
 ေကာ်လိရုာဒိ ုအချိန်ပုိ �ငှ့ ်အနညး်ဆံးုလပ်ုခလစာ စ�ံ�န်းများ အမိန ့် 
 1/1/23 တငွ ်စတငသ်ကေ်ရာကမ်ည-် �စှစ်ဉ် ြဖည့စွ်ကြ်ပငဆ်ငရ်ပါမည၊်  

 (“COMPS Order”) #38၊ ပုိစတာ�ငှ့ ်ေ�ကညာချက ်
 ပိုစတာ အသစ် ကုိ ဒဇီငဘ်ာလလယ်ေရာက်တုိငး် ရ�ှိ�ိငုသ်ည် 
 
 

ဤ ပိုစတာ သည် အကျဉ်းချုပ် ြဖစ်�ပီး အလုပ်သမား ဥပေဒအချက်အလက် အြပည့်အစုံ အြဖစ် အားကုိး ၍ မရ ပါ ။  စည်းမျဉ်းများ၊ အချက်အလက်စာရွက်များ၊ ဘာသာြပန်ဆိမု�များ၊ ေမးခွန်းများသိုမ့ဟုတ်/ တုိင�်ကားချက်များအားလုံးအတွက် ဆက်သယ်ွရန်- 

အလပ်ုသမားစံ��န်းများ�ငှ့ ်စာရငး်အငး်များ ဌာန၊ ColoradoLaborLaw.gov၊ cdle_labor_standards@state.co.us, 303-318-8441 / 888-390-7936 

ေကာ်လိရုာဒိတုငွ ်အနည်းဆံးုလုပ်ခ- 2023 ခု�စှ်တွင ်တစ်နာရီလ�င ်$13.65 သိုမ့ဟုတ ်ေဘာက်ဆူးရ ဝန်ထမ်းများအတွက် $10.63(စည်းမျဉ်း 3) 

• အနမိ့်ဆုံးလုပ်ခကို ေငေွ�ကးေဖာင်းပွမ�အတွက် �စှ်စဉ်ချိနည်�ိထားေသာေ�ကာင့ ်အထက်ပါပမာဏများသည် 2023 အတွက်သာြဖစ်သည် 

• ဝနထ်မ်းများအားလံုးကို အနည်းဆုံးလုပ်ခလစာ (စည်းမျဉ်း 2 တွင ်ကငး်လွတ်ခွင့မ်ေပးပါက) ေပးေချရမည်ြဖစ်�ပီး နာရီအလိုက် သိုမ့ဟုတ် အြခားနည်းလမ်း (လစာ၊ ေကာ်မ�ှင၊် လက်ခ စသည်ြဖင့)် ေပး ေချရမည်၊ 
�ခငး်ချက်အေနြဖင့ ်မိဘအုပ်ထိနး်မ� မကငး်လွတ်ေသးေသာ အသက်မြပည့်ေသးသူများကို အနည်းဆုံးလုပ်ခလစာေအာက် 15% ေလ�ာ့၍ ေပးေချ�ိငုသ်ည် 

• Denver ၏ အနည်းဆုံးအခေ�ကးေင ွ(2023 တွင ်$17.29) ကဲသ့ိုေ့သာ အြခားေသာအလုပ်သမားဥပေဒများကိုလည်း ကျင့သ်ံုးပါက အြမင့ဆုံ်းစံ��နး်ကို အသံုးြပုပါ 

အချိန်ပုိ- အပတစ်ဉ် နာရီ 40 အထက်၊ ေနစ့ဉ် 12 နာရီ အထက် သိုမ့ဟုတ ်နာရီဆက်တိုက်အတွက် ပံုမှန်လုပ်ခ��န်းထားများ၏ 1½ ဆ (စည်းမျဉ်း 4) 

