
ရုရွား ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ အလုပ္သမားပါတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ မူၾကမ္း 
ေရးသူ ဗလာဒီမီယာ အိလိယစ္ခ်္ လီနင္ 
ဘာသာျပန္သူ သိန္းေမာ္ 
 
[ ဘာသာျပန္သူရ့ဲ မွတ္ခ်က္။      ။၁၉၀၂ ခုႏွစ္မွာ ဒီမူၾကမ္းကုိ လီနင္ တည္းျဖတ္ အတည္ျပဳ ခ့ဲတယ္ဆုိတ့ဲ အခ်က္ကုိ 
သတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီကာလတုန္းက ရုရွားဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္တစ္ အလုပ္သမားပါတီကုိ  ရုရွား ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အျဖစ္ နာမည္ 
မေျပာင္းရေသးပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ပါတီဟာ ဓနရွင္ဒီမုိကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးကာလကုိ အခ်ိန္ယူျဖတ္သန္းရဦးမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းျပီး 
ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ခ်မွတ္ခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဓနရွင္ ဒီမုိကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးကာလ အတြက္ ပစၥည္းမ့ဲ ပါတီ တခုရ့ဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္မူၾကမ္းလုိ႔ ဆုိႏုိင္မယ္ထင္ပါတယ္။ ]  

 
  
အပုိင္း က 
 
၁ 
ရုရွားႏုိင္ငံတြင္ ေရာင္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈသည္ မၾကံဳစဖူး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တုိးတက္ေနကာ အရင္းရွင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနည္းလမ္းသည္ 
ထုိေရာင္းကုတ္ထုတ္လုပ္မႈက႑ကုိ တစထက္တစ တုိးျမင့္ စုိးမုိးလာေနသည္။ 
 

 

၂ 
အေသးစားကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ နည္းပညာတုိးတက္မႈေၾကာင့္ အၾကီးစား ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဝါးျမိဳျဖိဳခ်မႈကုိ မၾကဳံစဖူးေသာ 
ပမာဏ အတုိင္းအတာမ်ဳိးျဖင့္ ခံေနရသည္။ ကုန္ထုတ္ယႏၱရားမ်ား ( ေျမယာ၊ စက္ရံု၊ စက္ပစၥည္း ကိရိယာ တန္ဆာပလာ၊ 
မီးရထားလမ္းႏွင့္ အျခားပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ) တုိ႔၏ အေရးၾကီးဆံုးေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားမွာ လက္တဆုပ္စာအေရအတြက္ရိွ 
အရင္းရွင္မ်ားႏွင့္ အၾကီးစား ေျမရွင္ၾကီးမ်ားလက္ဝယ္ ပုဂၢလိကပုိင္ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ စုစည္း ေရာက္ရိွကုန္ၾကျပီျဖစ္သည္။ 
လြတ္လပ္ေသာ အေသးစား ကုန္ထုတ္သူမ်ား ( လယ္သမား၊ လက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ရုိးရာထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား) အနက္ အေရအတြက္ 
အေျမာက္အမ်ားမွာ လုပ္ငန္း ပ်က္စီးလာၾကသကဲ့သုိ႔ သူတုိ႔၏ ကုန္ထုတ္ယႏၱရားမ်ားကုိလည္း လက္လြတ္ ဆံုးရွဳံးၾကရသျဖင့္ 
ထုိသူမ်ားမွာ ပစၥည္းမ့ဲမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ တနည္းဆုိေသာ္ အရင္း၏ ေက်းကၽြန္ႏွင့္ အဆြယ္အပြားမ်ားျဖစ္လာၾကေလသည္။ 
ထုိတုိးပြားလာေသာ အလုပ္သမားထု အမ်ားစုၾကီးမွာ သူတုိ႔၏ အလုပ္စြမ္းအားကုိ မလြဲမေရွာင္သာ ေရာင္းစားၾကရေသာ လက္ခစား 
အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ ထုိလက္ခစား အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဥစၥာဓနပုိင္ဆုိင္သူမ်ားအေပၚတြင္မီွခုိေနရျပီး သူတုိ႔မီွခုိေနရ 
သည့္ ထုိဥစၥာရွင္တုိ႔အတြက္ ဓနဥစၥာကုိ သူတုိ႔လုပ္အားျဖင့္ ဖန္တီးေပးၾကရေလသည္။ 
 
