
မြန်ြာန ို င်ငံ စစ်အာဏာရှင်အပ ေါ် အထ ီးကျန်ပစ၍ အဆက်အသွယ်မြတ်ပစရန် အစ ို ီးရြျာီးနှင ် 
ပကာ်  ို ပရီးရှင်ီးြျာီးအပ ေါ် တစ်ကြဘာလံို ီးဆ ို င်ရာ သြဂ္ဂြျာီး ြ အာီး တ ို ီးမြြှ င ်ပ ီးပန 
 
တစ်ကြဘာလံို ီးဆ ို င်ရာ သြဂ္ဂြျာီး   ီးတွွဲ ပ ကညာချက် 
 
 
ကမ္ဘာအန  ှံ့ရ ှိ သနျော််း ၂၀၀ ကက ာျော် အလုပျော်သမ္ာ်းမ္ ာ်းအာ်း ကှို ယျော်စာ်းပပလ ကျော်ရ ှိကသာ တစျော်ကမ္ ဘာလ ု ်းဆှို ငျော်ရာ သမ္ဂ္ဂ ဆယျော်ခုသညျော် 
တစျော်ကမ္ ဘာလ ု ်းရ ှိ သမ္ဂ္ဂမ္ ာ်းအာ်း မမ္နျော်မ္ာနှို ငျော်င  စစျော်အာဏာရ ငျော်၏ စ ်းပ ာ်းလုပျော်ငနျော််းမ္ ာ်းကှို  ပစျော်မ္ တျော်ထာ်းရနျော် အစှို ်းရမ္ ာ်းန ငှံ့ ျော် 
ကကာျော်ပှို ကရ်းရ ငျော််းမ္ ာ်းအကပေါ် ဖှိအာ်းတှို ်းမမ္ြှ ငှံ့ ျော်ကပ်းလ ကျော်ရ ှိသညျော်။ 
 
တစျော်ကမ္ ဘာလ ု ်းရ ှိ အလုပျော်သမ္ာ်း သမ္ဂ္ဂမ္ ာ်းန ငှံ့ ျော် အလုပျော်သမ္ာ်းမ္ ာ်းအကနမဖငှံ့ ျော် မမ္နျော်မ္ာနှို ငျော်င  မပညျော်သူမ္ ာ်းန ငှံ့ ျော်တစျော်သာ်းတညျော််း 
ရပျော်တညျော်ကပ်းရနျော်အတ ကျော် စညျော််းရ ု ်းကပ်းရနျော်၊ စညျော််းလ ု ်းည ည တျော်ကပ်းရနျော်န ငှံ့ ျော် ရပျော်တညျော်ကပ်းရနျော် အမပငျော် စစျော်အာဏာသှိမ္ျော််းမခငျော််းအတ ကျော် 
တာဝနျော်ရ ှိသညှံ့ ျော် တပျော်မ္ကတာျော်ကာက ယျော်ကရ်း ဉ ်းစ ်းခ ျုပျော် ဗှို လျော်ခ ျုပျော်မ္ ်းကက ်း မ္ငျော််းကအာငျော်လ ှိငျော်န ငှံ့ ျော် အမခာ်း စစျော်ကခေါငျော််းကဆာငျော်မ္ ာ်းအာ်း 
အထ ်းက နျော်ကစ၍ အဆကျော်အသ ယျော်မဖတျော်ကတာကျော်ကပ်းရနျော် ကျွနျော်ု ပျော်တှို ှံ့ တှို ကျော်တ နျော််းပေါသညျော်။ 
 