• 2 ပတ် သိုမ့ဟုတ် 2 ရက်�ငှ့အ်ထက်တွင ်ပျမ်းမ�နာရီ 40 ေကျာ်သည့် သီတငး်ပတ်တိုငး် 

• အလုပ်�ှငမ်ျားသည် အချိနပ်ိုနာရီများအတွက် အချိနပ်ိုလုပ်ခ တစ်ဆ�ငှ့တ်စ်ဝက် ေပးမည့်အစား အလုပ်နားရက် ("အစားထုိး နားချိန"်) ကို ေပးခွင့မ်�ှိပါ 

• အဓိကကွဲလွဲမ�များ/ကငး်လွတ်ခွင့မ်ျား (အားလံုးကို စည်းကမ်း 2.3-2.4) တွင ်အေသးစိတ်ေဖာ်ြပထားသည်- 

- ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� အလုပ်အကိုငအ်နည်းငယ်တွင ်အချိနပ်ိုကို မွမ်းမံြပငဆ်င်ထားသည်၊ အချို �ေသာ ယာဉ်�ကီး ယာဉ်ေမာငး်များအတွက် ကငး်လွတ်ခွင့�်ှိသည် 

- ေတာငေ်စာငး် �ငှး်ေလ�ာစီးြခင်း/�ငှး်ေလ�ာစီးသည့် အလုပ်များတွင ်အပတ်စဉ် နာရီ 40 အချိနပ်ိုလုပ်ြခငး် မ�ှိပါ (သိုေ့သာ် ဖက်ဒရယ်ဥပေဒအရ အများစုအတွက် အချိနပ်ို 56 နာရီ) 

- 11/1/22 သတ်မှတ်ချက်အရ စိုက်ပျိုးေရးက�တွင ်နာရီ 60 အလုပ်ဆင်း�ပီးေနာက် အချိနပ်ိုသတ်မှတ်သည်၊ 12 နာရီအထက် အလုပ်ဆငး်ရေသာ ရက်များတွင ်လစာြဖင့န်ားချိန ်နာရီဝက်ရ�ှိ�ပီး 15 နာရီအထက် 
ြဖစပ်ါက အချိနပ်ိုေ�ကးေပးရမည် 

ထမငး်စားချိန်- အေ�ာှင့အ်ယှကမ်�ိှ၊ တာဝန်ကငး်လတွခွ်င့ရ်ေသာ အချိန် မိနစ် 30၊ 5 နာရီအထက ် (စည်းမျဉ်း 1.9) 

• ဝနထ်မ်းများသည် တာဝနအ်ားလံုးမှ အနားယူ�ပီး ကိုယ်ေရးကိုယ်တာလ�ပ်�ှားမ�များကို လုပ်ေဆာင�်ိငုမ်ှသာ ထုိအချိနအ်တွက် လစာမေပးရပါ 

• အလုပ်တွင ်အေ�ာှင့အ်ယှက်မ�ှိသည့် ထမငး်စားချိန ်သတ်မှတ်ေပးရန ်မြဖစ်�ိငုပ်ါက တာဝနက်ျချိနအ်တွငး် ထမငး်စားရန ်ခွင့ြ်ပုေပးရမည်၊ ထုိအချိနအ်တကွ် လစာေပးရမည် 

• လက်ေတွ�ကျကျြဖစ်ေစရန ်ထမငး်စားချိနမ်ျားသည် အဆုိင်းချိနစ်တင�်ပီးေနာက် အနည်းဆုံး 1 နာရီ�ငှ့ ်အဆုိငး် မ�ပီးဆုံးမီ 1 နာရီအလိုတွင ်�ှိရပါမည် 

အနားယခူျိန်များ- 10 မိနစ်၊ လစာေပး၊ 4 နာရီတိငုး် (စည်းမျဉ်း 5.2) 
#အလုပ်ချိန်နာရီ- 2 အထ ိ >2၊ 6 အထ ိ >6၊ 10 အထ ိ >10၊ 14 အ ထ ိ >14၊ 18 အထ ိ >18၊ 22 အထ ိ >22 

