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တုိင်ကားေရးယရားမတှဆင့်ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ အလုပသ်မားများအြပင် သေဘာသားများ၏ 

အခင့်ွအေရးချိးေဖာက်ခရံမများလည်းတုိင်ကားုိင်ပြီဖစ်ေကာင်းထုတ်ြပန်ေကညာ  

“ ဖက်ဒရယ်စနစ ်ထူ ေထာင်ပးီ ဖက်ဒရယ်ကျနး်မာေရးစနစ၊် ဖက်ဒရယ်ပညာေရးစနစ ်စတာေတွ  

မထူေထာငရ်င ်အဂါမြပည့် စံတ့ဲု ဖက်ဒရယ်ြဖစသွ်ားပါလိမ့မ်ယ် ” 

ိုင်သုဝဏ ( မွန်ြပည်ကားကာလ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ ဥကဌ / ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန ) 

ေအာက်တုိဘာလ ၊ ၁ ရက်  

အခွင့်အေရးချိး ေဖာက်ခံရသည့် ြပည်တွင်း၊ 

ြပည်ပရှိ အလုပ်သမားများှင့် သေဘာသား 

များအေနြဖင့် အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုး 

ရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၏ တိုင်ကား 

ေရးယရားသုိ ဆက်သွယ်တိုင်ကား ိုင် 

ေကာင်း စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်ေနက 

ထုတ်ြပန် အသိေပးေကညာထားပါသည်။ 

အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမား 

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်အလုပ်သမားအခွင့် အ 

ေရးချိးေဖာက်ခံရေသာြပည်တွင်း၊ ြပည် ပရှိ 

အလုပ်သမားများ၏နစ်န မများကိုမှတ်တ

မ်း ယူြခင်းှင့်ကူညီေြဖရှင်းြခင်းတို ေဆာင် 

ရက်ိုင်ရန် “အလုပ်သမားေရးရာ နစ်န မအ 

ချက်အလက်ေကာက်ယူေရးှင့် တိုင်ကား 

ေရး ယရား” ကို ၁၇-၄-၂၀၂၂ ရက်ေန တွင် 

စတင်အေကာင်အထည်ေဖခဲ့ပီး တိုင်ကား 

မများကုိလက်ခံေြဖရှင်းေပးြခင်း၊ မှတ်တမ်း 

ရယူြပစုြခင်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ ပါ 

သည်ဟုထုတ်ြပန်ချက်မှာေဖာ်ြပထားသည်။  

ယခုအခါ အဆိုပါတိုင်ကားေရးယရားတွင် 

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပရှိအလုပ်သမားများ သာမ 

က အခွင့်အေရးချိးေဖာက်ခံရသည့် သေဘာ 

သားများ အေနြဖင့် သတင်းေပးပို တိုင်ကား 

ိုင်ရန် သေဘာသား တိုင်ကားမများကိုပါ 

လက်ခံ  ေြဖရှင်းေဆာင်ရက် ေပးသွားမည် 

ြဖစ်သည်။ 

သုိြဖစ်၍ သေဘာသားများ အပါအဝင် ြပည် 

တွင်း၊ ြပည်ပရှိ အလုပ်သမားများ အေနြဖင့် 

မိမိတိုှင့် သက်ဆုိင်သည့် တိုင်ကားမ ပုံစံ 

တွင်အချက်အလက်များ ြဖည့်သွင်း၍ တိုင် 

ကားိုင်ပါေကာင်းှင့် တိုင်ကားမှင့် စပ် 

လျ်းသည့် သတင်းအချက် အလက်လုံ ခံ 

ေရးခိုင်မာမရှိေစရန်လုိအပ်ေသာ နည်းပညာ 

အဆင့်တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ထားရှိသည်ဟုဆို

သည်။ —>>> စာမျက်ှ  - ၃ သုိ   

—>>> စာမျက်ှ  - 6 သုိ   
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အမျိးသားညီွတ်ေရးအစုိးရ၊ အလုပသ်မားဝန်ကီးဌာနမ ှNon-CDM (၇၀) ဦးအား 

အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းပးီဝန်ထမး်အြဖစ်မ ှထုတ်ပယ်ေကာင်းေကညာ 

ေအာက်တုိဘာ ၊ ၁ ရက်  

 အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနက ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့မီးရထားမှ Non-

CDM (၇၀)ဦး အား အမည်ပျက် စာရင်းသွင်းပီးဝန်ထမ်း အြဖစ်မှ ထုတ်ပယ်ေကာင်း ပီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ လ ၁၀ရက်ေနကေကညာ 

လုိက်သည်ဟုသိရသည်။ 

 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရသည် ိုင်င့ံဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီ ၏ 

လက်ေအာက်တွင် ဆက်လက်တာဝန်မထမ်းေဆာင်ဘဲ ဓမဘက်မှရပ်တည်၍ ြပည်သူှင့်တသားတည်းြဖစ်ေစရန်ှင့် အမိန်အာဏာ 

ဖီဆန်ေရး လပ်ရှားမ (CDM) တွင်ပါဝင်ကေစရန် အကိမ်ကိမ်ဖိတ်ေခ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပီးြဖစ်သည်ဟုထုတ်ြပန်ချက်မှာေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရအေနြဖင့် အမိန်အာဏာဖီဆန်ေရးလပ်ရှားမ (CDM) တွင်ပါဝင်ခဲ့ကသည့် ဝန်ကီးဌာနအသီးသီးမှ ိုင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းသူရဲေကာင်းများ၏ လူမဖူလုံေရး၊ လုံ ခံေဘးကင်းေရးှင့် ဖိအားကင်းစင်ေရး တိုအတွက် အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည် 

ဟုဆိုသည်။ 

 

တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်ေကာင်စီ၏ လက်ေအာက်တွင် ဆက်လက်တာဝန် ထမ်းေဆာင်ေနပီး CDM ဝန်ထမ်းများအား ဖိအားေပးြခင်း၊ 

ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ ရာထူးမှထုတ်ပယ်ြခင်း၊ ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှ ထုတ်ပစ်ြခင်း၊ တရားစွဲဆိုြခင်းှင့် ဥပေဒှင့်အညီြပန်ဆပ်ရန်မလုိေတာ့သည့် 

လစာ ေချးေငွများအား အတင်းအဓမ ြပန်လည်ေပးဆပ်ခိုင်းြခင်းများစသည့် အမျိးမျိးေသာ ဖိှိပ်မများကို ကျးလွန်ေနေသာ 

ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့မီးရထားမှ ေအာက်ေဖြပပါ ဝန်ထမ်းများအားအမည်ပျက်စာရင်းသွင်းလုိက်ပီး 

ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှထုတ်ပယ် (Dismiss) လုိက်သည်ဟုအမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၏ ထုတ်ြပန်ချက်တွင် 

အတိအလင်းေဖာ်ြပထားပါသည်။  

—>>> စာမျက်ှ  - ၅ သုိ  
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ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေအာက်တုိဘာ ၁ ရက် 

 

စာမျက်ှ  ၁ မှအဆက် ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ေတာ်လှန်ေရးကာလအတွင်း ညိိင်းေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးိုင်သည့် တိုင်ကားမများကုိ 

အချနိ်ှင့် တေြပးညီ ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပီး အေရးယူမြပလုပ်ရန်လုိအပ်သည့် အလုပ်သမားအခွင့်အေရးချိးေဖာက်မများအား 

စနစ်တကျ မှတ်တမ်းထားရှိ၍ ြပည်သူအစိုးရ တာဝန်ယူချနိ်တွင် စီရင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည် ဟုလည်းေဖာ်ြပပါရှိ 

ပါသည်။ 

တိုင်ကားေရးယရား ဝဘ်ဆိုဒ်လင့်ခ် - https://complaint-mol.nugmyanmar.org 

( သတင်းစဥ် ) 

တုိင် ကားေရးယရားက  

(အမျိးသားညီွတ်ေရးအစုိးရ၊ အလပု်သမားဝန်ကီးဌာန) 

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ(သေဘာသား) အလပု်သမားအခွင့အ်ေရးချိးေဖာက်ခံရမများအတွက်  

complaint-mol.nugmyanmar.org သုိတုိက်ုိက်ေပးပိုတုိင်ကားုိငပ်ါသည်။ 

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းထိခိုက်မိပီးမျက်လံုးတဖက်အြမင်အာံုဆုံးံးသွားသည့်လုပ်သားတဦးအား NUG 

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနလမ်းန်ချက်ှင့်အညီ ကုိရဲမင်း (AAC) မှကူညီေပးလျက်ရှိ  

ေအာက်တုိဘာ ၊ ၁ ရက်  

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ထိခိုက်မိပီးမျက်လုံးတစ်ဖက်အြမင်အာုံဆံုးံးသွားေသာ ြမန်မာလုပ်သားတစ်ဦး ထုိင်းဥပေဒပါ အတိုင်း ထုိက်သင့်

ေသာနစ်န ေကးများရရှိရန်အတွက် အမျိးသားညီွတ်ေရး အစိုးရအလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန ဒုဝန်ကီးဦးေကျာ်နီ၏ န်ကားချက်ခံယူကာ 

ြပည်ပလုပ်သားစီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူ ဦးေဝလင်းေမာင်(CDM) အလုပ်သမားသံရာရှိေဟာင်းှင့် အတူကိုရဲမင်း(AAC မဟာမိတ် 

အဖွဲ) မှ ကူညီေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်ဟုသိရသည်။ 

အဆိုပါအမျိးသားမှာကရင်တိုင်းရင်သားကိုေစာချစ်ဆိုသူြဖစ်ပီးကိုရဲမင်း AAC အဖွဲသားများမှ ထုိင်းအလုပ်ရှင်ထံမှ နစ်န ေကးရိုင်ဖို 

