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 အစီရင္ခံမွတ္တမ္း 
အလုပ္သမားဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး၊ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေပးေရး အတြက္ 

ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ား ဖုိရမ္ 
ဆီဒိုးနား ဟုိတယ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ - ၃၀ ရက္                                                                                      

အႏွစ္ခ်ဳပ္မွတ္တမ္း 

အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေပးေရးအတြက္ ပါဝင္ 
သက္ဆုိင္သူမ်ား၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ဖုိရမ္ကုိ ရန္ကုန္တြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ႏွင့္၃၀ ရက္ေန႔ မ်ား၌ 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ အျခားေသာအစုိးရမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑မွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊  အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ 
အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ႏုိင္ငံတကာမွရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွသူမ်ားႏွင့္ဝယ္လက္မ်ား၊ သုေတသန 
ျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူေပါင္းအေယာက္၂၀၀ ဝန္းက်င္ ပါဝင္တက္ေရာက္ 
ၾကသည္။  
 
ဖုိရမ္၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ- (၁) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္အစုိးရ၏အစီအမံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ေရးအတြက္အစီအမံမ်ားကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္အသုိက္အဝန္းမ်ားသုိ႔ မွ်ေဝအသိ 
ေပးေရး၊ (၂) အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္အဖြ႔ဲအစည္းဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းတို႔၏ 
ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈမ်ားကုိအသိေပးေရး၊ (၃) အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ  ျဖည့္သြင္းျခင္းမ်ား 
ႏွင့္တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကုိလက္ခံျခင္း၊ (၄) ႏုိင္ငံတကာ၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအေပၚအေျခခံလ်က္ အလုပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ 
သီးသန္႔စိန္ေခၚမႈမ်ားအား မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္ရင္ဆုိင္မည္ဟူသည့္ထုိးထြင္းသိျမင္ဥာဏ္တုိးပြားရရိွေရး၊ (၅) သုံးဦးသုံးဖလွယ္ 
မိတ္ဖက္မ်ားအၾကား တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပုိရိွလာရန္၊မိတ္ဖက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ား ပုိ၍က်ယ္က်ယ ္
ျပန္႔ျပန္႔ရိွလာရန္တုိ႔အတြက္ တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေရး၊ (၆) ျပည္တြင္း ႏွင့္ႏုိင္ငံတကာမွ ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ားအၾကား  
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာဆက္သြယ္ရင္းႏီွးမႈကုိ ျမွင့္တင္ေရး  တုိ႔ျဖစ္သည္။  
 
ဤပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ား၏ဖုိရမ္သည္  ယခင္က  ျမန္မာ၊ ဒိန္းမတ္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔ (ILO) တုိ႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္  ႏုိဝင္ဘာလတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္  ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အလုပ္သမားေရးရာ 
စံခ်ိန္စံႏႈနု္းႏွင့္ က်င့္သုံးမႈမ်ားတုိးတက္ေရးအတြက္ ပဏာမေျခလွမ္းအဖြဲ႔(the Initiative) ၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ဥေရာပသမဂၢသည္ ဤပဏာမေျခလွမ္းအဖြဲ႔၌ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ပါဝင္လာသည္။ 
 
ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ အလုပ္အကုိင္ဝန္ႀကီး HE Mr Jorn Neergaard Lasen သည္ ပဏာမေျခလွမ္းမိတ္ဖက္မ်ားကုိယ္စား  
ဖုိရမ္ကုိ ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။ ယင္းေနာက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီး HE ဦးသိန္းေဆြက အဓိကမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသြားပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြ႔ဲ၏ ဒုတိယ 
ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ Mr Greg Vines ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာသံအမတ္ HE Mr Roland Kobia တို႔ 
သည္လည္း  အဖြင့္မိန္႔ခြန္းကုိ အသီးသီးေျပာၾကားသြားၾကသည္။  
 
အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ေဆြးေႏြးသည့္ ပထမအပုိင္းတြင္  အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင္ ့
ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန (MoLIP)၏ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္က ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ဦးစားေပး 
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ရာမ်ားအေပၚေနာက္ဆုံးသိရသည့္အခ်က္မ်ား အသိေပးတင္ျပပါသည္။ အထူးသျဖင့္  အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒ၊ 
အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒ မ်ားတုိ႔ကို 
ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ျပင္ဆင္ျခင္း  တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ILO ရန္ကုန္၏ အႀကီးတန္းဥပေဒအရာရိွက ဤသည္ကုိ၊ 
သုံးဦးသုံးဖလွယ္ မိတ္ဖက္မ်ား ယခင္ႏွစ္က သေဘာတူညီခဲ့ၾကေသာပုိက်ယ္ျပန္႔သည့္အဆင့္သုံးဆင့္ခ်ဥ္းကပ္မႈအတြင္းမွ 
သည္  အားလုံးကုိေပါင္းစည္းထားသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာအလုပ္သမားဥပေဒေပါင္းခ်ဳပ္အျဖစ္ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေရး 
အတြက္ ဆက္စပ္စဥ္းစား၍လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပပါသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္တြင္း 
ျပည္ပအလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒က ေကာ္မတီ၏အခန္းက႑မ်ားကုိအေလးေပးေဖာ္ျပသည့္အျပင္ ဥပေဒျပင္ 
ဆင္္ေရးဆြဲသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ေစာစီးစြာခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကုိလည္း 
အေလးထား တင္ျပသြားပါသည္။ ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္  ပုံစံတက်မဟုတ္သည့္က႑အပါအဝင္ လက္ရိွဥပေဒမ်ားတြင္ 
ပါဝင္သည့္ က႑ရပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာအက်ံုဳးဝင္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကြာဟခ်က္မ်ားကုိ အဓိကထား ေဆြးေႏြးပါသည္၊ 
အလုပ္ထုတ္ျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွျခင္း တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္သည္။  
 
ေဆြးေႏြးပြဲ၏ဒုတိယအပုိင္းတြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ ႏွစ္ရပ္စလုံးမွ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္မ်ားတုိ႔က 
အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ ယင္းတုိ႔၏ဦးစားေပးရာမ်ားအျပင္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ကြာဟခ်က္မ်ား၊ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လက္ရိွအစီအမံမ်ား၏စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ  ေဝငွတင္ျပသြားၾကသည္။ ဥပေဒမ်ားကို 
အၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ဆင္ရာတြင္လည္းေကာင္း သုံးပြင့္ဆုိင္မိတ္ဖက္မ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈ၏ 
အေရးပါပုံ၊အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္းႏွင့္စုေပါင္းေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းျခင္းတုိ႔ကုိအားေပးရန္အေရးပါပုံ တုိ႔ကုိလည္း 
ေဆြးေႏြးၾကသည္။ 
 
ယင္းေနာက္ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ားက ပုိ၍နက္ရိွဳင္းစြာေဆြးေႏြးႏုိင္ခြင့္ရိွေစရန္အတြက္ 
အဖြဲ႔သုံးဖြဲ႔ခြဲကာ၊ အားလုံးႏွင့္ဆက္စပ္လႊမ္းျခံဳေသာေခါင္းစဥ္ျဖစ္သည့္ “အကူးအေျပာင္းကာလရိွျမန္မာ့အလုပ္သမား 
ေစ်းကြက္ - အလုပ္သမားေစ်းကြက္၌အစုိးရ၏ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမွသည္ အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ 
စည္းကမ္္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်င္း၍ လူမႈေရးမိတ္ဖက္မ်ားအၾကား ယင္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္း၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး 
ေျပာဆုိမႈစီသုိ႔   ကူးေျပာင္းျခင္း”  ကုိေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါသည္။  
 
အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈႏွင့္ဆုိင္သည့္အဖြ႔ဲလုိက္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိျဖစ္ေစသည့္၊ ပုိမုိဆုိးဝါးေစ 
သည့္အေျခခံအခ်က္မ်ား အေၾကာင္းေဆြးေႏြးၾကသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင့္ျပ႒ာန္းထားသည့္အလုပ္ခန္႔ 
အပ္မႈဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္၊ အလုပ္ထုတ္ျခင္း အထူးသျဖင့္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကုိဆန္႔က်င္ေသာအားျဖင့္ အလုပ္ထုတ္ျခင္း 
မ်ား၊လက္ရိွအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးယႏၲရား၏အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားတုိ႔ပါဝင္သည္။ အလုပ္သမားေရး 
ရာလုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ၊ ညိွႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔၊ ခုံသမာဓိအဖြဲ႔တုိ႔ကုိ အားေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ေရး၊ အျငင္းပြားမႈ 
ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပုိရိွလာေစေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ 
လုိက္နာမည္ မဟုတ္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ အာဏာသက္ေရာက္မႈပုိေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ လိုက္နာလာၾကေစရန္ လုိအပ္မႈ 
ဟူသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိလည္း  ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ 
 
အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္(EmploymentContract)ႏွင့္ဆုိင္သည့္အဖြဲ႔လုိက္ေဆြးေႏြးမႈတြင္၊  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင္ ့
ျပ႒ာန္းထားသည့္အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္ကုိလက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္အသုံးျပဳရာ၌ ေတြ႔ႀကံဳ ရသည့္အခက္ 
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အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား အေၾကာင္းေဆြးေႏြးၾကပါသည္။  ႏုိင္ငံတကာမွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ က်င့္သုံးမႈမ်ားႏွင့္ႏႈင္ိးယွဥ္၍ 
ယင္းတုိ႔ကုိေဝမွ်ၾကသည္။ အလုပ္ရွင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေနာင္တြင္ျပဳလုပ္မည့့္သုံးပြင့္ဆုိင္မိတ္ဖက္ အစည္းအေဝး 
တြင္ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္၊ ယင္းတုိ႔၏ပါဝင္မႈအျဖစ္  ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရိွသည့္ ထိေရာက္၍တြက္ေျခကုိက္ေသာပုံစံတစ္ခု 
တင္ျပခဲ့ပါသည္။  
 
လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး (Occupational Safety and Health – OSH) ႏွင့္ဆုိင္သည့္ အဖြဲ႔ 
လုိက္ေဆြးေႏြးမႈတြင္၊ မၾကာမီကာလတြင္လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္သြင္းမည္ျဖစ္သည့္ OSH ဥပေဒသစ္ေအာက္၌ 
မတူကြဲဲျပားသည့္အဖြဲ႔မ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ  နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း ေဆြးေႏြးခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ ထုိသို႔ 
ေဆြးေႏြးရာတြင္ထုိဥပေဒကုိေစာေစာျပ႒ာန္းႏုိင္ေရး၊ထုိဥပေဒကုိ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ေလးစားလုိက္နာေရး ႏွစ္ရပ္စလုံး 
တုိ႔အတြက္  သုံးပြင့္ဆုိင္မိတ္ဖက္မ်ားပါဝင္ႏိုင္သည့္က႑မ်ားတုိ႔ကုိ  အေလးထားတင္ျပၾကပါသည္။ ILO သည္ 
တက္ေရာက္သူမ်ားတုိ႔ကုိ Vision Zero ႏွင့္ Safe and Healthy Youth ဟူသည့္ ပဏာမေျခလွမ္းမ်ားေအာက္မွ OSH 
ႏွင့္ပတ္သက္၍လုပ္ေဆာင္ရန္အဆုိျပဳထားသည့္လႈပ္ရွားမႈအသစ္မ်ားကုိ  အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။  
 
ဖုိရမ္၏ဒုတိယေန႔တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသံအမတ္ႀကီး၏ႀကိဳဆုိမိန္႔ခြန္းအၿပီး၌ အစုိးရ၏လုပ္သားအင္အား 
စစ္တမ္း၊ ကေလးအလုပ္သမား ေက်ာင္းအၿပီးလုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္မႈအကူးအေျပာင္းဆန္းစစ္ျခင္းစစ္တမ္း   အပါအဝင္ 
အလုပ္သမားေရးရာႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္လတ္တေလာသုေတသနျပဳေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာပဏာမ လုပ္ေဆာင္ 
မႈမ်ား၊ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြစနစ္ကုိက်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ယင္း၏သက္ေရာက္မႈအေပၚ ဗဟုိစီးပြားေရးႏွင့္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ 
ေရး႒ာန၏ သုေတသနျပဳေတြ႔ရိွခ်က္၊ Solidarity Centre ကျပဳလုပ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းအတြက္ ပဏာမေျခလွမ္းသစ္မ်ား  တုိ႔ကုိ အသီးသီးတင္ျပသြားၾကသည္။ 
အဖြဲ႔လုိက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ဦးေဆာင္သူမ်ားတုိ႔က (moderators)  ယင္းတုိ႔ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို 
က႑အလုိက္  ျပန္လည္အစီရင္ခံ တင္ျပၾကသည္။  
 
နိဂုံးအျဖစ္၊ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္အဆုိျပဳထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လမ္းျပေျမပုံကုိ အစည္းအေဝး၌တင္ျပသြား 
ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာတြင္ ဦးစားေပးရာမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ 
အစည္းဥပေဒ၊ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 
ဥပေဒ တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳပါသည္။ ဤသည္ကုိ  ျမန္မာ့သုံးပြင့္ဆုိင္မိတ္ဖက္မ်ားက သေဘာတူထားၾကေသာ 
အလုပ္သမားဥပေဒေပါင္းခ်ဳပ္ေပၚေပါက္ေရးဆီသုိ႔ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္  အဆင့္လုိက္ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ပုံ ပထမ 
အဆင့္အျဖစ္  ရႈျမင္ႏုိင္ပါသည္။ က်ယ္ျပန္႔သည့္အထူးအေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ  သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ၿပီးျဖစ္သျဖင့္  
နည္းပညာရပ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းဟူသည့္ေနာက္ထပ္အဆင့္သုိ႔ တက္လွမ္းရန္  အေရးႀကီးေနၿပီျဖစ္သည္။  
 
အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ပထမအႀကိမ္  သုံးပြင့္ဆုိင္မိတ္ဖက္မ်ား၏နည္းပညာဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲကို 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ၌  ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ ယင္းေနာက္ အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမားေဆြးေႏြးပြဲ (bipartite) ကုိ  ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လႏွင့္ၾသဂုတ္လမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ အမ်ိဳးသားအဆင့္ သုံးပြင့္ဆုိင္အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြဲ 
(NTDF)အျဖစ္  ကနဦးအေနအထားမ်ားအားျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းကုိ  ၂၀၁၆ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ 
ခဲ့သည္။ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တုိ႔တင္ျပမည့္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိ  ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၌ 
အၿပီးသတ္ေရးသား တင္ျပၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NTDF ကသေဘာတူခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ၌ 
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က်င္းပမည့္NTDFတြင္ ဥပေဒတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ယင္းထက္ပုိေသာဥပေဒမ်ားတုိ႔ကုိ စဥ္းစားၾကမည္ျဖစ္ရာ၊  ယင္းNTDF 
မတုိ္င္မီျပဳလုပ္မည့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ၎တုိ္႔တင္ျပလာသည့္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ အဓိကအေၾကာင္းအရာျဖစ္လာ 
ပါလိမ့္မည္။ ျပဳလုပ္သည့္ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ား၊ နည္းပညာအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအားျဖင့္  ေနာက္ပုိင္းတြင္ NTDF သည္ 
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရိွလာပါမည္။ ထုိ႔ျပင္၊ လႊတ္ေတာ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး၊ အျခားေသာဝန္ႀကီး႒ာနမ်ားတုိ႔ႏွင့္ 
ဆက္ဆံရာ၌  မိမိဖက္ကအေျခအေနကုိဖန္တီးရယူေသာဆက္ဆံေရးျဖစ္ေစရန္လည္း အားေပးတုိက္တြန္းပါမည္။  
 
ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ား၏ကနဦးေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ NTDFကုိ ျဖည့္စြက္ေပးေသာအရာမ်ားအျဖစ္ တန္ဖုိးရိွေၾကာင္း 
ျမင္ေတြ႔လာရသျဖင့္၊  ေနာက္ဆုံးသိရသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အေသးစိတ္ရွင္းလင္း 
မွာၾကားခ်က္မ်ားကုိိ အခါအားေလ်ာ္စြာအသိေပးျခင္းမွတဆင့္ ပါဝင္သက္ဆုိင္သူတုိ႔အား အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ 
ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပံုမွန္ေဝငွေပးျခင္းကုိ တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္အဆို 
ျပဳပါသည္။ ဥပမာ-ဤသည္ကုိNTDFအစည္းအေဝးမ်ားအၿပီးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ပဏာမေျခလွမ္းအဖြဲ႔၏ မိတ္ဖက္မ်ား 
သည္လည္း  ေရွ႕ဆက္၍  နီးနီးကပ္ကပ္ညိွႏႈိင္းလုပ္ကုိင္ၾကပါမည္။ 
 
အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပဏာမေျခလွမ္းအဖြဲ႔၏မိတ္ဖက္မ်ား၏ကုိယ္စားဥေရာပသမဂၢ၊  ILO၏ 
အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသေဒသဆုိင္ရာညႊန္ၾကားေရးမႉးႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး 
႒ာန၏ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး  တုိ႔သည္ နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကား အသီးသီးေျပာၾကားသြားၾကသည္။ 
 
၁။ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ 
 ျမန္မာႏုိင္ငံ၌အလုပ္သမားေရးရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈမ်ားတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ပ့ံပုိးမည့္ 
ပဏာမေျခလွမ္းအဖြဲ႔ကုိ  ျမန္မာ၊ ဒိန္းမတ္၊ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နုိင္ငံမ်ားတုိ႔ႏွင့္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမား 
ေရးရာအဖြဲ႔ (ILO) တုိ႔သည္  ၂၀၁၄ခုႏွစ္  ႏုိဝင္ဘာလ၌ တရားဝင္စတင္ဖြ႔ဲစည္းခဲ့ပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ 
ေမလ၌ ဤအဖြဲ႔၏အဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္လာပါသည္။  
 
ဤပဏာမေျခလွမ္းအဖြဲ႔ကုိပုံေဖာ္ေရးဆြဲရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးမိတ္ဖက္မ်ားသည္ 
လည္းေကာင္း၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါဝင္ၾကသည့္ပါဝင္သက္ဆုိ္င္သူမ်ားသည္လည္းေကာင္း  အလုပ္သမားေရးရာစံခ်ိန္ 
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္တာဝန္ယူမႈရိွေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာလက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈမ်ားကုိလုိက္နာေအာင္ တုိးျမင့္ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း၌ပ့ံပုိးကူညီရန္၊ျမန္မာႏုိင္ငံကုိဆြဲေဆာင္မႈရိွေသာ၊အရင္းအျမစ္ေကာင္းေသာရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွရာေနရာေကာင္းျဖစ္ေစေရးအ
တြက္ပ့ံပုိးကူညီရန္ ၊ျမန္မာ့အလုပ္သမားမ်ားကုိကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိပံ့ပုိးကူညီရန္၊ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံကုိ အဘက္ဘက္မွစဥ္ဆက္မျပတ္ရွင္သန္ႀကီးထြားေစေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးအတြက္ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
၌ ပံ့ပုိး ကူညီရန္ ရည္ရြယ္သည္။  
 
ဤပဏာမေျခလွမ္းအဖြဲ႔တြင္မ႑ိဳင္ႀကီးႏွစ္ရပ္ရိွပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ-(၁)ေရးဆြဲရန္ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ထက္ပုိၾကာမည္ 
ျဖစ္သည့္အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး စီမံခ်က္ကုိေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ပ့ံပုိးျခင္း။ (၂)အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ 
ဆင္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၌ ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ားေလးနက္စြာပါဝင္ေရးအတြက္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ 
ဆက္ဆံေရးအားေကာင္းလာေစရန္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ပထမ မ႑ိဳင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ 
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည့္အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္း၌ အလုပ္သမားဥပေဒေပါင္းခ်ဳပ္ထြက္ေပၚလာရန္ 
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ပုံစံေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲျခင္း၊ မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းတုိ႔တြင္ပ့ံပုိးကူညီရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္  တည္ဆဲအလုပ္သမားဥပေဒမ်ား၌ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစံႏႈန္းႏွင့္ကြာဟေနသည့္အခ်က္မ်ား၊ ကြဲလြဲေနသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေပးရန္လုိအပ္ေနသည့္က႑မ်ားကုိထင္ရွားေဖာ္ထုတ္ျပသၿပီး၊ ယင္းတုိ႔သည္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကုိ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ဥပေဒအေျပာင္းအလဲမ်ားအား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရးႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ အာဏာသက္ေရာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေရး တုိ႔၌ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရိွလာေစမည္ျဖစ္သည္။  
ဒုတိယ မ႑ိဳင္သည္ အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးအတြက္က်ိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကုိ  တုိးပြားေစမည္ျဖစ္သည္၊ 
ျပည္တြင္း ျပည္ပ မွပါဝင္ပတ္သက္သူႏွစ္ရပ္စလုံး၏ပါဝင္မႈႏွင့္ ျဖည့္သြင္းခ်က္မ်ားအတြက္ ဖုိရမ္မ်ားကုိျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးကုိအားေကာင္းလာေစပါမည္။  
 
အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္ေတာက္ေပးေရးဆုိင္ရာ ဒုတိယအႀကိမ္ 
ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ားဖုိရမ္ကုိ စက္တင္ဘာလ  ၂၉ ႏွင့္ ၃၀ ရက္ေန႔မ်ား၌  ရန္ကုန္တြင္က်င္းပခဲ႔သည္။ ဤဖုိရမ္သို႔ 
ျမန္မာႏ္ုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ အျခားေသာအစုိးရမ်ား၊ ပုဂၢလိက က႑မွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အလုပ္သမားကုိယ္ 
စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာမွ ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွသူမ်ား၊ ဝယ္လက္မ်ား၊ 
သုေတသနျပဳလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူအေယာက္ ၂၀၀ 
ဝန္းက်င္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။   
 