လုပျော်သာ်းမပညျော်သူမ္ ာ်း၏ အက ှိျု်းစ ်းပ ာ်းမ္ ာ်းကှို  ဆနှံ့ျော်က ငျော်သညှံ့ ျော် တစျော်ကမ္ ဘာလ ု ်းဆှို ငျော်ရာ အတငျော််းအကျပ်လုပျော်မ္ မ္ ာ်းကှို  
ထှိပျော်တှို ကျော်ရငျော်ဆှို ငျော် ဆနှံ့ျော်က ငျော်ရနျော် တစျော်ကမ္ ဘာလ ု ်းဆှို ငျော်ရာ သမ္ဂ္ဂမ္ ာ်း၏ (Global Unions) ၏ သနနှိဌာနျော်န ငှံ့ ျော်အည  
တစျော်ကမ္ ဘာလ ု ်းဆှို ငျော်ရာ သမ္ဂ္ဂ လ ပျော်ရ ာ်းမ္ ၏ ဉ ်းစ ်းကခေါငျော််းကဆာငျော်တှို ှံ့သညျော် ယကနှံ့ ကအာကျော်ပေါအတှို ငျော််း ကတာငျော််းဆှို လှို ကျော်သညျော်- 
 

 စစျော်အာဏာသှိမ္ျော််းမ္ အတ ကျော် တာဝနျော်ရ ှိသညှံ့ ျော် စစျော်ကခေါငျော််းကဆာငျော်မ္ ာ်းအကပေါ် ကုလသမ္ဂ္ဂ လ ု ပခ ကရ်း ကကာငျော်စ မ္  စ ်းပ ာ်းကရ်း 
ပှိတျော်ဆှို ှံ့မ္ မ္ ာ်း ခ မ္ တျော်ကပ်းရနျော် ကတာငျော််းဆှို သညျော်၊ စ ်းပ ာ်းပှိတျော်ဆှို ှံ့မ္ သညျော် စစျော်တပျော်အာ်း ၎ငျော််း၏ ဝငျော်ကင ကှို  ရ ာကပ်းကနသညှံ့ ျော် 
စ ်းပ ာ်းရငျော််းန  ်းမမ္ြှ ျုပျော်န  မ္ ကှို လညျော််း ပစျော်မ္ တျော်ထာ်းရမ္ညျော်။ 
 

 မမ္နျော်မ္ာနှို ငျော်င အကပေါ် တစျော်ကမ္ ဘာလ ု ်းဆှို ငျော်ရာ စစျော်လကျော်နကျော်ကရာငျော််းခ မ္  ပှိတျော်ဆှို ှံ့ကရ်းကှို  ကုလသမ္ဂ္ဂ လ ု ပခ ကရ်းကကာငျော်စ မ္  
ခ မ္ တျော်ကပ်းရနျော် ကတာငျော််းဆှို သညျော်။ 
 

 မမ္နျော်မ္ာနှို ငျော်င ၏ လကျော်နကျော်မ္ ာ်းမ္ လ ွဲ၍ အရာရာတှို ငျော််း (Myanmar's Everything But Arms (EBA)) ဟု 
အမ္ညျော်တ ငျော်ကသာ ဉ ်းစာ်းကပ်း ကုနျော်သ ယျော် အဆငှံ့ ျော်အတနျော််းကှို  ဉကရာပ သမ္ဂ္ဂမ္  ပယျော်ဖ ကျော်ကပ်းရနျော် ကတာငျော််းဆှို သညျော်။ 
 

