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Nielsen သည္ ဂဏ္သက
ိ ၡာရိမ ုႏွင္္ွ လူမ ေွရးတာဝန္ယ ူမ တိ႔ုႏွင္္ွပတသကၿပီး အျမင္္ွမားဆး စသတမွတခ်ကမ်ားကိ
ေွပးစစမ္ွးမည္ဟု အာမခထားပါသည္။ ကၽ
ကၽ

ုႏွွ္ပိ္ ု႔သည္ အလားတူ စသတမွတခ်ကမ်ားကိ ရရိုႏွိွင္ရ န္အ ၽတက္

ုႏွွ္ပိ္ ု႔ုႏွင္္ွအတူ လပငန္ွးလပ္ေွဆာင္မည္ွ ွျပင္ပအဖ ြဲ႕မ်ားလိအပပါသည္။ ေေထာကပေွပးၽသင္္ွးသူ

က်င္္ွဝတစည္ွးမ်ဥ္ွး (က်င္္ွဝတ္) ၽတင္္ Nielsen သိ႔ ကန္ပစၥည္ွးမ်ား သွိ႔မဟတ္ ဝန္ေွဆာင္မ မ်ား
ေွပးေွနသူအားလွွးွုႏွင္္ွ သကဆုွိင္္ေွသာ ေအေၽထၽထလိအပခ်ကမ်ားကိ ေွ ာွ္ွျပထားပါသည္။
ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူုႏွင္္ွ Nielsen တိ႔အၾကား ခ်ပဆ်ဳ ုွိထားသည္ွ သီးသန္႔စာခ်ပ္ ပ္်ဳ င္္ ပါဝင္္ေွသာ
စည္ွးကမ္ွးခ်ကမ်ားၽတင္္ ထိတူညေ
ီ ွသာ ေအၾကာင္္ွးအရာမ်ား႔ကိ ရည္ညႊန္ွးသည္ွ ွျ ည္ွစစက္ွျပဌာန္ွးခ်ကမ်ား
ပါဝင္္ေွကာင္္ွး ပါဝင္္ွုႏွွိင္ သ ည။္ ေက်င္္ွဝတ္တ္င္္ ေွ ာွ္ွျပထားသည္ွ မည္သည္ွွျပဌာန္ွးခ်ကကမ သီးသန္႔စာခ်ပထ်ဳ ြဲ ၽတင္္
သတမွတ္ွျပဌာန္ွးထားေွသာ ပိမိတိေက်သာ ွျပဌာန္ွးခ်ကမွန္မ
သ ်ကိ အစားထိးုႏွွိင္ည္
မ မဟတသကြဲသွိ႔ ေက်င္္ွဝတ္ွုႏွင္္ွ
သီးသန္႔ စာခ်ပ္်ဳ ၏ ွျပဌာန္ွးခ်ကမ်ားအၾကား ေွရေ႕နာက္ မဆီေွလ်ာွ္မ ရိလာပါက စာခ်ပပ်ဳ ါွျပဌာန္ွးခ်ကမ်ားကသာ
အတည္ွျ စသ ည္။ ေက်င္္ွဝတသည္ မည္သည္ွဥေပဒကိမ အစားထိးရန္ မဟတပါ။ ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ ၎တွိ႔
လပငန္ွးေွဆာင္င္ရကသည္ွ တရားစီရင္င္ခင္္ွ နယ္ေွွျမအၽတင္္ွး ွျပဌာန္ွးထားေွသာ ဥေပဒုႏွင္္ွ
စည္ွးမ်ဥ္ွးစည္ွးကမ္ွးအားလးကိ လိကနာေွဆာင္င္ရကရမည္။
အီလေကထရာနစလ ုပငန္ွးနယပယ္
လူ႕အစခင္္ွေအရးေအပၚ

ွုႏွိွင္ငသားမဟာမိတအဖ ြဲ႕၏က်င္္ွဝတစည္ွးမ်ဥ္ွး
ကလသမဂၢ၏

ွျပဌာန္ွးခ်ကမ်ားသည္လပငန္ွးစခင္္

ေအွျခခ

ညႊန္ၾကားခ်က္

ဥေပဒသမ်ားုႏွင္္ွ

ဥေပဒသမ်ားုႏွင္္ွ

ွုႏွင္္ွစီးစပားေွရးုႏွင္္ွ
အညီ

အစခင္္ွေအရးမ်ားအၽတက္

ေက်င္္ွဝတ္တ္င္ပါရိေွသာ
ILO

ေမၾကညာခ်က္

ွုႏွင္္ွလူ႔အစခင္္ွေအရးအၽတက္ UN ၏တစကမၻာလးဆွိင္ာရ ေွၾကညာခ်က္တိ႔အပါအဝင္္ အဓိကုႏွိွင္ငတကာဆိင္ရာ
လူ႔အစခင္္ွေအရးစသတမွတခ်ကမ်ားထြဲမ ေွကာက္ွုႏွတ္ ရယူထားွျခင္္ွးွျ စပါသည္။

A. လပသားထ
ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္
အလပသမားမ်ား၏

ွုႏွိွင္ငတကာဆိင္ရာ

လူ႔အစခင္္ွေအရးကိ

လူ႔အစခင္္ွေအရးစသတမတ
ွ ခ်ကမ်ားုႏွင္္ွအညီ

ထိန္ွးသိမ္ွးရန္ွုႏွင္္ွ

၎တိ႔အား

ဂဏ္သက
ိ ၡာုႏွင္္ွ

ေွလးစားမ တိ႔ုႏွင္္ွ ဆကဆရန္ အာမခၿပီးွျ စပါသည္။ ၎သည္ ယာယီ၊ ေအွျပာင္္ွးေအရႊ႕၊ ေွက်ာင္္ွးသား၊
စာခ်ပ္်ဳ ၊ တိက္႐ိုိကလု ပက ုွိင္္ေွေနသာ ဝန္ထမ္ွးမ်ားုႏွင္္ွ အျခားေွသာ အလပသမား အမ်းအစားအားလ
ိ ်ဳ
ွွးအၽတက္
အက်းဝင္ပ
်ဳ ါသည္။
မျ ေစမနလွိကနာေွဆာင္င္ရကရမည္ွ လပသားစသတမွတခ်ကမ်ားမာ1) သြတ္လ ပပစာ ေးပ းခ်ယ္ားေးြာ အြုပအကင
ု ္ - ၽတန္ွးအားေွပးထားေွသာ၊ (ေအၾၽကးွျ င္္ွ လပခုွိင္္ွးွျခင္္ွး
အပါအဝင္္)

တစခုခွျ င္္ွ

စိတဆုႏၵမပါေွသာ

ခ်ည္ေွွုႏွွာင္ထားေွသာ

အက်ဥ္ွးခ်ခလပသား၊

ကၽ

န္

သိ႔မဟတ္

သိ႔မဟတ္

စာခ်ပခ်ဳ ် ပဆ်ဳ ုွိ

လပက ုွိင္သ
ရ ည္ွ

လူကန္က ူးခထားရသည္ွ

လပသား၊

ဝန္ထမ္ွးမ်ားကွိ

အသွွးမျပ်ဳရ။ ယင္္ွးၽတင္္ လပသား သိ႔မဟတ္ ဝန္ေွဆာင္မ မ်ားအၽတက္ ွျခိမ္ွးေွွျခာကမ ၊ ၽတန္ွးအားေွပးမ ၊
အတင္္ွးအက်ပိုခ င္္ွးေွစမ ၊

ွျ ားေွယာင္္ွးမ

သိ႔မဟတ္

လိမလ ည္မ ႈ

စသည္ွနည္ွးလမ္ွးမ်ားွျ င္္ွ

လူပဂၢိလမ
်ဳ ်ားအား သယယူပိေ႔ဆာင္္ွျခင္္ွး၊ ခိလ ွစခင္္ွေွပးွျခင္္ွး၊ ခန္႔အပ္ွျခင္္ွး၊ လႊွြဲေွွျပာင္္ွးွျခင္္ွး
သိ႔မဟတ္ လကခေွခၚထားွျခင္္ွးတိ႔ပါဝင္ပါသည္။
●