ဖုိရမ္၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ- (၁) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္အစုိးရ၏အစီအမံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ေရးအတြက္အစီအမံမ်ားကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္အသုိက္အဝန္းမ်ားသုိ႔ မွ်ေဝအသိ 
ေပးေရး၊ (၂) အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္အဖြ႔ဲအစည္းဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းတို႔၏ 
ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈမ်ားကုိအသိေပးေရး၊ (၃) အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ  ျဖည့္သြင္းျခင္းမ်ား 
ႏွင့္တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကုိလက္ခံျခင္း၊ (၄) ႏုိင္ငံတကာ၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအေပၚအေျခခံလ်က္ အလုပ္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ 
သီးသန္႔စိန္ေခၚမႈမ်ားအား မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္ရင္ဆုိင္မည္ဟူသည့္ထုိးထြင္းသိျမင္ဥာဏ္တုိးပြားရရိွေရး၊ (၅) သုံးဦးသုံးဖလွယ္ 
မိတ္ဖက္မ်ားအၾကား တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပုိရိွလာရန္၊မိတ္ဖက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ား ပုိ၍က်ယ္က်ယ ္
ျပန္႔ျပန္႔ရိွလာရန္တုိ႔အတြက္ တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေရး၊ (၆) ျပည္တြင္း ႏွင့္ႏုိင္ငံတကာမွ ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ားအၾကား  
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာဆက္သြယ္ရင္းႏီွးမႈကုိ ျမွင့္တင္ေရး  တုိ႔ျဖစ္သည္။  
 
၂။ ဖုိရမ္၌ တင္ျပသည့္အဓိကအခ်က္မ်ား 
    ပ႒မေန႔ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္  စက္တင္ဘာလ ၂၉ရက္  
    နိဒါန္း  
    
ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ အလုပ္အကုိင္ဝန္ႀကီး HE Mr Jorn Neergaard Lasen သည္ ပဏာမေျခလွမ္းမိတ္ဖက္မ်ားကုိယ္စား  
ဖုိရမ္ကုိ ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။ ဝန္ႀကီးသည္ ဖုိရမ္တက္ေရာက္သူမ်ားကုိႀကိဳဆုိကာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေမလ  ပဌမအႀက္ိမ္ဖုိရမ္ 
က်င္းပၿပီးစဥ္ကတည္းက ျဖစ္ခဲ့ေသာျမန္မာႏုိင္ငံ၏ထူးျခားေသာအေျပာင္းအလဲကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္ 
ႏုိဝင္ဘာလ တြင္ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈကုိလည္း သတိျပဳမိ 
ပါေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သုိ႔အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္  အားလုံးပါဝင္သည့္ စဥ္္ဆက္မျပတ္ 
စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိဖန္တီးႏုိင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း ၊ျမန္မာႏုိင္ငံကုိအရင္းအျမစ္ေကာင္းေသာ ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏွံရန ္
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ေကာင္းေသာေနရာေဒသတစ္ခုအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္လည္းေကာင္း အလုပ္သမားေစ်းကြက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို 
ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အက်ယ္ျပန္႔ဆုံးလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆက္၍လုိအပ္ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအေလးထားတင္ျပပါသည္။ ပါဝင္သက္ဆုိင္ 
သူမ်ား၏ဖုိရမ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ လူမႈေရးမိတ္ဖက္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ႏုိင္ငံတကာမွ ပါဝင္ပတ္သက္ 
သူမ်ားတုိ႔၏ခုိင္မာေသာသႏၷိ႒ာန္ဆက္ရိွေနမႈႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္အဆင့္ျမင့္မားမႈတုိ႔ကုိျပသကာ၊ အလုပ္သမားေရးရာ စံခ်ိန္ 
စံႏႈန္းမ်ားကုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌လုပ္ႏုိင္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းရိွေသာ စီးပြားေရး 
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကုိဖန္တီးျခင္း  တုိ႔ကုိျပသသည့္ ရွင္းလင္းေသာသက္ေသျဖစ္သည္။  
 
ဝန္ႀကီးသည္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ၏နမူနာပုံစံ (Danish Model) ကုိတက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးသည္။ ယင္းပုံစံတြင္ 
အစုိးရႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကားတည္ရိွသည့္ခုိင္မာေသာ သမဝါယမစိတ္ဓာတ္ကို 
ျမင္ေတြ႔ရသည္။ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံမွထုိသူမ်ားတုိ႔ကုိ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး တုိ႔ႏွင့္ဆုိင္သည့္စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းမ်ားတုိ႔၌ ပ့ံပုိးေပးရမည္ 
ဆုိပါက ေၾကနပ္မိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာသြားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဤဖုိရမ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ILO၏စီစဥ္မႈ 
ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ရန္ပုံေငြပ့ံပုိးမႈ အတြက္၊ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း  ေဖာ္ျပသြားသည္။ (မိန္႔ခြန္းအျပည့္အစုံကုိ ပူးတြဲထား) 
 
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီး႒ာန၏ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး HE ဦးသိန္းေဆြက အဓိက 
မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ပဏာမေျခလွမ္းမိတ္ဖက္မ်ား၊ ဖုိရမ္တက္ေရာက္္သူ အျခားပါဝင္  
သက္ဆုိင္သူမ်ားတုိ႔အၾကား  တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္မႈကုိ  ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္  အလုပ္သမားေရးရာ 
ဥပေဒမ်ားကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္အေရးႀကီးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အဓိကထားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္၏ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္  အစုိးရသစ္သည္ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာမူဝါဒ 
မ်ားႏွင့္အစီအမံမ်ားတုိ႔ကုိ  အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူမႈေရးတရား 
မွ်တမႈကုိအေျချပဳကာ အစုိးရ၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမား မ်ားတုိ႔အတူတကြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
အလုပ္သမားမ်ားေရာ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ပါ မိမိတုိ႔၏အခန္းက႑အလုိက္လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားရိွေလရာ ေကာင္းမြန္ 
ေသာအလုပ္ရွင္-အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးရိွမွ လုပ္ငန္းခြင္ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈရိွမည့္အျပင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတုိးတက္လာ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္မႈစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတို႔ 
အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း၊ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္းတုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
သာယာသည့္လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတုိးတက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ဖန္တီးေပးလ္ိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျပာၾကားသြားပါသည္။  
အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္မ်ားရိွခဲ႔ၿပီး ယမန္ေန႔ကက်င္းပခ့ဲ 
သည့္NTDF၌ သေဘာတူညီမႈရရိွခဲ့သည္ကုိ ၎အေနျဖင့္အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ႏွင့္ေဒသတြင္းအလုပ္သမားေရးရာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကုိလုိက္နာေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္  ILO အပါအဝင္ 
ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ျပည္တြင္းကၽြမ္းက်င္သူ အဖြဲ႔အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ကာ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူခဲ့ပါေၾကာင္းလည္း 
တင္ျပသြားပါသည္။  
 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ မိမိဝန္ႀကီး႒ာလက္ေအာက္ရိွအျခားတုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားအေၾကာင္းကုိလည္း ဖုိရမ္သို႔တက္ 
ေရာက္လာသူတုိ႔အား အသိေပးတင္ျပပါသည္။  
ယင္းတုိ႔တြင္ 
-  လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး ဥပေဒမူၾကမ္း၊ ႏုိင္ငံျခားအလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္း     
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   တုိ႔ကုိ ေရးဆြဲျခင္း 
-  ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားသုိ႔ေစလႊတ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္မူဝါဒမ်ား၊ အစီအမံမ်ားကုိ  
   အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
-  ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္လက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံ  
   မ်ား၏သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ျဖစ္သည္။ 
-  လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
-  ILO၏MyPEC စီမံကိန္း၏ပ့ံပုိးမႈျဖင့္  ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရး  အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကုိ ေဖာ္ထုတ ္
   ေရးဆြဲျခင္း 
-  ေနာက္ဆက္တြဲနားလည္မႈစာခြ်န္လႊာကုိ သက္တမ္းတုိးျခင္းအပါအဝင္  အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈပေပ်ာက္ေစရန္ လုပ္ 
   ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈဆုိင္ရာ တုိင္တန္းမႈယႏၲရားႏွင့္ပတ္သက္၍လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
-  ILO ႏွင့္ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းမူေဘာင္အသစ္ကုိိ  ေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲျခင္း   တုိ႔ပါဝင္သည္။ 
ဤဖုိရမ္၌ ေဆြးေႏြး၊ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားသည္ အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းကုိ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရာ၌  
အေရးပါလွသျဖင့္  အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားသာမကဘဲ အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြ႔႔ဲအစည္းမ်ားကပါ  အလုပ္သမားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာအထူးအေၾကာင္းကိစၥမ်ားကုိ  ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း၊ 
အျပဳသေဘာျဖင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကပါရန္  ေမတၱာရပ္ခံလ်က္ နိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားသြားပါသည္။ (မိန္႔ခြန္းအျပည့္အစုံကို 
ပူးတြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။) 
 

 
ILO ၏ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ Mr Greg Vines သည္ ILO ကုိယ္စား အမွာစကား ေျပာၾကားပါသည္။ ထုိသုိ႔အမွာ 
စကားေျပာၾကားရာတြင္ ဤ၅ႀကိမ္ေျမာက္ NTDFကုိတက္ေရာက္မည့္ေန႔မတုိင္မီက  အခ်ိန္ကုိအမွတ္ရပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ 
ႏ္ုိင္ငံအတြင္း တုိးတက္ေျပာင္းလဲေနသည့္ သုံးပြင့္ဆုိင္အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈ ယဥ္ေက်းမႈအသစ္ကိ ု
လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးကုိလည္းေကာင္း ကုိယ္တုိင္ျမင္ေတြ႔ရေၾကာင္းႏွင့္အေရးပါသည့္ 
အခ်ိဳ႕ေသာတုိးတက္မႈမ်ားသည္ ယခင္ႏွစ္္ေမလတြင္က်င္းပခဲ့ေသာဖုိရမ္အၿပီး ျဖစ္ထြန္းလာျခင္းျဖစ္သည္ကုိ  အသိအမွတ္ 
ျပဳပါေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔မွာ  

• အငယ္ဆုံး အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္အသက္ကုိ  နုိင္ငံတကာအလုပ္သမားေရးရာစံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္အညီ အသက္၁၃ႏွစ္ 
မွ ၁၄ႏွစ္အထိ တုိးျမင့္သတ္မွတ္ျခင္း 

• အသက္၁၈ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား လုပ္ကုိင္ရမည္မဟုတ္သည့္အႏၲရာယ္ရိွသည့္အလုပ္မ်ားစာရင္းကုိ တရားဝင္ 
ျဖစ္ေစရန္အတြက္ နည္းပညာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔သည္ ILO၏ပ့ံပုိးမႈျဖင့္ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျခင္း။ လုပ္ငန္းက႑မ်ား 
အတြင္း ၎ကုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားခဲ႔သည့္ညွဥ္းပမ္းႏိွပ္ 
စက္မႈႏွင့္ေခါင္းပုံျဖတ္သည့္အမႈမ်ားတုိ႔ကလည္း  ဥပေဒတြင္ဤအကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ လစ္ဟာ 
ခ်က္မ်ားရိွေနေၾကာင္းေဖာ္ျပေနပါသျဖင့္ ယင္းဥပေဒကုိခ်ဲ႕ထြင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ထပ္မံ၍ အေလးထား 
ေဖာ္ျပၾကသည္။ ဥပမာ - အိမ္အကူလုပ္ငန္းတြင္းရိွ ကေလးအလုပ္သမားမ်ား။ 

• ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္  ILO၏ပ့ံပုိးမႈျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးဥပေဒမူၾကမ္း 
အသစ္ကုိ ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒသစ္၏ထူးျခားသည့္သြင္ျပင္တစ္ခုမွာ မေတာ္တဆထိခုိက္မႈမ်ား၊ ထိခုိက္ဒဏ္ 
ရာ ရမႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္တတ္သည့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑မ်ားအတြက္ပါလႊမ္းျခံဳမႈရိွျခင္း 
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ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ လတ္တေလာကာလ၌ ယင္းသည္ အလုပ္သမားေရးရာစစ္ေဆးမႈစနစ္ေအာက္သို႔ 
မေရာက္ရိွ ေသးေပ။  

• ILO ၏ပံ့ပုိးမႈႏွင့္အတူ  သုံးပြင့္ဆုိင္မိတ္ဖက္မ်ား၊ ပါဝင္သက္ဆ္ုိင္သူမ်ားက်ယ္ျပန္႔စြာပါဝင္လ်က္ 
အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းအၿပီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကုိ ပ႒မဦးဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ 
ယမန္ႏွစ္က ျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ မၾကာမီစတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ILO သည္ 
ထုိလုပ္ငန္းစဥ္၌ သုံးပြင့္ဆုိင္မိတ္ဖက္မ်ားကုိ  ပ့ံပုိးေပးရန္အတြက္  အဆင္သင့္ရိွေနပါသည္။ 

 
ဒုတိယအႀကိမ္ ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ားဖုိရမ္သည္  တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကုိေပြ႔႔ပုိက္ခံယူရန္၊ အလုပ္သမားေရးရာျပဳျပင ္
ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လတ္တေလာစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္အလားလာမ်ားတုိ႔အေၾကာင္းကုိ  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏သုံးပြင့္ 
ဆုိင္မိတ္ဖက္မ်ား၊ ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ားတုိ႔ထံမွနားေထာင္ရန္ အခါအခြင့္ရသည့္ကာလျဖစ္သည္။ NTDFတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ 
ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျပန္ေျပာင္းေတြးၾကည့္ရာ၌ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ရန္ 
လုိအပ္သည့္အေရးပါေသာအပုိင္းမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္လူမႈေရးမိတ္ဖက္မ်ားတုိ႔အၾကား အမ်ားဆႏၵ၊ သေဘာတူ 
ညီမႈမ်ားစြာရိွခဲ့သည္ကုိ သတိျပဳမိခဲ့ပါေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပသြားပါသည္။ ယခုလုိအပ္သည့္အရာမွာ  ေဆြးေႏြးေျပာဆိ ု
သည့္အဆင့္ထက္ ေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္တက္လွမ္းကာ နည္းပညာဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္မူၾကမ္းေရးဆြဲရန ္
ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ သုံးပြင့္ဆုိင္မိတ္ဖိတ္မ်ား၏အမ်ားဆႏၵသေဘာထား၊ ပ့ံပုိးမႈမ်ားျဖင့္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳထား 
ေသာျပင္ဆင္ထားသည့္ဥပေဒမ်ားတုိ႔ကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္သြင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းစြာေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲထားသည့္ 
အလုပ္သမားဥပေဒသည္ ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ ပ့ံပုိးမႈမ်ား ျဖစ္ေစမည္ကုိလည္း ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိပါသည္။ 
-  ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ လုပ္ငန္းခြင္ေအးခ်မ္းသာယာမႈကုိ ထိန္းထားႏုိင္မည္၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ အားေကာင္းေစ  
   မည္။ 
-  အလုပ္ရွင္မ်ား၏ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအားကုိ ဆက္ထိန္းထားနုိင္မည္၊ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ လူတုိင္းသည္  တရားမွ်တမႈႏွင့္   
   အခြြင့္အေရးတန္းတူ ရရိွေသာအေျခအေနတြင္ ရိွမည္။ 
-  ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွသူမ်ားႏွင့္ဝယ္သူမ်ားအား  ယင္းတုိ႔၏ေထာက္ပံ့ျဖည္းဆည္းေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ရိွေသာအႏၲရာယ္မ်ားကုိ  
   ခန္႔ခြဲ႔ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳသည္။ 
-  အလုပ္သမားမ်ား၏အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား၊ ယင္းတုိ႔၏ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကုိ အကာအကြယ္ေပးမည္။ 
နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ပဏာမေျခလွမ္းအဖြဲ႔၏မိတ္ဖက္မ်ားအား ျမန္မာႏ္ုိင္ငံကုိပ့ံပုိးရာ၌ ယင္းတုိ႔၏အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
မႈအတြက္အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ဥေရာပသမဂၢသည္ ILO မွတဆင့္ ဤအဖြဲ႔၏ေနာက္ထပ္လုပ ္
ေဆာင္မည့္က႑အတြက္ရန္ပုံေငြပံ့ပုိးေပးမည့္ ကတိကဝတ္ကုိ ဝမ္းေျမာက္အားရစြာအသိေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
ေနာက္ထပ္အလႉရွင္မ်ား ကုိဖိတ္ေခၚျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေျပာၾကားတင္ျပသြားပါသည္။  
 
ဥေရာပသမဂၢ၏ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ သံအမတ္ျဖစ္သူ HE Mr Roland Kobia က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။ 
ဖုိရမ္တက္ေရာက္သူမ်ားကုိႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္လ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းကုိ ပံ့ပုိးေသာအား 
ျဖင့္ မိတ္ဖက္မ်ားအၾကား နီးနီးကပ္ကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းကုိ ခ်ီးက်ဴးပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိလည္း ယင္းတို႔၏ 
ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္မႀကံဳစဖူးတုိးတက္မႈအတြက္ ခ်ီးမြမ္းပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲ 
ျခင္းအပါအဝင္ အေရးႀကီးသည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ဆဲရိွပါေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳ ေဖာ္ျပသြား 
သည္။ ထုိ႔ျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႔အသစ္သည္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာက႑မ်ားတြင္ 
ေျခလွမ္းသစ္မ်ားႏွင့္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္ကုိ  ျမင္ေတြ႔ရသျဖင့္ အားတက္မိပါေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။  
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အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ပါဝင္သည့္မိတ္ဖက္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၎၏ပတ္သက္မႈ 
မ်ားကုိတုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ ယခုႏွစ္တြင္၊ ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွမႈအကာအကြယ္ေပးေရးသေဘာတူညီခ်က္ အသစ္ကုိ 
အဆုံးသတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရိွသည္၊ ယင္းသည္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီအမ်ားအျပား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 
သုိ႔ပုိ၍ ဝင္ေရာက္လာၾကရန္ တံခါးဖြင့္ေပးလုိက္သကဲ့သုိ႔ျဖစ္မည္။ ထုိသုိ႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ တာဝန္ယူမႈရိွေသာကုန္ 
သြယ္မႈႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွေရးတုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အဓိကအုတ္ျမစ္မ်ား 
ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ား၏စီးပြားေရးတာဝန္ယူမႈ (corporate 
social responsibility)ကုိ ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၏စနစ္သည္  အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ 
အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား  အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရိွေသာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ အေျခခံပါသည္။ ျမန္မာ ့
သုံးပြင့္ဆုိင္မိတ္ဖက္မ်ားသည္ အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ပုိင္ရွင္မ်ားျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း 
ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ေနသူအျခားမိတ္ဖက္မ်ားသည္  ျမန္မာ့မိတ္ဖက္မ်ားကုိ ပ့ံပုိးမႈ 
ေပးရန္ အသင့္ရိွေနေၾကာင္း  အေလးထားေျပာၾကားသြားပါသည္။  
 
အပုိင္း (၁) - အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း 
 
အပုိင္း (၁) ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ  ေအာက္ပါတုိ႔ျဖစ္သည္။ 
၁။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန (MoLIP) ၏ဥပေဒျပ႒ာန္းေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္        

လတ္တေလာႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၊ အလုပ္သမားဥပေဒျပ႒ာန္းမႈ မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း၊  ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားအတြက္ ခ်က္ျခင္း 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ဦးစားေပးရာမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းရန္ 
အတည္ျပဳျခင္းအတြက္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကုိ အသိေပးရန္။ 

 
၂။ အလုပ္သမားဥပေဒကုိျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာ၌  က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စုံ၍ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္ေသာ ေခတ္မီအလုပ္သမားဥပေဒ 

ေပါင္းခ်ဳပ္ကုိ သေဘာတူလက္ခံေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ  ထားရိွခဲ့ေသာကတိကဝတ္မ်ားကုိ ျပန္လည္အ 
တည္ျပဳရန္အတြက္  အျမင္သေဘာထားဆ္ုိင္ရာလုပ္ငန္းမူေဘာင္ (အပုိင္း ၃ ပုိင္း) ကုိျပန္လည္သုံးသပ္ရန္။   

 
၃။ လႊတ္ေတာ္၏ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈဆုိင္ရာဦးစားေပးရာမ်ားကုိအတည္ျပဳရန္။ နည္းပညာပုိင္း သုိ႔မဟုတ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ 

ဆုိင္သည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္။ 
 
၄။ အျခားပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ား၏အျမင္ရူေထာင့္ႏွင့္ ဦးစားေပးရာမ်ားကုိ  အေလးထားရန္။ 
 
MoLIP ၏အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္၊ ရန္ကုန္ ILO ရုံး၏အႀကီးတန္းဥပေဒအရာရိွ Ms Natsu Nogami ၊ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေထြးတုိ႔က 
နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ တင္ျပသြားပါသည္။ JICA ၏ အလုပ္သမားေရးရာစီမံခန္႔ခြဲေရးမႉးႏွင့္မူဝါဒ 
အၾကံေပးျဖစ္သူ Mr Koichi Harada က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူ အျဖစ္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည္။  
 
