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အလုပ်သမ ားသမဂ္ဂမ  ား၊ 

လွှတတ်တ ်က ုယ်စ ားလှယ်မ  ားနငှ အ်မ   ားသ ားညီညွတတ်ရားအစ ုားရ(NUG)တ ု  အကက ား 

အ ဆယီ ံ(အတပေါငာ်း) တေသဆ ုငရ်  

လူမှုတတွွေ့ဆံုတဆွားတနာွးပွွဲ 

၂၀၂၁ ခုနစှ်ကသဂု္တလ် (၃၀)ရက် 

  

 

မမန်မ န ငုင်အံတကွ်ေမီ ုကတရစီနငှ တ်က ငာ်းမွန်တသ အလုပ် 

 

၂၀၂၀ ခိုနစ်ှသသဂိုတ်လ (၃၀)ရက်ဘန ေ့တွင ် အလို ်သြာူးသြဂဂြျာူး၊ လွှတ်ဘတာ်က ိုယ်စာူးလှယ်ြျာူးနငှေ့် 

အြျ ြုူးသာူးညီညွတ်ဘရူးအစ ိုူးရတ ို ေ့အသကာူး အာဆီယံ (အဘ ေါငူ်း) ဘေသဆ ိုငရ်ာလ ြှု ဘတွွေ့ဆံိုဘဆွူးဘနူွး ွ က ို 

ကျငူ်း ခ ေ့သည်။ လ ြှုဘတွွေ့ဆံိုဘဆွူးဘနူွးြှုတွင ်အာဆီယံ၏အဓ က စီူး ွာူးဘရူးြ တ်ဖက် (၅) န ိုငင်မံဖစ်ဘသာ 

ဂျ နန် ိုငင်၊ံ ဘတာငက် ိုရီူးယာူးန ိုငင်၊ံ အ နဒ ယန ိုငင်၊ံ သသစဘတူးလျန ိုငင်နံငှေ့ ် နယ ူးဇီလနန် ိုငင် ံ တ ို ေ့ ေါဝငသ်ည်။ 

ဤလ ြှုဘတွွေ့ဆံိုဘဆွူးဘနူွး ွ က ို အာဆီယံဝနထ်ြ်ူးဘ ေါငူ်းစံိုအလို ်သြာူးသြဂဂြျာူးအဖွ ွေ့ချြု ် (ASETUC) 

သည်၊ အမ ည်မ ည်ဆ ိုငရ်ာ အလို ်သြာူးသြဂဂြျာူးအဖွ ွေ့ချြု ် (အာရှနငှေ့ ်  စ ဖ တ်ဘေသ)(ITUC-AP)၊ 

အာဆီယံအလို ်သြာူးြသဂဂြျာူးအဖွ ွေ့ချြု ်(ATUC)၊အမ ည်မ ည်ဆ ိုငရ်ာလို ်ငနူ်းကဏ္ဍအလို ်သြာူးသြ

ဂဂအဖွ ွေ့ချြု ်ြျာူး - အာရှနငှေ့ ်စ ဖ တ်ဘေသ (GUFs – AP)၊အာဆီယံလ ေ့အခွငေ့အ်ဘရူး လွှတ်ဘတာ် 

က ိုယ်စာူးလှယ်ြျာူး (APHR)နငှေ့ ် မြနြ်ာန ိုငင်လံံိုူးဆ ိုငရ်ာအလို ်သြာူး သြဂဂြျာူးအဖွ ွေ့ချြု ် (CTUM)၊ 

အြျ ြုူးသာူးညီညွှတ်ဘရူးအစ ိုူးရ (NUG) တ ို ေ့နငှေ့ ်  ူးဘ ေါငူ်း၍ စီစဉ်ခ ေ့ ေါသည်။   

 

အဘရှွေ့ဘတာငအ်ာရှန ိုငင်ြံျာူးအသငူ်း (အာဆီယံ)၏ အဖွ ွေ့ဝငန် ိုငင်ြံျာူးြှ အလို ်သြာူးြျာူး၊ လွှတ်ဘတာ် 

က ိုယ်စာူးလှယ်ြျာူးနငှေ့ ် ဂျ နန် ိုငင်၊ံ ဘတာငက် ိုရီူးယာူးန ိုငင်၊ံ အ နဒ ယန ိုငင်၊ံ သသစဘတူးလျန ိုငင်နံငှေ့ ်

