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ဂၽြန္လ (၆) ရက္ Aေထြေထြ Aလုပ္သမားသပိတ္ႀကီး (၃၇)ႏွစ္ေျမာက္ Aထိမ္းAမွတ္Aျဖစ္ 
Uပေဒေၾကာင္းAရ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္။   

 
 

ေနာက္ခံသမိုင္းAက်U္း   
 

မ ဆ လ တပါတီ စစ္Aာဏာရွင္ စနစ္ေAာက္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၇၄ - ၇၅ ခုႏွစ္ကစျပီး 
Aႏွစ္(၂၀) စီးပြားေရး ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းကို ခ်မွတ္သည္။ စပါး ေစ်းျမွင့္တင္မႈ ရာခုိင္ႏႈံး ႏွင့္ 
ကုန္ေစ်းႏႈန္း တက္လာမႈ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ကြာျခားလြန္းလွ၍ Aလုပ္သမားမ်ား ဆန္လံုေလာက္စြာ 
မရရွိသျဖင့္ ဆန္ေတာင္းပြဲ Aလုပ္သမားသပိတ္ႀကီး ေမ၊ ဂၽြန္ တြင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။  
 ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဂၽြန္လ ၆ -ရက္ေန႕တြင္ ပုဒ္မ -၁၄၄ ထုတ္ခဲ့သည္။ထိုေန႕ညေန ၄ -နာရီတြင္ 
သမိုင္းခ်ည္မွ်င္စက္ရုံ ေတာင္ဘက္ Aင္းစိန္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ စစ္တပ္မွ ေသနတ္ ျဖင့္ပစ္ခတ္၍ ၁၀ 
-U ီးေသၿပီး၊ ၂၆ Uီး ျပင္းထန္ဒဏ္ရာရသည္။ ဂၽြန္လ ၇ -ရက္တြင္လည္း ၈.၃၀ နာရီAခ်ိန္တြင္ 
ဒုတိယAႀကိမ္ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ၈ Uီးေသၿပီး၊ ၂၂ Uီးဒဏ္ရာရသည္။ဂၽြန္လ ၇ -ရက္ေန႕ 
နံနက္ ၄ နာရီမွ ၇ နာရီAထိ ရန္ကုန္၊ ဆင္မလိုက္ သေဘၤာက်င္း Aတြင္းသို႕ စစ္တပ္မွ 
၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္ျပီး ဘက္နက္ျဖင့္ ထုိးသတ္၍ Aလုပ္သမားရဲေဘာ္ ၅ -U ီးေသျပီး၊ ၁၁ -U ီး 
ဒဏ္ရာရသည္။ ဂၽြန္လ ၈ -ရက္ေန႕ သံလ်င္၌ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ Aလုပ္သမားရဲေဘာ္ ၅ -
U ီးဒဏ္ရာရသည္။ Aလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ ၁၄၇ -U ီးကို ဆိုရွယ္လစ္ စီးပြားေရး တည္ေဆာက္မႈ 
ကာကြယ္သည့္ Uပေဒ ၊ ပုဒ္မ -၁၅ /၁ ျဖင့္ တရားစြဲၿပီး ၇-ႏွစ္မွ ၁၅-ႏွစ္Aထိ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ 
ခ်မွတ္ခဲ့သည္။သို႕ေသာ္ စာရင္းAတိAက် မဟုတ္ေသးေပ။ ေသ ေၾက ဒါဏ္ရာရသူ၊ 
ေပ်ာက္ဆံုးေနသူစာရင္းမ်ားမွာ ထိုထက္မ်ားေသးသည္။ Aမည္စာရင္းကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ Aလုပ္သမား 
ဆႏၵျပမႈ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္၏ Aစီရင္ခံစာတြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ 
 Aလုပ္သမားတုိ႕က-  

- ဆန္လံုေလာက္စြာ ရရွိေရး၊  
- ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေရး၊  
- ေနAိမ္ ရရွိေရး၊  
- လုပ္ငန္းခြင္ Aႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး၊  