MoLIP ၏အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈႏွင့္ဆုိင္သည့္လတ္တေလာႀကိဳးပမ္း 
မႈမ်ား၏နိဒါန္း၊ ကာလလတ္အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ တင္ျပပါသည္။ MoLIP သည္ ဥပေဒ ၁၆ ခုကုိ မူၾကမ္းေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ 
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သည္။ လတ္တေလာကာလတြင္ ဥပေဒအခ်ိဳ႕ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္လ်က္ရိွပါသည္ သုိ႔မဟုတ္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးသုိ႔တင္ျပထား 
ၿပီးျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ဥပေဒမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္္လပ္ေရး မရမီကတည္းကျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားျဖစ္ 
ကာ၊ အခ်ိဳ႕မွာ ယခုထိတရားဝင္ဆဲျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ပ့ံပုိးကူညီမႈျဖင့္  MoLIP သည္လည္း 
ဥပေဒသစ္မ်ားကုိ ေရးဆြဲလ်က္ရိွပါသည္။ အဓိကက်သည့္အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒမ်ား၏ျပႆနာမ်ားႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ကုိ အေလးထားေဖာ္ျပသြားသည္။ ယင္းဥပေဒမ်ားမွာ- အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းဥပေဒ၊ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈ 
ေျဖရွင္းေရးဥပေဒ၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒ၊ တုိ႔ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒအခ်ိဳ႕ကုိ ဖုိရမ္ မတုိင္မီ 
တစ္ရက္အလုိက က်င္းပခဲ့ေသာ NTDF တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ - 

• အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းဥပေဒ - ၂၀၁၁ ေအာက္မွ၊ ယခုအခ်ိန္အထိ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၂ ၂၅၉ဖြဲ႔ 
ကုိ မွတ္ပုံတင္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာအလုပ္ရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ၃၀ သာရိွေသး 
သျဖင့္ ယခုထက္အရည္အတြက္ပုိရိွသင့္ပါေၾကာင္း 

• အခ်ိဳ႕အလုပ္သမားမ်ားသည္ အျမဲတမ္းအတြက္ ရုံးခန္းေနရာမရိွဘဲ သမဂၢမ်ားအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ရန္ ႀကိဳးစား 
ေနျခင္း  

• အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍၊ ဥပေဒပါမည္သည့့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အလုပ္ရွင္မ်ားကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ရန္မွာ  အမွန္တကယ္၌  စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ေနျခင္း 

• အလုပ္ရွင္မ်ား ညည္းတြားၾကသည္မွာ အခ်ိဳ႕ေသာသမဂၢအဖြဲ႔ၢဝင္မ်ားသည္ အၿငိမ္းစားယူၿပီး သုိ႔မဟုတ ္
အလုပ္မွထုတ္ ပယ္ခံရၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခခံအလုပ္သမားသမဂၢ၌ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ဆက္ရိွေနျခင္း (ဤသုိ႔ 
ျပဳျခင္းကုိ  ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားေရးရာစံခိ်န္စံႏႈန္းေအာက္မွ ဟန္႔တားထားမႈမရိွေၾကာင္း ILO ကရွင္းျပထား 
ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း)  

• ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္သပိတ္ေမွာက္ပြဲမ်ားကုိ  ကုိင္တြယ္ျခင္းသည္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီး႒ာနအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခ ု
ျဖစ္ျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားသည္ စက္ရုံမ်ားကုိ မပိတ္ဆုိ႔သင့္ပါ။ အလုပ္သမားအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည္ 
ယင္းတုိ႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒေအာက္မွသာ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးခြင့္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒေအာက္မွ မလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း 

• MoLIP သည္ လူသားအရင္းအျမစ္၊ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ မလုံေလာက္မႈႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ 
တစ္ဝွန္း၌ လတ္တေလာကာလတြင္ ရုံးေပါင္း ၇၈ ရုံးသာရိွျခင္း၊ အလုပ္သမားရုံးမရိွသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္ 
သမားသမဂၢဖြဲ႔လုိမ်ားႏွင့္သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ အခက္အခဲရိွျခင္း၊ (အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒ 
ေအာက္တြင္ သမဂၢမ်ားကုိမွတ္ပုံတင္ရန္အတြက္ ကြင္းဆင္းလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္  လုိအပ္မႈတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။)  

• အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္မႈစာခ်ဳပ္(Employment Contract- EC) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္သမား ၅ဦး 
ထက္ပုိ၍ခန္႔ထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္မႈစာခ်ဳပ္  ခ်ဳပ္ဆုိရမည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားရင္ဆုိင္ေနရသည့္အခက္အခဲမ်ားကုိနား 
လည္ပါေၾကာင္း၊ EC ကုိျပန္လည္သုံးသပ္၍ျပင္ဆင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္ထိ UMFCCI ႏွင့္ CTUM တုိ႔က 
သာ EC မူၾကမ္းကုိ MoLIP သုိ႔တင္ျပထားေသးပါေၾကာင္း၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားညိွႏိႈင္းၿပီးသည္ႏွင့္ 
သုံးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးမႈကုိ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

• အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ခုံသမာဓိဖြ႔ဲစည္းျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္နည္းဥပေဒမ်ားကုိ 
အလြယ္တကူက်င့္သုံး၍မရပါေၾကာင္း၊ အခိ်ဳ႕တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားတုိ႔တြင္ ခုံသမာဓိအဖြဲ႔ 
မ်ားကုိ မဖြဲ႔စည္းေသးရပါေၾကာင္း  
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နိဂုံုးခ်ဳပ္အျဖစ္၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားတုိ႔သည္ MoLIP ႏွင့္အတူ အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒမ်ားတုိ႔ကို 
ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားေရးရာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္  သေဘာတူညီၾကၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုံးပြင့္ဆုိင္ 
မိတ္ဖက္မ်ားေဆြးေႏြးမႈကုိ တုိးျမင့္လုပ္ေဆာင္ႏ္ုိင္ရန္  NTDF ကုိ ေလးလတစ္ႀကိမ္က်င့္ပသင့္ပါေၾကာင္း 
တင္ျပသြားပါသည္။ (PowerPoint မ်ားကုိုိ ပူးတြဲတင္ျပထားပါသည္။) 
 
 
ILO ရန္ကုန္၏အႀကီးတန္းဥပေဒအရာရိွျဖစ္သူ  Ms Natsu Nogami က the Initiative အဖြဲ႔ေအာက္မွ အလုပ္သမား ဥပေဒ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ပံ့ပုိးမည့္ILO၏နည္းဗ်ဴဟာကုိ တင္ျပပါသည္။ ဦးစြာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရိွအလုပ္သမား 
ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားကုိ ျခံဳငုံ၍ အတုိခ်ဳပ္ တင္ျပရာတြင္  
-  လက္ရိွလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ခုိင္မာေသာစီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား လုိက္ပါလာမႈ      
   မရိွျခင္း 
-  ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သင့္တင့္ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းခြင္ မရိွမႈ ျပႆနာကုိ ခံစားေနရျခင္း။  အထူးသျဖင့္ 
   ပုံစံတက်မဟုတ္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမင့္ျမင့္မားမားရိွေနျခင္း၊ အသက္ ၅ႏွစ္ႏွင့္ ၁၇ႏွစ္ အၾကား  ကေလး 
   အလုပ္သမား ၁၀ သိန္းေက်ာ္ရိွေနျခင္းတုိ႔က  ထူးျခားသည့္သြင္ျပင္လကၡဏာကုိ ေဖာ္ျပလ်က္ရိွသည္။ ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွမႈ  
   လုပ္ငန္းမ်ုားသည္လည္း  အျငင္းပြားမႈျပႆနာမ်ားကုိ  ခံစားရလ်က္ရိွသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ပညာရပ္ဆန္စြာ 
   အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိေျဖရွင္းေပးမည့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား မရိွျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊  အားနည္း၍ေရွ႕ေနာက္ 
   ညီညြတ္မႈမရိွသည့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမူေဘာင္ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊  အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကုိ မသိ၊  
  နားမလည္ ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား အာဏာသက္ေရာက္မႈအားနည္းျခင္းႏွင့္  ယင္းတုိ႔ကုိ 
  လုိက္နာရန္အားနည္းျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း  ျဖစ္ရသည္ဟု  အမ်ားဆုံးသုံးသပ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္  အလုပ္သမား 
  ဥပေဒမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္  အခ်ိန္ပင္ေႏွာင္းလ်က္ေနၿပီျဖစ္သည္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိလည္း အတန္ႀကီးမားစြာ  
  လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။  
 
ဤသည္ေသာအခ်က္မ်ားကုိေနာက္ခံျပဳကာ၊ ပ့ံပုိးမႈမ်ားေပးေရးအတြက္ ILO သည္ အဓိကမ႑ိဳင္ႀကီး သုံးခု  
အေပၚအေျချပဳထားသည့္ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကုိ ေဖၚထုတ္ေရးဆြဲပါသည္။ 
ပဌမ မ႑ိဳင္မွာ  အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိအလုိက္သင့္တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းမည့္ ေပါင္းစည္းထားေသာအလုပ္သမားဥပေဒမ်ား 
ကုိေဖာ္ထုတ္ရန္  ရည္ရြယ္သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားေရးရာစံႏႈန္း 
မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမႈရိွျခင္းတုိ႔အေပၚ  အေျချပဳထားသည္။ 
ဒုတိယ မ႑ိဳင္မွာ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ရိွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံး၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ 
သည္။ 
တတိယ မ႑ိဳင္မွာ လူမႈေရးမိတ္ဖက္မ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။  
Ms Nogami သည္ ပဌမ မ႑ိဳင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍၊ အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းကုိ အပုိင္း ၃ ပုိင္းခြဲ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
၏ အျမင္သေဘာထားဆ္ုိင္ရာလုပ္ငန္းမူေဘာင္ကုိ  ျပန္ၾကည့္ပါသည္။ ယင္းကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ 
ျမန္မာ သုံးပြင့္ဆုိင္မိတ္ဖက္မ်ားတက္ေရာက္သည့္ ပဌမအႀကိမ္ ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ားဖုိရမ္၌ သေဘာတူခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေလာေလာဆည္အခ်ိန္၌  အပုိင္း(၁)တြင္  ရိွေနပါသည္။ ဤအပုိင္းတြင္  MoLIP ႏွင့္အျခားလူမႈေရး 
မိတ္ဖက္မ်ားက ဦးစားေပးအျဖစ္သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ဥပေဒမ်ားျဖစ္ေသာ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒ၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒ၊ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ 
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မ်ားကုိတစ္ခုခ်င္းစီ ျပင္ဆင္သြားရန္ျဖစ္သည္။ အပုိင္း(၂) (ယခုမွသည္ ေနာင္ ၂-၃ ႏွစ္)တြင္  အလုပ္သမားေရးရာစံႏႈန္း 
အက္ဥပေဒ ကုိေရးဆြဲရန္ျဖစ္သည္။ အပုိင္း (၃)တြင္  (ယခုမွသည္ ေနာင္ ၄ - ၅ ႏွစ္) အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားအားလုံးကိ ု
ေပါင္းစုထားသည့္ အလုပ္သမားဥပေဒေပါင္းခ်ဳပ္ကုိအဆုံးသတ္အျဖစ္ သေဘာတူလက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့သုံးပြင့္ဆိုင္ 
မိတ္ဖက္မ်ားသည္ အလုပ္သမားေရးရာစံခ်ိန္စံႏႈန္းအက္ဥပေဒေအာက္၌ မည္သည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားထည့္သြင္းၾကမည္ကုိ 
မၾကာမီအခ်ိန္၌ စတင္ေဆြးေႏြးၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။  
 
ဒုတိယ မ႑ိဳင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  အလုပ္သမားေရးရာစစ္ေဆးေရးမႉးမ်ား၊ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးစနစ္၊ 
လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လႊတ္ေတာ္ တုိ႔ကုိ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားတည္ေဆာက္ေပးသြားပါမည္။ 
တတိယ မ႑ိဳင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးတြင္ပါဝင္သည့္ လူမႈေရးမိတ္ဖက္မ်ား၏ 
အဆင့္/အေနအထား တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိတည္ေဆာက္ေပးသြားရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ 
လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး(အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမားဆက္ဆံေရး)ႏွင့္ပတ္သက္သည့္စုေပါင္းေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္း၊ အျငင္းပြား 
မႈေျဖရွင္းျခင္းတုိ႔၌  မိမိအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုိယ္စားျပဳေပးေရး အတြက္လည္းပါဝင္ပါသည္။ နိဂုံးခ်ဳပ္ 
အျဖစ္ သုံးပြင့္ဆုိင္မိတ္ဖက္မ်ား အၾကံျပဳေဆြးေႏြးမႈ ယႏၲရား၏အခန္းက႑(NTDF ကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္) အေၾကာင္း၊ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိပံ့ပုိးရာ၌ ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ားပုိ၍က်ယ္ျပန္႔စြာပါဝင္လ်က္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း 
အေၾကာင္း မ်ားတုိ႔ကုိ  ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။  (PowerPoint မ်ားကုိ ပူးတြဲတင္ျပထားပါသည္။) 
 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေထြးသည္ ယင္းတို႔ 
ေကာ္မတီ၏တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္/အာဏာမ်ား၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈႏွင့္ဆုိင္သည့္ဦးစားေပးရာမ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ကုိတင္ျပ 
ပါသည္။ ယင္းေကာ္မတီ၏ပင္မတာဝန္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား  ပါဝင္သည္။ 
-  ေအးခ်မ္းသာယာသည့္လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစရန္အားေပးသည့္ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေရးအတြက္ ပ့ံပုိးျခင္း 
-  လုပ္ငန္းခြင္၌ လုပ္သားမ်ား၏ကၽြမ္းက်င္မႈ တုိးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးလာေရး 
-  အလုပ္သမားမ်ား၏ ဥပေဒေအာက္ရိွ အခြင့္အေရးႏွင့္ခံစားခြင့္မ်ား 
- လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး 
-  လူမႈဖူလံႈေရး 
-  ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ေဒသတြင္း အလုပ္သမားေရးရာမ်ား 
-  ျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္အကာအကြယ္ 
-  ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားေရးရာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္မႈအား ပ့ံပုိးျခင္း 
အလုပ္သမားေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအေပၚအေျချပဳကာ၊ ေကာ္မတီသည္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကို 
လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္သြင္းသြားပါမည္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပအလုပ္သမားေရးရာရုံးမ်ားမွ တာဝန္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ား 
ကုိၾကားနာျခင္း၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကတင္ျပလာသည့္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ပ့ံ ပုိးမႈမ်ားေပး 
ျခင္း အပါအဝင္ ေကာ္မတီ၏လုပ္ပုိင္ခြင့္/အာဏာမ်ားအေၾကာင္းလည္း ရွင္းျပသည္။ ေကာ္မတီသည္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ 
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။  
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္  ဥပေဒျပ႒ာန္းခြင့္အာဏာသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္သာရိွသျဖင့္  တစ္ဖက္ 
တြင္အလုပ္သမားမ်ား၏အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္သည့္ လက္ေတြ႔အသုံးျပဳႏုိင္ေသာအလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကိ ု
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လႊတ္ေတာ္သည္သာ ျပ႒ာန္းႏုိင္သည္။ က်န္တစ္ဖက္တြင္လည္း ျပည္တြင္း  ျပည္ပရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွသူမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားကို 
တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ရိွေၾကာင္း တက္ေရာက္သူမ်ားကုိ သတိရေစသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္သည္မိမိတုိ႔၏တာဝန္မ်ားကုိေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥမ်ား၏ 
တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား၊ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔အစဥ္အျမဲ အသိေပးရန္ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။ လတ္တေလာ 
အလုပ္သမားေစ်းကြက္အေျခအေနကုိေလ့လာရာ၌ အလုပ္သမားဥပေဒအမ်ားစုကုိ  ျပင္္ဆင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ရွင္းေနပါ 
သည္။ ထုိသုိ႔ျပင္ဆင္ရာ၌ ေကာ္မတီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ 
၁။ ျပ႒ာန္းသည့္အလုပ္သမားဥပေဒသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဂုဏ္သတင္းကုိ တုိးတက္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ကမာၻေပၚရိွ 
    အျခားႏ္ုိင္ငံမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာမႈရိွျခင္း၊ 
၂။ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ႏွစ္ရပ္လုံးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ဝန္းက်င္္ဖန္တီးေပးျခင္း 
    တုိ႔ျဖစ္သည္။ (ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ ပူးတြဲေဖာ္ျပထားသည္။) 
 
လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည့္အဓိကအခ်က္မ်ား  
-   ေဆာက္လုပ္ေရး သုိ႔မဟုတ္ ေရလုပ္ငန္းက႑မ်ားမွ  အလုပ္သမားမ်ားကဲသုိ့႔ အလုပ္သမားဥပေဒ ေအာက္အက်ံဳးမဝင္  
    သူ အလုပ္သမားမ်ားစြာရိွသည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ျပႆနာမ်ားစြာရိွေသာေၾကာင့္ ဥပေဒမ်ားစြာသည္  
    အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑ကုိသာ အဓိကဦးတည္ထားၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္၊ အလုပ္သမားဥပေဒသည္ အလုပ္အကုိင္ 
    ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားပါသည့္လုပ္ငန္းက႑အားလုံး၊ အလုပ္သမားမ်ားအားလုံးအေပၚ လႊမ္းျခံဳ သင့္ပါသည္။  
    ပုံစံတက်ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းမဟုတ္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ မိမိကုိယ္တုိင္ျပ႒ာန္းေသာဥပေဒျဖင့္ မိမိစီးပြားေရး  
    လုပ္ငန္းကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဖန္တီးထားက အခ်ိဳ႕ေသာအလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားကုိ လႊမ္းျခံဳမည္မဟုတ္ပါ။ 
-   ႏူိင္ငံတကာအလုပ္သမားစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားသည္ အေရးပါ ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ရုိးရာဓေလ့အခ်ိဴ႕သည္  
    ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဝိဝါဒကြဲျပားမႈရိွသျဖင့္  ILO သည္ ျမန္မာ့ရုိးရာဓေလ့မ်ားကုိ ေလ့လာသင့္  
    သည္။ 
-   အလုပ္သမားမ်ားစြာတုိ႔သည္ အလုပ္သမားသမဂၢဝင္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္အလုပ္ထုတ္ခံၾကရသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ား  
    သည္ ထုိသူတုိ႔ကုိအလုပ္ထုတ္ရန္အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ရွာသင့္သည္။ အမွန္အားျဖင့္ ယင္းတုိ႔သည္ အလုပ္ 
    သမားသမဂၢကုိဆန္႔က်င္သည့္ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္မွၾကည့္ေသာ္ တရားဝင္ 
    သည့္အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ိဳးလည္းရိွသည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ျပ႒ာန္းထားသည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ  
    လုိက္နာရပါမည္။ အလုပ္သမားသမဂၢကုိဆန္႔က်င္ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈသည္  လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းျခင္း  
    အတြက္ အေလးထားရမည့္ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္သျဖင့္ ယင္းကုိတားျမစ္ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈကုိ အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ 
    ေဆာင္ရမည္၊ ထိေရာက္သည့္ကုစားမႈမ်ား၊ မလုပ္ရန္တားသည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား ေပးရမည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း  အလုပ္သမား  
    ဥပေဒသည္ တရားဝင္သည့္အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ားကုိ  အသိအမွတ္ျပဳရပါမည္၊ ခိ်န္ခြင္လွ်ာ ညီမွ်မႈ ရိွရပါမည္။  
 
 
အပုိင္း (၂) အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လူမႈေရးမိတ္ဖက္တုိ႔၏ ဦးစားေရးရာမ်ား 
ဤအပုိင္း၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါတုိ႔ျဖစ္သည္။  
၁။  အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚထားရိွသည့္ ျမန္မာ့လူမႈေရးမိတ္ဖက္မ်ား၏ လတ္တေလာ 
     အျမင္မ်ားကုိ  ေဝငွရန္။ 
၂။  ျမန္မာ့လူမႈေရးမိတ္ဖက္မ်ားအား  အလုပ္သမားဥပေဒျပင္္ဆင္ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ ၎တုိ႔ပါဝင္ျခင္းမွရရိွသည့္  



14 
 

     အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊မျပည့္စုံမႈမ်ားကုိျပန္လည္ေဝငွသည့္အခြင့္အေရးေပးရန္။ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကုိ ပုံတူကူးရန္။ 
၃။  ဖုိရမ္တက္ေရာက္သူအျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအား  ယင္းတုိ႔၏ဦးစားေပးရာမ်ား၊ စိတ္ဝင္စားသည့္အရာမ်ား၊ မျပည့္စုံမႈမ်ားကုိ  
     ေဝငွခြင့္ေပးရန္။ ျမန္မာ့ေရခံေျမခံကုိေနာက္ခံထားသည့္ သင္ခန္းစာေကာင္းမ်ားကုိ သင္ယူခြင့္ျပဳရန္။  
၄။  စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးအားေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္  
     ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍  သုံးပြင့္္ဆုိင္မိတ္ဖက္မ်ား၊ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ဆ္ုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏  
     လတ္တေလာလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူရန္။ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (CTUM) မွ ေဒၚခုိင္ဇာေအာင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈလက္မႈႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစုံ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (MICS – TusF) မွ ဦးေနာ္ေအာင္ တုိ႔သည္အလုပ္သမားမ်ား 
ကုိ ကုိယ္စားျပဳလ်က္၊ ဦးထြန္းထြန္းသည္ UMFCCI ႏွင့္ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအသင္း၏အလုပ္ရွင္မ်ားကို 
ကုိယ္စားျပဳကာ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားပါသည္။ ITUC (ဘရပ္စဲလ္)မွ Ms Makbule Sahan ႏွင့္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္ရွင္မ်ားအဖြဲ႔ (IOE – NewYork) မွ Ms Ronnie Goldberg တုိ္႔က ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အလုပ္သမားဦးစီး႒ာနမွ Mr Eric Biel (Associate Deputy Undersecretary) သည္ အပုိင္း(၂) 
ကုိ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူအျဖစ္  ေဆာင္ရြက္သြားပါသည္။  
 
