မျှတသ ော
အနောဂတ်တစ်ခုအတွက်
စည််းလု်းရမယ်
IndustriALL ကမဘောလ်းု ဆင
ု ရ
် ော
မဂဂ တတယအကကမ် ညီလောခ
14-15 စက်တင်ဘော ၂၀၂၁

လူငယ်မ ော်းအသ ေါ်
သမျှော်မှန််းခ က်

အနောဂတ်ကငါတအနောဂတ်
ု ို့
အနောဂတ်ကအခု ဲ။
အလုပ်၏ကမ္ဘာသည်
အပမြေအပန

လျင်မမ္န်စာပမပာင််းလဲပနပပ်း

မ္ျာ်းကု

လုပ်ြေနည််းပါ်းမြေင််းနှင ဲ့်

ပမ္
ု ုဆု်း ာ်းပစသည်။
လမ္ှုဖလုပ ်း

ကု

COVID

က်းစက်ပ ာဂါသည်

အလုပ်လက်မ္မ္
ဲဲ့ ျာ်း၊

မ္ပသြေျာမ္ပ

လက်လမ္
ှ ််းမ္မြေင််းမ္ရှမြေင််းတသည်
ု ဲ့

လငယ်မ္ျာ်းအတက်
ာပသာစာြေျျုပ်မ္ျာ်း၊

လငယ်အမ္ျာ်းစုအတက်

ပုမ္ှနမ် ဖစ်ပနသည်။
အလုပ်သမ္ာ်းသမ္ဂဂမ္ျာ်းတင် လငယ်မ္ျာ်း၏ပါ၀င်မ္ှု နည််းပါ်းသည်။ သမ္ဂဂမ္ျာ်းသည် ငယ် ယ်ပသာအသင််း၀င်
မ္ျာ်း

အပနမဖင ဲ့်

၄င််းတ၏သမ္ဂဂ
ု ဲ့
မ္ျာ်းတင်

တက်ကကစာလုပ်ပဆာင်နင
ု မ္
် ညဲ့်ပန ာနှင ဲ့်

အ င််းအမမ္စ်မ္ျာ်း ရှပစ န်နင
ှ ဲ့် ပြေါင််းပဆာင်မ္ျာ်းအပနမဖင ဲ့် သတ၏တက်
ု ဲ့
ကကလှုပ်ရှာ်းမ္ှုနင
ှ ဲ့် တု်းတက်မ္ှုအတက်
အကျျု်းမဖစ်ထန််းပစ န် ဤပြေတ် ပ စ်းပ ကာင််းကု မပန်လည်မပျုမပင် န် တက်ကကစာလုပ်ပဆာင် မ္ည်။
၎င််းသည်ကမ္ဘာတဝှမ္်း် ရှ အလုပ်သမ္ာ်း သမ္ဂဂ လှုပ်ရှာ်းမ္ှုမ္ျာ်း၏ အနာဂတ်ကုပသြေျာပစသည်။
အလုပ်သမ္ာ်းမ္ျာ်းနှငအ
ု ပ
် စ န်၊
ဲ့် လုပ်သမ္ာ်းသမ္ဂဂမ္ျာ်းကုသက်ဆင
1. လူငယ်မ ော်း ည် ဆ်းု ဖြတ်ခ က်ခ
လငယ်အလုပ်သမ္ာ်းအမ္ျာ်းစုသည်