ကိးစားလျက်ရှိသည်ဟုလည်းသိရသည်။ 

အမျိးသားညီွတ်ေရး အစိုးရအလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်လည်း ြပည်တွင်းြပည်ပလုပ်သားများအခွင့်အေရးဆုံးံး နစ်န မများ 

အတွက် တိုင်ကားေရးယယားကဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ပီးေြဖရှင်းေပလျက်ရှိေနသည်ဟုသိရသည်။ 

( သတင်းစဥ် ) 
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စာမျက်ှ  ၂ မှအဆက်  - ထုတ်ြပန်ချက်  

( သတင်းစဥ် ) 

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

 

အမျိးသားကျန်းမာေရးီှးေှ ဖလှယ်ပွဲ (National Health Seminar) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအန းသို 

မွန်ြပည်ကားကာလ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ ဥကဌ၊ အမျိးသားညီွတ်ေရးအစုိးရ၊ 

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ုိင်သုဝဏ မှ ေြပာကားသည့် မိန်ခွန်း  

 

 

အမျိးသားကျန်းမာေရးေကာ်မတီ (NHC) ဖွဲစည်းြခင်း တှစ်ြပည့်အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် ပီးခဲ့သည့်စက်တင်ဘာလ ၅ 

ရက်ေနတွင်ြပလုပ်ခဲ့သည့် ဖက်ဒရယ်ကျန်းမာေရးစနစ်ေဖာ်ေဆာင်ရန် အမျိးသားကျန်းမာေရးှီးေှ ဖလှယ်ပွဲ (National Health Semi-

nar) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအန းသုိ မွန်ြပည်ကားကာလ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ ဥကဌ၊ အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ 

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ိုင်သုဝဏ မှ ေြပာကားသည့် 

မိန်ခွန်းအားေွဦးလုပ်သားသတင်းလာမှြပန်လည်ေဖာ်ြပပါသည်။  

 

အဆိုပါမိန်ခွန်းအြပည့်အစံုမှာ- 

 

 ဒီေန အမျိးသားကျန်းမာေရးေကာ်မတီ (NHC) ဖဲွစည်းြခင်း တှစ်ြပည့်အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် ဖက်ဒရယ်ကျန်းမာေရး စနစ်ေဖာ် 

ေဆာင်ရန်အတွက် ဒီကေန ကျင်းပသည့် အမျိးသားကျန်းမာေရး ှီးေှ ဖလှယ်ပွဲ (National Health Seminar) ကို တက်ေရာက်လာက 

တဲ့ အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ ယာယီသမတ ဒူဝါလရှီးလ၊ ဝန်ကီးချပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်းှင့် အဖွဲအစည်းအသီးသီးမှ ေခါင်းေဆာင်များ၊ 

ကိုယ်စားလှယ်များှင့် ဧည့်သည်ေတာ်များကို မဂလာပါလုိဦးစွာတ်ခွန်းဆက်သလုိက်ပါတယ်။ 

 

 ကျေန ်ကေတာ့ မွန်ြပည်ကားကာကပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ (MSICC) မှ ဥကဌအြဖစ် တာဝန်ယူထားသလုိ အမျိးသား 

ညီွတ်ေရးအစိုးရ၏ အလုပ်သမားဝန်းကီးဌာနမှ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး အြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနတဲ့ ိုင်ထွန်းေဖ ေခ ိုင်သုဝဏ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီကေန အခမ်းအန းမှာ မွန်ြပည်ကားကာလ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ Mon State Interim Coordination Com-

mittee (MSICC)ကိုယ်စား အမှာစကားေြပာခွင့်ရတဲ့အတွက် ေကျးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ —>>> စာမျက်ှ  - ၇ သုိ    
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ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေအာက်တုိဘာ ၁ ရက် 

 

စာမျက်ှ  ၆ မှအဆက်  ေခါင်းေဆာင်များ၊ ကုိယ်စားလှယ်များ၊ ဧည့်သည်ေတာ်များခင်ဗျား - ြမန်မာတို ေြပာေလ့ရှိတဲ့ "အာေရာဂျံ ပရမံ 

လာဘံ"ကျန်းမာြခင်းသည်လာဘ်တစ်ပါး လုိ ဆိုတာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ကျမ်းမာြခင်းဟာ မဂလာရှိတယ်၊ ကံေကာင်းြခင်းြဖစ်တယ်လုိ 

သက်မှတ်ထားကပါတယ်။ ြမန်မာမအရ ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းေပးတာပဲြဖစ်ြဖစ် ဆုမွန်ေကာင်းေခွေပးတာပဲြဖစ်ြဖစ် ေမတာပိုက 

တာပဲြဖစ်ြဖစ် "ကိုယ်စိတ်ှစ်ြဖာ ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာကပါေစ" ဆိုပီး တဖက်သူ၊ တဖက်သား အများသူငါ ကို ကျမ်းမာေရး ေကာင်းေစချင်တဲ့ 

ေစသန ၊ သဒါတရားထက်သန်တဲ့ ယ်ေကျးမအေြခခံရှိပီး ြဖစ်ပါတယ်။ 

 

ဒီလုိကျန်းမာေရးကို ဦးစားေပးတဲ့ ယ်ေကျးမအေြခခံရှိထားပီးတဲ့ ကျေန ်တိုတိုင်းြပည်ဟာ ယေန အချနိ်မှာ ကမာ့ ကျန်းမာေရး ေစာင့် 

ေရှာက်မအနိမ့်ဆံုး၊ အဆိုးရားအည့ံဖျင်းဆံုး တိုင်းြပည်ေတွထဲမှာ ကျေရာက်သွားပါတယ်။ တချနိ်က အေရှေတာင်အာရှမှာ ကျမ်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်မမှာ ေရှတန်းမှာ ရှိခဲ့ ရာကေန အဆိုးရားဆံုးအေြခအေနထိ ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။  

 

ဒီလုိအေြခအေနသုိ ကျဆင်းသွားရတာဟာ ိုင်ငံကို စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပီး စတင်အုပ်ချပ်လုိက်က ထဲက ြဖစ်ပါတယ်။ ၁၉၆၂ ခုှစ် 

စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပီး စစ်အာဏာရှင်စနစ် ထူေထာင်ပီးတဲ့ေန က် တိုင်းြပည်ရဲ အရင်းအြမစ်မှန်သမဟာ စစ်တပ်နဲစစ်အာဏာရှင်တို 

အကျိးစီးပွားအတွက်ပဲ ြဖစ်သွား ပါတယ်။ ြပည်သူလူထုအေပမှာ ကစံု လျစ်လျခံရတဲ့အထဲမှာ ကျန်းမာေရးကဟာလည်း 

ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ 

 

ေခါင်းေဆာင်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဧည့်သည်ေတာ်များခင်ဗျာ….. ယခုအခါ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအပီးအပိုင်ဖျက်သိမ်းမယ့် 

ေတာ်လှန်ေရးတရပ်ကို ဆင်ွဲေနတဲ့ကာလ ြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာြပည်ရဲေတာ်လှန်ေရးဟာ ဘက်စံု၊ကစံုကိုပါ ေတာ်လှန်ေြပာင်းလဲ 

ေနရတဲ့ ေတာ်လှန်ေရး ြဖစ်ပါတယ်။  

 

ယေနေတာ်လှန်ေရးဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တိုက်ဖျက်ပီး ကျေန ်တို ြပည်သူတရပ်လုံး လုိလားေတာင့်တသည့် ကျေန ်တို ိုင်ငံ၏ 

ငိမ်းချမ်းေရး တိုးတက်ဖွံဖိးေရးှင့် ကျေန ်တို တိုင်းရင်းသားလူမျိး များအကား ေသွးစည်းညီွတ်စွာ အတူယှ်တွဲေနထုိင်ိုင်သည့် 

ြပည်ေထာင်စုစနစ်ကိုလည်း တည်ေဆာက်ရမည့်ေတာ်လှန်ေရး ြဖစ်ပါတယ်။  

 

ဒီအထဲမှာ ကျန်းမာေရးကလည်း ကျေန ်တိုိုင်ငံှင့် ကုိက်ညီသည့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မစနစ် ကုိ တနည်းအားြဖင့် ဖက်ဒရယ် 

ကျန်းမာေရးစနစ်ကို ထူေထာင်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်စနစ် ထူ ေထာင်ပီး ဖက်ဒရယ်ကျန်းမာေရးစနစ်၊ ဖက်ဒရယ်ပညာေရးစနစ် 

စတာေတွ မထူေထာင်ရင် အဂါမြပည့် စံုတဲ့ ဖက်ဒရယ်ြဖစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ 

ဒီကေန ဒီေန အမျိးသားကျန်းမာေရးေကာ်မတီ (NHC) က ြပလုပ်သည့် အမျိးသားကျန်းမာေရး ှီးေှ  ဖလှယ်ပွဲ (National Health 

Seminar) ဟာ ဖက်ဒရယ်ကျန်းမာေရး စနစ်တည်ေဆာက်ဘိုအတွက် လုိအပ်တဲ့ အုတ်ြမစ်ေတွကို ြပင်ဆင်ချမှတ်တဲ့ ှီးေှ ဖလှယ်ပွဲလုိ 

န းလည်ရပါတယ်။  

 

ဒီှီးေှ ဖလှယ်ပွဲမှာ ေဆးေွးမည့် Themes ငါးခုြဖစ်တဲ့ Health policies, (Human resources for health, Universal health coverage 

– UHC, Current challenges on health system, Occupational safety & health ေတဟွာ ယေန ကျေန ်တို ရင်ဆိုင်ေနရတဲ့ 

ကျန်းမာေရးလုိအပ်ချက်ှင့် အန ဂတ်တည်ေဆာက်မည့် ဖက်ဒရယ်ကျန်းမာေရးစနစ်အတွက် အေရးကီးေခါင်းစ်များြဖစ်သည့်အတွက် 