 မမ္နျော်မ္ာနှို ငျော်င ၌ လုပျော်ငနျော််းကဆာငျော်ရ ကျော်လ ကျော်ရ ှိသညှံ့ ျော် နှို ငျော်င တကာ ကုမ္ပဏ မ္ ာ်းအကနမဖငှံ့ ျော် စစျော်တပျော်-ပှို ငျော် 
စ ်းပ ာ်းလုပျော်ငနျော််းမ္ ာ်းန ငှံ့ ျော် တှို ကျော်ရှိုကျော်ကသာျော်၎ငျော််း သှို ှံ့မ္ဟုတျော် သ ယျော်ဝှို ကျော်၍ကသာျော်၎ငျော််း တစျော်နညျော််းနညျော််းမဖငှံ့ ျော် ကဆာငျော်ရ ကျော်သညှံ့ ျော် 
စ ်းပ ာ်းလုပျော်ငနျော််း ဆကျော်ဆ ကရ်းမ္ ာ်း သှို ှံ့မ္ဟုတျော် ကင က က်းဆှို ငျော်ရာ ဆကျော်သ ယျော်မ္ မ္ ာ်းကှို  (မမ္နျော်မ္ာစစျော်တပျော်၏ စ ်းပ ာ်းဆှို ငျော်ရာ 
အက ှိျု်းစ ်းပ ာ်းန ငှံ့ ျော်ပတျော်သကျော်၍ အကသ်းစှိတျော်ကှို  ကုလသမ္ဂ္ဂ လူှံ့အခ ငှံ့ ျော်အကရ်း ကကာငျော်စ  အစ ရငျော်ခ စာ UN Human 
Rights Council report တ ငျော်ကတ ှံ့ရ ှိနှို ငျော်သညျော်) အဆ ု ်းသတျော်ကပ်းရနျော် န ငှံ့ ျော် ဖမ္ျော််းဆ ်းခ ထာ်းရသူမ္ ာ်းအာ်း 
မပနျော်လွှတျော်ကပ်းရနျော်၊ ဒ မ္ှို ကကရစ  ယန တရာ်းမ္ ာ်းအာ်း မပနျော်လညျော်ခ မ္ တျော်ကပ်းရနျော်န ငှံ့ ျော် မမ္နျော်မ္ာနှို ငျော်င  အလုပျော်သမ္ာ်းမ္ ာ်း၏ 
လူှံ့အခ ငှံ့ ျော်အကရ်းမ္ ာ်းန ငှံ့ ျော် အလုပျော်သမ္ာ်းအခ ငှံ့ ျော်အကရ်းမ္ ာ်းကှို  အာမ္ခ ခ ကျော်ကပ်းရနျော်တှို ှံ့အတ ကျော် မ္ှိတှို ှံ့၏ လုပျော်ပှို ငျော်ခ ငှံ့ ျော် 
အငျော်အာ်းမ္ ာ်းကှို  အသ ု ်းခ ကပ်းရနျော် ကတာငျော််းဆှို ပေါသညျော်။ ဤကှိစစတ ငျော် အမပညျော်မပညျော်ဆှို ငျော်ရာ ကုမ္ပဏ မ္ ာ်းအကနမဖငှံ့ ျော် 
လညျော်ပတျော်ကနသညှံ့ ျော်လုပျော်ငနျော််းမ္ ာ်း မဖတျော်ကတာကျော်ရပျော်ဆှို ငျော််းခ ရသညှံ့ ျော်ကှိစစ၌ စစျော်အာဏာသှိမ္ျော််းမ္ ကှို  ဆနှံ့ျော်က ငျော် 
ဆနဒမပလ ကျော်ရ ှိသညှံ့ ျော် အလုပျော်သမ္ာ်းမ္ ာ်းကှို  အကာအက ယျော်ကပ်းမခငျော််းအပေါအဝငျော် အလုပျော်သမ္ာ်းမ္ ာ်းအာ်း ပ ှံ့ ပှို ်းကပ်းမခငျော််း 
ပေါဝငျော်ရမ္ညျော်။ 
 

အထကျော်ကဖာျော်မပပေါ အစ အမ္ မ္ ာ်းကှို  ကထာကျော်ခ ပ ှံ့ ပှို ်းကပ်းရနျော်န ငှံ့ ျော် ကအာကျော်ပေါတှို ှံ့ ကဆာငျော်ရ ကျော်ကပ်းရနျော် ကျွနျော်ု ပျော်တှို ှံ့၏ ကမ္ ဘာအန  ှံ့ အဖ ွဲ ှံ့ဝငျော် 
သမ္ဂ္ဂမ္ ာ်းအကပေါ် ကျွနျော်ု ပျော်တှို ှံ့ ကတာငျော််းဆှို ပေါသညျော်- 
 



