အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမာဵအဖွဲ့အစည်ဵကြီဵ ညီလာခဳ
၁၀၉ ကြိမ်ေြမာြ်အစည်ဵအေဝဵ, ၂၀၂၁ ခုနှစ်

စီစစ်ေရွေဵချယ်ေရဵ ေြာ်မတီ
ေန့စွဲ - ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၇ ရြ်ေန့။
CP/D.35

ြြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း ဒီြုက
ိ ေေစီ ြြန်လည်ထွန်းကားေေးနှင့်
အေြြေြေံအြေွင့်အေေးြျား ေလးစားလိုက်နာဖိအ
ု့ တွက် ဆုံးြဖတ်ြေျက်ြူကကြ်း

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမာဵအဖွဲ့အစည်ဵကြီဵ၏ အေထွေထွညီလာခဳ
၁၀၉ ကြိမ်ေြမာြ် အစည်ဵအေဝဵ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ( ) ရြ်ေန့
ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ အေြခခဳလူ့အခွငဴ်အေရဵမျာဵ၊ ဒီမိုြေရစီနှငဴ် တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵတိ့ြ
ု ို ေလဵစာဵ
လိုြ်နာမညဴ် ILO ၏ ေရရှည်ရပ်တည်ေသာ ြတိြဝတ်ြို ြပန်လည် အမှတရ
် ေစပါသည်။
လွပ်လပ်စွာဆန္ဒထုတေ
် ဖာ်

စည်ဵရုဳဵစုစည်ဵခွငဴ်ြဖငဴ်

ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာပါဝင်လှုပ်ရှာဵကြေသာ

သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်

မျာဵနှငဴ် ြပည်သူမျာဵအာဵ အဓမ္မဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ ငခိမ်ဵေြခာြ်ြခင်ဵနှငဴ် အကြမ်ဵဖြ် လုပ်ရပ်
မျာဵြျူဵလွန်ြခင်ဵ၊ ထို့အြပင် စြ်ရုဳနှငဴ် တြခာဵလုပ်ငန်ဵေနရာမျာဵ ဖျြ်စီဵြခင်ဵတိ့ု အပါအဝင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊
ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရြ်ေန့ ြတည်ဵြစငပီဵ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ အာဏာသိမ်ဵစစ်တပ်မှ ေရွေဵေြာြ်ခဳ အ
စိုဵရအာဵ ဖယ်ရှာဵြခင်ဵ၊ နိုင်ငဳေတာ်အေရဵေပါ်အေြခအေနေကြြငာြခင်ဵနှငဴ် ြဖစ်ေပါ်တိဵု တြ်မှုမျာဵအေပါ်
အေလဵအနြ် စိုဵရိမ်မိပါသည်။
စစ်အာဏာသိမ်ဵမှုအေပါ် ဆန့်ြျင်သညဴ်အေနြဖငဴ် ၎င်ဵတိ့၏
ု ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာစုရုဳဵခွင်ြို ြျငဴ်သုဳဵခဲဴသူ အလုပ်
သမာဵသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်မျာဵအပါအဝင် ြပည်သူ ၈၀၀ ေြျာ် ေသေစခဲဴမှုအေပါ် အဳဴဩတုန်လှုပ်မိပါသည်။
ရဲနှငဴ် စစ်သာဵမျာဵမှ အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂ ရုဳဵနှငဴ်ေနအိမ်မျာဵြို ဝင်ေရာြ်စီဵနင်ဵြခင်ဵ၊ အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂ
အဖွဲ့ဝင်မျာဵနှငဴ် ၎င်ဵတိ့၏
ု မိသာဵစုမျာဵအာဵ ေနှာငဴ်ယှြ်ငခိမ်ဵေြခာြ်ြခင်ဵနှငဴ် ဒီမိုြေရစီစနစ် နှငဴ် အရပ်
သာဵအစိုဵရ ြပန်လည်ရရှိေရဵ၊ ဒီမိုြေရအသွင်ေြပာင်ဵမှု ဆြ်လြ်ြဖစ်ေပါ်ေရဵနှငဴ် အလုပ်သမာဵအခွငဴ်
အေရဵအပါအဝင် လူ့အခွငဴ်အေရဵချုဵေဖာြ်
ိ
မှု ရပ်တန့်ေရဵတို့အတွြ် ေတာင်ဵဆိုသညဴ် ဆန္ဒြပပွဲမျာဵနှငဴ်
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ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ ဆန္ဒထုတေ
် ဖာ်ပွဲမျာဵတွင်

