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ကမ္ဘာေုံးဆိုင်ရာ ကုန်ထုွ်ေုပ်ဖြန့် ဖြူးမှုကေင်းဆက်အွေင်း ေေွ်ေပ်စောအသင်း အပင်းြေဲ့စည်းဖြင်း၊ စုလပါင်းညှိနှိုင်း 
လဆေးလနေးဖြင်းနှင့် အလဖြြံစားဝွ်လနလရး ြူေုံသည့် ေုပ်အားြများ ြျမှွ်ဖြင်းနှင့် ပွ်သက်ပပီး ACT အြေဲ့အစည်းမှ ပါဝင် 

ေက်မှွ်လရးထိုးသူများနှင့် ကမ္ဘာေုံးဆိုင်ရာ စက်မှုေုပ်ငန်း အေုပ်သမားသမဂ္ဂအြေဲ့ြျုပ် ဖြစ်သည့် INDUSTRIALL ွို့အကကား 
လရးထိုးသည့် နားေည်မှုစာြျွန်ေွှာ

ရည်မှန်းြျက်ပန်းွိုင်နှင့် ရည်ရွယ်ြျက်

ဤနားလည်မှုစာချွန်လွှာသည် တည်ငြိမ်ရြ့်ကျက်သည့် လုပ်ြန်းခွြ်ဆက်ဆံရရး၊ လွတ်လပ်စွာ အသြ်းအပြ်းဖွဲ့စည်းခခြ်းနှြ့် စုရပါြ်းညှိနှိုြ်း ရဆွးရနွးခခြ်းများအားခဖြ့် 
ကမ္ဘာလုံးဆိုြ်ရာ ချည်မျှြ်နှြ့် အထည်ချုပ်လုပ်ြန်း၏ ကုန်ထုတ်လုပ်ခဖန့်ခဖူးမှု ကွြ်းဆက်အတွြ်းရှိ အလုပ်သမားများအတွက် အရခခခံစားဝတ်ရနရရးဖူလုံသည့် 
လုပ်အားခများ ရရှိရရးအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုြ်ရာ စက်မှုလုပ်ြန်း အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ခဖစ်သည့် IndustriALL နှြ့် ACT (လက်ရတွ့ ရဆာြ်ရွက်ခခြ်း၊ 
ပူးရပါြ်းရဆာြ်ရွက်ခခြ်း၊ အသွြ်သဏ္ဍာန်ခပု ခပြ်ရခပာြ်းလဲခခြ်း) အဖွဲ့တို့၏ ပါဝြ် လက်မှတ်ရရးထိုးသူများအကကား ပူးရပါြ်းရဆာြ်ရွက်မှု တစ်ရပ်ကို 
ဖန်တီးလုပ်ရဆာြ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

နားလည်မှုစာချွန်လွှာအား လက်ရတွ့ရဆာြ်ရွက်ခခြ်းများကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လတွြ်ကျြ်းပခပုလုပ်သည့် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွြ့်အရရးရကာြ်စီက အတည်ခပုထားသည့် 
စီးပွားရရးနှြ့် လူ့အခွြ့်အရရးဆိုြ်ရာ ကုလသမဂ္ဂလမ်းညွှန်ချက် မူသရောတရားများနှြ့် စပ်လျဉ်းသည့် ရဆာြ်ရွက်မှုနယ်ပယ်အတွြ်းတွြ် ရဆာြ်ရွက်သွားမည် 
ခဖစ်ပါသည်။

ရနာက်ခံအခခြ်းအရာများနှြ့် ယှဉ်လျက် ဤနားလည်မှုစာချွန်လွှာကို ပါဝြ်လက်မှတ်ရရးထိုးသူများက ရအာက်ပါအတိုြ်း အသိအမှတ်ခပုထားကကပါသည်။