 မမ္နျော်မ္ာစစျော်တပျော်အကနမဖငှံ့ ျော် အကရ်းကပေါ်အကမခအကနကှို  ရုပျော်သှိမ္ျော််းရနျော်၊ နှို ငျော်င ကရ်း အက ဉျော််းသာ်းမ္ ာ်းန ငှံ့ ျော် လ ပျော်ရ ာ်းသူမ္ ာ်း 
အာ်းလ ု ်းကှို  ခ ကျော်ခ ငျော််း လွှတျော်ကပ်းရနျော်၊ မမ္နျော်မ္ာနှို ငျော်င  မပညျော်သူမ္ ာ်း၏ မ္ှိမ္ှိတှို ှံ့၏ ကခေါငျော််းကဆာငျော်မ္ ာ်းအာ်း ကရ ်းခ ယျော်ရနျော် 
အခ ငှံ့ ျော်အကရ်းကှို  ကာက ယျော်ကပ်းရနျော်န ငှံ့ ျော် လ တျော်လပျော်စ ာ ကမပာဆှို ခ ငှံ့ ျော်၊ စညျော််းကဝ်းခ ငှံ့ ျော်န ငှံ့ ျော် အသငျော််းအဖ ွဲ ှံ့ ဖ ွဲ ှံ့စညျော််းခ ငှံ့ ျော်တှို ှံ့အကပေါ် 
ကနှံ့ျော်သတျော်ခ ကျော်မ္ ာ်းအာ်း ဖယျော်ရ ာ်းကပ်းရနျော်တှို ှံ့ကှို  ကတာငျော််းဆှို ရနျော်အတ ကျော် မ္ှိမ္ှိတှို ှံ့၏ နှို ငျော်င ှံ့ အစှို ်းရမ္ ာ်းအကပေါ် 
ဖှိအာ်းကပ်းရနျော်။ 
 

 မမ္နျော်မ္ာနှို ငျော်င ၌ လုပျော်ငနျော််းလညျော်ပတျော်သညှံ့ ျော် သှို ှံ့မ္ဟုတျော် ရငျော််းန  ်းမမ္ြှ ျုပျော်န  သညှံ့ ျော် အာ်းလ ု ်းကသာ ကုမ္ပဏ မ္ ာ်းအကနမဖငှံ့ ျော် မမ္နျော်မ္ာ 
စစျော်တပျော်န ငှံ့ ျော် မ္ှိမ္ှိတှို ှံ့၏ စ ်းပ ာ်းဆှို ငျော်ရာ ဆကျော်သ ယျော်မ္ မ္ ာ်းကှို  အဆ ု ်းသတျော်ကပ်းရနျော်န ငှံ့ ျော် တက  ဖမ္ျော််းဆ ်းခ ထာ်းရသူမ္ ာ်းအာ်း 
မပနျော်လွှတျော်ကပ်းရနျော်၊ ဒ မ္ှို ကကရစ  ယန တရာ်းမ္ ာ်းအာ်း မပနျော်ခ မ္ တျော်ကပ်းရနျော်န ငှံ့ ျော် အာ်းလ ု ်းကသာ မမ္နျော်မ္ာှံ့အလုပျော်သမ္ာ်းမ္ ာ်း၏ 
လူှံ့အခ ငှံ့ ျော်အကရ်းမ္ ာ်းန ငှံ့ ျော် အလုပျော်သမ္ာ်းအခ ငှံ့ ျော်အကရ်းမ္ ာ်းကှို  အာမ္ခ ခ ကျော်ကပ်းရနျော်အတ ကျော် မ္ှိမ္ှိတှို ှံ့၏ လုပျော်ပှို ငျော်ခ ငှံ့ ျော် 
အငျော်အာ်းမ္ ာ်းကှို  အသ ု ်းခ ရနျော် တှို ကျော်တ နျော််းပေါသညျော်။ ဤကှိစစတ ငျော် အမပညျော်မပညျော်ဆှို ငျော်ရာ ကုမ္ပဏ မ္ ာ်းအကနမဖငှံ့ ျော် 
လညျော်ပတျော်ကနသညှံ့ ျော် လုပျော်ငနျော််းမ္ ာ်း မဖတျော်ကတာကျော်ရပျော်ဆှို ငျော််းခ ရသညှံ့ ျော်ကှိစစ၌ စစျော်အာဏာသှိမ္ျော််းမ္ ကှို  
ဆနှံ့ျော်က ငျော်ဆနဒမပလ ကျော်ရ ှိသညှံ့ ျော် အလုပျော်သမ္ာ်းမ္ ာ်းကှို  အကာအက ယျော်ကပ်းမခငျော််းအပေါအဝငျော် အလုပျော်သမ္ာ်းမ္ ာ်းအာ်း 
ပ ှံ့ ပှို ်းကပ်းမခငျော််း ပေါဝငျော်ရမ္ညျော်။ 

