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အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန ကစစီ်ထုတ်ေဝသည့် 
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ထုိင်းုိင်ငံသစ်စက်ံမု ှအလုပသ်မားများအား အလုပထု်တ်နစ်န ေကး အကျိးခစံားခငွ့ ် 

ဘတ် (၁၂) သိန်းေကျာ် ရရှေိအာင် ကူညီေဆာင်ရက်ေပးုိင်ခဲ ့

“ NUG က ကနမ်တုိ ြပည်သူက အသိအမတ်ှြပတ့ဲအစိးုရြဖစတ်ယ်၊ NUG ကုိ ိင်ုငံတကာအစိးုရေတွကား၊ UN Bodies ေတွမာှ 

အသိအမှတ်ြပမရရှဖိို ကနမ်တုိက အစမွး်ကုန ်ကိးစားသွားပါမယ် ” 

ဖိးစ စိုး ( ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂများအဖွဲချပ် (CTUM)၊ လက်ေထာက်အေထွေထွအတွင်းေရးမှး ) 

ိဝုင်ဘာလ ၊ ၁ ရက်  

ထုိင်းိုင်ငံ (ေတာင်ပိုင်း)၊ စူလပ်ဌာေန ခုိင် 

ချိင့်ရာမိ၊ ဖွန်ဖတ်သစ်စက်ုံမှ အလုပ် 

သမားများအား အလုပ်ထုတ် နစ်န ေကး 

အကျိးခံစားခွင့် နစ်န ေကးေငွ ဘတ် (၁၂) 

သိန်းေကျာ် ရရှိေအာင် ကူညီေဆာင်ရက် 

ေပးိုင်ခဲ့တယ်လုိ အမျိးသားညီွတ်ေရး အ 

စိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနမှ သတင်း 

ထုတ်ြပန်ထားပါတယ်။ 

ထုိင်းိုင်ငံ (ေတာင်ပိုင်း)၊ စူလပ်ဌာေနခုိင် 

ချိင့်ရာမိ၊ ဖွန်ဖတ်သစ်စက်ုံမှာ အလုပ်ရှင် 

အသစ်ေြပာင်း၍ အလုပ်သမား (၁၁၀)ဦးကို 

၂၈.၉.၂၀၂၂ ရက်ေနမှ စ၍ အလုပ်ထုတ်ပီး 

နစ်န ေကးေငွများမရရှိေကာင်း တိုင်ကား 

 လာသြဖင့် အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ 

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၏ တာဝန်ေပး 

အပ်မအရ ကိုရဲမင်း တာဝန်ခံဦးေဆာင်ေသာ 

AAC မဟာမိတ်အဖွဲ မှ ၆.၁၀.၂၀၂၂ ရက်ေန 

တွင်စူလပ်ဌာနီခုိင်အလုပ်သမား ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ေရးဌာန —>>> စာမျက်ှ  - ၃ 

“ အလုပ်သမားလူတနး်စား အာဏာရရှေိရးအတွက် တုိက်ပွဝဲင်ေနတ့ဲ ေတာ်လှနေ်ရးတရပ ်မဟုတ်ေပမယ့်လည်း  

အလုပ်သမားေတွကေတာ့ ေရှတနး်ကေနေရာ ကီးမားတ့ဲ ထုထည်အေနနဲေရာ ပါဝင်ေနဆဲပါ ဒါေကာင့် အလုပ်သမားထုအေနနဲ  

ထိခိက်ုနစန် မဟာ ပိမုိုကီးမားပါတယ် ” 

ဦးေကျာ်နီ ( ဒုတိယဝန်ကီး၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန ) 

NUG အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန ဒဝုန်ကီးအား ိင်ုငံတကာအလုပ်သမားသမဂများအဖွဲချပ ်(IUF) က Award for Courage ဆုချးီြမင့် 

လုပ်ငနး်ခင်ွအတွင်းကခွြဲခားဆက်ဆံဖိှပ်ိမများက ဘယ်ကုိဥးီတည်ေနလဲ  ၁၄ 

၁၈ 

၁၀ 

၇ 



 

စာမျက်ှ  - 2 

ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာ ၁ ရက် 

 

 

အထူးဝမ်းနည်းေကကဲွြခင်း 

 

 အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အပါအဝင် အာဏာရှင်အဆက်ဆက်အားတရားနည်းလမ်း တကျဓမှင့်တွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါေသာ ြမဝတီ 

မင်းကီး ေကျာင်းတိုက်ဆရာေတာ် အရှင်အရိယာဝံသာဘိဝံသ ဘဝနတ်ထံပျံလွန်ေတာ်မူသွားသည့်အတွက် မိမိတို ေွဦးလုပ်သား အယ်ဒီ 

တာအဖွဲမှ ေတာ်လှန်ေရးအတွက် အစားထုိးမရသည့်ပုဂိလ်တဦး ဆံုးံးရသည်ဟုမှတ်ယူပီး အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း မှတ်တမ်း 

တင် ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

 

ေွဦးလုပ်သား(အယ်ဒီတာအဖဲွ)  

 

“ ဓမနဲ အဓမမှာ ဓမဘက်ကမရပ်တည်ရင် လူတန်ဘိုးကျတယ် ” 

ြမဝတီမင်းကီးဆရာေတာ်၏ မိန်ကားချက် 
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ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာ ၁ ရက် 

စာမျက်ှ  - 3 

စာမျက်ှ  1 မအှဆက်  သုိ (ဆာဝါဒီကန်) ှင့် ချတိ်ဆက်၍ သွားေရာက်ကူညီခဲ့ရာ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားများ ညိိင်း၍ အလုပ်သမား 

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဌာန (ဆာဝါဒီကန်) ေရှေမှာက်တွင်ှစ်ဘက် သေဘာတူစာချပ်ချပ်ဆို၍ေအာက်ပါအတိုင်း ေြဖရှင်းေဆာင်ရက် 

ိုင်ခဲ့ပါသည်ဟုသိရသည်။ 
 

(က) လုပ်သက် (၆)ှစ် အထက်ရှိ အလုပ်သမား (၂၀) ဦးအား တစ်ဦးလင် (၃၀၀၀၀) ဘတ် န်းြဖင့် (၆၀၀၀၀၀) ဘတ်၊ လုပ်သက် (၅)

ှစ်အထက်ရှိ အလုပ်သမား (၃၀) ဦးအား တစ်ဦးလင် (၁၅၀၀၀) န်းြဖင့် (၄၅၀၀၀၀) ဘတ်၊ လုပ်သက် (၁) ှစ် မှ (၃) ှစ် ကား ရှိ 

အလုပ်သမား (၁၀) ဦးအား တစ်ဦးလင် (၁၀၀၀၀) န်းြဖင့် (၁၀၀၀၀၀) ဘတ်၊ လုပ်သက် (၄) လ မှ (၁) ှစ်ေအာက် အလုပ်သမား (၂၀) ဦး 

အား တစ်ဦးလင် (၅၀၀၀) ဘတ် န်းြဖင့် (၁၀၀၀၀၀) ဘတ် စုစုေပါင်း (၁၂၅၀၀၀၀) ဘတ်ကို ၁၄.၁၀.၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် 

အလုပ်သမားများသုိ ေပးေချမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

(ခ) လုပ်သက် (၄) လ ေအာက် အလုပ်သမား (၃၀) ဦး မှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ်(ပန်းေရာင်ကတ်)စာရင်း တင်ထားပီးြဖစ်၍ 

အလုပ်ရှင်မှ တရားဝင် အလုပ်ေြပာင်းေရ လုပ်ကိုင်ခွင့်စာရက်စာတမ်း (ကျန်ေအာ်) ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်းလည်း သတင်းထုတ်ြပန် 

ချက်မှာေဖာ်ြပပါရှိပါတယ်။ 
 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ အေရးေပကာလအေြခအေနတွင် အကူညီမဲ့ေနသည့် ထုိင်းိုင်ငံေရာက် ြမန်မာအလုပ်သမားများ၏ အလုပ်သမားအကျိး 

ခံစားခွင့်များရရှိေအာင် ပူးေပါင်းေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးသည့် စူလပ်ဌာနီခုိင် အလုပ်သမားကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဌာန(ဆာဝါဒီကန်) 

ှင့် ဝန်ကီးဌာန၏ တာဝန်ေပးအပ်မအရ ညိိင်းေြဖရှင်းေပးသည့် ကိုရဲမင်း တာဝန်ခံဦးေဆာင်ေသာ AAC မဟာမိတ်အဖွဲအား 

အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနမှ မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ြပအပ်ပါသည်ဟုဆုိသည်။ အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ 

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ြပည်သူအစိုးရြဖစ်သည်ှင့်အညီ အေရးေပကာလ အေြခအေနတွင်လည်း ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ြမန်မာ 

အလုပ်သမားများ၏ အလုပ်သမားအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်ခံရမများ၊ အကျိးခံစားခွင့်များရရှိေအာင် တတ်ိုင်သည့်ဘက်မှ အကူအညီေပး 

ိုင်ေရးအတွက် တိုင်ကားေရးယရားဖွင့်လှစ်၍ ကူညီေဆာင်ရက်ေပးေနပါေကာင်း အများြပည်သူသိရှိရန် ေကညာအပ်ပါသည် ဟုလည်း 

ထုတ်ြပန်ေကညာချက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

ေတာ်လှန်ေရးအသိတရားြဖင့်စစ်ေကာင်စီလုပ်ရပ်များတွင်လုံးဝမပါဝင်၊ မပူးေပါင်းကဖိုလိုအပ ်

စစ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်း ြပည်တွင်းကလုပ်သားများအေရးလပ်ရှားေနတဲ့ သမဂအဖွဲဝင်ေတွ၊ သမဂများအဖွဲချပ်က ေခါင်းေဆာင် 

ေတွ ကို အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကသဲကီးမဲကီးလုိက်လံရှာေဖွဖမ်းဆီးခဲ့ပီး၊ ဖမ်းဆီးမရခဲ့တဲ့သူေတွကိုေတာ့၁၂၄(က)လုိြပင်းထန်တဲ့ပုဒ်မေတွ 

အပါအဝင်အမျိးမျိးေသာမတရားပုဒ်မေတွတပ်ခဲ့ပါတယ်။ အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲအေတွးကေတာ့ လုပ်သားထုအခွင့်အေရးမရေလ၊ လုပ် 

သားထုအခွင့်အေရးအတွက် ေဆာင်ရက်ေပးမမရှိလျင်၊ လုပ်သားေတွရဲအေထွေထွ ဘဝကပ်တည်းမယ်၊ လုပ်သားေတွကပ်တည်း လာရင် 

ြပည်သူေတွလဲကပ်တည်းပီး စာဝတ်ေနေရးေြဖရှင်းေနရတာနဲတင် ေတာ်လှန်ေရးကိုအာံုစိုက ် မလာိုင်ေအာင်ပါ။ ဒါဟာစစ်အုပ်စုအ 

ဆက်ဆက် အသုံးြပလာတဲ့ေတာ်လှန်ေရးကိုဇက်ခွံတဲ ့နည်းန တရပ်ဆိုလဲမမှာပါဘူး။ ဒါေတွဟာ ရှစ်ေလးလုံးြပည်သူအေရးေတာ်ပံုကီးကို 

ဖိခွင်းရာမှာေရာယခု၂၀၂၁စစ်အာဏာရှင်ေတာ်လှန်ေရးကာလမှာေရာသမဂေတွကိုအသဲအသန်ဖိခွင်းခဲ့တာတခုထဲနဲတင်မျက်ဝါးထင်ထင်

ေတွြမင်ိုင်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့်ယခုလုိအဖက်ဖက်ကံးေနတဲ့စစ်ေကာင်စီဟာဟန်ြပ အခွင့်အေရးေတွနဲလူထုကုိသူတိုအလုိကျြပလုပ်မယ့် 

ေရးေကာက်ပွဲအတွက်ေချာ့တလီေချာက်တလှည့်ြပန်လုပ်လာတာကိုေတွေနရပါတယ်။ သိန်းေပါင်းများစွာေသာအစိုးရဝန်ထမ်းေတွဟာ မိ 

မိတိုရဲဘဝေတွ၊ အသက်ေတွ၊ မိသားစုေတွ ကိုစွန်လတ်ပီးယေနအချနိ်အထိအနစ်အန ခံေနကရတာဟာ လူသတ်၊ အကမ်းဖက် စစ် 

ေကာင်စီနဲလုံးဝမပူးေပါင်းလုိတဲ့ စိတ်တခုထဲနဲြပည်သူဖက်ကိုရပ်တည်ခဲ့ကတာပါ။ ဒါေကာင့်စစ်ေကာင်စီနဲပူးေပါင်းတာဟာြပည်သူေတွ၊ 

CDMဝန်ထမ်းေတွကို တနည်းတဖံုအားြဖင့်ေစာ်ကားလုိက်တာြဖစ်တဲ့ အတွက်ေတာ်လှန်ေရးအသိ၊ ေတာ်လှန်ေရးသတိြဖင့် ေဆာင်ရက်ကဖို 

တိုက်တွန်းလုိက်ရပါတယ်။  

တုိင် ကားေရးယရားက  

(အမျိးသားညီွတ်ေရးအစုိးရ၊ အလပု်သမားဝန်ကီးဌာန) 

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ(သေဘာသား) အလပု်သမားအခွင့အ်ေရးချိးေဖာက်ခံရမများအတွက်  

complaint-mol.nugmyanmar.org သုိတုိက်ုိက်ေပးပိုတုိင်ကားုိငပ်ါသည်။ 

(အယ်ဒ့ီတာအာေဘာ်) 
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NUG အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနတာဝန်ရှိသူများှင့် AAC ကုိရဲမင်းအဖွဲသည ်အေကာင်းမဲ့ 

အလုပ်ထုတ်ခံရသည် ့ြမန်မာလုပ်သားများအတွက် ကူညီေဆာင်ရက်ေပးေန  

ိဝုင်ဘာ၊ ၁ ရက်  

ြမန်မာလုပ်သား ၆၃ ဦးအတွက် ထုိက်သင့်ေသာ ခံစားခွင့်များ ရရှိေစရန် NUG အလုပ်သမားဝန်ကီး ဌာနတာဝန်ရှိသူများှင့် အတူ AAC 

ကိုရဲမင်းအဖွဲမှကူညီေဆာင်ရက်ေပးေနတယ်လိုကိုရဲမင်းကသူရဲလူမကွန်ယက်စာမျက်ှ ကေနတဆင့်သတင်းထုတ်ြပန်ပါတယ်။ 

ယခု ၁၈ ရက်ေနက ကုိရဲမင်း ဦးေဆာင်ေသာ AAC မဟာမိတ်အဖဲွ၊ NUG အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန ြပည်ပလုပ်သားစီမံခန်ခွဲေရး ဦးစီးဌာနမှ 

ဦးေဝလင်းေမာင်ှင့် အြခားမိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းတိုပူးေပါင်း၍ အေကာင်းမဲ့ အလုပ်ထုတ်ခံရေသာ ြမန်မာလုပ်သား ၆၃ ဦးအတွက် အဆင်