- လစာ တိုးျမွင့္ေရး၊  
- ေန႕စား လုပ္သားမ်ား Aၿမဲတမ္း ၀န္ထမ္းAျဖစ္ ခန္႕ထားေရး၊  
- Aေျခခံ ျပည္သူ႕ Aလုပ္သမားေကာင္စီ ဖ်က္သိမ္းေရး၊  
- Aလုပ္သမား သမဂၢ ဖြဲ႕စည္းေရး၊  
- Aလုပ္သမားမ်ားAား ဆန္ဆီႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ပစၥည္းမ်ား Aခမဲ့ ေပးေ၀ေရး၊  
- Aလုပ္သမားမ်ား ဖြဲ႕စည္းပုံAရ Aခြင့္Aေရး Aားလုံး ခန္႕Aပ္ေရး၊  
- သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ခ်က္ခ်င္းေပး၊  
- Aႏၱရာယ္ေၾကး ခ်က္ခ်င္းေပး၊  
- ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ ပါတီ Aလိုမရွိ၊  
- စစ္Aာဏာရွင္ စနစ္က်ဆုံးပါေစ ဟု ေတာင္းဆိုသပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။  

 
Uပေဒ ေၾကာင္းAရ သံုးသပ္ခ်က္  
 
၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႕ Aလုပ္သမားမ်ား၏ Aေျခခံရပုိင္ခြင့္ ႏွင့္ တာ၀န္မ်ား 
ျပဌာန္းသည့္ Uပေဒကို ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ Uပေဒ Aမွတ္ (၆) Aျဖစ္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ 
Aခန္း ၈ -ခန္း၊ ပုဒ္မ ၁၆ -ခုပါ၀င္သည္။ ယခု နAဖ ၾကံ႕ဖြံ႕U ီးသိန္းစိန္ Aစိုးရ လက္ထက္ထိ 
Aတည္ျဖစ္ေနေသးသည့္ တည္ဆဲUပေဒျဖစ္သည္။ ဤUပေဒ၏ Aခန္း ၂ ရွိ ရပုိင္ခြင့္မ်ား စုစုေပါင္း 
၁၄ -ခ်က္ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း Aလုပ္သမား သမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းမႈ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား မပါရွိပါ။ 
Aလုပ္သမားမ်ားက လစာတုိးျမွင့္ေပးရန္ႏွင့္ မ ဆ လ ပါတီ၏ Aေျခခံျပည္သူ႕Aလုပ္သမား 
ေကာင္စီကုိ ဖ်က္သိမ္း၍ Aလုပ္သမား သမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ Aေထြေထြ 
Aလုပ္သမားသပိတ္ၾကီးမွာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဂၽြန္လ ၆ -ရက္ေန႕တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။  
၂။ ဂၽြန္ ၆ Aလုပ္သမားသပိတ္တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ UပေဒAမွတ္-
၆/၇၆ ျဖင့္ ”၁၉၆၄ ခုႏွစ္ Aလုပ္သမားUပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ Uပေဒ”Aား 
ျပဌာန္းလာသည္။၎ျပင္ဆင္ခ်က္မွာ ” ျပည္သူ႕Aလုပ္သမား ေကာင္စီ” ဟူေသာ စကားလုံးAစား 
”Aလုပ္သမား Aဖြဲ႕Aစည္း” ဟူေသာစကားလုံးျဖင့္ Aစားထိုးခဲ့သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ 
Aလုပ္သမား Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ မရရွိခဲ့ပါ။  
၃။ ျျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာ Aလုပ္သမားAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ( I L O )၏ ကြန္ဗင္းရွင္း ၈၇ ကို ၁၉၅၅ 
ခုႏွစ္မွ စတင္၍ Aတည္ျပဳလက္မွတ္ထုိး ပါ၀င္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ကြန္ဗင္းရွင္ ၈၇ မွာ 
လြတ္လပ္စြာ Aသင္းဖြဲ႕စည္းမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိU ီးသိန္းစိန္  
Aစုိးရသည္လည္း ကြန္ဗင္းရွင္း ၈၇ ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။   
၄။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ Aလုပ္ရုံမ်ားAက္Uပေဒမွာ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႕Aလုပ္သမားမ်ား၏ 
Aေျခခံရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားျပဌာန္းသည့္ Uပေဒ ပုဒ္မ-၁၂ Aရနည္းUပေဒျဖစ္လာ၍ တည္ဆဲ 



