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လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္စည္းရုံးခြင့္ကုိ အကာအကြယ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္ - ၁၉၄၈ (အမွတ္ ၈၇) 
အျမင္သေဘာထား ၂၀၁၈/၈၉ 
 

ျမန္မာ (အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း - ၁၉၅၅)  
 
 ဤေကာ္မတီသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ ္စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
(ITCU) ထံမ ွလက္ခံရရိွခဲ့ေသာ ၎၏သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ အေလးထား ဂရုျပဳပါသည္။ 
 
စံႏႈန္းမ်ားကုိလက္ေတြ႔အသုံးခ်ျခင္း (Application of Standards) အေပၚ ဤေကာ္မတီ၏မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေနာက္ဆက္တြေဲလ့လာမႈ။ 
(၁၀၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာညီလာခံ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ - ဇြန္) 
 
 ဤျပ႒ာန္းခ်က္ကုိလက္ေတြ႔အသုံးခ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စံႏႈန္းမ်ားကုိအသုံးခ်ျခင္းအေပၚ ညီလာခံေကာ္မတီတြင္ 
၂၀၁၈ခုႏွစ ္ ဇြန္လ ၌ေဆြးေႏြးခဲ့သည္မ်ားကုိ ဤေကာ္မတီက အေလးထား ဂရုျပဳပါသည္။ ညီလာခံေကာ္မတီသည္ 
ဤျပ႒ာန္းခ်က္အရ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္အလုပ္ရွင္မ်ား လြတ္လပ္စြာခံစားႏုိင္မည္ ့ ယင္းတုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားပါဝင္သည့္ 
ၾကာျမင့္စြာကတည္းကေစာင့္ဆုိင္းလ်က္ရွိေသာဥပေဒေရးရာမူေဘာင္၏တုိးတက္မႈမရွိျခင္းအတြက္ စိတ္မခ်မ္းမေျမ့ျဖစ္ရ 
ေၾကာင္း ေကာ္မတီကေလ့လာေတြ႔ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကုိလုပ္ေဆာင္ရန္တုိက္တြန္းသည္မ်ားမွာ -  
(၁) ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း၊ ILO ၏နည္းပညာအကူအညီမ်ားကုိကုိယ္တုိင္ရယူ 
ကာအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒ(LOL) ႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ တို႔ကုိဤျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ 
အျပည့္အဝကုိက္ညီမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္။ (၂) အလုပ္သမားမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈမရိွပဲ ယင္းတုိ႔၏ 
သမဂၢလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိခြင့္အား 
ျပည္သူ႔ရ ဲ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက မခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္။ (၃) အလုပ္သမားႏွင့္အလုပ္ 
ရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္ေၾကာင္းက်ိဳးမဆီေလ်ာ္ေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မနာခံရေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ႏွင့္  
လက္ေတြ႔အားျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ကုိယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္ခြင္ ့ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတည္ေထာင္ခြင့္ 
တုိ႔ကုိအာမခံေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္။(၄) သမဂၢကုိမွတ္ပံုတင္ရန္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကုိ သြက္လက္ ျမန္ဆန္ ထိေရာက္စြာ 
အေရးတယူေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ ဥပေဒတြင္သတ္မွတ္ထားသည့္ ရွင္းလင္း၍ ဓမၼဓ႒ိာန္ က်သည္ ့ စံ 
မ်ားကုိျပည့္မီရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းမရိွပါ ယင္းေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ျငင္းပယ္မခံရေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္။ (၅) လူမႈေရးမိတ္ဖက္ 
မ်ားႏွင့္ျပည့္ဝစြာတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၌ အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒျပ႒ာန္းမႈကုိ ဤျပ႒ာန္းခ်က္ 
ႏွင့္ကုိက္ညီေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။ ညီလာခံေကာ္မတီက ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရသုိ႔ ထပ္၍ေမတၱာရပ္ခံေသး 
သည္မွာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္တုိက္ရိုက္ေတြ႔မည့္ အထူးတာဝန္ေပးထားေသာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကုိ လက္ခံရန္ႏွင့္အၾကံ 

ျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ားအေပၚျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈကုိ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလတြင္ျပဳလုပ္မည့္ ပညာရွင္မ်ားေကာ္မတီ 
(Committee of Experts)သုိ႔အစီရင္ခံရန္ တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 
 ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္တုိက္ရိုက္ေတြ႔သည့္အထူးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ မွ ၄ 
ရက္ေန႔ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔သြားေရာက္ခဲ့သည္ကုိ ဤေကာ္မတီက ဂရုျပဳမိပါသည္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အလုပ္သမား အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အျပဳသေဘာျဖင့္ အထူးတာဝန္အဖြဲ႔ႏွင့္ပူးေပါင္းခဲ့ျခင္းကုိလည္း ႀကိဳဆုိပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္၊ ဤေကာ္မတီက အထူးတာဝန္အဖြဲ႔၏အစီရင္ခံစာပါ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ စိတ္ဝင္စားမႈျဖင့္ ဂရုျပဳမိပါသည္။ 



[Type here] 
 

ယင္းမွာ အဖြဲ႔မ်ားအားလုံးကတစ္ခဏအတြင္း အသင္းအပင္းမ်ားကုိလြတ္လပ္စြာဖြဲ႔စည္းျခင္းအား အျပည့္အဝေလးစား 
လုိက္နာသည့္ရပ္ဝန္းတစ္ခုကုိတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္သႏိၷ႒ာန္ကုိ အတုိင္းအတာတစ္ခုျဖင့္ ျပသခ့ဲၾက 
ျခင္းျဖစ္သည္၊ယင္းရပ္ဝန္းသည ္အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကုိလြတ္လပ္စြာဖြဲ႔စည္းခြင့္ဥပေဒ အာဏာသက္ေရာက္စဥ္ကတည္းက 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားခ့ဲရသည္။ ေကာ္မတီသည္ ဤျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ အျပည့္အဝ လက္ေတြ႔အသုံးခ်ျခင္းအတြက္ 
အေထာက္အကူ ျပဳေသာဝန္းက်င္ျဖစ္ထြန္းမႈ  ဆက္၍ရိွေနေစရန္ တုိက္တြန္းအားေပးသည္။       
 
အလုပ္သမားဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္။ ဤေကာ္မတီသည္ ၎၏ယခင္မွတ္ခ်က္မ်ား၌ အလုပ္သမား 
ေရးရာဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းမႈ၏ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိတင္ျပပါရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအား 
ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္ကို အမွတ္ရပါသည္။ 
 
