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2016 ခ ုႏွ စ္၊ ဒဇီင္ဘာလ  

 

Nielsen သည္ ဂ ဏ္သ ကိၡာရ ိမ ုႏွ င္္ွ   လူမ ေွရးတာဝန္ယူမ တိ ႔ုႏွ င္္ွ  ပတသ ကၿပီး အျမင္္ွ  မားဆ  း စ သတမွတခ်ကမ်ားကိ  

ေွပးစစမ္ွးမည္ဟု အာမခ ထားပါသည္။ ကၽ ုႏွ ွ္ပ္ိ ု႔သည္ အလားတူ စ သတမွတခ်ကမ်ားကိ  ရရ ိုႏွိွ  င္ရန္အၽတက္ 

ကၽ ုႏွ ွ္ပ္ိ ု႔ုႏွ င္္ွ  အတူ လ ပငန္ွးလ ပ္ေွဆာင္မည္ွ   ွျပင္ပအဖ ြဲ႕မ်ားလိ အပပါသည္။  ေေထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူ 

က်င္္ွ  ဝတစည္ွးမ်ဥ္ွး (က်င္္ွ  ဝတ)္ ၽတင္္ Nielsen သိ ႔ က န္ပစၥည္ွးမ်ား သ ွ႔ိမဟ တ္ ဝန္ေွဆာင္မ မ်ား 

ေွပးေွနသူအားလ ွ ွးွုႏွ င္္ွ   သကဆ ုွင္ိ္ေွသာ ေအေၽထၽထလိ အပခ်ကမ်ားကိ  ေွ ာွ္ွျပထားပါသည္။ 

ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူုႏွ င္္ွ   Nielsen တိ ႔အၾကား ခ် ်ဳပဆ ုွထိားသည္ွ   သးီသန္႔စာခ် ်ဳပ္ ပ္င္္ ပါဝင္္ေွသာ 

စည္ွးကမ္ွးခ်ကမ်ားၽတင္္ ထိ တူညေီွသာ ေအၾကာင္္ွးအရာမ်ား႔ကိ  ရည္ညႊန္ွးသည္ွ   ွျ ည္ွ  စစက္ွျပဌာန္ွးခ်ကမ်ား 

ပါဝင္္ေွကာင္္ွး ပါဝင္္ွုႏွ ွ ငိ္ သည္။ ေက်င္္ွ  ဝတ္တ္င္္ ေွ ာွ္ွျပထားသည္ွ   မည္သည္ွ  ွ ျပဌာန္ွးခ်ကက မ  သးီသန္႔စာခ် ်ဳပထြဲ ၽတင္္ 

သတမွတ္ွျပဌာန္ွးထားေွသာ ပိ မိ တိေက်သာ ွျပဌာန္ွးခ်ကမွန္သမ ်ကိ  အစားထိ းုႏွ ွငိ္မည္မဟ တသ ကြဲ သ ွ႔ိ ေက်င္္ွ  ဝတ္ွုႏွ င္္ွ   

သးီသန္႔ စာခ် ်ဳပ္၏ ွျပဌာန္ွးခ်ကမ်ားအၾကား ေွရ ေ႕နာက္ မဆေီွလ်ာွ္မ  ရ ိလာပါက စာခ် ်ဳပပါွျပဌာန္ွးခ်ကမ်ားကသာ 

အတည္ွျ စသည္။  ေက်င္္ွ  ဝတသ ည္ မည္သည္ွ  ဥေပဒကိ မ  အစားထိ းရန္ မဟ တပါ။  ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ ၎တ ွ႔ိ 

လ ပငန္ွးေွဆာင္င္ရကသ ည္ွ   တရားစရီင္င္ခင္္ွ   နယ္ေွွျမအၽတင္္ွး ွျပဌာန္ွးထားေွသာ ဥေပဒုႏွ င္္ွ   

စည္ွးမ်ဥ္ွးစည္ွးကမ္ွးအားလ  းကိ  လိ ကနာေွဆာင္င္ရကရမည္။ 

အလီေကထ ရာနစလုပငန္ွးနယပယ္ ွုႏွိွ  င္င သားမဟာမိတအ ဖ ြဲ႕၏က်င္္ွ  ဝတစည္ွးမ်ဥ္ွး ွုႏွ င္္ွ  စးီစပားေွရးုႏွ င္္ွ   

လူ႕အစခင္္ွ  ေအရးေအပၚ က လသမဂၢ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ ဥေပဒသမ်ားုႏွ င္္ွ   အည ီ ေက်င္္ွ  ဝတ္တ္င္ပါရ ိေွသာ 

ွျပဌာန္ွးခ်ကမ်ားသည္လ ပငန္ွးစခင္္ ေအွျခခ  ဥေပဒသမ်ားုႏွ င္္ွ   အစခင္္ွ  ေအရးမ်ားအၽတက္ ILO ေမ ၾကညာခ်က္ 

ွုႏွ င္္ွ  လူ႔အစခင္္ွ  ေအရးအၽတက္ UN ၏ တစကမၻာလ  းဆ ွငိ္ရာေွၾကညာခ်က္တိ ႔အပါအဝင္္ အဓိကုႏွိွ  င္င တကာဆိ င္ရာ 

လူ႔အစခင္္ွ  ေအရးစ သတမွတခ်ကမ်ားထြဲမ  ေွကာက္ွုႏွ တ္ ရယူထားွျခင္္ွးွျ စပါသည္။  

http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
https://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles
https://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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A. လ ပသားထ   

ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ ွုႏွိွ  င္င တကာဆိ င္ရာ လူ႔အစခင္္ွ  ေအရးစ သတမွတခ်ကမ်ားုႏွ င္္ွ  အညီ 

အလ ပသမားမ်ား၏ လူ႔အစခင္္ွ  ေအရးကိ  ထန္ိွးသိမ္ွးရန္ွုႏွ င္္ွ   ၎တိ ႔အား ဂ ဏ္သ ကိၡာုႏွ င္္ွ   

ေွလးစားမ တိ ႔ုႏွ င္္ွ   ဆကဆ  ရန ္အာမခ ၿပီးွျ စပါသည္။ ၎သည္ ယာယီ၊ ေအွျပာင္္ွးေအရႊ႕၊ ေွက်ာင္္ွးသား၊ 

စာခ် ်ဳပ္၊ တိ က္႐ိုိ ကလ ုပက ုွင္ိ္ေွေနသာ ဝန္ထမ္ွးမ်ားုႏွ င္္ွ   အျခားေွသာ အလ ပသမား အမ် ိ ်ဳးအစားအားလ ွ ွးအၽတက္ 

အက် ်ဳ  းဝင္ပါသည္။  

 

မျ ေစမနလ ွကိနာေွဆာင္င္ရကရမည္ွ   လ ပသားစ သတမွတခ်ကမ်ားမ ာ-  

 

1) သြတ္လ ပပစာ ေးပ းခ်ယ္ားေးြာ အြပုအက ငု္ - ၽတန္ွးအားေွပးထားေွသာ၊ (ေအၾၽကးွျ င္္ွ   လ ပခု ွင္ိ္ွးွျခင္္ွး 

အပါအဝင္္) တစခု ခ ွျ င္္ွ   ခ်ည္ေွွုႏွ ွ ာင္ထားေွသာ သိ ႔မဟ တ္ စာခ် ်ဳပခ် ်ဳပဆ ုွ ိ လ ပကုွငိ္ရသည္ွ   လ ပသား၊ 

စတိဆ ုႏၵမပါေွသာ အက်ဥ္ွးခ်ခ လ ပသား၊ ကၽ န္ သိ ႔မဟ တ္ လူက န္ကူးခ ထားရသည္ွ   ဝန္ထမ္ွးမ်ားက ွ ိ

အသ ွ  ွ းမျပ်ဳရ။ ယင္္ွးၽတင္္ လ ပသား သိ ႔မဟ တ္ ဝန္ေွဆာင္မ မ်ားအၽတက္ ွ ျခိမ္ွးေွွျခာကမ ၊ ၽတန္ွးအားေွပးမ ၊ 

အတင္္ွးအက်ပခိုင္္ွးေွစမ ၊ ွျ ားေွယာင္္ွးမ  သိ ႔မဟ တ္ လိမလည္မႈ စသည္ွ  နည္ွးလမ္ွးမ်ားွျ င္္ွ   

လူပ ဂၢိ ်ဳလမ်ားအား သယယ ူပိ ေ႔ဆာင္္ွျခင္္ွး၊ ခိ လ ွ စခင္္ွ  ေွပးွျခင္္ွး၊ ခန္႔အပ္ွျခင္္ွး၊ လႊွြဲေွွျပာင္္ွးွျခင္္ွး 

သိ ႔မဟ တ္ လကခ ေွခၚထားွျခင္္ွးတိ ႔ပါဝင္ပါသည္။ 

  