ေြပေအာင် ညိိူင်းေြဖရှင်းမေပးသည့် အလုပ်ရှင်အား ထုိင်းဥပေဒပါအတိုင်း တရားစွဲဆိုအမဖွင့်ေပးိုင်ခဲ့တယ်လုိသိရပါသည်။  

အမျိးသားညီွတ်ေရး အစိုးရအလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်လည်း ြပည်တွင်းြပည်ပလုပ်သားများအခွင့်အေရးဆံုးံး နစ်န မများ 

အတွက် တိုင်ကားေရးယရားကဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ပီး ေြဖရှင်းေပးလျက်ရှိေနသည်ဟုသိရသည်။ 

တုိင်ကားေရးယရားပိုမိုေကာင်းမွန်လာေစရန်ြပည်သူအ ကံြပချက်များေတာင်းခံထား 

ိဝုင်ဘာ၊ ၁ ရက်  

အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၏ တိုင်ကားေရးယရားကပုိမုိေကာင်းမွန်လာေစရန် ရည်ရယ်ပီး ြပည်သူများ 

ထံမှေဝဖန်အ ကံြပချက်များကို 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/ 
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ိဝုင်ဘာ၊ ၁ ရက်  

ကုန်စည်ေစျးန်းကီးြမင့်လာတာနဲအမစားဝတ်ေနေရးအခက်အခဲေတွြဖစ်ေပလာတဲ့အတွက်အေြခခံလုပ်ခလစာကျပ် ၄၈၀၀ ကေန 

၈၀၀၀ ကိုတိုးြမင့်ေပးဖိုေတာင်းဆိုညိိင်းရာမှမေြပလည်၍ြမန်မာေပါင်ချနိ်ဖိနပ်စက်ရံမှလုပ်သားတေထာင်ေကျာ်ဟာ ေအာက်တိုဘာ ၂၅ 

ရက်ေနမှာဆြပခဲ့ ကပါတယ်။ 

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေရြပည်သာမိနယ် သာဓုကန်စက်မဇုန် (၁)၊ အမှတ် (၄)လမ်း ခံအမှတ် (၁၁၂/၁၂၁) ရှိ Myanmar Pou Chen 

Company စက်ုံအလုပ်သမား သမဂ အဖွဲအစည်းမှ တစ်ေနလုပ်ခ ၄၈၀၀ ကျပ်မှ မတေသာ လစာ သုိ တိုးြမင့် ေပးပါရန် (၅.၉.၂၀၂၂) 

ရက်ေနတွင် စက်ုံ SD ဌာနသုိ တင်ြပေတာင်းဆိုခဲ့ေသာ်လည်း ၂၄.၉.၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် စက်ံုမှ ေဈးဝယ်ကဒ်များေပးရန်သာ 

ဆံုးြဖတ်ခဲ့ပီး သမဂအဖွဲေခါင်းေဆာင်များှင့် ညိိင်းြခင်းမျိး မရှိေသးေသာေကာင့်အလုပ်သမား သမဂအဖွဲမှ စုေပါင်း ေတာင်းဆိုြခင်းမျိး 

ြပလုပ်သွားမှာြဖစ်တယ်လုိ စက်ုံသမဂရဲထုတ်ြပန်ချက်အရသိရသည်။ 

"လုပ်အားခခိုးယူတယ်ဆိုတာက အမှန်တကယ်ရရှိရမယ့် လုပ်အားခကို မေပးပဲထားြခင်းကို ဆိုလုိတာြဖစ်တယ်။ လုပ်အားခ ေခါင်းပံုြဖတ် 

ြခင်းလုိလည်း ေြပာလုိရတယ်။ ေခါင်းပံုြဖတ်ခံထားရတဲ့ မိမိလုပ်အားခကို ြပန်လည်ေတာင်းဆိုြခင်းဟာ အလုပ်သမားတိုင်း မှာပါရှိပီး အခွင့် 

အေရးတခုြဖစ်တယ်။ မိမိ၏ အခွင့်အေရးကို ကာကွယ်တာလဲြဖစ်တယ်လုပ်အားခ တိုးြမင့်ဖိုေတာင်းဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ မိမိ၏ လုပ်အားခနဲ 

ကိုက်ညီတဲ့ လုပ်ခ လစာေပးရန်အတွက် ေဆွးေွးညိိုင်းဖို ကမ်းလှမ်းတာကိုြငင်းပယ်ြခင်းြဖင့် တံုြပန်ခဲ့တာမိုလုိ ြမန်မာေပါင်ချနိ် အလုပ် 

သမား တိုရဲ လုိလားချက်အသံကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကားိုင်ေအာင် လုပ်ဖိုအတွက် အသံကျယ်ကျယ်နဲ အားလုံးကားေအာင် လုပ်ရမယ့် 

အချနိ်ေရာက်ပီ" လုိ ေပါင်ချနိ်စက်ုံလုပ်သားသမဂကထုတ်ြပန်ထားပါတယ်။ 

ဆက်လက်ပီး လက်ရှိြဖစ်ေပေနသည့် ကုန်ေဈးန်းကီးြမင့်မ ေကာင့် တစ်ေနလုပ်ခလစာ ၄၈၀၀ ကျပ်သည် မေလာက်ငှေကာင်း ှင့် 

ေလာက်ငှမည့် လစာတစ်ခုတိုးြမင့်သတ်မှတ်ေပးဖုိ စက်ုံတိုင်းမှအလုပ်သမားများ အေနြဖင့်  စုေပါင်းေတာင်းဆုိသွားကရန်လည်း 

တိုက်တွန်းထားသည်။ 

"ဆီငါးဆယ်သားဖိုးေလာက်ပဲရှိတဲ့တရက်တာ လုပ်ခလစာနဲကျမတိုရပ်တည်လုိမရေတာ့လုိအခုလုိ လုပ်ခလစာတိုးြမင့်ေပးဖိုေတာင်းဆို 

တာြဖစ်တယ်" လုိ အဆိုပါစက်ုံမှလုပ်သားတဦးက မှတ်ချက်ြပထားပါတယ်။ 

ေရြပည်သာမိနယ်တွင် ကုန်ေဈးန်းကီးြမင့်မ၊ အေဆာင်ေနအခန်းခကီးြမင့်မ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှင့် လုယက်မများ ဆက်တိုက် ကံ 

ေတွ ေနရမေကာင့် အလုပ်သမားများစားဝတ်ေနေရး အလွန်ခက်ခဲလက်ရှိေနပီး အနည်းစုမှာ တိုင်းတပါးသုိထွက်ခွါကရန်သာ စီစ် 

ေနကရေကာင်းလည်း သိရသည်။ 

ယခုလုိလုပ်သားများ၏ နစ်န မများအေပစစ်ေကာင်စီလက်ေဝခံ အလုပ်သမားန်ကားေရးဦးစီးဌာနမှ မသိကျိးကံြပေနေကာင်း၊ 

တာဝန်ယူ ေြဖရှင်းေပးြခင်းမရှိေကာင်းလဲသိရသည်။ 

အေြခခံလုပ်ခလစာတုိးြမင့်ေပးေရးညိိင်းမအဆင်မေြပ၍ ြမန်မာေပါင်ချန်ိဖိနပ်စက်ံုမှ 

လုပ်သားတေထာင်ေကျာ်ဆြပ  



 

စာမျက်ှ  - 7 

ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာ ၁ ရက် 

 

“ အလုပ်သမားလူတန်းစား အာဏာရရှိေရးအတွက် တုိက်ပွဲဝင်ေနတ့ဲ ေတာ်လှန်ေရးတရပ် မဟုတ် 

ေပမယ့်လည်း အလုပ်သမားေတွကေတာ့ ေရှတန်းကေနေရာ ကီးမားတ့ဲ ထုထည်အေနနဲေရာ 

ပါဝင်ေနဆဲပါ ဒါေကာင့် အလုပ်သမားထုအေနနဲ ထိခိုက်နစ်န မဟာ ပိုမိုကီးမားပါတယ် ” 

ယခုလက်ရှိေတာ်လှန်ေရးကာလအတွင်းအမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရအလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၏ေဆာင်ရက်ချက်များှင့်လုပ်သားအေရး

သိရှိလုိသည့်အေကာင်းအရာများှင့်ပါတ်သတ်ပီးေွဦးလုပ်သားသတင်းလာမှဒုတိယဝန်ကီးဦးေကျာ်နီှင့်ေတွဆုံေမးြမန်းချက်များကုိြပန်

လည်ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။  

 

ေဥွးီလုပ်သား- ြပည်တွင်းေရာ၊ ြပည်ပေရာတိုင်ကားေရးယရားကကလဲ ေဆာင်ရက်ေနတာကာပီဆိုေတာ့ ပထမဦးဆံုးသိချင်တာက 

ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ ခရီးေရာက်ေနပီလဲခင်ဗျ 

 

ဥးီေကျာ်န-ီ တိုင်ကားယရားကို လာေရာက်တိုင်ကားထားတဲ့ အမေတွ ရှိသလုိ ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေနတာေတွလည်း ရှိေနပါပီ။ ေြဖရှင်း 

ေပးေနတာေတွကိုလည်း တိုင်ကားယရားမှာ အမဲေဖာ်ြပထားပါတယ်။ 

 

ေဥွးီလုပ်သား- တိုင်ကားေရးယရား ကိုလာေရာက်တိုင်ကားလာတဲ့ လုပ်သားေတွအတွက်ေရာ ဘယ်လုိကူညီေဆာင်ရက် ေပးေနပါသလဲ 

 

ဥးီေကျာ်န-ီ တိုင်ကားယရားမှာ လာေရာက်တိုင်ကားတဲ့အမေတွအေပမူတည်ပီး ကူညီေြဖရှင်းလုိရသေလာက် ကူညီေြဖရှင်းေပးေနပါ 

တယ်။ ြပည်တွင်းမှာေတာ့ မိမိတိုရဲ ကူညီေြဖရှင်းမေတွကို ေဖာ်ြပလုိမရပါဘူး။ ြပည်ပအလုပ်သမားေြဖရှင်းမေတွကိုေတာ့ ေဖာ်ြပေပးေန 

ပါတယ်။ ကျေန ်တို အစိုးရအေနနဲက ိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ြပေရးမှာ ကိးစားေနဆဲကာလပဲရှိေနပါေသးတယ်။ ဒါေကာင့် အလုပ် 

သမားေရးရာ ြပဿန ေတွကို ေြဖရှင်းေပးရာမှာလည်း အများကီးအခက်အခဲေတွ ရှိေနပါတယ်။ ဒါေကာင့် အလုပ်သမားေရးရာ 

အကူအညီေပးေနတဲ့ အဖွဲအစည်းေတွနဲ တွဲဖက်ေဆာင်ရက်ေနရပါတယ်။ 

 

ေဥွးီလုပ်သား- ေွဦးေတာ်လှန်ေရးကာလမှာလုပ်သားထုရဲ အခန်းကကလဲေတာ်ေတာ်ေလးကို အေရးကီးတဲ့အပိုင်းက ပါဝင်ေနေတာ့ 

ဝန်ကီးဌာနအေနနဲ လုပ်သားထုရဲေွဦးေတာ်လှန်ေရးကာလအတွင်း နစ်န မေတွဆံုးံးမေတွအေပမှာေရာဘယ်လိုြပင်ဆင်ထားပါသလ ဲ

 

ဥးီေကျာ်န-ီ ကျေန ်တိုိုင်ငံက ဆင်းရဲတဲ့ိုင်ငံပါ။ အလုပ်သမားိုင်ငံပါ။ ခုေတာ်လှန်ေရးမှာလည်း လုပ်သားထုရဲ ပါဝင်မအခန်းကက 

အရမ်းကိုကီးမားလှပါတယ်။ ဒါေကာင့်လည်း နစ်န ဆံုးံးမေတွရှိေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ကျေန ်တို ဝန်ကီးဌာနအေနနဲလည်း 

အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီးဦးေကျာ်နီှင့် ေတွဆံုေမးြမန်းြခင်း 
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အလုပ်သမားထုရဲ လုပ်အားစွမ်းရည် တိုးတက်ေရး၊ အလုပ်အကုိင်ဖန်တီးိုင်ေရး၊ အလုပ်သမားအခွင့်အေရးတိုးတက်ရရှိေရး တိုအတွက် 

အခုကတည်းက စတင်ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။  

 

ေဥွးီလုပ်သား- ပီးေတာ့လုပ်သားသမဂေတွအပါအဝင် ြပည်တွင်းြပည်ပလုပ်သားအဖွဲအစည်းေတွ နဲေရာဝန်ကီးဌာန အေန နဲပူးေပါင်း 

ေဆာက်ရက်မေတွကဘယ်ေလာက် အတိုင်းအတာအထိရှိေနပီလုိေြပာလုိရမလဲ 

 

ဥးီေကျာ်န-ီ ြပည်တွင်းြပည်ပအလုပ်သမားအဖွဲအစည်းေတွ သမဂေတွနဲ လက်တွဲေဆာင်ရက်ေနတာေတွ ရှိပါတယ်။ အလုပ်သမားြပဿန  

ေြဖရှင်းေရး၊ ေတာ်လှန်ေရး၊ စတဲ့ကိစေတွမှာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။ 

 

ေဥွးီလုပ်သား- ILO နဲဆက်ဆံေရးကေရာဘယ်အတိုင်းအတာအထိေြပာလုိရမလဲ 

 

ဥးီေကျာ်န-ီ အုိင်အယ်လ်အုိ ကဖွဲစည်းထားတဲ့ စံုစမ်းစစ်ေဆးေရးေကာ်မရှင်နဲ အလုပ်သမားအခွင့်အေရးကိစေတွ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေန 

တာကလဲွရင် အြခားကိစေတွကို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ မရှိေသးပါဘူး။ ကျေန ်တိုဘက်ကေတာ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ဖို အမဲကမ်းလှမ်းေန 

ပါတယ်။  

 

ေဥွးီလုပ်သား- OERC ကတ်ထုတ်ေပးေရးကိစေတွကေရာ ေမာ်ေနတဲ့အလုပ်သမားေတွကလဲ ေမာ်ေနကေတာ့ ဘယ် အတိုင်းအတာ 

အထိလုပ် ေဆာင်ထားပါသလဲ  

 

ဥးီေကျာ်န-ီ OERC ကိစကို ကျေန ်တိုက မေလးရှားိုင်ငံမှာ ကနဦးစတင်ေဆာင်ရက်ဖို စီစ်ထားပါတယ်။ ဒီလုိေဆာင်ရက်တဲ့အခါမှာ 

မေလးရှားအစိုးရရဲ သေဘာတူညီချက်ရရှိဖိုအတွက်ကိုလည်း ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။ သုိေသာ်လည်း မေလးရှားိုင်ငံရဲ 

ိုင်ငံေရးအေြပာင်းအလဲေကာင့် မေမာ်လင့်ဘဲ ကာြမင့်သွားပါတယ်။ မေလးရှားရဲ ိုင်ငံေရး အေြခအေန တည်ငိမ်သွားမှသာလင် 

ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ်လုိရမယ့်အေနအထားြဖစ်ပါတယ်။ 

 

ေဥွးီလုပ်သား- OERC ကတ်လုပ်ေပးရြခင်းရဲရည်ရယ်ချက်ကဘာြဖစ်မလဲဆုိတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းေြဖကားေပးေစြခင်ပါတယ် 