နယ ူးဇီလနန် ိုငင်ြံျာူး ေါဝငသ်ည်ေ့ ဤလ ြှုဘတွဆံိုြှုညီလာခံသည် -   
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၁၀၉ ကက ြ်ဘမြာက် အမ ည်မ ည်ဆ ိုငရ်ာအလို ်သြာူးဘရူးရာညီလာခံ (ILC) ြှ ILO ဆံိုူးမဖတ်ချက် (၂) အရ 

“မမန်မ န ငု်ငေံမီ ုကတရစီမပန်လည်ရရှ တရားနငှ အ်တမခခံအခွင အ်တရားမ  ားအ ားတလားစ ားလ ုက်န ရန် 

ဆံုားမြတခ် က်" အဘ ေါ် ကျွန်ို ်တ ို ေ့၏ ကတ ကဝတ်က ိုထ ်ြံ အတည်မ ြုသည်။ 

 

န ိုငင်တံကာဥ ဘေ၊ ကိုလသြဂဂ ဋ ညာဉ်စာတြ်ူး၊ ကိုလသြဂဂလ ေ့အခွငေ့အ်ဘရူးဆ ိုငရ်ာသဘ ာတ ညီချက် 

ြျာူး၊ ILO ၏ အဘမခခံသဘ ာတ ညီချက်ြျာူးနငှေ့ ် ၂၀၂၁ ခိုနစ်ှ ဇွနလ်(၁၄)ရက်ဘန ေ့တွငက်ျငူ်း ခ ေ့သည်ေ့ 

ကိုလသြဂဂအဘထွဘထွညီလာခံ၏ဘနာက်ဆံိုူးဆံိုူးမဖတ်ချက်ြျာူးအ ေါအ၀င၊်မြန်ြာန ိုငင်နံငှေ့သ်က်ဆ ိုင်

ဘသာ ကိုလသြဂဂဆံိုူးမဖတ်ချက်ြျာူးက ိုဘလူးစာူးလ ိုက်နာ ေါသည်။ (A/75/L.85/Rev.1) 

 

၂၀၂၁ ခိုနစ်ှဘဖဘဖာ်ဝေါရီလ (၁) ရက်ဘန ေ့တွင ် မြနြ်ာန ိုင်ငတွံငမ်ဖစ် ွာူးခ ေ့ဘသာ စစ်တ ်ြှအာဏာသ ြ်ူးြှု၊ 

န ိုငင်တံကာအလို ်သြာူးညီလာခံအ ေါအဝင ် န ိုငင်တံကာအသ ိုငူ်းအဝ ိုငူ်း၏ ဘတာငူ်းဆ ိုချက်ြျာူးအာူး 

ဆန ေ့က်ျငသ်ညေ့် အသကြ်ူးဖက်စစ်အာဏာရှငအ်ို ်စို၏ တရာူးြဝငလ်ို ်ရ ်ြျာူးအာူးလံိုူးက ို မ တ်မ တ် 

သာူးသာူးရှုတ်ချသည်။ 

 

ILC ဆံိုူးမဖတ်ချက်၌ ဘဖာ်မ ထာူးဘသာ အဘမခအဘနြျာူးသည် ဆက်လက်ရှ ဘနဆ မဖစ်ပ ီူး၊ မြနြ်ာန ိုငင်တွံင ်

အလို ်သြာူးြျာူးနငှေ့ ် လ ြှုအသ ိုငူ်းအဝ ိုငူ်းြျာူးအဘ ေါ် ရက်စက်သကြ်ူးသကြုတ်ဘသာ တ ိုက်ခ ိုက်ြှုြျာူး 

ဆက်လက်မဖစ်ဘ ေါ်ဘနသည်က ိုလည်ူးဘကာငူ်း၊ စစ်အာဏာရှငသ်ည ် လ ဘ ေါငူ်း (၁၀၀၀) ဘကျာ်အာူး 

သတ်မဖတ်မခငူ်း၊ လ  (၇၀၀၀) ဘကျာ်က ို ဖြ်ူးဆီူးမခငူ်းနငှေ့ ်အနည်ူးဆံိုူး (၅၈၀၀)က ို  ြတရာူးဘထာငခ်ျမခငူ်းက ို 