အလပခန္႔အပမ ၏

တစစတ
ိ ္ စပုွိင္္ွးအျ စ္

ဝန္ထမ္ွးၽကွ်မ္ွးက်င္ သ ည္ွ

ဘာသာစကားွျ င္္ွ

ေွရးသားထားေွသာ အလပခန္႔အပမ ဆွိင္ာရ စည္ွးကမ္ွးခ်ကမ်ားအား ၎တွိ႔ထ ပပွိွးေွပးရပါမည္။
ွုႏွိွင္ငေွွျပာင္္ွးေွရႊ႕အလပသမားမ်ား၏

ကိစၥရပ္ ပ္င္္

၎အလပသမား၏

မူလုႏွိွင္ငမ

မၽထကကခာမီ

ေစည္ွးကမ္ွးခ်ကမ်ားကွိ ေွပးပွိ႔ထားရမည္။
●

အလပအားလးသည္ မိမိေသဘာဆုႏၵေအလ်ာက္ လပကိ ုင္္ွျခင္္ွးွျ စရမည္ွျ စၿပီး အလပသမားမ်ားသည္
မည္သည္ွအခ်န္ိ၌မဆိ အလပမွ ၽထကပုွိင္င္ခင္္ွ သိ႔မဟတ္ ၎တိ႔၏ အလပကိ ု ၽလတလင္ပစာ အဆးသတပုွိင္င္ခင္္ွ
ရိရမည္။ အလပသမားမ်ားသည္ အလပ္ ပ္င္္ ပါဝင္လ ု ပက ုွိင္ျ ရ ခင္္ွး မရိသည္ွအခါ လပငန္ွးစခင္္ သိ႔မဟတ္
အိပ္ေွဆာင္မွ ၽလတလင္ပစာၽထတ္ကသားုႏွိွင္ရမည္ွျ စၿပီး ၎တိ႔၏ ေအွျခခ ၽလတလပမ မ်ား (ဥပမာ- အိမာသ
ၽသားွျခင္္ွး၊

ေွေရသာက္ွျခင္္ွး၊

စသည္)

အား

အက်းေအၾကာင္္
ိ ်ဳ
ွးမခွိင္ွ
လ ဘြဲ

ကန္႔သတ္ားွျမစ္ွျခင္္ွး မျပ်ဳလပရ။

2

●

ဥေပေဒၾကာင္္ွးအရ

သိမ္ွးဆည္ွးထားွျခင္္ွး၊

ထိန္ွးသိမ္ွးထားွျခင္္ွးမဟတပါက

အစိးရမ

ထတ္ေွပးထားေွသာ ေအထာကအထားလကမတ
င းလကမတ
ွ ္၊ ွုႏွွိင္ကူ
ွ မ်ား သိ႔မဟတ္ အလပပါမစမ်ားစသည္ွ
ေအထာကအထား

သိ႔မဟတ္

အလပရင္မွ ာ် းုႏွင္္ွ

ေွအးဂ်င္္ွမ်ားက

်ကဆီးွျခင္္ွး၊

ွုႏွိွင္ငၽတင္္ွးေွနထိင္္ွျခင္္ွးဆိင္ရာ
လက္ဝယသိမ္ွးထားွျခင္္ွး

းၽကယထားွျခင္္ွး၊

စာင္ြကစာတမ္ွးမ်ားအား

သိ႔မဟတ္

သိမ္ွးယူွျခင္္ွး

တနည္ွးအားွျ င္္ွ

သိ႔မဟတ္

ဝန္ထမ္ွးမ်ားမ

ရယူသွွးဖစြဲလ
ြဲ ွိသည္ွအခ ါ ွျင္င္္ွးဆိွျခင္္ွးတိ႔ မျပ်ဳလပရ။
●

အလပသမားမ်ားသည္ ၎တိ႔အား အလပခန္႔အပမ အၽတက္ အလပရင္မွ ာ် း သိ႔မဟတ္ ေွအးဂ်င္္ွမ်ားထ
အလပခန္႔အပခ သိ႔မဟတ္ အျခားသကဆိုင္ရာ အေခၾကးေွစင္မ်ားကိ ေွပးရန္မလိအပပါ။ ယင္္ွးသွိေ႔သာ
အ ွိွးအခမ်ားကွိ အလပသမားမ်ားက ေွပးရသည္ဟု ေွၽတ႕ရိရပါက ထွိအေခၾကးေွစင္မ်ားကွိ
အလပသမားမ်ားထ ွျပန္လ ည္ေွပးအပရမည္။

2) ြကငယ္ အြုပသမားမ်ား - ေကလးအလပသမားမ်ားကိ ေွထာကပမ
အသးမျပ်ဳရပါ။

“ေကလး”

ဟူသည္ွ

မျ ေစမနၿပီးေွွျမာကရမည္ွအတန္ွးပညာ

ေွဝါဟာရသည္

အသက္

ၿပီးေွွျမာကထားရမည္ွ

ၽကင္္ွးဆက္၏ မည္သည္ွအဆင္္ွၽတင္မွ
ွုႏွစ္ေွအာက္

သိ႔မဟတ္

အသကအင္ြယ္ေွအာက္

သိ႔မဟတ္

15

ွုႏွိွင္ငၽတင္္ အလပလ ုပရန္ စခင္္ွွျပ်ဳထားသည္ွ အင္ယဆုးအသကအင္ြယ္ေွအာက္၊ မည္သည္ကပင္္ အႀကီးဆးွျ စပါေွစ၊
ထိအသကအင္ြယ္ေွအာကမွ မည္သည္ွပဂၢိလ
်ဳ က ိုမဆိ ရည္ညႊန္ွးပါသည္။ အသက္ 18 ွုႏွစ္ေွအာကအလပသမားမ်ား
(သကငယ္

အလပသမားမ်ား)

သည္

ညဘကအဆွိင္္ွးွုႏွင္္ွ

အခ်န္ပိုဆင္္ွးွျခင္္ွးတိ႔အပါအဝင္္

၎တိ႔၏

က်န္ွးမာေွရး သိ႔မဟတ္ လွျခွ်ဳေွရးတိ႔ကိ အုႏွရာယရိေွ ွစုႏွိွင္သ ည္ွ အလပ္ိ ု႔ကိ မလပ္ေွဆာင္ရပါ။
ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ သကဆိုင္ရာ ွျပဌာန္ွး ဥေပဒုႏွင္္ွ စည္ွးမ်ဥ္ွးစည္ွးကမ္ွးမ်ားုႏွင္္ွအညီ
ေွက်ာင္္ွးသားမတ္မ္ွးမ်ား၊ ပညာေွရးဆိင္ရာ ပါတ
နာမ်ားအား ေအသးစိတက်က် ေွလလာဆန္ွးစစထားမ ုႏွင္္ွ
ေွက်ာင္္ွးသားမ်ား၏ အစခင္္ွေအရးကိ ကာၽကယထိန္ွးသိမ္ွးမ မတဆင္္ွ ေွက်ာင္္ွးသား အလပသမားမ်ားအၽတက္
သင္္ွတင္္ွမန္ကန္ေွသာ

စီမခန္႔ဖခြဲမ ကိ

ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္

ေွက်ာင္္ွးသား

ေွသခ်ာေွအာင္္ေွဆာင္င္ရက္ေွပးရပါမည္။
အလပသမားအားလးအၽတက္

သင္္ွေွလ်ာွ္ေွသာ

ေအထာကအပုႏွင္္ွ ေွလက်င္္ွသင္ၾကားေွပးွျခင္္ွးတိ႔ကိ ပပိးေွပးရပါမည္။ သကဆိုင္ရာွျပတ္ည္္င္္ွးဥေပဒၽတင္္
သတမတ
ွ မထားပါက ေွက်ာင္္ွးသား လပသားမ်ား၊ အလပသင္ာ်မ းုႏွင္္ွ ပညာသင္အလပသမားမ်ားအၽတက္ လပအားခုႏ န္ွးသည္
ညီေမ်သာ

