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အလုပအ်ကုိင်စစ်တမး်ေြဖဆုိသူ CDM ဝန်ထမး်များအတွက်အလုပအ်ကုိင် အခင့်ွအလမး်များ 

ဖန်တီးေရးှင့် ဝင်ေငွရရှ ိတုိးပာွးေရးဆုိင်ရာ လုပင်န်း ေကာ်မတီမ ှဆုေကးေငွေထာက်ပံ ့

စစ်ဝါဒီအကမ်းဖက်မင်းေအာင်လိင်ှင့် စစ်အုပ်စု ရာဇဝတ် လူသတ်ေကာင် ၁ ဦးချင်းစအီား  

တုံြပန်အေရးယူုိင်ေရး ကိးစားကဖုိ ယာယီသမတေြပာ 

—>>> စာမျက်ှ  - ၄ သုိ   

သဂုတ် ၊ ၁ ရက်  

  အမျိးသားညီွတ်ေရး အစိုးရ၊ အလုပ် 

အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးေရးှင့် 

ဝင်ေငွရရှိ တိုးပွားေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း 

ေကာ်မတီမှ အလုပ်အကိုင် စစ်တမ်း 

ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုသူ CDM ဝန်ထမ်း ၅၀ဦး 

အတွက်ေငွကျပ်တစ်ဆယ့်သုံးသိန်းငါးေသာ

င်းကိုကံစမ်းမဲေဖာက်ေပးပီးဆုေကးေငွအြဖ

စ်ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့တယ်လုိသိရပါတယ်။ 

အဆိုပါအစီအစဥ်ကိုအမျိးသားညီွတ်ေရး

အစိုးရ၏အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်

တီးေရးှင့်ဝင်ေငွရရှိတိုးပွားေရးဆိုင်ရာ

ေကာ်မတီမှ CDM ဝန်ထမ်းများရဲလက်ရှိ ကံ 

ေတွေနရသည့်အခက်အခဲှင့်အလုပ်အကိုင်

အေြခအေနကိုသိရှိိုင်ရန်ရည်ရယ်၍" CDM 

ဝန်ထမ်းများ၏ ဘဝေနထုိင်မှင့် အလုပ် 

အကိုင် အေြခအေနေလ့လာမ စစ်တမ်း" တို 

ကုိစစ်တမ်းေကာက်ယူခဲ့ရာေြဖဆုိသူများအ

နက်မှ CDM ဝန်ထမ်း ၅၀ အားေထာက်ပံ ့

ကူညီိုင်ရန်ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်တယ်လုိ 

သိရပါသည်။ 

အဆိုပါစစ်တမ်းမှရရှိလာသည့်အချက်အလ

က်များကိုအေြခခံပီးအမျိးသားညီွတ်ေရး

အစိုးရအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်

တီးေရးှင့်ဝင်ေငွရရှိတိုးပွားေရးဆိုင်ရာ

ေကာ်မတီမှ CDM ဝန်ထမ်းများကို ပိုမို 

ေကာင်း မွန်စွာကူညီေထာက်ပံ့ေပးိုင်ေရး၊ 

အလုပ်အကိုင်များရှာေဖွချတိ်ဆက်ေပးိုင်

ေရး၊ကိုယ်ပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများစတင်ပံ့

ပုိးေပးိုင်ေရးတိုလုပ်ေဆာင်ေပးသွားမည်ြဖ

စ်ပီး၊ ကံစမ်းမဲအစီအစဥ်ကိုပီးခဲ့သည့် ၂၀ 

ရက်ေန ဇူလုိင်လ တွင် ကျင်းပခဲ့ပီး စီးပွား 

ကူး သန်းဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒခင်မမမျိး၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနမှ 

ဒုတိယဝန်ကီးဦးေကျာ်နီတို တက်ေရာက်ခဲ့ 

ကတယ်လုိသိရပါသည်။      ( သတင်းစဥ် ) 
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အကမး်ဖက်စစ်ေကာင်စီမ ှမတရားဖမး်ဆီးထားသည့် ၈၈မျိးဆက်ုိင်ငံေရးေခါင်းေဆာင်ကုိဂျင်မ၊ီ 

လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေဟာင်း ကုိဖိးေဇယျာေသာ်အပါအဝင် ဒီမိကုေရစီအေရး 

တက်ကွလပရ်ာှးသူေလးဦးကုိသတ်ြဖတ်ခဲ ့ 

သဂုတ် ၊ ၁ ရက်  

ဇူလုိင်လ ၂၅ ရက်ေနမနက်ပိုင်းမှာ ရန်ကုန်မိရဲ အင်းစိန်ေထာင်အတွင်းမှာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေဟာင်းှင့် ဟစ်ေဟာ့ေတးသံရှင်ြဖစ် 

သူ ဦးဖိးေဇာ်ယျာေသာ်၊ ၈၈ မျိးဆက်ိုင်ငံေရးသမား ဦးဂျင်မီအပါဝင်ေလးဦးကို စစ်ေကာင်စီက ေသဒဏ်စီရင်ပီးစီးေကာင်း သူတိုရဲ ဝါဒ 

ြဖန်သတင်းစာေတွကေနေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။ 

 

အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီဖက်က လူသိရှင်ကားေကညာခဲ့ေပမဲ့ ဦးဂျင်မီတိုမိသားစုက ယေန မွန်းလဲွ ၁ န ရီေကျာ် အချနိ်က လက်မခံ၊ 

အတည်မြပိုင်ဘူးလုိမိသားစုဝင်ေတွကသတင်းမီဒီယာေတွကိုေြပာကားခဲ့ပါတယ်။ 

 

ဇူလုိင်လ ၂၂ ရက်ေန ညေန ၅ န ရီအချနိ်က ဦးဂျင်မီ၏ညီမြဖစ်သူှင့် ေသဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ထားရသည့် ဦးဂျင်မီတို အွန်လုိင်း မှတစ်ဆင့် မိနစ် 

၂၀ ေကျာ်ကာ စကားေြပာခွင့်ရခဲ့ပီး ကိုဖိးေဇယျာေသာ်ကေတာ့ သူရဲမိခင်ြဖစ်သူနဲစကားေြပာခွင့် ရခဲ့တယ်လုိ သတင်းဌာနေတွရဲ 

အတည်ြပ ေဖာ်ြပချက်ေတွအရသိရပါတယ်။ 

 

မိသားစုဝင်အချင်းချင်းစကားေြပာခဲ့ရာတွင် အသက် ၅၅ ှစ်ေကျာ်အရယ် ဦးဂျင်မီသည် ေသဒဏ်ချမှတ် ခံထားရသည့် အကျ်းသားများ 

အတွက်သီးသန်ဝတ်စံုြဖစ်ေသာ လိေမာ်ေရာင်ဝတ်စံုြဖင့် ြမင်ေတွခဲ့ရပီး ၎င်းကိုချပ်ေှ င်ထားသည့် တိုက်အတွင်းမှာြဖစ်ကာ ဦးဂျင်မီ၏ 

အေန က်ှင့် ေဘးပတ်ပတ်လည်တွင် ေထာင်ဝန်ထမ်းများရှိေနပီး အချိက ဖုန်းြဖင့်မှတ်တမ်းတင်ေနတာကို ြမင်ေတွခဲ့ရေကာင်း 

မိသားစုှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက ေြပာသည်။  

 

ယင်းကဲ့သုိမိသားစုဝင်နဲ ေတွရြခင်းမှာ ေလးလနီးပါးအကာတွင် ပထမဆံုးအကိမ်ေတွဆံုမြဖစ်ပီး ေထာင်မှတဆင့် ဦးဂျင်မီ၏ညီမ ြဖစ်သူ 

ထံဆက်သွယ်လာြခင်းြဖစ်ပီး ေန က် ၁၄ ရက်အကာတွင် ထပ်မံ ေတွဆံုရန်လည်းေတာင်းဆိုခဲ့ေကာင်း ရင်းှီးသူတစ်ဦးက ေြပာသည်။ 

 

ဇူလုိင်လ ၂၅ ရက်ေန နံနက်ပိုင်းအချနိ်မှာ စစ်ေကာင်စီက ဦးဂျင်မီှင့် ဦးဖိးေဇယျာေသာ်တိုအပါဝင် ေလးဦးကို —>>> စာမျက်ှ  - ၄ သုိ 
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စာမျက်ှ  ၃ မှအဆက်  

ေသဒဏ်စီရင် ချမှတ်ပီး ြဖစ်ေကာင်း မိသားစုဝင်များသိရှိပီးေန က် နံနက် ၁၀ န ရီခန်တွင် ဦးဂျင်မီ၏ညီမြဖစ်သူက ဦးဂျင်မီ၏ ေရှေနဦး 