“အရခခခံစားဝတ်ရနရရး ဖူလုံသည့်လုပ်အားခ” တစ်ရပ်သည် လိုအပ်လျှြ် လိုအပ်သလို ခဖည့်ဆည်းရပးနိုြ်သည့် ဝြ်ရြွအချ ို ့ အပါအဝြ်၊ အလုပ်သမားတစ်ဦးအဖို့ ၎ြ်းနှြ့် 
၎ြ်း၏ မိသားစုအတွက် အရခခခံလိုအပ်မှုများကို ခဖည့်ဆည်းရပးရန်အတွက် မရှိမခဖစ်လိုအပ်သည့် အနည်းဆုံးရှိရမည့် ဝြ်ရြွပြ်ခဖစ်ပါသည်။ ဤလုပ်အားခကို တရားဝြ် 
သာမန်အလုပ်ချနိ် အကန့်အသတ်အတွြ်း ရရှိသြ့်ပါသည်။

အလုပ်သမားများသည် အိုြ်အယ်(လ်)အို ခပဋ္ဌာန်းချက် (ကွန်ဗြ်းရှြ်း) များနှြ့်အညီ၊ စည်းရုံးခွြ့်နှြ့် စုရပါြ်းညှိနှိုြ်း ရဆွးရနွးခွြ့်တို့ကို လွတ်လပ်စွာ လုပ်ရဆာြ်နိုြ်စွမ်း 
ရှိကကရမည် ခဖစ်ပါသည်။

ကမ္ဘာလုံးဆိုြ်ရာ ကုန်ထုတ်လုပ်ခဖန့်ခဖူးမှု ကွြ်းဆက်တွြ် ပါဝြ်သူအားလုံးက လွတ်လပ်စွာ အသြ်းအပြ်းဖွဲ့စည်းခခြ်း၊ စုရပါြ်းညှိနှိုြ်း ရဆွးရနွးခခြ်းနှြ့် အရခခခံ 
စားဝတ်ရနရရး ဖူလုံသည့် လုပ်အားခများနှြ့် ပတ်သက်ငပီး ရအာြ်ခမြ်စွာ ရဆာြ်ရွက်နိုြ်ရရးအတွက် ၎ြ်းတို့အရနခဖြ့် မိမိတို့နှြ့် သက်ဆိုြ်သည့် တာဝန်ဝတ္တရားများ 
ရှိရကကာြ်း ယူဆကကသည့် အရခခအရနမျ ိုးတွြ် ပူးတွဲချဉ်းကပ် ရဆာြ်ရွက်မှုနည်းလမ်းတစ်ရပ် လိုအပ်ပါသည်။

တန်းတူညီမျှ ညှိနှိုြ်းရဆွးရနွးမှု အရနအထားကို သတ်မှတ်ရနစဉ် အချနိ်အတွြ်း လွတ်လပ်စွာ အသြ်းအပြ်းဖွဲ့စည်းခခြ်း၊ စုရပါြ်းညှိနှိုြ်း ရဆွးရနွးခခြ်းနှြ့် 
အရခခခံ စားဝတ်ရနရရး ဖူလုံသည့် လုပ်အားခများကို မည်သည့် အတိုြ်းအတာ အရနအထားအတွက်မဆို ရဆာြ်ကကဉ်းရပးရန် စွမ်းရဆာြ်ရည်ရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ 
မှတ်ယူထားသည့် ရရရှည်တည်တံ့ခိုြ်ငမဲရသာ ယန္တရားနှစ်ခု ရှိပါသည်။

 — အထည်ချုပ် စက်မှုလုပ်ြန်းတစ်ခုလုံးအတွက် စုရပါြ်းသရောတူညီချက်များ

 — နိုြ်ြံအဆြ့် အနည်းဆုံး အခရကကးရြွသတ်မှတ်ချက် အာဏာတည်ငမဲရရးဆိုြ်ရာ ယန္တရားများ



မိသားစုတစ်အခြေေံစားဝတ်ခေခေဖူလုံခစမည့် 
လုပ်ေလစာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ACT ၏ ခောင်ေွက်မှုများ
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အရခခခံစားဝတ်ရနရရးဖူလုံသည့် လုပ်အားခတစ်ရပ်နှြ့် ပတ်သက်ငပီး ခဖစ်နိုြ်ပါက နိုြ်ြံအဆြ့် စက်မှုလုပ်ြန်းအဆြ့်တွြ် အလုပ်ရှြ်များ၊ အလုပ်သမားများနှြ့် 
ယြ်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များ အကကားတွြ် စုရပါြ်းညှိနှိုြ်း ရဆွးရနွးခခြ်းအားခဖြ့် သရောတူညီချက်ရရှိရအာြ် ရဆာြ်ရွက်သြ့်ပါသည်။