● အလ ပခန္႔အပမ ၏ တစစတ္ိစပု ွင္ိ္ွးအျ စ္ ဝန္ထမ္ွးၽကွမ္်ွးက်င္သည္ွ   ဘာသာစကားွျ င္္ွ   

ေွရးသားထားေွသာ အလ ပခန္႔အပမ ဆ ွငိ္ရာ စည္ွးကမ္ွးခ်ကမ်ားအား ၎တ ွ႔ိထ  ပ  ပ ွိွ းေွပးရပါမည္။ 

ွုႏွိွ  င္င ေွွျပာင္္ွးေွရႊ႕အလ ပသမားမ်ား၏ ကိစၥရပ္ပင္္္ ၎အလ ပသမား၏ မလူုႏွိွ  င္င မ  မၽထကကခာမီ 

ေစည္ွးကမ္ွးခ်ကမ်ားက ွ ိေွပးပ ွ႔ိထားရမည္။  

● အလ ပအားလ  းသည္ မိမိေသဘာဆုႏၵေအလ်ာက္ လ ပကိ ုင္္ွျခင္္ွးွျ စရမည္ွျ စၿပီး အလ ပသမားမ်ားသည္ 

မည္သည္ွ  အခ်န္ိ၌မဆိ  အလ ပမွ ၽထကပုွငိ္င္ခင္္ွ   သိ ႔မဟ တ္ ၎တိ ႔၏ အလ ပကိ ု ၽလတလ င္ပစာ အဆ  းသတပုွငိ္င္ခင္္ွ   

ရ ိရမည္။ အလ ပသမားမ်ားသည္ အလ ပ္ပ္င္္ ပါဝင္လုပက ုွငိ္ရျ ခင္္ွး မရ ိသည္ွ  အခါ လ ပငန္ွးစခင္္ သိ ႔မဟ တ္ 

အပ္ိေွဆာင္မ ွ ၽလတလ င္ပစာၽထတ္ကသ ားုႏွိွ  င္ရမည္ွျ စၿပီး ၎တိ ႔၏ ေအွျခခ  ၽလတလ ပမ မ်ား (ဥပမာ- အမိသာ 

ၽသားွျခင္္ွး၊ ေွေရသာက္ွျခင္္ွး၊ စသည္) အား အက် ိ ်ဳးေအၾကာင္္ွးမခ ွငိ္လ ွ  ဘြဲ 

ကန္႔သတ္ားွျမစ္ွျခင္္ွး မျပ်ဳလ ပရ။ 



 

3 
 

 

● ဥေပေဒၾကာင္္ွးအရ သမ္ိွးဆည္ွးထားွျခင္္ွး၊ ထန္ိွးသမ္ိွးထားွျခင္္ွးမဟ တပါက အစိ းရမ  

ထ တ္ေွပးထားေွသာ ေအထာကအ ထားလကမွတ္၊ ွ ုႏွ ွ ငိ္ င ကူးလကမွတမ်ား သိ ႔မဟ တ္ အလ ပပါမစမ်ားစသည္ွ   

ေအထာကအ ထား သိ ႔မဟ တ္ ွုႏွိွ  င္င ၽတင္္ွးေွနထိ င္္ွျခင္္ွးဆိ င္ရာ စာင္ြကစာတမ္ွးမ်ားအား 

အလ ပရငွ္မာ်းုႏွ င္္ွ   ေွအးဂ်င္္ွ  မ်ားက လက္ဝယသ ိမ္ွးထားွျခင္္ွး သိ ႔မဟ တ္ တနည္ွးအားွျ င္္ွ   

 ်ကဆ ီးွျခင္္ွး၊    းၽကယထ ားွျခင္္ွး၊ သမ္ိွးယူွျခင္္ွး သိ ႔မဟ တ္ ဝန္ထမ္ွးမ်ားမ  

ရယူသ ွ  ွ းဖစြဲ ြဲလ ွသိည္ွ  အခါ  ွျင္င္္ွးဆိ ွျခင္္ွးတိ ႔ မျပ်ဳလ ပရ။  

● အလ ပသမားမ်ားသည္ ၎တိ ႔အား အလ ပခန္႔အပမ အၽတက္ အလ ပရငွ္မာ်း သိ ႔မဟ တ္ ေွအးဂ်င္္ွ  မ်ားထ  

အလ ပခန္႔အပခ သိ ႔မဟ တ္ အျခားသကဆ ိုင္ရာ အေခၾကးေွစင္မ်ားကိ  ေွပးရန္မလိ အပပါ။ ယင္္ွးသ ွေိ႔သာ 

အ  ွိွ းအခမ်ားက ွ ိ အလ ပသမားမ်ားက ေွပးရသည္ဟု ေွၽတ႕ရ ိရပါက ထ ွ အိေခၾကးေွစင္မ်ားက ွိ 

အလ ပသမားမ်ားထ  ွျပန္လည္ေွပးအပရမည္။  

 

2) ြကငယ္ အြပုသမားမ်ား - ေကလးအလ ပသမားမ်ားကိ  ေွထာကပ  မ  ၽကင္္ွးဆက္၏ မည္သည္ွ  အဆင္္ွ  ၽတင္မ ွ

အသ  းမျပ်ဳရပါ။ “ေကလး” ဟူသည္ွ   ေွဝါဟာရသည္ အသက္ 15 ွုႏွ စ္ေွအာက္ သိ ႔မဟ တ္ 

မျ ေစမနၿပီးေွွျမာကရမည္ွ  အတန္ွးပညာ ၿပီးေွွျမာကထ ားရမည္ွ   အသကအ င္ြယ္ေွအာက္ သိ ႔မဟ တ္ 

ွုႏွိွ  င္င ၽတင္္ အလ ပလ ုပရန္ စခင္္ွ  ွ ျပ်ဳထားသည္ွ   အင္ယဆ  ုးအသကအ င္ြယ္ေွအာက္၊ မည္သည္ကပင္္ အႀကီးဆ  းွျ စပါေွစ၊ 

ထိ အသကအ င္ြယ္ေွအာကမွ မည္သည္ွ  ပ ဂၢိ ်ဳလက ိုမဆိ  ရည္ညႊန္ွးပါသည္။ အသက္ 18 ွုႏွ စ္ေွအာကအ လ ပသမားမ်ား 

(သကငယ္ အလ ပသမားမ်ား) သည္ ညဘကအဆ ွင္ိ္ွးွုႏွ င္္ွ   အခ်နိ္ပို ဆင္္ွးွျခင္္ွးတိ ႔အပါအဝင္္ ၎တိ ႔၏ 

က်န္ွးမာေွရး သိ ႔မဟ တ္ လ  ွျခ ွ်ဳေွရးတိ ႔ကိ  အုႏွ ရာယရ ွိေွစုႏွိွ  င္သည္ွ   အလ ပ္ိ ု႔ကိ  မလ ပ္ေွဆာင္ရပါ။ 

ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ သကဆ ိုင္ရာ ွျပဌာန္ွး ဥေပဒုႏွ င္္ွ   စည္ွးမ်ဥ္ွးစည္ွးကမ္ွးမ်ားုႏွ င္္ွ  အညီ 

ေွက်ာင္္ွးသားမ တ္မ္ွးမ်ား၊ ပညာေွရးဆိ င္ရာ ပါတနာမ်ားအား ေအသးစတိက ်က် ေွလ လာဆန္ွးစစထားမ ုႏွ င္္ွ   

ေွက်ာင္္ွးသားမ်ား၏ အစခင္္ွ  ေအရးကိ  ကာၽကယထ ိန္ွးသမ္ိွးမ မ တဆင္္ွ   ေွက်ာင္္ွးသား အလ ပသမားမ်ားအၽတက္ 

သင္္ွ  တင္္ွ  မ န္ကန္ေွသာ စမီ ခန္႔ဖခြဲမ ကိ  ေွသခ်ာေွအာင္္ေွဆာင္င္ရက္ေွပးရပါမည္။ 

ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ ေွက်ာင္္ွးသား အလ ပသမားအားလ  းအၽတက္ သင္္ွ  ေွလ်ာွ္ေွသာ 

ေအထာကအ ပ  ုႏွ င္္ွ   ေွလ က်င္္ွ  သင္ၾကားေွပးွျခင္္ွးတိ ႔ကိ  ပ  ပိ းေွပးရပါမည္။ သကဆ ိုင္ရာွျပတ္ည္္င္္ွးဥေပဒၽတင္္ 

သတမွတမထားပါက ေွက်ာင္္ွးသား လ ပသားမ်ား၊ အလ ပသင္မာ်းုႏွ င္္ွ   ပညာသင္အလ ပသမားမ်ားအၽတက္ လ ပအားခုႏ န္ွးသည္ 

ညေီမ ်သာ သိ ႔မဟ တ္ အလားတူ တာဝန္မာ်းကိ  ထမ္ွးေွဆာင္္ေွနသည္ွ   အျခား အလ ပ္ဝင္္-အဆင္္ွ   