ျပ႒ာန္းခ်က္ အပိုဒ္ ၂ ။ အလုပ္သမားအဖြ႔ဲအစည္းဥပေဒ (LOL) ႏွင့္ပတ္သက္၍၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ 
အလုပ္သမားဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အမ်ိဳးသားအဆင့္သုံးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲဖိုရမ္ (NTDF)၏လုပ္ငန္းမူ 
ေဘာင္အတြင္း၌ အစျပဳေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းလုပ္ငန္းမူေဘာင္၏အေၾကာင္းအခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ 
ရံုး၏နည္းပညာအကူအညီႏွင့္ကုိက္ညီမႈရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ဤေကာ္မတီက ဂရုျပဳမိပါ 
သည္။ ျပင္ဆင္ထားသည့္ဥပေဒကို အတြင္းထဲ၌ ျပန္လည္သုံးသပ္လ်က္ေနစဥ္၊ ဤေကာ္မတီ ယခင္ကေမတၱာ 
ရပ္ခံခဲ့သည့္”အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းကုိဖြဲ႔ရန္အတြက္ေနာက္ထပ္၁၀%လုိအပ္မႈ” ကုိပယ္ဖ်က္ေပးရန္အဆုိျပဳ 
ခ်က္အပါအဝင္ အျခားအဆုိျပဳထားေသာအေျပာင္းအလဲအေရအတြက္အခ်ိဳ႕ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရကေဖာ္ျပထားေသာ ယင္းဥပေဒအာဏာသက္ဝင္စဥ္မွစ၍ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြ႔ဲ 
အစည္းေပါင္း ၂,၇၆၁၊ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၁၄၆၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း 
ေပါင္း ၂၂၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေပါင္း ၈ခုႏွင္ ့ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာအလုပ္သမားသမဂ ၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၁ခု ကိုမွတ္ပုံတင္ေပးၿပီး 
ေၾကာင္းကုိလဲ ထပ္ေလာင္းဂရုျပဳပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ အေျခခံအလုပ္ရွင္အဖြ႔ဲအစည္းေပါင္း ၂၆ဖြဲ႔၊ 
ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္ရွင္အဖြ႔ဲအစည္း ၁ဖြဲ႔ႏွင္ ့အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၁ဖြဲ႔ကို ဤဥပေဒအရဖြဲ႔စည္းခ့ဲေၾကာင္း ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားသည္။ 
အဖြဲ႔အစည္းဖြဲ႔လုိသည့္ဆႏၵရွိေသာအလုပ္သမားမ်ားရင္ဆုိ္င္ရသည့္အတားအဆီးမ်ားကုိ ပို၍နားလည္ရန္အတြက္အလုပ္သ 
မား၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး႒ာနမွတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ အေျခခံႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အဖြဲ႔ 
အစည္းအေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတစ္ဝွန္း တုိင္ပင္အၾကံျပဳေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း ဤေကာ္မတီက 
ဂရုျပဳမွတ္သားပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကုိယ္တုိင္ကအသိအမွတ္ျပဳသက့ဲသုိ႔ ဤေကာ္မတီကလည္းအသိအမွတ္ျပဳ 
သည္မွာ ႏုိင္ငံ၏ျပည္သူမ်ားစြာတုိ႔သည္ ဗဟုိအာဏာပုိင္အဖြဲ႔ႏွင့္အလွမ္းကြာေဝးသည့္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ခရုိင္မ်ားတုိ႔တြင္ ပ်ံ႕ႏံွ႔ 
လ်က္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအရပ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ဥပေဒႏွင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာအျပည္ျပည္ 
ဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိသိျခင္းသည္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာရိွဟန္တူသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ အလုပ္သမားႏွင့္ 
အလုပ္ရွင္အားလုံး မည္သည့္ကြျဲပားမႈမွ်မရိွပဲ ဥပေဒ၌သာမကပဲ လက္ေတြ႔တြင္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္၌ပါရိွသည့္၎ 
တုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိအျပည့္အဝအသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ေဝးလံေခါင္သီသည့္အရပ္ေဒသရိွလူမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ ျပည္သူ 
အမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည့္အဓိကအခက္အခဲမ်ားကုိ စိတ္ႏွလုံးအတြင္းမွတ္က်ံဳကာ ယင္း၏ပုိင္နက္တစ္ခုလုံးအတြင္း အၾကံ 
ျပဳေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ဤေကာ္မတီက အားေပးတုိက္တြန္းပါသည္။  
 
 ဤေကာ္မတီက ေနာက္ထပ္မွတ္မိေသးသည္မွာ ဤဥပေဒ၏အခန္း ၄ တြင္သတ္မွတ္ထားသည့္ ႀတိဂံပံုစ ံဖြဲ႔တည္ပုံ 
ျဖင့္အဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔စည္းျခင္း၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္သည့္ရလဒ္မ်ားကုိ အသိေပးရန္အတြက္ 



[Type here] 
 