လည်ူးဘကာငူ်း၊ ဘနာက်ထ ် ဖြ်ူးဝရြ်ူးဘတွအြျာူးကကီူးထိုတ်ခ ေ့ပ ီူး ဆနဒမ  ွ ဘတွြှာ  ေါဝငသ်  

(၂၆)ဘယာက်က ို ဘသေဏခ်ျြှတ်ခ ေ့မခငူ်းြျာူး အာူးလံိုူးက ို၊ သတ ြှတ်ချက်မ ြုသည်။ 

 

ြသကာဘသူးြီလြျာူးအတွငူ်း၊ Covid-19 က ်ဘရာဂေါသည်၊ စစ်တ ်အို ်ချြု ်ြှုဘအာက်ြှာက ူးစက်ြှု 

လျှငမ်ြနစွ်ာ မ န ေ့န်ှံ ေ့လာပ ီူး စစ်အို ်ချြု ်ဘရူးက ို ဆန ေ့်ကျငရ်ာြှာတွင ် ၎ငူ်းတ ို ေ့၏ အခန်ူးကဏ္ဍြျာူးအတွက် 

ကျနူ်းြာဘရူး ၀နထ်ြ်ူးြျာူးက ို အမ စ်ဘ ူးရန ် စ တ်  ိုငူ်းမဖတ်ထာူးဘသာ စစ်အာဏာရှငအ်ို ်စိုက 

ကျနူ်းြာဘရူး၀နထ်ြ်ူးြျာူးနငှေ့ ် ကျန်ူးြာဘရူးစနစ်ြျာူးက ို အနည်ူးဆံိုူး (၂၆၀) ကက ြ် တ ိုက်ခ ိုက်ခ ေ့ြှုသည်၊ 

Covid-19 က ်ဘရာဂေါ  ိုြ ိုဆ ိုူးရွာူး လာဘအာငတွ်နူ်းအာူးမဖစ်ဘစခ ေ့ဘသကာငူ်း အသ အြှတ်မ ြုသည်။ 

https://undocs.org/en/A/75/L.85/Rev.1
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စစ်တ ်နငှေ့ ် အာဏာသ ြ်ူးြှုက ို ဘထာက်ခံမခငူ်းြရှ ဘစရန၊် စစ်တ ်နငှေ့ြ်  ူးဘ ေါငူ်း  ၊ မ ည်တွငူ်းနငှေ့် 

န ိုငင်တံကာ ကိုြပဏြီျာူးစွာသည် မြနြ်ာန ိုငင်တွံငလ်ို ်ငနူ်းရ ်ဆ ိုငူ်းလ ိုက်သည်က ို အသ အြှတ်မ ြုသည်။ 

သ ို ေ့ဘသာ်လည်ူး န ိုငင်တံကာဘကာ်  ိုဘရူးရှငူ်းြျာူးစွာသည် အမ ည်မ ည်ဆ ိုငရ်ာလ ေ့အခွငေ့အ်ဘရူးဆ ိုငရ်ာ 

တာဝနြ်ျာူးအာူး လျစ်လျျူရှုလျှက် အသကြ်ူးဖက်စစ်အို ်စိုက ို ဆက်လက်ဘထာက်ခံဘနသည်ြှှဘ  

စ ိုူးရ ြ်ဖွယ်မဖစ်သည်။ 

 

မြနြ်ာန ိုငင်တွံင ် အသကြ်ူးဖက်စစ်အို ်စိုသည် တ ိုငူ်းရငူ်းသာူးလ နည်ူးစိုြျာူးအာူး ခွ မခာူးဆက်ဆံမခငူ်း၊ 

အလွ သံိုူးစာူးလို ်မခငူ်း၊ ြတရာူးဖ နှ  ်အန ိုငက်ျငေ့မ်ခငူ်းနငှေ့ ် ၎ငူ်းတ ို ေ့၏ မ ည်နယ်ြျာူးက ို စစ်အငအ်ာူးမဖငေ့ ်

ကျျူူးဘကျာ်တ ်ချဘနမခငူ်းက ို အလွနအ်ြငူ်းစ ိုူးရ ြ်လျှက်ရှ သည်။ အထ ူးသမဖငေ့ ် ရ ိုဟငဂ်ျာအ ေါအဝင ်

