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အလုပသ်မားများှင့် အလုပခ်နထ်ားမအေပတွင် ခွြဲခားဆက်ဆံမများ ြပလုပေ်နြခင်းအေပ 

ထိေရာက်စွာအေရးယူသွားမည်ဟု အလုပသ်မားဝန်ကီးဌာန ေကညာ  

ယခေုဦွးေတာ်လှနေ်ရးဟာ စစက်နဘ်ဝက လွတ်ေြမာက်ေရး၊ စစအ်ာဏာရင်ှစနစကုိ် အပီးအပိင်ု ဖျက်သိမ်းေရး၊ ဒမီိကုေရစနီဲ 

ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စထူုေထာင်ေရးအတွက် ေန က်ဆုံးအခင့်ွအေရး၊ ေန က်ဆုံးတုိက်ပွ ဲြဖစတ်ာကုိ သတိမလွတ်ကဖို လုိပါတယ် 

ိုင်သုဝဏ (  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန ) 

စက်တင်ဘာ ၊ ၁ ရက်  

  အလုပ်သမားများှင့် အလုပ်ခန်ထားမအ 

ေပတွင် ခွဲြခားဆက်ဆံမများ ြပလုပ်ေန 

ြခင်းအေပ ထိေရာက်စွာ အေရးယူသွားမည် 

ဟ ု အမျိးသားညီွတ်ေရး အစိုးရ၊ 

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာမှ သဂုတ်လ ၂၇ 

ရက်ေနမှာေကညာလုိက်ပါတယ်။ 

 

အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမား 

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် အကမ်းဖက် စစ်တပ် 

ကမတရား အာဏာသိမ်း ယူရန ် ကိးပမ်း 

လျက်ရှိသည့် ကားကာလတွင် အလုပ်ရှင်၊ 

အလုပ်သမားများ ကံေတွေနရသည့် 

အခက်အခဲများ၊ ဖိှိပ်မများှင့် အခွင့်အ ေရး 

ချိးေဖာက်ခံရမများကုိ တတ်ိုင်သည့် နည်း 

လမ်း ေပါင်းစံုြဖင့် ကူညီေြဖရှင်း ေပးလျက် 

ရှိပါသည်။ တဘက်တွင်လည်း အေြခခံ အ 

လုပ်သမား အခွင့်အေရးများ ဥပေဒှင့် 

အညီရရှိေရး၊ အလုပ်အကိုင်တည်မဲေရး၊ 

ကမ်းကျင်မဖွံဖိး တိုးတက်ေရး၊ လုပ်ငန်း 

ခွင် ေဘးအရာယ် ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်း 

မာေရး၊ ြပည်တွင်းှင့် ြပည်ပေရာက် ြမန်မာ 

အလုပ်သမားများအား ကာကွယ် ေစာင့် 

ေရှာက်မ ေပးိုင်ေရးလုပ်ငန်းများ စနစ်တ 

ကျ ြဖစ်ေစရန်အတွက် တည်ဆဲ ဥပေဒမူ 

ေဘာင်များအား ြပန်လည်သုံးသပ် ြပင်ဆင် 

ြခင်း လုပ်ငန်းကို အေလးထား ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်ဟု ေကညာချက်တွင် ေဖာ်ြပ 

ထားပါသည်။ 

 

ဒါအ့ြပင် အကမ်းဖက်စစ်တပ်ှင့် ၎င်းတို၏ 

အေပါင်းအပါ လုပ်ငန်းရှင်များသည် တည် 

ဆဲဥပ ေဒ ြပာန်းချက်များကို မျက်ကွယ်ြပ 

၍ အလုပ်သမားများအေပ ဥပေဒမဲ့ ရမ်း 

ကားမများ ေြပာင်ေြပာင်တင်းတင်း လုပ် 

ေဆာင်ေနပီး —>>> စာမျက်ှ  - ၃ သုိ 

—>>> စာမျက်ှ  - 6 သုိ   



 

စာမျက်ှ  - 2 

ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁ ရက် 

စာမျက်ှ  - 2 

OERC ကတ်ေလျာက်ထားြခင်းဆုိင်ရာကိစရပမ်ျားအတွက် ကုိယ်စားလှယ်များသတ်မတ်ှရန် 

စစီစေ်နဆဲြဖစေ်ကာငး် ြပည်ပေရာက်ြမန်မာလုပသ်ားများအား အလုပသ်မားဝန်ကီးဌာနမအှသိေပး  

စက်တင်ဘာ ၊ ၁ ရက်  

OERC ကတ်ေလျာက်ထားြခင်းဆိုင်ရာကိစရပ်များအတွက် ကိုယ်စားလှယ်များသတ်မှတ်ရန် စီစစ်ေနဆဲြဖစ်ေကာင်းမေလးရှားိုင်ငံ 

အပါအဝင် အြခားြပည်ပိုင်ငံအသီးသီးသုိ ေရာက်ရှိေနေသာ ြမန်မာလုပ်သားများအား အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ အလုပ်သမားဝန်ကီး 

ဌာနမှ အသိေပးေကညာထားသည် ဟုသိရပါသည်။ 

 

အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနက ေဆာင်ရက်မည့် ြပည်ပအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းေကာက်ယူြခင်း/OERC 

ကတ်ေလာက်ထားြခင်း၊ ကတ်ထုတ်ေပးြခင်း လုပ်ငန်းစ်များှင့် စပ်လျ်း၍ ိုင်ငံအလုိက် အေသးစိတ်အစီအစ်၊ အချက်အလက်များ 

ဆက်လက်ထုတ်ြပန်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ကီးဌာနက ၂၇-၅-၂၀၂၂ ရက်စွဲပါ ေကညာချက်အမှတ် (၆/၂၀၂၂) တွင် ရှင်းလင်းစွာ 

ထည့်သွင်းေဖာ်ြပခဲ့ပီး ြဖစ်သည်ဟုဆိုသည်။ 

 

လုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ေရး၊ တစ်စံုတစ်ဦး သုိမဟုတ် အဖဲွအစည်းတစ်ခုခုက သေဘာုိးြဖင့် မဟုတ်ဘဲ 

ကိုယ်ကျိးရှာ အြမတ်ထုတ်မများ မြဖစ်ေပေစေရးှင့် အလုပ်သမားများအတွက် နစ်န မ တစ်စံုတစ်ရာ မြဖစ်ေစေရးအတွက် 

ကူညီေဆာင်ရက်ေပးမည့် OERC ကိုယ်စားလှယ်များ ခန်အပ်တာဝန်ေပးိုင်ရန် ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် MMWC (မေလးရှား) အပါအဝင် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်မည့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများှင့် ညိိင်းေဆာင်ရက်ေနဆဲြဖစ်သည် ဟုလည်းေကညာချက်မှာေဖာ်ြပ 

ထားသည်။ 

 

ယေနအချနိ်ထိ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမ အဆိုပါ လုပ်ငန်းစ်များအတွက် ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနက 

အတည်ြပခန်အပ်တာဝန်ေပးထားြခင်းမရှိေသးပါေကာင်းှင့် ကူညီေဆာင်ရက်ေပးမည့် OERC ကိုယ်စားလှယ်များ အမည်စာရင်း 

အပါအဝင် စစ်တမ်းေြဖဆိုပံုှင့် ကတ်ေလာက်ထားမလမ်းန်များ၊ လုပ်ငန်းစ် အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို ဝန်ကီးဌာနက 

မကာမီ တရားဝင်ထုတ်ြပန်ေပးသွားမည် ြဖစ်သည်ဟုသိရပါသည်။ 

—>>> စာမျက်ှ  - ၅ သုိ  



 

စာမျက်ှ  - 3 

ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁ ရက် 

 

စာမျက်ှ  ၁ မှအဆက် စစ်ကုိင်း၊ မေကွးှင့်  မေလးတိုင်း ေဒသကီးတို အပါအဝင် ြပည်နယ်အချိမှ အလုပ်သမားများအား ၎င်းတို 

ကိုင်ေဆာင်ထားသည့် မှတ်ပံုတင်ကို အေြခခံ၍ အလုပ်ထုတ်ြခင်း၊ အလုပ်မခန်ြခင်း၊ အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီခန် အုပ်ချပ်ေရးမှးများ 

ှင့်ပူးေပါင်း၍ အေဆာင်များတွင်ဆက်လက် ေနထုိင်ခွင့်မရရန် ဖိအားေပးြခင်း အစရှိသည့် နည်းလမ်းမျိးစံုြဖင့် ဖိှိပ်မများ 

ြပလုပ်ေနေကာင်း ေတွရှိရသည်ဟုဆိုသည်။ 

 

စစ်အာဏာရှင်ေတာ်လှန်ေရးတွင် ရဲရဲဝင့်ဝင့် တိုက်ပွဲဝင်ေနကသည့် အလုပ်သမားများ အပါအဝင် ြပည်သူများအေပ ထုိသုိခွဲြခား 

ဆက်ဆံမများသည် စစ်အာဏာရှင်စနစ်တည်မဲေစရန် ေထာက်တိုင်သဖွယ် ကူညီေဆာင်ရက်ေပးေနြခင်းြဖစ်သည့်အတွက် ဝန်ကီးဌာန 

အေနြဖင့် ြပင်းထန်စွာ  ံချေကာင်းထုတ်ြပန် ေြပာဆိုထားသည်။ 

 

အလုပ်ရှင်များအေနြဖင့် မည်သည့်အေကာင်းေကာင့်မ အလုပ်သမားများအပါအဝင် ြပည်သူအားလုံးအေပ ခွဲြခားဆက်ဆံမ မြပလုပ်ရန် 

ှင့် အတတ်ိုင်ဆံုးကူညီေဖးမြခင်းြဖင့် စစ်အာဏာရှင်ေတာ်လှန်ေရးတွင် တဘက်တလမ်းမှ ပူးေပါင်းပါဝင်ကရန် တိုက်တွန်းအပ်သည်ဟု 

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနကဆိုသည်။ 

 

လုပ်ငန်းခွင် သုိမဟုတ် အလုပ်ခန်ထားမတွင် တနည်းနည်းြဖင့် ခွဲြခားဆက်ဆံခံရေသာ အလုပ်သမားများအေနြဖင့် အလုပ်သမား 

ဝန်ကီးဌာန တိုင်ကားေရးယရားသုိ တိုင်ကားရန်ှင့် ထုိသုိ အေြခခံလူအခွင့်အေရးှင့် အလုပ်သမားအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်ေနေသာ 

အလုပ်ရှင်များအား မှတ်တမ်းများရယူ၍ ထိေရာက်စွာ အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းကိုလည်း အမျိးသားညီွတ်ေရး အစိုးရ၊ 

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် အသိေပးေကညာအပ်သည်ဟု ထုတ်ြပန်ေကညာချက်မှာ အတိအလင်းေဖာ်ြပပါရှိပါသည်။       

( သတင်းစဥ် ) 

တုိင် ကားေရးယရားက  

(အမျိးသားညီွတ်ေရးအစုိးရ၊ အလပု်သမားဝန်ကီးဌာန) 

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ အလုပ်သမားအခွင့အ်ေရးချိးေဖာက်ခံရမများအတွက် complaint.molmyanmar.org သုိ 

တုိက်ုိက်ေပးပိုတုိင်ကားုိငပ်ါသည။် 

အလုပ်သမားဥပေဒ ဆုိင်ရာြပာန်းချက်များအား ေလ့လာုိင်ရန်အလုပ်သမားဥပေဒဝဘ်ဆုိက်

(Labour Law Portal) အားစတင်ထုတ်လင့်  

စက်တင်ဘာ ၊ ၁ ရက်  

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန(အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ)မှစီစဥ်ေဆာင်ရက်ထားသည့် အလုပ်သမားဥပေဒဝဘ်ဆိုက်(Labour Law Portal)

တွင် အလုပ်သမားဥပေဒဆိုင်ရာ ြပာန်းချက်များအားစုစည်းတင်ထားပီးြဖစ်ပီး သဂုတ်လ ၅ ရက်ေနမှစတင်ကာ ဝင်ေရာက်ဖတ်ေလ့ 

လာိုင်ေကာင်းအသိေပးထုတ်ြပန်ထားပါသည်။ 

အဆိုပါ Website တွင်အလုပ်သမားန်ကားေရးဦးစီးဌာနဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ လူမဖူလုံေရးဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ အလုပ်ုံှင့်အလုပ်သမား 

စစ်ေဆးေရးဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ အလုပ်သမားေရးရာဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ ြပည်ပအလုပ်အကိုင်စီမံခန်ခွဲေရး ဦးစီးဌာန 

ဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ ကမ်းကျင်မဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနဆိုင်ရာ ဥပေဒများကိုဝင်ေရာက်ဖတ်ေလ့လာိုင် မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဝင်ေရာက်ဖတ်ေလ့လာရမည့် Labour Law Portal link မှာ https://laws.molmyanmar.org ြဖစ်ပါသည်။ 