#နားချိန်ကာလများ- 0 1 2 3 4 5 6 
 
လုပ်ငနး်ခွငြ်ပငပ်တွင�်ှိရန ်မလိုအပ်ေသာ်လည်း အလုပ်မပါဝငရ်ဘဲ လက်ေတွ�လုပ်ေဆာင်�ိငုသ်ည့် အတိုငး်အတာအထိ 4 နာရီ၏ အလယ်တွင ်�ှိသင့သ်ည် 

• အနားယူချိနမ်ျားသည် အနည်းဆုံး အခေ�ကးေင�ွငှ့ ် အချိနပ်ို ရည်ရွယ်ချက် များ အတွက ် အလုပ်လုပ်သည့် အချိန ် ြဖစ်�ပီး အလုပ်�ှငမ်ျားအေနြဖင့ ် အနားယူချိန ် များကို ခငွ့်ြပုြခငး် မ�ှိပါက နာရီအလိုက် 
လုပ်ခေပးေချရြခငး် မဟုတ်ေသာ ဝနထ်မ်းများအပါအဝင ်ဝနထ်မ်းများအား အနားယူချိန ်ြဖစ်မည့ ်အချိနမ်ျား အတွက် အပို လုပ်ခလစာ ေပးေချ ရမည် ြဖစ် သည် 

• အဓိကကွဲလွဲမ�များ/ကငး်လွတ်ခွင့မ်ျား- 

- အချို�ေသာအေြခအေနများတွင ်10 မိနစ် အနားယူချိနမ်ျားကို 5 မိနစ် �စှ်ပိုငး် ခွဲ�ိငုသ်ည် (စည်းမျဉ်း 5.2.1) 

- စိုက်ပျိုးေရး- အချို�ေသာ အလုပ်များသည် အနားယူချိန ်ပိုလိုအပ် သည်၊ အြခား ကငး်လွတ်ခွင့မ်ျား (စည်းမျဉ်း 2.3 �ငှ့ ်စိုက်ပျိုးေရး အလုပ်သမား အေြခအေန စည်းကမ်းများ) 

အလပ်ုလပ်ု�ပီးေသာ အချနိ်- အလပ်ု�ှငမ်ျားက ၎ငး်တို၏့ အကျိုးကစိ�အတကွ ်လပ်ုအား/ဝန်ေဆာငမ်�ကိ ုလပ်ုေဆာငြ်ခငး်အတကွ ်ေပးေသာလစာ (စည်းမျဉ်း 1.9) 
• အလုပ် ပရိဝုဏအ်တွငး် �ှိချိန၊် တာဝနက်ျချိန ် သိုမ့ဟုတ် အလုပ်ခွငတ်ွင�်ှိေနသည့် အချိနတ်ိုငး် (သိုေ့သာ်လည်း တာဝနက်ျေနြခငး်မ�ှိသည့် ဝနထ်မ်းများ အလုပ်ပရိဝုဏအ်တွငး် �ှိေနြခငး်မှာ အကျံုးမဝငပ်ါ)၊ 

ေအာက်ပါတိုသ့ည် အလုပ်ချိနအ်ြဖစ် အကျံုးဝငသ်ည်- 

- အလပု်အဝတ်အစားများ/ တနဆ်ာပလာများကို ဝတ်ြခငး်/ခ�တ်ြခငး် (သိုေ့သာ်လည်း အလုပြ်ပငပ်တွင ်ဝတ်ဆငထ်ားေသာ အဝတ်အစားများ မဟုတ်ပါ)၊  သန ့�်ငှး်ေရး/တပ်ဆငြ်ခငး်၊ (သို)့ အြခားအလုပ်ချိနြ်ပငပ် 
တာဝနမ်ျား၊ 