အနည်းဆုံး အခရကကးရြွသည် အရခခခံစားဝတ်ရနရရး ဖူလုံသည့်လုပ်အားခအတွက် အရထာက်အခံခပုရပးရာတွြ် ပဓာနကျသည့် အခန်းကဏ္ဍတွြ် ရှိရနပါသည်။ 
ယြ်းကို ဤအဆြ့်နှြ့်အညီ သတ်မှတ်ရမည်ခဖစ်ငပီး၊ အရခခခံစားဝတ်ရနရရး ကုန်ကျစရိတ် တိုးခမြ့်လာမှုနှြ့် ကိုက်ညီမှုရှိရစရန် ပုံမှန်ခပန်လည်ဆန်းစစ်ရမည် 
ခဖစ်ပါသည်။ ဤအခခြ်းအရာကို တရားဝြ်သတ်မှတ်ထားသည့် အနည်းဆုံးအခရကကးရြွရအာက် ရလျာ့နည်းသည့်နှုန်းထားခဖြ့် အလုပ်သမားများအား မရပးရကကာြ်း 
ခိုြ်မာရသချာရစသည့် လုံရလာက်ရသာ အရြ်းခံ ဥပရေသတ်မှတ်ချက်များ၊ စစ်ရဆးမှုများနှြ့် ဥပရေစနစ် များအားခဖြ့် အရထာက်အခံခပုရန် လိုအပ်ပါသည်။

အဝတ်အထည်များ ထုတ်လုပ်သည့် နိုြ်ြံများနှြ့် အထည်များ ချုပ်လုပ်တြ်ပို့ရပးသည့် စက်ရုံများအတွက် စီးပွားရရး တည်ငြိမ်ခိုြ်မာမှုနှြ့် ကတိကဝတ် 
ထားရှိမှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့ ပူးတွဲရဆာြ်ရွက်သည့် ချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်း၏ အခခားရသာ အချက်အခခာကျသည့် အစိတ်အပိုြ်းအားလုံးနှြ့် ရပါြ်းစည်းရာတွြ် 
အရခခခံစားဝတ်ရနရရး ဖူလုံသည့် လုပ်အားခများ ရပးရန်အတွက် အဓိက စွမ်းရဆာြ်ရပးနိုြ်သည့်အရာ ခဖစ်ရကကာြ်း ကျွန်ုပ်တို့အရနခဖြ့် အသိအမှတ်ခပုပါသည်။

ေက်လွေ့လဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ မူလဘာင်

(၁) အိုြ်အယ်(လ်)အို အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းသာ မဟုတ်ေဲ၊ အားလုံးရသာ လုပ်ရဆာြ်သူများ၊ အစိုးရများ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်များ၊ 
အဝတ်အထည် ထုတ်လုပ်တြ်ပို့ရပးသည့် စက်ရုံများနှြ့် ယြ်းတို့တွြ် ပါဝြ်သည့်သူများ အားလုံးအပါအဝြ် ကျွန်ုပ်တို့အရနခဖြ့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုြ်များနှြ့် 
သတ်မှတ်ချက်များ ရရှိရအာြ်ခမြ်ရရးအတွက် ရခဖရှြ်းမှုများ လိုအပ်ရကကာြ်း အသိအမှတ်ခပုပါသည်။ ဤ ရနာက်အခံအရကကာြ်းအရာကို ယှဉ်လျက်၊ ဆန်းသစ်တီထွြ်မှု 
နယ်ပယ်တစ်ခုတွြ် ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းဗျူဟာများနှြ့် ပူးတွဲရဆာြ်ရွက်မှုများကို တိုးတက် ရကာြ်းမွန်ရစရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