( သတင်းစဥ် ) 
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စာမျက်ှ  ၂ မှအဆက်  သုိြဖစ်ပါ၍ ဝန်ကီးဌာန၏ လမ်းန်ထုတ်ြပန်ချက်များအတိုင်း စနစ်တကျ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် ကူညီ

ေပးေစလုိေကာင်း ေမတာရပ်ခံ အသိေပးအပ်သည်ဟု အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုထားပါသည်။ 

 

- ယခင်ထုတ်ြပန်ချက်  

( သတင်းစဥ် ) 

စက်တင်ဘာ ၊ ၁ ရက်  

အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၏ တိုင်ကားေရးယရားကပိုမိုေကာင်းမွန်လာေစရန် ရည်ရယ်ပီး ြပည်သူများ 

ထံမှေဝဖန်အ ကံြပချက်များကုိ h ps://e-form.molmyanmar.org/cmfc-481651/ စာမျက်ှ မှတဆင့်ေကာက်ခံလျက်ရှိတယ်လုိ 

သိရပါတယ်။ 

အဆိုပါသေဘာထားအ ကံြပချက်များကို MoL-ICT Department မှေကာက်ခံပီးအလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနှင့် ဝန်ကီးဌာနအတွင်းရှိ သက် 

ဆိုင်သည့် ဌာနခွဲများကိုြပန်လည်ေပးပိုသွား မှာြဖစ်တယ်လုိလဲ MoL-ICT မှတာဝန်ရှိသူတဦးရဲေြပာကားချက်အရသိရပါတယ်။ 

အ ကံြပချက်များေပးပိုလုိသူေတွအေနနဲ မိမိသေဘာထားဆအလုိက်ေမးခွန်း(၇)ခုနဲ(၁၀)ခုအတွင်းေြဖဆိုရမှာြဖစ်ပီးကာြမင့်ချနိ်ကေတာ့ 

ခန်မှန်းေြခ ၅ မိနစ်မှ ၁၀ မိနစ်အထိသာကာြမင့်ိုင်တယ်လုိသိရပါတယ်။ အ ကံြပချက်များေပးပိုလုိတဲ့ လုပ်သားြပည်သူများအေနတဲ့ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဝဘ်ဆိုက်စာမျက်ှ မှတဆင့်လုံ ခံစိတ်ချစွာသေဘာထားအ ကံြပချက်များေရးသားေပးပိုိုင်ပီလုိလည်းသိရပါတယ်။ 

Web Link- h ps://e-form.molmyanmar.org/cmfc-481651/  

( သတင်းစဥ် ) 

တုိင်ကားေရးယရားပိုမိုေကာင်းမွန်လာေစရန်ြပည်သူအ ကံြပချက်များေတာင်းခံထား 



 

စာမျက်ှ  - 6 

ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁ ရက် 

 

ယခုေွဦးေတာ်လှန်ေရးဟာ စစ်ကန်ဘဝက လွတ်ေြမာက်ေရး၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အပီးအပိုင် 

ဖျက်သိမ်းေရး၊ ဒမီိုကေရစီနဲ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုထူေထာင်ေရးအတွက် ေန က်ဆုံးအခွင့်အေရး၊ 

ေန က်ဆုံးတုိက်ပွဲ ြဖစ်တာကုိ သတိမလွတ်ကဖို လုိပါတယ် 

အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိးုရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာငစ်ဝုန်ကီး ိငုထွ်နး်ေဖ (ခ) ိငုသု်ဝဏ သည် သဂုတ်လ ၈ ရက်ေန 

တွင်ကျေရာက်သည့်(၃၄)စှြ်ပည့်ရစှေ်လးလုံးစှပ်တ်လည်ေန၌အထိမ်းအမှတ်မိနခ်နွး်ေြပာကားခဲပ့ါသည်။ 

 

အဆိုပါမိန်ခွန်းအြပည့်အစံုမှာ- 

 

 ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံသားအေပါင်းနဲ ဝန်ေဆာင်မ၊ ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းအသီးသီးမှ ရဲေဘာ်အေပါင်းတိုခင်ဗျား - ကျေန ်ကေတာ့ 

အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ိုင်ထွန်းေဖ (ခ) ိုင်သုဝဏ ြဖစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၈ ခုှစ်က 

ြပည်ေထာင်စုတခုလုံး လှည်းေနေလှေအာင်း ြမင်းေစာင်းမကျန် တိုင်ငံလုံးက ြပည်သူများဟာ စစ်အာဏာရှင်းစနစ်ကို လူထုတိုက်ပွဲနဲ 

တွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ ေနတေနြဖစ်တာ အားလုံးအမှတ်ရပီး ြဖစ်ပါတယ်။ ယေနကျေရာက်တဲ့ (၃၄) ကိမ်ေြမာက် ၈ ေလးလုံး 

ှစ်ပတ်လည်ေနဟာလည်း ြပည်သူများရဲ တတိယအကိမ် လွတ်လပ်ေရးေတာ်လှန်ေရးကာလ တိုင်ငံလုံးအှံ စစ်ကန်ဘဝက 

လွတ်ေြမာက်ေရးအတွက် စစ်အာဏာစနစ်ကို လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲအပါအဝင် နည်းလမ်းမျိးစံုနဲ တွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်ေနတဲ့ ကာလ 

အတွင်းကျေရာက်ေနတာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလုိကာလမျိးမှာ (၃၄) ကိမ်ေြမာက် ၈ ေလးလုံး ှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်ကို ထင်ဟပ်ပီး 

ယေနေွဦးေတာ်လှန်ေရးလက်ေတွဘဝထဲကေန ေြပာကားခွင့်ရတဲ့အတွက် ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ 

 ြပည်သူအေပါင်းတိုခင်ဗျာ - ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံဟာ အဂလိပ်နယ်ချဲလက်ေအာက်ကေန လွတ်လပ်ေရးရရှိပီး ၁၀ ှစ် 

အတွင်းမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ေအာက် စစ်ကန်ဘဝေအာက် ေရာက်ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၆၂ ခုှစ် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပီးေန က် 

ြမန်မာြပည် သူများဟာ မန းတမ်း တိုက်ပွဲအဆင့်ဆင့် ဆင်ဲပီး ဆန်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲကပါတယ်။ ဒီလုိအဆင့်ဆင့် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကရင်း 

၁၉၈၈ ခုှစ်မှာ တိုင်ငံလုံး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ ၈ ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ်ပံုကီး ေပထွန်းခဲ့ပါတယ်။ 

လူထုတိုက်ပွဲ၊ ဥပေဒတွင်းတိုက်ပွဲများနဲ ငိမ်းချမ်းစွာ လက်နက်မဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ ြပည်သူများကို စစ်တပ်ဟာ 

အကမ်းဖက်ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ပီးေန က် ထပ်ဆင့်အာဏာသိမ်းခဲ့ြပန်ပါတယ်။ ၈ ေလးလုံးအေရးေတာ်ပံုကီး —>>> စာမျက်ှ  - ၇ သုိ   
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စာမျက်ှ  ၆ မှအဆက်  အတွင်း ြပည်သူေထာင်ေပါင်းများစွာ စစ်တပ်ရဲ ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ြခင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ 

 ြပည်သူအေပါင်းတိုခင်ဗျာ - ဝါရင့်ိုင်ငံေရးသမားကီးတဦးြဖစ်တဲ့ ဦးခင်ေမာင်ြမင့်က “စစ်တပ်ဟာ ခံကတုတ်ှစ်ခုနဲ ေနေလ့ရှိတယ်။ 

ပထမခံကတုတ်ဟာ ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒြဖစ်ပီး ဒုတိယခံကတုတ်ဟာ စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ြဖစ်တယ်။ စစ်တပ်ဟာ သူရဲတပ်ကို 

အြမေတထားပီး အေြခခံဥပေဒခံကတုတ် အကာအကွယ်နဲ ေနေလ့ရှိတယ်။ သူရဲ အေြခခံဥပေဒခံကတုတ် လဲပိတာနဲ 

မလုံ ခံေတာ့ဘူးဆိုတာနဲ သူကိုယ်တိုင်ထွက်လာပီး စစ်တပ်ခံကတုတ်နဲ အာဏာသိမ်းေလ့ရှိတယ်။” လို ၉၀ ေရးေကာက်ပွဲမတိုင်မီ 

ကာလက ဆိုခဲ့ပါတယ်။ 

 ၁၉၆၂ ခုှစ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ ပထမခံကတုတ်ြဖစ်တဲ့ ၁၉၇၄ အေြခခံဥပေဒနဲ မဆလတစ်ပါတီ ဗိုလ်ချပ်ေနဝင်းက 

အာဏာရှင်စနစ်ကို ၁၉၈၈ ခုှစ် လူထုအေရးေတာ်ပံုကီးက ဖိဖျက်လုိက်တဲ့အခါ ဗိုလ်ချပ်မှးကီးေစာေမာင် ဦးစီးတဲ့ စစ်တပ်ဟာ 

အာဏာသိမ်းပီး ေရှထွက်လာခဲ့ကာ ၎င်းတိုအာဏာ ဆက်လက်တည်မဲေရး လုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါတယ်။ 

 ၁၉၉၀ ခုှစ်မှာ စစ်တပ်က ဦးေဆာင်ကျင်းပတဲ့ ေရးေကာက်ပဲွမှာ ြပည်သူတရပ်လုံးဟာ ဥပေဒတွင်းတိုက်ပဲွအြဖစ် 

ဆက်လက်ဆင်ဲခဲ့ပီး ဒီမိုကေရစီအင်အားစုများကို အြပတ်အသတ် မဲေပးေထာက်ခံခဲ့ကပါတယ်။ စစ်တပ်ဟာ ၉၀ ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်ကို 

ပစ်ပယ်ပီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ တိုင်းြပည်ကို ှစ် ၃၀ နီးပါး ဗိုလ်ချပ်မှးကီးသန်းေရက ဆက်လက် အုပ်ချပ်ခဲ့ပါတယ်။ 

 စစ်တပ်ဟာ ၎င်းတိုအသာစီးယူ စိတ်ကိက်အချနိ်ယူေရးဆွဲထားတဲ့ ၂၀၀၈ အေြခခံဥပေဒကို ြပဌာန်းကာ စစ်တပိုင်း ဒီမိုကေရစီစနစ် 

(Semi Dictatorship Democracy) ကို ထူေထာင်ခဲ့ြပန်ပါတယ်။ ြပည်ေထာင်စုအတွင်းရှိ ြပည်သူအေပါင်းကလည်း 

ဥပေဒတွင်းတိုက်ပွဲအြဖစ် ၂၀၁၅ ခု ေရးေကာက်ပွဲနဲ ၂၀၂၀ ခု ေရးေကာက်ပွဲများမှာ စစ်တပ်လက်ေဝခံပါတီများ၊ 

စစ်တပ်ကိုယ်စားြပပါတီများ၊ စစ်တပ်ဩဇာခံ ုပ်ေသးပါတီများကို လုံးဝ ဆန်ကျင်ခဲ့ကပီး ခွက်ခွက်လန်ေအာင် ံးနိမ့်ေစခဲ့ကာ 

ဒီမိုကေရစီဘက်ေတာ်သား ပါတီများကို အြပတ်အသတ် အိုင်ရေစခဲ့ပါတယ်။ 

 ြပည်သူအေပါင်းတိုခင်ဗျာ - စစ်တပ်ဟာ ၎င်းတိုရဲ ပထမခံစစ် ြဖစ်တဲ့ ၂၀၀၈ အေြခခံဥပေဒနဲ စစ်တပိုင်းဒီမိုကေရစီစနစ်ဟာ 

၎င်းတိုရာသက်ပန် အာဏာဆုပ်ကုိင်ေရးကုိ မကာကွယ်ိုင်ေတာ့မှန်း ေသချာသိလာတဲ့အခါ ၂၀၂၀ ေရးေကာက်ပဲွ ရလဒ်ကုိ ပယ်ဖျက်ပီး 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လိင်က ထပ်ဆင့်အာဏာသိမ်းြပန်ပါေတာ့တယ်။ ြပည်သူများဟာလည်း လုံးဝလက်မခံိုင်ကဘဲ 

သန်းေပါင်းများစွာေသာ ြပည်သူများဟာ စစ်အာဏာသိမ်းမကို လက်နက်မဲ့ ငိမ်းချမ်းစွာ ဆန်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကပါတယ်။ 

 ြပည်သူအေပါင်းတိုခင်ဗျာ - စစ်တပ်ဟာ ြပည်သူမရှိ ရန်သူပဲ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ၎င်းတိုရဲ စိတ်ရင်းအတိုင်း လက်နက်မဲ့ ငိမ်းချမ်းစွာ 

ဆြပေနတဲ့ ြပည်သူများကို ရက်စက်စွာ ပစ်သတ်ပါေတာ့တယ်။ စားဝတ်ေနေရး၊ ကာယကံ ဝစီကံ မေန ကံ ဆင်းရဲေနကရပီး 

