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ေွဦးလုပ်သား 
အလပ်သမားဝန်ကီးဌာနÊ(အမျိ းသားညီညတေ်ရးအစိးရ) 

                                                                         ကစီစ ထတ်ေဝသည ်
  

 

ြပည်ပအလုပ်အကုိင်အသိအမှတ်ြပကတ် (OERC) ထုတ်ေပးြခင်းလုပ်ငန်း အြမန်ဆံုးေဆာင်ရက်ိုင်ရန် စီစ်လျက်ရှိ  

ဇန်ွလ ၊ ၁ ရက ်

အမျိးသားညီတွေ်ရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ြပည်ပုိငင် ံ

အသီးသီးတွင် ေရာက်ရိှ အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့် ြမန်မာုိငင်ံသားများ (တရားဝင ်

ေနထုိင် လုပ်ကိုငေ်နသည့်အလုပ်သမားများ၊ သက်တမ်းေကျာ်လွန် ေနထုိင်လုပ်ကိုင ်

ေနသူများ၊ အလုပ်လုပ်ကိငုေ်နသည့် အေထာက်အထားမ့ဲ ြမန်မာုိင်ငံသားများ၊ 

ခုိလံခွင့်ဗီဇာ တစ်မျိးမျိးြဖင့် ေနထုိင်လုပ်ကိငုေ်နသူများ) ၏ အလုပ်အကိငု်ဆုိင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်များကို စစတ်မ်းေကာကယ်ူြခင်းှင့် ြပည်ပအလုပ်အကိငု် 

အသိအမှတ်ြပကတ် (Overseas Employment Registration Card-OERC) 

ထုတ်ေပးြခင်းကို ေအာက်ပါရည်ရယ်ချက်များြဖင့ ် ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရပါသည်။ 

အဆုိပါလုပ်ငန်းစဥ်များ လုပ်ေဆာင်ရြခင်းရည်ရယ်ချက်မှာ- 

 

>> စာမျကှ်  - ၃ 

ပံုစာ- လုပ်သားအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်ခံရမေကာင့်လုပ်ငန်းခွင် အတွင်း ေတာင်းဆိုဆြပ 

ေနသည့်ထိုင်းိုင်ငံရှိ ြမန်မာလုပ်သားများ အားေတွရစဥ်  (ပံုအေဟာငး်) 

 

 

 

 

 

 

ေတာလ်ှန်ေရးေအာင်ြမင်ပးီ တစ်ဆက်တည်း တည်ေဆာက်ရမယ့ ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကေရစစီနစ်မာှ 

အလုပ်သမားများရဲ အေြခခံရပိုင်ခငွ့ ်ေတ ွကုိ အာမခံတဲ ့ဥပေဒမူေဘာငေ်တွ ပါဝင်ေစဖိုကတိြပပါတယ်  

(ိငုင်ေံတာယ်ာယီသမတ ဒဝူါလရှးီလ) 

>> စာမျက်ှ  - ၄ 

စစ်အာဏာရှင်ှင့်အေပါင်းအပါ အားလံုးကုိ ရငှ်းလင်းိငု်ဖို ေတာ်လှနလ်ုပသ်ားများငှ့်အတေူွဥးီ 

ေတာလ်ှန်ေရး ကုိအင်အားအြပည့်ြဖင့်အတူခရးီပန်းတိုငေ်ရာက်သည်ထဆိက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည် 

(ြပည်ေထာငစ်ဝုန်ကးီချပ၊်  အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိးုရ) 

>> စာမျက်ှ  - ၆ 

အင်အားစုများအားလံုးပးူေပါငး်၍ စေုပါင်းေခါင်းေဆာင်မြဖင့ ်တစ်ခုတည်းေသာ အင်အားစုကုိ 

ထူေထာင်ိငု်မှသာ စစ်အာဏာရငှ်စနစ်ကုိအပးီေချမန်းသွားိုငမ်ည်  

(အဖွဲဝင၊် အမျိးသားညီွတ်ေရးအတုိငပ်ငခ်ေံကာငစ် ီ- NUCC) 

>> စာမျက်ှ  - ၁၂ 

အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲကီး အေနနဲ အကမး်ဖက် 

စစ်ေကာင်စီကုိအသိအမတှ်မြပယံုြဖင့်ရပ်တန်မေနသင့်ပါဘူးမိမိတိုအမျိးသားညီွတ်ေရးအစိးုရကုိ 

အသိအမှတ်ြပပီးပးူေပါငး်ေဆာင်ရက်မေတွတတိိကျကျ ေဆာင်ရက်ေပးဖို တိုက်တွန်းလိုပါတယ ် 

(ြပည်ေထာငစ်ဝုန်ကးီ၊  အလုပသ်မားဝန်ကးီဌာန၊ အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိးုရ) 

>> စာမျက်ှ  - ၉ 

ကုန်စည်ထုတ်လုပလ်ာတဲ့လက်ေတဟွာ 

စစ်အာဏာရှငစ်နစဆ်ိုးကုိအြမစ်ြပတ်သုတ်သင်ေချမန်းဖိုလက်နက်ကုိငတ်ဲ့လက်ေတွြဖစလ်ာပါတယ ်

ဒီလက်ေတွကပေဲွဥးီေတာ်လနှ်ေရးေအာငလ်ံလင့်ထူိငု်လိမ့်မယ်လို ယံုကည်ပါတယ်  

(ဒတိုယဝန်ကးီ၊  အလုပသ်မားဝန်ကးီဌာန၊ အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိးုရ) 

>> စာမျက်ှ  - ၁၁ 

ကမာ့အလုပ်သမားေန (ေမေဒး) အထိမ်းအမှတ ်

အခမ်းအန းကိ ုအမျိးသားညီွတေ်ရးအစိုးရ၊ 

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနမှ ဦးေဆာင်စီစ်ကျင်းပခ့ဲ 

>> စာမျကှ်  - ၃ 

ေမေဒးစိတ်ဓါတ်နဲအာဏာရှငစ်နစ်ပျက်သု်းေရး 

တိုက်ပဲွထဲကြမန်မာ့လုပ်သားများ  

(ေဆာင်းပါးက) 

>> စာမျက်ှ  - ၇ 

လုပ်အားခေလျာ့ချမေကာင့ ်Food Panda 

ကုမဏီကိုဝန်ထမ်းများ၊ ြပညသူ်များ၊ေတာ်လှန်ေရး 

အင်အားစုများပူးေပါင်းသပိတ်ေမှာက ်

>> စာမျကှ်  - ၅ 

ေရာင်နီလာမှအိပ်တန်းပျံမယ့င်ှက်များ (သုိမဟုတ)်

အာဏာသိမ်းစစအ်ုပ်စုေကာင့်လုပ်ငန်းခွငက်ိ ု

စွန်ခွာခ့ဲရတဲ ့လုပ်သားများ 

(သတင်းေဆာင်းပါးက) 

>> စာမျကှ်  - ၁၄ 

go.molmyanmar.org/newsroom ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) VOL.1, No. 1 

(သတင်းလာ) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက် 
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 ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ)  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇွန်လ ၁ ရက် 

 

ေွဦးလုပ်သားသတင်းလာ စတင်ြခင်းအတွက် 

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့် ဒုတိယဝန်ကီးတုိ၏အမှာစကား 

 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ၏အမှာစကား 

အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များှင့် ကာယ၊ ာဏ လုပ်သားအေပါင်းတုိ ြမန်မာိုင်ငံလွတ်လပ်ေရး ကိးပမ်းမမှ စတင်၍ သမိုင်းအဆက်ဆက် ဒီမိုကေရစီေရး၊ ငိမ်းချမ်းေရး၊ 

စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန်ကျင်ေရး တုိက်ပွဲ အဆင့်ဆင့်တွင် အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များှင့် ကာယ၊ ာဏ လုပ်သားအေပါင်းတုိသည် သမိုင်းတာဝန်ကို ေကျပွန်စွာ ထမ်းေဆာင်ရင်း 

တုိက်ပွဲဝင်ခဲ့ကသည့် သမိုင်းအစ်အလာ ရှိပီးြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၀ ေဖေဖာ်ဝါရီ (၁) ရက်ေနတွင် စစ်တပ်မှ မတရားအာဏာသိမ်းလိုက်သည့်အတွက် ဒီမိုကေရစီေရး၊ ငိမ်းချမ်းေရး၊ လူအခွင့်အေရးှင့် ေလာကပါလတရားမှန်သမတုိ 

ဆိတ်သု်းသွားရသည်။ ြမန်မာတိုင်ငံလံုးရှိ ြပည်သူအေပါင်းတုိမှလည်း ဓမတရားများ ဆိတ်သု်းပီး အဓမဝါဒီ စစ်အာဏာရှင်များ လမ်းမိုးမကို လက်မခံိုင်၍ ဆန်ကျင်တွန်းလှန်ေနကသည်။ 

အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များှင့် ြပည်သူဝန်ေဆာင်မက၊ ပုဂလိက ကများမှ ကာယ၊ ာဏ ဝန်ထမ်းများ၊ လုပ်သားများမှလည်း ကျေရာက်လာေသာ သမိုင်းေပးတာဝန်အား 

ဦးလည်မသုန် ခံယူထမ်းရက်ရင်း ေခတ်ဝန်ကို ထမ်းကာ ေခတ်လမ်းကို ေလာက်၍ စစ်အာဏာရှင် အဓမဝါဒီများကို ဆန်ကျင်ေတာ်လှန်ခဲ့ကသည်။  

လူထုတုိက်ပွဲ၊ ဥပေဒတွင်းတုိက်ပွဲ၊ လက်နက်ကိုင်တုိက်ပွဲ၊ တုိက်ပွဲမျက်ှ စာ အသီးသီးတွင် အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်၊ ကာယ၊ ာဏ ကုန်ထုတ်လပု်မှင့် ဝန်ေဆာင်မကအသီးသီးမှ 

အင်အားစုများသည် ဝင်ေရာက်တုိက်ပွဲဝင်လျက် ရှိသည်။ CDM လပ်ရှားမ အပါအဝင် ေွဦးေတာ်လှန်ေရး၏ မျက်ှ စာတုိင်းတွင် သမိုင်းေပးတာဝန်ကို ထမ်းရက်ေနကသည်။  

ြမန်မာတိုင်ငံလံုးတွင် ရှိေနေသာ ြပည်သူဝန်ေဆာင်မ၊ ပုဂလိကဝန်ေဆာင်မ ကအသီးသီးမှ ဝန်ထမ်းများ၊ ကာယ၊ ာဏလုပ်သားများ၏ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို လက်မခံဆန်ကျင်သည့် 

“ေွဦးေတာ်လှန်ေရး စိတ်ဓါတ်” သည် အခိုင်အမာ ရင့်သန်ကီးထွားလျက် ရှိေနသည်။ စစ်အာဏာရှင်တုိ၏ မီးိ၊ လူသတ် ကမ်းကုန်ေအာင် ရက်စက်မများ တေနတြခား ဆိုးရားလာေလေလ 

စစ်အာဏာရှင် တုိကို အပီးအပိုင် တုိက်ဖျက်ရမည်ဆိုသည့် ခံယူချက်တုိသည် ပိုမိုရှင်းလင်းြပတ်သားလာေလ ြဖစ်သည်။ 

ေလာကပါလတရားဟူ၍ ြမတမန်စာမပင်မရှိဘဲ လူသားြဖစ်တည်မှင့် လူသားအသက်ရှင် ေနထိုင်ေရးကို ေနစ် ခိမ်းေြခာက်ေနေသာ စစ်အာဏာရှင်တုိေအာက်တွင် အသိပညာရှင်၊ 

အတတ်ပညာရှင်များ၊ ကာယ၊ ာဏ လုပ်သားများ၏ အခွင့်အေရး၊ ရပိုင်ခွင့် ဟူသမသည် ေနစ်ှင့်အမ ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးေနကာ တုိက်စားဖိဖျက် ခံေနရေလသည်။ 

သုိြဖစ်ပါ၍ မိမိတုိ ရသင့်ရထိုက်ေသာ အခွင့်အေရး ဟူသမ ြပန်လည်ရရှိရန်၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ငိမ်းချမ်းေရး ှင့် ဖွံဖိးတုိးတက်ေရးတုိကို ြပန်လည်ရရှိရန်၊ ေလာကပါလတရားများ 

ြပန်လည်ထွန်းကားရန်၊ ဓမအမှန်တရား ြပန်လည်ရရှိရန်အတွက် ကျရာေနရာ၊ ကျရာအခန်းကမှ ေန၍ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆထက်ထမ်းပိုး တုိးြမင့် တွန်းလှန်ေတာ်လှန်၍ 

တုိက်ဖျက်သွားကရန် ိးေဆာ်အပ်ပါသည်။ 

ယခု အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန မှ စီစ်ထုတ်ေဝလုိက်ေသာ “ေွဦးလုပ်သား သတင်းလာ” သည် ေွဦးေတာ်လှန်ေရးခရီးကမ်းတွင် အင်အားတရပ်အေနြဖင့် 

တစိတ်တေဒသ ပါဝင် အားြဖည့်ေပးိုင်လိမ့်မည်ဟု ယူဆမိပါသည်။ 

ေွဦးေတာ်လှန်ေရး မီးေတာက်၊ မီးလံြဖင့် အထပ်ထပ် မီးေဆးကာ သံသားတင်ထားေသာ ေွဦးေတာ်လှန်ေရး လုပ်သားများ၏ စွမ်းအားြဖင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အြမစ်ြပတ်ေချမန်းကာ 

ဒီမိုကေရစီအေရး၊ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုအေရး၊ ငိမ်းချမ်းေရး၊ ဖွံဖိးတုိးတက်ေရး ေအာင်လံတလွင့်လွင့်ထူလျက်……. 

“အေရးေတာ်ပံု ေအာင်ရမည်”  

ိုင်သုဝဏ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန 

ဒတုယိဝန်ကးီ ၏အမာှစကား 

အမျိးသား ညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနမှ သတင်းအချက်အလက်ှင့် ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာဌာနခွဲက စီစ်ထုတ်ေဝတ့ဲ ေွဦးလုပ်သား သတင်းလာ ေပထွက်လာပါပီ။ 

ဒီသတင်းလာကေန ြပည်သူလူထုနဲ အလုပ်သမားေတွအတွက် ဘာေတွေဆာင်ကျ်းေပးိုင်မလဲ။ ဒီသတင်းလာကေန အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနရဲ 

ေဆာင်ရက်ချက်ေတွ၊ အလုပ်သမားေတွ သိသင့်တ့ဲ သတင်းေတွ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း အချက်အလက်ေတွ ကိုြပည်သူေတွ အလုပ်သမားေတွသိေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ေွဦးလုပ်သား ဆိုတာဟာ ေွဦးေတာ်လှန်ေရးမှာ ပါဝင်တ့ဲ အလုပ်သမားလူတန်းစားကို ဂုဏ်ြပထားတ့ဲအမည်ြဖစ်ပါတယ်။ ေတာ်လှန်တ့ဲအလုပ်သမားေတွအပါအဝင် ြမန်မာြပည်သူေတွ 

အားလံုးပါဝင် ဆင်ဲေနတ့ဲ ေွဦးေတာ်လှန်ေရးမှာ ဒီသတင်းလာက တေထာင့်တေနရာကေန ပါဝင်အကျိးြပိုင်မယ်လို ယုံကည်လျက်…  

“အေရးေတာပ်ံ ုေအာငရ်မည”်  

ဦးေကျာ်နီ 

ဒုတိယဝန်ကီး 

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန 

တုိင်ကားေရးယရားက  

(အမျိးသားညီတွ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန) 

ြပည်တငွ်းအလုပ်သမားအခွင့အ်ေရးချိးေဖာက်မများအတက်ွ - complaint.molmyanmar.org 

သုိတိုက်ိုကေ်ပးပုိတိုင်ကားုိင်သည်။ 



 

—— စာမျက်ှ  - 3 —— 

 ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ)  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇွန်လ ၁ ရက် 

ကမာအ့လပု်သမားေန (ေမေဒး) အထမိ်းအမတှ်အခမး်အန းကုိ 

အမျိးသားညီွတ်ေရးအစုိးရအလပု်သမားဝန်ကီးဌာနမှဦးေဆာင်ပးီစီစ်ကျင်းပခ့ဲ 

ဇွန်လ ၊ ၁ ရက် 

ပီးခ့ဲတဲ့၂၀၂၂ခုှစ်၊ ေမလ ၁ ရကေ်နတငွ်ကျေရာက်ေသာ ကမာ့အလုပ်သမားေန(ေမေဒး) အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအန းကို အမျိးသားညီတွေ်ရးအစိုးရ၊ 

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနက ဦးေဆာင်ပီး ပထမပုိင်းအေနြဖင့် ေမေဒးေန အခမ်းအန း ှင့် ဒတုယိပုိင်းအေနြဖင့် “ေတာ်လှန်လုပ်သား ေွဦးအင်အား” ေခါင်းစ်ြဖင့် 

ေမေဒးေနအထိမ်းအမှတ ် စကားဝုိင်းတိုကို စစီ်ကျင်းပသွားခ့ဲပါတယ်။ ကမာတစ်ဝှမ်းတွင် 

ကမာ့အလုပ်သမားေန၌ လွန်ခ့ဲေသာ ှစေ်ပါင်း ၁၀၀ ေကျာ်က မိမိတိုရသင့်ရထုိက်တဲ့ 

အခွင့်အေရးြဖစ်သည့ ် တစ်ေန အလုပ်ချန်ိ ၈ န ရီ သတမှ်တ်ုိငေ်အာင ် ဖိိှပ်မအမျိးမျိးကို 

ဆန်ကျင်ပီးညီတွ်စွာ တိုက်ပဲွဝငေ်တာင်းဆုိခ့ဲတဲ ့ ုိင်ငံတကာအလုပ်သမားထုကို 

ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့် အထိမ်း အမှတ ် အခမ်းအန းများကို နည်းလမ်းအသွယ်သွယြ်ဖင့် 

ကျင်းပကတာပါ။ ြမန်မာုိငင်ံမှာေတာ့ စစ်အာဏာရှင် ဆန်ကျင် တိုက်ဖျက်ေရးအတွက် 

ေခတ ် အဆက်ဆက် မှာ ြပည်သူအားလုံးနဲ အတ ူ ေရှတန်းမှ ဦးေဆာငတ်ိုက်ပဲွ ဝင်ခ့ဲကတဲ့ 

တိုက်ပဲွဝငေ်နတဲ့ ြပညတ်ွငး်ြပည်ပရိှ အလုပ်သမားထုကီးအား ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့် 

လည်းေကာင်း၊ ေခတအ်ဆက်ဆက ် စစ်အာဏာရှင်ကိ ု ေတာ်လှန်မများ၌ ကျဆုံးခ့ဲေသာ 

အလုပ်သမားများှင့် ဖမ်းဆီး ေထာင်ချခံေနရေသာ အလုပ်သမားများ၏ သူရသတိှင့်စနွ်လတအ်နစ်န ခံမအား ေမာ်ကွန်းတင်ုိင်ရန် အတကွ်လည်းေကာင်း 

ကမာ့အလုပ်သမားေနအခမ်းအန းကို ကျင်းပရြခင်း ြဖစ်ပါတယ်လုိ အလုပ်သမားဝန်ကီး ဌာနကထုတ်ြပန်ပါတယ။် အခမ်းအန းကိ ု National Unity Government (NUG), 

Ministry of Labour (NUG), Public Voice Television (PVTV), Radio NUG, Myanmar Labour News, Mizzima, D-Day Channel, Khit Thit Media, Delta News 

Agency, DVB TV News, Than Lwin Times Facebook Page များမှ တိုက်ိကု် ထုတလ်င့်ခ့ဲ ပါတယ်။  

သတင်းစဥ်  

စာမျက်ှ  - ၁ မအှဆက် 

(က) ြပည်ပုိငင်ံများတွင် အမှန်တကယေ်ရာက်ရိှလုပ်ကုိငေ်နသူ ဦးေရ (ခန်မှန်း) သိရိှုိင်ရန်ှင့ ်ေရေြပာင်းအလုပ်သမားများ၏ အလုပ်အကုိငဆုိ်ငရ်ာ အေြခခံအချက်အလက် 

များ မှတစ်ဆင့် ပုိမုိေကာင်းမွန်သည့် ြပည်ပအလုပ်အကိုငဆုိ်င်ရာ မူဝါဒများ ချမှတ်ရာတွင် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်၊  