၃ 
နည္းပညာတုိးတက္ထြန္းကားလာသည္ႏွင့္အမွ်၊ လုပ္အားဝယ္လုိအားမွာလည္း လုပ္အား ေရာင္းလုိအားရိွသေလာက္ မရိွေတာ့ပဲ 
ယုတ္ေလ်ာ့လာ သည့္အတြက္၊ အရင္းရွင္တုိ႔အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ေသြးစုပ္ခ်ယ္လွယ္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမွာ ပုိ၍ပုိ၍ 
တုိးပြားမ်ားျပားလာ ေလသည္။ အလုပ္အာမခံခ်က္၊ ဘဝအာမခံခ်က္ မရိွေတာ့ျခင္း၊ ေသြးစုပ္မႈဝန္ကုိ ထမ္းပုိးထားရျခင္း၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ 
ခ်ဳိးႏိွမ္ဆက္ဆံမႈကုိခံရျခင္းမ်ားသည္ အလုပ္သမားထုၾကီး၏ ပမာဏ အမ်ားအျပားအေပၚတြင္ က်ေရာက္ေနျပီျဖစ္ေပသည္။ 
 
၄ 
အရင္းရွင္စနစ္၏ အေျခခံပဋိပကၡမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ေရွာင္လြမဲရႏုိင္မည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္သည့္ စီးပြားဆုတ္ကပ္မ်ားက 
အထက္ပါ လုပ္သားထု၏ ျဖစ္စဥ္ကုိ ပုိမုိ ဆုိးဝါးေစျပန္သည္။ လူထုၾကီး၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ဖြတ္ေက်ာျပာစု အျဖစ္တုိ႔မွာ ထုတ္ကုန္မ်ား 
အတြက္ ေစ်းကြက္ရွာမရေသာေၾကာင့္ ကုန္စည္လုပ္အားမ်ား ေလလြင့္ျပဳန္းတီး အခ်ည္းအႏီွးျဖစ္ရျခင္းတုိ႔ႏွင့္ တျပိဳင္တည္း ယွဥ္တြဲ ျဖစ္ 
ေပၚေနပါသည္။ 
 
 
၅ 
ဧရာမ ပမာဏ အထိတုိးတက္ၾကီးပြားလာေသာ လူမႈေရး လကၡဏာေဆာင္ေသာလုပ္အား ( လူမႈေရးလကၡဏာ 
ေဆာင္သထက္ေဆာင္လာေနပါသည္ ) တုိ႔၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုမွာ မေျပာပေလာက္ေအာင္နည္းေသာ လက္တဆုပ္စာ လူနည္းစုက 
လက္ဝါးၾကီးအုပ္ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းကုိ ခံေနရပါသည္။ လူမႈ ဓနဥစၥာတုိ႔ ပြားမ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် လူမႈေရး မမွ်တမႈမွာလည္း တုိးတက္ပြား 
မ်ားလာပါသည္။ ဓနရွင္လူတန္းစားႏွင့္ ပစၥည္းမ့ဲ လူတန္းစား အၾကား ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ေခ်ာက္ကမ္းပါးမွာ တေန႔တျခား 
ဟသထက္ဟလာပါသည္။ 
 

အပုိင္း ခ 



 
၆ 
အရင္းရွင္စနစ္၏ ကုိယ္တြင္းပါ မေရွာင္လြဲသာေသာ ပဋိပကၡမ်ား တုိးတက္ပြားမ်ားလာသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္၊ ပစၥည္းမ့ဲတုိ႔၏ 
အေရအတြက္ႏွင့္ ေသြးစည္းခုိင္မာမႈ၊ ပစၥည္းမ့ဲတုိ႔၏ မေက်နပ္မႈ၊ ပစၥည္းမ့ဲတုိ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာ ခ်ဳိးႏိွမ္ေစာ္ကားခံရမႈတုိ႔မွာလည္း 
တုိးတက္မ်ားျပားလာေနပါသည္။ အလုပ္သမား လူတန္းစားႏွင့္ အရင္းရွင္လူတန္းစားအၾကား လူတန္းစားတုိက္ပြဲမွာလည္း ပုိျပင္းထန္ 
လာပါသည္။ သည္းခံႏုိင္ဖြယ္ရာမရိွေသာ အရင္းရွင္ ထမ္းပုိးကုိ ခါခ်ဖုိ႔ တုိက္တြန္းမႈမ်ားမွာလည္း ပုိမုိမ်ားျပားလာေနျပီျဖစ္ပါသည္။ 
 