လ နည်ူးစိုအသ ိုငူ်းအဝ ိုငူ်းြျာူးအာူး ဆက်လက်ဖယ်ရှာူး စ်မခငူ်းနငှေ့ ်ြတရာူးဖ နှ  ်အန ိုငက်ျငေ့ဘ်နမခငူ်းြျာူးက ို 

အထ ူးစ ိုူးရ ြ်လျှက်ရှ သည်။ 

  

မြနြ်ာန ိုငင်တွံင ် ေြီ ိုကဘရစီမ နလ်ည်ရှငသ်နဘ်ရူးနငှေ့ ် အသကြ်ူးဖက်စစ်အို ်၏ ြတရာူးဖ နှ  ်ြှုြျာူး 

အဆံိုူးသတ်ဘရူးအတွက် သ  တ်ဘြှာက်လှု ်ရှာူးြှုဘတွက ို ရ ရ ရငေ့ရ်ငေ့လ်ို ်ဘဆာငဘ်နသကသညေ့ ်

အလို ်သြာူးြျာူးက ို ချီူးကျျူူးဂိုဏမ် ြုသည်။ 

 

ဘရွူးဘကာက်တငဘ်မြ ာက်မခငူ်းခံရဘသာ လွှတ်ဘတာ်က ိုယ်စာူးလှယ်ြျာူးမဖငေ့ ် ဖွ စည်ူးထာူးသညေ့် 

မ ည်ဘထာငစ်ို လွှတ်ဘတာ်က ိုယ်စာူးမ ြုဘကာ်ြတီ (CRPH) သည် အြျ ြုူးသာူးညီညွှတ်ဘရူးအစ ိုူးရ 

(NUG)က ို ဖွ ွေ့စည်ူးတည်ဘထာငရ်န၊် မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ လွှတ်ဘတာ်ြျာူး၊ တ ိုငူ်းရငူ်းသာူးအဖွ ွေ့အစည်ူးြျာူး၊ 

န ိုငင်ဘံရူး  ေါတီြျာူး နငှေ့်   ူးဘ ေါငူ်းဘဆာငရွ်က်ဘသာ ေြီ ိုကဘရစီကျငေ့စ်ဉ်ြျာူး ေြီ ိုကဘရစီလို ်ရ ်ြျာူးက ို 

အသ အြှတ်မ ြုသည်။ 

 

ထ ို ေ့မ င ်ကိုလသြဂဂအဖွ ွေ့ဝငန် ိုငင်ြံျာူးသည် ကိုလသြဂဂ ဋ ညာဉ်စာတြ်ူးက ို ဘထာက်ခံရနလ် ိုအ ်ဘသကာငူ်း 

နငှေ့ ် "တစ်ခုထက်ပ ုတသ အ ဏ ပ ုငအ်ြွွဲွေ့သည်၊ န ငု်ငတံစ်ခုက ုက ုယ်စ ားမပ ခွင ရှ် တသ အစ ုားရမြစ်သည်ဟု 

ဆ ုသည် အခေါတ ငုာ်း" ထ ိုဘလျှာက်လွှာြျာူးက ို "ပဋ ည ဉ်စ တမ်ား၏ ရည်ရွယ်ခ က်နငှ  ်အတမခခံမူမ  ားအရ" 
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ထညေ့်သွငူ်းစဉ်ူးစာူးရြည် မဖစ်ဘသကာငူ်းအသ အြှတ်မ ြုသည်။ (A/RES/396(V)). ဤရည်ရွယ်ချက်ြျာူးနငှေ့ ်

အဘမခခံြ ြျာူးတွင၊် "က  ားတက  ်လုပ်ရပ်မ  ားက ုနှ မ်နငာ်းမခငာ်း"၊ "တရ ားမျှတမှုနငှ  ် န ငု်ငတံက ဥပတေ 

မူမ  ားညီညွတမ်ခငာ်း"၊ "တန်ားတအူခွင အ်တရားမ  ားနငှ  ် မပည်သတူတရွွဲ   က ုယ်ပ ုငဆ်ံုားမြတခ် က်/က ုယ်ပ ုင ်

မပဌ န်ားခွင ်မ  ားက ု တလားစ ားလ ုက်န မခငာ်း"၊ နငှေ့ ် "လူမ   ား၊ လ င၊် ဘ သ စက ား (သ ု  ) ဘ သ တရ ား 

