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ျမန္မမာႏိုင္ငံတင္ အလုပ္သမမားေရားရမအျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားလုပ္ငန္ားစဥ္
လက္ေတ႕လုပ္ေဆမင္ေနမႈကို ၿခံဳငံုၾကည္႔ရႈျခင္ား
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ဤအစီရ င္ခ ံစ မာႏွင ့္ပ တ္သ က္၍
ဤအစီရင္ခံစမကို Laura Ediger ာႏွင္႔ Chris Fletcher တို႔က ေရားသမားၿပီား ထပ္ေဆမင္ားလမ္ားညႊန္မႈမ မားာႏွင္႔ အေတား
အျမင္မ မားကို Jeremy Prepscius က ေပားပါသည္။ မွမားယင္ားမႈတစံုတရမသည္ စမေရားသူမ မားာႏွင္႔သမဆိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ က္မ မားာႏွင္႔ ေမားခန္ားမ မားအတက္ Chris Fletcher (cfletcher@bsr.org) ကို ဆက္သယ္ာႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမမားေရားရမ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားဥပေဒ (၂၀၁၂) ာႏွင္႔ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားစနစ္ကို
စတင္ခဲ႔သည္မွမ ငါားာႏွစ္ရိွၿပီျဖစ္သည္။ ေထမင္ေပါင္ားမ မားစမေသမ အျငင္ားပမားမႈမ မားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရား
အဖ႕ဲ (TCB) သို႔ေရမက္လမခဲ႔ၿပီား၊ အျငင္ားပမားမႈ ၃၀၀ နီားပါားသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင္႔မွသည္ ျပည္နယ္/တိုင္ားေဒသႀကားီ
အဆင္႔ ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ ၊ ထို႔ေနမက္ ခံုသမမဓိေကမင္စီအဆင္႔ထိ အဆင္႔ဆင္႔ေျဖရွင္ားခဲ႔သည္ကို ေတ႕ရသည္။ အ
လုပ္သမမားမ မားာႏွင္႔ အလုပ္ရွင္မ မားသည္ ဤစနစ္သည္ ေစ႔စပ္ညိွာႏိႈင္ားရန္အတက္ လမ္ားေၾကမင္ားတစ္ခု အျဖစ္လည္ား
ေကမင္ား၊ တရမားရံုားမသမားရပဲ ပညမရွင္၏ ၾကမားဝင္ဖ န္ေျဖမႈအျဖစ္လည္ားေကမင္ား ရိွေနသည္မွမ အေထမက္အကူ
ျဖစ္သည္ဟု သေဘမတူခဲ႔ေသမ္လည္ား၊ ၎တို႔သည္ ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားကို မည္ကဲ႔သို႔ လုပ္ေဆမင္၊ ခ မွတ္သည္ဆို
သည္႔အေပၚ မေက နပ္မႈမ မားာႏွင္႔ စိန္ေခၚမႈမ မားကိုလည္ား ေတ႕ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခံစမသည္ ျမန္မမာႏို္ငင
္ ံ
မွ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားလုပ္ငန္ားစဥ္သည္ လက္ရိွဘမျဖစ္ေနသည္၊ ထိေရမက္ေအမင္မည္သို႔လုပ္ရမည္ ဆို
သည္တို႔ာႏွင္႔ပတ္သက္၍ ေယဘုယ နမားလည္သေဘမေပါက္မႈ တိုားတက္လမေစရန္ ရႈေဒါင္႔ေပါင္ားစံုအမား စုေပါင္ား
ထမားပါသည္။ ကၽာႏု္ပ္တို႔၏ ေတ႕ရိွခ က္မ မားသည္ သက္ဆိုင္သူမ မားကို ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားထမားျခင္ားမ မား၊ အလုပသ
္
မမား၊ လူဝင္မႈႀကီားၾကပ္ေရားာႏွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အမားဝန္ႀကီားဌမန (MOLIP) မွ ရရိွေသမ တရမားဝင္ အခ က္အလက္မ မား
ကို အေျခခံထမားသည္။
ဤအစီရင္ခံစမအတက္ သုေတသနာႏွင္႔ ထုတ္ေဝမႈကို C&A Foundation မွ ရက္ေရမစမ ပံ႔ပိုားပါသည္။

ေက ားဇူား တင္လ ႊမ
စမေရားသူမ မားအေနျဖင္႔ သုေတသနာႏွင္႔ လုပ္ငန္ားစဥ္ကို သံုားသပ္ရမတင္ ကၽမ္ားက င္မႈမ မား၊ ရႈေဒါင္႔အျမင္မ မားကို
ထည္႔ဝင္ေပားခဲ႔ၾကသူ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ မားအမား ေက ားဇူားတင္ေၾကမင္ားေျပမလိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ Natsu Nogami
သည္ လတ္လပ္ေသမ အတိုင္ပင္ခံပညမရွင္တစ္ဦားအေနျဖင္႔ သူ၏ ကၽမ္ားက င္မႈမ မားျဖင္႔ ေနမက္ခံသုေတသနျပဳ
လုပ္ၿပီား အကူအညီမ မားစမေပားခဲ႔သည္။ ေနမက္ဆက္တဲ ၃ တင္ ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားမႈမ မားတင္ ပါဝင္ခဲ႔သူစမရင္ားကို
ေဖမ္ျပထမားပါသည္။

ဝန္ခ ံခ က္
BSR သည္ လူ႔အဖ႕ဲ အစည္ားအတင္ားရွိ ကုမၸဏီမ မား၏က႑ ၊ ေကမ္ပိုေရားရွင္ားမ မားဆိုင္ရမ လူမႈတမဝန္ယူမ၊ႈ တမဝန္
ယူမႈရိွေသမ စီားပါားေရားလုပ္ထံုားလုပ္နည္ားမ မား၏ လမ္ားေၾကမင္ားမ မားကို နမားလည္ေရားအတက္ အခါအမားေလွ မ္စမ စမ
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တမ္ားမ မားထုတ္ေဝေလ့ရွိသည္။ BSR သည္ ၎၏ အဖ႔ဝ
ဲ င္မ မား၏ ကိုယ္စမားလွယ္အျဖစ္ ေဆမင္ရက္ျခင္ားမျပဳရန္၊
သီားျခမားမူဝါဒမ မားာႏွင့္ စံခ ိန္စံညႊန္ားမ မားကို ေထမက္ခံျခင္ားမျပဳရန္ဆိုသည္႔မူဝါဒကို ထိန္ားသိမ္ားထမားသည္။ ဤစမ
တမ္ားတင္ ေဖၚျပထမားေသမ သံုားသပ္ခ က္အျမင္မ မားသည္ BSR အဖ႔ဝ
ဲ င္မ မား သို႔မဟုတ္ C&A ေဖမင္ေဒားရွင္ားကို
ကိုယ္စမားျပဳျခင္ားမရွိပဲ စမေရားသူမ မားာႏွင့္သမ သက္ဆိုင္သည္။

အၾကံျ ပဳလိုေ သမ ရည္ည ႊန ္ား
Ediger, Laura and Chris Fletcher. 2017. “Labor Disputes in Myanmar: From the Workplace to the
Arbitration Council.” Report. BSR, San Francisco.
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အတိုေကမက္စမလံုားမ မား
AB

ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ (တိုင္ားေဒသႀကီား သို႔မဟုတ္ ျပည္နမ္)

AC

ခံုသမမဓိေကမင္စီ (အမ ိဳားသမားအဆင္႔)

ACF

Arbitration Council Foundation (ကေမၻမဒီားယမား)

AFFM-IUF

ျမန္မမာႏိုင္ငံ စိုက္ပ ိဳားေရားာႏွင္႔ လယ္သမမားမ မားအသင္ားခ ဳပ္

ALR

Action Labor Rights

CAC

Cambodia Arbitration Council

CBA

စုေပါင္ားေတမင္ားဆိုမႈသေဘမတူညီခ က္

CTUM

ျမန္မမာႏိုင္ငံအလုပ္သမမားသမဂၢမ မားအဖ႕ဲ ခ ဳပ္

ILO

ာႏိုင္ငံတကမအလုပ္သမမားအဖ႕ဲ ခ ဳပ္

MICS
MOLIP
SLDL

Myanmar Industries, Crafts and Services Trade Union
Federation
အလုပ္သမမား၊ လူဝင္မႈႀကီားၾကပ္ေရားာႏွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အမားဝန္ႀကီားဌမန
အလုပ္သမမားေရားရမအျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားဥပေဒ၊ ၂၀၁၂။ ၂၀၁၄
တင္ျပင္ဆင္။

TCB

ၿမိဳ႕နယ္ညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားအဖ႕ဲ

TLO

ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမမားဦားစီားဌမန အရမရိွ

UMFCCI
WCC

ျပည္ေထမင္စုသမၼတျမန္မမာႏိုင္ငံေတမ္၊ ကုန္သည္မ မားာႏွင္႔ စက္မႈလက္
မႈလုပ္ငန္ားရွင္မ မားအသင္ားခ ဳပ္
အလုပ္သမမားေရားရမလုပ္ညိွာႏိႈင္ားေရားေကမ္မတီ

4
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အဓိက အေၾကမင္ားအရမမ မား အက ဥ္ားခ ဳပ္
ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္ရွင္မ မားာႏွင့္ အလုပ္သမမားမ မား၏ ဥပေဒဆိုင္ရမ ရပိုင္ခင့္မ မားာႏွင့္ လိုက္နမရန္ဝတၱရမားမ မား
သည္ ယခင္အလုပ္သမမားဥပေဒာႏွင့္ စည္ားကမ္ားခ က္မ မားအေပၚ အေရားပါေသမ ျပန္လည္သံုားသပ္ျခင္ားာႏွင့္ ျဖည့္
စက္ျခင္ားမ မားေၾကမင့္ ၿပီားခဲ့ေသမာႏွစ္အနည္ားငယ္အတင္ား သိသမထင္ရွမားစမ ေျပမင္ားလဲသမားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ရပိုင္
ခင့္အသစ္မ မားကို လက္ေတ႕တင္ မည္သို႔အဓိပၸါယ္ဖင့္ဆိုမည္ဆိုသည္ာႏွင္႔ ကမကယ္မည္ဆိုသည္မွမ အလုပ္သ
မမား၊ လူဝင္မႈႀကီားၾကပ္ေရားာႏွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အမားဝန္ႀကီားဌမန (MOLIP) အတက္သမမကပဲ စတင္သောႏၶတည္ကမစ
အလုပ္သမမားအဖ႔အ
ဲ စည္ားမ မား၊ အလုပ္ရွင္အဖ႔အ
ဲ စည္ားမ မားာႏွင့္ လုပ္ငန္ားအသင္ားအဖ႔မ
ဲ မား၊ ျပည္တင္ားာႏွင့္ ာႏိုင္ငတ
ံ
ကမ အလုပ္သမမားအခင့္အေရား အုပ္စုမ မားအတက္ပါ ဦားစမားေပားကိစၥျဖစ္သည္။
၂၀၁၂ ခုာႏွစ္ အလုပ္သမမားေရားရမအျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားဥပေဒ (SLDL) သည္ လက္ရိွအလုပ္သမမားေရားရမ အ
ျငင္ားပမားမႈမ မားကို ေျဖရွင္ားသည္႔ စနစ္အျဖစ္ထူေထမင္ထမားရမ အလုပ္သမမားမ မားာႏွင္႔ အလုပ္ရွင္မ မားအၾကမား ကလ
ဲ ဲ
ေနမႈမ မားကို ညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖျခင္ား သို႔မဟုတ္ ခံုရံုားျဖင္႔စီရင္ျခင္ား (အာႏုဉမတစီရင္ျခင္ား) မွတဆင့္ ေျဖရွင္ားာႏိုင္ေစမည့္
အေရားႀကီားေသမနည္ားစနစ္အျဖစ္ လုပ္ေဆမင္ေနသည္။ SLDL သည္ လုပ္ငန္ားတစ္ခုတင္ စတင္ျဖစ္ေပၚေသမ အ
ျငင္ားပမားမႈကို အလုပ္သမမားေရားရမလုပ္ငန္ားညွိာႏိႈင္ားေရားေကမ္မတီ (WCC) ျဖင္႔ စတင္ေျဖရွင္ားၿပီား၊ မေျပလည္ပါက
ၿမိဳ႕နယ္အျငင္ားပမားမႈညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားအဖ႔ဲ (TCB) ထံ ဆက္လက္ေျဖရွင္ားရန္ာႏွင္႔ ထို႔ေနမက္ ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္ားေဒ
သႀကီားအဆင့္ ခံုသမမဓိအဖ႔ဲ (AB) ၊ ေနမက္ဆံုားတင္ အမ ိဳားသမားအဆင္႔ ခံုသမမဓိေကမင္စီ (AC) သို႔တင္ျပ ေျဖ
ရွင္ားာႏိုင္ေသမ အဆင္႔ဆင္႔ေျဖရွင္ားာႏိုင္သည္႔ လုပ္ငန္ားစဥ္ကို ေဖၚျပထမားသည္။ ရည္ရယ္ခ က္မွမ တရမားတေဘမင္
ရင္ဆိုင္ျခင္ားကို အစမားထိုားရန္အတက္ မွ တ၍ ျမန္ဆန္ေသမ လုပ္ငန္ားစဥ္တစ္ရပ္ကို ျဖည့္ဆည္ားေပားကမ သပိတ္
ေမွမက္ျခင္ား၊ အလုပ္ပိတ္ျခင္ားတို႔ေၾကမင့္ ျဖစ္ေပၚလမမည့္ ေငေၾကားဆိုင္ရမ ဆိုားက ဳိားသက္ေရမက္မႈကို ေလွ မ့ခ ေပား
ရန္ျဖစ္သည္။ စနစ္ကို ဝန္ႀကီားဌမန (MOLIP) က စီမံအုပ္ခ ဳပ္ေသမ္လည္ား မွ တေသမ ေျဖရွင္ားမႈကို လုပ္ေဆမင္
သည့္ လုပ္ငန္ားစဥ္တင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္ားေဒသႀကီားအဆင့္၊ ာႏိုင္ငံေတမ္အဆင့္ အဖ႔အ
ဲ စည္ားမ မား၏
သံုားပင္႔ဆိုင္ဖ႕ဲ စည္ားမႈတင္ အလုပ္သမမားာႏွင့္ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စမားလွယ္မ မား ပါဝင္သည္။
ထိုစနစ္ျဖင္႔ လုပ္ေဆမင္ေနေသမ အျငင္ားပမားမႈမ မားကို ချဲ ခမ္ားစိတ္ျဖမသံုားသပ္ျခင္ားတင္ ပါဝင္ေနသူမ မား၏ အျမင္ရႈ
ေဒါင့္တို႔ကိုပါ ေပါင္ားထည္႔ေပားျခင္ားျဖင္႔ အလုပ္သမမားေရားရမအျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားလုပ္ငန္ားစဥ္သည္ ထူားျခမား၍ အ
ေရားပါေသမက႑မွ ပါဝင္ေနေၾကမင္ား ျပသေနသည္။ ၂၀၁၆ အတင္ား TBC မ မားက အျငင္ားပမားမႈ ၁၂၀၀ ေက မ္
လက္ခံရရိွၿပီား လက္ခံရရွိေသမ အျငင္ားပမားမႈ အေရအတက္မွမ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနသည္။ TCB သို႔ ေရမက္
ရိွလမေသမ အျငင္ားပမားမႈမ မား၏ ၈၅ ရမခိုင္ာႏႈန္ားေက မ္မွမ ထိုအဆင့္တင္ပင္ ညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖျခင္ားျဖင့္ ေျပၿငိမ္ားေစခဲ့
သည္ဟု အစိုားရကိန္ားဂဏန္ားမ မားက ျပသေနသည္။ ၂၀၁၆ အတင္ား အျငင္ားပမားမႈ ၁၅၀ ခန္႔ သက္ဆိုင္ရမျပည္နယ္
ာႏွင္႔ တိုင္ားေဒသႀကီား ခံုသမမဓိအဖ႔ဲ (AB) သို႔ ေရမက္ရွိခဲ့ၿပီား ယင္ားအမႈမ မား၏ သံုားပံုာႏွစ္ပံုခန္႔မွမ အမ ိဳားသမားအဆင့္
ခံုသမမဓိေကမင္စီ (AC) သို႔ အယူခံတင္သင္ားခဲ့ၾကသည္။ အျငင္ားပမားမႈ အနည္ားငယ္ကို အယူခံတင္ရန္ သို႔မဟုတ္
ဥပေဒအရ ေဆမင္ရက္ရန္ တရမားစီရင္ေရားစနစ္သို႔ လႊဲေျပမင္ားေပားခဲ့သည္။ အျငင္ားပမားမႈ အေၾကမင္ားအရမမ မားမွမ
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လုပ္ခလစမာႏွင့္ အက ဳိားခံစမားခင့္မွသည္ လုပ္ငန္ားခင္ အေျခအေနအထိ က ယ္ျပန္႔ၿပီား အျငင္ားပမားမႈအမ မားစုမမွ
အလုပ္သမမားမ မားအမား အလုပ္ထုတ္ပယ္ျခင္ားာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။
သက္ဆိုင္သူမ မားက ေအမက္ပါနယ္ပယ္မ မားတင္ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားလုပ္ငန္ားစဥ္ တိုားတက္ေရားအတက္ အ
ၾကံျပဳခ က္မ မားတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ (၁) မည္သည့္အျငင္ားပမားမႈအမ ဳိားအစမားမ မားကို ၾကမားနမရမည္ ဟူေသမအခ က္
ာႏွင္႔သက္ဆိုင္သည့္ ရွင္ားလင္ားေသမ နယ္ပယ္မ မား၊ (၂) ဆံုားျဖတ္ခ က္ခ မွတ္ေသမလုပ္ငန္ားစဥ္တင္ တသမတ္တည္ား
က မႈာႏွင့္ ပေရမ္ဖက္ရွင္နယ္ပီသမႈ၊ (၃) ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားကို ထိထိေရမက္ေရမက္ သက္ဝင္လိုက္နမမႈရွိျခင္ား၊ (၄)
သံုားပင္႔ဆိုင္အဖ႔ဝ
ဲ င္မ မားကို မွ တစမ ေရားခ ယ္ျခင္ား၊ (၅) ထိေရမက္ေသမ စီမံအုပ္ခ ဳပ္မႈာႏွင့္ စမ္ားေဆမင္ရည္၊ (၆) ပိုမို
ပင့္လင္ားျမင္သမမႈာႏွင့္ တမဝန္ယူမႈ တို႔ျဖစ္သည္။ အထူားသျဖင့္ ၂၀၁၆ ာႏွစ္ကုန္ပိုင္ား ခံုသမမဓိေကမင္စီ အဖ႔ဝ
ဲ င္မ မား
ေရားခ ယ္ျခင္ားလုပ္ငန္ားစဥ္ာႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္သူမ မား၏ စိုားရိမ္မႈမ မားက အဆိုပါအဖ႔၏
ဲ တရမားဝင္မႈအေပၚ
အလုပ္သမမားမ မား၏ စိတ္ခ ယံုၾကည္မႈကို သက္ေရမက္မႈမ မားရိွခဲ႔သည္။
ျမန္မမာႏိုင္ငံအေနာႏွင့္ အလုပ္သမမားေရားရမ အျငင္ားပမားမႈမ မားေျဖရွင္ားရမတင္ အမားေကမင္ားၿပီား ထိေရမက္ေသမ နည္ား
လမ္ားမ မားကို ေသခ မေစျခင္ားသည္ ျပည္တင္ား အလုပ္သမမားမ မားာႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ မား၏ အက ိဳားစီားပမားသမမကပဲ ပိုမို
က ယ္ျပန္႔ေသမ ာႏိုင္ငံတကမစီားပမားေရားအသိုင္ားအဝိုင္ားာႏွင္႔လည္ားသက္ဆိုင္ေနပါသည္။ အလမားအလမရွိေသမ အ
ဝယ္မ မား (buyers) ာႏွင္႔ ရင္ားာႏွီားျမွပ္ာႏွံသူမ မားသည္ စန္႔စမားရမႈမ မားာႏွင္႔ မေရရမမႈေလွ မ့ခ ေရားာႏွင္႔ အလုပ္သမမားမ မား၊ အ
လုပ္ရွင္မ မား၏ ရပိုင္ခင့္ာႏွင့္ ကတိကဝတ္မ မား ထိန္ားသိမ္ားမႈရွိေရား နည္ားလမ္ားအျဖစ္ ထိေရမက္ေသမ အျငင္ားပမားမႈေျဖ
ရွင္ားေရားစနစ္ကို အၿမဲတမ္ားတန္ဖိုားထမားၾကသည္။ ျမန္မမာႏိုင္ငံတင္ အသစ္ျဖစ္ေပၚလမေသမ လုပ္ငန္ားစဥ္တင္ ပိုမို
ေကမင္ားမန္ေအမင္ လုပ္ေဆမင္ရန္ လိုအပ္သည့္ နယ္ပယ္မ မားရွိေနေသမ္လည္ား ပါဝင္ေဆမင္ရက္သူမ မားတင္ အ
ေတ႕အၾကံဳာႏွင့္ ဗဟုသုတမ မား ရရွိလမသည့္အေလွ မက္ ာႏိုင္ငံ၌ လုပ္ငန္ားမ မား၏ ဆက္ဆံေရား တိုားတက္ေကမင္ားမန္
ေရားတင္ အဓိကက ေသမက႑မွ ပါဝင္လမမည္႔ အလမားအလမရွိေနသည္။ ကမၻမ႔အသိုင္ားအဝိုင္ားသည္ ထိုစနစ္အ
ေပၚ သိရွိလမရန္ာႏွင္႔ နမားလည္သေဘမေပါက္မႈကို တိုားျမွင့္ရန္အတက္ က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခ ိတ္ဆက္ဆက္ဆံ
ျခင္ားမွတဆင့္ လုပ္ငန္ားစဥ္အမားေကမင္ားေအမင္ ပံ့ပိုားေပားာႏိုင္သည္။ အထူားသျဖင့္ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရား လုပ္
ေဆမင္ခ က္မ မားာႏွင့္ ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားာႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုပင့္လင္ားျမင္သမျခင္ားသည္ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရား လုပ္
ငန္ားစဥ္၏ တမဝန္ယူမႈာႏွင့္ ထိေရမက္မႈတို႔ တိုားတက္ျခင္ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။
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နိဒ ါန္ား
ျမနမမာႏိုင္ငံံ
ထညေဖမေန

ည ျမနဆနေ

မ လူမႈစီးပမီးဆိုင္ငံရမ၊ ာႏိုင္ငံံေရီးဆိုင္ငံရမ ေျပမံီးလဲမႈမ မီးကိုင္င အေကမံအ

ည့အေလ မက ာႏိုင္ငံံ၏စီးပမီးေရီးလငပံနီးမ မီးႀကီးထမီးေအမံ လငပာႏိုင္ငံစမီး

မမီးမ မီးာႏံ့ အလငပရံမ မီး၏ ရပိုင္ငံခံ့မ မီးကိုင္င မည
ေ

မ အခ ကေပၚတံ တစိုင္တတပိုင္ငံီးမူတညမညျဖစ

ိုင္င႔အ

ည။ ရံီးာႏီးျမပာႏ

ခ ယစရမမ မီးာႏံ့ စန႔စမီးရမည႔အခ ကမ မီးကိုင္င အကဲျဖတေန
လငပ

မီးထငအေပၚ မခိုင္ငေနရ

ိုင္အမတျပဳ၍ မည

ည အလငပ

ိုင္င႔ ကမကယေပီး

ညဟူ

ူမ မီးက ၎တိုင္င႔အတက ေရီး

ည့အေလ မက အထူီး

ျဖံ့ ႀကီးမမီးေ

မ

ည့ ထငတလငပေရီးလငပံနီးမ မီးအတက ေရရညစီးပမီးေရီးအလမီးအလမ

မ မီးအေပၚ စိုင္တခ ယငၾကညရမႈကိုင္င တညေဆမကရမတံ အလငပရံ - အလငပ
ထိုင္ေရမကစမ ေျဖရံီးရန အေထမကအကူျပဳ

မမီးပဋိုင္ပကၡကိုင္င ျမနဆန

ည့ အျံံီးပမီးမႈေျဖရံီးေရီးစနစတစခငလိုင္ငအပ

ည။

ျမန္မမာႏိုင ္ငံရ ိ အလုပ ္သမမားေရားရမ ဆက္ဆံေရား - ယခင္ာႏင့္ ယခု
ျမန္မမာႏိုင္ငံမွ အလုပ္သမမားေရားရမဆက္ဆံေရားသည္ ာႏွစ္ေပါင္ားမ မားစမ အမဏမရွင္ပံုစံ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီား ကလ
ဲ မ
ဲ ႈမ မားကို
ညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖရန္ာႏွင့္ ေတမင္ားဆိုခ က္မ မား၊ လိုအပ္ခ က္မ မားကို ဖလွယ္ရန္ အလုပ္သမမားေရားရမ ေတ႕ဆံုေဆားောႏား
သည့္ စီမံခန္႔ခေ
ဲ ရားယဥ္ေက ားမႈ မရိွခဲ႔ေပ။ ၎မွမ တရမားမွ တမႈမရိွဟု ခံစမားသမားရရန္ာႏွင္႔ အျငင္ားပမားမႈမ မား အျဖစ္သ႔ ို
ကူားေျပမင္ားသမားမည့္ သေဘမကျဲ ပမားမႈမ မားကို တမားဆီားရမတင္ အေရားႀကီားေသမ စီမံခန္႔ခ႕ဲ မႈျဖစ္သည္။ တပ္မေတမ္
အုပ္ခ ဳပ္ေရားေအမက္တင္ (၁၉၆၂ - ၂၀၁၁) အလုပ္သမမားမ မားအေနျဖင္႔ ၎တို႔၏ ရပိုင္ခင့္ာႏွင့္ အက ဳိားစီားပမားမ မား
ကို ကမကယ္ရန္အတက္ စုစည္ားျခင္ားကို တမားျမစ္ခဲ့ၿပီား စုေပါင္ားညိွာႏိႈင္ားသည္႔ ပံုစံမရွိခဲ့ေပ။
၂၀၁၁ ေနမက္ပိုင္ားတင္မူ အလုပ္သမမားဥပေဒမ မားစမကို ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီား ဥပေဒအသစ္မ မားကိုလည္ား ေရားဆခ
ဲ ဲ့သည္။
၂၀၁၁ အလုပ္သမမားအဖ႔အ
ဲ စည္ားဆိုင္ရမ ဥပေဒသည္ ာႏွစ္ေပါင္ားငါားဆယ္ေက မ္တမားျမစ္ထမားခဲ႔ေသမ

အလုပသ
္

မမားသမဂၢမ မား ဖ႔စ
ဲ ည္ားမႈကို ခင့္ျပဳခဲ့သည္။ ရလဒ္အမားျဖင္႔ အလုပ္သမမားသမဂၢမ မား ဖံ႔ၿဖိဳားလမခဲ့သည္။ ျမန္မမာႏိုင္ငံ
အလုပ္သမမား၊ လူဝင္မႈႀကီားၾကပ္ေရားာႏွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အမားဝန္ႀကီားဌမန၏အဆိုအရ ၂၀၁၇ ဧၿပီလအထိ မွတ္ပံုတင္
ထမားေသမ အလုပ္သမမားသမဂၢအေရအတက္ ၂၄၁၄ ခု (အေျခခံ အဖ႔အ
ဲ စည္ား ၂၂၆၁၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အဖ႔အ
ဲ
စည္ား ၁၂၅၊ ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္ားေဒသႀကီားအဆင့္အဖ႔အ
ဲ စည္ား ၁၉၊ စုေပါင္ားထမားေသမ အသင္ားအဖ႔ဲ ၈၊ အသင္ားခ ဳပ္
၁) ရွိသည္။1 လုပ္ငန္ားရွင္ အဖအ
ဲ စည္ားမ မားကိုပါ ဖ႔စ
ဲ ည္ားခဲ့ေသမ္လည္ား အေရအတက္ (၂၉) ခုသမရိွ၍ နည္ားပါား

1

MOLIP, 2017. www.mol.gov.mm/mm/departments/department-of-labour/dol-manpower-statistics-division/emp-asso-

lists/.
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သည့္အျပင္ အမ မားစုမွမ တကယ္စစ္မွန္ေသမ အလုပ္ရင
ွ ္အဖ႔အ
ဲ စည္ားမ ဳိားမဟုတ္ပဲ စီားပမားေရားအသင္ားအဖ႕ဲ မ မားသမ
ျဖစ္ၾကသည္။2
အလုပ္သမမားမ မား၊ အလုပ္ရွင္မ မားာႏွင္႔ အဆင္႔အမ ိဳားမ ိဳားမွ MOLIP ဝန္ထမ္ားမ မားသည္ အလုပ္သမမား ဥပေဒသစ္မ မား
တင္ ေဖၚျပထမားေသမ ရပိုင္ခင့္မ မားာႏွင့္ လိုက္နမရန္ကတိကဝတ္မ မားကို ေလ့လမေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ တခါတရံ
အလုပ္သမမားေရားရမဥပေဒမ မားကို နမားလည္သေဘမေပါက္မႈမရွိျခင္ားေၾကမင္႔ အျငင္ားပမားမႈမ မားျဖစ္ေပၚတတ္သည္႔
ျပင္ အလုပ္သမမားေရားရမဥပေဒမ မားကို ျပန္လည္သံုားသပ္မႈမ မားာႏွင္႔ ျပဌမန္ားခ က္အသစ္မ မားထည္႔သင္ားျခင္ားမမား
ဆက္လက္လုပ္ေဆမင္ေနရမ ၎တို႔အတက္ လိုအပ္ခ က္မ မားကို အေကမင္အထည္ေဖမ္ရင္ား အျငင္ားပမားမႈမ မား
ထက္ေပၚလမေလ့ရွိသည္။ အေကမင္ားဆံုား ာႏိုင္ငံတကမအေကမင္ားဆံုားလုပ္ထံုားလုပ္နည္ားမ မားအရ သတ္မွတ္ထမား
သည့္ မွန္ကန္ေသမ စုေပါင္ားေတမင္ားဆိုမႈသေဘမတူညီခ က္မ မား ရွမားပါားေနဆဲျဖစ္ေသမ္လည္ား အလုပ္သမမားသမ
ဂၢမ မားာႏွင့္ အလုပ္သမမားရပိုင္ခင္႔ဆိုင္ရမ အင္န္ဂ ီအိုမ မား ဖံ႔ၿဖိဳားလမမႈသည္ အလုပ္သမမားမ မားအမား အလုပ္ရွင္မ မားာႏွင႔ ္
ဆက္သယ္ညွိာႏိႈင္ားေဆမင္ရက္ာႏိုင္စမ္ားအပါအဝင္ ၎တို႔၏

ရပိုင္ခင့္မ မားကိုသိရွိမႈတို႔

တိုားျမင့္လမေစရန္ အ

3

ေထမက္အကူျပဳသည္။ အလုပ္သမမားအဖ႔အ
ဲ စည္ားမ မား၏ အရယ္အစမားာႏွင့္ လက္လွမ္ားမွီမႈတို႔ ႀကီားထမားလမသည့္
အေလွ မက္ အလုပ္ရွင္ာႏွင္႔ အလုပ္သမမားမ မားအတက္ အခ ိန္တိုတိုာႏွင္႔ မွ တေသမရလဒ္မ မား ေဖၚထုတ္ေပားာႏိုင္မည့္
အမားေကမင္ား၍ ထိေရမက္ေသမ ပဋိပကၡေျဖရွင္ားေရားလုပ္ငန္ားစဥ္ကို အလုပ္ရွင္ာႏွင္႔ အလုပ္သမမားာႏွစ္ဖက္စလံုားမွ
လက္လွမ္ားမီေစရန္ ပိုမိုလိုအပ္လမသည္။

2

ILO ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား

3

Solidarity Center ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား

BSR | Labor Disputes in Myanmar: From Workplace to Arbitration Council

9

အလုပသ
္ မမားေရားရမ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွငား္ ေရားလုပင
္ န္ားစဥ္
အလုပ္သမမားေရားရမ အျငင္ားပမားမႈ ေျဖရွင္ားေရားဥပေဒ (SDLD) ကို ၂၀၁၂ တင္ ျပဌမန္ားခဲ့ၿပီား ေဖၚျပထမားေသမ ရည္
ရယ္ခ က္မ မားတင္ အလုပ္သမမားမ မား၏ ရပိုင္ခင့္ာႏွင့္ ေအားခ မ္ားေသမ အလုပ္ခင္ေနရမမ မားကို ထိန္ားသိမ္ားေစမင့္
ေရွမက္ေရား၊ အလုပ္ရွင္ာႏွင့္ အလုပ္သမမား အျငင္ားပမားမႈကို တရမားမွ တစမ ေျဖရွင္ားျခင္ားျဖင့္ ရပိုင္ခင့္မ မားကို မွ တစမ၊
မွန္ကန္စမ၊ ျမန္ဆန္စမ ရရွိေစေရားတို႔ ပါဝင္သည္။4 သမိုင္ားေၾကမင္ားအရ အလုပ္ရွင္ာႏွင့္ အလုပ္သမမား အျငင္ားပမား
မႈမ မားမွမ ၁၉၂၉ ဝါဏိဇၹပဋိပကၡအက္ဥပေဒအရ အႀကံဳားဝင္ၿပီား အမႈတစ္ခုသည္ ဥပေဒပညမရွင္မ မားပါဝင္ေသမ
ဝါဏိဇၹပဋိပကၡေျဖရွင္ားေရားခံုရံုားသို႔ေရမက္ရွိရန္ အဆင့္အေတမ္မ မားမ မားကို ျဖတ္သန္ားရသည္။ ၁၉၆၂ ေနမက္ပိုငား္
တင္ ထိုစနစ္ကို ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီား အလုပ္သမမားသမဂၢမ မားကို ဖ႔စ
ဲ ည္ားခင့္မျပဳေတမ့ပဲ အလုပ္ရွင္ာႏွင့္ အလုပ္သမမား
အၾကမား အျငင္ားပမားမႈမွန္သမွ ကို အစိုားရက ႀကီားၾကပ္ေသမ အလုပ္သမမားေကမ္မတီမ မားမွတဆင့္ ေျဖရွင္ားခဲသ
့ ည္။5
၂၀၁၂ SDLD ျဖင္႔ ၁၉၂၉ ဝါဏိဇၹပဋိပကၡအက္ဥပေဒကို အစမားထိုားခဲ႔သည္။
SDLD သည္ လုပ္ငန္ားခင္အဆင့္၊ ၿမိဳနယ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္ားေဒသႀကီားအဆင့္၊ ာႏိုင္ငံအဆင့္တင္ ေျဖရွင္ားရန္
နည္ားစနစ္မ မားျဖင့္ လုပ္ငန္ားစဥ္တစ္ခုကိုေရားဆထ
ဲ မားၿပီား ထိုလုပ္ငန္ားစဥ္မွတဆင့္ သက္ဆိုင္သူမ မားသည္ တစ္ဦား
ခ င္ားာႏွင့္ စုေပါင္ားအျငင္ားပမားမႈမ မားကို တင္ျပာႏိုင္ၿပီား သေဘမတူညီမႈရရွိေအမင္ က မ္ားက င္သူမ မားထံမွ အၾကံဥမဏ္
ာႏွင့္ ပံ့ပိုားမႈမ မားကိုရယူသည္။ ယင္ားဥပေဒအရ အလုပ္ရွင္ာႏွင့္ အလုပ္သမမားတစ္ဦား သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပိုေသမ အ
လုပ္သမမားမ မားအၾကမား အျငင္ားပမားျခင္ားကို တစ္ဦားခ င္ားအျငင္ားပမားမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီား အလုပ္ရွင္ (သို႔မဟုတ္
လုပ္ငန္ားရွင္အဖ႕ဲ အစည္ား) ာႏွင္႔ အလုပ္သမမားအဖ႕ဲ အစည္ားတို႔အၾကမား အျငင္ားပမားျခင္ားကို စုေပါင္ားအျငင္ားပမားမႈဟု
သတ္မွတ္သည္။6
လုပ္ငန္း ညိွိႏိႈင္းေရး
ေကာ္မတီ

ၿမိိဳ ႕နယ္
ညိွိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရး အဖြဲ

ခံုသမာဓိ အဖြဲ႔

ခံုသမာဓိ ေကာင္စီ

အလုပ ္သမမားေရားရမ လုပ ္ငန္ား ညွာႏ
ိ ိႈင ္ားေရားေကမ္မတီ (WCC)
အလုပ္သမမားမ မားာႏွင့္ စီမံအုပ္ခ ဳပ္မႈအပိုင္ားတို႔ အၾကမား မေၾကလည္မႈမ မား ျဖစ္ေပၚလမလွ င္ ေျဖရွင္ားရန္ ပထမဆံုား
ႀကိဳားပမ္ားမႈအေနျဖင္႔ အလုပ္သမမားာႏွင့္ စီမံခန္႔ခေ
ဲ ရားအပိုင္ားအၾကမား တိုက္ရိုက္ေစ႔စပ္ညိွာႏိႈင္ားျခင္ားျဖင့္ လုပ္ေဆမင္
သည္။ SDLD အရ အလုပ္သမမား ၃၀ ေက မ္ရွိေသမ အလုပ္ရွင္မ မားသည္ မေက လည္မႈမွန္သမွ ကိုင္တယ္ ညွိာႏိႈငား္
ရန္ာႏွင့္ စုေပါင္ားသေဘမတူညီခ က္မ မားကို ေစ့စပ္ညွိာႏိႈင္ားရန္အတက္ အလုပ္သမမားေရားရမလုပ္ငန္ားညိွာႏိႈင္ား ေရားေကမ္

4

အလုပ္သမမားေရားရမ အျငင္ားပမားမႈ ေျဖရွင္ားေရားဥပေဒ (ျပည္ေထမင္စု လႊတ္ေတမ္ အမွတ္ ၅/ ၂၀၁၂)၊ ၂၈ မတ္လ ၂၀၁၂။

5

ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား

6

SDLD ဥပေဒ အခနီး(၁) ပငဒမ ၂ (ဎ) (ဏ)
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မတီ (WCC) ကို ဖ႔စ
ဲ ည္ားရန္ လိုအပ္သည္။7 WCC တင္ အလုပ္ရွင္၏ ကိုယ္စမားလွယ္ာႏွစ္ဦားာႏွင့္ အလုပ္သမမားမ မား၏
ကိုယ္စမားလွယ္ာႏွစ္ဦားတို႔ျဖင္႔ စုစုေပါင္ားေကမ္မတီဝင္ေလားဦားပါဝင္သည္။ အလုပ္သမမားကိုယ္စမားလွယ္မ မားသည္ အ
လုပ္သမမားအဖ႔အ
ဲ စည္ားမ မားမွ ျဖစ္ရန္လိုၿပီား သမဂၢမ မားမရွိပါက အလုပ္သမမားမ မားက ေရားခ ယ္တင္ေျမွမက္ရမည္
ျဖစ္သည္။8
WCC သည္ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားလုပ္ငန္ားစဥ္၏ ပထမဆံုားအဆင့္ျဖစ္ၿပီား အကယ္၍ ယင္ားအဖ႔မ
ဲ မားကသမ
ေကမင္ားမန္ေသမ စိတ္ရင္ားေစတနမျဖင့္ ထိေရမက္စမ ေဆမင္ရက္ပါက အျငင္ားပမားမႈအမားလံုားနီားပါားကို WCC အ
ဆင့္တင္ ေျဖရွင္ားာႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ မ္လင့္ေၾကမင္ားကို အလုပ္ရွင္ာႏွင့္ အလုပ္သမမား ာႏွစ္ဖက္စလံုားမွ သက္ဆိုငသ
္ ူ
မ မားစမက ထုတ္ေဖမ္ျပမၾကမားၾကသည္။9