 
အမပညျော်မပညျော်ဆှို ငျော်ရာ အလုပျော်သမ္ာ်း သမ္ဂ္ဂ အဖ ွဲ ှံ့ခ ျုပျော်၏ အကထ ကထ  အတ ငျော််းကရ်းမ္ ်းမဖစျော်သူ Sharan Burrow က 
ကမပာ ကာ်းခွဲှံ့သညျော်မ္ ာ အလုပျော်သမ္ာ်း သမ္ဂ္ဂမ္ ာ်းသညျော် မမ္နျော်မ္ာနှို ငျော်င ၌ စစျော်တပျော် အာဏာသှိမ္ျော််းမ္ အကပေါ် တုနျော်လ ပျော်ကခ ာကျော်ခ ာ်းခွဲှံ့ ပပ ်း 
အဆှို ပေါ အာဏာသှိမ္ျော််းမ္  ကအာငျော်မမ္ငျော်ကရ်းကှို  တာ်းဆ ်းရနျော် ၎ငျော််းတှို ှံ့၏ လုပျော်ပှို ငျော်ခ ငှံ့ ျော်အတ ငျော််းရ ှိ လုပျော်နှို ငျော်သမ္ျှ အာ်းလ ု ်းကှို  
လုပျော်ပေါမ္ညျော်မဖစျော်သညျော်။  
 