(၂) အထည်ချုပ်စက်မှုလုပ်ြန်းကိုအရခခခံလျက် စုရပါြ်းညှိနှိုြ်းရဆွးရနွးမှုခပုလုပ်ထားရသာ အရခခခံ စားဝတ်ရနရရး ဖူလုံသည့် လုပ်အားခဆိုြ်ရာစနစ် 
ခမှြ့်တြ်ရဆာြ်ရွက်ရရး ကိစ္စနှြ့် ပတ်သက်ငပီး၊ အဓိကကျသည့် ပါဝြ်သူတိုြ်းအတွက် သရုပ်ပုံရဖာ်ခခြ်းအားခဖြ့် မျှတငပီး တည်ငြိမ်သည့် ကမ္ဘာ့အထည်ချုပ်စက်မှုလုပ်ြန်း
အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုြ်ရာ ပံ့ပိုးမှုကို အရထာက်အကူခဖစ်ရစရန်လိုအပ်ရကကာြ်း ကျွန်ုပ်တို့အရနခဖြ့် အသိအမှတ်ခပုပါသည်။

(၃) အိုြ်အယ်(လ်)အို၏ အဓိကကျသည့် အလုပ်သမားရရးရာ ခပဋ္ဌာန်းချက်များကို အရကာြ်အထည် ရဖာ်ရဆာြ်ရွက်ခခြ်းကို မူရောြ်ချမှတ်ခခြ်းနှြ့် 
ပံ့ပိုးမှုခပုခခြ်းနှြ့် ပတ်သက်ငပီး၊ အိုြ်အယ်(လ်)အို၏ အရရးပါမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ အသိအမှတ်ခပုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အရနခဖြ့် ၎ြ်းတို့၏ လက်ရတွ့နှြ့် နည်းပညာဆိုြ်ရာ 
ကျွမ်းကျြ်မှုများနှြ့် အတူ၊ ၎ြ်းတို့ ချမှတ်ထားသည့် ရနရာ၊ နိုြ်ြံအဆြ့် အစီအစဉ်များနှြ့် သုံးပွြ့်ဆိုြ်နှြ့် စပ်လျဉ်းသည့် အရတွ့အကကုံများကိုလည်း အသုံးခပုရန် 
ကကိုးစားလုပ်ရဆာြ်သွားမည် ခဖစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပူးတွဲရည်မှန်းချက် ပန်းတိုြ်များနှြ့် နည်းဗျူဟာနှြ့် ပတ်သက်ငပီး မှန်ကန်ငပီး အလုံးစုံပါဝြ်သည့် 
ချဉ်းကပ်ရဆာြ်ရွက်မှု နည်းလမ်းတစ်ရပ်အတွက် အိုြ်အယ်(လ်)အို၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး အတူပါဝြ်ရဆာြ်ရွက်ရန် အိုြ်အယ်(လ်)အိုနှြ့်အတူ 
လုပ်ရဆာြ်ရန် ရမျှာ်မှန်းထားပါသည်။

(၄) အဖွဲ့အစည်းမှ ပါဝြ်လက်မှတ်ရရးထိုးသူများ အရနခဖြ့် ကျြ့်ဝတ်နှြ့်ညီသည့် ကုန်သွယ်မှုကို ပံ့ပိုးရာတွြ် ၎ြ်းတို့၏ သက်ဆိုြ်ရာ ကုန်ပစ္စည်း ဝယ်ယူသည့် 
အရလ့အကျြ့်များသည် ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူများနှြ့် ရရရှည်မိတ်ဖက်ခပုခခြ်းကို ရသချာစွာ အရထာက်အကူခပုရစရန်အတွက် လုပ်ရဆာြ်သွားမည်ခဖစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ ACT အဖွဲ့၏ ပါဝြ်လက်မှတ်ရရးထိုးသူများနှြ့် ကမ္ဘာလုံးဆိုြ်ရာ စက်မှုလုပ်ြန်း အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ် ခဖစ်သည့် IndustriALL တို့အရနခဖြ့် ဤ 
အခခြ်းအရာနှြ့် ပတ်သက်ငပီး အထည်ချုပ်စက်မှုလုပ်ြန်း၏ သရောသောဝကို ထည့်သွြ်းစဉ်းစားသည့် နည်းဗျူဟာတစ်ရပ်ကို ပူးတွဲေီဇိုြ်း ပုံရဖာ်သွားမည်ခဖစ်ပါသည်။

