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 (၁) အစီအစဥမ္်ား 

ေခါင္းစဥ္၊       

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ ္ - 

ပထမအၾကိမ ္သမိုင္း၀င္ညီလာခ ံ

ေန႔ရက ္   ၂၉ - ၃၀ ရက ္ဧျပီလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ 

တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္သူမ်ား  AFFM ညီလာခ ံျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတ ီ

ဖိတ္ၾကားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား  

အေျခခံအေသးစားလယ္လုပ္သူမ်ားႏွင္ ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမားသမဂၢ 

မွတ္ပံုတင္ျပီး (ပံုစံ ၇) ၃၈၉ ဖြဲ႔၊ ျမိဳ႔နယ္အဆင့္ မွတ္ပံုတင္ျပီး (ပံုစံ ၆) ၆၉ ဖြဲ႔၊ 

တင္ထားဆ ဲ၁၆၃ ဖြဲ႔၊  

ေနရာ။    ေ၀ါျမိဳ႔နယ္ စည္ပင္သာယာခမ္းမ၊ ပခဲူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ 

တက္ေရာက္သူအေရအတြက္ အေျခခံသမဂၢေပါင္း ၆၂၁ ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၁၁၅၂ ဦး၊  

(၂) ေနာက္ခံအက်ဥ္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားႏွင္ ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသ 

အသီးသီးရိ ွ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင္ ့ ကရင္ျပည္နယ၌္ ၂၀၁၁ခုႏွစ ္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ မွ ၂၆ 

ရက္ေန႔အထိက်င္းပခဲ႔ေသာ အစည္းအေ၀းတြင ္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ခဲ႔ 

ပါသည္။  

ယခုအခါတြင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားႏွင္ ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ တိုင္းႏွင္ ့

ျပည္နယ ္ ၁၂ ခု ၌အေျခခံသမဂၢေပါင္း ၆၂၈ ဖြဲ႔၊ အဖြဲ႔၀င္အင္အားစုစုေပါင္း ၅၁၈၉၀ ေက်ာ္ (အမ်ဳိးသမီး ဦးေရ 

၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ အပါအ၀င ္) ရိွလာခဲ႔ျပီျဖစ္သည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဒီမိုကေရစစီံနစ္သို႔ တျဖည္းျဖည္း အသြင ္

ကူးေျပာင္းႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားႏွင္ ့ စိုက္ပ်ဳိးေရး 

အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ အခက္အခအဲၾကပ္အတည္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာအား ေတြ႔ၾကံဳရင္ဆုိင ္

ေနရေပသည္။ လြန္ခဲ႔သည့္ႏွစ ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ ္ အတြင္းၾကံဳေတြ႔ရသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျပိဳကြဲလုမတတ ္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ႔ရ 

သည့္ စိမ္ေခၚမႈမ်ားအား AFFM ၏ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ရွင္းလင္းတိက်သည့္ သတင္းဖလွယ္မႈ၊ ေခါင္းေဆာင ္



 

3 
 

မ်ား စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားမ ွ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း အတိအက်ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ျဖင္ ့ ေက်ာ္လႊား 

ျဖတ္သန္း ေအာင္ျမင ္ခဲ႔ေပ သည္။ AFFM အေနျဖင္ ့အေျခခ ံလူမႈအက်ဳိးစီးပြား ညီမွ်မႈ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက ္

ဒီမိုကေရစ ီ စံခ်ိန္စံညႊန္း မ်ားႏွင့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနသလိ ု ဆက္လက၍္ လြတ္လပ္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ ္

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အျဖစ ္ရပ္တည္လွ်က ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။   

ဤအသြင္းကူးေျပာင္းကာလအတြင္း စံနစ္က်သည့္ ဒီမိုကေရစီေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

အျပည့္အ၀ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ အစုအဖြဲ႔တရပ္အျဖစ္ရပ္တည္ရန္ 

လိုအပ္သည္ဟု ယံုၾကည္ေပသည္။ သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ရရိွခဲ႔သည့္ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈအေတြ႔အၾကံဳ၊ 

အသင္းအဖြဲ႔ျဖင့္ စုေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မႈ၊ ထူးျခားသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈစသည့္ အေျခအေနတို႔အေပၚတြင္ AFFM ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ဤအခ်ိန္သည္ လူမႈအက်ဳိးစီးပြား 

ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ဖက္အျဖစ ္ လူမႈအက်ဳိးစီးပြား ညီမွ်မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန ္

AFFM၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခခံဥပေဒအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ မူ၀ါဒမ်ား လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ ္

အတည္ျပဳျခင္း၊ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမြးထုတ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သင့္ျပီျဖစ၍္ ဤပထမအၾကိမ ္

သမိုင္း၀င ္ညီလာခံၾကီးေခၚယူႏိုင္ရန ္ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္သည္။  

(၃) ညီလာခ ံအခင္းအက်င္း  

      

ပထမေန႔ ( ၂၉ ရက ္ဧျပီလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္)  
သဘာပတိအဖြဲ႔  
ေဒၚသန္းသန္းေဌး (မေကြးတိုင္း) 
ဦးမ်ဳိးျမင္ ့(ဧရာ၀တီတိုင္း) 
ဦးခင္ေမာင္ဦး (မြန္ျပည္နယ)္  

အခမ္းအနားမွဴး 
ေဒၚဇာလီေအး (ခ်င္းျပည္နယ)္ 
ေဒၚျငိမ္းျငိမ္းဦး (ရခိုင္ျပည္နယ)္ 

 

-  စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း 
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(က) အဖြင့္အမွာစကား  

(၁) ညီလာခ ံ သဘာပတ ိ

ေဒၚသန္းသန္းေဌး (မေကြးတိုင္း) 

 

 

(၂) Brother Dr Abdul Hidarat Greenfield  

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ,္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစားေသာက္ကုန္ထုတ္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ ္ - 
အာရွပစိဖိတ္ေဒသ ၊ 

   

(၃) Brother Nobuhiro Nakata  

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ ္ ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစားေသာက္ကုန္ထုတ္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ ္ - 
ဂ်ပန္ဌာနခြဲ၊  

 

(၄) Mr Steve Marshall  
ဆက္သြယ္ေရး အရာရိွ၊ အိုင္အယ္အိ ု(ရန္ကုန)္ 
 
(ခ) ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ 

(၁) စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင္႔ဥယ်ဥ္ျခံအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာစိမ္ေခၚမႈ၊  
Sister Sue Longley, စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင္ ့ ဥယ်ဥ္ျခံလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တာ၀နခ္ံ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
စားေသာက္ကုန္ထုတ ္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ 
 
(၂) စားေသာက္ကုန္လံုျခံဳမႈႏွင့္ အာမခံခ်က္ရိွသည့္ စားေသာက္ကုန္စံနစ္ 
Brother Hiroshi Ogawa, အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ စိုက္ပ်ဳိးေရး ၊ သစ္ေတာႏွင္ ့
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းသမ၀ါယမလုပ္ငန္းစ ုလုပ္သားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊  
 

(၃) ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင္ ့စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ စိမ္ေခၚမႈ၊  

ဦးဇာနည္ေသြး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ AFFM  
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(ဂ) အစီရင္ခံတင္ျပမႈ 