 
 
 
၇ 
အလုပ္သမားတုိ႔၏ လြတ္ေျမာက္မႈမွာ အလုပ္သမားလူတန္းစားကုိယ္တုိင္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖင့္သာ ရရိွႏုိင္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ 
လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းအတြင္းရိွ က်န္ အျခားေသာ လူတန္းစား အားလံုးတုိ႔မွာ လက္ရိွ စီးပြားေရး စနစ္၏ အေျခခံ အေဆာက္အဦကုိ 
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးဘက္ကသာ ရပ္တည္ၾကပါသည္။ အလုပ္သမား လူတန္းစား၏ စစ္မွန္ေသာ လြတ္ေျမာက္မႈကုိ ရရိွရန္ 
လူမႈေတာ္လွန္ေရး တရပ္လုိအပ္ပါသည္။ ထုိလူမႈေတာ္လွန္ေရးကုိ အရင္းရွင္စနစ္၏ အလံုးစံုေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈက ျပင္ဆင္ဖန္တီး 
ေပးထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။  လူမႈေတာ္လွန္ေရးၾကီးဆုိသည္မွာ ကုန္ထုတ္ယႏၱရားမ်ား ပုဂၢလိက ပုိင္ဆိုင္မႈကုိဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပည္သူပုိင္ 
အသြင္ ေျပာင္းလျဲခင္း၊ အရင္းရွင္ ေရာင္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စနစ္ေနရာတြင္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းအတြင္းရိွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိ 
ေရးႏွင့္ ဘဝတုိးတက္ျမင့္မားေရးကုိ အာမခံသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားျဖင့္ 
အစားထုိးသြားျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးၾကီးကုိ ဆုိလိုပါသည္။ 
 
၈ 
ယင္းပစၥည္းမ့ဲေတာ္လွန္ေရးသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း  လူတန္းစားကြဲျပားမႈကုိ လံုးဝ ဖ်က္သိမ္းပစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
လူတန္းစားပေပ်ာက္သြားလ်င္ ထုိလူတန္းစားကြျဲပားမႈကုိ အေၾကာင္းျပဳေပၚထြက္လာသည့္ လူမႈေရးမမွ်တမႈ ႏုိင္ငံေရး 
မမွ်တမႈအားလံုးကုိလည္း ဖ်က္သိမ္းျပီး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 
 
၉ 
လူမႈေတာ္လွန္ေရးၾကီး အထေျမာက္ရန္မွာ ပစၥည္းမ့ဲမ်ား ႏုိင္ငံေရး အာဏာရရိွဖုိ႔လုိပါသည္။ ထုိသို႔ရရိွမွသာ ပစၥည္းမ့ဲမ်ားသည္ 
အေျခအေန အရပ္ရပ္၏ အရွင္သခင္မ်ားျဖစ္လာျပီး သူတုိ႔၏ ၾကီးက်ယ္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္သုိ႔သြားရာလမ္း တေလွ်ာက္ရိွ 
အဟန္႔အတားမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားဖယ္ရွားႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူမႈေတာ္လွန္ေရးၾကီး ဆင္ႏႊဲရန္ အလုိ႔ငွာ ပစၥည္းမ့ဲ 
အာဏာရွင္စနစ္မွာ  မျဖစ္ မေနလုိအပ္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ 
 