(ခ) ြပည်ပုိင်ငံများတွင ် ေရာက်ရိှလုပ်ကိုငေ်နသူများ ကံေတွ 

ေနရသည့် အခက်အခဲများကိ ု လျင်ြမန်ထိေရာက်စာွ ချတိဆ်က် 

ကူညီေဆာင်ရက်ေပးုိင်ရန်၊ 

(ဂ) ေွဦးေတာ်လှန်ေရးကားကာလအတွင်း NUG ြပည်သူအစိုးရ 

အား ေထာကခံ်သည့် အငအ်ားတစ်ရပ်အေနြဖင့် ပါဝင်ုိငရ်န်ှင့် 

ေွဦးေတာ်လှန်ေရး ဘာရန်ပုံေငွ ရရိှရန်၊ 

(ဃ) ၁၉၉၉ ခုှစ်၊ ြပည်ပအလုပ်အကိုင်ဆုိငရ်ာဥပေဒအရ ြပည်ပ 

တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်အတွက် အသိအမှတ်ြပ သက်ေသခံ 

ကတ ် အြဖစ် ထုတေ်ပးထားသည့် Overseas Worker Identifi-

cation Card-OWIC အစား Overseas Employment Registra-

tion Card-OERC အြဖစ် ေြပာင်းလဲထုတေ်ပးရန်၊ 

(င) သက်ဆုိငရ်ာ ြပည်ပုိင်ငေံရာက် အေထာက်အထားမ့ဲ ြမန်မာ 

အလုပ်သမားများအတွက် မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေကာင်း သက်ေသခံ 

လက်မှတ် (Certificate of Identification– C of I) ထုတ်ေပးရာတငွ် အေထာကအ်ထားတစ်ရပ်အေနြဖင့် အသုံးြပုိင်ရန် တိုြဖစေ်ကာင်း အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၏ 

ထုတ်ြပန် ချက်အရသိရပါသည်။ 

ြပည်ပေရာက်အလုပ်သမားများ၏ OERC ကတအ်တကွ် ေလာက်လာတင်သွင်းြခင်းှင့ ်စစ်တမ်းေကာက်ယူြခင်းကို Online Application Form အသုံးြပသွားမည်ြဖစ်ပီး Ap-

plication Form တွင် ြဖည့်သွင်းထားသည့် အချက်အလက်များကို စိစစ်အတညြ်ပ၍ OERC (Smart Card) ြပန်လည်ထုတေ်ပးသွားမည ် ြဖစ်ေကာင်းဝန်ကီးဌာနက 

ထုတ်ြပန်ချက်မှာ ေဖာ်ြပထားပါသည်။  

အထက်ပါApplication Form ြဖည့်သွင်းရာတွင် အခက်အခဲရိှပါက လုိအပ်သညမ်ျား ပ့ံပုိးကူညီ ေဆာင်ရက်ေပးရန်၊ OERC (Smart Card) ြဖန်ေဝေပးရန်ှင့် 

မလုိလားအပ်သည့်လိမ်လညမ်၊ မသမာမများမှကာကွယုိ်င်ရန် သက်ဆုိင်ရာုိင်ငံများရိှ ြမန်မာေရေြပာင်းအလုပ်သမားေရးရာေကာ်မတီများ (MMWCs)၊ ကိယု်စားလှယ် 

အဖဲွများှင့် ချတိ်ဆက်ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ တာဝန်ယူကူညေီဆာင်ရကေ်ပးမည့်အဖဲွအစည်း၊ ကိယု်စားလှယ်ပုဂိလ် အမည်များှင့် အေသးစတိ် 

အစီအစ်ကုိ ုိင်ငအံလုိက်သီးြခားစီ ထပ်မံထုတ်ြပန်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန (အမျိးသားညီွတ်ေရးအစုိးရ)ကအသိေပးေကညာထားပါ သည်။ 

သတင်းစဥ ်



 

—— စာမျက်ှ  - 4 —— 

 ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ)  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇွန်လ ၁ ရက် 

ကမာအ့လပု်သမားေန (ေမေဒး) အခမး်အန းမ ှ

အမျိးသားညီွတ် ေရးအစုိးရ၊ ယာယီသမတကီးမှ အလပု်သမားထသုို ေပးပိုေသာ သဝဏလ်ာ 

ဇွန်လ ၊ ၁ ရက် 

ေမလ၁ရက်ေနတငွ ်ကျေရာက်ခ့ဲေသာကမာအ့လုပ်သမားများေန(ေမေဒး)ေနတွင်အမျိးသားညီတွေ်ရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနမှဦးစီးကျင်းပခ့ဲေသာ အခမ်းအန းမှာ 

ေြပာကားခ့ဲသည် ့အမျိးသားညီတွ်ေရးအစိုးရ ယာယီသမတကီး၏ သဝဏ်လာအားြပန်လည်ေဖာြ်ပပါသည်။ 

သဝဏ်လာအြပည့်အစံုမှာ- 

ြပည်တငွ်း၊ ြပည်ပ ြမန်မာလုပ်သားများအားလုံး ကိုယစ်ိတ်ှစ်ြဖာကျန်းမာချမ်းသာေစေကာင်း ဆုေတာင်းေမတာပုိသအပ် 

ပါတယ်။  

ကမာ့သမုိင်းမှာ ဒေီနဟာ ုိငင်ံတကာက အလုပ်သမားထုရဲ မိမိတို ရသင့်ရထုိကတ်ဲ့ အခွင့်အေရးတစ်ခုကို ပထမဆုံးအကိမ် 

အားလုံးညီတွ်စာွ တိုက်ပဲွဝင်ေတာင်းဆုိေအာင်ြမင်မရခ့ဲတဲ့ အလွန်ထူးြခား သမုိင်းဝင်ခ့ဲတဲေ့နြဖစ်ပါတယ်။ အလွန်ခက်ခဲခ့ဲ 

ေပမယ့် အားလုံးညီွတ်စွာ ေတာင်းဆုိ တိုက်ပဲွဝင်မေကာင့် ေန င်ေခတ်အဆက်ဆက်အလုပ်သမားေတွအတွက် တစ်ေန 

အလုပ်ချန်ိ  (၈)န ရီကို သင့်ေတာတ်ဲ့ အလုပ်သမားအခွင့်အေရးစံန်းတစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ်ုိင်ခ့ဲပါတယ်။ ညီွတ်စာွ 

တိုက်ပဲွဝင်မရဲ အသီးအပွင့်ဟာ ယေနတိုင် ေမးြမချိမိန်ေနဆဲြဖစ်ပါတယ်။  

ုိင်ငတံကာ အလုပ်သမားထုရဲ ညီတွ်မဟာ ၁၉၁၉ ခုှစ်မှာ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား၊ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယေ်တပွါဝင်တဲ့ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖဲွကီး

(ILO)ကို ဖဲွစည်းုိင်ဖုိ အေထာက်အကြူဖစ်ေစခ့ဲပီး ေခတ်အဆက်ဆက် အလုပ်သမား ေရးရာ စံန်းေတကွို ညီွတ်မတစွာချမှတ်ိငု်ေရး၊ ိုင်ငံအများက လုိက်န ကျင့် 

သုံးုိင်ေရး၊ ေခတနဲ်ေလျာ်ညေီအာင် ြပင်ဆငေ်ရးေတွလုပ်ေဆာင်ရင်း အလုပ်သမားများရဲ အခွင့်အေရးေတွကို ကာကယွ်ေစာင့် ေရှာက် လျက်ရိှတာ အားရဖွယ ်ြဖစ်ပါတယ်။ 

ုိင်ငတံစ်ုိင်ငံရဲ  ဖံွဖိးတက်မဟာ လုပ်ငန်းခွင် ေရရှည်တည်ငိမ်ေအးချမ်းမနဲ အမဲတိုက်ိုက် ဆက်စပ်ေနပါတယ်။  ေရရှညတ်ည်ငိမ်ေအးချမ်းမ (သုိမဟုတ်) ငိမ်းချမ်းေရး 

ကိုလည်း ညီတွ်မတမ ေပမှာသာ တည်ေဆာက်လုိရပါတယ်။ ဖံွဖိးတိုးတကတ်ဲ့ ုိငင်ံေတွကို ကည့်ရင် ဒီအချကက် အခုိင်အမာသကေ်သြပေနပါတယ်။ ြပညတ်ွင်းလုပ်သား 

အင်အား မလုံေလာက်လုိ ေရေြပာင်းလုပ်သားကို အားထားရတဲ့ ုိငင်ံေတေွတာင် ဒီအချက်ကိုအေလးထားပါတယ်။ 

ကမာ့အလုပ်သမားထုနဲ ယဥှ်ရင် ြမန်မာုိငင်ံက အလုပ်သမားထုဟာ ပုိပီးကီး ေလးတဲ့ စိန်ေခမ ေတွကို ဦးေဆာင ် တိုက်ပဲွဝင်ခ့ဲတာ သမုိင်းကို ဆန်းစစ်ကည့ရ်င် 

သိုိင်ပါတယ်။သူတိုကိယုတ်ိငု်ရဲအခွင့်အေရး ထက် ြမန်မာြပည်သူတစ်ရပ်လုံးရဲ အခွင့်အေရး အတွက် 

ေရှတန်းကေန အမဲတိုက်ပဲွဝင်ခ့ဲပါတယ်။ ၁၃၀၀ ြပည့်အ ေရးေတာ်ပုံ ဟာ ေရနံေြမအလုပ်သမား 

အခွင့်အေရးအတွက် အလုပ်သမားများရဲ သပိတ ် ေမှာက ် ဆြပမကစတငခ့ဲ်ပီး ကိုလုိနီစနစ်ကိ ု

တွန်းလှန်တဲ့ လွတ်လပ်ေရး ကိးပမ်းမ သမုိင်းမှာ ြပည်သူေတ ွ အားလုံး ပူးေပါင်းပါဝင်လာခ့ဲတဲ့ 

ပထမဆုံး လပ်ရှားမကီး ြဖစ်ခ့ဲသလုိ ၁၉၈၈ ြပည်သူ အေရးေတာ်ပုံမှာလည်း အလုပ်သမားထု 

ဟာ ြပည်သူနဲအတူတ ူ ရဲရဲေတာက ် ပါဝင်ခ့ဲကတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ စစ်အာဏာရှင် အဆက်ဆက ်

ေအာက်မှာလည်း ြပည်သူများ နည်းတ ူ အလုပ်သမားအခွင့အ်ေရး ချိးေဖာက်ခံရမ များစွာ 

ကံေတွခံစားခ့ဲရပါတယ်။ အာဏာရှင ် အုပ်ချပ်သူ ေတဟွာ ILO က ှစ်စဥ ် စီစဥေ်နတဲ ့ ကားက 

အလုပ်သမားအခွင့အ်ေရးေတွကို မျက်ှ ေြပာငေ်ြပာငနဲ် လျစ်လျခ့ဲပါတယ်။ ဒါကိုလည်း အလုပ်သမားများကိုယတ်ိငု် ုန်းကန်တိုကပဲွ်ဝင်ခ့ဲလုိ  စစ်အစိုးရကို 

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖဲွကီးနဲ  ုိငင်ံတကာက အေရးယူုိင်ခ့ဲပါတယ်။ ၂၀၁၁ခုှစ်မှာ ုိငင်တံွင်း တစ်ဝက်တစ်ပျက် ဒီမုိကေရစကီို စတင်ုိင်ဖုိ ပါဝင်ခ့ဲတဲ့ 

soft powerေတွမှာ ြမန်မာအလုပ်သမားထုနဲ အလုပ်သမားသမဂများရဲ  အခန်းကဟာ ထင်ရှားပါတယ်။  

ကိုဗစ်ကပ်ေရာဂါရဲ  တိုက်ခုိက်မေကာင့်ဆုိးရားလာတဲ့ စီးပွားေရးအေြခအေနနဲ အကျပ်အတည်းများကို ခါးစည်းခံေနရစဥ်မှာ အာဏာရှင်စနစ် ြပန်သွတ်သွင်းဖုိကိးစားေနတဲ့ 

အကမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ  မတရား အာဏာသိမ်းမေကာင့် သမုိင်း တစ်ေလာက် တစ်ခါမှမ ကံဖူးတဲ့ အခက်အခဲမျိးကုိ ကံေတွေနရပါတယ်။ ေတာ်လှန်လုပ်သားထု 

အေပ  အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီရဲ  ဖိိှပ်ိှမ်ှင်းမေတွဟာလည်း ရက်စက်ကမ်းကတလှ်ပါတယ်။  

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ရကေ်န  အာဏာသိမ်းပီးချန်ိကစလုိ  အလုပ်သမားသမဂ အခွင့အ်ေရးေတွ၊ လူအခွင့အ်ေရးေတွ အများကီး ထိခုိကေ်နပါတယ်။ အလုပ်သမားသမဂ 

အဖဲွဝငေ်တွ၊ ေခါင်းေဆာင်ေတွ အပါအဝင် အလုပ်သမား ၁.၆သန်းဟာ အလုပ်အကိငု်ေတွ ဆုံးံးခ့ဲရတယ်။ ဒါအ့ြပင် ုိင်ငံရဲ စီးပွားေရးကို ြပန်ကည့်မယ်ဆုိရင်လည်း 

ကမာ့ဘဏ်အစီရင်ခံစာအရ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဟာ ပီးခ့ဲတဲ့ ၂၀၂၁ခုှစ်မှာ (၁၈.၄)ရာခုိင်န်းအထိ ကျဆင်းခ့ဲပါတယ်။ UNDP ကလည်း “COVID-19၊ အာဏာသိမ်းမ 

အေြခအေနေတေွကာင့် လူေပါင်း ၁၂သန်း အထိ ဆင်းရဲတွင်းနကေ်စုိငေ်ကာင်း သတိေပးထားပါတယ်။ ဒါေကာင့် ြမန်မာုိင်ငံလူဦးေရရဲ  ထက်ဝက်နီးပါး ၂၅သန်းအထိဟာ 

၂၀၂၂ခုှစ် အေစာပုိင်းမှာ  ဆင်းရင်းွမ်းပါးမမျဥ်းေအာက် ေနထုိင်လာရုိင်ပါတယ်” လုိ သုံးသပ်ထားပါတယ်။ 

ဘယ်လုိ အခကအ်ခဲ ကံ ကံ ုိင်ငံ့အန ဂတ်ကို ြပန်လညက်ယတ်င်ရမယ့် ေွဦးေတာလှ်န်ေရးမှာ ြမန်မာ အလုပ်သမားတပ်ေပါင်းစုရဲ  ဦးေဆာငမ်နဲ ြပည်တငွ်း၊ ြပည်ပ ြမန်မာ 

အလုပ်သမားထုဟာ  ေရှတန်းက ပါဝင်ေနကပါတယ်။ ဒအီလုပ်သမားထုကို ဂုဏ်ြပတဲ့အေနနဲ ဒီှစ် ေမေဒးေနရဲ  ေဆာင်ပုဒ်ကို “ေတာ်လှန်လုပ်သား ေွဦးအငအ်ား” လုိ 

သတ်မှတ်ထားြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ 

ြမန်မာုိငင်ံမှာ အကမ်းဖက်စစ်အုပ်စု အာဏာသိမ်းပီးချန်ိကတည်းက လွတ်လပ်စွာ အသင်းအပင်းဖဲွစည်းခွင့် (Freedom of Association – FoA,  C-87)နဲ အဓမလုပ်အား 

ခုိင်းေစမပေပျာကေ်ရး ြပဌာန်းချက် (Forced Labour Convention -29) ေတွကို သိသိသာသာ ချိးေဖာကေ်နမ၊ ကေလးသူငယ်များအပါအဝင် —>>> စာမျက်ှ  - ၅ သုိ  

ေတာ်လှနေ်ရးေအာင်ြမင်ပီး တစ်ဆက်တည်း 

တည်ေဆာက်ရမည့် ဖက်ဒရယ်ဒမုိီကေရစစီနစ်မှာ 

အလုပ်သမားများရဲ အေြခခံရပုိင်ခွင့် ေတကုိွ 

အာမခံတဲ ့ဥပေဒမူေဘာင်ေတွပါဝင်ေစဖုိ 

ကတိြပပါတယ်  

(ိငုင်ေံတာယ်ာယသီမတ ဒဝူါလရှးီလ) 



 

—— စာမျက်ှ  - 5 —— 

 ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ)  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇွန်လ ၁ ရက် 

လုပအ်ားခေလျာ့ချမေကာင့် Food Panda ကုမဏီကုိဝန်ထမး်များ၊ြပည်သူများ၊ ေတာ်လန်ှေရးအင်အားစုများပးူေပါင်းသပိတ်ေမှာက်  

ဇွန်လ ၊ ၁ ရက် 

ကုမဏီဘက်မှအစားအေသာက်ပုိေဆာငတ်ဲ ့ rider ေတအွေပတုတ်ရက်လုပ်ခလစာေလျာ့ချလုိကတ်ဲ့အြပင် ေအာ်ဒါေကးေခါင်းပုံြဖတ ် အြမတထု်တ်မေတွရိှလာတာေကာင့် 

ဝန်ထမ်း (rider) ေတွကလုပ်ငန်းခွင်မဝင်ဘဲသပိတေ်မှာကသ်လုိ၊ ြပည်သူနဲေတာ်လှန်ေရး အင်အားစေုတွကလဲ Rider ေတွဘက်ကရပ်တည်ပီး ကုမဏီကေန အစားအေသာက် 

မမှာယူဘဲအတတူကွသပိတ ်ေမှာက်ခ့ဲကပါတယ်။ 

အိမ်တိုငရ်ာေရာက ် အစားအေသာက် ပုိေဆာင်ေရး ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းတခုြဖစတ်ဲ့ Food Panda 

ကုမဏီက ကိတင် အေကာင်းကားြခင်း မရိှဘဲ လုပ်ခများေလာ့ချမေကာင့် ယမန်ေန မတ်လ ၁၆ ရက်မှ 

စတငက် ဝန်ထမ်းအများစု အလုပ်မဆင်းဘဲ ဆြပခ့ဲကတာပါ။ 

ရန်ကုန်၊ မေလး၊ မုံရာအစရိှတဲ့မိကီးေတွက rider အများစုကအလုပ်မဆင်းဘဲဆြပခ့ဲကတဲ့အြပင ်

အလုပ်သမားအခွင့အ်ေရးချိးေဖာကက်ာ rider များအေပလုပ်ခလစာ ေလျာ့ချသည့် Food Panda 

ကုမဏီအားဆြပရန်အတကွ် မတ်လ ၂၀ ရက်တငွ်ြပလုပ်မည့် “Food Panda သပိတ်”၌ ြပည်သူအားလုံးပူးေပါင်းပါဝင်ေပးကရန် ေတာ်လှန်ေရး အင်အားစုများမှ 

ိးေဆာ်ထားခ့ဲကပါေသးတယ်။ ြပည်သူများအေနြဖင့်မတရားမမှန်သမဆန်ကျင်ပီး “Food Panda သပိတ်” တွင်ပါဝင်ရန်အတွက်ရန်ကုန်လူထုသပိတ်၊ ေရဘဝဲ 

(ြပည်သူအကျိးြပလူငယအ်ဖဲွအစည်း)၊ ေတာ်လှန်ေရးရန်ပုံေငေွထာက်ပုိ ANTS — ပုရက်ဆိတ်များအဖဲွအပါအဝငေ်တာ်လှန်ေရးအင်အားစုများက ိးေဆာ်ထားသလုိ 

ကုမဏီရဲအစားအေသာက်မှာယူတဲအ့က်ပလီေကးရှင်းမှာ ဆုိးဝါးေကာင်းမှတ်ချကေ်ရးဖုိနဲ အဆုိပါအက်ပလီေကးရှငး်ကို အသုံးမြပဖုိလဲယခုအချန်ိ အထိကည့်သူေတွကို 

လံေဆာ်ထား တယ်လုိသိရပါတယ်။ 

Rider များက ကုမဏီထံမှ လမ်းေကာင်း တစေ်ကာင်းပုိခ အေြခခအံနိမ့်ဆုံး ၆၇၀ ကျပ်ှင့် ၁ ကီလုိအတွက် အပုိေဆာင်း ၁၅၀ ကျပ်ေပးရန် အလုပ်မဆင်းဘဲ ဆထုတေ်ဖာ် 

ေတာင်းဆုိခ့ဲကေပမယ် ့ ကုမဏီဘက်မှ တာဝန်ရိှသူေတကွအေကာင်း အမျိးမျိးြပပီးြငင်းဆန်ခ့ဲတဲ့အြပင ် နည်းပညာပုိင်းချိယွင်းမေကာင့်လုိ သာထုတ်ြပန်ခ့ဲတာပါ။ Food 

Panda ကုမဏီဘက်ကမတလ် ၁၆ ရက် နံနက် ၇ န ရီမှ ည ၇ န ရီခွဲအချနိ်အတွင်းမိအချိရှိ panda rider များအတွက် system မှေအာဒ်ါေကးများမှားယွင်း 