 “မမ္နျော်မ္ာနှို ငျော်င  မပညျော်သူကတ အတ ကျော် အလ နှံ့ျော်အလ နျော် အဆှို ်းရ ာ်းဆ ု ်း အခ ှိနျော်မဖစျော်တယျော်၊ စစျော်တပျော်ဟာ အကမခခ  စညျော််းမ္ ဉျော််းကတ ကှို  
မပနျော်ကရ်းဖှို ှံ့ ကကှိ်းစာ်းကနတွဲှံ့အတ ကျော်က ကာငှံ့ ျော် မဖစျော်ပေါတယျော်။ ကျွနျော်ု ပျော်တှို ှံ့ဟာ မမ္နျော်မ္ာ မပညျော်သူကတ န ငှံ့ ျော်အတူ တစျော်သာ်းတညျော််း 
ရပျော်တညျော်မ္ ာမဖစျော်ပပ ်း ခ ှိနွဲ ှံ့ကနတွဲှံ့  ဒ မ္ှို ကကရစ ကှို  ကာက ယျော်ကပ်းဖှို ှံ့န ငှံ့ ျော် စစျော်အာဏာသှိမ္ျော််းမ္ ကှို  ဆနှံ့ျော်က ငျော် ဆနဒမပကနတွဲှံ့  သတတ ှိရ ှိရ ှိ 
အလုပျော်သမ္ာ်းမ္ ာ်းကှို  ကထာကျော်ခ ပေါတယျော်။ ကမ္ဘာလ ု ်းဆှို ငျော်ရာ အလုပျော်သမ္ာ်း သမ္ဂ္ဂ လ ပျော်ရ ာ်းမ္ ဟာ အဖမ္ျော််းဆ ်းခ ကနရသူ အာ်းလ ု ်းကှို  
မပနျော်လွှတျော်ကပ်းဖှို ှံ့န ငှံ့ ျော် မပညျော်သူကတ ကှို  အ ကမ္ျော််းဖကျော်မ္ န ငှံ့ ျော်တက  ကဆာျော်ကာ်းမ္ ကတ ကှို  အဆ ု ်းသတျော်ဖှို ှံ့ တှို ကျော်ပ ွဲဝငျော်သ ာ်းကပ်းပေါမ္ယျော်။ 
စစျော်အာဏာသှိမ္ျော််းမ္  က  ်းလ နျော်သူကတ ဟာ အထ ်းက နျော် အဆကျော်အသ ယျော်မဖတျော်ကတာကျော်ခ ရမ္ ာ မဖစျော်ရမ္ယျော်၊” ဟု Burrow က 
ကမပာ ကာ်းခွဲှံ့သညျော်။ 
 
အမပညျော်မပညျော်ဆှို ငျော်ရာ သယျော်ယူပှို ှံ့ကဆာငျော်ကရ်း အလုပျော်သမ္ာ်းမ္ ာ်း အဖ ွဲ ှံ့ခ ျုပျော် (International Transport Workers’ Federation) 
အကထ ကထ  အတ ငျော််းကရ်းမ္ ်းမဖစျော်သူ Stephen Cotton က ကမပာ ကာ်းခွဲှံ့သညျော်မ္ ာ စစျော်အာဏာ သှိမ္ျော််းမ္ ကှို  ဆနှံ့ျော်က ငျော်အ တုရာ၌န ငှံ့ ျော် 
အငျော်တာနကျော် ပှိတျော်ဆှို ှံ့မ္ မ္ ာ်းကှို  ဆနှံ့ျော်က ငျော်ရာ၌ နှို ငျော်င တစျော်ဝနျော််း ဆကျော်လကျော် ဆနဒမပကန ကသညှံ့ ျော် မမ္နျော်မ္ာနှို ငျော်င ရ ှိ အလုပျော်သမ္ာ်းမ္ ာ်းန ငှံ့ ျော် 
ပခ ု ်းခ ငျော််း ယ ဉျော်တ ွဲ၍ တစျော်သာ်းတညျော််း မဖစျော်ကနကစရနျော် ကမ္ ဘာလ ု ်းဆှို ငျော်ရာ အလုပျော်သမ္ာ်း သမ္ဂ္ဂ လ ပျော်ရ ာ်းမ္ အတ ကျော် ယခု 
အခ ှိနျော်က ကရာကျော်သညျော်မဖစျော်ပေါသညျော်။ 
 