ညို့ ် အြွဲွဲ့၀င်ဖြစ်ရန်သတောင််းဆု ည်။
အလုပ်သမ္ာ်းသမ္ဂဂမ္ျာ်း၏တန်ဖု်းမ္ျာ်းကု

မ္ျှပဝသု်းစဲ ကပပ်း၊

အလုပ်သမ္ာ်းမ္ျာ်း အာ်းလု်းနှင ်ဲ့ သက်ဆုငသ
် ညဲ့် ြေုငမ္
် ာသညဲ့်အလုပ်သမ္ာ်းသမ္ဂဂမ္ျာ်းကု ဆက်လက်
တည်ပဆာက်နင
ု ် န် လငယ်မ္ျာ်း၏ အသမ္ျာ်းက အပ ်းကက်းသည်။ ထဆ
ု ်းု မဖတ်ြေျက်မ္ျာ်းသည်
လငယ် အလုပ်သမ္ာ်းမ္ျာ်း၏ ဆက်လက် ပါ၀င်မ္ှုနင
ှ ဲ့် စုစည််းမ္ှုကု အပထာက်အကမပျု န်နင
ှ ဲ့်
လငယ်မ္ျာ်း အလုပ်နင
ှ ဲ့် သတ၏လ
ု ဲ့
မ္ှုအသုင်း် အဝင
ု ်း် မ္ျာ်းတင်
ကုယ်စာ်းမပျု န်

ဆ်းု မဖတ်ြေျက်မ္ျာ်းြေျမ္ှတသ
် ညဲ့်အြေါ

ကျုပတွေ့ သညဲ့် မပဿနာမ္ျာ်းကု
လငယ်မ္ျာ်းသည်

ပန ာတင်

ရှပန မ္ည်မဖစ်သည်။

2. IndustriALL သည် လငယ်မ္ျာ်းပါဝင်မ္ှု တု်းပာ်းပ ်းအတက် ြေုငမ္
် ာပသာနည််းလမ္််းမ္ျာ်း ဖန်တ်းလမ္ဲ့်
မ္ည်၊ IndustriALL သည် IndustriALL လှုပ်ရှာ်းမ္ှုအာ်းလ်းု တင် လငယ်မ္ျာ်း ပါဝင်မ္ှုရှ န် ၎င််း၏
မ္တ်ဖက်အဖဲွေ့ဝင်မ္ျာ်း အာ်းလ်းု ကု တက်ကကစာတုက်တန််းလမ္ဲ့်မ္ည်၊ GFA
ပစာင ဲ့် ကညဲ့်ပကာ်မ္တမ္ျာ်း နှင ဲ့် ဆု်းမဖတ်ြေျက်ြေျမ္ှတ်ပ ်း လုပ်ပဆာင်ြေျက်မ္ျာ်း တု်းပာ်းလာမ္ည်။
3. လူငယ်မ ော်း ါ၀င်မှုအတွက် ခွတ
ဲ မ််းကက
ု ျွန်ု ်တသတောင်
ု ို့
်းဆု ည်။
ကျွနပ
်ု ်တသည်
ု ဲ့
IndustriALL လှုပ်ရှာ်းမ္ှုမ္ျာ်း၊ GFA ပစာင ဲ့် ကညဲ့်ပလဲ့လာပ ်းပကာ်မ္တမ္ျာ်းနှင ဲ့်
ဆု်းမဖတ်ြေျက်

ြေျသညဲ့်

ဖဲွေ့စည််းပုမ္ျာ်းတင်လငယ်မ္ျာ်းပါဝင်မ္ှုအတက်ြေဲတမ္််း

၂၀%

ကုပတာင််းဆသ
ု ည်။ ဒအမပျုသပ

ာ ြေဲမြော်းဆက်ဆမ္ှု လငယ်ပါဝင်မ္ှုအာ်းပပ်းလမ္ဲ့်မ္ည်မဖစ်သည်။

ထပ ာက်ပစ န်၊

ဤြေဲတမ္််းသည်

သတ်မ္ှတ်ထာ်းပပ်းမဖစ်သငပ်ဲ့ ပ်း

သပကေတအပ အတက်သက်သက် မ္မဖစ်သငပ
ဲ့် ါ။
4. လူငယ်စည််းရု ်းသရ်းလှု ်ရှော်းမှုမ ော်းကက
ု ျွန်ု ်တသတောင်
ု ို့
်းဆု ည်။
အလုပ်သမ္ာ်းသမ္ဂဂမ္ျာ်းသည်ငယ် ယ်ပသာအလုပ်သမ္ာ်းမ္ျာ်းအာ်းကုယ်စာ်းမပျု န်အပလ်းအနက်
ထာ်းပါက IndustriALL Global Union နှင ်ဲ့ ၄င််း၏ပါ၀င်သမ္ျာ်း၏ ပြေါင််းပဆာင်မ္ှုသည်
တကျပသာ

