နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ

ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ကုန္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈကြင္းဆက္အတြင္း
လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြဲ႕စည္း ျခင္း၊ စုေပါင္းညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အေျခ
ခံစာ၀တ္ေနေရးဖူလံုသည့္လုပ္အားခမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ACT အဖြဲ
႕အစည္းမွပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားႏွင့္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာစက္မႈလုပ္ငန္း
အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ INDUSTRIALL တို႔အၾကား ေရးထိုးသည့္
နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္
ဤနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာသည္ တည္ျငိမ္ရင့္က်က္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး၊
လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြဲ႕စည္း ျခင္းႏွင့္ စုေပါင္းညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားအားျဖင့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ခ်
ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈကြင္းဆက္အတြင္းရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္
အေျခခံစာ၀တ္ေနေရးဖူလံုသည့္ လုပ္အားခမ်ားရရွိေရးအ တြက္ ကမၻာလံုးဆုိင္စက္မႈလုပ္ငန္းအလုပ္သမားသမ
ဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ IndustriALL ႏွင့္ ACT (လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ အသြင္သ
႑ာန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း) အဖြဲ႕တုိ႔၏ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးသူ မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္ကို
ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာအားလက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက အတည္ျပဳထားသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္ခ်က္မူသ ေဘာတရားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈနယ္ပယ္အတြင္းတြင္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ခံအျခင္းအရာမ်ားႏွင့္ယွဥ္လ်က္။ ဤနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားက
ေအာက္ပါအ တုိင္းအသိအမွတ္ျပဳထားၾကပါသည္။
“အေျခခံစာ၀တ္ေနေရးဖူလံုသည့္လုပ္အားခ” တစ္ရပ္သည္ လိုအပ္လွ်င္လုိအပ္သလိုျဖည့္
ဆည္းေပးႏိုင္သည့္၀င္ေငြ အခ်ိဳ႕အပါအ၀င္၊ အလုပ္သမားတစ္ဦးအဖုိ႔ ၎ႏွင့္ ၎၏မိသားစုအတြက္
အေျခခံလုိအပ္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အတြက္ မရွိမျဖစ္္လုိအပ္သည့္ အနည္းဆံုးရွိရမည့္၀င္ေငြပင္ျဖစ္ပါသ
ည္။ ဤလုပ္အားခကို တရား၀င္သာမန္အလုပ္ခ်ိန္ အကန္႔အသတ္အတြင္းရရွိသင့္ပါသည္။
အလုပ္သမားမ်ားသည္ အိုင္အယ္(လ္)အိုျပ႒ာန္းခ်က္ (ကြန္ဗင္းရွင္း) မ်ားႏွင့္အညီ၊ စည္းရံုးခြင့္ႏွင့္
စုေပါင္းညွိႏိႈင္းေဆြး ေႏြးခြင့္တုိ႔ကို လြတ္လပ္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ကုန္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈကြင္းဆက္တြင္ပါ၀င္သူအားလံုးက လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြဲ႕
စည္းျခင္း၊ စု ေပါင္းညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အေျခခံစာ၀တ္ေနေရးဖူလံုသည့္လုပ္အားခမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး
ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားရွိေၾကာ
င္း ယူဆၾကသည့္အေျခအေနမ်ိဳး တြင္ ပူးတြဲခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္လုိအပ္ပါသည္။
တန္းတူညီမွ်ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈအေနအထားကို သတ္မွတ္ေနစဥ္အခ်ိန္အ တြင္း လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြဲ႕
စည္းျခင္း၊ စုေပါင္းညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အေျခခံစား၀တ္ေနေရးဖူလံုသည့္ လုပ္အားခမ်ားကို မည္သည့္အတုိ
င္းအတာအေနအထားအတြက္မဆို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွတ္ယူထားသည့္
ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေသာ ယႏၱရားႏွစ္ခုရွိ ပါသည္။
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• အထည္ခ်ဳပ္စက္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးအတြက္ စုေပါင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ား
• ႏိုင္ငံအဆင့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ခ်က္ အာဏာတည္ျမဲေရးဆုိင္ရာ ယႏၱရားမ်ား
အေျခခံစား၀တ္ေနေရးဖူလံုသည့္လုပ္အားခတစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျဖစ္ႏိုင္ပါက ႏိုင္ငံအဆင့္စက္မႈလုပ္ငန္းအဆ
င့္တြင္ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကားတြင္ စုေပါင္းညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခ
င္းအားျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသည္ အေျခခံစား၀တ္ေနေရးဖူလံုသည့္လုပ္အားခအတြက္ အေထာက္အခံျပဳေပးရာတြင္
ပဓါန က်သည့္ အခန္းက႑တြင္ရွိေနပါသည္။ ယင္းကို ဤအဆင့္ႏွင့္အညီသတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊
အေျခခံစား၀တ္ေနေရး ကုန္က်စရိတ္တိုးျမင့္လာမႈႏွင့္ကုိက္ညီမႈရွိေစရန္ ပံုမွန္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရမည္
ျဖစ္ပါသည္။ ဤအျခင္းအရာကို တရား၀င္သတ္မွတ္ထားသည့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြေအာ
က္ေလ်ာ့နည္းသည့္ႏႈန္းထားျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအားမ ေပးေၾကာင္းခုိင္မာေသခ်ာေစသည့္
လံုေလာက္ေသာ အရင္းခံဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒစနစ္ မ်ားအားျဖင့္
အေထာက္အခံျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။