“တမားဆီားကမကယ္ျခင္ားသည္ ကုသျခင္ားထက္ ပိုေကမင္ားသည္။ အျငင္ားပမားမႈမ မားကို
ပထမဆံုားျဖစ္ပမားသည္႔ ေနရမတင္ တမားဆီားာႏိုင္လွ င္ ပိုေကမင္ားသည္”
ရန္ကုန္ ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ ၊ အဖ႔ဝ
ဲ င္

7

MOLIP အဆိုင္ငအရ SDLD ဥပေဒ

ည

ျခံီး)
8

SDLD အခန္ား ၂ ပုဒ္မ ၃

9

MICS, WCC ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ားမ မား

တဳတံီးက႑မလလ
ဲ ံ က႑အမီးလငီးအေပၚ

ကေရမက

ည (MOLIP ေတ႕ဆငေမီးျမန ီး
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သို႔ရမတင္ အလုပ္ခင္အမ မားစုတင္ WCC မ မားကို ဖ႔စ
ဲ ည္ားထမားျခင္ားမရွိဟု သက္ဆိုင္သူမ မားက အစီရင္ခံၾကသည္။10
မဂၤလမဒံုၿမိဳ႕နယ္မွ အလုပ္သမမားသမဂၢအဖ႔ဝ
ဲ င္တစ္ဦားက ထိုၿမိဳ႕နယ္အတင္ားရွိ က႑အမားလံုားမွ အၾကမ္ားဖ င္ား စက္
ရံုေပါင္ား ၁၀၀၀ ေက မ္တင္ ခန္႔မွန္ားေျခ ၃၀ မွ သမ WCC ဖ႔စ
ဲ ည္ားထမားသည္ဟု ေျပမၾကမားသည္။11 ထို႔အျပင္ အလုပ္
ခင္အခ ဳိ႕သည္ မွန္ကန္ေသမ ကိုယ္စမားျပဳမႈမရွိျခင္ားာႏွင့္ မွန္ကန္ေသမစိတ္ရင္ားေစတနမျဖင္႔ ပါဝင္မႈမရွိျခင္ားတိ႔ ု
ေၾကမင့္ စမရက္ေပၚတင္ အမည္ခံမွ သမရွိၿပီား လက္ေတ႕လုပ္ေဆမင္မႈမရိွေသမ WCC မ မားကို ဖ႔စ
ဲ ည္ားထမားၾက
သည္။ SDLD သည္ အလုပ္သမမား ကိုယ္စမားလွယ္မ မား ေရားခ ယ္ေရားလုပ္ငန္ားစဥ္အမား မည္သို႔လုပ္ေဆမင္ရမည္ကို
သတ္မွတ္ထမားျခင္ားမရွိေသမေၾကမင့္ တခါတရံအလုပ္ရွင္မ မားကိုယ္တိုင္က ေရားခ ယ္လိုက္ၾကရမ WCC ၏ ထိ
ေရမက္မႈကို သိသမစမအမားနည္ားသမားေစသည္။ အခ ဳိ႕အလုပ္ရွင္မ မားကလည္ား ၎တို႔အေနာႏွင့္ WCC ကို ဖ႔စ
ဲ ည္ား
ရန္ ႀကိဳားစမားေသမ္လည္ား အဖ႔ဝ
ဲ င္ေရားခ ယ္ျခင္ားကို မည္သို႔စီမံရမည္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမမားမ မား၏ မေက လည္မႈ
မ မားကို WCC သို႔ တင္ျပလမာႏိုင္ေရားကို မည္သို႔ေသခ မေအမင္ ျပဳလုပ္ရမည္ စသည္တို႔ကို ေသခ မမသိေၾကမင္ား
ေျပမၾကမားၾကသည္။
အထည္ခ ဳပ္စက္ရံုမ မားသည္ WCC ာႏွင့္ပတ္သက္၍ ာႏိုင္ငံတကမေဖမက္သည္မ မား၏ ပိုမိုအမရံုစိုက္မႈကို ခံယရ
ူ
ေသမေၾကမင့္ အခ ဳိ႕က WCC ဖ႔စ
ဲ ည္ားရန္ ႀကိဳားစမားၾကသည္။ သို႔ရမတင္ WCC မ မားကို ဖ႔စ
ဲ ည္ားထမားေသမ အလုပ္ခင္
မ မားမွမပင္ အလုပ္သမမားမ မားက WCC ဆိုတမ ဘမလဲ၊ ဘမေတလုပ္သလဲ ဆိုသည္ကို မ မားေသမအမားျဖင့္ မသိရွိ
ၾကေပ။12 ာႏိုင္ငံသမားပိုင္စက္ရံုမ မားတင္ WCC မ မားမွမ မရွိသေလမက္ျဖစ္ၿပီား လုပ္ငန္ားတင္ားဆက္ဆံေရားာႏွင့္ အလုပ္
ရွင္ - အလုပ္သမမား ေတ႕ဆံုေဆားောႏားျခင္ားတို႔အေပၚ နမားလည္သေဘမေပါက္မႈ အလန္နည္ားပါားသည္။13

“ျမန္မမလူမ ဳိား ပိုင္ရွင္ေတက ေစ့စပ္ညွိာႏိႈင္ားမႈနဲ႔ အလုပ္သမမားသမဂၢ ဘမေၾကမင့္လိုအပ္တယ္
ဆိုတမကို နမားမလည္ၾကဘူား။ သူတို႔က မိသမားစုလို ခင္ဗ မားကို ၾကည့္ရႈေစမင့္ေရွမက္မယ္လို႔
ေျပမလိမမ
္႔ ယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆာႏၵျပတမ ၿပီားသမားရင္ ဘမတိုားတက္မႈမွ မရွိဘူား” CTUM

ယခုအခ ိန္ထိမူ ခိုင္မမေသမ အလုပ္သမမားသမဂၢမ မား ရွိသည့္ အလုပ္ဌမနမ မားတင္ WCC မ မား ပိုမိုထိေရမက္စမ
လုပ္ေဆမင္ေနသည္႔သေဘမကို ေတ႕ရသည္။ အဘယ္ေၾကမင္႔ဆိုေသမ္ အလုပ္သမမားသမဂၢမ မားသည္ WCC မမား
ဖ႔စ
ဲ ည္ားမႈကို ကူညီာႏိုင္ျခင္ား၊ ကိုယ္စမားလွယ္ ေရားခ ယ္ျခင္ားအတက္ မူေဘမင္ကို ျဖည့္ဆည္ားေပားာႏိုင္ျခင္ား၊ စိုားရိမ္မႈာႏွင့ ္
မေက လည္မႈမ မားကို ဆက္သယ္သိရွိာႏိုင္ျခင္ား တို႔ေၾကမင့္ျဖစ္သည္။14

10

Action Labor Rights (ALR), CTUM, Solidarity Center, WCC ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ားမ မား။

11

ALR ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။

12

Solidaridad ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။

13

CTUM, MICS/AFFM ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ားမ မား။

14

CTUM, FIDH, MICS/AFFM, Solidarity Center, WCC ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ားမ မား။
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“WCC အဖ႔ဝ
ဲ င္ေတကို ဒီမိုကေရစီနည္ားက ေရားခ ယ္ခဲ့ရင္ေတမင္ အလုပ္သမမားသမဂၢ
မရွိရင္ အလုပ္သမမားေတ ဘမကိုလိုအပ္တယ္၊ သူတို႔ ဘမလုပ္ရမယ္ဆိုတမကို
ဘယ္လိုလုပ္ သိမွမလဲ” Solidarity Center

အခ ဳိ႕ WCC မ မားသည္ သီတင္ားတစ္ပတ္၊ ာႏွစ္ပတ္တိုင္ားတင္ ပံုမွန္အစည္ားအေဝားမ မား က င္ားပေလ့ရွိၿပီား အခ ိဳ႕ကမူ
လိုအပ္ေသမအခ ိန္တင္ ေခၚယူစည္ားေဝားၾကသည္။ WCC ေကမ္မတီဝင္မ မားက ၎တို႔သည္ အလုပ္ရွင္ာႏွင့္ အလုပ္
သမမားအၾကမားမွ ကိစၥရပ္ ၅၀ - ၉၀ ရမခိုင္ာႏႈန္ားကို ေျဖရွင္ားေပားာႏိုင္စမ္ားရွိၿပီား WCC သည္ အလုပ္သမမားရပိုင္ခင့္မ မား
ကို ကမကယ္ရန္အတက္ အေရားႀကီားသည့္ စနစ္အျဖစ္ ျဖည့္ဆည္ားေပားသည္ဟု ေျပမၾကမားၾကသည္။15

“WCC ကို မစတင္ရေသားခင္က အလုပ္ရွင္ေတဟမ သူတို႔လုပ္ခ င္ရမကို လုပ္ခဲ့ၾကတယ္”
WCC အဖ႔ဝ
ဲ င္မ မား

WCCs ဖ႔စ
ဲ ည္ားမႈသည္ ထိေရမက္ေသမ အလုပ္သမမားစီမံခန္႔ခေ
ဲ ရား ေတ႕ဆံုေဆားောႏားမႈကို ဖန္တီားေရားအတက္ မရွိ
မျဖစ္ လိုအပ္ေသမအဆင့္ျဖစ္သည္ဟု အလုပ္သမမားအဖ႔အ
ဲ စည္ားမ မားာႏွင့္ အလုပ္သမမားသမဂၢ အဖ႔ဝ
ဲ င္မ မားက ရႈ
ျမင္ၾကသည္။ အခ ဳိ႕ကိစၥရပ္မ မားတင္ အထူားသျဖင့္ အလုပ္သမမားသမဂၢ မရွိေသမေနရမမ မား၌ အလုပ္ရွင္က WCC
ဖ႔စ
ဲ ည္ားေရားကို ပူားေပါင္ားေဆမင္ရက္မႈ မရွိသည့္အခါတင္ ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္သမမား ဦားစီားဌမန အရမရွိမ မား (TLOs) ထံမွ
ကူညီပံ့ပိုားမႈကို ေတမင္ားဆိုၾကသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ညိွာႏိႈငား္ ဖ န္ေျဖေရားအဖ ဲ႕ (TCB)
SDLD အရ WCC ျဖင့္ ေျဖရွင္ား၍မရသည့္ အျငင္ားပမားမႈမ မားကို ၿမိဳ႕နယ္ညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားအဖ႔ဲ (TCB) ထံ ၾကမားနမ
ရန္ တင္ျပာႏိုင္သည္။ TCB တင္ အစိုားရကိုယ္စမားလွယ္ ၃ ဦား၊ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စမားလွယ္ ၃ ဦား၊ အလုပ္သမမားသမဂၢ
ကိုယ္စမားလွယ္ ၃ ဦား၊ ဂုဏ္သေရရိွပုဂၢိဳလ္ ၂ ဦား စုစုေပါင္ား ၁၁ ဦား 16 ပါဝင္ဖ႔စ
ဲ ည္ားထမားၿပီား သက္တမ္ား ၂ ာႏွစ္ျဖစ္သည္။
အျငင္ားပမားမႈမ မားကို အုပ္စုတစ္ခုစီမွ (အစိုားရ၊ အလုပ္ရွင္မ မား၊ အလုပ္သမမားသမဂၢ၊ ဂုဏ္သေရရိွပုဂၢိဳလ္) ကိုယ္စမား
လွယ္တစ္ဦားစီ ပါဝင္ေသမ ေလားဦားအဖ႕ဲ ျဖင့္ ၾကမားနမရသည္။17 စိန္ေခၚမႈ ပိုမ မားေသမ အျငင္ားပမားမႈမ မားတင္မူ အုပ္စု

15

WCC ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။

16

SDLD ဥပေဒအရ အဆိုင္ငပါ ၈ငဏ

လကခေ

မ

ေရရိုင္ပငဂိုင္ဳလမ မီး

ည အလငပရံ အဖ႔အ
ဲ စညီးမ မီးာႏံ့ အလငပ

ူ ျဖစရမည (SDLD ဥပေဒ အခနီး ၃ ပငဒမ ၁၀-ံ)။ ရနကငန AB မ ဂငဏ

ခ ဳပေဟမံီး အပါအဝံ ဝနႀကီးဌမန အၿံိုင္မီးစမီးအရမရိုင္မ မီးျဖစ
17

TCB အဖ႔ဝ
ဲ ံ မညမ ပါဝံ

ံ့

ည ဟူေ

မမီး အဖ႔အ
ဲ စညီးမ မီးက ယငၾကည

ေရရိုင္ပငဂိုင္ဳလ ာႏစဦီးစလငီးမမ ညႊနၾကမီးေရီးမ ီး

ည။

မ တံျပမႈမ မီး ကျဲ ပမီးေန

ည။ အခ ဳိုင္႕က

ငီးဦီး

မ လိုင္ငအပ

ညဟငဆိုင္င

ည။
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တစ္ခုစီမွ ကိုယ္စမားလွယ္ ာႏွစ္ဦားစီ ပါဝင္ေသမ ရွစ္ဦားအဖ႕ဲ ျဖင့္ ၾကမားနမရန္ ေတမင္ားဆိုရသည္။ ၾကမားနမမႈတင္ အဖ႕ဲ
ဝင္မ မား အလွည့္က ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚရသည္။
လက္ေတ႔တင္မူ အျငင္ားပမားမႈာႏွင့္ ကိစၥရပ္မ မားစမကို WCC ျဖင့္ ေျဖရွင္ားျခင္ားထက္ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမမားဦားစီားဌမန
အရမရွိမ မားထံ တိုက္ရိုက္တင္ျပၾကသည္။ အထူားသျဖင့္ WCC (အမည္ခံျဖစ္ေစ၊ လက္ေတ႔ျဖစ္ေစ) မရွိေသမအ
ခါာႏွင့္ အလုပ္သမမားမ မား၏ အက ဳိားစီားပါားကိုကိုယ္စမားျပဳရန္ WCC ကို မယံုၾကည္ရေသမအခါတင္ ယင္ားသို႔ျဖစ္ေလ့
ရွိၿပီား TLO မ မားထံ တိုက္ရိုက္ဆက္သယ္ တင္ျပၾကသည္။18 TLO မ မားသည္ ဝန္ႀကီားဌမန (MOLIP) ၏ ၿမိဳ႕နယ္အ
ဆင့္ရံုားမ မားတင္ ရံုားထိုင္ေသမ ဝန္ထမ္ားမ မားျဖစ္ၾကၿပီား ထက္ေပၚလမသည့္ အလုပ္သမမားေရားရမ ေမားခန္ားမ မား သို႔မ
ဟုတ္ ကိစၥရပ္မ မားမွန္သမွ အတက္ ပထမဆံုားဆက္သယ္ေဆမင္ရက္ရသည္႔ေနရမအျဖစ္ ထမ္ားေဆမင္ေနရသည္။
TLO မ မားသည္ အျငင္ားပမားမႈမ မားကို လက္ခံရန္ တမဝန္ရွိၿပီား TCB ၏ အတင္ားေရားမွ ားအျဖစ္လည္ား ေဆမင္ရက္ရ
သည္။
WCC မ မား မရွိသည့္၊ အလုပ္မျဖစ္သည့္ ကိစၥရပ္မ မားတင္ TCB သည္ အျငင္ားပမားမႈမ မားကို ေစ့စပ္ညွိာႏိႈင္ားရန္ ပထမ
ဆံုားအခင့္အလမ္ားအျဖစ္ ထိေရမက္စမ ေဆမင္ရက္ေပားသည္။ အက ဳိားဆက္အမားျဖင့္ ထိေရမက္ေသမ WCC ရွိ
ေသမေၾကမင့္ တိုက္ရိုက္ေစ့စပ္ညွိာႏိႈင္ား၍ရာႏိုင္ေသမ ေနရမမွအလုပ္သမမားမ မားထက္ WCC မရွိေသမေနရမမွ အ
လုပ္သမမားမ မားက ၎တို႔၏ အမႈမ မားကို TCB အဆင့္တင္ ေျဖရွင္ားရန္ အလမားအလမ ပိုမ မားသည္။19
အခ ဳိ႕ကိစၥရပ္မ မားတင္ အျငင္ားပမားမႈမ မားကို ၾကမားနမမႈမျပဳပဲ ေျဖရွင္ားရန္ TLO မ မားက ႀကိဳားစမားလမၾကသည္။ အထူား
သျဖင့္ အလုပ္သမမားေရားရမအျငင္ားပမားမႈဆိုင္ရမ ဥပေဒ SDLD အရ ေျဖရွင္ားျခင္ားထက္ အျခမားဥပေဒမ မားျဖင့္ ေျဖ
ရွင္ားရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆသည့္အခါမ မားတင္ ထိုသို႔ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ယင္ားသို႔ေသမ ကိစၥရပ္မ မားတင္ ပါဝင္
ပတ္သက္္သူမ မားအမား တိုက္ရိုက္အၾကံေပားျခင္ားျဖစ္ေစ၊ လမ္ားညႊန္မႈ ခံယူရန္အတက္ သက္ဆင
ို ္ရမအစိုားရဌမနသိ႔ ု
လႊဲေျပမင္ားျခင္ားျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ာႏိုင္သည္။20

“တစ္ခ ဳိ႕ကိစၥေတက ဥပေဒအရ ရွင္ားလင္ားမႈ ရွိတယ္။ ဒါေၾကမင့္ အမ မားႀကီားေျပမစရမ
မလိုဘူား။ အလုပ္သမမား ဦားစီားဌမနအရမရွိက ဥပေဒက ဒီလိုရွိတယ္၊ သူတို႔
ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္ ဆိုတမကို ေျပမလိုက္ရံုပ”ဲ
Action Labor Rights

18

MICS/AFFM, MOLIP, WCC ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။

19

CTUM ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။

20

MICS/AFFM, MOLIP, WCC ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
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အခ ဳိ႕ကိစၥရပ္မ မားတင္ ပတ္သက္သူအမားလံုား တက္ေရမက္ျခင္ားမရွိပဲ TLO မ မားက ၾကမားနမမႈျပဳလုပ္သည္လည္ားရွ ိ
သည္။ အလုပ္သမမားကိုယ္စမားလွယ္မ မားက တခါတရံတင္ အလုပ္ရွင္ထံမွ ခင့္တိုင္ာႏိုင္ရန္အတက္ လံုေလမက္
ေသမ အသိေပားမႈကို မရရွိေၾကမင္ား၊ ၾကမားနမသည့္ေနရမမွမ ခရီားေဝားလန္ားေၾကမင္ား၊ ဖိတ္ၾကမားခံရျခင္ားပင္ မရွိ
ေၾကမင္ား ေစမဒကတက္ၾကသည္။21 ထို႔အျပင္ ကိစၥရပ္အေရအတက္မ မားလန္ားေသမေၾကမင့္ တစ္ခါတစ္ရံ အလုပ္
ရွင္ကိုယ္စမားလွယ္မ မားသည္ TCB မ မားတင္ ပါဝင္တက္ေရမက္ရန္ အခ ိန္မေပားာႏိုင္ သို႔မဟုတ္ အခ ိန္မေပားလို
ေၾကမင္ား အခ ဳိ႕ပါဝင္ေနသူမ မားက ေထမက္ျပၾကသည္။ အခ ဳိ႕ေနရမမ မားတင္မူ ၾကမားနမမႈမ မားတင္ ဂုဏ္သေရရိွ
ပုဂၢိဳလ္မ မား ပါဝင္တက္ေရမက္ခဲသည္ဟုဆိုသည္။22

“TCB ေတက ေကမင္ားပါတယ္။ ျပႆနမေတကို တက္တက္ၾကၾက ေျဖရွင္ားေပားၾကတယ္။
အဖ႔ဝ
ဲ င္ တစ္ဦား ာႏွစ္ဦားပဲရွိရွိ အစိုားရကိုယ္စမားလွယ္ပဲရွိရွိ အသံုားဝင္ေနတုန္ားပါပဲ”
MICS

TCB လုပ္ငန္ားစဥ္သည္ ညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီား စီရင္ဆံုားျဖတ္ျခင္ား မဟုတ္ေသမေၾကမင့္ TCB သည္ ဆံုားျဖတ္
ခ က္ကို ထုတ္ျပန္ျခင္ား မျပဳေပ။ ထိုအစမား ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ ာႏွစ္ဖက္အစုကို အျပန္အလွန္သေဘမတူညမ
ီ ႈ
ရရွိရန္ာႏွင့္ ၎တို႔၏ အျငင္ားပမားမႈကို ေျဖရွင္ားာႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုားအမားေပားမႈကို ျပဳလုပ္သည္။ TLO ာႏွင့္ TCB အဖ႔ဝ
ဲ င္မ မား
သည္ သက္ဆိုင္ေသမ ဥပေဒာႏွင့္ စည္ားကမ္ားမ မား၊ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ေသမ ရလဒ္မ မားာႏွင့္ပတ္သက္၍ ာႏွစ္ဖက္စလံုား
ကို အၾကံျပဳသည့္ က႑မွ ပါဝင္ာႏိုင္ေသမ္လည္ား သေဘမတူညီခ က္မ မားကို ေျပမဆိုသတ္မွတ္ျခင္ား မျပဳလုပ္ာႏိုင္
ေပ။ SLDL အရ TCB သည္ အျငင္ားပါားမႈကို သိရွိလက္ခံသည့္ေန႔မွ သံုားရက္အတင္ား ကိစၥတိုင္ားကို ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖ
ေပားရန္ လိုအပ္သည္။23
ညိွာႏ ိႈငား္ ဖ န္ေျဖျခင္ား - အျငင္ား ပမားမႈတင္ ပတ္သက္ေနေသမအုပ္စုမ မားအမား ဘက္မလိုက္ ၾကမားေနေသမ တတိယအဖ႕ဲ
၏ ၾကမားဝင္ျဖန္ေျဖမႈမွတဆင့္ ာႏွစ္ဦားာႏွစ္ဖက္ သေဘမတူေျပလည္မႈရရွိေအမင္ ကူညီေသမ လုပ္ထံုား လုပ္နည္ား ျဖစ္
သည္။ ညိွာႏိႈင္ား ဖ န္ေျဖသူသည္ အဖ႕ဲ မ မားကို ေျပလည္မႈရရန္ ကူညီေပားသူသမျဖစ္ၿပီား သေဘမတူညီမႈကို ခ မွတ္ေပား
ရန္ အမဏမေပားမထမားေပ။
အာႏုဉ မတစီရင္ျ ခင္ား - အျငင္ား ပမားမႈကို ေျဖရွင္ား ရမတင္ လိုက္နမရန္ာႏွင္႔ ေနမက္ဆံုား အဆင့္ဆံုား ျဖတ္ခ က္ ရရွိရန္အ
တက္ လတ္လပ္ေသမ ဘက္မလိုက္ၾကမားေန တတိယအစုထံ တင္ျပရေသမ လုပ္ထံုား လုပ္နည္ား ျဖစ္သည္။

21

22

23

ALR, WCC ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
ALR ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
ဥပေဒအရ လိုင္ငအပေ

မ အခ ိုင္န

တမတခ က အေ

ီးစိုင္တကိုင္င ေနမကဆကတဲ ၂ တံၾကည့ပါ
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တခါတရံတင္ သေဘမတူညီမႈရရွိေစရန္ TLO ထံမွ ဖိအမားေပားမႈ ရွိသည္ဟု TCB လုပ္ငန္ားစဥ္တင္ ပါဝင္သူမ မားက
တင္ျပၾကသည္။ ၎ဖိအမားေပားမႈသည္ အလုပ္သမမားမ မားအမား (“ဒုကၡမရွမပါနဲ႔” ဟု) ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ရွင္အမား (“သူ
တို႔ကိုေပားလိုက္ပါ။ ခင္ဗ မားတို႔ တတ္ာႏိုင္ပါတယ္” ဟု) ျဖစ္ေစ တိုက္ရိုက္တိုက္တန္ားမႈ24 ျဖစ္ာႏိုင္ေသမ္လည္ား ဖိအမား
ေပားမႈသည္ အလန္အက ံမျဖစ္သင့္ဟု အမ မားစုက ခံစမားယူဆၾကသည္။ အမႈမ မားကို မည္သို႔ကိုင္တယ္သည္၊ အ
ဖ႕ဲ မ မားကို မည္သည့္အတိုင္ားအတမအထိ ေခၚယူစည္ားေဝားသည္ဟူေသမအခ က္သည္ TLO တစ္ဦားစီ၏ စဥ္ားစမား
ဆင္ျခင္မႈအေပၚတင္ အဓိကမူတည္ေနသည္႔သေဘမရိွၿပီား ခ ဥ္ားကပ္ပံုမ မားအမ ိဳားမ ိဳားရိွသည္။ ကိစၥရပ္အေရအတက္
မ မားျပမားစမ ကိုင္တယ္ရေသမ ၿမိဳ႕နယ္မ မားတင္ (ဥပမမ ရန္ကုန္ာႏွင့္ အနီားတစ္ဝိုက)္ TLO အရမရွိမ မားက ပိုမိုအေတ႕
အၾကံဳရင့္က က္၍ ထိေရမက္စမေဆမင္ရက္ာႏိုင္ေၾကမင္ား သိရွိရသည္။25
TCB အဆင့္တင္ ဥပေဒပိုင္ားဆိုင္ရမ ကိုယ္စမားျပဳမႈမွမလည္ား ထိုသို႔ပင္ ကျဲ ပမားမႈရွိသည္။ TCB အဆင့္၌ ဥပေဒပိုငား္
ဆိုင္ရမ ကိုယ္စမားျပဳမႈကို ခင့္ျပဳျခင္ား ရွိ၊ မရွိ ဥပေဒတင္ ေဖၚျပထမားျခင္ား မရွိေသမ္လည္ား26 အလုပ္သမမားအဖ႔အ
ဲ
စည္ားတင္ အဖ႔ဝ
ဲ င္ျဖစ္ေနေသမ အလုပ္သမမားမ မားသည္ အမႈကို ေရားသမားရမတင္ျဖစ္ေစ၊ အမႈကို တင္ျပရမတင္
ျဖစ္ေစ အလုပ္သမမားသမဂၢထံမွ ကူညီပံ့ပိုားမႈကို ရရွိၾကသည္။ အခ ဳိ႕ကလည္ား အလုပ္သမမားရပိုင္ခင့္အုပ္စုမ မား၊
အင္န္ဂ ီအိုမ မားထံမွ ကူညီပံ့ပိုားမႈကို ရယူၾကသည္။ TCB တင္ အလုပ္ရွင္မ မားကို တစ္ခါတစ္ရံ ဥပေဒပိုင္ားဆိုင္ရမ
ကူညီပံ့ပိုားမႈရွိေသမ္လည္ား တစ္ခါတစ္ရံ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ အမႈကိုတင္ျပၾကသည္။ အခ ဳိ႕ TLO မ မားက သက္ဆင
ို ္
ရမာႏွစ္ဖက္အဖ႕ဲ မွလ၍
ဲ မည္သူ႔ကိုမွ ပါဝင္တက္ေရမက္ရန္ သို႔မဟုတ္ တင္ျပရန္ ခင့္ျပဳျခင္ားမရွိေပ (၂၀၁၃ -၁၄
တင္ ပိုမို ေတ႔ရွိရသည္။ ပါဝင္တက္ေရမက္မႈသည္ ယခုအခါ ပိုမိုပီျပင္လမသည္) ။27 ၎တို႔က ာႏွစ္ဖက္အဖ႕ဲ ကို
သေဘမတူညီမႈရရွိေအမင္ ကူညီရန္ ႀကိဳားစမားရေသမေၾကမင့္ ၾကမားနမေသမေနရမမွ အျခမားသူမ မား ထက္ခမေပားရန္
ေတမင္ားဆိုေလ့ရွိသည္။
အလုပ္သမမားသမဂၢမ မားာႏွင့္ အလုပ္သမမားရပိုင္ခင့္အုပ္စုမ မားသည္ အလုပ္သမမားမ မားအမား စမရက္စမတမ္ားေရား
သမားာႏိုင္ရန္ာႏွင့္ အမႈတင္ျပာႏိုင္ရန္ ကူညီပံ့ပိုားရမတင္ အေရားပါေသမက႑မွ ပါဝင္ၾကသည္။ သမဓကအမားျဖင့္
CTUM သည္ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလမွ ေအမက္တိုဘမလအထိ အမႈေပါင္ား ၃၆၀ တင္ အကူအညီေပားခဲ့ၿပီား Action
Labour Rights သည္ ၂၀၁၆ အတင္ား အမႈေပါင္ား ၁၃၆ ခုတင္ အကူအညီေပားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။28

24

ILO, WCC ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ားမ မား။

25

ALR, CTUM, DFDL ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ားမ မား။

26

CTUM ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။

27

၎

28

ALR, CTUM ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ားမ မား။
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ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္ား ၃၂၅ ခုအနက္ အမ မားစုတင္ TCB မ မားဖ႔စ
ဲ ည္ားထမားသည္ဟု MOLIP က ေျပမၾကမား
ေသမ္လည္ား29 အျငင္ားပမားမႈအမ မားစုကို ရန္ကုန္ာႏွင့္ အနီားတစ္ဝိုက္တင္သမ ကိုင္တယ္ေနရေၾကမင္ား တရမားဝင္
ကိန္ားဂဏန္ားမ မားက ျပသေနသည္။ အခ ဳိ႕ေသမ TCB မ မားသည္ အမႈအေရအတက္မ မားစမကို ရင္ားျမစ္အနည္ားငယ္
ာႏွင္႔ ကိုင္တယ္ေနၾကရမ ဥပေဒက သတ္မွတ္ထမားေသမ အခ ိန္ကမလအတင္ား အမႈမ မားကို ကိုင္တယ္ေဆမင္ရက္
ရမည့္ စမ္ားေဆမင္ရည္အေပၚတင္လည္ား သက္ေရမက္မႈရွိေနသည္ဟု သက္ဆိုင္သူမ မားက တင္ျပၾကသည္။ သိ႔ရ
ု မ
တင္ ေယဘူယ အမားျဖင့္ အမႈမ မားစမကို ကိုင္တယ္ရေသမ (လိႈင္သမယမကဲ့သ)ို႔ TCB မ မားသည္ စက္ရံုအနည္ား
ငယ္၊ အျငင္ားပမားမႈ အနည္ားငယ္သမရွိေသမ ၿမိဳ႕နယ္မ မားမွ TCB မ မားထက္ အေတ႔အၾကံဳပိုမ မားၿပီား လုပ္ငန္ားစဥ္ကို
ပေရမ္ဖက္ရွင္နယ္ပီသစမ ပိုမုိစီမံခန္႔ခာႏ
ဲ ိုင္သည္။30
TCB အဆင့္တင္ရရွိေသမ သေဘမတူညီခ က္မ မားကို ထုတ္ျပန္ျခင္ားမျပဳေသမ္လည္ား ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမမားဦားစီား
ဌမနတင္ မူရင္ားစမခ ဳပ္ကို ထိန္ားသိမ္ားထမၿပီား ေလ့လမရန္အတက္ ေတမင္ားဆိုလွ င္ ရရွိာႏိုင္သည္။

ခံုသမမဓိအဖ ဲ႔ (ျပည္နယ္/တိင္ားေဒသႀကီားအဆင္
ု
)့ (AB)
TCB အဆင့္တင္ ေျဖရွင္ား၍ မရေသမ အျငင္ားပမားမႈမ မားကို သက္ဆိုင္ရမ ခံုသမမဓိအဖ႔ဲ (AB) သို႔ တင္ျပာႏိုင္သည္။
AB ကို တိုင္ားာႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုစီတင္ ဖ႔စ
ဲ ည္ားထမားရမ စုစုေပါင္ား ၁၅ ဖ႔ရ
ဲ ွိၿပီား ေနျပည္ေတမ္လည္ား ပါဝင္သည္။ TCB
ကဲ့သို႔ပင္ AB မ မားတင္လည္ား အစိုားရ ကိုယ္စမားလွယ္ ၃ ဦား၊ အလုပ္ရွင္အဖ႕ဲ အစည္ားကိုယ္စမားလွယ္ ၃ ဦား၊ အလုပ္သ
မမားအဖအ
ဲ စည္ား ကိုယ္စမားလွယ္သံုားဦား၊ ဂုဏ္သေရရိွပုဂၢိဳလ္ ၂ ဦား စုစုေပါင္ား အဖ႔ဝ
ဲ င္ ၁၁ ဦား ပါဝင္ဖ႔စ
ဲ ည္ားထမားၿပီား ၂
ာႏွစ္သက္တမ္ား တမဝန္ထမ္ားေဆမင္ရသည္။ အမႈကို လက္ခံၾကမားနမရမတင္ အစိုားရ၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမမား အစု
မ မားမွ ကိုယ္စမားလွယ္တစ္ဦားစီျဖင့္ ၃ ဦား ပါဝင္တက္ေရမက္ရသည္။ ထို႔ေနမက္တင္ အမႈကို ေဆားောႏားရန္ အဖ႔ဝ
ဲ င္
၁၁ ဦားစလံုား စည္ားေဝားကမ အမ မားစုမဲကို အေျခခံ၍ ဆံုားျဖတ္ခ က္ခ မွတ္သည္။ အလုပ္မ မားလန္ားေသမ (က႑အမား
လံုားမွ စက္ရံု ၅၀၀၀ ေက မ္ရွိေသမေၾကမင့္) ေနရမျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ AB အေနာႏွင့္ အဖ႔ဝ
ဲ င္ ၁၁ ဦား ေကမ္မတီသည္
အနည္ားဆံုား တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ အစည္ားအေဝား ျပဳလုပ္ရသည္။ အမႈကို လက္ခံၾကမားနမသည့္ရက္မွ ၇ ရက္အတင္ား
ဆံုားျဖတ္ခ က္ကို ခ မွတ္ကမ သက္ဆိုင္ေသမ အုပ္စုမ မားထံ ၂ ရက္အတင္ား ေပားပို႔ရသည္။
AB အဆင့္တင္ အျငင္ားပမားအုပ္စုာႏွစ္ဖက္စလံုားသည္ ဥပေဒပိုင္ားဆိုင္ရမ အကူအညီကိုျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စမားျပဳမႈကို
ျဖစ္ေစ ရယူေလ႔ရိွသည္။ AB ၏ ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားကို လိုက္နမရန္ ဝတၱရမားရွိေသမ္လည္ား ဆံုားျဖတ္ခ က္အေပၚ
တစ္ဖက္အုပ္စုက ေက နပ္မႈမရွိပါက ာႏိုင္ငံေတမ္အဆင့္ ခံုသမမဓိေကမင္စီ (AC) သို႔တင္ျပရန္ ၇ ရက္အခ ိနရ
္
သည္။ အမႈတစ္ခုကို ဆံုားျဖတ္ျခင္ားမျပဳပဲ AC သို႔တင္ျပရန္ AB က ဆံုားျဖတ္ာႏိုင္ေသမ္လည္ား ထိုသို႔လုပ္ေဆမင္ရန္
AB အဖ႔ဝ
ဲ င္ ၁၁ ဦားစလံုားက သေဘမတူရန္ လိုအပ္သည္။31

29

MOLIP ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။

30

CTUM ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။

31

AB ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
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ခံုသမမဓိ ေကမင္စီ (AC)
ခံုသမမဓိ ေကမင္စီ (AC) သည္ အာႏုဉမတစီရင္ျခင္ား လုပ္ငန္ားစဥ္တင္ အျမင့္ဆံုားအဆင့္ျဖစ္သည္။ AC တင္ ဝန္ႀကီား
ဌမန (MOLIP) မွေရားခ ယ္ေသမ ကိုယ္စမားလွယ္ ၅ ဦား (မ မားေသမအမားျဖင့္ ဝန္ႀကီားဌမနမွ အၿငိမ္ားစမားအရမရွိမ မား) ၊
အလုပ္ရွင္အဖ႔အ
ဲ စည္ားမွ ကိုယ္စမားလွယ္ ၅ ဦား၊ အလုပ္သမမားအဖ႔အ
ဲ စည္ား ကိုယ္စမားလွယ္ ၅ ဦား စုစုေပါင္ား အဖ႔ဝ
ဲ င္
၁၅ ဦား ပါဝင္ဖ႔စ
ဲ ည္ားထမားၿပီား ၂ ာႏွစ္ သက္တမ္ား ေဆမင္ရက္ရသည္။
အမႈတစ္ခုကို AC က လက္ခံလိုက္သည္ာႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အမႈကို ၾကမားနမရန္အတက္ အုပ္စုတစ္စုစီမွ ကိုယ္စမား
လွယ္တစ္ဦားစီ ပါဝင္ေသမ အဖ႔ဝ
ဲ င္ သံုားဦားပါ ခံုအဖ႕ဲ ကို ဖ႔စ
ဲ ည္ားသည္။ အျငင္ားပမားမႈတင္ ပတ္သက္ေသမ အုပ္စုမ မား
သည္ ခံုရံုားအဖ႔တ
ဲ င္ ၎တို႔ ပါဝင္ေစလိုေသမ AC အဖ႔ဝ
ဲ င္တစ္ဦားကို ေရားခ ယ္ခင့္ရွိသည္ (အလုပ္သမမားအုပ္စက
ု
အလုပ္သမမားသမဂၢအဖ႔အ
ဲ စည္ားကိုယ္စမားလွယ္အမားလည္ားေကမင္ား၊ အလုပ္ရွင္ဖက္မွ အလုပ္ရွင္အဖ႔အ
ဲ စည္ား
ကိုယ္စမားလွယ္အမားလည္ားေကမင္ား အသီားသီားေရားခ ယ္ကမ ထိုာႏွစ္ဦားက အစိုားရကိုယ္စမားလွယ္ကို ဆက္လက္ေရား
ခ ယ္ရသည္) ။ AB အဖ႔ာႏ
ဲ ွင့္ မတူေသမအခ က္မွမ AC ၏ ခံုအဖ႕ဲ သည္ ေနမက္ဆံုားအဆင့္ ဆံုားျဖတ္ခ က္ကို ခ မွတ္
ပိုင္ခင့္ရွိၿပီား အမႈတစ္ခုတိုင္ားကို AC တစ္ဖ႔လ
ဲ ံုားသံုားသပ္ျခင္ားာႏွင့္ လက္မွတ္ထိုားျခင္ားမျပဳလုပ္ေပ။ သို႔ရမတင္ လိုက္နမ
ျခင္ားမရွိေသမ အမႈမ မားအမား တရမားရံုားသို႔ လႊဲေျပမင္ားေရားကို အတည္ျပဳရန္အတက္ စဥ္ားစမားဆံုားျဖတ္ရန္ AC တစ္ဖ႕ဲ
လံုား တစ္လလွ င္ တစ္ႀကိမ္ ေတ႔ဆံုစည္ားေဝားသည္။32
ကေမမၻဒားီ ယမား၏ ခံုသမမဓိေကမင္စ ီ
ညိွာႏိႈင္ား ဖ န္ေျဖရန္ ႀကိဳားစမားမႈမ မား မေအမင္ျမင္ေသမ အလုပ္သမမားေရားရမ အျငင္ား ပမားမႈမ မားကို ေျဖရွင္ား ရန္အတက္ ၂၀၀၃
ခုာႏွစ္က ဖ႔စ
ဲ ည္ား ခဲ့ေသမ ကေမမၻဒီား ယမားခံုသမမဓိေကမင္စီ ၿပီား လွ င္ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ ခံုသမမဓိေကမင္စီသည္ နမူနမတစ္ခုျဖစ္
သည္။ အျငင္ား ပမားမႈတစ္ခုစီအတက္ သံုား ပင္႔ဆိုင္ဖ႕ဲ စည္ား မႈ (အလုပ္သမမား၊ အလုပ္ရွင္၊ အစိုား ရ) ပါဝင္ေသမ ပံုစံရွိၿပီား ဆံုား
ျဖတ္ခ က္ခ မွတ္မည့္ ခံုအဖ႔က
ဲ ို ဖ႔စ
ဲ ည္ား ရန္ ခံုအဖ႔ဝ
ဲ င္သံုား ဦားကို ေရားခ ယ္သည္။

