမားအဖဲွ�အစည်းများတို�့ငှ့ပူ်းေပါငး်၍ လပ်ုငန်းခွင ်

ဆိငုရ်ာအြငငး်ပွားမူများကိ ုေြဖ�ှငး်ြခငး်�ငှ့ ်ကာကယွြ်ခငး်များ အေထာကအ်ကြူပုသည့် ဆ��အေလျာကည်��ိ �ငိး်ေဆာငရွ်က ်ေပးေသာယ��ရားတစ်ခုကိ ု

ပ့ံပုိးြခငး် သိုမ့ဟတု ်ဖဲွ�စည်းထေူထာငြ်ခငး်များ ြပုလပ်ုပါသလား။ 

► MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏အပုိဒ ်၆၈ 

ြဖည့်စွကေ်မးခွန်းများ 

မူ၀ါဒများ�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း

များ 

ဥပမာများ/ေဆာငရွ်က်မ� များ လက်�ိှအေြခအေန/မှတခ်ျက်များ တိးုတက်မ�အတက်ွ အခွင့အ်လမ်းများ 
�ငှ့ ်အ�ကံြပုထားေသာ လပ်ုေဆာင ်
ချက်များ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သည် အလုပ် 

သမားများကိုယ်စားလှယ်များ�ငှ့ ်

အလုပ်သမားအဖွဲ�အစည်း တုိ�့ငှ့ပူ်းေပါငး်၍ 

ဆ��အေလျာက်ည�ိ��ငိး် 

ေဆာငရွ်က်ေပးေသာယ��ရားတစ်ခုကိ ု

ပ့ံပုိးြခငး် သိုမ့ဟုတ် ဖွဲ�စည်းထူေထာငြ်ခငး်များ 

ြပုလုပ်ပါသလား။ 

 

မှတ်ရန။် ထုိယ��ရားသည် အမ်ိ�ှင�်ိငုင် ံ

အေြခအေနများ�ငှ့ ်သင့ေ်တာ်�ပီး အလုပ် 

�ှငမ်ျား�ငှ့ ်အလုပ်သမားများအ�ကား 

သင့တ်င့မ်�တေသာ ကိုယ်စားြပုမ�လည်း�ှိ 

ရမည်။ ၎ငး်သည် လုပ်ငနး်ခွငဆ်ိုငရ်ာအ 

ြငငး်ပွားမ�များကာကွယ်ရာ�ငှ့ ်ဖျနေ်ြဖရာ 

တွငအ်ေထာက်အကူြပုရနအ်တွက် ဆ�� 

ဆ��အေလျာက် ည�ိ��ငိး် 

ေဆာငရွ်က်ေပးေသာတည်ဆ ဲယ��ရားကုိ 

လုိအပ်သလုိ အသံုးြပုသည်။ 

 

မိမိစီးပွားေရးလုပ်ငနး် 

လည်ပတ်ေနေသာ �ိငုင်အံတွငး် ထုိကဲသ့ိုေ့သာ 

ယ��ရားမ�ှိပါက ၎ငး်ယ��ရား 

ြဖစ်ေပါ်လာေစေရးအတွက ်ေခါငး်ေဆာငမ်�ေန 

ရာယူပါသည်။ 

 

  



77 ၄။ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ကုိယ်ပိုငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ေမးခွနး်များ 

 

 

အေလျာက် ခံုသမာဓိြဖင့ဆ်ံုးြဖတ်ြခငး်ဆိုငရ်ာ 

ြပဌာနး်ချက်များလည်းပါ၀ငသ်ည်။ 

သက်ဆိငုရ်ာ�ိငုင်တံကာအလပ်ုသမားေရးရာစံချိန်စံ��န်းများ - အ�ကံြပုတိုက်တွနး်ချက် အမှတ်  92 

 
 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R092:NO


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

နိဂုံး  
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၇။  နိဂုံး 
 

 

MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏ အေြခခံစည်းမျဥ်းများသည်�ိငုင်တံကာ�ငှ့ ် ေဒသတွငး် အဖွဲ�အစည်းများ၊ 

�ိငုင်စုံံအေြခစုိက် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ အေြခစုိက်သည့် အမ်ိ�ှင�်ိငုင်မံျား၊ 

အစုအဖွဲ�အေပါငး်များေပါငး်စည်းအစြပုေဆာငရွ်က်ချက်များ ၌သာမက အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး�ှိေသာ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ၏ မူ၀ါဒ များတွငပ်ါ ထငဟ်ပ် ေပါ်လွင ်ေနပါသည်။ 