- လုပ်ငနး်ခွငတ်ွင ်တာဝနခ်ျေပးြခငး်ကို ေစာင့်ဆုိငး်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် အလုပ်�ငှ့ပ်တ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို လက်ခံြခငး် သိုမ့ဟုတ် မ�ေဝြခငး်၊ 

- လံုြခံုေရး/ေဘးကင်းေရး စစ်ေဆးြခငး် သိုမ့ဟုတ် အလုပ်ေရာက်ချိန/်အလုပ်ဆငး်ချိန ်စာရငး်သွငး်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

- အထက်ေဖာ်ြပပါ အလုပ်များကို လုပ်ေဆာငရ်န ်ေစာင့ဆုိ်ငး်ချိနမ်ျား။ 

• အလုပ်�ှင၏် အကျိုးကိစ�အတွက် ခရီးသွားြခငး်သည် အလုပ်လုပ်ချိန ်ြဖစ်ေသာ်လည်း အိမ်�ငှ့အ်လုပ် ပံုမှန ်အသွားအြပနလ်ုပ်ချိနမ်ှာ အလုပ်လုပ်ချိနမ်ဟုတ်ပါ (စည်းမျဉ်း 1.9.2 တွင ်အေသးစိတ်အချက်များ) 

• အိပ်ချိန၊် အေ�ာှင့အ်ယှက်မ�ှိဘဲ လံုေလာက်သည့်အိပ်ချိန ်ြဖစ်ပါက အချို�ေသာအေြခအေနများတွင ်အိပ်ချိနက်ို ဖယ်ချနထ်ား�ိငုသ်ည် (စည်းမျဉ်း 1.9.3 တွင ်အေသးစိတ်အချက်များ) 

�တုယ်မူ�များ၊ ခရကဒ်စ်များ၊ အခေ�ကးေငမွျား�ငှ့ ်ထန်ိးသမ်ိး လစာ (စည်းမျဉ်း 6 �ငှ့ ်C.R.S. ေခါငး်စဉ် 8 ၏ အပိုဒ ်4) 
• ေနာက်ဆုံးလစာ- (အလုပ်�ှငက် အလုပ်ထုတ်ြခငး်ြဖစ်လ�င)် ချက်ချငး် ေပးေချရမည် သိုမ့ဟုတ် (ဝနထ်မ်းက �တု်ထွက်ြခငး်ြဖစ်လ�င)် အလုပ်ထွက်�ပီး ေနာက်လ လစာေပးေချသည့်ရက်တွင ်ေပးေချရမည် 

• အားလပ်ရက် လုပခ်- အလုပ်မှထွက်မည့် ဝနထ်မ်းများအား အားလပ်ရက်အတွက် အသံုးမြပုထားေသာ လစာြဖင့ခ်ွင့ ် အပါအဝင ် စုေဆာငး်ထား�ပီး အသံုးြပုမထားေသာ အားလပ်ရက်လုပ်ခအားလံုးကို 
ေပးေချရမည်ြဖစ်�ပီး အလုပ်ထုတ်ပယ်ရသည့် အေ�ကာငး်ရငး် သိုမ့ဟုတ် �ကိုတငအ်ေ�ကာငး်မ�ကားဘဲ အလုပ်ထွက်ြခငး် စသည်တိုအ့ေပါ်မူတည်၍ �တု်ယူြခငး် သိုမ့ဟုတ် ပယ်ချြခငး် မြပုရပါ။ 

• လစာမှ�တု်ယူြခငး်များ- ေအာက်တွငြ်ဖစ်ေစ C.R.S. 8-4-105 (ဝနထ်မ်း၏အကျိုးအတွက် စာြဖင့ေ်ရးသားထားေသာ သေဘာတူညီချက်၊ ရဲအစီရငခ်ံစာတွင ် ခိုးယူမ� သိုမ့ဟုတ် စာရင်းစစ်�ပီးေနာက် 
ပစ�ည်းဆုံး�� ံးမ�အတွက်  အပါအဝင ်ဥပေဒအရလိုအပ်ေသာ �တု်ယူမ�များ) တွငြ်ဖစ်ေစ ေဖာ်ြပထားပါက ခွင့ြ်ပုသည် 