တွက်ချက်မများြဖစေ်ပခ့ဲေကာင်း food panda ံုးမှ သိရိှခ့ဲရပါသည်။ ထုိေကာင့် panda rider တို၏ ေလျာ့နည်းသွားေသာေအာ်ဒါေကးများကိုြပန်လညတ်ွက်ချက်ေပးပီး 

ပုံမှန်လစာဝင်မည့အ်ချန်ိတွင ်တစ်ပါတည်းြဖည့်သွင်းေပးသွားမည်ြဖစတ်ယ ် လုိေကြငာခ့ဲေပမယ် ့ေကြငာချကအ်တိုင်းမရရိှေသးဘူးလုိလုပ်သားေတွရဲထုတေ်ဖာ ်ေြပာဆုိချက် 

ေတအွရ သိရပါတယ်။ 

ေတာ်လှန်ေရးအငအ်ားစေုတဘွက်ကေတာ့ြပည်သူများက မတရားမအား မျကက်ွယ်မြပဘဲ ဖိိှပ်ခံအလုပ်သမားထုဘက်မှရပ်တညက်ာ Food Panda အားသပိတေ်မှာက်ဖုိ 

အတွက် ဆက်လက်လံေဆာထ်ားတာေတွရိှေနသလုိ ြပညသူ်ေတကွလဲပူးေပါင်းပါဝင်ကတယ်လုိသိရပါတယ်။ 

သတင်းစဥ ်

စာမျက်ှ  - ၄ မှ အဆက် 

အရပ်သားြပည်သူများကို  အကမ်းဖက်မေတွ၊ ဖမ်းဆီးိှပ်စက် သတ်ြဖတ်မေတွ လုပ်ေဆာငေ်နတဲအ့တွက် စံုစမ်းစစေ်ဆးေရးေကာ်မရှင် (Commission of Inquiry) ဖဲွစည်းပီး 

ေဆာင်ရက်မယ ် လုိပီးခ့ဲတဲ့ မတ်လ ၂၅ရကေ်နက ကျင်းပခ့ဲတဲ့ ၃၄၄ကိမ်ေြမာက် ILOအုပ်ချပ်မအဖဲွ (Governing Body) အစည်းအေဝးမှာ ဆုံးြဖတ်အေရးယူမစတင်ထားပါ 

တယ်။ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အလုပ်သမားအဖဲွကီးအေနနဲ  ြပည်သူေတွတငေ်ြမာက်ထားတဲ့ မိမိတိုအစိုးရနဲ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မေတွ ဆက်လကလု်ပ်သွားေစလုိပါတယ်။  

မိမိတို အမျိးသားညီတွ်ေရးအစိုးရအေနနဲ ေတာ်လှန်ေရးအငအ်ားစ ု အားလုံးနဲ လက်တွဲပီး ဒေီွဦးေတာ်လှန်ေရးအြမန်ဆုံးေအာင်ြမင်ဖုိ အစွမ်းကုန်ကိးစားသွားမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ကားကာလအတွင်းမှာလည်း ေတာ်လှန်အလုပ်သမားများနဲ မိသားစုဝင်ေတွရဲနစ်န မေတွကို ြပန်လည် ကုစားမေပးုိင်မည့ ် အစီအမံများ ေဆာင်ရက် 

ေပးမှာြဖစ်သလုိ ေတာ်လှန်ေရးေအာင်ြမင်ပီး တစ်ဆကတ်ည်း တညေ်ဆာက်ရမယ့် ဖက်ဒရယဒ်ီမုိကေရစီစနစ်မှာ အလုပ်သမားများရဲ အေြခခံရပုိင်ခွင့ေ်တကွို အာမခံတဲ့ 

ဥပေဒမူေဘာငေ်တွ ပါဝင်ေစဖုိကတိြပပါတယ်။ 

အလုပ်သမားထုကီးကုိ သတိေပးချင်တာကေတာ့ ေွဥးီေတာ်လှန်ေရးမှာ မိမိတိုအားလုံးရဲ ရန်သူြဖစ်တဲ့ အကမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ ြပည်သူကုိ အုိင်ကျင့ ် ဗုိလ်ကျေနတဲ့ 

ဇာတ်လုိက်ေကျာ် ြဖစ်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ေအာက်မှာ ဘယ်လုိတရားမတမနဲ အခွင့်အေရးကိုမှ ေဆာင်ကဥ်းေပးုိင်မှာ မဟတုတ်ာေသချာတယ်။ ဒါေကာင့် 

အကမ်းဖက်စစတ်ပ်ကို အြမန်ဆုံးြဖတ်ချုိင်ေရး ေတာ်လှန်ေရးတပ်ဦးမှာမပါဝင်ုိငတ်ဲ့ ကျန်ရိှေနတဲ့ ြပည်တငွ်း၊ ြပည်ပ အလုပ်သမားအားလုံးကိုလည်း ဒေီတာ်လှန်ေရးမှာ 

တတုိ်ငတ်ဲ့နည်းနဲ ပူးေပါင်းပါဝင်ကဖုိ အေလးအနက်ထား တိုကတ်ွန်းလုိပါတယ်။  

ဒီေတာ်လှန်ေရးအြမန်ဆုံးေအာင်ြမင်ဖုိ စုစည်းညီတွ်မဟာ အေရးကီးဆုံး ခွန်အားြဖစ်ပါတယ်။ လွန်ခ့ဲတဲ ့ ှစ်ေပါင်း ၁၀၀ေကျာက် ကမာ့အလုပ်သမားထုရဲ 

စည်းလုံးညီတွ်မနဲ ေအာငပဲွ်ခံခ့ဲတာကို အတယုူပီး ဒေီွဦးေတာ်လှန်ေရးရဲ ေတာလှ်န်အင်အားစုေတွအားလုံးနဲ စုစည်းညီတွ်စွာြဖင့် အာဏာရှငစ်နစ်ြဖတ်ချေရးမှာ 

ဆက်လက်ပါဝင်ေနတဲ့ အလုပ်သမားထုကို ဦးတ်ဂုဏ်ြပပါတယ်။ 

အေရးေတာ်ပုံ မုချေအာင်ရမည်။ 

ဒူဝါလရီှးလ 

ယာယီသမတ 

အမျိးသားညီွတေ်ရးအစုိးရ 

သတင်းစဥ ်



 

—— စာမျက်ှ  - 6 —— 

 ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ)  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇွန်လ ၁ ရက် 

အမျိးသားညီွတ်ေရးအစုိးရ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးချပ ်မန်းဝငး်ခုိငသ်န်း၏  

ေမလ ၁ရက်ေန ကမာအ့လပု်သမားေနတွင်ေြပာကားခ့ဲသည် ့မိန်ခွန်း 

ဇွန်လ ၊ ၁ ရက် 

ေမလ၁ရက်ေနတငွ်ကျေရာက်ခ့ဲေသာ ကမာ့အလုပ်သမားများေန(ေမေဒး)ေနတငွ ် အမျိးသားညီတွ်ေရးအစိုးရ၊အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနမှ ဦးစီးကျင်းပခ့ဲေသာ အခမ်းအန း 

တွင ် ေြပာကားခဲ့သည် ့ အမျိးသားညီတွ်ေရးအစိုးရ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးချပ် မန်းဝင်းခုိင်သန်း၏ မိန်ခွန်းအား ြပန်လညေ်ဖာ်ြပပါသည်။ လုပ်သားြပည်သူများှင့် 

အမျိးသားညီတွေ်ရးအစိုးရအဖဲွဝင်များအားေြပာကားခ့ဲသည့် မိန်ခွန်းအြပည်အ့စံုမှာ ေအာက်ပါ အတိငု်းြဖစ်သည်။ 

အမျိးသားညီတွေ်ရးအစိုးရမှကီးမှးကျင်းပတဲ့ ယေနကမာ့အလုပ်သမားေနအခမ်းအန း ကိတုကေ်ရာက်လာကတဲ့ 

ယာယီသမတကီး ှင့်တကွတကေ်ရာက်လာသူ ဧည့်သည်ေတာ်များအားလုံး ေဘးကင်းရန်ကွာကပါေစေကာင်း 

ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါတယ်။  

ယေနကမာအ့လုပ်သမားေန (ေခ) ေမေဒးေနအခါသမယမှာ ြပညတ်ွင်းရိှ စက်မ၊ လက်မ ှင့် ဝန်ေဆာင်မစသည် ့ က 

အသီးသီးမှ အလုပ်သမားများ၊ ြပည်ပေရာက်ြမန်မာုိင်ငံသား အလုပ်သမားများှင့တ်က ွ ေတာ်လှန်ေရးက အသီးသီးမှာ 

ပါဝင်ကတဲ့ရဲေဘာ်များ အားလုံးကုိ အေလးြပ ဂုဏ်ြပေကာင်းလည်း ဦးစွာေြပာကားလုိပါတယ်။  အားလုံးသိပီးသားြဖစ် 

ကတဲအ့တိငု်း ၁၉ ရာစအုေှ င်းပုိင်းကာလများမှာ အလုပ်သမားေတွဟာ အရင်းရှင်များ၊ ကိုလုိနီများ ရဲမတရားဖိိှပ်မတိုကို 

ဆန်ကျင် ေတာ်လှန်ပီး တေနအလုပ်ချန်ိ ၈ န ရီ သတ်မှတ်ေပးဖုိကိုပင်အသကေ်သွးေခးများ စေတးကာ ရယူခ့ဲကရတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေတာ်လှန်ေရးေအာင်ပဲွအထိမ်းအမှတ်အေနနဲ ကမာ့အလုပ်သမားများေနကို ှစ်စဥ်ေမလ (၁) ရက်ေနမှာကျင်းပဂုဏ်ြပခ့ဲကပါတယ်။ ြမန်မာုိငင်ံမှာရိှတဲ့ 

အလုပ်သမားများဟာလည်း ကိုလုိနီေခတ်လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမက အစြပလုိေ◌◌းရြပ လွတ်လပ်ေရးရပီးေန က ် ကံေတွရတဲ့စစ်အာဏာရှင ်ေခတ်အဆက်ဆကတ်ငမ်က 

ပဲ ယခု ေွဦးေတာ်လှန်ေရးတွင်လည်း အားသွန်ခွန်စိကု ် ေရှတန်းမှပါဝင် တိုက်ပဲွဝငလ်ျက်ရိှပါတယ်။ ဒါေကာင့် လွတ်လပ်ေရးကို ရယေူပးခ့ဲကရာ မှာေရာ၊ ဒီမုိကေရစီှင့် 

လူအခွင့်အေရးများအတွကတ်ိုက်ပဲွဝငခ့ဲ်ကတဲ့ အလုပ်သမားထုကီးရဲ အခန်းကနဲ သမုိင်းဟာ ကီးမားလှတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယေူကာင်းလည်း ေြပာကား လုိပါတယ်။   

အကမ်းဖက်စစေ်ကာင်စကီ ၂၀၂၁ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်ေန အာဏာသိမ်းလုိက်ပီးကတည်းကအလုပ်သမားသမဂများှင့် အလုပ်သမားထုကီးက လမ်းေပထွက် ဆြပမများကို 

စတင်ခ့ဲကတာကို လည်းေတွရိှရပါတယ်။ ယေန ထက်တိငု်လည်း ေတာ်လှန်ေရးရဲ ကျရာေနရာမှာ အဘကဘ်က်မှ မြပည့်မစံုခက်ခဲေနတဲ့ကားက နည်းလမ်း မျိးစံုနဲ 

ဆက်လက်တိကု်ပဲွဝငေ်နကတာကိ ု သိရိှေနရပါ တယ်။ အလုပ်သမားထုကီးရဲ ဒီလုိုိငင်ံေရး 

ုိးကားမဟာ ကျန်တဲေ့တာလှ်န်ေရး အင်အားစု များ၊ ြပည်သူများအတွက်ပါ ေလးစား အတယု ူ

စရာြဖစ်ပါတယ်။ ကျေန တ်ိုုိင်ငံရဲ အလုပ်သမား ေတဟွာ ဆုိရင် စစ်အာဏာရှင ်ေခတအ်ဆက်ဆက် 

မှာလည်း စစ်ဗုိလ်ချပ်များရဲ အဓမေစခုိင်းမများ၊ စစ်အာဏာရှင ် တိုရဲ အကာအကွယယ်ကူာ မေတာ် 

ေလာဘသမားများရဲ လုပ်ခလစာ၊ လုပ်အား စသည်ြဖင့် ေသွးစုပ် ေခါင်းပုံြဖတ်မများ၊ 

အလုပ်သမား အခွင့်အေရး ချိးေဖာက်မများစွာ ကျးလွန်ြခင်းကို ခါးသီးစွာ ခံစားခ့ဲကရသူေတ ွ

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့်လညး် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အလုပ်သမားများ အဖဲွ (ILO) ကေန စစအ်ာဏာရှင ်

အစိုးရကို အေရးယူ ဒဏ်ခတ်မများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲ ပါတယ်။  

ြပည်သူအစိုးရလက်ထက်မှာလည်း ြမန်မာုိငင်ံရဲ စီးပွားေရးကီး တစ်ခုလုံးနီးပါးကို စစ်တပ်ပုိင် လုပ်ငန်းများ၊ ၎င်းတို၏ သားသမီးမိသားစမုျား၊ ၎ငး်တိုှင့်စီးပွားဖက် ခိုနီများရဲ 

လက်ဝါးကီးအုပ်ခ့ဲကတာမုိ အလုပ်သမားများဟာ အလုပ်သမားထုကီးကို အကာအကယွ်ေပးေရး၊ ရသင့်ရထုိက်တဲ ့ လုပ်ခလစာများ ရရိှေရး၊ အလုပ်သမားအခွင်အ့ေရးများ 

ရရိှေရးစသညတ်ိုကိ ု ထငတ်ိငု်းေပါကေ်အာင် ေဆာင်ရကဖုိ် ခက်ခဲခ့ဲပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ယခုေွဦးေတာ်လှန်ေရးမှာေတာ ့ အင်မတန်ထူးြခားတဲ ့ သမုိင်းဝင ် အလှည့်အေြပာင်း 

တစ်ခုကို ရည်မှန်းပီး ြပည်သူတစ်ရပ်လုံးက ေတာ်လှန်ေနကပီြဖစ်ပါတယ်။  

စစ်အာဏာရှငေ်ခတ်အဆကဆ်က်မှာမရရိှခ့ဲတဲ့ ုိင်ငေံရး၊ စီးပွားေရးနဲ လူမေရးလွတလ်ပ်ခွင့်များ အပါအဝင် လူအခွင့်အေရး၊ ုိငင်ံသားအခွင့်အေရး၊ အလုပ်သမားများ 

အခွင့်အေရး တိုကုိပါ ြပည့်ြပည့်ဝဝရရိှဖုိ ရှင်သန်ေနကပါတယ်။ ဒီလုိတရားမတတဲ၊့ ဒီမုိကေရစီနဲ အခွင့်အေရးအားလုံးကုိ ေလးစား လုိက်န တဲ့ လူအဖဲွအစည်းကုိ 

တညေ်ဆာက်ရာမှာ အဓိကအတားအဆီးများြဖစတ်ဲ့ စစအ်ာဏာရှင်များ အပါအဝင်၊စစ်အာဏာရှင်များနဲ အြပန်အလှန် မီှခုိကာ လူထုကို ဖိိှပ်ေနတဲ့ မေတာ်ေလာဘ စီးပွားေရး 

သမားများကိုပါ လူထုက ဖယ်ရှားေနကပီြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် ေွဦးေတာ်လှန်ေရးကာလအတွင်းမှာေရာ ေတာ်လှန်ေရးကာလအပီးပါ အလုပ်သမားအခွင်အ့ေရးများ 

အြပည့်အဝရရိှေရးကို ကျေန ်တိုအမျိးသားညီွတေ်ရးအစိုးရနဲ ေန င်လာမယ့်ြပည်သူအစိုးရအဆက်ဆကက် အထူးအေလးထားေဆာင်ရက်သွားကဖုိ အင်မတန်အေရးကီး 

ပါတယ်။ ကျေန တ်ို အမျိးသားညီတွေ်ရး အစိုးရအေနနဲလည်း အလုပ်သမားအေရးကိစရပ်များကို ဖိဖိစီးစီးေဆာင်ရက်ုိင်ရန် အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနကို ဖဲွစည်းကာ 

ြပည်တငွ်းြပည်ပ အဖဲွအစည်းများ အစိုးရများှင့် ချတိ်ဆက်ပီး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါတယ်။  

ကျေန ်တိုြမန်မာုိင်ငံရဲအလုပ်သမားထုကီးဟာ အလုပ်သမားအေရးကိစရပ်များသာမကပဲကိုလုိနီေခတ်၊ စစ်အာဏာရှငေ်ခတအ်ဆက်ဆက ် မတရားမများကိ ု ဆန်ကျင်  

ေတာ ် လှန်ရာမှာ ြပည်သူလူထုရဲေရှေဆာင်လမ်းြပ အြဖစ်ပါဝင်ခ့ဲကသူေတွြဖစတ်ာမုိ အစဥအ်လာကီးမားတဲ့ုိငင်ေံရးအငအ်ားစုလည်းြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင်ယ့ခုေွဦး 

ေတာ်လှန်ေရး မှာလည်း အလုပ်သမားထုကီးအေနနဲ ြပည်သူတစ်ရပ်လုံးှင့်အတူဆက်လက်တိကု်ပဲွဝင်ကဖုိ ေလးစားစွာတိုကတ်ွန်း လုိပါတယ။် မိမိတိုအစိုးရ အေနြဖင့်လည်း 

စစ်အာဏာရှင်ှင့်အေပါင်းအပါအားလုံးကို ရှင်းလင်းုိင်ဖုိ ေတာ်လှန်လုပ်သားများှင့အ်တ ူ ေွဦးေတာ်လှန်ေရးကိအုင်အားအြပည့်ြဖင့်အတူ ခရီးပန်းတိုင ် ေရာက်သည်ထိ 

ဆက်လက်တိကု်ပဲွဝင်သွားမည့်အေကာင်း ကတိြပရင်းနိဂံုးချပ်အပ်ပါတယ်။  

 အေရးေတာ်ပုံ မုချေအာငြ်မငေ်နပါပီ။  

သတင်းစဥ ်

စစ်အာဏာရှင်ှင့်အေပါင်းအပါ အားလုံးကုိ 

ရှင်းလင်းိုင်ဖုိ ေတာ်လှန်လုပ်သားများှင့်အတေူဥွီး 

ေတာ်လှနေ်ရး ကုိအင်အားအြပည့ြ်ဖင့်အတ ူ

ခရီးပန်းတိုင်ေရာက်သည်ထိဆက်လက် 

တိုက်ပဲွဝင်သွားမည ်

(ြပည်ေထာငစ်ဝုန်ကီးချပ၊်အမျိးသားညီတ်ွေရးအစိးုရ) 



 

—— စာမျက်ှ  - 7 —— 

 ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ)  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇွန်လ ၁ ရက် 

ေမေဒးစိတ်ဓါတ်နဲအာဏာရှင်စနစ်ပျက်သုဥ်ေရးတုိက်ပွဲထဲကြမန်မာလ့ုပ်သားများ 

ဇွန်လ ၊ ၁ ရက် 

ေမေဒး (သုိမဟတု်) ကမာအ့လုပ်သမားေန ဟာ ကမာ့လုပ်သားထုနဲဖိိှပ်ခံလူတန်းစားေတွရဲေသွးစည်းညီတွ်မကိုြပသခ့ဲတဲ့ေနဆုိရင်မမှားပါဘူး။ 

ေမေဒးေခ အလုပ်သမားေနက ကမာ့အလုပ်သမား လူတန်းစားများအဖုိ 

ုိင်ငေံရး သေဘာတရားအရ သာမက လုပ်သားထုအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ 

ေတာင်းဆုိချက်များရရိှေရးအတွက် လွန်စာွအေရးပါေသာ ေနတေနလုိပဲ 

ေြပာရမှာပါ။ 

ေရှးှစေ်ပါင်းများစွာထဲက အလုပ်သမား ပစည်းမ့ဲလူတန်းစားအားဖိိှပ် 

ချပ်ချယ်ခ့ဲေသာ အရင်းရှငစ်နစ်ကို ေတာ်လှန်၍ အလုပ်သမားတို၏ 

ဘဝသစ် တညေ်ဆာက်ရန် အလုပ်သမားများ ေသွးစည်းလုိက်သည့်ေနဟု 

ဆုိထုိက်ေပသည်။ 

စစ်ေခါင်းေဆာင်မင်းေအာငလိ်င်နဲ သူရဲေန က်လုိကေ်တ ွ အာဏာစသိမ်း 

တဲ့၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်ေနကစလုိ ြမန်မာ့လုပ်သားေတွရဲ 