ဒီှီးေှ ဖလှယ်ပွဲကေန ထွက်လာတဲ့ ရလဒ်ေတွကို ဖက်ဒရယ်ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မစနစ်ကိုလည်း ပံုေဖာ်ိုင်မယ်လုိ 

ယုံကည်ပါတယ်။  

 

ေခါင်းေဆာင်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဧည့်သည်ေတာ်များခင်ဗျား ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ယ်ေကျးမ 

စသြဖင့်အဖက်ဖက်က ခတ် ခံကျပီး န မကျမ်း ြဖစ်ေနတဲ့၊ေရာဂါစံုေနတဲ့လူမမာိုင်ငံကီးကို ကယ်တင်ကုစားဖိုိုင်ဘိုအတွက် စစ်အာဏာ 

ရှင် စနစ်ကိုအြမန်ဆံုးဖယ်ရှားရှင်းလင်းတိုက်ဖျက်ရန် တိုက်တွန်းိးေဆာ်ရင်းြဖင့် လာမယ့် ဖက်ဒရယ်ိုင်ငံေတာ်သစ်၊ ဖက်ဒရယ် လူေဘာင် 

သစ်၊ ဖက်ဒရယ်ကျန်းမာေရးစနစ်သစ်ကို ေလျာက်လှမ်း ကပါစိုဟု ေြပာကားရင်း နိဂံုးချပ်အပ်ပါတယ်။ 

 

“ဖက်ဒရယ်ကျန်းမာေရးစနစ်ေပထွန်းေစရမည်” 

“အေရးေတာ်ပံုေအာင်ရမည်” 

 

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

 

ထုိင်းုိင်ငံSim Card စက်ံုမှ ြမန်မာအလုပ်သမား (၁၄) ဦး အား 

အလုပ်သမားအကျိးခံစားခွင့်များရရှိေရး ကူညီေဆာင်ရက်ေပးုိင်ခဲ့ 

ေအာက်တုိဘာ ၊ ၁ ရက်  

 ထုိင်းိုင်ငံ၊ အယုဒယခုိင်၊ ဝမ်ွဲရှိ Sim Card စက်ုံမှ ြမန်မာအလုပ်သမား (၁၄) ဦး အား စက်ုံမှ ပံုမှန်အလုပ်မဆင်းခိုင်းဘဲ 

အလုပ်ရပ်န းမများရှိေကာင်း တိုင်ကားလာသြဖင့် ၂၇-၉-၂၀၂၂ ရက်ေနှင့် ၂၈-၉-၂၀၂၂ ရက်ေနတိုတွင် အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ 

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၏ တာဝန်ေပးအပ်မအရ ကိုရဲမင်း (AAC အဖွဲ)ှင့် ဦးသက်ပိုင်မင်းတိုက အယုဒယခုိင် အလုပ်သမားကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ေရးဌာန(ဆာဝါဒီကန်)ှင့် ချတိ်ဆက်၍ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားညိိင်းေြဖရှင်းမများအား ေဆာင်ရက် ေပးိုင်ခဲ့သည်ဟုသိရ 

သည်။ အဆိုပါအလုပ်သမားများအတွက် အလုပ်ဆက်လက် လုပ်ကိုင်လုိြခင်းမရှိသည့် အလုပ်သမား (၉) ဦး အတွက် အလုပ်ထုတ် နစ်န  

ေကး တစ်ဦးလင် (၈၀၀၀) ဘတ် (၁ လစာ) န်းြဖင့် စုစုေပါင်း (၇၂၀၀၀) ဘတ်ှင့် တရားဝင်အလုပ်ေြပာင်းေရခွင့် စာရက်စာတမ်းများ ကို 

၂၇-၉-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် အလုပ်ရှင်မှ အလုပ်သမားများအား  ေပးအပ်ခဲ့ြခင်းှင့် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား ညိိင်းသေဘာတူညီချက်အရ 

ကျန်အလုပ်သမား (၅)ဦး အတွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် အေထာက်အထားများအား သက်တမ်းတိုးေပးရန်ှင့် တရားဝင်အလုပ် ေြပာင်းေရ 

ခွင့်စာရက်စာတမ်းများ အြမန်ဆံုးြပလုပ်ေပးရန်တိုကိုညိ ိင်းေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့သည်ဟု လည်းထုတ်ြပန် ချက်မှာေဖာ်ြပထားသည်။ 

 ြမန်မာိုင်ငံ၏ အေရးေပကာလအေြခအေနတွင် အကူညီမ့ဲေနသည့် ထုိင်းိုင်ငံေရာက် ြမန်မာအလုပ်သမားများ၏ အလုပ်သမား 

အကျိးခံစားခွင့်များရရှိေအာင် ပူးေပါင်းေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးသည့် အယုဒယခုိင် အလုပ်သမား ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဌာန

(ဆာဝါဒီကန်) ှင့် ဝန်ကီးဌာန၏ တာဝန်ေပးအပ်မအရ ညိိင်းေြဖရှင်းေပးသည့် ကိုရဲမင်း (AAC အဖွဲ)ှင့် ဦးသက်ပိုင်မင်းတိုအား 

အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနမှ မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ြပေကာင်းလည်းဝန်ကီးဌာနကေြပာသည်။ 

 အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ြပည်သူအစိုးရြဖစ်သည်ှင့်အညီ အေရးေပကာလ အေြခအေန 

တွင်လည်း ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ြမန်မာအလုပ်သမားများ၏ အလုပ်သမားအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်ခံရမများ၊ အကျိးခံစားခွင့်များ ရရှိေအာင် 

တတ်ိုင်သည့် ဘက်မှ ကူညီေဆာင်ရက်ေပးိုင်ေရးအတွက် တိုင်ကားေရးယရား ဖွင့်လှစ်၍ ကူညီေဆာင်ရက်ေပးေနပါေကာင်း အများ 

ြပည်သူသိရှိရန် ေကညာထားသည်ဟုလည်းသိရပါသည်။  

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

 

CDM ဝန်ထမ်းတစ်ဦးရဲဘဝတစ်ဆစ်ချိး 

ေအာက်တုိဘာ ၊ ၁ ရက်  

 ၂၀၂၁ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ရက် အကမ်းဖက်စစ်အုပ်စုမှ မတရား အာဏာသိမ်းပီးေန က်ပိုင်း ကန်ေတာ်တိုရဲိုင်ငံ၊ 

ကန်ေတာ်တိုြပည်သူေတွရဲဘဝ၊ ကန်ေတာ်ရဲမိသားစု၊ မိတ်ေဆွ သူငယ်ချင်း ေတွရဲကားကဆက်ဆံေရး အရာရာအားလုံး ဘဝတစ်ဆစ်ချိး 

ေြပာင်းလည်းသွားခဲ့ကတယ်။ ကန်ေတာ်တို ဝန်ထမ်းေတွ အကမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ မတရား အာဏာသိမ်းမကို ံချတဲ့အေနနဲ 

ဖဲကိးနီလပ်ရှားမ ေတွလုပ်ခဲ့သလုိ အကမ်းမဖက် အာဏာဖီဆန်ေရးလပ်ရှားမ CDM လုပ်ခဲ့ ကတယ်။ ြပည်သူေတွလမ်းေပထွက်လုိ 

ဆြပခဲ့ကတယ်။ အာဏာသိမ်းစစ်ေခွး တစ်သုိက် ကေတာ့ ဆြပ ြပည်သူေတွကို ဖမ်းဆီးုိက်ှက် အိုင်ကျင့်ယုံတင်မက 

လက်နက်အားကိုးနဲ အကမ်းဖက် ပစ်ခက် ှိမ်နင်းလာခဲ့တဲ့ အချနိ်မှာေတာ့ ေကျာင်းသားလူငယ် ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ဆရာဝန်များ မကျန် 

အလုပ်သမား၊ လယ်သမား၊ အုပညာရှင်များပါ ြပည်သူကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲ (PDF) မှာပါဝင်ပီး လက်နက်ကိုင် ေတာ်လှန်ေရးတစ်ရပ်ကို 

ဆင်ွဲဖို ကိးစားခဲ့ကပါတယ်။ အာဏား စစ်ေခွးတစ်သုိက် ကေတာ့ ဘီးလူးဆိုင်းတီးလုိ နယ်စပ် တိုင်းရင်းသားေဒသ ြပည်မ ပါမက 

ေကျးရာဇနပုဒ် မကျန် ြပည်သူအုိးအိမ် စပါးကျေီတွပါ မီးိ ဖျက်ဆီးေသာင်းကျန်းလာတဲ့ အခါမှာေတာ့ ြပည်သူ အုိးအိမ်စည်းစိမ်ကုိ 

ကာကွယ်ဖို ခုခံေတာ်လှန်စစ်ကို ဆင်ွဲခဲ့ကတယ်။ ဒီလုိနဲ ၂၀၂၁ ေွဦးကေန စခဲ့တဲ ့ မီးကေတာ့ အရှိန်ဟုန် ြပင်းြပင်းနဲ 

ေတာက်ေလာင်လာခဲ့တာ ဘဝ ဘဝေတွ အားလုံး တစ်ဆစ်ချိး ေြပာင်းလဲခဲ့ရတယ်။ 

 ကန်ေတာ်က ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတစ်ဦး ြဖစ်ပါတယ်။ အကမ်းဖက် စစ်ေခွးတစ်သုိက်ရဲ အာဏားသိမ်းမသာ မရှိခဲ့ရင် ဒီအချနိ်မှာ 

ကန်ေတာ်က တစ်ဆင့်ြမင့်ရာထူး တိုးြမင့်ခံရေတာ့မှာ ြဖစ်သလုိ ိုင်ငံရပ်ြခားမှာေတာင် အထူးတာဝန်တစ်ရပ်ကို ထမ်းေဆာင်ေနရပီ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် အကမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက မတရား အာဏာသိမ်းလုိက်တဲ့ အခါမှာေတာ့ ကန်ေတာ် အှစ်ှစ်အလလ 

မိသားစုနဲအေဝးမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်း ကိးစားခဲ့ရ၊ ေစာင့်ေမာ်ခဲ့ရတဲ့ ရာထူးနဲ ကန်ေတာ့်ဘဝရဲ တက်လမ်းကို စွန်လွတ်ပီး အကမ်းမဖက် 

အာဏာဖီဆန်ေရးလပ်ရှားမ CDM မှာပါဝင်ခဲ့တယ်။ ကန်ေတာ် CDM လုပ်ပီးတဲ့ အခါမှာေတာ့ အားေပးခဲ့ကတဲ့သူေတွ ရှိသလုိ ှ ေခါင်းံ 

ခဲ့ကတဲ့သူေတွလည်း ရှိခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်း အေပါင်းသင်းတစ်ချိက ဟန်ေဆာင် အ ပံးေတွနဲ ခပ်ခွာခွာ ေရှာင်သွားခဲ့ကသလုိ ဘဝတူ 
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မိတ်ေဆွေတွကေတာ့ အရင်ကထက် ပုိလုိေတာင် ခင်မင်ရင်းှီးသွားပီး မရှိအတူ ရှိအတူ မေဝစားေသာက်ကရင်း စကားေတွေဖာင်ဖဲွလုိ 

ဒုကဆိုတဲ့ မီးကိုအတူငိမ်းလုိ စည်းလုံးခဲ့ကတယ်။  

 တစ်ချနိ်က ေရထီးေဆာင်းခဲ့တဲ့ ဘဝကိုေမ့ထားပီး ေနပူပူမှာ ေခးတီးတီးကျေအာင် မိသားစု အတွက် ုန်းကန်ရင် ေတာ်လှန်ေရး 

အတွက် ိုင်ရာဝန်ကူကာထမ်းလုိ ဘဝတူ CDM ဝန်ထမ်း ေတွကို ေစာင့်ေရှာက်ရင်း အချနိ်ကာလ တစ်ခုကို ြဖတ်သန်း ခဲ့ရတယ်။ CDM 

ဝန်ထမ်းဆိုေတာ့ လစာကမရ ေထာက်ပံ့ေကးဆိုတာ ေရြပည်ေတာ်ေမာ်တိုင်းေဝးလုိ ရှိတာေလးကို ေပါင်ှံ ေရာင်းချ ရလာတဲ့ ေငွ (၅၀)

တန် (၁၀၀)တန်ေတာင် ကျစ်ကျစ်ပါေအာင်ဆုတ်ကိုင်ရင်း အရင်က ကိုင်ခဲ့တဲ့ ပိုက်ဆံအိတ် အေဟာင်းေလးကို ြမင်ေယာင်မိေတာ့ တစ်ချနိ် 

က (၅၀၀၀) တန် (၁၀၀၀၀) တန်ကလဲွရင် မထည့် (၁၀၀၀)တန်ဆို မကိုင်တဲ့ ဘဝကို ြပန်ေတွးကာ ပံးမိခဲ့တာမှန်ေပမယ့် ေန င်တရစရာ 

အေကာင်းမရှိပါ ဘဝတစ်ဆစ်ချိးေြပာင်းခဲ့ပီေလ ကိုယ့်ရဲ ယုံကည်ချက်က ခိုင်မဲေနခဲ့ပါပီ။ 

 ၂၀၂၂ခုှစ်ရဲ ေွဦးကိုေရာက်လာတဲ့ အချနိ်မှာေတာ့ ကန်ေတာ်အပါအဝင် အညာေဒသက ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး ဘဝရဲမုန်တိုင်း 

ုိက်ခက်မ အြပင်းထန်ဆုံးအချနိ်ကုိ စတင်ရင်ဆုိင်ခဲ့ရတယ်။ ဇာတိေြမက အုိမင်းမစွမ်းေတာ့တဲ့ အေဖရဲ အိမ်ေလး စစ်ေခွး 

ဘီလူးတစ်သုိက်ရဲ ဖျက်ဆီးြခင်းကို ခံခဲ့ရလုိ န းခိုစရာမဲ့သွားခဲ့တယ်။ CDM လုပ်ထားယုံနဲ ေတာ်လှန်ေရးဟာ မြပည့်စံု အရာအထင်ဘူးလုိ 

ခံယူမိတဲ့ ကန်ေတာ် စွမ်းေဆာင်ိုင်သမ ဝိုင်းကူရင်း အာဏား စစ်ေခွး တစ်သုိက်ေကာင့် အေဖအုိကိုလည်း မြပစုိုင်သလုိ 

မိသားစုတစ်စုလုံး တစ်ေနရာစီ အပိပိ အကွဲကွဲနဲ ဒုကပင်လယ်ထဲ ေမာ်ေနခဲ့ရတယ်။ 

 အရင်က မိတ်ေဆွသူငယ်ချင်းမက ညီအစ်ကိုလုိေနခဲ့ကတဲ့သူေတွ CDM လုပ်ခါစကစလုိ တချနိ်လုံး အေမးအေခအပျက်ခဲ့ေပမယ့် 

အခုလုိ ဒုကပင်လယ်ထဲ ေမာ်ေနတဲ့အချနိ်မှာ ဖုန်းေလးတစ်ချက်ေတာင် ဆက်ေဖာ်မရေတာ့ ကိုယ်ကေခတာေတာင် မကိုင်ကေတာ့ဘူး 

ေလ ကိုယ်ေတွရဲ ဘဝ တစ်ဆစ်ချိးေြပာင်းလဲသွားခဲ့ပီကိုး။ 

 ဝမ်းနည်းမိတဲ့စိတ် အံကိတ်ကာြဖင့် ဘဝအေြခအေနေတွ ေြပာင်းလုိ အေပျာ်ေတွ ေဝးခဲ့ေပမယ့် ေန င်တဆိုတာ ေဝလာေဝး 

ကိုယ့်ေလာက်ခဲ့တဲ့လမ်း ကိုယ်ေရးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်း ကမ်းတမ်းေပမယ့် မှန်ကန်တယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်နဲ ေလာကဓံကို ေကျာကန်လုိ 

ယုံကည်ရာလမ်း ေြဖာင့်တန်းတန်းလှမ်း ခိုင်မဲတဲ့သံဓိဌာန်ေတွနဲ ေရှသုိသာလှမ်းချရီင်း CDM ဝန်ထမ်းေတွရဲ ဘဝလမ်း တစ်ဆစ်ချိး 

ေြပာင်းလဲကာ “မကာမှီ ေရာင်နီလာေတာ့မည် ြပည်ေတာ်ြပန် ‘ေမာင်.’ခရီး မေဝးေတာ့ပ”ီ။     ။  ….. ….. ….. 

(ေဆာင်းပါး)  

အလုပ်သမားဥပေဒ ဆုိင်ရာြပာန်းချက်များအား အလုပ်သမားဥပေဒဝဘ်ဆုိက် 

(Labour Law Portal) တွင်ဝင်ေရာက်ေလ့လာုိင် 

ေအာက်တုိဘာ ၊ ၁ ရက်  

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန(အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ)မှစီစဥ်ေဆာင်ရက်ထားသည့် အလုပ်သမားဥပေဒဝဘ်ဆုိက်(Labour Law Portal)

တွင် အလုပ်သမားဥပေဒဆိုင်ရာ ြပာန်းချက်များအားဝင်ေရာက်ေလ့လာကည့်ိုင်ပီး ဥပေဒှင့်ပတ်သက်၍ အ ကံေပးချက်များအား 

ေပးပိုိုင်ေကာင်းအသိေပးအပ်ပါသည်။ 

အဆိုပါ Website တွင်အလုပ်သမားန်ကားေရးဦးစီးဌာနဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ လူမဖူလုံေရးဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ အလုပ်ုံှင့်အလုပ်သမား 

စစ်ေဆးေရးဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ အလုပ်သမားေရးရာဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ ြပည်ပအလုပ်အကိုင်စီမံခန်ခွဲေရး ဦးစီးဌာန 

ဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ ကမ်းကျင်မဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနဆိုင်ရာ ဥပေဒများကိုဝင်ေရာက်ဖတ်ေလ့လာိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

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

( သတင်းစဥ် ) 



 

စာမျက်ှ  - 11 

ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေအာက်တုိဘာ ၁ ရက် 

ထုိင်းုိင်ငံ၊ ငါးေသတာစက်ံုမှ အလုပ်ထုတ်ခံရတ့ဲ အလုပ်သမားေတွအတွက်  

ခံစားခွင့်များရရှိေအာင် အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနမှေဆာင်ရက်ခဲ့  

ေအာက်တုိဘာလ ၊ ၁ ရက်  

 ထုိင်းိုင်ငံ၊ စမုပရာကန်ခုိင်၊ ဘန်ေဘာ်နယ်ေြမမှာရှိတဲ့ ငါး ေသတာစက်ုံမှ အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ အလုပ်သမားေတွအတွက် ခံစားခွင့် 

များရရှိေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့တယ်လုိ အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနက စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်မှာ ထုတ်ြပန် 

ခဲ့ပါတယ်။ 

 အဲဒီလုိ ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးရာမှာ အလုပ်ထုတ်တာကို ကိတင်အေကာင်းကားရန် ပျက်ကွက်ြခင်းေကာင့် အလုပ် သမား ၃၈ 

ဦးအတွက် လုပ်ခ လစာနဲ လုပ်သက်အလုိက် နစ်န ေကးေတွ ရရှိရန် အလုပ်ရှင်အား အမ ဖွင့်တာ၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား 