စည််းရု ်း

တကျပသာအ င််းအမမ္စ်မ္ျာ်း၊ လက် ပတွေ့
အြေျန်လုလုပလာက်ပလာက်ရှမြေင််း၊

လှုွေ့ပဆာ်ပ ်းမ္ျာ်းတင်အပထာက်အပပ
ဲ့ ပ်းသငသ
ဲ့် ည်။
တ်ဂျက်မ္ျာ်းနှင ်ဲ့ အလုပ်သမ္ာ်းသစ်မ္ျာ်းကု စုစည််း န်
အလုပ်သမ္ာ်းသမ္ဂဂမ္ျာ်းတင်

ဖဲွေ့စည််းပုနင
ှ ဲ့်

အ င််းအမမ္စ်မ္ျာ်းလုပလာက်မ္ှုမ္ရှသညဲ့်နင
ု င
် မ္ျာ်းကု အာရု စုက်သည်။
5. သေ တွင်း် နှငန
်ို့ င
ု င
် တကောစွမ််းရည်ဖမြှငတ
်ို့ င်သရ်းအစီအစဉ်မ ော်းသတောင််းဆု ည်။
ကမ္ဘာလု်းဆင
ု ် ာအင်အာ်းကု တည်ပဆာက် န်နင
ှ ဲ့် ကျွနပ
်ု ်တ၏အလု
ု ဲ့
ပ်သမ္ာ်းသမ္ဂဂမ္ျာ်းရှ လုပ်ငန််း
ြေင် ပန ာအာ်းလ်းု တင်လငယ်မ္ျာ်း ပါ၀င်ပစ န် ပအာင်မမ္င်မ္ှု

န် ကျွနပ
်ု ်တသည်
ု ဲ့
ကမ္ဘာအနှရှဲ့

အမြော်း

တည်ပဆာက် န်လအ
ု ပ်သည်။

လငယ်

လငယ်စမ္််း ည်မမ္ြှင ဲ့်

အလုပ်သမ္ာ်းမ္ျာ်းနှင ဲ့်
တင်ပ ်းအစအစဉ်

ဆက်ဆပ ်းကု

မ္ျာ်းနှငလ
ဲ့် ငယ်ပညာပ ်းဆုင ် ာအြေငအ
ဲ့် လမ္််းမ္ျာ်း၊

ဖလှယ်ပ ်းအစအစဉ်မ္ျာ်းက

တစ်ဦ်းနှငတ
်ဲ့ စ်ဦ်း

သင်ယ န်နင
ှ ်ဲ့

လငယ်မ္ျာ်းပါ၀င်လာပစ န်

ပုမ္ုပကာင််းမ္န်ပသာ နည််းလမ္််းမ္ျာ်း ဖန်တ်းပပ်းနင
ု လ
် မ္ဲ့်မ္ည်။

6. လူငယ်နင
ှ လ
ူ ယ်အမ ်း မီ်းအကယ်ေမီကက
ု ျွန်ု ်တသတောင်
ု ို့
်းဆု ည်။
ို့် င
လငယ်တက်ကကလှုပ်ရှာ်းသမ္ျာ်းနှင ဲ့် လငယ်အမ္ျျု်းသမ္်းပ ်းလှုပ်ရှာ်းသမ္ျာ်းအာ်း ယု ကည်စတ်ြေျ
ပသာ