ေမတၱာရပ္ခံထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အထူုးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏အစီရင္ခံစာမွ ဂရုျပဳမိသည္မွာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ဖြဲ႔တည္ပုံ 
သည္ အလုပ္သမား အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကုိ အဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ ျပႆနာေတြ႔ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းက႑အဆင့္၌ပါ၊ ဥပေဒအရေရာ လက္ေတြ႔အရပါ 
မိမိတုိ႔ေရြးခ်ယ္မႈအတုိင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိဖြ႔ဲစည္းခြင့္၊ဝင္ခြင့္ရေၾကာင္းေသခ်ာေစမည့္လုိအပ္ေသာအစီအမံမ်ားကုိ လုပ္ 
ေဆာင္ပါရန္ ဤေကာ္မတီသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသုိ႔ေမတၱာရပ္ခံခ့ဲပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ အဆုိျပဳထားသည့္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကုိ 
လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္သြင္းၿပီးသည္္ႏွင့္ မိတၱဴေပးပုိ႔ရန္လည္းေမတၱာရပ္ခံထားပါသည္။  
 ဤေကာ္မတီသည္ ITUC ေလ့လာခ်က္တြင္ပါရိွသည့္စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုိလည္း ဂရုျပဳမိပါသည္။ယင္းမွာ ထင္ျမင္ရာအ 
ေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ သမဂၢမ်ား၏မွတ္ပံုတင္မႈမ်ား ျငင္းပယ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ယင္းအေၾကာင္းျပခ်က္တြင္ပါသည့္ေတာင္း 
ဆုိမႈမ်ားတြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအဖြ႔ဲဝင္မ်ား၏ကုိယ္ေရးရာဇဝင္မ်ားကုိတင္ခိုင္းျခင္း၊ သမဂၢအဖြဲ႔ဝင္အားလုံး၏ 
ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္မိတၱဴမ်ားကုိတင္ခိုင္းျခင္း၊ သမဂၢဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းစက္ရံုကုိအသိေပးျခင္းအား သိရွိပါေၾကာင္း 
စက္ရံုထုတ္ေပးသည့္စာကုိေတာင္းခံျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ အထူးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အစီရင္ခံစာမွ ဤေကာ္မတီအေနျဖင့္ 
စိတ္ဝင္စားမႈျဖင့္ ဂရုျပဳေသးသည္မွာ အဖြဲ႔အစည္းကုိဖြဲ႔စည္းသည့္အဖြ႔ဲဝင္မ်ား ႏုိင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ရရိွေရးအတြက္ 
ကူညီေပးေနသည့္တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္၊ေတြ႔ႀကံဳရေသာအေႏွာင့္အယွက္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတစ္ဝွန္းတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ဝန္ႀကီး႒ာနသည္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၌ ေနာက္ဆက္တြေဲလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ အလုပ္သမားေရးရာ 
အရာရိွမ်ားအားဥပေဒအရ မလုိအပ္ေသာထုိသုိ႔ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားေတာင္းခံမႈကုိရပ္ဆုိင္းရန္ ညႊန္ၾကားသည့္ 
ညႊန္ၾကားစာထုတ္ျပန္ၿပီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ဤေကာ္မတီသည္ ထုိသုိ႔ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရျခင္း ၏အေၾကာင္းျပခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ ထုိသုိ႔ျငင္းပယ္ခံရသည့္အမႈမ်ားကုိျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ အယူခံဝင္ျခင္းမ်ားတုိ႔အတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
အပါအဝင္မွတ္ပုံတင္ရန္ျငင္းပယ္ခံရျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိေပးပါရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအား 
ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။  
  

အပုိဒ္ ၃။ ဤေကာ္မတီသည္ လုပ္ငန္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုတြင္ အနည္းဆုံး ၆လ 
လုပ္ေဆာင္ရန္တာဝန္ရွိမႈ (အခ်ိန္ကာလ လိုအပ္မႈကုိမထည့္သြင္းသင့္ပါ။) ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားသည္ ၅ႏွစ္ 
ေနထုိင္ၿပီးသူျဖစ္ရန္လုိအပ္မႈ(ဤအခ်ိန္ကာလကုိ ဆီေလ်ာ္သည့္အတုိင္းအတာ ဥပမာ ၃ႏွစ္ သုိ႔ေလွ်ာ့ခ်သင့္ပါသည္။) 
တုိ႔အပါအဝင္၊  အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းနည္းဥပေဒမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ သမဂၢရံုးေနရာ၏အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ 
တုိ႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္၎၏ယခင္ကသေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အမွတ္ရပါသည္။  ဤေကာ္မတီသည ္ ITUC 
ကေဖာ္ျပသည့္အေလးထားစရာကိစၥျဖစ္ေသာ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္အသက္ ၂၁ႏွစ ္ ရွိရမည္ဟူသည့္ 
လုိအပ္ခ်က္ကိုထပ္ေလာင္းဂရုျပဳမိပါသည္။  ဤေကာ္မတီက ၎၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က္ုိ ထပ္၍ေဖာ္ျပေသးသည္မွာ၊ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ေခါင္းေဆာင္ကုိ မိမိတုိ႔လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရိွေၾကာင္းေသခ်ာေစေရးအတြက္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ လူမႈေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ ဥပေဒျပဳုျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏လုပ္ငန္း 
မူေဘာင္ အတြင္း၌ ဤလုိအပ္မႈမ်ားကုိျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ စည္းမ်ဥ္း ၅ ကုိျပင္ဆင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ 
သည့္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားအားေဖာ္ျပေပးပါရန္ ဤေကာ္မတီသည္ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရအား ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ 
  