MNE ေ�ကညာစာတမ်း၏ အပုိဒ ် ၆၃ ပါြပဌာနး်ချက်များ�ငှ့အ်ည ီ ပါ၀င ်

ပတ်သက်ေနေသာအဖွဲ�အစည်းများက အြပနအ်လှနသ်က်ဆိုငေ်သာကိစ�ရပ်များ 

အတွက်ေဆွးေ�းွတိုငပ်ငရ်ာတွင ် အလုပ်သမားများသည် အလုပ်အကိုငေ်လာက တွင ်

ေကာ်ပုိေရး�ှငး်မူ၀ါဒများ�ငှ့ ် အေလအ့ကျင့မ်ျားေ�ကာင့ ် ေ�ှ� ဦးဆံုး သက်ဆိုငသူ်အုပ်စုြဖစ်ေသာေ�ကာင့ ်

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအေနြဖင့ ် အလုပ် သမားများ၊ ၎ငး်တို၏့ကိုယ်စားလှယ်များ�ငှ့ ်

ေဆွးေ�းွတိုငပ်ငြ်ခငး်ြဖင် ့ဤကိုယပုိ်ငအ်ကဲြဖတ် ဆနး်စစ်မ�ကို လုပ်ေဆာငရ်န�်ငှ့ ်ထုိလုပ်ငနး်စဥ်များ တိုး 

တက်လာေရးကုိပါ ေဆာငရွ်က်ရန ်တိုက်တွနး်ထားသည်။  

�ိငုင်စုံံအေြခစုိက်စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များသည် MNEေ�ကညာစာတမ်း၏ အေြခခ ံ

စည်းမျဉ်းများကျင့သ်ံုးရာ၌ သိုမ့ဟုတ် ဤကိုယ်ပုိငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် နည်းလမ်း�ငှ့ ် ပတ်သက်၍ 

ထပ်မံလမ်း��နမ်�လုိအပ်ပါက၊ ILO၏ စီးပွားေရး လပ်ုငန်းအတက်ွ အြပည်ြပည်ဆိငုရ်ာ 

အလပ်ုသမားေရးရာစံချိန်စံ��န်းများ ဆိငုရ်ာ အကူအညီေပးေရး (Helpdesk) မှ မိမိေမးခွနး်များကို 

လ�ို�၀ှက်ေပးထား�ပီး ေြဖဆိုမ�များြဖင့ ် အခမ့ဲ၀နေ်ဆာငမ်�များေပးပါသည ် (assistance@ilo.org)။  

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ILO၏ အကူအညီေပးေရး (Helpdesk)တွင ် MNE 

ေ�ကညာစာတမ်းအေြခခံစည်းမျဥ်းများ ကျင့သ်ံုးရာတွင ် မ�ှငး်လငး်သည့် ေမးခွနး်များေြဖဆိုေပးြခငး်၊ 

၎ငး်တိုက့ိုနားလည်သေဘာေပါက်လွယ်ေအာင ် ဘာသာြပနေ်ပးြခငး်၊ လက်ေတွ�အသံုးချ�ိငုရ်နအ်တွက ်

သငတ်နး်များ ရယူ�ိငု ် သည့်အခွင့အ်ေရးများ စသည့်အချက်အလက်မျိုးစုံကို စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ၊ 

အလုပ်သမားသမဂ�များ�ငှ့ ် အြခားအဖွဲ�အစည်းများအေနြဖင့ ် ေခါငး်စဥ် အလုိက် စီစဥ်ထားေသာ 

၀က်ဘဆ်ိုက် (www.ilo.org/business) တွငရ်ယူ�ိငုပ်ါသည်။ MNEေ�ကညာစာတမ်းပါ 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး် - သမဂ�အ�ကား ေတွ�ဆံုေဆွးေ�းွေရး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်တစ်ခု�ငှ့ ်သမဂ�တစ်ခုအ�ကား ေတွ�ဆံ ုေဆွးေ�းွမ�ကိုြပုလုပ်ရာတွင ်မိမိဆ��အေလျာက ်

�စ်ှဦး�စ်ှဘက်စလုံးသေဘာတူပါက ILO၏ အေထာက်အပ့ံကိုအသံုးြပုကာ ဘက်လုိက်မ�ကငး်မ့ဲေသာ 

ေတွ�ဆံုေဆွးေ�းွရန ် ေနရာအြဖစ် အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ ထုိကဲ့သို ့ �စ်ှဦး�စ်ှဘက် စလုံး�ငှ့ ်

သက်ဆိုငေ်နေသာကိစ�ရပ်များ ေဆွးေ�းွတိုငပ်ငမ်�များ ြပုလုပ်ရန ် အတွက် ILO �ံုးမှ 

သင့ေ်တာ်ေသာေနရာတစ်ခုကို စီစဥ်ေဆာငရွ်က်ေပးလိမ့်မည်။ 

ေနာက်ဆံုးအေနြဖင့ ် MNE ေ�ကညာစာတမ်းကုိ အသံုးြပုြခငး်၊ နည်းလမ်းများ ကုိြမ�င့တ်ငြ်ခငး်၊ 