 

ဥးီေကျာ်န-ီ ြပည်ပေရာက် ြမန်မာိုင်ငံသားအလုပ်သမားအင်အားစာရင်းရရှိဖိုနဲ အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီး ဌာန 

ကထုတ်ေပးတဲ့ အသိအမှတ်ြပြပည်ပအလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ကတ်ကို ထုတ်ေပးဖိုပါပဲ။ ဒီကတ်ကို သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံက အသိအမှတ်ြပေပး 

ေရးကိုေတာ့ ကဲကူးေရပါ ကိးစားေနပါတယ်။ 

 

ေဥွးီလုပ်သား- စကစက သူတိုလက်ေဝခံ အလုပ်သမားအဖွဲအစည်းေတွ ဖွဲစည်းေနသလုိ တဖက်မှာလဲ သူတိုကိုေတာ်လှန်ေနတဲ့ 

အလုပ်သမားသမဂအဖွဲချပ်ေတွကို မတရားဖမ်းဆီး တရားစွဲဆိုေနတာေတွအေပ ဘယ်လုိမှတ်ချက်ြပေြပာကားလုိပါသလဲ 

 

ဥးီေကျာ်န-ီ ဖိှိပ်သူ အာဏာရှင်ေတွဟာ ေခတ်အဆက်ဆက် သူတိုကို ေထာက်ခံတဲ့အဖွဲအစည်း၊ အသင်းအဖွဲ၊ အင်အားစုေတွကို လူထု 

လူတန်းစားအသီးသီးမှာ ထူေထာင်စမဲပါပဲ။ ဒီလုိပဲ သူတိုကိုဆန်ကျင်တယ်လုိ ယူဆတဲ့အဖွဲအစည်း၊ လူထုလူတန်းစားအားလုံးကိုလည်း 

မတရားဖိှိပ်၊ ဖမ်းဆီး၊ ဖိခွဲ၊ ဖျက်ဆီးတာေတွ လုပ်ေနမှာပါပဲ။ ြပည်သူနဲ သူတိုက ရန်/ငါ မျ်းက ြပတ်ြပတ်သားသား စည်းြခားပီးသွား 

ပါပီ။ ရန်သူကရန်သူပီသမှာပဲ။ ကျေန ်တိုကလည်း ရန်သူကို ရန်သူလုိ သေဘာထားဖိုပဲ လုိတာပါ။ 

 

ေဥွးီလုပ်သား- လုပ်သားထုကီးကိုအမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနရဲ ဒုတိယဝန်ကီးတဦးအေနနဲ ဘာများအဓိက 

ထားပီးေြပာချင်ပါသလဲခင်ဗျ။ 

 

ဥးီေကျာ်န-ီ ဒီေတာ်လှန်ေရးက အလုပ်သမားလူတန်းစား အာဏာရရှိေရးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ေနတဲ့ ေတာ်လှန်ေရးတရပ် မဟုတ်ေပမယ့် 

လည်း အလုပ်သမားေတွကေတာ့ ေရှတန်းကေနေရာ ကီးမားတဲ့ ထုထည်အေနနဲေရာ ပါဝင်ေနဆဲပါ။ ဒါေကာင့် အလုပ်သမားထုအေနနဲ 

ထိခိုက်နစ်န မဟာ ပိုမိုကီးမားမှာပါ။ အလုပ်သမားထုကီး တရပ်လုံးကိုေရာ ေတာ်လှန်ေရးမှာ ၅၀၀ ၁၀၀၀ ကျပ်ကေန 

စစ်ေြမြပင်ထဲေရာက်တဲ့အထိ ပါဝင်ေနကတဲ့ အလုပ်သမားတဦးချင်းကိုပါ ဝန်ကီးဌာနအေနနဲ အမဲ ဂုဏ်ြပလျက်ပါ။ 

 

အခုလုိေမးခနွး်များကုိြပည့်ြပည့်စံစုံေုြဖကားေပးတ့ဲအတွက်ဒဝုန်ကီးအားေကျးဇးူအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။  ( အင်တာဗျး ) 
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NUG က ကန်မတုိ ြပည်သူက အသိအမှတ်ြပတ့ဲအစုိးရြဖစ်တယ်၊ NUG ကို ုိင်ငံတကာအစုိးရ 

ေတွကား၊ UN Bodies ေတွမှာ အသိအမှတ်ြပမရရှဖိို ကန်မတိုက အစွမ်းကုန် ကိးစားသွားပါမယ် 

ိဝုင်ဘာ၊ ၁ ရက်  

ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂများ အဖွဲချပ် (CTUM) လက်ေထာက်အေထွေထွအတွင်းေရးမှး၊ြမန်မာိုင်ငံေဆာက်လုပ်ေရးှင့် 

သစ်လုပ်ငန်း အလုပ်သမားသမဂများအဖွဲချပ် (BWFM) ယာယီ အေထွေထွအတွင်းေရးမှး၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ 

(ILO) အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ - ILO Governing Body အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေဆာက်လုပ်ေရးနဲ သစ်လုပ်ငန်းအလုပ် 

သမား အဖွဲချပ် BWI - ဒုတိယဉက ေဒဖိးစ စိုးှင့်ေတွဆံု ေမးြမန်းချက်များအားေဖာ်ြပလုိက်ပါသည်။ 

 

ေဥွးီလုပ်သား - ဒီမိုကေရစီတိုက်ပွဲဆုကို ILO ရဲ အတွင်းေရးမှးချပ်ေဟာင်းမှ ေပးအပ်ခဲ့တယ်လုိ သိရပါတယ်။ ဒီဆုရခဲ့တာနဲပါတ်သက် ပီး 

ေတာ့ ေြပာြပချင်တာရှိရင် ေြပာြပေစချင်ပါတယ်။ 

 

ေဒဖိးစ စိးု - BWI – Building and Wood Workers International အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေဆာက်လုပ်ေရး နဲ သစ်လုပ်ငန်း အလုပ်သ 

မား သမဂများအဖွဲချပ်ဟာဆိုရင် - ိုင်ငံေပါင်း ၁၃၄ ိုင်ငံက၊ ေဆာက်လုပ်ေရးနဲ သစ်လုပ်ငန်းနဲ ဆက်စပ်ေနေသာ အလုပ်သမား (၁၂) 

 "NUG က ကန်မတို ြပည်သူက အသိအမှတ်ြပတဲ့အစိုးရြဖစ်တယ်၊ NUG ကို ိုင်ငံတကာအစိုးရေတွကား၊ UN Bodies ေတွမှာ 

အသိအမှတ်ြပမရရှိဖို ကန်မတိုက အစွမ်းကုန် ကိးစားသွားပါမယ် NUG အစိုးရအေနနဲလည်း ေတာ်လှန်ေရးမှာ ေတာ်လှန်ေရး ရဲေဘာ်၊ 

ရဲဘက်ေတွ အထူးသြဖင့် အလုပ်သမားအလာက ရဲေဘာ်ရဲဘက်ေတွနဲအတူ ဟန်ချက်ညီ ပိုပီးေတာ့ ကိးစားလုပ်ေဆာင်ေပးပါ" 

ေဒဖိးစ စိုး  

ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂများအဖွဲချပ် (CTUM) 

လက်ေထာက်အေထွေထွအတွင်းေရးမှး 
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 သန်း ေကျာ်နဲ ဖဲွစည်းထားတဲ့ ကမာလုံးဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းကဏ အဖဲွချပ်တစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။ အ့ဲဒိမှာ ြမန်မာိုင်ငံေဆာက်လုပ်ေရးနဲ သစ် 

လုပ်ငန်း အလုပ်သမားသမဂများအဖွဲချပ်က အဖွဲဝင်ထားတာြဖစ်ပါတယ်။ 

 

BWI က (၄) ှစ်တစ်ကိမ်ကို ကမာလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံလုပ်ပါတယ်။ BWI ရဲ (၅) ကိမ်ေြမာက် ညီလာခံကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ 

ရက်ေန ကေန ၇ ရက်ေနအထိ စပိန်ိုင်ငံ၊ မက်ဒရစ်မိမှာ ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ 

 

BWI က ညီလာခံ လုပ်တိုင်းမှာ အာဏာသည် လူထုထံမှ ဆင်းသက်သည် ဆိုတဲ့ ဆုတံဆိပ် - Power to the People ဆုကို ချးီြမင့်ပါတယ်။ 

အေကာင်းအရာ (၃) မျိးအတွက် ေပးပါတယ်။ 

 

၁။ Fair Games (မတေသာ အားကစားပဲွများ) - အားကစားပဲွေတွ ကျင်းပေပးတာနဲ မရပါဘူး။ အားကစားုံကုိ တည်ေဆာက်ေပးတဲ့ 

ေဆာက်လုပ်ေရးနဲ သစ်လုပ်ငန်း အလုပ်သမား ေတွရဲ အလုပ်သမားအခွင့်အေရးကို မချိးေဖာက်ဖို လုိအပ်ပါတယ်။ အ့ဲဒိမှာ ကမာ့ 

အားကစားပွဲေတွ ကျင်းပတဲ့အခါ အားကစားုံေတွကို ေဆာက်လုပ်ေပးတဲ့ အလုပ်သမားေတွရဲ အခွင့်အေရးကို ရပ်ရပ်ခံခံ 

စွမ်းစွမ်းတမံေဆာင်ရက်ေပးတဲ့ လူပုဂိလ် သုိမဟုတ် အဖွဲအစည်းေတွကို ေပးတဲ့ ဆုပါ။ 

 

၂။ Climate Justice – (ဉတုရာသီ တရားမတမ) ရာသီဉတု၊ ဉတုရာသီ ကို ထိန်းသိမ်းေပးဖို စွမ်းစွမ်းတမံေဆာင်ရက်တဲ့ လူပုဂိလ်၊ 

အဖွဲအစည်းေတွကို ေပးတဲ့ဆုပါ။ သစ်လုပ်ငန်းနဲေဆာက်လုပ်ေရး ကို လုပ်ေသာ်လည်း သစ်ေတာ ထိန်းသိမ်းဖို၊ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ကို 

ထိန်းသိမ်းဖို အစရှိတဲ့ ကိစရပ်ေတွကို စွမ်းစွမ်းတမံေဆာင်ရက်တဲ့သူေတွ၊ အဖွဲအစည်းေတွကို ေပးတာပါ။ 

 

၃။ Rights for All (အားလုံးအတွက်အခွင့်အေရး) - ြပည်သူလူထုအားနဲ သက်ဆုိင်ေသာ အခွင့်အေရးအတွက် မိမိတိုရဲ ဘဝကုိ 

ြမပ်ှံပီးေတာ့ စွမ်းစွမ်းတမံ လုပ်တဲ့ လူပုဂိလ် ၊ အဖွဲအစည်းေတွကို ေပးတာြဖစ်ပါတယ်။ 

 

ေွဦးလုပ်သား-ကမာလုံးဆိုင်ရာေဆာက်လုပ်ေရးှင့်သစ်လုပ်ငန်း ဒုတိယ ဥကဌ အြဖစ် အေရးချယ်ခံခဲ့ရပီဆိုေတာ့ ဘာေတွဆက်လုပ်သွား 

ဖိုရှိ ပါသလဲခင်ဗျ 

 

ေဒဖိးစ စိးု- 

ကန်မကို ေပးတဲ့ ဆုက Rights for All ဆုပါ။ ကန်မက အလုပ်သမားအခွင့်အေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အခွင့်အေရး၊ လူအခွင့်အေရးတိုက်ပွဲမှာ အ 

သက် ၂၃ ှစ်ကတည်းကစတင်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၆ ှစ်ေကျာ်ရှိပါပီ။ စစ်ေခါင်းေဆာင် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး သန်းေရ လက်ထက်ကတည်းက အ 

လုပ်သမားသမဂလပ်ရှားမကိုပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ြမန်မာိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂများအဖွဲချပ် (FTUB)၊ ယခုကေတာ့ (CTUM) ပါ။ ေြမေအာက် 

ေတာ်လှန်ေရး အေနနဲပါ။ အ့ဲဒိတုန်းက တရားမဝင် အဖွဲအစည်းနဲ ဆက်သွယ်တယ်ဆိုပီးေတာ့ စစ်တပ်က မိသားစုဝင်ေတွအားလုံးကို ေခ 

ယူစစ်ေဆးခဲ့ပါတယ်။ ကန်မကို ဖမ်းဖိုပါ။ 

 

အ့ဲဒိေန က်ေတာ့ ီးသိန်းစိန် အစိုးရ တက်လာတဲ့အချနိ် ကန်မတို အလုပ်သမားသမဂေတွ ြမန်မာြပည်မှာ ရှိတဲ့ အလုပ်သမား အဖွဲအစည်း 

ဉပေဒနဲ အညီ မှတ်ပံုတင်တယ်၊ အလုပ်သမားသမဂေတွ ဖွဲစည်းတည်ေထာင်တယ်။ ၂၀၁၄ ခုှစ်၊ စက်တင် ဘာလမှာ ေဆာက်လုပ်ေရးနဲ 

သစ်လုပ်ငန်း အလုပ်သမားသမဂများအဖွဲချပ် (BWI) ကို ကန်မရဲ ရဲေဘာ်ရဲဘက်ေတွနဲ အတူ၊ မိခင်အဖွဲအစည်း (CTUM) အတူ 

တည်ေထာင်ခဲ့ပါတယ်။ CTUM ီးထုပ် နဲ BWFM ီးထုပ်ကို ေဆာင်းပီးေတာ့ အလုပ်သမား အခွင့်အေရး အတွက် ေဆာင်ရက်ပါတယ်။ 

အလုပ်သမားေတွကား ဒီမိုကေရစီထွန်းကား ေရးအတွက် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်တယ်။ 
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ေဒဖိးစ စိးု- ေဆာက်လုပ်ေရးနဲ သစ်လုပ်ငန်းကဏအတွက် ေဇာင်းေပးပီးေတာ့ ေြပာြပပါမယ်။ အရပ်သားအစိုးရလက် ထက်မှာ 

ေဆာက်လုပ်ေရးနဲ သစ်လုပ်ငန်းကဏအတွက် ထူးြခားတဲ့ ေအာင်ြမင်မေတွကေတာ့ ေဆာက်လုပ်ေရး အလုပ်သမားသမဂေတွ ဖွဲစည်းခွင့် 

ရခဲ့တာပါ။ အြခားေသာ လုပ်ငန်းကဏေတွက အလုပ်သမားသမဂ ဖွဲစည်းခွင့်ရခဲ့ေပမယ့် ေဆာက်လုပ်ေရးကဏက ၂၀၂၀ 

ခုှစ်မတိုင်ခင်အထိ ဖွဲစည်းခွင့် မရခဲ့ပါဘူး။ NLD အစိုးရလက်ထက် ကန်မတို ၂၀၁၅ ခုှစ်ကတည်းက အ့ဲဒိကိစကို တစိုက်စိုက် မတ်မတ် 

လုပ်ခဲ့တယ်။ ၂၀၂၀ ခုှစ်မှာ ေဆာက်လုပ်ေရး အလုပ်သမားသမဂေတွ မှတ်ပံုတင် ဖွဲစည်းခွင့် ရရှိခဲ့တယ်။ သစ်လုပ်ငန်းကဏမှာဆိုရင် 