ထုိ႔ျပင္၊ LOL၏ ပုဒ္မ၄၀(ခ)အရ၊ သပိတ္ေမွာက္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိရယူရမည္ဟူသည့္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ဤေကာ္မတီသည္ ယခင္ကေပးထားေသာ၎၏မွတ္ခ်က္ကုိ 
အမွတ္ရလ်က္၊  ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအား အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကုိျပန္လည္သုံးသပ္သည့္လုပ္ငန္းမူေဘာင္အတြင္း၌ 
ဤျပ႒ာန္းခ်က္ကုိျပင္္ဆင္သည့္တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈကုိ အသိေပးပါရန္  ေမတၱာရပ္ခံသည္။  
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အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍၊ ျပင္ဆင္ထားသည့္ဥပေဒၾကမ္းကုိလႊတ္ 

ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိၿပီး အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔မ်ား၏သက္တမ္းကုိတုိးျမွင့္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင္ ့ ဥပေဒတြင္ 
ျပ႒ာန္းထားေသာအေရးယူမႈမ်ားကုိျမန္မာ့ေရခံေျမခံႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ေဆြးေႏြးေနၾကေၾကာင္းကုိ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရကေဖာ္ျပထားသည္အားဤေကာ္မတီကသတိျပဳမွတ္သားပါသည္။ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ 
ဖြဲ႔စည္းခြင့္အေပၚထိေရာက္ေသာအကာအကြယ္ေပးမႈရိွေၾကာင္းေသခ်ာေအာင္လုပ္ထားစဥ္မွာပင္၊  ဥပေဒကုိသေဘာတူ 
လက္ခံလုိက္သည္ႏွင့္ေထာင္ခ်အေရးယူမႈမ်ားကုိဖယ္ရွားၿပီးသားျဖစ္လိမ့္မည္ဟုယုံၾကည္လ်က္ ဤေကာ္မတီသည္ ႏုိင္ငံ 
ေတာ္အစုိးရအား ျပင္ဆင္ထားသည့္ဥပေဒၾကမ္းမိတၱဴကုိပုိ႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။  

 
ႏုိင္ငံသားလြတ္လပ္ခြင့္။  ဤေကာ္မတီသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ ္ ေအာက္တုိဘာလ ၄ရက္ ေန႔တြင္သေဘာတူ 

လက္ခံခဲ့သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥေပဒသစ္ ကုိဂရုျပဳမွတ္သားပါသည္။ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈ 
မ်ားမရိွပဲ မိမိတုိ႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ရန္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏အခြင့္အေရးအေပၚ နည္းဥပေဒ အခန္း (Chapter on 
Rules)ႏွင့္၎ႏွင့္အၿပိဳင္ျဖစ္ေသာ ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္အခန္း (Chapter on Offences and Penalties) မ်ားသည္ 
ျပင္းထန္ေသာကန္႔သတ္မႈမ်ားကုိပိုမ်ားလာေစႏုိင္သည္ကုိေလ့လာေတြ႔ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဤေကာ္မတီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ 
ကုိ ဤဥပေဒကုိအသုံးခ်ေသာနည္းဟန္ ပုံစံႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာမည္သည့္အေရးယူမႈမ်ိဳးတုိ႔မဆုိအေပၚ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကေဖာ္ျပထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရတဲပ္ဖြဲ႔သည ္ အခြင့္အေရး 
မ်ားကုိမကန္႔သတ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒေဘာင္ကုိေက်ာ္၍မည္သည့္အေရးယူမႈမွ်မလုပ္ပါဟူေသာ အခ်က္ကိုသတိျပဳမိပါ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ယင္းသုိ႔ေသာဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိျပစ္ဒဏ္ေပးရပါမည္။ ႏိုင္ငံသားတုိင္းသည္ျပည္သူမ်ား 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာရွိေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးအတြက္တာဝန္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရက ေဖာ္ျပထားပါေသးသည္။  