အလ ပသမားမ်ားုႏွ င္္ွ   တူညေီွသာ လစာုႏ န္ွးွျ စရပါမည္။  
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3) အြပ်္ု  န ာ်း - အလ ပလုပရမည္ွ   သတင္္ွးပတမ်ားသည္ ွုႏွိွ  င္င ၽတင္္ွးဥေပဒမ  သတမွတထ ားသည္ွ   

အမ်ားဆ  းကာလက ွ ိ ေမက်ာွ္ၽလန္ရမည္ွျ စၿပီး ေအရးေွပၚ သိ ႔မဟ တ္ ထးူွျခားသည္ွ   ေအွျခေအနမ်ားမ  

လလြဲ၍ အခ်နိ္ပို အပါအဝင္္ တစပတလွ ်င္္ နာရီ 60 ထကမပိ ရပါ။ အလ ပသမားမ်ားသည္ ခ ုႏွ စရကလွ ်င္္ အနည္ွးဆ  းပိတရက္စရက္ 

စခင္္ွ  ွ ျပ်ဳခ်ကရရ ိရပါမည္။  

 

4) ြစာာႏး င္း ံ့ ခပစားခခင္း ံ့မ်ား - အလ ပသမားမ်ားသိ ေ႔ပးအပထားသည္ွ   နစနာေွၾကးမ်ားသည္ 

အနည္ွးဆ  းလ ပခလစာမ်ား၊ အခ်နိ္ပို  နာရီမ်ားုႏွ င္္ွ   တရားဝင္္ ေွထာကခ ထားသည္ွ   အက် ိ ်ဳးအျမတမ်ားုႏွ င္္ွ   

ဆက္ွုႏစွယသ ည္ွ  အရာတိ ႔အပါအဝင္္ သကဆ ိုင္ရာ လ ပအားခ ဥေပဒအားလ  းုႏွ င္္ွ   ကိ ကည ီမ ွ ရိွ ရပါမည္။ 

ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ ွုႏွိွ  င္င ၽတင္္ွးရ ိ ဥေပဒမ်ားုႏွ င္္ွ  အညီ အလ ပသမားမ်ားအား အခ်နိ္ပို ေွၾကး 

ေွပးရမည္။ စည္ွးကမ္ွးထိန္ွးသိမ္ွးသည္ွ   ေွဆာင္င္ရကခ်ကအ ျ  စ္ လစာထြဲမ  ွျ တ္ေွတာက္ွျခင္္ွးမ်ားကိ  

စခင္္ွ  မျပ်ဳပါ။ လ ပ္ေွဆာင္ရသည္ွ  အလ ပအ ၽတက္ တိက်မ န္ကန္ေွသာ နစနာေွၾကးက ွ ိ ေွပးအပထားွျခင္္ွးရ ိမရ ိ 

စစိစအတည္ွျပ်ဳုႏွ ွငိ္ရန္ အခ်ကအ လက္ွျပည္ွ  ွ ျပည္ွ  စ ွ  စ ွ  ပါဝင္ၿပီး အခ်နိ္မနွ္ ထ ုတ္ေွပးေွသာ၊ နားလတ္ည္လယ္ေွသာ 

လစာရ င္္ွးတမ္ွးက ွ ိ လစာေွပးသည္ွ  ကာလတ ွင္ိ္ွးအၽတက္ အလ ပသမားမ်ားထ  ေွပးအပရမည္ွျ စသည္။ 

ယာယီ၊ ေွစလႊတ္ွျခင္္ွးွုႏွ င္္ွ   ွျပင္ပမ  ေွခၚယူခန္႔အပထားသည္ွ   လ ပသားတိ ႔ အသ  းွျပ်ဳမ အားလ  းသည္ 

ွုႏွိွ  င္င ၏ ဥေပဒုႏွ င္္ွ   အညီွျ စရပါမည္။  

 

5) ြြူားခ်င္းးစာနာေးြာ ဆကဆ ပမႈ - အလ ပသမားမ်ားအား လိင္ပို င္္ွးဆိ င္ရာ ေအုႏွ ွ ာင္္ွ  အယ က္ေွပးမ ၊ 

လိင္ပို င္္ွးဆိ င္ရာ အၾကမ္ွး ကမ ၊ ႐ိုိ က္ွုႏွ က္ွျပစဒဏ္္ေွပးမ ၊ စတိပိုင္္ွးဆိ င္ရာ သိ ႔မဟ တ္ ႐ို ပပိုင္္ွးဆိ င္ရာ 

အက်ပကိ ုင္္မႈ သိ ႔မဟ တ္ ွုႏွ တပိုင္္ွးဆိ င္ရာ ေွစာွ္ကားမ တိ ႔အပါအဝင္္ ေအုႏွ ွ ာင္္ွ  အယ က္ေွပးေွသာ 

သ ွ႔ိမဟ တ္ လူသားခ်င္္ွးမစာနာေွသာ ဆကဆ  မ က ွ ိ မျပ်ဳလ ပရရ ွ သာမက ထ ွ သိ ွေိ႔သာ 

ဆကဆ  မ မ် ိ ်ဳးွျပ်ဳလ ပမည္ဟုလည္ွး ွျခိမ္ွးေွွျခာက္ွျခင္္ွးမျပ်ဳရ။ ေလိ အပခ်ကမ်ားက ွ ိ ပ  ပ ွ ိွ းေွပးရန္အၽတက္ 

စည္ွးကမ္ွးထန္ိွးသမ္ိွးမ ဆ ွငိ္ရာ မဝူါဒမ်ားုႏွ င္္ွ   လ ပငန္ွးစဥမ်ားအား ရ င္္ွးရ င္္ွးလင္္ွးလင္္ွးသတမွတထ ားရ ိၿပီး 

အလ ပသမားမ်ား သရိ ိုႏွ ွ ငိ္ ရန္ ေွွျပာွျေပပးထားရပါမည္။  

 

6) ခခြဲး ခားဆကဆ ပမႈမရ  း ခင္းး - ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ အလ ပသမားမ်ားအား ဂ ဏ္သ ကိၡာုႏွ င္္ွ   

ေွလးစားမ တိ ႔ျ င္္ွ   ဆကဆ  ရမည္ွျ စၿပီး ေအုႏွ ွ ာင္္ွ  အယ က္ွုႏွ င္္ွ   အၾကမ္ွး ကမ တိ ႔ ကင္္ွးေွဝးသည္ွ   
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လ ပငန္ွးစခင္္ ပတ္ဝန္ွးက်င္စ္ခု ကိ  ပ  ပိ းေွပးရပါမည္။ ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ ဝန္ထမ္ွးတစ္ဦး၏ 

အလ ပအကိ င္င္စမ္ွးေွဆာင္ရည္ွုႏွ င္္ွ   မသကဆ ို င္သည္ွ   အဂၤွါရပမ်ားေအပၚေအွျခခ ၍ ဖခြဲွျခားၿပီး 

အလ ပခန္႔အပ္ွျခင္္ွး သိ ႔မဟ တ္ အလ ပ္ေွခၚယူွျခင္္ွးတ ွ႔ိက ွ ိ မျပ်ဳလ ပရ။ ဘာသာေွရးဆိ င္ရာ 

ေဓလ ထ ွ  ွးစ မ်ားေွဆာင္င္ရကရ န္အၽတက္ အလ ပသမားမ်ားအား သင္္ွ  ေွလ်ာွ္ေွသာ ေွနရာထိ င္ခင္္ွး ပ  ပိ းရမည္။ 

ထိ ႔အျပင္္ အလ ပသမားမ်ား သိ ႔မဟ တ္ အလ ပခန္႔အပမည္ွ   အလ ပသမားမ်ားအား ဖခြဲွျခားဆကဆ  သည္ွ  ပ  စ မ် ိ ်ဳးွျ င္္ွ   

ေွဆးစစ္ွျခင္္ွး သိ ႔မဟ တ္ ႐ို ပပိုင္္ွးဆိ င္ရာ စစ္ေွဆးွျခင္္ွးမ်ားကိ မျပ်ဳလ ပရပါ။  

 

7) အြင္းးအခ ြဲ႔သတ္င္ သြတ္လ ပပစာ ပါဝပငင္္း ံ့ - ေွဒသၽတင္္ွး ဥေပဒုႏွ င္္ွ  အည ီ အလ ပသမားမ်ား 

က ွယ္ိုွင္ိ္ေွင္ြးခ်ယသ ည္ွ   အလ ပသမား သမဂၢမ်ားက ွကိိ  ဖ ြဲ႔စည္ွးစခင္္ွ  ၊ ၎အဖ ြဲ႕မ်ားၽတင္္ ပါဝင္င္ခင္္ွ  ၊ 

အလ ပသမားုႏွ င္္ွ   အလ ပရငွ္ ္ုွ႔ိအၾကား ေွၽဆးေွွုႏစွွးစခင္္ွ  ွ ုႏွ င္္ွ   ၿင္မ္ိွးခ်မ္ွးစစာ စ ေွဝးမ ၽတင္္ 