ညိိင်းသေဘာတူမအရ ကျန်အလုပ်သမားများအတွက် အလုပ်ရှင်မှ  ေပး ရန်ကျန်ရှိတဲ့ လုပ်အားခေတွနဲ တရားဝင်အလုပ်ေြပာင်းေရခွင့် 

စာရက်စာတမ်းများ အြမန်ဆံုးရရှိိုင်ေရး ညိိင်းေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့တာေတွြဖစ်တယ်လုိ ဆိုပါတယ်။ 

 ဒါအြပင် အလုပ်ရှင်အား အမဖွင့်ထားတဲ့ အလုပ်သမား (၃၈) ဦးအတွက် တရားဝင်အလုပ်ေြပာင်းေရခွင့်ရ ရှိရန် စမုပရာကန်ခုိင်၊ 

အလုပ်အကုိင်ဌာန(ကျဟာငန်) နဲ ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး ြမန်မာ ိုင်ငံရဲ အေရးေပကာလအေြခအေနမှာ အကူအညီမ့ဲေနတဲ့ 

ထုိင်းိုင်ငံေရာက်ြမန်မာအလုပ်သမားေတွရဲ အလုပ်သမားအကျိးခံစားခွင့်များရရှိေအာင် ပူးေပါင်းေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးတဲ့ စမုပရာကန် 

ခုိင် အလုပ် သမားကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဌာန(ဆာဝါဒီကန်)၊ အလုပ်အကိုင်ဌာန (ကျဟာငန်) နဲ ဝန်ကီးဌာနရဲ တာဝန်ေပးအပ်မအရ 

ညိိင်းေြဖရှင်းေပးတဲ့ ကိုရဲမင်း (AAC အဖွဲ) နဲ ဦးသက်ပိုင်မင်းတိုကို အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနမှ မှတ်တမ်း 

တင်ဂုဏ်ြပေကာင်းလည်း ေဖာ်ြပထားပါတယ်။ 

 အေရးေပကာလ အေြခအေနမှာ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ြမန်မာအလုပ်သမားေတွရဲ အလုပ်သမားအခွင့် အေရးချိးေဖာက်ခံရမေတွ၊ 

အကျိးခံစားခွင့်ေတွရရှိေအာင် တတ်ိုင်တဲ့ဘက်မှ ကူညီေဆာင်ရက်ေပးိုင်ေရးအတွက် တိုင်ကားေရးယယား ဖွင့်လှစ်ပီး ကူညီေဆာင် 

ရက် ေပးေနတယ်ဆိုပီးေတာ့လည်းအလုပ်သမား ဝန်ကီးဌာနရဲ ထုတ်ြပန်ချက်မှာထည့်သွင်းေရးသားထားသည်။  

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

 

ကေလးသူငယ်များ၏ အေပ ရက်စက်ကမ်းကတ်စွာ ပစ်မှတ်ထား တုိက်ခိုက်သည့် 

စစ်ရာဇဝတ်မများအတွက် တရားမတမ ေဖာ်ေဆာင်ေရးတွင်ုိင်ငံတကာမှ အားြဖည့်ပံ့ပိုးရန် 

တာဝန်ရှိေကာင်း အမျိးသားညီွတ်ေရးအစုိးရေြပာ 

ေအာက်တုိဘာ ၊ ၁ ရက်  

မေလး စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်ေနကထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် ဒီပဲယင်းမိနယ်တွင် စာသင်ေကျာင်းကို ေလေကာင်းမှ တိုက်ခိုက်မေကာင့် 

ကေလးသူငယ်အများအြပား ေသဆံုး၊ ဒဏ်ရာရမှင့် ပတ်သက်သည့် ထုတ်ြပန်ေကညာချက်ထဲတွင်ကေလးသူငယ်များ၏ ပညာေရး 

အခွင့်အေရး (Right to Education) ကို ဆိုးရားစွာ ချိးေဖာက်ရမ၊ စာသင်ေကျာင်းများကို ရက်စက်ကမ်းကတ်စွာ ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက် 

သည့် စစ်ရာဇဝတ်မများအတွက် တရားမတမ ေဖာ်ေဆာင်ေရးတွင် အားြဖည့်ပံ့ပိုးရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု ပညာေရဝန်ကီးဌာနအမျိးသမီး၊ 

လူငယ်ှင့် ကေလးသူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနလူအခွင့်အေရးဝန်ကီးဌာနတိုကပူးတွဲထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့သည်။ 

အဆိုပါထုတ်ြပန်ချက်ထဲတွင်- ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေနတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဒီပဲယင်းမိနယ်၊ လက်ယက်ကုန်းေကျးရာတွင် 

ေဒသခံများ ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စာသင်ေကျာင်းတစ်ေကျာင်းကို အကမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက ေလေကာင်းမှ တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ 

ပညာသင်ကားေနသည့် ကေလးသူငယ် ၆ ဦး ေသဆံုးခဲ့ပီး၊ ကေလးသူငယ်အများအြပား အြပင်းအထန် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။  

ေလေကာင်းတိုက်ခိုက်ပီးေန က်တွင် အကမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ ေြမြပင်တပ်ဖွဲဝင်များသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကသည့် ကေလးသူငယ်များ 

အပါအဝင် ေကျာင်းတွင်ပိတ်မိေနေသာ ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူများှင့် ဆရာ/ဆရာမ ၂၀ ဦးခန်ကို ဖမ်းဆီး၍ ေရဦးမိနယ်သုိ 

ပိုေဆာင်ခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။  

စာသင်ေကျာင်းများကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ြခင်းသည် လူမဆန်သည့်၊ ကမ်းကတ်သည့် စစ်ရာဇဝတ်မကျးလွန်ြခင်းြဖစ်ပီး အမျိးသား 

ညီွတ်ေရးအစိုးရ လူအခွင့်အေရးဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနှင့် အမျိးသမီး၊ လူငယ်ှင့် ကေလးသူငယ်ေရးရာ ဝန်ကီး 

ဌာနများမှ အြပင်းအထန်တ်ချသည်။ ဖမ်းဆီးထားသည့် ကေလးသူငယ်များှင့် ဆရာ/ဆရာမများကို—>>> စာမျက်ှ  - ၁3 သုိ   
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ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေအာက်တုိဘာ ၁ ရက် 

 

စာမျက်ှ  ၁2 မအှဆက်  မည်သည့်အရာယ်မှ ကျေရာက်ေစြခင်းမရှိပဲ အြမန်ဆံုးြပန်လတ်ရန် လုိအပ်သည်။ 

အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရသည် ဆိုးရားသည့် လူအခွင့်အေရးချိးေဖာက်မများကို အေသးစိတ်မှတ်တမ်းတင်လျက် တရားမတမကို 

နည်းလမ်းအမျိးမျိးြဖင့် ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ရန် တစိုက်မတ်မတ် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။  

ိုင်ငံတကာ အသုိင်းအဝိုင်းအေနြဖင့်လည်း ကေလးသူငယ်များ၏ ပညာေရးအခွင့်အေရး (Right to Education) ကို ဆိုးရားစွာ 

ချိးေဖာက်ရမ၊ စာသင်ေကျာင်းများကို ရက်စက်ကမ်းကတ်စွာ ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်သည့် စစ်ရာဇဝတ်မများအတွက် တရားမတမ 

ေဖာ်ေဆာင်ေရးတွင် အားြဖည့်ပံ့ပိုးရန် တာဝန်ရှိသည် ဟုေဖာ်ြပပါရှိပါသည်။   

( သတင်းစဥ် ) 

နစ်န မများကုိတုိင်ကားသည့်အလုပ်သမားအားစက်ုံမှးှင့်မန်ေနဂျာမှအလုပ်သမားများေရှေခပီး

ဂုဏ်သိကာညိးွမ်းအရှက်ရသည်အထိေြပာဆုိကာရဲှင့်စစ်တပ်တုိင်ဖမ်းမည်ဟုချန်ိး ေြခာက်ခဲ့  

ေအာက်တုိဘာ ၊ ၁ ရက်  

 စက်ုံ၏အလုပ်သမားအခွင့်အေရးချိးေဖာက်မေတွကိုတိုင်ကားတဲ့အမျိးသမီးတဦးကိုစက်ုံမှးှင့်မန်ေနဂျာမှအလုပ်သမားများေရှ

ေခပီးဂုဏ်သိကာညိးွမ်းအရှက်ရသည်အထိေြပာဆိုခဲ့တယ်လုိနစ်န သူအလုပ်သမ၏ေြပာဆိုချက်အရသိရပါသည်။ 

 အဆိုပါစက်ုံဟာရန်ကုန်တိုင်း၊ေရြပည်သာစက်မဇုန်အမှတ်(၃)မှာဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်ေနတာြဖစ်ပီးေတာ့ေနစားလုပ်သား(၂၀၀)

ဝန်းကျင်အမဲတမ်းဝန်ထမ်း(၈၀၀)ဝန်းကျင်စုစုေပါင်းလုပ်သား ၁၀၀၀ ေကျာ်ှင့်လုပ်ကိုင်ေနတဲ့စက်ုံတခုြဖစ်ပါတယ်။ 

 "ကျမကအင်းစိန်မိနယ်စကစအလုပ်သမားုံးမှာစက်ုံရဲအခွင့်အေရးချိးေဖာက်ခံရတာေတွကိုတိုင်တာအ့ဲဒါကိုသူတိုအလုပ်သမား

ုံးကဟာေတွလာစစ်ေတာ့တိုင်တဲ့သူေတွန မည်ေခတယ်အ့ဲဒါကိုမန်ေနဂျာကကျမတိုကိုုံးခန်းေခပီးဘယ်သူတိုင်တာလဲဒီေကာင်ေတွက