လူမဘဝအေြခအေနေတွ၊ ဘဝေတွ၊ လုပ်ငန်းခွင်အေြခအေနေတွ၊ 

အလုပ်သမားအခွင်အ့ေရးေတွဟာတစတစပျက်စီး ဆုံး ှံးလာရပီးေတာ ့ စစ်အာဏာသိမ်းမ၂ှစ်နီးပါးကာလာတဲ ့ ကာလမှာေတာ့လုပ်သားေတရဲွ အခွင့်အေရးဆုိတာဘာလဲ 

လုိြပန်ေမးရေတာတ့ဲ ့အထိအေြခအေနဆုိးဝါးလာပီဆုိတာကို ြပည်တငွ်းကအလုပ်သမားေတ ွ ကံေတွလာကရပါေတာ့တယ်။ 

ြမန်မာ့လုပ်သားေတွဟာ စစ်အာဏာသိမ်းပီးေန က်ပုိင်းေဖေဖာ်ဝါရီ ၆ရကေ်နမှာပဲ ရန်ကုန်မိေပမှာလူထုနဲအတူစစအ်ာဏာရှင်ဆန်ကျငေ်ရး သပိတတ်ိုက်ပဲွကီးကို 

ပထမဦးဆုံး ဆင်ဲခ့ဲကသလုိေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ အစိုးရဝန်ထမ်းေတကွလဲ သူတိုရဲရပုိင်ခွင်ေ့တွြဖစတ်ဲ ့ရာထူးေတ၊ွ ပင်စငေ်တွ၊ လစာေတွ၊ လုိင်းခန်းေတွကိုစွန်လတ်ပီး 

Civil Disobedience Movement—Strike ေတွမှာပါဝင်ပီးြပည်သူနဲအတူ တသားထဲရပ်တည်ပီးစစအ်ာဏာရှင်ကိုရဲရဲဝ့ံဝ့ံတွန်းလှန်ခ့ဲကပါတယ်။ 

ဒါေပမယ်စ့စ်အာဏာရှင်တိုရဲထုံးစံအတိုင်းငိမ်းချမ်းစွာဆြပေနတဲ့လုပ်သားြပည်သူေတကွိုကိုဖမ်းဆီး၊ ဖိိှပ်သတ်ြဖတ်မေတွြပလုပ်ခ့ဲပီးအပစ်မ့ဲြပည်သူေတွ၊CDMဝန်ထမ်းေတွ၊ 

လုပ်သားေတ၊ွ ေကျာင်းသားေတွဟာေသဆုံးခ့ဲကရသလုိစစ်ေကာေရးငရဲခန်းေတွမှာဖက်ဆစ်တပ်သားေတွရဲဖမ်းဆီးိှပ်စက်အကမ်းဖက်မကိုခံကရြပန်ပါတယ်။ 

အ့ဲဒီထဲကမှလုပ်သားသမဂအသီးအသီးနဲ သမဂေခါင်းေဆာငေ်တကုိွစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးေထာင်ချိှပ်စက်သတ်ြဖတ်ခ့ဲလုိ အလုပ်သမားသမဂအဖဲွဝင်၁၁၈ဦးဖမ်းဆီးခံခ့ဲရပီး၊ 

သမဂအဖဲွဝငနဲ် လုပ်သား၃၀ဦး သတ်ြဖတ်ခံခ့ဲရကာ ြမန်မာုိငင်ံအလုပ်သမားသမဂအဖဲွဝင ် ၂၇ဦးကိုေတာ ့ မတရားပုဒ်မေတွနဲ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပီး ြမန်မာ့လုပ်သားထုကို 

ဖိိှပ်ထားတာပါ။ ဒါေပမယ်ဒ့ေီနဒအီချန်ိအထိြပည်သူလူထု၊ ေကျာင်းသားထု၊ လုပ်သားထုေတဟွာစစ်အုပ်စုရဲဖိိှပ်ရက်စက်မကိ ုရရာနည်းလမ်းနဲ အာခံတုန်ြပန်ေနကဆဲပါ။ 

ြပည်တငွ်းြပည်ပအလုပ်သမားေတဟွာလဲ မိမိတိုရဲလုပ်သားအခွင့်အေရး၊ လူမဘဝတိုးတကေ်ရးတို အတွက်သကဆုိ်င်ရာကအသီးသီးကေနတိုက်ပဲွဝငေ်နကသလုိြပညသူ်နဲ 

ေကျာင်းသားထုေတဟွာလည်း ဘုံရန်သူစစ်အာဏာရှငက်ို ြပတ်ကျသည်အထိေသွးစည်းညီတွ်စာွနဲ တိုက်ပဲွဝငေ်နကပါတယ်။ ေမေဒးေနအေကာင်း ဆက်ေြပာရမယ်ဆုိရင် 

ေမေဒးေပေပါက်လာေအာင ် ဖန်တီးလုိက်ေသာ အလုပ်ရှင်ှင့် အလုပ်သမားတို၏ ပဋိပကမမှာ ၁၉ ရာစုဆန်းစမှစ၍ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စတုွင် နိဒါန်းပျိးခ့ဲတာ 

ြဖစ်ပီးေတာ့အဲဒ့ီေ့ခတက် အလုပ်သမားများမှာ   ေနထွကမှ်ေနဝင် တစေ်နလင် ၁၆ န ရီမှ န ရီ ၂၀ အထိ ပင်ပန်းကီးစွာ အလုပ်ံု၊ စက်ံုများတွင် အလုပ်ဆင်းကရတဲ့အြပင် 

မည်မပင်ပန်းကီးစွာ လုပ်ကိုင်ေစကာမူ သူတို၏ ဘဝမှာ များစွာေအာက်ကျ၍ လူစ်မမီှဘဲနဲ သူတို၏ ေနေရး၊ ထုိငေ်ရးှင့် ကျန်းမာေရးမှာများစာွ အဆင့အ်တန်း 

နိမ့်ကျခ့ဲရတာပါ။ 

ဤကဲ့သုိ အလုပ်သမားတို၏ ဘဝဆုိးကို မျက်ဝါးထင်ထင် ရင်ဆုိင်ရေသာ အလုပ်သမား ေခါင်းေဆာင်များသည် အလုပ်သမားများ သက်သာေချာင်ချေိစရန် အလုပ်ရှင်များထံ 

အေရးဆုိကပီးေတာ ့ ၁၈၂၀ ြပည့်ှစ်မှ ၁၈၄၀ ြပည့ှ်စ်ေလာက်အထိ အလုပ်သမားေခါင်းေဆာင်များသည် တစ်ေနလင် အလုပ်ချန်ိ ၁၀ န ရီသာ ကန်သတ်ထားရန် 

ေတာင်းဆုိကသည်။ သုိေသာ ်အလုပ်ရှင်များက အလွယတ်ကူ မလုိက်ေလျာခ့ဲေပ။ အလုပ်ချန်ိ ေလာေ့ပါေ့ရးအတက်ွ တိက်ုပဲွဝငေ်သာ အလုပ်သမားများ ဖမ်းဆီးိှပ်ကွပ်ြခင်း 

ခံရေလသည်။  

အလုပ်သမား အင်အားစုများကလည်း အေလျာ့မေပးဘဲ ဆက်လက်ကိးပမ်းကသည်။ ထုိအချန်ိမှစ၍ အလုပ်သမားတို၏ တိုက်ပဲွသည် အဂလန်၊ ဂျာမနီ၊ ြပင်သစ်ှင့် 

ဩစေတးလျတိုက်သုိပင် ကူးစက်သွားသည်။ ၁၈၈၄ ခုှစတ်ွင် အေမရိကန် အလုပ်သမားများအဖဲွချပ် ညီလာခံ၌ ၁၈၈၆ ခု ေမလ ၁ ရက်ေနမှစ၍ တစ်ေနလင ်၈ န ရီသာ 

အလုပ်လုပ်ရန် ဆုံးြဖတ်လုိက၏်။ 

အလုပ်သမား အဖဲွခဲွများသုိလည်း ထုိဆုံးြဖတ်ချက်အတိငု်း ေအာင်ြမင်သည်အထိ တိကု်ပဲွဝင်ကရန် န်ကားချကမ်ျား ေပးပုိခ့ဲေလသည်။ အလုပ်သမားေပါင်း များစွာတိုသည် 

ဤန်ကားချက်အတိုင်း ေဆာင်ရက်ကရာ တစ်ဖက်မှ အစွမ်းကုန် ဖိိှပ်ချပ်ချယြ်ခင်းကို ခံရသည်။ အချိမှာ အလုပ်မှ ထုတ်ပစ်ြခင်း ခံရသည်။ အချိမှာ ေထာငက်ျ၍ 

ေသေကပျက်စီးသူများလည်း မနည်းေချ။ ေန က်ဆုံးတွင် အလုပ်သမားများ၏ အေရးမှာ ေအာင်ြမင်သွားေလသည်။ 

၁၈၈၉ ခုှစ် ပါရီမိ၌ ကျင်းပေသာ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ဆုိရှယ်လစတ်ို၏ ဒုတယိညီလာခံက ေမလ ၁ ရက်ေနကို ကမာ့အလုပ်သမားေနဟု သတမှ်တ်ေပးလုိက်သည်။ အဆုိပါ 

ဆုံးြဖတ်ချက်အရ ှစ်စ် ေမလ ၁ ရကေ်နတိုင်းတွင ် အလုပ်သမား ေခါင်းေဆာငအ်သီးသီးတိုက အလုပ်သမားအေရးများကိ ု ေဟာေြပာြခင်း စသည့် အထိမ်းအမှတ်ပဲွများ 

ကျင်းပကသည်။ 

ကမာ့အလုပ်သမားေနတွင်အလုပ်သမားများအားလုံးသည ် လုပ်ခြပည့်ှင့်အားလပ်ခွင့်ရကသည်။ ယခုအခါကမာအ့လုပ်သမားေနကိုြမန်မာုိငင်—ံ>>> စာမျက်ှ  - ၈ သုိ  
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 ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ)  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇွန်လ ၁ ရက် 

ေရှတန်းစခန်းရှိြပညသူ်ကာကွယ်ေရးတပမ်ေတာ်သားများှင် ့အမျိးသားညီွတ်ေရးအစုိးရ၊ ယာယီသမတေတွဆုံ 

ဇွန်လ ၊ ၁ ရက် 

ေရှတန်းစခန်းတစေ်နရာရိှ ြပည်သူကာကယွေ်ရးတပ်မေတာ(်PDF) စစ်သည်ရဲ ေဘာမ်ျားကို 

အမျိးသားညီတွေ်ရးအစိုးရ၊ ယာယီသမတ ဒူဝါလရီှးလ သွားေရာက်ကည့်၊ ဂုဏ်ြပ 

စကားေြပာကားခ့ဲတယ်လုိ ယာယီသမတရဲလူမကွန်ယက်စာမျက်ှ မှာ ေဖာ်ြပထားချက် 

အရသိရပါတယ်။ အမျိးသားညီတွ်ေရးအစိုးရ၊ ယာယသီမတ ဒူဝါလရီှးလသည် ေရှတန်း 

စခန်းတစေ်နရာရိှ ြပည်သူကာကယွ်ေရးတပ်မေတာ်၏ စစသ်ည်ရဲေဘာ်များကို ေမလ (၂၄) 

ရက်တငွ် သွားေရာက် ကည့်အားေပးစကားေြပာကားခ့ဲတာြဖစ်ပီးေတာ ့ ေမလ၃၀ရက်ေန 

မှာသတင်းထုတ်ြပန်ခ့ဲတာပါ။ ယာယီသမတသည် ေရှတန်းစခန်းရိှ PDF စစ်သည်ရဲေဘာမ်ျား 

ှင့်ေတွဆုံရာတွင-်"ရဲေဘာ်များသည ် တိုင်းြပည်၏သူရဲေကာင်းများ ြဖစ်သလုိ ေမာ်လင့ခ်ျက် 

လည်း ြဖစ်၍ အထူးေလးစားဂုဏ်ယူပါေကာင်း၊ ြပည်သူေတာ်လှနေ်ရးအတွက ် မိမိတို 

အသက်ခ ကုိပါစေတးထည့်ဝင်ေနကသည့် PDF စစ်သည်ေတာ်များအပါအဝင် ခုခံတွန်းလှန်စစ်တွင် ပါဝငေ်နကသူအားလုံးကုိ သမုိင်းက ေကာင်းစွာ ေမာ်ကွန်းကဗည်း 

တင်ပီးြဖစ်သလုိ ဤအရင်းအီှးများသည် လုံးဝ အေဟာသကံ ြဖစ်မည်မဟတု်ေကာင်း၊ 

ဤသုိေသာ ရင်းီှးပါဝင်ြခင်းများေကာင့ ် ထုိကတ်န်သည့် အကျိးရလဒေ်ကာင်းများကိလုည်း 

မုချရရိှမည်မှာ ေသချာေကာင်း၊ မိမိတို PDF တပ်မေတာ်သည် အန ဂတ်ဖက်ဒရယ် 

တပ်မေတာတ်ည်ေဆာက်ရာတွင်လည်း အဓိကအေရးကီးေသာ အခန်းကတငွ် ပါဝင်မည် 

ြဖစ်၍ ယခုကတည်းကပင ် ဖက်ဒရယ်စနစ်ှင့် ဒီမုိကေရစသီေဘာတရားတိုကိ ု လကက်ိုင်ြပ 

ကျင့် ကံဖုိ လုိအပ်ေကာင်း၊ PDF သည် ြပည်သူအတကွ် အားကိုးယံုကည်ရာသာ ြဖစရ်မည် 

ြဖစ်ပီး ြပည်သူဆကိ ု မဆန်ကျင်ဖုိ အထူးလုိအပ်ေကာင်း၊ ြပည်သူှင့် PDF သည် 

ေရှင့င်ါးကဲ့သုိပင် ကျင့် ကံရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ Professional စံြပတပ်မေတာ်တရပ်အြဖစ် 

ရပ်တည်ုိင်ေရးအတကွ် ြပည်သူှင့တ်သားတည်းရိှမ၊ စည်းကမ်း ေကာင်းမွန်မ၊ အမိနန် ခံမ၊ 

စွမ်းရည်ြပည့်ဝမတိုသည် အေရးကီးေကာင်း၊ ယခုအခါ တုိငင်ံလုံးတငွ် PDF တပ်မေတာ်၏ တပ်ရင်းတပ်ဖဲွေပါငး်များစွာ စနစတ်ကျ စုဖဲွလာုိင်ပီြဖစ်၍ လူထုက များစွာ 

အားတက်လျက်ရိှေကာင်း၊ PDF သည် ေွဦး ြပည်သူေတာ်လှန်ေရး၏ အသက်ပမာ 

အေရးကီး၍ လူထုေမာ်လင့ခ်ျက်ပန်းတိငု်ေရာက်သည်အထိ ာဏ်ပညာ ဇဲွ သတိ လုံလ 

ဝိရိယအြပည့်ြဖင့် ဦးေဆာင်ပါဝင်သွားကရန် လုိအပ်ေကာင်းစသြဖင့် ေဆွးေွးမှာ 

ကားခ့ဲတယ်လုိဆုိပါတယ်။ ထုိေန က် PDF စစ်သည်ရဲေဘာ်များ၏ ေဆွးေွးမများ၊ 

ေမးခွန်းများကို ယာယီသမတသည် ရင်းီှးပွင့်လင်းစွာ ြပန်လည်ေဆွးေွး၊ ေြဖကားခ့ဲတယ် 

လုိသိရပါတယ်။ ထုိေန က် ယာယီသမတှင့် အဖဲွသည ် စစ်စခန်းတငွ်း အေြခအေနများ၊ 

PDF စစ်သည်ေတာ်များ၏လုိအပ်ချက်ှင့ ် စားဝတ်ေနေရး အေြခအေနများကိုကည့် 

စစ်ေဆးကာ လုိအပ်သလုိ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ခ့ဲပီးေတာ့ PDF စစ်သည်ေတာ်များ၏ 

စစ်ေရးေလ့ကျင့ေ်နမများကိ ု ကည့်စစေ်ဆးခ့ဲပီး စစ်သညေ်တာ်များ၏အေလးြပ 

တ်ဆက်မ ကို ခံယူပီးေန က် စခန်းမှ ြပန်လည် ထွက်ခွာခ့ဲတယ်လုိထုတ်ြပန်ချကအ်ရသိရပါတယ်။  

သတင်းစဥ်  

စာမျက်ှ  - ၇ မှ အဆက ်

အပါအဝင်ုိငင်ေံပါင်းများစွာ၌ အများြပည်သူ ံုးပိတ်ရကအ်ြဖစ် သတ်မှတ်ထားေလသည။် 

လက်ရိှမှာေတာ့ြမန်မာ့လုပ်သားထုအေနြဖင့်စစအ်ာဏာရှငနဲ် အေပါင်းအပါလူတစုရဲ ဖိှိပ်မေကာင်တ့ေနလုပ်ခလစာ၃၆၀၀နဲ၄၈၀၀ကားသာရရှိပီး၊ လုပ်ငန်းခွငအ်တွင်း 

ဆုိးဝါးဖိိှပ်မေတွနဲ ရင်ဆုိငေ်နရတဲ့ကားထဲကပဲသူတိုရဲေတာင်းဆုိချကေ်တွရရိှေရးနဲ စစ်အာဏာရှငြ်ပတက်ျေရးအတွက ် ရရာနည်းလမ်းနဲတိုက်ပဲွဝငေ်နကရတယ်လုိဆုိ   

ရမှာပါ။ 

တနည်းအားြဖင့်ြမန်မာ့လုပ်သားထုအေနနဲ ကမာ့လုပ်သားထုရဲေမေဒးေတာင်းဆုိချကေ်တြွဖစ်တဲ ့ လုပ်အားနဲညီမတဲ့လုပ်ခလစာရရိှေရး၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းဖိိှပ်မမရိှေစေရး၊ 

လုပ်သားထုရဲကျန်းမာေရး၊ လူမဘဝတိုးတကြ်မင့်မားေရး တိုအြပငစ်စ်အာဏာရှငတ်စ ု ဖျက်ဆီးလုိက်တဲ့ြမန်မာ့လုပ်သားထုရဲ ဘဝေတွဟာ စစအ်ာဏာရှင်ေတွရဲလက်ထဲက 

ြပန်လည်ရယူမယ်ဆုိတဲ့စတိဓ်ါတ်နဲ ဆက်လက်တိုက်ပဲွဝငေ်နကပါတယ်။ 

ေဆာင်းပါးက 



 

—— စာမျက်ှ  - 9 —— 

 ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ)  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇွန်လ ၁ ရက် 

အမျိးသားညီွတ်ေရးအစုိးရ၊ အလပု်သမားဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ုိင်သုဝဏ၏  

ေမလ ၁ရက်ေန ကမာအ့လပု်သမားေနတွင်ေြပာကားခ့ဲသည် ့မိန်ခွန်း 

ဇွန်လ ၊ ၁ ရက် 

၂ဝ၂၂ ခုှစ်၊ ေမလ ၁ ရက်ေနတွငက်ျေရာက်သည့ ် ကမာအ့လုပ်သမားေန(ေမေဒး) 

အခမ်းအန းတွင်အမျိးသားညီတွ်ေရးအစိုးရအလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနြပညေ်ထာင်စဝုန်ကီးုိင်သုဝဏေြပာကားခဲသည့်မိန်ခွန်းအားေဖာ်ြပပါသည်။ 

မိန်ခွန်းအြပည့်အစံုမှာ- 

ဒီေနအခမ်းအန းကိတုက် ေရာက် ချးီြမင့ေ်ပးေသာ ြပည်ေထာင်စုြမန်မာုိငင်ံေတာ်၊ အမျိးသားညီတွေ်ရးအစိုးရ၊ 

ုိင်ငေံတာ်ြပညေ်ထာင်စုဝန်ကီးချပ်၊ ဝန်ကီးဌာနအသီးသီးမှ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးနဲ ဒုဝန်ကီးများ၊ အမျိးသားညီွတေ်ရး 

အတိငု်ပင်ခံေကာင်စီမှ ကိုယစ်ားလှယ်များ၊ ုိငင်ံတကာ အလုပ်သမားသမဂများအဖဲွချပ်မှ အေထွေထွအတွင်းေရး မှးချပ်၊ 

အလုပ်သမားကိုယစ်ားလှယ်များ၊ ဧည့်သည်ေတာ်များှင့် အခမ်းအန းတကေ်ရာက်ေနေသာ ြပညတ်ငွ်းြပည်ပမှ 

အလုပ်သမားများနဲ ုိငင်ံသူုိင်ငံသားများအားလုံး မဂလာပါလုိ တ်ခွန်းဆက်သပါတယ်.....  