ကမာငိမ်းချမ်းေရးပုဂိလ်ကီး ကီ ေြပာသလုိ - The world is enough for everyone each. But the world is not enough for the 

o n e s ’  n e e d .  စစ်တပ်ရဲဖိှိပ်ရက်စက်မကို ဆက်လက်ခွင့်မြပိုင်ေတာ့တဲ့ ြပည်သူအေပါင်းဟာ ရရာလက်နက်စွဲကိုင်ပီး 

စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ြပည်ေထာင်စုြမန်မာေြမေပကေန အပီးအပိုင် ေမာင်းထုတ်ဖို ေတာ်လှန်ေရး ဆင်ဲလက်ရှိပါတယ်။ 

 ယခုအခါ ြပည်သူအေပါင်းတိုရဲ ေတာ်လှန်ေရးေကာင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ ေဒါက်တိုင်များ တခုပီးတခု ပိလဲေနပီး 

မကာမီအတွင်း အပီးအပိုင် ပိကျေတာ့မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်တိုဟာ ၎င်းတိုစစ်တပ်ကိုယ်တိုင် ခုခံကာကွယ်ေနတဲ့ စစ်ပွဲဟာ 

ံးနိမ့်ဖို တာစူေနချနိ်မှာ ေရးေကာက်ပွဲအတု၊ ေတွဆံုေဆွးေွးေရးအတု၊ အေြခခံဥပေဒအတုများနဲ အကာအကွယ်ယူ ဆုတ်ခွာပီး 

ေန က်တကိမ် အာဏာသိမ်းဖိုအတွက် အားယူ ြပင်ဆင်ခင်းကျင်းေနတာကို သတိမလွတ်ဖို လုိပါတယ်။ 

 ြပည်သူအေပါင်းတိုခင်ဗျာ - သတင်းစာဆရာကီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်က “တတိယေတာ်လှန်ေရးဆိုတာ လာလိမ့်မယ်၊ 

အဲဒီအတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်ထားကရမယ်” လုိ ၎င်းမကွယ်လွန်မီက ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ယခုေွဦးေတာ်လှန်ေရးဟာ စစ်ကန်ဘဝက 

လွတ်ေြမာက်ေရး၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အပီးအပိုင် ဖျက်သိမ်းေရး၊ ဒီမိုကေရစီနဲ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု ထူေထာင်ေရးအတွက် 

ေန က်ဆံုးအခွင့်အေရး၊ ေန က်ဆံုးတိုက်ပွဲ ြဖစ်တာကို သတိမလွတ်ကဖို လုိပါတယ်။ 

 ဒီေတာ်လှန်ေရးေအာင်ြမင်ပီးတာနဲ ြမန်မာြပည်သူတိုဟာ လုံးဝလွတ်လပ်တဲ့ ပံုသာန်တူ မိမိဟာမိမိေနထုိင်တဲ့ ြပည်ေထာင်စု 

Identical Indifference လူမျိး၊ ိုင်ငံ အြဖစ်နဲ ကမာ့အလယ်မှာ ြပန်လည်ရပ်တည်ိုင်ေတာ့မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ —>>> စာမျက်ှ  - ၈ သုိ   
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ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁ ရက် 

 

စာမျက်ှ  ၇ မှအဆက်  ိုင်ငံရဲ လွတ်လပ်ပီးေခတ် သမုိင်းဆုိတာဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန်ကျင်ေရးသမုိင်းပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ 

 သမိုင်းြဖစ်ေပတိုးတက်မ၊ သမိုင်းေရးေတာင်းဆိုမတိုအရ နယ်ချဲလက်ေအာက်က လွတ်ေြမာက်ေရး၊ ပထမအကိမ် လွတ်လပ်ေရး 

တိုက်ပွဲကီး၊ ၁၉၈၈ ခုှစ် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ေအာက်မှ လွတ်ေြမာက်ေရး ဒုတိယ လွတ်လပ်ေရး တိုက်ပွဲနဲအတူ ယခုေန က်ဆံုး 

တတိယလွတ်လပ်ေရးတိုက်ပွဲကို အြမန်ဆံုး အိုင်ရသည့်အထိ တညီတညာထဲ စုေပါင်းဆင်ဲကဖို ိးေဆာ်ရင်းှင့် - ဒီမိုကေရစီအေရး၊ 

လွတ်လပ်ေရး၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန်ကျင်ေရး၊ ငိမ်းချမ်းေရးတိုက်ပွဲ အသီးသီးတွင် ကျဆံုးခဲ့သူအေပါင်းနဲ ၈ ေလးလုံး 

လူထုတိုက်ပွဲကီးအတွင်း ကျဆံုးခဲ့ရသူအေပါင်းကို ေလးေလးနက်နက် ဦးွတ်ဂုဏ်ြပပါတယ်ခင်ဗျာ။ 

“အေရးေတာ်ပံုေအာင်ရမည်” 

( သတင်းစဥ် ) 

“ဘယ်မျ်းေစာင်းထိထိ ငါတုိနဲ ငိတာပဲ” ဆုိသည့် အလုပ်သမားသပိတ်အား သံုးရက်ကာြပလုပ်  

စက်တင်ဘာ ၊ ၁ ရက်  

“ဘယ်မျ်းေစာင်းထိထိ ငါတိုနဲ ငိတာပဲ” ဆိုသည့် အလုပ်သမားသပိတ်အားသဂုတ်လ ၂၃ ရက်ေနမှစတင်ပီး သုံးရက်ကာြပလုပ်ခဲ့သည် 

ဟုသိရပါသည်။ 

ရန်ကုန်မိရှိ စက်ုံ၊ အလုပ်ုံများတွင် စစ်ကိုင်းှင့် မေကွးတိုင်း မှတ်ပံုတင် ကိုင်ေဆာင်ထားသူများကိုဥပေဒမဲ့ အလုပ်ထုတ်ြခင်း၊ အလုပ် 

မခန်ြခင်းများအြပင်ဖိှိပ်မများြဖစ်ေပေနသြဖင့် အလုပ်သမားအဖွဲအစည်းများသမဂများက “ဘယ်မျ်းေစာင်းထိထိ ငါတိုနဲ ငိတာပဲ ” ဆို 

သည့် ေခါင်းစ်ြဖင့် ကမ်ပိန်း ြပလုပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်ဟုသိရပါသည်။ 

"ဒီသုံးရက်တာကမ်ပိန်းကအလုပ်သမားအခွင့်အေရးတင်ကမပဲိုင်ငံသားအခွင့်အေရးမေပးတာခုဟာကလုပ်ငန်းရှင်ေတွဖက်ကအလုပ်ထုတ်

ယုံတင်မဟုတ်ဖူးအလုပ်သမားကသူသေဘာနဲသူထုတ်တယ်ဆုိတဲ့ပုံစံမျိးေတွြပလုပ်လာတယ်အေပျာက်ုိက်လာတာေတွရှိလာတယ်၅မျဥ်း

ေစာင်း ၈မျဥ်းေစာင်း မှတ်ပံုတင်ကိုင်ထားတဲ့အလုပ်သမားေတွကိုေပါ ့ ဒါေကာင့်ဒီကမ်ပိန်းေတွကို အလုပ်သမားေရးလပ်ရှားသူေတွ 

ေတာ်လှန်ေရးမှာ ပါဝင်ေနတဲ့သူေတွေရာေပါ"့ဟု ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအေထွေထွအလုပ်သမားသမဂများအဖွဲချပ် FGWM မှ 

ေဒမိုးစ ြမင့်ကေြပာပါတယ်။ 

အဆိုပါ လပ်ရှားမတွင် စက်ုံအလုပ်ုံမှ အလုပ်သမားများ၊ ပညာေရးအေြခြပ CDM သမဂ၊ ြမန်မာ့မီးရထား သွားလာပို ေဆာင်ေရး CDM 

သမဂမှ အဖွဲဝင်များ အပါအဝင် အေထွေထွ လုပ်သားများ ပါဝင်ေကာင်း သိရသည်။  

ယခု လပ်ရှားမတွင် ၅/ အရတ ၊ ၅/ ဒပယ ၊ ၅/ ယမပ၊ ၅/ ပလန ၊ ၅/ ကနန၊ ၅/ ဆလက၊ ၈/ မမန စသည့် စာသားများကို ကိုင်ေဆာင်ြခင်း၊ 

အကျေပတွင်ကန်ကွက်ေကာင်းသာသားများေရးသား ဆေဖာ်ထုတ်ခဲ့ကြခင်း ြဖစ်သည်။  

( သတင်းစဥ် ) 
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ကျမတိုအဖွဲချပ်ေနနဲကေတာ့ အလုပ်သမားေတွကိုထပ်ပီးေမ့ေလျာ့ထားသွားအုန်းမယ်ဆုိရင်ေတာ့ 

ဘယ်အာဏာရှင်မျိးမဆုိ အ့ဲဒီစနစ်ကုိ ေချမန်းသွားမှာြဖစ်ပါတယ် 

ြမန်မာိုင်ငံအေထွေထွအလုပ်သမားသမဂများအဖွဲချပ်(FGWM)ဥကဌ မမိုးစ ြမင့်ှင့်ေတွဆံုြခင်း  

စက်တင်ဘာ ၊ ၁ ရက်  

ေွဦးလုပ်သားသတင်းအယ်ဒီတာအဖွဲမှ ြမန်မာိုင်ငံအေထွေထွအလုပ်သမားသမဂများအဖွဲချပ်(FGWM)ဥကဌ မမိုးစ ြမင့်ှင့် ေတွဆံုပီး 

လက်ရှိစစ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်း အလုပ်သမားေရးလပ်ရှားမ အေြခအေနများှင့်ပါတ်သတ်၍ ေတွဆုံေမးြမန်းေြဖကားချက်များ 

ကိုေဖာ်ြပပါသည်။  

ေဥွးီလုပ်သား- (FGWM) အေနနဲလုပ်သားအခွင့်အေရးချိးေဖာက်ခံရမ ဆိုင်ရာကိစရပ်ေတွအေပ ဘယ်လုိကိုင်တွယ်ေြဖရှင်း ေဆာင်ရက် 

ေနပါသလဲ  

မမိးုစ ြမင့်- အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား ၂ ပွင့်ဆိုင် ေြဖရှင်းနည်းနဲ ေဆာင်ရက်ေပးေနပါတယ်။ အလုပ်သမားေတွ အေနနဲ အခွင့်အေရး ဆိုင် 

ရာ အကျိးစီးပွားဆိုင်ရာ နစ်န မေတွကိုတိုင်ကားလာရင် အလုပ်ရှင် ှင့် နစ်န သူ အလုပ်သမားတို တိုက်ုိက် ေြဖရှင်းမကို အဓိက 

လုပ်ေဆာင်ေပးေနပါတယ်။ အြခားနည်းလမ်း တစ်ခုအေနနဲေတာ့ အလုပ်သမားေတွရဲ အခွင့်အေရးချိးေဖာက်နစ်န မေတွကို အေထာက် 

အထား ခိုင်လုံစွာ တိုင်ကားလာရင်ေတာ့ အဖွဲချပ်ေပပ့်မှ သတင်း တင်ေပးတာမျိး ြပလုပ် လုပ်ေဆာင်ေပးပါတယ်။  

ေဥွးီလုပ်သား- လက်ရှိ ေြဖရှင်းေပးေနတာေတွအေပမှာေရာအခုအေြခအေန အတိုင်းအတာနဲေကျနပ်မရှိရဲလားခင်ဗျ  

မမုိးစ ြမင့်- ေခတ်ကာအေြခအေန အတိုင်းအတာ နဲ ေြပာရရင် လက်ရှိေြဖရှင်းေပးေနတာေတွအေပမှာ ေကျနပ်မမရှိပါဘူး။ ဘာေကာင့် 

လဲ ဆိုေတာ့ အလုပ်သမားေတွရဲ နစ်န မှကို လွတ်လပ်စွာြဖင့် လုပ်ခွင့်မရှိသလုိ အလုပ်သမားေတွရဲ အခွင့်အေရးေတွကို အြပည့်အဝ 

ကာကွယ်ေတာင်းဆိုေပးခွင့် မရှိလုိပါ။  

ေဥွးီလုပ်သား- အလုပ်သမားေတွဖက်ကေရာ ဘယ်လုိေတာင်းဆိုမေတွ အများဆံုးြဖစ်ေနတာေတွရလဲ  

မမိးုစ ြမင့်- လက်ရှိမှာေတာ့ အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ၊ CBA စာချပ်ပါအချက်များှင့် ကုန်ေဈးန်းတိုးြမင့်ြခင်းေကာင့် 

အနည်းဆံုးလုပ်အားခ တိုးေတာင်းြခင်း၊ ၅/ ၈/ ၉/ မှတ်ပံုတင်ကိုင်ေဆာင် ထားေသာ အလုပ်သမားများအား မတရားအလုပ်ထုတ်ခံရေသာ 

ေတာင်းဆိုချက်ေတွ ရှိေနတယ်။ အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ေတာင်းဆိုချက်ေတွကေတာ့ ခွင့်များယူလုိမရေတာ့ြခင်း၊ အုိတီေကးမေပးေတာ့ြခင်း၊ 