ပါဝင်ခဲဴသညဴ်အေပါ်

လြ်တဳ့ြု ပန်သညဴ်အေနြဖငဴ်

သမဂ္ဂေခါင်ဵ

ေဆာင်မျာဵအာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ အလိုရှိေသာနာမည်စာရင်ဵတွင် ထညဴ်သွင်ဵြခင်ဵအေပါ် အေလဵအနြ်
စိုဵရိမ်မိပါသည်။
အာဏာသိမ်ဵမှု ြဖစ်ပွာဵခဲဴသညဴ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရြ်ေန့ေနာြ်ပိုင်ဵ သငဴ်တငဴ်ေလျာြ်ပတ်ေသာအလုပ်
ေပဵနိုင်ဖို့နှငဴ် ၎င်ဵတိ့၏
ု လုပ်ငန်ဵ ေရရှည်တည်တဴေ
ဳ ရဵအေပါ် လုပ်ငန်ရှင်မျာဵ၏ လုပ်နိုင်စွမ်ဵအတွြ် အမှန်
တြယ်အရဲစွန့်မှုမျာဵြို အသိအမှတ် ြပုပါသည်။
လွတလ
် ပ်စွာ အသင်ဵအပင်ဵဖွဲ့စည်ဵခွငဴ်ရှိဖို့ အတွြ် လွတလ
် ပ်စွာ စုရုဳဵခွငဴ်နှငဴ် လွတ်လပ်စွာေဖာ်ထုတခ
် ွငဴ်
တိ့သ
ု ည် မရှိမြဖစ်လိုအပ်ငပီဵ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵအေနြဖငဴ် သူတု့ိ ဆန္ဒအေလျာြ်အတည်ြပုထာဵေသာ သ
ေောတူညီချြ်မျာဵြို ဥပေဒအရေြာ လြ်ေတွ့အရပါ အြပညဴ်အဝ ြျငဴ်သုဳဵရမည်ြို ြပန်လည် အ
မှတ်ရေစပါသည်။
အထူဵသြဖငဴ် နိုင်ငဳတဝှမ်ဵ ပဋိပြ္ခတိုဵမျာဵလာသညဴ်အချန်ိ တင
ွ ် ရိုဟင်ဂျာြဲဴသို့လို လူနည်ဵစု တိင
ု ်ဵရင်ဵ
သာဵမျာဵ ေနထိုင်သညဴ် ပဋိပြ္ခဆြ်လြ်ြဖစ်ပွာဵေနသညဴ်ေနရာမျာဵ အပါအဝင် စစ်တပ်၏ အဓမ္မလုပ်
သာဵ အသုဳဵချမှုအေပါ် အေလဵအနြ် ဂရုြပုမိပါသည်။
နိုင်ငဳတဝှမ်ဵ အထူဵသြဖငဴ် နယ်စပ်ေဒသမျာဵတွင် ဆိုဵရွောဵလာေသာ လူသာဵချင်ဵ စာနာေထာြ်ထာဵမှု အ
ေြခအေနနှငဴ် လူသာဵချင်ဵစာနာေထာြ်ထာဵမှုအြူအညီမရရှိြခင်ဵြ အလုပ်သမာဵအခွငဴ်အေရဵနှငဴ် လူ့
အခွငဴ်အေရဵ ြျယ်ြျယ်ြပန့်ြပန့် ထိေရာြ်စွာြျငဴ်သုဳဵနိုင်ြခင်ဵအာဵ ငခိမ်ဵေြခာြ်မှုတခု ြဖစ်လာေစ
သည်ြို ဂရုြပုမိပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာမျာဵအပါအဝင် ောသာေရဵနှငဴ် တိုင်ဵရင်ဵသာဵ လူနည်ဵစုတို့နှငဴ်သြ်ဆိုင်သူမျာဵ အတွြ် အဓမ္မ
ေနရပ်စွန့်ခွာေစြခင်ဵနှငဴ်၊ အလုပ်အြိုင်နှငဴ်အသြ်ေမွဵဝမ်ဵေြျာင်ဵအခွငဴ်အေရဵ မရရှိကြသညဴ် ဆိုဵရွောဵ