ထပ်တုိးအရငး်အြမစ်များ�ငှ့ ် ေနာက်ဆံုးေပါ် အချက်အလက် များကုိ MNE 

ေ�ကညာစာတမ်းကိုရည်စူးထားေသာ ၀က်ဘဆ်ိုက် www.ilo.org/mnedeclaration  

တွငေ်တွ� �ှိ�ိငုပ်ါသည်။  

ဤနည်းလမ်းကိုထုတ်လုပ်ထားြခငး်၏ရည်ရွယ်ချက်သည ် �ိငုင်စုံံအေြခစုိက် 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအေနြဖင် ့ မိမိတိုလု့ပ်ငနး်၌အလုပ်သမားေရးရာ�ငှ့ ် ပတ်သက်၍ 

ကျင့သ်ံုးေနေသာမူများသည်  MNE ေ�ကညာစာတမ်း�ငှ့ ် ကိုက်ညီမ� �ှိ/မ�ှိကို�ှငး်လငး်စွာ 

အကဲြဖတ်ရနအ်တွက်ြဖစ်သည်။  ထုိေ့�ကာင့ ် ဤကိုယ်ပုိငအ်ကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး်နည်းလမ်းသည် 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအား MNEေ�ကညာစာတမ်း၏ ပနး်တုိငမ်ျားြပည့မီ်ေရးအတွက် 

လမ်းြပကူညီေပးေသာ အေရးပါသည့ ်နည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ 

 

mailto:assistance@ilo.org
http://www.ilo.org/business
http://www.ilo.org/mnedeclaration


 

 

 
 
 
 

1 ပိုမိုအချက်အလက်များတွက် အြပည်ြပည်ဆုိငရ်ာမူ၀ါဒအစပ်- MNE ေ�ကညာစာတမ်း မှ ရည်��နး်ချက်များြခံုငံသုံုးမ�ကို 

www.ilo.org/mnedeclaration တွငေ်တွ� �ှိ�ိငုပ်ါသည်။

http://www.ilo.org/mnedeclaration
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ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ- ILO ကရိိယာ�ငှ့အ်ရငး်အြမစမ်ျား 
 

 
► ILO ေ�ကညာစာတမ်း၏ ၀က်ဘ်ဆိုက် : www.ilo.org/mnedeclaration  

► စီးပွားေရးလုပ်ငနး်အတွက် ILO Helpdesk : www.ilo.org/business  

► တာ၀နယ်ူမ��ှိေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်၊ �ိငုင်တံကာ တူရိယာများမှ အဓိကမက်ေဆခ့ျ်များ-: 

https://www. ilo.org/empent/areas/mne-declaration/WCMS_763742/lang--

en/index.htm 

► ကမ�ာလံုးဆိုငရ်ာ တနဖိ်ုးကွငး်ဆက်များ�ှိ အလုပ်သမားစံချိနစံ်��နး်များ - ပုိမုိ၍ 

အ�ပိုငအ်ဆိုငြ်ဖစ်လာရန�်ငှ့ ် ေရ�ှည်တည်တံရ့န ် ၎ငး်တိုက့ို မည်သို ့ြဖည့်ဆည်းမည်နည်း 

(၂၀၁၉): https://www.ilo.org/asia/info/public/background/ WCMS_725761/lang-

-en/index.htm 

 

အြခားေသာ ILOကိယုပုိ်ငအ်ကြဲဖတဆ်န်းစစ်ြခငး်နည်းလမ်းများ 

► ပုိမုိေကာငး်မွနေ်သာအလုပ်၏ ကမ�ာလံုးဆိုငရ်ာလိုက်နာမ� အကဲြဖတ်ကိရိယာ (၂၀၁၇): 

https://betterwork.org/ portfolio/better-works-global-compliance-

assessment-tool/ 

 

စီးပွားလပ်ုငန်းများအတွကအ်လပ်ုခန ့်အပ်ြခငး်ဆိငုရ်ာ ILOကိရိယာ�ငှ့ ်အရငး်အြမစ်များ 

 

အလပ်ုခန ့်အပ်ြခငး်ဆိငုရ်ာ ေမးခွန်းများ 

► ILO Helpdesk for Business – စီးပွားေရး�ငှ့ ် အလုပ်အကိုငခ်န ့အ်ပ်ြခငး် ြမ�င်တ့ငေ်ရး၊ 

https://www.ilo. org/empent/areas/business-

helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_EP_EN/lang--en/index. htm 

► လူငယ်များအလုပ်ခန ့အ်ပ်ြခငး် စိနေ်ခါ်မ�ကို ေြဖ�ှငး်ေပးြခငး်-အလုပ်�ှငမ်ျားအတွက် 

လမ်း��န(်၂၀၀၁)၊ https:// 

www.ilo.org/employment/Whatwedo/Instructionmaterials/WCMS_119337/lang-

-en/ index.htm 

► လူငယ်အလုပ်အကိုင ် - ၎ငး်ကိုြဖစ်ေပါ်ေစြခငး် 

(၂၀၀၈):http://www.ilo.org/employment/ 

Whatwedo/Instructionmaterials/WCMS_119342/lang--en/index.htm 

 