သစ်ေတာ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် Forest Certificate (FSC, PEFC) ထုတ်ေပးမမှာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားေရးရာ စံန်း ၊ 

ILO စံန်းေတွကို ထည့်သွင်းိုင်ခဲ့တယ်။ ေဆာက်လုပ်ေရးနဲ သစ်လုပ်ငန်း အလုပ်သမားေတွအတွက် အြငင်းပွားမေတွ ေြဖရှင်းေပးိုင်ခဲ့ 

တယ်။ လုပ်အားခ သိန်းေပါင်း ၄ ေထာင်ေကျာ် ရရှိခဲ့တဲ့ အမေတွလည်းရှိပါတယ်။ အြခားေသာ အလုပ်သမားအခွင့် အေရးေတွ ရရှိေအာင် 

လည်း ကိးစားခဲ့ပါတယ်။ ြမန်မာိုင်ငံေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲချပ်နဲလည်း လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးနဲ ကျန်းမာ 

ေရးေကာင်းမွန်ေအာင်လုပ်ဖို ှစ် ီးသေဘာတူ စာချပ်ချပ်ဆိုိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အာဏာမသိမ်းခင်မှာ ေဆာက်လုပ်ေရးအလုပ်သမားေတွCOVID 

ကာလ အစိုးရေထာက်ပံ့ေကးရဖို ကိးစားေနခဲ့တယ်၊ ေန က်ဆံုး အမည်စာရင်းေတွ စီစစ်ပီးေတာ့ အရပ်သားအစိုးရ က ေငွေကး 

ထုတ်ေပးဖို ြပင်ဆင်ေနချနိ်မှာ အာဏာအသိမ်းခံခဲ့ရတယ်။  

 

CTUM ၊ BWFM တိုကို ကိုယ်စားြပပီးေတာ့ အလုပ်သမားအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ကိစရပ်ေတွအားလုံးလုပ်ပါတယ်။ အလုပ်သမားဉပေဒ 

များကို ILO စံန်းနဲအညီ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး အတွက် တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငိမ်းချမ်းစွာ စုေဝးခွင့်၊ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် 

ဉပေဒကို ြပင်ဆင်ိုင်ဖိုလည်း ကိးစားခဲ့တယ်။ အ့ဲဒိလုိ ကိးစားေဆာင်ရက်စ်မှာပဲ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလည်း ငိမ်းစုစီ ပုဒ်မနဲ 

တရားစွဲဆို ခံရပါတယ်။ 

 

အခု အာဏာသိမ်းခံရေတာ့ ဒါက ကန်မတို အလုပ်သမားသမဂေတွအတွက် အေရးပါတဲ့ အေြခခံကျင့်စ် ြဖစ်တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ကျင့်စ်ကုိ 

ချိးေဖာက်ခံရတာြဖစ်တယ်။ ဒီမိုကေရစီနဲ လူအခွင့်အေရး မရှိဘဲ အလုပ်သမားအခွင့်အေရးလည်း လုပ်ေဆာင်လုိ မရပါဘူး။ 

အာဏာမသိမ်းခင် အာဏာသိမ်းေတာ့မယ့် အရိပ် အေယာင်ေတွ ေတွရပါတယ်။ ဒါေကာင့် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၉ ရက်ေနမှာပဲ 

အာဏာသိမ်းခဲ့ပါက ဆန်ကျင်ေတာ်လှန်သွားမယ့်အေကာင်းကို စာထုတ်ြပန်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ၊ ၃ ရက်ေနမှာ 

အကမ်းဖက်စစ်တပ်က ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်မယ့် အစိုးရ-အလုပ်ရှင်-အလုပ်သမား ယရား အားလံုးကေန တ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။  

 

CTUM ရဲ ဗဟိုေကာ်မတီ အဖွဲဝင် (၂၉) ီး၊ ကန်မအပါအဝင် က ိုင်ငံေတာ်ပုန်ကန်မ ရာဇသတ်ကီး ပုဒ်မ ၁၂၄၊ (က) နဲ ဝရမ်း 

အထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ိုင်ငံကူးလက်မှတ်ေတွအားလုံးကို ုပ်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ကန်မတို ဆက်လက် ေတာ်လှန်ေနဆဲပါပဲ။ ြပည်သူလူထုနဲ 

အတူ ၊ ေတာ်လှန်ေရး ရဲေဘာ်ရဲဘက်ေတွနဲအတူ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကေရစီ ရတဲ့အထိ၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ် အပါအဝင် အာဏာရှင်အမျိးမျိးကို 

ဖယ်ရှားိုင်ဖုိ ေတာ်လှန်တိုက်ပဲွဝင်သွားမှာပါ။  

 

အ့ဲဒိလုိ (၁၆) ှစ်ေကျာ်ကာကာလ လုပ်ေဆာင်ခဲ့တဲ့အတွက်ေကာင့် Rights for All ဆုကို ေပးခဲ့တာပါ။ အမည်စာရင်းတင် သွင်းေပးခဲ့တာ 

ကေတာ့ အင်ဒိုနီးရှား ေဆာက်လုပ်ေရးနဲ သစ်လုပ်ငန်းအလုပ်သမားသမဂများအဖွဲချပ်က အမည်စာရင်း တင်ေပးခဲ့တာပါ။ ဒီဆုကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ 

သစ်သားက ၁၄၃၂ ှစ် သက်တမ်းရှိတဲ့ သံလွင်ပင် ကို ခုတ်ပီးေတာ့ လုပ်ေပးခဲ့တာပါ။ အစိုးရက ေဆာက်လုပ်ေရး လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် 

အ့ဲဒိသစ်ပင်ကို ေဒသခံြပည်သူလူထုက တားေနတဲ့ ကားကေန ခုတ်ခဲ့တယ်။ အ့ဲဒိသစ်ပင်က မေသသွားဘဲနဲ ြပန်လည်ရှင်သန် ကီးထွား 

လာခဲ့တယ်။ အလုပ်သမားသမဂေတွဆိုတာ ဒီလုိပါပဲ ြပန်လည်ရှင်သန်ကီးထွားေနရမယ်။  

 

ေဥွးီလုပ်သား- စစ်အာဏာသိမ်းကာလမှာ ြမန်မာ့ေဆာက်လုပ်ေရးနဲသစ်လုပ်ငန်းလုပ်သားေတွရဲအေြခအေနကေရာ ဘယ်လုိရှိေနပါသလဲ 
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 ခင်ဗျ 

 

ေဒဖိးစ စိးု- 

BWI မှာ ဒုဥက ြဖစ်တယ်၊ ILO Governing Body ရဲ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်တဲ့အတွက် ကန်မက တစ်ကမာလုံးဆိုင်ရာ အလုပ် 

သမားအေရးကို လုပ်ရမှာပါ။ အထူးသြဖင့်ကေတာ့ အာရှနဲ ပစိဖိတ်ေဒသအတွက်ပိုပီးေတာ့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒီှစ် BWI ရဲ ၅ ကိမ ်

ေြမာက် ညီလာခံမှာ အာရှနဲ ပစိဖိတ်ေဒသက ရဲေဘာ်ေတွနဲအတူ ြမန်မာ့အေရးအတွက် ဆံုးြဖတ်ချက် ချမှတ်တာကို လုပ်ိုင်ခဲ့ပါတယ်။ 

အ့ဲဒါကေတာ့ NUG အစိုးရကို အဖွဲဝင်ိုင်ငံေတွရဲ အစိုးရေတွက အသိအမှတ်ြပေအာင် ကိးစားကဖိုရယ်၊ ြမန်မာအလုပ်သမားေတွကို 

ေသွးစည်းညီွတ်ေရး ဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုးဖိုရယ်၊ အကမ်းဖက်စစ်တပ် က လူသတ်လက်နက်ေတွ မဝယ်ိုင်ေအာင် ိုင်ငံြခားေငွ မရ 

ေအာင် စီးပွားေရး ပိတ်ဆိုဖိုရယ်၊ အ့ဲဒိကိစေတွကို BWI အဖွဲဝင်ိုင်ငံ ၁၃၄ ိုင်ငံက စုေပါင်းလုပ်ေဆာင်ဖို ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ိုင်ခဲ့ပါတယ်။ 

 

ေဥွးီလုပ်သား- ပီးေတာ့လက်ရှိအမျိးသား ညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန အေပမှာေရာဘယ်လုိအ ကံြပေြပာကားြခင် 

တာမျိးရှိပါသလဲခင်ဗျ။ 

 

ေဒဖိးစ စိးု - NUG အစိုးရကို အ ကံြပတိုက်တွန်းတာြဖစ်သလုိ၊ NUG က ကန်မတို ြပည်သူက အသိအမှတ်ြပတဲ့အစိုးရြဖစ်တယ်၊ NUG 

ကို ိုင်ငံတကာအစိုးရေတွကား၊ UN Bodies ေတွမှာ အသိအမှတ်ြပမရရှိဖို ကန်မတိုက အစွမ်းကုန် ကိးစားသွားပါမယ်။ အကမ်းဖက် 

စစ်တပ်က လူသတ်လက်နက်ေတွ မဝယ်ိုင်ေအာင် ိုင်ငံြခားဝင်ေငွ မရေရး ပိတ်ဆိုိုင်ေအာင်လည်း ကိးစားသွားမယ်။ NUG အစိုးရအေန 

နဲလည်း ေတာ်လှန်ေရးမှာ ေတာ်လှန်ေရး ရဲေဘာ်၊ ရဲဘက်ေတွ အထူးသြဖင့် အလုပ်သမားအလာက ရဲေဘာ်ရဲဘက်ေတွနဲအတူ ဟန်ချက်ညီ 

ပိုပီးေတာ့ ကိးစားလုပ်ေဆာင်ေပးပါလုိ တင်ြပချင်ပါတယ်။  

 

ေဥွးီလုပ်သား- ေဆာက်လုပ်ေရးနဲသစ်လုပ်ငန်းလုပ်သားေတွအပါအဝင်ြမန်မာ့လုပ်သားထုအေပဘာများေြပာချင်ပါသလဲခင်ဗျာ 

 

ေဒဖိးစ စိးု- 

ြပည်သူလူထုနဲ အလုပ်သမားထုကို ေြပာလုိတာကေတာ့ အဓိကကေတာ့ အကမ်းဖက်စစ်တပ်ကို ြဖတ်ချပီးေတာ့ ြပည်သူေတွ လုိလား 

ေတာင့်တေနတဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကေရစီ ရရှိေအာင် သွားိုင်ဖိုပါပဲ။ လူအခွင့်အေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အခွင့်အေရး မရှိဘဲ အလုပ်သမားအခွင့်အေရး 

ကို ကာကွယ်ေပးလုိ မရပါဘူး။ ေတာ်လှန်ေရး ေအာင်ဖို အေရးကီးပါတယ်။ အကမ်းဖက်စစ်တပ်ေအာက်မှာ လူအခွင့်အေရး၊ ဒီမိုကေရစီ 

အခွင့်အေရး မရှိေတာ့ အလုပ်သမားအခွင့်အေရး ကာကွယ်တာ၊ လုပ်လုိမရဘူးဆိုတာကို အလုပ်သမားညီအကိုေမာင်ှမေတွက 

ကန်မတိုထက်ပိုပီးသိပါတယ်။ သူတို ကိုယ်တိုင် ကံေတွေနရတာပါ။ အလုပ်သမားသမဂလုပ်ငန်းေဆာင်တာေတွ လုပ်လုိမရေတာ့ 

အလုပ်သမားအခွင့်အေရးကို ေရှကေန ီးေဆာင်တိုက်ပွဲဝင်ေပးမယ့် သူေတွ မရှိတဲ့အခါကျေတာ့ အြငင်းပွားမြဖစ်လာရင် ၊ အလုပ်သမား 

အခွင့်အေရး ချိးေဖာက်ခံလာရရင် တရားမတမ ရှာလုိမရဘူးဆုိတာကုိ အလုပ်သမားညီအကုိေမာင်ှမေတွ ပုိပီးသိပါတယ်။ ဒါေကာင့် 

စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို ြဖတ်ချေရးက ီးစားေပးြဖစ်ပါတယ်။ ေတာ်လှန်ေရးြမန်ြမန်ေအာင်ေအာင် ြမန်ြမန် ပါဝင် တိုက်ပွဲဝင်ေပးကပါလုိပဲ 

ရင်န န နဲ ေြပာပါရေစ။ ငိမ်ခံေနတဲ့သူေတွရှိလုိ ဖိှိပ်တဲ့သူေတွရှိတာ။ ဖိှိပ်တဲ့သူေတွရှိလာရင် ေတာ်လှန်ေနရမှာက ကန်မတိုရဲ 

တာဝန်ပါ။ ကန်မတို ကိုယ်တိုင်အတွက်၊ ကန်မတိုရဲ အန ဂါတ်မျိးဆက်ေတွအတွက်၊ ကန်မတိုရဲ မိဘ အဘိုးအဘွားေတွအတွက် 

ေကာင်းမွန်ေသာ ိုင်ငံေရးစနစ်၊ စီးပွားေရးစနစ်၊ လူမေရးစနစ်ကို ပံုေဖာ်ေပးရမှာက ကန်မတိုရဲ သမိုင်းေပး တာဝန်ပါ။  

 

ြပည်သူအေရးေတာ်ပံု မုချ ေအာင်ြမင်ရမည်။  

 

( အင်တာဗျး ) 
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လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းကခွဲြခားဆက်ဆံဖိိှပ်မများက ဘယ်ကုိဦးတည်ေနလဲ  

ိဝုင်ဘာ၊ ၁ ရက်  

 အကမ်းဖက်စစ်ကာင်စီအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းမှာလုပ်ငန်းခွင်မှာ ခွဲြခားဆက်ဆံတာေတွ ဖိှိပ်တာေတွပိုမိုများြပား လာတယ် 

လုိ လုပ်သား သမဂများ နစ်န သူအလုပ်သမားများရဲ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုချက်ေတွအရသိရပါတယ်။ 

 

ဒါဟာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းအကမ်းဖက်ဖမ်းဆီး၊ ဖိှိပ်ဖိခွဲခံခဲ့ရတဲ့ လုပ်သားသမဂေခါင်းေဆာင်ေတွ၊ အဖွဲချပ်ေတွ မရှိေတာ့ တာ 

ေကာင့် ြဖစ်ေနကရတာလုိ လုပ်သားအေရးကမ်းကျင်သူေတွ ကသုံးသပ်ကပါတယ်။ 

 

ေွဦးလုပ်သားသတင်းလာမှရရှိထားတဲ့အချက်အလက်ေတွအရ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပီးေန က်ပိုင်း အကမ်းဖက်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ 

သမဂအဖွဲဝင်ေပါင်း ၁၆၈ ဦး မကရှိေနပါတယ်။ 

 

"သမဂေတွမရှိေတာ့ လုပ်သားေတွကအားကိုးရမဲ့လာတယ်ဒါကိုအလုပ်ရှင်ေတွကအခွင့်ေကာင်းယူပီး လုပ်သားအေပဖိှိပ်တာေပါ ့ တချိ 