မခွွဲမခ ားဘွဲအ ားလံုား၏ အတမခခံလူ  အခွင ်အတရားနငှ ် လွတလ်ပ်ခွင မ်  ားက ု" ဘလူးစာူးြ တ ိုူးတက်မဖစ်ထွန်ူး 

ဘစမခငူ်း နငှေ့ ်အာူးဘ ူးမြ ငေ့တ်ငမ်ခငူ်းြျာူး ေါဝငသ်ည်က ိုလည်ူးအသ အြှတ်မ ြုသည်။ 

  

ကျွန်ို ်တ ို ေ့သည် အြျ ြုူးသာူးညီညွှတ်ဘရူးအစ ိုူးရ (NUG) အာူး မြနြ်ာမ ည်သ မ ည်သာူးြျာူး၏ တရာူးဝင် 

က ိုယ်စာူးလှယ်မဖစ်ဘသကာငူ်းအသ အြှတ်မ ြုသည်။ ကျွန်ို ်တ ို ေ့သည်၊ အစ ိုူးရြျာူးက ိုဘတာငူ်းဆ ိုသည်ြှာ -  

A. UNGAှ ၏ှ အရည်အချငူ်းစစ်ဘဆူးဘရူးဘကာ်ြတီနငှေ့်ှ ကိုလသြဂဂအဘထွဘထွညီလာခံသညှ်

အြျ ြုူးသာူးှညီညွတ်ဘရူးအစ ိုူးရှ (NUG)ှအာူးှ မြနြ်ာန ိုင်ငအံာူးှက ိုယ်စာူးမ ြုဘသာှတရာူးဝင် 

အစ ိုူးရအမဖစ်ှ အသ အြှတ်မ ြုလက်ခံပ ီူးှ ဦူးဘကျာ်ြ ိုူးထွနူ်းအာူးှ ကိုလသြဂဂဆ ိုငရ်ာ 

မြနြ်ာသံအြတ်ကကီူးအမဖစ်ှဆက်လက်အသ အြှတ်မ ြုရန ်

B. ကိုလသြဂဂ၏ ြည်သညေ့်လို ်ငနူ်းတာဝနြ်ျာူးတွငြ်ဆ ို၊ မြနြ်ာန ိုငင်ကံ ိုက ိုယ်စာူးမ ြုရန် 

စစ်အစ ိုူးရ၏ ဘတာငူ်းဆ ိုချက်က ို ယ်ချရန ်  

C. NUG က ို မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ မ ည်သ တ ို ေ့၏ တရာူးဝငက် ိုယ်စာူးလှယ်အမဖစ် သံတြနဆ်က်ဆံဘရူး 

ထ ဘထာငရ်န ် 

D. စစ်တ ်နငှေ့ ်သံတြနဘ်ရူး စီူး ွာူးဘရူးဆက်ဆံြှုြျာူးက ို မဖတ်ဘတာက်ရနန်ငှေ့၊် စစ်တ ်နငှေ့၎်ငူ်းတ ို ေ့ 

၏ ြ သာူးစိုြျာူးနငှေ့ ်တ ိုက်ရ ိုက် (သ ို ေ့ြဟိုတ်) သွယ်ဝ ိုက်ဘသာ စီူး ွာူးဘရူးဆက်ဆံြှုြှနသ်ြျှက ို 

အဆံိုူးသတ်ရန ် 

E. ဤသ ို ေ့အာဏာသ ြ်ူးရနက်က ြုူး ြ်ူးစဉ်တွငူ်း စစ်တ ်ဘခေါငူ်းဘဆာငြ်ျာူးြှ အလို ်သြာူးြျာူးနငှေ့ ်

မြနြ်ာမ ည်သ ြျာူးအဘ ေါ် ကျျူူးလွနဘ်သာရာဇ၀တ်ြှုြျာူးက ို န ိုငင်တံကာရာဇဝတ်မ စ်ြှု 

တရာူးရံိုူး (ICC) သ ို ေ့ လွှ အ ်ဘ ူး ေါရန ်

F. NUG ြှတဆငေ့ ် (သ ို ေ့ြဟိုတ်) NUG ြှဘထာက်ခံဘသာ အမခာူးနည်ူးလြ်ူးြျာူးြှတဆငေ့ ် မြနြ်ာ 

မ ည်သ မ ည်သာူးြျာူးအာူး ဖွံွေ့ ပဖ ြုူးဘရူးအက အညီြျာူးနငှေ့ ် သ ာဝဘ ူးအနတရာယ်ြှ 

https://digitallibrary.un.org/record/209556
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ကယ်ဆယ် ဘရူးအက အညီြျာူးက ို တ ိုူးမြ ငေ့လ်ို ်ဘဆာင ်ေါရနန်ငှေ့ ် ဘငဘွသကူးနငှေ့ ်