(၅) အဖွဲ့အစည်းမှ ပါဝြ်လက်မှတ် ရရးထိုးသူများရနခဖြ့် ဤအချက်အလက် စာရွက်စာတမ်းတွြ် အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ် ရဖာ်ခပထားသည့်အတိုြ်း၊ ၎ြ်းတို့၏ ကုန်ပစ္စည်း 
ဝယ်ယူမှု အရလ့အကျြ့်များသည် အရခခခံ စားဝတ်ရနရရး ဖူလုံသည့် လုပ်အားခ ရပးရချခခြ်းအတွက် ရသချာစွာ အရထာက်အကူခဖစ်ရစရန် လုပ်ရဆာြ်မည်ခဖစ်ပါသည်။

(၆) ကျွန်ုပ်တို့အရနခဖြ့် သတ်မှတ်ထားသည့် နိုြ်ြံများတွြ် ဤချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းကို အရကာြ်အထည် ရဖာ်ရဆာြ်ရွက်ရန်နှြ့် နိုြ်ြံတစ်ခုချြ်းစီနှြ့် ပတ်သက်ငပီး 
သရောတူညီထားသည့် ရဆာြ်ရွက်မည့် အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို ရရးဆွဲရဖာ်ရဆာြ်ရွက်အတွက် သရောတူညီမှု ရယူသွားမည်ခဖစ်ပါသည်။

(၇) အဖွဲ့အစည်းမှ ပါဝြ်လက်မှတ် ရရးထိုးသူများရနခဖြ့် သတ်မှတ်ထားသည့် နိုြ်ြံများတွြ် ထိရရာက်စွာ အရကာြ်အထည်ရဖာ် ရဆာြ်ရွက်မည့် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် 
ယြ်းတို့၏ မဟာဗျူဟာကျသည့် ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်တြ်ပို့သည့် စက်ရုံများနှြ့် စပ်လျဉ်းသည့် ဤအစီအစဉ်အတွက် IndustriALL နှြ့်အတူ လိုအပ်သည့် 
သတြ်းအချက်အလက်များကို ဖလှယ်သွားမည် ခဖစ်ပါသည်။

(၈) သတ်မှတ်ထားသည့် နိုြ်ြံများတွြ် ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်တြ်ပို့သည့် စက်ရုံများနှြ့် အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများအား အတူတကွ ရခါ်ရဆာြ်ငပီး၊ အရခခခံ 
စားဝတ်ရနရရး ဖူလုံသည့် လုပ်အားခအတွက် ရစ့စပ်ညှိနှိုြ်းမှု ခပုလုပ်ရစရန် ဦးတည်လျက်၊ အဖွဲ့အစည်းမှ ပါဝြ်လက်မှတ်ရရးထိုးသူများ အရနခဖြ့် ယြ်းတို့၏ 
ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်တြ်ပို့သည့် စက်ရုံများနှြ့် အတူရဆာြ်ရွက်သွားမည်ခဖစ်ငပီး၊ IndustriALL အရနခဖြ့်လည်း ယြ်းနှြ့်ချတိ်ဆက်ထားသည့် အလုပ်သမား 
အဖွဲ့အစည်းများနှြ့် အတူတကွ ရဆာြ်ရွက်သွားမည် ခဖစ်ပါသည်။