၁၀ 
အလုပ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အရင္းရွင္လူတန္းစား၏ အက်ဳိးစီးပြားတုိ႔မွာ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္း၍မရေသာ ရန္ဘက္လကၡဏာေဆာင္ 
ေၾကာင္း ဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္ေသာ တာဝန္ကုိ ရုရွားဆုိရွယ္ဒီမုိကေရစီက ေဆာင္ရြက္မည္။ ပစၥည္းမ့ဲလူတန္းစား၏ သမုိင္းေရးအရာ 
ထူးျခားေသာ လကၡဏာ၊ ပစၥည္းမ့ဲလူတန္းစား၏ သေဘာသဘာဝ၊ ပစၥည္းမ့ဲ လူတန္းစားသည္ သူတုိ႔ ဆင္ႏႊဲရမည့္ လူမႈေတာ္လွန္ေရးၾကီး 
၏ ေရွ႔ေျပးအျဖစ္ေပၚထြက္လာေသာ လူတန္းစားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပစၥည္းမ့ဲလူတန္းစား၏ ေတာ္လွန္ေရးပါတီတရပ္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ျခင္း 
ျပီး ထုိပါတီကသာ ပစၥည္းမ့ဲလူတန္းစားတုိက္ပြဲကုိ လမ္းညႊန္ဦးေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ရုရွားဆုိရွယ္ဒီမုိ ကရက္တစ္ ပါတီက 
ရွင္းလင္း ေျပာျပသြားမည္။ 
 
 
၁၁ 
သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္အတြက္ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္မႈသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးျပီး ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုးကုိ နီးနီးကပ္ကပ္ 
ဆက္စပ္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားျပီး ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္ အလုပ္သမားလူတန္းစား လႈပ္ရွားမႈသည္ ႏုိင္ငံတကာလႈပ္ရွားမႈ 
ျဖစ္ရေပမည္။ ယခင္ကတည္းက ျဖစ္လည္းျဖစ္ခ့ဲျပီးျပီ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရုရွားဆုိရွယ္ဒီမုိကေရစီသည္ ၄င္းကုိယ္၄င္း ကမၻာ့ပစၥည္းမဲ့ 
တပ္မေတာ္ၾကီးႏွင့္ တဆက္တစပ္တည္းဟု သေဘာထားျပီး ႏုိင္ငံတကာ ဆုိရွယ္ဒီမုိကေရစီ၏ တစိတ္တေဒသဟုလည္း သေဘာထား 
ေပသည္။ 
 
၁၂ 
ရုရွားဆုိရွယ္ဒီမုိကေရစီ၏ လက္ငင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိမူ ရုရွားအေျခအေနမ်ားအေပၚမူတည္ျပီး ျပဳျပင္သြားမည္။ 
ရုရွားအေျခအေနမ်ားဆုိသည္မွာ အရင္းရွင္မတုိင္မီ အၾကိဳေခတ္လူတန္းစားမ်ား ရုရွားတြင္ အမ်ားအျပားရိွေနေသးေသာ အေျခအေန၊ 
ေျမကြ် န္စနစ္ရိွေနေသးေသာ အေျခအေန၊ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုဖြံ႔ျဖိဳးမႈကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေစေသာ အေျခအေန၊ ပစၥည္းမ့ဲလူတန္းစား တုိက္ပြဲ 
ျပည့္ျပည့္ဝဝ မေပၚေပါက္ႏုိင္ေအာင္ ေနာက္ျပန္ဆြဲထားေသာ အေျခအေန၊ အလုပ္သမားလူတန္းစား၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းနိမ့္က် 
ေန ေသာ အေျခအေန ၊ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လယ္သမားမ်ားမွာ ေသအံမူးမူးမွ်ဆုိးဝါးလွေအာင္ ျပဳလုပ္ခံထားရသည့္ အာရွပံုစံ 



ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ေျမရွင္စနစ္ အေျခအေန၊ လူထုတရပ္လံုးကုိ လ်စ္လ်ဴရွဴပစ္ပယ္ထားျပီး လူထု၏ အခြင့္အေရးမွန္သမွ် 
ျငင္းပယ္ခံထားရေသာ အေျခအ ေနမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
၁၃ 
ဇာဘုရင္ သက္ဦးဆံပုိင္စနစ္သည္ ေျမကြ် န္စနစ္ အၾကြင္းအက်န္၏ အေကာင္းဆံုး စံနမူနာျဖစ္ျပီး၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈတကာတြင္ 
ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုးလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဇာစနစ္သည္ ပစၥည္းမ့ဲလူတန္းစားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ျပည္သူတရပ္လံုး၏ 
ယဥ္ေက်းမႈ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အတြက္ အခါးသီးဆံုးႏွင့္ အႏၱရာယ္အၾကီးဆံုး ရန္သူလည္းျဖစ္ေပသည္။ 
 