ဆို စကစ နဲေပါင်းပီေတာင် လုပ်သားအခွင့်အေရးေတာင်ဆိုတာေတွကိုေပေပတင်တင်ပဲ ဖိှိပ်ေနတာေတွ ြဖစ်လာတယ်" လုိအမည် 

မေဖာ်လုိတဲ့ လုပ်သားေရးေဆာင်ရက်ေနသူတဦးက ေြပာပါတယ်။ 

 

စစ်အာဏာသိမ်းပီးေန က်ပိုင်းြမန်မာိုင်ငံမှာ လွတ်လပ်စွာသင်းပင်းဖွဲစည်းခွင့် မရှိေတာ့ဘူးလုိ ILO(ိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲအစည်း)

က ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့သလုိ တကယ့်လက်ေတွအေြခအေနမှာလဲ သမဂေတွကို စစ်ေကာင်စီနဲအချိေသာအလုပ်ရှင်ေတွ ပူးေပါင်းဖိှိပ် 

ေနတာေတွ လက်ရှိအချနိ်အထိ လုပ်ေဆာင်ေနပါတယ်။ 

၂၀၀၇ ခုှစ်ကလုပ်သား ၄၀၀ ေကျာ်ကိုနစ်န ေကးမေပးပဲအလုပ်မှထုတ်ပယ်ခဲ့သည့်ဂျပန်ိုင်ငံသားပိုင် Honey အထည်ချပ်စက်ုံအားလုပ်သားများဆြပေနစဥ် ( ပံုေဟာင်း ) 
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"ခုကရှိေနတာေတွကလဲ Yellow Union ေတွေလာက်ပဲကျန်တယ် တချိ FOA အရ ကျန်ခဲ့တဲ့ သမဂအချိလဲရှိတယ် စကစ အလုိကျ 

လုပ်ေန တာေတွပဲကျန်တာေပါ ့ခုကစုေပါင်းေတာင်းဆိုမမှမရှိတာ စစ်ေကာင်စီ နဲ မေပါင်းတဲ့ သမဂေတွ က ပံုစံ ၇ အသိမ်းခံရတယ် FOA 

အရပဲ စုဖွဲေနကတယ်ေပါ ့ ILO ကလဲ ထုတ်ြပန်ထားပီေလ ခု က သမဂအခွင့်အေရးလဲမရှိသလုိ လုပ်သားအခွင့်အေရးကလဲ မရှိေတာ့ဘူး 

ခု အေြခအေနမှာဘာအခွင့်အေရးမှမရှိေတာ့ဘူး အ့ဲဒါေကာင့် အခုလုိလုပ်သားအခွင့်အေရးချိးေဖာက်ခံရမေတွ ဖိှိပ်မေတွဟာ ဆက်ရှိေန 

တာပဲ ြဖစ်တယ်" ဟု ြမန်မာိုင်ငံေဆာက်လုပ်ေရးှင့် သစ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအလုပ်သမားများသမဂ(BWFM) ၏ ဥကဌ ကိုမင်းမင်းလတ်က 

ေြပာသည်။ 

 

စစ်အာဏာသိမ်းကာလဥပေဒပျက်ယွင်းမကိုအခွင့်ေကာင်းယူပီးအလုပ်သမေတွကိုပစ်မှတ်ထားပီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအိုင်ကျင့်ေစာ်ကားတာ

ေတွ၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာပဲကိုယ်ထိ လက်ေရာက်ေစာ်ကားမ ေတွကေနစဥ်နဲအမြဖစ်ပွားေနတယ်လုိ လုပ်သားေတွရဲသတင်းေပးပို 

ေြပာဆုိချက်ေတွအရသိရပါတယ်။ 

 

သုိေပမယ့်အ့ဲဒီ့လုိဥပေဒမဲ့လုပ်ရက်ေတွကိုလုပ်သားေတွအေနနဲတိုင်ကားခွင့်မရသလုိစစ်ေကာင်စီလက်ေဝခံရဲေတွကလဲအမဖွင့်ရင်ေတာင်

ေြဖရှင်းေပးတာမျိးေတွမလုပ်ကေတာ့တဲ့အတွက်လုပ်သားအများစုမှာစားဝတ်ေနေရးအတွက်သည်းခံေခါင်းငုံပီးအလုပ်လုပ်ေနရတယ်လုိ

ေြပာပါတယ်။ 

 

"မနက်လင်းလုိအလုပ်စဝင်ပီဆိုထဲ ကဆဲတာဆဲတာဆိုတာေလှမြခင်းမေအြခင်းကိုမိုးမန်ေနတာပ ဲ ြပန်ေြပာလုိလဲမရဘူးေခါင်း ေခါက် 

တာေတွကိုယ်ထိ လက်ေရာက်လုပ်တာေတွလဲ ကံရတယ်အပျိအရယ်ေလးေတွ ဆိုေတာ့ြပန်လဲမေြပာရဲဘူး အလုပ်သမားေတွက 

အများကီးဆိုေတာ့ရှက်ကတာေပါ"့လုိ လိင်သာယာမိနယ်တွင်းအထည်ချပ်စက်ုံ တခုမှာလုပ်ကိုင်ေနတဲ့အမည်မေဖာ်လုိသူ အလုပ် 

သမတဦးကေြပာ ပါတယ်။ 

 

အပ်ထည်ေတွအတင်းတိုးေပးပီးအချနိ်ပိုေတွ အဓမဆင်းခိုင်းတာေတွရှိေနတဲ့အြပင် အလုပ်သမားေတွကို ညည့်နက်ချနိ်မှ အိမ်ကို 

လမ်းေလျာက်ြပန်ရတာေတွရှိေနတဲ့အတွက်အလုပ်သမငယ်ေလးများမှာလုံ ခံေရးအတွက်စိုးရိမ်ေနကရတယ်လုိဆိုပါတယ်။ 

 

"ဒီှစ်ထဲမှာပဲအလုပ်ေန က်ကျြပန်ရင်းဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမားကအဓမ ကျင့်ခံလုိက်ရတဲ့ေကာင်မေလး တေယာက်၊ ပစည်းလုတဲ့ 

အြပင်အဓမကျင့်ပီးအသတ်ခံလုိက်ရတာတေယာက်ပီးေတာ့ကားထဲလုယက်ခံရတာေတွကလဲအများကီးဒီလုိြဖစ်ရပ်ေတွကိုြဖစ်လာပီဆို

ရဲနဲ စက်ုံေပါင်းပီးေဖျာက်ပစ်တာဆိုေတာ့ နစ်န သူေတွကေပျာက်ေပျာက်သွားတယ်"လုိ လိင်သာယာမိနယ်အထည်ချပ် စက်ုံမှ 

အလုပ်သမတဦး ကထပ်ေြပာပါတယ်။ 

 

ယခုလုိြဖစ်စဥ်ေတွကုိကျးလွန်ခံေနရေပမယ့်နစ်န သူေတွအေနနဲတိုင်ကားတဲ့အခါမှာစက်ုံဖက်ကတာဝန်ယူမေြဖရှင်းေပးတာေတွ၊စစ်

ေကာင်စီအာဏာပိုင်ေတွကအေရးမယူတာေတွေကာင့်တချိေသာနစ်န သူေတွဟာလုပ်ငန်းခွင်ကိုစွန်ခွာပီးမိမိတိုေနရပ်ကိုြပန်သွားကတ

ယ်လုိသိရပါတယ်။ 

 

ဒီလုိြဖစ်စဥ်ေတွဟာအာဏာသိမ်းစစ်ေကာင်စီရဲလက်ချက်နဲစနက်လဲမကင်းဘူးလုိဆိုရပါလိမ့်မယ်။ 

 

အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အေနနဲြပည်သူေတွစားဝတ်ေနေရးကျပ်တည်းေလသူတိုအာဏာတည်မဲေလဆိုတဲ့သေဆိုးစိတ်ဓာတ်နဲသက်သက်

ကိုဖန်တီးေနသလုိြပည်သူေတွအကပ်အတည်းဆိုက်မှစားဝတ်ေနေရးအတွက်ုန်းကန်ေနရမှသူတိုကိုမေတာ်လှန်ိုင်မှာဆိုတဲ့အေတွးအ

ေခနဲကိုလုပ်ေနတယ်လုိေြပာရပါလိမ့်မယ်။ 
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"စစ်အုပ်စုကေတာ့ထုံးစံအတိုင်းသက်သက်ကုိရာဇဝတ်မထူေြပာေအာင်၊စားဝတ်ေနေရးကပ်တည်းေအာင်လုပ်ထားတယ်လုိပဲေြပာရမှာေပါ ့

ဒါေပမယ့်သူတိုြပည်သူကိုသူတိုအာဏာတည်မဲေရးအတွက် ဘယ်ေလာက်ပဲဒုကေပးေပးခုချနိ်အထိ ြပည်သူကိုေရာတိုင်းြပည်အာဏာကို 

ေရာမထိန်းချပ်ိုင်ေသးဘူး လုိပဲေြပာရမယ်ဒီကာလမှာြပည်သူေတွရဲနစ်န မအရပ်ရပ်ကိုစစ်အစိုးရကပဲတာဝန်ယူတာဝန်ခံရလိမ့်မယ်"လုိ 

အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကိုင်တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ေနတဲ့ရဲေဘာ်ေဝကီး(အမည်လဲ)ကေြပာပါတယ်။ 

 

ြမန်မာြပည်ကစက်ုံေတွကိုေအာ်ဒါေပးထားတဲ့ိုင်ငံတကာ Brand ေတကွလဲဒီကိစကိုဖာသိဖာသာေနပီးလစ်လေနတယ်လုိ သမဂ 

အဖွဲဝင်တဦးကမှတ်ချက်ြပပါတယ်။ 

 

အလုပ်သမားေတွအေပယခုလုိဥပေဒမဲ့ကျးလွန်ေနတာေတွကိုရပ်တန်းကရပ်ဖိုအပါအဝင်ကျးလွန်သူေတွကိုြပည်သူအစိုးရတက်လာတဲ့

အချနိ်မှာထိထိေရာက်ေရာက်အပစ်ေပးအေရးယူသွားမယ်လုိ အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရက၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနက အတိအလင်း 

ထုတ်ြပန်ေကညာထားပီးြဖစ်ပါတယ်။ 

 

"ဘယ်သူအေရးယူမယ်ေြပာေြပာကျမတိုကေတာ့ထိထိေရာက်ေရာက်အေရးယူေစချင်တယ်ကျမတိုကိုကန်ေတွလုိဆက်ဆံေနတာကျမတို

လုံးဝမေကျနပ်ဘူး"လုိေရြပည်သာစက်မဇုန်ရှိလုပ်သားတဦးကဆိုပါတယ်။ 

 

မည်သုိပင်ဆိုေစကာမူ ယခုလုိလုပ်သားေတွရဲနစ်န ဆံုးမေတွ တိုးပွားလာေအာင်ဖန်တီးတဲ့ အဓိကတရားခံဟာ အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စု 

သာြဖစ်ပီး အ့ဲဒီနစ်န ဆံုးံးမေတွကိုစစ်အုပ်စုက သာတာဝန်ယူတာဝန်ခံရလိမ့်မယ်လုိ လုပ်သားေရးေလ့လာသုံးသပ်သူေတွက ေြပာဆို 

ကပါတယ်။ 

 

ဒန်နီရယ်  

(ေဆာင်းပါး)  

အလုပ်သမားဥပေဒ ဆုိင်ရာြပာန်းချက်များအား အလုပ်သမားဥပေဒဝက်ဘ်ဆုိက် 

(Labour Law Portal) တွင်ဝင်ေရာက်ေလ့လာုိင် 

ိဝုင်ဘာ၊ ၁ ရက်  

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန(အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ)မှစီစဥ်ေဆာင်ရက်ထားသည့် အလုပ်သမားဥပေဒဝဘ်ဆိုက်(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။ 
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စစ်ေကာင်စီလက်ေဝခံ အလုပ်သမားအဖွဲအစည်းှစ်ခုဟုဆုိကာ အမည်ပျက်စာရင်း  

သွင်းေကာင်း ြမန်မာုိင်ငံအလုပ်သမားတပ်ေပါင်းစုမှ ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့ 

ေအာက်တုိဘာလ ၊ ၁ ရက်  

 စစ်ေကာင်စီမှလက်ေဝခံ အလုပ်သမားသမဂများ (Yellow Unions) ေပထွက်လာေရးအတွက်လည်းေကာင်းတို၏ အလုပ်သမား 

ဝန်ကီးဌာန မှေဆာင်ရက်ေန ပီး အလုပ်သမားများအေပ စစ်ေကာင်စီအတွက်သိမ်းသွင်းေနသည့်အလုပ်သမားအဖွဲအစည်း များဟုဆိုကာ 

ြမန်မာိုင်ငံအလုပ်သမားတပ်ေပါင်းစု(Myanmar Labour Alliance)က အမည်ပျက်စာရင်းထုတ်ြပန်ေကညာလိုက်တယ်လိုသိရပါတယ်။ 

 အလုပ်ရှင်ရဲ လက်ေဝခံ၊ အကမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ လက်ေဝခံ အလုပ်သမားသမဂများ (Yellow Unions) ေပထွက် လာေရးအတွက် 

အကမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၊ အလုပ်သမား ီးစီးဌာနေတွနဲ ပူးေပါင်းပီး အလုပ်သမားသမဂေတွကို မှတ်ပံုတင် ေပးတာ၊ 

တရားမတမလုံးဝမရှိတဲ့ အြငင်းပွားမ ေြဖရှင်းေရး ယရားေတွမှာ ပါဝင်ေဆာင်ရက်တာနဲ အကမ်းဖက်စစ်တပ်ကို ိုင်ငံတကာမှာ ြပယုဂ် 

ေကာင်းေစဖို တရားမဝင် အစိုးရ-အလုပ်ရှင်- အလုပ်သမား သုံးပွင့်ဆိုင်ယရားမှာ ပါဝင်တက်ေရာက်ေနတာ စတဲ့ လုပ်ရပ်ေတွကို လုပ် 

ေဆာင် ေနတယ်လုိ ြမန်မာိုင်ငံအလုပ်သမားတပ်ေပါင်းစု Myanmar Labour Alliance ကထုတ်ြပန်ချက်မှာေဖာ်ြပပါတယ်။ 

 ဆုိးရားစွာ ဖိှိပ်ခံေနရတဲ့ အလုပ်သမားထုနဲ တိုင်းရင်းသား မိဘြပည်သူလူထုရဲ အသက်အုိးအိမ်စည်းစိမ်ေတွကုိ တိုက်ခိုက် 

ဖျက်ဆီးခံရတာနဲ အေြခအေနဆိုးေတွကို လစ်လပီး တချိ အလုပ်သမားသမဂေတွ၊ အလုပ်သမားအေရး လပ်ရှားသူေတွ၊ အရပ်ဘက် 

အဖွဲအစည်းေတွ၊ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲအစည်းေတွ (NGOs) ေတွက တစ်ကိုယ်ရည် ကိုယ်ကျိးစီးပွားအတွက် အကမ်းဖက်စစ်တပ် 

ေဒါက်တိုင်အြဖစ် တိုက်ုိက် ဒါမှမဟုတ် သွယ်ဝိုက်ပီး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေနတယ်တာကိုလည်း ေတွခဲ့ရတယ်လုိ ေဖာ်ြပထားပါတယ်။ 