ပြေါင််းပဆာင်မ္ျာ်းအမဖစ်မပင်ဆင် န်၊

တည်ပဆာက်ပုနင
ှ လ
ဲ့် ုပလာက်ပသာ

ပလဲ့ကျငမ္
ဲ့် ှု

(စမ္််း ည် မမ္ြှငတ
ဲ့် င်မြေင််း) လုအပ်သည်။ ဤပညာ ပ်မ္ျာ်းကု ပဒသဆုင ် ာနှင ဲ့် အမ္ျျု်းသာ်းအဆငတ
ဲ့် င်
သတ်မ္ှတ် နင
ု သ
် ည်။
ညြှနှုင််းမှုအော်းလ်းု တွငလ
် င
ူ ယ်မ ော်း ါ၀င်မှုကု

7. ကျွန်ု ် တ၏အနောဂတ်
ု ို့
နင
ှ ်ို့ တ် က်၍

ကျွန်ု ်တု ို့

သတောင််း ဆု ည်။
စာြေျျုပ်တင်မ္လုမြေျုမ္ှုနင
ှ ဲ့်
မ္ ကာြေဏမ္ပသြေျာမ္ပ

လုပ်ြေလစာမ္လုမြေျုမ္ှု
ာမ္ှုမ္ျာ်း

နှင ်ဲ့

-

လငယ်မ္ျာ်းသည်

ထပ်တထပ်မ္ျှမဖစ်သည်။

ကျွနပ
်ု ်တသည်
ု ဲ့

ငယ် ယ်ပသာအလုပ်သမ္ာ်းမ္ျာ်းအာ်း လုမြေျုပ ်းနှငယ
ဲ့် ု ကည် စတ်ြေျမ္ှုအနာဂတ်ကု ပမ္ျှာ်လင ဲ့် န်
ပကာင််းမ္န်ပသာအ ည်အပသ်းရှပသာ အလုပ်မ္ျာ်းကု ပတာင််းဆသ
ု ည်။ ၎င််းကပ
ု သြေျာပစ န်
တစ်ြေုတည််းပသာနည််းလမ္််းမ္ှာ

စုပပါင််းသပ

ာတညြေျက်

မ္ျာ်းကု

ညြှနှုင််းမြေင််းနှင ဲ့်

ြှ င််းမြေင််းတတ
အလုပ်အကင
ု ပ
် ပေါ်လစမ္ျာ်းညနှု
ု ဲ့ င် အလုပ်သမ္ာ်းမ္ျာ်းပါဝင်မြေင််း မဖစ်သည်။

8. က ော်း၊ မအသဖခဖ အကကမ််းြက်မှုရ ်တန်ရို့ န်ကျွန်ု ် တသတောင်
ု ို့
်းဆု ည်။
ကျာ်း၊ မ္ အပမြေမပျုအ ကမ္််းဖက်မ္ှုသည်အမ္ှနတ
် ကယ်ရှပနဆဲမဖစ်သည်။ လင်ပင
ု ်း် ဆင
ု ် ာ အပနှာင ဲ့်
အယှက် ပပ်းမ္ှုသည် အလုပ်ြေင်ပန ာမ္ျာ်းနှင ဲ့် ကျွနပ
်ု ်တ၏
ု ဲ့
အလုပ်သမ္ာ်းသမ္ဂဂမ္ျာ်းအတင််း၌
မဖစ်ပာ်း

ပနဆဲမဖစ်သည်။

ကျွနပ
်ု ်တသည်
ု ဲ့

ကျာ်းမ္အပမြေမပျုအ ကမ္််းဖက်မ္ှုကု
အမ္ျျု်းသမ္်းပတအတက်လုမြေျုပန ာမ္ျာ်း

IndustriALL

မ္ှလငယ်မ္ျာ်း၊

မငင််းဆုသည်။
ပုမ္ုမဖစ်လာပစလုသည်။

ကျပနာ်တု ဲ့
ကျွနပ
်ု ်တု ဲ့

သည်

ကျွနပ
်ု ်တ၏အလု
ု ဲ့
ပ်သမ္ာ်း သမ္ဂဂမ္ျာ်း အာ်းလ်းု နှင ဲ့် အလုပ်ြေင်မ္ျာ်းတင် ကျာ်း၊ မ္ပ ်း ာ အသ အမမ္င်
မမ္ြှငတ
်ု ်တု ဲ့ ကုယ်စာ်းမပျုပသာ
ဲ့် င်ပ ်းလှုပ်ရှာ်းမ္ှုမ္ျာ်းကု လုလာ်းပပ်း ILO Convention 190 ကု ကျွနပ
နင
ု င
် အာ်းလု်းမ္ှ အတည်မပျုပပ်း န် ပတာင််းဆသ
ု ည်။