အလုပ်ထုတ်ပါကနစ်န ေကးအြပည့်အဝမေပးေတာ့ြခင်း၊ အြပစ်မရှိဘဲအလုပ်ထုတ်ြခင်း တိုြဖစ်ပီး CBA စာချပ်ပါ အချက်အများြဖစ်တဲ့ 

အကျိးစီးပွားဆိုင်ရာရပိုင်ခွင့်များ ကေတာ့ ရက်မှန်ေကး၊ ဂရိတ်ေကး၊ ကမ်းကျင်ေကးေတွမေပးေတာ့ြခင်း —>>> စာမျက်ှ  - ၁၀ သုိ 
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ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁ ရက် 

 

စာမျက်ှ  9 မှအဆက် ချိးေဖာက်မေတွအေပ ေတာင်းဆုိချက်ေတွအပါ အြခားေတာင်းဆုိ ချက်ေတွကေတာ့ လစား ဝန်ထမ်းေတွ 

မတရားအလုပ်ြဖတ်တဲ့ ကိစေတွ ၊ ေနစားေတွကို ေနစားခံစားခွင့် နဲ အညီ မရရှိတာေတွ၊ လက်ရှိကာလ ၅/ ၈/ ၉/ မျ်းေစာင်း မှတ်ပံုတင် 

ကိုင်ေဆာင်ထားေသာ အလုပ်သမားများကို အြပစ်မရှိပဲ အလုပ်ထုတ်တဲ့ကိစ ေတွအများဆံုးရှိေနပီး ကုန်ေဈးန်းကီးြမင့်မေကာင့် စက်ုံ 

အချိမှာ အနည်းဆံုးလုပ်အားခတိုးြမင့်ေပးဖို ေတာင်းဆိုတာေတွရှိေနပါတယ်။  

ေဥွးီလုပ်သား- အရင်ကထက်အခုစစ်အာဏာသိမ်းကာလမှာေဆာင်ရက်ေနရတာဆိုေတာ့ဘယ်လုိအခက်အခဲေတွများရှိေနလဲ  

မမိးုစ ြမင့်- အလုပ်သမားအေရးေဆာင်ရက်တဲ့ အခါအာဏာမသိမ်းခင်ကာလေတွမှာလည်း ေြမြပင်လုပ်ေဆာင်လုိ ရတယ်ဆိုေပးမယ့် 

အခက်အခဲမျိးစံုရှိသလုိ မတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့ လူသတ်အာဏာရှင်လက်ေအာက် အလုပ်သမားေတွရဲ ြပသန ကိုေြဖရှင်း 

ကူညီရတာ အခက်အခဲမျိးစံု စိန်ေခမမျိးစံုရှိတယ်။ အရင်ကအလုပ်ရှင် အလုပ်သမားြပသာန ေတွြဖစ်ခဲ့ရင် ေြမြပင်ေတာင်းဆိုမေတွ 

ညိိင်းမေတွြပလုပ်လုိရခဲ့တယ်။ ခုချနိ်ေတွမှာေတာ့ လူလည်းစုလုိမရသလုိ အြငင်းပွားမေြဖရှင်းေရးယရားေတွကလည်း အသုံးမဝင်ေတာ့ 

ဘူး။ ေန က်ကန်မတို အဖွဲချပ်အေနနဲကလည်းတိမ်းေရှာင်ရင်း အလုပ်သမားြပသာန ေတွကို ကူညီေနရတာဆိုေတာ့ ပိုခက်ခဲတယ်။ 

ေန က်အခက်အခဲကေတာ့ ကန်မတိုအဖွဲချပ်အေနနဲ ကူညီေပးိုင်ရင်ေတာင် အလုပ်သမားေတွအေနနဲ အလုပ်ရှင်ေတွရဲ ခိမ်းေြခာက်မ 

ေတွေကာင့် ြပသာန ေတွေြဖရှင်းမမှာ လုိက်ပါေဆာင်ရတ်မ အားနည်းတာရှိတယ် ဒါကလည်းကာလအေြခအေနြခင်း မတူညီတဲ့အေပမှာ 

ကန်မတိုလည်း အလုပ်သမားေတွကို န းလည်ပါတယ်။ အလုပ်ရှင်ေတွ စစ်အာဏာရှင်လက်ေအာက် အလုပ်သမားဝန်ကီးဌါန ေတွရဲ 

ခိမ်းေြခာက်မေတွေကာင့် တစ်ချိအလုပ်သမားေတွဆို အဖွဲချပ်နဲဆက်သွယ်မကို ေကာက်က စိုးရိမ်ကတဲ့အလုပ်သမားေတွရှိကတယ်။ 

ဒါေကာင့်လည်း ြပသာန ေတွကိုမေြဖရှင်းရဲပဲနစ်န သွား တဲ့အလုပ်သမားေတွများစွာရှိေနကတယ်။ ကန်မတို အေနနဲ အရင်ဒီလုိမျိး 

အေြခအေနေတွ ကို ေြမြပင်မှာ ရင်ဆိုင်ိုင်ခဲ့ေသာ်လည်း ဒီလုိကာလေတွမှာေတာ့ စိန်ေခမေတွ နဲ အခက်အခဲဆံုးေတွပါပဲ။  

ေဥွးီလုပ်သား- ညီေန င်သမဂေတွနဲပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မအေြခအေန  

မမိးုစ ြမင့်- ကန်မတို အဖွဲချပ်အေနနဲ ြမန်မာိုင်ငံအလုပ်သမားတပ်ေပါင်းစု MAL Myanmar Labour Alliance မှာ အဖွဲဝင်ြဖစ်ပါဝင် 

လပ်ရှားေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။ ြမန်မာိုင်ငံအလုပ်သမားတပ်ေပါင်းစု MAL Myanmar Labour Alliance ကို ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလမှာ ဖွဲစည်း 

ပီး အဖဲွဝင် ၁၉ ဖဲွ ပါဝင်ပါတယ်။ MLA အေနနဲ NUCC ကုိယ် စားလှယ် ၊ GSCB ကုိယ်စားလှယ် ၊ အြခားေသာ JCC ေကာ်မတီေတွမှာ ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။ MAL မှာ ပံုမှန် အစည်းအေဝးေတွရှိသလုိ၊ အြပန်အလှန်မေဝတာေတွလည်းရှိပါတယ်။ အလုံးစံုပိတ်ဆို မ ကမ်ပိန်း 

ကိုလည်း MAL မှ ီးေဆာင်ပီး ေတာ်လှန်ေရး အဖွဲေပါင်း ၂၀၀ နဲ ြပလုပ်ေနတာလည်းရှိပါတယ်။ ြပည်တွင်း ြပည်ပ ညီေန င်သမဂေတွနဲ 

လည်း တူရာများ ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်တာေတွလည်း ရှိေနပါတယ်။ အဖွဲချပ် အေနနဲကေတာ့ မူတူတာေတွကို အတူအကွ လုပ်ေဆာင် 

တာမျိးရှိပါတယ်။  

ေဥွးီလုပ်သား- လက်ရှိြပည်တွင်းအလုပ်သမားေရးကိစရပ်ေတွမှာ NUG နဲပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေနတာေတွရှိလား  

မမိးုစ ြမင့်- လက်ရှိ NUG နဲ အဖွဲချပ် တိုက်ုိက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရတ်တာမျိး မရှိေသးပါဘူး။ NUG ကို MAL အေနနဲ အရင် အစမှာ ပံုမှန် 

ေတွ ဆံုတာမျိးေတွ မေဝတာမျိးေတွ ရှိပါတယ်။ ခုေန က်ပိုင်းမှာေတာ့ အေရးေပကိစရပ်ေတွေလာက်သာ ေတွဆံုတာမျိးရှိပါတယ်။ 

NUG ကို အဖွဲချပ်အေနနဲ ေြမြပင်အလုပ်သမားေတွရဲ သတင်းအချက်အလက်ေတွကိုမေဝတာမျိးရှိပါတယ်။ လက်ရှိကေတာ့ 

ဒီေလာက်ပါပဲ။  

ေဥွးီလုပ်သား- လက်ရှိမှာ ၅ /၈ မျဥ်းေဇာင်းလုပ်သားေတွအေပစကစကဖိှိပ်ေနတာေတွရှိေနတယ်အ့ဲဒီ့အပမှာ ေရာဘယ်လုိ မှတ်ချက် 

ြပချင်လဲ  

မမိးုစ ြမင့်- လက်ရှိမှာ ၅ /၈ မျဥ်းေဇာင်းလုပ်သားေတွကို စကစကဖိှိပ်ေနတာေတွဟာ အလွန်ကိုမှ အကျည်းတန်ပီး အေကာက်လွန် 

ေသာ လုပ်ရပ်လုိြမင်တယ်။ အလုပ်သမားေတွဟာ စစ်တပ်မတရား အာဏာသိမ်းမကာလထဲက အလုပ်သမားအခွင့်အေရး ၊ လူအခွင့်အေရး 

ချိးေဖာက်မေတွကို ေြပာင်းေြပာင်းတင်းတင်း နဲ မတရားခံ ေနကရတယ်။ ခု မျ်းေစာင်းကိစ ကလည်း အဆိုးရားဆံုး မတရားအိုင်ကျင့် 

အလုပ်ထုတ်မြဖစ်တယ်။ ဒါေကာင့် အလုပ်သမားအဖွဲအစည်းေတွ နဲ ေတာ်လှန်ေရးအင်အားစုေတွအားလုံးက ဘယ်မျ်းေစာင်းထိထိ 

အားလုံးနဲငိတယ် သက်ဆိုင်တယ်ဆိုပီး ကမ်ပိန်းေတွ ေြမြပင်သပိတ်ေတွနဲ ဆထုတ်ေဖာ်ေနကပါတယ်။ ၅/၈/၉/ မျ်းေစာင်း 

ကမ်းပိန်ဟာ တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရေအာင်ြမင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ စည်းလုံးြခင်း ရဲ အင်အားြဖစ်တယ်။ —>>> စာမျက်ှ  - ၁၁ သုိ   
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ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁ ရက် 

 

စာမျက်ှ  ၁၀ မှအဆက် မတရားမေတွကုိ စည်းလုံးြခင်းအင်အားနဲ ဆက်လက်တိုက်ပဲွဝင်သွားဖုိလည်း အလုပ်သမား ရဲေဘာ်ေတွကုိ 

အမှာစကားပါးချင်ပါတယ်။  

ေဥွးီလုပ်သား- NUGရဲအလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနအေပမှာဘယ်လုိေဝဖန်အ ကံြပြခင်တာမျိးရှိလဲ  

မမိးုစ ြမင့်- NUG ရဲ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌါနအေနနဲ အလုပ်အမားေတွအေပ ေကျနပ်ေလာက်တဲ့အေြခအေန လုပ်ေဆာင်မမျိး 

မရှိသေလာက်ပါပဲ။ အလုပ်သမားေတွအေပမှာေတာ့ NUG အစိုးရရဲအသိအမှတ်ြပမူကိုလည်း အားရစရာမရှိေသးပါဘူး။ ကန်မအေနနဲ 

ကေတာ့ အလုပ်သမားူေထာင့်ကေနပီး ြမင်တာ ေြပာရရင် ေွဦးေတာ်လှန်ေရး ေရှဆံုးကေန ထု နဲ ထည် နဲပါဝင်ခဲ့တာ အလုပ်သမားေတွ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ေတာ်လှန်ေရးရဲေရှဆံုးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ အလုပ်သမားေတွဟာ အသက်ေတွဆံုးံးခဲ့တာေတွ၊ မတရားဖမ်းဆီးခံရတာေတွ၊ ထွက် 

ေြပးထိမ်းေရှာင်အလုပ်ြပတ်သွားတဲ့ အလုပ်သမားေတွကို NUG အေနနဲ လုပ်ေပးတာေတွမေတွရပါဘူး။ လက်ရှိလုပ်ငန်းခွင် ေတွထဲမှာ 

လည်း ထဲမှာအလုပ်သမားေတွရဲ လွတ်လပ်စွာ သင်းပင်းဖွဲစည်းခွင့်ေတ၊ အလုပ်သမားအခွင့်အ ေရး CBA စာချပ်ချိးေဖာက်မ ေတွများစွာနဲ 

အလုပ်သမားေတွရင်ဆိုင်ေနရတာေတွကိုလည်း NUG အေနနဲ လုပ်ေပးတာေတွမေတွရပါဘူး။ အြငင်းပွားမေြဖရှင်းဖိုေတွ အတွက် နစ်န  

သူ အလုပ်သမားေတွက ြပည်တွင်းေြမြပင်မှာရှိေနပီး ေြမြပင်မှာမရှိေသးတဲ့ NUG အစိုးရအေနနဲ ေြဖရှင်းိုင်ဖိုဆိုတာ မလွယ်ကူိုင်ဘူး 

ဆိုတာကိုေတာ့န းလည်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့်လည်းိုင်ငံတကကုန်အမှတ်တံဆိပ်ေတွကေနအစိုးရြခင်း ဖိအားေပးတာမျိးေတွကို တိုက် 