 “ဖမ္ျော််းဆ ်းခ ထာ်းရသူ အာ်းလ ု ်းအာ်း ခခငျော််းခ ကျော်မ္ရ ှိ မပနျော်လွှတျော်ကပ်းသညျော်အထှိ၊ အကရ်းကပေါ် အကမခအကန ဖယျော်ရ ာ်းကပ်းသညျော်အထှိ၊ 
န ငှံ့ ျော် အရပျော်သာ်း အစှို ်းရ အုပျော်ခ ျုပျော်ကရ်း မပနျော်ရသညျော်အထှိ မမ္နျော်မ္ာနှို ငျော်င  စစျော်အာဏာရ ငျော်အာ်း စ ်းပ ာ်းပှိတျော်ဆှို ှံ့၊ ပစျော်မ္ တျော်ထာ်း၍ 
အထ ်းက နျော် အဆကျော်အသ ယျော်မဖတျော်ရနျော်အတ ကျော် စစျော်အာဏာသှိမ္ျော််းကနစဉျော် ကျွနျော်ု ပျော်တှို ှံ့အကနမဖငှံ့ ျော် ကုလသမ္ဂ္ဂ လ ု ပခ ကရ်း ကကာငျော်စ ၊ 
ကမ္ ဘာတစျော်ဝနျော််းရ ှိ အစှို ်းရမ္ ာ်းန ငှံ့ ျော် ကကာျော်ပှို ကရ်းရ ငျော််းမ္ ာ်းအကပေါ် စညျော််းလ ု ်းည ည တျော်ပပ ်း ဖှိအာ်းတှို ်းမမ္ြှ ငှံ့ ျော် ကဆာငျော်ရ ကျော်ကပ်းရမ္ညျော်။” ဟု 
Cotton က ကမပာ ကာ်းခွဲှံ့သညျော်။ 
 
 
ဤ  ီးတွွဲ ပ ကညာချက်က ို  လက်ြှတ်ပရီးထ ို ီးသည ် ကြဘာလံို ီးဆ ို င်ရာ သြဂ္ဂြျာီးြှာ- 

 Building and Wood Workers’ International (ကဆာကျော်လုပျော်ကရ်းန ငှံ့ ျော် သစျော်လုပျော်ငနျော််း အလုပျော်သမ္ာ်းမ္ ာ်း 
အမပညျော်မပညျော်ဆှို ငျော်ရာ) 



 Education International (ပညာကရ်း အမပညျော်မပညျော်ဆှို ငျော်ရာ) 
 International Federation of Journalists (သတငျော််းကထာကျော်မ္ ာ်း အမပညျော်မပညျော်ဆှို ငျော်ရာ အဖ ွဲ ှံ့ခ ျုပျော်) 
 IndustriALL Global Union (လုပျော်ငနျော််းကဏ္ဍ ကမ္ ဘာလ ု ်းဆှို ငျော်ရာ သမ္ဂ္ဂ) 
 International Transport Workers’ Federation (အမပညျော်မပညျော်ဆှို ငျော်ရာ သယျော်ယူပှို ှံ့ကဆာငျော်ကရ်း အလုပျော်သမ္ာ်းမ္ ာ်း 

အဖ ွဲ ှံ့ခ ျုပျော်) 
 International Trade Union Confederation (အမပညျော်မပညျော်ဆှို ငျော်ရာ အလုပျော်သမ္ာ်း သမ္ဂ္ဂ အဖ ွဲ ှံ့ခ ျုပျော်) 
 International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied 

Workers’ Associations (အစာ်းအစာ၊ လယျော်ယာစှို ကျော်ပ ှိျု်းကရ်း၊ ဟှို တယျော်၊ စာ်းကသာကျော်ဆှို ငျော်၊ 
အစာ်းအစာတညျော်ခငျော််းကရ်း၊ ကဆ်းလှိပျော်န ငှံ့ ျော် အကထာကျော်ကူပပလုပျော်သာ်းမ္ ာ်း အသငျော််း) 

 Public Services International (အမ္ ာ်းမပညျော်သူ ဝနျော်ကဆာငျော်မ္ မ္ ာ်း အမပညျော်မပညျော်ဆှို ငျော်ရာ) 
 Trade Union Advisory Committee to the OECD (အှို အ ်းစ ဒ သှို ှံ့ အလုပျော်သမ္ာ်း သမ္ဂ္ဂ အတှို ငျော်ပငျော်ခ  

ကကာျော်မ္တ ) 
 UNI Global Union (ယူန  ကမ္ ဘာလ ု ်းဆှို ငျော်ရာ သမ္ဂ္ဂ) 