 ဒါအ့ြပင် ေွဦးေတာ်လှန်ေရး သစာေဖာက်ေတွအြဖစ် Action Labor Rights (ALR) (အလုပ်သမား အခွင့်အေရးလပ်ရှားသူများ)၊ 

COMMITTEE FOR DEVELOPMENT OF LABOUR RIGHTS (CDLR) (အလုပ်သမားအခွင့်အေရး တိုးြမင့်ေဖာ်ေဆာင်ေရးေကာ်မတီ) 

အဖွဲအစည်းများကို အမည်ပျက်စာရင်း (Blacklist) တင်သွင်းလုိ ထုတ်ြပန်ထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။  

 အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနအေနှင့်လည်း အလုပ်သမားအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်ခံရမများအတွက် ချိး 

ေဖာက်သူ ချိးေဖာက်သူ၏လက်ေဝခံများကိုပါအေရးယူမည်ဟုအတိအလင်းေကညာထားပီးြဖစ်သည်။ 
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ိဝုင်ဘာ၊ ၁ ရက်  

 အစားအေသာက်၊ စိုက်ပျိးေရး၊ ဟိုတယ်၊ စားေသာက်ဆိုင်၊ေဆးရက်ကီးှင့် မဟာမိတ် အလုပ်သမားအသင်းအဖွဲများကို ကိုယ်စား 

ြပသည့် ိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားသမဂများအဖွဲချပ် (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, 

Tobacco and Allied Workers' Associations -IUF)က အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးေကျာ်နီအား Award for Courage ဆုချးီြမင့်ခဲ့တယ်လိုသိရပါတယ်။ 

 ၁၉၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် စတင်ဖွဲစည်းခဲ့သည့် ိုင်ငံေပါင်း၁၂၆ိုင်ငံမှ အဖွဲဝင် ၁၀ သန်းေကျာ်ကိုယ်စားြပပါဝင်ေသာ အစားအေသာက်၊ 

စိုက်ပျိးေရး၊ ဟိုတယ်၊ စားေသာက်ဆိုင်၊ေဆးရက်ကီးှင့် မဟာမိတ် အလုပ်သမားအသင်းအဖွဲများကို ကိုယ်စားြပသည့် ိုင်ငံတကာ 

အလုပ်သမားသမဂများအဖဲွချပ်က အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီးဦးေကျာ်နီသည် ခိမ်းေြခာက် 

ေနေသာ အရာယ်မျိးစံုကားတွင် ေနထုိင်ကာ အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီကို မေကာက်မရံ တွန်းလှန်ရင်း အလုပ်သမားများ ကံေတွေန 

ရသည့် လွတ်လပ်စွာအသင်းအဖွဲ ဖွဲစည်းခွင့်အပါအဝင် မတရားမှင့် ဖိှိပ်မများအတွက် ခုခံကာကွယ်ရာတွင် ရဲစွမ်းသတိရှိမကို 

အသိအမှတ်ြပသည့် အေနြဖင့်ဤဆုကို ေပးအပ်ချးီြမင့်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 ဒုတိယဝန်ကီးဦးေကျာ်နီက ိုင်ငံတကာမှ အလုပ်သမားေပါင်းများစွာကို ကိုယ်စားြပသည့် IUF အဖွဲကီး၏ Award for Courage 

ဆုချးီြမင့်ခံရသည့် ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ေကာင်းှင့် အလုပ်သမားအေရးှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဝန်ကီးဌာန၏တာဝန်ဝတရားများကို စွမ်းစွမ်း 

တမံ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း ကတိြပေြပာကားခဲ့သည်ဟုသိရပါသည်။  

 အဆိုပါ IUF မှ ေပးအပ်သည့် Award for Courage ဆုအား စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်က အလုပ်သမားေရး အာဏာရှင် ဆန် 

ကျင်ေရး ေတွ မှာ ပါခဲ့တဲ့အတွက်ေပးအပ်တာြဖစ်တယ်လုိလဲသိရပါတယ်။   

NUG အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန ဒုဝန်ကီး ဦးေကျာ်နီအား  

ုိင်ငံတကာအလုပ်သမားကုိယ်စားြပ (IUF) အဖွဲက Award for Courage ဆုချးီြမင့်  

ိုင်ငံတကာအလုပ်သမားကိုယ်စားြပ (IUF) အဖွဲက ချးီြမင့်သည့် Award for Courage ဆု 
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NUG အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနှင့် AAC ကုိရဲမင်းအဖွဲသည ်ကားေမှာက်ေသဆုံးခဲ့သည့် ြမန်မာ 

အလုပ်သမားများ အတွက် အာမခံအကျိးခံစားခွင့် ရရှိေအာင် ပူးေပါင်း ကူညီေဆာင်ရက်ေပးုိင်ခဲ ့

ိဝုင်ဘာ၊ ၁ ရက်  

 သဂုတ်လ ၈ ရက်ေနတွင် ထုိင်းိုင်ငံ၊ ကန်ချနပူရီခုိင်၊ စံခလဘူရီ၌ အေထာက်အထားမဲ့ ြမန်မာအလုပ်သမားများ တင်ေဆာင် 

လာသည့် ကားတိမ်းေမှာက်သြဖင့် အလုပ်သမား (၃) ဦး ေသဆံုးခဲ့သည့် ကိစှင့် စပ်လျဥ်း၍ အာမခံ အကျိးခံစားခွင့်များ အြပည့်အဝရရှိရန် 

အတွက်ကူညီေဆာင်ရက်ေပးရန် အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနက ကိုရဲမင်း တာဝန်ခံဦးေဆာင်သည့် AAC မဟာ 

မိတ်အဖွဲသုိ တာဝန်ေပးအပ်ခဲ့ရာ ေသဆံုးသူတစ်ဦးလင် အာမခံ နစ်န ေကးေငွ ဘတ် ၅၀၀၀၀၀ န်းြဖင့် စုစုေပါင်း ဘတ် ၁၅၀၀၀၀၀ 

ရရှိေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့ပီး ကျန်ရစ်သူ မိသားစုများထံသုိ ၁၇.၁၀.၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် လဲေြပာင်းေပးအပ်ပီးြဖစ်သည်ဟုသိရသည်။ 

 စစ်အာဏာရှင်၏ှိပ်စက်မအကျိးဆက်ေကာင့် ြပည်တွင်း၌ အခက်အခဲမျိးစံုရင်ဆုိင်ေနရေသာ ြပည်သူများသည် အမျိးမျိးေသာ 

တရားမဝင်လမ်းေကာင်းများြဖင့် ထုိင်းိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် သွားေရာက်လျက်ရှိပီး အရာယ် မျိးစံုြဖင့် ကံေတွေနရပါသည်။ 

ကားတိမ်းေမှာက်ေသဆံုးခဲ့သည့် အလုပ်သမား ၃ ဦးအတွက် အာမခံအကျိးခံစားခွင့်များအြပည့်အဝရရှိေအာင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ့သည့် 

သက်ဆိုင်ရာ ထုိင်းိုင်ငံအစိုးရဌာနများှင့် ကိုရဲမင်း တာဝန်ခံဦးေဆာင်ေသာ AAC မဟာမိတ်အဖွဲအား အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ 

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနမှ မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ြပအပ်ပါသည်ဟုလည်းသတင်းထုတ်ြပန်ချက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ြပည်သူအစိုးရြဖစ်သည်ှင့်အညီ အေရးေပကာလ အေြခအေန 

တွင်လည်း ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ြမန်မာအလုပ်သမားများ၏ အလုပ်သမားအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်ခံရမများ၊ အကျိးခံစားခွင့်များ ရရှိေအာင် 

တိုင်ကားေရးယရား ဖွင့်လှစ်၍ ကူညီေဆာင်ရက်ေပးေနပါေကာင်း အများြပည်သူသိရှိရန် ေကညာထားေကာင်းလည်းသိရသည်။  

ေသဆံုးခဲ့သည့် ြမန်မာအလုပ်သမားများအတွက် အာမခံအကျိးခံစားခွင့် ဘတ် (၁၅) သိန်း အားေပးအပ်ေနပံု 
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VeVe အမှတ်တံဆိပ်အချိရည်ထုတ်စက်ံုတွင် တှစ်တိတိအာမခံေကးဟုဆုိကာလစာထဲမ ှ

တလေလးသိန်းြဖတ်ေတာက်ပီးအလုပ်ထွက်ချန်ိတွင် ြပန်မေပးပဲေခါင်းပံုြဖတ်ထားမြဖစ်ပွား  

ိဝုင်ဘာ၊ ၁ ရက်  

 တှစ်တိတိအာမခံေကးဟုဆိုကာလစာထဲမှာ တလေလးသိန်းြဖတ်ေတာက်ပီး အလုပ်ထွက်ချနိ်တွင်ြပန်မေပးပဲေခါင်းပံုြဖတ်ထားမ 

VeVe အမှတ်တံဆိပ် အချိရည်ထုတ်စက်ုံတွင် ြဖစ်ပွားခဲ့တယ်လုိ Solidarity of Trade Union Myanmar (STUM) ၏ သတင်း ထုတ်ြပန် 

ချက်အရသိရသည်။ 

 ေရြပည်သာ မိနယ်၊ စက်မှဇုန် (၁) ကေန င်မင်းသားကီးလမ်းရှိ Green Cycle Co.,Ltd (VeVe) အချိရည်စက်ုံတွင် ဂိုေဒါင်မှး 

ရာထူးြဖင့် 2011 ခုှစ်၊ မတ်လ၊ 12 ရက်ေနတွင်အလုပ်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်က အလုပ်သမားထံမှ အာမခံေကးအြဖစ် လုပ်ခလစာမှ 

တစ်လစာ (400,000) ကျပ်တိတိြဖတ်ေတာက်ထားခဲ့တယ်လုိ STUM ကဆိုပါတယ်။ 

 အဆိုပါလုပ်သားမှာ2022 ခုှစ်၊ မတ်လ၊ 2ရက် ေတာင်သူလယ်သမားေနတွင် အလုပ်သမားများကို အလုပ်ခိုင်းေစပီး OT ေကး 

မေပးဘဲ မုန်ဖိုး (5000) သာေပးပီး အလုပ်သမားအားလုံးကိုမေပးသည့်အတွက် မန်ေနဂျာအား အလုပ်သမားအားလုံးကို ေပးရန် ေတာင်း 

ဆိုခဲ့ေသာ်လည်း အဆင်မေြပသည့်အတွက် စက်ုံှင့်ပါတ်သက်သည့် ပစည်းများကိုအကုန်ြပန်လည်လဲေြပာင်းပီးအလုပ်မှ တ်ထွက်ခဲ့ 

သည်ဟုသိရသည်။ 

 ထုိသုိတ်ထွက်ပီး ြဖတ်ေတာက်ထားသည့် အာမခံေကးများကို ြပန်လည်ထုတ်ေပးရန်ေတာင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ထုိသုိေတာင်းဆို ထား 

ေသာ်လည်း 2022 ခုှစ်၊ ဧပီလ၊ 12 ရက်ေနမှ ယေနအထိ မေပးဘဲဥပေဒကိုချိးေဖာက်ေနပါသည်ဟု STUM ကေြပာသည်။ 

 "ေငွေပးမဲ့ရက်ကို ေနေရ ညေရ နဲ ခုထိမရေသးပါဘူးအလုပ်သမားရဲလုပ်အားခကိုမတရား ရယူထားတာကို ချက်ချင်းြပန်ေပးဖို 

ေတာင်းဆိုထားပါတယ်လုပ်သက် ၁၂ ှစ် ကို ဘာနစ်န ေကးမှ မရဘဲ အလုပ်ကထွက်ခဲ့တာ ကိုယ့်ေငွ ကိုယ်ြပန်ေတာင်း တာကိုမေပးတာ 

ေရှမှာလဲ ချိးေဖာက်မှေတွဆက်တိုက်လုပ်ခဲ့တာအလုပ်သမားမှားရင်ေတာ့အြပစ်ခံရပီး အလုပ်ရှင် မှားေတာ့ ဘာအေရးယူမမှမရှိဘူး 

ြဖစ်ေနတယ်"ဟု STUM မှထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုသည်။ 

 ယခုစစ်အာဏာသိမ်းကာလ အလုပ်သမားအခွင့်အေရးချိးေဖာက်မများှင် ့ ပါတ်သတ်ပီးအမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သ 

မား ဝန်ကီးဌာနမှ တိုင်ကားေရးယရား ဖွင့်လှစ်ထားပီးြပည်သူအစိုးရအာဏာြပန်လည် ရယူချနိ်တွင်ထိထိေရာက်ေရာက် အေရးယူသွား 

မည် ြဖစ်ေကာင်း အတိအလင်း ထုတ်ြပန်ေကညာထားသည်။ 
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သမဂဖွဲဖိုကိးစားတ့ဲ လုပ်သား(၅)ဦးတွင် (၁) ဦး ကုိစက်ံု၏တဖက်သတ်စွပ်စဲွချက် 

ြဖင့်ဖမ်းဆီးအေရးယူခဲ့သည့်အေပ Adidas Brand မှတာဝန်ယူရန်လုိအပ်ေန 

ိဝုင်ဘာ၊ ၁ ရက်  

 ရန်ကုန်တိုင်း၊ ေရြပည်သာမိနယ်တွင် ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်ေနတဲ့ ြမန်မာေပါင်ချနိ်ဖိနပ်ချပ်စက်ုံတွင် ၂၀၁၉ ခုှစ်က သမဂဖွဲရန် 

ကိးစားသည့် လုပ်သား ၅ ဦးကို စက်ုံဖက်မှ အေကာင်းမဲ့စွပ်စွဲပီး အလုပ်မှထုတ်ပယ်ကာ ၁ ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အေပ စက်ုံကို ေအာ်ဒါ 

ေပးထားသည့် Adidas Brand မှတာဝန်ယူ တာဝန်ခံရန်လုိအပ်ေနေသးတယ်လုိ သမဂများအဖွဲချပ်မှတာဝန်ရှိသူတဦးကေြပာပါတယ်။ 

 ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့လုပ်သားဟာ ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် စက်ုံမှအလုပ်ကမတရား ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပီး အလုပ်သမား ခံုုံးတွင်တိုင်ကားေနစဥ် 

အမမပီးြပတ်ေသးခင်မှာပဲအာဏာသိမ်းမြဖစ်ပွားခဲ့ပီးေန က် ဆြပရာတွင်ပါဝင် ေန က်စက်ုံဖက်မှ ဓါတ်ပံုမှတ်တမ်းများရယူကာ 

မတရားအမဆင်ပီးရဲများကို ဖမ်းဆီးခိုင်းတဲ့တာြဖစ်တယ်လုိသိရပါတယ်။ 

 "ိုင်ငံေရးလုပ်တာမဟုတ်ပဲ ဆြပတာပါတဲ့အတွက်ခိုးမနဲ အမဆင်ပီးဖမ်းခိုင်းတာေထာင် ၆လချလုိက်တယ် အ့ဲအလုပ်သမားကို 

ေပါင်ချနိ်စက်ုံကအ့ဲလုိ တရားမတမမရှိတဲ့လုပ်ရက်လုပ်ခဲ့တယ် ချပ်တာက Adidas Brand ချပ်တာ Adidas ကလဲအ့ဲကေလးအတွက် 