အပုိင္း ဂ 
 
ထုိအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ရုရွားဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္တစ္ အလုပ္သမားပါတီ၏ အဦးဆံုးႏုိင္ငံေရး တာဝန္မွာ ဇာဘုရင္သက္ဦးဆံပုိင္ စနစ္ကုိ 
ျဖဳတ္ခ်၍ ေအာက္ပါ အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ အာမခံေသာ ဒီမုိကရက္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ထူူေထာင္ထာသည့္ သမၼတႏုိင္ငံျဖင့္ 
အစားထုိးသြားေရးျဖစ္သည္။  
  
က 
လူထု၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပုိင္မႈ။ ဆုိလုိသည္မွာ လူထုကုိကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ လက္ဝယ္ 
ႏ္ုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကုိ စုစည္းထားရိွရမည္။ 
 
ခ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ေရာ ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ပါသက္ဆုိင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ရပ္စလံုးတြင္ 
အသက္ ၂၁ ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူအားလံုးမဲေပးခြင့္ရျပီး၊ အာလံုးတန္းတူညီမွ် တုိက္ရုိက္မဲေပးခြင့္ ရရိွေစရမည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအားလံုးတြင္ 
လွ်ိဳ႔ဝွက္မဲေပးစနစ္က်င့္သံုးရမည္။ မဲေပးခြင့္ရိွသူအားလံုးသည္ လႊတ္ေတာ္အားလံုးတြင္ အေရြးခံခြင့္ရိွရမည္။ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
သည္ လစာခံစားခြင့္ရိွရမည္။ 
 
ဂ 
ဥပေဒမဲ့ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမရိွရ။ ဇာတိႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးရရိွေစရမည္။ 
 
ဃ 
လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္၊ သပိတ္ေမွာက္ခြင့္၊ 
သမဂၢဖြဲ႔စည္းခြင့္ တုိ႔ကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း မျပဳရ။ 
 
င 
လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ခြင့္ရိွရမည္။ 
  
စ 

social-estates ဟုေခၚေသာ လူတန္းစားခြဲျခား ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားအားလံုးကုိ ဖ်က္သိမ္းရမည္။ ႏုိင္ငံသားတုိင္းကုိ က်ားမ၊ 
ဘာသာ၊ လူမ်ဳိး မခြဲျခားဘဲ အားလံုး အျပည့္အဝ တန္းတူ အခြင့္အေရးေပးရမည္။ 
 
ဆ 
ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပါဝင္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားအားလံုး၏ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ 
 
ဇ 
ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ မည္သည့္ အရာရိွကုိမဆုိ တရားစြဲဆုိခြင့္ရိွေစရမည္။ ထုိသုိ႔တရားမစြဲဆုိမီ ထုိအရာရိွ၏ အထက္အရာရိွထံ 
တုိင္ၾကားစာ အရင္ ပုိ႔ရမည္ဟူေသာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ဳိး မလုိအပ္ေစရ။ 
 

 
စ် 
အျမဲတန္းတပ္မေတာ္ ထားရိွမည့္အစား၊ လူထုကုိ လက္နက္တပ္ဆင္ေပးရမည္။ 
 
ည 
အစုိးရႏွင့္ ဘုရားရိွခုိးေက်ာင္း သီးျခားခြဲထားရမည္။ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ဘုရားရိွခုိးေက်ာင္းသီးျခားခြဲထားရမည္။ 
 
ဋ 



အသက္ ၁၆ ႏွစ္အထိ လူတုိင္းလူတုိင္း အခမ့ဲ၊ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္သတ္မွတ္ရမည္။ မျပည့္စံုေသာ ကေလးမ်ားအား အစုိးရက 
အစားအေသာက္၊ အဝတ္အစား၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးရမည္။ 
 

အပုိင္း ဃ 
 
အလုပ္သမား လူတန္းစားကုိ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားလူတန္းစား၏ တုိက္ပြဲ စြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္ အလုိ႔ငွာ ေအာက္ပါ အခ်က္ 
မ်ားကုိ ရုရွား ဆုိရွယ္ ဒီမုိကရက္တစ္ အလုပ္သမား ပါတီက ေတာင္းဆုိသည္။ 
 