လာသညဴ်အေြခအေနမျာဵအေပါ် အထူဵစိုဵရိမ်ေကြာင်ဵ ေဖာ်ြပလိုပါသည်။
ဒီမိုြေရစီလမ်ဵေကြာင်ဵေပါ် ြပန်လည်ေရာြ်ရှိေရဵအတွြ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵအသိုင်ဵအဝန်ဵ အပါအ
ဝင် ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ ဆန္ဒြပ လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵတွင်ပါဝင်ခဲဴကြေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ သမဂ္ဂမျာဵနှငဴ် ြပည်သူလူ
ထုတရပ်လုဳဵအတွြ် အြပညဴ်အဝ ေထာြ်ခဳပါသည်။
၁။ ြမန်မာနိုင်ငဳအေပါ် ေမတ္တာရပ်ခဳလိုသည်မှာ (ြ) ြမန်မာနိုင်ငဳတင
ွ ် ဒီမိုြေရစီစနစ်နှငဴ် အရပ်သာဵအုပ်ချုပ်မှုြို ြပန်လည်ေဖာ်ေဆာင်ရန်။ ဒီမို
ြေရစီနည်ဵလမ်ဵြျြျ ေရွေဵေြာြ်ခဳထာဵရသညဴ်အစိုဵရ ြပန်လည်ရရှိလာသညဴ်အခါ နိုင်ငဳဴ
ဝန်ထမ်ဵဥပေဒ၊ အလုပ်သမာဵြငင်ဵပွာဵမှုမျာဵ ေြဖရှင်ဵေရဵဥပေဒနှငဴ် ြမန်မာနိုင်ငဳမှ အတည်ြပု
ထာဵေသာ လွတလ
် ပ်စွာ အသင်ဵအပင်ဵဖွဲ့စည်ဵခွငဴ်နှငဴ် စည်ဵရုဳဵဖွဲ့စည်ဵခွငဴ်ြို အြာအြွယ်ေပဵ
ေသာ သေောတူညီချြ် ၁၉၄၈ (အမှတ် ၈၇) ပါဝင်သညဴ် အလုပ်သမာဵအဖွဲ့အစည်ဵဥပေဒြို
ေနှာငဴ်ေနှဵြခင်ဵမရှိပဲြပင်ဆင်ရန်။
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(ခ) ဆန္ဒြပလှုပ်ရှာဵမှုမျာဵတွင် ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာပါဝင်ပတ်သြ်ခဲဴကြသူမျာဵအပါအဝင် အလုပ်သမာဵ
မျာဵ၊ အလုပ်ရှင်ဵမျာဵနှငဴ် ၎င်ဵတိ့၏
ု သြ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ြပည်သူလူထုမျာဵသာမြ
ရိုဟင်ဂျာြဲဴသို့လို ောသာေရဵနှငဴ် လူမျုဵစု
ိ မျာဵအေပါ် တိုြ်ခိုြ် ငခိမ်ဵေြခာြ် အန္တရာယ်
ြပုြခင်ဵမျာဵအာဵ ရပ်စဲရန်၊ ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသူမျာဵ အြမန်ဆုဳဵ ချွင်ဵချြ်မရှိ လွှတေ
် ပဵရန်နှငဴ်
မတရာဵသြဖငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵခဳထာဵရမျာဵအေပါ်