သိ႔မဟတ္

အလားတူ

တာဝန္မာ် းကိ

ထမ္ွးေွဆာင္္ေွနသည္ွ

အျခား

အလပ္ဝင္္-အဆင္္ွ

အလပသမားမ်ားုႏွင္္ွ တူညေ
ီ ွသာ လစာုႏ န္ွးွျ စရပါမည္။

3

3)

အြုပ်္နာ် း

အလပလ ုပရမည္ွ

-

သတင္္ွးပတမ်ားသည္

ွုႏွိွင္ငၽတင္္ွးဥေပဒမ

သတမွတထားသည္ွ

အမ်ားဆးကာလကွိ ေမက်ာွ္ၽလန္ရမည္ွျ စၿပီး ေအရးေွပၚ သိ႔မဟတ္ ထူးွျခားသည္ွ ေအွျခေအနမ်ားမ
လလြဲ၍ အခ်န္ပိုအပါအဝင္္ တစပတလွ်င္္ နာရီ 60 ထကမပိရပါ။ အလပသမားမ်ားသည္ ခုႏွစရကလွ်င္္ အနည္ွးဆးပိတရက္စရက္
စခင္္ွွျပ်ဳခ်ကရရိရပါမည္။
4)

ြစာာႏးင္း ံ့

ခပစားခခင္းမ်ံ့ ား

အနည္ွးဆးလပခလစာမ်ား၊

အခ်န္ပို

-

အလပသမားမ်ားသိေ႔ပးအပထားသည္ွ

နာရီမ်ားုႏွင္္ွ

ဆက္ွုႏစွယသည္ွအရာတိ႔အပါအဝင္္

သကဆိုင္ရာ

နစနာေွၾကးမ်ားသည္

တရားဝင္္

ေွထာကခထားသည္ွ

လပအားခ

ဥေပဒအားလးုႏွင္္ွ

အက်းအျမတမ
ိ ်ဳ
်ားုႏွင္္ွ
ကိကညီမ ွရိွရပါမည္။

ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ ွုႏွိွင္ငၽတင္္ွးရိ ဥေပဒမ်ားုႏွင္္ွအညီ အလပသမားမ်ားအား အခ်န္ပိုေွၾကး
ေွပးရမည္။ စည္ွးကမ္ွးထိန္ွးသိမ္ွးသည္ွ ေွဆာင္င္ရကခ်ကအျ စ္ လစာထြဲမ ွျ တ္ေွတာက္ွျခင္္ွးမ်ားကိ
စခင္္ွမျပ်ဳပါ။ လပ္ေွဆာင္ရသည္ွအလပအ ၽတက္ တိက်မန္ကန္ေွသာ နစနာေွၾကးကွိ ေွပးအပထားွျခင္္ွးရိမရိ
စိစစအတည္ွျပ်ဳုႏွွိင္န
ရ ္ အခ်ကအလက္ွျပည္ွွျပည္ွစွစွပါဝင္ၿပီး အခ်န္မိန္
ွ ထ ုတ္ေွပးေွသာ၊ နားလတ္ည္လယ္ေွသာ
လစာရင္္ွးတမ္ွးကွိ

လစာေွပးသည္ွကာလတွိင္္ွးအၽတက္

အလပသမားမ်ားထ

ေွပးအပရမည္ွျ စသ ည္။

ယာယီ၊ ေွစလႊတ္ွျခင္္ွးွုႏွင္္ွ ွျပင္ပမ ေွခၚယူခန္႔အပထားသည္ွ လပသားတိ႔ အသးွျပ်ဳမ အားလးသည္
ွုႏွိွင္င၏ ဥေပဒုႏွင္္ွ အညီွျ စရပါမည္။
5) ြူြားခ်င္းးစာနာေးြာ ဆကဆမ
ပ ႈ - အလပသမားမ်ားအား လိင္ုိပ င္္ွးဆိင္ရာ ေအုႏွွာင္္ွအယက္ေွပးမ ၊
လိင္ုိပ င္္ွးဆိင္ရာ

အၾကမ္ွး ကမ ၊

႐ိုိက္ွုႏွက္ွျပစဒဏ္္ေွပးမ ၊

စိတပိုင္္ွးဆိင္ရာ

သိ႔မဟတ္

႐ိုပပိုင္္ွးဆိင္ရာ

အက်ပိက ုင္္မ ႈ သိ႔မဟတ္ ွုႏွ တပိုင္္ွးဆိင္ရာ ေွစာွ္ကားမ တိ႔အပါအဝင္္ ေအုႏွွာင္္ွအယက္ေွပးေွသာ
သွိ႔မဟတ္

လူသားခ်င္္ွးမစာနာေွသာ

ဆကဆမ မ်းွျပ်ဳ
ိ ်ဳ လပမည္ဟုလည္ွး

ဆကဆမ ကွိ

ွျခိမ္ွးေွွျခာက္ွျခင္္ွးမျပ်ဳရ။

မျပ်ဳလပရရွသာမက
ေလိအပခ်ကမ်ားကွိ

ထွိသွိေ႔သာ

ပပွိွးေွပးရ န္အ ၽတက္

စည္ွးကမ္ွးထိန္ွးသိမ္ွးမ ဆွိင္ာရ မူဝါဒမ်ားုႏွင္္ွ လပငန္ွးစဥ်ာမ းအား ရင္္ွးရင္္ွးလင္္ွးလင္္ွးသတမွတထားရိၿပီး
အလပသမားမ်ား သိရိုႏွွိင္နရ ္ ေွွျပာွျေပပးထားရပါမည္။
6)

ခခြဲး ခားဆကဆမ
ပ ႈမရး ခင္းး

-

ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္

အလပသမားမ်ားအား

ဂဏ္သက
ိ ၡာုႏွင္္ွ

ေွလးစားမ တိ႔ျ င္္ွ ဆကဆရမည္ွျ စၿပီး ေအုႏွွာင္္ွအယက္ွုႏွင္္ွ အၾကမ္ွး ကမ တိ႔ ကင္္ွးေွဝးသည္ွ

4

လပငန္ွးစခင္္

ပတ္ဝန္ွးက်င္စ
္ ုခ ကိ

ပပိးေွပးရပါမည္။

ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္

ဝန္ထမ္ွးတစ္ဦး၏

အလပအကိင္င္စမ္ွးေွဆာင္ရည္ွုႏွင္္ွ

မသကဆို င္သ ည္ွ

အဂၤွါရပမ်ားေအပၚေအွျခခ၍

ဖခြဲွျခားၿပီး

အလပခန္႔အပ္ွျခင္္ွး

သိ႔မဟတ္

အလပ္ေွခၚယူွျခင္္ွးတွိ႔ကွိ

မျပ်ဳလပရ။

ဘာသာေွရးဆိင္ရာ

ေဓလထွွးစမ်ားေွဆာင္င္ရကရ န္အ ၽတက္ အလပသမားမ်ားအား သင္္ွေွလ်ာွ္ေွသာ ေွနရာထိင္ခင္္ွး ပပိးရမည္။
ထိ႔အျပင္္ အလပသမားမ်ား သိ႔မဟတ္ အလပခန္႔အပမည္ွ အလပသမားမ်ားအား ဖခြဲွျခားဆကဆသည္ွပစမ်းွျ
ိ ်ဳ င္္ွ
ေွဆးစစ္ွျခင္္ွး သိ႔မဟတ္ ႐ိုပပိုင္္ွးဆိင္ရာ စစ္ေွဆးွျခင္္ွးမ်ားကိမျပ်ဳလပရပါ။
7)