9. ကျွန်ု ် တု ို့ ည်တန််းတူအလု ် မ ော်း၊ တူညသ
ီ
ောလစောနှင်ို့ တန််းတူအခွငအ
်ို့ သရ်းမ ော်းကု သတောင််းဆု
ည်။
မ္ညမ္ျှမ္ှုပ ကာင ဲ့် အမ္ျျု်းသမ္်းငယ်မ္ျာ်းသည်ပုမ္ုလုမြေျုမ္ှုမ္ရှမြေင််း၊ ကျွနပ
်ု ်တ၏
ု ဲ့ စက်မ္လ
ှု ုပ်ငန််းမ္ျာ်းတင်

အလုပ် လုပ်ကုငပ
် နပသာ အမ္ျျု်းသမ္်းငယ်မ္ျာ်း၏ မမ္င်သာမ္ှုကုမမ္ြှငတ
်ဲ့ င် န်နင
ှ ်ဲ့ အမ္ျျု်းသမ္်းမ္ျာ်း၏
အလုပ်အကင
ု မ္
် ျာ်းကု မမ္ြှငတ
ု ဲ့
ု ်ထာ်းသညဲ့်
ဲ့် င် န် အထ်းသမဖင ဲ့် သတအစဉ်အလာအာ်းမဖင
ဲ့် ဖယ်ထတ
အလုပ်မ္ျာ်းတင်လုပ် န် လုအပ်သည်။

10. လူတင
ု ်း် ၏စကော်း ကု သလ်းစော်းရန် ကျွန်ု ် တု ို့ မဂဂမ ော်းကသ
ု တောင််းဆု ည်။
အလုပ်သမ္ာ်း၊

အသက်၊

လမ္ှုပ ်းအဆငအ
ဲ့် တန််း၊

ကျာ်းမ္၊

မ္လ၊

ာသာပ ်းနှင ဲ့်

လင်ပုင်း် ဆုင ် ာတမ္််းညတ်မ္ှု၊

ယဉ်ပကျ်းမ္ှုတပ
ု ဲ့ ကာင ဲ့်

လမ္ျျု်း၊

အလုပ်သမ္ာ်းမ္ျာ်း

ြေဲမြော်းဆက်ဆမ္ှုမ္ရှပသာပန ာတင် IndustriALL နှင ်ဲ့ ၄င််းတနှ
ု ဲ့ င ်ဲ့ သက်ဆုငပ
် သာ ဒမ္ုက က်တစ်နင
ှ ်ဲ့
အာ်းလ်းု ပါဝင်သညဲ့်သမ္ဂဂမ္ျာ်းကု လုလာ်းသည်။ ကမ္ဘာကက်းကု ြေဲမြော်းဆက်ဆမ္ှုကင််းမ္ဲဲ့ပစလုသည်။

11. ကျွန်ု ် တု ို့ ည် ုသကောင််းတဲအ
ို့ လု ်နင
ှ ဘ
ု
်
ို့် ဝမျှတမှုလအ

ည်။

ာသဥတုအကျပ်အတည််း၊ အလုပ်ပလာက၏ အသင်ပမပာင််းမ္ှုနင
ှ ဲ့် မ္ပ

ာမ္ပသြေျာပသာ အလုပ်

အကုငမ္
် ျာ်း တ်းု ပာ်းလာမြေင််း၊ စ်းပာ်းပ ်းတု်းတက်မ္ှုနင
ှ ဲ့် ပလက်ပဖာင််းလုပ်ငန််း တ်းု တက်မ္ှုမ္ျာ်းသည်
ကျွနပ
်ု ်တ၏
ု ဲ့ အနာဂတ်အပပေါ် အဓကသက်ပ ာက်မ္ှုမ္ျာ်းမဖစ်သည်။ အလုပ်ပလာကသည် ပမပာင််းလဲ
ပနသည်။