စွဲဆိုထာဵသညဴ် မညဴ်သညဴ်အမှုြိုမဆို ရုတသ
် ိမ်ဵ

ေပဵရန်။
(ဂ) လူ့အခွငဴ်အေရဵ ချုဵေဖာြ်
ိ
မှုမျာဵ ရပ်တန့်ရန်နှငဴ် လုပ်ငန်ဵခွင်တွင် အေြခခဳမူမျာဵနှငဴ် အခွငဴ်အ
ေရဵမျာဵြပန်လည်ရရှိေစရန်။
(ဃ) သေောတူညီချြ် အမှတ် ၈၇ ြို ေလဵစာဵရန်၊ လွတလ
် ပ်လုဳခခုဳမှုရှိေသာ အကြမ်ဵဖြ်မှု မ
တရာဵ ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵခဳရမှုမှြင်ဵေဝဵေသာ အေနအထာဵတွင် အလုပ်သမာဵနှငဴ် အလုပ်ရှင်
မျာဵ ၎င်ဵတိ့၏
ု
လွတ်လပ်စွာ အသင်ဵအပင်ဵ ဖွဲ့စည်ဵခွငဴ်ြို ြျငဴ်သုဳဵနိုင်စွမ်ဵ ရှိေနေစရန်။
(င) လွတလ
် ပ်စွာ ေဖာ်ထုတခ
် ွငဴ်နှငဴ် ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵခွငဴ် တာဵြမစ်ခဳထာဵရသညဴ် အရပ်သာဵ အ
စိုဵရ ဖယ်ရှာဵခဳရသညဴ် ေနာြ်ပိုင်ဵ ထုတြ် ပန်ထာဵသညဴ် မည်သညဴ် အစီအမဳမျာဵ သို့မဟုတ် အမိန့်
မျာဵ၊ သို့မဟုတ် ထပ်မဳချမှတထ
် ာဵေသာအစီအမဳမျာဵနှငဴ် အလုပ်သမာဵ၊အလုပ်ရှင်နှငဴ် ၎င်ဵတိ့၏
ု
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ လွတ်လပ်မှုြို ြန့်သတ်ထာဵသညဴ် အစီအမဳမျာဵ ြိုမဆို ပယ်ဖျြ်ရန်၊ ၎င်ဵ
တိ့၏
ု လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵြို အန္တရာယ်ြပုငခိမ်ဵေြခာြ်ြခင်ဵမြပုပဲ လွတလ
် ပ်စွာလှုပ်ရှာဵခွငဴ်ြပုရန်။
(စ) လိုအပ်ေသာ ြပည်သူအာဵလုဳဵြို ေထာြ်ပဳဴမှုေပဵနိုင်ဖို့အတွြ် ေေဵြင်ဵလုဳခခုဳမှုနှငဴ် လွတ်
လ ေသာ လူသာဵချင်ဵစာနာမှုအခွငဴ်အလမ်ဵ ရှိေနေစရန်။
၂။ ြုလသမဂ္ဂ နိုင်ငဳမျာဵ၊ တြခာဵေသာ သြ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ေဒသဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့နှငဴ်ေတွ့
ဆုဳေဆွဵေနွဵမှုမျာဵနှငဴ်

အြပန်အလှန်

ဆြ်ဆဳေရဵမျာဵ

ပါဝင်မှုမျာဵမှတဆငဴ်

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵ

သည် ြမန်မာနိုင်ငဳတင
ွ ် ဒီမိုြေရစီ ြပန်လည်ထွန်ဵြာဵေရဵအတွြ် ေထာြ်ခဳအာဵေပဵရန် အကြဳြပု
ပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ ဒီမိုြေရအစဉ်အလာ၊ အရပ်သာဵအုပ်ချုပ်မှုနှငဴ် အသွင်ေြပာင်ဵမှု ဆြ်လြ်
ြဖစ်ေပါ်ေရဵအတွြ် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵြမှငဴ်တင်ရာတွင် အလုပ်သမာဵ၊ အလုပ်ရှင် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ
၏ အေရဵပါမှုြို အလျဉ်ဵသငဴ်သလို အသိအမှတ်ြပုပါသည်။
၃။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမာဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏ ၁၁၀ ကြိမ်ေြမာြ် အစည်ဵအေဝဵနှငဴ် ဆြ်စပ်မှု
မျာဵ အပါအဝင် အုပ်ချုပ်ေရဵအဖွဲ့မှ ေနာြ်ထပ်ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရန်ရှိသည်မျာဵ ဆြ်လြ် ြဖညဴ် စွြ်
ြာ အုပ်ချုပ်ေရဵအဖွဲ့၏ ၃၄၁ ကြိမ်ေြမာြ် (မတ်လ ၂၀၂၁ ခုနှစ်) ဆုဳဵြဖတ်ချြ်မျာဵနှငဴ်
ြဖတ်ချြ်အာဵ အေြာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွေြ်ပါရန် ေတာင်ဵဆိုပါသည်။

3

ယ