တူညီခ က္မ မား ။ တရမားစီရင္ေရားတင္ မထိေရမက္မႈာႏွင့္ အဂတိလိုက္စမားမႈမ မား က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ပမားေနေသမေၾကမင္ ့
တရမားဥပေဒစိုား မိုား မႈအမားနည္ား ေသမ အေျခအေနမ ဳိား တင္ AC ာႏွစ္ဖ႔စ
ဲ လံုား လုပ္ေဆမင္ေနၾကရသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ အာႏုဉမတ
စီရင္ေရားစနစ္သည္ တရမားစီရင္ေရားစနစ္အျပင္ အေရားပါေသမ ေရားခ ယ္စရမအျဖစ္ ျဖည့္ဆည္ား ေပားသည္။

ျခမားနမားခ က္မ မား ။ ကေမမၻဒီား ယမား AC သည္ အဖ႔ဝ
ဲ င္အေရအတက္ (၃၀) ျဖစ္ၿပီား ပိုမိုမ မားျပမားကမ အမႈမ မားကို ပိုမိုကိုင္
တယ္ရမ ၂၀၁၅ တင္ ၃၃၈ မႈကိုင္တယ္ရသည္။ အေရအတက္ ပိုမ မားရျခင္ား မွမ ေျဖရွင္ား သည္႔အဆင့္ တဆင့္တည္ား သမ
ရွိေသမေၾကမင့္ျဖစ္ၿပီား ျမန္မမာႏိုင္ငံတင္ ာႏွစ္ဆင့္ (AB ာႏွင့္ AC) ရွိသည္။ ကေမမၻဒီား ယမားတင္ စုေပါင္ား ေတမင္ား ဆိုမႈမ မား ကို
ပိုမိုေတ႔ရွိရၿပီား CAC ၏ စီမံပိုင္ခင့္အတင္ား က ေရမက္ေနေသမ အျငင္ား ပမားမႈမ မားျဖစ္ေစရန္ အလမားအလမ ပိုမ မားေအမင္
ဖန္တီား ေပားသည္။ ကေမမၻဒီား ယမား AC သည္ အစိုား ရမွ လတ္လပ္မႈရွိၿပီား ျမန္မမ AC မွမမူ အလုပ္သမမား ဝန္ႀကီား ဌမန၏ လက္
ေအမက္တင္ရွိသည္။ ျမန္မမာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ပင္ ကေမမၻဒီား ယမား AC အဖ႔ဝ
ဲ င္မ မားသည္ အစပိုင္ား တင္ အေတ႔အၾကံဳနည္ား ေသမ္

32

AC ေတ႕ဆံုေဆားောႏားျခင္ား။
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လည္ား ILO ာႏွင့္ Arbitration Council Foundation တို႔ထံမွ သင္တန္ား ေပားမႈမ မားက စမ္ား ေဆမင္ရည္ာႏွင့္ ထိေရမက္မႈ တို ႔ကို
တိုား တက္လမေအမင္ အေထမက္အကူ ျပဳခဲ့သည္။

“….ကေမမၻဒီား ယမား ခံုသမမဓိေကမင္စီ AC သည္ အလုပ္သမမားေရားရမ အမႈမ မားကို ေက မ္လန္ေသမ သက္ေရမက္မႈ ရွိ
သည္။ AC သည္ တရမားစီရင္ေရား စနစ္တစ္ခုလံုား အတက္ ေကမင္ား မန္ေသမအုပ္ခ ဳပ္မႈာႏွင့္ ရိုား ေျဖမင့္မႈ နမူနမအျဖစ္ ထင္
ဟပ္သည္။ က ယ္ျပန္႔ေသမ တရမားစီရင္ေရား ျပဳျပင္ေျပမင္ား လဲမႈ လုပ္ငန္ား စဥ္တင္ အစိုား ရ တမဝန္ရွိသူမ မား ထင္ဟပ္ာႏိုင္၊
သင္ယူာႏိုင္သည့္ ထူား ကဲေသမ ကေမမၻဒီား ယမားစံာႏႈန္ား တစ္ခုကို ဖန္တီား ာႏိုင္ခဲ့ေၾကမင္ား သံသယရွိရန္မလို” - USAID အစီရင္ခံ
စမ (၂၀၀၉)33

ခံုအဖ႔အ
ဲ ေနာႏွင့္ တရမားဝင္ ၾကမားနမမႈ ျပဳလုပ္မလမား သို႔မဟုတ္ ရွိၿပီားသမား အခ က္အလက္မ မားအေပၚ အေျခခံ၍
ဆံုားျဖတ္ခ က္ခ မလမား ဆိုသည္ကို ေရားခ ယ္ာႏိုင္သည္။ ခံုအဖ႔သ
ဲ ည္ အေထမက္အထမားအသစ္ကို လက္ခံရန္ ဝတၱ
ရမားမရွိေသမ္လည္ား တခါတရံအေရားႀကီားေသမ အေထမက္အထမားမေတ႔ရပါက အခ က္အလက္ပိုမိုရရွိရန္ ရွမေဖ
ာႏိုင္သည္။34 အမႈကို လက္ခံသည့္အခ ိန္မွစ၍ ၁၄ ရက္အတင္ား ဆံုားျဖတ္ခ က္ခ မွတ္ရသည္ (မရွိမျဖစ္ ဝန္ေဆမင္မႈ
က႑ာႏွင့္ ဆက္စပ္ေသမ အမႈမ မားတင္ ၇ ရက္အတင္ား) ။35 ပတ္သက္ေသမအုပ္စုမ မားသည္ သေဘမတူညီခ က္ကို
ျပင္ဆင္ရန္ ာႏွစ္ဖက္စလံုားသေဘမတူပါက ျပင္ဆင္ရန္ အခ ိန္သံုားလရရွိသည္။ မ မားေသမအမားျဖင့္ အလုပ္ရွငက
္ ယ
ို ္
စမားလွယ္မ မားက ပေရမ္ဖက္ရွင္နယ္ ပိုမိုပီသေသမ္လည္ား AC အဆင့္တင္ ာႏွစ္ဖက္စလံုား ဥပေဒကိုယ္စမားျပဳမႈကို
ရရွိၾကသည္။ စမရက္စမတမ္ားေရားသမားရမတင္ျဖစ္ေစ၊ အမႈတင္ျပရမတင္ျဖစ္ေစ အလုပ္သမမားသမဂၢမ မားက အမႈ
ထက္ဝက္ခန္႔တင္ ပါဝင္ပတ္သက္ၾကရသည္ဟု AC အဖ႔ဝ
ဲ င္တစ္ဦားက ခန္႔မွန္ားသည္။36

တရမားစီရင္ေရားစနစ္
အျငင္ားပမားမႈမ မား အေနာႏွင့္ အာႏုဉမတစီရင္ေရားမွထက္၍ တရမားစီရင္ေရားစနစ္သို႔ ဝင္ေရမက္ာႏိုင္ရန္ နည္ားစနစ္ပိုငား္
အရ ာႏွစ္ေနရမရွိသည္။ တစ္ဦားခ င္ားအျငင္ားပမားမႈမ မားအတက္ TCB အဆင့္တင္ ရလဒ္ကို မေက နပ္ပါက AB သို႔
တစ္ဆင့္မတက္ပဲ တရမားရံုားသို႔ လႊဲေျပမင္ားတင္ျပာႏိုင္သည္။ TCB အဆင့္တင္ ေျဖရွင္ား၍မရေသမ စုေပါင္ားအျငင္ား
ပမားမႈမ မားမွမမူ AB သို႔ တက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မည္သည့္အုပ္စုျဖစ္ေစ AB ာႏွင့္ AC ၏ ဆံုားျဖတ္ခ က္ကို

33

USAID ၏ ကေမမၻဒီားယမား အလုပ္သမမားေရားရမ ေဆမင္ရက္ခ က္မ မား အစီရင္ခံစမ ၂၀၀၉ ကို ဟူဂိုဗန္ာႏူတယ္ ၂၀၁၁ တင္ မူရင္ားအတိုင္ား

ကိုားကမားခဲ့သည္။ “ကေမမၻဒီားယမား ခံုသမမဓိေကမင္စီ၊ ဖံ႔ၿဖိဳားဆဲာႏိုင္ငံတင္ အင္စတီက ားရွင္ား တည္ေဆမက္ျခင္ား” ILO စမတမ္ား အမွတ္ ၂၄။
www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_166728/lang--en/index.htm
34

AC ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။

35

SDLD ဥပေဒအရ မရွိမျဖစ္ ဝန္ေဆမင္မႈလုပ္ငန္ားမ မားတင္ (၁) ေရျဖန္႔ျဖ ားမႈ (၂) လွ ပ္စစ္ဓမတ္အမား ျဖန္႔ျဖ ားမႈ (၃) မီားသတ္ဌမန (၄) က န္ား

မမေရားဌမန (၅) ဆက္သယ္ေရားဌမန တို႔ပါဝင္သည္။ (SDLD ဥပေဒ အခန္ား ၁ ပုဒ္မ ၂-စ)
36

AC ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
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တရမားရံုားသို႔ အယူခံလႊမတင္သင္ားာႏိုင္ၿပီား ာႏိုင္ငံသမားတိုင္ားသည္ ဆံုားျဖတ္ခ က္ေၾကမင့္ “မသိက ိဳားကၽန္ျပဳခံရသည္
သို႔မဟုတ္ သက္ေရမက္ဒဏ္ခံရသည္” ဟု ယူဆပါက ထိုသို႔ျပဳလုပ္ခင့္ရွိေၾကမင္ား အေျခခံဥပေဒတင္ ပါရွိသည္။37
သို႔ရမတင္ လက္ေတ႔တင္မူ တစ္ဦားခ င္ားအျငင္ားပမားမႈာႏွင့္ စုေပါင္ားအျငင္ားပမားမႈအၾကမား ျခမားနမားမႈမွမ မ မားစမရွင္ားလင္ား
ျခင္ားမရွိေပ။ ဥပေဒအရ တစ္ဦားခ င္ားအျငင္ားပမားမႈသည္ အလုပ္ရွင္တစ္ဦားာႏွင့္ အလုပ္သမမားတစ္ဦားာႏွင့္အထက္ အ
ၾကမား အျငင္ားပမားမႈဟုလည္ားေကမင္ား၊ စုေပါင္ားအျငင္ားပမားမႈသည္ အလုပ္ရွင္ (သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္အဖ႔အ
ဲ စည္ား)
ာႏွင္႔ အလုပ္သမမားအဖ႔အ
ဲ စည္ားအၾကမား အျငင္ားပမားမႈဟုလည္ားေကမင္ား သတ္မွတ္ထမားသည္။38 လက္ေတ႔တင္မူ
အျငင္ားပမားမႈသည္ အလုပ္သမမား(မ မား) လမား၊ အလုပ္သမမားအဖ႔အ
ဲ စည္ားလမားဆိုသည္ကို ဆံုားျဖတ္ရန္ အခက္ေတ႕
ာႏိုင္သည္။ တစ္ဦားခ င္ားအျငင္ားပမားမႈမ မားအေနာႏွင့္ အာႏုဉမတစီရင္ေရားစနစ္ျဖင္႔ မ မားေသမအမားျဖင့္ ေျဖရွင္ားၾကေလ႔ရွ ိ
ရမ တရမားစီရင္မႈစနစ္ထက္ ပိုမိုထိေရမက္ေသမစနစ္ျဖစ္ၿပီား အလုပ္သမမားရပိုင္ခင့္မ မားကို ကမကယ္ရန္ အ
ေထမက္အကူျဖစ္ေသမ နည္ားလမ္ားဟု ရႈျမင္ၾကေသမေၾကမင့္ျဖစ္သည္။

“က န္ေတမ္တို႔အတက္ေတမင္ တစ္ဦားခ င္ားကိစၥလမား၊ စုေပါင္ားကိစၥလမားဆိုတမ ဆံုားျဖတ္ဖို႔
အခက္ေတ႔ာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ဦားခ င္ားကိစၥ ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတမင္
ၾကမားနမေပားေနတုန္ားပါပဲ။ က န္ေတမ္တို႔ရဲ႕ တမဝန္က အျငင္ားပမားမႈေတကို ေျပၿငိမ္ားေအမင္
လုပ္ေပားဖို႔ပါ”
ခံုသမမဓိ အဖ႔ဝ
ဲ င္တစ္ဦား

AC ဝက္ဘ္ဆိုက္ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၆) တင္ ေဖမ္ျပထမားေသမ အမႈ ၁၅၁ ခုအနက္ ၄၀ ရမခိုင္ာႏႈန္ားေက မ္မွမ အလုပသ
္
မမားတစ္ဦားထက္ ပိုမိုပတ္သက္ေနသည္။ ၎အမႈမ မားသည္ စုေပါင္ားကိစၥမဟုတ္ပဲ တစ္ဦားခ င္ားကိစၥျဖစ္သည္ဟု
ေသခ မေပါက္ညႊန္ျပေနျခင္ားေပ။ အလုပ္သမမားတစ္ဦားသမ ပတ္သက္ေသမကိစၥအေရအတက္ မ မားျပမားမႈက တစ္
ဦားခ င္ားကိစၥမ မားသည္ ထိုစနစ္ျဖင္႔ ေျဖရွင္ားေနျခင္ားကို ထင္ဟပ္ေနသည္။ ရန္ကုန္မွ AB အဖ႔ဝ
ဲ င္တစ္ဦားက ၂၀၁၆
အတင္ား ၎တို႔ၾကမားနမခဲ့ေသမ အမႈ ၁၂၀ အနက္ ၂၀ မွမ တစ္ဦားခ င္ားကိစၥျဖစ္ၿပီား ၁၀၀ မွမ စုေပါင္ားကိစၥျဖစ္သည္ဟု
ခန္႔မွန္ားသည္။ ဥပေဒပိုင္ားဆိုင္ရမကိစၥမ မားအတက္ တစ္ဦားခ င္ားအမႈမ မားသည္ AB/AC သို႔မသမားပဲ တရမားရံုားသို႔ သမား
သင့္ေသမ္လည္ား တစ္ဦားခ င္ားအလုပ္ထုတ္ခံရေသမအမႈမ မားမွမမူ အာႏုဉမတစီရင္ေရားျဖင့္ သမားာႏိုင္ေၾကမင္ား MOLIP
က အၾကံျပဳထမားၿပီား ယင္ားကဲ့သို႔ အမႈမ မားစမကို AC တင္ ၾကမားနမလ က္ရွိသည္။39

37

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၈ (က)

38

SDLD ဥပေဒ အခန္ား ၁ ပုဒ္မ ၂ (ဎ) (ဏ)

39

MOLIP ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
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တရမားစီရင္ေရားစနစ္၏ လက္ရွိအကန္႔အသတ္မ မားေၾကမင့္ အာႏုဉမတစီရင္ေရားကိုအသံုားျပဳမႈ ျမင့္တက္လမသည့္
အေလွ မက္ အလုပ္သမမားမ မားက ရုပ္ပိုင္ားဆိုင္ရမေစမ္ကမားခံရမႈ သို႔မဟုတ္ က ားလန္ခံရမႈမ မား အပါအဝင္ စုေပါင္ား
ေတမင္ားဆိုသည္႔ နယ္ပယ္အျပင္ဖက္မွ အမႈမ မားကို အာႏုဉမတစီရင္ေရားသို႔ ယူေဆမင္တင္ျပလမၾကသည္။ တခါတ
ရံယင္ားသို႔ေသမအမႈမ မားကို TCB ထံယူေဆမင္လမျခင္ားထက္ တရမားရံုားသို႔သမားၾကရန္ TLO မ မားက အလုပ္သမမား
မ မားကို ေျပမၾကမားေသမ္လည္ား တရမားစီရင္မႈစနစ္သည္ ထိေရမက္ေသမ နည္ားလမ္ားမဟုတ္ဟု အလုပ္သမမားမ မားက
ခံစမားယူဆၾကသည္။40
အကယ္၍ ဥပေဒအရ လိုက္နမရန္ ဝတၱရမားရွိေသမ AC ဆံုားျဖတ္ခ က္ကို တစ္ဖက္ဖက္က လိုက္နမျခင္ားမရွိပါက
MOLIP အေနာႏွင့္ AC ထံမွ အတည္ျပဳမႈကို ရယူၿပီားေနမက္ အမႈကို တရမားရံုားသို႔ ပို႔ာႏိုင္သည္။ ၂၀၁၅ ဧၿပီလမွ ၂၀၁၆
ဇူလိုင္လအတင္ား အမႈေပါင္ား ၃၀ ကို တရမားရံုားသို႔ ပို႔ခဲ့သည္။41 ယင္ားကဲ့သို႔ လုပ္ငန္ားစဥ္အတင္ား AC ၏ ဆံုားျဖတ္
ခ က္ကို တရမားရံုားက အတည္ျပဳရန္ျဖစ္ေစ၊ ျပင္ဆင္ရန္ျဖစ္ေစ စီရင္ခ က္ခ ျခင္ားမျပဳမွီအထိ AC ၏ ဆံုားျဖတ္ခ က္
မ မားကို လိုက္နမရန္ ဝတၱရမားရွိသည္။

ေဒသတင္ားာႏွင ့္ ကမၻမလံုားဆိင္ရမ
ု
အေၾကမင္ား
ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ AC သည္ ကေမမၻဒီားယမား၏ AC ၿပီားလွ င္ နမူနမတစ္ခုျဖစ္ေသမ္လည္ား ေဒသတင္ား၌ သိသိသမသမ
သီားသန္႔ျဖစ္ေသမပံုစံျဖစ္သည္။ အိမ္နီားခ င္ားတိုင္ားျပည္မ မားတင္ အလုပ္သမမားေရားရမအျငင္ားပမားမႈမ မားကို ေျဖရွင္ားရမ
တင္ အကူအညီေပားရန္အတက္ နည္ားလမ္ားအမ ဳိားမ ဳိားကို အသံုားျပဳေနၾကသည္။ ထိုင္ားာႏိုင္ငံာႏွင့္ ဘဂၤလမားေဒ့ရ္တ
ွ င္
အလုပ္သမမားာႏွင့္ အလုပ္ရွင္အၾကမား အျငင္ားပမားမႈမ မားကို မ မားေသမအမားျဖင့္ တရမားရံုားစနစ္ျဖင့္ ကိုင္တယ္ေျဖရွငား္
သည္။ ဘဂၤလမားေဒ့ရွ္တင္ အလုပ္သမမားေရားရမတရမားရံုားမ မား၌ အလုပ္ေၾကားမ မားစုပံုေနမႈက ျမန္ဆန္စမ ေျဖရွင္ားရန္
ထိေရမက္ေသမနည္ားလမ္ား မရွိေၾကမင္ား ျပသေနသည္။42 စင္ကမပူတင္ အလုပ္ရွင္ာႏွင့္ အလုပ္သမမားသမဂၢမ မား
အၾကမား အျငင္ားပမားမႈမ မားကို ကိုင္တယ္ရန္အတက္ လုပ္ငန္ားစုအာႏုဉမတစီရင္ေရားတရမားရံုား (Industrial Arbitration Court) ရိွသည္။ ဗီယက္နမ္တင္ အလုပ္သမမားေရားရမခံုသမမဓိေကမင္စီရွိေသမ္လည္ား စုေပါင္ားအျငင္ားပမား
မႈပံုစံ အမ ဳိားအစမားကိုသမ ကိုင္တယ္ရန္ ကန္႔သတ္ထမားသည္။ တရုတ္ာႏိုင္ငံတင္ ၾကမားဝင္္ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖေရားကို
ဦားစမားေပားေသမ အလုပ္သမမားေရားရမအျငင္ားပမားမႈဆိုင္ရမခံုသမမဓိေကမင္စီမ မား (Labor Disputes Arbitration

40

ALR ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။

41

AC ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။

42

ခံုရံုားမ မား မလံုေလမက္မႈ၊ လုပ္ငန္ားရွင္မ မား လစ္လ ရႈမႈာႏွင့္ အလုပ္သမမားဥပေဒ ဟမကက္မ မားေၾကမင့္ ၂၀၁၄ တင္ ဘဂၤလမားေဒ့ရွ္ အလုပ္

သမမားေရားရမ တရမားရံုား ၈ ရံုားတင္ အမႈေၾကားေပါင္ား ၁၆,၁၀၀ က န္ရွိခဲ့သည္ http://hrbcountryguide.org/wp-content/uploads/ 2014/
02/Bangladesh-23.03.16.pdf
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Councils – LDACs) ကို အသံုားျပဳလ က္ရွိၿပီား ၂၀၁၄ အတင္ား အမႈေပါင္ား ၇၀၀,၀၀၀ ေက မ္ကို ေျဖရွင္ားေပခဲ့ရမ
ထက္ဝက္ေက မ္ကို ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖျခင္ားမွတဆင့္ ေျဖရွင္ားေပားာႏိုင္ခဲ့သည္။43

43

တရုတ္ာႏိုင္ငံအလုပ္သမမားေရားရမထုတ္ျပန္ခ က္ - “တရုတ္ာႏိုင္ငံ အလုပ္သမမားေရားရမအျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားစနစ္ ” www.clb.org.hk/

content/china %E2%80%99s-labour-dispute-resolution-system
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အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရက္မာႏ
ႈ ွင့ ္ လမားရမမ မား
အလုပ္သမမားေရားရမအျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားလုပ္ငန္ားစဥ္သစ္ာႏွင့္အတူ အေတ႕အႀကံဳမ မားရရွိလမသည့္အေလွမက္
အျငင္ားပမားမႈအေရအတက္လည္ားမ မားလမခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ တင္ ၿမိဳ႕နယ္ညႇိာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားအဖ႕ဲ မ မားက အျငင္ား
ပမားမႈ ၁,၂၀၀ ေက မ္ကို တရမားဝင္လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ ာႏွင့္ ခံုသမမဓိေကမင္စီအမႈမ မားလည္ား မွန္မွန္
တိုားပမားလမခဲ့သည္။
ဇယမား ၁။ အလုပ ္သ မမား ေရား ရမ အျငင္ား ပ မား မႈ လက္ခ ံရ ရွိမ ႈာႏ ွင ့္ ညႇိာႏ ိႈင ္ား ေျဖရွင ္ား မႈ4 4
၂၀၁၂

၂၀၁၃

၂၀၁၄

၂၀၁၅

၂၀၁၆

ၿမိဳ႕နယ္ညိာႏ
ႇ ိႈငား္ ဖ န္ေျဖေရားအဖ႕ဲ မ မား
လက္ခံရရွိသည့္ အမႈမ မား
ေျဖရွင္ား မႈ
(ေျဖရွင္ား မႈ %)

၉၆၅

၉၀၂

၈၅၂

၁,၀၁၈

၁,၂၃၈

၉၀၈

၇၈၀

၇၃၈

၈၆၂

၁,၀၅၄

၉၄%

၈၆%

၈၇%

၈၅%

၈၅%

ခံုသ မမဓိအ ဖ ႕ဲ
၅၇

၁၀၅

၈၈

၁၂၀

၁၅၄

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ဆံုား ျဖတ္ခ က္မ မား

လက္ခံရရွိခဲ့သည့္ အမႈမ မား

၄၀

၉၆

၇၈

၁၂၆

၁၄၉

ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ အဆင့္တင္ ေျဖရွင္ား မႈ

၂၃

၄၂

၃၇

၅၁

၅၉

၄၀%

၃၄%

၃၂%

၃၃%

၃၂%

၁၇

၅၄

၄၁

၇၅

၉၀

(ေျဖရွင္ား မႈ %)
ခံုသ မမဓိေ ကမင္စ ီ
လက္ခံရရွိခဲ့သည့္ အမႈမ မား

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တင္ ၿမိဳ႕နယ္ညႇိာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားအဖ႕ဲ မ မားသည္ အျငင္ားပမားမႈမ မားကို ၈၅ ရမခုိင္ာႏႈန္ားေလမက္ စဥ္ဆက္
မျပတ္ေအမင္ျမင္စမ ေျဖရွင္ားာႏုိင္ခဲ့ျခင္ားေၾကမင္႔

အျငင္ားပမားမႈမ မားကိုေျဖရွင္ားရမ၌ ထိေရမက္မႈရွိသည္႔သေဘမရိွ

သည္။ ၂၀၁၄ တင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ၿမိဳ႕နယ္ညႇိာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားအဖ႕ဲ မ မားမွ အမႈ ၁၆ ရမခုိင္ာႏႈန္ားခန္႔ကိုသမ ရန္ကုန္ရိွ ခံု
သမမဓိအဖ႕ဲ မ မားသို႔ လႊဲေျပမင္ားေပားခဲ႔ရသည္။45 ေျပမင္ားျပန္အမားျဖင့္ တိုင္ားေဒသႀကီားာႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔မွ ခံုသမမဓိ
အဖ႕ဲ မ မားသည္ အျငင္ားပမားမႈမ မားကို ေျဖရွင္ားာႏိုင္မႈာႏႈန္ား ပိုမိုနည္ားပါားခဲ့သည္။ ာႏွစ္အမ မားစုတင္ ခန္႔မွန္ားေျခအမားျဖင့္ အမႈ
၈၀ ရမခုိင္ာႏႈန္ားနီားပါားကို ဆံုားျဖတ္ခ မွတ္ထုတ္ျပန္ာႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသမ္ ၂၀၁၅ ာႏွင့္ ၂၀၁၆ တို႔တင္ ယင္ားဆံုားျဖတ္
ခ က္၏ ၆၀ ရမခုိင္ာႏႈန္ားနီားပါားကို ခံုသမမဓိေကမင္စီဆီသို႔ အယူခံဝင္ခဲ့ၾကသည္။

44

MOLIP မွ အခ က္အလက္၊ ေဖေဖမ္ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၇

45

ILO ဆက္သယ္ေရား
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ၿမိဳ ႕နယ္ညိာႏ
ႇ ိႈငား္ ဖ န္ေျဖေရားအဖ႕ဲ မ မားသည္ အျငင္ားပမားမႈမ မား၏ ၈၅% ကို ညႇိာႏိႈင ္ားဖ န္ေျဖမႈျဖင့္ ေအမင္ျမင္
စ မ ေျဖရွင ္ားာႏုိငခ
္ သ
ဲ႔ ည္။
အျငင္ားပမားမႈမ မား မ မားျပမားလမရျခင္ား၏ ေနမက္ကယ္တင္ ျဖစ္ာႏိုင္ေသမ အေၾကမင္ားျပခ က္အခ ိဳ႕ရွိပါသည္။ စနစ္မွမ
ပိုမိုခုိင္မမလမၿပီား သိရိွနမားလည္မႈမ မားလမသည့္အခါ အလုပ္သမမားမ မားာႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ မားသည္ အျငင္ားပမားမႈမ မား
အမား ၿမိဳ႕နယ္ညႇိာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားအဖ႕ဲ မ မားသို႔ တိုင္ၾကမားေရားလမ္ားေၾကမင္ားကို သတိျပဳမိလမၾကသည္။ အလုပ္သမမား
အဖ႕ဲ အစည္ားမ မားာႏွင့္ အလုပ္သမမားအခင့္အေရားဆိုင္ရမ NGO မ မား၏ လႈပ္ရွမားမႈမ မားကလည္ား ၿပီားခဲ့သည့္ ာႏွစအ
္
နည္ားငယ္အတင္ား ျမင့္မမားလမခဲ့ရမ ထိုအထဲတင္ စနစ္ကို ပိုမိုအသံုားျပဳလမေစာႏိုင္သည့္ကိစၥရပ္ျဖစ္ေသမ အလုပသ
္
မမားမ မားအမား ၎တို႔၏ ရသင့္ရထိုက္သည့္ ဥပေဒဆိုင္ရမအခင့္အေရားမ မားာႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္တန္ားမ မားေပားျခင္ား
တို႔ပါဝင္သည္။ အလုပ္သမမားေရားရမလုပ္ငန္ားညႇိာႏိႈင္ားေရားေကမ္မတီမ မားကို တျဖည္ားျဖည္ားခ င္ား တည္ေထမင္လမ
ျခင္ားသည္ ယခင္ကမသိေက ားကၽန္ျပဳထမားခဲ့သည့္၊ ေျဖရွင္ားၿပီားခဲ႔သင္႔သည္႔ တည္ဆဲအျငင္ားပမားမႈမ မားကို ေဖမ္ထတ
ု ္
ရန္ာႏွင္႔ ကိုင္တယ္ရန္ အခင့္အလမ္ားတစ္ရပ္အေနျဖင့္လည္ား လုပ္ေဆမင္ေပားလမာႏုိင္သည္။46 တစ္ခ ိန္တည္ားမွမပင္
ရင္ားာႏွီားျမဳပ္ာႏွံမႈမ မား ျမင့္မမားလမၿပီား စီားပမားေရားလုပ္ငန္ားမ မား ပိုမိုတည္ေထမင္လမသည့္အခါ အလုပ္သမမားမ မားာႏွင့ ္
လုပ္ငန္ားမ မား ပိုမိုမ မားျပမားလမခဲ့ရမ အျငင္ားပမားမႈမ မားလည္ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚလမာႏိုင္သည္႔ အလမားအလမမ မားရိွလမသည္။
ေနမက္ဆံုားမွမေတမ့ အနိမ့္ဆံုားလုပ္ခလစမတိုားလမျခင္ား သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ အလုပ္ခန္႔ထမားမႈစမခ ဳပ္ ခ ဳပ္ဆိုရန္
လိုအပ္လမမႈအစရွိသည့္ အေျပမင္ားအလဲမ မားကို အလုပ္သမမားဥပေဒတင္ ထည့္သင္ားလမခဲ့သည့္အခါ လုပ္ငန္ား
ရွင္မ မားက အစိုားရ၏ လိုအပ္ခ က္ာႏွင္႔ ကိုက္ညီေစရန္ ၎တို႔၏ မူဝါဒမ မားကို ေျပမင္ားလုိက္သည့္ ေနရမမ မားတင္ အ
ျငင္ားပမားမႈမ မားျဖစ္လမရျခင္ားျဖစ္ၿပီား အလုပ္သမမားမ မားသည္ ယင္ားအေျပမင္ားအလဲမ မားကို လက္ခံျခင္ား သို႔မဟုတ္ သ
ေဘမတူညီျခင္ားမရွိပါ။ ဥပမမအမားျဖင့္ အစိုားရက အသစ္ျပ႒မန္ားသတ္မွတ္ခဲ့သည့္ အလုပ္ခန္႔ထမားမႈုစမခ ဳပ္တင္ အ
လုပ္သမမားမ မားက လက္မွတ္ထိုားရန္ ျငင္ားဆန္မႈေၾကမင့္ အလုပ္ရွင္မ မားက အလုပ္ထုတ္ခဲ့ေသမ အျငင္ားပမားမႈမ မား
သည္ ၂၀၁၆ တင္ ႐ုတ္ခ ည္ား ေပၚေပါက္လမခဲ့သည္။

တည္ေနရမ
အျငင္ားပမားမႈမ မားသည္ ပထဝီအေနအထမားအရ စက္႐ုံမ မားစမရွိသည့္ေနရမမ မားတင္ အဓိကျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္ားျဖစ္
သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ညႇိာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားအဖ႕ဲ မ မားကိုလည္ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတင္ားာႏွင့္ ပတ္လည္တင္ ဖ႕ဲ စည္ားထမားရွိၾကၿပီား
ရန္ကုန္မွ ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ သည္ ာႏုိင္ငံ၏ အျခမားေသမ ေနရမေဒသမ မားထက္ ပိုမိုအလုပ္မ မားၾကသည္။ ယင္ားသည္

46

WC C ေတ ႕ဆံုေမားျမန္ားမႈ
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ခံုသမမဓိေကမင္စီအမႈမ မားျဖစ္ပမားသည့္

25

ေနရမမ မားတင္လည္ားထင္ဟပ္ေနၿပီား ထုတ္ျပန္ထမားသည့္

ခံုသမမဓိ

ေကမင္စီအမႈမ မား၏ ၈၀ ရမခုိင္ာႏႈန္ားနီားပါား၏ မူလဇစ္ျမစ္မွမ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ျဖစ္သည္။47
ဇယမား ၂ ။ ထုတ ္ျ ပန္ထ မား သည္႔ ခံုသ မမဓိေ ကမင္စ ီ အမႈမ မား ၏ တည္ေ နရမ
ရန္ကုန္

၁၂၀

၇၉%

မာႏၱေလား

၁၃

၉%

စစ္ကိုင္ား

၆

၄%

တနသၤမရီ

၄

၃%

မေကား

၁

၁%

မရွင္ား လင္ား

၇

စုစုေပါင္ား

၁၅၁

အေၾကမင္ားအရမမ မား
ၿမိဳ႕နယ္ညႇိာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားအဖ႕ဲ မ မားမွအမႈမ မားာႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသားစိတ္အခ က္အလက္မ မားကို မရရွိာႏုိင္ေသမ္
လည္ား လိႈင္သမယမၿမိဳ႕နယ္ညာႏ
ိွ ိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားအဖဲ႕အတက္ ၂၀၁၄ ကျပဳလုပ္ခဲသ
့ ည့္ ယခင္သုေတသနမ မားမွ အ
ျငင္ားပမားမႈအမ မားစု (နမူနမ ၈၃ မႈ၏ ၇၅ ရမခုိင္ာႏႈန္ား) ာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အေၾကမင္ားအရမမ မားကို ေတ႕ရွိခဲ့ရမ အ
ေျခခံလုပ္ခမ မား၊ လစမမ မား၊ အခ ိန္ပိုာႏွင့္ ခံစမားခင့္မ မား (ဥပမမ - ထမင္ားေကၽားျခင္ားာႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆမင္ေရား) တိ႔ု
ျမင့္မမားလမျခင္ားတို႔ျဖစ္သည္။48 အျခမားေသမ အျဖစ္နည္ားသည့္ ေယဘူယ အေၾကမင္ားအရမမ မားတင္ အလုပ္မွ
ထုတ္ပစ္ျခင္ား (တစ္ခါတစ္ရံတင္ အလုပ္သမမားသမဂၢအဖ႕ဲ ဝင္မ မား)၊ ေလ မ္ေၾကားာႏွင့္ လုပ္ငန္ားခင္အေျခအေနတို႔ ပါ
ဝင္သည္။ အျငင္ားပမားမႈမ မားမွမ စည္မ ဥ္ားစည္ားကမ္ားာႏွင့္အညီမဟုတ္ဘဲ အလုပ္မွထုတ္ပစ္ျခင္ား သို႔မဟုတ္ ဖိအမားသံုား
အခ ိန္ပိုခုိင္ားေစျခင္ားကဲ့သို႔ေသမ ဥပေဒခ ိဳားေဖမက္မႈမ မားကအစ လုပ္ခလစမာႏွင့္ ၿပီားစီားရန္သတ္မွတ္ထမားသည့္ ကုန္
ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ အျငင္ားပမားမႈမ မား သို႔မဟုတ္ အိမ္သမအေရအတက္ကဲ့သ႔ေ
ို သမ လုပ္ငန္ားခင္အေျခအေနမ မား
သို႔မဟုတ္ ပိုားမႊမားထိန္ားခ ဳပ္မႈမရွိျခင္ား အစရွိသည္တို႔အေပၚ အျငင္ားပမားမႈတို႔အထိပါဝင္သည္။ အမ ိဳားသမီားအခင့္အ
ေရားသည္လည္ား အျငင္ားပမားမႈျဖစ္ရျခင္ား၏ အေၾကမင္ားအရင္ားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ မီားဖမားခင္႔ယူျခင္ား၊ နမားရက္ယူၿပီား
ေနမက္ အလုပ္သမမားအမား သူ၏ ယခင္ရမထူားေနရမ ျပန္လည္ရရွိခင့္ာႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသမ အမႈမ မား49 ျဖစ္သည္။
သို႔ေသမ္ အလုပ္သမမားာႏွင့္ လူ႔အခင့္အေရားအဖ႕ဲ မ မားက က မား၊မတန္ားတူအခင့္အေရား၊ မီားဖမားခင့္ယူျခင္ားာႏွင့္ လိင္ပင
ို ား္
47

ကၽန္ေတမ္တို႔၏ သ႐ုပ္ခဲစီစစ္မႈသည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၆ အတက္ အန္လိုင္ားအေပၚသို႔ ၂၀၁၇ ေဖေဖမ္ဝါရီတင္ တင္ခဲ့သည့္ AC အမႈအေပါင္ ား

၁၅၁ ခုကို ျပန္လည္သံုားသပ္ခ က္အေပၚ အေျခခံထမားျခင္ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂-၂၀၁၆အတင္ား ခန္႔မွန္ေျခအမားျဖင့္ အမႈေပါင္ား ၂၈၅ ခုကို AC
ကလက္ခံရရွိခဲ့သည္။ (ေဖေဖမ္ဝါရီ ၂၀၁၇ တင္ MOLIP က အစီအရင္ခံခဲ့သည့္ အခ က္အလက္မ မား)
48

ILO ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားမႈ

49

CTUM, MOLIP ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားမႈမ မား
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ဆိုင္ရမေစမ္ကမားမႈကဲ႔သို႔ေသမ အေၾကမင္ားအရမမ မားအေပၚ အျငင္ားပမားမႈအေရအတက္ ေလ မ့ခ ေကမင္ားေလ မ့ခ
ာႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္႔တိုင္ ထိုကဲ့သ႔ေ
ို သမ အေၾကမင္ားကိစၥရပ္မ မားအေပၚ သိရိွနမားလည္မႈ နည္ားပါားသည္ဟု အစီအ
ရင္ခံၾကသည္။50

ခုံသ မမဓိေကမင္စ ီ အျငင္ားပမားမႈ၏ ၆၀% သည္ အလုပမ
္ ွ ထုတပ
္ စ္ျခင္ားာႏွင ့္ ဆက္စပ္လ က္ရေနသည္
ွိ
။
ခံုသမမဓိအဆင္႔တင္ အလုပ္သမမား၊ လူဝင္မႈႀကီားၾကပ္ေရားာႏွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အမားဝန္ႀကီားဌမနဝက္ဆုိဒတ
္ င္ ထုတ္ျပန္
ထမားသည့္ အမူေပါင္ား ၁၅၁ မႈအနက္ ၆၀ ရမခုိင္ာႏႈန္ားေက မ္သည္ ယခင္အလုပ္ေနရမ ျပန္လည္ရရွိေရား (၂၈.၅ ရမ
ခုိင္ာႏႈန္ား)၊ အလုပ္မွထုတ္ပစ္ျခင္ား (၂၆.၅ ရမခုိင္ာႏႈန္ား)၊ သို႔မဟုတ္ အလုပ္လက္မဲ့လစမ (၆ ရမခုိင္ာႏႈန္ား) တို႔ာႏွင့္ ဆက္
စပ္လ က္ရွိသည္။ အေၾကမင္ားအရမအမားလံုားသည္ အလုပ္ရပ္စဲျခင္ားာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ခံုသမမဓိ အ
ဖ႕ဲ ၊ အဖ႕ဲ ဝင္မ မားက တင္ျပရမတင္ အလုပ္ရွင္မ မားသည္ အလုပ္သမမားမ မားကို အလုပ္တမဝန္ရပ္စဲျခင္ားာႏွင့္ ပတ္
သက္၍ မွန္ကန္သည္႔ လုပ္ထံုားလုပ္နည္ားမ မားကို လုိက္နမေဆမင္ရက္ေလ႔မရွိဟဆ
ု ိုသည္။ အထူားသျဖင့္ ၂၀၁၆
တင္ ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ အမႈအမ မားအျပမားသည္ အလုပ္သမမားသမဂၢအဖ႕ဲ ဝင္အမား အလုပ္မွထုတ္ပစ္ျခင္ားမ မားကို ေတ႕
ရသည္။51 ထို႔အျပင္ အျခမားေသမပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ မားက တင္ျပရမတင္ အလုပ္သမမားအဖ႕ဲ ေခါင္ားေဆမင္ာႏွင့ ္
အဖ႕ဲ ဝင္မ မားအမား ထုတ္ပစ္ျခင္ားသည္ ၂၀၁၆ တင္ အေတ႕ရမ မားလမခဲ့ၿပီား အျငင္ားပမားမႈမ မားာႏွင့္ သမဂၢအဖ႕ဲ ဝင္မ မား
အမား အမည္ပ က္စမရင္ားသင္ားမႈမ မားလည္ား ျမင့္မမားလမခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။52
အလုပ္မွထုတ္ပစ္ျခင္ား၊ ေလ မ္ေၾကားေပားျခင္ားတို႔ာႏွင္႔ဆက္စပ္ေနေသမ အျငင္ားပမားမႈအႀကိမ္ာႏႈန္ားမ မားျခင္ားသည္ ဥပေဒ
ျပဌမန္ားမႈမ မား ျပည္႔စံုမႈမရွိျခင္ား သို႔မဟုတ္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတင္ ရွင္ားလင္ားတိက မႈ လံုလံုေလမက္ေလမက္
မရွိျခင္ားတုိ႔ေၾကမင့္ဟု ျပသေနကမ အနက္အဓိပၸယ္ဖင့္ဆိုမႈမ မားတင္ ဝိေရမဓိျဖစ္ေစရန္ ဦားတည္သမားေစေၾကမင္ား
ေဖမ္ျပေနသည္။ ဥပမမအမားျဖင့္ အလုပ္မွရပ္စဲျခင္ားာႏွင့္ တရမားနည္ားလမ္ားမက ေသမ အလုပ္ထုတ္ပစ္ျခင္ားတို႔ာႏွင႔ ္
ပတ္သက္ေသမ ဥပေဒျပ႒မန္ားခ က္မ မားသည္ ရွင္ားလင္ားသည့္ ဆင္႔ကဲအုပ္ခ ဳပ္ပံု သို႔မဟုတ္ တသမတ္တည္ား မရွိ
ဘဲ၊ မတူေသမ ဥပေဒမ မားာႏွင္႔ စည္ားမ ဥ္ားအမ ိဳားမ ိဳားတင္ ျပန္႔က ဲပါဝင္လ က္ရိွသည္။53 တစ္ခါတစ္ရံတင္ ဥပေဒခ ိဳား
ေဖမက္မႈမ မားသည္ ေျပမင္ားေျပမင္ားတင္ားတင္ားရွိလွၿပီား ဥပေဒအေပၚသိရိွနမားလည္မႈ နိမ့္ပါားလ က္ရွိေနေၾကမင္ား ေဖမ္
50