အြင္းးအခ ြဲ ႔သတ္င္

ကွိယ္ုွိင္္ေွင္ြးခ်ယသည္ွ
အလပသမားုႏွင္္ွ
ပါဝင္င္ခင္္ွကွိ
မလပ္ေွဆာင္ရန္

သြတ္လ ပပစာ
အလပသမား

အလပရင္္ွ ုွိ႔အၾကား

ပါဝပင္င္း ံ့

ေွဒသၽတင္္ွး

သမဂၢမ်ားကွိကိ

ဥေပဒုႏွင္္ွအညီ

ဖ ြဲ႔စည္ွးစခင္္ွ၊

ေွၽဆးေွွုႏစွွးစခင္္ွွုႏွင္္ွ

ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားက
အလပသမားမ်ား၏

-

၎အဖ ြဲ႕မ်ားၽတင္္

ၿင္ိမ္ွးခ်မ္ွးစစာ

ေွလးစားရမည္ွျ စသ ည္ွအျပင္္

ေွင္ြးခ်ကယခင္္ွကိလည္ွး

အလပသမားမ်ား
ပါဝင္င္ခင္္ွ၊

စေွဝးမ ၽတင္္

ထိလပ္ေွဆာင္ခက
် မ်ားကွိ

ေွလးစားရပါမည္။

အလပသမားမ်ား

ွုႏွင္္ွ/သိ႔မဟတ္ ၎တိ႔၏ ကိယစားလယမ်ားသည္ အလပအကွိင္္ ေအွျခေအနမ်ားုႏွင္္ွ စီမခန္႔ဖခြဲမ ဆွိင္ာရ
က်င္္ွသွွးေွဆာင္င္ရကခ်ကမ်ားုႏွင္္ွ
စီမအပခ်ပမ်ဳ ပွိင္္ွးွုႏွင္္ွအတူ

ပတသကၿပီး

၎တွိ႔၏

စိတကူးစိတသန္ွးမ်ားုႏွင္္ွ

စပင္္ွလင္္ွးစစာဆတ္ကသယ္ေွွျပာဆွိၿပီး

စွိွးရိမမ မ်ားကွိ

ဖခြဲွျခားဆကဆမ ၊

လက္ု႔ျပန္မ ၊

ၿခိမ္ေွွျခာကမ သိ႔မဟတ္ ေွွုႏွွာင္္ွယကမ တိ႔အား ေွၾကာကကရ႕ရန္မလွိဘြဲ ေွဝမ်ုႏွိွင္ရပါမည္။

B. က်န္ွးမာေွရးုႏွင္္ွ ေွဘးကင္္ွးလွွျခွ်ဳေွရး
ေွထာကပေွ႔ပးၽသင္္ွးသူမ်ားေအန္ျ င္္ွ အလပ္ွုႏွင္္ွဆိင္္ေွသာ ေွဘးကင္္ွးလွျခွ်ဳေွရး
(အုႏွရာယ္ွျ စ္ွုႏွွိင္္ေွခ်ရိေွသာ အရာမ်ားုႏွင္္ွ အလပသမားမ်ား ထိေွၽတ႕မိွျခင္္ေွစရန္
ကန္႔သတ္ွျခင္္ွး)၊ ေအရးေွပၚအၽတက္ အရ န္အသင္္ွရိမ (အလပသမားအား
ေွလက်င္္ွသင္ၾကားေွပးွျခင္္ွးွုႏွင္္ွ လပထ ုးလပနည္ွးမ်ား အပါအဝင္္ ေအရးေွပၚအစီအစဥ်ာမ းုႏွင္္ွ
တ႔ျပန္လ ုပ္ေွဆာင္ရမည္ွလပငန္ွးစဥ်ာမ းအား ေအကာင္အထည္ေွ ာွ္ွျခင္္ွး)၊ အလပ္ေွၾကာင္္ွ
ထိခိကဒဏ္ာရ ရရိမ ုႏွင္္ွ ်ားနာမ ကာၽကယ္ွျခင္္ွးွုႏွင္္ွ အစီရင္ခတင္္ွျပျခင္္ွး၊ စကရွၽတင္္
က်န္ွးမာေွရးုႏွင္္ွညီတ္ညတ္ေွသာ ပတ္ဝန္ွးက်င္္ွျ စ္ေွေစရး (ဓာတ၊ ဇီဝုႏွင္္ွ ႐ိုူပဆိင္ရာ ပစၥည္ွးမ်ားအား
ထိန္ွးခ်ပ္်ဳ ွျခင္္ွးွုႏွင္္ွ ၎တွိ႔ုႏွင္္ွ ထိေွၽတ႕မ မျ စ္ေွအာင္္ ကန္႔သတ္ွျခင္္ွး)၊

5

ကွိယခုႏၶာအသွွးွျပ်ဳရန္ လွိအပခ်ကအား ကန္႔သတ္ွျခင္္ွးွုႏွင္္ွ ေွလးလၿပီး အုႏွရာယရိေွ ွသာ
စကပစၥည္ွးမ်ားအသးွျပ်ဳရာၽတင္္ ကာၽကယ္ေွစာင္္ွေွရာကမ ေွပးွျခင္္ွး၊ သန္႔ရင္္ွး၍
ေွဘးအုႏွရာယကင္္ွးေွသာ အလပပတ္ဝန္ွးက်င္စ
္ ခုကိ ရရိုႏွိွင္မ (သန္႔ရင္္ွးေွသာ သန္႔စင္ခန္ွး
အသးေအဆာင္မာ် း၊ အၽလယ္ကူ သယ္ေွဆာပ္ င္သားုႏွိွင္္ေွသာ ေွရုႏွင္္ွ သန္႔ရင္္ွးေွသာ
အစားအစာွျပင္ဆင္ မ မ်ား အပါအဝင္္) ွုႏွင္္ွ က်န္ွးမာေွရးုႏွင္္ွ လွျခွ်ဳေွရးဆိင္ရာ အခ်ကအလကအၽတက္
ရင္္ွးလင္္ွးေွသာ ဆတ္ကသယဆကဆေွရးတွိ႔- အပါအဝင္္ ေွကာင္္ွးစမန္ေွသာ က်န္ွးမာေွရးုႏွင္္ွ
လွျခွ်ဳေွရးဆိင္ရာ က်င္္ွသွွးေွဆာင္င္ရကမ မ်ားကွိ လပငန္ွးက႑အမ်းအစားအားလ
ိ ်ဳ
းထြဲသ႔
ိ
ေွပါင္္ွးစည္ွးထားရပါမည္။

C. ပတ္ဝန္ွးက်င္ ိဆ ုင္ရာ
Nielsen

သည္

ပတ္ဝန္ွးက်င္ ိက ု

လပ္ေွဆာင္မ မ်ားုႏွင္္ွပတသကၿပီး
ထိသိ႔ပင္္ွျပ်ဳလပရန္ ကၽ

ထိန္ွးသိမ္ွးကာၽကယ္ွျခင္္ွးွုႏွင္္ွ

အာမခၿပီးွျ စသ ည္ွအျပင္္

လူမ ေွရးဆိင္ရာ

တာဝန္ယ ူ

ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားေအန္ျ င္္ွလည္ွး

ုႏွွ္ပိ္ ု႔က အားေွပးပါသည္။ စခင္္ွွျပ်ဳခ်က္ွုႏွင္္ွ အစီရင္ခတင္္ွျပျခင္္ွးဆိင္ရာ

လိအပခ်ကမ်ားအပါအဝင္္

ွျပဌာန္ွးထားေွသာ

ပတ္ဝန္ွးက်င္ိဆ ုင္ရာ

စည္ွးမ်ဥ္ွးစည္ွးကမ္ွးမ်ားအားလးကိ
လိကနာေွစာင္္ွထိန္ွးေွစလိပါသည္။

ဥေပဒမ်ားုႏွင္္ွ

ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားေအန္ျ င္္ွ
ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္

စစမ္ွးအင္က ုွိ

အက်းရိ ိရ
်ဳ ိုႏွင္္ွ

ထိထေ
ိ ွရာက္ေွရာက္ သွွးဖစြဲရန္ွုႏွင္္ွ စစမ္ွးအင္သ ုးဖစြဲမ ုႏွင္္ွ န္လ ုအိမာဓ တ္ေွစင္႔ ထတလုပမ မ်ားကိ ေွလ်ာခ်ရန္
ၽတက္ေွခ်ကိက္ေွသာ နည္ွးလမ္ွးမ်ားကိ ရာေွစ ရပါမည္။
ကၽ

ုႏွွ္ပိ္ ု႔၏

ကန္ထ ုတလုပမ အၽတက္

ကာၽကယ္ွျခင္္ွးွုႏွင္္ွ

ရင္္ွးွျမစသွွးဖစြဲမ

ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားေအန္ျ င္္ွ
အုႏွရာယရိေွ ွသာ