• ေဘာက်ဆူး ခရက်ဒစ်များ- ဤအချက်များ�ငှ့်ကိုက်ညီပါက အလုပ်�ှငမ်ျားအေနြဖင့ ်အနည်းဆုံးလုပ်ခလစာ (2023 တွင ်$10.63 သိုမ့ဟုတ် Denver တွင ်$14.27) ေအာက်တွင ်$3.02 အထိ ေပးေချ�ိငုသ်ည်- (က) 
ေဘာက်ဆူးများ ( မြဖစ်မေနေပးေချရမည့ ်ဝနေ်ဆာငခ်များ မဟုတ်) သည် လုပ်ခကို အနည်းဆုံး လုပ်ခလစာ ပမာဏြပည့်ေအာင ်ြမ�င့တ်ငေ်ပး�ပီး  (ခ) ေဘာက်ဆူးများကို ေဘာက်ဆူးမရေသာ ဝနထ်မ်းများ/ပိုင�်ှငမ်ျား 
ထံသို ့ ခွဲေဝေပးြခငး် မြပုလ�င် 

• အစားအေသာက် ခရက်ဒစ်/�တု်ယူြခင်းများ- ဆ��အေလျာက်လက်ခံထားေသာ အစားအစာများ၏ ကုနက်ျစရိတ် သိုမ့ဟုတ် တနဖိ်ုး (အလုပ်�ှငအ်ြမတ်မပါဘဲ) အတွက် ခွင့ြ်ပုသည် 

• တည်းခိုခ ခရက်ဒစ်/�တု်ယူြခငး်များ- အဓိကအားြဖင့ ် ဝနထ်မ်း၏ အကျိုးကိစ�အတွက် (အလုပ်�ှင၏်အကျိုးကိစ�အတွက် မဟုတ်) ဝနထ်မ်း၏ဆ��အေလျာက် အိမ်ရာကိုလက်ခံပါက စာြဖင့ ်
ေရးသားမှတ်တမ်းတင်ထားပါက ခွင့ြ်ပုသည်၊ တစ်ပတ်လ�င ် $25 သိုမ့ဟုတ် $100 အထိ ကန ့သ်တ်ထားသည် (အိမ်ရာအမျိုးအစားအေပါ် မူတည်သည်) 

• ယူနေီဖာငး်များ- ယူနေီဖာငး်သည် အထူးအထည်သား သိုမ့ဟုတ် ဒဇုိီငး် မပါ�ှိသည့် သာမနအ်ဝတ်အစားများ မဟုတ်ပါက အခမဲ့ပံ့ပိုးေပးရမည်၊ အလုပ်�ှငမ်ျားသည် လိုအပ်သည့် အထူးသန ့�်ှင်းေရးအတွက် 
ေပးေဆာငရ်မည်ြဖစ်�ပီး သာမန ်ေဆွးြမည့်ြခငး်�ငှ့ ်အေပါက်အ�ပဲအတွက် စရံေင ွသိုမ့ဟုတ် �တု်ယူခွင့ ်မ�ှိပါ 

COMPS မှ ကငး်လတွခွ်င့မ်ျား(စည်းမျဉ်း 2.2 တွင ်အားလံုးကို စာရငး်ြပုစုထားသည်၊ အဓိကကငး်လွတ်ခွင့မ်ျားကို ေအာက်တွငေ်ဖာ်ြပထားသည်) 

