ျမန္မာသတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ေအာင္ျမင္ေသာအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအတြက္ အနာဂတ္တြင္ ရင္းႏွးျမွ
ီ ဳပ္ႏွျခင္
ံ း

ACT (လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ အသြင္သ႑ာန္ေျပာင္းလဲျခင္း) သည္ နုိင္ငံတကာကုန္အမွတ္တံဆိပ္ (၂၁) ခု ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္
အထည္အလိပ္အလုပ္သမားမ်ား၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢျဖစ္သည့္ IndustriALL တုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ACT

အဖြ႕ဝင္
ဲ မ်ားသည္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေရရွည္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊

ေကာင္းမြန္ေသာ

လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္

အခေႀကးေငြမ်ားတုိးတက္ျမင့္မားေရး တုိ႔အေပၚ အေျခခံလ်က္၊ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတစ္ရပ္တည္ေထာင္ရန္ နုိင္ငံအဆင့္တြင္
အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားအဖြ႕အစည္
ဲ
းမ်ားႏွင့္ အစုိးရမ်ားႏွင့္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားႀကပါသည္။

လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္းဖြ႕စည္
ဲ
းျခင္း (FOA)

“အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈသည္
မတူညီေသာ အက်ုဳိးစီးပြားကုိ ကုစားဖုိ႔အတြက္
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ကိုျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။
အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေျပားဆုိမႈျဖင့္
ယံုႀကည္မႈရွိေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားသည္
လုပ္ငန္းခြင္အျငင္းပြားမႈ အႏၱရာယ္ကို
ေလ်ာ့နည္းေစျပီး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို

အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးပုိင္းအႀကား

အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္

ျဖစ္ေပၚေသာ

ပဋိပကၡမ်ားကို

အလုပ္သ

ေလ်ာ့နည္း

မားမ်ားႏွင့္
ေစရန္အတြက္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုိအပ္မႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားတုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအႀကား ခ်န္ိ ညွမႈိ တစ္ရပ္
လိုအပ္ပါသည္။

ACT

အဖြ႕ဝင္
ဲ

အက်ဳးစီ
ိ းပြားကို

ကို္င္တြယ္ေျဖရွင္းရန္

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအေနျဖင့္
ႏွင့္

အျပန္အလွန္

ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေနသည့္

ေလးစားမႈႏွင့္

ပူးတြတာဝန္
ဲ
ယူမႈ

အေနအထားသုိ႔ေရာက္ရွရန္
ိ အတြက္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္းဖြ႕စည္
ဲ
းျခင္း (FOA) ႏွင့္ စုေပါင္းညွႏႈိ င္ိ းေ
ဆြးေႏြးျခင္းမ်ားသည္ အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္ေႀကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ႀကပါသည္။

လုိအပ္သည့္ တည္ျငိမ္မႈကို ဖန္တီးေပးပါသည္။

လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္းဖြ႕စည္
ဲ
းျခင္း (FOA)ကုိ ေလးစားလုိက္နာျခင္း အလုပ္သမား အဖြ႕အစည္
ဲ
း

Global Deal (2017)

အခြင့္အေရးသည္ ACT အဖြ႕ဝင္
ဲ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၏ က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ စည္းကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး

ဖြ႕စည္
ဲ
းရန္

ႏွင့္

ယင္းအဖြ႕အစည္
ဲ
းမ်ားနွင့္

ခ်တ္
ိ ဆက္ေပါင္းစည္းနုိင္သည့္

အလုပ္သမားမ်ား၏

အဓိကက်သည့္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္သည့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြ႕စည္
ဲ
းျခင္းတြင္ ပါဝင္သည့္အေႀကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕က်က်
ပါဝင္ပတ္သက္မႈတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ဘံုနားလည္မႈတစ္ရပ္လိုအပ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ACT အဖြ႕ဝင္
ဲ
ကုန္အမွတ္ တံဆိပ္မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာအသင္း
အပင္းဖြ႕စည္
ဲ
းျခင္းဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ကုိ ပူးတြေရးဆြ
ဲ
ေဖာ္
ဲ ေဆာင္ရန္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ တင္ပုိ႔သည့္ စက္ရုံမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအဖြ႕အစည္
ဲ
းမ်ားကို
တုိက္တြန္းအားေပးလ်က္ရွသည္
ိ
။

လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြ႕စည္
ဲ
းျခင္းဆုိင္ရာလမ္းညႊန္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

99 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအရ၊ လြတ္လပ္ စြာ
အသင္းအပင္းဖြဲ႕စည္းျခင္းဆုိင္ရာမူသေဘာတရားမ်ားကိုလက္ေတြ႔က်င့္သံုး

99 အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားအၾကားအျပဳသေဘာေဆာင္သည့္
ဆက္ဆံေရးမ်ားခုိင္မာေစရန္ ပ့့ံပိုးကူညီျခင္း