CTUM, MOLIP ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားမႈမ မား

51

ရန္ကုန္ AB ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားမႈ

52

Solidarity center ၊ ILO ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားမႈ၊ ေဇမ္ေဇမ္ေထား၊ ၂၀၁၆။ “အလုပ္ခ့ံ၍ မရာႏုိင္ေသမ အမည္ပ က္စမရင္ားဝင္ အလုပ္သ မမားမ မား

- လႈပ္ရွမားတက္ၾကသူမ မား”။ ျမန္မမတုိင္ားမ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၆။ www.mmtimes.com/index.php/national-news/yangon/22162-blacklist
ed-workers-unhireable-activists.html.
53

ILO ေတ႕ဆံုေမားျမန္မႈ
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ျပေနသည္။ အလုပ္ရွင္တစ္ခ ိဳ႕က သမဂၢအဖ႕ဲ ဝင္မ မားကို အလုပ္မွ ထုတ္ပစ္ျခင္ားအတက္ အျခမားေသမ ဆင္ေျခမ မား
ေပားေနေသမ္လည္ား အျခမားသူမ မားက “သမဂၢဖ႕ဲ စည္ားျခင္ားမွမ” အလုပ္မွ ထုတ္ပစ္ရျခင္ား၏ အေၾကမင္ားရင္ားဟု ဆို
ၾကသည္။ လုပ္ငန္ားရွင္တို႔အေနျဖင့္ ယင္ားသို႔ဖ႕ဲ စည္ားျခင္ားသည္ တရမားဝင္မႈရိွ၊ မရိွကို စဥ္ားစမားၾကျခင္ားမရိွေပ။54 ဥပ
ေဒသစ္မ မား ျပ႒မန္ားလုိက္သည့္အခါ သီားျခမားအေၾကမင္ားအရမမ မားအေပၚ ျဖစ္ပမားသည့္အမႈမ မားသည္လည္ား ျမင့္
မမားလမရသည္။ ဥပမမအမားျဖင့္ ဝန္ႀကီားဌမန (MOLIP) က အနိမ့္ဆံုားအခေၾကားေငာႏွင္႔ပတ္သက္၍ စည္ားမ ဥ္ားမ မား
ခ မွတ္လိုက္သည့္အခါ လုပ္ခအေပၚ အျငင္ားပမားမႈအေရအတက္ မ မားျပမားလမခဲ့သည္။55 အလုပ္ခန္႔ထမားမႈစမခ ဳပ္
ကို လူတိုင္ားခ ဳပ္ဆိုရန္ ဥပေဒျပ႒မန္ားလိုက္သည့္အခါ စမခ ဳပ္ပါ အခ က္မ မားအေပၚအျငင္ားပမားမႈမ မားာႏွင္႔ လက္မတ
ွ ္
ေရားထိုားရန္ ျငင္ားဆန္ျခင္ားအတက္ အလုပ္သမမားမ မားကို အလုပ္မွထုတ္ပစ္ျခင္ားအေပၚ အျငင္ားပမားမႈမ မား ျမင့္မမား
လမခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ အလုပ္သမမားေရားရမအျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားလုပ္ငန္ားစဥ္သည္ ဥပေဒသစ္ာႏွင့္ လမ္ားညန္
ခ က္မ မားကို အနက္အဓိပၸယ္ဖင့္ဆိုျခင္ားာႏွင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္ားတို႔အတက္ စမ္ားသပ္သည္႔နယ္ပယ္တစ္ခု
အျဖစ္ လုပ္ေဆမင္လ က္ရွိေနပါသည္။
ခင့္ယူျခင္ား၊ အလုပ္နမားရက္မ မားာႏွင့္ အလုပ္သမမားအဖ႕ဲ အစည္ားကဲ့သို႔ေသမ သီားျခမားနယ္ပယ္မ မားကို စီမံခန္႔ခရ
ဲ သည့္
နယ္ပယ္မ မားသည္ အလုပ္သမမားေရားရမ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားဥပေဒတင္ အႀကံဳားဝင္ၿပီားျဖစ္ေသမ္လည္ား အ
နည္ားဆံုားသီားျခမားဥပေဒ ၁၀ ခု တည္ရွိေနျခင္ားသည္ ဥပေဒဆုိင္ရမ အဓိပါၸယ္မ မားဖင့္ဆုိရမ၌ ႐ႈပ္ေထားမႈမ မားရွိလမ
ေစသည္႔ျပင္ မတူညီသည့္ ဥပေဒမ မားတင္ အလုပ္သမမားာႏွင့္ အလုပ္ရွင္တို႔အေပၚ အနက္အဓိပၸါယ္ဖင့္ဆိုရမ၌
လည္ား ဝိေရမဓိမ မားျဖစ္ေပၚလမေစပါသည္။ တဆင္႔ခံကန္ထရိုက္တမမ မား ပါဝင္ေနေသမ အမႈမ မားသည္ ပိုမို၍ပင္
ခက္ခဲလွပါသည္။ တဆင္႔ခံစမခ ဳပ္ျဖင္႔ ငွမားရမ္ားေခၚယူထမားသည္ အလုပ္သမမားအေပၚ အလုပ္ရွင္၏ တမဝန္ခံမႈမမွ
ရွင္ားရွင္ားလင္ားလင္ားမရွိေသမေၾကမင့္ျဖစ္သည္။56

ခံုသ မမဓိေကမင္စ ီတင္ အျငင္ားပမားမႈမ မား၌ ပါဝင္ေနသည့္ အလုပသ
္ မမား ၅၂ % မွမ အထည္အလိပ ္/
အထည္ခ ဳပ္ လုပ ္င န္ား နယ္ပ ယ္မ ွ ျဖစ္သ ည္။
ထုတ ္လ ုပေ
္ ရားလုပင
္ န္ားမ မား
ခန္႔မွန္ေျခအမားျဖင့္ ခံုသမမဓိေကမင္စီသို႔ ေရမက္ရွိလမသည့္ အလုပ္သမမားအျငင္ားပမားမႈမ မားအမားလံုား၏ ၃၀ ရမ
ခုိင္ာႏႈန္ားတင္ အထည္အလိပ္ာႏွင္႔ အထည္ခ ဳပ္လုပ္ငန္ားနယ္ပယ္မွျဖစ္သည္။ ယင္ားအျငင္ားပမားမႈမ မားတင္ အလုပသ
္

54

55

Solidarity center အင္တမဗ ား
ဉမဏ္လင္ားေအမင္ာႏွင့္ ခုိင္ဝိုင္ားျဖ ျဖ ၊ ၂၀၁၅။ ““အလုပ္သမမားေရားရမ အျငင္ားပမားမႈမ မား ေပၚထက္လမျခင္ားာႏွင့္ စက္႐ုံမ မား ေလ မ့ခ ပစ္ျခင္ား ”။

ျမန္မမတုိင္ားမ္၊ စက္တင္ဘမ ၂၇။ www.mmtimes.com/index.php/in-depth/16520-labour-disputes-rise-as-factories-cut-back.
html.
56
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မမားအေရအတက္ မ မားျပမားစမပါဝင္ေနရမ ထုတ္ျပန္ထမားသည့္ ခံုသမမဓိေကမင္စီ၏ အျငင္ားပမားမႈမ မားတင္ ပါဝင္ေန
သည့္ အလုပ္သမမားအမားလံုား၏ ၅၂ ရမခုိင္ာႏႈန္ားသည္ အထည္အလိပ္ာႏွင္႔ အထည္ခ ဳပ္လုပ္ငန္ားမွ ျဖစ္ၾကသည္။57

ခံုသမမဓိေကမင္စီအဆင္႔သို႔ေရမက္လမေသမ အျငင္ားပမားမႈေလားမ ိဳားတင္ ပါဝင္ေသမ လုပ္ငန္ားအမ ိဳားအစမားမ မားတင္
သတၱဳလုပ္ငန္ား၊ စမားေသမက္ကုန္/အေဖ မ္ယမကမလုပ္ငန္ား၊ ေဆမက္လုပ္ေရားလုပ္ငန္ား၊ ခရီားသမားလုပ္ငန္ား၊ ဘိလပ္
ေျမလုပ္ငန္ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆမင္ေရားာႏွင့္ သစ္သမားလုပ္ငန္ားနယ္ပယ္မ မားတင္ျဖစ္သည္။ ထိုင္ားာႏုိင္ငံပိုင္ ေရနံာႏွင့္ သ
ဘမဝဓမတ္ေင႕ကုမၸဏီ PTTEP သည္လည္ား ခင့္ယူျခင္ားာႏွင့္ အခ ိန္ပိုဆင္ားျခင္ားကိစၥရပ္တို႔အေပၚ ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ ဥပ
ေဒာႏွင္႔ကိုက္ညီေအမင္လုပ္ေဆမင္ေရားအတက္ အဓိပၸါယ္ဖင့္ဆိုရမတင္ လူသိမ မားသည့္ အျငင္ားပမားမႈမ မားရွိခသ
ဲ့ ည္။
ယင္ားကိစၥကို ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ မားက အျငင္ားပမားဖယ္ရမကိစၥရပ္အျဖစ္ ေဖမ္ျပခဲ႔ၾကသည္။

ပိုငဆ
္ င္မႈ
ို
အထည္ခ ဳပ္လုပ္ငန္ားအတက္ ထုတ္ျပန္ထမားသည့္ ခံုသမမဓိေကမင္စီအမႈ ၆၀ ရမခုိင္ာႏႈန္ားေက မ္တင္ ာႏုိင္ငံျခမားသမား
ပုိင္စက္႐ုံမ မားပါဝင္ေနသည္။ ယင္ားလုပ္ငန္ားနယ္ပယ္သည္ ာႏုိင္ငံျခမားသမားရင္ားာႏွီားျမဳပ္ာႏွံသူမ မားာႏွင့္ ဖက္စပ္လုပင
္ န္ား
လုပ္ကိုင္မႈမ မားမ မားစမတည္ရွိေနသည့္အတက္ ာႏုိင္ငံျခမားသမားလုပ္ငန္ားရွင္မ မား၏ ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈမွမ ထို႔ထက္
ပင္ ပိုမိုျမင့္မမားျမင့္ာႏုိင္ပါသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ မားက ာႏုိင္ငံျခမားသမားလုပ္ငန္ားရွင္မ မားပါဝင္ေသမ အျငင္ားပမားမႈ
အမ မားအျပမားသည္ ဘမသမစကမားာႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သယ္ေရား ျပႆနမမ မား ပါဝင္သည့္ ယဥ္ေက ားမႈဆုိငရ
္ မ
အတမားအဆီားမ မားေၾကမင့္ ျဖစ္ာႏုိင္သည္ဟု ေဖမ္ျပၾကသည္။ ခံုသမမဓိေကမင္စီအဖ႕ဲ ဝင္တစ္ဦား တင္ျပရမတင္ ာႏုိင္ငံ
ျခမားသမားလုပ္ငန္ား ရွင္မ မားပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အျငင္ားပမားမႈအခ ိဳ႕မွမ နမားလည္မႈလမ
ဲ ွမားျခင္ားသမျဖစ္ၿပီား ခံုသမမ
ဓိေကမင္စီအေနျဖင္႔ ဥပေဒဆိုင္ရမ သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက ားမႈာႏွင္႔ဆိုင္ေသမ အေၾကမင္ားအရမမ မားကို ရွင္ားလင္ားေဖမ္ျပ
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အထက္သို႔ၾကည့္ပါ။ ဤအခ က္အလက္မ မားသည္ အန္လိုင္ားေပၚတင္ တင္ထမားသည့္ အမႈေပါင္ား ၁၅၁ မႈအေပၚ ကၽန္ေတမ္တ႔၏
ို

သ႐ုပ္ခစ
ဲ ီစစ္မႈမ မားအမား ထင္ဟပ္ေစပါသည္။
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ျခင္ားမ မားသည္ အျငင္ားပမားမႈကို ေျပလည္ာႏုိင္ရန္ လံုေလမက္မႈရွိသည္ဟု သူ၏အေတ႕အႀကံဳကို အေျခခံကမ ဆုိ
သည္။58

အမႈအ ေသား စိတ ္

ေရ ားခ ယ္ထ မားေသမ ခံုသမမဓိေကမင္စအ
ီ မႈ ၁၃ ခုက ို ILO ာႏွင့ ္ BSR တို႔က အဂၤလပ
ိ လ
္ ို ဘမသမျပန္ဆျို ခင္ား ျဖစ္သ ည္။5 9
» အမႈ ၁၃ ခုစလံုား သည္ အလုပ္သမမားတစ္ဦား သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမမားမ မားကို အလုပ္မွထုတ္ပစ္ျခင္ား ာႏွင့္ ဆက္စပ္
ေနသည္။ ေမားခန္ား ေမားျမန္ား ျခင္ား ခံရသည့္ အလုပ္သမမားမ မားက သမဂၢဦား ေဆမင္သည့္ လႈပ္ရွမားမႈမ မားတင္ ပါဝင္ခဲ့
ျခင္ား ေၾကမင့္ ျဖစ္သည္ဟု အမႈသံုား ခုတင္ ေဖမ္ျပသည္။
» အမႈအမ မားစုတင္ ဆံုား ျဖတ္ခ က္သည္ အလုပ္မွရပ္စဲျခင္ား လုပ္ငန္ား စဥ္၏ အေသားစိတ္အေပၚအမရံုျပဳၾကသည္။ အ
လုပ္သမမားအမား ႀကိဳတင္သတိေပားသလမား၊ အလုပ္သမမားသည္ သတိေပားစမတင္ လက္မွတ္ထိုား ခဲ့သလမား၊ အ
လုပ္သမမားအမား သတိေပားစမတင္ ဖိအမားေပားလက္မွတ္ထိုား ခဲ့ခုိင္ား သလမားာႏွင့္ အလုပ္ရွင္က သင္႔ေလ မ္သည့္ အ
လုပ္ထုတ္နစ္နမေၾကား ပမမဏ ေပားအပ္ခဲ့သလမား။
» အမႈမ မား၏ ၆၂% တင္ ခံုသမမဓိေကမင္စီသည္ ယခင္ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ ၏ ဆံုား ျဖတ္ခ က္အမ မားအျပမားကို သေဘမ
တူညီခဲ့သည္။ အမႈ ၃၈% တင္မူ ခံုသမမဓိေကမင္စီသည္ ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ ာႏွင္႔ ကျဲ ပမားျခမားနမားစမ ဆံုား ျဖတ္ခ က္ခ ခဲ့
သည္။
» အလုပ္ရွင္မ မားအေနျဖင္႔

ဥပေဒဆိုင္ရမလုပ္ထံုား လုပ္နည္ား မ မားကို

လိုက္နမရန္ာႏွင့္ မွတ္တမ္ား မ မားကို ေကမင္ား

ေကမင္ား မန္မန္ထိန္ား သိမ္ား ထမားရန္ အႀကံေပားခံရသည္။ “အလုပ္ရွင္မ မားသည္ မွတ္တမ္ား မ မားျပဳစုထမားကမ တ
ဆင့္ၿပီား တဆင့္ သတိေပားမႈမ မားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီား အသိေပားအေၾကမင္ား ၾကမားစမေပားပို႔ျခင္ား မ မားျပဳလုပ္ၿပီား မွ အလုပ္သမမား
ကို အလုပ္မွထုတ္ပစ္ခဲ့လွ င္ အလုပ္ရွင္မ မားသည္ ညႇိာႏိႈင္ား အေျဖရွမရသည္႔ လုပ္ငန္ား စဥ္ကို လုပ္ေဆမင္ရန္ လို
အပ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ဘမမွလည္ား ေပားအပ္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။” (အမႈ ၇၂/၂၀၁၆)
» လူမႈေရားတရမားမွ တမႈကို ထည့္သင္ား စဥ္ား စမားရမည့္ အခ က္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖမ္ျပၾကသည္။ “အလုပ္သမမားမ မား
သည္ အလုပ္မွထုတ္ပစ္ျခင္ား ခံရသည့္အခါ သူ႔အမား မည္သည့္အလုပ္ထုတ္နစ္နမေၾကား သို႔မဟုတ္ ေလ မ္ေၾကား
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ခံုသမမဓိေကမင္စီ ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားမႈ
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အမႈနံပါတ္မ မား။ ၂၅/၂၀၁၅၊ ၁/၂၀၁၆၊ ၃၀/၂၀၁၆၊ ၅၃/၂၀၁၆၊ ၅၉/၂၀၁၆၊ ၆၁/၂၀၁၆၊ ၆၂/၂၀၁၆၊ ၆၆/၂၀၁၆၊ ၆၈/၂၀၁၆၊ ၇၂/၂၀၁၆၊

၈၄/၂၀၁၆၊ ၈၅/၂၀၁၆။
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ကိုမွ ေပားအပ္စရမမလိုပါ။ သို႔ေသမ္ လူမႈေရားတရမားမွ တမႈကို ျပသရန္ တစ္လစမေပားသင့္သည္ဟု ဆိုသည္။ ”
(အမႈ ၆၄/၂၀၁၆)
» ဆံုား ျဖတ္ခ က္မ မားသည္ သီျခမား ဥပေဒဆိုင္ရမ လိုအပ္ခ က္မ မားကို ကိုား ကမားရသည္။ (ဥပမမ- လစမယူသလမား ၊
ခင့္ရက္ရယူျခင္ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္ထုတ္ပစ္ျခင္ား ) သို႔ေသမ္ အျခမားေသမ ခံုသမမဓိေကမင္စီ ဆံုား ျဖတ္ခ က္မ မား
ကို စီရင္ထံုား အျဖစ္ ရည္ညႊန္ား ခဲ့ ျခင္ား ေတမ့မရွိပါ။
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ထိေ ရမက္ေသမ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွငား္ ေရားလုပင
္ န္ားစဥ္တစ္ချု ဖစ္ေပၚလမေစေရား
ေသခ မေအမင္ လုပေ
္ ဆမင္ျခင္ား
ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားမႈတေလွ မက္လံုားတင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ မားက ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားျခင္ားဆိုင္ရမ
လုပ္ငန္ားစဥ္ကို အကူအညီျဖစ္ေစမည့္ ပိုမိုတိုားတက္ေအမင္ လုပ္ေဆမင္ရန္လိုအပ္ေသမ နယ္ပယ္မွမ အလုပ္ရင
ွ ္
ာႏွင္႔ အလုပ္သမမားတို႔အၾကမား မွ တေသမသေဘမတူညီမႈအတက္ ပိုမိုထိေရမက္ၿပီား ယံုၾကည္ရေလမက္ေသမ စ
နစ္တစ္ခု ျဖစ္လမေစေရား ဆက္လက္ေဆမင္ရက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ေအမက္တင္ေဖမ္ျပထမားသည္မ မားမွမ အဆိုပါ
လုပ္ငန္ားစဥ္တင္ ယံုၾကည္မႈတိုားတက္ေစရန္ အကူအညီျဖစ္ေစမည့္ အခ ိဳ႕ေသမလုပ္ထံုားလုပ္နည္ားပိုင္ားာႏွင္႔ အုပ္ခ ဳပ္
ေရားပိုင္ားဆိုင္ရမ သင္ျပင္လကၡဏမမ မား ျဖစ္ပါသည္။

၁။ ရွငား္ လင္ားတိက ေသမ ဥပေဒဆိင္ရမ
ု
လုပင
္ န္ားာႏွင ့္ စည္ားေဘမင္မ မား
စည္ားေဘမင္မ မား သတ္မတ
ွ ျ္ ခင္ား။ အာႏုဉမတစီရင္ဆံုားျဖတ္ေသမ လုပ္ငန္ားစဥ္အေနျဖင္႔ မည္သည္႔အျငင္ားပမားမႈ အ
မ ိဳားအစမားကို ကိုင္တယ္ာႏိုင္သည္ဆိုသည္႔ လက္ရွိစည္ားေဘမင္မ မားမွမ အသံုားခ ရန္ခက္ခဲေနသည္ဟု ျပသေန
သည္။ စိန္ေခၚခ က္တစ္ခုမွမ တစ္ဦားခ င္ားအျငင္ားပမားမႈာႏွင့္ စုေပါင္ားအျငင္ားပမားမႈကို ချဲ ခမားရန္ ခက္ခဲျခင္ားျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ အမားေကမင္ားေမမင္ားသန္တရမားစီရင္ေရားစနစ္ ကင္ားမဲ့ျခင္ားဆိုသည္မွမ တစ္ဦားခ င္ားအျငင္ားပမားမႈမ မားစမ (အ
လုပ္ထုတ္ခံရျခင္ား) ကို AB မ မားာႏွင္႔ AC က တရမားရံုားကိုယ္စမား ေဆမင္ရက္ေပားေနရျခင္ားဟု ဆိုလိုသည္။ အခ ိဳ႕
ေသမ ေလ့လမသူမ မားက ဤသို႔လုပ္ေဆမင္ျခင္ားမွမ အလုပ္သမမားအခင့္အေရားကို ကမကယ္ရန္အတက္ ပိုေကမင္ား
သည့္ အက ိဳားရွိေသမ အံဝင္ခင္က ရိွမည္႔လုပ္ငန္ားစဥ္ဟုရႈျမင္ၾကသည္။ သို႔ေသမ္ ယင္ားမွမ “စုေပါင္ားျခင္ား” သေဘမ
ာႏွင္႔ စုေပါင္ားေတမင္ားဆိုမႈအေပၚသေဘမတူညီခ က္ (CBA) တင္ ဘမေတပါဝင္သည္ဆိုသည္ကို နမားမလည္သည့္
အေျခခံအမားနည္ားခ က္ကို မီားေမမင္ားထိုားျပျခင္ား ျဖစ္သည္။ SLDL ေအမက္တင္ CBA သေဘမတရမားကို အျငင္ား
ပမားမႈမ မား ေျဖရွင္ားသည့္ နည္ားလမ္ားတစ္ခုအျဖစ္ မိတ္ဆက္္ထမားၿပီား ပိုက ယ္ျပန္႔ေသမ ာႏိုင္ငံတကမမွ CBA အေပၚ
နမားလည္ခ က္မွမ အလုပ္ခင္အေျခအေနအမားလံုားာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမမားတို႔ စုေပါင္ားသ
ေဘမတူညီခ က္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။60 CBA ကို နမားလည္ရန္ာႏွင့္ အသံုားျပဳမႈ အမားေကမင္ားေစရန္ ေဆမင္ရက္ျခင္ားသည္
မည္သည့္အျငင္ားပမားမႈကို အာႏုဉမတစီရင္ဆံုားျဖတ္သည့္လုပ္ငန္ားစဥ္မွတဆင့္သမားသင့္ေၾကမင္ား ချဲ ခမားရန္

အ

ေထမက္အကူျဖစ္မည့္ နည္ားလမ္ားတစ္ခုျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ MOLIP က ေျပမဆိုမႈအရ SLDL ကို ျပန္လည္သုားံ
သပ္ျခင္ားသည္ AB မ မားာႏွင္႔ AC တို႔အမား တစ္ဦားခ င္ားရပိုင္ခင္႔အျငင္ားပမားမႈမ မားအေပၚ တရမားဝင္ၾကမားနမခင့္ျပဳရန္
လုပ္ေဆမင္ာႏိုင္ေၾကမင္ားေထမက္ျပထမားသည္။61 သို႔မဟုတ္ပါက တစ္ဦားခ င္ားအျငင္ားပမားမႈဆိုင္ရမ အမႈမ မားအတက္
အသံုားျပဳာႏိုင္သည္႔ အာႏုဉမတစီရင္ဆံုားျဖတ္သည့္ လုပ္ငန္ားစဥ္တစ္ခု လိုအပ္ေပသည္။

60

Solidarity Center ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။

61

ILO ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
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အက ိဳားစီားပမားဆိုင္ရမ အျငင္ားပမားမႈမ မားတင္ AB မ မားာႏွင္႔ AC အဆင့္၌ မိမိ၏သေဘမဆာႏၵမပါေသမ အာႏုဉမတစီရင္
ဆံုားျဖတ္မႈမ မားလုပ္ေဆမင္ေနျခင္ားရိွ၊ မရိွအေပၚ စိုားရိမ္မႈမ မားျမင့္တက္လမေနသည္။ ယင္ားမွမ အလုပ္ရွင္ာႏွင့္ အလုပ္
သမမားမ မားအၾကမား ေစ႔စပ္ညႇိာႏိႈင္ားမႈတိုင္ားမွမ လတ္လပ္ၿပီား ၎တို႔၏ သေဘမဆာႏၵအေလ မက္ ျဖစ္သင္႔သည္ဟူ
ေသမ ILO ၏ လတ္လပ္စမဖ႕ဲ စည္ားခင္႔ (ILO Freedom of Association) ပါ လမ္ားညႊန္ခ က္မ မားာႏွင့္ ဝိေရမဓိသ
ေဘမေဆမင္လိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။62
ဆက္လက္ျပင္ဆင္ျခင္ားာႏွင့ ္ ျပန္လည္သံုားသပ္ျခင္ား။ SLDL တင္ ေဖမ္ျပထမားေသမ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားလုပ္
ငန္ားစဥ္ကို လက္ေတ႕တျဖည္ားျဖည္ားက င့္သံုားေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ အလုပ္သမမား၊ အလုပ္ရွင္ာႏွင့္ အစိုားရ တမဝန္ရွိသူမ မား
သည္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္ားအတက္ အေတ႕အႀကံဳရရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီား ပိုမိုေကမင္ားမန္ေအမင္ လုပ္ေဆမင္ရမည္႔
နယ္ပယ္မ မားလည္ား ေဖမ္ထုတ္ာႏိုင္လမၿပီျဖစ္သည္။ အခ ိဳ႕ေသမ အေျပမင္ားအလဲမ မားာႏွင့္ ထပ္တိုားလမ္ားညႊန္ခ က္မ မား
ကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္ပံုစံျဖင့္ ခ မွတ္ၿပီားျဖစ္သည္။ လက္ေတ႕အေတ႕အႀကံဳမ မားကို အေျခခံ၍ ပိုမိုက ယ္ျပန္႔
ေသမ အလုပ္သမမားဥပေဒျပဳျပင္ေျပမင္ားလဲေရား အမားထုတ္ႀကိဳားပမ္ားမႈာႏွင့္အညီ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သံုားသပ္မႈမ မား
ဆက္လက္လုပ္ေဆမင္ပါက ဥပေဒ၏ ထိေရမက္မႈာႏွင့္ အမ မားလက္ခံမႈတို႔ကို အမားေကမင္ားေစရန္ အေထမက္အ
ကူျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
ဥပေဒဆိင္
ု ရမ သိရွန
ိ မားလည္မႈာႏွင ္႔ လိုက ္နမမႈတ႔ ို တိုားတက္ေစရန္ လုပင
္ န္ားစဥ္က ို အသံုားခ ျခင္ား။ အျငင္ားပမားမႈ ေျဖ
ရွင္ားေရားလုပ္ငန္ားစဥ္က အလုပ္သမမားာႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ မားကို ဥပေဒစည္ားမ ဥ္ားစည္ားကမ္ားမ မားအေၾကမင္ား သတင္ားအ
ခ က္အလက္ေပားသည့္ အလုပ္လည္ားလုပ္ပါသည္။ အထူားသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တင္ TLO မ မားသည္ အျငင္ားပမား
မႈကို လက္ခံၿပီား အဆင္ေျပေအမင္ ဖ န္ေျဖညႇိာႏိႈင္ားေပားျခင္ားထက္စမလွ င္ သက္ဆိုင္ရမအမႈကိစၥမ မားာႏွင္႔ဆိုင္ေသမ
ဥပေဒျပ႒မန္ားခ က္မ မားအေၾကမင္ား သက္ဆိုင္သူမ မားသို႔ အႀကံျပဳသည့္ အခန္ားက႑ (သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရမ အ
စိုားရဌမနသို႔ လႊဲေျပမင္ားေပားျခင္ား) တင္ လုပ္ေဆမင္ရသည္။ ပါဝင္လုပ္ေဆမင္ေပားေနသူအခ ိဳ႕က ဖ န္ေျဖညႇိာႏိႈင္ားေပား
ျခင္ားသည္ အလုပ္သမမားမ မား၏ ဥပေဒေၾကမင္ားအရ ရသင့္ရထိုက္ေသမ အက ိဳားအျမတ္ကို တကယ္တမ္ားတင္္
ေလ မ့နည္ားေစသည့္ ကိစၥမ မားရွိေၾကမင္ား ေထမက္ျပၾကသည္။ ဥပမမ အထူားသျဖင့္ အျမန္ၿပီားလိုေသမ ကိစၥမ မားတင္
ဥပေဒအရ ရထိုက္သည္႔ ေလ မ္ေၾကားထက္ ညႇိာႏိႈင္ားမႈတင္ အလုပ္သမမားမ မား လက္ခံလိုက္ေသမ ေလ မ္ေၾကားပမမ
ဏက နည္ားသမားျခင္ား ျဖစ္တတ္သည္။63 TLO မ မားာႏွင့္ ဖ န္ေျဖညႇိာႏိႈင္ားေဆမင္ရက္ေပားသည့္ ဌမနဆိုင္ရမာႏွင္႔ အာႏု
ဉမတစီရင္ဆံုားျဖတ္ေပားသည့္ အဖ႕ဲ မ မားမွ အဖ႕ဲ ဝင္မ မားသည္ လုပ္ငန္ားစဥ္တေလွ မက္လံုား၌ ရွိၿပီားသမားဥပေဒအခင့္အ
ေရားာႏွင့္ ကတိကဝတ္မ မားကို ေသခ မေနေစရန္ ထိန္ားသိမ္ားေပားရမည္႔ အေရားႀကီားေသမ အခန္ားက႑မွပါဝင္ပါသည္။

၂။ ဆံုားျဖတ္ခ က္ခ မွတ္ျခင္ားအတက္ တသမတ္တည္ားရိွၿပီား ပေရမ္ဖက္ရွင ္နယ္က ေသမ
လုပင
္ န္ားစဥ္
62

၎
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CTUM ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
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ပါဝင္ပတ္သက္ၾကသူမ မား၏ အျမင္မ မားမွမ အမ ိဳားမ ိဳား ကျဲ ပမားေနသည္။ သို႔ေသမ္ အမ မားစုက AB မ မားာႏွင္႔ AC တို႔မွမ
အလုပ္ရွင္မ မားထက္ အလုပ္သမမားမ မားအေပၚ ပို၍မ က္ာႏွမသမေပားသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ေတ႕ရေလ႔ရိွေသမ
ရႈျမင္မႈတစ္ခုမွမ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားလုပ္ငန္ားစဥ္၏ မူလရည္ရယ္ခ က္မွမ ထိန္ားသိမ္ားထမားသင္႔သည္႔ အလုပ္
ရွင္၊ အလုပ္သမမားာႏွစ္ဖက္လံုား၏ အခင့္အေရားာႏွင့္ ကတိကဝတ္မ မားကို နမားလည္ေသမ ၾကမားေနစီရင္အဆံုားအျဖတ္
ေပားသူအျဖစ္ ေဆမင္ရက္ရန္ထက္ အလုပ္သမမားမ မားကို ကမကယ္ရန္အတက္သမ ျဖစ္သည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။
တခ ိန္တည္ားမွမပင္ အခ ိဳ႕ေသမပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ မားက ေဒသာႏၱရအစိုားရတမဝန္ရွိသူမ မားသည္ ကုမၸဏီမ မားကို
ျပစ္ဒဏ္မခ မွတ္လိုျခင္ားအျပင္ အလုပ္ရွင္မ မားက ပေရမ္ဖက္ရွင္နယ္ ဥပေဒအေထမက္အပံ့မ မား အလုပ္သမမားမ မား
ထက္ ပိုမိုအသံုားျပဳာႏိုင္သည့္အတက္ အလုပ္ရွင္မ မားဘက္က အမားသမခ က္ရိွေနေၾကမင္ား (အထူားသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အ
ဆင့္မ မားတင္) ေဝဖန္ေျပမဆိုခဲ႔ၾကသည္။ TCB အဖ႕ဲ ဝင္တစ္ဦားက ၿမိဳ႕နယ္အဆင္တ
့ င္ ာႏွစ္ဖက္လံုားကို ဖိအမားေပား
ေၾကမင္ား၊ အလုပ္ရွင္မ မားကို အေပားအယူလုပ္ကမ အလုပ္သမမားမ မားကို ေငေပားရန္ ဖိအမားေပားေၾကမင္ား၊ အဘယ္
ေၾကမင္႔ဆိုေသမ္ ၎တို႔တင္ အရင္ားအျမစ္မ မားပိုရွိသည့္အတက္ ျဖစ္ၿပီား၊ အလုပ္သမမားမ မားကိုမူ ျပႆနမမလုပပ
္ ဲ
အေပားအယူလုပ၍
္ ညႇိၾကရန္ TCB က ဖိအမားေပားေၾကမင္ား ေျပမၾကမားသည္။
AB မ မားာႏွင္႔ AC အဆင့္တင္ ေတ႕ရေလ႔ရိွေသမ သေဘမထမားတစ္ခုမွမ ထိုအဖ႕ဲ မ မားသည္ အမႈကိစၥအေပၚ တိတိ
က က ျဖစ္ေရားကို တင္ားတင္ားၾကပ္ၾကပ္ကိုင္တယ္ရန္ထက္ “လူမႈေရားအရ တရမားမွ တမႈ” ကို ထည္႔သင္ားစဥ္ားစမားျခင္ား
မွမ တစိတ္တပိုင္ားျဖစ္ျခင္ားေၾကမင့္ အလုပ္သမမားမ မား ဘက္တင္ ပိုရပ္တည္ေပားျခင္ား ျဖစ္သည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။64 AC
အဖ႕ဲ ဝင္တစ္ဦားက လက္ေတ႕က ေသမ အေၾကမင္ားျပခ က္မ မားအတက္ AC ေဆားောႏားမႈမ မားအေနျဖင့္ အမားနည္ားသူ
မ မားဘက္ (မ မားေသမအမားျဖင့္ အလုပ္သမမားမ မားဘက္) မွ ရပ္တည္ေပားျခင္ားျဖစ္ေၾကမင္ားာႏွင့္ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ စိန္ေခၚ
မႈ အျပည့္ာႏွင့္ လူမႈစီားပမားအေျခအေနေပားထမားခ က္အရ ေျပလည္ေအမင္ ညႇိာႏိႈင္ားမႈေဆမင္ရက္ေပားသင့္ေၾကမင္ား၊
အဘယ္ေၾကမင့္ဆိုေသမ္ အျငင္ားပမားမႈရင္ဆိုင္ရေသမ အလုပ္သမမားမ မားမွမ ေမွ မ္လင့္ခ က္မဲ့၊ စိတ္ပ က္ဖယ္ အေျခ
အေနတင္ က ေရမက္ေနေသမေၾကမင့္ျဖစ္ေၾကမင္ား ေျပမၾကမားသည္။65 AC အဆင့္တင္ အလုပ္သမမားမ မား၏ စိတ္
ပ က္မႈမွမ အလုပ္ရွင္မ မား၏ စိတ္ရင္ားအမွန္ျဖင့္ ပူားေပါင္ားပါဝင္မႈမရိွျခင္ားာႏွင္႔ ခ မွတ္လိုက္ေသမ ဆံုားျဖတ္ခ က္ကို
လိုက္နမေအမင္ အေရားယူေဆမင္ရက္မႈ မရွိျခင္ားတို႔ာႏွင့္ အမ မားဆံုား ဆက္စပ္ေနသည္။
အခ ိဳ႕က ရလဒ္၏ တရမားမွ တမႈေပၚ ယံုၾကည္မႈာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖမ္ထုတ္ေျပမဆိုၾကရမ တခါတရံတင္ အလုပသ
္
မမားမ မားဘက္မွ ရလဒ္မ မားကို ေက နပ္ၾကၿပီား တခါတရံမေက နပ္ၾကေၾကမင္ား ေျပမၾကမားသည္။66 MOLIP ဝန္ထမ္ား
က ေျပမၾကမားရမတင္ ၎တို႔သည္ အလုပ္သမမားကို ဦားစမားေပားသည္၊ အလုပ္ရွင္ကို ဦားစမားေပားသည္ဟူေသမ ေစမ
ဒကတက္မႈ ာႏွစ္မ ိဳားစလံုားကို ၾကမားသိရေၾကမင္ား၊ ဘက္လုိက္သည္ဟူေသမ အျမင္မွမ တဖက္တည္ားမွလမေသမ အ
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Asia Business Synergy, ILO ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားမႈမ မား။
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AC ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားမႈ။
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CTUM, TCB ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
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ျမင္ဟုတ္မည္မထင္ေၾကမင္ား ေျပမၾကမားသည္။67 MOLIP ဝန္ထမ္ားက ဆိုရမတင္ အျငင္ားပမားမႈမ မားစမ အဖ႕ဲ မ မားသို႔
ေရမက္ရွိလမသည္မွမ စနစ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ရွိေသမေၾကမင့္ဟုလည္ား ဆိုသည္။68
ကေမမၻဒီားယမားာႏိုင္ငံ အေတ႕အႀကံဳအရ အလုပ္သမမားမ မားကို ဦားစမားေပားသည့္ စီရင္ခ က္ရလဒ္မ မားကို ဘက္လက
ို မ
္ ႈ
ဟုဆိုရန္ မလိုအပ္ေပ။ Arbitration Council Foundation ၏ အဖ႕ဲ ဝင္ဝန္ထမ္ားတစ္ဦားက အေစမပိုင္ားတင္ ကေမမၻ
ဒီားယမား Arbitration Council အေနျဖင့္ အလုပ္သမမားမ မားအတက္ ပို၍စည္ားကမ္ားကိုင္တယ္ရျခင္ားမွမ အလုပသ
္
မမားေရားရမ ခ ိဳားေဖမက္မႈမ မားာႏွင့္ ဥပေဒကို လိုက္နမမႈမရွိျခင္ားတို႔၏ သမဓကမ မားစမ ရွိေသမေၾကမင့္ဟု အစီရင္ခံပါ
သည္။ ယခုလက္ရွိတင္မူ အလုပ္သမမားမ မားက ဥပေဒမွ ေထမက္ပံ့ေပားာႏိုင္သည္ထက္ ေက မ္လန္ေသမ ေတမင္ား
ဆိုခ က္မ မားျဖင့္ အက ိဳားစီားပမားမ မားပါဝင္ေသမ အျငင္ားပမားမႈမ မားကို ေဆမင္ယူလမေနၿပီျဖစ္သည္႔အတက္ CAC အ
ေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္မ မားအေပၚ စည္ားကမ္ားမ မား ပိုထမားလမရသည္ဟုဆိုသည္။69
AB ာႏွင္႔ AC အဖ႕ဲ ဝင္မ မားအတက္ ၎တို႔၏ ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားတင္ ပါဝင္သင္႔သည္႔ သတင္ားအခ က္အလက္နယ္
ပယ္တင္ ရွင္ားလင္ားသည့္လမ္ားညႊန္မ မားာႏွင္႔ လူမႈဆိုင္ရမ တရမားမွ တမႈအခ က္မ မားကို ဥပေဒဆိုင္ရမ လိုအပ္ခ က္မမား
ာႏွင္႔အတူ ထည္႔သင္ားစဥ္ားစမားရန္ ခင္႔ျပဳသင္႔မသင္႔ဆိုသည္႔ အခ က္မ မားသည္ အာႏုဉမတစီရင္ဆံုားျဖတ္မႈမွ ရရွိလမ
ေသမ ရလဒ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ တျဖည္ားျဖည္ား ရွိလမေစရန္ အေထမက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။
ဆံုားျဖတ္ခ က္ခ မွတ္သည့္ လုပ္ငန္ားစဥ္တင္ ယခင္အလမားတူဆံုားျဖတ္ခဲ႔သည္႔ ျဖစ္ရပ္မ မား၏ အခန္ားက႑ာႏွင္႔ပတ္
သက္ေသမ ေမားခန္ားထက္ေပၚလမပါသည္။ CAC ေကမင္စီအဖ႕ဲ ဝင္မ မားသည္ ဆံုားျဖတ္ခ က္ခ သည့္ ေနရမတင္ တ
သမတ္တည္ားရိွေစေရားေသခ မေစရန္ ရည္ရယ္သည့္ လမ္ားညႊန္မႈကို လိုက္နမရန္ လိုအပ္သည္။ လက္ေတ႕တင္
လည္ား ယခင္အမႈကိစၥမ မားအမား ဆီေလ မ္ၿပီား ရည္ညႊန္ားာႏိုင္ေသမ ယခင္အမႈမ မားအျဖစ္ တရမားဝင္ ဆံုားျဖတ္ခ က္ခ
ရမ၌ တခါတရံ ထည့္သင္ားၾကသည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ အကယ္၍ CAC သည္ တသမတ္တည္ားရိွမႈ မရိွသည္႔အခါ
ဆံုားျဖတ္ခ က္စမသမားတင္ မည္သည့္အတက္ ထိုသို႔ဆံုားျဖတ္ခ က္ခ ေၾကမင္ား အေၾကမင္ားျပခ က္ကို စမအမားျဖင့္
ရွင္ားလင္ားစမ ေဖမ္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ယခင္ရိွေနသည့္ ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားသည္ ဓေလ႔ထံုားတမ္ား
ဥပေဒစီရင္မႈမွ နမားခ စည္ားရံုားရန္ (persuasive) ဆိုသည္႔ စကမားရပ္ာႏွင္႔ ယခင္အမႈကိစၥမ မားမွ လိုက္နမရန္ လိုအပ္
ျခင္ား(binding) ဟူေသမ စကမားရပ္ တို႔အၾကမားတင္ တေနရမ၌ ရိွေနသည္။70 ျမန္မမ AC မွ ဆံုားျဖတ္ခ က္ခ ေသမ
အမႈမ မားကို ေနမက္ပိုင္ား အျငင္ားပမားမႈမ မား၌ ဆံုားျဖတ္ခ က္ခ ရန္အတက္ ယခင္စီရင္ထံုားမ မားအေနျဖင့္ ရည္ညႊနား္ ရန္
လိုအပ္သည္ဟု လက္ရွိတင္ ေဖမ္ျပျခင္ား မရွိပါ။ သို႔ရမတင္ ယခင္ဆံုားျဖတ္ခဲ့သည္မ မားကို ေနမက္ပိုင္ားအမႈမ မားသိ႔ ု
မည္မွ အတိုင္ားအတမအထိ သတင္ားအခ က္အလက္ေပားေနသည္ဆိုသည္မွမ ယခုတိုင္ရွင္ားရွင္ားလင္ားလင္ား မရွေ
ိ သား
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MOLIP ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
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ACF ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
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ACF ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
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ေပ။ AC အဖ႕ဲ ဝင္မ မားက ေျပမဆိုရမတင္ ယခင္ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားသည္ လိုက္နမရန္လိုအပ္သည္႔ ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မား
ဟု မစဥ္ားစမားပဲ နမားခ စည္ားရံုားရန္ ဆံုားျဖတ္ခ က္အမ ိဳားအစမားမ မားအျဖစ္သမ စဥ္ားစမားသည္ဟုဆိုသည္။
ထို႔ျပင္ ယခု အစီရင္ခံစမအတက္ သံုားသပ္ထမားေသမ ျမန္မမ AC ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားမွမ CAC ာႏွင့္ ာႏိႈင္ားယွဥ္လွ င္ AC
အေၾကမင္ားျပခ က္ာႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္ားလင္ားမႈအနည္ားငယ္သမပါဝင္သည္။ AC ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားတင္ အေသားစိတ္
အေၾကမင္ားျပခ က္မ မားပါဝင္မွသမ အျငင္ားပမားမႈာႏွင္႔ သက္ဆိုင္သူမ မား (ာႏွင့္ တရမားလႊတ္ေတမ္ခ ဳပ္အတက္ အလမား
အလမေကမင္ားလည္ားျဖစ္) အတက္ AC က ဆံုားျဖတ္ခ က္အတက္ အက ိဳားအေၾကမင္ားဆက္စပ္မႈကို ပိုမိုနမားလည္
ရန္ အေထမက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။ ယင္ားမွမ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားသည္႔စနစ္ကို ပိုမိုခန္႔မွန္ားရလယ္ေအမင္ ျပဳလုပ္
ေပားၿပီား အျပန္အလွန္အမားျဖင့္ ဥပေဒစိုားမိုားေရားကိုလည္ား အေထမက္အကူျပဳေစသည္။71