(၁) AFFM အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊  

ေဒၚႏွင္း၀င္းေအာင္၊ လက္ေထာက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ AFFM 

(၂) AFFM အဖြဲ႔၀င္အင္အားဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာ 

ဦးၾကည္ဦး၊ အတြင္းေရးမွဴး - အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန AFFM 

(၃) AFFM ဘ႑ါေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ 

ဦးစန္းျမင့္၊ ဘ႑ါေရးမွဴး - AFFM      

 

ပထမေန႔ညေနပိုင္းအစီအစဥ ္

အလွည့္က်သဘာပတ ိ 

ေဒါက္တာခြန၀္င္းေသာင္း (ကခ်င္ျပည္နယ)္ 

ေဒၚေႏြေႏြဦး (ပခဲူးတိုင္း) ၊  

ေနာ္အခဲ ု(ကရင္ျပည္နယ)္ 

 

အခမ္းအနားမွဴး 

မိခ်ဳိခ်ဳိစန္း (မြန္ျပည္နယ)္ 

ေဒၚဇာလီေအး(ခ်င္းျပည္နယ)္

(ဃ) အဓိက လုပ္ငန္းက႑မ်ားဆိုင္ရာ အစီရင္ခံတင္ျပမႈ 

(၁) ေျမယာက႑ ႏွင့္ ႏွစ္ပါတ္လည္ အစိုးရ အသံုးစရိတ ္ 

ဦးစိန္ေဌး ၊ AFFM စီးပြားေရး သုေတသနဆိုင္ရာ အၾကံေပး။  

(၂) စားေသာက္ကုန္လံုျခံဳမႈႏွင့္ အာမခံခ်က္ရိွသည့္ စားေသာက္ကုန္စံနစ္ 

ဦးေက်ာ္၀င္း၊ အတြင္းေရးမွဴး - ပညာေပးဌာန 

(၃) က်န္းမာျပီးလုံျခံဳေဘးကင္းသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ သေဘာတရား 

ေဒၚသန္းသန္းေဌး - ဥကၠဌ  

(၄) ကန္ထရိုက္စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စိမ္ေခၚမႈ 

ေဒၚၾကည္ၾကည္စမ္း - အမ်ဳိးသမီးေကာ္မတ၀ီင ္ 

(၅) အမ်ဳိးသမီး လုပ္ငန္းခြင္သာတူညီမွ်မႈႏွင္ ့အမ်ဳိးသမီးမ်ား အသ ံ
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ေဒၚေအးသီခိုင္၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ တြဲဖက္တာ၀န္ခ ံ 

(၆) လူငယ္အလုပ္သမားသမဂၢေခါင္းေဆာင္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးက႑ 

ေဒၚျဖဴျဖဴေအး၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ သတင္းစုေဆာင္းေရးဌာန 

(၇) ခိုင္မာသည့္ AFFM ျဖစ္ေျမာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ ္

ဦးဇာနည္ေသြး ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊  

ပထမေန႔ျပီးဆံုး၊  

 

ဒုတိယေန႔ (၃၀ ရက ္ဧျပီလ ၂၀၁၄)  

သဘာပတိအဖြဲ႔၀င ္

ဦးမ်ဳိးလြင ္(ပခဲူးတိုင္း) 

ေဒၚမိခင္ခင္စိုး (ကရင္ျပည္နယ)္ 

ေဒၚလွဥမၼာခင ္(ရန္ကုန္တိုင္း)  

အခမ္းအနားမွဴး 

ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိငယ ္(ကခ်င္ျပည္နယ)္ 

ေဒၚရီရီေဌး (ရွမ္းျပည္နယ)္  

 

- စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း  

(က) သဘာပတိအဖြင့္အမွာစကားျဖင္ ့စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊  

(ခ) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းအား အက်ယ္တ၀င့္ေဆြးေႏြးျခင္း၊  

ဦးဇာနည္ေသြး ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ ္ 
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(ဂ) ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းျဖင္း၊  

(ဃ) အလုပ္အမႈေဆာင ္၁၅ ဦးေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း၊  

(င) ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခ ံ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင ္ ၁၅ ဦး အစည္းအေ၀းျပဳလုပ၍္ 

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ၊္ ဥကၠဌ၊ ဒုဥကၠဌ၊ လက္ေထာက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဘ႑ါေရးမွဴး 

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း၊  

(စ)  စာရင္းစစ္ခ်ဳပ ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း၊  

(ဆ) IUF – AFFM ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊  

(ဇ) ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခ ံဥကၠဌ ေဒါက္တာဦးခင္ေမာင၀္င္း အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊  

(စ်) ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခ ံအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ ္ဦးဇာနည္ေသြး အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊  

(ည) ဒုတိယေန႔ အစီအစဥ္ျပီးဆံုးျခင္း  

(၄) ညီလာခ ံတက္ေရာက္သ ူကိုယ္စားလွယ ္အမည္စာရင္း 

- လစဥ္ေၾကးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ထားသည့္ အေျခခံသမဂၢ ၃၈၉ ဖြဲ႔မွ၊ ကိုယ္စားလွယ ္၇၇၈ ဦး၊ ( အေျခခံသမဂၢ 

တဖြဲ႔လွ်င ္မတဲမႏဲွဳန္းျဖင္ ့အစိမ္းေရာင ္ရင္ထိုးရရိွသ ူ၃၈၉ ဦး ႏွင့္ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ ္အ၀ါေရာင ္၃၈၉ ဦး) 

- အဖြဲ႔၀င္ လစဥ္ေၾကး မေပးသြင္းသ ူ၃၇၄  ဦး (အ၀ါေရာင ္ရင္ထိုး - မေဲပးခြင့္မရွ)ိ  

- ညီလာခ ံျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတ၀ီင္မ်ား ႏွင္ ့ပါ၀င္ကူညီသူမ်ား ( အျပာေရာင ္ရင္ထိုး ) 

- အထူးဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင္ ့ႏိုင္ငံတကာ ဧည့္သည္မ်ာ. ( အနီေရာင ္ရင္ထိုး)  
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တိုင္းႏွင္ ့ျပည္နယ္အလိုက ္တက္ေရာက္သ ူကိုယ္စားလွယဇ္ယား   

 

(၅) ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမ ွ ဆပ္ေကာ္မတ ီ ၅ ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတာ၀န ္

ေပးအပ္ခဲ႔သည္။  

(၁) ကိုယ္စားလွယ္စီစစ္ေရးေကာ္မတ ီ

(၂) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မတ ီ

(၃) ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မတ ီ

(၄) ဘ႑ါေရးေကာ္မတ ီ

(၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတ ီ

ဆပ္ေကာ္မတီတာ၀န္မ်ား - 

(၁) ကိုယ္စားလွယ္စီစစ္ေရးေကာ္မတ ီ

0 50 100 150 200 250

ကခ်င္ျပည္နယ္

ရွမ္းျပည္နယ္

ကရင္ျပည္နယ္

မြန္ျပည္နယ္

တနသၤာရီတိုင္း

ရန္ကုန္တိုင္း

ဧရာ၀တီတိုင္း

ပခဲူးတိုင္း

မေကြးတိုင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္

မႏၲေလးတိုင္း

စစ္ကိုင္းတိုင္း
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ဤေကာ္မတီတြင ္ ေဒၚသန္းသန္းေဌး၊ ဦးေက်ာ္၀င္း၊ ဦးေစာလြင္၊ ေဒၚၾကည္ၾကည္စန္း၊ ေဒၚေႏြေႏြဦးႏွင္ ့