အဓမ�အလပ်ုခုိငး်ေစြခငး်ဆိုငရ်ာ ေမးခွန်းများ 

► ILO Helpdesk for Business- စီးပွားေရး�ငှ့ ် အဓမ�လုပ်အားေပးခိုငး်ေစြခငး်၊ 

http://www.ilo.org/mnedeclaration
http://www.ilo.org/business
http://www/
https://www.ilo.org/asia/info/public/background/WCMS_725761/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/info/public/background/WCMS_725761/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/info/public/background/WCMS_725761/lang--en/index.htm
https://betterwork.org/portfolio/better-works-global-compliance-assessment-tool/
https://betterwork.org/portfolio/better-works-global-compliance-assessment-tool/
https://betterwork.org/portfolio/better-works-global-compliance-assessment-tool/
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_EP_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_EP_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_EP_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_EP_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Instructionmaterials/WCMS_119337/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Instructionmaterials/WCMS_119337/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Instructionmaterials/WCMS_119337/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/employment/
http://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Instructionmaterials/WCMS_119342/lang--en/index.htm
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https://www.ilo.org/empent/ areas/business-

helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_FL_EN/lang--en/index.htm 

► အဓမ�လုပ်အား ပေပျာက်ေရး�ငှ့ ် တားဆးီြခငး် - စစ်ေဆးေရးဂိတ်များအက်ပ် (၂၀၁၆)၊ 

https://www.ilo. org/global/publications/WCMS_460489/lang--en/index.htm 

► အဓမ�အလုပ်ခိုငး်ေစမ�ကိုတိုက်ဖျက်ြခငး်-အလုပ်�ှငမ်ျား�ငှ့ ် စီးပွားေရး လုပ်ငနး် 

အတွက်လက်စဲွစာအုပ်(၂၀၁၅)၊ https:// www.ilo.org/global/topics/forced-

labour/publications/WCMS_101171/lang--en/ index.htm 

► UN.GIFT Guide - လူကုနက်ူးမ��ငှ့စီ်းပွားေရး - လူကုနက်ူးမ� တားဆးီ 

ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ေရး အေလအ့ကျင့ေ်ကာငး်များ၊ 

https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/ WCMS_142722/lang--

en/index.htm 

► United National Global Compact ၏ အလုပ်သမားအေြခခံစည်းမျဥ်းမူများ - 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်အတွက် လမ်း��နတ်စ်ခု (ILO ၂၀၀၈), စာမျက်�ာှ ၂၁-၂၆: 

https://www.ilo.org/empent/Publications/ WCMS_101246/lang--en/index.htm 

https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_FL_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_FL_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_FL_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/WCMS_460489/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/WCMS_460489/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_101171/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_101171/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_101171/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_101171/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/WCMS_142722/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/WCMS_142722/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/WCMS_142722/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_101246/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_101246/lang--en/index.htm
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ကေလးအလပ်ုသမားဆိငုရ်ာ ေမးခွန်း 

► ILO Helpdesk for Business – စီးပွားေရး�ငှ့ ် ကေလးလုပ်သား၊ 

https://www.ilo.org/empent/ areas/business-

helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_CHL_EN/lang--en/index.htm 

► ကေလးအလုပ်သမား ပေပျာက်ေရး�ငှ့ ်တားဆးီြခငး် - စစ်ေဆးေရးဂိတ်များအက်ပ် (၂၀၁၆): 

https://www.ilo. org/global/publications/WCMS_460491/lang--en/index.htm 

► ကေလးလုပ်သားကငး်လွတ်ြခငး်မှ ၎ငး်တိုအ့ခွင့အ်ေရးကို ေလးစား ေသာအားြဖင့ ်

ဘယ်လိုစီးပွားေရးလုပ်မလဲ-ILO-IOE၏ စီးပွားေရး လုပ်ငနး်အတွက် 

ကေလးလုပ်သားလမ်း��နက်ိရိယာ (၂၀၁၅)၊ https://www.ilo.org/ipec/ 

Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_27555/lang--en/index.htm 

► United Nations Global Compact ၏ အလုပ်သမားအေြခခံစည်းမျဥ်းမူများ - 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်အတွက် လမ်း��နတ်စ်ခု (ILO ၂၀၀၈), စာမျက်�ာှ ၂၇-၃၀၊ 

http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_101246/ lang--en/index.htm 