မှစ်က ကမာ့အလုပ်သမားေနကုိေတာ့ မိမိတိုအမျိးသားညီွတ်ေရးအစုိးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီး ဌာနက  ဦးေဆာင်ကျင်းပ 

ုိင်ခ့ဲြခင်းမရိှခ့ဲပါဘူး။  ဒီှစ်ကျေရာကတ်ဲ့ ကမာ့အလုပ်သမားေနမှာေတာ့ ြမန်မာေ့ွဦး ေတာ်လှန်ေရးမှာ ေရှတန်းက 

ပါဝင်ပီး အကမ်းဖက်စစတ်ပ်ကို ေတာ်လှန်ေနတဲ့ြပညတ်ငွ်း၊ ြပည်ပအလုပ်သမားထုကို ဂဏ်ုြပတဲ့ အေနနဲ ုိင်ငေံတာအ်ဆင့် 

အခမ်းအန းအြဖစ် အစီအစ် အပုိင်း ၂ ပုိင်းနဲ ယခုလုိ ကျင်းပ ုိင်တာ မိမိအေနနဲ အလွန်ေကျနပ်မိပါတယ်။ 

၁၉ ရာစုပထမပုိင်းမှာ အလုပ်သမားအခွင့်အေရးဆုိတာ ဘာမှန်းမသိခ့ဲကရပါဘူး။ ၁၈၈၆ ခုှစ်ကျေတာ့ အေမရိကန်ြပည်  ချကီာဂိုမိမှာ ေကျာက်မီးေသွးအလုပ်သမားထုက 

တေနအလုပ်ချန်ိ ၈ န ရီသတ်မှတ်ဖုိနဲ  အြခားနစ်န ေနတဲ့ အခွင့်အေရးေတွရရိှေအာင် ေတာင်းဆုိဆြပခ့ဲတဲ့အတွက် အလုပ်သမား  ၄ ေယာက် ကိးမိန်ေပးခံခ့ဲရတယ်။ 

ေထာင်ေပါင်းများစွာ ေသေကပျက်စီးခံရတယ်။ ဆကလ်က်တိုက်ပဲွဝင်ခ့ဲရာမှ ၁၈၉၀ ခုှစ် ေမလ ၁ ရကေ်နမှာမှ ကမာ့အလုပ်သမားေနေမေဒးအြဖစ် သတ်မှတက်ာ 

ကျင်းပလာခ့ဲတာယေနတိုင်ပါပဲ။ ဒီေအာငြ်မင်မကိ ုဥပမာယူပီး ုိင်ငတံကာအလုပ်သမားထုဟာရသင့်ရထုိကတ်ဲ့ အခွင့်အေရးေတွကိညုီတွ်စွာဆက်လက် ေတာင်းဆုိြခင်းြဖင့် 

အေြခခံအလုပ်သမား အခွင့အ်ေရးေတွလည်း ရရိှဖုိ ေဆာင်ရက်ခ့ဲ ေဆာင်ရက်ေနဆဲြဖစ်ပါတယ်။ ၁၉၁၉ 

ခုှစ်တငွ် League of Nation ုိငင်ံေပါင်းချပ် အသင်းကို အားြပပီး ILO (International Labour 

Organization) ေပေပါကလ်ာရပါတယ်။ အကျိး ဆက်ေတွက UN မှာ အလုပ်သမား၊ အလုပ်ရှင်၊ 

အစုိးရသုံးပွင့်ဆုိင် ဝငေ်ရာက်ဆက်ဆံ လပ်ရှားေန တဲ့ Specialized Agencies ေတွ ြဖစ်ေနကပါပီ။ 

ုိင်ငေံပါင်း ၁၈၇ ြဖစတ်ယ်။ ILO လက်ေအာက်ခံ ကမာ့အလုပ်သမားသမဂအဖဲွ (ITUC) ကိုဖဲွစည်း 

ုိင်ခ့ဲပါတယ်။  

ြမန်မာ့သမုိင်းကိ ု ြပန်ကည့ရ်င်လည်း တိုင်းြပည် အတွက ် အေရးကီးတဲ့အချန်ိတိုင်းမှာ အလုပ်သမား 

ထုဟာ ြပည်သူအားလုံးနဲအတူ ညီတွ်စာွ တိုက်ပဲွဝငခ့ဲ်ကပါတယ်။ ၁၉၃၈  ၊ ၁၃၀၀ ြပည့် 

အေရးေတာ်ပုံ သခင်ဖုိးလှကီးေရနံသပိတ်၊ အလုပ်သမား၊ လယ်သမားများ ပါဝင်ကပါတယ်။ တြပည်လုံးအလုပ်သမားဝန်ထမ်းများလည်းပါဝင်ကပါတယ်။ 

တကယ်ဆုိေတာ့ြမန်မာြပညမှ်ာ အလုပ်သမားလပ်ရှားမဟာ ၁၉၁၇ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာ ုရှားေတာ်လှန်ေရးကတညး်ကသေတည်ခ့ဲရေလပီ။ ဒတုိယကမာစစ်ပီးေန က်ပုိင်း 

ဗမာြပည်မှာအလုပ်သမားအဖဲွများ ေပေပါကအ်ားေကာငး်ခ့ဲကပါတယ်။ ၎င်းတိုမှာ TUCB, BTUC, ULO အဖဲွေတွ ြဖစ်ကပါတယ်။ အာဏာသိမ်း ေတာ်လှန်ေရး 

ေကာင်စေီခတ်မှာ ြမန်မာဆုိ့ရှယ်လစ်လမ်းစ်ပါတကီ အလုပ်သမားှင့်လယ်သမားများကို ဦးစားေပးအဖဲွေတွဖဲွခ့ဲကပါတယ်။ ကမာအ့လုပ်သမားေမေဒးေနကို ၇၂ 

ကိမ်ေြမာက် အထက်ပါအလုပ်သမားများ စုေပါင်းပီး စည်းလုံးညီတွ်ေသာ ေမေဒးေနအြဖစ် ကျင်းပခ့ဲပါတယ်။   ေွဦးေတာ်လှန်ေရးဟာ ြမန်မာုိင်ငအံတကွ် 

စစ်အာဏာရှင်ကိ ု အပီးသတိှ်မ်နင်းမ့ဲေန က်ဆုံးတိုက်ပဲွြဖစ်ပါတယ်။ စစ်ေကာင်စီဟာ ပစည်းယူ၊ လူသတ်၊ မုဒိမ်းကျင့်၊ လူေနအိမ်မီးိတာစတဲ့ အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို 

လုပ်ေဆာင်လျက် ရိှေနပါတယ်။ အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီရဲ  ရက်စက်စွာ ိှမ်နင်းမေကာင့ ်ြပည်သူေပါင်း ၂ ေထာင်ခန် မတရားသတ်ြဖတ်ခံရ၊ ၁ ေသာင်းေကျာ် မတရားဖမ်းစီး 

ိှပ်စက်ခံရ၊ အိုးအိမ်ေတွ မီးိဖျက်စီးခံရပီး ြပည်သူေထာငေ်ပါင်းများစွာ အသကလု်ေြပးပီးစစ်ေဘးေရှာငေ်နရပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ေတာလှ်န်ေရးတပ်ဦးမှာပါဝင်ခ့ဲတဲ့ 

အလုပ်သမားေပါင်း ၃၀ ေကျာ် သတ်ြဖတ်ခံရပီး ြမန်မာုိငင်ံစက်မလက်မှင့် ဝန်ေဆာငမ်လုပ်ငန်းေပါင်းစံု အလုပ်သမား သမဂများအဖဲွချပ်ရဲ အေထွေထွအတငွ်းေရးမှချပ် 

ကိုသက်ှင်းေအာင်အပါအဝင ် အလုပ်သမားေပါင်း (၁၀၀)ေကျာ် မတရားဖမ်းဆီးချပ်ေှ င်ခံေနရတယ်လုိသိရပါတယ်။ ညင်းပမ်းိှပ်စက်ြခင်း၊ ဥပေဒမ့ဲေထာင်ချြခင်း 

ေတကွိုလည်း  ြပလုပ်ေနကပါတယ်။ ဒအီေြခအေနကိုလည်း ုိင်ငတံကာ အလုပ်သမားအဖဲွေတကွတဆင့် ုိင်ငတံကာကို တင်ြပပီး အကမ်းဖက်စစ်တပ်ကို အေရးယူုိင် 

ေအာင် ကိးပမ်းေနပါတယ်။  

ြပည်တငွ်းက အလုပ်သမားထုနည်းတူပဲ ုိင်ငတံကာမှာ ေရာက်ရိှေနတဲ့ ြမန်မာ ေရေြပာင်းအလုပ်သမားေတဟွာ ေတာ်လှန်ေရးကို ေငေွကးေထာက်ပ့ံြခင်း အပါအဝင် 

တတုိ်င်သမနည်းလမ်းေပါငး်စံုနဲ ပါဝင်ေနတာလည်း ြပညသူ်အားလုံးကိုယစ်ား ေကျးဇူးတင် ေကာင်းေြပာကားလုိပါတယ်။  အားရဖွယ်ြဖစ်ပါတယ်။ 

အထူးသြဖင့် ထုိင်းနဲ ကိုရီးယားုိင်ငကံ ြမန်မာအလုပ်သမားေတွဟာ သူတိုရဲ ေခးနည်းစာနဲ ေတာ်လှန်ေရးအင်အားစ ုတစ်ရပ် ြဖစ်တဲ့ မိမိတို ဝန်ကီးဌာနက CDMers ေတွကို 

ေထာက်ပ့ံဖုိ ရန်ပုံေငွပဲွေတွ ကျင်းပပီး ကူညီခ့ဲတာ ေကျးဇူးတငေ်ကာင်း ေြပာကားလုိပါတယ်။ 

 ပီးခ့ဲတဲ့ တစ်ှစ်အတငွ်းမှာ ုိင်ငံအသီးသီးမှာရိှတဲ့ ြပည်ပေရေြပာင်း အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယေ်တွနဲ ညိိင်းပီး ေတာ်လှန်ေရးကိ ု ေရှးတဲ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မေတွ 

လုပ်ုိင်ဖုိ အမိမ့ဲသားေတွလုိြဖစ်ေနတဲ့ ြမန်မာအလုပ်သမားေတွကုိ လုိအပ်တဲ့ ကူညီ ေစာင့်ေရှာက်မေတွလုပ်ုိင်ဖုိ အမိမ့ဲသားေတွလုိြဖစ်ေနတဲ ့ ြမန်မာအလုပ်သမားေတွကုိ 

လုိအပ်တဲ့ ကညူီေစာင့ေ်ရှာကမ်ေတေွပးုိင်ဖုိ လုပ်ငန်းအစအီစ်ေတွချမှတ်ုိငခ့ဲ်ပါတယ။် —>>> စာမျက်ှ  - ၁၀ သုိ  

အလုပ်သမားေရးရာအဖဲွကီး အေနနဲ အကမ်းဖက် 

စစေ်ကာင်စီကုိအသိအမှတ်မြပယံြုဖင့်ရပ်တနမ်ေန 

သင့်ပါဘူးမိမိတုိအမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရကုိ 

အသိအမှတ်ြပပီးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မေတတွတိ ိ

ကျကျ ေဆာင်ရက်ေပးဖုိ တိက်ုတနွ်းလုိပါတယ ် 

(ြပည်ေထာငစ်ဝုန်ကီး၊  အလပုသ်မားဝန်ကီးဌာန) 



 

—— စာမျက်ှ  - 10 —— 

 ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ)  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇွန်လ ၁ ရက် 

မေလးရာှးုိင်ငံရှ ိြမန်မာလပု်သားများအတွက် စစ်တမ်းေကာက်ယူြခင်းှင့ ်

ြပည်ပအလုပအ်ကုိင်ဆုိင်ရာအသိအမှတ်ြပကတ် OERC ထုတ်ေပးေရးအတွက် ကွင်းဆငး်ေဆာငရ်က်လျက်ရှ ိ

ဇွန်လ ၊ ၁ ရက် 

မေလးရှားုိငင်ံရိှ ြမန်မာေရေြပာင်းအလုပ်သမားများှင့်ပတ်သက်၍ ြပည်ပအလုပ်အကိငု်ဆုိင်ရာ 

စစ်တမ်းေကာက်ယူြခင်းှင့် ြပည်ပအလုပ်အကိငု် အသိအမှတ်ြပကတ် (OERC) ထုတ်ေပးေရးလုပ်ငန်းစဥ် 

ေဆာင်ရက်ုိင်ရန်အတွက် ြပည်ေထာင်စု သမတြမန်မာုိငင်ံေတာ် အမျိးသားညီတွ်ေရးအစိုးရ အလုပ်သမား 

၀န်ကီးဌာန လမ်းန်ချကြ်ဖင့် မေလးရှားုိင်င ံြမန်မာေရေြပာင်း အလုပ်သမားေရးရာ ေကာ်မတီ (MMWC) မှ  

ြမန်မာအလုပ်သမားများရိှသည့် ေနရာများအထိ ကွင်းဆငး်ပီး စစ်တမ်းေကာကယ်ူြခင်းှင့် ြပည်ပအလုပ်အကိငု် 

အသိမှတ်ြပကတ် (OERC)  ထုတ်ေပးေရးလုပ်ငန်းစဥမ်ျား၊ ကိုယ်စားလှယ်များေရးချယ်ုိင်ေရးကစိရပ်များ၊ 

အလုပ်သမားများ၏ အခွင်အ့ေရးှင် ့  ရပုိင်ခွင့်များအား ရှင်းလင်း အားေပးစကား များေြပာကားြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှတယ်လုိသိရပါတယ်။ 

မေလးရှားုိငင်ံြမန်မာေရေြပာင်းအလုပ်သမားေရးရာေကာမ်တီ(MMWC)မှ ဥကဌေဒသူဇာေမာင ် ဒဥုကဌ 

ဦးေစာသန်းတင်၀င်း အတငွ်းေရးမးများြဖစ်ေသာ ကိုေအာင်ေဇာ်မွန်၊ မလ့ဲလ့ဲ၊ ၀င်းလိင် တိုသည် ၈.၅.၂၀၂၂ ရက် 

ေနတွင ် မာလာကာြပညန်ယတ်ွင်လည်းေကာင်း၊ ၁၆.၅.၂၀၂၂ ရက်ေနတွင ် ဂျိဟိုးြပည်နယ်တငွ်လည်းေကာင်း၊ 

၂၀.၅.၂၀၂၂ ရက်ေနတွင်နပဟန်းြပည်နယ်တငွ်လည်းေကာင်း၊ ၂၁.၅.၂၀၂၂ ရက်ေနတငွပဲ်ရြပည်နယတ်ငွ်လည်း 

ေကာင်း၊ ၂၃.၅.၂၀၂၂ရက်ေနတွင ် ပေလာပီနန်ြပည်နယတ်ွင် လည်းေကာင်း  ြမန်မာေရေြပာင်းအလုပ်သမား 

များှင့် ေတွဆုံကငွ်းဆင်းလက်ရိှပီး ဆက်လက်၍ ကဒါးြပည်နယ်ှင့် အြခား ကျန်ရိှေသာ ြပည်နယ်များသုိလဲ 

ချတိ်ဆက်မများြပလုပ်ကာ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်သွားမှာြဖစ်တယ်လုိလဲ ဝန်ကီးဌာနဖက် ကေြပာကားချက် 

အရသိရပါတယ်။ အမျိးသားညီတွ်ေရးအစိုးရအလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနှင် ့ မေလးရှားုိင်ငံြမန်မာေရေြပာင်း 

အလုပ်သမားေရးရာေကာ်မတီ (MMWC) မှ ြပည်ပအလုပ်အကိုင်ဆုိင်ရာစစတ်မ်းေကာကယ်ူြခင်းှင့် ြပည်ပအလုပ်အကိုငအ်သိမှတ်ြပကတ ်(OERC) ထုတေ်ပးေရးလုပ်ငန်းစဥ် 

ေဆာင်ရက်ုိင်ေရးအတကွ်ကငွ်းဆင်းေနမအေပ မေလးရှားုိင်ငံရိှြမန်မာေရေြပာင်းအလုပ်သမားများအေနြဖင့်ပူးေပါင်း ကူညေီပးကပါရန် တိကုတ်ွန်းိးေဆာ်ထားပါတယ်။ 

သတင်းစဥ ်

စာမျက်ှ  - ၄ မှ အဆက ်

ကားကာလအတွင်းမှာ အလုပ်သမားများကို တတုိ်င်သမအကာအကယွ်ေပးုိင်ဖုိ မိမိတို အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနဟာ အြခားဝန်ကီးဌာနများနဲ ပူးေပါင်းပီး ေဆာင်ရက်ေန 

ပါတယ်။  ြပညတ်ွင်းအလုပ်သမားအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်ခံရမေတွကို တိုင်ကားုိငမ့ဲ် Online Complaint Mechanism တစ်ခုကိုလည်း အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရက် 

ုိင်ခ့ဲပါတယ်။ တိငု်ကားလာတဲ့ အလုပ်သမားအခွင့်အေရးချိးေဖာက်မ ေတွကို မှတ်တမ်းယူထားပီး ြပည်သူအုပ်ချပ်ေရးစတင်ချန်ိမှာ လုိအပ်တဲ ့အေရးယူမ ေတွ ေဆာင်ရက် 

သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်ပုိင်ငေံရာက် ြမန်မာေရေြပာင်း အလုပ်သမားေတ ွ ကိ ု တတ်ုိင်သေလာက် အေကာင်းဆုံး အကူအညီေပးုိင်မ့ဲ ယရားတစ်ခုကိုလည်း 

အေကာငအ်ထည် ေဖသွားဖုိရိှပါတယ်။ 

 ဖက်ဒရယ် ဒီမုိကေရစီုိငင်ံ တည်ေဆာက်ချန်ိမှာ  အလုပ်သမားများရဲ အေြခခံ အခွင့်အေရးေတကွို အကာအကယွေ်ပးမ့ဲ ဥပေဒမူေဘာင်နဲ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

ပါဝင်မေသချာေအာင် အခုကတည်းက ြမန်မာ အလုပ်သမား တပ်ေပါင်းစုနဲ လုိအပ်တဲ့ ပူးေပါင်းညိိင်းမေတွ ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။  

ဒီှစ် ကျင်းပမ့ဲ အကိမ် ၁၁၀ ေြမာက် အြပည်ြပညဆုိ်င်ရာ အလုပ်သမားေရးရာ ညီလာခံသုိ အမျိးသားညီတွ်ေရး အစိုးရကို ကိုယ်စားြပတဲ့ အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား 

သုံးပွင့်ဆုိင် ကုိယ်စားလှယ ် တက်ေရာက်ုိငေ်ရးေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါတယ်။ ုိငင်ံတစ်ုိင်ငရဲံ အလုပ်သမား အခွင့အ်ေရး ချိးေဖာက်မေတကုိွ အမဲေစာင့်ကည့် 

တည့်မတ်ေပးတဲ့ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖဲွကီး အေနနဲ အကမ်းဖက် စစ်ေကာင်စီကို အသိအမှတ်မြပယံုြဖင့် ရပ်တန်မေနသင့်ပါဘူး။ မိမိတို အမျိးသား 

ညီတွ်ေရးအစိုးရကို အသိအမှတ်ြပပီး ပူးေပါင်းေဆာင်ရကေ်တွ တိတကိျကျ ေဆာင်ရကေ်ပးဖုိ တိုကတ်ွန်း လုိပါတယ်။ အြပည်ြပညဆုိ်င်ရာ အလုပ်သမားေရးရာ 

အဖဲွကီးအေနနဲ အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီက အလုပ်သမား အခွင့်အေရးအပါအဝင် လူအခွင့အ်ေရး အားလုံးကို ေပေပထင်ထင် ချိးေဖာကေ်နမကို တစ်ဖကက် 

အေရးယူသလုိ ဒီအခွင့်အေရးေတွ ြပန်လည်ရရိှေအာင် ေဆာင်ရကေ်နတဲ့ မိမိတို အမျိးသားညီတွေ်ရး အစိုးရနဲ ေသချာတဲ့ ပူေပါင်းေဆာင်ရက်မ ေတွလုပ်ဖုိ လုိအပ်ပါတယ်။  

မိမိတို အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနအေနနဲ အမျိးသားညီွတေ်ရးအစိုးရ၏ ဦးေဆာင်မေအာက်မှာ ေတာ်လှန်လုပ်သားထုအပါအဝင် ေတာ်လှန်ေရးအင်အားစုအားလုံးနဲ 