ပါဝင္င္ခင္္ွ  က ွ ိ ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားက ေွလးစားရမည္ွျ စသည္ွ  အျပင္္ ထိ လ ပ္ေွဆာင္ခက်မ်ားက ွိ 

မလ ပ္ေွဆာင္ရန္ အလ ပသမားမ်ား၏ ေွင္ြးခ်ကယခင္္ွ  ကိ လည္ွး ေွလးစားရပါမည္။ အလ ပသမားမ်ား 

ွုႏွ င္္ွ  /သိ ႔မဟ တ္ ၎တိ ႔၏ ကိ ယစားလ ယမ်ားသည္ အလ ပအက ွင္ိ္ ေအွျခေအနမ်ားုႏွ င္္ွ   စမီ ခန္႔ဖခြဲမ ဆ ွငိ္ရာ 

က်င္္ွ  သ ွ ွ းေွဆာင္င္ရကခ်ကမ်ားုႏွ င္္ွ   ပတသ ကၿပီး ၎တ ွ႔ိ၏ စတိက ူးစတိသ န္ွးမ်ားုႏွ င္္ွ   စ ွ ိွ းရိမမ မ်ားက ွ ိ

စမီ အ ပခ် ်ဳပမ ပ ွင္ိ္ွးွုႏွ င္္ွ  အတူ စပင္္ွ  လင္္ွးစစာဆတ္ကသ ယ္ေွွျပာဆ ွၿိပီး ဖခြဲွျခားဆကဆ  မ ၊ လက္ ု႔ျပန္မ ၊ 

ၿခိမ္ေွွျခာကမ  သိ ႔မဟ တ္ ေွွုႏွ ွ ာင္္ွ  ယ ကမ တိ ႔အား ေွၾကာကကရ ႕ရန္မလ ွဘိြဲ ေွဝမ ်ုႏွိွ  င္ရပါမည္။  

 

B. ကန်္ွးမာေွရးုႏွ င္္ွ   ေွဘးကင္္ွးလ ွ ွ ျခ ွ်ဳေွရး  

ေွထာကပ  ေွ႔ပးၽသင္္ွးသူမ်ားေအန္ျ င္္ွ   အလ ပ္ွုႏွ င္္ွ  ဆိ င္္ေွသာ ေွဘးကင္္ွးလ  ွျခ ွ်ဳေွရး 

(အုႏွ ရာယ္ွျ စ္ွုႏွ ွ င္ိ္ေွခ်ရ ိေွသာ အရာမ်ားုႏွ င္္ွ   အလ ပသမားမ်ား ထေိွၽတ႕မိွျခင္္ေွစရန္ 

ကန္႔သတ္ွျခင္္ွး)၊  ေအရးေွပၚအၽတက္ အရန္အသင္္ွ  ရ ိမ  (အလ ပသမားအား 

ေွလ က်င္္ွ  သင္ၾကားေွပးွျခင္္ွးွုႏွ င္္ွ   လ ပထ ုးလ ပနည္ွးမ်ား အပါအဝင္္ ေအရးေွပၚအစအီစဥမ်ားုႏွ င္္ွ   

တ  ႔ျပန္လုပ္ေွဆာင္ရမည္ွ  လ ပငန္ွးစဥမ်ားအား ေအကာင္အထည္ေွ ာွ္ွျခင္္ွး)၊  အလ ပ္ေွၾကာင္္ွ   

ထခိိ ကဒဏ္ရာရရ ိမ ုႏွ င္္ွ    ်ားနာမ  ကာၽကယ္ွျခင္္ွးွုႏွ င္္ွ   အစရီင္ခ တင္္ွျပျခင္္ွး၊ စကရ ွ ၽတင္္ 

က်န္ွးမာေွရးုႏွ င္္ွ  ညတီ္ညတ္ေွသာ ပတ္ဝန္ွးက်င္္ွျ စ္ေွေစရး (ဓာတ ၊ ဇီဝုႏွ င္္ွ   ႐ိုူပဆိ င္ရာ ပစၥည္ွးမ်ားအား 

ထန္ိွးခ် ်ဳပ္ွျခင္္ွးွုႏွ င္္ွ   ၎တ ွ႔ိုႏွ င္္ွ   ထေိွၽတ႕မ မျ စ္ေွအာင္္ ကန္႔သတ္ွျခင္္ွး)၊  



 

6 
 

 

က ွယိခုႏၶာအသ ွ ွးွျပ်ဳရန္ လ ွအိပခ်ကအ ား ကန္႔သတ္ွျခင္္ွးွုႏွ င္္ွ   ေွလးလ ၿပီး အုႏွ ရာယရ ွိေွသာ 

စကပစၥည္ွးမ်ားအသ  းွျပ်ဳရာၽတင္္ ကာၽကယ္ေွစာင္္ွ  ေွရ ာကမ ေွပးွျခင္္ွး၊ သန္႔ရ င္္ွး၍ 

ေွဘးအုႏွ ရာယက င္္ွးေွသာ အလ ပပတ္ဝန္ွးက်င္စ္ခုကိ  ရရ ိုႏွိွ  င္မ  (သန္႔ရ င္္ွးေွသာ သန္႔စင္ခန္ွး 

အသ  းေအဆာင္မာ်း၊ အၽလယ္ကူ သယ္ေွဆာပ္င္သားုႏွိွ  င္္ေွသာ ေွရုႏွ င္္ွ   သန္႔ရ င္္ွးေွသာ 

အစားအစာွျပင္ဆင္မ မ်ား အပါအဝင္္) ွုႏွ င္္ွ   က်န္ွးမာေွရးုႏွ င္္ွ   လ  ွျခ ွ်ဳေွရးဆိ င္ရာ အခ်ကအ လကအ ၽတက္ 

ရ င္္ွးလင္္ွးေွသာ ဆတ္ကသ ယဆ ကဆ  ေွရးတ ွ႔ိ- အပါအဝင္္ ေွကာင္္ွးစမန္ေွသာ က်န္ွးမာေွရးုႏွ င္္ွ   

လ  ွျခ ွ်ဳေွရးဆိ င္ရာ က်င္္ွ  သ ွ ွ းေွဆာင္င္ရကမ မ်ားက ွ ိလ ပငန္ွးက႑အမ် ိ ်ဳးအစားအားလ  းထြဲသိ ႔ 

ေွပါင္္ွးစည္ွးထားရပါမည္။  

C. ပတ္ဝန္ွးကင်္ဆိ ုင္ရာ  

Nielsen သည္ ပတ္ဝန္ွးက်င္ကို ထန္ိွးသိမ္ွးကာၽကယ္ွျခင္္ွးွုႏွ င္္ွ   လူမ ေွရးဆိ င္ရာ တာဝန္ယူ 

လ ပ္ေွဆာင္မ မ်ားုႏွ င္္ွ  ပတသ ကၿပီး အာမခ ၿပီးွျ စသည္ွ  အျပင္္ ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားေအန္ျ င္္ွ  လည္ွး 

ထိ သိ ႔ပင္္ွျပ်ဳလ ပရန္ ကၽ ုႏွ ွ္ပ္ိ ု႔က အားေွပးပါသည္။ စခင္္ွ  ွ ျပ်ဳခ်က္ွုႏွ င္္ွ   အစရီင္ခ တင္္ွျပျခင္္ွးဆိ င္ရာ 

လိ အပခ်ကမ်ားအပါအဝင္္ ွျပဌာန္ွးထားေွသာ ပတ္ဝန္ွးက်င္ဆိ ုင္ရာ ဥေပဒမ်ားုႏွ င္္ွ   

စည္ွးမ်ဥ္ွးစည္ွးကမ္ွးမ်ားအားလ  းကိ  ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားေအန္ျ င္္ွ   

လိ ကနာေွစာင္္ွ  ထိန္ွးေွစလိ ပါသည္။ ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ စစမ္ွးအင္ကုွ ိ အက် ိ ်ဳးရ ိရ ိုႏွ င္္ွ   

ထထိေိွရာက္ေွရာက္ သ ွ  ွ းဖစြဲရန္ွုႏွ င္္ွ   စစမ္ွးအင္သ ုးဖစြဲမ ုႏွ င္္ွ    န္လ ုအိမဓာတ္ေွစင္႔ ထ တလ ုပမ မ်ားကိ  ေွလ ်ာ ခ်ရန္ 

ၽတက္ေွခ်ကိ က္ေွသာ နည္ွးလမ္ွးမ်ားကိ  ရ ာေွစ ရပါမည္။   

ကၽ ုႏွ ွ္ပ္ိ ု႔၏ က န္ထုတလ ုပမ အၽတက္ ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားေအန္ျ င္္ွ   - ညစညမ္ွးမ  