ေွလ်ာခ်ျခင္္ွး၊

-

ညစညမ္ွးမ

ပစၥည္ွးမ်ားုႏွင္္ွ

ဓာတပစၥည္ွးမ်ားအား ေွဘးကင္္ွးေွအာင္္ ကိပ္ င္္ယ္ွျခင္္ွး၊ သိေွလာင္္ွျခင္္ွး၊ ေွရႊေ႕ွျပာင္္ွးွျခင္္ွး၊
အသးွျပ်ဳွျခင္္ွးွုႏွင္္ွ
သွွးဖစြဲမ ေွလ်ာခ်ျခင္္ွး၊

စစန္႔ပစ္ွျခင္္ွး၊
(ေအစင္႔ျပပ္ န္လယ္ေွသာ

စစန္႔ပစ္ေွရမ်ားအား
ေွအာွ္ဂြဲနစ္

ထိန္ွးခ်ပသ်ဳ ုးဖစြဲွျခင္္ွးွုႏွင္္ွ

ဓာတပစၥည္ွးမ်ား၊

ေွလမ တဘူးမ်ား၊

ပ်ကစီးယွိၽယင္္ွးေွစတတ္ေွသာ ပစၥည္ွးမ်ား၊ အမ န္အမႊွာွးပစၥည္ွးမ်ား၊ အိဇန္ွးလႊွာပါးေွစသည္ွ
ဓာတေွဗဒပစၥည္ွးမ်ားုႏွင္္ွ

မီးေွလာင္္ေွေစသာ

ေွဘးၽထကပစၥည္ွးမ်ား

အပါအဝင္္)
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ေွလထြဲသွိ႔ထတလႊတမ မ်ားအား ေွစာင္္ွၾကည္ွစစ္ေွဆးွျခင္္ွးွုႏွင္္ွ ထိန္ွးခ်ပ္်ဳ ွျခင္္ွးတွိ႔ ွျပ်ဳလပရန္
လွိအပပါသည္။