လာစစ်ပီးပိုက်ဆံေတာင်းတာနင်တိုအခွင့်အေရးရမှာမဟုတ်ဖူးတိုင်တဲ့ သူကိုအမဖွင့်မယ်ရဲနဲစစ်တပ်ေခပီးဖမ်းခိုင်းမယ်ဆိုပီးေြခာက်တယ် 

ေန က်ရက်ကျေတာ့ ကျမမှန်းသိသွားေတာ့စူပါနဲစာေရးကကျမလုပ်တဲ့ လုိင်းထဲအထိေရာက်လာပီးဖုန်းကို အတင်းဆွဲလုတယ်ပီးေတာ့ 

မန်ေနဂျာုံးေခသွားတယ်"လုိ STUM မှေဖာ်ြပချက်အရသိရသည်။ 

 အထက်ပါနစ်န သူအလုပ်သမမန်ေနဂျာုံးခန်းကိုေရာက်ရှိချနိ်မှာေတာ့မန်ေနဂျာဆိုသူကပါဖုန်းကိုလုယူစစ်ေဆးပီးတိုင်ကားထား

သည်များကိုေတွရှိရသည့်အတွက်အဆိုပါတိုင်ကားချက်များမှာမှန်ကန်မမရှိေကာင်းအလုပ်သမားေတွေရှေြပာဆိုဖိုဖိအားေပးပီးုိင်းစိုင်း

စွာေြပာဆိုခဲ့သည်ဟုလည်းသိရသည် 

 "ကျမကိုဓါတ်ပံုေတွလဲုိက်တယ်တကမာလုံးသိေအာင်အွန်လုိင်းေပ တင်မယ်ချနိ်းေြခာက်တယ် ကျမကအလုပ်သမားေတွ ဒုက 

ေရာက်ေအာင်သက်သက်လိမ်ညာပီး ေြပာတာပါဆိုပီးစက်ုံကရှိသမ အလုပ်သမားေတွေရှမှာဖိအားေပးပီး ေြပာခိုင်းတယ်ကျမကို 

အရှက်ရေအာင်ဂုဏ်သိကာမ့ဲေအာင် ကုိေြပာတာကျမကေတာ့ အလုပ်သမားအခွင့်အေရးချိးေဖာက်ခံရမေတွ အတွက်တိုင်တာြဖစ်တဲ့ 

အတွက်ကျမကမေြပာဘူးသူတိုအ့ဲလုိေြပာတာေတွကိုအ့ဲေနပဲကျမအမသွားဖွင့်လုိက်တယ်"ဟုလုပ်သက်တှစ်ေကျာ်ရှိေနပီြဖစ်တဲ့နစ်န သူ

အလုပ်သမားက STUM သုိေြပာသည်ဟုထုတ်ြပန်ချက်မှာေဖာ်ြပပါသည်။ 

 စစ်ေကာင်စီလက်ေအာက်ခံရဲစခန်းမှာအဆိုပါနစ်န သူအလုပ်သမားဖက်မှတရားလုိြပလုပ်ကာစက်တင်ဘာ၂၂ရက်ေနညေနပိုင်းမှာ

တိုင်ကားခဲ့ေပမယ့်မန်ေနဂျာကြငင်းဆိုခဲ့တယ်လုိလဲသိရသည်အဆိုပါစက်ုံမှာယခင်ကသမဂရှိေပမယ့်ဖိခွဲခံထားရပီးယခုနစ်န သူအလုပ်

သမသည်သမဂြပန်လည်တည်ေဆာက်ရန်ကိးပမ်းေနစဥ်ယခုလုိြဖစ်ရပ်မျိး ကံေတွခဲ့ရတာြဖစ်ပီး Myanmar Lucky စက်ုံဟာ ေဘာင်း 

ဘ ီှင့်အေွးထည်မျိးစံုချပ်တဲ့စက်ုံတခုလဲ ြဖစ်တယ် လုိ သိရသည်။  

( သတင်းစဥ် ) 
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ှစ်နဲချီပီးအုိတီေကးမေပးတ့ဲအြပင်အုိတီေကးေတာင်းတ့ဲအလုပ်သမား ၅၀ ေကျာ် 

ကုိှင်ထုတ်ခဲ့တ့ဲစက်ံုမှထုတ်လုပ်သည့်ဖူဂျဆီပြ်ပာအားြပည်သူများမသံုးစဲွရန်ိးေဆာ်ထား  

ေအာက်တုိဘာ ၊ ၁ ရက်  

 ှစ်နဲချီပီးအုိတီေကးမေပးတဲ့အြပင် အုိတီေကးေတာင်းတဲ့အလုပ်သမား ၅၀ ေကျာ်ကိုှင်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဖူဂျဆီပ်ြပာ စက်ုံထုတ်ကုန် 

ပစည်းများမသုံးစွဲဖို ိးေဆာ်ထားတယ်လုိြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအေထွေထွအလုက်သမားသမဂများအဖွဲချပ် FGWM ၏သတင်းထုတ်ြပန် 

ချက်အရသိရသည် 

 "Fuji ဆပ်ြပာထုတ်လုပ်ေနတဲ့ စက်ုံမှာ အလုပ်သမားေတွကို ခွဲြခားဆက်ဆံပီး စေနေနတိုင်း အုိတီေကး မရပဲ အလုပ် 

လုပ်ေပးရသည်မှာ ှစ်ချရီှိေနပီ၊ကားခဆိုရင် အရင်ကရတယ် အခုမေပးေတာ့ပါဘူး၊ကမ်းကျင်ေကးကိုလဲ ကုန်ေချာထုတ်ေနတဲ့ဘက်က 

အလုပ်သမားေတွနဲ တန်းတူမရပါဘူ၊လုပ်သက်ှစ်ေကးဆိုလဲ အလုပ်စဝင်တည်းက အခုထိမရဘူး၊ ၈ှစ်ထိ အလုပ်သမားေတွ 

လုပ်သက်ေကးကိုခံစားခွင့်မရရှိပါဘူး၊ အ့ဲဒီအတွက် လုပ်သမား ၅ဝ ဦး ၂၁.၉.၂၀၂၂ ရက်ေနက စက်ုံမှးဦးေကျာ်ေကျာ်ေအာင် ဆီကို 

တင်ြပေတာင်းဆုိခဲ့ပါတယ်။ ၃ ရက်ေစာင့်ေပးပါေြပာခဲ့ပါတယ်။၂၃.၉.၂၀၂၂ ရက်ေနမှာ အလုပ်ရှင်ကုိ စာတင်ပီး အလုပ်သမားေတွ၏ 

လက်မှတ်ှင့် ေတာင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်ရပ် ဆြပေတာင်းဆိုတဲ့ အလုပ်သမားေတွကို စက်ုံကေန ှင်ထုတ်တဲ့အထိ ြပလုပ်ခဲ့ 

ပါတယ်လုိ" နစ်န သူအလုပ်သမားများ၏ေြပာကားချက်ကို ြမန်မာိုင်ငံအေထွေထွအလုပ်သမားသမဂများအဖွဲချပ် (FGWM) ကသတင်း 

ထုတ်ြပန်ချက်မှာေဖာ်ြပထားသည် 

 ထုိစက်ုံဟာ ရန်ကုန်တိုင်း ေရြပည်သာ စက်မဇုန် ၂ ကေန င်မင်းသားကီးလမ်းသွယ် ၁ Shwe Thazin Co Ltd စက်ုံ ြဖစ်ပီး Fuji 

ဆပ်ြပာထုတ်လုပ်ေနတာြဖစ်ပီးေတာ့ အလုပ်ရှင်မှာ ြမန်မာ/တုတ် ဖက်စက် ြဖစ်သည်ဟုသိရသည်။  

( သတင်းစဥ် ) 
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လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမေတာ်တဆမေကာင့်လက်သံုးေချာင်းဆုံး ှံးခဲ့သည့် 

ြမန်မာလုပ်သားအမျိးသမီးတဦးနစ်န ေကးရရှိ  

ေအာက်တုိဘာ ၊ ၁ ရက်  

 ထုိင်းိုင်ငံေရာက်ြမန်မာအလုပ်သမတစ်ဦးလုပ်ငန်းခွင်မှာ ထိခိုက်မိပီး လက်သုံးေချာင်းဆံုးံးခဲ့ရာ နစ်န ေကး(၂၈၅၆၉၇) ဘတ် ရရှ ိ

ေအာင် ကိုရဲမင်း(AAC)အဖွဲမှ ကူညီေပးိုင်ခဲ့တယ်လုိ သိရပါသည်။ 

 အမအစပိုင်းမှာ အြခားအဖွဲတစ်ခုထံ အကူအညီေတာင်းခံခဲ့ေပမယ့် အမကို လုိက်ပါေဆာင်ရကေ်ပးြခင်း မရှိတာေကာင့် Ye Min 

AAC အဖွဲထံဆက်သွယ်လာရာ AAC ကိုရဲမင်းအဖွဲရဲထိခိုက်နစ်န ေကးရရှိေရးအစီအစဥ်မှယခုလုိ ေအာင်ြမင်ေစရန် ကူညီိုင်ခဲ့တယ်လုိ 

ကိုရဲမင်း(AAC)ကသူရဲလူမကွန်ယက်စာမျက်ှ ကေနသတင်းထုတ်ြပန်ထပါတယ်။ 

ထုိင်းိုင်ငံ ွမ်ထဘူရီခုိင် ကားပစည်းစက်ုံမှာ အလုပ်လုပ်ေနရင်း ထိခိုက်မိပီး ြမန်မာအမျိးသမီးတစ်ဦး လက်သုံးေချာင်း ဆံုးံး 

သွားတဲ့ ြဖစ်စဥ်ကို စကစလက်ေအာက်ခံဘန်ေကာက်ြမန်မာသံုံးမှ လုိက်ပါကူညီေပးြခင်း လုံးဝမရှိခဲ့ဘူးလုိလဲသိရပါသည်။ 