ပူးေပါင်းပီး ေွဦးေတာ်လှန်ေရး အြမန်ဆုံးေအာင်ြမင်ဖုိ နည်းလမ်းေပါင်းစံုြဖင့် အစွမ်းကုန် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားမှာြဖစေ်ကာင်း ဒီလုိ ထူးြခားတဲ့ သမုိင်းဝငေ်နမှာ 

ြမန်မာြပည်သူ အားလုံးကို အသိေပး ေြပာကားရင် ုိဂံုးချပ်ပါတယ်။ 

အေရးေတာ်ပုံမုချေအာင်ရမည်။ 

ုိင်သုဝဏ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

အမျိးသားညီတွေ်ရးအစိုးရ 
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 ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ)  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇွန်လ ၁ ရက် 

အမျိးသားညီွတ်ေရးအစုိးရ၊ အလပု်သမားဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေကျာ်နီ၏  

ေမလ ၁ရက်ေန ကမာအ့လပု်သမားေနတွင်ေြပာကားခ့ဲသည် ့မိန်ခွန်း 

ဇွန်လ ၊ ၁ ရက် 

ေမေဒးေနဟာအလုပ်သမားေတွကိ ု ဂုဏ်ြပတဲ့ေနြဖစသ်လုိေွဦးေတာ်လှန်ေရးအတွက ် တပ်လှန်ေပးတဲေ့နတေနလုိ 

ေြပာလုိရတယ်၊ ဒီှစ်ေွဦးေတာ်လှန်ေရးဟာမပီးဆုံးေသး တဲ့အြပင ် အလုပ်သမားေတွဟာ ပါဝင်ေတာ်လှန်ေနကတာ 

ြဖစ်တယ်၊ အလုပ်သမားလုိေြပာလုိက်ရင ် ြပည်သူဝန်ထမ်း လုပ်ေနတဲ့သူေတွလည်းပါပါတယ်၊ ဒီအလုပ်သမားေတွဟာ 

စစ်ေကာင်စီလက်ေအာက်မှာ ဆက်လုပ်ဖုိသူတိုလုပ်အားနဲ စစေ်ကာင်စီကိအုလုပ်အေကွးမြပုိင်ဘူးဆုိပီးေတာ့ 

ဖီဆန်ကရာကေန CDM သူရဲေကာင်းေတွြဖစ်လာတယ်၊ ဒါေကာင် ့ CDM ဝန်ထမ်းေတွကိုလဲ ေွဦးေတာ်လှန်ေရးကာလမှာ 

ဂုဏ်ြပရမှာပါ၊ ကျေတာတ်ိုေတာ်လှန်ေရးကေအာင်ြမငေ်တာ့မှာ ြဖစ်ေပမယ် ့ လက်ရိှအချန်ိအထိမေအာင်ြမငရ်ေသးတဲ့ 

အေကာင်းကေတာအ့ချိေသာုိငင်ံဝန်ထမ်းေတွဟာ Non CDM အေနနဲစစေ်ကာငစ်ီကိအုလုပ်အေကးြပေနသလုိ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရကေ်နတာေတွရိှေနဆဲပါ၊ ေန ကတ်ခုကလုပ်ငန်းရှင် ေတွကိေုြပာချငတ်ာကေတာ်လှန်ေရးမှာ နည်းအမျိးမျိးနဲ 

ပူးေပါင်းပါဝင်ဖုိ အခွင်အ့လမ်းေတွရိှပါတယ်၊ ခုကေတာလှ်န်ေရးက သူတိုနဲမဆုိင်သလုိေနပီးစစ်ေကာင်စီကုိလုပ်ငန်းရှင် 

ေတကွအလုပ်အေကးြပေနတဲ့အြပင်ေတာ်လှန်ေနတဲ ့ လုပ်သားေတကွိုလဲနည်းလမ်းမျိးစံု အေကာင်းြပပီးဖိိှပ်မေတွ 

ရိှေနတာေကာင့်လဲေတာ်လှန်ေရး ကကန်ကာေနတယ်လုိ ေြပာရမှာပါ၊ ကျေတာတ်ိုဒေီနြဖစ်ေနတဲ ့ ြပဿန အရပ်ရပ်ဟာစစေ်ကာင်စေီကာင့်ပါပဲ စစ်ေကာင်စီလုိေြပာလုိက် 

လုိရိှရင ်၂၀၂၁ခုှစ ်ေဖေဖာ်ဝါရီ၁ရကေ်နမှာအာဏာသိမ်းခ့ဲတဲ ့မင်းေအာင်လိငဥ်ီးေဆာငတ်ဲ ့အကမ်းဖက်စစေ်ကာငစ်တီင်မဟုတ်ပဲ ၁၉၆၂ မှာအာဏာသိမ်းခ့ဲတဲ ့ေနဝင်းစစ်အုပ်စု 

ပါ ပါတယ်လုိ ေြပာရမှာပါ၊ေနဝင်းကစလုိ မင်းေအာင်လိငအ်ထိစစ်အုပ်စုအဆက်ဆကဟ်ာ ဒီြပဿန ေတွရဲအရင်းအြမစ်ြဖစ်ပါတယ်၊ သူတိုဟာဗမာြပည်ြပဿန အရပ်ရပ်ရဲ 

ြပဿန အရင်းအြမစ ် ြဖစ်သလုိဒီြပဿန အရပ်ရပ်ရဲေြဖရှင်းနည်းကေတာ ့ လက်ရိှြပည်သူလူထုဆင်ဲေနတဲ ့ ေွဦးေတာ်လှန်ေရးပဲြဖစ်ပါတယ်၊ ဒီေွဦးေတာ်လှန်ေရးမှာ 

ဆင်းရဲသားလုပ်သားေတွဟာတပ်ဦးကေနေတာ်လှန်ေနတာြဖစ်ပါတယ်၊ ကျေတာတ်ိုအေနနဲစစေ်ကာင်စကီိုအလုပ်အေကွးြပေနတဲ့ Non CDM ေတ ွ နဲလုပ်ငန်းရှင်ေတွကို 

ေမးခွန်းထုတ်ဖုိလုိပါတယ်၊ သူတိုဟာဒေီခတ်ေြပာင်းေွဥးီေတာ်လှန်ေရးကီးမှာ ြပညသူ်နဲအတူပါဝင်မလား သမုိင်းမှာစစေ်ကာင်စီနဲအတ ူ သမုိင်းတရားခံအြဖစ်ခံမလား၊ 

ကျေတာတ်ိုကေတာတ့ရားခံကို တရားခံလုိပဲြပည်သူလူထုကအပစ်ေပးသွားမှာြဖစ်ပါတယ၊် ေခတအ်ဆက်ဆကစ်စ်ေကာင်စဟီာ သမုိင်းတရားခံအြဖစ်ကကင်းလွတ်ခ့ဲတဲ့ 

အတွက ် သူတိုေတဟွာလက်နက ် ကိုင်ထားသ၍  အြပစ်မယူခံရဘူးလုိ သူတိုကယူဆထားတယ၊် 

တဖက်မှာ ေွဦးေတာ်လှန်ေရးရဲမိေပ CDM ေတနဲွ အကမ်းမဖက ်နည်းနဲ ေတာ်လှန်ေနကသလုိ 

တဖက်မှာလဲ ဓါးဓါးြခင်းလံှလံှချင်း ေတာ်လှန်ေန တာေတွလဲရိှ တာေကာင် ့ ေတာ်လှန်ေရးပီးရင် 

တရားခံေတွကုိ တရားခံေတ ွ လုိအေရးယူမှာြဖစ် ပါတယ်၊ ေခတအ်ဆက်ဆက် ြပစ်ဒဏ်ကင်း 

လတ်ခွင့်ရထားတဲ ့ သူေတွဟာ ဒီေတာ်လှန်ေရးမှာ ေတာ ့ ြပစ်ဒဏ်ကင်း လွတ်ခွင့်ရေတာ့မှာမဟတု် 

ပါဘူး၊ ေမးေဒးေနေွဦး ေတာ်လှန်ေရးစထဲက ဆင်းရဲသား အလုပ်သမား ြပည်သူလူထုအားနဲ 

လုပ်လာတာြဖစ်တဲအ့တကွ ် တရားခံကိ ု ထုိက်တန် တဲ ့ ြပစ်ဒဏ်ေပးိုငေ်အာင ် ကိးစားမယ်လုိ 

ေမေဒးေနမှာသံဓိဌာန်ချပါတယ်၊ ြပည်သူလူထု အလုပ်သမားေတွနဲ အတူပူးေပါင်းပီး အေရးေတာ်ပုံ 

အြမန်ဆုံး ေအာင်ြမင်ေအာင ်ကိးစား ကပါစို။ 

အေရးေတာ်ပုံေအာင်ရမည ်

သတင်းစဥ ်

ကုန်စည်ထုတ်လုပ်လာတဲ့လက်ေတဟွာ 

စစ်အာဏာရှင်စနစဆုိ်းကုိအြမစ်ြပတ်သုတ်သင်ေချမ

န်းဖုိလက်နက်ကုိင်တ့ဲလက်ေတွြဖစ်လာပါတယ် 

ဒီလက်ေတွကပဲေဥွီးေတာ်လှန်ေရးေအာင်လံလင့်ထူ

ိုင်လိမ့်မယ်လုိ ယံုကည်ပါတယ်  

(ဒတိုယဝန်ကီး၊ အလပုသ်မားဝန်ကီးဌာန) 

တုိင်ကားေရးယရားပိုမိုေကာငး်မွန်လာေစရန် ြပည်သူအ ကံြပချက်များေတာင်းခံလျက်ရှိ 

ဇွန်လ ၊ ၁ ရက် 

အမျိးသားညီတွေ်ရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၏ တိုင်ကားေရးယရားကပုိမုိေကာင်းမွန်လာေစရန် ရည်ရယ်ပီးြပည်သူများထံမှေဝဖန်အ ကြံပချက်များကိ ု

https://e-form.molmyanmar.org/cmfc-481651/ စာမျက်ှ မှတဆင်ေ့ကာက်ခံ လျက်ရိှတယ်လုိ သိရပါတယ်။ 

အဆုိပါသေဘာထား အ ကံြပချက်များကို MOL-ICT Dept. မှေကာက်ခံပီး အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနှင့် ဝန်ကီးဌာနအတငွ်းရိှသက်ဆုိင်သည့်ဌာနခဲွများကို 

ြပန်လည်ေပးပုိသွားမှာ ြဖစ်တယ်လုိလဲ MOL-ICT မှ တာဝနရ်ှိသူတဦးရဲေြပာကားချက် အရသိရပါတယ်။ 

"ဒါကကျေတာ်တိုဝန်ကီးဌာနက ေပးတဲ့တိငု်ကားေရးယရားကရဲ ဝန်ေဆာင်မအပုိင်းကို လူထုအားရေကျနပ်မရိှမရိှအ ကံြပချကြ်ပန်ေတာင်းတာြဖစတ်ယ ် အဲေ့တာ့ 

ြပည်သူရဲအသံကို ဝန်ကီးဌာနကေရာဝန်ကီးဌာနမှာရိှေနတဲ့ဌာနေတေွရာကကားရမှာေပါ ့ဒီအ ကံြပချကေ်တွ ေတာင်းခံရာမှာ ပုဂလိကကိုယေ်ရးအချက်အလကေ်တ ွမပါဝင် 

ုိင်တဲအ့တကွ် လွတ်လပ်စွာေရးသားအ ကံြပုိငတ်ယ်ပီးေတာ့ ဒီအ ကံြပချက်ပါအချက်အလကေ်တွကိုလဲကျေတာတ်ိုက ြပည်ပုိင်ငတံခုမှာသင်ေ့တာ်ေကာင်းမွန်တဲ့ 

လုံ ခံေရးနည်းပညာ အသုံးြပပီးထားရိှထားမှာ ြဖစ်ပါတယ"် လုိ MOL-ICT Dept. မှတာဝန်ရိှသူတဦးကေြပာပါတယ်။ 

အ ကံြပချက်များေပးပုိလုိသူေတအွေနနဲ မိမိသေဘာထားဆအလုိက ်ေမးခွန်း(၇)ခုနဲ(၁၀)ခုအတငွ်းေြဖဆုိရမှာြဖစ်ပီး ကာြမင့်ချန်ိကေတာခ့န်မှန်းေြခ ၅မိနစ်မှ ၁၀မိနစ်အထိ 

သာကာြမင့်ုိင်တယ်လုိသိရပါတယ်။ အ ကံြပချက်များေပးပုိလုိတဲ့ လုပ်သားြပည်သူများအေနတဲေ့အာက်ေဖာ်ြပပါ Website စာမျက်ှ မှတဆင်လုံ့ ခံစိတ်ချစွာ သေဘာထား 

အ ကံြပချက်များေရးသားေပးပုိုိင်ပီလုိလည်းသိရပါတယ။်  

သတင်းစ် 

Website URL — 

https://e-form.molmyanmar.org/cmfc-481651/  



 

—— စာမျက်ှ  - 12 —— 

 ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ)  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇွန်လ ၁ ရက် 

အမျိးသားညီွတ်ေရးအတုိငပ်ငခံ်ေကာင်စီ (NUCC) အဖွဲဝင ်ဦးန စစ်ေအာင်၏  

ေမလ ၁ရက်ေန ကမာအ့လပု်သမားေနတွင်ေြပာကားခ့ဲသည် ့မိန်ခွန်း 

ဇွန်လ ၊ ၁ ရက် 

၂၀၂၂ ခုှစ် ေမလ (၁) ရက်ေနတွင် ကျေရာကေ်သာ ၁၃၂ ကိမ်ေြမာက် ကမာ့အလုပ်သမားေန(ေမေဒး)ေနတွင် 

ေြပာကားခ့ဲသည်အ့မျိးသားညီတွ်ေရး အတိငု်ပင်ခံေကာင်စီ NUCCမှေကာ်မတဝီင်တဦးြဖစ်သူ ကိုန စစေ်အာင်၏ 

မိန်ခွန်းအားြပန်လညေ်ဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

မိန်ခွန်းအြပည့်အစံုမှာ- 

ယေန ေမလ (၁) အခါသမယသည် ၁၃၂ ှစ်ေြမာက် ကမာ့အလုပ်သမားေန (ေမေဒး) ြဖစ်ေသာေကာင့် အလုပ်သမားတို၏ 

အခွင့်အေရးနဲရပုိင်ခွင့်အတကွ် စွန်လတ်အနစ်န ခံတိုကပဲွ်ဝင်ခ့ဲကကုန်ေသာ ုိင်ငတံကာရိှ အလုပ်သမားရဲေဘာ်သူရဲေကာင်း 

အေပါင်းအားဦးစာွ ဦးတအ်ေလးြပအပ်ပါသည်။ တေနအလုပ်ချန်ိ ၈ န ရီ သတ်မှတေ်ရးအပါအဝင် အလုပ်သမား 

အခွင့်အေရးများေတာင်းဆုိသည့် သပိတ်တိကု်ပဲွကို အေမရိကန်အလုပ်သမားများသည ် ချကီာဂိုမိမှစတင်ပီး အေမရိကန် 

အလုပ်သမားသမဂအဖဲွချပ်၏ ေထာက်ခံလံေဆာ်မှင့အ်တူ ၁၈၈၆ ခုှစ် ေမလ (၁) ရက်ေနတငွ် ရဲရဲေတာက်တိုက်ပဲွဝင် 

ခ့ဲကသည်။ ထုိမှတဆင့် အေမရိကန်မိကီးအသီးသီးတွင် အလုပ်သမားအခွင့အ်ေရးေတာင်းဆုိသည့် သပိတတ်ိုကပဲွ်များ ဆက်တိုကေ်ပေပါကလ်ာခ့ဲ ကပါသည်။ ထုိေန က် 

အစိုးရဘက်မှ အကမ်းဖက်ပစ်ခက်ိှမ်ှင်းသြဖင့် အလုပ်သမားေခါင်းေဆာင်တချိေသေကခ့ဲရပီး တချိမှာအိုက်ှက်ခံခ့ဲရကာ အလုပ်သမားများစွာ လည်း ဖမ်းဆီးခံရပီး 

ေထာင်ဒဏ်များချမှတ်၍ အြပစ်ဒဏ်ေပးြခင်းခံခ့ဲကရပါသည်။ ထုိေနကို ေသွးေြမကျ အလုပ်သမားေတာ်လှန်ေရးေန အြဖစ်သတ်မှတ်ခ့ဲကသည်။ 

၁၈၈၉ ခုှစ် ြပင်သစ်ုိင်ငံ ပါရီမိ၌ ကျင်းပခ့ဲေသာ ဒုတယိအကိမ် အငတ်ာေနရှင်နယ် အစည်းအေဝး 

ကီး တွင် ထုိေမလ (၁) ရကေ်နအား ကမာ့အလုပ် သမားေန(ေမေဒး) အြဖစသ်တ်မှတ်ခ့ဲပီးတကမာ 

လုံး၌ှစ်စ် ေမလ (၁) ရကက်ိုကမာ ့အလုပ်သမား ေန(ေမေဒး) အြဖစ ်ကျင်းပခ့ဲကပါသည်။ ကု်ပ်တို 

ုိင်ငံရိှ အလုပ်သမားလပ်ရှားမသမုိင်းကိ ု ြပန်ကည့် မည်ဆုိလင်လည်း အဂလိပ်နယ်ချဲတို၏ လက် 

ေအာက်ခံ အြဖစ်ကျေရာကေ်နခ့ဲကသည့် ကာလ ြဖစ်ေသာ ၁၉၃၈ ခုှစ် ေမလ (၁) ရက်ေနတငွ် 

ကမာ့အလုပ်သမားေန (ေမေဒး) ေနအခမ်းအန း ကို ေချာက်၊ ေရနံေချာင်း တို ရိှ ေရနံေြမ 

အလုပ်သမားတိုမှ ဦးေဆာင၍် ပထမဆုံး ကျင်းပခ့ဲ ကသည့ ်အြပင်ရန်ကုန်မိတငွ် ယခု သခငြ်မပန်း ခံ 

ဟုေခေဝေသာ အလုံပန်း ခံတွင်လည်းေကာင်း သန်လျင်မိတွင်လည်းေကာင်း ကမာ ့အလုပ်သမား 

ေန (ေမေဒး)ကိကုျင်းပခ့ဲကသည်။ အဆုိပါ ၁၉၃၈ ခုှစတ်ွင်ပင် ေချာက ် ေရနံေြမ အလုပ်သမားတိုသည် အလုပ်သမားအခွင့်အေရးေတာင်းဆုိမတိုက်ပဲွကီးမှတဆင့ ် ရန်ကုန် 

မိသုိ ခရီးရှည်ချတီက်ပဲွသပိတ်စစေ်ကာင်းကီးအြဖစ်ချတီက်လာခဲ့ကသည်။ ထုိခရီးရှည်ချတီက်လာသည့အ်လုပ်သမားသပိတ ် စစ်ေကာင်းကီးသည်မေကွးမိ သုိေရာက်ရိှ 

စ်ိုက်ှက်ဖမ်းဆီးမများ ကံခ့ဲပီး ေကျာင်းသားသမဂေခါင်းေဆာင်များပါပူေပါင်းတိငု်ပဲွဝင်ကရာမှေကျာင်းသားသပိတ်များလည် ဆက်လက်ြဖစေ်ပလာခ့ဲပီး မူလရည်မှန်း 

ချက်အတိုင်းရန်ကုန်မိသုိချတီက်လာခ့ဲကပါသည်။ ေညာင်းေလးပင်၊ ေဝါ စသည်မိများမှေတာင ် သူလယ်သမားသပိတ်စစေ်ကာင်းများသညလ်ည်း ပဲခူးမိမှတဆင့်ရန်ကန်ု 

သုိချတီက်ခ့ဲကသြဖင့် အလုပ်သမား၊ လယ်သမား၊ ေကျာင်းသား အေထွေထွသပိတ်ကီးေပေပါက်လာခ့ဲကပါသည်။ 

ထုိသုိေသာေရနံေြမအလုပ်သမားတိုစတင ် တိကု်ပဲွဝင်ခ့ဲကသည့် ၁၃၀၀ ြပည့ ် အေရးေတာ်ပုံကီးသည် ကု်ပ်တိုုိငင်ံ၏ နယ်ချဲဆနက်ျငေ်ရးှင့အ်မျိးသားလွတေ်ြမာက်ေရး 

ကိးပမ်းမသမုိင်းအတွက ် လွန်စွာအေရးပါသည့် သမုိင်းေရးဆုိင်ရာအလှည့အ်ေြပာင်းတစ်ခုပင်ြဖစ်ခ့ဲေပသည်။ ၁၉၆၂ မတ်လ (၂) ရကေ်န စစ်တပ်မှအာဏာသိမ်းခ့ဲပီးေန က် 