► အ��ရာယ်�ှိေသာကေလးအလုပ်သမားများဆိုငရ်ာ အလုပ်�ှင�်ငှ့ ်အလုပ်သမားများအတွက် 

လက်စဲွစာအုပ် (၂၀၁၁)၊ စာမျက်�ာှ ၂၉-၃၀ �ငှ့ ် ၃၆-၃၇ ကို�ကည့်ပါ၊ 

https://www.ilo.org/actrav/pubs/WCMS_164573/lang--en/index.htm 

► ကေလးလုပ်သားများအတွက် ပုိမုိေကာငး်မွနေ်သာအလုပ် လမ်း��နစ်ာရွက်၊ 

https://betterwork.org/portfolio/guid- ance-sheets-on-labour-regulations/ 

► လူငယ်များ�ငှ့အ်လုပ်လုပ်ြခငး်-အေသးစားစီးပွားေရး လုပ်ငနး်ပုိင�်ှင ် များအတွက် 

အ�ကံေပးချက်များ - အလုပ်�ှငမ်ျားအတွက်အထုပ် -“သူတိုက့ိုလံုြခံုေအာငထ်ားပါ”(၂၀၀၈)၊ 

စာမျက်�ာှ ၄၇-၄၉ “လုပ်ေဆာင ် ချက်စာရငး်” ကို�ကည့်ပါ၊ http://www.ilo.org/ 

ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=12352 

 

ခဲွြခားဆကဆ်ြံခငး်ကငး်မ့ဲမ�ဆိုငရ်ာ ေမးခွန်းများ 

► စီးပွားေရး၊ ခွဲြခားဆက်ဆံမ�မ�ှိြခငး်�ငှ့ ်တနး်တူညီမ�မ� - စီးပွားေရးအတွက် ILO Helpdesk၊ 

https://www. ilo.org/empent/areas/business-

helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_BDE_EN/lang--en/ index.htm 

► လုပ်ငနး်ခွငအ်တွငး်ခွဲြခားဆက်ဆမံ� ပေပျာကေ်ရး-ILO Helpdesk အချက်အလက်များ 

နပံါတ် ၅၊ https:// www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_116342/lang--

en/index.htm 

► HIV/AIDS�ငှ့ ် အလုပ်အကိုငေ်လာက၊ ILO၏ကျင့၀်တ်စည်းကမ်း ၂၀၀၁၊ ILOဂျီနဗီာ၊ 
https:// www.ilo.org/aids/Publications/WCMS_113783/lang--en/index.htm 

► လုပ်ငနး်ခွင၌်မသနစွ်မ်းမ�ကိုစီမံြခငး်၊ ILO Code of practice, 2002, ILO, Geneva ၊ILO၏ 

ကျင့၀်တ်စည်းကမ်း ၂၀၀၂၊ ILOဂျီနဗီာ၊ 

https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_CHL_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_CHL_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_CHL_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/WCMS_460491/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/WCMS_460491/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_27555/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_27555/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_101246/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_101246/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/actrav/pubs/WCMS_164573/lang--en/index.htm
https://betterwork.org/portfolio/guidance-sheets-on-labour-regulations/
https://betterwork.org/portfolio/guidance-sheets-on-labour-regulations/
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=12352
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=12352
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_BDE_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_BDE_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_BDE_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_BDE_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_116342/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_116342/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_116342/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/aids/Publications/WCMS_113783/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/aids/Publications/WCMS_113783/lang--en/index.htm
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https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_103324/lang--en/index.htm 

► အမျိုးသမီးများစီးပွားေရး�ငှ့စီ်မံခန ့ခ်ွဲမ� - အ�ှိနရ်�ှိြခငး် (၂၀၁၄)၊ http://www.ilo. 

org/global/publications/books/forthcoming-

publications/WCMS_316450/lang--en/ index.htm 

► မသနစွ်မ်းအားလံုးပါ၀ငမ်�အတွက ် ကိုယ်ပုိငအ်ကဲြဖတ်ကိရိယာ၊ 

http://www.businessanddisability.org/ wp-

content/uploads/2018/11/GBDNSelfAssesmentTool.pdf 

► မသနစွ်မ်းမ��ငှ့လ်ုပ်ငနး်များကလူမ�ဘ၀တာ၀နယ်ူမ� အစီရငခ်ံြခငး်-ေရွးချယ်ထားေသာ 

�ိငုင်စုံံအေြခစုိက်စီးပွားေရးလုပ်ငနး် (၄၀ ၏ အစီရငခ်ံမ�အေလအ့ထများကို ��ငိး်ယှဥ် 

ဆနး်စစ်ြခင:် (၂၀၁၄)၊အထးူသြဖင် ့စာမျက်�ာှ(၁၈) အစီရငခ်ံြခငး်အ��နး်များ �ငှ့စ်ာမျက်�ာှ 

၅၂-၅၄ “��နက်ိနး် တစ်ခုစီ၏အ�ကံြပုချက်များ၊ http://www. 