CTUM မွ ေဒၚခုိင္ဇာေအာင္သည္ ၁၉၆၀ခုႏွစ္မွစတင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိသည့္ယဥ္ေက်းမႈ မည္ 
သုိ႔တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာပုံ အျမင္ကုိ တင္ျပသြားပါသည္။ ၁၉၆၀ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အၾကား အခ်ိ္န္ကာလကုိ ျပန္ေျပာင္း 
ၾကည့္ရႈရာတြင္တပ္မေတာ္အစုိးရလက္ထက္၌ ျပည္သူမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္မရ 
ရိွခဲ့ပါ။ ယင္းမွဆက္၍ ၂၀၁၁ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားဥပေဒအသစ္မ်ားကုိ ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ 
ၾကံဳေတြ႔ရသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား ကုိေဖာ္ျပပါသည္။ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒၾကမ္းကုိေရးဆြဲရာ၌ အလုပ္သမား  
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မပါဝင္ႏုိင္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိကာလတြင္ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္ 
အမ်ားအျပားရိွခဲ့ကာ  ယင္းအားနည္းခ်က္မ်ားက အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္သမားသမဂၢဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည့္အရည္အခ်င္း၊ 
ယင္းတုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိက်င့္သုံးျခင္း  မ်ားတုိ႔၌ စိန္ေခၚမႈမ်ား  ျဖစ္ေစခဲ႔သည္။  
 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မွစတင္ကာ  အလုပ္သမားေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း  
အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားျခင္းမရိွသည္မွာ  ယင္းပထမ ဥပေဒၾကမ္းကုိအစုိးရက ေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲခ်ိန္ 
အထိ ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ထုိပထမ ဥပေဒမူၾကမ္းအားေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚသည့္အခ်ိန္၌လည္း 
ယင္းဥပေဒၾကမ္းကုိေလ့လာရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ယင္းတုိ႔၏အေနအထား  ျပင္ဆင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း အခိ်န္ 
အလုံအေလာက္မေပးပါ။ ယင္း၏ရလဒ္အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္သြင္းခဲ႔သည့္ဥပေဒၾကမ္းသည္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး 
ေျပာဆုိမႈ၏အက်ိဳးကုိ ထင္ဟပ္မျပပါ။ လူမႈေရးမိတ္ဖက္မ်ားသည္ ၎တုိ႔ရင္ဆုိင္ရေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိတင္ျပျခင္းႏွင့္သာ 
အသားက်ေနၿပီး  အျခားအဖြဲ႔မ်ား၏အျမင္မ်ားကုိ နားေထာင္၊ စဥ္းစားရန္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမရိွပါ။ ယခင္အစုိးရ 
က်င့္သုံးခဲ့ေသာစနစ္၏ရလဒ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔သည့္ဒဏ္ခံရသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ 
ႏွင့္ထိေတြ႔ဆက္ဆံရမႈမရိွျခင္း၊ႏုိင္ငံတကာမွက်င့္သုံးမႈအေလ့အထမ်ားကုိနားမလည္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္းယင္းတုိ႔
၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ အထူးအေၾကာင္းကိစၥမ်ားႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအေပၚနားလည္ျခင္းသည္  အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာ 
ရိွသည္။  
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တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ရန္လုိအပ္သည့္နယ္ပယ္အခ်ိဳ႕ကုိ ေဒၚခုိင္ဇာေအာင္ကအဆုိျပဳသြားပါသည္။ ပထမအခ်က္ 
မွာ လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္သြင္းသည့္ဥပေဒၾကမ္းမ်ားသည္ သုံးပြင့္ဆုိင္မိတ္ဖက္မ်ား၏လုပ္ငန္းစဥ္ရလဒ္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ 
အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံး၌ လူမႈေရးမိတ္ဖက္မ်ားအားလုံးပါဝင္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ 
ဒုတိယအခ်က္မွာ၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈျပဳလုပ္ရန္ လူမႈေရးမိတ္ဖက္မ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္တုိးတက္ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ 
အတြက္ သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ တတိယအခ်က္မွာ၊ အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးအတြက္ 
လက္ေတြ႔အသုံးဝင္ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္သုံးပြင့္ဆုိင္ေကာ္မတီ ရိွသင့္သည္ 
ဟူ၍ျဖစ္သည္။  နိဂုံးခ်ဳပ္အျဖစ္  လုပ္ငန္းမ်ားေရွ႕တုိးလုပ္ေဆာင္ရန္ အဖြဲ႔မ်ားအားလုံး၏ သႏၷိ႒ာန္၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္တာဝန္ယူ 
မႈမ်ားကုိ လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပသြားပါသည္။  
 
MICS-TUsF မွဦးေနာ္ေအာင္သည္ အာဆီယံစီးပြားေရးအသုိက္အျမံဳမ်ားအေၾကာင္း  ေျပာၾကားပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္အလုပ္ 
သမားမ်ားစြာရိွေသာ္လည္း  ယင္းတုိ႔၏ကၽြမ္းက်င္မႈကုိအသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ လက္မွတ္မ်ားေပးအပ္ျခင္းမရိွေၾကာင္း၊ 
ယင္းတုိ႔၏အရည္အခ်င္းႏွင့္ကုိက္ညီသည့္လက္မွတ္မ်ားမရိွပါဘဲႏွင့္ အာဆီယံစီးပြားေရးအသုိက္အျမံဳ၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ 
ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း  တင္ျပပါသည္။  
 
UMFCCI/MGMA မွဦးထြန္းထြန္းက အလုပ္ရွင္မ်ားသည္အလုပ္သမားမ်ားကုိ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား၊ အေရးပါ၍တန္ဖုိးရွ ိ
ေသာပုိင္ဆုိင္မႈအျဖစ္ျမင္ပါေၾကာင္း၊ လူတုိင္းတြင္စြမ္းေဆာင္ရည္ရိွၿပီး ထုိစြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဆင့္တုိင္းရိွ ပါဝင္သက္ဆုိင္သူ 
မ်ားသည္ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းကုိ ေစ့ေစ့စပ္စပ္နားလည္သေဘာေပါက္ရန္လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ လူမႈေရးမ္ိတ္ဖက္မ်ား 
အားလုံးသည္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ကုိက္ညီသည့္အေျခအေနမ်ားကုိ အတူတကြ ဖန္တီးရယူရန္လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ အလုပ္ရွင္ 
မ်ားက  လုိအပ္ေနသည့္အရာမ်ားကုိနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ဦးစြာလုိအပ္ေၾကာင္း ယင္းေနာက္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္း 
ျဖင့္အေျဖမ်ားကုိ အတူတကြရရိွလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ရွင္မ်ားက အေျဖရွာမရျဖစ္သည့္အခါမွသာလွ်င္ ျပင္ပအကူ 
အညီ ရွာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပပါသည္။ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္ကုိဖြင့္ေပးထားေသာ္လည္း  
ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္မကုိက္ညီပါက ယင္းတုိ႔၏ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ျပႆနာအမ်ား 
အျပားေပၚေပါက္ရသည္မွာ အလုပ္ရွင္မ်ားေရာ အလုပ္သမားမ်ားပါ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 
နားမလည္၍ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔အားလုံးက တစ္ေန႔ေသာ ္ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေသာႏုိင္ငံျဖစ္ရမည္ ဟူေသာ 
ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္  ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ားဖုိရမ္ႏွင့္အလားတူသည့္ဖုိရမ္မ်ားစြာကုိ က်င္းပေပးေစလုိသည့္ဆႏၵ ရိွၾကေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပသြားပါသည္။ 
 
IOE မွ Ms Ronnie Goldberg သည္ IOE အေၾကာင္း အက်ဥ္းမိတ္ဆက္ တင္ျပသြားသည္။ IOE 
သည္ကမာၻတစ္ဝွမ္းမတူကြဲျပားသည့္လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၀၀ ၀၀၀ ကုိကုိယ္စားျပဳပါေၾကာင္း၊ ယင္း၏ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈကို 
အသုံးျပဳကာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိေဝငွျခင္း၊ အေကာင္းဆုံးေသာက်င့္သုံးမႈအေလ့ေကာင္းမ်ားကုိဖလွယ္ျခင္း၊ 
ယင္း၏အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိတည္ေဆာက္ေပးျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိေပးလ်က္ရိွေၾကာင္း၊ 
ေကာင္းစြာေဖၚထုတ္ေရးဆြဲထားသည့္အလုပ္သမားဥပေဒဆုိသည္မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ၿပီး၊ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးတုိ႔က ထိေရာက္အက်ိဳးရိွစြာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ပ့ံပုိးေပးရန္ လုံေလာက္သည့္ 
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရိွသည့္ ဥပေဒျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိအဘယ္သုိ႔ ရရိွေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူသည္ 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သူမ၏ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မွာ ဤဖုိရမ္တြင္လုပ္ေနသည့္အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈသည္  မရိွမျဖစ္လိ ု
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အပ္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္တရားစြဲျခင္းသည္ မည္သည့္အလုပ္သမားေစ်းကြက္မဆုိ၌ျမင္ေတြ႔ရသည့္ 
အဂၤါရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊သုိ႔ရာတြင္ ယင္းတုိ႔သည္ မတတ္သာသည့္အဆုံး က်င့္သုံးရသည့္လုပ္ေဆာင္မႈသာျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ 
ျမန္မာ့အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ 
လုိအပ္ေၾကာင္း သူမ၏ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပသြားပါသည္။  
 
ITUC ၏ Ms Sahan Makbule သည္ ITUC အေၾကာင္း အက်ဥ္းမိတ္ဆက္တင္ျပ ပါသည္။ ITUC သည္ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၆၂ 
ႏ္ုိင္ငံရိွ အလုပ္သမား သန္း၁၈၀ ကုိ ကုိယ္စားျပဳပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ယင္း၏အသင္းဝင္မွာ CTUM ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ 
ITUC သည္ လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္စုေပါင္းေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္း တုိ႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 
ကုိ ေျပာင္းလဲရန္ ေထာက္ခံ အၾကံျပဳလ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္္ရာတြင္ 
အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေရးတုိ႔အတြက္ျပ႒ာန္းထားေသာ ILOျပ႒ာန္းခ်က္အမွတ္၉၈ ကုိအေျချပဳ 
သင့္ပါေၾကာင္း၊ သူမအေလးထားတင္ျပသြားသည့္ သီးျခားအခ်က္တစ္ခုမွာ၊ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္းအတြက္ လက္ရွိ 
ဥပေဒသည္  ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ  ေယဘုယ်အားျဖင့္သာေဖာ္ျပထားေလရာ  ရွင္းလင္းသည့္ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေရး 
ဆြဲေဖာ္ထုတ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္လည္း သုံးပြင့္ဆုိင္အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္းအတြက ္
ကတိကဝတ္ထားရန္လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ အတန္ႀကီးမားေသာအေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္က်န္ရိွေနေသးသည္ကို 
သတိျပဳမိပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္၌  အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားကို 
အခ်ိန္အလုံအေလာက္ မေပးေၾကာင္းအေလးထားတင္ျပသြားသည့္အျပင္၊ ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ 
အာဏာသက္ေရာက္မႈ မရိွျခင္း၊ လုံေလာက္သည့္အလုပ္သမားေရးရာစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမရိွျခင္း၊ နစ္နာခ်က္မ်ားကုိကုစားေပး 
သည့္ယႏၲရားမ်ား အလုံအေလာက္မရိွျခင္း  မ်ားကုိလည္းအေလးထား ေဖာ္ျပသြားသည္။ 
 
လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည့္အဓိကအခ်က္မ်ား 
 
ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းတြင္  ILO၏အဓိကျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ စံ 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း သေဘာတူၾကသည္။ လက္ရိွတြင္  လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ စုေပါင္း 
ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္း အေၾကာင္းမ်ားအေပၚ လုံေလာက္သည့္အသိအျမင္ မရိွေသးပါ။  
 
ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ားက ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိမလ္ုိက္နာသည့္အမႈမ်ားအတြက္  မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ 
ဟူသည့္အေပၚ ယင္းတုိ႔၏အျမင္မ်ားကုိ ဖလွယ္ၾကသည္။ အလုပ္သမားမ်ားက ေထာင္ခ်ျခင္းအပါအဝင္ ပုိမုိျပင္းထန္သည့္ 
အျပစ္ဒဏ္ေပးမႈကုိအဆုိျပဳၾကေသာ္လည္း  အလုပ္ရွင္မ်ားက ထုိအဆုိမ်ားကုိ ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ ယင္းတုိ႔၏အျမင္တြင္ 
ထုိသုိ႔ေသာျပင္းထန္သည့္အျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ ထိေရာက္လိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လက္ရိွျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒသည္ 
ယင္းတုိ႔အတြက္ မမွ်တေၾကာင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္ေၾကာင္း တင္ျပၾကသည္။ 
 
 
 
အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အဖြ႔ဲခြဲ၍ တစ္ၿပိဳင္နက္ေဆြးေႏြးျခင္း    
အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အဖြဲ႔ခြဲ၍တစ္ၿပိဳင္နက္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ား ပုိ၍နက္နက္နဲနဲေဆြးေႏြး 
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ခြင့္ရရိွေစပါသည္။ အဖြဲ႔ခြဲေဆြးေႏြးသည့္အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္လႊမ္းျခံဳေနသည့္ေခါင္းစဥ္မွာ - “အေျပာင္း 
အလဲကာလရိွ ျမန္မာ့အလုပ္သမားေစ်းကြက္” - အလုပ္သမားေစ်းကြက္၌ အစုိးရ၏ၾကားဝင္လုပ္ေဆာင္မႈမွသည္  
လူမႈေရးမိတ္ဖက္မ်ားအၾကား  အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို  
ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္းႏွင့္အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္း  စီသုိ႔  ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း”  ဟူ၍ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔တစ္ခုစီ 
တုိင္းတြင္  ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူတစ္ဦး၊ ေဆြးေႏြးရန္ေရြးခ်ယ္ထားေသာအဖြဲ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္းအစီရင္ခံတင္ျပ 
မည့္သူတစ္ဦး တုိ႔ပါရိွသည္။ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္/ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူသည္ အဖြဲ႔တစ္ခုစီကတင္ျပလာသည့္ အထူးကိစၥ 
ရပ္မ်ားအတြက္ ေနာက္ဆုံးျပန္ၾကားခ်က္ေပးကာ  ေနာက္တစ္ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး၌ ျပန္လည္  
အစီရင္ခံသည္။  
 
အဖြ႔ဲ (က)   အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈမ်ား   
 
ဤအဖြဲ႔သည္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္အရ မျဖစ္မေနလုပ္ရသည့္အလုပ္ခန္႔အပ္မႈစာခ်ုုဳပ္၊ အထူးသျဖင့္၊ 
အလုပ္သမားသမဂၢကုိ ဆန္႔က်င္ေသာအားျဖင့္အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ား၊ လတ္တေလာဆႏၵျပမႈမ်ား၊ လက္ရိွအလုပ္ 
သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ယႏၲရား၏အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္အားနည္းခ်က္မ်ား၊ လက္ရိွလုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး 
စနစ္ကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ 
ေစသည့္အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိပုိမုိဆုိးဝါးေစသည့္အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ား ကုိေဆြးေႏြး 
ခဲ့ၾကသည္။ 
 
အဖြဲ႔ (က) ၏ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူအျဖစ္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈဦးစီး႒ာန- MoLIP မွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ 
ဦးေအာင္ေ႒းဝင္းကလည္းေကာင္း၊ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဦးေအာင္သ၊ူ 
အလုပ္သမားကုိယ္စား လွယ္မ်ားအျဖစ္ ေဒၚခုိင္ဇာေအာင္ (CTUM)၊ ဦးေအာင္သူ (MICS-TUsF)တုိ႔က လည္းေကာင္း၊ 
အလုပ္ရွင္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားအျဖစ္ ေဒၚမီမီေအာင္ (UMFCCI)၊ Ms Danyel Thomson the American Chamber of 
Commerce Myanmar ၏ကုိယ္စားလွယ္ တုိ႔ပါဝင္သည္။  
 
ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အျငင္းပြားမႈကုိျဖစ္ေစသည့္အဓိကအခ်က္မ်ား၊ လက္ရိွအလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈ 
ေျဖရွင္းေရးဥပေဒ (SLDL)၏အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္လြတ္ေနသည့္အခ်က္မ်ား၊ ယင္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌အဓိက 
စိန္ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးၾကသည့္အျပင္ ျပင္ဆင္မႈအတြက္ အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိလည္း  ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ၾကသည္။ 

 
ယမန္ႏွစ္က ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားေရးရာညိွႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရးေကာင္စီ သုိ႔တင္ျပသည့္အမႈေပါင္း ၁၇၀ ရိွခဲ့ပါသည္။ ယခုႏွစ္ 
တြင္မူ လက္ရိွအခ်ိန္ထိ အမႈေပါင္း ၁၆၀ ရိွသည္။  အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစသည့္အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ 

• အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ားကုိ မရရိွျခင္း 
• အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ မေပးျခင္း 
• အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္ထက္ေက်ာ္လြန္ကာ 

အခ်ိန္ပုိခုိင္းျခင္း 
• အခ်ိန္ပုိလုပ္ခ မေပးျခင္း 
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• အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္မႈစာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း 
• လူမႈဖူလုံေရးခံစားခြင့္မ်ား မရိွျခင္း 
• လုပ္ခ ကုိေနာက္က် ေပးျခင္း 
• အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း 
• ဥပေဒကုိ ျပင္းထန္စြာခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း 
• ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားေရးရာညိွႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရးေကာင္စီ၌ သေဘာတူခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာမႈမရိွျခင္း 
• အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔အၾကား  ဆက္သြယ္မႈလြဲမွားေနျခင္း 

 
ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားက၊ SLDLကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ရင္ဆုိင္ရေသာအဓိကစိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕ကုိ သတ္မွတ္ေဖာ ္
ထုတ္ရာ၌ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေတြ႔ရိွရသည္။ 

• အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အလုပ္သမားေရးရာလုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းေရးေကာ္မတီအတြက္ျပ႒ာန္းထားေသာ  
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ  မသိျခင္း 

• ညိွႏိႈင္းဖ်န္ေျဖသူမ်ားသည္ ျပႆနာမ်ားကုိေျဖရွင္းရာ၌ ယင္းတုိ႔၏အာဏာကုိ အျပည့္အဝအသုံးမခ်ျခင္း 
• အလုပ္သမားမ်ားသည္ စက္ရုံတစ္ရုံတည္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ ၁၀ႏွစ္အထက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္  

ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္နစ္နာေၾကးမွ  မရျခင္း 
• အလုပ္သမားမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အာမခံထားေသာေၾကာင့္  သပိတ္ေမွာက္ေသာေနေသာအလုပ္  

သမားမ်ားကုိ အလုပ္မထုတ္ရပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း  လက္ေတြ႔၌ ထုိသုိ႔ေသာအလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ိဳး ရိွေနသည္။ 
သပိတ္ေမွာက္ရာတြင္ ဥပေဒအရလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ မလုိက္နာသည့္သပိတ္ေမွာက္ျခင္းမ်ားလည္း 
ရိွေနသည္။ 

• ခုံသမာဓိေကာင္စီသည္ အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက ္
ပုိမုိေကာင္းမြန္လာလ်က္ရိွသည္။ ခုံသမာဓိေကာင္စီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္အျမဲတမ္း 
သဘာထားျခင္း တူခ်င္မွတူေပမည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၎တုိ႔၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္အဖြဲ႕ကုိမွကုိယ္စား 
ျပဳသည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမျဖစ္ရေလေအာင္  အေကာင္းဆုံးႀကိဳးစား၍လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားႏွစ္ဖြ႔ဲစလုံးက  ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ၌ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔ကုိ မ်က္ႏွာသာေပး 
သည္ဟု  ဆုိၾကသည္။ ခုံသမာဓိေကာင္စီသည္ အထူးသျဖင့္ အလုပ္ထုတ္သည့္အမႈမ်ားတြင္  အလုပ္သမားမ်ား 
ႏွင့္သေဘာထားတူၾကသည္။  

• ခုံသမာဓိေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမရိွပါ။ 
• ခုံသမာဓိေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏သက္တမ္းမွာ ႏွစ္ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားစတင္ျဖစ္လာ 

ေနသည့္အခ်ိန္၌  ယင္းတုိ႔၏သက္တမ္းသည္လည္း ၿပီးဆုံးသြားၿပီျဖစ္သည္။  
• ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာသည္စုေပါင္းအျငင္းပြားမႈမ်ားကုိသာေျဖရွင္းရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ 

တြင္မူ တစ္ဦးခ်င္းအျငင္းပြားမႈမ်ားကုိပါ ေျဖရွင္းေပးေနရပါသည္။  
• အခ်ိဳ႕ေသာအလုပ္ရွင္မ်ားသည္  ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ လုိက္နာမႈမရိွပါ။ အလုပ္ရွင္မ်ားက ခုံသမာဓိ 

ေကာင္စီ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မလုိက္နာသည့္အခါ  အလုပ္သမားမ်ားက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကျပန္သည္။ 
• အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္လြန္းပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ၁ - ၂ ႏွစ္ ၾကာျမင့္ 

သည္။ 
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• အလုပ္သမားမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏အမႈမ်ားကုိ တရားရုံးသုိ႔ယူေဆာင္လာရာ ျပႆနာမ်ားေတြ႔ရပါသည္။ 
အမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အခ်ိန္ၾကာလြန္းသည့္အျပင္ အကိ်ဳးထိေရာက္မႈလည္းမရိွပါ။ 

• အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကုိ  သတ္မွတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း  ကုမၸဏီအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ လူေလ်ာ့လုိက္သျဖင့္ 
အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ႔ပါသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အစ ပထမ၌ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ 
ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း  ေနာက္ဆုံးတြင္ ခုံသမာဓိေကာင္စီအဆင့္သုိ႔ေရာက္ရိွသြားသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားက အလုပ္ 
သမားမ်ားသည္ လုံေလာက္သည့္ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္  မရိွဟုအတင္းအၾကပ္ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ခုံသမာဓိေကာင္စီက ထုိသူမ်ားကုိ အလုပ္ျပန္ခန္႔ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား 
တြင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ အလုပ္ထုတ္လုိက္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားကုိအလုပ္ျပန္ခန္႔အပ္သည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ထို 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္မႈစာခ်ဳပ္ကုိလက္မွတ္မထုိးလုိၾကပါ။ အခ်ိဳ႕အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းခြင္၌ျပ႒ာန္းထားသည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိပင္ စတင္ခ်ိဳးေဖာက္လာခဲ့ၾကသည္။ လက္ရိွဥပေဒသည္ 
အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ မွ်တမႈမရိွဟု အလုပ္ရွင္မ်ားက ခံစားလာၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ၊ ၎တုိ႔သည္လုပ္ရည္ 
ကုိင္ရည္မရိွေသာအလုပ္သမားမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖာက္ေသာအလုပ္သမားမ်ားကုိ အလုပ္မွ မထုတ္ပယ္ႏိုင္၍ 
ျဖစ္သည္။ 

• အျငင္းပြားမႈကုိျဖစ္ေစသည့္ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္အရ မျဖစ္မေန ခ်ဳပ္ဆုိရ 
မည့္ အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားမ်ားအားလုံး အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္မႈဆိုင္ 
ရာစာခ်ဳပ္ကုိ မျဖစ္မေနခ်ဳပ္ဆုိၾကရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ မၾကာမီအခ်ိန္က အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ 
ပါသည္။ အခ်ိဳ႕အလုပ္သမားမ်ားသည္ လက္မွတ္ထုိးရန္ ဝန္ေလး သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ 
ဘက္မွၾကည့္ေသာ္ အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္မႈစာခ်ဳပ္သည္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားျခင္းမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ကြဲျပားျခားနားေသာလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာရိွေလရာ စံ အျဖစ္ထားသည့္  အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္မႈ 
ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္သည္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိေျဖရွင္းရန္  နည္းလမ္းတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ အလုပ္ရွင္မ်ားက အၾကံျပဳသည္ 
မွာ မျဖစ္မေနခ်ဳပ္ဆုိရမည့္ အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္ (compulsory EC) သာမကပဲ၊ ဆႏၵအေလ်ာက ္
ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္ (voluntary EC) ကုိပါဖန္တီးရန္ ျဖစ္သည္။ 
 

ေနာက္ဆုံးတြင္၊ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားက SLDL ကုိျပင္ဆင္မႈအတြက္ ေအာက္ပါအၾကံျပဳ ေထာက္ခံခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ အဆုိျပဳ 
ၾကသည္။ 
-   အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ဆုိင္သည့္အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမား မ်ားအၾကား ဆႏၵအေလ်ာက္  
    ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ 
-   အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းခ်က္ကုိ  အက်ိဳးရိွထိေရာက္ေသာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားအၾကား  
    အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ မွတဆင့္လည္းေကာင္း၊  ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏မွန္ကန္ေသာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ မွတဆင့္    
    လည္းေကာင္း ေအာင္ျမင္စြာရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
-   အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားတုိ႔ကုိ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းအတြက္ သင္တန္းေပးေလ့က်င့္ရန္ လုိအပ္ 
-   ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္  ဤဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္မႈအနည္းငယ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း  နည္းပညာရႈေထာင့္မွၾကည့္ေသာ္ ထိေရာက ္ 
    မႈ မရိွပါ။ ဥပေဒတစ္ခုလုံးကုိ ျပင္ဆင္သင့္ 
-   ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား ဥပမာ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိ၊ ထုိင္း  ႏုိင္ငံမ်ားတုိ႔ႏွင့္ မိမိတုိ႔၏စိစစ္ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္  
    ျခင္းသည္လည္း  အက်ိဳးရိွေကာင္း ရိွႏုိင္ 
-   ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ခုံသမာဓိေကာင္စီဝင္ အမည္မ်ားကုိတင္သြင္းသင့္ 
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-   ခုံသမာဓိေကာင္စီသည္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီး႒ာနႏွင့္မဆုိင္သည့္  လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႔ ျဖစ္သင့္ 
 

 
လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည့္အဓိကအခ်က္မ်ား 
ဥပေဒကုိ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ သာမဟုတ္ပဲ  တစ္ခုလုံး ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူၾကသည္။ 
 
ေဆြးေႏြးသူအလုပ္သမားမ်ားက ဥပေဒကုိခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 
မလုိက္နာသူတုိ႔အား ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ေထာင္ဒဏ္ေပးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳပါသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားက အဓိကအေၾကာင္း  
ျပခ်က္ႏွစ္ခုျဖင့္  ယင္းအၾကံျပဳခ်က္ကုိ သေဘာမတူေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ ပထမ အခ်က္မွာ ယင္းသည္ထိေရာက္ေသာ 
ျပစ္ဒဏ္ မဟုတ္ျခင္း၊ ဒုတိယ အခ်က္မွာ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕သည္ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္မွ်တမႈမရိွျခင္း ျဖစ္သည္။ 
အလုပ္ရွင္မ်ားက ဥပေဒႏွင့္မညီေသာသပိတ္ေမွာက္မႈမ်ားကုိ  ဥပမာအျဖစ္ ေပးသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အလုပ္သမားမ်ား 
သည္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ သပိတ္ေမွာက္ၾကသျဖင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားကသက္ဆုိင္သူမ်ားကုိ တုိင္တန္းသည္။ အလုပ္ 
သမားမ်ားသည္ သပိတ္ေမွာက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း လုပ္ခ မရျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္ 
မ်ားမွာမူ  သပိတ္ေမွာက္ခ်ိန္အတြင္း က်သင့္သည့္ဆုံးရံႈးမႈအားလုံးအတြက္ က်ခံရသည္။ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ 
၏အေျခခံသေဘာတရားကုိ အလုပ္ရွင္မ်ားအျပည့္အဝ သေဘာတူသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းသည္အလုပ္သမားမ်ား 
အတြက္သာ အသုံးျပဳျခင္းမဟုတ္ပဲ  အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ပါ  အညီအမွ် အသုံးျပဳသင့္သည္။ ေနာက္ထပ္ ဥပမာတစ္ခု 
အျဖစ္ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္း ကိစၥကုိတင္ျပသည္။ အလုပ္သမားမ်ားကုိအလုပ္မွ မထုတ္ပယ္မီ  အလုပ္ရွင္မ်ားက 
ဥပေဒႏွင့္အညီ ႀကိဳတင္သတိေပးသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ခုံသမာဓိေကာင္စီသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အလုပ္သမားမ်ားဘက္မွ 
မ်က္ႏွာလုိက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ကာ၊ အမိန္႔ခ်ၿပီးသည္ႏွင့္  အလုပ္သမားမ်ားကုိ အလုပ္ျပန္ခန္႔ေစသည္။ 
ထုိသုိ႔ေသာအမႈမ်ားတြင္  အလုပ္သမားမ်ားသည္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ မလုိက္နာႏုိင္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္  
အလုပ္ရွင္မ်ားအေပၚ ေထာင္ဒဏ္က်င့္သုံးျခင္းသည္ မမွ်တမႈျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 
 
ေဆြးေႏြးသူအလုပ္သမားမ်ားသာမက ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကပါ  ဥပေဒသည္ ႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္ မွ်တမႈရိွရန္ 
လုိအပ္ေၾကာင္း သေဘာတူၾကသည္။ ယင္းတုိ႔က ရွင္းလင္းေအာင္တင္ျပသြားသည္မွာ ေထာင္ဒဏ္ကုိယ္၌ သည္ အေရးအ 
ႀကီးဆုံးအခ်က္မဟုတ္ပဲ  ထိေရာက္သည့္အျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ေစေရးသည္သာ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္သည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ေထာင္ 
ဒဏ္သည္ တာဝန္ရိွအလုပ္ရွင္အတြက္ မမွ်တ၊ မဆီေလ်ာ္ေၾကာင္း အားလုံးက သေဘာတူၾကသည္။ အျပန္အလွန္ 
ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အားလုံးက အေလးထားေဆြးေႏြးၾကသည္။ အကယ္၍ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ အတူတကြ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ထုိင္၍ ေဆြးေႏြးၾကမည္ဆုိေသာ ္  အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ 
ေျဖရွင္းႏုိင္ပါမည္။ အလုပ္သမားမ်ားဘက္က၊ ဥပေဒကုိနားမလည္ သုိ႔မဟုတ္ မလုိက္နာသည့္ အလုပ္သမားအခ်ိဳ႕ရိွပါ 
ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ယင္းတုိ႔အတြက္ ေနာက္ထပ္ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ 
ေပးရန္လုိအပ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားအားလုံးတုိ႔က  သက္ဆုိင္သူအဖြဲ႔မ်ားအားလုံးကုိ အလုပ္ 
သမားဥပေဒ၊ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးမႈ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အသိအျမင္မ်ားျမွင့္တင္ေပးရန္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားတည္ေဆာက္ 
ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သေဘာတူၾကသည္။ 
 
အဖြ႔ဲ (ခ)     အလုပ္အကုိင္ ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္ 
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ဤအဖြဲ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ျပ႒ာန္းထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္အရ မျဖစ္မေနခ်ဳပ္ဆုိရမည့္ 
အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္လႊာစာခ်ဳပ္ (mandatory employment contract – EC) အေပၚ  အဆုိျပဳထားသည့္ျပန္လည္သုံး 
သပ္ခ်က္မ်ားကုိေဆြးေႏြးၾကသည္။ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ားဖုိရမ္မက်င္းပမီ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားက ဤအေၾကာင္း 
ကိစၥႏွင့္ဆုိင္သည့္ အၾကံျပဳ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ဆက္တုိက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ EC ကုိလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ 
က်င့္သုံးရာ၌ေတြ႔ရသည့္ အခက္အခဲႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ အမ်ားဆုံးေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကသည္။ လူမႈေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ပါဝင္ 
သက္ဆုိင္သူမ်ားသည္ EC အေပၚ ယင္းတုိ႔၏အျမင္မ်ား၊ EC ၏တန္ဖုိး၊ ယင္း၏အာဏာသက္ေရာက္မႈသေဘာသဘာဝ၊ ႏွင့္ 
မတူကြဲျပားသည့္လုပ္ငန္းက႑မ်ား၌ယင္းကုိ လက္ေတြ႔အသုံးအသုံးျပဳသည့္အခါ လက္ေတြ႔အသုံးက်မႈ တုိ႔ကုိ တင္ျပႏုိင္ခ့ဲ 
ၾကသည္။  
 
အဖြဲ႔ (ခ) တြင္၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီး႒ာန၏ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က 
ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအဖြ႔ဲမွ ဦးျမင့္စုိးႏွင့္ British Chamber of 
Commerce မွ Mr Alexandar Bohusch တုိ႔ကအလုပ္ရွင္ဘက္မွလည္းေကာင္း၊ CTUM မွ ေဒၚၿဖိဳးစႏၵာစုိး၊ MICS-TUsF မွ 
ဦးသက္ႏွင္းေအာင္ တုိ႔က အလုပ္သမားဘက္မွလည္းေကာင္း၊ ILO ဂ်ီနီဗာ အလုပ္သမားဥပေဒ႒ာနမွအႀကီးတန္းအရာရွိ 
ျဖစ္သူ Mr Colin Fenwick တုိ႔က ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအျဖစ္  ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ 
 
ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားက စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္အရ လက္ရိွအသုံးျပဳအသုံးျပဳေနသည့္ EC ၏ျပႆနာမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
တုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ၾကသည္။ အလုပ္သမားအဖြဲ႔က ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ေဖာထု္တ္တင္ျပၾကသည္။ 

• EC တြင္ပါသည့္လက္ရိွဥပေဒသည္  ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကုိလုိက္နာျခင္းမရိွ 
• EC ကုိအလုပ္သမားႏွင့္အလုပ္ရွင္မ်ားအၾကား ညိွႏိႈင္းၿပီးေရးဆြဲရန္လုိအပ္ 
• EC တြင္ လစာ၊ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္၊ ခြင့္ရက္၊ ထပ္ေဆာင္းခံစားခြင့္မ်ား (အစား 

အေသာက္၊ အလုပ္ဝတ္စုံ၊ စသည္ျဖင့္)၊ အလုပ္ရပ္စဲေၾကာင့္ အသိေပးစာ၊ အလုပ္ရပ္စဲသည့္အေၾကာင္းျပခ်က)္ 
တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းသင့္ 

• EC တြင္ အလုပ္ခန္႔စာခ်ုဳပ္အရ စာခ်ဳပ္ကုန္ဆုံးမည့္ေန႔စြဲကုိ မထည့္သြင္းသင့္။ အေၾကာင္းမွာ၊ အလုပ္သမား အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား၌ တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားေနသူမ်ားကုိ အလုပ္ရွင္က သက္တမ္းတုိးခ်င္မွ တုိးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  

• ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ေျပလည္မႈရရန္အတြက္ဖ်န္ေျဖသည့္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မည့္ေနရာ  စီစဥ္ေပးသင့္  
• လက္ေတြ႔တြင္  EC မရိွေသာေၾကာင့္  အလုပ္ရပ္စဲမႈအေျမာက္အမ်ား ျဖစ္ရ 
• EC ကုိျပဳျပင္ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္း၊ က႑၊ ေဒသဆုိင္ရာ အဆင့္မ်ားတုိ႔၌ အၾကံျပဳ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈ 

မ်ား ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ 
 

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ျပန္လည္သုံးသပ္ထားသည့္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္ကုိ တင္ျပသည္။ ယင္းသုိ႔တင္ျပသည့္ 
စာခ်ဳပ္သည္ စာမ်က္ႏွာ ႏွစ္ဖက္ပါၿပီး ပုံစံမခ်ထားရေသးပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားကုိ အလုပ္အကုိင္ 
ခန္႔အပ္မႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခြင့္ရေစသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ား တင္ျပသည့္ 
စာခ်ဳပ္သည္ စက္ရုံမ်ားဥပေဒေအာက္ရိွလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာအသုံးျပဳရန္ ပုံေဖာ္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ အျခား 
က႑မ်ားအတြက္ ပုံစံသတ္သတ္မွတ္မွတ္ရိွသည့္စာခ်ဳပ္ပုံစံကုိ တင္ျပျခင္းမဟုတ္ပါ။ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ေယဘုယ်ဆန္ 
သည့္EC ကုိအလိုမရိွေသာ္လည္း၊ ဥပေဒအေျပာင္းအလဲလုပ္ေနသည့္ကာလ၌ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားကိ ု
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၎တုိ႔စာခ်ဳပ္ကုိ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ပုံစံထုတ္ခြင့္ျပဳထားရာ  ဤကာလအတြင္း အလုပ္ရွင္မ်ားအဆုိျပဳထားသည့္စာခ်ဳပ္ကုိ 
အသုံးျပဳထားႏုိင္သည္။   
 

• အလုပ္ရွင္မ်ားက ဥပေဒဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သီးျခားစာရြက္စာတမ္းျဖင့္ေဖာ္ျပရန္လည္း 
အဆုိျပဳတင္ျပ ပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားက စာခ်ဳပ္ကုိလက္မွတ္ေရးထုိးသည့္အခါ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ 
ထုိဥပေဒဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ အလုပ္သမားမ်ားအား ေပးရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္၍ ျဖစ္သည္။ 
စာမ်က္ႏွာ ေလးမ်က္ႏွာပါ နမူနာပုံစံကုိ အစည္းအေဝးသုိ႔ တင္ျပသည္။ ဤစာရြက္စာတမ္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ  
အလုပ္သမားမ်ားက ဥပေဒေအာက္ရိွ ယင္းတုိ႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ 
တာဝန္မ်ားအေၾကာင္းနားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳရန္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားက 
အဆုိျပဳေသးသည္မွာ  ဤစာရြက္စာတမ္းကုိ အစုိးရက တရားဝင္ထုတ္ေဝလာေစရန္ ျဖစ္သည္။အလုပ္ရွင္မ်ား၏ 
အျမင္ သေဘာထားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 
• EC သည္ တည္ဆဲ အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာသင့္သည္။ 
• EC သည္ ပုံစံတက်ဖြဲ႔စည္းထားသည့္က႑ သုိ႔မဟုတ္ ပုံစံတက်ဖြ႔ဲစည္းထားျခင္းမဟုတ္သည့္က႑  

ႏွစ္ရပ္လုံးအတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ စာခ်ဳပ္ျဖစ္သင့္ 
• EC သည္ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့နည္းေစသင့္ 
• လက္ရိွ ဥပေဒအရ၊ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အမွန္တကယ္အလုပ္စလုပ္သည္ႏွင့္ EC ကုိေပးသင့္ 
• EC တြင္ ခံစားခြင့္မ်ားကုိ မထည့္ထားလွ်င္ပင္၊ ယင္းတုိ႔ကုိ ဥပေဒ၌ထည့္သြင္းထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ 

ဤအခ်က္သည္ ျပႆနာ မျဖစ္သင့္ 
• EC သည္ လုပ္ငန္းခြင္၌ က်ား/မ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိလည္း တားဆီးသင့္ 
• ေယဘုယ်ဆန္သည့့္ အလုပ္အကုိင္ခန႔္အပ္လႊာစာခ်ဳပ္ကုိ 

လက္သင့္မခံႏုိင္ပါ။ေယဘုယ်ဆန္သည့္ပုံစံ(template)သည္ မတူကြဲျပားသည့္က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးက အလိုက္ 
သင့္အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ template ျဖစ္သင့္ 

• စာခ်ုဳပ္တြင္ပါသည့္အခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒပါအခ်က္မ်ားသာျဖစ္သင့္ 
• လက္ရိွ ECသည္ စက္ရုံအလုပ္သမားမ်ားအတြက္သင့္ေတာ္သည့္ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ ၁၉၅၁ 

အေပၚအေျချပဳထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းယင္းသည္ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ-၁၉၅၁ ေအာက္တြင္မပါရွိ 
သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လုပ္ကုိင္ေနသည့္အလုပ္သမားမ်ားအပါအဝင္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္အလုပ္သမားမ်ား 
အားလုံးအတြက္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္အရ  အသုံးျပဳရမည့္EC ျဖစ္ေနသည္။  

• လက္ရိွ EC တြင္ လုိက္နာရမည့္ဥပေဒ၌ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရိွသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားစြာ ထည့္သြင္းထားသည္။ 
မည္သည့္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကုိမဆုိ ေနာက္ဆက္တြဲစာမ်က္ႏွာတြင္ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အလုပ္သမား 
ေရးရာညႊန္ၾကားမႈဦးစီး႒ာန၏သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္အေပၚမူတည္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ MoLIP၏သေဘာ 
တူခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရရန္မလြယ္ကူပါ။ ဤသည္ပင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ ကုိျဖစ္ေစသည့္ 
အေၾကာင္းတရားျဖစ္ႏုိင္သည္။  

•  ဤသည္၏ရလဒ္အျဖစ္၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္အလုပ္သမားမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္အတိအက်ကုိ ကုိင္တြယ္ 
ေျဖရွင္း ရန္အတြက္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္မႈ မရိွျခင္းႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ရသည္။ အထူးသျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေရးရာ 
အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ဝန္ေဆာင္မႈက႑ရိိွစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားမ်ား 
ႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား 
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• ECကုိ အလုပ္သမားမ်ား၏အခြင့္အေရးကုိကာကြယ္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း၊ ထုိအကာအကြယ္ 
မ်ားကုိ တည္ဆဲဥပေဒေအာက္၌ အကာအကြယ္ေပးထားၿပီးျဖစ္ 

• လက္ရိွ လုိက္နာရမည့္EC၏ စိန္ေခၚမႈကုိ အမ်ားဆုံးခံရသည့္အလုပ္ရွင္မ်ားမွာ 
o အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရန္ပုံေငြအေျခအေနမ်ားကုိ လုိက္နာရသည့္ အျပည္ 

ျပည္ဆုိင္ရာအစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
o ႏုိင္ငံတကာဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိလုိက္နာရသည့္ႏုိင္ငံတကာမွရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွသူမ်ား။ ဥပမာ 

ထုိလုိအပ္ခ်က္မ်ားမွာ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရန္ကိစၥမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အကာအကြယ္ထား 
ရိွျခင္း၊ မူပုိင္ခြင့္မ်ားကုိအကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကုိဆန္႔က်င္ျခင္း၊ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိေလးစားလုိက္နာျခင္း 

o ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား၏အလုပ္ရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာမွအလုပ္တာဝန္ ခြဲေဝသတ္မွတ္ 
ေပးျခင္းခံရသူမ်ား။ ထုိသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခား အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္ေအာက္မွ 
စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားသူမ်ားျဖစ္ေနတတ္သည္။  

o မိမိလုပ္ကုိင္ေနသည့္စီးပြားေရးက႑မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္အတိအက်ကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရမည္ျဖစ္သည့္ စက္ရုံလုပ္သား မဟုတ္သူမ်ား။ (ဥပမာ - 
အစားအေသာက္ႏွင့္အေဖ်ာ္ယမကာ လုပ္ငန္းက႑၊ ဥပေဒဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား) 

o လွ်ိဳ႕ဝွက္ သုိ႔မဟုတ္ တိတ္တိတ္ပုန္းထားရိွသည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္လုပ္ကုိင္ရသူ စီမံခန္႔ 
ခြဲမႈေရးမႉးမ်ားႏွင့္အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္အလုပ္ လုပ္ေပးရန္အာဏာ 
အပ္ႏွင္းခံထားရသူမ်ုား၊ စသျဖင့္၊  