နည််းပညာအသစ်မ္ျာ်းသည်

ကျွနပ
်ု ်တ၏အလု
ု ဲ့
ပ်နင
ှ ဲ့်

ဝဟန်ြေျက်ကု

တု်းတက်ပစနင
ု သ
် ညဲ့် မဖစ်နင
ု ပ
် မြေ အသစ်မ္ျာ်းကု ပပ်းသည်။ ဒပမပာင််းလဲမ္ှုကုပမ္ာင််းနှငလ
် ုသည်။

12. ကျွန်ု ် တု ို့ ည် အလု ် သလောကနှငို့် ဆက်န ွှယ်သ ော နယ် ယ်မ ော်း၌ စဉ်ဆက်မဖ တ် သလို့က ငို့်
င်ကကော်းသ ်းရန် သတောင််းဆု ည်။
စက်မ္ှုကဏ္ဍတင် အလုပ်လုပ်ပနပသာ လငယ်မ္ျာ်းအာ်း ကျွမ္််းကျင်မ္ှုနင
ှ ဆ
ဲ့် ု်းမဖတ်ြေျက်ြေျ န် တာ၀န်
မ္ျာ်းကုယ န် သတက
ု ဲ့ ုစမ္််းပဆာင်နင
ု ပ
် စ န်မဖစ်သည်။

13. ကျွန်ု ် တု ို့ ည်လင
ူ ယ်မ ော်းအတွက် စည််းရု ်းလှုွဲ့သဆော်သရ်းကအ
ု ော်းသ ်းကူညီရန်
လူငယ်ဆက် ယ
ွ သ
် ရ်း ကွနယ
် က်တစ်ခုကု သတောင််းဆု ည်။
ကျွနပ
်ု ်တ၏အလု
ု ဲ့
ပ်သမ္ာ်းသမ္ဂဂမ္ျာ်းတင် လငယ်မ္ျာ်းပါ၀င်ပစ န် လငယ်အလုပ်သမ္ာ်းမ္ျာ်းရှသညဲ့်
ပန ာ တင်ရှပန မ္ည်ဟု ကျွနပ
်ု ်တယ
ု ဲ့ ု ကည်သည်။ လငယ်ဆက်သယ်ပ ်းကန်ယက်သည် သမ္ဂဂ
မ္ျာ်း၏ အမပျု သပ

ာပဆာင်ပသာ သတင််းစကာ်းမ္ျာ်းကုပဝမ္ျှမြေင််း၊ လငယ်မ္ျာ်းပါ၀င်နင
ု သ
် ညဲ့်

နည််းလမ္််းမ္ျာ်းကု မ္ျှပဝမြေင််းနှင ဲ့် အလုပ်သမ္ာ်းသမ္ဂဂမ္ျာ်းသည် ကမ္ဘာတဝှမ္််းရှ
လငယ်လုပ်သာ်းမ္ျာ်းနှင ဲ့် မ္ည်သဆက်
ု ဲ့
စပ်မ္ရ
ှု ှသည်ကု မပသလမ္ဲ့်မ္ည်။
14. ကျွန်ု ် တု ို့ ည် ကမဘောတစ်ဝမ
ှ ််းရှ အလု ်

မော်းမ ော်းအော်းလ်းု ၏ အခွငအ
ို့် သရ်းကု အောမခသ ော

စ တ်မှတ် ထော်းသ ော အလု ် ခန်အ
ို့ ်မှုစောခ

် မ ော်းကု သတောင််းဆု ည်။

အလုပ်နင
ှ လ
ဲ့် မ္ှုဖလုပ ်းကု ပြေမ္််းပမြောက်ပနပသာ ဖနှပ်ြေျျုပ်မြေယ်ပသာ အလုပ်သမ္ာ်းဥပပဒ မပျုမပင်
ပမပာင််းလဲပ ်းကု ကျွနပ
်ု ်တမငင်
ု ဲ့ ်းပယ်သည်။ အလုပ်၊ ဝင်ပငနှငလ
ဲ့် မ္ှုဖလုပ ်းကု အာမ္ြေပသာ
တု်းတက် ပသာ အလုပ်သမ္ာ်းဥပပဒ မပျုမပင်ပမပာင််းလဲပ ်းကု သပ