အ၀တ္အထည္မ်ားထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အထည္မ်ားခ်ဳပ္လုပ္တင္ပို႔ေပးသည့္ စက္ရံုမ်ားအတြက္
စီးပြားေရး တည္ျငိမ္ခုိင္မာမႈႏွင့္ ကတိက၀တ္ထားရွိမႈမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပူးတြဲေဆာင္ရြက္သည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္း
လမ္း၏ အျခား ေသာ အခ်က္အျခာက်သည့္အစိတ္အပိုင္းအားလံုးႏွင့္ေပါင္းစည္းရာတြင္ အေျခခံစား၀တ္ေနေရး
ဖူလံုသည့္လုပ္အားခ မ်ားေပးရန္အတြက္ အဓိကစြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္
အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္
(၁) အုိင္အယ္(လ္) အိုအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္းသာမဟုတ္ဘဲ၊ အားလံုးေသာလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊
အစိုးရမ်ား၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္မ်ား၊ အ၀တ္အထည္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေပး
သည့္စက္ရံုမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔ တြင္ပါ၀င္သည့္သူမ်ားအားလံုးအပါအ၀င္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ရ
ည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားရရွိေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ေျဖရွင္းမႈမ်ားလုိအပ္ေၾကာင္း
အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ဤေနာက္အခံအေၾကာင္းအရာကို ယွဥ္လ်က္၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈနယ္ပယ္တစ္ခုတြင္
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
(၂) အထည္ခ်ဳပ္စက္မႈလုပ္ငန္းကိုအေျခခံလ်က္ စုေပါင္းညွိႏိႈင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ထားေသာ အေျခခံစား၀တ္ ေနေ
ရးဖူလံုသည့္လုပ္အားခဆိုင္ရာစနစ္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး၊ အဓိကက်သည့္ပါ၀င္သူတုိင္းအ
တြက္ သရုပ္ပံုေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ မွ်တျပီးတည္ျငိမ္သည့္ကမၻာ့အထည္ခ်ဳပ္စက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ကမၻာလံုး
ဆုိင္ရာပံ့ပိုးမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
(၃) အိုင္အယ္(လ္)အို၏ အဓိကက်သည့္ အလုပ္သမားေရးရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို မူေဘာင္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး၊ အိုင္အယ္(လ္)အို၏အေရးပါမႈကို
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အ သိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ လက္ေတြ႕ႏွင့္နည္း ပညာဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္
မႈမ်ားႏွင့္အတူ၊ ၎တုိ႔ ခ် မွတ္ထားသည့္ေနရာ၊ ႏိုင္ငံအဆင့္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သံုးပြင့္ဆုိင္ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳရန္ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ပူး တြဲရည္မွန္း
ခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မွန္ကန္ျပီးအလံုးစံုပါ၀င္သည့္ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈ
နည္းလမ္းတစ္ရပ္အတြက္ အိုင္အယ္(လ္)အို၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးအတူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ အိုင္
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အယ္(လ္)အုိႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။
(၄) အဖြဲ႕အစည္းမွ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားအေနျဖင့္ က်င့္၀တ္ႏွင့္ညီသည့္ကုန္သြယ္မႈကို ပံ့ပိုးရာတြင္
၎တုိ႔၏သက္ဆုိင္ရာ ကုန္ပစၥည္း၀ယ္ယူသည့္အေလ့အက်င့္မ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားနွင့္
ေရရွည္မိတ္ ဖက္ျပဳျခင္းကို ေသခ်ာစြာအေထာက္အကူျပဳေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ACT အဖြဲ႕၏ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားႏွင့္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာစက္မႈလုပ္ငန္းအလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕
ခ်ဳပ္ ျဖစ္သည့္ IndustriALL တုိ႔အေနျဖင့္ ဤအျခင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အထည္ခ်ဳပ္စက္မႈလုပ္ငန္း၏သေဘာသ
ဘာ၀ကို ထည့္သြင္းစဥ္း စားသည့္ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကုိ ပူးတြဲ ဒီဇိုင္းပံုေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၅) အဖြဲ႕အစည္းမွ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားေနျဖင့္ ဤအခက္အလက္စာရြက္စာတမ္းတြင္ အဓိပၸါယ္
သတ္မွတ္ေဖာ္ျပ ထားသည့္အတုိင္း၊ ၎တုိ႔၏ကုန္ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈအေလ့အက်င့္မ်ားသည္ အေျခခံစား၀တ္ေနေရးဖူ
လံုသည့္ လုပ္အားခ ေပးေခ်ျခင္းအတြက္ ေသခ်ာစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
(၆) ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သေဘာတူညီထားသည့္ ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို
ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ရြက္အတြက္ သေဘာတူညီမႈရယူသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၇) အဖြဲ႕အစည္းမွ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာအ ေကာ
င္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ယင္းတုိ႔၏ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္
တင္ပို႔သည့္ စက္ရံုမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဤအစီအစဥ္အတြက္ IndustriALL ႏွင့္အတူ လုိအပ္သည့္သတင္းအ
ခ်က္အလက္မ်ားကို ဖလွယ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၈) သတ္မွတ္ထားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္တင္ပို႔သည့္စက္ရံုမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားအား အတူတကြေခၚေဆာင္ျပီး၊ အေျခခံစား၀တ္ေနေရးဖူလံုသည့္လုပ္အားခအတြက္
ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္း မႈျပဳလုပ္ေစရန္ဦးတည္လ်က္၊ အဖြဲ႕အစည္းမွပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏
ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ တင္ပို႔သည့္စက္ရံုမ်ားႏွင့္ အတူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ IndustriALL အေနျဖင့္လည္း
ယင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထား သည့္အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၉) ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကိုအေထာက္အပ့့ံျပဳရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ လြပ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ စုေပါ
င္းညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား
အပါအ၀င္၊ ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္းသင္တန္းမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္
ပါသည္။
(၁၀) IndustriALL အေနျဖင့္ ပူးတြဲရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားကို ထိေရာက္ေသခ်ာစြာအေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာအတုိင္းအတာအဆင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသအဆင့္မ်ားအတြက္
ညွိႏိႈင္း ေရးမွဴးမ်ားကို ခန္႔အပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၁၁) ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြဲ႕စည္းျခင္းအား ဖန္တီးျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္မည့္
နည္းလမ္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ဒီဇိုင္းပံုေဖာ္ရန္ ကတိက၀တ္ျပဳပါသည္။
(၁၂) ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္၏ရလဒ္အျဖစ္ထြက္ေပၚ လာသည့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးႏွင့္
ဆုိင္သည့္ စုေပါင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္
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သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံမ်ား၏ဥေပဒမ်ားႏွင့္အညီ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အာဏာ တည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾ
ကာင္း ေထာက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၁၃) ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအေနျဖင့္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းထားသည့္ အခေၾကးေငြကို ၎တုိ႔၏ကုန္ပစၥည္းထုတ္
လုပ္တင္ပို႔သည့္စက္ရံုမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကို ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္မည့္ စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာႏွင့္
အျခားေသာ ယႏၱရားမ်ားကို ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတူတကြ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၁၄) IndustriALL ႏွင့္ ACT အဖြဲ႕အစည္းမွ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားအေနျဖင့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ
ႏွင့္ အေျခခံစား၀တ္ေနေရးဖူလံုသည့္လုပ္အားခတို႔အၾကား ကြာဟမႈ၊ အေျခခံစား၀တ္ေနေရးကုန္က်စရိတ္
တိုးျမင့္လာ မႈ၊ စက္ရံုအဆင့္တြင္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္
ထိေရာက္သည့္အ က်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိမႈႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္မ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတုိ႔
ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား လ်က္၊ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္တင္ပို႔သည့္စက္ရံုမ်ားအားေရြးခ်ယ္ရန္ (ကုန္ပစၥည္းထုတ္လု
ပ္သည့္စက္ရံုမ်ားအားျပန္ လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ယင္းစက္ရံုမ်ားႏွင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းျခင္း ႏွင့္ ယင္းစ
က္ရံုမ်ား၏ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း) ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားက ထားရွိသည့္ကတိက၀တ္မ်ားအ ပါ၀င္၊
ျမင့္မားသည့္အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြရ လဒ္မ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ ပံ့ပိုးရာတြင္ အစိုးရမ်ားထံ ပူးတြဲခ်ဥ္း
ကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ဤအခ်က္အလက္စာရြက္စာတမ္းတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္
အျပန္အလွန္လုပ္ေဆာင္ရ မည့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္်က္တို႔ကို
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္တို႔ျဖင့္ ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္သြားရန္
သေဘာတူၾကပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ မတူညီသည့္ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရမည့္အေနအထားမ်ား၊ ျပည့္စံုမႈမရွိသည့္အေန
အထားမ်ားရွိမည္ျဖစ္ျပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ပူးတြဲရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားကို ေသခ်ာစြာအေကာင္အထ
ည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အေျခအေနႏွင့္ဆီေလ်ာ္မႈရွိေအာင္
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ ပါသည္။
လုပ္ငန္းက႑အဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ႏွစ္ခုစလံုးရွိ သက္ဆုိင္ရာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားလံုးအၾကားတြ
င္ ယံု ၾကည္စိတ္ခ်မႈႏွင့္ အတူတကြပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈအသစ္တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာေရးကို
ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ပူးတြဲ ကတိက၀တ္ျပဳၾကပါသည္။
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