၃။ ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားကို ထိေရမက္စမ လိက
ု ္နမေစျခင္ား
အာႏုဉမတစီရင္ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားကို လိုက္နမေအမင္ ေဆမင္ရက္ရသည္မွမလည္ား စိန္ေခၚခ က္တစ္ခု ျဖစ္သည္ကို
ေတ႕ရသည္။ SLDL တင္ လိုက္နမေအမင္ အေရားယူေဆမင္ရက္သည့္ စနစ္တစ္ခုတိတိက က မရွိေပ။72 သို႔ေသမ္
လက္ရွိျဖစ္ပမားေနသည္မွမ AC ဆံုားျဖတ္္ခ က္ာႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ သို႔မဟုတ္ ာႏွစ္ဖက္လံုားက လိုက္နမရန္ ပ က္
ကက္ပါက MOIP က တရမားရံုားာႏွင္႔ဆိုင္ေသမ အမႈတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆမင္ရက္ာႏိုင္သည္ (ပထမဆံုား AC မွ
အေရားယူေသမအဆင္)့ ။ ဥပမမ - လတ္တေလမ လပိုင္ားအတင္ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အလုပ္သမမားသမဂၢအဖ႕ဲ ဝင္မ မား
အလုပ္ထုတ္ခံရေသမ အမႈမ မားတင္ AC ဆံုားျဖတ္ခ က္က အလုပ္သမမားမ မားကို အလုပ္ျပန္ခန္႔ေပားရန္ျဖစ္ၿပီား အ
လုပ္ရွင္က မလိုက္နမခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကမင့္ MOLIP က အလုပ္ရွင္ကို တရမားစက
ဲ မ တရမားရံုားမွ ဒဏ္ေငခ မွတ္ခသ
ဲ့ ည္
(အနည္ားဆံုား ဒဏ္ေင တစ္သန္ားက ပ္ (သို႔မဟုတ)္ အၾကမ္ားဖ င္ား အေမရိကန္ေဒၚလမ ၇၄၀ ခန္႔) ။ ထိုလုပ္ငန္ားစဥ္
ာႏွငပ
္႔ တ္သက္၍ စိုားရိမ္မႈရိွေၾကမင္ား အခ ိဳ႕၏ အသံမ မားထက္ေပၚလမခဲ့သည္။ ဥပမမ တရမားရံုားတင္ အမႈရင္ဆိုင္ၿပီား
ဆံုားျဖတ္္ခ က္က ရန္္မွမ အခ ိန္မ မားစမၾကမာႏိုင္ေၾကမင္ားာႏွင့္ အခ ိဳ႕သက္ဆိုင္သူမ မားက အလုပ္သမမားမ မားလက္ေလွ မ႔
သမားေစရန္ အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္ အမႈၾကန္႔ၾကမေအမင္လုပ္ာႏိုင္ေၾကမင္ား ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ပါဝင္ပတ္
သက္ၾကသူမ မားက အနည္ားဆံုား ဒဏ္ေငပမမဏမွမ ာႏိႈင္ားယွဥ္မႈမ မားအရ နည္ားပါားၿပီား (အလုပ္ရွင္အမား) အဟန္႔အ
တမားျဖစ္ေစရန္ မလံုေလမက္ဟု ယူဆၾကသည္။ ၎တို႔က လုပ္ထံုားလုပ္နည္ားအရ အလုပ္ရွင္ကို ဒဏ္ရိုက္ၿပီား အ
လုပ္သမမားမ မားကို ျပန္ခန္႔ရန္ ျဖစ္ေသမ္လည္ား အခ ိဳ႕ အလုပ္ရွင္မ မားမွမ ဒဏ္ေငေပားေဆမင္လိုက္ျခင္ားက ၎တိ႔က
ု ို
ျပႆနမရွမမည့္သူမ မားအမား အလုပ္ျပန္ခန္႔ျခင္ားကို ေရွမင္ရွမားရန္ ပိုသက္သမေသမ နည္ားလမ္ားဟု မွတ္ယူၾကသည္
ဟုယံုၾကည္သည္။
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71

ဘမသမျပန္ထမားေသမ AC ဆံုားျဖတ္ခ က္ နမူနမမ မားအေပၚ သံုားသပ္ခ က္ကို အေျခခံသည္။
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DFDL ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
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AC, ALR, CTUM, Solidarity Center ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
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“၂၀၁၆ မွမ အလုပ္ရွင္ ေတမ္ေတမ္မ မားမ မားက မလိုက္နမဖို႔ ဆံုားျဖတ္ၾကၿပီား တရမားရံုားကိုပဲ
သမားၿပီား ဒဏ္ေငေဆမင္ၾကတယ္။ အခု အလုပ္ရွင္ေတက အလုပ္သမမားေတကို
ျပန္္မခန္႔ၾကဘူား” CTUM

အလုပ္သမမားအုပ္စုမ မားာႏွင့္ AC အဖ႕ဲ ဝင္မ မား ာႏွစ္ဘက္လံုားက AC ဆံုားျဖတ္္ခ က္မ မားကို မလုိက္နမမႈာႏွင့္ ပတ္သက္၍
စိုားရိမ္မႈရွိၾကသည္။ ယင္ားမွမ အာႏုဉမတစီရင္မႈလုပ္ငန္ားစဥ္၏ ထိေရမက္မႈကို အမားနည္ားေစေသမေၾကမင့္ဟုဆၾက
ို
သည္။ အခ ိဳ႕က လန္ခဲ့ေသမာႏွစ္မ မားတင္ အလုပ္ရွင္မ မားက အလုပ္သမမားမ မားကို ျပန္ခန္႔ရန္ထက္ တရမားရံုားသမား၍
ဒဏ္ေငေဆမင္ၾကသည့္ အျဖစ္အပ က္မ မား ပိုမို ျမင့္တက္ေနသည္ဟု အစီရင္ခံၾကသည္။74 အႀကံျပဳၾကသည္မမွ
ထိုသို႔မလိုက္နမမႈအတက္ ဒဏ္႐ိုက္ရမတင္ အနည္ားဆံုားဒဏ္ေၾကားပမမဏကို တိုားျမႇင့္ရန္ သို႔မဟုတ္ ရမဇဝတ္ ျပစ္
မႈထဲသို႔ ထည့္သင္ားရန္ဟူ၍ျဖစ္သည္။75 သို႔ေသမ္ ယင္ားသို႔ အႀကံျပဳထမားသည့္ စမတမ္ားကို ၂၀၁၄ ခုာႏွစ္က လႊတ္
ေတမ္တင္ ဥပေဒျပင္ဆင္ရမ၌ အတည္မျပဳခဲ့ေပ။ ထိုသို႔ ရမဇဝတ္မႈေျမမက္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ထည့္သင္ားမႈကို အလုပ္
ရွင္မ မားာႏွင့္ အျခမားသူမ မားက မသင့္ေတမ္၊ မထိေရမက္ဟုဆိုကမ ေဝဖန္ခဲ့ၾကပါသည္။76

“ဒဏ္ေၾကားက နည္ားလန္ားတယ္။ သူတို႔ လယ္လယ္္ပဲ ေပားာႏိုင္ၾကတယ္။ အက င့္မေကမင္ားတဲ့
အလုပ္ရွင္ေတက အလုပ္သမမားေတကို သူတို႔အခင့္အေရားေတ မေပားတမကို လယ္လယ္နဲ႔
မတမားဆီားာႏိုင္ဘူား။” Solidarity Center

ၿမဳိ႕နယ္ာႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္ားေဒသႀကီားအဆင့္မ မားတင္လည္ား သေဘမတူညီမႈကို လိုက္နမမႈမွမ ောႏွားေကားာႏိုင္သည္။
အလုပ္ရွင္မ မားက သေဘမတူၿပီားသမား သီားသန္႔ကိစၥရပ္မ မားကို အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတင္ အခ ိန္အမ မားႀကီား ယူ
ၾကသည္ (ေလ မ္ေၾကားေပားရန္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ျပန္ခန္႔ရန္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ခင္အေျခအေန သို႔မဟုတ္ မူဝါဒမ မား
ေျပမင္ားလဲေပားရန္ ျဖစ္ေစၾကန္႔ၾကမသည္) ။ အဆိုပါ အမႈမ မားတင္ အလုပ္သမမား အခင့္အေရား အုပ္စုမ မားက TLO
မ မားအမား သတင္ားအခ က္အလက္ေပားျခင္ားျဖင့္လည္ား ကူညီျခင္ားျဖင္႔ အလုပ္ရွင္၏ ေနမက္ပင
ို ္ားလုပ္ေဆမင္မႈမ မားကို
ဆက္လက္စံုစမ္ားေပားာႏိုင္သည္။77

74

CTUM ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။ ေဇမ္ေဇမ္ေထား၊ ၂၀၁၆ - “စက္ရံု သူေဌားက အလုပ္သမမား ေခါင္ားေဆမင္ေတကို ေစ႔စပ္ညိွာႏိႈင္ားတဲ႔ စည္ားမ ဥ္ား

ေတကို လ စ္လ ႐ႈၿပီား စပ္စဲ အလုပ္ထုတ္ခဲ့တယ္” Myanmar Times, January 5 www.mmtimes.com/index.php/national-news/yangon/
18317-factory-bosses-accused-of-firing-labour-leaders-ignoring-arbitration-rulings.html; ေဇမ္ေဇမ္ေထား - “စက္ရံုက အလုပ္သမမား

သမဂၢအဖ႕ဲ ဝင္မ မားကို ျပန္္ငွမားရမ္ားဖို႔ ေကမင္စီအမိန္႔ကိုျငင္ားဆန္ခဲ႔တယ္ ” Myanmar Times, October 15 w ww.mmtimes.com/index.php/
national-new s/yangon/17017-factory-defies-council-order-to-rehire-union-mem bers.html.
75

Progressive Voice ၊ ၂၀၁၆ - ေအမက္ေျချပည္သူမ မားအမား ျမႇင့္တင္ေရား - ျမန္မမာႏိုင္ငံရွိ အထည္ခ ဳပ္စက္ရံုမ မားအေၾကမင္ား အစီရင္ခံစမ
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ILO ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။

77

ALR ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
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၄။ အရည္အခ င္ားရွေသမ
ိ
အဖ႕ဲ ဝင္မ မားက ို မွ မွတတ ေရားခ ယ္ျခင္ား
အဖ ႕ဲ ဝင္မ မား ေရ ားခ ယ္ျခင္ား။ MOLIP သည္ ဖ န္ေျဖညႇိာႏိႈင္ားေရားာႏွင့္ အာႏုဉမတစီရင္ဆံုားျဖတ္မႈကို ေဆမင္ရက္မည့္
အဖ႕ဲ အမ ိဳားမ ိဳားတို႔ကို ေရားခ ယ္ရမတင္ တမဝန္အရွိဆံုား ျဖစ္သည္။ SLDL က သံုားပင့္ဆိုင္အုပ္စုမ မား (အစိုားရ၊ အလုပ္
သမမားအဖ႕ဲ မ မား၊ အလုပ္ရွင္အဖ႕ဲ မ မား) ထဲမွ အဖ႕ဲ ဝင္အေရအတက္ မည္မွ ကိုတင္ေျမႇမက္ရန္ ရွင္ားလင္ားစမ သတ္
မွတ္ေပားထမားသည္။ ျမန္မမဥပေဒက အမည္စမရင္ားေပားတင္ေျမႇမက္သည့္ လုပ္ငန္ားစဥ္ကို မည္သို႔အေသားစိတ္
လုပ္ေဆမင္ရမည္ဟု မေဖမ္ျပထမားပါ။ ယင္ားေရားခ ယ္ေရားလုပ္ငန္ားစဥ္ကို အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတင္ အျငင္ားပမား
ဖယ္ရမမ မားစမရွိသည္။

အထူားသျဖင့္ခံုသမမဓိေကမင္စီအတက္ျဖစ္သည္။

အလုပ္ရွင္အဖ႕ဲ အစည္ားျဖစ္ေသမ

UMFCCI က အလုပ္ရွင္ဘက္မွ ၅ ဦားကို အမည္ေပားၿပီား ေကမ္မတီက ေရားခ ယ္ရသည္။ အလုပ္သမမားအဖ႕ဲ အစည္ား
မ မားဘက္မွ ေရားခ ယ္ေသမ ၅ ဦားကို အတည္ျပဳရန္အတက္မူ ပိုမို အျငင္ားပမားမႈမ မားသည္ကို ေတ႕ရသည္။ MOLIP
လုပ္ေဆမင္ပံုအရ အဖ႕ဲ ဝင္မ မား ေရားေကမက္ပေ
ဲ န႔ရက္ကို ေၾကညမျခင္ား၊ မည္သည့္ အဖ႕ဲ မ မားအတက္ မဲမည္မွ
ေပားရမည္ဟူေသမ အေျခခံစည္ားမ ဥ္ားစည္ားကမ္ားမ မားဆျဲ ခင္ား၊ ထို႔ေနမက္ အလုပ္သမမားအဖ႕ဲ အစည္ား အမ ိဳားမ ိဳားတို႔ကို
၎တို႔ ကိုယ္စမားျပဳမည့္သူအမား မဲေပားေရားခ ယ္ရန္ ခင့္ျပဳျခင္ားတို႔ လုပ္ေဆမင္သည္။ သို႔ေသမ္ MOLIP က ေရား
ေကမက္ပေ
ဲ န႔ကို ၂၀၁၆၊ ဇူလိုင္လတင္ သတ္မွတ္လိုက္သျဖင့္ မည္သူေတကိုဖိတ္ၿပီား မည္သူေတကို မဖိတ္
ေၾကမင္ား၊ မည္သူေတကို မဲေပားခင့္ျပဳေၾကမင္ား၊ အစည္ားအေဝားမ မားမည္သည့္အခ ိန္တင္ လုပ္ေၾကမင္ား၊ အစည္ားအ
ေဝားရလဒ္ကို အစည္ားအေဝားတင္ မပါဝင္ေသမ အခ ိဳ႕အဖ႕ဲ အစည္ားမ မားက ျငင္ားဆန္ၿပီား ေရားေကမက္ပရ
ဲ လဒ္မ မားကို
ဆန္႔က င္ပယ္ခ မႈမ မားရွိခဲ့ပါသည္။78 ထိုအခ ိန္က အဖ႕ဲ ဝင္ ၅ ဦားကို ေရားခ ယ္ခဲ့ေသမ္လည္ား MOLIP က ဧၿပီ ၂၀၁၇
တင္ ေရားေကမက္ပအ
ဲ သစ္79 ထပ္မံက င္ားပကမ AC အဖ႕ဲ ဝင္သစ္မ မားကို ထည့္သင္ားခဲ့ရပါသည္။80
အလမားတူေရားခ ယ္မႈလုပ္ငန္ားစဥ္မ မားသည္ ျမိဳ႕နယ္ာႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္ားေဒသႀကီားအဆင့္တို႔၌လည္ားျဖစ္ေပၚသည္။
အနည္ားငယ္ေသမ အလုပ္ရွင္အဖ႕ဲ အစည္ားမ မားက ၎တို႔၏ ေရားခ ယ္ေရားလုပ္ငန္ားစဥ္ကို ပိုမိုရိုားရွင္ားေအမင္ လုပ္
ေဆမင္ၾကၿပီား အလ င္အျမန္ ႀကီားထမားလမေသမ အလုပ္သမမား အဖ႕ဲ အစည္ားမ မားာႏွင့္ ၎တို႔အၾကမား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမမွ
အလုပ္သမမားကိုယ္စမားလွယ္ေရားခ ယ္ရမတင္ ပိုမိုၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ မားၿပီား ပရမ္ားပတမျဖစ္လမပါသည္။81 အဖ႕ဲ အမ ိဳားမ ိဳား
တို႔အတက္ ကိုယ္စမားလွယ္ေရားခ ယ္ရမတင္ မွ တၿပီား ပင့္လင္ားျမင္သမမႈရွိေသမ လုပ္ငန္ားစဥ္ကို ထူေထမင္ျခင္ားအမား
ျဖင္႔ ေရားခ ယ္ခံအဖ႕ဲ ဝင္မ မားအေပၚ ယံုၾကည္မႈပိုမိုရရွိေစကမ သက္တမ္ားတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ကူားေျပမင္ားရမတင္ ေခ မ
ေမ႕ေစပါသည္။ ကေမမၻဒီားယမားမွ သက္ဆိုင္ရမပါဝင္ပတ္သက္သူမ မားက ၎တို႔၏ CAC အေတ႕အႀကံဳအရ အဖ႕ဲ

78

ေက မ္ကိုကို၊ ၂၀၁၆ - ခံုသမမဓိေကမင္စီကိုယ္စမားလွယ္အသစ္မ မား ေရားခ ယ္မႈ အျငင္ားပမားဖယ္ရမျဖစ္၊ ျမန္မမတိုင္ားမ္၊ ဇူလိုင္ ၂၀။
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ရန္ားာႏိုင္၊ ၂၀၁၆ - စီရင္ဆံုားျဖတ္သည့္ ေကမင္စက
ီ ို အလုပ္သမမား သမဂၢ သပိတ္ေမွမက္၊ ျမန္မမတိုငား္ မ္၊ ၾသဂုတ္ ၄။
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Turner, Charles Michio, 2017. “Clouded future for the labour court,” Frontier Myanmar, February 27.
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ILO ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
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ဝင္မ မားကို မည္ကဲ့သို႔ခန္႔အပ္မည္ဆသ
ို ည္႔အေပၚ သေဘမတူရန္လုိအပ္သည္ဆိုသည့္ အေလားေပားေဆမင္ရက္ပု ံ
ကို ေျပမၾကမားရမတင္ ေရားခ ယ္မႈလုပ္ငန္ားစဥ္မွမ ပင့္လင္ားျမင္သမမႈရွိရန္ လိုအပ္ေၾကမင္ား၊ မဟုတ္ပါက ရလဒ္ကို
သက္ဆိုင္ရမ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ မားက ယံုၾကည္မႈ ရွိမည္ မဟုတ္ဟုဆိုသည္။

82

အဖ ႕ဲ ဝင္မ မား၏ သင္ျပင္လကၡဏမမ မား။ ဖ န္ေျဖညႇိာႏိႈင္ားေပားျခင္ားာႏွင့္ အာႏုဉမတစီရင္ဆံုားျဖတ္္ျခင္ားတို႔ ေဆမင္ရက္မည့္
အဖ႕ဲ မ မား၏ အဖ႕ဲ ဝင္မ မားအတက္ လိုအပ္ေသမ အရည္အခ င္ားမ မားမွမ ပို၍ ပို၍ တင္ားၾကပ္လမပါသည္ (ဇယမား ၃)။
AC အဖ႕ဲ ဝင္မ မားသည္ အလုပ္သမမား သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္အဖ႕ဲ အစည္ားမ မား၏ အဖ႕ဲ ဝင္ျဖစ္မေနရေသမ္လည္ား
ေအမက္ေျခအဆင့္မ မားား၌ အလမားတူကန္႔သတ္ခ က္မ ိဳားမရွိပါ။ လက္ေတ႕တင္ ေယဘုယ အမားျဖင့္ အလုပ္ရင
ွ ္မ မား
ာႏွင္႔ အလုပ္သမမားသမဂၢအဖ႕ဲ ဝင္မ မားက TCB ာႏွင့္ AB တင္ တမဝန္ထမ္ားေဆမင္ေနမႈမ မား ေတ႕ရပါသည္။
ဇယမား (၃) - အဖ႕ဲ ဝင္မ မားအတက္ လိအ
ု ပ္ခ က္မ မား 83
အဖ ႕ဲ

အနိမ့ဆ
္ ုားံ
အသက္

ၿမိုင္ဳ႕နယအျံံီးပမီးမႈညႇိုင္ာႏိုင္ႈံီးဖ နေျဖေရီး

၂၁

သတ္မ ွတခ
္ က္မ မား

အလငပ

မမီးေရီးရမမ မီးတံ အေတ႕အႀကဳရိုင္

ေကမံီး

အဖ႕ဲ

ူ။

ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ

၂၅

လငပံနီးအေတ႕အႀကဳရိုင္

ခံုသမမဓိေကမင္စီ

၃၅

»

ံ့ေလ မေ
ေကမံီး

ူ၊ စမရိုင္တၱ

ူ၊ စမရိုင္တၱ ေကမံီး

မ လငပံနီးအေတ႕အႀကဳ ရိုင္

ူ၊ အလငပရံ အလငပ

မ မ တတ ေဆမံရကာႏိုင္ငံ
» အစိုင္ငီး ရဝနထမီး

ူ။
ူ၊ စမရိုင္တၱ

မမီးမ မီး၏ အက ိုင္ဳီးစီးပမီးကိုင္င

ူ။

ိုင္င႔မဟငတ အလငပရံ၊ အလငပ

စညီးမ မီး၏ အဖ႕ဲ ဝံ မဟငတ

ူ၊

မမီး အဖ႕ဲ အ

ိုင္င႔မဟငတ ၁၂ လကမလ

အတံီး ယံီးအဖ႕ဲ အစညီးမ မီး၏ အမႈေဆမံေကမမတ
အဖ႕ဲ ဝံ မဟငတ

ူ။

TCB အဆင့္တင္ အဖ႕ဲ ဝင္အမ မားစုမွမ အလုပ္သမမားမ မား၊ ပိုင္ရွင္မ မား၊ အစိုားရဝန္ထမ္ားမ မားျဖစ္ၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အ
ဆင့္တင္ အလုပ္သမမားမ မားာႏွင့္ ပိုင္ရွင္မ မားပါဝင္ျခင္ားမွမ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ရမ ၎တို႔၏ အခ ိန္ျပည္႔တမဝန္ထမ္ားေဆမင္
ေနရမႈမ မားရိွေနခ ိန္တင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင္႔၌ အမႈကိစၥပမမဏကလည္ားႀကီားမမားေသမေၾကမင္႔ျဖစ္သည္။ AB အဆင့္
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ACF ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။

83

SLDL အခန္ား ၃၊ ပုဒ္မ ၁၀။ အခန္ား ၄၊ ပုဒ္မ ၁၄။ အခန္ား ၅၊ ပုဒ္မ ၂၀။
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တင္လည္ား ထို႔အတူပင္ျဖစ္သည္။ AB အဖ႕ဲ ဝင္မ မားမွမ ၎တို႔၏ အခ ိန္ျပည့္အလုပ္မ မားရွိသည့္အတက္ AB လုပ္
ငန္ားေဆမင္တမမ မားေဆမင္ရက္ၾကရန္ ၎တို႔ စီားပမားေရားလုပ္ငန္ားမ မားမွ ခင့္ သို႔မဟုတ္ အခ ိန္ဖဲ႔ေပား ၾကရမည္ျဖစ္
သည္။
အဖ႕ဲ တိုင္ားမွ အဖ႕ဲ ဝင္မ မားသည္ ၂ ာႏွစ္သက္တမ္ားရွိပါသည္။ လက္ေတ႕တင္ အဖ႕ဲ ဝင္မ မားမွမ ထပ္တိုားသက္တမ္ား အ
တက္ ျပန္အေရားခံရေလ့ရွိသည္။ အခ ိဳ႕သမ အေျပမင္ားအလဲရွိသည္။ အဖ႕ဲ ဝင္အေျပမင္ားအလဲမ မားျခင္ားမွမ လုပ္ငန္ား
စဥ္ာႏွင့္ လိုအပ္သည္မ မားကို ေလ့လမရန္ အခ ိန္လိုအပ္သည့္အတက္ အရည္အေသားပိုင္ားဆိုင္ရမ စိန္ေခၚမႈကို ျဖစ္
ေစပါသည္။ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ခံုသမမဓိေကမင္စီအတက္ အဖ႕ဲ ဝင္တစ္ဝက္ေက မ္မွမ အသစ္ေရားခ ယ္ခံရသူမ မား ျဖစ္
ၾကသည္။ လူပုဂၢိဳလ္မ မား မၾကမခဏေျပမင္ားလဲျခင္ားမွမ အဖ႕ဲ ဝင္မ မားသည္ အေတ႕အႀကံဳနည္ားၿပီား ဗဟုသုတမွ ေဝ
ျခင္ား ာႏွင့္ တဆက္တစပ္တည္ားရိွမႈတင္ ပို၍ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစပါသည္။84 လူေဟမင္ားမ မားအမား သက္တမ္ားတိားု
တမဝန္ထမ္ားေဆမင္ေစျခင္ား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စမားလွယ္အသစ္မ မားအတက္ လိုအပ္မႈမ မားာႏွင့္ ရင္ားာႏွီားေအမင္ လုပ္
ေပားျခင္ားတို႔ကို တိုားတက္လုပ္ေဆမင္မွသမ ခဏခဏကိုယ္စမားလွယ္ ေျပမင္ားလဲေနမႈမ မားေၾကမင္႔ သက္ေရမက္မက
ႈ ို
စိုားရိမ္ရမႈမ မားအမား ကိုင္တယ္ရမတင္ အေထမက္အကူျဖစ္ာႏိုင္ပါလိမ္႔မည္။
ခံုသ မမဓိေကမင္စတ
ီ င္ မည္သေ
ူ တ ပါသနည္ား ။ (၂၀၁၇ - ၂၀၁၈)
MOLIP မွ ေရားခ ယ္ေသမ အစိုား ရ ကိုယ္စမားလွယ္ ၅ ဦား မွမ အမားလံုား မွမ ဝန္ႀကီား ဌမနမွ အၿငိမ္ား စမားယူထမားၾကသူမ မားျဖစ္သ ည္ ။
ာႏွစ္ဦား မွမ ဥပေဒပညမရွင္မ မားျဖစ္ၿပီား အမားလံုား မွမ ယခင္က AC တင္ တမဝန္ထမ္ား ေဆမင္ဖူား သည္။ အလုပ္ရွင္အဖ႕ဲ အစည္ ား
မ မားမွ ေရားခ ယ္ေသမ AC အဖ႕ဲ ဝင္မ မားမွမ ၃ ဦား က ေရွ႕ေနျဖစ္ၿပီား က န္သူမ မားက စီား ပမားေရားလုပ္ငန္ား ရွင္တစ္ဦား ာႏွင္႔ စီား ပမားေရား
အတိုင္ပင္ခံတစ္ဦား တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔အထဲမွ ၃ ဦား က အသစ္အမည္စမရင္ား တင္သင္ား ထမားသူမ မား ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆၊
ဇူလိုင္ ၂၇ တင္ အလုပ္သမမားအဖ႕ဲ အစည္ား မ မားမွ ေရားခ ယ္ထမားေသမ အဖ႕ဲ ဝင္ ၅ ဦား တင္ (ယခုတိုင္မခန္႔အပ္ေသား) လက္
ေထမက္ အင္ဂ င္နီယမ၊ ရထမားဝန္ထမ္ား ာႏွင့္ သတင္ား အယ္ဒီတမတစ္ဦား တို႔ ပါဝင္သည္။

၅။ ထိေရမက္မႈရွေသမ
ိ
စီမအ
ံ ပ
ု ္ခ ဳပ္မႈာႏွင ္႔ စမ္ားေဆမင္ာႏိုင ္မႈ
အရည္အေသားာႏွင့ ္ အခ န
ိ သ
္ တ္မတ
ွ ္ခ က္။ အဖ႕ဲ အမ ိဳားမ ိဳားတင္ အျငင္ားပမားမႈမ မားကို ကိုင္တယ္ရန္အတက္ SLDL
တင္ သတ္မွတ္ထမားေသမ လိုအပ္သည့္ အခ ိန္သတ္မွတ္ခ က္မွမ အလုပ္ရွင္ာႏွင့္ အလုပ္သမမားတို႔ အျငင္ားပမားမက
ႈ ို
အလ င္အျမန္ ေျဖရွင္ားရန္အတက္ အခ ိန္တိုတိုသမထမားရွိသည္။ သို႔ေသမ္လည္ား ယင္ားအခ ိန္သတ္မွတ္ခ က္မမွ
လက္ေတ႕မက ပါ။85 ေအမက္ေျခအဆင့္မ မားတင္ အျငင္ားပမားမႈမ မားကို ေျဖရွင္ားရသည္မွမ ဥပေဒက သတ္မွတ္ထမား
သည္ထက္ ပို၍ ၾကန္႔ၾကမပါသည္။ အထူားသျဖင့္ အျငင္ားပမားမႈမ မားလွေသမ လိႈင္သမယမကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တင္
ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုာႏွစ္ တစ္ာႏွစ္တည္ားတင္ပင္ အမႈေပါင္ား ၃၀၀ ခန္႔ ကိုင္တယ္ေျဖရွင္ားခဲ့ရသည္။ ျမိဳ႕နယ္ TCB တင္

84

DFDL ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။

85

ILO ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
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အျငင္ားပမားမႈမ မားကို ေျဖရွင္ားရန္ အခ ိန္အကန္႔အသတ္မွမ ၃ ရက္ဟု သတ္မွတ္ထမားေသမ္လည္ား ေျဖရွင္ားဖို႔ ႀကိဳားပမ္ား
သည့္ အစည္ားအေဝား ၃ ခါ က င္ားပရသည္ဟု အဓိပၸမယ္ဖင္႔ရမလိုျဖစ္သည္။ ယင္ားမွမ MOLIP က အတည္ျပဳျပီား
ေသမ နည္ားလမ္ားတစ္ခုျဖစ္သည္။86 လက္ေတ႕တင္ အမႈကိစၥမ မားမွမ ေျဖရွင္ားရန္ ရက္သတၱပတ္ ၁ - ၂ ပတ္ ၾကမ
တတ္သည္။87
ခံုသမမဓိေကမင္စီက အမႈတစ္ခုေျဖရွင္ားရန္ ၇ ရက္ ၾကမျပီား AC အဖ႕ဲ ဝင္မ မားက အလုပ္ျမန္ျမန္လုပ္ရန္မွမ စိန္ေခၚမႈ
ျဖစ္ေၾကမင္ားေျပမဆိုၾကသည္။ လက္ေတ႕တင္ ၾကမားနမမႈ တစ္ရက္၊ ဆံုားျဖတ္ခ က္ခ ရန္ ၁ -၂ ရက္ေဆားောႏားရန္ အ
ခ ိန္ယူရသည္။88 AC လုပ္ငန္ားစဥ္တင္ အမႈမ မားကို ျမန္ျမန္ေျဖရွင္ားာႏိုင္မွသမ ၎၌ ေျဖရွင္ားရမည္႔ အျငင္ားပမားမႈမ မား
စမ က န္ရိွ မေနမည္ျဖစ္သည္။89
ဇယမား ၄။ အျငင္ားပမားမ ႈ ေျဖရွငား္ ျခင္ားအတက္ ဥပေဒက ခင္႔ျပဳေသမ အခ န
ိ သ
္ တ္မတ
ွ ္ခ က္90
အဆင့္္
အလငပ

ေျဖရွငား္ ရန္ ၾကမသည့္ရက္
မမီးေရီးရမ လငပံနီးညႇိုင္ာႏိုင္ႈံီးေရီး ေကမမတ

၅

ၿမိုင္ဳ႕နယအျံံီးပမီးမႈ ညႇိုင္ာႏိုင္ႈံီးဖ နေျဖေရီးအဖ႕ဲ

၃

တိုင္ငံီးေဒ

၇

ခင

ႀကီး/ျပညနယ ခင

မမဓိုင္အဖ႕ဲ

မမဓိုင္ေကမံစ

၇

ဥပေဒက မည္သို႔ပင္ ျပဌမန္ားထမားေစကမမူ အမ မားအျမင္မွမ ယင္ားလုပ္ငန္ားစဥ္မွမ အခ ိန္ၾကမသည္ဟုျမင္ၾကသည္။
WCC အဖ႕ဲ ဝင္တစ္ဦားက ဆိုသည္မွမ အမႈတစ္ခုသည္ ခံုသမမဓိအဆင္႔သို႔ ေရမက္ရိွေျဖရွင္ားၿပီားသည္အထိ တစ္ာႏွစ္
ခန္႔ၾကမသည္ဟူ၍ဆိုသည္။91 ထို႔ေၾကမင္႔ AC ဆံုားျဖတ္ခ က္တစ္ခုကို သက္ဝင္လိုက္နမေစရန္ တရမားရံုားမွတဆင္႔
လုပ္ေဆမင္ရန္ကိုပါ အခ ိန္လိုအပ္သည္ဟု ရႈျမင္မႈကို ျဖစ္လမေစရမ အခ ိဳ႕က တရမားရံုား၌ လက္ရွိတင္ ၁ - ၂ ာႏွစ္
ခန္႔ အခ ိန္ၾကမပါသည္ဟု ဆိုၾကသည္။92 တရမားရံုားမ မားသည္ အလန္အလုပ္မ မားၾကၿပီား လက္ရွိတင္ အမႈမ မားအမား
အခ ိန္တိုတိုာႏွင္႔ ေျဖရွင္ားာႏိုင္စမ္ား မရွိၾကေပ။93