က။ လုပ္ခစား အလုပ္သမားတုိင္း၏ တေန႔အလုပ္ခ်ိန္ကုိ (၈) နာရီထက္မပုိေစရဟု ကန္႔သတ္ေပးရန္။ 
ခ။ အမ်ဳိးသား စီးပြားေရး၏ က႑ အားလံုးတြင္ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ေနသူမွန္သမွ်ကုိ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ မခြဲျခားဘဲ တပတ္တြင္ ၃၆ နာရီ 
ဆက္တုိက္အလုပ္လုပ္ျပီးလ်င္ ဥပေဒအရ အလုပ္နားခ်ိန္၊ အားလပ္ခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးရန္။ 
ဂ။ အပုိအလုပ္လုပ္ခ်ိန္ (အုိဗာတုိင္) မွန္သမွ်ကုိ ဥပေဒအရ တားျမစ္ပိတ္ပင္ေပးရန္။ 
ဃ။ အလုပ္သေဘာအရ ထူးျခားေသာ မျဖစ္မေန လုိအပ္ခ်က္မ်ဳိး ရိွေသာလုပ္ငန္းမ်ိဳးမွအပ၊ အမ်ဳိးသား စီးပြားေရး၏ က႑အားလံုးရိွ 
က်န္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ည ၉ နာရီမွ မနက္ ၅ နာရီအထိ အလုပ္လုပ္ရေသာ ညဆုိင္းအလုပ္မ်ားကုိ ခုိင္းေစခြင့္မျပဳပဲ တားျမစ္ဟန္႔တားရန္။ 
င။ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ထက္ငယ္ေသာ ကေလးမ်ားကုိ အလုပ္ခုိင္းေစျခင္းမျပဳရဟု အလုပ္ရွင္တုိ႔ကုိ တားျမစ္ရန္။ 
စ။ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔၏ က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္မလုပ္ရဟု 
တားျမစ္ေပးရန္။ 
ဆ။ အလုပ္သမားမ်ားတြင္ လံုးဝေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစိတ္တေဒသအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ 
ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ဳိးကုိ မေတာ္တဆ အျဖစ္အပ်က္ ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ေဘးဥပဒ္အႏၱရာယ္ရိွေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေစ ျဖစ္ပြားခ့ဲလ်င္၊ အလုပ္ရွင္က ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ တာဝန္ရိွေစရမည္ဟု ဥပေဒ ျပဌာန္းေပးရန္။ အလုပ္ရွင္၌ တာဝန္ရိွေၾကာင္း 
ခ်ိ ႔ဳယြင္းခ်က္ရိွေၾကာင္း အလုပ္သမားဘက္က သက္ေသျပရန္ မလုိအပ္ေစရ။ 
ဇ။ သနားဂရုဏာျဖင့္ေပးေသာ ဂရုဏာေၾကးလုပ္ခမ်ဳိးကုိ တားျမစ္ရန္။ 
စ်။ အလုပ္မလုပ္ကုိင္ႏုိင္ေတာ့ေသာ သက္ၾကီးရြယ္အုိ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ပင္စင္ ေပးရန္။ 
ည။ စက္ရံု စစ္ေဆးေရး အရာရိွ အေရအတြက္ တုိးျမွင့္ ခန္႔ထားရန္။ အမ်ဳိးသမီး အလုပ္သမား အမ်ားစုရိွေသာ စက္ရံု အလုပ္ရံု တုိ႔တြင္ 
အမ်ိဳးသမီး လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးအရာရိွမ်ား ထားရိွေပးရန္။ စက္ရံုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္ ၾကီးၾကပ္ 
ေသာ တာဝန္ကုိ အလုပ္သမားမ်ားက ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ထုိကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ အစုိးရက 