D. လူ႕က်င္္ွဝတ္ွုႏွင္္ွ ဂဏ္သက
ိ ၡာ
ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားုႏွင္္ွ ၎တိ႔၏ ကိယစားလယမ်ားသည္ ေွအာကပါတိ႔အပါအဝင္္
လူ႕က်င္္ွဝတမ်ားဆိင္ရာ အျမင္္ွဆးေွသာ စသတမွတခ်ကမ်ားကိ လကကို င္ထားရပါမည္1) ြုပငန္းးေးဆာပငြကာြ သတ္င္ ဂုဏ္သကၡာရမႈာႏးင္း ံ့ ု းးးြားေးး ာင္းမတ္္
ေးြာ ေအရာင္းးအဝယာ် း
ံ့
လပငန္ွးအၽတက္ အျပန္အလန္ေွဆာင္င္ရကမ အားလွွးၽတင္္ ဂဏ္သက
ိ ၡာအၽတက္ အျမင္္ွဆးေွသာ
စသတမတ
် ္ွသးရမည္။ ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ Nielsen ၏ေွ ာကသည္မ်ား၊
ွ ခ်ကမ်ားကိ လကကို င္ကင္
မိတ္ေွၽဆမ်ားုႏွင္္ွ အသင္္ွးအဖ ြဲ႔ဝင္မာ် းုႏွင္္ွ သကဆို င္သ ည္ွအရာမ်ားအပါအဝင္္ ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ
Nielsen သိ႔ ဝန္ေွဆာင္မ မ်ားေွထာကပေွပးသည္ွ ွုႏွိွင္ငအားလးမ Nielsen ၏စက္႐ိုုႏွင္္ွ
လပငန္ွးဧရိယာမ်ားအၽတက္ အက်းဝင္သ
်ဳ ည္ွ ေဓလထးတမ္ွးမ်ား၊ စည္ွးကမ္ွးမ်ား၊
က်င္္ွသွွးေွဆာင္င္ရကမ မ်ားုႏွင္္ွ က်င္္ွဝတ္ စည္ွးကမ္ွးတိ႔ကိ ေွလးစားလိကနာရပါမည္။
ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ လးဝသည္ွးခမည္မဟတ္ေွသာ မူဝါဒ ထားရိရမည္ွျ စၿပီး လာဘစားမ ၊
အက်င္္ွပ်က္ွျခစားမ ၊ ၿခိမ္ွးေွွျခာက္ေွစင္ညစမ ုႏွင္္ွ အလလြဲသးစားလပမ အားလွွးကွိ တားွျမစရပါမည္။
စီးစပားေွရးဆိင္ရာ ဆတ္ကသယ္ေွဆာင္င္ရကမ အားလးကိ စပင္္ွလင္္ွးွျမင္သာစစာ ေွဆာင္င္ရကရမည္ွျ စၿပီး
ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူ၏ စီးစပားေွရးဆိင္ရာ စာအပမ်ားုႏွင္္ွ မတ္မ္ွးမ်ားၽတင္္ တိက်မန္က င္န္စာွျ င္္ွ
ထညွ္ၽသင္္ွးထားရပါမည္။ ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ မည္သည္ွ မားၽယင္္ွးေွသာ
ကိယစားွျပ်ဳွျခင္္ွးကိမ မျပ်ဳလပရ သိ႔မဟတ္ Nielsen သိ႔မဟတ္ ၎၏ေွ ာကသည္မ်ားပါဝင္္ေွနသည္ွ လပငန္ွး
သိ႔မဟတ္ ေွဆာင္င္ရကခ်ကမ်ားုႏွင္္ွ ပတသကၿပီး မားၽယင္္ွးေွသာ အခ်ကအလက္ သိ႔မဟတ္ ေွဒတာတိ႔ကိ
Nielsen ထ ပပွိွးေမပးရ။ ၎ၽတင္္ ေအၾကာင္္ွးအရာအား မားၽယင္္ွးစစာ ေွ ာွ္ွျပျခင္္ွး (သွိ႔)
မားၽယင္္ွးေွသာ ေွဒတာကိ ပပိးွျခင္္ွး သိ႔မဟတ္ အသးွျပ်ဳွျခင္္ွးတွိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ ပပိးူ သူမ်ားသည္
၎တိ႔ ၽကွ်မ္ွးက်င္ပ
ၿ ီး ေအၽတ႔အၾကွ်ဳရိသည္ွ အလပကိ ုသာလကခရပါမည္။ Nielsen ွုႏွင္္ွ၎၏
ေွ ာကသည္မ်ားအၽတက္ အရေည္အၽသးရိ ထတကုန္ပစၥည္ွးမ်ားုႏွင္္ွ ဝန္ေွဆာင္မ မ်ားကိ
ပပွိွးေွပးေွၾကာင္္ွးွုႏွင္္ွ က်င္္ွဝတ္ွုႏွင္္ွ ေွလ်ာွ္ညစီ စာ ေွဆာင္င္ရက္ေွၾကာင္္ွး ေွသခ်ာေွစရန္
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လပငန္ွးပွိင္္ွး က်င္္ွသွွးေွဆာင္င္ရကခ်ကမ်ားေအၾကာင္္ွးကွိ
ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားထ ေအၾကာင္္ွးၾကားရပါမည္။
ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူ၏ စီးစပားေွရးေွဆာင္င္ရကခ်ကမ်ားသည္ ေလိအပခ်ကမ်ားုႏွင္္ွ ညီတ္ညတမ ရိေွၾကာင္္ွး
ေွသခ်ာေွအာင္္ေွဆာင္င္ရကရန္ ေွစာင္္ွၾကည္ွစစ္ေွဆးွျခင္္ွးွုႏွင္္ွ သတမွတ္ွျပဌာန္ွးသည္ွ
လပငန္ွးစဥ်ာမ းအား ေအကာင္အထည္ေွ ာွ္ရပါမည္။
2) ြာဘစားမႈမရရ
ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ ေအမရိကန္ွျပည္ေွထာင္စု ွုႏွိွင္ငွျခား အက်င္္ွပ်က္ွျခစားမ အၽတက္
က်င္္ွသွွးေွဆာင္င္ရကခ်ကမ်ား အက္ဥေပဒုႏွင္္ွ ယူေွကလာဘစားမႈ အက္ဥေပဒတိ႔ အပါအဝင္္ သကဆိုင္ရာ
ွုႏွိွင္ငၽတင္္ွးွုႏွင္္ွ ွုႏွိွင္ငတကာ အက်င္္ွပ်က္ွျခစားမ တိကဖ်က္ေွရး ဥေပဒအားလးကိ
လိကနာေွဆာင္င္ရကရပါမည္။ လာဘစားမ မ်ား သိ႔မဟတ္ မသင္္ွေွလ်ာွ္ေွသာ သိ႔မဟတ္ မမန္မကန္ေွသာ
အက်းအျမတမ
ိ ်ဳ
်ား ရရိေွစသည္ွ အျခားနည္ွးလမ္ွးမ်ားအား ကတိွျပ်ဳွျခင္္ွး၊ က
မ္ွးလမ္ွးွျခင္္ွး၊
စခင္္ွွျပ်ဳွျခင္္ွး၊ ေွပးွျခင္္ွး သိ႔မဟတ္ လကခွျခင္္ွးတိ႔ မျပ်ဳလပရပါ။ ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္
စီးစပားေွရးလပငန္ွးကိ ရရိရန္ သိ႔မဟတ္ ဆကလကထိန္ွးသိမ္ွးထားရန္ သိ႔မဟတ္ တစနည္ွးအားွျ င္္ွ
မမန္ကန္ေွသာ အက်းအျမတ
ိ ်ဳ
က ို ရရိရ န္အ ၽတက္ မည္သည္ွ တန္ဖုိ းရိေွသာအရာကိမ အျခားပဂၢိလ
်ဳ ္ စ္ဦးဦးထ
ကတိွျပ်ဳွျခင္္ွး၊ ကမ္ွးလမ္ွးွျခင္္ွး၊ စခင္္ွွျပ်ဳွျခင္္ွး၊ ေွပးကမ္ွးွျခင္္ွး သိ႔မဟတ္
လကခွျခင္္ွးတိ႔မျပ်ဳလပရပါ။ လပ္႐ိုိးလပစဥ္ွျ စ္ေွသာ အစိးရဆိင္ရာ လပ္ေွဆာင္ခက
် မ်ားအား
ွျမန္ွျမန္ဆ န္ဆန္ေွဆာင္င္ရက္ေွစရန္ လပငန္ွးအဆင္္ေွွျေပခ်ာေွစမေ႕ေစရး ေွေစင္ပးမ မ်ားကိလည္ွး မျပ်ဳလပရန္
တားွျမစထားပါသည္။ ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ အထတ္က္င္္ သတမတ
ွ ထ ားသည္ွအတိင္္ွး
တိက္႐ိုိက္ေွဆာင္င္ရက္ွျခင္္ွးမ်ားမ တားွျမစထားသည္ွ အရာမ်ားကွိ လပ္ေွဆာင္ရန္
ွျပင္ပအဖ ြဲ ႔အစည္ွးမ်ားုႏွင္္ွ ေွစစပ္ေွဆာင္င္ရက္ွျခင္္ွးမျပ်ဳလပရပါ။
3) အခ်ကအြကာ် း ထုတ္္ေး ား္ေးး ပား ခင္းး
ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူ၏ လပသား၊ က်န္ွးမာေွရးုႏွင္္ွ ေွဘးကင္္ွးလွျခွ်ဳေွရး၊ ပတ္ဝန္ွးက်င္ိဆ ုင္ရာ
က်င္္ွသွွးေွဆာင္င္ရကခ်ကမ်ား၊ စီးစပားေွရးေွဆာင္င္ရကခ်ကမ်ား၊ ဖ ြဲ႔စည္ွးပ၊ ေွေစင္ရးေွၾကးေွရး
ေအွျခေအနုႏွင္္ွ စစမ္ွးေွဆာင္ရည္္ုွိ႔ုႏွင္္ွ သကဆို င္သ ည္ွ အခ်ကအလက္ို႔ကိ သကဆိုင္ရာ ဥေပဒမ်ားုႏွင္္ွ
စည္ွးမ်ဥ္ွးစည္ွးကမ္ွးမ်ားုႏွင္္ွ လႊမ္ွးမိးေွေနသာ စက္႐ိုလပငန္ွးဆိင္ရာ က်င္္ွသွွးေွဆာင္င္ရကခ်ကမ်ားအရ
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ထတ္ေွ ာွ္ေွွျပာၾကားရမည္။ ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ ၎တိ႔၏