(၉) ဤလုပ်ြန်းစဉ်ကို အရထာက်အပံ့ခပုရာတွြ် ကျွန်ုပ်တို့အရနခဖြ့် လွပ်လပ်စွာ အသြ်းအပြ်းဖွဲ့စည်းခခြ်းနှြ့် စုရပါြ်းညှိနှိုြ်း ရဆွးရနွးခခြ်းတို့နှြ့် ပတ်သက်ငပီး 
မန်ရနဂျာများနှြ့် အလုပ်သမားများအား ရလ့ကျြ့်သြ်ကကားရပးခခြ်းများ အပါအဝြ်၊ နှစ်ဖွဲ့စလုံးအတွက် စွမ်းရဆာြ်ရည် တည်ရဆာက်ခခြ်း သြ်တန်းများကို 
ခဖည့်ဆည်းပံ့ပိုး ရပးသွားမည် ခဖစ်ပါသည်။
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မိသားစုတစ်အခြေေံစားဝတ်ခေခေဖူလုံခစမည့် 
လုပ်ေလစာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ACT ၏ ခောင်ေွက်မှုများ

ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုအလေ့အကျင့်လွေဆိုွာ ဘာလွေေဲ။ 3

(၁၀) IndustriALL အရနခဖြ့် ပူးတွဲရည်မှန်းချက် ပန်းတိုြ်များကို ထိရရာက်ရသချာစွာ အရကာြ်အထည်ရဖာ် ရဆာြ်ရွက်နိုြ်ရန်အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုြ်ရာ အတိုြ်းအတာ 
အဆြ့်နှြ့် သက်ဆိုြ်ရာ ရေသအဆြ့်များအတွက် ညှိနှိုြ်းရရးမှူးများကို ခန့်အပ်ရပးသွားမည် ခဖစ်ပါသည်။

(၁၁) ကျွန်ုပ်တို့အရနခဖြ့် လွတ်လပ်စွာ အသြ်းအပြ်းဖွဲ့စည်းခခြ်းအား ဖန်တီးခမှြ့်တြ် ရဆာြ်ရွက်မည့် နည်းလမ်းနှြ့်ပတ်သက်ငပီး နည်းဗျူဟာများကို ေီဇိုြ်းပုံရဖာ်ရန် 
ကတိကဝတ်ခပုပါသည်။

(၁၂) ကျွန်ုပ်တို့အရနခဖြ့် ဤလုပ်ြန်းစဉ်၏ ရလေ်အခဖစ် ထွက်ရပါ်လာသည့် အထည်ချုပ်စက်မှုလုပ်ြန်း တစ်ခုလုံးနှြ့်ဆိုြ်သည့် စုရပါြ်း သရောတူညီချက်များကို 
မှတ်ပုံတြ်သွားမည် ခဖစ်ရကကာြ်းနှြ့် ယြ်းသရောတူညီချက်များသည် သက်ဆိုြ်ရာနိုြ်ြံများ၏ ဥရပေများနှြ့်အညီ ဥပရေရကကာြ်းအရ အာဏာတည်သည့် 
သရောတူညီချက်များ ခဖစ်ရကကာြ်း ရထာက်ခံမည်ခဖစ်ပါသည်။

(၁၃) ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ အရနခဖြ့် ရစ့စပ်ညှိနှိုြ်းထားသည့် အခရကကးရြွကို ၎ြ်းတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တြ်ပို့သည့် စက်ရုံများ အရကာြ်အထည်ရဖာ် 
ရဆာြ်ရွက်မှုကို ပံ့ပိုးကူညီရပးနိုြ်မည့် စာချုပ်ဆိုြ်ရာနှြ့် အခခားရသာ ယန္တရားများကို ရရးဆွဲရဖာ်ရဆာြ်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အတူတကွ လုပ်ရဆာြ်သွားမည် 
ခဖစ်ပါသည်။