ilo.org/skills/pubs/WCMS_316814/lang--en/index.htm 

► Promoting Equity: gender-neutral job evaluation for equal pay. A step-by-step 

guide (2008): တနး်တူညီမ�မ�ြမ�င့တ်ငေ်ရး - တနး်တူလစာအတွက် ကျား/မ �ကားေနအလုပ် 

အကဲြဖတ်ြခငး်၊ အဆင့ဆ်င့လ်မ်း��န ် (၂၀၀၈)၊ 

http://www.ilo.org/declaration/info/publications/eliminationofdiscrimination 
/WCMS_122372/lang--en/index.htm 

► ကေလးထနိး်အတွက်လုပ်ငနး်ခွငေ်ြဖ�ှငး်ချက်များ (၂၀၁၀)၊ စာမျက်�ာှ ၉၃-၁၃၁၊ ၁၃၉-၁၄၆ 

ကို�ကည့်ပါ၊ http://www.ilo. org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/-

--publ/documents/publication/ wcms_110397.pdf 

https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_103324/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/forthcoming-publications/WCMS_316450/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/forthcoming-publications/WCMS_316450/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/forthcoming-publications/WCMS_316450/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/forthcoming-publications/WCMS_316450/lang--en/index.htm
http://www.businessanddisability.org/wp-content/uploads/2018/11/GBDNSelfAssesmentTool.pdf
http://www.businessanddisability.org/wp-content/uploads/2018/11/GBDNSelfAssesmentTool.pdf
http://www.businessanddisability.org/wp-content/uploads/2018/11/GBDNSelfAssesmentTool.pdf
http://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_316814/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_316814/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/info/publications/eliminationofdiscrimination/WCMS_122372/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/info/publications/eliminationofdiscrimination/WCMS_122372/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_110397.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_110397.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_110397.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_110397.pdf
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► HIV�ငှ့A်IDS ေရာဂါအတွက် လုပ်ငနး်ခွငတ်ံု ့ြပနမ်�များ ေခတ်စား လာေစသည် ့ လမ်း��န ်

(၂၀၁၁)၊ စာမျက်�ာှ ၃၅-၃၈ကို�ကည့်ပါ၊ http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-

--ed_protect/---protrav/--- ilo_aids/documents/publication/wcms_165448.pdf 

► United Nations Global Compact ၏အလုပ်သမားအေြခခံစည်းမျဥ်းမူများ – 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်အတွက် လမ်း��နတ်စ်ခု (ILO ၂၀၀၈) စာမျက်�ာှ ၃၁-၃၄ ကို�ကည့်ပါ၊ 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/- 
--emp_ent/---multi/documents/instructionalmaterial/wcms_101246.pdf 

 

အလပ်ုအကိုငခ်န ့်အပ်ြခငး်လံြုခံုေရးဆိငုရ်ာ ေမးခွန်းများ၊ 

► စီးပွားေရး�ငှ့ ် အလုပ်အကိုငလ်ံုြခံုေရး- စီးပွားေရးအတကွ် ILO Helpdesk၊ 

https://www.ilo. org/empent/areas/business-

helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_SOE_EN/lang--en/ index.htm 

► ေငေွ�ကး�ငှ့စီ်းပွားေရးအကျပ်အတည်း - တာ၀နသ်စွိာတံု ့ြပနြ်ခငး်-မ�ကာခဏ 

ေမးေလ�့ှိေသာ ေမးခွနး်များ၊ http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_emp/---emp_ent/--- multi/documents/publication/wcms_116348.pdf 

► စာချုပ်များ�ငှ့ ်လူစွ့မ်းအားအရငး်အြမစ်များတွင ်ပုိမုိေကာငး်မွနေ်သာ 

အလုပ်လမ်း��နစ်ာရွက်၊ https://betterwork. org/portfolio/guidance-sheets-on-

labour-regulations/ 

► COVID-19 အကျပ်အတည်းအားတံု ့ြပနရ်န ် ြပနလ်ည်ထေူထာငေ်ရး�ငှ့ ်

�ကံ့ခိုငမ်�အတွက်ြပနလ်ည် တည်ေဆာက်ေရး (၂၀၂၀)၊  

https://www.ilo.org/empent/areas/covid-19/briefing-notes/WCMS_742725/lang-

-en/ index.html 

 

ေလ့ကျင့သ်င�်ကားေရးအေပါ် စီးပွားေရးလပ်ုငန်းအတငွး် ILO ကရိိယာများ�ငှ့ ်အရငး်အြမစ်များ 

► လူငယ်အလုပ်အကိုငစိ်နေ်ခါ်မ�များကို ကိုငတ်ွယ်ြခငး် - ြဖစ်�ိငုေ်ချ�ှိေသာ 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ�ငှ့ ် မူ၀ါဒထည့်သွငး်စဥ်းစားချက်များကိ ု ြခံုငံသုံုးသပ် (၂၀၁၁) 