တိုက်တွန်းတွန်းလုပ်ေဆာင်ေစချင်ပါတယ်။ အေပမှာ တင်ြပထားသလုိ အသက်ဆံုးံးသွားတဲ့ အလုပ်သမားေတွ ထွက်ေြပး တိမ်းေရှာင်ရင် 

အလုပ်ြပတ်ပီး အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်သွားတဲ့ခက်ခဲေနတဲ့ အလုပ်သမားေတွကို NUG အစိုးရတစ်ရပ်အေနနဲ လုပ်သင့်တာေတွ လုပ်ိုင်ဖိုကို 

လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်။ ြမန်မာိုင်ငံ အလုပ်သမားတပ်ေပါင်းစု နဲ လည်းအလုပ်သမားအေရးေတွ လပ်ရှားေဆာင်ရက် လုပ်ေဆာင်ရာတွင် 

NUG အစိုးရအေနနဲ ေရှေဆာင်လမ်းြပ ီးေဆာင်ပါဝင်တာမျိးလည်း လည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ အဖွဲချပ်ေနနဲက ေတာ့ အလုပ်သမား 

ေတွကို ထပ်ပီးအေမ့ေလျာ့ထား သွားအုန်းမယ် ဆိုရင်ေတာ့ ဘယ်အာဏာရှင်မျိးမဆို အ့ဲဒီစနစ်ကို ေချမန်းသွားမှာ ြဖစ ်ပါတယ်။  

ေဥွးီလုပ်သား- ြပည်တွင်းြပည်ပလုပ်သားထုကီးအေပေရာ အ ကံြပေြပာြခင်တာ၊ တိုက်တွန်းလုိတာများရှိရင်လဲ ေြပာြပေပးပါအုံးခင်ဗျ 

မမိးုစ ြမင့်- အရပ်သားအစိုးရလက်ထက်တုန်းက ဆိုရင်ေတာ့အလုပ်သမားေတွ သမဂေတွရဲေတာင်းဆိုမူေတွကို ကန်မတိုလုိ အဖွဲချပ် 

ေတွရဲ ညိိင်းေဆွးေွးမူေတွေကာင့် အလုပ်သမားေတွရဲအလုပ်သမားအခွင့်အေရး ေတွကုိကာကွယ်ေပးိုင်ခဲ့တယ်ေပါ။့ ခုချနိ်မှာေတာ့ 

သမဂေတွေရာကန်မတိုလုိအဖွဲချပ်ေတွေရာ ဖမ်းဆီးခံေနရ တာေတွရှိသလုိဝရမ်းများေကာင့်ထွတ်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနကရတယ်ေပါ။့ 

အလုပ်သမားေတွဟာဆိုရင် အရင်ထဲကလည်းကိုယ်ေတွရဲ အခွင့်အေရးကိုကိုယ်တိုင်ေတာင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ပီး ယူခဲ့ကရတာြဖစ်တယ်။ 

အလုပ်သမားဥပေဒေတွရှိေသာ်ငှါးလည်း ဥပေဒေတွကအလုပ်သမားေတွ အေပမှာအကာအကွယ် မရှိြခင်းခဲ့ဘူး။ အရင်က မရှိဘူး ခုချနိ်မှာ 

အေရှမှာေြပာခဲ့သလုိသုံးစားမရေတာ့ဘူး။ အာဏာသိမ်းကာလအလုပ်သမားေတွရဲ အခက်အခဲများအေနနဲလုပ်အားခေခါင်းပံုြဖတ်မူ 

အလုပ်ချနိ်အြမတ်ထုတ်မူ အဓမခိုင်းေစမူ များစွာနဲရင်ဆိုင် ကံေတွေန ရမူများကိုတိုင်ကားမူေတွလက်ခံရရှိသလုိ သတင်းမီဒီယာများ 

တွင်လည်းများစွာေတွရှိေနကတယ်။ အလုပ်သမားေတွအေနနဲအခက်အခဲေတွကိုတိုင်ကားလာမူ အေပကန်မတိုအဖွဲချပ်ေတွအေနနဲ 

ကေတာ့အရင်ပံုစံကူညီမူနဲေတာ့ ကူညီိုင်ဖိုရာမှာအခက်အခဲေတွရှိေနတယ်။ ဒါေပမယ့်လည်းအခက်အခဲေတွကားက မတူညီတဲ့ပံုစံေတွနဲ 

ေတာ့အလုပ်သမားေတွ ကိုယ်တိုင်ေြဖရှင်းိုင်တဲ့နည်းလမ်းေတွနဲ စိတ်ခွန်အားေတွေတာ့ေပးေနပါတယ် ဒါကလည်းထိေရာက်တဲ ့ အေြဖ 

မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်သမားေတွကို သတင်းစကားပါးချင်တာကေတာ့ကန်မတိုအဖွဲချပ် အေနနဲလည်းအလုပ်သမားေတွ အတွက် 

လွတ်လပ်ပီးတရားမတတဲ့ိုင်ငံေတာ်ှင့် ေကာင်းမွန်ေသာလုပ်ငန်းခွင် ြဖစ်လာဖိုအတွက် အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန် ေနတဲ့ေနရာမှာ 

အလုပ်သမားေတွအေနနဲလည်း တက်ကွစွာပါဝင်ဖိုကိုလည်းဒီလုိက်ကေနတဆင့်ေြပာကားလုိက်ပါတယ်။ အလုပ်သမား ရဲေဘာ်အေပါင်း 

တိုကို အထူးတိုက်တွန်းချင်တာ မှာချင်တာကေတာ့ လက်ရှိကာလေတွမှာ မိမိတိုရဲ အခွင့်အေရးကို မိမိအပါ စုေပါင်းအားနဲ ေတာင်းယူ 

တိုက်ယူကဖိုပါ စည်းလုံးြခင်းသည် အင်အားပါ ရဲေဘာ်တိုေရ။ ြပည်ပ အလုပ်သမားေတွကို တိုက်တွန်းချင်တာကေတာ့ ြပည်တွင်းက 

အလုပ်သမားရဲေဘာ်ေတွနဲ ေသွးစည်းညီွတ်မ အတူရှိေနေပးေစချင်ပါတယ်။ ဒီေလာက်ပါပဲ 

အခုလုိအချနိ်ေပးြပန်ြပန်လည်ေြဖကားေပးတဲ့အတွက်ြမန်မာိုင်ငံအေထွေထွအလုပ်သမားသမဂများအဖွဲချပ်(FGWM)ဥကဌ မမိုးစ ြမင့် 

အား ေွဦးလုပ်သားသတင်းလာအယ်ဒီတာအဖွဲမှေကျးဇူးတင်ပါတယ်။  

( အင်တာဗျး ) 



 

စာမျက်ှ  - 12 

ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁ ရက် 

 

ြမန်မာ့ လုပ်သားများ ဟာ ေငွဝယ် ကန်မဟုတ်ကပါ  

စက်တင်ဘာ ၊ ၁ ရက်  

ြမန်မာလုပ်သားေတွဟာိုင်ငံြပင်ပမှာေရေြပာင်းလုပ်သားေတွအြဖစ်လုပ်ကိုင်ေနကရပီးI L O၏တရားဝင်စာရင်းထုတ်ြပန်ချက်ေတွအရှစ်

သန်းမကရှိေနသည်ဟုသိရသည်။ 

ယခုဆိုလင်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါိုင်ငံေရးမတည်ငိမ်မ၊ စစ်အာဏာသိမ်းမ၊ စစ်အုပ်စု၏လုပ်သားများအေပ ရက်ရက်စက်စက်ဖိှိပ်မေတွ 

ေကာင့်အိမ်နီးြခင်းိုင်ငံေတွြဖစ်သည့်ထုိင်း၊ လာအုိ၊ ကေမာဒီးယားနဲ တုတ်ိုင်ငံေတွကိုတရားဝင် သာမကတရားမဝင်နည်းလမ်းများြဖင့် 

ပါရရာနည်းလမ်းထင့်ဝင်ေရာက်၍ပိုမိုလုပ်ကိုင်လာကသည်ကိုေတွရှိရသည်။ 

ထုိင်းိုင်ငံေရာက်ေရေြပာင်းလုပ်သားအေရးေဆာင်ရက်သူများ၏ေြပာဆိုချက်များအရ ၂၀၂၁ ခုှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ်ဇလုိူင်လအတွင်း 

ထုိင်းိုင်ငံကိုှစ်ိုင်ငံနယ်စပ်အသီးသီးမှပွဲစားများြဖင့်တရားမဝင်ဝင်ေရာက်လာသည့်ြမန်မာလုပ်သားဦးေရေလးေသာင်းေကျာ်နီးပါးမှာလက်

ရှိအချနိ်အထိတရားမဝင်နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်မြဖင့်ဖမ်းဆီးခံထားရသည်ဟုသိရသည်။ 

ယခုလက်ရှိအချနိ်မှာထုိင်းိုင်ငံဘက်မှိုင်ငံြခားလုပ်သားများအေပသတ်မှတ်ချက်အချိြပန်လည်ေလျာ့ချေပးမများေကာင့်ြမန်မာိုင်ငံမှတ

ရားဝင်ေအဂျင်စီများမှတဆင့်ထုိင်းိုင်ငံရှိစက်ုံအလုပ်ုံများသုိတရားဝင်ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရေနေသာ်လည်းေအဂျင်စီအချိ၏

တရာဝင်ခံမ၊တာဝန်ယူမမရှိြခင်းတိုေကာင့်ထုိင်းိုင်ငံအတွင်းသုိေရာက်ရှိမှဒုကေရာက်ေနသည့်အလုပ်သမားများလည်းရှိေနသည်။ 

မိမိိုင်ငံမှာလည်းစစ်အာဏာရှင်များ၏ဒုကေပးမ၊ထုိင်းိုင်ငံမေရာက်ခင်စပ်ကားမှာလည်းအချိေသာမသမာသည့်ပွဲစား၊ေအဂျင်စီများ၏

ေကွေကးလိမ်လည်မ၊ထုိင်းိုင်ငံအတွင်းေရာက်ရှိသည့်အခါမှာလည်းမသမာသည့်အချိေသာထုိင်းအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများမှေငွညစ်မ၊

အစရှိသည့်ဒုကအမျိးမျိးှင့်ြမန်မာလုပ်သားများမှာမိေအးအခါခါန ရေတာ့သည်။ 

သုိေပမယ့်တရားဝင်သည်ြဖစ်ေစတရားမဝင်သည်ြဖစ်ေစမိမိတိုလက်ဝရှိရမည့်အေထာက်အထားများရှိေနပါကလုပ်သားများအေနြဖင့်မိမိ

တိုအေပ၊လုပ်အားေခါင်းပံုြဖတ်မများ၊ချနိ်းေြခာက်အကပ်ကိုင်ေငွညစ်မများ၊လုပ်သားအခွင့်အေရးချိးေဖာက်ခံရမများရှိလာပါကသက်ဆိုင်

ရာေရေြပာင်းလုပ်သားအေရးကူညီေဆာင်ရက်သူများ၊အလုပ်သမားအဖွဲအစည်းများ၊ြမန်မာလုပ်သားများ၏အသံများကိုေဖာ်ထုတ်ေပးေန

သည့်သတင်းမီဒီယာများ၊သုိမဟုတ်မိမိတိုလုပ်ကိုင်ေနသည့်စက်ုံတွင်းရှိြမန်မာလုပ်သားများစုေပါင်းအားြဖင့်ေြဖရှင်းိုင်သည့်နည်းလမ်းများ

ရှိေနသည်။ 

ဆိုလုိသည်မှာမိမိတိုအခွင့်အေရးချိးေဖာက်ခံရမများ၊မိမိတိုပါတ်ဝန်းကျင်ရှိလုပ်သားအခွင့်အေရးချိးေဖာက်ခံရမများ၊အိုင်ကျင့်ချနိ်းေြခာက်

မများကိုတခါေလာက်လုိက်ေလျာမိသည်ကပင်မိမိတိုသာမကမိမိတိုိုင်ငံသားေရေြပာင်းလုပ်သားများ၏အခွင့်အေရးဆံုး ှံးနစ်န မြဖစ်သ

ည်ကိုသတိချပ်ေစလုိပါသည်။ 

သုိြဖစ်၍အခွင့်အေရးဆံုး ှံးနစ်န မများအတွက်တိုင်ကားလုိသည့်လုပ်သားများအေနှင့်မိမိတိုအခွင့်အေရးဆံုးံးနစ်န မများအတွက်ရဲရဲဝံ့

ဝံ့ှင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတိုင်ကားေဆွးေွးရန်လုိသလုိအကူအညီေတာင်းခံမများအတွက်လည်းလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာှင့်အမျိးသားညီွတ်

ေရးအစိုးရ၊အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနအပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲအစည်း၊ေရေြပာင်းလုပ်သားအသံများကူညီေဖာ်ထုတ်ေပးေန

သည့်သတင်းဌာနများသုိသာေရးသားေပးပိုြခင်းသုိမဟုတ်တယ်လီဖုန်းြဖင့်ဆက်သွယ်ေြပာဆိုတိုင်ကားြခင်းတိုြပလုပ်ိုင်သည်။ 