ာပပါက် န် IndustriALL

သည် ၄င််း၏ လုပ်ပဖာ် ကုငဖ
် က်အာ်းလ်းု အတက် ပမ္ာင််းနှငအ
် ာ်းတစ်ြေုမဖစ်သငသ
ဲ့် ည်။

15. အပတွေ့အ ကျုနှင ဲ့် အသပညာမ္ျာ်း အဆက်မ္မပတ်ထတ
ု ်လင
ွှ ဲ့် န် ကျွနပ
်ု ်တပတာင်
ု ဲ့
်းဆသ
ု ည်။ ကျွနပ
်ု ်
တသည်
ု ဲ့
ယြေင်မ္ျျု်းဆက်မ္ျာ်းမ္ှ
ကျွနပ
် တာ်တု ဲ့

ရှြေဲဲ့ပသာအ ာအာ်းလ်းု ကု ဆနက
် ဲ့ ျင်မြေင််းမ္ဟုတ်ပါ။ တဖက်တင်

ပြေါင််းပဆာင်မ္ျာ်းနှင ဲ့်

ပဆ်းပန်းမငင််းြေုမြေင််းနှင ဲ့်

ဖလှယ်နင
ု ပ
် သာ

လမ္််းညွှနအ
် စအစဉ်မ္ျာ်း ကု ကညဲ့်လု ကသည်။

အထက်ပဖာ်မပပါအတင
ု ်း် IndustriALL မ္ှ ပဲ့ပု်း န် ပတာင််းဆုလုပါသည်။ ကျွနပ
်ု ်တု ဲ့ ဲ ပြေါင်
်းပဆာင်ပတကု
ဲ့
ပြေေါ် လုပါသည်။ ကျွနပ
်ု ်တသည်
ု ဲ့
အလုပ်သမ္ာ်းမ္ျာ်း၏စမ္််းအာ်းကု တည်ပဆာက်မြေင််းနှင ဲ့်
အလုပ်သမ္ာ်းအြေငအ
ှ အ
်ု ်တ၏သမ္ဂဂ
ု ဲ့
မ္ျာ်း၏
ဲ့် ပ ်း မ္ျာ်းကု သင်နင
ဲ့် တတက ကာကယ်ပပ်းပစလုပါသည်။ ကျွနပ
ဖဲွေ့စည််းတည်ပဆာက်ပု အတင််း၌ ပုမ္ု ပကာင််းမ္န်ပသာ လငယ်မ္ျာ်းပါ၀င်မ္ှု လအ
ု ပ်သည်။
ကျွနပ
်ု ်တလ
ု ဲ့ ငယ်အလုပ်သမ္ာ်းမ္ျာ်းသည် ကျွနပ
်ု ်တ၏
ု ဲ့ ထင်ဟပ်မ္ှုမ္ျာ်းနှင ဲ့် ကျွနပ
်ု ်တ၏
ု ဲ့
ပ်တည်ြေျက်မ္ျာ်းကု
မပန်လည် မပျုမပင် န်လုအပ်သည်။ ဤသမပျုလု
ု ဲ့
ပ် န် ကျွနပ
်ု ်တသည်
ု ဲ့
၎င််းပန ာမ္ျာ်းကုရင
ှ သ
် န်နင
ု ပ
် စ န်
လုအပ်ပသာ အ င််းအမမ္စ်မ္ျာ်းနှင ဲ့် အြေငအ
် ငယ်မ္ျာ်းအတက် ပန ာြေျထာ်းပပ်းပသာ
ဲ့် ာဏာရှသညဲ့လ
ပန ာမ္ျာ်းပတာင််းဆုသည်။ ကျွနပ
်ု ်တသည်
ု ဲ့
ပဒသတင််းနဲ န
ု င
် တကာအဆငပ
ု ်ဲ့
ဲ့ င
ဲ့် တမ္ှာ ကယ