ဘထာက် ံေ့ြှုြျာူးသည် စစ်တ ် ဆီသ ို ေ့ဦူးတည်ြသွာူးဖ ို ေ့ဘသချာစွာလို ်ဘဆာငရ်န ်

G. န ိုငင်ြံျာူးသည် ဘေသတွငူ်း က်စံိုစီူး ွာူးဘရူး  ူးဘ ေါငူ်းဘဆာငရွ်က်ြှု (RCEP) (သ ို ေ့) မြနြ်ာန ိုငင်ံ 

နငှေ့ ် အမခာူးကိုနသ်ွယ်ဘရူးအစီအစဉ်ြျာူးက ိုအတည်မ ြုမခငူ်း(သ ို ေ့ြဟိုတ်) 

အဘကာငအ်ထည်ဘဖာ် မခငူ်းြှဘရှာငသ်ကဉ်ရနန်ငှေ့ ် မ ည်သ ေ့အစ ိုူးရမ နလ်ည်ထ ဘထာငတ် ေ့အခေါ၊ 

အကျ ်အတည်ူးြျ ြုူးစံို မဖတ်သနူ်းခ ေ့ရသည်ဘသကာငေ့ ်

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံကိုနသ်ွယ်ဘရူးလ ိုအ ်ချက်ြျာူးက ိုဆံိုူးမဖတ်ဖ ို ေ့၊ သက်ဘရာက်ြှု 

အက မဖတ်ြှုတစ်ခိုမ ြုလို ် ေါရန် 

H. အာဆီယံန ိုငင်ြံျာူးသည်၊ အာဆီယံအထ ူးမ ြုက ိုယ်စာူးလှယ်သည် NUG၊ အလို ်သြာူးသြဂဂ 

ြျာူး၊ အရ ် က်အဖွ ွေ့အစည်ူးြျာူးနငှေ့ ် ဘတွွေ့ဆံိုဘရူး ဘသချာစွာလို ်ဘဆာင ်ေါရနန်ငှေ့် 

အလို ်သြာူးသြဂဂြျာူးနငှေ့် သြဂဂဘခေါငူ်းဘဆာငြ်ျာူးအ ေါအ၀င် 

န ိုငင်ဘံရူးအကျဉ်ူးသာူးြျာူးအာူး ခခငူ်းချက်ြရှ  လွှတ်ဘ ူးရနန်ငှေ့ ်

စစ်တ ်၏အသကြ်ူးဖက်ြှုက ိုရ ်စ ပ ီူး၊ အရ ်သာူးအစ ိုူးရအာူး မ န်လည်ထ ဘထာငဘ်ရူး 

ဘသချာစွာလို ်ဘဆာင ်ေါရန် 

 

မမန်မ န ငုင် ံအမ   ားသ ားညီညွတတ်ရားအစ ုားရ (NUG) 

A. မြနြ်ာန ိုငင်သံာူးြျာူး၏ က ိုယ်  ိုငမ် ဌာနူ်းခွငေ့န်ငှေ့် ေြီ ိုကဘရစီရရှ ဘရူးအခငွေ့အ်ဘရူးြျာူးက ို 

 ံေ့  ိုူးဘ ူးရန ်ဆက်လက်ကက ြုူး ြ်ူးအာူးထိုတ် ေါရန် 

B. အဘမခခံလ ေ့အခွငေ့အ်ဘရူးြျာူးအာူးလံိုူးနငှေ့ ်လွတ်လ ်ြှုတ ို ေ့က ို ဘလူးစာူးဘသာ ဖွ ွေ့စည်ူး ံိုအဘမခခံဥ ဘေ 

အသစ်ဆီသ ို ေ့ ဦူးတည်ဘရွွေ့လျာူး ေါရနန်ငှေ့၊် အစ ိုူးရတစ်ရ ်လံိုူးသည် မ ည်သ လ ထ အာူး အမ ည်ေ့အဝ 