ထတ္ေွ ာွ္ေွွျပာၾကားမ မ်ားၽတင္္ လပ္ေွဆာင္ခက
် မ်ားအား မားၽယင္္ွးတင္္ွျပျခင္္ွးမျပ်ဳလပရပါ။
4) ဥာဏ္ပစၥည္းးမ်ား
ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ ၎၏အခ်ကအလကစနစမာ် းအား စခင္္ွွျပ်ဳခ်ကမရိဘြဲ ဝင္္ေွရာကသုးဖစြဲမ မ ကာၽကယရန္
သတမတ
ွ ထ ားသည္ွ စီမခန္႔ဖခြဲမ ဆိင္ရာ၊ ြပပုွိင္္ွးဆိင္ရာုႏွင္္ွ နည္ွးပညာဆိင္ရာ ေွဘးရ န္ကာဆီးမ မ်ားအပါအဝင္္
လွျခွ်ဳေွရးဆိင္ရာ တားဆီးကာၽကယမ မ်ားကိ ေအကာင္အထည္ေွ ာွ္၍ ထိန္ွးသိမ္ွးေွဆာင္င္ရကရပါမည္၊ Nielsen
အား အုႏွရာယ္ွျ စ္ေွစုႏွွိင္ သ ည္ွ ပွစမ်းွျ
ိ ်ဳ င္္ွ ၎၏စနစအား တိကခုွိကခရသည္ဟု ယွၾကည္ပါက Nielsen ထ
ခ်ကခ်င္္ွး ေအၾကာင္္ွးၾကားရမည္။
ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ Nielsen ၏လ႕ဝ
် ိ ်ဳ ကအခ်ကအလက္၊ ေွဒတာ၊ ကပ္ န္သယ္ေွရး အခ်ကအလက္၊
မိတမ်ၱဴ ားုႏွင္္ွ ကန္အမတ္ဆိပ်ာမ းကိ အသွွးွျပ်ဳရာၽတင္္ က်းေွၾကာင္္
ိ ်ဳ
ွးဆီေွလ်ာွ္ေွသာ
ဂ႐ိုစိက္ေွဆာင္င္ရကမ ွျ င္္ွ အနိမ္ွဆးကာၽကယ္ွုႏွိွင္သ ည္ွနည္ွးလမ္ွးကွိသွွးကာ Nielsen ွုႏွင္္ွ
၎တိ႔၏ စာခ်ပမ်ဳ ်ားေွအာတ္က္င္္ စခင္္ွွျပ်ဳထားသည္ွ ပွစမ်းွျ
ိ ်ဳ င္္ွသာ အသွွးွျပ်ဳရမည္။
ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ ကပ္ န္သယ္ေွရး အခ်ကအလက္၊ ကန္အမတ္ဆိပ်ာမ း သိ႔မဟတ္ အျခားသူမ်ား၏
မူပွိင္င္ခင္္ွရယူထားေွသာ လကရာမ်ားေအပၚ အလလြဲသးစားွျပ်ဳလပ္ွျခင္္ွး သိ႔မဟတ္ ခ်းေွ
ိ ်ဳ ာက္ွျခင္္ွး
မျပ်ဳလပရ။ ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ား၏ ကပ္ န္သယ္ေွရးဆိင္ရာ လ႕ဝ
် ိ ်ဳ ကခ်ကမ်ား သိ႔မဟတ္
ကမၸဏ္ီ မူပိင္င္ခင္္ွ သိ႔မဟတ္ လ႕ဝ
် ိ ်ဳ ကအခ်ကအလကကို လလြဲမားစစာ သးဖစြဲမ သိ႔မဟတ္ ထိအခ်ကအလကမ်ားကွိ
စခင္္ွွျပ်ဳခ်ကမရိေွသာ ွျပင္ပအဖ ြဲ႔အစည္ွးမ်ားထ ထတ္ေွွျပာဆွိွျခင္္ွးတွိ႔ မျပ်ဳလပရပါ။
ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ Nielsen ၏ေွဒတာ၊ ကပ္ န္သယ္ေွရးလ႕ဝ
် ိ ်ဳ ကခ်ကမ်ား၊ ကန္အမတ္ဆိပ်ာမ း၊
ကိယပို င္အမတအသားမ်ား သိ႔မဟတ္ လ႕ဝ
် ိ ်ဳ ကအခ်ကအလက္ို႔အား ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ သိ႔မဟတ္ ွျပင္ပ
အဖ ြဲ႔အစည္ွးတစခုမ စခင္္ွွျပ်ဳခ်ကမရိဘြဲ သးဖစြဲပါက Nielsen ထ ေအၾကာင္္ွးၾကားရပါမည္။
5) မမကုးယကုး ကာသကယ္း ခင္းးးာႏးင္း ံ့ ြက္ုပ ႔ ပနႈကင္းးး ခင္းး
ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ (i) ေက်င္္ွဝတ္ သိ႔မဟတ္ Nilsen အၽတက္
လပ္ေွဆာင္္ေွပးမ ပါဝင္ပတသက္ေွေနသာ ဂဏ္သက
ိ ၡာပွိင္္ွးဆွိင္ာရ ကိစၥမ်ားအား ခ်းေွ
ိ ်ဳ ာကမ မ်ားရိပါက
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အစီရင္ခတင္္ွျပရန္1၎၏အလပသမားမ်ားအၽတက္ ေအရးေွပၚ န္ွးလွိင္္ွးတစခု သိ႔မဟတ္ တူညေ
ီ ွသာ
လပငန္ွးစဥစခ
္ ုကွိ ထားရိေွပးွျခင္္ွး သိ႔မဟတ္ (ii) ၎၏အလပသမားမ်ားအား Nielsen
ေအရးေွပၚ န္ွးလွိင္္ွးသွိ႔ န္ွးေွခၚဆွိစခင္္ွွျပ်ဳွျခင္္ွး တစခုမဟတ္ တစခုကိ စီစဥားသင္္
ွပါသည္။
ထ
ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ ဥေပဒမ တားွျမစထားွျခင္္ွးမရိလ်င္္ ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူုႏွင္္ွ
ဝန္ထမ္ွးမ်ားမ တွိင္က
ၾ ားလာမ ေအပၚ လ႕ဝ
် ိ ်ဳ ကထားွျခင္္ွး၊ အမည္လ႕ဝ
ွ် ိ ်ဳ ကထားွျခင္္ွးွုႏွင္္ွ
ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူအား ကာၽကယ္ွျခင္္ွးတွိ႔အၽတက္ အစီအစဥ်ာမ းကိ ထိန္ွးသိမ္ွးေွဆာင္င္ရကရပါမည္။
မည္သုွိေ႔သာ ွျ စစဥးၽတင္္
်မ ိ ်ဳ ွျ စ္ေွစ ေက်င္္ွဝတစည္ွးကမ္ွး ခ်းေွ
်ဳ ိ ာကမ ုႏွင္္ွ သကဆိုင္္ေွသာ အခ်ကအလကမ်ား
သိ႔မဟတ္ စစပပစြဲခ်ကမ်ားကွိ Nielsen သိ႔ ခ်ကခ်င္္ွးအစီရင္ခတင္္ွျပရန္ ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားၽတင္္
တာဝန္ရသ
ိ ွ ည္။ ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူသည္ မည္သည္ွ အလပသမား သိ႔မဟတ္ မည္သည္ွ ွျပင္ပါတီမမဆိ Nielsen
ကိဆန္႔က်င္ သ ည္ွ အဆိတင္္ွျပခ်က္ သိ႔မဟတ္ တိင္ၾကားခ်က္ို႔ရိလာပါက Nielsen ထ
ခ်ကခ်င္္ွးသတင္္ွးေွပးရမည္။ Nielsen သိ႔အစီရင္ခတင္္ွျပမ အားလးကွိIntegrity@Nielsen.com သိ႔မဟတ္
https://nielsen.tnwreports.com/ ၌ွျပ်ဳလပသင္္ွပါသည္
6) ဓာတ္သ တ္မ်ၳဳ ားအား တ္ာဝနယ ူ ထုတ္လုပ္း ခင္းး
ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ ၎တိ႔ထတလု ပသ ည္ွ ထတကုန္မာ် းထြဲရိ ဓာတသတမ််ဳ ားသည္ ွျပင္္ွးထန္ေွသာ
လူ႔အစခင္္ွေအရး အလလြဲသးစားွျပ်ဳမ မ်ားဆိင္ရာ ွျပစမ က်းၽလန္သ
ၱဴ
ူမ်ားအား တိက္႐ိုိက္ သိ႔မဟတ္ ၽသယ္ဝက္
ိ ၍
ေွေစင္ၾကးပပိး သိ႔မဟတ္ အက်းွျပ်ဳ
ိ ်ဳ ေွန္ျခင္္ွး မရိေွၾကာင္္ွး က်းေွၾကာင္္
ိ ်ဳ
ွးဆီေွလ်ာွ္စစာ
ေအသအခ်ာေွွျပာုႏွွိင္ သ ည္ွ မူဝါဒ ရိရမည္။ ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ ထိဓာတသတမ််ဳ ား ရရိရာ
ရင္္ွးွျမစ္ွုႏွင္္ွ ၎တွိ႔အား ထိန္ွးသိမ္ွးသည္ွ ပွစမ်ားကွိ သတမွတ္ွျခင္္ွးအၽတက္
ေွလလာဆန္ွးစစမ မ်ား ွျပ်ဳလပရမည္ွျ စၿပီး ေွ ာကသည္မ်ားက ေွတာင္္ွးဆွိလာပါက
ထွိေွလလာဆန္ွးစစခက
် မ်ားကွိ ရရိေွအာင္္ ေွဆာင္င္ရက္ေွပးရမည္။
7) ကုးယ္ေးရးြပးုး ခပးမ
ၳဳ ႈာႏးင္း ံ့ေးဒတ္ာကာသကယႈ
ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ Nielsen မ ပွပိးထားသည္ွ သိ႔မဟတ္ Nielsen သိ႔မဟတ္ ၎၏
ေွ ာကသည္မ်ားကိယစား ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ ရယူထားသည္ွ ေွဒတာ (“Nielsen ေွဒတာ”)
1