 
ITUC ကေဖာ္ျပေသာစုိးရိမ္မႈမွာ၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ ္ မတ္လ ၇ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူ 

သည့္ ဤဥပေဒပါျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအနက္ အပိုဒ္ ၁၈ ျဖစ္သည့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈကုိေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းျဖင့္လည္း 
ေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ပံ့ပုိးသူ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမဆုိ ႏုိင္ငံေတာ္လုံ 
ျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး၊ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏လုံျခံဳမႈ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔က်င့္ဝတ္ မ်ားတုိ႔ကုိခ်ိဳးေဖာက္သူ 
ဟုမွတ္ယူကာ အမ်ားဆုံး ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္ႏွင့္ေငြဒဏ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခရံမည္ဟူသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ဤျပ႒ာန္းခ်က္ကုိအၿပီးသတ္သေဘာတူလက္မခံရေသးေၾကာင္း အထူးကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔၏အစီ 
ရင္ခံစာအရ၊ ဤေကာ္မတီက နားလည္ရပါသည္။ ဤေကာ္မတီက အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ 
၎တုိ႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေထာင္ဒဏ္၊ အၾကမ္းဖက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔၏နုိင္ငံသားလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ျပည္သူ႕ရမဲ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကလုံျခံဳေရးသမားမ်ား၏ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား မပါပဲ လုပ္ေဆာင္ ပံ့ပုိးႏုိင္ေၾကာင္းေသခ်ာေစျခင္းႏွင့္ 
အဆုိျပဳထားေသာျပင္ဆင္ခ်က္ ထုိ႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒအရ၊ အလုပ္သမား သုိ႔မဟုတ္ 
အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚခ်မွတ္သည့္မည္သည့္ျပစ္မႈမဆုိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေနာက္ထပ္မည္သည့္ တုိးတက္ျဖစ္ 
ထြန္းမႈကုိမဆုိ အသိေပးပါရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသုိ႔ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။  

 
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား (SEZs)။ ဤေကာ္မတီ၏ယခင္သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ 

အားေမတၱာရပ္ခံသည္မွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားဥပေဒသည္ SEZsမ်ား၌ အလုပ္သမားအဖြ႔ဲအစည္းဥပေဒႏွင္ ့ အလုပ္ 
သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈဥပေဒမ်ားကုိအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ကြလဲြဆဲန္႔က်င္မႈမရိွေၾကာင္းေသခ်ာေစေရးအပါအဝင္၊ SEZs ရိွ 
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အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဤျပ႒ာန္းခ်က္အရ ၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိအျပည့္အဝရေၾကာင္း အာမခံသည့္လိုအပ္ေသာ 
အစီအမံမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရသုိ႔ထပ္ေလာင္းေမတၱာရပ္ခံေသးသည္မွာ အလုပ္သမားေရး 
ရာစစ္ေဆးေရးမႉးမ်ား၏စစ္ေဆးမႈအႀကိမ္အေရအတြက္၊ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိသည့္မည္သည့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမဆုိႏွင့္ခ်မွတ္ေသာ 
ျပစ္မႈမ်ား၏သေဘာသဘာဝႏွင့္အႀကိမ္အေရအတြက္အပါအဝင္၊ SEZs မ်ားတြင္ျဖစ္သည့္အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းပုံ 
ေျဖရွင္းနည္းအေသးစိတ္ကိုတင္ျပရန္လည္းေကာင္း၊SEZsမ်ား၌အလုပ္သမားေရးရာစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာစာရင္း 
အင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိေပးရန္လည္းေကာင္း ျဖစ္သည္။ 

 
ဤေကာ္မတီသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကေဖာ္ျပသည္ ့ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိေျဖရွင္းျခင္းအပါအဝင္ 