86

ALR ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။

87

၎

88

၎

89

AC ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား

90

အျံံီးပမီးမႈ ေျဖရံီးျခံီး အဆံ့မ မီးာႏံ့ အခ ိုင္နအကန႔အ

91

WCC ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။

92

CTUM ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။

93

DFDL, MOLIP ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။

တာႏံ့ ပတ

က၍ အေ

ီးစိုင္တကိုင္င ေနမကဆကတဲ ၂ တံ ၾကည့ပါ။
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အခ ိန္သတ္မွတ္ခ က္ာႏွင္႔ပတ္သက္၍ အျခမားစိန္ေခၚမႈမွမ တစ္ဖက္ဖက္က (အထူားသျဖင့္အလုပ္ရွင္ဘက္) လုပ္
ငန္ားစဥ္ကို အခ ိန္ဆၿဲ ပီား ောႏွမင့္ောႏွားေအမင္ ျပဳလုပ္လွ င္ ယင္ားသို႔လုပ္ေဆမင္မႈကို တမားဆီားဖို႔ အခင့္အလမ္ား နည္ားပါား
သည္။94 အျငင္ားပမားမႈတမရွည္ေနလွ င္ အလုပ္သမမားမ မားက အေလွ မ့ေပားျပီား ေလ မ္ေၾကားယူရန္ ပိုျဖစ္ာႏိုင္သည့္အ
တက္ အလုပ္ရွင္မ မားက လုပ္ငန္ားစဥ္ၾကန္႔ၾကမေစခ င္ၾကသည္။95 ဥပေဒျပဌမန္ားသည့္ အခ ိန္အတင္ား အျငင္ားပမား
မႈမ မား ေျပၿငိမ္ားအမင္ ျပဳလုပ္ျခင္ားသည္ ပါဝင္ေနသူမ မားကို ၾကန္႔ၾကမျခင္ားေၾကမင့္ ေျပမင္ားျပန္ အက ိဳားသက္ေရမက္မႈ
မ မား မျဖစ္ေစေရားကို ေသခ မေစရန္ အေထမက္အကူျဖစ္သည္။

“အမႈေတမ္ေတမ္မ မားမ မားက ၾကန္႔ၾကမေနေတမ႔ အလုပ္သမမားေတက လက္ေလွ မ့ၿပီား
ေလ မ္ေၾကားေတ လက္ခံလိုက္ရတယ္။ (ေပားရင္ေပါ့)” Solidarity Center

အဖ ႕ဲ ဝင္မ မား၏ ဗဟုသတ
ု ာႏွင့ ္ အေတ႕အႀကံဳ။ SLDL အရ လက္ရွိ အလုပ္သမမားေရားရမအျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရား စ
နစ္ကို နမားလည္မႈမွမ တသမတ္တည္ားမဟုတ္ေသားေပ။ အေၾကမင္ားတစ္ခုမွမ ဥပေဒမွမ (၂၀၁၂) အသစ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီား
အေကမင္အထည္ေဖမ္သည့္ လုပ္ငန္ားစဥ္မွမ တျဖည္ားျဖည္ားျဖစ္ေပၚတိုားတက္ဆဲအေျခအေနတင္ပင္ ရွိေသားသည္။
အေတ႕အႀကံဳာႏွင္႔ ဗဟုသုတ အကန္႔အသတ္ာႏွင႔သ
္ မရိွေနျခင္ားမွမ အျငင္ားပမားမႈတင္ ပါဝင္သူမ မားအတက္သမမက
TCB ၊ AB ာႏွင္႔ AC အဖ႕ဲ ဝင္ မ မားအတက္ပါရိွေနရမ စံတစ္ခုလို ျဖစ္ေနသည္။ TCB အမ မားအျပမားာႏွင့္ အဖ႕ဲ ဝင္မ မား
သက္တမ္ားတိုျခင္ားက ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တင္ ထိေရမက္ေသမ သင္တန္ားမ မားေပားရန္ စိန္ေခၚမႈပင္ျဖစ္သည္။96
သင္တန္ားာႏွင့္ အရည္အေသား ျမႇင့္တင္ျခင္ားကဲ႔သို႔ေသမ ပံ႔ပိုားမႈအစီအစဥ္မ မားကို AB ာႏွင္႔ AC အဖ႕ဲ ဝင္မ မားသို႔ လန္ခဲ့
ေသမ ာႏွစ္အနည္ားငယ္မွစ၍ MOLIP ၊ ILO ာႏွင့္ U.S Federal Mediation and Conciliation Services (FMCS)
တို႔က လမေပားေနၾကသည္။97 AC အဖ႔ဝ
ဲ င္တစ္ဦားက ၎၏ သက္တမ္ားအစတင္ သင္တန္ားေပားမႈမ မား အကန္႔အ
သတ္ာႏွင္႔သမ ရိွေနေၾကမင္ားာႏွင့္ ရႈတ္ေထားမႈမ မားာႏွင္႔ စိန္ေခၚမႈအခ ိဳ႕ကို ရင္ဆုိင္ရေၾကမင္ား၊ သို႔ေသမ္ တစ္ာႏွစ္အၾကမ
တင္ ILO မွ ေပားေသမ သင္တန္ားကို ရရွိခဲ့ေၾကမင္ား ေျပမၾကမားသည္။98
AC အဆင့္တင္ ဥပေဒကၽမ္ားက င္သူ အဖ႕ဲ ဝင္မ မားျဖစ္သည္႔တိုင္ လတ္လပ္စမဖ႕ဲ စည္ားခင္႔ာႏွင့္ စုေပါင္ားအေပားအယူ
လုပ္ညိွာႏိႈင္ားမႈကဲ့သို႔ေသမ အလုပ္သမမားေရားရမဥပေဒကိစၥမ မား၌ အသိပညမအကန္႔အသတ္ျဖင္႔သမ ရွိေနဆဲျဖစ္
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Solidarity Center ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
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ILO ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
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၎
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၎
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AC ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
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သည္။99 ဥပမမ အခ ိဳ႕ကိစၥမ မား၌ AC အဖ႕ဲ ဝင္မ မားသည္ ေလ မ္ေၾကားေငေပားေနသမွ အလုပ္ထုတ္ပစ္မႈကို လက္ခံ
ာႏိုင္ဖယ္ရမျဖစ္သည္ဟု ဆံုားျဖတ္ေနၾကျခင္ားမ ိဳားျဖစ္သည္။100 အခ ိဳ႕ေသမ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ မားက အႀကံျပဳရမ
တင္ အလုပ္သမမားေရားရမအျငင္ားပမားမႈမ မားကိုသမေျဖရွင္ားမည္႔ အလုပ္သမမားေရားရမတရမားရံုား ထမားရွိျခင္ားျဖင့္ လက္
ရိွအျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားစနစ္ကို ပံ႔ပိုားမည္႔အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ အစမားထိုားမည္႔အစီအစဥ္အျဖစ္ အေထမက္အကူ
ျဖစ္ာႏိုင္ၿပီား အလုပ္သမမားေရားရမဥပေဒာႏွင္႔ စည္ားမ ဥ္ားစည္ားကမ္ားမ မားကို ကၽမ္ားက င္သည့္ ပညမရွင္မ မားလည္ား ပိရ
ု ွိ
လမမည္ျဖစ္ေၾကမင္ား ဆိုၾကသည္။

“ျမန္မမာႏိုင္ငံမွမ အလုပ္သမမားေရားရမ တရမားရံုားဆိုတမ ရွိလမဖို႔ ဆုေတမင္ားပါတယ္။ အဲ့ဒါက
ပိုေကမင္ားမယ္။ အမႈေတကို ပိုျပီား ကၽမ္ားက င္မႈ ရွိရွိ ကိုင္တယ္ာႏိုင္မယ္။ လက္ရွိက
ကၽန္ေတမ္တို႔မွမ လံုေလမက္တဲ့ ဥပေဒဆိုင္ရမ ေလ့က င္သင္ၾကမားေပားတမေတ မရွိဘူား။”
AB အဖ႕ဲ ဝင္

လုပ ္ငန္ားစဥ္။ အေထမက္အထမားမ မားတင္သင္ားျခင္ား၊ မ က္ျမင္သက္ေသမ မားက ထက္ဆိုျခင္ား၊ ဥပေဒဆိုင္ရမ ကိုယ္
စမားလွယ္ထမားျခင္ားအပါအဝင္ အျငင္ားပမားမႈတစ္ခုကို စဥ္ားစမားသည္႔ အေျခခံလုပ္ငန္ားစဥ္သည္ လန္ခဲ့ေသမ ငါားာႏွစ္
တမအတင္ား တျဖည္ားျဖည္ားတိုားတက္လုပ္ေဆမင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသမ္ ယင္ားလုပ္ငန္ားစဥ္မွမ ေနရမေပၚမူတည္၍ အမ ဳားိ
မ ိဳားရိွသည္။ မည္သို႔ေသမ အေထမက္အထမားကို လိုအပ္သည္ သို႔မဟုတ္ ခင့္ျပဳသည္ (ာႏွင္႔ ာႏွစ္ဖက္စလံုားက မွ ေဝ
ာႏိုင္ျခင္ား ရွိမရွိ) ဆိုသည္တို႔မွမ ေနရမအလိုက္ာႏွင့္ TLO အလိုက္ ကမျခမားမႈရွိပါသည္။ ဥပမမ အခ ိဳ႕အမႈမ မား၌ ထပ္
တိုားမ က္ျမင္သက္ေသမ မားကို ခင့္မျပဳပါ။101 ၾကမားနမမႈမ မားကို သီားသန္႔လုပ္ေဆမင္ျခင္ားထက္ ပင့္လင္ားစမ လုပ္
ေဆမင္ၾကသည္မ မားလည္ား ၾကမားသိရျခင္ားမ မားရွိပါသည္။102 TCB/AB/AC အဖ႕ဲ ဝင္မ မားာႏွင့္ အျငင္ားပမားမႈတင္ ပါဝင္
သူမ မား၊ အလုပ္သမမားအဖ႕ဲ အစည္ားမ မားာႏွင့္ အေထမက္အပံ့ေပားေနေသမ NGO မ မား၏ အေတ႕အႀကံဳနည္ားမႈက စိန္
ေခၚမႈမ မားရိွေနေသမ လုပ္ထံုားလုပ္နည္ားမ မားမွမ ထံုားစံလိုျဖစ္ေနပါသည္။103
လုပ္ထံုားလုပ္နည္ားဆိုင္ရမ စိန္ေခၚမႈာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျခမားေသမ ဥပမမမွမ ၂၀၁၆ ေရွ႕က AC အဖ႕ဲ ဝင္မ မား
သည္ အမႈဖိုင္တမ
ဲ မား ႀကိဳတင္ရရွိထမားမႈ မရိွျခင္ားျဖစ္သည္။ အမႈတမ
ဲ မားကို အဖ႕ဲ ဝင္မ မား အစည္ားအေဝားခန္ားထဲ ဝင္မွ
ေဝငွၿပီား မေဆားောႏားမီ မိနစ္ ၃၀၊ ၁ နမရီခန္႔အလိုမွ ယင္ားအမႈကို သံုားသပ္ၾကရသည္။ AC အဖ႕ဲ ဝင္မ မားက အမႈမ မား
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CTUM, Solidarity Center ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
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CTUM ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
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ALR ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
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Solidarity Center ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
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အမား လံုေလမက္ေသမ အခ ိန္ျဖင့္ သံုားသပ္မႈ မျပဳာႏိုင္ဟု ေစမဒကတက္ၾကသျဖင္႔ MOLIP အေနျဖင့္ ေျပမင္ားလမ
ဲ ႈ
ျပဳလုပ္ကမ ယခုေတမ့ အျငင္ားပမားသည့္ အမႈတက
ဲ ို ၎တို႔ တစ္ရက္ႀကိဳ ရရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။104
အဂတိလက
ို ္စမားမႈာႏွင့ ္ အက ဳိ ားစီားပမားပဋိပကၡမ မား။ အဖ႕ဲ ဝင္မ မားကို ၎တို႔ ကိုင္တယ္ရေသမ အျငင္ားပမားမႈ၌ ပါဝင္ေန
သူတဖက္ဖက္က လႊမ္ားမိုားသမားမည္႔အာႏၱရမယ္ကို လက္ရွိတင္ေရမ ေနမင္တင္ေရမ အဆင္႔အမားလံုားတင္ ႀကံဳလမရ
ာႏိုင္သည္႔

အာႏၱရမယ္အျဖစ္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ မားက သတိျပဳမိေနၾကပါသည္။105 အခ ိဳ႕အဖ႕ဲ ဝင္မ မားသည္

ၾကမားနမမႈမလုပ္ခင္ မည္သည့္ဘက္က လူမ မားာႏွင့္မွ ပုဂၢိဳလ္ေရားဆက္သယ္မႈ မလုပ္ရန္ဆိုသည့္ အေလ့အထကို
လိုက္နမေသမ္လည္ား ယင္ားကို ဥပေဒဆိုင္ရမလမ္ားညႊန္ခ က္တင္ တိတိက က ေဖမ္ျပမထမားေပ။106 ထို႔အတူ အ
က ိဳားစီားပမားပဋိပကၡမ မား ျဖစ္ေပၚလမပါက မည္သို႔ကိုင္တယ္ေျဖရွင္ားရမည္ဆိုသည့္ လမ္ားညႊန္မႈ သို႔မဟုတ္ တရမားဝင္
လုပ္ထံုားလုပ္နည္ား မရွိပါ။ အခ ိဳ႕ AC အဖ႕ဲ ဝင္မ မားက ခံုအဖ႕ဲ သို႔ အမႈတင္ရန္ သေဘမတူညီမႈ မရခင္ တဖက္ဖက္ာႏွင့ ္
မည္သည္႔အခ ိတ္အဆက္အလမားအလမကိုမဆို သံုားသပ္ရန္ ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္နည္ားလမ္ားျဖင့္ ေဆမင္ရက္ၾကပါ
သည္။ သို႔ေသမ္ ယင္ားမွမ ေရားသမားမထမားေသမ စည္ားမ ဥ္ားသမျဖစ္ၿပီား အဖ႕ဲ ဝင္တစ္ဦားစီက ၎တို႔ သေဘမဆာႏၵအ
ေလ မက္သမ မိမိတို႔ဘမသမ စစ္ေဆားလိုက္နမ တမဝန္ယူၾကျခင္ား ျဖစ္သည္။107 ကေမမၻဒီားယမား AC တင္ ရွိသကဲ့သို႔
အလမားအလမရွိာႏိုင္သည္႕ အရံအတမားတစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္ အက ိဳားစီားပမားပဋိပကၡာႏွင္႔ပတ္သက္ေသမ လုပ္ထံုားလုပ္
နည္ားဆိုင္ရမ လမ္ားညႊနာႏ
္ ွင္႔ စည္ားမ ဥ္ားမ မားအမား (ျပည္သူအမ မား သိရွိာႏိုင္ေစရန္) ထည့္သင္ားထမားရပါလိမ့္မည္။108
အုပ ္ခ ဳပ္ေရား။ အုပ္ခ ဳပ္ေရားပံ့ပိုားမႈအမားလံုားကို MOLIP က တမဝန္ယူသည္။ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္တင္ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သ
မမားဦားစီားဌမနရံုားဝန္ထမ္ားမ မားက TCB လုပ္ငန္ားစဥ္ကို အေထမက္အကူျပဳသည္။ ျပည္နယ္၊ တိုင္ားေဒသႀကီားအဆင့္
တင္ MOLIP အတက္ ျပည္နယ္၊ တိုင္ားေဒသႀကီားရံုားအရမရွိက AB ၏ အတင္ားေရားမွ ားလည္ားျဖစ္၊ ၎၏ ဝန္္ထမ္ား
မ မားက AB ကို အေထမက္အကူျပဳသည္။ ေနျပည္ေတမ္မွ MOLIP ဌမေန အရမရွိတစ္ဦားက AB အမ ိဳားမ ိဳားအတက္
ပံ့ပိုားၾကရသည္။ AC အဆင့္တင္ MOLIP မွ ဝန္ထမ္ား ၃ - ၄ ဦားအမား ေကမင္စီကို အေထမက္အကူျပဳရန္ တမဝန္ေပား
ထမားသည္။109 နည္ားပညမပိုင္ားအရ AC ၏ အတင္ားေရားမွ ားမွမ MOLIP အလုပ္သမမားေရားရမေျဖရွင္ားေရားဌမနခ၏
ဲ
ညႊန္ၾကမားေရားမွ ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသမ္ ၎က ေနျပည္ေတမ္တင္ ရံုားထိုင္ေသမေၾကမင့္ အလွမ္ားေဝားေနသျဖင္႔ လုပ္

104

AC ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။

105

MICS ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။

106

AC ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။

107

၎

108

ACF ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား - ကေမမၻဒီားယမားတင္ ဥပေဒ၌ အက ိဳားစီားပမား ပဋိပကၡဆိုင္ရမ ျပဌမားန္ခ က္ ထည့္သင္ားထမားသည္။ မည္သည့္

ေကမင္စီအဖ႕ဲ ဝင္မဆို အမႈတစ္ခုအေပၚ အက ိဳားစီားပမားပဋိပကၡျဖစ္လွ င္ ျဖစ္ပမားသည့္ အေျခအေနတင္ပင္ ၎တို႔ကုိယ္ ၎တို႔ ဘက္လိုက္မႈ
ရိွေၾကမင္ား ဝန္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။
109

AC, MOLIP ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
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ငန္ားစဥ္တင္ တက္ၾကစမ ပါဝင္ေဆမင္ရက္ာႏိုင္ရန္ အခက္ေတ႕ေစသည္။110 ဝန္ထမ္ားမ မားပါဝင္သည္႔ အမားေကမင္ား
ေမမင္ားသန္ရံုားအဖ႕ဲ တစ္ခုရွိျခင္ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ မားကို သတင္ားအခ က္အလက္မ မားာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္
သယ္ေမားျမန္ားာႏိုင္ေစျပီား အလယ္တကူခ ိတ္ဆက္ာႏိုင္ျခင္ားေၾကမင္႔ ကေမမၻဒီားယမားတင္ ရွိေနသည့္ ပံုစံလိုမ ိဳား စနစ္ကို
အမားေကမင္ားေစမည္ျဖစ္သည္။111
ကေမမၻဒီားယမားတင္ နည္ားပညမပိုင္ားဆိုင္ရမာႏွင့္ စီမံခန္႔ခမ
ဲ ႈ အေထမက္အကူမ မားကို Arbitration Council Foundation မွ ပံ့ပိုားေပားထမားရမ ေငေၾကားဆိုင္ရမကိစၥမ မားကို ာႏိုင္ငံတကမမွ အလွ ရွင္က ေပားသည္ဆိုသည္႔ သေဘမျဖစ္
သည္။ ျမန္မမာႏိုင္ငံတင္မူ အမားလံုားကို အစိုားရကသမ အေထမက္အပံ့ေပားသည္။ အစိုားရေထမက္ပံ့ေပားမႈမွမ အျငင္ား
ပမားမႈေျဖရွင္ားေရားဆိုင္ရမလုပ္ငန္ားစဥ္အတက္ ေရရွည္အက ိဳားျဖစ္ထန္ားေစာႏိုင္ေသမ္လည္ား ယင္ားလုပ္ငန္ားစဥ္ေကမင္ား
မန္စမ လည္ပတ္ာႏိုင္ရန္ာႏွင့္ ဆက္သယ္ေရားာႏွင္႔ ခ ိတ္ဆက္ဆက္ဆံေရားတို႔ကို လုပ္ေဆမင္ာႏိုင္ရန္ လံုေလမက္ေသမ
ဝန္ထမ္ားာႏွင့္ အရင္ားအျမစ္မ မား လိုအပ္ေပသည္။ ကေမမၻဒီားယမား AC တင္ ာႏိုင္ငံတကမအႀကံေပားဘုတ္အဖ႕ဲ လည္ား
ထမားရွိၿပီား ယင္ားအဖ႕ဲ တင္ ဥပေဒာႏွင့္ အတတ္ပညမပိုင္ားဆိုင္ရမ ကၽမ္ားက င္ပညမရွင္မ မား ပါဝင္ေဆမင္ရက္ၾကပါ
သည္။112

၆။ ပင့္လင္ားျမင္သမမႈာႏွင ့္ တမဝန္ခံမႈ
ပ င့္လင္ားျမင္သမမႈ။ ဆံုားျဖတ္ခ က္ခ မွတ္မႈမ မားာႏွင္႔ပတ္သက္၍ ပင့္လင္ားျမင္သမမႈကို ျဖည္႔ဆီားေပားာႏိုင္ရန္ အေျခခံက
သည့္ စနစ္မ မား ရိွာႏွင္႔ၿပီားျဖစ္ရမည္။ TCB အဆင့္တင္မူ သေဘမတူညီခ က္မ မားကို ထုတ္ျပန္ရန္ မလိုေသမ္လည္ား
AB ာႏွင့္ AC တို႔၏ ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားကို MOLIP အင္တမနက္စမမ က္ာႏွမတင္ အမ မားသိရန္ေဖမ္ျပေပားရသည္။
၂၀၁၆ ခုာႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတင္ား AC ဆံုားျဖတ္ခ က္ ၁၅၁ ခုာႏွင္႔ AB ဆံုားျဖတ္ခ က္ ၂၅၂ ခုကို အင္တမနက္စမမ က္
ာႏွမတင္ လႊင့္တင္ခဲ့ေသမ္လည္ား နည္ားပညမအခက္အခဲမ မားေၾကမင့္ တခ ိဳ႕ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားကို ၾကည့္႐ႈ၍ မရာႏုိငခ
္ ဲ့
ပါ။ တျခမားဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားသည္ တစ္ခုလံုားေပ မက္ေနပါသည္ (၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုာႏွစ္အတင္ား ၂၅ ရမခိုင္ာႏႈန္ားေသမ
AC ဆံုျဖတ္ခ က္မ မား အင္တမနက္စမမ က္ာႏွမတင္ မရွိပါ)။ ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားကို အင္တမနက္စမမ က္ာႏွမေပၚသိ႔ ု အ
လ င္အျမန္လႊင့္တင္ခဲ့ေၾကမင္ား AB ာႏွင့္ AC အဖဲ႔ဝင္မ မားက အစီရင္ခံေသမ္လည္ား သိသမေသမ ောႏွမင့္ောႏွားမႈမ မား ရွိ
ေနေၾကမင္ား အသံုားျပဳသည္႔သက္ဆိုင္သူမ မားက ေစမဒကတက္ခဲ့ၾကသည္။113 CAC မွ ာႏွစ္ရက္အတင္ား အင္တမ
နက္ေပၚတင္ရန္ သတ္မွတ္ထမားသည့္ ကေမမၻဒီားယမားဥပေဒာႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

110

AC ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။

111

ACF ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။

112

ACF ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။

113

AB, AC, CTUM ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ား။
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“ဆံုားျဖတ္ခ က္ေတ ဝက္ဆိုက္ဒ္ ေပၚေရမက္ဖို႔က လအနည္ားငယ္ၾကမတယ္ဆိုေတမ့ ဒါက
အရမ္ားေနမက္က ပါတယ္။ စမရင္ားတစ္ခုလံုားကို ၾကည့္ေပမယ့္ အခ က္အလက္ေတကို
ရွမလို႔မရခဲ့ပါဘူား” CTUM

သက္ဆိုင္သူအမ မားစု (အလုပ္သမမားအဖဲ႔အစည္ားမ မားာႏွင့္ WCC အဖဲ႔ဝင္မ မားအပါအဝင္) က MOLIP ဝက္ဆိုကဒ
္ ္
စမမ က္ာႏွမာႏွင့္ AC ၊ AB ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားကို ယင္ားစမမ က္ာႏွမတင္ ျပည္သူမ မားၾကည္႔ာႏိုင္ေအမင္ လႊင့္တင္ထမား
သည္ကို မသိရွိၾကပါ။114 မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တျခမားအသံုားျပဳသူမ မားသည္ ထိုဝက္ဆို္ဒ္စမမ က္ာႏွမာႏွင့္ အကၽမ္ားတ
ဝင္ရွိၿပီား လႊင့္တင္ထမားသည့္ အေၾကမင္ားအရမမ မားကို အသံုားျပဳကမ ၎တို႔လိုအပ္သည္႔ သင္ယူေလ့လမမႈမ မားကို
တက္ႂကစမ ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ လက္ရွိျမန္မမာႏုိင္ငံတင္ရွိသည့္ သတင္ားအခ က္အလက္မ မားမွမ ျမန္မမဘမသမ
ျဖင့္ ေဖမ္ျပထမားသည့္အတက္ ာႏိုင္ငံျခမားအဝယ္ေတမ္မ မားာႏွင့္ လုပ္ငန္ားပုိင္ရွင္မ မားအေနျဖင့္ ၎တို႔သိလိုသည့္ အ
ေၾကမင္ားအရမမ မားကို အကူအညီမပါဘဲ ရွမေဖဖတ္႐ႈျခင္ား မျပဳလုပ္ာႏိုင္ျခင္ားမရွိပါ။ ၎တို႔အေနျဖင့္ လႊင့္တင္သည့္
အေၾကမင္ားအရမအခ က္အလက္တခ ိဳ႕ကို အာႏွစ္ခ ဳပ္ သို႔မဟုတ္ အဓိကက သည့္ အခ က္အလက္မ မားကို အဂၤလပ
ိ ္
ဘမသမသို႔ ျပန္ဆိုၿပီား အခ ိန္ာႏွင္တေျပားညီ ရွမေဖၾကည့္႐ႈာႏုိင္ဖို႔ ဆာႏၵရွိၾကပါသည္။ အေၾကမင္ားအရမမ မားကို ပိမ
ု ိလ
ု ယ္
ကူစမ ရရွိေစဖို႔ အေထမက္အပံ့ေပားာႏုိင္မည့္အရမမ မားကို ကေမၻမဒီားယမားေကမင္စီ၏ အင္တမနက္စမမ က္ာႏွမက ပံပ
့ ိားု
ေပားထမားပါသည္။ CAC စမမ က္ာႏွမတင္ ေရားခ ယ္ထမားေသမ အမႈမ မား၏ အဂၤလိပ္ဘမသမျဖင္႔ အာႏွစ္ခ ဳပ္မ မားအျပင္
“ဆံုားျဖတ္ခ က္အာႏွစ္ခ ဳပ္” ၊ CAC လုပ္ရွမားမႈအစီအစဥ္မ မားာႏွင့္ ရလဒ္မ မား၏ အာႏွစ္ခ ဳပ္သတင္ားအခ က္အလက္မ မား
အေၾကမင္ားေဖမ္ျပထမားသည့္ ာႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစမမ မား ပါဝင္ပါသည္။115 ျမန္မမာႏုိင္ငံရွိ အျငင္ားပမားမႈကိစၥရပ္မ မား ေျဖ
ရွင္ားရမမွရရိွလမေသမ အလမားတူသံုားသပ္ခ က္ရလဒ္မ မားသည္ MOLIP အတက္ အေထမက္အကူျဖစ္ေစသည္အ
႔
ျပင္ ပါဝင္သူမ မားာႏွင့္ ေလ့လမသူမ မားအတက္ပါ ကူညီေထမက္ပံ့ေပားာႏုိင္ပါသည္။ ဥပမမ - ထိေရမက္မႈကို ျပသျခင္ား၊
အေလားေပားၾကည္႔ရႈေစလိုေသမ အခ ိဳ႕ေခါင္ားစဥ္မ မားကို မီားေမမင္ားထိုားျပာႏိုင္ျခင္ားာႏွင္႔ မွ တမႈာႏွင္႔ ပင့္လင္ားျမင္သမမႈကို
သရုပ္ေဖမ္ျပသည္႔ နည္ားလမ္ားျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ CAC အေၾကမင္ားအရမမ မားကို မွ ေဝထုတ္လႊင့္ျခင္ားအမားျဖင့္ သင့္
ေလ မ္သည့္အုပ္စုမ မား (အလုပ္သမမားသမဂၢမ မား၊ အလုပ္သမမားမ မားာႏွင္႔ အလုပ္ရွင္) မ မားက သူတို႔၏ ရပိုင္ခင္႔မ မား
ာႏွင္႔ တမဝန္ဝတၱရမားမ မားကို သိနမားလည္လမာႏုိင္ေၾကမင္ားကို ကေမၻမဒီားယမားာႏုိင္ငံက ေတ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ ဤေနရမတင္
ပင့္လင္ားျမင္သမမႈသည္ ပညမေပားသည္႔ ရည္ရယ္ခ က္ကို လုပ္ေဆမင္ေပားသည္။116
အလုပ္သမမားေရားရမ အျငင္ားပမားမႈျပႆနမမ မားေျဖရွင္ားျခင္ားာႏွင့္ ဆံုားျဖတ္ခ က္ခ ျခင္ားကိစၥရပ္မ မားတင္ ပုိမုိပင့္လင္ား
ျမင္သမရွိလမေအမင္ ပါဝင္သည့္ သက္ဆိုင္သူမ မားက ပုိမုိသိရိွနမားလည္လမရန္ာႏွင္႔ တမဝန္ခံမႈရိွလမရန္ ကူညီ
သည္႔ နည္ားလမ္ားအေနျဖင္႔ ပံ႔ပိုားေပားာႏိုင္သည္။ လုပ္ထံုားလုပ္နည္ားမ မား၊ လမ္ားညႊန္ခ က္မ မား၊ ရင္ားျမစ္မ မားကဲ႔သို႔ေသမ
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ေနမက္ထပ္အေၾကမင္ားအရမမ မားကို ပိုမိုလက္လွမ္ားမီၾကည္႔ရႈာႏိုင္မည္႔နည္ားလမ္ားျဖင္႔ ျဖည္႔ဆီားေပားျခင္ားသည္ အဓိက
က သည္႔ သက္ဆိုင္သူမ မားာႏွင္႔ ျပည္သူမ မားကို အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားသည့္လုပ္ငန္ားစဥ္၏ အခန္ားက႑ာႏွင္႔ လုပ္
ေဆမင္ပံုကို နမားလည္လမေစကမ သတင္ားအခ က္အလက္ျပည္႔ျပည္႔စံုစံုျဖင္႔ ပါဝင္ာႏိုင္ေစပါသည္။
အလုပ္သမမားမ မားာႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားအေၾကမင္ား သတင္ားအခ က္အလက္မ မားဆက္သယ္၍ ေပား
ရမတင္ အလုပ္သမမားအဖဲ႔အစည္ားမ မားသည္ တက္ႂကသည္႔ အခန္ားက႑မွ ပါဝင္ေနသည္။ WCC ာႏွင္႔ အလုပသ
္
မမားသမဂၢအဖ႕ဲ ဝင္မ မားက အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားခ က္ရလဒ္မ မားကို အလုပ္သမမားမ မားသို႔ ၎တို႔၏ လက္ကိုင္ဖုန္ားမ မား
(အထူားသျဖင့္ viber app မွတဆင္)႔ သို႔ပို႔ျခင္ား သို႔မဟုတ္ အျငင္ားပမားမႈတင္ ပါဝင္ေသမသက္ဆိုင္ရမ စက္ရံုမ မား
တင္ လက္ကမ္ားစမေစမင္မ မားျဖန္႔ေဝေပားျခင္ားာႏွင့္ ေၾကမ္ျငမသင္ပုန္ားမ မားတင္ အသိေပားခ က္မ မားကပ္ျခင္ားမ မားလုပ္
ေဆမင္ေနသည္။117
တမဝန္ခမ
ံ ။ႈ အလုပ္သမမားအဖဲ႔အစည္ားမ မားာႏွင့္ အလုပ္သမမားအခင့္အေရားေဆမင္ရက္သည့္ NGO မ မားသည္ အ
ျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားလုပ္ငန္ားစဥ္တင္ အေရားႀကီားသည့္ အခန္ားက႑မွ ပံ႔ပိုားမႈမ မား ေဆမင္ရက္ေပားေနၿပီား နည္ားလမ္ား
ေပါင္ားစံုျဖင့္ အလုပ္သမမားမ မား သိရိွနမားလည္မႈတိုားလမရန္ လုပ္ေဆမင္ေပားသည္။ ၎တို႔သည္ WCC မ မားဖ႕ဲ စည္ား
မႈကို ကူညီေပားၿပီား ယင္ားလမ္ားေၾကမင္ားကို အသံုားျပဳ၍ အလုပ္ရွင္ာႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ညႇိာႏိႈင္ားရန္ အကူအညီေပားာႏုိင္ပါ
သည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္သမမားမ မားဘက္မွေန၍ ေရားသမားဖို႔လိုအပ္သည့္ စမရက္စမတမ္ားမ မား ျပင္ဆင္ေပားျခင္ား၊
ၾကမားနမမႈမ မားတင္ လူကိုယ္တိုင္လိုက္၍ ပံ႔ပိုားျခင္ား သို႔မဟုတ္ ဥပေဒပိုင္ားဆိုင္ရမ အကူအညီမ မားကိုလည္ား ေငေၾကား
စကမားမေျပမပဲ ကူညီျခင္ားမ မားေပားပါသည္။ ၎တို႔သည္ လက္ရိွအမႈမ မားာႏွင္႔ ရလဒ္မ မားာႏွင္႔ဆိုင္ေသမ သတင္ားအ
ခ က္အလက္မ မားကို ၎တို႔ကန္ရက္အတင္ားရိွ အလုပ္သမမားမ မားသို႔ မွ ေဝေပားျခင္ားာႏွင္႔ အလုပ္သမမားရပိုင္ခင္႔မမား
ာႏွင္႔ အျငင္ားပမားမႈမ မားေျဖရွင္ားရန္ စနစ္မ မားေရားခ ယ္ျခင္ားမ မားအေၾကမင္ား သင္တန္ားမ မားေပားပါသည္။

“တခ ိဳ႕ကိစၥရပ္ေတက မွ တမႈမရွိပါဘူား။ ဒါေပမယ့္ အလုပ္သမမားေတက ALR ကေန
အကူအညီေတမင္ားတဲ့အခါမွမ ကၽန္ေတမ္တို႔ ရွိေနတဲ့အတက္ အလုပ္သမမားအရမရိွက
မွ တတဲ့ သေဘမတူညီခ က္ေတ လုပ္လမပါတယ္။” Action Labor Rights

အလုပ္သမမားအဖ႕ဲ အစည္ားမ မားာႏွင္႔ NGO မ မားသည္ မ မားစမေလ႔လမရဦားမည္ျဖစ္သည္႔ျပင္ အေတ႕အႀကံဳာႏွင္႔ အ
ရည္အေသားအဆင္႔မွမ အမ ိဳားမ ိဳားရိွေနေသမ္လည္ား အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားမႈမ မားတင္ ဗဟုသုတၾကယ္ဝသည္႔ ေစမင္႔
ၾကည္႔ေလ႔လမသူမ မားအျဖစ္လုပ္ေဆမင္ရမတင္ ၎တို႔သည္ တမဝန္ခံမႈတိုားလမသည္။ အထူားသျဖင္႔ အလုပသ
္
မမားအရမရိွမ မားာႏွင္႔ အျငင္ားပမားမႈတင္ပါဝင္သူမ မားသည္ လုပ္ငန္ားစဥ္အေပၚ အေတ႕အႀကံဳနည္ားကမ ဥပေဒဆိုင္ရမ
လိုအပ္ခ က္မ မားကလည္ား မ မားျပမားသည္႔ ေနရမမ မားတင္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ အမႈမ မားကို ေျခရမခံလိုက္ၾကည္႔
ျခင္ားာႏွင္႔ အလုပ္ရွင္မ မားက ဆံုားျဖတ္ခ က္ကို လိုက္နမျခင္ားရိွ၊ မရိွေစမင္႔ၾကည္႔ျခင္ားျဖင္႔ လိုက္နမမႈအတက္ တမဝန္ခံ
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မႈပုိမိုျမင့္မမားေစရန္ အကူအညီေပားေနသည္။ အထည္ခ ဳပ္စက္႐ံုမ မားအတက္မူ ာႏုိင္ငံတကမအဝယ္မ မားထံသ႔ ို ၎
တို႔ထံ ပစၥည္ားေပားသင္ားေနသူမ မားသည္ အလုပ္သမမားျပႆနမမ မားရွိၿပီား၊ အာႏုဉမတစီရင္မႈကို လိုက္နမရန္ ပ က္
ကက္ေၾကမင္ား အသိေပားသည့္ နည္ားလမ္ားကို အသံုားျပဳသည္။118 ာႏိုင္ငံတကမအဝယ္မ မားသည္ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွငား္
ေရားလုပ္ငန္ားစဥ္သည္ မွ တမႈရိွ၊ မရိွ ၾကည္႔ရႈလမၾကၿပီား ၎တို႔ကို လက္ရိွ ပစၥည္ားသင္ားေနသူ သို႔မဟုတ္ ေနမင္တင္
ပစၥည္ားသင္ားသူျဖစ္လမာႏိုင္သူသည္ လုပ္ငန္ားတင္ား ေတ႕ဆံုေဆားောႏားမႈမ မားတင္ ပါဝင္ေနသလမား၊ ၎တို႔၏ အလုပ္
သမမားမ မားကို မွ မွ တတလုပ္ေပားသလမား၊ လတ္လပ္စမ ဖ႕ဲ စည္ားခင္႔ကို ပံ႔ပိုားသလမားဆိုသည္တို႔ကို စစ္ေဆားရန္
နည္ားလမ္ားတစ္ခုလည္ားျဖစ္သည္။

“ကၽန္ေတမ္တို႔ကေတမ႔ (ကေမၻမဒီားယမားမွမ) ကၽန္ေတမ္တို႔ကို ပစၥည္ားသင္ားေနတဲ႔သူေတကို
CAC ရဲ႕ဆံုားျဖတ္ခ က္ေတ လုိက္နမဖို႔ ကၽန္ေတမ္တို႔ ေျပမထမားတယ္။
လိုက္နမမႈမရွိခဲ့ရင္ေတမ့ သူတို႔ရဲ႕ အဆင့္သတ္မွတ္ခ က္ကို အမွတ္ေလွ မ့လိုက္တယ္။”
H&M

အႀကံျပဳခ က္ အက ဥ္ားခ ဳပ္
ျမန္မမာႏုိင္ငံတင္ ထိေရမက္သည့္ အလုပ္သမမားေရားရမအျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားလုပ္ငန္ားစဥ္ ပုိမုိတိုားတက္ျဖစ္ထန္ား
ေစရန္အတက္ ပံ႔ပိုားမႈမ မားမွမ မတူညီသည့္ အုပ္စုမ မားမွ ရရွိလမာႏုိင္သည္။ ၎အုပ္စုမ မားသည္ ကူညီေပားာႏိုင္သည္႔
သီားသန္႔အခင္႔အလမ္ားမ မားရိွၾကသည္။
အလုပသ
္ မမား၊ လူဝင္မႀႈ ကီားၾကပ္ေရားာႏွင႔ ္ ျပည္သ႔အ
ူ င္အမားဝန္ႀကီားဌမနသည္ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားလုပ္ငန္ားစဥ္၏
ဒီဇိုင္ားာႏွင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရက္မႈလုပ္ငန္ားမ မားအတက္ တမဝန္ရိွေသမ ဌမနအေနျဖင္႔ မရိွမျဖစ္အခန္ား
က႑မွ ပါဝင္ေနပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစမတင္ ေဖမ္ျပထမားေသမ အႀကံျပဳခ က္အမ မားအျပမားမွမ ပါဝင္ပတ္သက္
ေနသူအမ ိဳားမ ိဳားက ာႏီွားောႏွမတိုင္ပင္ေသမ လုပ္ငန္ားစဥ္မွတဆင္႔ MOLIP သို႔ အဆိုျပဳရမတင္ ပါဝင္ၿပီားျဖစ္သည္။
» SLDL ာႏံ႔ အျခမီး
လမ