၁၉၇၄ ဇွန်လ (၆) ရကေ်န၌ ရန်ကုန်မိအပါအဝင်မိကီးအချိ၌ ေပေပါက်ခ့ဲေသာ အလုပ်သမားအခွင့အ်ေရးေတာင်းဆုိ လပ်ရှားမတိကု်ပဲွများသည်လည်း တပါတ ီ

အာဏာရှင်စနစ်ှင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန်ကျငေ်ရး သမုိင်းတွင်လွန်စွာအေရးပါခ့ဲပါသည်။ ၁၉၈၈ ခုှစ် ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ်ပုံ၌လည်းရဟန်းရှင်လူေကျာင်းသား 

ြပည်သူလူထုတရပ်လုံးှင့အ်တူ အလုပ်သမားသမဂများ၊ အလုပ်သမားများတခဲနက် တိုက်ပဲွဝငခ့ဲ်သည်မှာ အားလုံးသိကပီးသိရိှပီးြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုှစ် လိင်သာယာ 

မိနယ်ရိှ စက်ံု အလုပ်ံု ရာှင့်ချတီဲ့ အလုပ်သမားေထာင်ေပါင်းများစွာစတငတ်ိုက်ပဲွဝငခ့ဲ်ကေသာအလုပ်သမားအခွင့်အေရးလပ်ရှားမသည်လည်း စစ်အာဏာရှင် 

ဆန်ကျငေ်ရး ဒီမုိကေရစအီေရးကိးပမ်းမ အြဖစေ်ြပာင်းလဲဖံွဖိးလာခ့ဲသည်မှာ ကု်ပ်တိုုိငင်ံ၏မျကေ်မှာကေ်ခတ်သမုိင်းတွင ် အထင်အရာှးပင်ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုှစ် 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၁) ရကေ်နတွင် မဲစာရင်းမှာယွင်းမအားအေကာင်းြပ၍ စစတ်ပ်သည်စစ်အာဏာရှငစ်နစ်သက်ဆုိးရှည်ေစရန် ၎င်းတိုကိုယတ်ိုင ် ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှ 

ေရးဆဲွအတည်ြပခ့ဲသည့် ၂၀၀၈ ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒကို ြပန်လည်ချိးေဖာက်ပီး အာဏာသိမ်းခ့ဲသြဖင့ ် ုိငင်ံ့ဝန်ထမ်းများ၏ စစ်အာဏာရှငစ်နစ ် ဆန်ကျငေ်ရးလုပ်ငန်းခွင် 

အား သပိတ်ေမှာက်ြခင်း CDM လပ်ရှားမများစတငေ်ပေပါက်လာခ့ဲသည်။ ထုိေန က်မေလးမိတငွ်ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၄) ရက်ေနတငွ် လည်းေကာင်း၊ ရန်ကုန်မိတွင် 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၆) ရကေ်နတငွ် လည်ေကာင်းစစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန်ကျငေ်ရး သပိတ်များြဖင့်စတငတ်ိုက်ပဲွဝင်လာခ့ဲကပါသည်။ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၆ ရက်ေန ရန်ကုန်မိရိှအဆုိပါသပိတတ်ိကု်ပဲွတွင်လိင်သာယာ မိနယ်ရိှစက်ံုအလုပ်ံုများမှ အလုပ်သမားသမဂများ၊ အလုပ်သမားများစွာဦးေဆာင်ပါဝင်၍ 

သပိတ်ေမှာက်ဆြပခ့ဲကပါသည်။ ထုိမှတဆင့အ်ားေကာင်းေမာင်းသန် ေပေပါက်လာခ့ဲသည့် စစ်အာဏာရှင်စနစဆ်န်ကျငေ်ရး၊ ဖယ်ဒရယ် ဒီမုိကေရစီ ုိငင်ံထူေထာင ် ေရး 

ရည်မှန်းချက်ြဖင့်ုိင်ငတံဝှမ်းလုံးရိှ တိုင်းရင်းသားြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးအံုကေွတာလှ်န်ခ့ဲကသည့် ြမန်မာ့ေွဦးေတာ်လှန်ေရး အေထွေထွ သပိတ်ကီးတွင်အလုပ်သမား 

သမဂများ၊  အလုပ်သမားများှင့် CDM ြပည်သူဝန်ထမ်း/ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ အခန်းကသည် လွန်စာွအေရးပါခ့ဲကသည်။ ငိမ်းချမ်းစွာေတာင်းဆုိဆြပေနသည့် ြပည်သူ 

လူထုကီးကို စစ်တပ်မှ အကမ်းဖက် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီး သတ်ြဖတ်ခ့ဲသြဖင့် လမ်းမများေပရိှ အဖိိှပ်ခံြပည်သူလူထု၏ ခုခံတွန်းလှန်ေရးတိုကပဲွ်များမှသည် လက်နက်ကိငု် 

ေတာ်လှန်ေရးဆင်ဲွေနသညအ်ထိ အလုပ်သမားသမဂများ၊ အလုပ်သမားများှင့် CDM ြပည်သူဝန်ထမ်း/ ုိငင်ံ့ဝန်ထမ်းများသည် ေတာလှ်န်ေရး၏ ြပဌာန်းချကအ်ရ 

ြပည်သူလူထုှင့်အတတူက်ုိင်သည့်နည်းလမ်းေပါင်းစံုြဖင့လ်က်တွတဲိုက်ပဲွဝငေ်နကဆဲပင်ြဖစ်သည်။ြမန်မာေ့ွဦးေတာ်လှန်ေရးသည် —>>> စာမျက်ှ  - ၁၃ သုိ  

အင်အားစုများအားလုံးပူးေပါင်း၍ 

စုေပါင်းေခါင်းေဆာင်မြဖင့် တစ်ခတုည်းေသာ 

အင်အားစုကုိ ထူေထာင်ိုင်မှသာ 

စစ်အာဏာရှင်စနစကုိ်အပီးေချမန်းသွားိုင်မည်

(အဖွဲဝင၊် အမျိးသားညီတ်ွေရးအတုိငပ်ငခ်ေံကာငစ် ီ- 

NUCC) 
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 ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ)  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇွန်လ ၁ ရက် 

ထိုငး်ုိငင်ံရှိြမန်မာေရေြပာငး်လုပ်သား(၄)ဦးလုပ်သားအခွင့်အေရးချိးေဖာက်ခံရမကုိ 

အလပု်သမားဝန်ကီးဌာနှင်A့ACပးူေပါင်းကူညီေြဖရငှ်းေပးုိင်ခ့ဲ 

ဇွန်လ ၊ ၁ ရက် 

အမျိးသားညီတွေ်ရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနှင့် ထုိင်းေရာကြ်မန်မာလုပ်သားအေရးကညူေီဆာင်ရက ်

လျက်ရိှသည် ့ AAC အဖဲွပူးေပါင်းပီးလုပ်သားအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်ဖိိှပ်ခံေနရသည် ့ ထုိင်းေရာက်ြမန်မာလုပ်သား

(၄)ဦးကိ ု ကူညီေြဖရှင်းေပးုိင်ခ့ဲတယ်လုိသိရပါတယ်။ ထုိင်းုိင်ငံပါရှန်ပူရီခိုင်ရိှ ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းခွင်မှ 

အလုပ်သမားမေရဇင်လင်းပါ (၃) ဦးသည်လုပ်ခလစာများမရရိှြခင်း၊ တရားဝင်အလုပ်ပိတ်ရက်များခံစားခွင့်မရရိှြခင်း 

ှင့်လုပ်ငန်းခွင်ဖိိှပ်မရိှြခင်းစသည်အချက်များအားေမလ ၃ ရက်ေနတွင် အမျိးသားညီတွ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမား 

ဝန်ကီးဌာန သုိ တိငု်ကားလာတာြဖစတ်ယ်လုိသိရပါတယ်။ 

အဆုိပါအခွင့်အေရးချိးေဖာက်ခံေနရသည် ့အလုပ်သမားများအားဝန်ကီးဌာနမှတာဝန်ရိှသူေတနဲွ AAC က တာဝန်ရိှသူေတွမှ  ၅ ရက်ေနတွင် အလုပ်သမား မေရဇင်လင်းပါ (၃) 

ဦးအားေမလ ၄ရကေ်နတွင ်ပါရှန်ပူရီခိုင် အလုပ်သမားကာကယွ်ေစာင်ေ့ရှာက်ေရးံုးသုိ ေခေဆာင်သွားပီးအလုပ်သမားနစ်န မများှင့် လုပ်ခလစာအကျိးခံစားခွင် ့စုစေုပါင်း 

၇၂၅၀၀ ဘတ် အားရရိှုိငေ်ရး တိုင်ကားခ့ဲပီးအလုပ်သမားများအား လုံ ခံစိတခ်ျသည့်အြခားလုပ်ငန်းခွင်သုိေရေြပာင်းခွင့်ရရိှေအာင်ေဆာင်ရက်ေပးုိင်ခ့ဲတယ ်လုိဝန်ကီးဌာနရဲ 

သတင်းထုတ်ြပန်ချကအ်ရသိရပါတယ်။ အထက်ပါြမန်မာ ေရေြပာင်း လုပ်သားများ၏ အခွင့်အေရးများရရိှေအာင် ပူေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးသည့် ထုိင်းုိင်ငံ အလုပ်သမားဌာနမှ 

တာဝန်ရိှသူများှင် ့ ချတိ်ဆက်ကူညေီဆာင်ရကေ်ပးသည် ့ ကိုရဲမင်း ဦးေဆာငေ်သာ (AAC) အဖဲွအား ေကျးဇူးအထူးတင်ရိှတယ်လုိလဲ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနက 

ထုတ်ြပန်ချက်မှာေဖာ်ြပထားပါတယ်။ 

သတင်းစဥ ်

စာမျက်ှ  - ၁၂ မှ အဆက ်

အကမ်းဖက်စစတ်ပ်၏အဓမအာဏာသိမ်းယူမကို ဆန်ကျင်ေသာအကမ်းမဖက်ငိမ်းချမ်းစွာဆထုတေ်ဖာ်သည့် ြပညသူ်လူထု၏သပိတ်လပ်ရှားမမှသည်ြပည်သူဝန်ထမ်း/ုိင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းများ၏ CDM လပ်ရှားမှင့် ၂၀၂၀ ေရးေကာက်ခံလတ်ေတာ်ကိယု်စားလှယ်များ၏ (CRPH) ြပည်ေထာင်စလုတ်ေတာ်ကိယု်စားြပေကာမ်တီဖဲွစည်းြခင်း အပါအဝင် 

ေကျာင်းသား၊ လူငယ်၊ အမျိးသမီး၊ အလုပ်သမားများ၊ ေတာင်သူလယ်သမားများ၏သမဂများအဖဲွအစည်းများမှအစြပ၍လူထုအေြခြပလူမအဖဲွအစည်းများ၊ သပိတ်ေကာ် 

မတီများ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိးေပါင်းစံုလူထုလူတန်းစားအလာအသီးသီးှင့ ် စစ်အာဏာသိမ်းမကို လက်မခံေသာုိင်ငေံရးပါတီများ အပါအဝငတ်ိုင်းရင်းသားေတာ်လှန်ေရး 

အင်အားစ ုများအားလုံးပူးေပါင်း၍စုေပါင်းေခါင်းေဆာင်မြဖင့် တစ်ခုတည်းေသာအငအ်ားစုကိုထူေထာင်ုိင်မှသာ စစအ်ာဏာရှငစ်နစ ်ကိုအပီးေချမန်းသွားုိင ်မည်။ 

စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမအားအြမစ်ြပတတ်ိုက်ဖျက်ုိင်မှသာ ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစြီပည်ေထာင်စုထူေထာင်ုိင်မညဟ်ုယံုကညေ်ပါင်းစည်း ကပီး 

လူထုလပ်ရှားမသပိတ်တိကု်ပဲွများ၊ လက်နက်ကိငု်ခုခံေတာလှ်န်ေရးတိကု်ပဲွများကိုအရိှန်ဟုန်ြမင့ေ်ဆာင်ရက်ုိင်ခ့ဲကသည်။ ထုိကဲ့သုိေသာ ေပါင်းစည်းလပ်ရှားမများမှ တဆင့် 

ဖက်ဒရယဒ်ီမုိကေရစီပဋညိာ်ေပေပါက်လာခ့ဲပီး၊ ယခုအခါ NUCC၊ NUG ၊ PDF/LDF ှင့်အြခားေသာလက်နကက်ိငု်ေတာ်လှန်ေရးအဖဲွများဖဲွစည်းြဖစ်ေပ လာခ့ဲကပါသည။် 

ယခုအခါအမျိးသားညီတွေ်ရးအတိုင်ပင်ခံေကာင်စီသည ် ြပည်သူညီလာခံမှအတည်ြပြပဌာန်းခ့ဲသည့ ် ဖက်ဒရယဒ်ီမုိကေရစီပဋိညာ်အစတိအ်ပုိင်း(၁)ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီ 

ြပည်ေထာင်စေုကညာစာတမ်း၌ချမှတ်ထားေသာအေကာင်အထညေ်ဖာ်ရမည့် ုိင်ငေံရးလမ်းြပေြမပုံြဖစ်သည့်လုပ်ငန်းစ် (၁၂) ရပ်ကို ဦးေဆာင်အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင် 

ရက်လျက်ရိှပါသည်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစအီစတိ်အပုိင်း(၂)ကားကာလဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆုိင်ရာ အစီအမံြပဌာန်းချက်၌ချမှတ်ထားေသာအမျိးသားညီတွေ်ရး အတိငု် 

ပင်ခံ ေကာင်စီ NUCC ၏ လုပ်ပုိင်ခွင့်ှင့တ်ာဝန် (၁၁) ရပ်ကိုသတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းလမ်းန်ချက်များှင့် အညီအေကာင်အထညေ်ဖာေ်ဆာင်ရက်လျက်ရိှပါ သည်။ 

လက်ရိှတွငအ်မျိးသားညီတွ်ေရးအတိငု်ပင်ခံေကာင်စသီည် ုိင်ငေံရးလမ်းြပေြမပုံ အမှတ်စ် (၇) ၌ချမှတ်ထားေသာစစအ်ာဏာရှင်စနစ်အပါအဝင် အာဏာရှငစ်နစ်ဟူသမ 

ချပ်ငိမ်းေရး၊ ၂၀၀၈ အေြခခံဥပေဒဖျက်သိမ်းေရးှင့်ဖကဒ်ရယဒ်ီမုိကေရစီြပညေ်ထာငစ်ုတညေ်ဆာက်ေရးတိုအတကွ် မဟာဗျဟာများ ချမှတအ်ေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာင် 

ရက်လျက်ရိှပီး အကမ်းဖကစ်စ်အုပ်စု၏ စစ်ေရး၊ ုိင်ငေံရး၊ စီးပွားေရး ှင့် သံတမန်ေရးယရားများကို ုိငင်ေံရးအန်တုမနည်းလမ်း၊ သံတမန်ေရးနည်းလမ်းှင့် လက်နက် 

ကိုင်ေတာ်လှန်ေရးနည်းလမ်းများေပါင်းစပ်၍ ဘက်ေပါင်းစံုမှထုိးှက်တိုက်ခုိက်၍ဗျဟာေြမာကေ်တာ်လှန်တိုက်ပဲွဝင်ုိင်ရန်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ ထုိသုိ 

မဟာဗျဟာ ချမှတ်၍ တိုကပဲွ်ဝင်ေဖာေ်ဆာင်ရာတငွ် အလုပ်သမားသမဂများ၊ အလုပ်သမားများ၊ CDM ြပည်သူဝန်ထမ်း/ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ တိငု်းရင်းသားြပည်သူလူထု ကီး 

ှင့ ် အတူပူေပါင်းတိုက်ပဲွဝငမ်များသည် လွန်စွာအေရးကီးလှပါသည်။ ကု်ပ်တိုုိငင်ံရိှအလုပ်သမားသမဂများ၊ အလုပ်သမားများ၊ CDM ြပည်သူဝန်ထမ်း/ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

များသည် မိမိတိုအလုပ်သမားအခွင့အ်ေရး ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အေရးအတွက်သာမကပဲ တိုင်းရင်းသားြပည်သူလူထုတရပ်လုံးှင့် လက်တွဲပူးေပါင်းကာ စစ်အာဏာရှင် 

ဆန်ကျငေ်ရး ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီြပည်ေထာင်စတုည်ေဆာငေ်ရးအတွက် ြမန်မာေ့ွဦးေတာ်လှန်ေရးကီးတွင် ကိုယ်ကျိးမဖက်အသက်စွနတ်ိုက်ပဲွဝင်လျက်ရိှသည်ကိယုခု 

ကဲ့သုိေသာ ၁၃၂ ှစ်ေြမာက်ကမာ့အလုပ်သမားေန (ေမေဒး) တငွ်သမုိင်းမှတ်တမ်း တင်ဂုဏ်ြပအပ်ပါသည်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီပဋညိာ် ြပဌာန်းချက်ပါုိင်ငေံရး 

လမ်းြပေြမပုံလုပ်ငန်းစ် (၁၂) ရပ်ကိုဆက်လက်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရာ တွင်လည်း ကု်ပ်တိုအမျိးသားညီတွေ်ရးအတိငု်ပင်ခံေကာင်စြီဖင့် လကတ်ွဲပူးေပါင်း၍ 

ဆက်လက်တိကု်ပဲွဝင်ကပါရန်လည်းုိးေဆာ်ပန်ကားအပ်ပါသည်။ 

“အလုပ်သမားအားလုံး ေသွးစည်းညီတွ်က” 

“ဖက်ဒရယဒ်ီမုိကေရစအီေရးေတာ်ပုံ ေအာင်ရမည်” 

ဦးန စစ်ေအာင ်

အမျိးသားညီွတေ်ရးအတိုငပ်င်ခံေကာငစီ်ဝင် (NUCC) 

သတင်းစဥ ်



 

—— စာမျက်ှ  - 14 —— 

 ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ)  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇွန်လ ၁ ရက် 

ေမေဒးစိတ်ဓါတ်နဲအာဏာရှင်စနစ်ပျက်သုဥ်းေရးတုိက်ပွထဲဲကြမန်မာ့လပု်သားများ 

ဇွန်လ ၊ ၁ ရက် 

စစ်အာဏာသိမ်းပီး ေန က်ပုိင်းဆုိးရားတဲ့လုပ်ငန်းခွင ် အေြခအေနေတ ွ

ေကာင့် လုပ်ငန်းခွင်ကိုစန်ွခွာခ့ဲရတဲ့ စက်မဇန်ုလုပ်သားေတတွေနတြခား 

များ ြပားလာပါတယ်။ 

ဒီထဲမှာ စက်မဇုန်လုပ်သားေဟာင်း ကိေုအာငတ်ေယာကလဲ်ပါဝင်ပါတယ်။ 

ရန်ကုန်တိငု်း၊ ေတာင်ဒဂံုမိနယ်ရိှစက်မဇုန်န းက လက်ရိှသူလုပ်ကိုငတ်ဲ့ 

စက်ဘီးြပင်ဆုိငေ်လးက လကုန်ပီးစကာလေတွမှာ စက်ဘီးချန်ိးလဲတဲ့သူ၊ 

ဖာေထးြပြပင်တဲ့သူေတွနဲစည်ကားလုိေနပါတယ်။ 

အဲ့ဒီလုိစညက်ားေနသလုိ စက်ဘီးြပင်တဲ့လူငယ်တဦးဟာလဲ စက်ဆီအထပ် 

ထပ်ေချးအထပ်ထပ်ေပေနတဲ ့ အဝတအ်စားနဲေရပင ် မေသာက်ုိငေ်အာင်ပဲ 

မအားမလပ်ြဖစ်ေနပါေတာတ့ယ်။ 

"ဒီလုိရက်ေတွဆုိလူတအားကျတာ သူတိုလစာထုတ်ရက်ေတွဆုိ ကျေတာ ်

တိုေတွ ထမင်းေတာင်မစားရဘူးသူတိုကတလတခါသူတို ဘီးေလးေတွ လာ ိင်းကတယ်" လုိကိေုအာငက်ေြပာပါတယ်။ အမှန်ေတာ့ကိေုအာင် ဟာအရင်ကစက်မဇုန် 

လုပ်သားတဦးပါ။ 

စစ်အာဏာသိမ်းပီးေန က်ရတဲ့လစာ၊ အခွင့်အေရးေတဟွာနည်းပါးလွန်းလှတဲအ့တကွ် သူဟာ၇ှစနီ်းပါလုပ်လာတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကို စွန်ခွာဖုိဆုံးြဖတ်ချက်ချခ့ဲရပါတယ်။ 