• အဆုိျပဳ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား 
o သတ္မွတ္ထားသည့္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္သာအသုံးျပဳရမည့္ ပုံစံ(template) တစ္ခု၊ 

သုိ႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းအရ အသုံးျပဳရမည့္EC တစ္ခုထားရိွျခင္း။ ဥပမာ - သတ္မွတ္ထားသည့္ 
လစာ အထိလုပ္ခရရိွေသာစက္ရုံအလုပ္သမားမ်ား။ 

o စင္ကာပူႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ေသာအျခားနုိင္ငံမ်ားက အသုံးျပဳသည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈ နည္းလမ္း ႏွင့္ဆင္တူ 
သည့္ နည္းလမ္း။ ထုိႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာအက္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ 
မ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လစဥ္လစာေငြအထိလုပ္ခရရိွၿပီး  စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္မဆုိင္ေသာ 
အလုပ္သမားမ်ား/အလုပ္အမႈေဆာင္မဟုတ္သူအလုပ္သမားမ်ား  အတြက္သာ အသုံးျပဳႏုိင္ 
သည္။ 

• အၾကံျပဳ ေထာက္ခံသည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ား 
o စက္ရုံမဟုတ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားရိွအလုပ္သမားမ်ားအတြက္  စည္းမ်ဥ္းအရအသုံးျပဳရသည့္ 

EC မထားရန္ 
o အလုပ္သမား ၁၅ ဦး သုိ႔မဟုတ္ ယင္းအေရအတြက္ထက္နည္းေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ 

စည္းမ်ဥ္းအရအသုံးျပဳရသည့္ EC မထားရန္ 
o သတ္မွတ္လစာထက္ ပုိမုိ၍ဝင္ေငြရရိွသည့္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းအရအသုံးျပဳ 

ရသည့္ EC မထားရန္ 
o စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္အလုပ္အမႈေဆာင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းအရအသုံးျပဳရသည့္ EC 

မထားရန္ 
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o ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းအရအသုံးျပဳရသည့္EC မထားရန္ 
 
ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ထားေသာအျမင္မ်ားကုိ္ တင္ျပျခင္း။ 
ILO ၏စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၌ EC ႏွင့္ဆုိင္ေသာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား မ်ားမ်ားစားစား မပါရိွပါ။အေၾကာင္းမွာ၊ ယင္းသည္ 
ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားေအာက္မွ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားအၾကား ညိွႏႈိင္းေဆာင္ 
ရြက္ရမည့္ကိစၥျဖစ္သင့္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အျခားတုိင္းျပည္မ်ား၏က်င့္သုံးပုံမ်ားႏွင့္ 
ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ျခင္းက အေထာက္အကူျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။  

o ဥပမာ၊ ဂါနာႏုိင္ငံ၏EC ကုိ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမား အၾကားညိွႏိႈင္းေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ကာ၊ 
စာခ်ုဳပ္ေန႔စြဲ၊ အလုပ္အကုိင္ အမည္၊ လစာ၊ အလုပ္ လုပ္ခ်ိန္၊ အားလပ္ရက္၊ လစာျဖင့္ 
ေနမေကာင္း ရက္နားခံစားခြင့္၊ အၿငိမ္းစားယူျခင္း၊ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ 
အခ်ိန္ပုိ၊ စသည္ျဖင့္ 

o ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စာျဖင့္ေရး၍လည္းေကာင္း ခ်ုဳပ္ 
ဆုိႏုိင္သည္။ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ျပ႒ာန္းဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားေသာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားမွ 
ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။  

• EC ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ လူမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏အခြင့္အေရး 
မ်ား ဘာျဖစ္သည္ကုိ အသိေပးမည္ေလာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔၏တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကုိ 
အသိေပးမည္ေလာ။ ယင္းတုိ႔သည္ တူညီျခင္းမရိွပဲ ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏အခြင့္ 
အေရးမ်ားသည္ အရင္းအျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ထြက္ေပၚလာႏုိင္သည္။ EC၊ ကုမၸဏီ၏မူဝါဒမ်ား၊ 
စုေပါင္းေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းရာမွရရိွေသာသေဘာတူညီခ်က္၊ ဥပေဒျပဳအာဏာပုိင္အဖြဲ႔ကျပ႒ာန္းထား 
သည့္ ဥပေဒ 

• စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳအာဏာပုိင္အဖြဲ႔ကျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒေအာက္ရိွစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းရာမွရရိွေသာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားေအာက္ မန္ိမ့္ ရပါ။ ဥပေဒ 
ဆုိင္ရာရႈေထာင့္မွဆုိရေသာ္၊ ဥပေဒတြင္အဆုိျပဳထားသည့္အခ်က္ကုိ EC တြင္ ျပန္လည္အဆုိျပဳစရာ 
မလုိပါ။ သုိ႔မဟုတ္ EC တြင္အဆုိျပဳထားသည့္အခ်က္သည္ ဥပေဒပါအဆုိျပဳခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
မျဖစ္ရပါ။ အထူးသျဖင့္၊ ယင္းအဆုိသည္ ဥပေဒကအလုိရိွသည့္စံႏႈန္းေအာက္ နိမ့္ေသာက်င့္သုံးမႈ ကို 
ျဖစ္ေစလွ်င္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ EC တစ္ခုကုိ  စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကုိျမွင့္တင္ျခင္းမွရရိွလာျခင္းျဖစ္ေသာ္၊ 
ထုိျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္အလုပ္ရွင္မ်ားအၾကား ညိွႏိႈင္းျခင္းမွရရိွေသာသေဘာ 
တူညီခ်က္မွ ရရိွလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရပါမည္။ ယင္းသုိ႔ျပဳျခင္းသည္  ရွင္းလင္းျခင္းထက္ 
ရႈပ္ေထြးျခင္းကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။  

• အကယ္၍အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ မသိပါက၊ EC သည္ ၎တုိ႔ကို 
ထုိအခြင့္အေရးမ်ားကုိ သိေစမည့္လမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသုံးဝင္အက်ိဳးရိွသည္။ 

• ထိန္းသိမ္းရန္အာဏာအပ္ႏွင္းထားေသာအဖြ႔ဲ၏ အခ်ိန္တုိအတြင္းခရီးေရာက္မႈကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ရန္လုိအပ္ပါသည္ - စာခ်ဳပ္အေပၚ အစုိးရ၏အတည္ျပဳ ေထာက္ခံခ်က္သည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး၊ 
ယင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အရိွန္ေလ်ာ့နည္း သြားေစႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ စာခ်ဳပ္ကုိ 
နုိင္ငံေတာ္အစုိးရက မွတ္ပုံတင္ျခင္းသည္ အက်ိဳးေက်းဇူး ရိွႏုိင္သည္။  
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• အားလုံးကုိလႊမ္းျခံဳေသာ အကာအကြယ္သည္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း သတိရရန္ 
အေရးႀကီးသည္။  
 

လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည့္အဓိကအခ်က္မ်ား 
• အကယ္၍ အလုပ္ရွင္သည္ ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္ပါက၊ ၎သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ ထြက္ခြာသြားၿပီးျဖစ္ေသာ္ 

အျငင္းပြားမႈကုိ ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲပါသည္။ 
• အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈစာခ်ဳပ္ႏွင့္ မတူပါ။ 
• ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္စာခ်ဳပ္ကုိ တရားမဝင္ ဟုယူဆသင့္သည္။ 
• အကယ္၍ EC တြင္  ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းေနက် ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိေက်ာ၍့္ အေျခအေနသတ္မွတ္ထားျခင္းမ်ား  

ရိွေနေသာ္၊ ယင္းသည္  စုေပါင္းေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းရမည့္မ်ဥ္းကုိ စတင္စည္းေက်ာ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္၊ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ EC တြင္ ပုိ၍ျမင့္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပ႒ာန္းေလ့ရိွသည္။ (ဤသည္ကား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
က်င့္သုံးေနၾက အေလ့အက်င့္ ျဖစ္သည္။) 

 
အဖြ႔ဲ (ဂ)     လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး  
                Occupational Safety and Health (OSH) 
 
ဤအဖြဲ႔သည္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးအတြက္ ဥပေဒဆ္ုိင္ရာလုပ္ငန္းမူေဘာင္အသစ္ 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ လုပ္ငန္းခြင္သည္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းလ်က္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေၾကာင္းေသခ်ာမႈ 
ရိွေစရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔မ်ား၏အခန္းက႑မ်ားႏွင့္တာဝန္ဝတၱရားအသစ္မ်ားကုိ ထုိလုပ္ငန္းမူေဘာင္သစ္က 
ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည္။  
 
ဤအဖြဲ႔တြင္ MoLIP ၏ အလုပ္ရုံႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီး႒ာန (FGLLID) မွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ 
ဦးဝင္းရိွန္ သည္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မွ ဦးေအာင္သိန္း၊ Vision Zero Fund 
၏ Global Fund မန္ေနဂ်ာ Mr Ockert Dupper ၊ UMFCCI ၏ ဒုတိယ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ဦးသက္ႏုိင္ဦး၊ CTUM မွ 
ဦးမင္းမင္းလတ္၊ ႏွင့္ AFFM – IUF မွ ဦးႏုိင္ေအာင္သိန္း တုိ႔သည္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအျဖစ္   ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ 
 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ဦးေအာင္သိန္းက  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္အျခားတုိင္းျပည္မ်ား၏ေနာက္၌ 
ေနာက္က် က်န္ရစ္ေနပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းႀကီး၊ လုပ္ငန္းေသး ႏွစ္ရပ္စလုံးသည္ လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ဆုိင္သည္ ့
ျပႆနာကုိ ရင္ဆုိင္ရလ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အဝ 
သေဘာမေပါက္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈမ်ား တုိးပြားလာသည္ဟု ျမင္မိပါေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ 
အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားအၾကားရိွဆက္ဆံေရးကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တန္းသြားေစသည္သာမက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို 
လည္းက်ဆင္းသြားေစပါေၾကာင္း၊ မည္သည့္ဥပေဒမဆုိ အလုပ္ရွင္ေရာ အလုပ္သမားအတြက္ပါ မွ်တသည့္ဥပေဒ ျဖစ္ရ 
မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း  တင္ျပပါသည္။  
 
OSH သည္ အလြန္အေရးပါလွ ပါသည္။ အလုပ္ရုံမ်ား အက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) ႏွင့္ ယေန႔တုိင္ သက္ဆုိင္ဆဲျဖစ္သည္။ 
အလုပ္ရုံတုိင္းသည္ သန္႔ရွင္းရမည္၊ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကုိ နည္းလမ္းတက်ခန္႔ခြဲရမည္၊ ေကာင္းမြန္သည့္ေလဝင္ 
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ေလထြက္စနစ္ ရိွရမည္၊ လုံေလာက္သည့္ေနရာအက်ယ္အဝန္း၊ ေသာက္သုံးေရ၊ ေရအိမ္၊ အမႈိက္ပုံး မ်ားေပးထားရမည္၊ 
လုိအပ္ပါက ျပင္ဆင္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း ကုိေဆာင္ရြက္ရမည္၊ မ်က္လုံးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးရမည္၊ အေရးေပၚ 
ထြက္ေပါက္မ်ားသည္ လုံေလာက္သည့္အက်ယ္အဝန္းရိွရမည္ ျဖစ္ၿပီး  အလုပ္ရုံ/အေဆာက္အဦး အတြင္း  တစ္စုံတစ္ 
ေယာက္ရိွေနပါက  ေသာ့မခတ္ရပါ။ ဥပေဒကုိ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ ္
ေရးဆြဲရန္လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း  လက္ရိွအခ်ိန္အထိ  အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္က OSH စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို 
လုိက္နာရာ၌  အားနည္းဆဲျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပသြားပါသည္။  
 
Vision Zero ၏ Global Fund မန္ေနဂ်ာ Mr Ockert Dupper သည္၊ ဦးစြာ ကမာၻတစ္လႊား၌ OSH ႏွင့္ဆုိင္သည့္ ILO 
၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ျခံဳငုံတင္ျပပါသည္။ ဤသည္မွာ အလုပ္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္အသက္ဆုံးရႈံုးမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကုိေလွ်ာ့ခ်ရန္၊  
ျပင္းထန္သည့္ထိခုိက္ဒဏ္ရာမႈ၊ ေရာဂါရရိွမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္ တစ္ပုိင္းတစ္စစီျဖစ္ေနေသာႏုိင္ငံမ်ားတုိ႔၌ 
အေျခခံလူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အမွန္တကယ္ရိွလာေစရန္ရည္ရြယ္လ်က္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းလည္း 
ျဖစ္သည္။ ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ဤမူေဘာင္ေအာက္မွ  ILO သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ OSH ကုိ အဓိက 
စီမံကိန္း (၃)ခု အားျဖင့္ ( ILO – Korean Project ၊ Safe and Health Youth Project ၊ Vision Zero Fund) ျမွင့္တင္ 
ေပးလ်က္ရိွသည္။ ယင္းတုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ  ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 

• OSH၊ လုပ္ငန္းခြင္ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရိွမႈအတြက္အာမခံ တုိ႔ႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္ 
ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲျခင္း 

• လုပ္ငန္းခြင္ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရိွမႈဆုိင္ရာအာမခံ အစီအမံကုိ အားေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း 
• အလုပ္သမားေရးရာ စစ္ေဆးေရးမႉးမ်ား၏ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း 
• က႑အလိုက္အလုပ္၊ လုပ္ငန္းအဆင့္အလိုက္ အလုပ္ (အထည္ခ်ဳပ္၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး) 
• ဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သုံးရန္အတြက္ ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ား၏ပညာေရးႏွင့္အသိအျမင္  
• OSH ႏွင့္ဆုိင္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္မူဝါဒမ်ားကုိ တုိးတက္ေအာင္လုပ္ျခင္း 
• လုံျခံဳေရး-က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး တုိ႔အၾကား လုပ္ငန္းခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ထူေထာင္ေပးျခင္း 

(PowerPoint ႏွင့္တင္ျပမႈမ်ားကုိ ပူးတြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။) 
 

UMFCCI၏ဒုတိယအမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဦးသက္ႏုိင္ဦးက အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိ ေလ့လာရန္ 
လုိအပ္ေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္လုပ္ငန္းခြင္၌ေဘးအႏၱရာယ္္ကင္းရွင္းရန္၊ က်န္းမာေရးအတြက္ေကာင္းမြန္ေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ရန္ ေသခ်ာေစမႈအတြက္   ၎တုိ႔၌တာဝန္အျပည့္အဝရိွေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း ဦးစြာရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
တင္ျပသြားပါသည္။ ယင္းေနာက္၊ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပပါသည္။ 

• ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ OSH ဥပေဒကုိျပ႒ာန္းမည့္လုပ္ငန္းစဥ္အား အရိွန္အဟုန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။  
• အလုပ္သမားမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား အားလုံးတုိ႔ကုိ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး 

ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပညာေပးရန္၊ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။  
• အမ်ိဳးသား လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး သင္တန္း႒ာနကုိ ထူေထာင္ဖြင့္လွစ္သင့္ 

သည္။ 
• စစ္ေဆးေရးမႉးမ်ားကုိ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေနေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးသင့္သည္။ 
• လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ အစီရင္ခံတင္ျပရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
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• အလုပ္သမားမ်ားသည္  ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး၊ က်န္းမာေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းထားသည့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ အျပည့္ 
အဝလုိက္နာရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

 
CTUM မွဦးမင္းမင္းလတ္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပသြားပါသည္။ 

• အလုပ္ရုံမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးေကာ္မတီမ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းရန္ လုိအပ္ 
သည္။ 

• လုပ္ငန္းခြင္တြင္းမေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္စြာသက္ေရာက္မႈရိွေသာေၾကာင္ ့
ကာကြယ္ေရးႏွင့္တားဆီးေရး အစီအမံမ်ားကုိ ေပးထားရန္ လုိအပ္သည္။  

• ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္OSH ဥပေဒကုိျပ႒ာန္းမည့္လုပ္ငန္းစဥ္အား အရိွန္အဟုန္ျမွင့္  ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 
• လူမႈဖူလုံေရးစနစ္ကုိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းေပးရမည္။ 

 
AFFM-IUFမွဦးႏုိင္သိန္းေအာင္က နုိင္ငံေတာ္၏GDP၏၃၇%သည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑မွျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့အလုပ္သမားထု 
၏ ၇၀% သည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပ ပါသည္။ ထုိေနာက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပ 
သြားပါသည္။ 

• စုိက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္သမားမ်ားကုိ အထူးအေလးေပးသင့္ပါေၾကာင္း 
• ILO ျပ႒ာန္းခ်က္အမွတ္ ၁၈၄ ေအာက္တြင္ တာဝန္မ်ားကုိေဖာ္ျပထားပါေၾကာင္း 
• စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ပုိးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး အႏၱရာယ ္

မ်ား ဆုိးဝါးစြာရိွေနေၾကာင္း 
• လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္သည္ အလြန္အေရးပါေၾကာင္း 

 
လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည့္အဓိကအခ်က္မ်ား 
  
တက္ေရာက္သူတစ္ဦးက OSH ဥပေဒၾကမ္းတြင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ရိွ မရိွေမးရာ၊ 
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ား ၊ မိခင္ႏုိ႔တုိက္ေကြ်းေနသည့္အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ားကုိအကာအကြယ္ေပးသည့္ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသာ ပါရိွေၾကာင္း၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈအတြက္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အျခားျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားရိွ 
ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။  
 
ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းတစ္ခုသည္ ခဲဆိပ္သင့္အလုပ္သမားမ်ားေဆးစစ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥ 
ကုိ OSH ဥပေဒေအာက္မွျပ႒ာန္းမည့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈစည္းမ်ဥ္း (Health Examination Rule) ျဖင့္ ကုိင္တြယ္ရမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကာလအတြင္း၊ ထုိသုိ႔ေသာကိစၥမ်ားကုိ လူမႈဖူလံႈေရးအဖြဲ႔သုိ႔ လႊဲေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။ 
 
အိမ္ရာ၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး တုိ႔အတြက္ လူမႈဖူလံႈေရးရန္ပုံေငြကုိ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာေမးခြန္းမ်ားကုိလည္း ေမးၾက 
သည္။ ေျမေစ်းမတတ္ႏုိင္ေသးမႈေၾကာင့္အိမ္ရာအတြက္ရန္ပုံေငြကုိ အေကာင္အထည္မေဖာ္ရေသးပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ တာဝန္ယူရမည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလုိအပ္ပါသျဖင့္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ရေသးပါေၾကာင္း 
ေျဖၾကားပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာေခ်းေငြမ်ားအတြက္  လူမႈဖူလံႈေရးဥပေဒေအာက္မွ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း 
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လက္ေတြ႔တြင္ ယင္းကုိလုပ္ေဆာင္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္အလုပ္သမားမ်ားသည္  
အာမခံကဒ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ကုိင္ေဆာင္ထားသျဖင့္ ယင္းသည္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစသည္။  
 
အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက၊ OSH ကုိလုိက္နာေၾကာင္းေသခ်ာမႈရိွေစရန္အတြက္ OSH ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ILO 
ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ အတည္ျပဳလက္မွတ္လက္မွတ္ေရးထုိးရန္လည္းေကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ေငြအလုံအေလာက္၊ အလုပ္သမား 
ေရးရာစစ္ေဆးေရးမႉးမ်ားအလုံအေလာက္ ခြဲေဝခ်ထားေပးရန္လည္းေကာင္း အၾကံျပဳတင္ျပပါသည္။  
 
နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္၊ ပါဝင္သူမ်ားက OSH ဥပေဒကုိအေဆာတလ်င္ျပ႒ာန္းရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ သုံးပြင့္ဆုိင္စနစ္သည္ OSH 
ကုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာမႈ ရိွ မရိွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 
တုိိ႔အတြက္အေရးႀကီးေသာက႑မွ ပါဝင္ႏုိင္ေၾကာင္း  သေဘာတူၾကသည္။  
 
 
ဒုတိယေန႔  ( ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ) 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သံအမတ္ႀကီး HE Mr Scott Marciel သည္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူ 
မ်ားကုိ ဒုတိယေန႔၌ ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားပါသည္။ ဤဖုိရမ္ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ျပင္ဆင္ေပးသည့္ ILO ကို 
လည္းေကာင္း၊ ရန္ပုံေငြပ့ံပုိးေပးသည့္ဥေရာပသမဂၢကုိလည္းေကာင္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပပါသည္။ ၎သည္ 
ဖုိရမ္၏ပထမေန႔၌ ျမန္မာ့သုံးပြင့္ဆုိင္မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္၊ ႏုိင္ငံတကာမွလည္းေကာင္း ျပည္တြင္းမွလည္းေကာင္း 
ပါဝင္သက္္ဆုိင္သူမ်ား၏ တန္ဖုိးရိွလွေသာေဆြးေႏြး အၾကံျပဳမႈမ်ားကုိ သိရသည့္အတြက္ ေၾကနပ္အားရမႈ ျဖစ္ရသည္။ 
အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးအတြက္ ဤပဏာမလုပ္ေဆာင္မႈသည္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနရေသာအေျခအေန 
မ်ားကုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အေထာက္အကူျပဳသည္သာမက၊ျမန္မာႏုုိင္ငံ၌ေရရွည္တည္တ့ံ၍  ထိေရာက္အက်ိဳးရွိ 
ေသာလုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးစနစ္ကုိ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ပါ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ခ်ီးက်ဴးအသိအမွတ္ ျပဳသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဆက္၍ရွင္သန္ႀကီးထြားလာသည္ႏွင့္အညီ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား 
လည္းပုိ၍ရိွလာမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္အေရးပါသည့္အခ်က္ျဖစ္ေနစဥ္မွာပင္၊  ထုိသုိ႔ေသာစီးပြားေရးတုိးတက္ 
ျဖစ္ထြန္းမႈသည္ လုပ္ငန္းခြင္၌ အလုပ္သမားမ်ားဂုဏ္သိကၡာရိွရိွ အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္၊ ၎တုိ္႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကိ ု
ေလးစား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ျမွင့္တင္ေပးသည့္စီးပြားေရးျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပသြားပါသည္။ 
Mr Marciel သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကုိ အေရးႀကီးေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ေရွ႕သုိ႔တုိးရန္ တြန္းတြန္းတုိက္ 
တုိက္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ယင္း၏သႏၷိ႒ာန္အတြက္လည္းေကာင္း၊  ပါဝင္သက္္ဆုိင္သူမ်ား တင္ျပေသာအထူးကိစၥရပ္မ်ား၊ 
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ နားေထာင္၍တုန္႔ျပန္အေျဖေပးျခင္းအတြက္လည္းေကာင္း ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးမြမ္းပါသည္။ 
 