ကဆိုင္ငံေ

မ ဥပေဒမ မီးကိုင္င လကေတ႔အေတ႔အၾကဳမ မီးာႏံ့

ည႔ အခ ကအလကမ မီးအေပၚ မူတည၍ ဆကလကျပံဆံရနာႏံ႔

ရညတံ ဆကစပေနေ

ငီး

ကဆိုင္ငံ

ူမ မီးက ေပီးပိုင္င႔

ပျခံီးမ မီးျပဳလငပရန၊ ေရ

မ ဥပေဒအမီးလငီး ညညတေနရနကိုင္င ေရီးရႈ၍ လငပေဆမံရန။

» စုေပါင္ားေတမင္ားဆိုမႈ ဖံ႕ၿဖိုားလမေစရန္ ပံ႔ပိုားျခင္ားအမားျဖင္႔ CBA မ မားသည္ အလုပ္သမမားမ မားာႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ မား
အၾကမား ပိုမုိျပည့္စံုသည့္ သေဘမတူညီခ က္မ မားျဖစ္လမေစရန္။
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» လက္ရိွာႏွင့္ အနမဂတ္ အလုပ္သမမားေရားရမျပဌမန္ားခ က္မ မားကို အလုပ္ရွင္ာႏွင့္ အလုပ္သမမားမ မားအမား အၾကံ
ဥမဏ္ေပားေနသည့္ TLO ာႏွင့္ MOLIP ဝန္ထမ္ားမ မားအတက္ သင္တန္ားမ မားာႏွင္႔ စမ္ားေဆမင္ရည္ျမွင္႔တင္ျခင္ား
မ မားဆက္လက္လုပ္ေဆမင္ရမတင္ ပံ႔ပိုားမႈမ မားေပားရန္။
» AB ာႏွင့္ AC အတက္ အေထမက္အထမားမ မား၊ ယခင္က စီရင္ထံုားမ မား၊ ဆံုားျဖတ္ခ က္ခ ရမတင္ ေၾကမင္ားက ိဳား
ဆင္ျခင္မႈကို ထည့္သင္ားစဥ္ားစမားမႈရန္တို႔ာႏွင္႔ပတ္သက္ေသမ ရွင္ားလင္ားသည့္ လမ္ားညႊန္ခ က္မ မားျဖင္႔ တသ
မတ္တည္ားျဖစ္ၿပီား ပေရမ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္သည္႔ ဆံုားျဖတ္ခ က္ခ မွတ္ျခင္ားျဖစ္ေရားကို ပံ႔ပိုားရန္။
» AB ာႏွင့္ AC တိ႔ု၏ ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားကို လုိက္နမရန္အတက္ ပုိမိုေကမင္ားမန္သည့္ စနစ္တစ္ခု ဖံ႔ၿဖိဳားလမေစရန္
» TCB ၊ AB ာႏွင့္ AC အဖဲ႔ဝင္မ မားကို မွ တစမာႏွင့္ ပင္႔လင္ားျမင္သမစမ ေရားခ ယ္မႈေသခ မေစရန္။
» TCB ၊ AB ာႏွင့္ AC အဖဲ႔ဝင္သစ္မ မားကို မိတ္ဆက္ာႏွင္႔ သင္ၾကမားေရား လုပ္ငန္ားစဥ္မ မားတိုားတက္ေစရန္။
» အျငင္ားပမားတင္ ပါဝင္ေနသည္႔ အဖ႕ဲ မ မားအမား လုပ္ငန္ားစဥ္တင္ မလိုအပ္သည့္ ောႏွမင့္ောႏွားမႈမ မား ဖန္တီားာႏိုင္စမ္ား
ကို ေလွ မ့ခ ရန္။
» အဖ႕ဲ မ မားာႏွင္႔ ေကမင္စီအမား အက ိဳားစီားပမားပဋိပကၡာႏွင္႔ အဂတိလိုက္စမားမႈကို မည္သို႔ေရွမင္ရွမားမည္ဆိုသည္႔
လမ္ားညႊန္ခ က္မ မား ေရားဆရ
ဲ န္။
» AB ာႏွင့္ AC ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားာႏွင္႔ပတ္သက္၍ လံုေလမက္သည့္သတင္ားအခ က္အလက္မ မား လက္လွမ္ားမီ
ေစျခင္ားျဖင္႔ ပင့္လင္ားျမင္သမမႈ တိုားတက္ေအမင္ ပံ႔ပိုားရန္။
အလုပသ
္ မမားအဖ႕ဲ အစည္ားမ မားာႏွင႔ ္ အလုပသ
္ မမားရပိင
ု ္ခင္႔ NGO မ မားသည္ အလုပ္သမမားမ မားအမား စနစ္ကို ညႊန္ျပ
ေနျခင္ား၊ ေစမင္႔ၾကည္႔သူမ မားအျဖစ္ တမဝန္ခံမႈကို ျဖည္႔ဆီားေပားျခင္ားတို႔ျဖင္႔ အဓိက ေသမ ထည္႔ဝင္မႈမ မားကို ေပား
လ က္ရိွသည္။ ထိုအျပင္ ၎တို႔သည္ » စုေပါင္ားေတမင္ားဆိုမႈအေပၚ ခ ဥ္ားကပ္မႈကို အမားေကမင္ားေစၿပီား အမားလံုားရွင္ားလင္ားစမ ေမွ မ္မွန္ားခ က္ထမားာႏိုင္
သည္႔ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထမားေရားသတ္မွတ္ခ က္မ မားာႏွင္႔ အလုပ္ခင္အေျခအေနကို ဖန္တီားေပားာႏိုင္မည္႔ ျပည္႔စု ံ
သည္႔ CBA မ မားကို အသံုားျပဳာႏိုင္သည္။
» အလုပ္သမမားမ မားာႏွင္႔ အက ိဳားေဆမင္မ မား (ဥပေဒကၽမ္ားက င္သူမ မားအပါအဝင္) ကို အလုပ္သမမားေရားရမ ရ

ပိုင္ခင္႔မ မားာႏွင္႔ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားလုပ္ငန္ားစဥ္ကို မည္သို႔အသံုားျပဳမည္ဆိုသည္တို႔ာႏွင္႔ပတ္သက္၍ ေလ႔
က င္သ
႔ င္ၾကမားမႈမ မား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ာႏိုင္သည္။
» တမဝန္ခံမႈ ပုိမိုျမင့္မမားေစရန္အတက္ အျငင္ားပမားမႈမ မားကို ၾကမားနမျခင္ားမ မားကို တက္ေရမက္နမားေထမင္ျခင္ား
ာႏွင္႔ ရလဒ္မ မားကို ေျခရမခံလိုက္ၾကည္႔ျခင္ား တို႔ကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ာႏိုင္သည္။

BSR | Labor Disputes in Myanmar: From Workplace to Arbitration Council

49

» အျငင္ားပမားမႈမ မားကို ျမန္ျမန္ာႏွင့္ မွ မွ တတ ေျဖရွင္ားာႏိုင္ရန္အတက္ ထိေရမက္မႈရွိသည့္ WCC မ မားထူေထမင္မႈ
ကို ဆက္လက္ပ႔ပ
ံ ိုားာႏိုင္သည္။
» အဖဲ႔ဝင္မ မားအေပၚ ယံုၾကည္မႈပုိမုိရွိေစရန္ မွ တ၍ ပင္လင္ားျမင္သမသည့္ ေရားခ ယ္မႈလုပ္ငန္ားတင္ ပါဝင္
ေဆမင္ရက္ာႏိုင္သည္။
» သီားသန္႔အမႈကိစၥရပ္မ မားတင္ ျပည္တင္ားာႏွင့္ ာႏိုင္ငံတကမမွ ျပည္သူမ မားာႏွင္႔ ပုိမုိက ယ္ျပန္႔စမ ဆက္သယ္
ေဆမင္ရက္ာႏိုင္သည္။
အလုပရ
္ င
ွ ာႏ
္ ွင့ ္ အလုပရ
္ င
ွ အ
္ ဖဲ႔အစည္ားမ မားသည္ အေရားႀကီားသည့္ အစိတ္အပိုင္ားတင္ ပါဝင္ေနၿပီား လုပ္ငန္ားရွင္
မ မားအၾကမား သိရိွနမားလည္ျခင္ားမ မားတိုားလမေစျခင္ားာႏွင့္ MOLIP အတက္ လိုအပ္သည့္ အခ က္အလက္မ မားထည္႔
ဝင္ေပားသည္။ ၎တို႔သည္ » HR မန္ေနဂ မမ မားကို ဥပေဒဆိုင္ရမလိုက္နမရမည္႔ ကတိကဝတ္မ မားကို သင္ၾကမားေပားျခင္ားာႏွင္႔ အလုပ္ရွင္မမား

၏ ကတိကဝတ္မ မားျဖည္႔ဆီားေပားမႈေသခ မေစရန္ အလုပ္သမမားေရားရမ စီမံခန္႔ခမ
ဲ ႈလုပ္ထံုားလုပ္နည္ားမ မားကို
အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္ား။
» လုပ္ငန္ားစဥ္တင္ ၎တို႔၏ ပါဝင္မႈအေၾကမင္ားကို အလုပ္ရွင္အဖဲ႔အစည္ားမ မားအတင္ားာႏွင္႔ က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔
(အဝယ္မ မားအပါအဝင္) ဆက္သယ္ျခင္ား
» တရမားစီရင္ေရားစနစ္အျပင္ ယံုၾကည္ရသည္႔ ေရားခ ယ္စရမအျဖစ္ ညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖျခင္ားာႏွင္႔ အာႏုဉမတစီရင္ျခင္ား
စနစ္မ မားအေပၚ ယံုၾကည္မႈတိုားလမေစရန္ WCC မွသည္ AC အထိ အဆင္႔တိုင္ားတင္ စိတ္သေဘမထမား
ေကမင္ားမန္စမျဖင္႔ ညိွာႏိႈင္ားျခင္ား။
ာႏိုင ္ငတ
ံ ကမအဝယ္မ မားသည္ ၎တို႔၏ လက္ရွိာႏွင့္ အလမားအလမရွိသည့္ ပစၥည္ားသင္ားေနသူမ မားအေပၚတင္ လႊမား္
မိုားာႏိုင္ရန္ ရည္ရယ္သည္႔ အခင့္အလမ္ားမ မားရွိသည္။ ၎တို႔သည္ » အလုပ္ျဖစ္သည္႔ WCC မ မား တည္ေထမင္မႈ လိုအပ္သည္
» သတ္မွတ္ခ က္ျပည္႔မီသည္႔ မွ တသည္႔ လုပ္ထံုားလုပ္နည္ားမ မားပါဝင္သည္႔ အျငင္ားပမားမႈ ေျဖရွင္ားေရား လုပ္ငန္ား
စဥ္တင္ ပါဝင္ပံုအေၾကမင္ား ေမားခန္ားမ မားထည္႔သင္ားပါ။ ထိုသို႔ထည္႔သင္ားရျခင္ားမွမ ပစၥည္ားေပားသင္ားသူက အ
လုပ္သမမားမ မားာႏွင့္ ေကမင္ားမန္ေသမ သေဘမထမားျဖင္႔ ခ ိတ္ဆက္၊ ညိွာႏိႈင္ားရန္ ဆာႏၵရိွသလမားဆိုသည္ာႏွင္႔ AB
သို႔မဟုတ္ AC ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားအေပၚ လိုက္နမသလမားဆိုသည္တို႔အတက္ ညႊန္ားကိန္ားမ မားအျဖစ္ ေမားခန္ား
ထည္႔ရျခင္ားျဖစ္သည္။
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» ပစၥည္ားေပားသင္ားေနသူ၏ စက္ရံုမ မားတင္ ေလ႔က င္႔သင္ၾကမားမႈမ မားအမားေပားရန္ာႏွင္႔ ပံ႔ပိုားျခင္ားျဖင့္ အလုပ္သမမား
မ မားာႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲသူမ မားက အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားလုပ္ငန္ားစဥ္အျပင္ ၎တို႔၏ ဥပေဒဆိုင္ရမ ရပိုင္ခင္႔ာႏွင႔ ္
လိုက္နမရမည္႔ ကတိကဝတ္မ မားကို နမားလည္လမမည္ျဖစ္သည္။
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အနမဂတ္က ို လွမား္ ေမွ မ္ၾကည္႔ရျႈ ခင္ား
အျငင္ား ပ မားမႈေ ျဖရွင ္ား ေရားလုပ ္င န္ား စဥ္၏ အေရားႀကီား ပံုာႏ ွင ္႔ သက္ေ ရမက္မ ႈမ မား
ဤကိစၥတင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ မားက ပိုမိုေကမင္ားမန္ေအမင္ လုပ္ေဆမင္ရမည္႔ နယ္ပယ္မ မားရိွေနေသားသည္
ဟု ရႈျမင္ၾကေသမ္လည္ား အလုပ္သမမား၊ အလုပ္ရွင္၊ အစိုားရာႏွင္႔ ာႏိုင္ငံတကမစီားပမားေရားအသိုင္ားအဝိုင္ားတို႔က တညီ
တညတ္တည္ားသေဘမတူၾကသည္မွမ ျမန္မမာႏိုင္ငံတင္ ယံုၾကည္ရၿပီား၊ မွ တမႈရိွသည္႔ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားလပ
ု ္
ငန္ားစဥ္မွ အက ိဳားအျမတ္မ မားရာႏိုင္သည္႔ အလမားအလမရိွသည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ တရမားစီရင္ေရားစနစ္အျပင္ ေရားခယ္
စရမ လက္ေတ႕က သည္႔ လုပ္ငန္ားစဥ္ျဖစ္ေနျခင္ားကလည္ား တစိတ္တပိုင္ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသမ္ ေရရွည္တင္မူ
အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားလုပ္ငန္ားစဥ္သည္ ၎ေဖမ္ျပထမားသည္႔ ရည္ရယ္ခ က္ျဖစ္သည္႔ “အလုပ္ရွင္ာႏွင္႔ အလုပသ
္
မမားၾကမား ေကမင္ားမန္ေသမ ဆက္ဆံေရား” ကို ျမွင္႔တင္ေပားာႏိုင္ေရားကို ေကမင္ားစမ အေကမင္အထည္ေဖမ္ာႏိုင္ရပါ
မည္။ အခ ိဳ႕ကလည္ား ထင္ျမင္ၾကသည္မွမ ဆာႏၵျပမႈအေရအတက္ာႏွင္႔ ဆာႏၵျပသည္႔ ကမလရွည္မကမမႈတို႔ာႏွင႔ပ
္ တ္
သက္ၿပီား အခ က္အလက္စမ္ားသပ္မႈ အကန္႔အသတ္ာႏွင္႔သမ လုပ္ေဆမင္ခဲ႔ရေသမ္လည္ား ၎တို႔ကို ေလ မ႔ခ လမ
ာႏိုင္ျခင္ားေၾကမင္႔ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္ားမ မားတင္ အေပါင္ားလကၡဏမေဆမင္ေသမ သက္ေရမက္မႈမ မား ရိွေနသည္ဟ၍
ူ
ျဖစ္သည္။119
အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားလုပ္ငန္ားစဥ္သည္ အလုပ္ရွင္ာႏွင္႔ အလုပ္သမမားတို႔အတက္ တရမားဥပေဒဆိုင္ရမ ေျဖရွင္ား
ေပားမည္႔ ေငေၾကားကုန္က သက္သမသည္႔ လုပ္ငန္ားစဥ္တစ္ခုကို လက္လွမ္ားမီာႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆမင္ေပားျခင္ားပင္ျဖစ္
သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမမားအရမရိွမ မားာႏွင္႔ ၿမိဳ႕နယ္အျငင္ားပမားမႈညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားအဖ႕ဲ မ မားသည္ သိရိွထမားသည္႔
ဗဟုသုတမ မားာႏွင္႔ အႀကံဥမဏ္မ မားကို ဥပေဒကို အေျချပဳ၍လည္ားေကမင္ား၊ အလမားတူအမႈကိစၥမ မားကိုလည္ား
ေကမင္ား အေျခခံ၍ မွ ေဝၾကရသည္။ ညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားအဖ႕ဲ ာႏွင္႔ ညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားေကမ္မတီမ မားမွ အဖ႕ဲ ဝင္မ မား
သည္ ၎တို႔၏ ၾကမားနမမႈမ မားာႏွင္႔ ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားတင္ ဥပေဒကို ရွင္ားျပျခင္ား၊ အဓိပၸါယ္ဖင္႔ဆိုျခင္ားမ မား လုပ္
ေဆမင္ရသည္။ ညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားအဖ႕ဲ ာႏွင္႔ ညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားေကမ္မတီမ မားသည္ ကိစၥရပ္အေတမ္မ မားမ မားတင္
အေတ႕အႀကံဳမ မားလမပါက ရွင္ားလင္ားၿပီား၊ ဥပေဒာႏွင္႔ ကိုက္ညီေသမ က ိဳားေၾကမင္ားဆင္ျခင္မ မားပါဝင္ေသမ ဆံုားျဖတ္
ခ က္မ မားကို အမ မားျပည္သူသို႔ ခ ျပာႏိုင္ျခင္ားသည္ ဥပေဒကို မွန္ားဆာႏိုင္လမျခင္ား၊ ဥပေဒကို တူညီစမ နမားလည္သ
ေဘမေပါက္လမေစျခင္ားတို႔ကို အေထမက္အကူျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကမင္႔ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားလုပ္ငန္ားစဥ္
သည္ ျမန္မမာႏိုင္ငံမွ အလုပ္သမမားဥပေဒာႏွင္႔ လက္ေတ႕လုပ္ေဆမင္ပံုမ မားတင္ အေျပမင္ားအလဲမ မားျဖစ္ေစရန္အ
တက္ စမ္ားသပ္သည္႔ ေနရမတစ္ခုသဖယ္လည္ား လုပ္ေဆမင္ေပားေနသည္။ ၂၀၁၆ ခုာႏွစ္က အနိမ္႔ဆံုားလုပ္ခမ မားတားို
ေပားျခင္ားာႏွင္႔ အလုပ္အကိုင္အတက္ စမခ ဳပ္မခ ဳပ္မေနရ စနစ္ကို စတင္ေစျခင္ားမ မားသည္ အလုပ္လုပ္မည္႔သူမ မား
ကို အခက္အခဲမ မားဖန္တီားေပားသလိုျဖစ္ရသည္။ အဘယ္ေၾကမင္႔ဆိုေသမ္ အလုပ္ရွင္မ မားသည္ ထိုလိုအပ္ခ က္အ
သစ္မ မားအတက္ အဓိပၸါယ္အမ ိဳားမ ိဳားဖင္႔ဆိုျခင္ား၊ စရိတ္ေလ မ႔ခ ရန္ အလုပ္သမမားမ မားကို ျဖဳတ္ပစ္ျခင္ားအပါအဝင္
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CTUM, MOLIP ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားျခင္ားမ မား
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အမ ိဳားမ ိဳား တုန္႔ျပန္ၾကျခင္ားမ မားရိွခဲ႔ျခင္ားေၾကမင္႔ျဖစ္သည္။120 အလုပ္သမမားမ မားာႏွင္႔ အလုပ္ရွင္မ မားသည္ ၎တို႔ၾကမား
မွကလ
ဲ ေ
ဲ နမႈမ မားကို ထုတ္လုပ္မႈအမား ရပ္ဆိုင္ားပစ္ျခင္ားမရိွပဲ ကိုင္တယ္၊ ညိွာႏိႈင္ားာႏိုင္မည္႔ စနစ္တစ္ခုလိုအပ္သည္။121
ာႏိုင္ငံတကမစီားပမားေရားရႈေဒါင္႔မွ ၾကည္႔ပါက အဝယ္မ မား (buyers) ာႏွင္႔ ရင္ားာႏီွားျမွပ္ာႏံွသူမ မားသည္ မွ တၿပီား၊ ထိေရမက္
စမ စမ္ားေဆမင္ာႏိုင္ေသမ၊ တသမတ္တည္ားရိွမည္႔ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားလုပ္ငန္ားစဥ္၏ တန္ဖိုားကို ရႈျမင္ာႏိုင္ၾကရမ
အလုပ္သမမားာႏွင္႔ အလုပ္ရွင္ာႏွစ္ဦားစလံုားအတက္ ရပိုင္ခင္႔မ မားာႏွင္႔ ကတိကဝတ္မ မားကို ထိန္ားသိမ္ားထမားာႏိုင္ေရားအ
တက္ အေထမက္အကူျဖစ္သည္႔ နည္ားလမ္ားတစ္ခုျဖစ္သည္။ အျငင္ားပမားမႈမ မားတင္ လက္ရိွ သို႔မဟုတ္ အလမားအ
လမရိွေသမ စီားပမားေရားမိတ္ဖက္မ မား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမွန္သမွ ကို နမားလည္ေပားျခင္ားသည္ ာႏိုင္ငံသမားတိုင္ားကို
ညီမွ စမ လုပ္ေဆမင္ေပားမည္႔ လုပ္ငန္ားစဥ္ျဖစ္ေရားအတက္ ႀကိဳားစမားရမ၌ ေနမက္ထပ္အခ က္အလက္မ မား ထပ္
ေပားာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီား ထုတ္လုပ္မႈစီားပမားေရားလုပ္ငန္ားမ မားတင္ အလုပ္ရွင္ဖက္မွ ရိုားသမား၍ ပံ႔ပိုားမႈရိွေသမ ပါဝင္မက
ႈ ို
တန္ဖိုားျဖတ္ာႏိုင္ရန္နည္ားလမ္ားတစ္ခုျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္ားစဥ္သည္ ၎၏ရည္မွန္ားခ က္ျဖစ္သည္႔ မွ တၿပီား၊ တန္ားတူညီကိုင္တယ္လုပ္ေဆမင္ျခင္ား ရိွ၊ မရိွာႏွင္႔ပတ္
သက္သည္႔ အမ ိဳားမ ိဳားေသမ ရႈေဒါင္႔မ မားသည္ စနစ္အသစ္တစ္ခုကို ထူေထမင္ျခင္ား၏ စိန္ေခၚမႈမ မားာႏွင္႔ ယံုၾကည္ရမႈ
ာႏွင္႔ စိတ္ခ ရမႈတည္ေဆမက္ရန္ လိုအပ္သည္႔ အခ ိန္ာႏွင္႔ အမားထုတ္ရန္မ မားကိုလည္ား တစိတ္တပိုင္ားထင္ဟပ္ေနပါ
သည္။ အထက္တင္ရည္ညႊန္ားခဲ႔ေသမ ကေမၻမဒီားယမားခံုသမမဓိေကမင္စီအတက္ မွန္ေကမင္ားမွန္ာႏိုင္ပါသည္။ လက္
ရိွတင္ ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားသည္ အလုပ္သမမားမ မားအေပၚ မ က္ာႏွမသမေပားသလိုျဖစ္ေနရမ အလုပ္ရွင္မ မားက ဥပေဒ
ဆိုင္ရမ လိုအပ္ခ က္မ မားကို သိရိွမႈာႏွင္႔ နမားလည္မႈမရိွျခင္ားာႏွင္႔ ဥပေဒသက္ေရမက္မႈမရိွျခင္ားမ မားေၾကမင္႔ျဖစ္သည္။
အခ ိန္ၾကမလမသည္ာႏွင္႔အမွ လူ႔စမ္ားအမားအရင္ားအျမစ္မန္ေနဂ မမ မားသည္ ဥပေဒကို ပိုမိုသိရိွလမျခင္ားာႏွင္႔ အလုပ္
ရွင္မ မားဖက္မွ ဥပေဒကိုလိုက္နမလမမႈကို ပိုမိုေတ႕ရိွလမရာႏိုင္ပါသည္။

အလုပ ္သမမားေရားရမ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပမင္ားလ ဲမႈမ မား
ျမန္မမာႏိုင္ငံတင္ အလုပ္သမမားေရားရမဥပေဒမ မားကို ႀကီားမမားေသမ ေျပမင္ားလဲမႈမ မားျပဳလုပ္ခဲ႔သည္မွမ ငါားာႏွစ္ရိွခဲ႔ၿပီ
ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမမားေရားရမ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပမင္ားလဲမႈမ မားဆက္လက္ျဖစ္ပၚလ က္ရိွရမ လမမည္႔ ေလားငါားာႏွစ္ အ
တင္ား အခ ိဳ႕ေသမ သီားျခမားအလုပ္သမမားေရားရမဥပေဒမ မားကို သံုားသပ္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္ာႏွင္႔ အလုပ္သမမားေရားရမ
လိုက္နမအပ္သည္႔ က င္႔ဝတ္မ မား (Labor Code) အျဖစ္ေပါင္ားစည္ားရန္ စီစဥ္ေနျခင္ားမ မားပါဝင္သည္။122 အလုပ္သ

120

ဉမဏ္လင္ားေအမင္၊ ခုိင္ဝိုင္ားျဖ ျဖ ာႏွင္႔ ေဇမ္ေဇမ္ေထား၊ ၂၀၁၅။ “စက္ရံုမ မားက ေပားစရမရိွသည္မ မားေပားရန္တိုက္တန္ား”။ ျမန္မမတုိင္ားမ္၊

ေအမက္တိုဘမ ၂။ w w w .mmtimes.com/index.php/national-new s/16794-factories-told-to-pay-up.html
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ILO ာႏွင္႔ ေတ႕ဆံုေမားျမန္ား
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ILO ရန္ကုန္ရံုား၏ ဥပေဒဆိုင္ရမအႀကီားတန္ားအရမရိွ Natsu Nogami “Legal and Institutional Reforms for Improved Labour

Market Governance in Myanmar: ILO’s Strategy for Support under the Initiative,” PowerPoint presentation at the Second
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မမားေရားရမအျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားဥပေဒတင္လည္ား ဤက င္႔ဝတ္မ မားကို ထည္႔သင္ားလိမ္႔မည္ဟုေမွ မ္လင္႔ရသည္။
သို႔ေသမ္လည္ား တခ ိန္တည္ားတင္ ျပင္ဆင္မႈမ မားာႏွင္႔ ျပန္လည္သံုားသပ္မႈမ မားအေပၚတင္လည္ားမူတည္ေနဦားမည္ျဖစ္
သည္။ ယခင္က မူလအလုပ္သမမားေရားရမအျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားဥပေဒကို တိုက္ရိုက္သံုားသပ္ျခင္ားမျပဳပဲ ထုတ္
ျပန္ေသမ အေလ႔အထရိွသည္႔ ျပင္ဆင္ခ က္မ မားသည္ အဓိပၸါယ္ဖင္႔ဆိုျခင္ားမ မားတင္ ပိုမိုစိန္ေခၚမႈရိွေစရမ၊ အထူားသ
ျဖင္႔ ထိုသို႔ေသမ ျပင္ဆင္ခ က္မ မားသည္ မူလဥပေဒစမသမားာႏွင္႔ အဓိပၸါယ္လသ
ဲ မားတတ္သည္။123
၂၀၁၆ ခုာႏွစ္က အလုပ္သမမား၊ လူဝင္မႈႀကီားၾကပ္ေရားာႏွင္႔ လူဦားေရဝန္ႀကီားဌမနသည္ ဥပေဒာႏွင္႔ပတ္သက္၍ အႀကံ
ဥမဏ္မ မားေပားၾကရန္ အမ ိဳားမ ိဳားေသမ ေဒသမ မားာႏွင္႔ အဖ႕ဲ အစည္ားမ မားကို ေတမင္ားဆိုခဲ႔ျခင္ားေၾကမင္႔ တိုင္ပင္ာႏီွားောႏွမဖ
လွယ္ပတ
ဲ စ္ခုက င္ားပခဲ႔ၿပီား ထက္လမေသမ ရလဒ္မ မားကို ဝန္ႀကီားသို႔ စဥ္ားစမားာႏိုင္ရန္ တင္ျပခဲ႔ပါသည္။124 ေျပမင္ားလဲမႈ
ျပဳလုပ္ရန္ အခ ိန္သတ္မွတ္ခ က္ သို႔မဟုတ္ သီားျခမားလုပ္ငန္ားစဥ္မ မားာႏွင္႔ပတ္သက္၍ သိရိွရျခင္ားမရိွေသားပါ။

အေကမင္အထည္ေဖမ္မ ႈ တိားု တက္လမေစရန္
ၾကမားကမလတင္ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားလုပ္ငန္ားစဥ္တိုားတက္ေစရန္ာႏွင္႔ လက္ရိွလုပ္ငန္ားစဥ္၏ ရလဒ္မ မားတိားု
တက္လမေစရန္ ကူညီာႏိုင္သည္႔ နည္ားလမ္ားမ မားရိွပါသည္။ အလုပ္သမမားေရားရမအဖ႕ဲ အစည္ားမ မားာႏွင္႔ အလုပ္သမမား
ရပိုင္ခင္႔မ မားကို လုပ္ေဆမင္ေနေသမ NGO မ မားသည္ သိရိွနမားလည္မႈတိုားတက္လမေစရန္ာႏွင္႔ စနစ္ကို အသံုားျပဳရမ
တင္ မွ တၿပီား ထိေရမက္ေစရန္ ပံံ႔ပိုားမႈမ မားေပားရမ၌ အေရားပါေသမ က႑မွပါဝင္လ က္ရိွသည္။ လုပ္ငန္ားစဥ္က
မည္သို႔အလုပ္လုပ္သည္ဆိုသည္ာႏွင္႔ အလုပ္သမမားေရားရမဥပေဒမ မားမွ နည္ားပညမာႏွင္႔ဆိုင္ေသမ ျပဌမန္ားခ က္မ မား
ာႏွင္႔ပတ္သက္၍ အလုပ္သမမားမ မား၊ အလုပ္ရွင္မ မား၊ ပံ႔ပိုားမႈေပားေနေသမ အဖ႕ဲ အစည္ားမ မားာႏွင္႔ ဥပေဒဆိုင္ရမ ပညမ
ရွင္မ မားကို ေလ႔က င္႔ေပားေသမသင္တန္ားမ မား ထပ္ေဆမင္ားေပားျခင္ားသည္ စမ္ားေဆမင္ရည္ာႏွင္႔ ကၽမ္ားက င္မက
ႈ ို
တည္ေဆမက္ရမတင္ မ မားစမအေထမက္အကူျပဳပါသည္။ အခ ိဳ႕သင္တန္ားမ မားေပားၿပီားျဖစ္ေသမ္လည္ား သင္တန္ား
တက္ေရမက္ခဲ႔သူမ မားက ဗဟုသုတမ မားမွ ေဝျခင္ား၊ ေလ႔လမသင္ယူခဲ႔သည္မ မားကို ေမားျမန္ားျခင္ားမ မားဆက္လက္
လုပ္ေဆမင္ျခင္ားာႏွင္႔ အဆင္႔အမ ိဳားမ ိဳား၊ ေနရမအမ ိဳားမ ိဳားၾကမား အေတ႕အႀကံဳမ မားျဖန္႔ေဝျခင္ားျခင္ားမ မားသည္လည္ား အ
က ိဳားမ မားေၾကမင္ား သက္ေသျပာႏိုင္ပါသည္။
ပင္႔လင္ားျမင္သမမႈတိုားလမျခင္ားသည္လည္ား လုပ္ငန္ားစဥ္ာႏွင္႔ လုပ္ငန္ားစဥ္မည္သို႔ အလုပ္လုပ္သည္ကို တက္ေရမက္
သူမ မားာႏွင္႔ သက္ဆိုင္သူမ မားအေနျဖင္႔ က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ာႏွင္႔ ပို၍အေသားစိတ္သိနမားလည္လမာႏိုင္သည္။ ခံုသမမ
ဓိအဖ႕ဲ ာႏွင္႔ ခံုသမမဓိေကမင္စီတို႔၏ ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားာႏွင္႔ပတ္သက္ေသမ သတင္ားအခ က္အလက္မ မားကို အလုပ္
သမမားမ မား၊ NGO မ မား၊ အဖ႕ဲ မ မားမွ အဖ႕ဲ ဝင္မ မား၊ ာႏိုင္ငံျခမားရင္ားာႏီွားျမွပ္ာႏံွသူမ မား၊ အဝယ္မ မား (buyers) ာႏွင္႔ ျပည္သူ
မ မားအေနျဖင္႔ အလယ္တကူလက္လွမ္ားမီရရိွာႏိုင္ျခင္ားသည္ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားလုပ္ငန္ားစဥ္၏ တန္ဖိုားတက္

Stakeholders’ Forum on Labour Law Reform and Capacity Building in Yangon, Myanmar, 29 -30 September 2016 ။ ILO
ရန္ကုန္ ဝက္ဆိုဒ္တင္ အန္လိုင္ားၾကည္႔ရႈာႏိုင္သည္။
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DFDL ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားမႈ
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MOLIP ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားမႈ
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လမာႏိုင္ကမ ေျဖရွင္ားမႈရလဒ္အေပၚ တမဝန္ခံမႈာႏွင္႔ လိုက္နမမႈတိုားတက္လမျခင္ားမ မားအတက္ အေထမက္အကူျဖစ္
ပါသည္။
ေနမက္ထပ္သုေတသနျပဳရန္ ဤအစီရင္ခံစမတင္ ေဖမ္ထုတ္ခဲ႔ေသမ အေၾကမင္ားအရမမ မားကို ထပ္ေဆမင္ားသုေတသနမ မားျပဳလုပ္မည္ဆပ
ို ါ
က ၎သည္ ပိုမိုေကမင္ားမန္ေအမင္ လုပ္ေဆမင္ာႏိုင္မည္႔ အခင္႔အလမ္ားမ မားကို ပိုမိုရွင္ားလင္ားလမေစရန္ အ
ေထမက္အကူျဖစ္ပါလိမ္႔မည္။ သက္ဆိုင္သူမ မားက ေဖမ္ထုတ္ခဲ႔ေသမ သီားျခမားအႀကံျပဳသည္႔ အေၾကမင္ားအရမ
မ မားတင္ ေအမက္ပါတို႔ပါဝင္သည္ လမ္ားေၾကမင္ားမ မားကို နမားလည္ရန္ (ၿမိဳ႕နယ္ညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားအဖ႕ဲ ၊ ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ ၊ ခံုသမမဓိေကမင္
စီမ မားအပါအဝင္) အမႈကိစၥရပ္အမ မားအျပမားကို ချဲ ခမ္ားစိတ္ျဖမသံုားသပ္ျခင္ား၊
အမႈကိစၥရပ္ကို လက္ခံရရိွသည္႔ အခ ိန္မွ ဆံုားျဖတ္ၿပီားသည္အထိၾကမျမင္႔ခ ိန္ာႏွင္႔ လႊမ္ားမိုားမႈရိွေသမ အ
ခ က္မ မားာႏွင္႔ဆိုင္ေသမ အခ က္အလက္မ မား၊
ဆာႏၵျပသပိတ္ေမွမက္ျခင္ားမ မားာႏွင္႔ အလုပ္ပိတ္ျခင္ားမ မားာႏွင္႔ဆိုင္ေသမ လမားရမမ မားာႏွင္႔ အျငင္ားပမားမႈေျဖ
ရွင္ားေရားစနစ္၏ သက္ေရမက္မႈမွန္သမွ ၏ လမားရမမ မား
ၿမိဳ႕နယ္ညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားအဖ႕ဲ ၊ ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ ၊ ခံုသမမဓိေကမင္စီအဆင္႔တင္ အဖ႕ဲ မ မားဖ႕ဲ စည္ားျခင္ား
၏ အက ိဳား၊ အျပစ္မ မား၊
အျငင္ားပမားမႈမ မားကိုအေျဖရွမရမတင္ အလုပ္သမမားေရားရမလုပ္ငန္ားညိွာႏိႈင္ားေရားေကမ္မတီမ မား၏ အ
ခန္ားက႑။

BSR | Labor Disputes in Myanmar: From Workplace to Arbitration Council

55

ေနမက္ဆက္တ ဲ ၁။ ျမန္မမာႏိုင ္ငံမ ွ အလုပ ္သမမားေရားရမ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားအတက္
ဥပေဒ ျပဌမန္ားခ က္မ မား
၁၉၂၉ ခုာႏွစ္ ဝါဏိဇၨပဋိပကၡအက္ဥပေဒအစမား အလုပ္သမမားေရားရမအျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားဥပေဒ (SLDL) ကို
၂၀၁၂ ခုာႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တင္ျပဌမန္ားခဲ႔သည္။ အေကမင္အထည္ေဖမ္မည္႔ အလုပ္သမမားေရားရမအျငင္ားပမား
မႈေျဖရွင္ားေရားနည္ားဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုာႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔တင္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ၿပီား အလုပ္သမမားေရားရမ အျငင္ားပမားမႈ
ေျဖရွင္ားေရားဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည္႔ ဥပေဒမွမ ၂၀၁၄ ခုာႏွစ္၊ စက္တင္ဘမလ ၃၀ ရက္တင္ စတင္အသက္ဝင္ခ႔ ဲ
သည္။125 ထိုဥပေဒကိုျပဌမန္ားရျခင္ားမွမ အလုပ္သမမားမ မား၏အခင္႔အေရားကို ကမကယ္ေစမင္႔ေရွမက္ရန္ာႏွင္႔ အျငင္ား
ပမားမႈေျဖရွင္ားေရားကို “တရမားမွ တစမ၊ မွန္ကန္စမာႏွင္႔ ျမန္ဆန္စမ” လုပ္ေဆမင္ာႏိုင္ရန္ (နိဒါန္ားတင္ေဖမ္ျပထမား) ျဖစ္
သည္။ ဥပေဒ တင္ အျငင္ားပမားမႈ ဆိုသည္ကို ေအမက္ပါအတိုင္ားအဓိပၸါယ္ဖင္႔ဆိုထမားသည္ (အခန္ား ၂) –
အျငင္ားပမားမႈ ဆိုသည္မွမ အလုပ္သမမားတစ္ဦား သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမမားမ မား၏ အလုပ္ခန္႔ထမားျခင္ား၊ အ
လုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္ား၊ အလုပ္ရပ္စဲျခင္ားတို႔ာႏွင္႔ စပ္လ ဥ္ား၍ေသမ္လည္ားေကမင္ား၊ ပင္စင္၊ လုပ္သက္ဆု၊ လုပ္
အမားဆုာႏွင္႔ စရိတ္အပါအဝင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆမင္မႈာႏွင္႔စပ္လ ဥ္ား၍ေသမ္လည္ား
ေကမင္ား၊ အလုပ္ာႏွင္႔သက္ဆိုင္သည္႔ ထိခိုက္နစ္နမမႈမ မား၊ လုပ္ငန္ားခင္အတင္ားမေတမ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္
ရမရရိွမႈမ မား၊ ေသဆံုားမႈမ မား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္ားခင္ေၾကမင္႔ျဖစ္ေပၚေသမ ေရမဂါမ မားအတက္ ေလ မ္ေၾကား
ာႏွင္႔ စပ္လ ဥ္ား၍ေသမ္လည္ားေကမင္ား၊ အလုပ္သမမားမ မား၏ နမားရက္၊ ခင္႔ကိစၥ အပါအဝင္ အလုပ္သမမားေရား
ရမ အျခမားကိစၥတစ္ရပ္ရပ္ာႏွင္႔စပ္လ ဥ္ား၍ေသမ္လည္ားေကမင္ား၊ အလုပ္ရွင္တစ္ဦား သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္မ မား
သို႔မဟုတ္ ယင္ားတို႔အမား ကိုယ္စမားျပဳသည္႔ အလုပ္ရွင္အဖ႕ဲ အစည္ားာႏွင္႔ အလုပ္သမမားတစ္ဦား သို႔မဟုတ္ အ
လုပ္သမမားမ မား သို႔မဟုတ္ ယင္ားတို႔အမားကိုယ္စမားျပဳသည္႔ အလုပ္သမမားအဖ႕ဲ အစည္ားတို႔အၾကမား ျဖစ္ပမား
ေသမ အျငင္ားပမားမႈ သို႔မဟုတ္ သေဘမထမားကလ
ဲ မ
ဲ ႈကို ဆိုသည္။ (ပုဒ္မ ၂ - ဍ)
တစ္ဥားီ ခ င္ားအျငင္ားပမားမႈ ဆိုသည္မွမ အလုပ္ရွင္ာႏွင္႔ အလုပ္သမမားတစ္ဦား သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမမားမ မားအ
ၾကမားတင္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္ားဥပေဒမ မား၊ စည္ားမ ဥ္ား၊ စည္ားကမ္ားမ မားာႏွင္႔ စပ္လ ဥ္ား၍ေသမ္လည္ားေကမင္ား၊
စုေပါင္ားသေဘမတူညီခ က္ာႏွင္႔စပ္လ ဥ္ား၍ေသမ္လည္ားေကမင္ား၊ အလုပ္ခန္႔ထမားမႈဆိုင္ရမ သေဘမတူညီ
ခ က္ာႏွင္႔စပ္လ ဥ္ား၍ေသမ္လည္ားေကမင္ား၊ ျဖစ္ပမားေသမ တည္ဆဲ အလုပ္သမမားဥပေဒပါ ရပိုင္ခင္႔ဆိုင္ရမ
အျငင္ားပမားမႈကို ဆိုလိုသည္။ (ပုဒ္မ ၂ - ဎ)
စုေ ပါင္ားအျငင္ားပမားမႈ ဆိုသည္မွမ အလုပ္ရွင္တစ္ဦား သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္မ မား သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္အဖ႕ဲ
အစည္ားမ မားာႏွင္႔ အလုပ္သမမားအဖ႕ဲ အစည္ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမမားအဖ႕ဲ အစည္ားမ မားအၾကမားတင္ လုပ္
ငန္ားခင္အေျခအေနာႏွင္႔ စပ္လ ဥ္ား၍ေသမ္လည္ားေကမင္ား၊ လုပ္ငန္ားခင္အတင္ား အလုပ္ရွင္အဖ႕ဲ အစည္ား သို႔
မဟုတ္ အလုပ္သမမားအဖ႕ဲ အစည္ားမ မားအမား အသိအမွတ္ျပဳမႈာႏွင္႔ စပ္လ ဥ္ား၍ေသမ္လည္ားေကမင္ား၊ အဆို
ပါအဖ႕ဲ အစည္ားမ မားက အသိအမွတ္ျပဳထမားေသမ လုပ္ငန္ားာႏွင္႔သက္ဆိုင္သည္႔ အခင္႔အေရားမ မားကို က င္႔