အချပ်အားြဖင့်ြမန်မာ့လုပ်သားများအတွက်ေြပာလုိသည်မှာမိမိ၏လုပ်အားသည်မိမိ၏အရင်းအှီးြဖစ်သလုိမိမိလုပ်အားအတွက်ရသင့်ရထုိ

က်သည့်လုပ်ခလစာ၊အခွင့်အေရးတိုမဆံုး ှံးေရးကိုမိမိတိုကိုယ်၌သာမကစုေပါင်းအားြဖင့်ေသွးစည်းညီွတ်စွာကာကွယ်ကရမည်သာြဖစ်

သည်။ 

 

(အယ်ဒီ့တာ့အေတွးအြမင်)  
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ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁ ရက် 

 

ြမန်မာုိင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးက ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

စက်တင်ဘာ ၊ ၁ ရက်  

ြမန်မာိုင်ငံရှိ လုပ်ငန်းကအသီးသီးတွင် လုပ်ကိုင်ေနကသည့် အလုပ်သမားအများစုသည် စနစ်တကျစီမံကီးကပ်သည့် 

လုပ်ငန်းခွင်များတွင် လုပ်ကိုင်ရမ မရှိြခင်းေကာင့် မလုိလားအပ် သည့် လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မများ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ေရာဂါခံစားရရှိမများ 

ကံေတွေနရပါသည်။ အေသးစားှင့် အလတ်စား ကုန်ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းများမှစ၍ အကီးစား စက်မကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းများ၊ 

ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း၊ ဓာတ်သတတူးေဖာ် ထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် သန်စင်ြခင်းလုပ်ငန်း၊ 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း၊ ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ ကမ်းလွန်ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း စသည့် 

လုပ်ငန်းကအသီးသီး တွင် လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမများ ေနစ်ြဖစ်ပွားလျက်ရှိေကာင်း သိရှိရပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင် 

ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးကကို စစ်ေဆးစည်းကပ်ရန် တာဝန် ရှိသည့် အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနရှိ အလုပ်ုံှင့် 

အလုပ်သမားဥပေဒစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန အေနြဖင့် လုပ်ငန်းကအသီးသီးကို စည်းကပ်ရန် ဥပေဒအရ အကျံးဝင်မ မရှိေသးြခင်း၊ 

သက်ဆိုင်ရာ ကအလုိက် ထုတ်လုပ်မှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူကီးကပ်ေန သည့် ဝန်ကီးဌာနများအေနြဖင့်လည်း 

မူဝါဒှင့် စည်းမျ်းသတ်မှတ်ချက်များ ချမှတ်ေဆာင်ရက် လျက်ရှိေသာ်လည်း ခိုင်မာတိကျသည့် ဥပေဒှင့် အရင်းအြမစ်များ 

အားနည်းြခင်းတိုေကာင့် ြဖစ်ပွားလျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက်မှင့် ေရာဂါဘယဆိုင်ရာ အေြခခံအေကာင်းအရင်းှင့် 

သတင်းအချက်အလက်များ မရရှိဘဲ ထိန်းချပ်ကာကွယ်ိုင်မ အားနည်းလျက်ရှိပါသည်။ ေကျာက်မျက်ှင့် သတတူးေဖာ်ရာ 

ဖားကန်ေဒသှင့် ေဒသအချိတွင် ေြမစာပံုပိကျမေကာင့် လူေပါင်းရာချထိီခိုက်မ၊ ေသဆံုးမ၊ ေပျာက်ဆံုးမများ၊ တည်ေဆာက်ဆဲ 

အေဆာက်အဦ ပိကျမ ေကာင့် ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်သားများ ထိခိုက်ေသဆုံးမများ၊ ေြမကျင်းတူးြခင်းှင့် သုိလ်ေလှာင် ကန်များအတွင်း 

ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်စ် ထိခိုက်ေသဆံုးမများ စသည့် ြဖစ်ရပ်များ ထပ်ဖန်တလဲလဲ ြဖစ်ပွားေနြခင်းက ိုင်ငံတွင်း လုပ်ငန်းခွင် 

ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးစနစ် အားနည်းမကို မီးေမာင်းထုိးြပလျက်ရှိသည်။ စစ်ေဆးစည်းကပ်ရန် တာဝန်ရှိသည့် 

ဌာနအေနြဖင့် လည်း ၁၉၅၁ ခုှစ်၊ အလုပ်ုံများ အက်ဥပေဒှင့် အကျံးဝင်သည့် လုပ်ငန်းကကိုသာ တာဝန် ယူေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်း၊ 

လုပ်ငန်းကအသီးသီးကို လမ်း ခံသည့် ဥပေဒ ြပာန်းကျင့်သုံးိုင်မ၊ အာဏာသက်ဝင်မ မရှိေသးြခင်း၊ ေကာင်းမွန်သည့် စနစ်တစ်ခုကို 

မတည်ေဆာက်ိုင်ြခင်းတို ေကာင့် ေဖာ်ြပပါြဖစ်ရပ်များအေပ တိကျသည့် သတင်းအချက်အလက်များှင့် ြဖစ်ပွားေစသည့် 

အေြခခံအေကာင်းအရင်းများ မသိရှိရဘဲ ထိန်းချပ်ကာကွယ်မများ မြပိုင်ြခင်း ြဖစ်ေကာင်း သိရှိရပါသည်။ သုိြဖစ်ရာ 

အလုပ်သမားများအပါအဝင် လုပ်ငန်းခွင်ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရှိေနသူ များ၏ ဘဝှင့် အသက်များ မဆံုးံးသင့်ဘဲ 

ထိခိုက်ဆံုးံးလျက်ရှိပါသည်။  

ြမန်မာိုင်ငံတွင် လက်ရှိြဖစ်ေပေနသည့် လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး ဆိုင်ရာ —>>> စာမျက်ှ  - ၁၄ သုိ 

Photo—apflpartners 
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ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁ ရက် 

 

စာမျက်ှ  ၁၃ မှအဆက်  ကှင့်စပ်လျ်း၍ ေအာက်ပါအားနည်းချက်များေကာင့် ြဖစ်ေကာင်း ခံငုံသုံးသပ်ရရှိပါ သည်- 

(က) လုပ်ငန်းကအားလုံး အကျံးဝင်သည့် ဥပေဒှင့် စံသတ်မှတ်ချက်များ မရှိြခင်း၊ 

( ခ) လုပ်ငန်းကအလုိက် တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ေနသည့် ဌာန/အဖွဲအစည်းများ ြပန်ကျဲ ေဖာင်းပွေနြခင်းှင့် စုစည်းမ အားနည်းြခင်း၊ 

( ဂ) ေကာင်းမွန်ထိေရာက်သည့် လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးစနစ် ှင့် အေြခခံမူေဘာင် 

မတည်ေဆာက်ိုင်ြခင်း၊  

(ဃ) လုပ်ငန်းခွင်ှင့် သက်ဆိုင်သူများအားလုံးသည် လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ေလးစားလုိက်န မ 

အားနည်းြခင်းှင့် အသိအြမင်နည်းပါးြခင်း။ 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက်ေနတွင် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်က အတည်ြပထုတ်ြပန်ခဲ့ေသာ လုပ်ငန်းခွင် 

ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ဥပေဒသည် လုပ်ငန်းက အများစုှင့် အကျံးဝင် သက်ဆိုင်ပီး 

ဥပေဒအားနည်းချက်များအေပ ေြဖရှင်းိုင်လိမ့်မည်ြဖစ် သည်။ သုိရာတွင် အဆိုပါဥပေဒအသစ် အာဏာသက်ဝင်မ မရှိေသးြခင်းှင့် 

ကျင့်သုံးအေကာင် အထည်ေဖာ်ရာတွင် ေန က်ဆက်တွဲ ေရးဆွဲြပာန်းရမည့် နည်းဥပေဒများစွာ မြဖစ်မေန လုိအပ် လျက်ရှိေကာင်း 

ေတွရှိရပါသည်။  

အဓိကတာဝန်ရှိသည့် အလုပ်ုံှင့် အလုပ်သမားဥပေဒစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ဥပေဒ အသစ် အာဏာသက်ဝင်ပါက 

ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကြဖစ်သည့် စက်ုံ၊ အလုပ်ုံများကိုသာ စစ်ေဆးစည်းကပ်ေနရသည့် အေြခအေနမှ လုပ်ငန်းကအသီးသီးကို 

လမ်း ခံပီး စစ်ေဆးစည်း ကပ်ိုင်မည့် မဟာဗျဟာှင့် နည်းစနစ်များ စနစ်တကျ ချမှတ်ြခင်း၊ အမျိးသားအဆင့် 

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး ေကာင်စီ၏ လုပ်ငန်းများကို ဦးေဆာင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေပးြခင်း၊ 

သက်ဆိုင်ရာဌာနှင့် ပူးေပါင်း၍ စံန်းများ သတ်မှတ်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းများ မှတ်ပံုတင်ြခင်း၊ ြပင်တွင်း/ြပည်ပကမ်းကျင်အဖွဲအစည်းများှင့် 

ပူးေပါင်း၍ အရည်အေသွးြပည့်မီေသာ ကမ်းကျင်သူများ ေမွးထုတ်ေပးြခင်း၊ ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးြခင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ထိေရာက်စွာ 

စွမ်းေဆာင်ိုင်သည့် လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ် ကင်းရှင်းေရး ှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ မန်ေနဂျာ၊ ကီးကပ်သူများကုိ 

စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ြခင်းှင့် အသိအမှတ် ြပလက်မှတ်ထုတ်ေပးြခင်းစသည့် လုပ်ငန်းတာဝန် များစွာကို ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် ေဆာင်ရက်ရန် 

လုိပါသည်။ သုိအတွက် ဝန်ှင့် အားမတမရှိေစရန် မူဝါဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် ဖွဲစည်းမကို ြပန်လည်သုံးသပ်ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲရန် 

လုိအပ်ပါသည်။ ေဒသတွင်းှင့် ဖွံဖိးပီး ိုင်ငံများကို ေလ့လာကည့်ပါက မေလးရှားိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် 

ကျန်းမာေရး ဥပေဒကို ြပာန်း၍ လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဝန်ကီးဌာနလက်ေအာက်၌ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် 

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန (Department of Occupational Safety and Health-DOSH) ကို လည်းေကာင်း၊ ကိုရီးယားသမတိုင်ငံတွင်လည်း 

လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး ဥပေဒကို ြပာန်း၍ အလုပ်အကိုင်ှင့် အလုပ်သမား ဝန်ကီးဌာန လက်ေအာက်၌ 

ကိုရီးယား လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး ေအဂျင်စီ (Korea Occupational Safety and Health Agency-

KOSHA) ကို လည်းေကာင်း ဖွဲစည်းပီး  လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ကိစရပ်များကို အေလးထားပီး 

သီးြခားဖွဲစည်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း ေတွရှိရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ထုိြပင် ဥပေဒအသစ် အာဏာသက်ဝင်ကျင့်သုံးပီးပါက လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး ှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာမူေဘာင် 

ချမှတ်ိုင်ေရးှင့် စပ်လျ်း၍ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမား ေရးရာအဖွဲ (ILO)၏ Promotional Framework for Occupational Safe-

ty and Health Convention, 2006 (No. 187) အပါအဝင် ိုင်ငံတကာ ကျင့်ထုံးေကာင်းများကို ေလ့လာစံနမူန  ယူကာ 

ကိတင်ြပင်ဆင်သင့်ပါသည်။ ဝန်ကီးဌာနအချိရှိ ဆက်စပ်လုပ်ေဆာင်ေနသည့် ဌာန၊ အဖွဲအစည်းများကို စုစည်းြခင်း၊ ြပင်ပအဖွဲအစည်း 

များှင့် လက်တွဲပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း၊ စံန်းများ သတ်မှတ်ထုတ်ြပန်ြခင်း၊ သုေတသနြပြခင်း၊ အသိအြမင်ြမင့်တင်ေရး လုပ်ငန်းများ 

လုပ်ေဆာင်ြခင်း စသည်တိုကို စနစ်တကျ ဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရက်သင့်ေကာင်း အ ကံြပတိုက်တွန်း အပ်ပါသည်။ 

စွမ်းရည် 

( သတင်းေဆာင်းပါးက ) 
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စက်တင်ဘာ ၊ ၁ ရက်  

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ြမန်မာေပါင်ချနိ်ဖိနပ်စက်ုံမှာ ြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့လုပ်သား၅ဦးအေပ မတရားအမဆင်ြခင်းဆိုင်ရာကိစရပ်များ အတွက် 

စက်ုံရဲပင်တိုင်ချပ်ေနသည့် Brand ြဖစ်သည့် Adidas ကုမဏီကုိြပည်တွင်းမှာရှိေနသည့် သမဂများကယမန်ေန သဂုတ်လ၁၈ရက်ေနမှာ 