ကာၽကယ္ွျခင္္ွးွုႏွ င္္ွ   ရင္္ွးွျမစသ ွ ွ းဖစြဲမ  ေွလ ်ာ ခ်ျခင္္ွး၊ အုႏွ ရာယရ ွိေွသာ ပစၥည္ွးမ်ားုႏွ င္္ွ   

ဓာတ ပစၥည္ွးမ်ားအား ေွဘးကင္္ွးေွအာင္္ ကိ ပ္င္ယ္္ွျခင္္ွး၊ သိ ေွလ ာင္္ွျခင္္ွး၊ ေွရႊေ႕ွျပာင္္ွးွျခင္္ွး၊ 

အသ  းွျပ်ဳွျခင္္ွးွုႏွ င္္ွ   စစန္႔ပစ္ွျခင္္ွး၊ စစန္႔ပစ္ေွရမ်ားအား ထန္ိွးခ် ်ဳပသ ုးဖစြွဲ ျခင္္ွးွုႏွ င္္ွ   

သ ွ  ွ းဖစြဲမ ေွလ ်ာ ခ်ျခင္္ွး၊ (ေအစင္႔ျပပ္န္လယ္ေွသာ ေွအာွ္ဂြဲနစ္ ဓာတ ပစၥည္ွးမ်ား၊ ေွလမ တဘ ူးမ်ား၊  

ပ်ကစီးယ ွၽိယင္္ွးေွစတတ္ေွသာ ပစၥည္ွးမ်ား၊ အမ န္အမႊွာွးပစၥည္ွးမ်ား၊ အိ ဇ န္ွးလႊွာပါးေွစသည္ွ   

ဓာတ ေွဗဒပစၥည္ွးမ်ားုႏွ င္္ွ   မီးေွလာင္္ေွေစသာ ေွဘးၽထကပစၥည္ွးမ်ား အပါအဝင္္) 
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ေွလထြဲသ ွ႔ိထ တလ ႊတမ မ်ားအား ေွစာင္္ွ  ၾကည္ွ  စစ္ေွဆးွျခင္္ွးွုႏွ င္္ွ   ထန္ိွးခ် ်ဳပ္ွျခင္္ွးတ ွ႔ိ ွျပ်ဳလ ပရန္ 

လ ွအိပပါသည္။    

D. လ႕ူကင္်္ွ  ဝတ္ွုႏွ င္္ွ   ဂ ဏ္သ ကိၡာ 

ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားုႏွ င္္ွ   ၎တိ ႔၏ ကိ ယစားလ ယမ်ားသည္ ေွအာကပါတိ ႔အပါအဝင္္ 

လူ႕က်င္္ွ  ဝတမ်ားဆိ င္ရာ အျမင္္ွ  ဆ  းေွသာ စ သတမွတခ်ကမ်ားကိ  လကက ိုင္ထားရပါမည္- 

 

1) ြပုငန္းးေးဆာပငြကြာသတ္င္ ဂုဏ္သ  ကၡာရ  မႈာႏး င္း ံ့  ုး းးြားေးး  ာင္း ံ့မတ္္ေးြာ ေအရာင္းးအဝယ ာ်း 

လ ပငန္ွးအၽတက္ အျပန္အလ န္ေွဆာင္င္ရကမ အားလ ွ ွ းၽတင္္ ဂ ဏ္သ ကိၡာအၽတက္ အျမင္္ွ  ဆ  းေွသာ 

စ သတမွတခ်ကမ်ားကိ  လကက ို င္ကင္်္ွ  သ  းရမည္။ ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ Nielsen ၏ ေွ ာကသ ည္မ်ား၊ 

မိတ္ေွၽဆမ်ားုႏွ င္္ွ   အသင္္ွးအဖ ြဲ႔ဝင္မာ်းုႏွ င္္ွ   သကဆ ိုင္သည္ွ  အရာမ်ားအပါအဝင္္ ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ  

Nielsen သိ ႔ ဝန္ေွဆာင္မ မ်ားေွထာကပ  ေွပးသည္ွ   ွုႏွိွ  င္င အားလ  းမ  Nielsen ၏ စက္႐ို  ုႏွ င္္ွ   

လ ပငန္ွးဧရိယာမ်ားအၽတက္ အက် ်ဳ  းဝင္သည္ွ   ေဓလ ထ  းတမ္ွးမ်ား၊ စည္ွးကမ္ွးမ်ား၊ 

က်င္္ွ  သ ွ ွ းေွဆာင္င္ရကမ မ်ားုႏွ င္္ွ   က်င္္ွ  ဝတ္ စည္ွးကမ္ွးတိ ႔ကိ  ေွလးစားလိ ကနာရပါမည္။ 

 

ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ လ  းဝသည္ွးခ မည္မဟ တ္ေွသာ မဝူါဒ ထားရ ိရမည္ွျ စၿပီး လာဘစားမ ၊ 

အက်င္္ွ  ပ်က္ွျခစားမ ၊ ၿခိမ္ွးေွွျခာက္ေွစင္ညစမ ုႏွ င္္ွ   အလလြဲသ  းစားလ ပမ  အားလ ွ ွးက ွ ိတားွျမစရပါမည္။   

 

စးီစပားေွရးဆိ င္ရာ ဆတ္ကသ ယ္ေွဆာင္င္ရကမ အားလ  းကိ  စပင္္ွ  လင္္ွးွျမင္သာစစာ ေွဆာင္င္ရကရမည္ွျ စၿပီး 

ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူ၏ စးီစပားေွရးဆိ င္ရာ စာအ ပမ်ားုႏွ င္္ွ   မ တ္မ္ွးမ်ားၽတင္္ တိက်မ န္ကင္န္စာွျ င္္ွ   

ထည ွ ္ၽသင္္ွးထားရပါမည္။ ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ မည္သည္ွ   မ ားၽယင္္ွးေွသာ 

ကိ ယစားွျပ်ဳွျခင္္ွးကိ မ  မျပ်ဳလ ပရ သိ ႔မဟ တ္ Nielsen သိ ႔မဟ တ္ ၎၏ ေွ ာကသ ည္မ်ားပါဝင္္ေွနသည္ွ   လ ပငန္ွး 

သိ ႔မဟ တ္ ေွဆာင္င္ရကခ်ကမ်ားုႏွ င္္ွ   ပတသ ကၿပီး မ ားၽယင္္ွးေွသာ အခ်ကအ လက္ သိ ႔မဟ တ္ ေွဒတာတိ ႔ကိ  

Nielsen ထ  ပ  ပ ွိွ းေမပးရ။ ၎ၽတင္္ ေအၾကာင္္ွးအရာအား မ ားၽယင္္ွးစစာ ေွ ာွ္ွျပျခင္္ွး (သ ွ႔ိ) 

မ ားၽယင္္ွးေွသာ ေွဒတာကိ  ပ  ပိ းွျခင္္ွး သိ ႔မဟ တ္ အသ  းွျပ်ဳွျခင္္ွးတ ွ႔ိ ပါဝင္ပါသည္။ ပ  ပိးူသူမ်ားသည္ 

၎တိ ႔ ၽကွမ္်ွးက်င္ၿပီး ေအၽတ႔အၾက ွ်ဳရ ိသည္ွ   အလ ပကိ ုသာလကခ ရပါမည္။ Nielsen ွုႏွ င္္ွ  ၎၏ 

ေွ ာကသ ည္မ်ားအၽတက္ အရေည္အၽသးရ ိ ထ တက ုန္ပစၥည္ွးမ်ားုႏွ င္္ွ   ဝန္ေွဆာင္မ မ်ားကိ  

ပ  ပ ွိွ းေွပးေွၾကာင္္ွးွုႏွ င္္ွ   က်င္္ွ  ဝတ္ွုႏွ င္္ွ   ေွလ်ာွ္ညစီစာ ေွဆာင္င္ရက္ေွၾကာင္္ွး ေွသခ်ာေွစရန္ 
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လ ပငန္ွးပ ွင္ိ္ွး က်င္္ွ  သ ွ  ွးေွဆာင္င္ရကခ်ကမ်ားေအၾကာင္္ွးက ွ ိ

ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားထ  ေအၾကာင္္ွးၾကားရပါမည္။ 

 

ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူ၏ စးီစပားေွရးေွဆာင္င္ရကခ်ကမ်ားသည္ ေလိ အပခ်ကမ်ားုႏွ င္္ွ   ညတီ္ညတမ ရ ိေွၾကာင္္ွး 

ေွသခ်ာေွအာင္္ေွဆာင္င္ရကရန္ ေွစာင္္ွ  ၾကည္ွ  စစ္ေွဆးွျခင္္ွးွုႏွ င္္ွ   သတမွတ္ွျပဌာန္ွးသည္ွ   

လ ပငန္ွးစဥမ်ားအား ေအကာင္အထည္ေွ ာွ္ရပါမည္။ 

 

2) ြာဘစားမႈမရ  ရ  

ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ ေအမရိကန္ွျပည္ေွထာင္စု  ွုႏွိွ  င္င ွ ျခား အက်င္္ွ  ပ်က္ွျခစားမ အၽတက္ 