Uပေဒပင္ျဖစ္ပါသည္။၁၉၅၁ ခုႏွစ္ Aလုပ္ရုံမ်ား Aက္Uပေဒ ပုဒ္မ- ၇၃ ။Aခ်ိန္ပို လုပ္ခဆုိင္ရာ 
ျပဌာန္းခ်က္။Aရ မိမိAခ်ိန္ပို လုပ္ရသည့္ Aတြက္ သာမာန္ရရွိသည့္ Aခႏႈန္း၏ ႏွစ္ဆ (၂-ဆ) ရေစ 
ရမည့္ျပင္ ရွားပါးစရိတ္ ရေနလွ်င္ ထိုAခ်ိန္ပုိ လုပ္ရသည့္ေန႕Aတြက္ ေပးၿမဲႏႈန္းAတိုင္း ရွားပါးစရိတ္ 
ကုိလည္း ရေစရမည္။ ဟုAတိAလင္းျပဌာန္းထားပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ Aလုပ္သမားမ်ား 
ရရွိခံစားခြင့္ လံုး၀မရပါ။  
၅။ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕Aခြင့္Aေရး ေၾကညာစာတမ္း Aပိုဒ္ ၂၃  
 (၁) လူတိုင္းတြင္ Aလုပ္လုပ္ရန္ လည္းေကာင္း၊ မိမိႏွစ္သက္ရာ Aသက္ေမြးမႈ 
Aလုပ္Aကုိင္ကုိ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ရန္ လည္းေကာင္း၊ တရားမွ်တ၍ လုပ္ေပ်ာ္ေသာ 
Aလုပ္ခြင္၏ AေျခAေနကို ရရွိရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Aလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ရျခင္းမွ AကာAကြယ္ 
ရရွိရန္ လည္းေကာင္း Aခြင့္Aေရးရွိသည္။   
 (၂) လူတိုင္းတြင္ ခြဲျခားျခင္း မခံရေစဘဲ၊ တူညီေသာ Aလုပ္Aတြက္ တူညီေသာ 
Aခေၾကးေငြ ရႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။  
 (၃) Aလုပ္လုပ္ကုိင္သည့္ လူတိုင္းတြင္ မိမိႏွင့္ မိမိ၏မိသားစုAတြက္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ 
ညီေAာင္ ေနထိုင္စားေသာက္ႏိုင္ရန္၊ စိတ္ခ်ေလာက္သည့္ျပင္ တရားမွ်တ၍ လုပ္ေပ်ာ္သည့္ 
လစာေငြ ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။လုိAပ္ခဲ့လွ်င္ Aျခား နည္းလမ္းမ်ားမွ လူမႈေရး Aေထာက္Aပံ့ကုိ လည္း 
ထပ္မံ၍ ရႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။  
 (၄) လူတိုင္းတြင္ မိမိAက်ိဳး ခံစားခြင့္ကုိ ကာကြယ္ရန္ Aလုပ္သမား Aစည္းAရုံးမ်ား 
ဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည္။ ဟု AတိAလင္းေဖာ္ျပထားသည္ကုိ လည္း လက္ရွိ 
U ီးသိန္းစိန္ Aစိုးရ ခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။  
၆။ ယင္းကဲ့သုိ႕ Uီးသိန္းစိန္Aစိုးရက  Aလုပ္သမား သမဂၢ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ 
Aခြင့္Aေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ ခ်ဳပ္ကုိင္္ထားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာတႏုိင္ငံလံုးရွိ Aလုပ္သမားထု 
တရပ္လံုးက Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Aလုပ္သမား Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ 
စက္ရုံAလုပ္ရုံတိုင္း၌ Aလုပ္သမား သမဂၢမ်ား Aသီးသီးကိုီ ဖြဲ႕စည္းကာ ဂၽြန္ (၆) 
တုိက္ပြဲလမ္းေၾကာင္း ကုိစံျပ နမူနာ ယူသင့္ပါေၾကာင္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာAပ္ပါသည္။  
 
          Uပေဒေရးရာ သံုးသပ္ေရးAဖြဲ႕  
          ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီ  
          (၃ - ၆ - ၂၀၁၁)  
Aေသးစိတ္သိလိုလွ်င္- 
U ီးမ်ိဳး ။ တာ၀န္ခံ၊ Uပေဒေရးရာသုံးသပ္ေရးAဖြဲ႕  
ဖုန္း ၀၈၆ ၂၁၆ ၀၁၀၈   