ရဲေအာင်ှင့် မိတ်ေဆွများ ြဖင့် သွားေရာက်စံုစမ်း အတည်ြပ ိုင်ရန်လုပ်ေဆာင်ခဲ့ကသည်။  

 

ဦးဂျင်မီှင်ကိုဖိးေဇယျာေသာ်တိုကို အကျဥ်းေထာင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းြပလုပ်ခဲ့တယ်လုိ မိသားစုဝင်ေတွကိုဇူလုိင်လ၂၅ရက်ေနမှာ 

အင်းစိန်အကျဥ်းေထာင်၏ဒုတိယေထာင်ပိုင်ြဖစ်သူက အတည်ြပခဲ့ေပမယ့်မိသားစုဝင်ေတွကေတာ့ ေသဆံုးသည့် ုပ်အေလာင်း၊ 

ဓာတ်ပံုတို မရရှိတာေကာင့် အတည်မြပဘူးဟုေြပာသည်။ ဦးဂျင်မီ၏အမျိးသမီး မနီလာသိန်းက “ ကိုဂျင်မီ ုပ်အေလာင်းမေတွမချင်း 

ဆွမ်းမသွပ် ပါ၊ အမမေဝပါ၊ န ေရးမလုပ်ပါ “ ဟု လူမကွန်ယက်စာမျက်ှ တွင် ေရးသားထားသည်။ ဦးဂျင်မီသည် ၂၀၂၁ ခုှစ် 

ေအာက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်ေနတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ေြမာက်ဒဂံုမိနယ်တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ ဂီတသမားလည်း ြဖစ်သည့် 

ဦးဖိးေဇယျာေသာ်မှာ အမျိးသား ဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ်ပါတီဝင် တစ်ဦးြဖစ်ပီး မဲမသမာမြပလုပ်သည့်ဟုစွပ်စွဲပီး ၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

၁ ရက်ေနတွင် စစ်တပ်က ိုင်ငံေတာ် အာဏာကိုသိမ်းသည့်အချနိ်မှစတင်ပီး စစ်ေကာင်စီကိုတွန်းလှန်ရာ၌ ပါဝင်ခဲ့သူ တစ်ဦး ြဖစ်သည်။ 

 

ပီးခဲ့သည့် ၂၀၂၁ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်ေနတွင် အသက် ၄၁ ှစ်အရယ် ဦးဖိးေဇယျာေသာ် ကို ရန်ကုန်မိ ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ် 

တိုက်ခန်းတစ်ခုအတွင်း စစ်တပ်ှင့်ရဲများက ဝင်ေရာက်ဖမ်းဆီးခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။ဦးဖိးေဇယျာေသာ်သည် စစ်ေခါင်းေဆာင် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

သန်းေရ၏ ိုင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရး ှင့်ဖွံဖိေရးေကာင်စီကို ဆန်ကျင် သည့် မျိးဆက်သစ်လူငယ်များအစည်းအုံး (Generation 

Wave) ကို တည်ေထာင်သူတစ်ဦး ြဖစ်ပီး ၂၀၀၈ ခုှစ် မတ်လ ၁၂ ရက်ေနက ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပီး ၂၀၁၁ ခုှစ ် ေမလ ၁၇ ရက် ေနတွင် 

ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်လာခဲ့သည်။ 

 

၂၀၁၂ ခုှစ်ကားြဖတ်ေရးေကာက်ပွဲတွင် အမျိးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ်ပါတီဝင်အြဖစ် ပုဗသီရိမိနယ် ကိုယ်စားဝင်ေရာက်ယှဥ်ပိင်ခဲ့ရာ 

ြပည်သူလတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်၊ ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် ဇမသီရိမိနယ်မှာ ြပည်သူလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်ခဲ့ပီးေန က် ၂၀၂၀ 

ေရးေကာက်ပွဲ၌ ဝင်ေရာက်ယှဥ်ပိင်ြခင်းမရှိခဲ့ေပ။ ၂၀၂၂ ခုှစ ်ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်ေနတွင် ဦးေဇယျာေသာ်ကို အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက် 

ေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၄၉(က)၊ ၅၀(ဈ) ှင့် ၅၀(ည)တိုအရ ေသဒဏ်ချမှတ်ေကာင်း စစ်ေကာင်စီက ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ 

 

ဦးဂျင်မီ၊ ဦးဖိးေဇယျာေသာ်၊ ကုိလှမျိးေအာင်၊ ကုိေအာင်သူရေဇာ်တို ေလးဦးအား ေသဒဏ်စီရင်မည်ဟု အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီ ေြပာခွင့် 

ရှိသူ ေဇာ်မင်းထွန်းက ၂၀၂၂ ဇွန်လ ၃ ရက်တွင် ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခဲ့ြခင်းေကာင့် ကုလသမဂအပါအဝင် ိုင်ငံတကာက ြပင်းြပင်းထန် 

ထန် ကန်ကွက်မများြပလုပ်ခဲ့ပီး ယခုေသဒါဏ်ေပးခဲ့ပီြဖစ်ေကာင်းေကညာပီးမကာခင်မှာပဲ အေမရိကန်သံုံး၊ EU၊ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ 

လူအခွင့်အေရး ေကာ်မရှင်ုံးတိုကလဲ ကန်ကွက်ေကာင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပါတယ်။ 

 

ဒါအ့ြပင်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ေတာ်လှန်ေရးအဖွဲေတွြဖစ်ကသည့် ရကိင့်တပ်ေတာ်(AA)၊ ကချင်အမျိးသားလွတ်ေြမာက်ေရး 

တပ်မေတာ် ေခါင်းေဆာင်တဦးြဖစ်တဲ့ ဗိုလ်ချပ်ဂွမ်ေမာ်တိုကလည်း ကန်ကွက်ေကာင်းသေဘာထားထုတ်ြပန်ချက်ေတွ ေဖာ်ြပခဲ့ပီး 

အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရကာကွယ်ေရးဝန်ကီး၊ လူအခွင့်အေရးဝန်ကီးတိုကေတာ့ အြပင်းအထန်ကန်ကွက်ေကာင်း ထုတ်ေဖာ် 

ေြပာဆိုခဲ့ကပါတယ်။ 

 

ိုင်ငံေရးအကျ်းသားများ ကူညီေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း (AAPP)၏ ဇူလုိင် ၂၂ ရက်ထုတ်ြပန်ချက်အရ ဦးဂျင်မီ ှင့် ဦးဖိးေဇယျာေသာ် 

အပါအဝင် ေသဒဏ်ချမှတ်ခံရသူ ၁၁၇ ဦးရှိေနပီး ၎င်းတိုထဲမှ အသက် ၁၈ ှစ်ေအာက်ှစ်ဦးပါဝင်ပီး ၄၁ ဦးမှာ မျက်ကွယ်ေသဒဏ်ချမှတ် 

ခံထားရသည်။ ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းထင်ရှားသည့် ကိးမိန်ကျခံသူများမှာ ၁၉၃၁ ိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်ေနတွင် ဂဠန်ဆရာစံ၊ ၁၉၄၈ ခုှစ် 

ေမလ ၈ ရက်ေနတွင် ဂဠန်ဦးေစာ ၊ ၁၉၇၆ ခုှစ် ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေနတွင် ဆလုိင်းတင်ေမာင်ဦး ှင့် ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇူလုိင်လ ၂၃ ရက်ေနတွင် 

ဦးဂျင်မီ၊ ဦးဖိးေဇယျာေသာ် ၊ ဦးလှမျိးေအာင် ှင့် ဦးေအာင်သူရ တိုြဖစ်သည်။ 

( သတင်းစဥ် ) 

တုိင် ကားေရးယရားက  

(အမျိးသားညီွတ်ေရးအစုိးရ၊ အလပု်သမားဝန်ကီးဌာန) 

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ အလုပ်သမားအခွင့အ်ေရးချိးေဖာက်ခံရမများအတွက် complaint.molmyanmar.org သုိ 

တုိက်ုိက်ေပးပိုတုိင်ကားုိငပ်ါသည။် 
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ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ သဂုတ် ၁ ရက် 

 