တကမာလုံးမှာရှိေနတဲ့သမဂအဖွဲဝင်များှင့်အတူ Clean Clothes Campaign မှာဆြပခဲ့သည်ဟ ုSTUM မှသိရပါသည်။ 

ြမန်မာေပါင်ချနိ် စက်ုံမှလုပ်သားများအေပ အခွင့်အေရးချိးေဖာက်ခံရမြဖစ်စဥ်မှာ- ၂၀၁၉ ခုှစ်ေအာက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင်ြမန်မာ 

ေပါင်ချနိ် ဖိနပ်ချပ်စက်ုံတွင်လုပ်ကိုင်ေနသည့်လုပ်သား(၅)ဦး သမဂဖွဲစည်းရန်ေဆာင်ရက်ေနသူများကို စက်ံုမန်ေနဂျာဆိုသူမ ှ ဂိုေဒါင် 

အတွင်းပိတ်လိတ်များယူရန်ခိုင်းေစထားသည့်ေနတွင်အဆိုပါအလုပ်သမား၅ဦးမှပိတ်လိတ်များခိုးယူခဲ့သည်ဟုဆိုကာစက်ုံမန်ေနဂျာမှေလှာ်

ကားရဲစခန်းတွင်အမဖွင့်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါသည်။ 

အဆိုပါြဖစ်စဥ်မှာလာေရာက်ဖမ်းဆီးစဥ်ေနအိမ်တွင်ရှိေနသည့်အလုပ်သမားတဦးသာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပီး(၄)ဦးလွတ်ေြမာက်သွားခဲ့ပါသည်။ 

ကျန်လုပ်သားသမားများအားအုိတီေခယူပီးပိတ်လိတ်သယ်ခိုင်းသည့်စီစီတီဗီမှတ်တမ်းကိုယူပီးရဲစခန်းတွင်အမဖွင့်ခဲ့ေသာ်လည်းပိတ်လိတ်

များမှာစက်ုံအတွင်း၌ရှိေနခဲ့ပါသည်။ 

စက်ုံဖက်ကစတင်စွပ်စွဲသည့်အခါမှစပီးလုပ်သားများပုိအလုပ်ကဆုိင်းင့ံထားပီးြပည်တွင်းသမဂများမှလုိက်ပါေဆာင်ရက်ခဲ့သည့်အချနိ်တွင်

စက်ုံဖက်မှခံုသမာဓိေကာင်စီတွင်အလုပ်သမားများကိုသုံးလသာဆိုင်းင့ံထားြခင်းြဖစ်ပီးြပန်လည်ခန်အပ်မည်ြဖစ်ေကာင်းေြပာဆိုခဲ့ေသာ်လ

ည်းေန က်ပိုင်းတွင်ရဲစခန်းမှာအမဖွင့်ကာဖမ်းဆီးခိုင်းခဲ့သည်။လက်ရှိအချနိ်မှာဖမ်းဆီးခံရသူတဦးသည်ခိုးယူမြဖင့်မတရားေထာင်ဒါဏ်ချမှတ်

ခံခဲ့ရပီးြပန်လည်လွတ်ေြမာက်လာပီြဖစ်ကာေတွဆံုေမးြမန်းမများကိုေကာက်ရံစိတ် ရှက်ရံစိတ်တိုြဖင့် ေြဖဆိုရန်ြငင်းဆန်ေနသည်။ 

ယခုကိစများှင့်ပါတ်သတ်ပီး- "ဒီေနဟာ Adidas ကို တည်ေထာင်တဲ့ေနြဖစ်ပါတယ်။ တကမာလုံးမှာရှိေနတဲ့ Clean Clothes Campaign 

ရဲ အဖွဲဝင်သမဂေတွ၊ မိတ်ဖက်သမဂေတွ အေနနဲ Adidas နဲပါတ်သက်တဲ ့ payyourworkers campaign ကိုအတူတူ 

တပိင်နက်ထဲြပလုပ်ကပါတယ်။ STUM အေနနဲ CCC ရဲ member သမဂ အေနနဲ ြမန်မာမှာ ချိးေဖာက်ခံထားရတဲ့အလုပ်သမား ၅ 

ဦးကိုယ်စား ေတာင်းဆိုချက် ထုတ်ြပန်လုိက်တာြဖစ်တယ်လုိ" STUM မှထုတ်ြပန်ချက်အရသိရသည်။  

( သတင်းစ် ) 

မတရားအမဆင်ခံခဲ့ရသည့်အလုပသ်မား(၅)ဦးအတွက်လုပ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာ 

တာဝန်ယူမတာဝန်ခံမမရှိသည် ့Adidas ကုိကမ်ပိန်းြပလုပ်ပီးဆြပခဲ့  

(၇၂)ှစ်ေြမာက် ကရင်အာဇာနည်ေနအခမ်းအန းသို အမျိးသားညီွတ်ေရးအစုိးရ၊ 

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီးတက်ေရာက်ဂုဏ်ြပခဲ့  

စက်တင်ဘာ ၊ ၁ ရက်  

သဂုတ်လ ၁၂ ရက်ေနတွင် ကျေရာက်သည့်(၇၂)ှစ်ေြမာက် ကရင်အာဇာနည်ေနအခမ်းအန းသုိ အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ် 

သမားဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီးဦးေကျာ်နီ တက်ေရာက်ဂုဏ်ြပခဲ့သည် ဟုသိရပါသည်။ 

ဒါအ့ြပင်အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနအေနှင့် (၇၂)ှစ်ေြမာက်ကရင်အာဇာနည်ေနမှာ ကရင်တိုင်းရင်းသားတို၏လွတ်လပ်ခွင့်၊ တန်းတူညီမ 

ခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်ြပဌာန်းခွင့်တိုအတွက်ဖိှိပ်သူ အေပါင်းကိုေတာ်လှန်လှန်ရင်း ကျဆံုးသွားခဲ့ရသည့်ေစာဘဦးကီးှင့်တကွကရင့် အာဇာနည် 

အေပါင်းကုိ ေအာက်ေမ့ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့်သတ်မှတ်ထားသည့် ကရင့်အာဇာနည်ေနြဖစ်သည့်အတွက်အစဥ် ေအာက်ေမ့သတိရစွာြဖင့် 

ဂုဏ်ြပအပ်ပါေကာင်း ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့ပါသည်။  

( သတင်းစ် ) 
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ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁ ရက် 

 

ကီလုိေကးပွင့်လင်းြမင်သာစွာမချြပတ့ဲအြပင်မတတ့ဲလုပ်အားထမရရှိတာေကာင့် Foodpanda 

ကုိမေလး Rider ဝန်ထမ်းေတွတတိယအကိမ်သပိတ်ေမှာက်  

စက်တင်ဘာ ၊ ၁ ရက်  

မေလး Foodpanda Riders များသည် လုပ်အားှင့် ကုိက်ညီသည့် ကီလုိေကးမရြခင်းှင့် လက်ရှိ ကီလုိေကးပမာဏအား ရှင်းလင်း 

တိကျစွာ အသိမေပးြခင်းတိုေကာင့် ဩဂုတ် ၂၅ ရက် ကာသာပေတးေနမှ စတင်၍ လုပ်ငန်းခွင်မဝင်ဘဲ တတိယအကိမ်ေြမာက် အြဖစ် 

သပိတ်ေမှာက်ကပါတယ်။ 

သဂုတ်လ၂၀ရက်ေနကထုတ်ြပန်ခဲ့တဲ့ထုတ်ြပန်ချက်ေကာင့် ယခုလုိသပိတ်ေမှာက်ခဲ့တာြဖစ်ေပမယ့် Rider များ၏ ေတာင်းဆိုချက်ကို 

ကုမဏီဘက်က လုိက်ေလျာြခင်းမရှိခဲ့တဲ့အြပင် ဩဂုတ် ၂၆ ညပိုင်းတွင်လည်း လူသစ်အစားထုိးခန်အပ်၍ ေြဖရှင်းရန် ကိးပမ်းလျက် 

ရှိတယ်လုိသိရပါတယ်။ 

"၂၀၂၁ ခုှစ်သုံးလပိုင်းတုန်းက သူတို ေခေတွတယ် စားေသာက်ဆိုင်ေလးတခုမှာ ဒါေပမယ့်တ်ဂတိပဲ ေပးသွားတယ်။ သူတိုေပးတဲ့ကတိ 

အတိုင်းပီလုိေကးတရာတိုးေပးတာှစ်ပါတ်ေလာက်အထိပီးေတာ့၆လပိုင်းမှာရန်ကုန်က rider ေတွနဲေပါင်းပီးသပိတ်ထက် ေမှာက်တယ်၊ 

အ့ဲေတာ့သူတိုက ေတာင်းဆိုချက် ၈ ချက်အတိုင်းေပးမယ်ဆိုပီး ေကြငာထျက်ထုတ်လာတယ် ဒါေပမယ့် အခု ၈လ ပိုင်း ၂၀ ရက်ေနမှာ 

သူတိုဖက်ကေပးမယ်ဆိုတဲ့ကီလုိေကားကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသလုိသတ်မှတ်ထားတဲ့ကီလုိေကးနဲလုပ်အားခကမမတဘူးြဖစ်ေနတယ်ဒါ

ေကာင့်ကျမတိုက ၂၅ ရက်ေနကစပီးလုပ်ငန်းခွင်မဝင်ပဲဆ ြပခဲ့တာြဖစ်တယ်" လုိသပိတ်ေမှာက်ရာမှာ ပါဝင်တဲ့မေလးမှ rider 

တဦးကေြပပါတယ်။ 

အဆမတန် တိုးြမင့်လျက်ရှိသည့် ကုန်ေဈးန်းှင့် စက်သုံးဆီေဈးန်းတိုေကာင့် ေအာ်ဒါေကးှင့် ကီလုိေကးတိုးေပးရန် Rider များ၏ 

ေတာင်းဆိုချက်ကို လျစ်လျကာ လူသစ်အစားထုိးခန်အပ်ခဲ့သည့် Food Panda ကုမဏီ၏ လုပ်ရပ်ကို ံချေကာင်း လပ်ရှားမများ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့တာလုိသိရပါသည်။ 

"သူတို၂၀ရက်ေနကထုတ်တဲ့ထုတ်ြပန်ချက်ကိုရမရှင်းတာကျမတိုနင်းေနရတာသူတိုေြပာတဲ့ကီလုိထက်ေကျာ်တယ်ခုသူတိုချဲထားတဲ့z o n e

နဲတွက်ရင်ေကာအြပန်ခါလီနင်းလာတာနဲေရာတွက်ရင်ဘာမှမကျန်ဘူးခုဟာကသူတိုချြပတဲ့ကီလုိမီတာေကးအတိုင်းလဲမရဘူးသူတိုကိုလဲ

ပွင့်လင်းြမင်သာစွာချြပေပးဖိုေတာင်းဆိုထားတယ်ခုသုံးခါလုံးအလုပ်သမားုံးကိုတိုင်တယ်ဒါေပမယ့်သူတိုဖက်ကတာဝန်မယူဘူး"လုိသပိ

တ်ေမှာက်ရာမှာပါဝင်တဲ့လုပ်သားတဦးကထက်ေြပာပါတယ်။ —>>> စာမျက်ှ  - ၁7 သုိ  
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ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁ ရက် 

 

စာမျက်ှ  ၁6 မှအဆက်  ယခုလက်ရှိရရှိေနတဲ့ကီလုိေကးနဲလုပ်အားခကမမတမေကာင့်အလုပ်မဆင်းသပိတ်ဆင်ဲေနသူလုပ်သား 

ဦးေရမှာ ခန်မှန်း လူဦးေရ ၁၀၀ လင် ၉၀ ဝန်းကျင်ခန်ရှိေနသည် ဟုလုပ်သားေတွကဆိုပါတယ်။  

Foopanda Rider ေတွအေနနဲ ၂၀၂၁ ခုှစ် ၃လပိုင်းထဲမှာ မေလးနဲအထက်ဗမာြပည် Rider ေတွစတင်သပိတ်ေမှာက်တယ်၊ ဒုတိယက 

၆လပိုင်းမှာ ရန်ကုန်က rider ေတွနဲပူးေပါင်းပီးသပိတ်ေမှာက်တယ်၊ အခု ၈လပိုင်း ၂၅ ရက်ေနမှာ ေတာင်းဆိုချက်ေတွ ထက်မရတဲ့ 

အတွက်သပိတ်ထက်ေမှာက်ခဲ့ကတာြဖစ်ပါတယ်။ 

ဆက်လက်ပီးရရှိထားတဲ့အချက်အလက်ေတွအရလုပ်သားေတွတိုင်ကားထားတဲ့လုပ်သားုံးက Food Panda ကုမဏီမှာဂျာမဏီိုင်ငံ 

ရှိုံးချပ်မှကိုင်တွယ်ထားြခင်းမဟုတ်ပဲပိုင်ရှင်အဆင့်ဆင့်လဲေြပာင်းထားပီးြမန်မာိုင်ငံသားလူမျိးတဦးလက်ရှိမှာတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ေနတ