ဦးမ်ဳိးလြင္တို႔ တာ၀န္ယူၾကပါသည္။  

ဤေကာ္မတီသည္ အဖြဲ႔၀င္ သမဂၢမ်ားသို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဖိတ္ၾကားျခင္း၊ မတ္လ ေနာက္ဆံုးရက္အတြင္း 

ဖိတ္စာ၊ ညီလာခံစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းႏွင္ ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္း ေပးပို႔ျခင္းႏွင္ ့

လက္ခံရရိွျခင္းရိွမရိ ွအတည္ျပဳျခင္းတို႔ျပဳလုပ္သည္။  

ဤေကာ္မတီသည္ အဖြဲ႔၀င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္း စသည္တို႔ 

အေပၚတြင ္ ျပန္လည္၍သံုးသပ္တင္ျပျခင္း၊ ေထာက္ျပျခင္း၊ မိမိတို႔ အယူအဆအား တင္ျပျခင္းတို႔အျပင ္

ကုိယ္စားလွယ ္ ၂ ဦးအမည္စာရင္းအား ကိုယ္စားလွယ္စီစစ္ေရးေကာ္မတီသို႔ ၁၄ ရက္အတြင္း 

ျပန္လည္ေပးပို႔ရန ္တြန္းအားေပးသည္။  

ညီလာခ ံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အဖြဲ႔၀င္အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းသည္ ဖိတ္စာလက္ခံရယူႏိုင္ျပီး ကိုယ္စားလွယ ္၂ ဦး 

ေရြးခ်ယ္ေစလႊတႏ္ိုင္ေသာလည္း တဦးသာလွ်င္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေရြးေကာ္တင္ေျမွာက္ပြဲတြင္ မေဲပးႏိုင္သည္။  

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္  ဤေကာ္မတီမ ွတက္ေရာက္လာသ ူကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမည္စာရင္း 

အား စီစစ္၍ အလုပ္အမႈေဆာင္ေရြးေကာ္ပြဲအတြက ္ မေဲပးႏိုင္ခြင့္ရိွသ ူ အမည္စာရင္းပါ ေနာက္ဆံုး 

အတည္ျပဳခ်က္ရယူသည္။  

(၂) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မတ ီ

ဤေကာ္မတီတြင ္ ေဒၚႏွင္း၀င္းေအာင္၊ ဦးခင္ေမာင္ဦး၊ ဦးေမာင္ေမာင္ျမင္ ့ ႏွင္ ့ ဦးစန္းျမင့္တို႔ တာ၀န္ယ ူ

ၾကပါသည္။  

ဤေကာ္မတီသည္ အဖြဲ႔၀င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ ွ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ား၊ 

ပုဒ္မမ်ားအား စံနစ္တက် အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပျပီး အလံုးစံုနားလည္ေစရန္ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္သည္္။ 

အဖြဲ႔၀င္သမဂၢမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူျပီး ေနာက ္ ေကာ္မတီမ ွ အေသးစိတ္ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျပီး 

ေနာက္ဆံုးအဆင္ ့မူၾကမ္းေရးဆြဲျပဳစုသည္။  

(၃) ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မတ ီ

ဤေကာ္မတီတြင ္ဦးမ်ဳိးျမင့္၊ ေဒၚႏွင္း၀င္းေအာင္တို႔ တာ၀န္ယူၾကပါသည္။  

ဤေကာ္မတီသည္ ေအာက္ပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အေသးစိတ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျပီး အဖြဲ႔၀င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
အၾကံျပဳခ်က္အား ၾကိဳတင္ရယူသည္။  

- လယ္ယာေျမဆိငု္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင္ ့အစိုးရ အသံုးစရိတ ္

- စားေသာက္ကုန္လံုျခံဳမႈႏွင္ ့အာမခံခ်က္ရိွသည့္ စားေသာက္ကုန ္ျဖည့္ဆည္းမႈ 
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- ရာသီဥတ ုအေျပာင္းအလအဲေပၚ လိုအပ္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ 

- စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑၌ အစိုးရ၏ ႏွစ္ပါတ္လည္ အသံုးစရိတ ္

- အမ်ဳိးသမီးမ်ား တန္းတူညီမွ်မႈႏွင္ ့AFFM တြင ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အသ ံ

- လူငယ္သမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေရးက႑ 

- က်န္းမာျပီးလံုျခံဳေဘးကင္းသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ က႑ 

- ခိုင္မာသည့္ AFFM ျဖစ္ေပၚေရး လုပ္ငန္းစဥ ္

တို႔ ပါ၀င္သည္။ 

(၄) ဘ႑ါေရးေကာ္မတ ီ

ဤေကာ္မတီသည္ ေကာ္မတီတိုင္း သံုးစြဲေငြမ်ား စံနစ္တက်ရိွေစရန္ႏွင္ ့ တာ၀န္ခံမႈ အျပည္အ၀ရိွေစရန ္
ကူညီေဆာင္ရြက္သည္။ 

 (၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတ ီ

ဤေကာ္မတီသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ကတည္းက စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္။ 
ဤေကာ္မတမီွ ပခဲူးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရႏွင္ ့ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားရယူသည္။ ညီလာခံတြင ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ၾကိဳဆိုေနရာခ်ထားျခင္း၊ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္း ႏွင့္ ညီလာခ ံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႔စြာသြားလာႏိုင္ေရးအတြက ္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သည္္။   

ံံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစားေသာက္ကုန္ထုတ္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင္ ့ အနီးကပ ္ ညွိႏိုင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဇာနည္ေသြးမ ွအဖြဲ႔၀င ္၅ ဦးပါ၀င္ေသာ 

အဖြဲ႔တဖြဲ႔အား ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ခဲ႔သည္။ မရိုဒီဒင္ႏွင္ ့ မဇာလီေအးတို႔အား ႏိုင္ငံတကာ ဧည့္သည္မ်ားအား 

ဘာသာျပနလ္ုပ္ငန္းႏွင္ ့ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား တာ၀န္ေပးအပ္ျပီး၊ ဦးၾၾကည္ဦး အေနျဖင္ ့

အေထြေထြၾကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေစရန ္ တာ၀န္ေပးအပသ္ည္။ မျငိမ္းျငိမ္းဦးႏွင္ ့ မနန္းခင္ေမႊး 

တို႔အား ေငြထုတ္ေငြသြင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေငြစာရင္းကိုင္တာ၀န္ေပးအပသ္ည္။  

(၆) ညီလာခ ံ

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင္ ့ 

အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင္ ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံသို႔ ၾကြေရာက၍္ ခ်ီးျမွင့္မည္ဟ ု ယံုၾကည္ခဲ႔ 

ေပသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရႏွင္ ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင္က့ိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ႔ျခင္းမရိွပ ဲတိုင္းအဆင္ ့

အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။  

- ညီလာခံအဖြင္ ့

ညီလာခံသဘာပတ ိ၊ IUF AP အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ IUF JCC အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင္ ့

ILO ရန္ကုန ္ဆက္သြယ္ေရးအရာရိွတို႔မ ွအဖြင့္အမွာစကား အသီးသီး ေျပာၾကားၾကသည္။ 
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- ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ 

Ms Sue Longley ( အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စားေသာက္ကုန္ထုတ္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ 

စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင္ ့ ဥယ်ဥ္ျခ ံ က႑ အရာရိ)ွ မွ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင္ ့ ဥယ်ဥ္ျခံအလုပ္သမားမ်ားအေပး 

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စိမ္ေခၚမႈအား ရွင္းလင္းတင္ျပမႈအေပၚတြင ္ AFFM အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ လယ္ယာေျမ 

သိမ္းဆည္းျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥ၊  ေျမယာလြတ္လပ္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင္ ့ စိုက္ပ်ဳိးေရး အလုပ္သမား 

မ်ား အေျခခံအခြင့္အေရးအား ေလ့လာသိရိွရပါသည္။  

 

Mr Hiမoshi Ogawa (ဂ်ပန္ႏိုင္င ံ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ သစ္ေတာႏွင္ ့ ငါးဖမ္းသမ၀ါယမလုပ္ငန္းစ ု

အလုပ္သမားမ်ား သမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ ္ - Noh Dan Roh ) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မွ 

စားေသာက္ကုန္လံုျခံဳမႈႏွင္ ့ အာမခံခ်က္ရိွသည့္ စားေသာက္ကုန္စံနစ္ဆိုင္ရာ နည္းပညာရပ္မ်ား၊ 

ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ႔သည္။  

AFFM အဖြဲ႔၀င္မ်ားအေနျဖင္ ့ လက္ရိ ွ ႏိုင္ငံစံုေက်ာ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ( ကုမၸဏီ ) မ်ား၏ အေျခအေန၊ 

လယ္ယာမဲ႔မ်ား တဦးခ်င္းအေနအထားမွ သမ၀ါယမစုဖြဲ႔ႏိုင္မႈအေပၚ တိုက္တြန္းအားေပးမႈမ်ား၊ သင့္တင့္ 

မွ်တသည့္ ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားမွ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္မ်ား 

ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖၚသင့္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရိွရပါသည္။   

 

ဦးဇာနည္ေသြး ( AFFM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ) မွ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည့္ 

ရွင္းလင္းတင္ျပမႈျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံမ ွအေသးစားလယ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမားမ်ား အေပၚ စိမ္ေခၚခ်က္မ်ား၊  

- လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေျမ သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား 

- လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေျမ လြတ္လပ္ခြင့္၊ 

- လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားပါ၀င္သည့္္ လယ္ယာေျမဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး 

- လယ္ယာေျမအား စြမ္းအားျပန္လည္ျဖည့္တင္းေရးဆိုင္ရာ အသိပညာ အားနည္းမႈ 

- သီးႏွံေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိးမႈ 
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- ေဘးအႏၠရာယ္ႏွင္ ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းခြင၌္အႏၠရာယ္မကင္းသည့္ စြန္႔စား ေနထိုင ္ လုပ္ကိုင ္

စားေသာက္မႈ 

- စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမားမ်ား အာဟာရခ်ဳိ႔တဲ႔မႈႏွင္ ့၀င္ေငြ အလြန္အမင္းနည္းပါးမႈ၊  

- ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ျဖင္ ့စိုက္ပ်ဳဴိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားက႑ 

- အေသးစားလယ္လုပ္သူမ်ား ဗဟုသုတနည္းပါးမႈ 

တို႔အား အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ႔သည္။ 

  

အဓိက လုပ္ငန္းက႑မ်ားဆိုင္ရာ အစီရင္ခံတင္ျပမႈ 

AFFM မွ ျမန္မာႏိုင္င ံ အစိုးရမ ွ ႏွစ္ပါတ္လည္ ရ/သံုးေငြႏွင္ ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑အေပၚအသံုးခ်မႈဆိုင္ရာ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား တင္ျပသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးမျပဳလုပ္ခင္ကတည္းက ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စံနစ္ျဖင္ ့ ႏိုင္ငံ၏ 

စီးပြားေရးအား တည္ေဆာက္ရန ္တရား၀င ္အတည္ျပဳခဲ႔ျပီးျဖစ္သည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွစတင၍္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ 

ေဒသတြင္း ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ စပါး၊ ေျပာင္းႏွင္ ့ ပအဲမ်ဳိးအစား ၇ မ်ဳိး အား ၂၁ ႏွစ ္ နီးပါး 

ေရာင္းခ်ခြင္ ့ဥပေဒ အား ျပန္လည္ဖြင့္ေပးခဲ႔သည္။ တဆက္ထတဲြင ္လယ္ယာေျမ စံုစမ္းေရး ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျပီး 

(လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား အပါအ၀င)္ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ စံနစ္ တရပ္ထူေထာင္းျခင္း၊ ပုဂၢလိျက 

လယ္ယာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေပၚထြန္းလာေစရန ္ စသည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင ္

ရန္ ဥပပေဒမ်ား ျပန္လည္ ျပငဆ္င္ခဲ႔သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရိွရသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ထိုေျပာင္းလမဲႈမ်ားသည္ 

ျမန္မာ့လယ္ထုတ္ကုန္က႑ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္အထ ိ လံုေလာက္မႈမရိွခဲ႔ပါ။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးရင္း 

ေၾကြးျမီတင္ရိမွႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ စသည္တို႔အျပင ္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ကုန္စည္ ထုတ္လုပ ္

ႏိုင္သည္အထ ိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလႏဲိုင္မႈလည္းမေတြ႔ရိွခဲ႔ပါ။ ထိုအတြက္ေၾကာင္ ့ ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး 

က႑အား ျခံဳငံုသံုးသပ္ပါက ေစ်းကြက္စီးပြားေ၇း အသြင္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ေျပာင္းလမဲႈ မေတြ႔ရိွခဲ႔ပါ။  

စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑အတြက ္ေအာင္ျမင္သည့္ အေရးပါေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ အစိုးရမ ွအျပည့္အ၀ ျဖည့္ဆည္း 

ေဆာင္ရြက္မွသာျဖစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  
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စိုက္ပ်ဳိးမႈက႑ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလတဲည္ေဆာက္ရာတြင္မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ရမည့္ 

အရာမ်ားမွာ ထုတ္လုပ္မႈ ၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏွဳန္းႏွင္ ့သုေတသနဌာနမ်ား၊ ပညာျဖန္႔ျဖဴးရာဌာနမ်ား 

အေနျဖင္ ့အျခားအေရးပါသည့္ က႑မ်ားနွင့္အတ ူစံနစ္တက် အသက၀္င္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။  

လက္ရိွကာလတြင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစံနစ္သို႔ ဥၤးတည္ ေျ ပာ င္ းလဲ ခ်ိ န္ တြ င္  ္ လယ္ယာ 

စိုက္ပ်ဳိးေရးကုန္လုပ္သည့္က႑တြင ္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာေစရန ္ အေရးၾကီးသည့္ 