စစ်ဝါဒီအကမ်းဖက်မင်းေအာင်လိင်ှင့် စစ်အုပ်စု ရာဇဝတ် လူသတ်ေကာင် ၁ ဦးချင်းစီအား 

တုံြပန်အေရးယူုိင်ေရး ကိးစားကဖို ယာယီသမတေြပာ 

သဂုတ် ၊ ၁ ရက် 

ေွဦးေတာ်လှန်ေရးအတွင်းမှ ေဒသကာ 

ကွယ်ေရးတပ်များ အေနြဖင့်လည်း စုစည်း 

ညီွတ် ကရန်၊ စစ်ဝါဒီအကမ်းဖက် 

မင်းေအာင်လိင် ှင့် စစ်အုပ်စုရာဇဝတ် 

လူသတ်ေကာင် ၁ ဦးချင်းစီ အားတံုြပန် 

အေရးယူိုင်ေရး ကိးစားကိရန် လည်း 

ယာယီသမတ ဒူဝါလရှီးလက ိုင်ငံေတာ် 

အေြခြပမိန်ခွန်း ေြပာကရာမှာ ထည့်သွင်း 

ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။ 

စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန်ကျင်ပီး ဒီမိုကေရစီ 

အေရး အသက်ေပးတိုက်ပွဲဝင် ေနကသည့် 

ြပည်သူများအတွက် နည်းပညာ၊ လက်နက် 

ခဲယမ်းှင့် ေငွေကးများ ထိေရာက်စွာ ပံ့ပိုး 

ကူညီေပးကရန် အမျိးသား ညီွတ်ေရး 

အစိုးရ (NUG) ယာယီသမတ ဒူဝါလရှီးလ 

က ိုင်ငံတကာကို ေတာင်းဆို လုိက်ပါေသး 

တယ်။ 

ဇူလုိင်လ ၂၈ ရက်ေနက ေြပာကားသည့် 

အေရးေပိုင်ငံေတာ် အေြခြပမိန်ခွန်းတွင် 

ထုိသုိ ထည့်သွင်းေတာင်းဆိုခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး 

N U G  အား တရားဝင်အစိုးရအြဖစ် 

အသိအမှတ်ြပေပးကဖိုလည်း ေြပာကားခဲ့ 

ပါသည်။  

စစ်ေကာင်စီသည် ကုလသမဂ၊ အာဆီယံ 

ဥကှင့် ိုင်ငံတကာကပါ ကန်ကွက်ေန 

သည့် ကားမှ ဒီမိုကေရစီအေရးလပ်ရှားသူ 

ကိုဂျင်မီ၊ ကိုဖိးေဇယျာေသာ်၊ ကိုလှမျိး 

ေအာင်ှင့် ကိုေအာင်သူရေဇာ်တို အား ေသ 

ဒဏ်ေပး ကွပ်မျက်လုိက်ြခင်းသည် အိမ်နီး 

ချင်းိုင်ငံများှင့် ိုင်ငံတကာအေပ ေလး 

စားမမရှိေကာင်း ြပသြခင်းြဖစ်ပီး စစ်အာ 

ဏာရှင် ရှိေနသမ တိုင်းြပည်လုံ ခံေရး 

ေစာင့်ထိန်းိုင်မည် မဟုတ်သည်ကို သက်ေသြပေနြခင်း ြဖစ်ေကာင်း ယာယီသမတက 

ဆိုသည်။ 

၎င်းက “စစ်ေကာင်စီရဲလုပ်ရပ်ဟာ ကမာ့ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် ိုင်ငံတကာရဲ အေလးေပး 

တန်ဖိုးထားမကို ဂုမစိုက်ဘဲ မင်းေအာင်လိင်နဲ စစ်ေကာင်စီ ရှိေနသ၍ လူတန်ဖိုး၊ 

လူအခွင့်အေရးများကို ေြပာင်ေြပာင်တင်းတင်း ဆက်လက် ချိးေဖာက်ေနမှာြဖစ်ကာ 

ဒီမုိကေရစီစံန်းနဲ ငိမ်းချမ်းသာယာတဲ့ ိုင်ငံတခုကုိ တည်ေထာင်ိုင်မှာ မဟုတ်ေကာင်း 

ထင်ရှားစွာြပသေနြခင်း ြဖစ်ပါတယ်” ဟု ေြပာသည်။ 

ိုင်ငံတကာအေနြဖင့် စစ်ေကာင်စီကို အသိအမှတ်ြပ ဆက်ဆံြခင်း လုံးဝ မလုပ်ေရး၊ 

စစ်ေကာင်စီ၏ အဓိက ဝင်ေငွပင်မလိင်းများအား ြဖတ်ေတာက်ေရး အပါအဝင် 

အာဆီယံသည်လည်း စစ်ေကာင်စီ ကိုယ်စားလှယ်များအား လုံးဝ ဖိတ်ကားြခင်း မြပ 

ေတာ့ဘဲ ထိေရာက်စွာအေရးယူ ေဆာင်ရက်ေပးကရန်ှင့် အာဆီယံဘံုသေဘာတူညီချက် 

၅ ရပ်အား ြပန်သုံးသပ်ပီး အာဏာရှင်ဖယ်ရှားိုင်ေရး ဆက်လက်ပံ့ပိုးေပးရန် ယာယီသမတ 

ဒူဝါလရှီးလက တိုက်တွန်းခဲ့သည်။  

တိုင်းရင်းသားေတာ်လှန်ေရး လက်နက်ကိုင်အဖွဲများ အေနြဖင့်လည်း ယခုအချနိ်သည် 

ေတွေဝေနရမည့်အချနိ် မဟုတ်ေတာ့ဘဲ ဗမာတိုင်းရင်းသားများ အပါအဝင် တိုင်းရင်းသား 

အားလုံး လက်တွဲညီညီြဖင့် စက်ဆုတ်ရံရှာဖွယ်ေကာင်းေသာ အကမ်းဖက်စစ်တပ်ကို 

ဝိုင်းဝန်းေချမန်းရမည့်အချနိ် ေရာက်လာပီ ြဖစ်ေကာင်း ၎င်းက ဆိုသည်။  

ထုိြပင် စစ်ေကာင်စီ လက်ေအာက်ခံ နယ်ြခားေစာင့်တပ်ဖွဲဝင်များ၊ ြပည်သူစစ် 

အဖွဲဝင်များအေနြဖင့် ြပည်သူှင့်အတူ အြမန်ဆံုးပူးေပါင်းကရန်ှင့် ိုင်ငံေရးပါတီ များ 

သည်လည်း စစ်ေကာင်စီက ကိးပမ်းေနသည့် ေရးေကာက်ပွဲအား ပါဝင်ြခင်း လုံးဝ 

မြပလုပ်ကရန် ယာယီသမတက ေမတာရပ်ခံခဲ့သည်။ 

( သတင်းစဥ် ) 
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ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ သဂုတ် ၁ ရက် 

 

လစာလာထုတ်တ့ဲအလုပ်သမားေတွကုိအထည်ချပ်စက်ံုပိုင်ရှင်က 

စစ်တပ်နဲရဲကုိေခပီးိုက်ခိုင်း 

သဂုတ် ၊ ၁ ရက် 

အထည်ချပ်စက်ုံမှာ လစာ လာထုတ်တဲ့ 

အလုပ်သမား ၃၀ ေကျာ်ကိုလုပ်ခ လစာ 

မေပးသည့်အြပင် အလုပ်ရှင်က စစ်တပ်နဲ 

ရဲကိုေခပီး အလုပ်သမားများကို ုိက်ခိုင်း 

ခဲ့တယ်လုိF G W Mရဲသတင်းစာမျက်ှ မှထု

တ်ြပန်ချက်အရသိရပါတယ်။ 

 

ြဖစ်စဥ်မှာ ၂၀၂၂ ခုှစ် ( ၅ ) လပိုင်း ( ၁၇ )

ရက်ေနက ထုိစက်ုံတွင် ေအာ်ဒါမရှိဘူး 

အလုပ်န းရမယ်ဆိုပီး အလုပ်သမား (၅၀)

ေကျာ်ကို နစ်န ေကးမေပးတဲ့ အြပင် လစာ 

ှင့် ေအာလင်း တစ်ပါတ်လုံးဆင်း ေပးထား 

တဲ့ အုိတီေကးပါမေပးပဲ လကုန်ရင် လစာ 

လာထုတ်ပါဆိုပီး အလုပ်အထုတ် ခံလုိက် 

ရပါတယ်။  

ထုိအလုပ်သမား လူေဟာင်းေတွကို ထုတ်ပီး 

လူသစ် ေနစားအလုပ်သမားေတွကို ေခပီး 

လုပ်ငန်းခွင် လည်ပတ်ေနတယ်လုိသိရပါ 

တယ်။ အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့  အလုပ်သမားမှ 

ရင်ဖွင့်ေြပာြပလာတာြဖစ်တယ်လုိF G W Mရဲ

ေဖာ်ြပချက်အရသိရပါတယ်။ 

 

"စက်ုံ၏ တာဝန်ရှိသူက ( ၆) လပိုင်း (၂၀) 