"ရတဲ့လစာက တြဖည်းြဖညး်နဲတပဲေြခာက်ြပားြဖစ်လာတယ်ဗျာ အဲ့ဒါနဲခုစက်ဘီးြပငဆုိ်င်ေလးမှာဝင်လုပ်ရတာပဲ နယ်လဲမြပန်ြဖစေ်တာ့ဘူး"လုိ ကိုေအာငက် ဆကေ်ြပာပါ 

တယ်။ 

သူလုပ်ကိုင်တဲေ့ရသန်စက်ံတုခုကေနထွက်ပီးေန က်ပုိငး် ကိုေအာငတ်ေယာက်နယက်ိုမြပန်ြဖစ်ေတာ့ပဲအခုလုိစက်ဘီးြပင်ဆုိငေ်လးတခုမှာ ေနစားအြဖစပ်ညာလဲသင်ရင်းဝင် 

လုပ်ြဖစ်ခ့ဲတာလုိေြပာြပပါတယ်။ 

"ဒီမှာကတရကင်ါးေထာင်လဲဟုတတ်ယ်တေသာင်းလဲဟတု်တယ်ဗျာစက်ံုမှာကန်လုိလုပ်ရမှတရက်၄၈၀၀ရတာအဲတ့ုန်းက၊ ခုဆုိပုိဆုိးေနပီလုိေဘာ်ဒါေတေွြပာတယ်" 

ကိုေအာင်လုိလူငယတ်ဦးအတွကေ်တာ့ ရန်ကုန်မိမှာကျရာအလုပ် ကံရာအလုပ်လုပ်မှပဲ စားဝတေ်နေရးအတကွ်ရပ်တည်လုိရမှာပါ။ သူလုိနယက်လာတဲ့လူငယ်တဦးအတွက် 

ရန်ကုန်ကေရးချယစ်ရာသိပ်များများစားစားမေပးခ့ဲပါဘူး။ 

"အေမတိုကေတာ့နယ်ကစက်ံုမှာလုပ်တုန်းကေတာ့သူတိုကြပန်ေပးေနရတယ်ခုေတာ့ကိယု်ကမေထာက်ုိင်ေပမယ့်သူတိုေပးစရာေတာ့မလုိေတာ့ဘူးေပါ"့ 

အေဆာင်လခေရ ဖုိးမီးဖုိးေတွေတာကေ်လျာကတ်က်လာတဲ့ကားကပဲ စက်ံေုတွဖက်ကေပးတဲ့လုပ်ခလစာ ဟာနည်းပါးလာတဲ့အတွက ် ကိုေအာင့်လုိစက်မဇုန်ေတကွို 

ေကျာခုိင်းခ့ဲရသူေတွများြပားလာပါတယ်။ ဒါေပမယ့်ကိေုအာငက်ေတာ ့ "ဒေီတာ်လှန်ေရးကီးပီးရင်အများကီးပုိေကာင်းသွားမှာပါအဲ့ကျရင်ေတာ့ကျေတာ် စက်ံုလုပ်ငန်းခွင် 

ြပန်ဝင်ြဖစ်မယ်ထငတ်ယ်" လုိေြပာပါတယ်။ 

စစ်အာဏာသိမ်းပီးကာလအတွင်း ယခင်သတ်မှတ်ထားတဲ့လုပ်သားတဦးအတွကတ်ရက်လုပ်ခလစာ ၄၈၀၀ကျပ်ေပးတဲ့စက်ံုေတွရှားပါးလာတဲအ့ြပငေ်ပးတဲ့စက်ံေုတွကလဲ 

လုပ်သားေတအွေပလုပ်အားမတန်တဆရယူဖုိကိးစားလာကတယ်လုိလုပ်သားေတွဖက်ကေြပာပါတယ်။ 

"ကျမကေတာအ့ိမ်မှာေမာတ်ာေလးတလုံးဝယ်ပီးအပ်ထညေ်တယွူချပ်လုိက်တယ် ဒါေပမယ့်အခုမီးကလဲမလာေတာထ့င်သေလာက်မရဘူး စတိ်ေတာ့ချမ်းသာရတယ်"လုိ 

အထည်ချပ်စက်ံတုခုကထွက်ပီး ကိုယ်ပုိင်ချပ်ေနတဲအ့လုပ်သမားတဦးကေြပာပါတယ်။ 

အခုလုိကမ်းကျင်လုပ်သားေတွ၊ စက်မဇုန်ေတွမှာရိှတဲ့စက်ံေုတွမှာ လုပ်ကိငု်လုိတဲအ့လုပ်သမားရှားပါးလာတာဟာအာဏာသိမ်း စစေ်ကာင်စီနဲစက်ံု လုပ်ငန်းရှငေ်တရဲွ  

လုပ်သားေတွ အေပဖိိှပ်မေတွေကာင့်လုိဆုိရမှာပါ။ ဒါကိလဲုအလုပ်သမားအများစုက တညတီတွ်ထဲသေဘာတူပါတယ်။ 

"ခုဟာကဘာမှညိမရြပမရတဲ့ အေြခအေနလုပ်ချင်သလုိကိုလုပ်ေနတာဆုိေတာ့ အလုပ်သမားေတွဖက်ကအစစအရာရာ စိတည်စ်ညးေနရတယ်အလုပ်ကပင်ပန်းတာ 

တဖက်သူတိုက စတိ်ပင်ပန်းေအာင်လုပ်တာက တဖကဆုိ်ေတာ့ ဘယ်သူမှမလုပ်ချင်ေတာ့ဘူးထွကတ်ဲ့ သူေတကွိုအများကီးပဲ" လုိလက်ရိှေရြပည်သာစက်မဇန်ုထဲက 

အထည်ချပ်စက်ံတုခုမှာ လုပ်ကိုင်ေနတဲအ့လုပ်သမားတဥးီကဆုိပါတယ်။ 

ဒါအ့ြပငယ်ခငစ်က်ံုရဲ လုပ်သားသမဂေတွမှာပါဝငတ်ဲ ့ ေခါင်းေဆာင်ေတွပါဝင်သူေတွရဲ ကိယုေ်ရးအချကအ်လက်ေတွကိုစက်ံေုတွဖကက် သိမ်းဆည်းထားတဲအ့ြပင် 

စစ်တပ်ေခပီး ဖမ်းဆီးခုိင်းတာေတေွကာင့် သမဂေခါင်းေဆာင်သူေတွဖမ်းဆီးခံရသလုိ တချိလဲလုပ်ငန်းခွင်ကေနထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ကရပါတယ်။ 

ကျန်ေနခ့ဲတဲ့သမဂအဖဲွဝင်ေတွကိုလဲစက်ံုဖကက် အပစ်ရှာပီးအလုပ်ထုတတ်ာဖိအားေပးတာေတွေကာင့် ယခင်သမဂအဖဲွဝငေ်တာ်ေတာ်များများဟာ ယခုအချန်ိအထိ 

လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ြပန်ဝငေ်ရာကခွ်င့်မရေတာတ့ဲ့အေြခအေနပါ။ 

"အာဏာသိမ်းပီးေန က်၆လပုိင်းေလာက်မှာသပိတ်ေတွမှာပါတဲ့သူေတွကို သူတိုကိုအလုပ်ဝင်တုန်းကေပးထားတဲ့ကိယု်ေရးအချက်အလက်ေတွနဲချန်ိးေြခာက်လာတယ် အဲ့မှာပဲ 

ေတာေ်တာ်များများေြပးခ့ဲရတယက်ျမဆုိလဲ ခုထိလုပ်ငန်းခွင်ထဲြပန်မေရာက်ေတာ့ဘူး" လုိအထည်ချပ်စက်ံတုခုရဲသမဂအဖဲွဝငေ်ဟာင်းတဦးကေြပာပါတယ်။ 

အလုပ်သမားများကိုဆက်သွယ်ေမးြမန်းချက်ေတွအရ စစအ်ာဏာသိမ်းပီး ေန က်ပုိင်းဆုိးဆုိးဝါးဝါးေြပာင်းလဲလာတဲလု့ပ်ငန်းခွင ်—>>> စာမျကှ်  - ၁၅ သုိ            

ပံုစာ - အထည်ချပ်စက်ုံလုပ်ငန်းခွင်တခုမှလုပ်သားများ 

ဓာတ်ပံု - လူမကွန်ယက်စာမျက်ှ မှကူးယူေဖာ်ြပပါတယ ်



 

—— စာမျက်ှ  - 15 —— 

 ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ)  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇွန်လ ၁ ရက် 

စစ်အုပ်စုေကာင့်ေနစဥ်ေြပးလားေနရတ့ဲ ြပည်သူေတွကုိသတိရပီးအာဏာရငှ်လက်ေအာက်ကလွတ်ေြမာက်ေရး 

အားလံးုကိးစားကဖိုယာယီသမတေြပာ 

ဇွန်လ ၊ ၁ ရက် 

အစိုးရအဖဲွအား စစအ်ုပ်စုေကာင့ ်ေနစ်အသက်စနွ်ေြပးလားေနရ တဲ ့ြပည်သူ 

ေတကွိုသတိရပီး အာဏာရှင်လက်ကလွတ်ေြမာကေ်ရးအားလုံး ကိးစားဖုိ 

ယာယီသမတေြပာကားလုိက်ပါတယ်။ 

အမျိးသားညီတွေ်ရးအစိုးရရဲ ၅၆ ကိမ်ေြမာက် အစိုးရအဖဲွအစည်းအေဝး 

ကိုဒီေနမနက် ၁၀ န ရီမှာြပလုပ်ခ့ဲကပီးေတာ ့အဲ့ဒီ့အစညး်အေဝးမှာပဲ အခုလုိ 

ေြပာကားလုိကတ်ာပါ။ 

အစည်းအေဝးကိ ု ယာယီသမတ ဒူဝါလရီှးလ၊ ြပညေ်ထာင်စ ု ဝန်ကီးချပ် 

မန်းဝင်းခုိင်သန်းတို အပါအဝင် ြပညေ်ထာင်စုဝန်ကီးေတွ၊ ဒုဝန်ကီးေတွ 

တက်ေရာက်ခ့ဲကပါတယ်။ 

အစည်းအေဝးမှာ ယာယသီမတ ဒူဝါလရီှးလက‘မိမိတို အမျိးသား 

ညီတွ်ေရးအစိုးရသညတ်ိုင်းြပည်ကို တညေ်ဆာက်ေနသူများြဖစ်ပါပီးဓမသမားများြဖစ်ကပါတယ်။ ဓမသားများပီပီ လူထုအကျိးအတွက် အစွမ်းကုန်ကိးစားတိုက ်ပဲွဝင်ရမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ လက်ရိှအချန်ိတငွ်ဝန်ကီးများအားလုံး ပင်ပန်းစိတ်ဆင်းရဲမများစွာ ရိှကမှာြဖစ်ပါတယ်။ ပူပန်မများကိုတိငု်းြပည်အကျိးအတွကတ်ညေ်ဆာက်ေန သူများ ြဖစ်သည့် 

အတွက် ဆက်လက်ကိးစားကဖုိ အထူးခွန်အားေပးတိုကတ်ွန်းလုိပါတယ်။ မိမိတိုပင်ပန်းမများကို အဓိကအေလးမထားဘဲ စစ်အုပ်စုေကာင့် ေနစဥ်ှင့ ် အမ အသက်စွန် 

ေြပးလားေနရကသည့ ် ြပညသူ်များကိုသတိရကာြပည်သူတရပ်လုံး အာဏာရှင်လကေ်အာက်မှလွတေ်ြမာက်ဖုိ အားလုံးဆက်လက်ကိးစားကဖုိ အထူးေြပာလုိပါတယ‘်လုိ 

ေြပာကားခ့ဲပါတယ်။ 

ဒါအြပင် ကာကွယေ်ရးဝန်ကးီဌာနရဲစစေ်ရးဆုိင်ရာ အစီရင်ခံစာကို ကည့်ြခင်းအားြဖင့လ်ည်းအားရေကျနပ်မရိှသလုိ ပုိမုိကိးစားတညေ်ဆာက်ရမယ့် အပုိင်းေတွလည်းများစွာ 

ရိှတယ်ဆုိတာနဲ ယခုေတာလှ်န်ေရးကမေအာင်ြမင်လုိကိ ု မရေတာ့ဘူးဆုိတာ၊ ပန်းတိုငအ်ြမန်ေရာက်ဖုိအတကွ် အစွမ်းကုန်ကိးစားဖုိနဲ ကိုယ့်ကိယု်ကိယု ် ခွန်အားေပးကဖုိ 

လုိအပ်တယ်ဆုိတာေတကွိုယာယီသမတဒူဝါလရီှးလကေြပာပါတယ်။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးချပ်မန်းဝင်းခုိင်သန်းကလည်း ‘သတင်းအချကအ်လက်အမှန်ေတွုိင်ငတံကာကို 

ထိထိေရာကေ်ရာကေ်ရာက်ရိှုိင်ဖုိလုိအပ်ပါတယ်။ သတထိားဖုိလုိအပ် တာက ကန်ေတာတ်ိုရဲ ေတာ်လှန်ေရးကို ြပည်တငွ်းမှာလက်နကက်ိုငေ်တွအချင်းချင်း ြဖစေ်နကတာ 

ဆုိပီးပုံဖျက်ထားတဲ့ Narrative ေတွနဲ ုိင်ငတံကာကိုြဖနေ်နကတာေတ ွလည်းရိှတာမုိ သတိကီးကီးထားပီးစီမံကဖုိလုိပါတယ်။ ကန်ေတာတ်ိုြပည်သူတစ်ရပ်လုံးက ြပည်သူ 

အာဏာကို မတရားလုယူထားပီး တစ်ုိငင်ံလုံးကို ဖမ်းဆီးသတ်ြဖတ်၊ ရာေတွမီးိလုပ်ေနတဲ့ အကမ်းဖက်စစတ်ပ်ကို ရင်ဆုိငေ်နရတာြဖစ်ပီး ကိုယ့်ကိယု်ကိယု် ကာကယွ်ုိင် 

ဖုိခုခံတွန်းလှန်စစ်ကို ဆင်ေဲနကရတာြဖစ်ပါတယ်။ သူပုိင်ဆုိင်မ၊ ကိယု့် ပုိင်ဆုိင်မ၊ သူနယ်ေြမ၊ ကိယု့်နယေ်ြမဆုိပီးအြငင်းပွားေနတဲ့ြပဿန မဟတု်သလုိ အဖဲွ (၂) 

ဖဲွကားြဖစေ်နတဲ့ြပဿန လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ လက်နကအ်ားကိုးနဲ မတရားအာဏာလုယူထားတဲ့ အကမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ မတရားမကို လက်မခံုိင်ဘဲ တရားမတမကို 

လုိလားတဲ့ ြပည်သူအားလုံးကားြဖစေ်နတဲ ့ ုိငင်ံ့အေရးကိစတစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်‘လုိေြပာကားပါတယ်။ ဒါအြပင်ဝန်ကီးဌာနေတွကိ ု စိုးမုိးထိန်းချပ်နယေ်ြမေတွမှာအုပ်ချပ်ေရး 

ဆုိင်ရာကိစရပ်ေတွနဲ အြခားေသာကေတွမှာ ကိးစားစမံီေဆာင်ရကေ်နတာ၊ လုပ်ေဆာင်စရာေတွများြပားေနတာနဲအမ လုိအပ်ေနတဲ့ဘာေငေွတွကိ ုကိးစားြဖည့်ဆည်း 

ေပးေနတဲ့ MoPFI ကို အထူးေကျးဇူးတငတ်ာ၊ ေတာ်လှန်ေရး တစ်ှစေ်ကျာ်ကာလအတငွ်းမညည်း မညနဲ ေခးဲှစာေတွထဲကလှဒါန်းပ့ံပုိးေနတဲ့ ြပည်တငွ်းြပည်ပက ြပည်သူ 

ေတကွိုအထူးေကျးဇူးတငတ်ယ်ဆုိပီး ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးချပ်ကေြပာကားခ့ဲပါတယ်။ ဆက်လက်ပီးေတာ့လည်း ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးချပ်ကြပည်သူေတွကို ကတိေပးထား 

ခ့ဲပီး အဲဒီကတိကေတာ့ ေတာ်လှန်ေရး အြမန်ဆုံးေအာင်ေအာငြ်မင်ြမင်အဆုံးသတုိ်င်ေရးအတွက ် ဝန်ကီးဌာနေတွအားလုံး ဟန်ချက်ညညီီနဲ ကိးစားေဆာင်ရက်သွားမယ် 

ဆုိတာနဲ ဝန်ကီးေတွအားလုံးကိုလည်း ေတာ်လှန်ေရးေအာင်ြမင်ရင် တစုိ်င်ငံလုံးရရိှလာမယ့်အကျိးေကျးဇူးကများြပားတာမုိ ပင်ပန်းလှေပမယ့်လည်းဆက်လက်လပ်ရှား ကိး 

စားေပးကဖုိ ေြပာကားထားပါတယ်။ အစည်းအေဝးမှာ ြပည်ထဲေရးနဲလူဝင်မကီးကပ်ေရးဝန်ကီးဌာနက ရဲတပ်ဖဲွ ဖဲွစည်းပုံတင်ြပတာ၊ လူသားချင်းစာန ေထာက်ထားေရးနဲ 

ေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခနခဲွ်ေရးဝန်ကီးဌာနက ASEAN Humanitarian ကိစတင်ြပတာ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနက ြပည်ပအလုပ်အကိငု်ဆုိင်ရာ စစ်တမ်း ေကာကယ်ူတာ 

နဲ ြပည်ပအလုပ်အကုိင် အသိအမှတ်ြပကတ် (Overseas Employment Registration Card-OERC) ထုတ်ေပးြခင်း ကိစရပ်ေတွ တင်ြပေဆွးေွးတာေတွ ြပလုပ်ခ့ဲကပါတယ်။ 

အဲဒေီန ကြ်ပညေ်ထာငစ်ုဝန်ကီးချပ်ကတင်ြပလာတာေတကွိုြပန်လည်ရှင်းလင်းေဆွးေွးခ့ဲသလုိအစည်းအေဝးကိုုပ်သိမ်းခ့ဲတယ်လုိသိရပါတယ်။ 

သတင်းစ် 

စာမျက်ှ  - ၁၄ မှ အဆက ်

အေြခအေနေတေွကာင့်  လုပ်ငန်းခွင်ကိုစန်ွခွာခ့ဲတဲ့လုပ်သားေထာင်ဂဏန်းမကရိှေနပါပီ။ ဒါကေတာ့လုပ်ငန်းခွငက်ိုစန်ွခွာခ့ဲသူလုပ်သား အေရအတွက်ခန်မှန်းတွက်ချက်မသာ 

ရိှပီး စက်ံုမီးေလာင်လုိပိတလုိ်က်တာေတွ၊ ေအာဒ်ါမရိှလုိဥပေဒမ့ဲရပ်န းလုိကတ်ဲ ့စက်ံုေတွကလုပ်သားေတွကိ ုထည့်ေပါင်းလုိက်ရင်ဒီထက်မက များြပားလာုိင်ပါတယ်။ 

"ကျမတိုဆုိကျးမှာပထမအိမ်ေလးနဲေနတာေပါခု့သူတိုကျးေတွရှင်းလုိကေ်တာ့အေဆာငေ်တွမှာေနရတယေ်နမေကာငး်ြဖစ်ရင်ေတာငေ်ဆးဝယေ်သာက်ဖုိချန်ိဆေနရတဲ့အချန်ိ

မှာအေဆာင်လခပါထပ်ေပးရေတာေ့တာ်ေတာ်များများြပန်ကုန်ပီရတဲ့လစာကလည်းတပဲေြခာက်ြပားကိုး"လုိလိင်သာယာစက်မဇုန်ထဲမှာလုပ်ကိုငေ်နတဲ့အလုပ်သမားတဦး

ေြပာပါတယ်။ 

ယခုလုိထပ်မံဆုိးဝါးလာတဲ့လုပ်ငန်းခွင်အေြခအေနေတွ၊ စက်ံုနဲစစေ်ကာင်စတီပ်ေတွ၊လက်ေဝခံေတွရဲ ဖိိှပ်မေတေွရရှညေ်နမယ်ဆုိရင ် ဒီ့ထက်မကေသာလုပ်သားေတွဟာ 

လုပ်ငန်းခွင ်ေတွကေနဆက်လက်ထွက်ခွာဖုိပဲရိှေတာ့မယလုိ်လဲအလုပ်သမားေရးကမ်းကျင်သူတချိသုံးသပ်ပါတယ်။ 

သတင်းေဆာင်းပါး 