က်င္္ွ  သ ွ ွ းေွဆာင္င္ရကခ်ကမ်ား အက္ဥေပဒုႏွ င္္ွ   ယူေွကလာဘစားမႈ အက္ဥေပဒတိ ႔ အပါအဝင္္ သကဆ ိုင္ရာ 

ွုႏွိွ  င္င ၽတင္္ွးွုႏွ င္္ွ   ွုႏွိွ  င္င တကာ အက်င္္ွ  ပ်က္ွျခစားမ  တိ ကဖ်က္ေွရး ဥေပဒအားလ  းကိ  

လိ ကနာေွဆာင္င္ရကရပါမည္။ လာဘစားမ မ်ား သိ ႔မဟ တ္ မသင္္ွ  ေွလ်ာွ္ေွသာ သိ ႔မဟ တ္ မမ န္မကန္ေွသာ 

အက် ိ ်ဳးအျမတမ်ား ရရ ိေွစသည္ွ   အျခားနည္ွးလမ္ွးမ်ားအား ကတိွျပ်ဳွျခင္္ွး၊ ကမ္ွးလ မ္ွးွျခင္္ွး၊ 

စခင္္ွ  ွ ျပ်ဳွျခင္္ွး၊ ေွပးွျခင္္ွး သိ ႔မဟ တ္ လကခ ွျခင္္ွးတိ ႔ မျပ်ဳလ ပရပါ။ ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ 

စးီစပားေွရးလ ပငန္ွးကိ  ရရ ိရန္ သိ ႔မဟ တ္ ဆကလကထ ိန္ွးသိမ္ွးထားရန္ သိ ႔မဟ တ္ တစနည္ွးအားွျ င္္ွ   

မမ န္ကန္ေွသာ အက် ိ ်ဳးအျမတက ို ရရ ိရန္အၽတက္ မည္သည္ွ   တန္ဖို းရ ိေွသာအရာကိ မ  အျခားပ ဂၢိ ်ဳလ္စ္ဦးဦးထ  

ကတိွျပ်ဳွျခင္္ွး၊ ကမ္ွးလ မ္ွးွျခင္္ွး၊ စခင္္ွ  ွ ျပ်ဳွျခင္္ွး၊ ေွပးကမ္ွးွျခင္္ွး သိ ႔မဟ တ္ 

လကခ ွျခင္္ွးတိ ႔မျပ်ဳလ ပရပါ။  လ ပ္႐ိုိ းလ ပစဥ္ွျ စ္ေွသာ အစိ းရဆိ င္ရာ လ ပ္ေွဆာင္ခက်မ်ားအား 

ွျမန္ွျမန္ဆ န္ဆန္ေွဆာင္င္ရက္ေွစရန္ လ ပငန္ွးအဆင္္ေွွျေပခ်ာေွစမေ႕ေစရး ေွေစင္ပးမ မ်ားကိ လည္ွး မျပ်ဳလ ပရန္ 

တားွျမစထားပါသည္။ ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ အထတ္က္င္္ သတမွတထ ားသည္ွ  အတိ င္္ွး 

တိ က္႐ိုိ က္ေွဆာင္င္ရက္ွျခင္္ွးမ်ားမ  တားွျမစထားသည္ွ   အရာမ်ားက ွ ိလ ပ္ေွဆာင္ရန္ 

ွျပင္ပအဖ ြဲ႔အစည္ွးမ်ားုႏွ င္္ွ   ေွစ စပ္ေွဆာင္င္ရက္ွျခင္္ွးမျပ်ဳလ ပရပါ။ 

 

3) အခ်ကအြက ာ်း ထတ္ု္ေး ား္ေးး ပား ခင္းး 

ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူ၏ လ ပသား၊ က်န္ွးမာေွရးုႏွ င္္ွ   ေွဘးကင္္ွးလ  ွျခ ွ်ဳေွရး၊ ပတ္ဝန္ွးက်င္ဆိုင္ရာ 

က်င္္ွ  သ ွ ွ းေွဆာင္င္ရကခ်ကမ်ား၊ စးီစပားေွရးေွဆာင္င္ရကခ်ကမ်ား၊ ဖ ြဲ႔စည္ွးပ  ၊ ေွေစင္ရးေွၾကးေွရး 

ေအွျခေအနုႏွ င္္ွ   စစမ္ွးေွဆာင္ရည္္ုွ႔ိုႏွ င္္ွ   သကဆ ို င္သည္ွ   အခ်ကအ လက္ို႔ကိ  သကဆ ိုင္ရာ ဥေပဒမ်ားုႏွ င္္ွ   

စည္ွးမ်ဥ္ွးစည္ွးကမ္ွးမ်ားုႏွ င္္ွ   လႊမ္ွးမိ းေွေနသာ စက္႐ို  လ ပငန္ွးဆိ င္ရာ က်င္္ွ  သ ွ  ွးေွဆာင္င္ရကခ်ကမ်ားအရ 
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ထ တ္ေွ ာွ္ေွွျပာၾကားရမည္။ ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ ၎တိ ႔၏ 

ထ တ္ေွ ာွ္ေွွျပာၾကားမ မ်ားၽတင္္ လ ပ္ေွဆာင္ခက်မ်ားအား မ ားၽယင္္ွးတင္္ွျပျခင္္ွးမျပ်ဳလ ပရပါ။ 

 

4) ဥာဏ္ပစၥည္းးမ်ား 

ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ ၎၏ အခ်ကအ လကစနစမာ်းအား စခင္္ွ  ွ ျပ်ဳခ်ကမရ ိဘြဲ ဝင္္ေွရာကသ  ုးဖစြဲမ မ  ကာၽကယရန္ 

သတမွတထ ားသည္ွ   စမီ ခန္႔ဖခြဲမ ဆိ င္ရာ၊ ြ ပပု ွင္ိ္ွးဆိ င္ရာုႏွ င္္ွ   နည္ွးပညာဆိ င္ရာ ေွဘးရန္ကာဆးီမ မ်ားအပါအဝင္္ 

လ  ွျခ ွ်ဳေွရးဆိ င္ရာ တားဆးီကာၽကယမ မ်ားကိ  ေအကာင္အထည္ေွ ာွ္၍ ထန္ိွးသမ္ိွးေွဆာင္င္ရကရပါမည္၊ Nielsen 

အား အုႏွ ရာယ္ွျ စ္ေွစုႏွ ွငိ္သည္ွ   ပ ွ စ မ် ိ ်ဳးွျ င္္ွ   ၎၏ စနစအား တိ ကခုွကိခ ရသည္ဟု ယ ွ ၾကည္ပါက Nielsen ထ  

ခ်ကခ်င္္ွး ေအၾကာင္္ွးၾကားရမည္။ 

ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ Nielsen ၏ လ ် ိ ်ဳ႕ဝ ကအ ခ်ကအ လက္၊ ေွဒတာ၊ က ပ္န္သယ္ေွရး အခ်ကအ လက္၊ 

မိတ ၱဴမ်ားုႏွ င္္ွ   က န္အမ တ္ ဆိပမ်ားကိ  အသ ွ  ွ းွျပ်ဳရာၽတင္္ က် ိ ်ဳးေွၾကာင္္ွးဆေီွလ်ာွ္ေွသာ 

ဂ႐ို စိ က္ေွဆာင္င္ရကမ ွျ င္္ွ   အနမ္ိွ  ဆ  းကာၽကယ္ွုႏွိွ  င္ သည္ွ  နည္ွးလမ္ွးက ွသိ ွ ွ းကာ Nielsen ွုႏွ င္္ွ   

၎တိ ႔၏ စာခ် ်ဳပမ်ားေွအာတ္က္င္္ စခင္္ွ  ွ ျပ်ဳထားသည္ွ   ပ ွ စ မ် ိ ်ဳးွျ င္္ွ  သာ အသ ွ  ွ းွျပ်ဳရမည္။ 

ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ က ပ္န္သယ္ေွရး အခ်ကအ လက္၊ က န္အမ တ္ ဆိပမ်ား သိ ႔မဟ တ္ အျခားသူမ်ား၏ 

မပူ ွငိ္င္ခင္္ွ  ရယူထားေွသာ လကရာမ်ားေအပၚ အလလြဲသ  းစားွျပ်ဳလ ပ္ွျခင္္ွး သိ ႔မဟ တ္ ခ် ိ ်ဳးေွ ာက္ွျခင္္ွး 

မျပ်ဳလ ပရ။ ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ား၏ က ပ္န္သယ္ေွရးဆိ င္ရာ လ ် ိ ်ဳ႕ဝ ကခ်ကမ်ား သိ ႔မဟ တ္ 

က မၸဏ္ ီမပိူ င္င္ခင္္ွ   သိ ႔မဟ တ္ လ ် ိ ်ဳ႕ဝ ကအ ခ်ကအ လကက ို လလြဲမ ားစစာ သ  းဖစြဲမ  သိ ႔မဟ တ္ ထိ အခ်ကအ လကမ်ားက ွိ 