ရက်ေနမှာ အလုက်သမားေတွကို လစာ 

ထုတ်ေပးမယ် လာခဲ့ဆုိပီး ဖုန်းဆက် ေခပါ 

တယ်။ အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ အလုပ်သမား ၃၀ 

ေကျာ်ဝန်းကျင်ေလာက် စက်ုံအေရှမှာ 

လစာလာထုတ်ကပါတယ်။ 

သူေငှးမရှိဘူးဆိုလုိေစာင့်ေနကတာ ည ၈ 

န ရီထုိး ေလာက်မှာ သူေဌးမက ေရာက် 

လာပီး လစာကို(30000ကျပ်)ဘဲထုတ် ေပး 

ပါတယ်။ အလုပ်သမားေတွက အြပည့်အဝ 

ေပးဖိုေြပာေတာ့ သူေဌးမက ဘာမှြပန် 

မေြပာပဲ ကားနဲထွက်သွားပီး မကာမီအရပ်ဝတ်ေတွနဲ ဆိုင်ကယ် ၂စီးနဲ စစ်သား(၂) ဦး ရဲ 

(၂)ဦးကို ေခလာပီး အလုပ်သမား ေယာကျ်ားေလးေတွကို စိန်ေခထုတ်ပါတယ် မိန်းက 

ေလးေတွကိုလည်း ဆဲဆိုပီး ဘယ်ေကာင်မ ဂျိေထာင်ေနတာလဲ  ေယာကျ်ားေလးေတွကို 

ဘယ်ေကာင်ကမေကျနပ်တာလည်းဆိုပီးတုတ်ေတွနဲဝင်ုိက်ပါတယ်။ 

အလုပ်သမား ေယာကျ်ားေလး ၃ဦးအုိက်ခံရပါတယ်။ ေြခေထာက်ေတွနဲဝိုင်းပီးကန်တယ် 

မျက်န ေတွလည်း အုိက်ခံရတယ်လုိ မျက်ြမင်ေတွခဲ့ရတဲ့ အလုပ်သမားများကFGWM 

Page ကိုေြပာြပလာပါတယ်။ ထုိသုိ ုန်းရင်းဆံခတ် ြဖစ်သွားေတာ့ ကျန်တဲ့အလုပ်သမား 

ေတွလည်းေကာက်လန်ပီးထွက်ေြပးခဲ့ရတယ်လုိ"ေြပာပါတယ်။ 

 

အဆိုပါစက်ုံက အလုပ်သမားေတွမှာ  ယေနအချနိ်အထိ နစ်န ေကးမရ လုပ်ခလစာပါ 

မရေသးတဲ့အတွက် အလုပ်သမားေတွက မိမိတို လုပ်ခလစာပါ မရတဲ့အြပင် 

နစ်န ေကးမေပးပဲ အလုပ်ထုတ်ခံရပီး စစ်သားနဲ ရဲကိုပါေခပီး အုိက်ခံရတဲ့အြဖစ်ကို 

တာဝန်ရှိသူများှင့် မိမိတိုချပ်လုပ်ေနတဲ့ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ေတွက ကူညီေပးဖို 

ေတာင်းဆိုေနကပါတယ်။ 

 

အဆုိပါအထည်ချပ်စက်ုံဟာ ရန်ကုန်တိုင်း လိင်သာယာမိနယ် ေမွးြမေရးဇံု အမှတ်(၆)

ေရရင်ေအးဘုရားလမ်း (လမ်းသွယ် ၁၀) မှာ ဖွင့်လှစ်ထားပီး  ချပ်လုပ်ေနတဲ့ ကုန်အမှတ် 

တံဆိပ်ေတွက (ONE) (WESTWOOD) (PIOZEN) ေတွြဖစ်ပါတဲ့အြပင် အဆိုပါစက်ုံတွင် 

အြပင်စက်ုံကေအာ်ဒါများယူ၍ ချပ်ေနရတယ်လုိ သိရပါတယ်။ 

( သတင်းစဥ် ) 

—————————————————————————————————————————- 

ယခုေဖာ်ြပပါသတင်းကို ြမန်မာိုင်ငံအေထွေထွအလုပ်သမားသမဂများအဖွဲချပ်  

( FGWM ) ၏တရားဝင် သတင်းထုတ်ြပန်ချက်မှ ထုတ်တ်ေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 
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ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ သဂုတ် ၁ ရက် 

 

အာဏာသိမ်းစစ်ေကာင်စီဖန်တီးလုိက်တ့ဲငရဲတမလုပ်ငန်းခွင် 

သဂုတ် ၊ ၁ ရက် 

"ခုဒီေကာင်ေတွက လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာသူတိုကိုမေကျနပ်ဖူးကာတယ် အလုပ်သမားေတွက ုတ်ုတ်ုတ်ုတ်လုပ်မယ်ဆိုတာနဲစစ်တပ်က 

ပေထွး ေတွေြပးေြပာေတာ့တာပဲကျေတာ်တိုကေတာ့ မေကာက်ပါဘူးဒ့ီထက်လဲဆုိးေနစရာအေကာင်းမရှိေတာ့ဘူး" 

ဒါကေတာ့ ရန်ကုန်တိုင်းေရြပည်သာစက်မဇုန်ထဲကစက်ုံတခုမှာ လုပ်ကိုင်ေနတဲ့အမည်မေဖာ်လုိသူစက်ုံလုပ်သား တဦးရဲေြပာကား 

ချက်ပါ။ 

ယခုလထဲမှာပဲ လိင်သာယာမိနယ်တွင်းက ADK အထည်ချပ်စက်ုံမှာြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆြပမမှာ အလုပ်ရှင်ဖက်က စစ်ေကာင်စီတပ်သား 

ေတွကို ေပေပတင်တင်အသုံးြပပီး လုပ်သားေတွအေပချနိ်းေြခာက်တာေတွရှိခဲ့ပါတယ်။ 

"ဆြပပီးသိပ်မကာခင်မှာပဲေရာက်လာတယ်သူတိုလှမ်းေခတာကျမတိုကေတာ့ကျမတိုအခွင့်အေရးဆံုး ှံးတာေတွအတွက်ဆြပတာြဖ

စ်တယ်ခုထိလဲကျမတိုေတာင်းဆိုချက်ေတွမရေသးဘူး"လုိADKစက်ုံမှအလုပ်သမားဦးကေြပာြပပါတယ်။ 

လက်ရှိမှာေတာ့စက်ရံကလုပ်ငန်းခွင်အေြခအေနေတွဟာလုပ်သားေတွအတွက်အေတာ်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးြဖစ်ေနတယ်လုိအလုပ်သမားအများ

စုကဆိုပါတယ်။ 

အဆိုပါအေြခအေနေတွထဲမှာများေသာအားြဖင့်လုပ်သားေတွကိုပိတ်ရက်မေပးပဲခိုင်းေစတာေတွတနဂ်ေွလုိပိတ်ရက်ေတွမှာအုိတီေခယူ

ပီးလုပ်အားခမေပးတာေတွလုပ်အားခေခါင်းပံုြဖတ်တာေတွ၊လူမဖူလုံေရးအကျိးခံစားခွင့်၊အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားစာချပ်ပါအချက်အလ

က်ေတွအရခံစားခွင့်မေပးတာေတွပါေနပါတယ်။ 

"ကျမတိုဆိုအပ်ကအစဝယ်သုံးရတယ်ေရဝယ့ေသာက်ရတယ်၊မတ်ဝယ်တပ်ရတယ်အကုန်အိတ်စိုက်သူတိုေပးတာတပဲေြခာက်ြပားတိုင်လဲ

သူတိုကဂုကိုမစိုက်တာဆိုေတာ့ကျမတိုလဲအေတာ်သည်းခံပီးအလုပ်လုပ်ေနရတယ်"လုိလိင်သာယာမိနယ်အထည်ချပ်စက်ုံမှာအလုပ်

လုပ်ေနတဲ့အလုပ်သမားတဦးကဆိုပါတယ်။ 

ဒါအ့ြပင်အပ်ထည်ေတွမရှိဘူးဆိုတဲ့အေကာင်းြပချက်နဲစက်ုံဖက်ကဥပေဒမဲ့လုပ်သားေရှာ့ချတာေတွ၊အလုပ်ကထုတ်ပယ်တာေတွကိုြပလု

ပ်ေနပီးဒါေတွကိုစက်ုံပိုင်ရှင်ေတွကေအာစူပါ၊စူပါ၊H Rအစရှိတဲ့ဝန်ထမ်းေတွကိုတဆင့်ခိုင်းေစြပလုပ်ခိုင်တာြဖစ်တယ်လုိအလုပ်သမားေတွ