လစာေပးရန္။ ပုဒ္ျပတ္လုပ္ခႏွဳန္းႏွင့္ အလုပ္ရွင္၏ အပယ္ခံရေသာ အလုပ္တုိ႔ႏွင့္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အေရြးခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားက 
ၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးခြင့္ရိွရန္။ 
ဋ။ အလုပ္ရွင္မ်ားက အလုပ္သမားမ်ားကုိ ေနထုိင္ခြင့္ေပးထားေသာ အလုပ္သမားတန္းလ်ားမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ 
သန္႔ရွင္းသပ္ယပ္မႈရိွေစရန္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အေရြးခ်ယ္ခံ အလုပ္သမား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
အတူပူးေပါင္း၍ ၾကီးၾကပ္ေစရန္။ ၄င္းအျပင္ အလုပ္သမားတုိ႔၏ ပုဂၢလိက ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ လြတ္ လပ္ခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး၊ 
သူတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ လူေနမႈဘဝကုိ အလုပ္ရွင္က ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ မျပဳႏုိင္ေစ ေရး အတြက္ အလုပ္သမား 
တန္းလ်ားမ်ားကုိ ငွားရမ္းေနထုိင္မႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္ အညီျဖစ္မျဖစ္ စစ္ေဆးႏုိင္ ခြင့္ရိွေစရန္။ 
ဋ။ လုပ္ခစား အလုပ္သမားမ်ား ငွားရမ္း အလုပ္လုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမွန္သမွ်တြင္ အလုပ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ညီညြတ္မႈရိွေစရန္အတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာဖြဲ႔စည္းထားေသာ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔ အစည္း ဖြဲ႔စည္းထားရိွရန္။ 
ဌ။ စက္ရံုလုပ္ငန္း စစ္ေဆးေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ မိရုိးဖလာလုပ္ငန္း၊ အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္း၊ လက္မႈလုပ္ငန္း၊ အစုိးရပုိင္ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ ခ်ဲ႔ထြင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။ 
ဍ။ အလုပ္သမား ကာကြယ္ေရးဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈ မွန္သမွ်ကုိ အျပစ္ေပးႏုိင္ေသာ ဥပေဒျပဌာန္းရန္။ 
ဎ။ လုပ္ခလစာမွာ အလုပ္ရွင္က မည္သည့္ ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ိဳးကုိမွ မျပဳလုပ္ရဟု တားျမစ္ေပးရန္။ ဒဏ္ေၾကးႏွင့္ ပယ္အလုပ္ အပါ အဝင္ 
မည္သုိ႔ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ဳိးကုိမွ မျပဳလုပ္ေစရ။ 
ဏ။ အလုပ္သမားမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္တုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီတူညီမွ် ပါဝင္ၾကေသာ စက္ရံုအလုပ္ရံု 
တရားရံုးမ်ားကုိ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရး က႑အားလံုးတြင္ တည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းေပးရန္။ 
 