ာသာကုယ်

ပဖာ်မပလုသည်။ ဤပလက်ပဖာင််းမ္ျာ်းကု IndustriALL နှင ဲ့် ၄င််း၏ တဲဖက်ကုမ္ပဏမ္ျာ်းမ္ှ
တ ာ်းဝင်အသအမ္ှတ် မပျုပစလုသည်။
IndustriALL နှင ဲ့် ၄င််း၏ တဲဖက်ကုမ္ပဏမ္ျာ်းသည် ပဒသတင််းနှငန
ု င
် လ်းု ဆုင ် ာ လငယ်စာ င််းစစ်မ္ျာ်း
ဲ့် င
ဦ်းစာ်း ပပ်း ပဆာင် က်သငသ
ှ ဲ့်
ဲ့် ည်၊ ၎င််းသည် ပဒသတင််းလငယ်မ္ျာ်း၏ လုပ်ငန််းအဆငန
ဲ့် င
နင
ု င
် လု်းဆုင ် ာအဆငန
်ဲ့ င
ှ ်ဲ့ တဖ
ဲ က်မ္ျာ်းတင် လငယ်ဖဲွေ့စည််းတည်ပဆာက်ပုကု လှုွေ့ပဆာ်ပပ်းသည်။

ဆာဟာ နယ်ပုင်း် ပဒသအတက်
ပကာ်မ္တကု လည်ပတ်ပစ န်နင
ှ လ
ု င
် အဆင၊ဲ့် ပဒသဆုင ် ာနှင ဲ့် ကမ္ဘာလု်းဆင
ု ် ာ
ဲ့် ငယ်မ္ျာ်းဖဲွေ့စည််းပုကု နင
အဆငမ္
ု ် န်အတက် IndustriALL သည် ပ ်းြေျယ်ထာ်းပသာ SSA လငယ်ပကာ်မ္တကု
ဲ့် ျာ်း၌ တည်ပထာင်နင
IndustriALL နှင ဲ့် ၄င််း၏တဲဖက်ဖဲွေ့စည််းပုမ္ျာ်းတင် ပါ၀င်ပစ န် ပသြေျာပစ န် အာ်းထုတ် မ္ည်။
IndustriALL နှင ်ဲ့ ၄င််း၏ တဲဖက်ကုမ္ပဏမ္ျာ်းသည် မပည်ပထာင်စု၏ ဆု်းမဖတ်ြေျက်ြေျမြေင််းလုပ်ငန််းစဉ်မ္ျာ်း

အပါ အ၀င် အလုပ်သမ္ာ်းလှုပ်ရှာ်းမ္ှုမ္ျာ်းတင် တက်ကကစာ ပါ၀င်နင
ု ပ
် စ န်နင
ှ ်ဲ့ လူငယ် အလုပ်သမ္ာ်းမ္ျာ်း၏
စမ္််း ပဆာင် ည် နှင ်ဲ့ အ ည်အြေျင််းမ္ျာ်း ဖွေ့ ပဖျု်းတု်းတက်ပစ န် ည် ယ်ြေျက်ရှရှနှင ်ဲ့ သတရှရှကကျု်းပမ္််း
ပဆာင် က် မည်ဖြစ်သည်။ ပဒသဆုင ် ာအဆငရ
ဲ့် ှ အလုပ်အမ္ှုပဆာင်ပကာ်မ္တသည်
လူငယ်ကိုယ်စ ားလှယ်မ ားကို သင်ယူရန် သငလ
် လ သ
် လို အခ န်တိုငား် ြတ်လခေါ်ရန်
ထည်သွငား် စဉားစ ားသငသ
် ည်။