ကဆိုပါတယ်။ —>>> စာမျက်ှ  - ၈ သုိ  
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ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ သဂုတ် ၁ ရက် 

 

အလုပ်သမားဥပေဒသတ်မှတ်ချက်များအား အလုပ်သမားဥပေဒေရးရာဝဘ်ဆုိက် (Labour Law 

Portal) တွင် ဝင်ေရာက်ဖတ်ေလ့လာုိင်ေတာ့မည် 

သဂုတ် ၊ ၁ ရက် 

အလုပ်သမားဥပေဒသတ်မှတ်ချက်များအား အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန (အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ)မှ စီစဥ်ေဆာင်ရက်ထားသည့် 

အလုပ်သမားဥပေဒေရးရာဝဘ်ဆိုက် (Labour Law Portal) တွင်ဝင်ေရာက်ဖတ်ေလ့လာ ိုင်ေတာ့မည်ဟုသိရပါသည်။  

အဆိုပါ Website တွင်အလုပ်သမားန်ကားမဦးစီးဌာနဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ လူမဖူလုံေရးအဖွဲဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ အလုပ်ုံှင့် အလုပ်သမား 

ဥပေဒ စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ အလုပ်သမားေရးရာဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ ြပည်ပအလုပ်အကိုင် 

စီမံခန်ခွဲေရး ဦးစီးဌာနဆုိင်ရာဥပေဒများ၊ ကမ်းကျင်မဖံွဖိးေရးဦးစီး ဌာနဆုိင်ရာဥပေဒများကုိဝင်ေရာက် ဖတ်ေလ့လာိုင်မှာ ြဖစ်တယ် 

လုိသိရပါသည်။ 

( သတင်းစဥ် ) 

စာမျက်ှ  ၇ မှအဆက်  

စစ်ေကာင်စီအာဏာသိမ်ကာလြမန်မာိုင်ငံတဝှမ်းအလုပ်လက်မဲ့ဦးရြမင့်တက်လာပီးရန်ကုန်မိတမိထဲမှာပဲသိန်းဂဏန်းဝန်းကျင်ရှိ

ေနတယ်လိုUNHCR ရဲထုတ်ြပန်ချက်စာရင်းဇယားေတွအရသိရပါတယ်။ ဒါေပမယ့်ြမင့်မားလာတဲ့လူေနမစရိတ်စားဝတ်ေနေရး အေြခ 

အေန အရပ်ရပ်ေတွေကာင့်အခွင့်အေရးချိးေဖာက်မေတွ ရှိေနတဲ့ကားကပဲအလုပ်သမားေတွကအလုပ်လုပ်ေနရဆဲပါ။ 

"အရင်အိမ်ကအဖျက်ခံရလိုေနမရေတာ့ဘူးခုအေဆာင်ေနရတာအေဆာင်ေနရေတာ့အေဆာင်လခကေပးရတာေပါအ့ဲ့မှာတင်လခကပဲ့

သွားပီကျန်တာကတလစာစားဖိုေသာက်ဖိုအိမ်ေပးဖိုဆိုေတာ့ကိုယ့်အတွက်သုံးဖိုကအချနိ်ပိုေကးရက်မှန်ေကးဆုေကးေလးေတွထဲက

ဖယ်ထားရတာအ့ဲဒါေတွကိုခုဟာကေခါင်းပံုြဖတ်ေနတယ်ဆိုေတာ့ပီးေရာေပါ"့လိုအမည်မေဖာ်လိုတဲ့အထည်ချပ်စက်ံုဝန်ထမ်းတဦး

ကဆိုပါတယ်။ အခွင့်အေရးေတွချိးေဖာက်ခံေနရတာသိေပမယ့်တိုင်စရာေနရာမရှိလုိ သိသိရက်နဲခံေနရတဲ့အလုပ်သမား ေတွကလဲ 

လက်ရှိအချနိ်မှာဒုနဲေဒးပါ။ 

ဥပေဒမဲ့အလုပ်ထုတ်ခံရတာစက်ံုပိတ်သိမ်းချနိ်မှာနစ်န ေကးမရတာ၊လုပ်ငန်းခွင်ရဲဆိုဝါးတဲ့အေြခအေနေတွေကာင့်လုပ်ငန်းခွင်ကိုစွ

န်ခွာလာရတာေတွဒါေတွဟာအလုပ်မရှိတာထက်၊အလုပ်ရှ်ရဲသားနဲဘယ်လိုမှလုပ်ခွင့်မသာလိုထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့အေြခအေနေတွလိုအလု

ပ်သမားေတွကဆိုပါတယ်။ 

နယ်ကေနရန်ကုန်ကစက်ံုတခုမှာလာေရာက်လုပ်ကိုင်ေနတဲ့အလုပ်သမားတဦးကေတာ့ "ရာြပန်ပီးလည်လုပ်လုိလဲမရေတာ့ခုဟာက 

အေတာ်ကိုသည်းခံေနရတယ် ေခါင်းေတွေခါက်တယ်ဆဲတယ်မတရား လုပ်အားခေတွြဖတ်တယ်မယုံရင်လာကည့်လှည့်လုိပဲ ေြပာြခင် 

တယ်စက်ံုအေြခအေနတတွဘယ်ေလာက်ဆိုးလဲဆိုတာ"လုိေြပာပါတယ်။ 

စစ်ေကာင်စီအာဏာသိမ်းပီးကာလမှာပဲအခုလိုလုပ်ငန်းခွင်အေြခအေနေတွဟာပိုပီးဆိုးဝါးလာတာြဖစ်တယ်လိုအလုပ်သမားအများစု

ကမှတ်ချက်ြပပါတယ်။ 

ခုလက်ရှိြပည်တွင်းမှာ အလုပ်သမားေရးလုပ်ေနပါတယ်ဆိုတဲ့ ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းေတွဟာလဲစစ်ကေကာင်စီအလုိကျ လုပ်ကိုင် 

ေနတဲ ့အတွက်အလုပ်သမားေတွဖက်က မေကျနပ်မေတွြမင့်တက်ေနပါတယ်။ 

မည်သုိပင်ဆိုေစကာမူအလုပ်သမားေတွရဲလုပ်ငန်းခွင်အေြခအေန၊လုပ်သားအခွင့်အေရးဆံုး ှံးမ၊အစရှိတာေတွဟာအာဏာသိမ်းစစ်

ေကာင်စီဖန်တီးလိုက်တဲ့အလုပ်သမားေတွအတွက်ငရဲခန်းတခုသာြဖစ်ပါေတာ့တယ်။ 

( သတင်းေဆာင်းပါးက ) 
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အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီ၏ မတရားေသဒဏ်အမိန် ချမှတ်ထားသူ၁၁၃ဦးတွင် အမျိးသမီး ၉ 

ဦးပါဝင်ေနပီးတရားလက်လွတ်သတ်ြဖတ်မများရှိလာုိင်တယ်လုိ AAPP သတိေပး 

သဂုတ် ၊ ၁ ရက် 

အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီက အာဏာသိမ်းပီးေန က် ေပလာခဲ့သည့် ေွဦးေတာ်လှန်ေရးကာလအတွင်း ဆန်ကျင်ေတာ်လှန်သူများ ကို 

မတရားဖမ်းဆီးကာ ေသဒဏ်အမိန်ချမှတ်ထားသူ ၇၂ ဦးတွင် အမျိးသမီး ၉ ဦးပါဝင်ေနေကာင်း ိုင်ငံေရးအကျ်းသားများ ကူညီေစာင့် 

ေရှာက်ေရးအသင်း ( AAPP) က ဇူလုိင်လ ၂၇ ရက်ေနမှာ သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အမျိးသမီး ၉ ဦးမှာ မြမင့်ြမင့်ေအး၊  

မမိုးမိုးြမင့်ေအာင်၊ မဇင်မာထွန်း၊ မလှလှိုင် (ခ) မိုင်၊ ေဆာင်းေလေြပ (ခ) ဇူးဇူး၊ မခင်ဝင့်ေကျာ်ေမာင်၊ မဆုေဝှင်း၊ မဆုြမတ်သွယ်ှင့် 

မချိချိ တိုြဖစ်ကပီး လူသတ်မ၊ အကမ်းဖက်မပုဒ်မများ၊ အကျိးဖျက်ဆီးမ စသည့် မတရားပုဒ်မများတပ်ကာ ဖမ်းဆီးခဲ့ပီးေန က် 

စစ်ခံုုံးက တဖက်သတ်အမိန် ေသဒဏ် ချမှတ်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။  

ဒါအ့ြပင် AAPP အေနြဖင့် ယခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၂၆ ရက်အထိ ေကာက်ယူထားသည့် စာရင်းများအရ အကမ်းဖက်စစ်တပ်က အာဏာသိမ်း 