ယ်လုိသိရပါသည်။  

( သတင်းစဥ် ) 

လူမဖူလုံေရးေကးလစဥ်ြဖတ်ေတာက်ခံရေပမယ့် လူမဖူလုံေရးေဆးခန်းမှာကျန်မာေရး  

ေစာင့်ေရှာက်မမရဟုအလုပ်သမားများေြပာ 

စက်တင်ဘာ ၊ ၁ ရက်  

လစဥ်စက်ုံဖက်မှလူမဖူလုံေရးေကး ြဖတ်ေတာက်ခံထားရေပမယ့် ေနထုိင်မေကာင်းြဖစ်သည့်အခါ လူမဖူလုံေရးေဆးခန်းသုိ သွားေရာက် 

ြပသရာတွင် ေဆးခွင့်မေပးဘူးဟုဆိုကာကျန်းမာေရးကုသမ ြငင်းပယ်ခံခဲ့ရေကာင်းအလုပ်သမားေတွက FGWM ကိုတိုင်ကားခဲ့တယ်လုိ 

သိရပါတယ်။ 

လူမဖူလုံေရး ဆိုသည်မှာ အလုပ်သမားေတွ လစဥ် လတိုင်း လုပ်ခလစာထဲမှ ၂%(၂၈၈၀)ထည့်ဝင်ရတာြဖစ်ပီးေတာ့ယခုကာလမှာ လုပ်ခ 

လစာက တိုးမလာတဲ့အြပင် ေနစဥ် ေနထုိင်စားေသာက်စရိတ်က ကီးြမင့်ေနေတာ့ အလုပ်သမားေတွမှာ ေနမေကာင်းြဖစ်ရင် အြပင် 

ေဆးခန်းမသွားိုင်တဲ့ အေြခအေနြဖစ်ေနေတာ့ လူမဖူလုံေရး ေဆးခန်းကို အားကိုး ပီးသွားကရတာလုိသိရပါတယ်။ 

ရန်ကုန်တိုင်း လိင်သာယာမှာ ဖွင့်လှစ်ေနတဲ့ လူမဖူလုံေရး (သုခစုစံ)ေဆးခန်းတွင် အလုပ်သမားက ေဆးခန်းလာြပသည်ကို 

ဖူလုံေရးကဒ်ကိုကည့်ပီး (စီလွန်)အထည်ချပ် စက်ုံကဆိုရင် ေဆးခွင့်ေပးလုိမရဘူး စက်ုံက မန်ေနဂျာက ေြပာထားလုိပါဆိုပီး 

ဆရာဝန်က ေြပာြပလာပါတယ်လုိ ကံေတွခဲ့ရတဲ့ အလုပ်သမားကေြပာြပလာပါတယ်လုိ FGWM ကဇူလုိင်လ၃၁ရက်ေနတွင် 

တရားဝင်သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပါတယ်။ 

ေန က်ထက် ေဆးခန်းကေတာ့ လူမဖူလုံေရး (ေကာင်းေဇ)ေဆးခန်းပါ ေဆးခန်းအတွင်းမှာ လူန ကို ဆရာဝန်က စမ်းသပ်ကာ ေဆးစာ 

ေရးေပးပီး အြပင်ေကာင်တာမှာ ေဆးထုတ်ဖိုေြပာပါတယ်။ အြပင်ေကာင်တာကိုေဆးသွားထုတ်ေတာ့ ဘယ်စက်ုံက အလုပ်သမားပဲ 

လာလာ လူန ကဘယ်ေလာက်ပဲေနမေကာင်း ြဖစ်ေနပါေစ ေဆးကေပးစရာမရှိဘူး ကုန်ေနတယ်လုိ ေြပာပါတယ်။(Running tex)အထည် 

ချပ်စက်ုံက အလုပ်သမားက ေြပာြပလာတယ်လုိသိရပါတယ်။ 

လူမဖူလုံေရး ေဆးခန်းေတွများမှယခုကာလတွင် အလုပ်ရှင်ှင့်ပူးေပါင်းပီး ေဆးခန်းဖွင့်ချနိ်မှာ မနက် ၉န ရီမှ ေနလည် ၁၂ဆိုရင် 

ေဆးခန်းြပလုိမရေတာ့ဘူး အလုပ်သမားေတွကို ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ မေပးပဲ ဟန်ြပသက်သက်သာ ဖွင့်လှစ်ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်းကို 

အလုပ်သမား အများစုက FGWM Pageကို ေြပာြပလာတာလုိလဲသိရပါတယ်။  

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

 

မေကွးတုိင်းှင့်စစ်ကုိင်းတုိင်းမှတ်ပံုတင်ကုိင်ေဆာင်ထားသည့်အလုပ်သမား(၁၀၀)

ေကျာ်အားမတရားသြဖင့်ခိမ်းေြခာက်အလုပ်ြဖတ်မများရှိေန 

စက်တင်ဘာ ၊ ၁ ရက်  

မေကွးတိုင်းှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းမှတ်ပံုတင်ကိုင်ေဆာင်ထားသည့် အလုပ်သမား(၁၀၀)ေကျာ်အား မတရား သြဖင့်ခိမ်းေြခာက် အလုပ်ြဖတ်မ 

များရှိေနတယ်လုိ ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအေထွေထွလုပ်သားများအဖွဲချပ် FGWM ၏သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အရသိရသည်။ 

အဆိုပါစက်ုံဟာ လိင်သာယာ ေရလင်ဗန်းစက်မဇုန် မီးသတ်အဝိုင်း(ြမန်မာကိုင်ဒိုလမ်းကား) ZHEJIANG TONGLI CLOTHING 

(MYANMAR) CO.LTD အထည်ချပ်စက်ုံသည် တုတ်ိုင်ငံသားပိုင် စက်ုံြဖစ်ပီး ချပ်လုပ်ေနတဲ့ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှာ (H&M) ြဖစ်သည်။ 

အဆုိပါစက်ုံတွင် (၈)လပုိင်း (၁)ရက်ေနကစပီး ၅/ ၈/ အလုပ်သမားေတွကုိ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ စာရင်းေကာက်ပီး အလုပ်သမား (၁၀၀ )

ေကျာ်ကို အလုပ်ထုတ်ပယ်ခဲ့တာဟုသိရပါသည်။ 

အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံရမှင့်ပါတ်သတ်၍ "ကန်မကေတာ့ စစ်ကိုင်းဇာတိကပါ ရန်ကုန်ေရာက်တာ (၈)ှစ်ရှိပါပီ tongli အထည်ချပ်စက်ုံ 

လုိင်းအမှတ် ( ၅ ) မှာစက်ချပ်သမားနဲ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်လာတာ(၂)ှစ်ေကျာ်ပါပီ• ဇူလုိင်လကုန်ခါနီးမှာ မန်ေနဂျာုံးခန်းအတွင်း စူပါ 

များှင့် အစည်းအေဝးလုပ်ကပါတယ် အစည်းအေဝးလုပ်ပီးေန က်ပိုင်း စူပါများမှလုိင်းဘိုင်လုိင်းအလုိက် ၅/ ၈/ စာရင်းများ လုိက်ေကာက် 

ပါတယ် အဲလုိလုိက်ေကာက်လဲပီးေရာ စူပါများမှ ကန်မတိုကို အလုပ်ထုတ်ရမည်ဟု ေြပာကားလာပါတယ် ကန်မတိုက ဘာေကာင့် 

ထုတ်တာလဲလုိေမးေတာ့ အထက်ကန်ကားလုိ နင်တိုကိုထုတ်ရမယ် ကိုယ့်သေဘာနဲ ကိုယ်ထွက်ကအဲလိုမှမထွက်ရင် စစ်တပ်ကလာတဲ ့

အခါ နင်တိုကိုထည့်ေပးလုိက်မယ်ဟုေြပာပါတယ် အဲဒါေကာင့် ကန်မလဲ ၁ရက်ေနမှာ လစာထုတ်ပီး လုပ်ငန်းခွင်ကိုစွန်ခွာခဲ့ရပါတယ်"ဟု  

စစ်ကိုင်းတိုင်းက ၅/ အလုပ်သမားတစ်ေယာက်ကေြပာပါသည်။ 

ဆက်လက်ပီး "ကန်မကေတာ့ မအိအိြဖစ်ပါတယ် မေကွးတိုင်း အင်းကန်ဇာတိပါ မိသားစုလုိက် လိင်သာယာကို ေြပာင်းေရလာကတာ(၅)

ှစ်ေကျာ်ပါပီ (tongli) စက်ုံမှာစက်ချပ်နဲ လုိင်း(၁၈) မှာလုပ်ပါတယ် ကန်မကေတာ့(၅) ရက်ေနမှာအထုတ်ခံခဲ့ရတာပါ မန်ေနဂျာ 

ကိုယ်တိုင်ထုတ်တာပါ အလုပ်ထုတ်စာမေပးပါဘူး အလုပ်ထုတ်နစ်န ေကးလဲမေပးပါဘူးစစ်တပ်နဲဖမ်းခိုင်းမယ် ဆိုလုိထွက်ခဲ့ရတာပါ 

pdfလဲမသိပါဘူး အဆက်အသွယ်လဲမရှိပါဘူး အခုအချနိ်ထိ အလုပ်လဲရှာမရပါဘူး မိဘေတွကလဲ အသက်ေတွကီးေနပါပီ "ဟုနစ်န သူ 

မေကွးတိုင်းဇာတိမှ ၈/ အလုပ်သမားတစ်ေယာက်မှ ေြပာဆိုလာပါသည်။ 

အလုပ်ထုတ်ပယ်မများှင့်ပါတ်သတ်ပီး "၅/ ၈/ အလုပ်သမားေတွကို(၁)ရက်ေနကေန (၆)ရက်ေနေလာက်အထိ အေယာက်(၈၀)

ေကျာ်ေလာက် ထုတ်တာဟုတ်ပါတယ်(၁၃)ရက်ေနမှာ စစ်ေကာင်စီဘက်က လူကီးေတွစက်ုံထဲကိုလာပါတယ်(၁၄)ရက်ေနေန က်ပိုင်းမှာ 

ကျန်ေနတဲ့ အေယာက်(၂၀)ေလာက်ကိုထပ်ထုတ်ပါတယ် အားလုံးေပါင်းဆိုအေယာက် ၁၀၀ေကျာ်သွားပီေပါ ့ "ဟုအဆိုပါစက်ုံမှာ 

လက်ရှိလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ေနတဲ့ အလုပ်သမားတစ်ဦးမှေြပာပါသည်။ အလုပ်ထုတ်ခံရသည့်အလုပ်သမားအားလုံးသည် အလုပ်ထုတ်စာ 

မရသည့်အြပင် အလုပ်ထုတ်နစ်န ေကးများလဲမရရှိကေကာင်း သိရှိရပါသည်။ 

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ကျန်ရှိေနတဲ့အလုပ်သမားေတွကိုလည်း ဒီလုိအလုပ်ထုတ်မသည် အထက်က န်ကားချက်အရလုိ သတင်းလင့်ပီး 

အလုပ်သမားေတွကို ဝင်မပါနဲ ပါလာရင် နင်တိုလဲ မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့ ပံုစံနဲ ေအာစူပါေတွက အစ အလုပ်သမားေတွကို 

ခိမ်းေြခာက်ေနတယ်လုိ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းက အလုပ်သမားေတွရဲေြပာြပချက်ကို ကိုးကားပီး FGWM ကေရးသားေဖာ်ြပထားသည်။ 

ထုိစက်ုံတွင် အလုပ် လုပ်ကိုင်ေနတဲ့ အလုပ်သမား စုစုေပါင်း(၂၅၀၀)ေကျာ်ရှိေနပီး စက်လုိင်း (၇၀)နဲလည်ပတ်ေနပါတယ် 

အလုပ်သမားေတွကို ပံုစံမျိးစံုနဲ ဖိှိပ်ေနသလုိ အလုပ်သမားများ၏ ေသာက်သုံးေရကလည်း ေသာက်လုိမရဘူးလုိသိရပါတယ်။ 

ဒီလုိ အလုပ်သမား(၁၀၀)ေကျာ်ကို မတရားအလုပ်ထုတ်လုိက်တဲ့ အေပမှာ အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ အလုပ်သမားများမှာ များစွာအကူညီ 

လုိအပ်ေနေကာင်းကို တာဝန်ရှိသူများှင့် သူတိုချပ်လုပ်ေနတဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ြဖစ်တဲ့ (H&M)အမှတ်တံဆိပ်ကို အကူအညီ ေတာင်းေပး 

ဖိုှင့်တရားမတမလုိချင်FGWMကေနတဆင့်ေတာင်းဆိုထားတယ်လုိသိရပါသည်။  

( သတင်းစဥ် ) 
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ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာ 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 မမိိတုိ ခံစားရမများကုိ လွတ်လပ်ပငွ်လ့င်းစွာေရးသားေပးပိုုိင်ပါသည်။  

ေပးပိုရမည် ့အီးေမးလလ်ိပ်စာမာှ - editor@molmyanmar.org  ြဖစ်ပါသည်။ 