 ထုိင်းိုင်ငံေရာက်ြမန်မာလုပ်သားများအေနြဖင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပီး ကိုယ်လက်အဂါဆံုးံးြခင်းများ ြဖစ်ေပလာပါက 

အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ ( NUG ) အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန ၊ တိုင်ကားေရးဌာနှင့် ထုိင်းိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ကိုရဲမင်း(AAC)

မဟာမိတ်အဖွဲထံ ဆက်သွယ်အကူအညီေတာင်းခံိုင်ေကာင်းလည်းသတင်းထုတ်ြပန်ချက်မှာေဖာ်ြပပါရှိသည်။  

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

 

ဓါးှင့်အထုိးခံရ၍ေသဆုံးသွားခဲ့ရသည့်ြမန်မာလုပသ်ားေဘာလုံးသမားတစ်ဦးအတွက် 

အမျိးသားညီွတ်ေရးအစုိးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနှင့် AAC ပူးေပါင်းကူညီေပးေန  

ေအာက်တုိဘာ ၊ ၁ ရက်  

 ထုိင်းိုင်ငံ နခွန်ပထုန်ခုိင် စီဆန်ဖန်နယ်ေြမ ကာဆံုံအနီးမှာ လွန်ခဲ့သည့်စက်တင်ဘာလ အတွင်းက ြမန်မာစက်ုံလုပ်သား 

ေဘာလုံး အသင်းေခါင်းေဆာင်တဦးကိုထုိင်းလူမျိးအချိမှဓါးှင့်ထုိးခုတ်မြဖစ်ပွားခဲ့ပီးအဆိုပါြမန်မာလူမျိးမှေသဆံုးသွားခဲ့သည်။ 

 ေသဆံုးသွားခဲ့သည့်ြမန်မာလုပ်သားမှာကိုေဌးလွင်ဦး ခ ကိုဘုလယ် အသက်(၃၂)ှစ်ြဖစ်ပီး စက်ချပ်ုံလုပ်သား တစ်ဦးြဖစ်ကာ 

ေတာ်လှန်ေရးရန်ပံုေငွ ေဘာလုံးပွဲများလုိက်ပါကစားေနေသာ အသင်းေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးြဖစ်သည်ဟုလဲ AAC ၏သတင်းထုတ်ြပန်ချက် 

အရသိရပါသည်။ 

 အထက်ပါေသဆံုးသွားခဲ့သည့်ြမန်မာလုပ်သာယှင့်ပါတ်သတ်၍ NUG အစိုးရအလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနတာဝန်ရှိသူများ၏ တာဝန် 

ေပးအပ်မအရကိုရဲမင်း (AAC)အဖွဲသားများမှန ေရးကို သွားေရာက်၍ ေသဆံုးသူရဲ အမျိးများှင်ေ့တွဆံု အားေပးခဲ့၊ ေသဆံုးနစ်န ေကး 

ခံစားခွင့်ှင့် အမြဖစ်စဥ်ကိုလည်း ဆက်လက်ကူညီေပးသွားဖို တိုင်ပင်ေဆွးေွးခဲ့ပီးကူညီေဆာင်ရက်ေပးခဲ့သည်ဟုလည်းသိရသည်။ 

 "အမြဖစ်စဥ်မှာထုိင်းလူမျိးတစ်ဦးရဲ ေြခေထာက်ကုိ ေစျးဖွင့်ပဲွမှာ ကခုန်ရင်း မေတာ်တဆနင်းမိတာကုိလက်အုပ်ချ ီ ေတာင်းပန်ခဲ့

ေပမယ့် အိမ်အြပန်ထုိင်းလူမိုက်အုပ်စုက ဓါးနဲဝင်ခုတ်ဝင်ထုိးခဲ့တာပါ၊ လက်ရှိဓါးနဲထုိးေသာ တရားခံတစ်ဦးကို ဖမ်းမိထားပီး ကျန်တရားခံ 

များလွတ်ေြမာက်ေနပါေသးတယ်။ 

 အခင်းြဖစ်ပွားတာက နခွန်ပထုန်ခုိင် စီဆန်ဖန်နယ်ေြမ ကာဆံုံအနီးမှာပါ။ လာမယ့် 19.9.2022 ရက်ေန ေနလည်ပိုင်းမှာနခွန်ပ 

ထုန်ဝပ်စံဖစ်ထုိင်းဘုန်းကီးေကျာင်းမှာမီးသဂလ်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်"ဟုAACမှကိုရဲမင်းကသူရဲလူမကွန်ယက်စာမျက်ှ မှာေဖာ်ြပပါသည်။ 

 ဒါအ့ြပင်ထုိင်းေရာက်ြမန်မာလူငယ်များအေနနဲ ထုိင်းလူမျိးအချိှင့် ေရာေထွးယှက်တင်ေနထုိင်မ အေနအထားမှာ သတိထား 

ေနထုိင်ကဖိုနဲထုိင်းလူမိုကေ်တွ အုပ်စုဖွဲေလ့ရှိတဲ့ ပွဲလမ်းသဘင်ေတွကို ေရှာင်ကဖိုကိုရဲမင်းကတိုက်တွန်းထားသည်။ 

 လက်ရှိမှာေတာ့အမအား NUG အစိုးရအလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၏ လဲအပ်မအရ ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်ကိုရဲမင်းဦးေဆာင်ေသာ AAC 

မဟာမိတ်အဖွဲမှ လုိက်ပါေဆာင်ရက်ေပးေနသည်ဟုသိရသည်။ ( သတင်းစဥ် ) 
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ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေအာက်တုိဘာ ၁ ရက် 

 

ထိုင်းုိင်ငံအီလက်ထေရာနစ်စက်ရံမှ အေကာင်းမဲ့အလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရသည့် ြမန်မာအလုပ်သမားများ 

အတွက်အကျိးခံစားခွင့်ဘတ် ၅ သန်းေကျာ် ရရှိေရးကူညီေဆာင်ရက်ေပးုိင်ခဲ့  

ေအာက်တုိဘာ ၊ ၁ ရက်  

 ထုိင်းိုင်ငံ၊ ပထုန်ဌာနီခုိင် နဝနခွန်နယ်ေြမ အီလက်ထေရာနစ်စက်ုံမှ အလုပ်သမားများ အကျိးခံစားခွင့်ဘတ် ၅ သန်းေကျာ် 

ရရှိေရးကူညီေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့တယ်အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနမှစက်တင်ဘာ၁၆ရက်ေနမှာသတင်းထုတ်ြပ

န်ခဲ့ပါသည်။ 

 ထုိင်းိုင်ငံ၊ ပထုန်ဌာနီခုိင် နဝနခွန်နယ်ေြမ အီလက်ထေရာနစ်စက်ုံမှ ြမန်မာအလုပ်သမား (၂၇၀) ဦးအား အေကာင်းမဲ့ အလုပ် 

ထုတ်ခံရေကာင်း အလုပ်သမားများမှ အကူညီေတာင်းခံလာသြဖင့် ၁၃.၉.၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် ထုိင်းိုင်ငံတည်ဆဲ အလုပ်သမား ဥပေဒများ 

ှင့်အညီ ေြဖရှင်းကူညီိုင်ေရးအတွက် အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၏ တာဝန်ေပးအပ်မအရ ကိုရဲမင်း (AAC 

အဖွဲ) မှ ပထုန်ဌာနီခုိင်ရှိ အလုပ်သမားဌာနများ၊ စက်ုံတာဝန်ရှိသူများှင့် ချတိ်ဆက်၍ စက်ုံသုိ သွားေရာက်ကူညီေြဖရှင်းရာ 

ေအာက်ပါအတိုင်း အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား သေဘာတူညီမရရှိခဲ့ပါသည်။ 

 အလုပ်လုပ်ထားသည့် လဝက်စာ လုပ်အားခအြပင် အလုပ်သမားများအား ကိတင်အေကာင်းမကားဘဲ အလုပ်ထုတ်ပယ်သြဖင့် 

ကိတင်အေကာင်းမကားေကး (၁၅) ရက်စာ လုပ်ခ ှင့် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံရသည့် အလုပ်သမားများ၏ လုပ်သက်သည် ရက်ေပါင်း 

(၁၂၀) အထက် ြဖစ်သည့်အတွက် လုပ်သက်နစ်န ေကး (၃၀) ရက်လုပ်ခ ခံစားခွင့် စုစုေပါင်း ဘတ် ၅ သန်းေကျာ် ကို ၁၄.၉.၂၀၂၂ 

ရက်ေနတွင် အလုပ်သမားတစ်ဦးချင်း ခံစားခွင့်အလုိက် ဘဏ်ကတ်များသုိ စက်ုံမှ ေပးပိုေပးမည်ြဖစ်တယ်လုိ သတင်းထုတ်ြပန်ချက် 

တွင်ေဖာ်ြပပါသည်။ 

 ပန်းေရာင်ကတ် အေထာက်အထားများရရှိေရးှင့် စပ်လျဥ်း၍ ၁၉.၉.၂၀၂၂ ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း၊ ကျန် အေထာက်အထား 

စာရက်စာတမ်းကိစများကို ၂၀.၉.၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် လည်းေကာင်း စတင် ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ပထုန်ဌာနီခုိင် 

အလုပ်သမားဌာနှင့် စက်ုံမှချတိ်ဆက်ေပးသည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတွင် လုပ်ကိုင်လုိြခင်းမရှိသည့် အလုပ်သမားများအတွက် 

တရားဝင် အလုပ်ေြပာင်းေရခွင့်ရရှိေရး စာရက်စာတမ်း ကိစများကို စက်ုံမှ တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်သည်ဟုလည်းသိရသည်။ 