က ိုယ်စာူးမ ြုဘသာ၊ ဖက်ေရယ် ေြီ ိုကဘရစီအစ ိုူးရတစ်ရ ်မဖစ်ရန ်ဘသချာစွာလို ်ဘဆာငရ်န ်

C. ေြီ ိုကဘရစီကာကွယ်ဘရူးအတွက် အလို ်သြာူးြျာူးနငှေ့် သ တ ို ေ့ရ ေ့ အလို ်သြာူးသြဂဂြျာူး၏ 

ကက ြုူး ြ်ူးအာူးထိုတ်ြှုက ို အသ အြှတ်မ ြု ေါရနန်ငှေ့၊် သြဂဂြျာူးအဟန ေ့အ်တာူးြရှ    

တ ိုူးတက်အဆင ် ဘမ ဘအာင ် မြငန် ိုငဘ်စြညေ့်ဥ ဘေမ ြုဘရူးနငှေ့ြ် ဝေါေြ ဘ ာငသ်စ်မ ြုဘရူးနငှေ့၊် 

အလို ်သြာူးအာူးလံိုူး 
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ဘကာငူ်းြွနဘ်သာအလို ်နငှေ့အ်ဘမခခံလ ေ့အခွငေ့အ်ဘရူးြျာူးက ိုရရှ ခံစာူးန ိုငဘ်ရူးလို ်ဘဆာငရ်နက်တ 

သစစာမ ြု ေါရန ်

 

ပုဂ္ဂလ ကအခန်ားကဏ္ဍ 

A. အခွနြ်ျာူးထိုတ်ယ မခငူ်း (သ ို ေ့)  စစည်ူးအဘထာက်အ ံေ့ြျာူးက ို စစ်တ ်သ ို ေ့ဘ ူးမခငူ်းအ ေါအ၀င် 

စစ်တ ်က ို တ ိုက်ရ ိုက်မဖစ်ဘစ သွယ်ဝ ိုက်မဖစ်ဘစ ဘငဘွသကူးဘထာက် ံေ့ဘ ူးမခငူ်းမဖစ်ဘစြညေ့် မြန်ြာ 

န ိုငင်တွံငတ် ိုက်ရ ိုက် (သ ို ေ့ြဟိုတ်) သွယ်ဝ ိုက်ဘသာြည်သညေ့် စီူး ွာူးဘရူးလို ်ငနူ်းြျာူးြဆ ို ရ ်ဆ ိုငူ်း 

 ေါရန ်

B. မြနြ်ာမ ည်ရှ  အလို ်သြာူးြျာူး၏ လို ်ခနငှေ့ ် အသက်ဘြွူး၀ြ်ူးဘသကာငူ်းြျာူးက ို တတ်န ိုငသ်ြျှ 

ထ နူ်းသ ြ်ူး ေါရန် 

C. မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုူးရ (သ ို ေ့ြဟိုတ်) ဦူး  ိုငက်ိုြပဏြီျာူးသ ို ေ့ ဘ ူးဘဆာငရ်ြညေ့်အခွန ် (သ ို ေ့ြဟိုတ်) 

ဘငဘွ ူးဘချြှုြှနသ်ြျှက ို ယံိုသကည်စ တ်ချစွာက ိုငထ်ာူးပ ီူး၊ ေြီ ိုကရက်တစ်အစ ိုူးရ အမ ညေ့်အ၀ 

မ နလ်ည်ရရှ  ဘသာအခေါဘ ူးအ ်ရန၊်  

D. ILO မ ဌာနူ်းချက်အြှတ် (၈၇)နငှေ့ ် (၉၈) က ို အဘလူးထာူးရနန်ငှေ့ ် အလို ်သြာူးြျာူးနငှေ့် 

အလို ်ရှငြ်ျာူးသည် အသကြ်ူးဖက်ြှု ြတရာူးဖြ်ူး ဆီူးချြု ်ဘနာှငမ်ခငူ်းြှ ကငူ်းလွတ်ဘသာ 

လွတ်လ ်ြှုနငှေ့ ် လံိုမခံြုဘရူးအဘမခအဘနတွင ် ၎ငူ်းတ ို ေ့၏ လွတ်လ ်စွာအသငူ်းအ ငူ်းဖွ ွေ့စည်ူးခွငေ့ ်