(၁၄) IndustriALL နှြ့် ACT အဖွဲ့အစည်းမှ ပါဝြ်လက်မှတ် ရရးထိုးသူများအရနခဖြ့် အနည်းဆုံးအခရကကးရြွနှြ့် အရခခခံစားဝတ်ရနရရး ဖူလုံသည့် လုပ်အားခတို့အကကား 
ကွာဟမှု၊ အရခခခံစားဝတ်ရနရရး ကုန်ကျစရိတ်တိုးခမြ့်လာမှု၊ စက်ရုံအဆြ့်တွြ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းနှြ့် ပူးရပါြ်းရဆာြ်ရွက်သည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှြ့် 
ထိရရာက်သည့် အကျ ိုးအခမတ်များ ရရှိမှုနှြ့် အလုပ်သမားများ၏ ကျွမ်းကျြ်မှုစွမ်းရည်များ ဖွံ့ငဖိုးတိုးတက်ရရးတို့ကို ထည့်သွြ်းစဉ်းစားလျက်၊ ကုန်ပစ္စည်း 
ထုတ်လုပ်တြ်ပို့သည့် စက်ရုံများအား ရရွးချယ်ရန် (ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံများအား ခပန်လည်သုံးသပ်ခခြ်း၊ ယြ်းစက်ရုံများနှြ့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် 
ရစ့စပ်ညှိနှိုြ်းခခြ်းနှြ့် ယြ်းစက်ရုံများ၏ ရဆာြ်ရွက်မှုများကို စီမံခန့်ခွဲခခြ်း) ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များက ထားရှိသည့် ကတိကဝတ်များ အပါအဝြ်၊ ခမြ့်မားသည့် 
အနည်းဆုံး အခရကကးရြွ ရလေ်များ ထွက်ရပါ်လာရရးအတွက် ပံ့ပိုးရာတွြ် အစိုးရများထံ ပူးတွဲချဉ်းကပ်မှု နည်းလမ်းများကို လုပ်ရဆာြ်သွားမည် ခဖစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့အရနခဖြ့် ဤအချက်အလက် စာရွက်စာတမ်းတွြ် အရသးစိတ်ရဖာ်ခပထားသည့် အခပန်အလှန် လုပ်ရဆာြ်ရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ရည်မှန်းချက် 
ပန်းတိုြ်များနှြ့် ရည်ရွယ်ချက်တို့ကို ပွြ့်လြ်းခမြ်သာမှု၊ ပူးရပါြ်းရဆာြ်ရွက်မှုနှြ့် စိတ်ရြ်းရစတနာမှန်တို့ခဖြ့် ရသချာစွာရဆာြ်ရွက်သွားရန် သရောတူကကပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့အရနခဖြ့် မတူညီသည့် ရခဖရှြ်းမှုများကို ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်ရမည့် အရနအထားများ၊ ခပည့်စုံမှုမရှိသည့် အရနအထားများ ရှိမည်ခဖစ်ငပီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ 
ပူးတွဲရည်မှန်းချက် ပန်းတိုြ်များကို ရသချာစွာ အရကာြ်အထည်ရဖာ် ရဆာြ်ရွက်နိုြ်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းဗျူဟာများကို အရခခအရနနှြ့် ဆီရလျာ်မှုရှိရအာြ် 
ဆက်လက်လုပ်ရဆာြ်သွားမည် ခဖစ်ပါသည်။

လုပ်ြန်းကဏ္ဍအဆြ့်နှြ့် နိုြ်ြံတကာအဆြ့် နှစ်ခုစလုံးရှိ သက်ဆိုြ်ရာ ပါဝြ်ရဆာြ်ရွက်သူများ အားလုံးအကကားတွြ် ယုံကကည်စိတ်ချမှုနှြ့် အတူတကွ ပါဝြ်ရဆာြ်ရွက်မှု 
ဆိုြ်ရာ ယဉ်ရကျးမှုအသစ်တစ်ရပ် ထွက်ရပါ်လာရရးကို ဦးတည်ရဆာြ်ရွက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အရနခဖြ့် ပူးတွဲ ကတိကဝတ်ခပုကကပါသည်။