အပုိင္း င 
 
၄င္းအျပင္ ရုရွားႏုိင္ငံစီးပြားေရးကုိ ဒီမုိကေရစီႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္အလုိ႔ငွာ သြယ္ဝုိက္ေကာက္ခံေသာ အေကာက္အခြန္မွန္သမွ် ပယ္ 
ဖ်က္ေပးရန္ႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားေလ အခြန္တုိးေလ ေကာက္ခံေလျဖစ္ေသာ ဝင္ေငြခြန္စနစ္ကုိ ျပဌာန္းေပးရန္ ရုရွား ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္တစ္ 
အလုပ္ သမားပါတီကေတာင္းဆုိသည္။ 
ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္စနစ္ အၾကြင္းအက်န္မ်ားပေပ်ာက္သြားေစရန္ ပါတီက ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 
 
က။ သီးစားခ၊ ေျမခြန္အပါအဝင္၊ လယ္သမားမ်ားကုိ အခြန္ထမ္းလူတန္းစားအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးေဆာင္ေစေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ မွန္သမွ် 
ဖ်က္သိမ္းေရး။ 



ခ။ လယ္သမားလူတန္းစား၏ စုေပါင္းတာဝန္ရိွမႈကုိ ပယ္ဖ်က္ေရး။ ေျမယာကုိ လြတ္လပ္စြာေပါင္ႏံွေရာင္းခ် ထုခြဲခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ တား 
ျမစ္ထားေသာ ဥပေဒမွန္သမွ် ပယ္ဖ်က္ေရး။ 
ဂ။ သီးစားခ၊ ေျမခြန္ပံုစံျဖစ္ေတာင္းခံထားသမွ်ကုိ ျပန္လည္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး။ သီးစားခ၊ ေျမခြန္အျဖစ္ သိမ္းယူထားေသာ ခရစ္ယန္ 
သာသနာပုိင္ေျမ၊ ပေဒသရာဇ္ပုိင္ေျမတုိ႔ကုိ ျပန္ေပးေရး။ သီးစားခခ်ထားသူေခ်းေငြရယူထားသူ ေျမပုိင္ရွင္ၾကီးမ်ား၊ မႈးမတ္မ်ားကုိ အထူး 
ေျမခြန္သတ္မွတ္စည္းၾကပ္ေရး။ ရရိွေသာ အခြန္ေငြကုိ အထူးျပည္သူ႔ရန္ပံုေငြ အျဖစ္သတ္မွတ္၍ ေက်းရြာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ 
စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ပရဟိတအက်ိဳးကိစၥမ်ားတြင္္ သံုးစြဲရန္။ 
ဃ။ ေအာက္ပါကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ လယ္သမား ေကာ္မတီမ်ား တည္ေထာင္ေရး။ 

၁။ ေျမကြ် န္စနစ္ဖ်က္သိမ္းခ်ိန္တြင္ လယ္သမားတုိ႔ထံမွ သီးစားခ အျဖစ္ အသိမ္းဆည္းခံခ့ဲရေသာ၊ ပုိင္ဆုိင္မႈ လက္လြဲေျပာင္း 
ခ့ဲေသာ ေျမယာမ်ားကုိ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္  ေလ်ာ္ေၾကးျပန္လည္ေပးအပ္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

  
၂။ အေနာက္ပုိင္းေဒသ အူရယ္ ႏွင့္ ေအာ္လ္တုိင္း တုိ႔အပါအဝင္ တျခားေဒသတခ်ဳိ႔တြင္ ဆက္လက္တည္ရိွေနဆဲျဖစ္ေသာ 
ေျမကြ် န္ပုိင္ဆုိင္ေသာ စနစ္ အၾကြင္းအက်န္တုိ႔ကုိ အျပီးအျပတ္ဖ်က္သိမ္းရန္။ 

 
င။ အလြန္မ်ားျပားေသာ ငွားခမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေျမကြ် န္စနစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ စာခ်ဳပ္သေဘာတူညီမႈမွန္သမွ် ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္း 
ေၾကျငာေရးအတြက္ တရားရံုးတုိ႔ကုိ အခြင့္အာဏာတုိးျမွင့္ေပးရန္။ 
 

အပုိင္း စ 
 
ရုရွား ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္တစ္ အလုပ္သမားပါတီသည္ ၄င္း၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ လက္ငင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ရရိွေအာင္ျမင္ 
ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရုရွားႏုိင္ငံ၏ လက္ရိွလူမႈ၊့ ႏုိင္ငံေရး အာဏာကုိ ဆန္႔က်င္ဖက္ျပဳေသာ ေတာ္လွန္ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ 
မွန္သမွ်ကုိ ေထာက္ခံအားေပးသြားမည္။ သုိ႔ေသာ္ အလုပ္သမားလူတန္းစားအား ထိန္းေက်ာင္းဆရာလုပ္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ လူမႈ 
ျပႆနာမ်ား၏ အေျဖသဖြယ္ ပံုေဖာ္ေျပာဆုိေနေသာ ျပဳျပင္ေရး အစီအစဥ္မွန္သမွ်ကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ 
သြားမည္။ 
မိမိတုိ႔ရည္မွန္းထားေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ျပီးျပည့္စံုေအာင္၊ တည္ျငိမ္ေအာင္၊ ေရရွည္တည္တ့ံေအာင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးမွာ သက္ဦးဆံပုိင္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကုိ ျဖိဳဖ်က္ျပီး လူထုက လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထား ေသာ 
ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္တရပ္ကုိ ထူေထာင္ႏုိင္မွသာျဖစ္ႏုိင္မည္ဟု မိမိတုိ႔ ရုရွားဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္တစ္ အလုပ္သမားပါတီက ခုိင္ခုိင္မာမာ 
ယံုၾကည္သည္။ 
 
သိန္းေမာ္ ဘာသာျပန္သည္။ 