စာမျက်�ာှ ၉၉-၁၁၂ ကို�ကည့်ပါ၊ http://www.oit.org/wcmsp5/groups/ public/---

ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_582289.pdf 

► လူငယ်များအလုပ်ခန ့အ်ပ်ြခငး် စိနေ်ခါ်မ�ကို ေြဖ�ှငး်ေပးြခငး်-အလုပ်�ှငမ်ျားအတွက် 

လမ်း��န(်၂၀၀၁)၊ https:// 

www.ilo.org/employment/Whatwedo/Instructionmaterials/WCMS_119337/lang-

-en/ index.htm 

 

အလပ်ု�ငှ့လ်မူ�ဘ၀အေြခအေနများအေပါ် စီးပွားေရးလပ်ုငန်းအတကွ ်ILO ကရိိယာ�ငှ့ ်

အရငး်အြမစ်များ 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/publication/wcms_165448.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/publication/wcms_165448.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/publication/wcms_165448.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/-
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/instructionalmaterial/wcms_101246.pdf
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_SOE_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_SOE_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_SOE_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_SOE_EN/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_116348.pdf
https://betterwork.org/portfolio/guidance-sheets-on-labour-regulations/
https://betterwork.org/portfolio/guidance-sheets-on-labour-regulations/
https://betterwork.org/portfolio/guidance-sheets-on-labour-regulations/
https://www.ilo.org/empent/areas/covid-19/briefing-notes/WCMS_742725/lang--en/index.html
https://www.ilo.org/empent/areas/covid-19/briefing-notes/WCMS_742725/lang--en/index.html
https://www.ilo.org/empent/areas/covid-19/briefing-notes/WCMS_742725/lang--en/index.html
http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_582289.pdf
http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_582289.pdf
http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_582289.pdf
https://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Instructionmaterials/WCMS_119337/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Instructionmaterials/WCMS_119337/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Instructionmaterials/WCMS_119337/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Instructionmaterials/WCMS_119337/lang--en/index.htm
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လပ်ုအားခ�ငှ့ ်အလပ်ုချိန်များဆိငုရ်ာ ေမးခွန်းများ၊ 

► စီပွားေရးလုပ်ငနး်အတွက် ILO Helpdesk - စီးပွားေရး၊ လုပ်ခ�ငှ့ ် အကျိုးခံစားခွင်မ့ျား၊ 

https://www.ilo.org/ empent/areas/business-

helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_WAG_EN/lang--en/index. htm 

► စီးပွားေရးလုပ်ငနး်အတွက် ILO Helpdesk - လုပ်ငနး်�ငှ့ ်အလုပ်ချိန၊် 

https://www.ilo.org/empent/ areas/business-

helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_TIM_EN/lang--en/index.htm 

► ေလျာ်ေ�ကး ေပးြခငး်ဆိုငရ်ာ ပုိမုိေကာငး်မွနေ်သာ အလုပ်လမ်း��နခ်ျက်စာရွက်၊ 

https://betterwork.org/portfolio/ guidance-sheets-on-labour-regulations/ 

 

လပ်ုငန်းခွငေ်ဘးအ��ရာယက်ငး်�ှငး်ေရး�ငှ့ ်ကျန်းမာေရးဆိငုရ်ာ ေမးခွန်းများ၊ 

► စီးပွားေရးလုပ်ငနး်အတွက် ILO Helpdesk – စီးပွားေရး၊ 

လုပ်ငနး်ခွငဆ်ိုငရ်ာေဘးကငး်လံုြခံုေရး�ငှ့ ် ကျနး်မာေရး၊ https://www. 

ilo.org/empent/areas/business-

helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_OSH_EN/lang--en/ index.htm 

https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_WAG_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_WAG_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_WAG_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_WAG_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_TIM_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_TIM_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_TIM_EN/lang--en/index.htm
https://betterwork.org/portfolio/guidance-sheets-on-labour-regulations/
https://betterwork.org/portfolio/guidance-sheets-on-labour-regulations/
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_OSH_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_OSH_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_OSH_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_OSH_EN/lang--en/index.htm
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► လုပ်ငနး်ခွငဆ်ိုငရ်ာေဘးကငး်လံုြခံုေရး�ငှ့က်ျနး်မာေရး စီမံခန ့ခ်ွဲမ�စနစ် များအေပါ်  

ILOလမ်း��နခ်ျက်များအတွက် စာရငး်စစ်နည်း (၂၀၁၃)၊ 

http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_214128/lang- 

-en/index.htm 

လုပ်ငနး်ခွငေ်ဘးအ��ရာယ်ကငး်�ှငး်ေရး�ငှ့က်ျနး်မာေရး စီမံခန ့ခ်ွဲမ�စနစ် လမ်း��နခ်ျက်များ၊ ILO-OSH ၂၀၀၁ 