စခင္္ွ  ွ ျပ်ဳခ်ကမရ ိေွသာ ွျပင္ပအဖ ြဲ႔အစည္ွးမ်ားထ  ထ တ္ေွွျပာဆ ွိွ ျခင္္ွးတ ွ႔ိ မျပ်ဳလ ပရပါ။ 

ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ Nielsen ၏ေွဒတာ၊ က ပ္န္သယ္ေွရးလ ် ိ ်ဳ႕ဝ ကခ်ကမ်ား၊ က န္အမ တ္ ဆိပမ်ား၊ 

ကိ ယပို င္အမ တအ သားမ်ား သိ ႔မဟ တ္ လ ် ိ ်ဳ႕ဝ ကအ ခ်ကအ လက္ို႔အား ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ  သိ ႔မဟ တ္ ွျပင္ပ 

အဖ ြဲ႔အစည္ွးတစခု မ  စခင္္ွ  ွ ျပ်ဳခ်ကမရ ိဘြဲ သ  းဖစြဲပါက Nielsen ထ  ေအၾကာင္္ွးၾကားရပါမည္။ 

 

5) မ မ ကုး ယက ုး  ကာသကယ္း ခင္းးးာႏး င္း ံ့ ြက္ပု ႔ ပန ႈကင္းးး ခင္းး 

ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ (i) ေက်င္္ွ  ဝတ္ သိ ႔မဟ တ္ Nilsen အၽတက္ 

လ ပ္ေွဆာင္္ေွပးမ ပါဝင္ပတသ က္ေွေနသာ ဂ ဏ္သ ကိၡာပ ွင္ိ္ွးဆ ွငိ္ရာ ကိစၥမ်ားအား ခ် ိ ်ဳးေွ ာကမ မ်ားရ ိပါက 
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အစရီင္ခ တင္္ွျပရန္1၎၏ အလ ပသမားမ်ားအၽတက္ ေအရးေွပၚ   န္ွးလ ွင္ိ္ွးတစခု သိ ႔မဟ တ္ တူညေီွသာ 

လ ပငန္ွးစဥစ္ခု က ွ ိထားရ ိေွပးွျခင္္ွး သိ ႔မဟ တ္ (ii) ၎၏ အလ ပသမားမ်ားအား Nielsen 

ေအရးေွပၚ  န္ွးလ ွင္ိ္ွးသ ွ႔ိ   န္ွးေွခၚဆ ွစိခင္္ွ  ွ ျပ်ဳွျခင္္ွး တစခု မဟ တ္ တစခုကိ  စစီဥထားသင္္ွ  ပါသည္။ 

ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ ဥေပဒမ  တားွျမစထားွျခင္္ွးမရ ိလ ်င္္ ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူုႏွ င္္ွ   

ဝန္ထမ္ွးမ်ားမ  တ ွငိ္ၾကားလာမ ေအပၚ လ ် ိ ်ဳ႕ဝ ကထ ားွျခင္္ွး၊ အမည္လွ် ိ ်ဳ႕ဝ ကထ ားွျခင္္ွးွုႏွ င္္ွ   

ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူအား ကာၽကယ္ွျခင္္ွးတ ွ႔ိအၽတက္ အစအီစဥမ်ားကိ  ထန္ိွးသမ္ိွးေွဆာင္င္ရကရပါမည္။ 

မည္သုွေိ႔သာ ွျ စစဥမ် ိ ်ဳးၽတင္္ွျ စ္ေွစ ေက်င္္ွ  ဝတစည္ွးကမ္ွး ခ် ်ဳ ိးေွ ာကမ ုႏွ င္္ွ   သကဆ ိုင္္ေွသာ အခ်ကအ လကမ်ား 

သိ ႔မဟ တ္ စစပပစြဲခ်ကမ်ားက ွ ိNielsen သိ ႔ ခ်ကခ်င္္ွးအစရီင္ခ တင္္ွျပရန္ ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားၽတင္္ 

တာဝန္ရ ွသိည္။ ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူသည္ မည္သည္ွ   အလ ပသမား သိ ႔မဟ တ္ မည္သည္ွ   ွျပင္ပါတီမ မဆိ  Nielsen 

ကိ ဆန္႔က်င္သည္ွ   အဆိ တင္္ွျပခ်က္ သိ ႔မဟ တ္ တိ င္ၾကားခ်က္ို႔ရ ိလာပါက Nielsen ထ  

ခ်ကခ်င္္ွးသတင္္ွးေွပးရမည္။ Nielsen သိ ႔အစရီင္ခ တင္္ွျပမ အားလ  းက ွိIntegrity@Nielsen.com သိ ႔မဟ တ္ 

https://nielsen.tnwreports.com/ ၌ွျပ်ဳလ ပသင္္ွ  ပါသည္ 

 

6) ဓာတ္သတ္ ၳဳမ်ားအား တ္ာဝနယူ ထတု္လ ုပ္း ခင္းး 

ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ ၎တိ ႔ထ တလ ုပသည္ွ   ထ တက ုန္မာ်းထြဲရ ိ ဓာတသ တ ်ဳမ်ားသည္ ွျပင္္ွးထန္ေွသာ 

လူ႔အစခင္္ွ  ေအရး အလလြဲသ  းစားွျပ်ဳမ မ်ားဆိ င္ရာ ွျပစမ က် ၱဴးၽလန္သူမ်ားအား တိ က္႐ိုိ က္ သိ ႔မဟ တ္ ၽသယ္ဝိ က္၍ 

ေွေစင္ၾကးပ  ပိ း သိ ႔မဟ တ္ အက် ိ ်ဳးွျပ်ဳေွန္ျခင္္ွး မရ ိေွၾကာင္္ွး က် ိ ်ဳးေွၾကာင္္ွးဆေီွလ်ာွ္စစာ 

ေအသအခ်ာေွွျပာုႏွ ွ ငိ္ သည္ွ   မဝူါဒ ရ ိရမည္။ ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ ထိ ဓာတသ တ ်ဳမ်ား ရရ ိရာ 

ရင္္ွးွျမစ္ွုႏွ င္္ွ   ၎တ ွ႔ိအား ထန္ိွးသိမ္ွးသည္ွ   ပ ွ စ မ်ားက ွ ိသတမွတ္ွျခင္္ွးအၽတက္ 

ေွလ လာဆန္ွးစစမ မ်ား ွျပ်ဳလ ပရမည္ွျ စၿပီး ေွ ာကသ ည္မ်ားက ေွတာင္္ွးဆ ွလိာပါက 

ထ ွ ေိွလ လာဆန္ွးစစခက်မ်ားက ွိ ရရ ိေွအာင္္ ေွဆာင္င္ရက္ေွပးရမည္။ 

 

7) ကးု ယ္ေးရးြပးုး ခပးၳဳမႈာႏး င္း ံ့ ေးဒတ္ာကာသကယ ႈ 

ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ Nielsen မ  ပ ွ  ပိ းထားသည္ွ   သိ ႔မဟ တ္ Nielsen သိ ႔မဟ တ္ ၎၏ 

ေွ ာကသ ည္မ်ားကိ ယစား ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ  ရယူထားသည္ွ   ေွဒတာ (“Nielsen ေွဒတာ”) 

                                                           
1  တ ွငိ္ၾကားသူအား အဓိပၸာယသ တမွတခ်က္- က မၸဏ္၏ီ အရာရ ိ သိ ႔မဟ တ္ ဝန္ထမ္ွးတစ္ဦး သိ ႔မဟ တ္ 

ွျပည္သူ႔ဆကဆ  ေွရး အမ ေွဆာင္စ္္ဦး သိ ႔မဟ တ္ အမ ေွဆာင္အဖ ြဲ႕အစည္ွးမ  ွျပ်ဳလ ပသည္ွ   မမ န္ကန္ေွသာ 

ေွဆာင္င္ရကမ ုႏွ င္္ွ   ပတသ ကၿပီး ထ တ္ေွ ာွ္ေွွျပာၾကားသည္ွ   ပ ဂၢိ ်ဳလက ုွ ိဆ ွလိ ွပိါသည္။ 

 

https://nielsen.tnwreports.com/
https://nielsen.tnwreports.com/
mailto:Integrity@nielsen.com
https://nielsen.tnwreports.com/
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ကိ ထန္ိွးသိမ္ွးကာၽကယရန္ က် ိ ်ဳးေွၾကာင္္ွးဆေီွလ်ာွ္စစာ သတမွတထ ားသည္ွ   ရ ွ ွ းၽတင္္ွး မဝူါဒမ်ားုႏွ င္္ွ   

လ ပငန္ွးစဥမ်ားကိ  ထန္ိွးသိမ္ွးထားရ ိရမည္။ ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ Nielsen ၏ ေွဒတာမ်ားအား 