• အမ�ေဆာငမ်ျား/�ကီး�ကပ်ေရးမ�းများ၊ စီမံအုပ်ချုပ်သူများ�ငှ့ ်က�မ်းကျငပ်ညာ�ှငမ်ျားအား 2023 ခု�စှ်တွင ်အနည်းဆုံးအေနြဖင့ ်လုပ်ခလစာ (နာရီအလိုက် လုပ်ခမဟုတ်ပါ) $50,000 ေပးေချသည် (2024 တွင ်$55,000 
၊ ထုိေ့နာက် ေငေွ�ကးေဖာင်းပွမ�အလိုက် ချိနည်�ိမည်)၊ �ခငး်ချက်အားြဖင့ ်အဆင့ြ်မင့န်ည်းပညာ ကွနပ်ျူတာအလုပ်များအတွက် တစ်နာရီလ�င ်$31.41 

• အြခားြမင့မ်ားေသာလစာရသည့်၊ ကာယဝနထ်မ်းမဟုတ်သည့် ဝနထ်မ်းများအား အထက်ပါလစာ၏ အနည်းဆုံး 2.25 ဆ ေပးေချသည် (2023 ခု�စှ်တွင ်$112,500) 

• စီမံခန ့ခ်ွဲမ�တွင ်တက်�ကစွာပါဝငေ်ဆာငရွ်က်ပါက 20% ပိုင�်ှငမ်ျား သိုမ့ဟုတ် အကျိုးအြမတ်မယူေသာ အဖွဲ�အစည်းတွင ်လစာအများဆုံး/အဆင့အ်ြမင့ဆုံ်း ဝနထ်မ်း 

• အမျိုးမျိုးေသာ (အားလံုးမဟုတ်ေသာ) အေရာငး်ဝနထ်မ်းများ၊ အငာှးယာဉ်ေမာငး်များ၊ စခနး်/ြပငပ် ပညာေရး ကွငး်ဆင်းဝနထ်မ်းများ သိုမ့ဟုတ် အိမြ်ခံေြမမနေ်နဂျာများ 

မှတတ်မ်းထန်ိးသမ်ိးြခငး်�ငှ့ ်အခွင့အ်ေရးများဆိငုရ်ာ အသေိပးချကမ်ျား (စည်းမျဉ်း 7) 

• အလုပ်�ှငမ်ျားသည် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့် အချိန၊် လစာ��နး်ထား (ေဘာက်ဆူးများ�ငှ့ ် ခရက်ဒစ်များအားလံုး အပါအဝင)် �ငှ့ ် စုစုေပါငး်လုပ်ခလစာများ ပါဝငေ်သာ လစာ�ှငး်တမ်းများအား ဝနထ်မ်းအားလံုးကို 
ေပး အပ်ရမည် (ထုိေ့နာက် သံုး�စှ်�ကာ သိမ်းဆည်းထားရမည်) 

• ယခု�စှ်ပိုစတာကို အလွယ်တကူြမငေ်တွ� �ိငု်ေသာေနရာတွင ် ြပသထားရမည်ြဖစ်�ပီး ထုိသိုမ့ြပသ�ိငုပ်ါက (ဥပမာ အွနလ်ိုငး်မှလုပ်သည့် ဝနထ်မ်းများအတွက်) အလုပ်စ�ပီး တစ်လအတွငး်�ငှ့ ် ဝနထ်မ်းများက 
မိတ� ူေတာငး်ခံေသာအခါတွင ်ယခုပိုစတာကို ေပးအပ်ရမည်  

• အလုပ်�ှငမ်ျားသည် မည်သည့် အလုပ်ခန ့အ်ပ်မ� လက်စွဲစာအုပ် သိုမ့ဟုတ် အြခားလက်စွဲစာအုပ်တွငမ်ဆုိ ဤပိုစတာ၏ မိတ� ူ သိုမ့ဟုတ် COMPS အမိန ့စ်ာတစ်ေစာငက်ို ထည့်သွင်းေပးရမည် 