ယူခဲ့သည့်အချနိ်မှစ၍ မတရားဖမ်းဆီးကာ ေသဒဏ်အမိန်ချမှတ်ခံထားရသည့် ိုင်ငံေရးအကျ်းသား ၇၂ ဦးတိုသည်လည်း ထပ်မံ၍ 

တရားလက်လွတ် သတ်ြဖတ်ခံရမည့် အေြခအေနြဖင့်ရင်ဆိုင်ေနရေကာင်း ထည့်သွင်းေရးသားထားသည်။  

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေနမှစတင်ပီး ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလုိင် ၂၆ ရက်အထိ ေွဦးေတာ်လှန်ေရးအတွင်း အကမ်းဖက် 

စစ်ေကာင်စီ၏ မတရားဖမ်းဆီးချပ်ေှ င်ခံထားရသူေပါင်း ၁၁၇၉၅ ဦးရှိပီး ၎င်းတိုအနက်မှ ၁၃၄၈ ဦး သည် ြပစ်ဒဏ်အသီးသီး 

ချမှတ်ခံထားရကာ ထုိြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူများအနက်မှ ၇၂ ဦးမှာ ေသဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူများြဖစ်သည်။ 

ထုိြပင် မျက်ကွယ်ေသဒဏ်ချမှတ်ြခင်းခံထားရသူ ၄၁ ဦးရှိေနြခင်းေကာင့် ေသဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူစုစုေပါင်း ၁၁၃ ဦးရှိေကာင်း 

ိုင်ငံေရးအကျ်းသားများကူညီေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း (AAPP) ၏ စာရင်းများအရသိရသည်။ အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီသည် ဇူလုိင် 

တတိယပတ်အတွင်း ကိုဂျင်မီ၊ ကိုဖိးေဇယျာေသာ်၊ ကိုလှမျိးေအာင်ှင့် ကိုေအာင်သူရေဇာ်တို ၄ ဦးကို မတရားေသဒဏ်ေပးစီရင် 

လုိက်ေကာင်းပီးခဲ့သည့် ဇူလုိင်လ ၂၅ ရက်ကေကညာခဲ့ပီးမိသားစုများထံသုိ အေလာင်းပင် ြပန်မေပးဘဲတိတ်တဆိတ်သဂလ် ခဲ့သည်။   

ယင်းေသဒဏ်ေပးမသည် ှစ်ေပါင်း ၃၀ ေကျာ်အတွင်း ပထမဆံုးအကိမ်အြဖစ် စစ်ေခါင်းေဆာင်မင်းေအာင်လိင်က  ြပန်လည်လုပ်ေဆာင် 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ဒါအ့ြပင် ြပဌာန်းထားေသာ အကျ်းေထာင်လက်စွဲဥပေဒကို ေကျာ်လွန်၍ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုဖိး ေဇယျာေသာ်၊ ကိုလှမျိး -

ေအာင်ှင့် ကိုေအာင်သူရတိုအေပ  ေသဒဏ်စီရင်ကာ တိတ်တဆိတ်သဂလ်လုိက်ြခင်းသည် လူသတ်အေလာင်းေဖျာက်မ ေြမာက်သည် 

ဟုလည်း AAPP ကဆိုထားသည်။ 

( သတင်းစဥ် ) 

Photo—AAPP 
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လုပ်သားအခွင့်အေရးေတာင်းဆုိမများစစ်တပ်ေခပီးချန်ိးေြခာက်ခံေနရ 

သဂုတ် ၊ ၁ ရက် 

စက်ုံတွင်းလုပ်သားအခွင့်အေရးချိးေဖာက်ခံရမများအတွက်လုပ်သားအခွင့်အေရးြပန်လည်ရရှိေရးေတာင်းဆိုေနတဲ့လုပ်သားေတွကိုစက်ုံ

ဖက်ကစစ်တပ်ေခပီးချနိ်းေြခာက်တာေတွြပလုပ်လာတယ်လုိလုပ်သားေတွရဲေြပာဆိုချက်ေတွအရသိရပါတယ်။ 

 

အဆိုပါချနိ်းေြခာက်ခံရမေတွဟာ ဇူလုိင်လအတွင်းမှာပဲရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းက စက်ုံ၃မှာြဖစ်ပွားခဲ့ပီး တခုမှာရန်ကုန်၊ 

ေရေပါကံမိသစ်မှာလုပ်ကိုင်ေနတဲ့ စားေသာက်ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းြဖစ်ပီး၊ လိင်သာယာမိနယ်အတွင်းစက်ုံတခုှင့် မဂ်လာဒံုရှိ 

အထည်ချပ်စက်ုံတခုမှာလဲအလားတူြဖစ်ရပ်မျိးေတွြဖစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ 

 

"ညကျေတာ်တိုဂျတီဝင်ေနတုန်း ၁၂န ရီေလာက်ကီးေရာက်လာတယ် စစ်သားေတွသူတိုေြပာတာကေတာ့ ဒီမှာအလုပ်လုပ်ေနတဲ့PDF 

သုံးေယာက်ရှိတယ်ဆိုပီးလာတာ အလုပ်သမားစာရင်းေတွလဲယူသွားတယ်အဓိက ကေတာ့ချနိ်းေြခာက်ပီးပိုက်ဆံလာေတာင်းတာ" လုိ 

ေရေပါက်ကံစက်မဇုန်ကစားေသာက်ကုန်စက်ုံမှာလုပ်ကိုင်ေနတဲ့အမည်မေဖာ်လုိသူလုပ်သားတဦးကေြပာပါတယ်။ 

 

ဒါအ့ြပင်ယခုလအတွင်းမှာပဲရန်ကုန်တိုင်း၊မဂ်လာဒံုမိနယ်၊ေဇကမာစက်မဇုန်ဝင်းထဲကလုပ်သားအခွင့်အေရးချိးေဖာက်ခံရမေတွကိုေတာ

င်းဆိုဆြပေနတဲ့လုပ်သားေတွကိုစက်ုံဖက်ကစစ်တပ်ကိုေခပီးုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချနိ်းေြခာက်တာေတွြပလုပ်ခဲ့တယ်လုိလုပ်သားေတွဆီက

တဆင့်သိရပါတယ်။ 

 

"ဆြပပီးသိပ်မကာဘူးေရာက်လာတယ်စက်ုံဖက်ကလှမ်းေခတာေပါက့ျမတိုကေတာ့ကျမတိုလုပ်သားအခွင့်အေရးအတွက်ေတာင်းဆို

တာြဖစ်တဲ့အတွက်မေကာက်ပဲဆက်ဆြပတယ်ဒါေပမယ့်အခုအချနိ်အထိေတာ့မေြပလည်ေသးဘူးြဖစ်ေနတယ်အဓိကကကျမတိုေတာင်း

ဆိုချက်ေတွမရေသးတာရယ်သူတိုေပးမယ်ဆိုတဲ့ေတာင်းဆိုချက်ထဲကအချက်အလက်ေတွကိုလုပ်သားေတွသိေအာင်တရားဝက်မထုတ်ြပန်

ေသးတာရယ်ေပါ"့လုိ ADK စက်ုံဆြပမမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လုပ်သားတဦးကေြပာပါတယ်။  

 

ရန်ကုန်တိုင်း လိင်သာယာစက်မဇုန် ၂ မကရာ မင်းသားကီးလမ်းမှာ ဖွင့်လှစ်ထားပီး တုတ်ိုင်ငံသားပိုင်စက်ုံမှာ အလုပ်သမား ၆၀၀ 

ေကျာ်နဲ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေနတာြဖစ်ပီး JAKO   အမှတ်တံဆိပ်ကို ချပ်လုပ်တဲ့ Shuangxi Myanmar စက်ုံမှာေတာ့လုပ်သားေတွကို 

စက်ုံဖက်ကတဖတ်သတ် စည်းကမ်းေတွ ချမှတ်ပီးလုပ်သားအခွင့်အေရးေတာင်းဆိုမ မြပရဲေအာင်စက်ုံပိုင်ရှင်ကတလကို 

ှစ်ကိမ်ေလာက်စစ်သားေတွေခပီးစက်ုံဝန်းထဲ 

လှည့်ပါတ်ခိုင်းပီးချနိ်းေြခာက်ထားတယ်လုိလုပ်သားေတွကြပည်တွင်းသတင်းဌာနအချိကိုထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုထားပါတယ်။  

 

ယခုလုိလုပ်သားအခွင့်အေရးချိးေဖာ်မများ၊ လုပ်သားများအေပချနိ်းေြခာက်မများအတွက် အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန(အမျိးသားညီွတ် 