စ စည္ွးမ ၊ သိ ေွလ ာင္မ ၊ စမီ မ ၊ တစဆင္္ွ  ေွပးပိ ႔မ  သိ ႔မဟ တ္ 

ထ တ္ေွ ာွ္ေွွျပာၾကားမ တိ ႔ုႏွ င္္ွ  ဆိ င္သည္ွ   သကဆ ိုင္ရာ က ွယိ္ေွရးလ ွ ွ ျခ ွ်ဳမ ၊ 

ေွဒတာထိန္ွးသိမ္ွးကာၽကယမ ုႏွ င္္ွ   အခ်ကအ လက္ လ  ွျခ ွ်ဳေွရးဆိ င္ရာ ဥေပဒမ်ားုႏွ င္္ွ   

စည္ွးမ်ဥ္ွးစည္ွးကမ္ွးဆိ င္ရာုႏွ င္္ွ   တရားဥေပေဒရးဆိ င္ရာ လိ အပခ်ကမ်ားအားလ  းက ွ ိလ ွကိနာရမည္။  

ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ ဝန္ေွဆာင္မ ေွပးသူမ်ားုႏွ င္္ွ  အတူ ေွဆာင္င္ရကရန္ သိ ႔မဟ တ္ 

တစဆင္္ွ  ခ ကန္ထ႐ိို က္ာမ်ား ေခ်ပးရန္အၽတက္ ွျပဌာန္ွးဥေပဒမ်ားအရ Nielsen သိ ႔မဟ တ္ ၎၏ ေွ ာကသ ည္မ်ားမ  

လိ အပသည္ွ   မည္သည္ွ  ပ  စ ွျ င္္ွ  မဆိ  Nielsen ွုႏွ င္္ွ   သင္္ွ  ေွလ်ာွ္ေွသာ ေွဒတာ 

လႊွြဲေွွျပာင္္ွးွျခင္္ွးဆိ င္ရာ ေသဘာတူညမီ မ်ားကိ  စမီ ေွဆာင္င္ရကရမည္။  ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ 

Nielsen ေွဒတာကိ  စမီ ေွဆာင္င္ရကရန္ တစဆင္္ွ  ခ ကန္ထ႐ိို က္ာအသစစ္္ဦးုႏွ င္္ွ   ေွစ စပ္ေွၽဆးေွွုႏစွွျခင္္ွးမျပ်ဳလ ပမီ 

Nielsen သိ ႔ အနည္ွးဆ  း 30 ရက္ ႀကိ ်ဳတင္္ သတိေွပးရမည္ွျ စၿပီး Nielsen ၏ ေွဒတာကိ  စမီ ေွဆာင္င္ရကရန္ 

မည္သည္ွ   တစဆင္္ွ  ခ ကန္ထ႐ိို က္ာကိ မ  စခင္္ွ  မျပ်ဳမီ Nielsen ၏စခင္္ွ  ွ ျပ်ဳခ်ကက ို ရယူရပါမည္။ 

 

8) အက်  ၳဳးစ းခပားအသတ္က္ ပဋ ပကၡ  စ္း ခင္းး   

ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ Nielsen ၏ အျမတအ စစန္ွးမ်ားုႏွ င္္ွ   ပတသ က္၍ ပဋပိကၡတစခု ေွပေၚပါကလ ာမ  

သိ ႔မဟ တ္ သင္္ွ  ေွလ်ာွ္မ န္ကန္မ မရ ိေွသာ ွျပႆနာတစခု  ပါဝင္္ေွနုႏွိွ  င္သည္ွ   မည္သည္ွ  ေအွျခေအန သိ ႔မဟ တ္ 

ဆက္ွုႏစွယပတသ ကမ ကိ မဆိ  ေွရ ာင္ၾကဥရပါမည္။ ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ Nielsen ၏ ဝန္ထမ္ွး သိ ႔မဟ တ္ 

Nielsen ၏ဝန္ထမ္ွး မိသားစ ဝင္မာ်းထ  လိ သည္ထကပိုေွသာ လက္ေွဆာင္မာ်း၊ ဧည္ွ  ဝတ္ေွက်စပန္မ  သိ ႔မဟ တ္ 

ဧည္ွ  ခ ွျပ်ဳစ မ တိ ႔ကိ  ေွဆာင္င္ရက္ေွပးွျခင္္ွး သိ ႔မဟ တ္ ပ  ပိ းွျခင္္ွး မျပ်ဳလ ပရပါ။ Nielsen ဝန္ထမ္ွးမ်ားုႏွ င္္ွ   

၎တိ ႔၏ မိသားစ ဝင္မာ်းသည္ Nielsen ွုႏွ င္္ွ  အတူ စးီစပားေွရးေွဆာင္င္ရက္ေွနသည္ွ   လ ပငန္ွးမ်ားၽတင္္ 

စးီစပားေွရး အက် ိ ်ဳးအျမတမ်ားက ွ ိ ရယူထန္ိွးသိမ္ွးထားွျခင္္ွးမျပ်ဳလ ပရ၊ ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ 

Nielsen ၏ဝန္ထမ္ွးမ်ားုႏွ င္္ွ   ပဋပိကၡ ေွပေၚပါကလ ာေွစမည္ွ   သိ ႔မဟ တ္ ေွပေၚပါက္ေွနသည္ွ   ထိ သိ ေ႔သာ 

ဆက္ွုႏစွယဆ ကဆ  မ မ်ားကိ  ေွရ ာင္ၾကဥရပါမည္။ 

E. စမီ အ ပခ် ်ဳပမ  စနစ္ 

ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ ေွအာကပါတိ ႔ကိ  ေွသခ်ာေွအာင္္ေွဆာင္င္ရကရ န္အၽတက္ 

ထ တ္ေွ ာွ္သတမွတထ ားသည္ွ   စမီ အ ပခ် ်ဳပမ  စနစ္စခုကိ  သတမွတ္၍ ေွဆာင္င္ရကရမည္-  
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1) ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူ၏ လ ပငန္ွးေွဆာင္င္ရကခ်ကမ်ားုႏွ င္္ွ   ထ တက ုန္မာ်းုႏွ င္္ွ  ဆိ င္သည္ွ   ွျပဌာန္ွး ဥေပဒမ်ား၊ 

စည္ွးမ်ဥ္ွးစည္ွးကမ္ွးမ်ားုႏွ င္္ွ   ေွ ာကသ ည္ဆိုင္ရာ လိ အပခ်ကမ်ားအား ေွလးစားလ ွကိနာမ ၊  

2) ေက်င္္ွ  ဝတ္ွုႏွ င္္ွ   ညတီ္ညတမ ၊ ွုႏွ င္္ွ    

3) ေက်င္္ွ  ဝတ္ွုႏွ င္္ွ  သကဆ ို င္သည္ွ   လ ပငန္ွးေွဆာင္င္ရက္ွျခင္္ွးဆိ င္ရာ ဆ  း႐ို ွ ွ းွုႏွိွ  င္မ မ်ားအား 

သတမွတ္ေွ ာွ္ထ တ္ွျခင္္ွးွုႏွ င္္ွ   ေွလ်ာ ပါးေွစျခင္္ွး။ ၎သည ္ စဥဆကမျ ပတ္ တ ွိွ းတကမ ရရ ိေွစရန္လည္ွး 

ပ  ပ ွိွ းကူညရီမည္။ 

 

F. ကင္်္ွ  ဝတစည္ွးမ်ဥ္ွးၽတင္္ ေွွျပာင္္ွးလြဲခ်ကမ်ား  

Nielsen သည္ Nielsen ၏ ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူ က်င္္ွ  ဝတစည္ွးမ်ဥ္ွး၏ လိ အပခ်ကမ်ားကိ  ွျပ်ဳွျပင္င္မမ္ွးမ ရန္၊ ွျပင္ဆင္ရန္ 

သိ ႔မဟ တ္ ေွွျပာင္္ွးလြဲရန္အၽတင္္ လ ပပိုင္င္ခင္္ွ  ကိ  လက္ဝယထ ားရ ိၿပီး ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ 

ထိ ေွွျပာင္္ွးလြဲမ မ်ားုႏွ င္္ွ   ေွဆာင္င္ရကခ်ကက ို သင္္ွ  ေွတာွ္သလိ  လကခ ေွပးရပါမည္။ ေွထာကပ  ေွပးၽသင္္ွးသူမ  

ထ တ္ွျပန္သည္ွ   မည္သည္ွ  စာင္ြကစာတမ္ွးမဆိ ၽတင္္ ပါဝင္သည္ွ   အခ်ကမ်ားသည္ ေက်င္္ွ  ဝတ္၏ အပိ င္္ွးက႑မ န္သမ ်အား 

ွျပ်ဳွျပင္င္မမ္ွးမ ရန္ သိ ႔မဟ တ္ ွျပင္ဆင္ခက်ထ ုတရန္ွျ စသည္ဟု မယူဆရ။ 

 
 