အတြက ္မျဖစ္မေနျပဳျပင္ရမည့္အရာမွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင္ ့အဓိကလိုအပ္သည့္္ အေျခခ ံတည္ေဆာက္မႈ 

မ်ား ေျပာင္းလရဲန္လိုအပ္ေပသည္။  

လက္ရိွျမန္မာ ့လယ္လုပ္သူမ်ား၏ပကတအိေျခအေန 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လယ္လုပ္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာရိ ွ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္အင္အားစ ု

မ်ားႏွင္ ့မတူပ ဲကြဲျပားျခားနားသည့္ အသြင္သ႑ာန္ျဖင္ ့လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနေပသည္။ ကုန္စည္ ထုတ္လုပ ္

ရာတြင ္ ကိုယ္ပိုင္လယ္ယာျေမေပၚတြင ္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္အားႏွင္ ့ အရင္းအားျဖည့္သြင္း၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက ္

ၾကသည္္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္လုပ္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ဓါးမဦးခ  ် ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းခဲ႔သည့္ လယ္ယာေျမအေပၚ 

ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခြင္ဆ့ိုင္ရာ အခြင့္အေရးမရိွသည္ကိ ု နားလည္မႈနည္းပါးေပသည္။ အားလံုးေသာ လယ္ယာလုပ္ကိုင ္

စားေသာက္သူမ်ားအားလံုးသည္ သီးေထာက္သီးစားအသြင္ျဖင့္သာ လုပ္ကုိင္ေနရျပီး အခ်ိန္မေရြး စိုက္ပ်ဳိး 

လုပ္ကိုင္ေနမႈအား ဖက္သိမ္းခံရႏိုင္သလိ ုအျခားနည္းျဖင္ ့အသံုးခ်ရနအ္တြက ္အသိမ္းဆည္းခံရႏိုင္ေပသည္။  

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္စစ္တပ္ႏွင္ ့ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမ ွ သိမ္းဆည္းထားသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအား မူရင္းပိုငရ္ွင ္

လယ္လုပ္သူမ်ားထံသို႔ ျပန္ေပးရန ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမတ ဦးသိန္းစိန ္ မ ွ တရား၀င္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ႔သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္လုပ္သူမ်ားသည္ ထိုအမိန္႔အေပၚ အမွန္တကယအ္ေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရန ္

စိတ္အားထက္သန္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကေသာ္လည္း တစံုတရာေဆာင္ရြက္ရန ္ အသင့္ျပင္ဆင္ျခင္းမရိွခဲ႔ပါ။ 

အေတြ႔အၾကံဳနည္းပါးျခင္း၊ ဗဟုသုတနည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင္ ့ ရႈပ္ေထြးလွသည့္ အေျခအေနေပၚတြင ္ ၎တို႔၏ 

လယ္္ယာစိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား ျပန္လည္ရရိွေရး တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ရန ္ အားနည္းေနေပသည္။ မ်ားစြာေသာ 

လယ္သမားမ်ားသည္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားအား ထပ္ဆင္ ့ ျပနလ္ည္ေရာင္းခ်ရန ္သို႔မဟုတ ္ေပါင္ႏွံျပီး တင္ရိွေနသည့္ 

ေၾကြးျမီမ်ားအား ေျဖရွင္းရန ္ အတြက္သာ အားသန္ၾကေပသည္။ ထိုလယ္ယာေျမမ်ားအား လယ္သမားမ်ား 

လက၀္ယ္တည္ရိွေရးအတြက ္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမ ွ ကာကြယ္ေပးျခင္းမရိွပါ။ လယ္ယာေျမ 

သိမ္းဆည္းမႈႏွင္ ့ပါတ္သက္သည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားသည္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွစ၍ သမတဦးသိန္းစိန ္အာဏာရရိွခဲ႔သည့္ 

ေနာက္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတိုင္းတြင ္ အျမတဲေစ ေရပန္းစားသည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ၂၀၁၂ 

ခုႏွစ္တြင ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ထူးျခားျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင္ ့ တာ၀န္ခံ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္  

ေျပာင္းလမဲႈတခ်ဳိ႔ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေပသည္။ ျပညေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ျပီး 

တိုင္းႏွင္ ့ျပည္နယ ္၁၄ ခုမ ွလယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားအား အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းတင္ျပႏိုင္ခဲ႔သည္။ 
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ျပည္ေထာင္စ ု လႊတ္ေတာ္မ ွ စံုးစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာအား ၾကားနာ စစ္ေဆးခဲ႔ျပီး 

သိမ္းဆည္းခံခဲ႔ရသည့္အမႈေပါင္း ၇၄၅ မႈတြင ္( စစ္တပ္မ ွ၅၆၅မႈ၊ အိမ္ယာႏွင္ ့စက္မႈဇံုလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ ွ၆၃ မႈ၊ 

ေမးြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းတြင ္ ၁၁၇မႈ) တို႔အား ၂၀၁၃ စက္တင္ဘာလတြင ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည့္ ဒုသမတ 

ဦးဉာဏ္ထြန္း ဦးေဆာင္သည့္ လယ္ယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီသို႔ လႊေဲျပာင္းေပးအပ္ခဲ႔ျပီး တႏွစ္အတြင္း 

မူရင္းပိုင္ရွင္မ်ားသို႔ျပန္လည္ေပးအပ္ရန ္စီစဥ္ခဲ႔သည္။   

သို႔ပါေသာ္လည္း လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသည္ အဆင့္တိုင္းတြင ္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အစိုးရ 

အာဏာပိုင္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားခဲ႔သျဖင္ ့ ထိုေကာ္မတီလြတ္လပ္မႈအျပည့္ျဖင့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား  ေအာင္ျမင္စြာ 

ေျဖရွင္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟ ုမယံုၾကည္ၾကေပ။  

AFFM မွ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရွွမ္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ပခဲူးႏွင္ ့

ရန္ကုန္တိုင္းတို႔မ ွ သိမ္းဆည္းခ ံ လယ္စိုက္ေျမ ၂၇၄၇၁ ဧက အတြက ္ တိုင္ၾကားသူေပါင္း ၁၂၀၆ ဦးထံမ ွ

တိုင္စာမ်ား လက္ခံရရိွခဲ႔သည္။ AFFM မွ အေသးစိတ္ေလ့လာစံုစမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ဧရာ၀တီတိုင္းမ ွအမႈေပါင္း 

၂၀၀ ေက်ာ္ႏွင္ ့က်န္တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္တို႔မ ွအမႈေပါင္း ၄၀ အား ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ႔သည္။  

AFFM ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း   

AFFM ၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအား တက္ေရာက ္
လာသ ူ ညီလာခ ံ ကိုယ္စားလွယ ္ ၁၁၅၂ ဦး မွ အတည္ျပဳရာတြင ္
အဖြဲ႔၀င္မ်ား လစဥ္ေၾကး ခြဲေ၀သံုူးစြဲမႈအပိုင္း၌ ဆန္႔က်င္ဘက ္
အဆိုတရပ္ရိွခဲ႔ရာ မခဲြဲဆံုးျဖတ ္ ခဲ႔ရပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
မူၾကမ္းတြင ္ ပါ၀င္သည့္အခ်က္မွာ - ပုဒ္မ ၅ / ၂ အရ အဖြဲ႔၀င္ 
တဦးသည္ လစဥ္ေၾကးအျဖစ ္အေျခခံအဖြဲ႔သို႔ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ျပီး ၊ 
ပုဒ္မ ၅/၃ အရ ထိုလစဥ္ေၾကး ၃၀၀ အနက ္ 