125

သက္ဆိုင္ရမဥပေဒမ မားၾကည္႔ရန္ (အဂၤလိပ္လို ျပင္ဆင္ခ က္မွမ အမ မားျပည္သူအတက္မရာႏိုင္သျဖင္႔ ၾကည္႔ရႈမရာႏိုင္ပါ) ILO ဝက္ဆိုဒ္
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သံုားမႈာႏွင္႔ စပ္လ ဥ္ား၍ေသမ္လည္ားေကမင္ား၊ အလုပ္ရွင္ာႏွင္႔ အလုပ္သမမားအၾကမား ဆက္ဆံေရားာႏွင္႔ စပ္လ ဥ္ား
၍ေသမ္လည္ားေကမင္ား၊ ျဖစ္ပမားသည္႔ လုပ္ငန္ားလည္ပတ္မႈကို ထိခိုက္ေစေသမ သို႔မဟုတ္ လူမႈဘဝေအား
ခ မ္ားတည္ၿငိမ္မႈကို အာႏၱရမယ္ျဖစ္ေစေသမ အျငင္ားပမားမႈကို ဆိုသည္။ ယင္ားစကမားရပ္တင္ တည္ဆဲအလုပ္
သမမားဥပေဒပါ ရပိုင္ခင္႔ဆိုင္ရမ အျငင္ားပမားမႈ သို႔မဟုတ္ အက ိဳားစီားပမားဆိုင္ရမ အျငင္ားပမားမႈလည္ားပါဝင္
သည္။
ဤဥပေဒေအမက္တင္ ပံုစံေလားခုာႏွင္႔ အလုပ္သမမားေရားရမ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားအဖ႕ဲ အဆင္႔ဆင္႔ကို ေအမက္ပါ
အခင္႔အမဏမအရ ဖ႕ဲ စည္ားရပါမည္ အလုပသ
္ မမားေရားရမလုပင
္ န္ားညိွာႏိႈငား္ ေရားေကမ္မတီ (WCC) - ယင္ားကို အလုပ္သမမား ၃၀ ဦားာႏွင္႔အထက္
အလုပ္လပ
ု ္ကိုင္ေနေသမ လုပ္ငန္ားတစ္ခုခုတင္ စုေပါင္ားသေဘမတူညီခ က္ကို ေဆားောႏားရရိွာႏိုင္ရန္ ဖ႕ဲ
စည္ားာႏိုင္သည္ (ပုဒ္မ ၃)။ ေကမ္မတီ၏ လုပ္ပိုင္ခင္႔မွမ အလုပ္သမမား သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမမားအဖ႕ဲ အ
စည္ားဖက္ ကျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ရွင္ဖက္ကျဖစ္ေစ၊ ၎တို႔၏ နစ္နမခ က္ကို ေကမ္မတီသို႔ ေတမင္ားဆို၊ တိုင္
ၾကမားလမပါက ေကမ္မတီသည္ ေတမင္ားဆိုခ က္လက္ခရ
ံ ရိွသည္႔ေန႔မွစ၍ ငါားရက္အတင္ား ညိွာႏိႈင္ားေျဖရွငား္
ေပားရန္ျဖစ္သည္ (ပုဒ္မ ၆ - က)။126
အလုပ္သမမားေရားရမလုပ္ငန္ားညိွာႏိႈင္ားေရားေကမ္မတီကို အလုပ္သမမားကိုယ္စမားလွယ္ာႏွစ္ဦားာႏွင္႔ အလုပ္ရွင္ကိုယစ
္ မား
လွယ္ အေရအတက္တူ တို႔ျဖင္႔ဖ႕ဲ စည္ားသည္။ အလုပ္သမမားအဖ႕ဲ အစည္ားမ မားရိွပါက အလုပ္သမမားကိုယ္စမားလွယ္
ကို တစ္ဖ႕ဲ စီမွ အမည္စမရင္ားတင္သင္ားရၿပီား၊ အဖ႕ဲ အစည္ားမ မားမရိွပါက အလုပ္သမမားမ မားက ေရားခ ယ္ရသည္။
လုပ္ငန္ားတစ္ခုတည္ားတင္ အလုပ္သမမားအဖ႕ဲ အစည္ားကိုယ္စမားလွယ္မ မားာႏွင္႔ အလုပ္သမမားမ မားကေရားခ ယ္ေပား
ေသမ ကိုယ္စမားလွယ္မ မား ပူားတရ
ဲ ိွေနခဲ႔လွ င္ သက္ဆိုင္ရမ အလုပ္သမမားအဖ႕ဲ အစည္ားာႏွင္႔ ယင္ားတို႔၏ ကိုယ္စမား
လွယ္မ မား အေနအထမားေလ မ႔ပါားေစရန္ အလုပ္ရွင္သည္ သက္ဆိုင္ရမ အလုပ္သမမားမ မားက ေရားခ ယ္ေပားေသမ
ကိုယ္စမားလွယ္မ မားကို အသံုားျပဳ၍ ေဆမင္ရက္ျခင္ားမျပဳရ။
ေျပၿံိုင္မီးမႈမရေ
ေျဖေရီးအဖ႕ဲ

မ အျံံီးပမီးမႈမ မီးအတက အလငပရံ
ိုင္င႔ တိုင္ငံၾကမီးာႏိုင္ငံ

ိုင္င႔မဟငတ အလငပ

မမီး

ည

ကဆိုင္ငံရမညိုင္ာႏိုင္ႈံီးဖ န

ည (ပငဒမ ၉) –

ၿမိဳ ႕နယ္အျငင္ားပမားမႈညာႏိွ ိႈငား္ ဖ န္ေျဖေရားအဖ႕ဲ (TCB) - တိုင္ၾကမားလမသည္႔ သို႔မဟုတ္ လက္ခံရရိွသည္႔ အ
ျငင္ားပမားမႈအမား တစ္ဦားခ င္ားအျငင္ားပမားမႈ သို႔မဟုတ္ စုေပါင္ားအျငင္ားပမားမႈ အမ ိဳားအစမားချဲ ခမားသတ္မွတ္ၿပီား အ
ျငင္ားပမားမႈေျပၿငိမ္ားေစေရားအတက္ သတ္မွတ္ခ က္မ မားာႏွင္႔အညီ သတ္မွတ္ကမလအတင္ား ဖ န္ေျဖေဆမင္
ရက္ရန္ တိုင္ားေဒသႀကီား သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုားရအဖ႕ဲ သည္ တိုင္ားေဒသႀကီား သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အ
တင္ားရိွ ၿမိဳ႕နယ္မ မားတင္ အျငင္ားပမားမႈညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားအဖ႕ဲ ကို ဖ႕ဲ စည္ားရသည္ (SLDL ပုဒ္မ ၁၀-၁၂)။
ၿမိဳ႕နယ္အျငင္ားပမားမႈညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားအဖ႕ဲ တင္ အဖ႕ဲ ဝင္ ၁၁ ဦားပါဝင္ရမ၊ သက္ဆိုင္ရမ တိုင္ားေဒသႀကီား
သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုားရကို ကိုယ္စမားျပဳသူတစ္ဦား၊ အလုပ္ရွင္မ မား သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္အဖ႕ဲ အစည္ား

126

ညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားေကမ္မတီသည္ ေျပၿငိမ္ားေအမင္လုပ္ေဆမင္မႈမွတ္တမ္ားကို ထိန္ားသိမ္ားထမားၿပီား လုပ္ေဆမင္မႈအေျခအေနအမားသေဘမ

တူညီခ က္ာႏွင္႔ ရွင္ားလင္ားခ က္တို႔ျဖင္႔ သက္ဆိုင္ရမ ညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားအဖ႕ဲ သို႔ ေပားပို႔ရမည္ (အခန္ား ၆ - ခ) ။
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မ မားက ေရားခ ယ္ေပားသူကိုယ္စမားလွယ္ ၃ ဦား၊ အလုပ္သမမား သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမမားအဖ႕ဲ အစည္ားမ မားက
ေရားခ ယ္ေပားသူ ကိုယ္စမားလွယ္ ၃ ဦား၊ သက္ဆိုင္ရမ ၿမိဳ႕နယ္အဆင္က
႔ ဌမနဆိုင္ရမကိုယ္စမားလွယ္ ၁ ဦား၊
အလုပ္ရွင္ာႏွင္႔ အလုပ္သမမားအဖ႕ဲ အစည္ားမ မားက လက္ခံ၊ ယံုၾကည္ေသမ ဂုဏ္သေရရိွပုဂၢိဳလ္ ၂ ဦား၊ ဝန္
ႀကီားဌမနမွ တမဝန္ေပားသူ ၁ ဦားက အတင္ားေရားမွ ားအျဖစ္ပါဝင္သည္ (ပုဒ္မ ၁၀)။ ၿမိဳ႕နယ္အျငင္ားပမားမႈညွ ိ
ာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားအဖ႕ဲ သည္ အျငင္ားပမားမႈာႏွင္႔ စပ္လ ဥ္ား၍ သိရိွသည္႔ သို႔မဟုတ္ လက္ခံရရိွသည္႔ေန႔ရက္မွ
တရမားဝင္ရံုားပိတ္ရက္မ မားမပါ သံုားရက္အတင္ား ေျပၿငိမ္ားေစရန္ ဖ န္ေျဖေပားရသည္ (SLDL ပုဒ္မ ၂၄ - က)။
သံုားရက္အတင္ားေျပၿငိမ္ားမႈမရေသမ အျငင္ားပမားမႈကို ာႏွစ္ဖက္စလံုားမွ ေတမင္ားဆိုပါက ဖ န္ေျဖမႈကို ဆက္
လက္ေဆမင္ရက္ာႏိုင္သည္။ ေျပၿငိမ္ားမႈမရေသမ အျငင္ားပမားမႈကို တစ္ဦားခ င္ားအျငင္ားပမားမႈာႏွင္႔ဆိုင္ေသမ အ
ဖ႕ဲ မ မားက စီရင္ပိုင္ခင္႔ရိွေသမ တရမားရံုားသို႔ ေလွ မက္ထမားာႏိုင္သည္ (SLDL ပုဒ္မ ၂၃)။ စုေပါင္ားအျငင္ားပမား
မႈကို သက္ဆင
ို ္ရမ ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ သို႔ လႊဲေျပမင္ားေပားာႏိုင္သည္ (SLDL ပုဒ္မ ၂၅)။
အျငင္ားပမားမႈေျဖရွငား္ ေရား ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ (SLDL အခန္ား ၄) - ဝန္ႀကီားဌမနသည္ ျပည္ေထမင္စုအစိုားရ၏ အ
တည္ျပဳခ က္ျဖင္႔ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားခံုသမမဓိအဖ႕ဲ မ မားကို တိုင္ားေဒသႀကီား သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ မား
တင္ ဖ႕ဲ စည္ားရသည္။ အဖ႕ဲ သည္ ညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားအဖ႕ဲ မွ လႊဲေျပမင္ားေပားပို႔လမေသမ စုေပါင္ားအျငင္ားပမား
မႈကို ဆံုားျဖတ္ခ က္ခ ေပားရသည္ (SLDL ပုဒ္မ ၂၇)။ ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ တင္ အဖ႕ဲ ဝင္ ၁၁ ဦားပါဝင္ရမ
သက္ဆိုင္ရမ တိုင္ားေဒသႀကီား သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုားရက တမဝန္ေပားသူ ၁ ဦား၊ အလုပ္ရွင္အဖ႕ဲ အစည္ား
မ မားက အမည္စမရင္ားတင္သင္ားလမသူမ မားမွ ေရားခ ယ္ေသမ ၃ ဦား၊ အလုပ္သမမားအဖ႕ဲ အစည္ားမ မားက အ
မည္စမရင္ား တင္သင္ားလမသူမ မားမွ ေရားခ ယ္ေသမ ၃ ဦား၊ သက္ဆိုင္ရမ တိုင္ားေဒသႀကီား သို႔မဟုတ္ ျပည္
နယ္အစိုားရမွ ေရားခ ယ္ေပားေသမ ဌမနဆိုင္ရမကိုယ္စမားလွယ္ ၁ ဦား၊ အလုပ္ရွင္မ မား သို႔မဟုတ္ သက္ဆင
ို ္
ရမအလုပ္ရွင္အဖ႕ဲ အစည္ားာႏွင္႔ အလုပ္သမမားအဖ႕ဲ အစည္ားမ မားက လက္ခံ၊ ယံုၾကည္ေသမ ဂုဏ္သေရရိွ ပု
ဂၢိဳလ္ ၂ ဦား၊ ဝန္ႀကီားဌမနမွ တမဝန္ေပားသူ ၁ ဦားက အတင္ားေရားမွ ားအျဖစ္ပါဝင္သည္။ ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ သည္
ညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားအဖ႕ဲ မွ လႊဲအပ္ေသမ စုေပါင္ားအျငင္ားပမားမႈအမား လက္ခံရရိွသည္႔ ေန႔ရက္မွ တရမားဝင္ရုားံ
ပိတ္ရက္မ မားမပါ ခုာႏွစ္ရက္အတင္ား ဆံုားျဖတ္ခ က္ခ မွတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီား တရမားဝင္ရံုားပိတ္ရက္မ မားမပါ ာႏွစ္
ရက္အတင္ား သက္ဆိုင္ရမအျငင္ားပမားသူမ မားထံ ဆံုားျဖတ္ခ က္ကို ေပားပို႔ရမည္ (ပုဒ္မ ၂၇)။ မရိွမျဖစ္လိုအပ္
သည္႔ ဝန္ေဆမင္မႈလုပ္ငန္ား သို႔မဟုတ္ အမ မားျပည္သူဆိုင္ရမ ဝန္ေဆမင္မႈလုပ္ငန္ားာႏွင္႔ သက္ဆင
ို ္သည္႔
ဆံုားျဖတ္ခ က္ျဖစ္ပါက ဝန္ႀကီားာႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရမတိုင္ားေဒသႀကီား သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုားရအဖ႕ဲ မ မားသိ႔ ု
မိတၱ ေပားပို႔ရမည္ (SLDL ပုဒ္မ ၂၇)။ အကယ္၍ အဖ႕ဲ တစ္ဖ႕ဲ က ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ ၏ ဆံုားျဖတ္ခ က္ကို မေက
နပ္ပါက အျငင္ားပမားသူမ မားသည္ ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ ၏ ဆံုားျဖတ္ခ က္ကို လက္ခရ
ံ ရိွသည္႔ေန႔ရက္မွ တရမားဝင္
ရံုားပိတ္ရက္မ မားမပါ ခုာႏွစ္ရက္အတင္ား ခံုသမမဓိေကမင္စီသို႔

အဆံုားအျဖတ္ခံယူရန္ ာႏွစ္ဖက္စလံုားမွ

ေလွ မက္ထမားာႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ မေက နပ္ေသမအဖ႕ဲ သည္ အလုပ္ပိတ္ျခင္ား သို႔မဟုတ္ သပိတ္
ေမွမက္ျခင္ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ာႏိုင္သည္ (ပုဒ္မ ၂၈)။ မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည္႔ ဝန္ေဆမင္မႈလုပ္ငန္ားာႏွင႔ ္
စပ္လ ဥ္ား၍ ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ ၏ ဆံုားျဖတ္ခ က္ကို မေက နပ္သည္႔ သက္ဆိုင္ရမ အျငင္ားပမားသူတစ္ဦားဦားသည္
ယင္ားဆံုားျဖတ္ခ က္ကို လက္ခံရရိွသည္႔ ေန႔ရက္မွ တရမားဝင္ရံုားပိတ္ရက္မ မားမပါ ခုာႏွစ္ရက္အတင္ား ခံုသမမ
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ဓိေကမင္စီသို႔ ေလွ မက္ထမားရမည္ (ပုဒ္မ ၂၉)။ ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ ၏ဆံုားျဖတ္ခ က္ကို ာႏွစ္ဖက္အျငင္ားပမားသူ
မ မားကသေဘမတူလွ င္ ယင္ားဆံုားျဖတ္ခ က္သည္ ခ မွတ္သည္႔ေန႔ရက္မွစ၍ အတည္ျဖစ္သည္ (ပုဒမ
္
၃၄)။ သက္ဆိုင္ရမအျငင္ားပမားသူမ မားသည္ ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ ၏ ဆံုားျဖတ္ခ က္အတည္ျဖစ္သည္႔ေန႔ရက္မွ
သံုားလေက မ္လန္ပါက ယင္ားဆံုားျဖတ္ခ က္ကို ျပင္ဆင္ေျပမင္ားလဲရန္ သေဘမတူညီာႏိုင္သည္။ ယင္ားသ
ေဘမတူညီခ က္အရ ျပင္ဆင္ေျပမင္ားလဲခ က္သည္ ခံုသမမဓိဆံုားျဖတ္ခ က္၏ သက္ဆိုင္ရမအပိုင္ားကို
လႊမ္ားမိုားေစရမည္ (ပုဒ္မ ၃၆)။
အျငင္ားပမားမႈေျဖရွငား္ ေရားခံုသမမဓိေကမင္စ ီ (SLDL အခန္ား ၅) - ဝန္ႀကီားဌမနသည္ လက္ခံရရိွေသမ အျငင္ား
ပမားမႈမ မားကို ၾကမားနမရန္ာႏွင္႔ ဆံုားျဖတ္ခ က္ခ မွတ္ာႏိုင္ရန္ ျပည္ေထမင္စုအစိုားရ၏ အတည္ျပဳခ က္ျဖင္႔ အ
ျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေရားခံုသမမဓိေကမင္စီကို ဖ႕ဲ စည္ားရသည္ (ပုဒ္မ ၂၁ - ခ)။ ခံုသမမဓိေကမင္စီတင္ အဖ႕ဲ
ဝင္ ၁၅ ဦားပါဝင္ရမ၊ အလုပ္သမမားဝန္ႀကီားဌမနမွ ေရားခ ယ္ေပားသူ ၅ ဦား၊ အလုပ္ရွင္အဖ႕ဲ အစည္ားမ မားမွ
အမည္စမရင္ားတင္သင္ားလမသူမ မားထံမွ ေရားခ ယ္သူ ၅ ဦား၊ အလုပ္သမမားအဖ႕ဲ အစည္ားမ မားမွ အမည္စမ
ရင္ားတင္သင္ားလမသူမ မားထံမွ ေရားခ ယ္သူ ၅ ဦားပါဝင္သည္။ အမႈကိစၥကိုလက္ခံရရိွပါက ခံုသမမဓိေကမင္
စီသည္ ေလွ မက္ထမားခ က္ာႏွင္႔စပ္လ ဥ္ား၍ စစ္ေဆားဆံုားျဖတ္ာႏိုင္ရန္ ခံုအဖ႕ဲ ကို ဖ႕ဲ စည္ားတမဝန္ေပားရသည္
(ပုဒ္မ ၃၀)။ ခံုအဖ႕ဲ တင္ အဖ႕ဲ တစ္ခုစီကို ကိုယ္စမားျပဳေသမ အဖ႕ဲ ဝင္တစ္ဦားစီျဖင္႔ အဖ႕ဲ ဝင္ ၃ ဦားပါ
ဝင္သည္။ ခံုအဖ႕ဲ သည္ စုေပါင္ားအျငင္ားပမားမႈကို လက္ခံရရိွသည္႔ ေန႔ရက္မွ တရမားဝင္ရံုားပိတ္ရက္မ မားမပါ
ဆယ္႔ေလားရက္အတင္ား (မရိွမျဖစ္ဝန္ေဆမင္မႈမ မားအတက္ ခုာႏွစ္ရက္အတင္ား) ဆံုားျဖတ္ခ က္ခ မွတ္ရၿ႔ပီား၊
ဆံုားျဖတ္ခ က္ကို တရမားဝင္ရံုားပိတ္ရက္မ မားမပါ ာႏွစ္ရက္အတင္ား သက္ဆိုင္ရမ အျငင္ားပမားသူမ မားထံ ေပားပိ႔ရ
ု
မည္ (ပုဒ္မ ၃၂)။ ခံုအဖ႕ဲ ၏ ဆံုားျဖတ္ခ က္ကို ခံုသမမဓိေကမင္စီ၏ ဆံုားျဖတ္ခ က္အျဖစ္မွတ္ယူရမည္
ျဖစ္ၿပီား ဆံုားျဖတ္ခ က္ခ မွတ္သည္႔ေန႔ရက္မွစ၍ အတည္ျဖစ္သည္ (ပုဒ္မ ၃၅)။ သက္ဆိုင္ရမအျငင္ားပမားသူ
မ မားသည္ ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ ၏ ဆံုားျဖတ္ခ က္အတည္ျဖစ္သည္႔ေန႔ရက္မွ သံုားလေက မ္လန္ပါက ယင္ားဆံုား
ျဖတ္ခ က္ကို ျပင္ဆင္ေျပမင္ားလဲရန္ သေဘမတူညီာႏိုင္သည္။ ယင္ားသေဘမတူညီခ က္အရ ျပင္ဆင္
ေျပမင္ားလဲခ က္သည္ ခံုသမမဓိဆံုားျဖတ္ခ က္၏ သက္ဆိုင္ရမအပိုင္ားကို လႊမ္ားမိုားေစရမည္ (ပုဒ္မ ၃၆)။
တရမားရံုားမ မား (SLDL ပုဒမ
္ ၂၃) - တစ္ဦားခ င္ားအျငင္ားပမားမႈတင္ ပါဝင္သူသည္ ညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားအဖ႕ဲ ၏
ဖ န္ေျဖေပားမႈကို မေက နပ္ပါက ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ တရမားဝင္လႊဲအပ္ထမားေသမ ကိုယ္စမားလွယ္ျဖင္႔ ျဖစ္ေစ
စီရင္ပိုင္ခင္႔ရိွေသမ တရမားရံုားသို႔ ေလွ မက္ထမားာႏိုင္သည္။ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၉၆ (က) အပိုဒ္ခဲ ၅ အရ
ညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားအဖ႕ဲ ၏ ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားကို ျပည္ေထမင္စုတရမားလႊတ္ေတမ္ခ ဳပ္သို႔ အယူခံဝင္ာႏိုင္
သည္။
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ေနမက္ဆက္တ ဲ ၂ - အလုပ ္သမမားေရားရမ အျငင္ားပမားမႈေျဖရွင္ားေ ရားစနစ္
လုပ ္င န္ား စဥ္

အျငင္ား ပ မား မႈ

အဆင္႔မ မား

ပံုစ ံ

1. ဥပေဒအရအလုပခ
္ င္တင္ ေစ႔

မွ တမႈမရိွပဲခံေနရမႈမ မားကို ေစ႔စပ္ညိွာႏိႈင္ားရန္ အလုပ္ရွင္

စပ္ည ိွာႏိႈငား္ ရန္

ထံ တင္ျပရန္ (ပုဒ္မ ၃-၇) ၅ ရက္

(အလုပ ္သ မမားဥားီ ေရ ၃၀ ထက္

နည္ား ေသမ လုပင
္ န္ား မ မား )
သို႔မဟုတ္

ဖ ႕ဲ စည္ား ပံု

လုပ ္ခ င္တင္ ေစ႔စပ္ညွာႏ
ိ ိႈငား္ ရန္
(အလုပသ
္ မမားဥားီ ေရ ၃၀ ထက္
မ မားေသမ လုပင
္ န္ား မ မား)

အမ မား ဆံုား အခ ိန ္
အကန္႔အ သတ္
limits
၅ ရက္

တစ္ဦား ခ င္ား
(သိ)ု႔ စုေပါင္ား

လိုအပ္ပါက အလုပ္ရွင္သည္ ညိွာႏိႈင္ားေျဖရွင္ားမႈမွတ္တမ္ား
အမား TCB သို႔ ေပားပို႔ရသည္ (ပုဒ္မ ၆-ခ)၊ အခ ိန္သတ္
မွတ္ခ က္မရိွ
မွ တမႈမရိွခံေနရျခင္ားမ မားကို ေျပၿငိမ္ား

အလုပ္ရွင္သည္ WCC အဖ႕ဲ ဝင္စမရင္ား ကို TCB သို႔
ဥပေဒအရ WCC မွတဆင္႔ အ

အခ င္႔အ မဏ မ/အခန္ား က႑

တင္ျပရသည္ (နည္ား ဥပေဒ ၆)၊ ၁၄ ရက္
မွ တမႈမရိွပဲခံေနရမႈမ မားကို ေစ႔စပ္ညိွာႏိႈင္ား ရန္ာႏွင္႔
ေျဖရွင္ား ရန္ WCC သို႔ တင္ျပရန္ (ပုဒ္မ ၆-က) ၅
ရက္
အလုပ္ရွင္သည္ ညိွာႏိႈင္ား ေျဖရွင္ား မႈမွတ္တမ္ား အမား
TCB သို႔ ေပားပို႔ရသည္ (နည္ား ဥပေဒ ၇)၊ ၇ ရက္

WCC အဖ႕ဲ ဝင္ ၄ ဦား

အလုပ္ရွင္ဖက္မွ
၂ ဦား
အလုပ္သမမားသမ
ဂၢ သို႔မဟုတ္ အ
လုပ္သမမားမ မားက
ေရားေပားသူ ၂ ဦား

ေစျခင္ား
စုေပါင္ားသေဘမတူ၍ ေစ႔စပ္/ အေျဖ
ရွမျခင္ား
ေကမင္ားမန္ေသမ စီမံခန္႔ခမ
ဲ ႈကို ျမွင္႔
တင္ျခင္ား - အလုပ္သမမားာႏွင္႔ ဆက္
ဆံေရား
အလုပ္ခန္႔ထမားမႈ၊ အလုပ္ခင္က န္ား
မမေရားာႏွင္႕ ေဘားကင္ားလံုၿခံဳ မႈ၊ ၾကယ္
ဝမႈာႏွင္႔ ထုတ္လုပ္မႈအေျခအေနမ မား
ကို ေစ႔႔စပ္၊ ညိွာႏိႈင္ားျခင္ား

၂၆ ရက္
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တစ္ဦားခ င္ားအ
ျငင္ားပမားမႈမ မား
ကို ဆာႏၵအရ
ဖ န္ေျဖျခင္ား
2. ညိွာႏ ိႈင ္ား ဖ န္ေျဖေရား (ၿမိဳ႕နယ္)

စုေပါင္ားအျငင္ား
ပမားမႈမ မားကို ဥ
ပေဒအရ ဖ န္
ေျဖျခင္ား

အျငင္ားပမားမႈမ မားကို TCB သို႔ တင္ျပရသည္ (ပုဒပ္မ ၉)
အခ ိန္ကန္႔သတ္မႈမရိွ
TCB က အျငင္ားပမားမႈပံုစံသည္ တစ္ဦားခ င္ားလမား
စုေပါင္ားလမားဆိုသည္ကို ဆံုားျဖတ္ (ပုဒ္မ ၁၂)၊ အခ ိန္
ကန္႔သတ္မႈမရိွ

60

ၿမိဳ႕နယ္အျငင္ားပမားမႈ ညိွ
ာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားအဖ႕ဲ
(TCB)
အဖ႕ဲ ဝင္ ၁၁ ေယမက္ အစိုားရမွ ၃ ဦား
အလုပ္ရွင္မွ ၃ ဦား

TCB သည္ ၃ ရက္အတင္ား အျငင္ားပမားမႈကို ညိွာႏိႈင္ားဖ န္

အလုပ္သမမားသမဂၢ

ေျဖ၊ ေအမင္ျမင္စမ ေျပၿငိမ္ားေသမ အမႈတင္ ာႏွစ္ဖက္သ

မွ ၃ ဦား

ေဘမတူညီခ က္ျဖင္႔ အဆံုားသတ္။ (ပုဒ္မ ၂၄)

ဂုဏ္သေရရိွ ပုဂၢိဳလ္

အျငင္ား ပမားမႈသည္ တစ္ဦား ခ င္ား
လမား၊ စုေပါင္ား လမားဆိုသည္ကို

အနည္ား ဆံုား ၃ ရက္

ဆံုား ျဖတ္
အျငင္ား ပမားမႈကို ညိွာႏိႈင္ား ဖ န္ေျဖ
ေအမင္ျမင္စမ ညိွာႏိႈင္ား ဖ န္ေျဖာႏိုင္
ပါက သေဘမတူညီခ က္ျဖင္႔ အ
ဆံုား သတ္

၂ ဦား
စုေပါင္ားအျငင္ား
ပမားမႈမ မား

TCB သည္ ညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖျခင္ားမျပဳာႏိုင္သည္႔ စုေပါင္ားအ
ျငင္ားပမားမႈမ မားကို ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ သို႔ လႊဲေျပမင္ားေပားရသည္

၂ ရက္

(ပုဒ္မ ၂၅-၂၆)၊ ၂ ရက္
AB သည္ အဖ႕ဲ ဝင္ ၃ ဦားပါေသမ အဖ႕ဲ ခဖ
ဲ ႕ဲ ၍ ၾကမားနမမႈ

3. ခံုသ မမဓိအဖ႕ဲ (AB)

(တိုင ္ား ေဒသႀကီား /ျပည္နယ္)

စုေပါင္ားအျငင္ား
ပမားမႈမ မား

ျပဳ လုပ္ရသည္၊ ၾကမားနမပၿဲ ပီားပါက အမႈကို AB သို႔ တင္

တိုင္ားေဒသႀကိား/ျပည္နယ္

ျပရသည္ (နည္ားဥပေဒ ၁၅-၁၆) ။

ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ

AB သည္ ၇ ရက္အတင္ား ဆံုားျဖတ္ခ က္ခ ၍ ဆံုားျဖတ္

အဖ႕ဲ ဝင္ ၁၁ ဦား -

ခ က္ကို သက္ဆိုင္ရမအဖ႕ဲ မ မားသို႔ ၂ ရက္အတင္ား ေပားပို႔
ရမည္ (ပုဒ္မ ၂၇) ။
သတ္မွတ္ရက္အတင္ား ဆံုားျဖတ္ခ က္မခ ာႏိုင္ပါက AB
သည္ AC သို႔ အခ ိန္တိုားေပားရန္ ေတမင္ားဆိုရမည္ (နည္ား
ဥပေဒ ၁၅-က) ။

အစိုားရမွ ၃ ဦား
အလုပ္ရွင္မွ ၃ ဦား
အလုပ္သမမားသမဂၢ
မွ ၃ ဦား
ဂုဏ္သေရရိွပုဂၢိဳလ္
၂ ဦား

အဖ႕ဲ ခသ
ဲ ည္ အဖ႕ဲ ဝင္ ၃ ဦားပါဝင္ကမ အ
မႈမ မားကို ၾကမားနမၿပီား AB သို႔ ဆံုားျဖတ္
ခ က္ ခ မွတ္ာႏိုင္ရန္ ျပန္လည္ေပားပို႔ရ
သည္။

၉ ရက္
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စုေပါင္ားအျငင္ား
ပမားမႈမ မား
စုေပါင္ားအျငင္ား
ပမားမႈမ မား
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၇ ရက္

AC သို႔ လႊဲေျပမင္ားေပားရမည္ (ပုဒ္မ ၂၈)၊ ၇ ရက္
အဖ႕ဲ မ မားသည္ ဆံုားျဖတ္ခ က္မွ မရွင္ားလင္ားေသမ အခ က္
မ မားကို ျပန္လည္ရွင္ားျပရန္ AB သို႔ ေတမင္ားဆိုာႏိုင္သည္

ခံုအဖ႕ဲ ဖ႕ဲ စည္ား၍ (ပုဒ္မ ၃၀) ၁၄ ရက္အတင္ား စုေပါင္ားအ
ျငင္ားပမားမႈကို ေျပၿငိမ္ားေအမင္ လုပ္ေဆမင္ရမည္ (ပုဒ္မ
၃၁) ။ ဆုံုားျဖတ္ခ က္ကို အဖ႕ဲ မ မားသို႔ ၂ ရက္အတင္ားေပား
ပို႔ရမည္။
4. ခံုသ မမဓိေကမင္စ ီ (AC)

စုေပါင္ားအျငင္ား

(အမ ဳိ ားသမားအ ဆင္႔)

ပမားမႈမ မား

၇ ရက္

(နည္ားဥပေဒ ၂၇) ၊ ၇ ရက္
ခံုသမမဓိေကမင္စီ
အဖ႕ဲ ဝင္ ၁၅ ဦား အစိုားရမွ ၅ ဦား
အလုပ္ရွင္မွ

မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသမ ဝန္ေဆမင္မႈမ မားအတက္ ခံုအ

အမည္စမရင္ားေပား

ဖ႕ဲ ဖ႕ဲ ၍ (ပုဒ္မ ၃၀) ၊ ၇ ရက္အတင္ား စုေပါင္ားအ
ျငင္ားပမားမႈကို ေျပၿငိမ္ားေအမင္ လုပ္ေဆမင္ရမည္ (ပုဒ္မ
၃၂) ။ ဆုံုားျဖတ္ခ က္ကို အဖ႕ဲ မ မားသို႔ ၂ ရက္အတင္ားေပား
ပို႔ရမည္။

၁၆ ရက္

သူ ၅ ဦား
သမဂၢမ မားမွ
အမည္စမရင္ားေပား

ခငအဖ႕ဲ

ည အဖ႕ဲ ဝံ ၃ ဦးပါဝံကမ အ

မႈမ မီးကိုင္င ၾကမီးနမၿပီး ဆငီးျဖတခ က ခ မတ
ရ

ည။ ခငအဖ႕ဲ ၏ ဆငီးျဖတခ ကကိုင္င AC

၏ ဆငီးျဖတခ ကအျဖစ မတယူရမည။
၉ ရက္ (မရိွမျဖစ္ဝန္
ေဆမင္မႈမ မား)

သူ ၅ ဦား
ေယဘုယ အမားျဖင္႔

စုစ ုေ ပါင္ားၾကမျမင္႔ခ န
ိ ္

အနည္ားဆံုား ၇၅ ရက္
မရိွမ ျဖစ္ဝန္ေဆမင္မ ႈ
မ မားအတက္ အနည္ား
ဆံုား ၆၈ ရက္
အဖ႕ဲ မ မီး

ည ဆငီးျဖတခ ကမ မရံီးလံီးေ

မ မီးကိုင္င ျပနလညရံီးျပရန ခငအဖ႕ဲ
(နညီးဥပေဒ ၂၇) ၊ ၇ ရက

မ အခ က

ိုင္င႔ ေတမံီးဆိုင္ငာႏိုင္ငံ

ည

၇ ရက္
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အကယ္၍ ဆံုားျဖတ္ခ က္တင္ အလုပ္ရွင္အေနျဖင္႔ (အ
လုပ္ရပ္စဲျခင္ား၊ ထုတ္ပစ္ျခင္ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္ပိတ္ျခင္ ား
အတက္) အလုပ္သမမားကို နစ္နမေၾကားေပားရန္ လိုအပ္ပါ
က ရက္ ၃၀ အတင္ားေပားရမည္ (နည္ားဥပေဒ ၂၆) ။
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ရက္ ၃၀
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ေနမက္ဆက္တ ဲ ၃။ ေတ႕ဆံုေမားျမန္ားမမ
ႈ မားတင္ ပါဝင္သူမ မား
အလုပ္သမမားေရားရမ ညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားေကမ္မတီအဖ႕ဲ ဝင္မ မား (လိွဳင္သမယမ)
ၿမိဳ႕နယ္ ညိွာႏိႈင္ားဖ န္ေျဖေရားအဖ႕ဲ ၊ အဖ႕ဲ ဝင္မ မား (လိွဳင္သမယမ)
ခံုသမမဓိအဖ႕ဲ ၊ အဖ႕ဲ ဝင္မ မား (ရန္ကုန္)
ခံုသမမဓိေကမင္စီ အဖ႕ဲ ဝင္မ မား
Action Labor Rights

ျမန္မမာႏိုင္ငံစိုက္ပ ိဳားေရားာႏွင္႔ လယ္သမမားမ မားအသင္ားခ ဳပ္ (AFFM-IUF)
Arbitration Council Foundation (Cambodia)
Asia Business Synergy
C&A Foundation
Confederation of Trade Unions of Myanmar (CTUM)
DFDL

ဒိန္ားမတ္သံရံုား
H&M
International Federation for Human Rights (FIDH)
International Labour Organization (ILO)
Mercury Basic Worker Union

အလုပ္သမမား၊ လူဝင္မႈႀကီားၾကပ္ေရားာႏွင္႔ လူဦားေရဝန္ႀကီားဌမန (MOLIP)
Myanmar Industries, Crafts and Services Trade Union Federation (MICS)
Progressive Voice
SMART Myanmar
Solidaridad
Solidarity Center
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BSR အေၾကမင္ား
BSR သည္ ကမၻမလံုားဆိုင္ရမ အျမတ္မယူသည္႔ အဖ႕ဲ အစည္ားျဖစ္ၿပီား၊ တရမားမွ တ၍ ေရရွည္တည္တံ႔မည္႔ ကမၻမႀကီား
တည္ေဆမက္ရန္ အဖ႕ဲ ဝင္ကုမၸဏီေပါင္ား ၂၅၀ ေက မ္ ပါဝင္သည္႔ ၎၏ ကန္ရက္ျဖင္႔ အလုပ္လုပ္ေနပါသည္။ BSR
သည္ အမရွ၊ ဥေရမပ၊ ေျမမက္အေမရိကတို႔ရိွ ၎၏ ရံုားမ မားမွေန၍ ေရရွည္စီားပမားေရားမဟမဗ ဟမမ မားာႏွင္႔ အေျဖရွမမႈ
မ မားကို ညိွာႏိႈင္ားတိုင္ပင္မႈမ မား၊ သုေတသနမ မား၊ က႑အခ င္ားခ င္ား ပူားေပါင္ားေဆမင္ရက္ျခင္ားမ မားမွတဆင္႔ ေရားဆေ
ဲ ပား
လ က္ရိွပါသည္။ BSR သည္ ာႏွစ္ေပါင္ား ၂၅ ာႏွစ္ေက မ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဦားေဆမင္မႈက႑မွပါဝင္ခဲ႔ၿပီား ေနမက္ထပ္သတင္ား
အခ က္အလက္မ မား သိရိွလိုပါက www.bsr.org သို႔ဝင္ေရမက္ၾကည္႔ရႈာႏိုင္ပါသည္။

www.bsr.org