အလုပ္သမားေရးရာကိစၥမ်ား၌MoLIPႏွင့္သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ဂရု 
ျပဳပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးစုံေပးရာ႒ာန (The One-stop Service Centre – OSSC)ရိွ အလုပ္သမားေရးရာ႒ာနစိပ ္သည္ 
ကုမၸဏီတုိင္းထံမွလစဥ္အစီရင္ခံစာေကာက္ခံေပးကာ၊ စက္ရံုမ်ားသည္၎တို႔၏ကတိကဝတ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္းေသခ်ာေစေရးအတြက္ စစ္ေဆး ႀကီးၾကပ္လ်က္ရွိပါသည္။ OSSC၏အလုပ္သမားေရးရာ႒ာနစိပ္ 
ကအျငင္းပြားမႈမ်ားကုိေျဖရွင္းရာတြင္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈ္င္းသူ သုိ႔မဟုတ္ ဖ်န္ေျဖသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ 
အျငင္းပြားမႈ ၂၄မႈႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၆ခုႏွစ္အထိ အမႈေပါင္း ၁၆မႈ ေျဖရွင္းခဲ့ပါသည္။ ဤ ႒ာနစိပ္သည္ 
အလုပ္သမားေရးဥပေဒမ်ားအေပၚေဆြးေႏြးသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း သိမ္းဆည္းပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ 
အလုပ္ရံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီး႒ာနမွအရာရွိမ်ားသည္ စက္ရံုမ်ားသုိ႔လစဥ္သြားေရာက္ကာ လူမႈသက္ 
သာေခ်ာင္ခ်ိေရးဥပေဒမ်ားကုိရွင္းျပပါသည္။၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ အသင္းအပင္းမ်ားကုိဖြဲ႔စည္းခြင့္အေၾကာင္း သီလဝါစက္မႈဇုန္၌ 
ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲျပဳလုပ္ဖို႔ ILO ကုိဖိတ္ၾကားပါသည္။ ထုိစဥ္အခါအတြင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ဥကၠ႒ သည္ 
အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားေရးလမ္းညႊန္မ်ားကုိအၾကမ္းေရးဆြရဲာ၌ကူညီပ့ံပုိးရန္ ILO ကုိ 
ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ SEZ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသည္ အဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ယင္းတုိ႔၏ဖြဲ႔စည္းပုံဥပေဒကုိေရးဆြျဲခင္း၊ ၎ 
တုိ႔၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းမ်ား 
တုိ႔အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္အလုပ္ရွင္မ်ားတုိ႔ကဦးစီးသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား မည္သည့္တားဆီးမႈကုိမွ်ျပဳမည္မဟုတ္ 
ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္အစုိးရက အတည္ျပဳပါသည္။  

 
သုိ႔ရာတြင္ ဤေကာ္မတီသည္ ITUC ကတင္ျပသည့္ ပူပန္မႈမ်ားကုိလည္း ဂရုျပဳမိပါေသးသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ၊ 

လူမႈေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမရွိပဲ SEZ ဥပေဒ၌ အျငင္းပြားမႈဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားက္ုိျပ႒ာန္းျခင္း ႏွင့္ SEZ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီကို အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္မ်ားမပါပဖဲြဲ႔စည္းျခင္းတုိ႔ျဖစသ္ည္။ ေကာ္မတီသည္ႏုိင္ငံေတာ္ 
အစုိးရအားဤပူပန္မႈမ်ားအတြက္ ျပန္ၾကားပါရန္ေမတုၱာရပ္ခံပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကILOကုိ ထပ္ေလာင္းေမတၱာရပ္ခံ 
ေသာ ဤျပ႒ာန္းခ်က္ေအာက္ရိွအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ေပးေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ စက္မႈွဇုန္မ်ား၌ 
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ေရးဆြရဲာ၌ပ့ံပုိးကူညီရန္ အခ်က္မ်ားကုိ အထူး 
ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏အစီရင္ခံစာမွ ဂရုျပဳမွတ္သားရျခင္းေၾကာင့္ ထုိပ့ံပုိးမႈမ်ားကုိမၾကာမီေပးသြားမည္ဟု ဤေကာ္မတီက 
ယုံၾကည္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ဆုိင္ေသာ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈကုိအသိေပးပါရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသုိ႔ 
ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။  
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