 

 

 

၁၀၀က်ပ္အား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုသို႔ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ က်န ္
၂၀၀ က်ပ ္တြင ္ပုဒ္မ ၅/၄ အရ ၁၀၀ က်ပ္အား ျမိဳ႔နယ ္အဖြဲ႔ရိွပါက ျမိဳ႔နယ္အဆင္ ့သမဂၢ ရိွပါကျမိဳ႔နယ္သမဂၢသို႔ 
ေပးေဆာင ္ ရမည္။ က်န ္ ၁၀၀ က်ပ ္ အား ပုဒ္မ ၅/၅ အရ အေျခခ ံ သမဂၢတြင္ သံုးစြဲရမည္။ ဆန္႔က်င္ဘက ္
အဆိုသည္ ျမိဳ႔နယ္အဆင္ ့သမဂၢ မရိွေသးသည့္ ေဒသမ်ားတြင ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ ္ဗဟိုသို႔ ၁၀၀ က်ပ္ေပးသြင္းျပီး က်န ္
၂၀၀ က်ပ္အား အေျခခံသမဂၢမွ သံုးပိုင္ခြင္ ့ျပဳရန ္အဆိုျဖစ္သည္။   
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အျခားအဆိုမွာ ျမိဳ႔နယ ္ အတြက ္ ရည္စူးထားသည့္ ၁၀၀ က်ပ္အား 
သိမ္းဆည္းထားျပီး ျမိဳ႔နယ္အဆင္ ့ ေပၚေပါက္ပါက အဆင္သင္ ့ သံုးစြဲရန ္
ဟ ု ဆိုသည္။ ထိ ု အဆိ ု ၂ရပ္အား မခဲြဲဆံုးျဖတ္ရာ ပထမအဆိုျဖစ္သည့္ 
လကက္်န ္ ၂၀၀ က်ပ္အား ျမိဳ႔နယ္အဆင္ ့ မရိွေသးသျဖင္ ့ အေျခခံမ ွ
လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက ္
သံုးစြဲခြင္ ့ အဆိုအား ေထာက္ခံမ ဲ ၂၇၀ မ၊ဲ ကန္႔ကြက္မ ဲ ၃၅ မ ဲ ျဖင္ ့
အႏိုင္ရရိွျပီး အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ႔သည္။ တဆက္ထတဲြင ္ အျခား ၂၇ ခုေသာ 

ပုဒ္မမ်ားအားလံုးအား အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ႔သည္။   

အလုပ္အမႈေဆာင္သစ ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ၊  
တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ ္ ၁၂ ခုအနက ္ တက္ေရာက္သ ူ ၁၁၅၂ ဦးတြင ္ တိုင္း၅ တိုင္းႏွင္ ့ ျပည္နယ ္ ၅ ျပည္နယ္မ ွ
မေဲပးခြင့္ရိွသူေပါင္း ၃၇၉ ဦး ရိွျပီး မေဲပးသ ူ ၃၆၅ မ၊ဲ ပယ္မ ဲ ၁၆ မ၊ဲ ပ်က္ကြက္မ ဲ ၆ မ ဲ ျဖင္ ့ ၉၄.၈၂ 
ရာခိုင္ႏွဳန္းမေဲပးျပီး ေအာက္ပါ အလုပ္အမႈေဆာင္သစ္အား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာကႏ္ိုင္ခဲ႔သည္။  

(၁) 

ေဒါက္တာ ဦးခင္ေမာင၀္င္း (PhD)        ဥကၠဌ 
(၂) ေဒၚသန္းသန္းေဌး    ဒု ဥကၠဌ (၁)  
(၃) ဦးမ်ဳိးျမင္ ့     ဒု ဥကၠဌ (၂)  
(၄) ဦးဇာနည္ေသြး @ ဦးစည္သူေက်ာ္       အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ ္
(၅) ေဒၚႏွင္း၀င္းေအာင ္    လ/ထ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ ္(၁)  
(၆) ဦးၾကည္ဦး     လ/ထ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ ္(၂)  
(၇) ေဒၚၾကည္ၾကည္စန္း        ဘ႑ါေရးမွဴး 
(၈) ေဒၚေအးသီခိုင ္    အမႈေဆာင ္အဖြဲ႔၀င္  
(၉) ေဒၚျဖဴျဖဴေအး    အမႈေဆာင ္အဖြဲ႔၀င္ 
(၁၀) ဦးေက်ာ္၀င္း    အမႈေဆာင ္အဖြဲ႔၀င္ 
(၁၁) ဦးကိုဦး (ကရင္ျပည္နယ)္   အမႈေဆာင ္အဖြဲ႔၀င္ 
(၁၂) ဦးကိုကိုဦး (မေကြးတိုင္း)   အမႈေဆာင ္အဖြဲ႔၀င္ 
(၁၃) ဦးခင္ေမာင္ဦး (မြန္ျပည္နယ)္  အမႈေဆာင ္အဖြဲ႔၀င္ 
(၁၄) ဦးစံလင္း     အမႈေဆာင ္အဖြဲ႔၀င္ 
(၁၅) ဦးခင္ေမာင္ဦး(မေကြးတိုင္း)   အမႈေဆာင ္အဖြဲ႔၀င္ 
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တို႔ အား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ႔ပါသည္။  
တဆက္တည္းတြင ္ AFFM ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃/၂ အရ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ ္
အျဖစ ္ေဒၚေႏြေႏြဥၤးး (ပခဲူးတိုင္း) အား ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးသည္။  

 

ေသြးစည္းညီညြတ္မႈျဖင္ ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က ္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (AFFM) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ 

ဆိုင္ရာ စားေသာက္ကုန္ထုတ္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား 

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (IUF) တို႔မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧျပီလမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 

ဧျပီလအထိ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 

ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်က္ (၁၀) ခ်က္ပါ 

သေဘာ တူညီခ်က္အား IUF AP ( Myanmar, Thailland 

and Cambodia ) ဆိုင္ရာ တာ၀န္ခ ံ Ms Pramjai Jaikla မ ွ

ဖတ္ၾကားတင္သြင္းျပီး  (IUF AP  ေဒသဆိုင္ရာ 

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ ္ Dr Hidayat Greenfield ႏွင့္ 

AFFM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ ္ဦးဇာနည္ေသြးတို႔ ညီလာခံတက္ေရာက္သ ူ၁၁၅၂ ဦးႏွင္ ့ျပည္တြင္းျပည္ပ 

သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၏ ေရွ႔ေမွာက္တြင ္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔ၾကပါသည္။  
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AFFM ပထမအၾကိမ ္ညီလာခ ံဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 

၁) စည္းရံုး-တည္ေဆာက ္
• လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေျမအား စိုက္ပ်ဳိးေရး တခုတည္းသာ အသံုးျပဳျခင္းႏွင္ ့ အျခားနည္းျဖင္ ့ အသံုးျပဳႏိုင ္