ျခင္းကိုသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ေသခ်ာေစျခင္း

99 ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္တင္ပို႔သူမ်ားႏွင့္၀ယ္ယူသည္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ေလး
စားလိုက္နာမႈဆိုင္ရာတာ၀န္၀တၱရားမ်ားကိုျပည့္မီႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲ

99 လုပ္ငန္းခြင္တြင္ျဖစ္ေပၚသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လက္ ေတြ႕
က်သည့္ယႏၱရားခ်မွတ္တည္ေဆာက္ရန္ပံ့ပိုးကူညီျခင္း

သူမ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္၀ေစႏိုင္ေၾကာင္းေသခ်ာေစျခင္း

99 ၾကီးမားသည့္ပဋိပကၡမ်ားအျဖစ္သို႔မေရာက္ရွိမီ လုပ္ငန္းခြင္ကိစၥရပ္မ်ားကိုေျဖ
ရွင္းရန္အတြက္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္အလုပ္သာမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပူး
ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္း

99 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ရပ္တည္မႈအေနအထားကို ကမၻာ့အဆင့္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ
ကုန္ထုတ္လုပ္ရာေနရာအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း

ျမန္မာသတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ျမန္မာနုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြ႕စည္
ဲ
းျခင္းဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ လုပ္ငန္းစဥ္
ACT အဖြ႕ဝင္
ဲ
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအတြက္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္တင္ပို႔သည့္ စက္ရံုမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္းဖြ႕စည္
ဲ
းျခင္းဆုိင္ရာ
လမ္းညႊန္ကုိ ေရးဆြေဖာ္
ဲ ေဆာင္ရန္အတြက္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းအဖြ႕ ဲ (EWG) ကို ဖြ႕စည္
ဲ
းခဲ့ပါသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းအဖြ႔သ
ဲ ည္ ဤလ
မ္းညႊန္ပါအေႀကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး
လုပ္ငန္းက႑တြင္

အဓိကက်သည့္

ျမန္မာနုိင္ငံရွ ိ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သမားမ်ားႏွင့္

အလုပ္သမားအဖြ႕ခ်ဳပ္
ဲ ျဖစ္ေသာ

ဖိနပ္ခ်ဳပ္စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားကုိ

ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈလုပ္ငန္းအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြ႕ခ်ဳပ္
ဲ

ကိုယ္စားျပဳကာ၊
(IWFM)

ႏွင့္

ေစ့စပ္ညွႏႈိ င္ိ းမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ယင္းတုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ ဤေစ့စပ္ညွႏႈိ င္ိ းမႈတြင္ အုိင္အယ္(လ္)အုိသည္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္တင္ပို႔သ
ည့္စက္ရံုမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအတြက္ နည္းပညာ ဆုိင္ရာပံ့ပိုးမႈကုိ ေဆာင္ႀကဥ္းေပးပါသည္။
အလုပ္ရွင္မ်ား၏
လုပ္ငန္းအဖြ႕ ဲ

အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္
မ်ား

FOA
လမ္းညႊန္

ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈလုပ္ငန္း
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအ
ဖြ႕ခ်ဳပ္
ဲ

နည္းပညာဆုိင္ရာ
ပံ့ပိုးမႈ

ျမန္မာနုိင္ငံ၏လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြ႕စည္
ဲ
းျခင္းဆုိင္ရာလမ္းညႊန္တြင္ ပါဝင္သည့္အေႀကာင္းအရာမ်ား
နိဒါန္း

အပုိင္း (၆) သပိတ္ေမွာက္ျခင္း၊ အလုပ္ပိတ္ျခင္းႏွင့္ သပိတ္တားျခင္း

အပိုင္း (၁) လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္

အပုိင္း (၇) လုပ္ငန္းအုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးပိုင္အလုပ္သမားအဖြဲ႕အ
စည္းမ်ားအတြက္ အျပဳအမူဆုိင္ရာစံအျပဳအမူမ်ား

အပုိင္း(၂) လုပ္ငန္းအုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးပုိင္း ႏွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲအ စည္း
မ်ားအၾကားပူးတြဲအစည္းအေ၀းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္

အပုိင္း (၈) စက္ရံု၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္
အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း၏ ပံ့ပုိးကူညီမႈ

အပုိင္း (၃) အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရန္ခြင့္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ အေထာက္အပ့့ံပစၥည္းမ်ား

အပို္င္း (၉) အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္း

အပိုင္း (၄) အလုပ္ထုတ္ပယ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

အပုိင္း (၁၀) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊

အပုိင္း (၅) စုေပါင္းညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈယႏၱရား ႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈ
လုပ္ငန္းစဥ္

ေ၀ါဟာရအညႊန္း

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြ႕စည္
ဲ
းျခင္းဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ လုပ္ငန္းစဥ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရရွလု
ိ ိပါက
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ACT
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား အတြက္ ကုန္
ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္စက္ရံုမ်ား