• ဤပိုစတာတွငပ်ါ�ှိေသာ အချက်အလက်များကို ြဖတ်ေတာက်�ပီးြပသြခငး် အပါအဝင ် အခွင့အ်ေရးများဆုိငရ်ာ အသိေပးချက် စည်းမျဉ်းများကို ချိုးေဖာက်ြခင်း (ပိုစ့်တငြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ် ြဖန ့ြ်ဖူးြခငး်) ြပုပါက 
ဒဏေ်ငမွျား �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် ဝနထ်မ်းတစ်ဦးချငး်အလိုက် သတ်မှတ်ထားေသာ ခရက်ဒစ်များ၊ �တု်ယူမ�များ သိုမ့ဟုတ် COMPS မှ ကငး်လွတ်ခွင့မ်ျားအတွက ်သတ်မှတ်ချက်မြပည့်မီြခငး်တို ့ ြဖစ်ေပါ် �ိငုသ်ည် 

တိငု�်ကားချက�်ငှ့ ်လက်တံု ့ြပန်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရးဆိငုရ်ာ အခွင့အ်ေရးများ (စည်းမျဉ်း 8) 

• ဝနထ်မ်းများအေနြဖင့ ်ချိုးေဖာက်မ�များ�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ တိုင်�ကားချက်များ သိုမ့ဟုတ် အ�ကံြပုချက်များကို ဌာနခွဲ (ေအာက်တွင ်ဆက်သွယ်ရနအ်ချက်အလက်များ ပါ�ှိ) သို ့ ေပးပို�့ ိငုသ်ည် သိုမ့ဟုတ် တရား�ံု းတွင် 
တရားစွဲဆုိ�ိငုသ်ည် 

• အလုပ်�ှငမ်ျားသည် မိမိတို၏့အခွင့အ်ေရးများကို ကျင့သ်ံုးသည့် ဝနထ်မ်းများအား လက်တံု ့ြပနခ်ွင့ ်သိုမ့ဟုတ် ဝငေ်ရာက်စွက်ဖက်ခွင့ ်မ�ှိပါ 

• အမည်မသိ အ�ကံြပုချက်များကို လက်ခံပါသည်၊ ေတာငး်ဆုိပါက အမည်မေဖာ်ြပြခငး် သိုမ့ဟုတ် လ�ို� ဝှက်ထိနး်သိမ်းြခငး်ကို ကာကွယ်ေပးပါသည် (လုပ်အားခကာကွယ်ေရး စည်းမျဉ်း 4.7) 

• လုပ်ငနး်သည် ေကာ်ပိုေရး�ှငး်၊ မိတ်ဖက်လုပ်ငနး် သိုမ့ဟုတ် ပိုင�်ှင(်များ) ထံမှ သီးြခားခွဲထွက်ထားေသာ အဖွဲ�အစည်းတစ်ရပ် ြဖစ်ေနလ�ငပ်င ် အချို �ေသာ ချိုးေဖာက်မ�များအတွက် လုပ်ငနး်သာမက ပိုင�်ှငမ်ျား�ငှ့ ်
လုပ်ငနး်အေပါ် ထိနး်ချုပ်ခွင့�်ှိသည့် အြခားပုဂ�ိုလ်များထံတွင ်တာဝန�်ှိ�ိငုသ်ည် (စည်းမျဉ်း 1.6) 

• လူဝငမ်��ကီး�ကပ်ေရး အေြခအေနသည် ဤအလုပ်သမားအခွင့အ်ေရးများ�ငှ့ ်မသက်ဆုိငပ်ါ- ဌာနခွဲသည် စံုစမ်းစစ်ေဆးမ�များ သိုမ့ဟုတ် စီရငထုံ်းများတွင ်အေြခအေနကို ေမးြမနး်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် အစီရငခ်ံြခငး် မြပုပါ၊ 
ဤအခွင့အ်ေရးများအား စွက်ဖက်ရန ်လူဝငမ်��ကီး�ကပ်ေရး အေြခအေနကို အသံုးြပုြခငး်သည် မည်သူအ့တွက်မဆုိ တရားမဝငပ်ါ (လုပ်အားခကာကွယ်ေရး စည်းမျဉ်း 4.8) 