အခွငေ့အ်ဘရူးြျာူးက ို ကျငေ့သ်ံိုူးန ိုငဘ်ရူးအတွက်လို ်ဘဆာငရ်န ်  

 

ကုလသမဂ္ဂအြွွဲွေ့မ  ား 

A. NUGြှတဆငေ့ ် (သ ို ေ့ြဟိုတ်) NUGြှဘထာက်ခံဘသာ အမခာူးနည်ူးလြ်ူးြျာူးြှတဆငေ့ ် မြနြ်ာ 

မ ည်သ မ ည်သာူးြျာူးအာူး ဖွံွေ့ ပဖ ြုူးဘရူးအက အညီြျာူးနငှေ့ ် သ ာဝဘ ူးအနတရာယ်ြှ 

ကယ်ဆယ်ဘရူး အက အညီြျာူးက ို ဘထာက် ံေ့ဘ ူး ေါရန်နငှေ့၊် ဘငဘွသကူးနငှေ့ ် ဘထာက် ံေ့ြှုြျာူးသည် 

စစ်တ ်ဆီသ ို ေ့ ဦူးတည် ြသွာူးရန ်ဘသချာစွာလို ်ဘဆာင်ဘ ူး ေါရန ် 

 

သမဂ္ဂမ  ား၊ အလုပ်သမ ားမ  ားနငှ  ်လူမှုတရားလှုပ်ရှ ားမှုမ  ား 



 

မြနြ်ာန ိုငင်အံတွက်အထ ူး ARTSDC၊ သဘ ာတ ညီချက် Communique က ို ၂၀၂၁ ခိုနစှ်သသဂိုတ်လ (၃၀)ရက်ဘန ေ့တွငအ်တည်မ ြုခ ေ့သည်။ 
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A. ၂၀၂၁ ခိုနစ်ှ၊ စက်တင ်ာလ (၁၅)ရက်ဘန ေ့တွင ်ကျငူ်း ြညေ့် မြနြ်ာန ိုငင်တွံင ်ေြီ ိုကဘရစီရရှ ဘရူးက ို 

ဘထာက်ခံဘသာ ကြဘာလံိုူးဆ ိုငရ်ာလှု ်ရှာူးြှုဘန ေ့က ို ဝ ိုငူ်းဝနူ်းဘထာက်ခံ ေါရနန်ငှေ့၊် ေြီ ိုကဘရစီအစ ိုူးရ 

အမ ည်ေ့အဝ စီြံအို ်ချြု ်လာန ိုငသ်ည်ေ့အချ နထ်  ဆက်လက်လို ်ဘဆာငဘ်နဘသာ စည်ူးရံိုူးဘရူး 

တ ိုက် ွ စဉ်ြျာူးက ို ဝ ိုငူ်းဝနူ်းဘထာက်ခံ ေါရန ံ်ေ့  ိုူး ေါရန ်

B. မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ  သြဂဂြျာူးနငှေ့ ်အလို ်သြာူးြျာူးအာူး ဘငွဘသကူးအဘထာက်အ ံေ့ဘ ူးမခငူ်း ၎ငူ်းတ ို ေ့၏ 

အစ ိုူးရနငှေ့ ်  ူးဘ ေါငူ်းဆက်ဆံဘရူးမ ြုမခငူ်းနငှေ့ ်အမခာူးစည်ူးလံိုူးညီညွတ်ြှုက ို ဘဖာ်မ သည်ေ့လို ်ဘဆာင ်

ြှုြျာူးမ ြုမခငူ်းတ ို ေ့မဖငေ့ ်စည်ူးလံိုူးညီညွတ်ြှုနငှေ့ ံ်ေ့  ိုူးြှုဘ ူး ေါရန ်

C. မ ည်သ ေ့အစ ိုူးရအမ ညေ့်အ၀ မ န်လည်ထ ဘထာငပ် ီူးသညေ့်ဘနာက် ေြီ ိုကဘရစီသစ်နငှေ့ ်   ိုြ ို 

ဘကာငူ်းြွနဘ်သာ မြနြ်ာန ိုငင်ကံ ို  ံိုဘဖာ်ရန ် မြန်ြာန ိုငင်ရံှ  အလို ်သြာူးသြဂဂြျာူးက ို 

 ံေ့  ိုူးဖ ို ေ့အသငေ့ရ်ှ  ေါ။ 

  