ေရးအစိုးရ) အေနြဖင့်ြပည်သူအစိုးရတာဝန်ယူသည့် ကာလမှာြပင်းြပင်းထန်ထန်အေရးယူ သွားမယ်လုိအတိအလင်းေကညာထားပီး ြဖစ ်

သည်။ 

( သတင်းစဥ် ) 
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က်စက်စက်သတ်ြဖတ်တာေတွေကာင့်ြပည်သူလူထုတရပ်လံုးရဲစိ

တ်မှာယခင်ကထက်စစ်အုပ်စုအေပရန်ငါစည်းြပတ်ပီးအြမစ့်ဖတ်

ဖိုပိုမိုလိုလားေနကပီဆိုတာအေသအြခာြဖစ်သလိုမင်းေအာင်လိင်

အပါအဝင်စစ်ေခါင်းေဆာင်ေတွဟာလူထုရဲအမျက်ေဒါသနဲအတူြပ

ည်သူတရားံုးမှာကိးစင်တက်ရေတာ့မယ့်ရက်ေတွဟာမလွဲမေသွ

ေရာက်လာေတာ့မယ်ဆိုတာေြမကီးလက်ခတ်မလွဲပါပဲ။ 

 

( သတင်းစ် ) 

အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီ၏ မတရားေသဒဏ်အမိန် ချမှတ်ထားသ ူ၁၁၃ ဦးတွင် အမျိးသမီး ၉ ဦး 

ပါဝင်ေနပီးတရားလက်လွတ် သတ်ြဖတ်မများရှိလာုိင်တယ်လုိ AAPP သတိေပး 

သဂုတ် ၊ ၁ ရက် 

ြမန်မာ့ိုင်ငံေရးသည်စားပွဲတင်ိုင်ငံေရးထက်၊လက်နက်ကိုင်သတ်ြဖတ်အာဏာရေရးလမ်းစဥ်သာပိုများခဲ့သည်။ စစ်အုပ်စုရဲအာဏာရမက် 

ငမ်းငမ်းတက်လုိြခင်မများေကာင့်အြပစ်မဲ့ြပည်သူများစွာေသဆံုးခဲ့ကရသလုိေခတ်အဆက်ဆက်အုပညာရှင်အတက်ပညာရှင်၊ရဟန်းရှင်

လူေကျာင်းသားြပည်သူအာဇာနည်ေပါင်းများစွာဟာလဲစစ်အာဏာူးတိုရဲဖိှိပ်မကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့အသက်ေပးခုခံရင်းေကွလွင့်ခဲ့ကရြပန်ပါတယ်။

စစ်တပ်ဟာလုိတမျိးမလုိတမျိးနဲိုင်ငံေရးတိုင်းြပည်အုပ်ချပ်မေတွမှာအတင်းဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ရင်းတိုင်းြပည်ရဲအဆီအှစ်သယံဇာတ

ေတွကိုှစ်ေပါင်းများစွာစားသုံးေနခဲ့တာကာပါပီ။အာဏာရှင်ေနဝင်းမျိးဆက်ြဖစ်တဲ့ယခုလက်ရှိအာဏာလုထားတဲ့မင်းေအာင်လိင်ေခါင်း

ေဆာင်တဲ့ဖက်ဆစ်အကမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာလဲတိုင်းြပည်အာဏာကိုေရးေကာက်ခံအစိုးရဆီကအဓမလုယူထားယုံတင်မကပဲအပစ်မဲ့ြပည်

သူေတွသူတိုကိုခုခံတိုက်ခိုက်ေနကတယ်လူငယ်ေတွအသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်ေတွကိုပါရက်ရက်စက်စက်သတ်ြဖတ်ေနတယ်ဆိုတာ

ကမာကလဲသိြမင်ေနကပါပီ။စစ်ေခါင်းေဆာင်ဟာရက်ရက်စက်စက်ှိမ်ှင်းရင်ေတာ့ငါတိုအာဏာရမှာပဲလုိထင်ခဲ့ေပမယ့်အာဏာသိမ်းချနိ်

ကစလုိယခုအချနိ်အထိြပည်သူေတွ၊ေတာ်လှန်ေရးအင်အားစုေတွဟာအကမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုရရာနည်းနဲအာခံေတာ်လှန်ေနဆဲပါ။အားလုံး

တွက်စထားတဲ့အတိုင်အာဏာသိမ်းကာလ၂ှစ်နီးပါးမှာြပည်သူေပါင်းများစွာကိုသတ်၊လူေနအိမ်ေြခေတွကိုမီးိခဲ့ေပမယ့်ခုထိအာဏာမရ

ေသးတဲ့မင်းေအာင်လိှင်နဲစစ်ေခါင်းေဆာင်ေတွဟာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုေတာ်လှန်သူေတွကိုပါေထာင်တွင်းမှာပဲရက်ရက်စ

က်စက်စက်ကိးေပးသတ် ြဖတ်တာေတွြပလုပ်လာပါေတာ့တယ်။ ၈၈ိုင်ငံေရးေခါင်းေဆာင်ကိုဂျင်မီ၊ ဟစ်ေဟာပ့်အဆိုေတာ်ှင့် လတ် 

ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းကိုဖိးေဇယျာေသာ်၊ကိုလှမျိး၊ကိုေအာင်သူရေဇာ်တိုကိုမိသားစုဝင်ေတွကိုအသိမေပးပဲရက်ရက်စက်စက်သတ်

ြဖတ်ခဲ့တာပါ။ေန က်ထပ်လဲအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန်ကျင်ခုခံတာေကာင့်ပုဒ်မအမျိးမျိးတပ်ပီးဖမ်းဆီးခံထားရသူေတွကိုပါသတ်ြဖတ်ဖို ကံစ

ည်ေနကတယ်လုိသတင်းေတွလဲထွက်ေပေနပါတယ်။ဒါေပမယ့်ဒီလုိသတ်ြဖတ်တာဟာတရားမဝင်တဲ့အတွက်ကိးေပးစီရင်တာမဟုတ်ပဲ

ေထာင်တွင်းသတ်ြဖတ်မသာြဖစ်တယ်လုိဥပေဒပညာရှင်ေတွကေဝဖန်ေထာက်ြပကပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာရက်စက်ယုံတင်မဟုတ်ပဲယုတ်

မာုိင်းစိုင်းလွန်းတဲ့အတွက်ြပည်သူေတွကေအာ့ှလုံးန ေနတာကာခဲ့သလုိယခုလုိြပည်သူချစ်ရတဲ့ြပည်သူဘက်ေတာ်သားေတွကိုပါရက်ရ

ကဗျာက 

ေဝယံေတာင်ကီး 
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ယုိင်နဲ ချနဲိေနပီြဖစ်တ့ဲ အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီကုိ အပီးတုိင်ဖိလဲှချဖို 

အေကာင်းဆုံးအချန်ိြဖစ်ေနပီလုိ NUG ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးချပ်ေြပာကား  

ဇလုိူင် ၊ ၁၇ 

ေွဦးေတာ်လှန်ေရးမှာ သမိုင်းမှာထူးြခားတဲ့ 

ေတာ်လှန်ေရးြဖစ်ပီးေတာ့ ယုိင်နဲ ချနိဲေနပီ 

ြဖစ်တဲ့ အကမ်းဖက် စစ်ေကာင်စီကို အပီး 

တိုင်ဖိလဲှချဖို အေကာင်းဆံုး အချနိ် ြဖစ်ေန 

ပီလုိ အမျိးသားညီွတ်ေရး အစိုးရ  ြပည် 

ေထာင်စုဝန်ကီးချပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်းက 

ဇူလုိင် ၁၇ ရက်မှာြပလုပ်တဲ့ Townhall 

Meeting မှာ ေြပာကား ခဲ့ပါတယ်။ 

 “  ဒီလူအင်အား၊ ေငွအင်အားေတွဆို တာ 

လည်းအခုချနိ်ထိအားမေလာ့ပဲတစ်စိုက်မတ်

မတ် အားြဖည့်ေနကတဲ့ ြပည်သူေတွရဲ 

အင်အားေတွပါပဲ။ ဒီခရီးကမ်းကိ ု ဒီြပည်သူ 

ေတွရဲအားနဲ ဒီအေြခအေနထိ ေရာက်လာ 

ပီမို အဆံုးထိ ေအာင်ြမင်ေအာင် ဆက်လုပ် 

ကဖုိပဲကျန်ပါတယ်။ ယုိင်နဲ ချနိဲေနပီြဖစ်တဲ့ 

စစ်ေကာင်စီကို အပီးတိုင်ဖိလဲှချဖို အခုချနိ် 

ဟာအေကာင်းဆံုးအချနိ်ြဖစ်ေနပါပီ။ 

ကန်ေတာ်အမဲေြပာခဲ့သလုိဒီေတာ်လှန်ေရး

ဟာ ကန်ေတာ်တိုြမန်မာ ိုင်ငံသမိုင်းမှာ 

မတူညီ၊ ကွဲြပားမေတွရှိေနတဲ့ လူမျိးေပါင်းစံု၊ 

ဘာသာေပါင်းစံု၊ ေနရာေဒသ အသီးသီးက 

ြပည်သူေတွစုစည်းမိတဲ့ ထူးထူးြခားြခား 

ေတာ်လှန်ေရးြဖစ်ပါတယ်” လုိ ြပည်ေထာင် 

စု ဝန်ကီးချပ်ကေြပာကားခဲ့ပါတယ်။  

အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရအေနနဲ  ေတာ်

လှန်ေရးအစိုးရတစ်ရပ်ရဲ တာဝန်ေရာ၊ 

ေြမြပင်စီမံခန်ခွဲမေတွလုပ် ေဆာင်ေနရ တဲ့ 

အစိုးရ တစ်ရပ်ရဲတာဝန်ေရာ၊ တာဝန်(၂)