သည့္ (သိမ္းဆည္းခြင္)့အား လံုး၀ ဖ်က္သိမ္းေစရန ္ သမဂၢၢမ်ားမ ွ စုေပါင္း ေတာင္းဆိုမႈမ်ား စတင ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊  

• လယ္ယာေျမ လြတ္လပ္စြာ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲ တင္သြင္းျခင္း ႏွင့္ အစိုးရမ ွ
လယ္ယာေျမဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ၀င္ေရာက ္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊  

• စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင္ ့သီးႏွံမ်ားဆိုင္ရာ က႑မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက ္ေကာ္မတီတရပ္ထားရိွျပီး ထိုေကာ္မတမီွ 
ႏိုင္ငံတကာ နည္းစနစ္အကူအညီမ်ား၊ ျပည္တြင္းနည္းပညာရွင္မ်ား၏ အကူအညီ မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက၍္ 
အဖြဲ႔၀င္ သမဂၢၢမ်ားအား နည္းစံနစ္ပိုင္း အကူအညီပ့ံပိုးေစျခင္း၊  

• အစိုးရမ ွ ရာသီဥတ ု ေျပာင္းလလဲာမႈအေပၚ တုန္႔ျပန္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစရန ္၀င္ေရာက္ကညီူေဆာင္ရြက္ျခင္း။  

• ILO ႏွင့္ IUF တို႔မွ ပညာရွင္မ်ား ၊ နည္းပညာအကူအညီမ်ား ရယ၍ူ လံုျခံဳေဘးကင္းျပီး က်န္းမာသည့္ 
လုပ္ငန္း၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သင္တန္းဆရာျဖစ ္သင္တန္းမ်ားက်င္းပျခင္း၊ 

၂)တိုက္ပြဲ၀င္ 
• လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေျမအား စိုက္ပ်ဳိးေရး တခုတည္းသာ အသံုးျပဳျခင္းႏွင္ ့ အျခားနည္းျဖင္ ့ အသံုးျပဳႏိုင ္

သည့္ (သိမ္းဆည္းခြင္)့အား လံုး၀ ဖ်က္သိမ္းေစရန ္ ျပည္ေထာင္စ ု လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုျပဳလႊာ 
တင္သြင္းျခင္း၊  

• သီးႏွံသမ၀ါယမမ်ား ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ႏိုင္ရန ္အားေပးျခင္း၊  
• မ်ဳိးေစ့ဘဏ္ ထူေထာင္ျခင္း၊  
• ပါရာကြိဳတ္ေခၚ ေပါင္းသတ္ေဆး၊အင္ဒိုဆာလ္ဖင္း ေခၚ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အသံုးျပဳမႈ ရပ္တန္႔ေရးဆိုင္ရာ 

လႈပ္ရွားမႈ စတင္ျခင္း၊  
• ILO / IUF တို႔မ ွ ေလ့က်င့္လိုက္ေသာ လံုျခံဳေဘးကင္းျပီး က်န္းမာသည့္ လုပ္ငန္း ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 

သင္တန္းဆရာမ်ား၊ စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ား၊ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားမ ွ အဖြဲ႔၀င္ သမဂၢၢမ်ားအား သင္တန္းမ်ား 
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊  

၃) ေအာင္ပြဲယ ူ
• လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေျမအား စိုက္ပ်ဳိးေရး တခုတည္းသာ အသံုးျပဳျခင္း၊ 
• ေျမယာျပဳျပင္ျခင္းႏွင္ ့သီးႏွံဆိုင္ရာ သုေတသန က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊  
• နည္းပညာရပ္မ်ားႏွင္ ့သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထ ံထိေရာက္စြာ ပ့ံပိုးျခင္း၊  
• သီးႏွံတိုးျမွင့္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈႏွင့္အတ ူ သီးႏွံသမ၀ါယမ အသင္းမ်ား AFFM ႏွင့္ လက္တြဲ၍ 

သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေစ်းကြက္ထူေထာင္ႏိုင္မႈ၊ 
• အစိုးရမ ွစိုက္ပ်ဳိးေရးသံုး စက္ကရိယာ၊ ဓါတုေဆး၀ါး (ေပါင္းသတ္ေဆး၊ ပိုးသတ္ေဆး ၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာ) 

တင္သြင္းမႈ၊ ေရာင္းခ်မႈမ်ားအေပၚ ရွင္းလင္းတိက်သည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ 
ထိေရာက္သည့္ အေရးယ ူေဆာင္ရြက္မႈျပဳျခင္း၊   

• ႏိုင္ငံစံုေက်ာ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား တရားမွ်တသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားျဖင္ ့ရင္းႏွီး ျမႈပ္ႏွမံႈျပဳျခင္း၊  
• ေဘးကင္းလံုျခံဳျပီး အာမခံခ်က္အျပည့္အ၀ရိွသည့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ပ့ံပိုးႏိုင္မႈ။  
• စိုက္ပ်ဳိးသူမ်ား လံုေလာက္သည့္ စားနပ္ရိကၡာႏွင္ ့မွ်တသည့္ ၀င္ေငြ ရရိွျခင္း  
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ပထမအၾကိမ္ညီလာခံမ ွေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္သည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေဆာင္ေကာ္မတ၀ီင္မ်ား၊ 

ဦးဇာနည္ေသြး       ေဒါက္တာဦးခင္ေမာင၀္င္း  ေဒၚသန္းသန္းေဌး 

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ ္  ဥကၠဌ    ဒုဥကၠဌ (၁) 

              

 

  

 

 

 

 

 

 

ဦးမ်ဳိးျမင္ ့      ေဒၚႏွင္း၀င္းေအာင ္  

ဒုဥကၠဌ (၂)    လက္ေထာက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ ္(၁) 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ဦးၾကည္ဦး     ေဒၚၾကည္ၾကည္စမ္း  

လက္ေထာက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ ္(၂)   ဘ႑ါေရးမွဴး 
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 ဦးကိုဦး (ကရင္ျပည္နယ)္ ဦးခင္ေမာင္ဦး (မြန္ျပည္နယ)္  ဦးေက်ာ္၀င္း  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ေဒၚေအးသီခိုင ္  ဦးစံလင္း   ဦးကိုကိုဦး (မေကြးတိုင္း)  

  

 

       

  ဦးခင္ေမာင္ဦး (မေကြးတိုင္း)    ေဒၚျဖဴျဖဴေအး 
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SOLIDARITY AGREEMENT 

ေသြးစည္းညီၫြတ္စြာ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ 

 
International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied 

Workers' Associations (IUF) Asia/Pacific 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစားေသာက္ကုန္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆုိင္၊ အစားအေသာက္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ 

ေဆးရြက္ႀကီးႏွင္ ့ဆက္စပ္သည့္ က႑ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ ္(IUF) အာရ/ွပစိဖိတ္ေဒသ 
 

And ႏွင့္ 
 

Agriculture and Farmer Federation of Myanmar (AFFM - IUF) 
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (AFFM – IUF) 