 ြမန်မာိုင်ငံ၏ အေရးေပကာလအေြခအေနတွင် အကူအညီမဲ့ေနသည့် ထုိင်းိုင်ငံေရာက် ြမန်မာအလုပ်သမားများ၏ 
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အလုပ်သမားအကျိး ခံစားခွင့်များရရှိေအာင် တာဝန်သိစွာ ပူးေပါင်းေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးသည့် ပထုန်ဌာနီခုိင် အလုပ်သမားဌာနများ၊ 

စက်ုံတာဝန်ရှိသူများှင့် အခက်ခဲမျိးစံုကားမှ ကူညီေပးသည့် ကိုရဲမင်း (AAC အဖွဲ) အား အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမား 

ဝန်ကီးဌာနမှ မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ြပအပ်ေကာင်းေဖာ်ြပသည်။ 

 ထုိအြပင်အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ြပည်သူအစိုးရြဖစ်သည်ှင့်အညီ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ 

ြမန်မာအလုပ်သမားများ၏ အလုပ်သမားအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်ခံရမများကိုေြဖရှင်းေပးရန်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်များ ရရှိေအာင် တတ်ိုင် 

သည့်ဘက်မှ ကူညီေဆာင်ရက်ေပးိုင်ရန်အတွက်ေအာက်ပါ တိုင်ကားေရးယရားများဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ ြပည်တွင်း၊ 

ြပည်ပအလုပ်သမားအခွင့်အေရးချိးေဖာက်မများအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်းများမှတဆင့် ချတိ်ဆက်တိုင်ကား 

ိုင်ပါေကာင်း အများြပည်သူသိရှိိုင်ပါရန် အသိေပးေကညာအပ်သည်ဟုသတင်းထုတ်ြပန်ေကညာချက်မှာထည့်သွင်းေဖာ်ြပပါရှိသည်။   

( သတင်းစဥ် ) 

 

Cartoon Box 

ကာတွန်း - ေဝယ ံ(ေတာင်ကီး)  

ေမတာြဖင့်ကူညီသည် 
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ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေအာက်တုိဘာ ၁ ရက် 

 

အေကာင်းမဲ့အလုပ်ထုတ်ခံရသည့်ြမန်မာလုပ်သား(၂၂၇)ဦးကိစအားအလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနမှ 

တာဝန်ေပးအပ်ထားသည့်ကုိရဲမင်း (AAC) အဖွဲှင့် ဦးသက်ပိုင်မင်းတုိပူးေပါင်းေြဖရှင်းခဲ့  

ေအာက်တုိဘာ ၊ ၁ ရက်  

 ထုိင်းိုင်ငံ၊ နခွန်ပထုန်ခုိင်ရှိ အထည်ချပ်စက်ုံတစ်ခုတွင် MOU အလုပ်သမားများ ဝင်ေရာက်လာမည်ြဖစ်၍ ြမန်မာအလုပ်သမား 

(၂၂၇) ဦးအား အေကာင်းမဲ့ အလုပ်ထုတ်ပစ်ြခင်းကိစေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ပီးစီးြခင်းှင့် ပါတ်သတ်၍ အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ 

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနမှစက်တင်ဘာလအတွင်းကသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ 

 ထုိင်းိုင်ငံ၊ နခွန်ပထုန်ခုိင် (အုန်းုိင်) Big C ကုန်တိုက်အနီးရှိ အထည်ချပ် စက်ုံတစ်ုံတွင် MOU အလုပ်သမား 

ဝင်ေရာက်လာမည်ြဖစ်သည့်အတွက် ယင်းစက်ုံ၌ လက်ရှိ အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနေသာ ြမန်မာအလုပ်သမား (၂၂၇) ဦးအား အေကာင်းမဲ့ 

အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေနရမအေပ ကူညီေြဖရှင်းေပးပါရန် တိုင်ကားလာသြဖင့် အဆိုပါစက်ုံအလုပ်သမားြပဿန များကို တာဝန်ယူ 

ေြဖရှင်းရန် အမျိးသားညီွတ်ေရး အစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ေပးအပ်ထားသည့် ကိုရဲမင်း (AAC) အဖွဲှင့် ဦးသက်ပိုင် မင်း 

တိုသည် နခွန်ပထုန်ရှိ အလုပ်သမားဌာနများှင့် ချတိ်ဆက်၍ ၈.၉.၂၀၂၂ ရက်ေနှင့် ၉.၉.၂၀၂၂ ရက်ေနတိုတွင် ယင်းစက်ုံသုိ 

သွားေရာက်ပီး ေအာက်ပါအတိုင်း ကူညီေြဖရှင်းေပးခဲ့ပါသည်- 

 (က) စက်ုံမှ ကိတင်အေကာင်းမကားပဲအလုပ်ထုတ်သြဖင့် အလုပ်သမား (၁၆၇) ဦး အတွက် (၁၅) ရက်စာ လုပ်ခခံစားခွင့် 

 စုစုေပါင်း (၈၂၉,၁၅၅) ဘတ် ှင့် လုပ်သက် (၁၂၀) ရက်ြပည့်သည့် အလုပ်သမားများ လုပ်သက် နစ်န ေကးများ ခံစားရရှိိုင်ေရး

 အလုပ်သမားကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက် ေရးဌာနမှ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ 

 (ခ) အလုပ်သမားများအား တရားဝင်အလုပ်ေြပာင်းေရခွင့်ရရှိရန် နခွန်ပထုန် ခုိင်၊ အလုပ်အကိုင်ဌာနမှ ကူညီေဆာင်ရက် ေပးမည် 

 ြဖစ်ေကာင်း၊ 

 (ဂ) စက်ုံမှ မကာမီ အလုပ်ထုတ်မည့် အလုပ်သမား (၆၀) ဦးအတွက် စက်ုံတာဝန်ရှိသူများှင့် ညိိင်းရာ အလုပ်သမားများ၏ 

 ဆ အရ အလုပ်တ်ထွက်စာတင်၍ ရက်သတပတ်အတွင်း တရားဝင်အလုပ် ေြပာင်းေရခွင့် (ဘိုင်ကျက်ေအာ်) ရရှိိုင်ေရး 

 သေဘာတူညီမရရှိခဲ့ပါ ေကာင်းှင့် 

 (ဃ) အလုပ်သမားများအေနြဖင့် အလုပ်အကိုင်အခက်ခဲများရှိပါက နခွန်ပထုန် ခုိင် အလုပ်အကိုင်ဌာနမှ ကူညီေဆာင်ရက် 
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ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေအာက်တုိဘာ ၁ ရက် 

ေအာက်တုိဘာ ၊ ၁ ရက်  

 အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန တယ်လီဂရမ် ချန်နယ်စတင်ဖွင့်လှစ်ေကာင်း ြပည်သူများသိေစရန် 

စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်ေနတွင် ဝန်ကီးဌာန လူမကွန်ယက်စာမျက်ှ မှတဆင့် အသိေပးေကညာပီးြဖစ်ေကာင်းသိရသည်။ 

 အဆိုပါတယ်လီဂရမ် ချန်နယ်တွင် လုပ်သား ြပည်သူများ သိသင့်သိထုိက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များအပါအဝင် အမျိးသား 

ညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၏ အသိေပးထုတ်ြပန်ချက်များ၊ ေကညာချက်များကို အချနိ်ှင့်တေြပးညီ ေဖာ်ြပေပးသွား 

မည်ြဖစ်သည်ဟုလည်း ထုတ်ြပန်ချက်တွင်ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားသည်။ 

 သုိြဖစ်ပါ၍ လုပ်သားြပည်သူများအေနြဖင့်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တယ်လီဂရမ် ချန်နယ်မှတဆင့် ဝန်ကီးဌာန၏ သတင်းအချက်အလက် 

များ၊ အသိေပးထုတ်ြပန်ချက်များ၊ ေကညာချက်များ ကိုအချနိ်ှင့်တေြပးညီ ဝင်ေရာက်ဖတ်ိုင်ပ ီြဖစ်သည်ဟုသိရသည်။ 

တယ်လီဂရမ်ချန်နယ် - https://t.me/MoLNUGMyanmar 

 ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်းအမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊အလုပ့သမားဝန်ကီးဌာနမှသတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

 MOU အလုပ်သမားများ ဝင်ေရာက်လာမည်ြဖစ်၍ အေကာင်းမဲ့ အလုပ် ထုတ်ပယ်ြခင်းခံရသည့် အလုပ်သမား (၂၂၇) ဦး၏ 

အလုပ်သမားေရးရာ ကိစရပ်များ ှင့်စပ်လျ်း၍ ထုိင်းိုင်ငံ အလုပ်သမားဥပေဒများှင့်အညီ ကူညီ ေဆာင်ရက်ေပးသည့် နခွန်ပထုန်ခုိင် 

အလုပ်သမားကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဌာန(ဆာဝါဒီကန်)၊ အလုပ် အကိုင်ဌာန(ကျဟာငန်)ှင့် လူမဖူလုံေရးဌာန (ပကန်စခွန်) တိုမှ 

တာဝန်ရှိသူများှင့် ကိုရဲမင်း (AAC)အဖွဲှင့် ဦးသက်ပိုင်မင်းတိုအား အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန မှ 

ေကျးဇူးအထူးတင်ရှိေကာင်းလည်းေဖာ်ြပထားသည်။ 

 ထုိင်းိုင်ငံသုိ MOU အလုပ်သမားေစလတ်ရာတွင် အလုပ်သမား လုိအပ်ချက်ရှိမရှိ စိစစ်မမရှိဘဲ ေစလတ်မည့် Agency အား 

အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနမှ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် ေကာင်း အသိေပးေကညာထားေကာင်း 

လည်း သိရသည်။  

( သတင်းစဥ် ) 

အမျိးသားညီွတ်ေရးအစုိးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန တယ်လီဂရမ် 

ချန်နယ်စတင်ဖွင့်လှစ်ေကာင်းအသိေပးေကညာထားပီးြဖစ်  
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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။ 