ရပ်လုံးအတွက် ရှိတဲ့လူအင်အား၊ ေငွအင် 

အားေတွနဲ ကိးစားပီး စီမံခန်ခွဲ ေနတယ်လုိ 

လည်းြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးချပ်ကဆက်လ

က်ေြပာပါတယ်။ 

“ှစ် (၇၀) တိုက်ပွဲအေတွအ ကံရှိခဲ့တဲ့ ဒီအကမ်းဖက် စစ်တပ်ကိုတစ်ှစ်ြပည့် ေအာင် 

အေတွအ ကံမရှိေသးတဲ့ ကန်ေတာ်တိုရဲ PDF ေတွဟာမဟာမိတ်များရဲအကူအညီနဲ 

အြပတ်အသတ်ေချမန်းိုင်ေနတာေတွကည့်ရင် ဒီေတာ်လှန်ေရး ေအာင်ြမင်မယ်ဆိုတာ 

ယုံမှား သံသယရှိစရာမလုိပါဘူး။ စစ်ေကာင်စီရဲ တစ်ခုတည်းေသာကယ် တင်ရာကေတာ့ 

ေလေကာင်းပါပဲ။ ဒီေလေကာင်းရန်ကိုကာကွယ်ဟန်တားိုင်မယ့်နည်းလမ်းေတွကိုလည်း 

ကန်ေတာ်တို အမဲကိးပမ်းရှာေဖွေနပါတယ်။ ိုင်ငံတကာတာဝန်ရှိသူေတွနဲ ေဆွးေွးတဲ့ 

အခါတိုင်းလည်း ထည့်သွင်းေဆွးေွးပါတယ်။” လုိ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးချပ် ကေြပာကား 

ပါတယ်။ 

ေွဦးေတာ်လှန်ေရးဟာြပည်သူေတာ်လှန်ေရးြဖစ်တဲ့အားေလျာ်စွာ ၂၀၂၁ ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

ကစလုိ ယေနအထိ ြပည် သူေတွအားလုံးတက်ညီလက်ညီနဲုန်းကန်လာကတာ ၁ ှစ်နဲ ၅ 

လရှိသွားပီြဖစ်ပီး  ြပည်သူ၊ ြပည်သားေတွ ရဲ ခိုင်မာတဲ့ဇွဲသတိဟာ မှတ်ေကျာက်တင်ရမယ့် 

ဇွဲသတိမျိးပဲြဖစ်ေကာင်း ေတာ်လှန်ေရးစတင်ချနိ်ကစလုိ  စစ်ကန် ဘဝဘယ်ေတာ့မ ှ ြပန်မ 

သွားေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓါတ်ေတွကလဲွပီးဘာမှမရှိဘဲ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကပီးေတာ့ 

ဘယ်ိုင်ငံရဲ အေထာက်အပံ့မှအခုချနိ်ထိမရရှိပဲ“ငါတိုမှာငါတိုပဲရှိတယ်” ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ 

ုန်းကန်လာခဲ့ကတာ လက်ရှိအချနိ်မှာ စစ်ေကာင်စီရဲဘက်ေပါင်းစံု ကေသွးပျက်ေနတဲ့ 

အေြခအေနေတွကုိကည့်ရင် ေတာ်လှန်ေရးဘယ်အေန အထားေရာက်ေနပီလဲဆုိတာကုိ 

ခန်မှန်းိုင်ကလိမ့်မယ်ထင်တယ်လုိလည်းြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးချပ်ကေြပာကားပါတယ်။ 

“ တစ်ရက်ြမန်ြမန်အဆံုးသတ်ိုင်ေလြပည်သူေတွအတွက် တစ်ရက် ဒုကေတွသက်သာ 

ေလမို ကန်ေတာ်တိုအားလုံး စည်းစည်းလုံးလုံးနဲပိုမိုကိးစား သွားကမယ် လုိ ကတိြပ 

ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့ ေခတ်အဆက် ဆက်ကျဆံုးသွားတဲ့ သူရဲေကာင်း 

ေတွနဲအတူအခုေွဦးေတာ်လှန်ေရးမှာကျဆံုးသွားရတဲ့ သူရဲေကာင်းေတွ ကိုအေလးြပရင်း 

ဒီေတာ်လှန်ေရးကိုေအာင်ြမင်သည်အထိြပည်သူေတွနဲအတူကိးပမ်းသွားပါမယ်” လုိ လည်း 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးချပ်ကေြပာကားပါတယ်။ 

( သတင်းစဥ် ) 
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ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ သဂုတ် ၁ ရက် 

 

စာမူဖိတ်ေခြခင်း င့်ှ လုပ်သားအသံေပးပုိေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံပန်ကားြခင်း 

 

စာမူဖိတ်ေခြခငး် 

စာေပအုပညာှင် ့ နယ်ပယ်အသီးသီးမှတတ်သိပညာရှင်များခင်ဗျာ၊ အလပု်သမားဝန်ကီးဌာန(အမျိးသားညွီတ်ေရး 

အစိုးရ) မှ လစဥ်ထုတ်ေဝလျက်ရိှသည် ့ေွဦးလုပ်သား သတင်းလာတွင ်သတင်း၊ သတင်းေဆာင်းပါး၊ ေဆာင်းပါး၊ ကာတွန်း၊ 

လုပ်သားအသံ အစရှသိည့်ကများြဖင် ့ စစ်အာဏာရှင်ဆန်ကျငေ်ရးကုိ အေထာက်အကူြပေစရန် ဖက်တလမ်းမ ှ ေဖာ်ြပ 

လျက်ရိှရာ လူကီးမင်းတုိအေနြဖင်မ့ိမိတုိေရးသားလိုသည် ့ သတင်း၊ သတင်းေဆာင်းပါး၊ ေဆာင်းပါးှင် ့ ကာတွန်းတုိကုိ 

ေွဦးလုပ်သား သတင်းလာ၏ အယ်ဒီတာအဖွဲသုိ ေပးပိုုိင်ပါသည။်  
 

လုပ်သားအသံ  

အလပု်သမားဝန်ကီးဌာန (အမျိးသားညီွတေ်ရးအစိုးရ)အေနြဖင့် ယခုစစ်အာသိမ်းကာလတွင် ြဖစ်ပာွးေနေသာ လုပ်သား 

အခွင်အ့ေရး ချိးေဖာက်မများ လပု်သားအခငွ့်အေရးဆုံးံးခံစားရမများ အတွက်လပု်သားထု၏ခံစားမများ ကုိြပည်သူလထူု 

သိရှိေစရန် ရည်ရယ်ပီး ယခထုုတ်ေဝေသာ ေွဦးလုပ်သား(သတင်းလာ)ကတငွ်လပု်သားအသံ အေနြဖင် ့ေဖာြ်ပေပးသွား 

မည ် ြဖစ်ပါသြဖင် ့ လပု်သားအခွင်အ့ေရးချိးေဖာက်ခံေနရတဲ့လပု်သားများအေနြဖင့် ေွဦးလုပ်သား(သတင်းလာ)အယ်ဒီတာ 

အဖွဲသုိ မမိိတို ခံစားရမများကုိ လွတ်လပ်ပငွ်လ့င်းစွာေရးသားေပးပိုုိင်ပါသည်။  
 

ေပးပိုရမည် ့အီးေမးလလ်ိပ်စာမာှ - editor@molmyanmar.org  ြဖစ်ပါသည်။ 