 
Hereby declare their common goal of organizing and winning our fight for food rightsand a 
sustainable food system by undertaking joint activities to: တို႔မ ွ ဤနည္းအားျဖင္ ့
ေၾကညာလိုက္သည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏တူညီေသာ ရည္မွန္းခ်က္ကိ ု စားနပ္ရိကၡာဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင္ ့
ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမေဲသာ စားနပ္ရိကၡာစနစ ္ တုိ႔အတြက္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ တုိက္ပြဲဝင္ျခင္းကို စည္း႐ံုးတည္ေဆာက္ 
ရန္ႏွင္ ့ေအာင္ပြဲယူရန ္လုပ္ငန္းစဥ ္မ်ားကိုပူးတြဲ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္သြားျခင္း၊ 
 

• provide education and training to empower small farmers and agricultural workers and 
strengthen the capacity of AFFM – IUF to defend their rights; အေသးစား 
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင္ ့ စုိက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမားမ်ားကိ ု စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေအာင ္ အသိပညာ 
ေပးျခင္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းမ်ားပ့ံပိုေပးရန္ႏွင္ ့ ၎တုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္  
AFFM-IUF ၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကိ ုပိုမုိခိုင္မာအားေကာင္းလာေစျခင္း၊ 
 

• develop strategic organizing campaigns to increase the membership of AFFM – IUF; 
AFFM – IUF ၏သမဂၢဝငအ္င္အား တုိးတကျ္မင့္မားေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာက် စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္ေရး 
လႈပ္ရွားမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
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• strengthen the capacity of AFFM – IUF to negotiate policies that promote food rights, 
food security and sustainable food systems in Myanmar, with special attention to raising 
the living and working conditions of farmers and agricultural workers; AFFM – IUF၏ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းကို ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေစၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္စိုက္ပ်ဳိးေရး 
အလုပ္သမားမ်ား၏ ေနထိုင္ေရးႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားျမင့္မားလာေစရန္ 
အထူးဂ႐ုျပဳၿပီး စားနပ္ရိကၡာဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ 
ခုိင္ၿမေဲသာ စားနပ္ရိကၡာစနစ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ မူဝါဒမ်ား ၫႇိႏႈိင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
 

• advance policies that limit price volatility and ensure an adequate, stable income for 
small farmers and a living wage for workers; သီးႏွံေစ်းႏႈန္းမတည္ၿငိမ္မႈကိ ု
ထိန္းညွိေပးမည့္မူဝါဒမ်ား အားေကာင္းလာေစေရးအတြက ္ အရွိနျ္မႇင့္တင္ေဆာင္ရြကရ္န္ႏွင္ ့
အေသးစား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား  အတြက ္ လံုေလာက္ေသာပံုမွန္ဝင္ေငြႏွင္ ့ အလုပ္သမားမ်ား 
အတြက ္ေနထိုင္စားေသာက္ႏုိင္ေသာ လုပ္ခလစာရရွိေရး ေသခ်ာေအာင္ေဆာငရ္ြက္ျခင္း၊ 
 

• use IUF international agreements with Transnational Companiesto facilitate organizing 
throughout the supply chain to advance the rights of small farmers and agricultural 
workers;ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင္ ့ IUF ၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိ ု
အသံုးျပဳၿပီး ေရာင္းလိုအား ကြင္းဆက ္တစ္ေလွ်ာက ္စည္း႐ံုးတည္ေဆာက္မႈ ကူညီပံ့ပိုးကာ အေသးစား 
ေတာင္သ ူ လယ္သမားမ်ားႏွင္ ့ စုိက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေရွ႕သို႔ 
ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ 
 

• raise awareness of and strictly regulate the use of pesticides and ban the most toxic 
pesticides to protect the health of farmers, agricultural workers and their 
communities;ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားအသံုးျပဳျခင္းကု ိ အသိပညာေပးျခင္း၊ တင္းၾကပသ္ည့္ 
စည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတၿ္ပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမားမ်ားႏွင္ ့ ၎တုိ႔၏ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ က်န္းမာေရး ကာကြယ္ေပးရန္  အဆိပ္အျဖစ္ဆံုးေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားအား 
တားျမစ္ပိတ္ပငျ္ခင္း၊ 
 

• win the ratification of ILO Convention No.184 on health & safety in agriculture; 
စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေစေရးအတြက္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေ
ရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ၏္စာခ်ဳပ္အမွတ္၁၈၄ကုိလက္မွတ္ေရးထုိးႏို္င္ျခင္းျဖင္ ့ေအာင္ပြဲယျူခင္း၊  
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• promote democratic, independent trade unionism in Myanmar;ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္
ဒီမိုကေရစီနည္းက် လြတ္လပ္ေသာ အလုပ္သမားသမဂၢ သေဘာတရားမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ျမႇင့္တင္ 
ေပးျခင္း၊ 
 

• ensure that AFFM – IUF is an active member of IUF in the Asia/Pacific Region and 
internationally. AFFM – IUF သည္ IUF၏ တက္ႂကြေသာအဖြဲ႔ဝင္သမဂၢအျဖစ္ အာရွ /ပစိဖိတ္ 
ေဒသႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ေသခ်ာစြာရပ္တည္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 
 

 
 
Hidayat Greenfield ဟီဒါရပ္ဂရင္းဖီးလ္ဒ ္  Zar Ni Thwe ဦးဇာနည္ေသြး 
Acting Regional Secretary, IUF A/P   General Secretary, AFFM – IUF  
ေဒသအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ ္   အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး 
IUF A/P      AFFM-IUF 
 

30th April 2014 
၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ၃၀ရက ္
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၂၀၁၄ - ၂၀၁၉ အတြက ္AFFM အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတ၀ီင္မ်ား 

 

 

 
IUF ႏွင္ ့ကခ်င ္ျပည္နယ္မ ွAFFM ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ( စည္းရံုးတည္ေဆာက္၊ တိုက္ပြဲ၀င္၊ ေအာင္ပြဲယ)ူ  
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IUF ႏွင္ ့မအူပင္မ ွေအာင္ပြဲရ AFFM ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 

 

 
IUF ႏွင္ ့မအူပင္မ ွေအာင္ပြဲရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
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၁၂၅ ၾကိမ္ေျမာက ္ကမၻာ့အလုပ္သမားေန႔ အခမ္းအနား 

၁ ရက္ေမလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္၊ ေ၀ါျမိဳ႔နယ္ခမ္းမ ပခဲူးတိုင္းေဒသၾကီး 

 

 
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင္ ့လူမႈ၀န္ထမ္း၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စ ုဒုတိယ၀န္ၾကီး၊ ျမန္မာႏိုင္င ံ

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ ဥကၠဌ ေဒၚ၀င္းေမာ္ထြန္းမ ွအမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊  

 

  
မွတ္ပံုတင္အရာရိွခ်ဳပ္၊  

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင္ ့လူမႈ၀န္ထမ္း၀န္ၾကီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ ္ဦးမ်ဳိးေအာင္မ ွ

ႏႈတ္ဆက္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း 



 

30 
 

 
အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ေပးအပ္ျခင္း၊     အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ေပးအပ္ျခင္း 

 

    
AFFM ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္ ့အမွတ္တရ  AFFM ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္ ့အမွတ္တရ 

 

    
 

 

 