သမၼတ အုိဘားမားသည္ နုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဝါရွင္တန္သုိ႔ မၾကာမီကသြားေရာက္ခဲ့ေသာ 
ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအား ကုန္သြယ္မႈဆ္ုိင္ရာအထူးအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ (Generalized System of Preferences–
GSP) ျပန္ေပးရန္အဆုိကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲသ့ည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးပါေသာ 
တုိးတက္မႈမ်ားရိွလာသျဖင့္ ထုိသုိ႔ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရိွေၾကာင္း Mr Marciel ကမွတ္ခ်က္ခ် ပါသည္။ 
ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားစြာရိွေနေသးေသာ္လည္း၊ ယင္းတုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ား အတြက္ စည္းရုံး၊ ေထာက္ခံ ရန္ 
အလုပ္သမားမ်ား၏အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ အားျဖည့္ေပးရန္လည္းေကာင္း၊ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈ၊ ကေလးအလုပ္သမား 
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အသုံးျပဳမႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္လည္းေကာင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကုိဆက္၍ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏သႏၷိ႒ာန္မ်ားကုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ဤျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာကုိပ့ံပုိးရန္အလုိ႔ငွာ အတိတ္ကာလ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္လက္တြဲ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္၊ ေရွ႕ဆက္၍လည္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤပဏာမလုပ္ေဆာင္မႈေအာက္မွ 
ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ား အတူတကြလုပ္ေဆာင္ေနေသာအလုပ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အားလုံးပါဝင္ေသာစီးပြားေရးတုိးတက္မႈ၊ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႔ကုိ  ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံထား၍လုပ္ေသာအလုပ္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ဤသည္ကား၊ 
မိတ္ဖက္ အေမရိကန္-ျမန္မာ၏  ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား၏အဓိကအခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ 
(မိန္႔ခြန္းကုိ ပူးတြဲေဖာ္ျပထားသည္။)      
 
မ်က္ႏွာစုံညီ ေဆြးေႏြးျခင္းက႑  
 
ဤက႑သည္ အလုပ္သမားအင္အားႏွင့္ဆ္ုိင္ေသာအထူးကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္သုေတ 
သနျပဳေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပဏာမအလုပ္မ်ားကုိ အမ်ားအား သိေစသည္။ ဤက႑ကုိဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူမွာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု- ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားေရးရာ႒ာန၏အထူးကုိယ္စားလွယ္ Ms Sarah Fox ျဖစ္သည္။  
 
MoLIP မွအလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈဦးစီး႒ာန၏ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအာင္ေ႒းဝင္းသည္ ILO ၏ပ့ံပုိးမႈျဖင့္ MoLIP က 
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္း (LFS) ကုိတင္ျပသည္။ LFS ကုိ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၌ 
ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္၏မွန္ကန္တိက်ေသာ ေနာက္ဆုံးရသတင္း 
အခ်က္မ်ားကုိ ရယူလုိမႈ၊ ေတာင္းဆုိမႈ အမ်ားအျပားရိွခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ LFS ၏အဓိကဦးတည္ခ်က္မွာ ေယဘုယ်လုပ္သား 
အင္အား ပုံစံမ်ား၊ ထုိ႔ျပင္ ကေလးအလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းအၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အကူးအေျပာင္း ႏွင့္ဆုိင္ေသာသတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ ေကာက္ခံရန္ျဖစ္သည္။ ပစ္မွတ္ထားသူမ်ားမွာ အသက္ ၅ႏွစ္ႏွင့္၁၇ႏွစ္အၾကား ရိွသူမ်ားအားလုံးျဖစ္သည္။ 
ကေလးမ်ားလုပ္ၾကသည့္အလုပ္အမ်ိဳးအစားအားလုံးသည္ ကေလးလုပ္အားကုိအသုံးျပဳေသာအလုပ္(child labour) 
မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ဤစစ္တမ္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္အရ ကေလးလုပ္အားဟူသည့္ေဝါဟာရကုိ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ရာတြင္  
ယင္းအလုပ္ကုိလုပ္ေဆာင္ျခင္း၏အက်ိဳးဆက္မ်ား၊ ေအာက္ပါအခ်က္တုိ႔ပါဝင္ေသာအလုပ္အကုိင္မ်ားအားျဖင့္ အဓိပၸာယ ္
သတ္မွတ္သည္။ 

• ကေလးမ်ား၏စိတ္၊ ခႏၶာ၊ လူမႈေရး၊ သုိ႔မဟုတ္ စာရိတၱအတြက္အႏၲရာယ္ရိွသည့္၊ အႏၲရာယ္ေပးမည့္အလုပ္မ်ား 
• ၎တုိ႔၏ပညာသင္ၾကားမႈအေပၚ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း။ (၁) ေက်ာင္းတက္ရမည့္္အခြင့္အလမ္းကုိ 

ပိတ္ပင္ျခင္း၊ (၂) အခ်ိန္မတန္မီ ေက်ာင္းမွ မျဖစ္မေနထြက္လုိက္ရျခင္း၊ (၃) ေက်ာင္းတက္ေနရင္း 
ေလးပင္၍အခ်ိန္ၾကာၾကာ လုပ္ရေသာအလုပ္ကုိ  လုပ္ကုိင္ရန္လုိအပ္ျခင္း။ 

 
၁.၁ သန္းမွ်ေသာကေလးမ်ားသည္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္အလုပ္လုပ္ကုိင္ရလ်က္ရိွၿပီး၊ ယင္းတုိ႔၏ထက္ဝက္ 
ေက်ာ္မွ်သည္ အႏၲရာယ္ရိွသည့္လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ လုပ္ကုိင္ေနၾကရေၾကာင္း ဤစစ္တမ္းအရ ေတြ႕ရိွရသည္။ 
ေက်ာင္းအၿပီးလုပ္ငန္းခြင္ကူးေျပာင္း၍အလုပ္ လုပ္သူ (အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၉ႏွစ္အၾကား) ႏွင့္ ေၾကနပ္ဖြယ္အလုပ္ 
လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားသည္ ၄၉.၈% ရိွသည္။ (က်ား ၅၆.၉% ႏွင့္ မ ၄၃.၅%) 
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LFS သည္ အဓိကအညႊန္းကိန္းမ်ားျဖစ္ေသာ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း၊ အလုပ္ လုပ္ႏုိင္သည့္အုပ္စုတြင္ရိွၿပီး အလုပ္ 
လုပ္ေနသူႏႈန္း၊ အလုပ္ လုပ္ႏုိင္သည့္အုပ္စုတြင္ရိွေသာ္လည္း အလုပ္မလုပ္သူ စုစုေပါင္း၊ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု 
လည္းေကာက္ခံခဲ့သည္။ ေရွ႕ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းအျဖစ္၊ MoLIP သည္ လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္းကုိ ႏွစ္စဥ္ေကာက္ 
ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။ (PowerPoint တင္ျပမႈကုိ ပူးတြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။) 
 
စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ႒ာန (CESD)၏ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေဇာ္ဦးသည္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ CESD က လတ္တေလာလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္သုေတသနျပဳေတြ႔ရိွခ်က္ကုိ တင္ျပသြားပါသည္။ ဦးစြာ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္ မွစတင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္အေၾကာင္း ျခံဳငုံတင္ျပပါသည္။ ယင္းတြင္ အဓိကက်ေသာ 
အလုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ၊ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းဥပေဒ၊ လူမႈဖူလုံ 
ေရးဥပေဒ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရသစ္ျပ႒ာန္းသည့္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ပါ စီးပြားေရးမူဝါဒ မ်ားကုိသေဘာတူ လက္ခံျခင္း 
မ်ားပါဝင္သည္။ ဤကာလအေတာအတြင္းတြင္ CESD သည္ ေလ့လာမႈမ်ား၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားကုိ ဆက္တုိ္္က္ 
ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ ၿမိဳ႕ျပ သုံး ခု၌  ေနထုိင္စရိတ္္စစ္တမ္းliving wage)၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ 
အျမင္သေဘာထား/လုပ္ငန္း စစ္တမ္း၊ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ၿပီးကာလ  ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း တုိ႔ပါ 
ဝင္သည္။ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ၊ အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္မႈစာခ်ုဳပ္၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာ 
ေရး၊ လူမႈဖူလုံေရး  တုိ႔အၾကား နီးကပ္ေသာဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ျငင္းခုံအျငင္းပြားရာမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္း သုိ႔ေျပာင္းလဲလာေၾကာင္း ၎၏စူးစမ္း 
ေတြ႔ရိွခ်က္ကုိ တင္ျပသြားပါသည္။  
 
ဦးေဇာ္ဦးသည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ CESD ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္း/အလုပ္ရွင္မ်ား၏အျမင္သေဘာထား စစ္တမ္းမ ွ
ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပပါသည္။ လစာ ႏွင့္ဆုိင္သည့္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံသည္ ျမင့္မားသည့္အလုပ္ထြက္မႈကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီတစ္ခုမွအျခားတစ္ခုသုိ႔အလုပ္ေျပာင္းလုပ္ကုိင္မႈကုိတည္ၿငိမ္ေစရန္လည္းေကာင္း 
အေထာက္အကူျပဳသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကုန္ထုတ္ႏုိင္မႈႏႈန္းထားတုိးတက္ေစရန္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆုေၾကး (skill bonus) ကို 
အသုံးျပဳျခင္းသည္လည္း အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။  
ေတြ႔ရိွရသည့္စိန္ေခၚမႈမွာ ကၽြမ္းက်င္အလုပ္သမားနည္းပါးျခင္းျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားကိ ု
သင္တန္းေပးသည့္အသုံးစရိတ္ အလြန္နည္းပါးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက ္
အမ်ိုဳးသားေရးအသြင္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည့္အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာ ရိွေနပါသည္။   
ဤစစ္တမ္းသည္ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံး၌ ကုန္ထုတ္ႏုိင္မႈႏႈန္းထားကုိ အဓိကကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနသည့္ အခ်က္မ်ားကုိလည္း 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္၊ ထုိအခ်က္မ်ားကုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အၾကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္ 
မ်ားကုိလည္း အဆုိျပဳပါသည္။  
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရိွေသာလုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးျဖစ္ေစရန္ အားေပးျခင္းသည္ ကုန္ထုတ္ႏုိင္မႈႏႈန္းထား 
တုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈအတြက္ အမ်ိဳးသားေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ဆုိင္ေသာနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိခ်မွတ္္မည့္ 
ႏုိင္ငံအဆင့္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈလုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္  စည္းရုံးရန္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။   
အထည္ခ်ဳပ္က႑၌လုပ္ကုိင္သူေက်းလက္ေဒသမ်ားမွေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရိွေသာအလုပ္အကိုင္ 
ျဖစ္ေစရန္ပ့ံပုိးေပးမည့္ ဘက္စုံေပါင္းစည္းထားေသာနည္းဗ်ဴဟာ၏ အေရးပါမႈကုိ အေလးထားတင္ျပပါသည္။ 
ထုိအလုပ္သမမ်ားသည္ အထည္ခ်ဳပ္က႑၏အလုပ္သမား အမ်ားစု ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔၏မိသားစုမ်ားထံေငြလႊဲပုိ႔ေပးျခင္းျဖင့္ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ ပါဝင္ပ့ံပုိးေနသူမ်ားလည္းျဖစ္ပါသည္။  
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ဥေရာပသမဂၢက GSP ျပန္လည္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္အတူ သုိ႔မဟုတ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈရုတ္သိမ္း 
ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ CMP က႑အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာက်က် အေရးပါသည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္ဟု 
စဥ္းစား မွတ္ယူေၾကာင္း  ဦးေဇာ္ဦးက နိဂုံးခ်ဳပ္တင္ျပပါသည္။  
ထုိ႔ျပင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ပါးေရး၊ တန္းတူအခြင့္အလမ္းရရိွေရးတုိ႔အတြက္ေရရွည္တည္တန္႔၍   အားလုံးပါဝင္ေသာ 
ရွင္သန္ႀကီးထြားမႈကုိေဆာင္ႀကဥ္းေပးသည့္ဒီမုိကေရစီသည္ အလြန္အေရးပါေၾကာင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရိွေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးကုိျမွင့္တင္ေပးရန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိပြဲမ်ား က်င္းပေပးျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ထြန္းမႈကိ ု
အားေကာင္းေစႏုိင္ပါေၾကာင္းလည္း တင္ျပသြားပါသည္။  
 
Soladarity Center ၏ Country Programme Director ျဖစ္သူ Mr Jamie Davis သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 
Bureau of Human Rights, Democracy and Labour ႒ာန၏ပ့ံပုိးမႈျဖင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ 
တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၎႒ာန၏ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ပါဝင္သည့္ ကနဦးအၾကံျပဳတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္း တင္ျပပါသည္။ 
ဤကနဦးအၾကံျပဳတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး စနစ္ 
တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သေဘာတူမည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြရန္လည္းေကာင္း၊ 
ႏုိင္ငံအဆင့္၊ က႑အဆင့္၊ ပထဝီေျမအေနအထားအဆင့္တုိင္း၌ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားအၾကား  
ပုိမုိႀကီးမားသည့္ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္လည္းေကာင္း ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမႈကုိအေျခခံလ်က ္
ျမန္မာပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ားသည္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္္ဆုံးျဖတ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံ 
တကာမွကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက နည္းပညာဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အျမင္သေဘာ 
ထားမ်ားကုိ ေပးအပ္သြားပါမည္။ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ 
ဆံေရးက်င့္သုံးမႈမ်ားကုိ တုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားဥပေဒ သုိ႔မ ဟုတ္ 
လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး၏နည္းပညာဆုိင္ရာအျမင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ပူးေပါင္းသင္တန္းေပးရန္လည္းေကာင္း၊ 
သုိ႔မဟုတ္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရိွသည့္အထူးကိစၥရပ္မ်ားကုိကုိင္တြယ္ရန္အတြက္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး ေတြ႔ဆံု 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလုပ္ရန္လည္းေကာင္း    နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာၾကံမည့္နည္းပညာဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ကနဦးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ Solidarity Center သည္ အျခားအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ညိွႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အားထုတ္ပါမည္။ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ဆီေလ်ာ္သည့္သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ပါဝင္မည္။ အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမားပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ုား၏ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း 
ကုိအသုံးျပဳျခင္းမွတဆင့္၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈကုိအေျချပဳထားေသာပူးတြဲအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ  မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ား 
ထံသုိ႔တင္သြင္းရန္အတြက္  အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။  
 
 
ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားက အဖြ႔ဲခြဲ၍ေဆြးေႏြးခ့ဲေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျပန္လည္အစီရင္ခံျခင္း 
 
ILO ဂ်ီနီဗာ၏ ဥပေဒေရးရာ႒ာန ဦးစီးအရာရိွျဖစ္သူ Mr Colin Fenwick သည္ ဤက႑၏ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူအျဖစ ္
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။  
(အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာအဖြဲ႔ ၃ဖြဲ႔ႏွင့္ဆုိင္သည့္မွတ္စုမ်ားကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ၾကည့္ပါ။ ) 
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ဖုိရမ္္တြင္ေဆြးေႏြးခ့ဲသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၏အႏွစ္ခ်ဳပ္/အထူးအေလးေပးတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ 
မည့္လုပ္ငန္းမ်ား 
 
ဤက႑တြင္ အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိတည္ေဆာက္ေပးေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခြင့္ရရိွခဲ့ပါသည္။ ဤဖုိရမ္ကုိ အလုပ္သမားဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ဆုိင္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိေရွ႕ဆက္အသိေပးေသာ၊ ျပည္ပႏွင့္ျပည္တြင္း 
ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ားအၾကားအပါအဝင္ ျမန္မာပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ားအၾကားရိွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိျမွင့္တင္ေပး 
ေသာအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္လာေစေရးအတြက္ အၾကံျပဳမႈမ်ားအေပၚ အထူးအေလးေပးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 
 
ILO၏ ဆက္သြယ္ညိွႏိႈင္းေရးအရာရိွ Mr Rory Mungoven သည္ ဤဖုိရမ္တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ မီးေမာင္းထုိး တင္ျပပါသည္။ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကို 
ဦးစြာ ဆန္းစစ္သြားပါသည္။ 

• အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ 
• အလုပ္ လုပ္ရန္အတြက္ အငယ္ဆုံးတရားဝင္အသက္ 
• အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား မလုပ္ရမည့္အႏၲရာယ္ရိွေသာအလုပ္၏အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ 
• လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးဥပေဒမူၾကမ္း 
• အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား မ်ားျပားလာျခင္း၊ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔မ်ားနည္းပါးျခင္း 
• ဤဖုိရမ္မျပဳလုပ္မီ အမိ်ဳးသားအဆင့္သုံးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈဖုိရမ္ က်င္းပျခင္း 

 
သုိ႔ေသာ္လည္း၊ အထူးသျဖင့္ေအာက္ပါစိန္ေခၚမႈမ်ား ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ 

• အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အလုပ္ရွင္သမဂၢမ်ားကုိမွတ္ပုံတင္ရာတြင္ ေတြ႔ရသည့္ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈ၊ လက္ေတြ႕ 
က်င့္သုံးမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား 

• စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္အရခ်ဳပ္ဆုိရမည္ျဖစ္သည့္ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
• ရွင္းလင္းမႈမရိွ ကြဲလြဲေနေသာဥပေဒမ်ား 
• ဥပေဒဆုိင္ရာအသိအျမင္ နိမ့္က်ျခင္း 
• အဖြြဲ႔အစည္း၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားတုိ႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲရိွျခင္း 
• အလုပ္သမားေရးရာစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ခုံသမာဓိ တင္ျခင္းႏွင့္ဥပေဒဆုိင္ရာကုစားမႈမ်ား 

အပါအဝင္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ဆုိင္သည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား 
• စုေပါင္းေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္း၊ သမဂၢမ်ားကုိဆန္႔က်င္ေသာအားျဖင့္အလုပ္ထုတ္ျခင္း အပါအဝင္ လုပ္ငန္းခြင္္ဆ္ုိင္ရာ 

စိန္ေခၚမႈမ်ား 
 

အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးအတြက္ ဦးစားေပးရာမ်ားျဖစ္သည့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒ၊ အလုပ္သမား 
ေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒ ကုိထပ္မံတင္ျပပါသည္။ 
ျမန္မာ့သုံးပြင့္ဆုိင္မ္္ိတ္ဖက္မ်ားသည္ ေပါင္းစည္းထားသည့္အလုပ္သမားဥပေဒေပါင္းခ်ဳပ္ထြက္ေပၚေရးအတြက္ က႑ 
အလိုက္ခ်ဥ္းကပ္သည့္နည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူထားၿပီးျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းကုိ 
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အလုပ္သမားေစ်းကြက္တြင္အဓိကလႈပ္ရွားေနသူမ်ားတုိ႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိတည္ေဆာက္ေပးျခင္းႏွင့္ ေပါင္းဖက္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 
 
လက္ရိွအခ်ိန္ထိ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေသာအဆင့္မ်ား၊ မၾကာမီအခ်ိန္တြင္လုပ္ေဆာင္မည့္ေနာက္ထပ္အဆင့္မ်ားကုိလည္း 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပပါသည္။ အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ပထမအႀကိမ္ သုံးပြင့္ဆုိင္နည္းပညာဆုိင္ရာ 
ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ တြင္က်င္းပခဲၿ့ပီးေနာက္၊ အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမားေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ 
ဇူလုိင္ႏွင့္ၾသဂုတ္လမ်ား၌ က်င္းပပါသည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ေသာ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္သုံးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈဖုိရမ္ (NTDF)ျဖင့္အဆုံးသတ္သည္။ NTDF ၌ ယင္းတုိ႔ရိွေနသည့္ကနဦး 
အေနအထားမ်ားကုိျပန္လည္သုံးသပ္ပါသည္။  အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တုိ႔တင္ျပလုိသည္မ်ားအား 
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆုံးထား၍ စာျဖင့္ေရးသားအၿပီးသတ္ တင္ျပရန္ NTDF တြင္သေဘာတူခဲ႔သည္။ ၎တုိ႔ 
တင္ျပလာသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာNTDF မတုိင္မီျပဳလုပ္မည့္ 
နည္းပညာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ အဓိကေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္လာပါမည္။ ထုိNTDFတြင္ တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ 
တစ္ခုထက္ပုိ၍ ဥပေဒမ်ားကုိ စဥ္းစား၊ ေဆြးေႏြးၾကပါမည္။ ပုံမွန္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ နည္းပညာအဆင့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ကုိ ပုိ၍လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ NTDF သည္အဖြ႔ဲအစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာလိမ့္မည့္အေၾကာင္းႏွင့္၊ လႊတ္ေတာ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး၊ 
အျခားသက္္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီး႒ာနမ်ားတုိ႔ႏွင့္ မိမိဘက္မွစတင္၍ပူးေပါင္း၊ ညိွႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။ 
 
ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ား၏ပဏာမလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ NTDF ကုိျပည့္စုံေအာင္ျဖည့္စြက္ေပးေနသည့္တန္ဖုိးရိွသည့္အရာ 
ျဖစ္ေၾကာင္းသိမွတ္လ်က္၊ NTDFအစည္းအေဝးမ်ားအၿပီး၌ အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ 
ေနာက္ဆုံးရသတင္းအခ်က္အလက္၊ ေဆြးေႏြးခ်က္အက်ဥ္းကုိ ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ားအား ပုံမွန္ေဝမွ်ျခင္းကုိ တုိးျမွင့္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆုိျပပါသည္။ ပဏာမေျခလွမ္းအဖြဲ႔မိတ္ဖက္မ်ား (Initiative partners) သည္ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္၍ 
ညိွႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။  
 
Mr Mungovenသည္ နိဂုံးခ်ဳပ္အျဖစ္၊အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာ္လည္း ပါဝင္သက္ဆုိ္္င္သူ 
မ်ားအေရးတႀကီးတင္ျပခဲ့သည့္ အဓိကအေၾကာင္းကိစၥအခ်ိဳ႕ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား တင္ျပပါသြားပါသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္၊ 
ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ေအာင္လက္မွတ္ခ်ီးျမွင့္ေရး၊ နည္းပညာႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေရး သင္တန္း၊ 
အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ က်ား/မ ျဖစ္ျခင္းဆုိင္ရာကိစၥ၊ လုပ္ငန္းခြင္ခြဲျခား 
ဆက္ဆံမႈ၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ (PowerPoint ကုိပူးတြဲေဖာ္ျပထားသည္။) 
 
တက္ေရာက္သူမ်ားထံမွေမးခြန္းမ်ားႏွင့္အျမင္သေဘာထားမ်ား 

• လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးက အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္မႈစာခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အထူးကိစၥအခ်ိဳ႕တင္ျပပါသည္။ 
ျမန္မာတြင္တရုတ္ႏုိင္ငံသားပုိင္ကုမၸဏီမ်ားရိွၿပီး  အျငင္းပြားမႈျဖစ္သည့္အခါ တရုတ္ႏုိင္ငံရိွ ခုံသမာဓိအဖြ႔ဲထံသုိ႔ ထို 
အျငင္းပြားမႈ ေရာက္ရိွသြားပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့ဥပေဒကုိသာအာဏာတည္ေစရပါမည္။ 
တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ဥပေဒအာဏာတည္မႈ မျဖစ္ရပါ။ 

• အျခားလႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးက ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အခ်ိန္လြန္ကဲစြာအလုပ္ လုပ္ေပးေနရေသာ 

ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကိစၥကုိ တင္ျပပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားကန္ထရုိက္မ်ားသည္ ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို 
ခ်ိဳးေဖာက္ေနၾကသည္။ 
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• အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက အလုပ္သမားသမဂၢအဖြ႔ဲဝင္အလုပ္သမားမ်ားသည္ သမဂၢ၏တာဝန္ကို 
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လစာျဖင့္ ရက္ ၂ ရက္လုပ္ခြင့္ရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကေလးအလုပ္သမားကဲ့သုိ႔ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္မူ သမဂၢဝင္အလုပ္သမားမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔သမဂၢ၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားအျဖစ္ ရက္မ်ားစြာလုပ္၍  
ရၾကေၾကာင္း တင္ျပပါသည္။ 

• အစုိးရအရာရိွတစ္ဦးက အစုိးရ႒ာနအတြင္း နည္းပညာဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္နည္းပါးမႈေၾကာင့္ က်ပ္တည္းခက္ခဲ 
စြာျဖင့္အလုပ္လုပ္ရသည့္အေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း၊ဝန္ႀကီး႒ာနႏွင့္အတူ လူမႈေရးမိတ္ဖက္မ်ားတုိ႔၏စြမ္းေဆာင္ 
ရည္မ်ားကုိတည္ေဆာက္ေပးရန္၊ ပ့ံပုိးေပးရန္လုိအပ္ေနေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း  တင္ျပပါသည္။ 

• ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ မလုိက္နာျခင္းအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္သည့္အေနအထားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ယမန္ေန့ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အေၾကာင္းအရာကုိ  အလုပ္သမားတစ္ဦးက ရွင္းျပပါသည္။ ယင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ၊ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိလုိက္နာရန္ႏွင့္ထိေရာက္သည့္ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ေၾကာင္းေသခ်ာမႈရိွေစရန္ျဖစ္သည္။ 
အလုပ္ရွင္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ယင္းရွင္းျပခ်က္ကုိ တုံ႔ျပန္ရာ၌  ရုပ္ပုိင္းအၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ေထာင္ဒဏ္ေပး 
သည္ကုိလက္ခံပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိျပစ္ဒဏ္သည္ ေလ်ာ္ကန္မႈမရိွေၾကာင္း၊ ေထာင္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ 
အလုပ္ရွင္တစ္ဦးကုိ ေကာင္းေသာအျပဳအမူ ျပဳလာရန္အတြက္ ပညာေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ 
ဒဏ္ေငြေဆာင္ေစျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ဂုဏ္သတင္းကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။  

• ထုိအလုပ္ရွင္ကုိယ္စားလွယ္သည္  ဥပေဒပါ စကားအသုံးအႏႈန္းေၾကာင့္ေပၚေပါက္ရသည့္ နားလည္မႈလြဲျခင္း 
ကုိလည္း ေထာက္ျပသြားပါသည္။ ဥပမာ စုေပါင္းေတာင္းဆုိမႈ (collective bargaining) ကုိ ျမန္မာဘာသာ ျဖင္ ့
ျပန္ဆုိထားမႈတြင္ ျဖစ္သည္။ 

• ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး(UAG)မွကုိယ္စားလွယ္သည္ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍တင္ျပလာေသာအခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ 
ေျဖၾကားပါသည္။ MoLIP သည္ အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္(EC)ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္အတြက ္
၎တုိ႔သုံးသပ္ထားေသာ EC ကုိ UAG သုိ႔ပုိ႔ေပးသင့္ပါေၾကာင္း၊ အကယ္၍ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္အလုပ္ရွင္မ်ားက 
သေဘာတူၿပီဆုိက ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ထုိEC ကုိလက္ခံႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ 
ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေျပာၾကားရာ၌ ခုံသမာဓိတင္မည့္ေနရာကုိ စာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏုိင္ပါ 
ေၾကာင္း၊ ခုံအဖြဲ႔ (Arbitration Tribunal) သည္ ယင္း၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ပုိေကာင္းသည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွရန္ 
အလုိရိွေၾကာင္း၊ ဥပေဒပါစကားအသုံးအႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာစာသည္ ခုိင္လုံေသာဘာသာစကားျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေျဖၾကားသြားပါသည္။  

 
 

ဖုိရမ္၏နိဂုံး 
ဖုိရမ္၏ေနာက္ဆုံးအပုိင္းကုိ ပဏာမေျခလွမ္းအဖြဲ႔၏မိတ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား (ဥေရာပသမဂၢ ကုိကုိယ္စားျပဳသည္)၊ 
အလုပ္ရွင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား (UMFCCI)၊ အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္မ်ား (CTUM) ႏွင့္ ILO တုိ႔၏ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္ 
မ်ားျဖင့္ အဆုံးသတ္ပါသည္။  
 
CTUM၏ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္က  စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲသ့ည့္NTDFေဆြးေႏြးပြဲ၏ရလဒ္မ်ား 
အေၾကာင္း အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူမ်ားကုိ အသိေပးပါသည္။ အထူးသျဖင့္၊ မ႑ိဳင္ႀကီး (၄) ခုပါဝင္သည့္ 
ILO၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမူေဘာင္အေပၚ သုံးပြင့္ဆုိင္မိတ္ဖက္မ်ားတုိ႔၏သဘာတူညီမႈကုိ တင္ျပပါသည္။ 
ယင္းတုိ႔မွာ၊ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းမႈကုိတုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေရး၊ သင့္တင့္ 
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ေကာင္းမြန္သည့္အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေရး၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရိွေရး 
ႏွင့္ ကေလး၊လူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားတုိ႔ပါဝင္ေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ သင့္တင့္ေကာင္းမြန္ေသာ 
အလုပ္အကုိင္ရရိွေရး တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိေနာက္၊ ဦးေမာင္ေမာင္သည္ CTUMက အလႉရွင္မ်ား၏ပ့ံပုိးမႈကုိ ေတာင္းဆုိမည့္ 
က႑မ်ားကုိ တင္ျပပါသည္။  

• အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ အလုပ္သမားဆုိင္ရာအထူးကိစၥမ်ားကုိ 
ေန႔စဥ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္စိစစ္စိတ္ျဖာျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးမႈ 
ကုိပုိ၍လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သုေတသနျပဳျခင္းဆုိင္ရာနည္းပညာႏွင့္ဆုိင္ေသာသင္တန္းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
အလုပ္သမားေရးရာစံခ်ိန္စံနႈန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ပုိ၍မၾကာခဏ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
ေခတ္ေပၚဆက္သြယ္ေရးကရိယာမ်ားကုိအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ စသည္ျဖင့္၊  

• အျငင္းပြားသည့္အမႈမ်ားအားလုံးႏွင့္ ယင္းအမႈမ်ား၏္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကြန္ျပဴတြင္သိမ္းဆည္းရန္အတြက ္
MoLIP သည္ Server သုိ႔မဟုတ္ Cloud ကုိထူေထာင္သင့္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
အျငင္းပြားမႈတြင္ပါဝင္သူမ်ား၊ သုေတသနျပဳသူမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ မီဒီယာမ်ားက ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ 
သင့္ပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ညိွႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြ႔ဲမွသည္အမ်ိဳးသားခုံသမာဓိေကာင္စီအထိ အျငင္းပြားမႈေျဖ 
ရွင္းေရးတြင္ပါဝင္သည့္အဖြဲ႔မ်ားကုိလည္း  ပုိ၍ေခတ္မီေသာနည္းလမ္းျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ  
ေခတ္မီဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ဤနည္းလမ္းမ်ားသည္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္း 
ေရးအဖြဲ႔၏ အက်ိဳးရိွထိေရာက္မႈကုိပုိ၍ျမွင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။  
 

ဦးေမာင္ေမာင္သည္ အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ကုိေရွ႕တုိးလုပ္ေဆာင္ရန္ ခုိင္လုံေသာအခ်ိန္မူေဘာင္တစ္ခုကုိ 
အဆုိျပဳပါသည္။ ယင္းမွာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအားလုံးအေပၚ၌ထပ္ဆင့္ တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္၊ 
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးအတြက္ နည္းပညာဆုိင္ 
ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ရိွသင့္ေၾကာင္းလည္း အဆုိျပဳပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ အေစာပုိင္းေလာက္တြင္၊ 
သေဘာတူထားၿပီးျဖစ္ေသာဦးစားေပးဥပေဒမ်ားကုိအဓိကထားသည့္သုံးပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကုိက်င္းပသင့္ေၾကာင္း၊ 
ဤသုိ႔ျပဳျခင္းျဖင့္၊ လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္သြင္းမည့္ျပင္ဆင္ထားေသာမူၾကမ္းကုိ သုံးပြင့္ဆုိင္မိတ္ဖက္မ်ား အသင့္ရရိွလိမ့္မည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းတင္ျပပါသည္။  
 
ဦးေမာင္ေမာင္သည္ ႏုိင္ငံမ်ိဳးစုံတြင္အေျခစုိက္ေသာကုမၸဏီႀကီးမ်ား (multinationals) ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္အလုပ္လုပ္ စဥ္ 
ျမန္မာ့ဥပေဒမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။ အလုပ္သမားဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအတြင္းထည့္သြင္းရန္လည္းေကာင္း၊ ထုိသုိ႔ထည့္သြင္းမည္ဆုိပါက ယင္းအတြက္ျပဳလုပ္သည့္ေဆြး 
ေႏြးပြဲသုိ႔ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားသင့္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳတင္ျပျခင္းျဖင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားပါသည္။ 
 
UMFCCI ၏ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးသည္ ဤအခန္းအနားကုိ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
ရင္းႏီွးေသာအေနအထားျဖင့္ က်င္းပႏုိင္ျခင္းအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပဳပါ 
ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ ကိစၥမ်ားကုိ တင္ျပခဲ့ၾကၿပီး၊ သင္ခန္းစာမ်ားကုိလည္းရယူခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသည္ 
ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈ၏ အစ သာရိွေသးၿပီး၊ သဟဇာတရိွေသာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားကုိေအာင္ျမင္စြာဖန္တီးႏ္ုိင္ေရးစီသုိ႔ေရာက္ရွိ 
ေအာင္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အားလုံးေဝဒနာခံစားခဲ ့
ရပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါမူ  မိမိေရွ႕ရိွအျခားႏုိင္ငံမ်ားကုိအမီလုိက္ရန္လုိအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။  
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ဥေရာပသမဂၢ ကုန္သြယ္မႈ႒ာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Ms Madelaine Tuininga က 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈ၌ သဘာဝပတ္ဝန္းက်ငထိန္းသိမ္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
မ်ားလည္း ရိွေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္အတြက္ ဥေရာပသမဂၢသည္ အျခားႏုိင္ငံတကာဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတ ူ
ျမန္မာႏုိင္ငံကိ ပံ့ပုိးေပးလ်က္ရိွပါသည္။ သင့္တင့္ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ စီးပြားေရဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ရိွေစရန္အလုိ႔ငွာ  စားသုံးသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွသူမ်ားကလည္း  အလုပ္သမားဥပေဒ 
မ်ားကုိျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္  တ္ုိက္တြန္းလ်က္ရိွပါသည္။ ဤအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြဲ၏အလြန္ေကာင္းေသာအေျခခံ 
အေၾကာင္းမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးအတြက္ေရွ႕တုိးလုပ္ေဆာင္မႈအေပၚအမွန္တကယ္ 
ထားရိွသည့္သႏိၷ႒ာန္ကုိလည္းေကာင္း  စူးစမ္းေတြ႔ရိွမိပါေၾကာင္း၊ ေရွ႕သုိ႔ လွမ္း၍ၾကည့္ေသာ္၊ ႀကီးမားေသာအခြင့္အလမ္း 
မ်ားကုိ ျမင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္လူမႈေရးမိတ္ဖက္မ်ားသည္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကုိပုိင္ဆုိင္သူျဖစ္ရန္ 
လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ဥေရာပသမဂၢသည္ ILO မွတဆင့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပံ့ပုိးေပးသြားမည့္အျပင္ ပူးေပါင္းဆက္ရြက္မည့္ 
သေဘာတူညီခ်က္အသစ္ကုိမၾကာမီေသးမီအခ်ိန္ကလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊နိဂုံးခ်ဳပ္အျဖစ္၊ ပါဝင္သက္ဆိုင္ 
သူမ်ားသည္သႏိၷ႒ာန္ျမင့္ျမင့္မားမားခ်ထားလ်က္ရိွၾကသျဖင့္၊ ယခုအခ်ိန္သည္ ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားကုိ ပုိ၍ဖိတ္ေခၚရမည့္ အဓိကက်ေသာအခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။  
 
ILO ၏ အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသ ညႊန္ၾကားေရးမႉးျဖစ္သူ Ms Tomoko Nishimoto က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏သမုိင္းစာမ်က္ႏွာသစ္ကိ ု
ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားေရးျခင္းအား ပ့ံပုိးမည့္ ILO၏သႏိၷ႒ာန္ကုိ ဂရုျပဳပါေၾကာင္း၊ ဤဖုိရမ္ကုိ တစ္ဖက္မွၾကည့္ေသာ ္ယေန႔ထိ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာတုိးတက္မႈမ်ားကုိတုိင္းတာသည့္မွတ္ေက်ာက္တုိင္အျဖစ္ ျမင္သကဲ့သုိ႔၊ အျခားတစ္ဖက္မွၾကည့္ေသာ္ 
အနာဂတ္အတြက္ ဦးစားေပးရမည့္အရာမ်ား၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ ျပသသည့္လမ္းညႊန္ဆုိင္းဘုတ္အျဖစ္ျမင္ရပါေၾကာင္း၊ 
ထုိအခ်က္မ်ား၏အထက္မွ၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိေသာစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အျမင္မ်ားကို 
ဖလွယ္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ဒီမုိကေရစီနည္းက်ယဥ္ေက်းမႈအသစ္ကုိေကာင္းစြာထင္ဟပ္ျပသျခင္းျဖစ ္
ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သုံးပြင့္ဆုိင္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ပုိမုိအားေကာင္းလာေနေၾကာင္း 
ေျပာၾကားပါသည္။  
 
တင္ဆက္မႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိၾကားရၿပီးေနာက္ အစုိးရ၊အလုပ္ရွင္၊အလုပ္သမား၊နုိင္ငံတကာအသုိက္အျမံဳမ်ားအၾကား 
၌ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ဆက္စပ္သည့္အထူးကိစၥရပ္ အေတာ္မ်ားမ်ားအေပၚ ဦးစားေပးရာမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္၍တူညီမႈမ်ား ရိွသည္ကုိသေဘာေပါက္မိပါေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းေရးကုိျမွင့္တင္လုပ္ 
ေဆာင္ျခင္း၊ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးယႏၲရားမ်ားကုိအားေကာင္းေစျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ 
ရာစာခ်ဳပ္ကုိျပဳျပင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး ရိွေစေရးအတြက္ ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ 
ျခင္း တုိ႔အတြက္ အဓိကက်ေသာဦးစားေပးရမည့္အရာမ်ားကုိ  သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခု 
စိန္ေခၚေနသည့္အရာမွာ၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၿပီးသည့္ေနာက္  လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ ထုိေနာက္  သူမသည္ အမွာစကား (၃)ခ်က္ ကုိအေလးေပးေျပာၾကားသြားပါသည္။ 
ယင္းတုိ႔မွာ- 

• နည္းပညာဆုိင္ရာမူၾကမ္းေရးဆြဲသည့္အလုပ္ကုိစလုပ္ရန္ - ေနာင္လာမည့္ႏွစ္ဦးပုိင္း သုံးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုိ၍နက္နက္နဲနဲေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္အတြက္  အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ား  
ယင္းတုိ႔၏အျမင္သေဘာထားမ်ားတင္ျပရမည့္ေနာက္ဆုံးအခိ်န္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္အဆုိကုိ ILO ကႀကိဳဆုိပါ 
သည္။ 
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• အမ်ိဳးသား သုံးပြင့္ဆုိင္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈဖုိရမ္ ယႏၱရားမ်ားကုိ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ရပ္တည္လာေစ 
ရန္ႏွင့္အားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ - သုံးပြင့္ဆုိင္မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္လႊတ္ေတာ္အၾကား၊ ထုိ႔ျပင္၊ ဤ့ပါဝင္သက ္
ဆုိင္သူမ်ားအၾကား၊ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈတုိးျမွင့္ရန္အဆုိကုိလည္း  ILO ကႀကိဳဆုိပါသည္။ 

• အလႉရွင္ႏွင့္ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ား၏ပ့ံပုိးမႈမ်ားအတြက္ညိွႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ရန္- ILOသည္ နည္းပညာႏွင့္ေငြေၾကး 
ဆုိင္ရာပ့ံပုိးမႈမ်ားအတြက္ စည္းရုံးရန္ ျပန္လည္၍ကတိကဝတ္ျပဳပါသည္။  ထုိ႔ျပင္  အမ်ိဳးသားေရးအျဖစ္ဦးစားေပး 
ထားသည့္အခ်က္မ်ားကုိ  အျပည့္အဝပ့ံပုိးရန္အတြက္  ညိွႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ 

 
Ms Nishimoto သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားသုိ႔ေအာင္ျမင္စြာေရာက္ရိွေရးအတြက ္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက႑၏အေရးပါမႈကုိအေလးထားေဖာ္ျပပါသည္။ILOသည္အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား၊ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္ 
သမားေစ်းကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ပုံမ်ား  အားေကာင္း၍ တုိးတက္လာေစေရးအတြက္ ျမန္မာ့အလုပ္သမားေရးရာပဏာမေျခလွမ္း 
မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ဆက္၍ညိွႏိႈင္းပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ရန္  ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရိွသည္။  
 
MoLIP၏ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး HE ဦးသိန္းေဆြသည္ ဖုိရမ္ကုိ အထူးေအာင္ျမင္သည္ဟုရႈျမင္ပါေၾကာင္းႏွင့္တက္ေရာက္သူ 
မ်ားအားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္၊ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိျမင္ရသျဖင့္ 
ေၾကနပ္အားရမိေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
ႏွင့္အလုပ္သမားအခြင့္အေရး  တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္ ျဖစ္သည္။ MoLIP သည္  အလုပ္ 
အကုိင္မ်ားကုိဖန္တီးေပးေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ယင္း၏တာဝန္ကုိ ေလးေလးနက္နက္ 
ခံယူပါသည္။ အလုပ္သမားဥပေဒသည္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးအတြက္  အက်ိဳးရိွ ထိေရာက္ 
ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ဤပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ားထံမွ အရည္အေသြးျမင့္ေသာပ့ံပုိးမႈမ်ားကုိလုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ား 
၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ သင္ယူရန္လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကုိ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေျပာင္းလဲ၍မရႏုိင္ 
ပါေၾကာင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားတည္ေဆာက္ေပးရန္လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေျပာၾကားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဤသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာ၌ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈ တုိ႔သည္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္သည့္အရာမ်ားျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းကုိ ထိေရာက္အက်ိဳးရိွစြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ရန္ႏွင့္ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရိွေစရန္ အခ်ိန္မူေဘာင္တစ္ခုကုိေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ေျပာၾကားသြားပါ 
သည္။ 
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