တွိင္က
ၾ ားသူအား အဓိပၸာယသတမွတခ်က္- ကမၸဏ္ီ၏ အရာရိ သိ႔မဟတ္ ဝန္ထမ္ွးတစ္ဦး သိ႔မဟတ္

ွျပည္သူ႔ဆကဆေွရး အမ ေွဆာင္္စ္ဦး သိ႔မဟတ္ အမ ေွဆာင္အ ဖ ြဲ႕အစည္ွးမ ွျပ်ဳလပသ ည္ွ မမန္ကန္ေွသာ
ေွဆာင္င္ရကမ ုႏွင္္ွ ပတသကၿပီး ထတ္ေွ ာွ္ေွွျပာၾကားသည္ွ ပဂၢိလ
်ဳ က ုွိ ဆွိလွိပါသည္။
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ကိထိန္ွးသိမ္ွးကာၽကယရန္ က်းေွၾကာင္္
ိ ်ဳ
ွးဆီေွလ်ာွ္စစာ သတမတ
ွ ထ ားသည္ွ ရွွးၽတင္္ွး မူဝါဒမ်ားုႏွင္္ွ
လပငန္ွးစဥ်ာမ းကိ ထိန္ွးသိမ္ွးထားရိရမည္။ ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ Nielsen ၏ေွဒတာမ်ားအား
စစည္ွးမ ၊ သိေွလာင္မ ၊ စီမမ ၊ တစဆင္္ွေွပးပိ႔မ သိ႔မဟတ္
ထတ္ေွ ာွ္ေွွျပာၾကားမ တိ႔ုႏွင္္ွဆိင္သ ည္ွ သကဆိုင္ရာ ကွိယ္ေွရးလွွျခွ်ဳမ ၊
ေွဒတာထိန္ွးသိမ္ွးကာၽကယမ ုႏွင္္ွ အခ်ကအလက္ လွျခွ်ဳေွရးဆိင္ရာ ဥေပဒမ်ားုႏွင္္ွ
စည္ွးမ်ဥ္ွးစည္ွးကမ္ွးဆိင္ရာုႏွင္္ွ တရားဥေပေဒရးဆိင္ရာ လိအပခ်ကမ်ားအားလးကွိ လွိကနာရမည္။
ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ ဝန္ေွဆာင္မ ေွပးသူမ်ားုႏွင္္ွအတူ ေွဆာင္င္ရကရန္ သိ႔မဟတ္
တစဆင္္ွခကန္ထ႐ိုိက္ာမ်ား ေခ်ပးရ န္အ ၽတက္ ွျပဌာန္ွးဥေပဒမ်ားအရ Nielsen သိ႔မဟတ္ ၎၏ေွ ာကသည္မ်ားမ
လိအပသ ည္ွ မည္သည္ွပစွျ င္္ွမဆိ Nielsen ွုႏွင္္ွ သင္္ွေွလ်ာွ္ေွသာ ေွဒတာ
လႊွြဲေွွျပာင္္ွးွျခင္္ွးဆိင္ရာ ေသဘာတူညမ
ီ မ်ားကိ စီမေွဆာင္င္ရကရမည္။ ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္
Nielsen ေွဒတာကိ စီမေွဆာင္င္ရကရန္ တစဆင္္ွခကန္ထ႐ိုိက္ာအသစ္စ္ဦးုႏွင္္ွ ေွစစပ္ေွၽဆးေွွုႏစွွျခင္္ွးမျပ်ဳလပမီ
Nielsen သိ႔ အနည္ွးဆး 30 ရက္ ႀကိတင္္
်ဳ သတိေွပးရမည္ွျ စၿပီး Nielsen ၏ေွဒတာကိ စီမေွဆာင္င္ရကရန္
မည္သည္ွ တစဆင္္ွခကန္ထ႐ိုိက္ာကိမ စခင္္ွမျပ်ဳမီ Nielsen ၏စခင္္ွွျပ်ဳခ်ကကို ရယူရပါမည္။
8) အက်းစးခပားအသတ္က္
ၳဳ
ပဋပကၡ စ္း ခင္းး
ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ Nielsen ၏အျမတအစစန္ွးမ်ားုႏွင္္ွ ပတသက္၍ ပဋိပကၡတစခု ေွပေၚပါကလာမ
သိ႔မဟတ္ သင္္ွေွလ်ာွ္မန္ကန္ မ မရိေွသာ ွျပႆနာတစခု ပါဝင္္ေွနုႏွိွင္သ ည္ွ မည္သည္ွေအွျခေအန သိ႔မဟတ္
ဆက္ွုႏစွယပတသကမ ကိမဆိ ေွရာင္ၾကဥပါမည္
။ ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္ Nielsen ၏ဝန္ထမ္ွး သိ႔မဟတ္
ရ
Nielsen ၏ဝန္ထမ္ွး မိသားစဝင္မာ် းထ လိသည္ထကပိုေွသာ လက္ေွဆာင္မာ် း၊ ဧည္ွဝတ္ေွက်စပန္မ

သိ႔မဟတ္

ဧည္ွခွျပ်ဳစမ တိ႔ကိ ေွဆာင္င္ရက္ေွပးွျခင္္ွး သိ႔မဟတ္ ပပိးွျခင္္ွး မျပ်ဳလပရပါ။ Nielsen ဝန္ထမ္ွးမ်ားုႏွင္္ွ
၎တိ႔၏

မိသားစဝင္မာ် းသည္

စီးစပားေွရး

Nielsen ွုႏွင္္ွအတူ

စီးစပားေွရးေွဆာင္င္ရက္ေွနသည္ွ လပငန္ွးမ်ားၽတင္္

အက်းအျမတမ
ိ ်ဳ
်ားကွိ ရယူထန
ိ ္ွးသိမ္ွးထားွျခင္္ွးမျပ်ဳလပရ၊

ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္

Nielsen ၏ဝန္ထမ္ွးမ်ားုႏွင္္ွ ပဋိပကၡ ေွပေၚပါကလာေွစမည္ွ သိ႔မဟတ္ ေွပေၚပါက္ေွနသည္ွ ထိသိေ႔သာ
ဆက္ွုႏစွယဆကဆမ မ်ားကိ ေွရာင္ၾကဥပါမည္
။
ရ

E. စီမအပခ်ပမ်ဳ စနစ္
ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္

ေွအာကပါတိ႔ကိ

ေွသခ်ာေွအာင္္ေွဆာင္င္ရကရ န္အ ၽတက္

ထတ္ေွ ာွ္သတမတ
ွ ထ ားသည္ွ စီမအပခ်ပမ်ဳ စနစ္စုခ ကိ သတမတ
ွ ္၍ ေွဆာင္င္ရကရမည္-
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1) ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူ၏

လပငန္ွးေွဆာင္င္ရကခ်ကမ်ားုႏွင္္ွ

ထတကုန္မာ် းုႏွင္္ွဆိင္သ ည္ွ

ွျပဌာန္ွး

ဥေပဒမ်ား၊

စည္ွးမ်ဥ္ွးစည္ွးကမ္ွးမ်ားုႏွင္္ွ ေွ ာကသည္ဆိုင္ရာ လိအပခ်ကမ်ားအား ေွလးစားလွိကနာမ ၊
2) ေက်င္္ွဝတ္ွုႏွင္္ွ ညီတ္ညတမ ၊ ွုႏွင္္ွ
3) ေက်င္္ွဝတ္ွုႏွင္္ွသကဆို င္သ ည္ွ

လပငန္ွးေွဆာင္င္ရက္ွျခင္္ွးဆိင္ရာ

ဆး႐ို ွွးွုႏွိွင္မ မ်ားအား

သတမွတ္ေွ ာွ္ထတ္ွျခင္္ွးွုႏွင္္ွ ေွလ်ာပါးေွစျခင္္ွး။ ၎သည္ စဥကမ
ဆ ျ ပတ္ တွိွးတကမ ရရိေွစရ န္လ ည္ွး
ပပွိွးကူညရ
ီ မည္။

F. က်င္္ွဝတစည္ွးမ်ဥ္ွးၽတင္္ ေွွျပာင္္ွးလြဲခ်ကမ်ား
Nielsen သည္ Nielsen ၏ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူ က်င္္ွဝတစည္ွးမ်ဥ္ွး၏ လိအပခ်ကမ်ားကိ ွျပ်ဳွျပင္င္မမ္ွးမရန္၊ ွျပင္ဆင္န
ရ ္
သိ႔မဟတ္

ေွွျပာင္္ွးလြဲရ န္အ ၽတင္္

ထိေွွျပာင္္ွးလြဲမ မ်ားုႏွင္္ွ

လပပိုင္င္ခင္္ွကိ

ေွဆာင္င္ရကခ်ကကို

လက္ဝယထားရိၿပီး

သင္္ွေွတာွ္သလိ

ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ်ားသည္

လကခေွပးရပါမည္။

ေွထာကပေွပးၽသင္္ွးသူမ

ထတ္ွျပန္သ ည္ွ မည္သည္ွစာင္ြကစာတမ္ွးမဆိၽတင္္ ပါဝင္သ ည္ွ အခ်ကမ်ားသည္ ေက်င္္ွဝတ္၏ အပိင္္ွးက႑မန္သမ်အား
ွျပ်ဳွျပင္င္မမ္ွးမရန္ သိ႔မဟတ္ ွျပင္ဆင္က
်ခ ထ ုတရန္ွျ စသ ည္ဟု မယူဆရ။
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