(၂၀၀၉)၊ http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/ WCMS_107727/lang--

en/index.htm 

► ေဘးအ��ရာယ်ကငး်�ှငး်ေရး�ငှ့ ် ကျနး်မာေရးကိစ�များ�ငှ့ ် ပတ်သက်ေသာ ILO၏ 

ကျင့၀်တ်စည်းကမ်းများေပါငး်ချုပ်၊ https://www.ilo.org/ global/topics/safety-and-

health-at-work/normative-instruments/code-of-practice/ lang--en/index.htm 

► အေသးစား�ငှ့အ်လတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် လုပ်ငနး်ခွင ်

ေဘးအ��ရာယ်အကဲြဖတ်ြခငး်�ငှ့စီ်မံခန ့ခ်ွဲမ�သငတ်နး်အထုပ်(၂၀၁၃)၊ 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_ protect/---protrav/---

safework/documents/instructionalmaterial/wcms_215344.pdf 

 

စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများအတကွ ်လပ်ုငန်းခွငဆ်ကဆ်ေံရးဆိငုရ်ာ ILO ကရိိယာ�ငှ့အ်ရငး်အြမစ်များ 

► စီးပွားေရးလုပ်ငနး်အတွက် ILO Helpdesk - စီးပွားေရးလုပ်ငနး်�ငှ့ ်

လွတ်လပ်စွာအသငး်အပငး်ဖွဲ�စည်းပုိငခ်ွင့၊် https://www.ilo. 

org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_FOA_EN/lang--

en/ index.htm 

► စီးပွားေရးလုပ်ငနး်အတွက် ILO Helpdesk - စီးပွားေရးလုပ်ငနး်�ငှ့ ်

စုေပါငး်ည�ိ��ငိး်ေတာငး်ဆိုြခငး်၊ https://www.ilo.org/ empent/areas/business-

helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_CB_EN/lang--en/index. htm 

► စီးပွားေရးလုပ်ငနး်အတွက် ILO Helpdesk - စီးပွားေရးလုပ်ငနး်�ငှ့ ်

ရင့က်ျက်ေသာလုပ်ငနး်ခွငဆ်က်ဆေံရး၊ 

https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/tools-resources/WCMS_ 

DOC_ENT_HLP_CB_FAQ_EN/lang--en/index.htm#Q5 

► UN Global Compact ၏အလုပ်အကိုငဆ်ိုငရ်ာအေြခခံစည်းမျဥ်းများ – 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်အတွက်လမ်း��နမ်� (၂၀၀၈)၊ စာမျက်�ာှ ၁၉ကို�ကည့်ပါ၊ 

http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_101246/ lang--en/index.htm 

► လွတ်လပ်စွာအသငး်အပငး်ဖွဲ�စည်းပုိငခ်ွင့�်ငှ့ ် စုေပါငး်ည�ိ��ငိး်ေတာငး်ဆိုြခငး် 

အတွက်ပုိမုိေကာငး်မွနေ်သာအလုပ်အကိုင ် လမ်း��န ် စာရွက်၊ 

https://betterwork.org/portfolio/guidance-sheets-on-labour-regulations/ 

► အလုပ်သမားေရးရာအြငငး်ပွားမ�စနစ်များ - လုပ်ကိုငစွ်မ်းေဆာငရ်ည် 

http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_214128/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_214128/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/code-of-practice/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/code-of-practice/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/code-of-practice/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/code-of-practice/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_215344.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_215344.pdf
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_FOA_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_FOA_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_FOA_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_FOA_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_CB_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_CB_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_CB_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_CB_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/tools-resources/WCMS_
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/tools-resources/WCMS_DOC_ENT_HLP_CB_FAQ_EN/lang--en/index.htm#Q5
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_101246/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_101246/lang--en/index.htm
https://betterwork.org/portfolio/guidance-sheets-on-labour-regulations/


 

တိုးတက်မ�အတွက်လမ်း��နမ်ျား(၂၀၁၃)၊ စာမျက�်ာှ ၁၇၃-၁၉၀ ကို�ကည့်ပါ၊ 

http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/ 

WCMS_211468/lang--en/index.htm 

► COVID-19ြပန ့ပွ်ားမ�ကိုကာကွယ်ရန၊် အသက်ေမွး၀မ်းေ�ကာငး်များ 

�ငှ့ြ်ပနလ်ည်ထေူထာငေ်ရးကိုအေထာက်အကူြပုသည့် အလုပ်�ှင ် �ငှ့အ်လုပ်သမားများ 

ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်မ�များ (၂၀၂၀)၊ https:// www.ilo.org/global/topics/collective-

bargaining-labour-relations/publications/ WCMS_749844/lang--en/index.htm 

http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_211468/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_211468/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/publications/WCMS_749844/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/publications/WCMS_749844/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/publications/WCMS_749844/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/publications/WCMS_749844/lang--en/index.htm


60 �ိငုင်စံံုအေြခစိုက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွစည်းမျဥ်းများ�ငှ့ ်လူမ�ဘ၀မူ၀ါဒဆိုငရ်ာ သံးုပွင်ဆ့ိုငေ်�ကညာစာတမ်း (MNE Declaration) 
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