တာဝန်ယူမလုိလုိနစ်န ေကးေပးမလုိလုိနဲခုချနိ်အထိဘာမှမထူးြခားဘူး" ဟု အဆိုပါလုပ်သားအေရးကူညီေဆာင်ရက်ေပးေနသည့် သမဂ 

များ အဖွဲချပ်မှ တာဝန်ရှိသူတဦးကဆိုပါတယ်။ 

 ယခုလက်ရှိ CCC မှြပလုပ်ေနသည့် ကမာလုံးဆိုင်ရာ Pay For Worker ကမ်ပိန်းတွင် အဆိုပါ မတရားဖမ်းဆီးခံရသည့် လုပ်သား 

အပါအဝင် အလုပ်မှမတရားထုတ်ပယ်ခံထားရသည့် ကျန်လုပ်သားများ အေရးအတွက် Adidas ကိုဝင်ေရာက်ေတာင်းဆိုမ များရှိေနသည် 

ဟုသိရသည်။ 

 "ခုအ့ဲစက်ုံမှာဖွဲထားတဲ့သမဂက Yellow Union ေတွေပစက်ုံဖက်ကBrand ေတွနဲစကားေြပာချင်လုိ သက်သက်ဖွဲ ေပးထားတာ 

အ့ဲဒါေကာင့်ဒီအာဏာသိမ်းကာလမှာတြခားသမဂများအဖွဲချပ်ေတွနဲဆန်ကျင်ဖက်ြဖစ်ေနတာ"ဟုသမဂများအဖွဲချပ်မှတာဝန်ရှိသူတဦးက

ဆိုသည်။ ယခုလက်ရှိအေြခအေနတွင် ြမန်မာေပါင်ချနိ်စက်ုံမှလုပ်သားများအေနြဖင့် လုပ်ခလစာတိုးြမင့်ေပးေရးအတွက် ေတာင်းဆို 

လျက်ရှိေနကသည် ဟုသိရသည်။  

Adidas Brand များချပ်လုပ်ေနသည့် ြမန်မာေပါင်ချနိ် ဖိနပ်စက်ုံအား လုပ်သားများဆြပေနစ် 
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အလုပ်သမားအခွင့်အေရးချိးေဖာက်မေတွအေပ တာ၀န်ယူမတာ၀န်ခံမအြပည့်ရှိလာေစရန် 

အတွက် Pay your Worker ကမ်ပိန်းကုိ ၆ ရက်ဆက်တုိက်ြပလုပ်ခဲ့  

ိဝုင်ဘာ၊ ၁ ရက်  

 ိုင်ငံတကာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ( Brand ) ေတွရဲ အလုပ်သမားအခွင့်အေရးချိးေဖာက်မေတွအေပ တာ၀န်ယူမ တာ၀န်ခံမ 

အြပည့်ရှိ လာေစရန် အတွက် Pay your Worker ကမ်ပိန်းကို ယေနေအာက်တိုဘာ ၂၅ရက်ေနကစတင် ြပလုပ်ခဲ့ပီး အဆိုပါလပ်ရှားမကို 

၆ရက်ဆက်တိုက်ေဆာင်ရက်သွားမှာ ြဖစ်တယ်လုိ သိရပါတယ်။  

 "CCC ရဲ payyourworkers campaign ကပါဝင်ေပးတာ ၆ ရက်တာြပလုပ်ခဲ့တာပါ" လုိအဆိုပါကမ်ပိန်း မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ သမဂများ 

အဖွဲချပ်တခုမှတာဝန်ရှိသူတဦးကဆိုပါတယ်။ 

 Pay Your Worker ကမ်ပိန်းကို ြပလုပ်ရြခင်းမှာလည်း Brand ေတွရဲ လုပ်သမားအခွင့်အေရးချိးေဖာက်ခံရေတွအေပ တာဝန်ယူမ 

တာဝန်ခံမအြပည့်ရှိလာေစရန်၊ Brand ရဲ တာဝန်ယူရမည့်အပိုင်းကို ေပလွင်လာေစရန်နဲ အလုပ်သမားေတွအေနနဲလည်း မိမိတို အခွင့် 

အေရးအေပ သိရှိလာေစရန်အတွက် ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ပီး စက်ုံများနဲ အချိေသာေနရာေတွမှာ ကမ်ပိန်းစေတကာြဖန်ြခင်း၊ ပုံုိက်ြခင်း 

ြဖင့်သာလုပ်ေဆာင်ေနရကာ ြပည်ပအဖွဲအစည်းများက ဦးေဆာင်ပီး ေဆာင်ရက်မှာြဖစ်ပီး ြမန်မာိုင်ငံရဲ ပူးေပါင်းပါဝင်မက ဘယ်ေလာက် 

အထိ ဘယ်အတိုင်းတာထိ ပါဝင်ိုင်မလဲဆိုတာပါချနိ်ဆပီး လုပ်ေနရြခင်းြဖစ်တယ်လုိလည်း ေဖာ်ြပထားပါတယ်။ 

 အဆိုပါကမ်ပိန်းကို online သီးသန်တစ်ခုသာမကဘဲ ေြမြပင်အေနအထားြဖင့်ပါ ေဆာင်ရက်သွားရန်အတွက် ိုင်ငံတကာက 

သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံကအဖွဲအစည်းေတွ ြဖစ်တဲ့ Clean Clothes Campaign (CCC) နဲ ပီးခဲ့တဲ့ဇူလုိင်လကစပီး ေဆွးေွးမေတွြပလုပ်ခဲ့တာ 

ြဖစ်ပီး အဆိုပါလပ်ရှားမကို CCC ရဲ လူမကွန်ယက် စာမျက်ှ နဲ သက်ဆိုင်ရာ ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းေတွရဲ စာမျက်ှ ေတွ ကေနလုပ်မဲ့ 

အြပင် ိုင်ငံတကာေတွက Brand ေတွရဲေရှမှာ ကမ်ပိန်းလုပ်ဖိုေတွအြပင် public မှာ ချြပေဆာင်ရက်သည်အထိ ေဆာင်ရက်ခဲ့တယ်လုိလဲ 

သိရပါတယ်။  

Adidas Brand များချပ်လုပ်ေနသည့် ြမန်မာေပါင်ချနိ် ဖိနပ်စက်ုံအား လုပ်သားများဆြပေနစ် 
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Cartoon Box 
ကာတွန်း - ေဝယံ (ေတာင်ကီး)  

ေမတာြဖင့်ကူညီသည် 

Labour Law Portal တွင ်လုပ်သားေရးရာဥပေဒများှင့်ပတ်သက်၍ 

ဝင်ေရာက်ေလလ့ာလိသူုများအေနြဖင့ ်h ps://go.molmyanmar.org/law   

သုိဝင်ေရာက်ကည့်ေလ့လာုိင်ပါသည။် (သုိ) QR Code 

အားဖတ်၍ကည့်ုိငပ်ါသည။် 
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အပ်ထည်စံချန်ိမြပည့်ဘူးဆုိတ့ဲအေကာင်းြပချက်နဲကုိယ်ဝန်ေဆာင်အလုပ်သမများပါ 

မချန်အုိတီေကးမေပးပဲအချန်ိပိုဆင်းခိုင်းေန 

ိဝုင်ဘာ၊ ၁ ရက်  

 အထည်စံချနိ်မြပည့်တဲ့ စက်လုိင်းကအလုပ်သမားေတွကို အချနိ်ပိုေကးမေပးဘဲ ညအုိတီများဆင်းေပးေနရတဲ့အထဲမှာ ကိုယ်ဝန် 

ေဆာင်အမျိးသမီးများပါဝင်ေနတယ်လုိ ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အေထွေထွအလုပ်သမားသမဂများအဖွဲချပ်(FGWM) ကသတင်းထုတ်ြပန် 

ထားပါတယ်။ 

 အများြပည်သူ ုံးပိတ်ရက်ေတွ အခါကီးရက်ကီးေတွမှာ အချနိ်ပိုဆင်းေပးေနရပါတယ်။ အထည်စံချနိ်မြပည့်တဲ့ စက်လုိင်းဆိုရင် 

အုိတီေကးမေပးပါဘူး၊ အထည်စံချနိ်ြပည့်တဲ့စက်လုိင်းဆိုရင် အုိတီေကးေပးပါတယ်၊ အချနိ်ပိုဆင်းေပးရတာြခင်းတူတာေတာင် ခွဲြခား 

ဆက်ဆံပီး ြပလုပ်ေနပါတယ်၊ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်အမျိးသမီးေတွဆိုရင် မညာမတာခိုင်းတာေတွရှိပီး၊ အုိတီဆိုလဲဆင်းေပးရတယ်၊ အြခား 

ဌာနေတွ မှာလဲ အလုပ်လုိက်ခိုင်းတာေတွရှိပီး၊ ဘဲေမး၊ ဝလ်လွန် အေမးေတွထည့်ခိုင်းတာ ေတွရှိပါတယ် ြငင်းဆိုခွင့်မရှိပါဘူး မန်ေနဂျာ 

ေဒေအးသီတာက စူပါေတွကိုေခပီး၊ အုိတီမဆင်းတဲ့အလုပ်သမားေတွကို ကမ်းကျင်ေကး(ဂရိတ်) ချမယ်လိုစူပါေတွက တရားဝင် 

ေကညာထားပါတယ်လုိ ြမန်မာိုင်ငံအေထွေထွအလုပ်သမားသမဂများအဖွဲချပ်(FGWM)မှသိရှိရပါတယ်။ 

 အဆုိပါ စက်ုံဟာ ရန်ကုန်တိုင်း ေရသံလွင် စက်မဇုန် ဆိပ်ကမ်လမ်း အမှတ်/၇၀ / Myanmar Sincerece Co.Ltd ြမန်မာစင်းစီးရီး 

အထည်ချပ်စက်ုံြဖစ်ပီး လူဦးေရ/ ၈၅၀ / စက်လုိင်း ၁၂ လုိင်းနဲ လည်ပတ်ေနပီး ချပ်လုပ်ေနတဲ့ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှာ AMBRICAN 

HOLIC ြဖစ်ပါတယ်။ 

 ပီးခဲ့တဲ့လတည်းက ေတာက်ေလာက် အုိတီေကးမရဘဲ အလုပ်ဆင်းေပးေနရပီး ဒီေန တနဂေွေနလည်း အုိတီဆင်းေပးေနရ 

တယ်လုိ ကာယကံရှင်အလုပ်သမားက သူတိုမတရားခိုင်းေစခံေနရတာ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေတွကို အာဓမခိုင်းေစေနတာေတွကို အများြပည် 

သူများှင့် သက်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ပိုင်ရှင်ေတွက တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးဖို FGWM Page ကိုအကူညီေတာင်းလာြခင်း ြဖစ်ပါတယ် 

လုိသိရပါတယ်။ 

 အထက်ေဖာ်ြပပါစက်ုံ၏ အခွင့်အေရးချိးေဖာက်မများကို ဆက်လက်ေဖာ်ြပေပးသွားပါမယ်လုိလည်း FGWM ၏သတင်းထုတ်ြပန် 

ချက် မှာေဖာ်ြပပါရှိပါသည်။ 
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စက်ံုတွင်း လုပ်ငန်းခွင်များမှာအလုပ်သမားများကုိ ကုိယ်ထိလက်ေရာက်ိုက်ှက်ပီး 

ဥပေဒမဲ့ အြပစ်ေပး ခိုင်းေစ မများရှိေန 

ိဝုင်ဘာ၊ ၁ ရက်  

 ိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ် H&M ချပ်လုပ်ေနတဲ့ အထည်ချပ်စက်ုံအတွင်း အလုပ်သမားကို ကိုယ်ထိလက်ေရာက် ုိက်ှက်ေန 

တာ ဥပေဒမဲ့အြပစ်ေပးမများ လုပ်ေဆာင်ေနတယ်လုိ ြမန်မာိုင်ငံအေထွေထွအလုပ်သမားသမဂများအဖွဲချပ် FGWM ရဲသတင်းထုတ်ြပန် 

ချက်အရသိရပါသည်။ 

 အဆိုပါစက်ုံမှာ ရန်ကုန်တိုင်းလိင်သာယာမိနယ် ေငွပင်လယ် စက်မဇံု အမှတ် (၃၂.၃၃.၃၄.၃၅) အလယ်လမ်း ၃ လမ်း Saung Oo 

Shwe Nay အထည်ချပ်စက်ုံအတွင်း H&M တံဆိပ် အဓိကချပ်လုပ်ေနတဲ့ စက်ုံြဖစ်ပါတယ်လုိလဲသိရပါတယ်။ 

 ထုိစက်ုံတွင် အထည်အသစ်ကို လုိင်းချနိ်းရာမှာ စူပါက အလုပ်သမားကို အသုံးမကျဘူးဆိုပီး ုိက်ှက်ခဲ့သည်မှာ အလုပ်သမား၏ 

အေပအကျပီါ စုပ်ပဲသွားသည်အထိ အုိက်ခံခဲ့ရပါတယ် ေနစ် ဆက်တိုက် မန်ေနဂျာ၊ ေအာစူပါ၊ စူပါ၊ လီတာများက အလုပ်သမားများကို 

ုိင်းြပစွာ ဆဲဆို၊ ကိမ်းေမာင်းတာေတွလည်းရှိ ေနပီး အလုပ်ရှင်ဘက်ကဖွဲစည်းထားတဲ့ WCC ကို အုိက်ခံရတဲ့ အလုပ်သမားက သွား 

ေရာက်တိုင်ကားခဲ့ေပမဲ့ ုံခန်းထဲမှာ ထုိင်ခိုင်းထားပီး ဘာမှမလုပ်ေပးဘူးဟု အလုပ်သမားများ၏ ေြပာကားချက်ကို FGWM ကေဖာ်ြပ 

ပါတယ်။ 

 "အဆိုပါ ဥပေဒမဲ့ လုပ်ရက်ေတွကို အလုပ်ရှင်အေနြဖင့် အြပစ်ေပးတာမျိးမရှိပါဘူး ကျမတို စက်ုံအတွင်းမှာ အကိမ်ကိမ် အုိက် 

ခံရတဲ့ အလုပ်သမားေတွလည်းရှိေနပါတယ် ကျမတို အလုပ်သမားများ အေနြဖင့်လည်း ကျမတိုချပ်လုပ်ေနတဲ့ိုင်ငံတကာကုန် အမှတ် 

တံဆိပ်ေတွအေနနဲ တာဝန်ယူမတာဝန်ခံမနဲ အလုပ်သမားေတွရဲ အေြခေနမှန်ကိုသိေစချင်တယ်လုိ ြမန်မာိုင်ငံအေထွေထွ အလုပ်သမား 

သမဂများအဖွဲချပ် FGWM Page ကို အကူညီေတာင်းလာြခင်းြဖစ်တယ်လုိသိရပါတယ်။ 

 စစ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစက်ုံ၊ အလုပ်ုံလုပ်သားအခွင့်အေရးချိးေဖာက်မ များစွာြဖစ်ပွားေနပီး အမျိးသားညီွတ်ေရး 

အစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနဖက်ကေတာ့ ဒီလုိစစ်အာဏာသိမ်းမ ကိုအခွင့်ေကာင်းယူပီး လုပ်သားအခွင့်အေရးချိးေဖာက်ေနသူေတွကို 

ထိထိေရာက်ေရာက်အေရးယူသွားမယ်လုိ အတိအလင်းေကညာထားပါတယ်။  
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အမျိးသားညီွတ်ေရးအစုိးရ ၇၂ ကိမ်ေြမာက် အစုိးရအဖွဲအစည်းေဝးတွင် အသွင်ကူးေြပာင်း 

ေရးကာလ ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒ ြပင်ဆင်ေရးကိစရပ်နဲ ပတ်သက်ပီး ယာယီသမတေြပာကား  

ိဝုင်ဘာ၊ ၁ ရက်  

 အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရရဲ ၇၂ ကိမ်ေြမာက် အစိုးရအဖွဲအစည်းအေဝးကို ဒီေနမနက် ၁၀ န ရီမှာြပလုပ်ခဲ့က ပါတယ်။ 

အစည်းအေဝးကို ယာယီသမတ ဒူဝါလရှီးလ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးချပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်းတို အပါအဝင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးေတွ၊ 

ဒုဝန်ကီးေတွ တက်ေရာက်ခဲ့ကပါတယ်။ အစည်းအေဝးမှာ ယာယီသမတ ဒူဝါလရှီးလက အဖွင့်မိန်ခွန်းေြပာကားခဲ့ပီးေန က် ြပည်ေထာင် 

စု ဝန်ကီးချပ်က မိန်ခွန်း ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။ 

 ယာယီသမတ ဒူဝါလရှီးလက “အားလုံးပါဝင်ေရးမူကုိ ဆဲွကုိင်ပီးေတာ့ ေွဦးေတာ်လှန်ေရးရဲ စစ်ေရးတပ်ေပါင်းစု မဟာမိတ် 

ဆက်ထုံးကို ခိုင်မဲေအာင် စုစုစည်းစည်း ညီညီွတ်ွတ် လုပ်ကရမယ်လုိ ယူဆပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း စစ်ေရးပူး ေပါင်းမဟာမိတ် 

လပ်ရှားမေတွကို လက်ေတွကျကျလုပ်ကရမယ်လုိတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ကန်ေတာ့်အေနနဲ အထူးဂုြပပီး ထပ်မံေြပာကားလုိတာက 

ေတာ့ မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးအေပဘယ်လုိ ချည်းကပ်သင့်သလဲဆိုတဲ့ အချက်ြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာ့ေွဦးေတာ်လှန်ေရးအတွင်းက စစ်ေရး 

မဟာ မိတ်တပ်ေပါင်းစုကိုတည်ေဆာက်တဲ့ေနရာမှာ မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးအြမင်ကို တတ်ိုင်သမအြမင်ကျယ်ကျယ်၊ သေဘာထား ကီး 

ကီး နဲ အေြမာ်အြမင်ရှိရှိ ကည့်ြမင်ဖိုလုိပါတယ်။ မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးကို တည်ေဆာက်တဲ့ ေနရာမှာ သေဘာထားအြမင် ကျ်းေြမာင်းစွာ 

ချည်းကပ်လုပ်ေဆာင်ဖို မသင့်ပါဘူး။ ကန်ေတာ်တိုရဲ ေတာ်လှန်ေရးစိတ်ဆေတွဟာ ဂိုဏ်းဂဏဝါဒကိုေရှာင်ပီးေတာ့ ပုဂိလ်ေရးအစွဲေတွ 

ကို ေကျာ်ိုင်ဖိုလုိပါလိမ့်မယ်။ မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးမှာ ေရတိုအကျိးစီးပွားေတွကိုပဲ ကည့်ပီး လုပ်ေဆာင်တာမျိးကိုလည်း ေရှာင်က်ဖို 

လုိတယ်လုိ ယူဆပါတယ်။” လုိေြပာကားပါတယ်။ 

 ဆက်လက်ပီးေတာ့လည်း “အသွင်ကူးေြပာင်းေရးကာလ ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒ ြပင်ဆင်ေရးကိစရပ်နဲ ပတ်သက်ပီး ေြပာကား 

ချင်ပါတယ်။ ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆုိတာဟာ ိုင်ငံေတာ်နဲ လူအဖဲွအစည်းအကားက ဆက်ဆံေရးဆက်ထုံးကုိ မူအားြဖင့် ခိုင်မာကျစ် 

လစ်ေအာင်ချမှတ်အတည်ြပပီး သေဘာတူညီထားတဲ့ပဋိညာ်တစ်ရပ်လုိန းလည်ပါတယ်။ အသွင်ကူးေြပာင်းေရးကာလဖွဲစည်းပံု အေြခ 

ခံ ဥပေဒကို ြပင်ဆင်တဲ့အခါ အန ဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကေရစီိုင်ငံေတာ်မှာ အုတ်ြမစ်ချမယ့် အမျိးသားေရး အေြခခံမူေတွကို တိတိကျကျ 

ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ြပတ်ြပတ်သားသား ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ပီး ယခုကတည်းကအုတ်ြမစ်တည်ထားကဖို ေြပာချင်ပါတယ်။”လုိ 

ယာယီသမတက ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။  

 ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးချပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်းက ‘အခုဆိုရင် တိုင်းရင်းသားအင်အားစုေတွနဲ ေသွးခွဲဖိုနည်းလမ်းစံုကို သုံးေနတာ 

ေကာင့် ကန်ေတာ်တိုအေနနဲ ကန်ေတာ်တိုရဲ မဟာမိတ်ေတွနဲ ခိုင်ခိုင်မာမာ လက်ချင်းချတိ်ထားိုင်ဖို လုိပါတယ်။ တချိ အင်အားစုေတွက 

လည်း ခိုင်ခိုင်မာမာ လက်မတွဲရေသးေပမယ့် ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ေနတာေတွ အများကီးရှိေနပီး၊ ေတာ်လှန် ေရးအေပ ဘံုရည်မှန်းချက် 

ကလည်း တူေနကတာမို သူတိုနဲလည်း ခိုင်မာအားေကာင်းေစဖို ကန်ေတာ်တို အားထုတ်ဖို လုိအပ်ပါတယ်။’ လုိ ေြပာကားပါတယ်။ 

 ဒါအြပင် အေရာင်အေသွး စံုလင်သလုိ အြမင်ေတွစံုလင်ပီး ြဖတ်သန်းမေတွ မတူညီကတဲ့ ြမန်မာိုင်ငံမှာ ိုင်ငံေရးအရ န းလည်မ 

ေတွ ယူိုင်ကဖိုဆိုတာ မလွယ်ဘူးဆိုတာနဲ မလွယ်တာကို လွယ်ေအာင်ကိးစားရမှာ ိုင်ငံေရးြဖစ် ပီးေတာ့ ဒီလုိလုပ်ေဆာင်ဖိုအတွက် 

ေတာ်လှန်ေရးတပ်ဦးမှာရှိေနတဲ့ အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုး ရမှာအများကီး တာဝန်ရှိတာမို ဆက်လက်ကိးစား ေပါင်းစပ်ညိိင်းေပးကဖို 

အတွက်လည်း တိုက်တွန်း ထားတာ ေတွရပါတယ်။ 

 ဆက်လက်ပီးေတာ့လည်း‘ကန်ေတာ်တိုရဲ Road Map ကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းြဖစ်ေနေအာင်၊ န းလည်ေနေအာင် ိုင်ငံတကာ 

ကိုလည်းရှင်းြပိုင်ဖိုလုိပါတယ်။ ဒီ Road Map ထဲကအဆင့်နံပါတ် (၆) ြဖစ်တဲ့ Transitional Constitution ေရးဆွဲေရးကိစဟာ လည်း 

အင်မတန် အေရးကီးတာမိုအမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရဘက်ကလည်း ြပင်ဆင်သင့်တာကိုအသင့်ြပင်ဆင်ပီး အမျိးသားညီွတ်ေရးအ 

တိုင်ပင်ခံေကာင်စီနဲ ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ေနတဲ့ Transitional Constitution Working Group မှာလည်း ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်နဲေဆာင်ရက် ိုင် 

ေအာင် ဝိုင်းဝန်းလုပ်ေဆာင်ေပးကဖို လုိအပ်ပါလိမ့်မယ်။’  လုိ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးချပ်က ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။ —>>> စာမျက်ှ  - ၂၈ သုိ    
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ုိင်ငံတကာေငွေကးခဝါချမေစာင့်ကည့်ေရးအဖွဲ က ြမန်မာုိင်ငံကုိ Black List စာရင်းသွင်း  

ိဝုင်ဘာ၊ ၁ ရက်  

 ြမန်မာိုင်ငံကို ိုင်ငံတကာ ေငွေကးခဝါချမဆိုင်ရာ ေစာင့်ကည့်အေရးယူေရးအဖွဲ FATF အေနနဲ အမည်မဲစာရင်းသတ်မှတ်ပီး 

ြပင်းြပင်းထန်ထန် အေရးယူလုိက်ေကာင်းေအာက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်ေနက ေကညာလုိက်ပါတယ်။  

 ြမန်မာိုင်ငံကို ေငွေကးခဝါချမဆိုင်ရာ အရာယ်ကီးမားမေအာက်မှာ ေစာင့်ကည့်ခဲ့တဲ့ အမည်ညိစာရင်းကေန ေြမာက်ကိုရီးယား 

နဲ အီရန်သာပါတဲ့ အမည်မဲစာရင်းထဲထည့်လုိက်တာြဖစ်ပီး လူသားချင်းစာန မဆိုင်ရာကိစေတွကို ကင်းလွတ်ခွင့်ြပထားပါတယ်လုိ သိရပါ 

တယ်။ ကမာ့ဘဏ်နဲ အင်တာပို ိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲအပါအဝင် ကမာ့အဖွဲအစည်းေတွနဲ ိုင်ငံေပါင်း ၂၀၀ ေကျာ်က ကိုယ်စား လှယ်ေတွ 

တက်ေရာက်ခဲ့တဲ့ FATF အစည်းအေဝး ဒီေနအပီးမှာ၊ FATF အဖွဲဥကဌ စကာပူအရာရှိက ေကညာလုိက်တာြဖစ်တယ်လုိသိရပါတယ်။ 

 ဒီမတိုင်ခင်ကေတာ့ ြမန်မာမှာ ေငွေကးခဝါချမသံသယြဖစ်ိုင်တာေတွအေပ FATF က န်ကားထားတာေတွကို ြမန်မာိုင်ငံ 

ဘက်က ခုအချနိ်ထိ မြဖည့်ဆည်းိုင်ခဲ့လုိ ေန က်ဆံုးအေရးယူရတာပါလုိ အဖွဲ ဥကဌ T. Raja Kumar က ေြပာကားလုိက်တယ်လုိ 

သတင်း ဌာနေတွက ေဖာ်ြပထားပါတယ်။ 

 ြမန်မာိုင်ငံက ဗဟိုဘဏ်နဲ ြပည်ထဲေရးအရာ ရှိေတွလည်း ဒီအစည်းအေဝးကို တက်ေရာက်ခဲ့ပီး သက်တမ်းတိုးေပးဖို ကိးစားညိ 

ိင်းခဲ့ေပမဲ့ အခုလုိအေရးယူခံရတာလုိ နီးစပ်သူေတွက ဆိုပါတယ်။   

စာမျက်ှ  2၇ မှအဆက်  ဒါအ့ြပင် အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရအေနနဲ အစိုးအဖွဲအတွင်းေပါင်းစပ်လုပ်ေဆာင်ရမယ့်ကိစေတွကိုလည်း 

ေပါင်းစပ်လုပ်ေဆာင်ကရင်း ေတာ်လှန်ေရးအင်အားစုေတွအားလုံးနဲလည်း ေပါင်းစပ်ညိိင်းကာ ေတာ်လှန်ေရးကို ေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင်နဲ 

အြမန်ဆံုးအဆံုးသတ် ိုင်ေအာင် ကိးစားကဖိုအတွက်လည်း ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးက တိုက်တွန်းေြပာကားခဲ့ပါတယ်။ 

အစည်းအေဝးမှာ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီးြဖစ်သူ ဦးမိုးေဇာ်ဦးက မဟာမိတ်ဆက်ဆံေရးေကာ်မတီမှ လုပ်ေဆာင်ေနတဲ့ 

လုပ်ငန်းေတွကို တင်ြပတာ၊ NUG ရဲ အသွင်ကူးေြပာင်းေရးကာလ ဖွဲစည်းပံုအေြခခံ ဥပေဒ ြပင်ဆင်ေရးအဖွဲ (TC-PT) ကေန လုပ်ေဆာင် 

ေနတဲ့ လုပ်ငန်းေတွကိုတင်ြပတာ၊ အလုပ်သမား ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီးြဖစ်သူ ဦးေကျာ်နီက အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနရဲလက်တေလာ 

ေဆာင်ရက်ချက်ေတွကို တင်ြပေဆွးေွတာေတွ ြပလုပ်ခဲ့ကပါတယ်။ အဲဒီေန က် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးချပ်က တင်ြပလာတာ ေတွကို 

ြပန်လည်ရှင်းလင်း ေဆွးေွးပီး ယာယီသမတ က နိဂံုးချပ် အမှာ စကားေြပာကားကာ အစည်းအေဝး ကို ုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။   
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အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီမှအဓမဖမ်းဆီးထားသည့်အလုပ်သမားသမဂအဖွဲဝင်များကုိ 

အြမန်ဆုံးြပန်လတ်ေပးဖို Global Unions ကေတာင်းဆုိ  

ိဝုင်ဘာ၊ ၁ ရက်  

 ြမန်မာစစ်တပ်က အကမ်းဖက် အာဏာသိမ်း ခဲ့တဲ့ ၂၀၂၁ ခုှစ်ကတည်းက မတရား အကျ်းချခံထားရေသာ အလုပ်သမားသမဂဝင် 

ေတွနဲ ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းက ိုင်ငံေရးအကျ်းသား အားလုံးကို ချက်ြခင်း လတ်ေပးဖို Global Unions ေတာင်းဆိုထားတဲ့အြပင် အမျိး 

သား ညီွတ်ေရးအစိုးရ(NUG) ကိုသာအသိအမှတ်ြပေကာင်း ကို ကမာတဝှမ်းအလုပ်သမား သန်း ၂၀၀ ကို ကိုယ်စားြပထားတဲ့ Global 

Unions ရဲ wetsite စာမျက်ှ  industriall မှာ ေအာက်တိုဘာ ၁၀ ရက်ေနက ေဖာ်ြပထားေကာင်းသိရပါသည်။ 

 အကျ်းကျခံေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီေရးတက်ကွလပ်ရှားသူ အားလုံးအေပ စွဲဆိုထားတဲ့စွဲချက်ေတွ၊ အကျ်းေထာင်ေတွက ကျန်းမာ 

ေရးှင့် လုံ ခံစိတ်ချရမအာမခံချက်၊ ေဆွမျိးများဆီ ြပန်လာိုင်ဖိုအခိုင်အမာတဲ့ အာမခံချက်ေတွေပးဖိုနဲ အကျ်းချထားမက တရားမတမ 

ကိုေဖာက်ဖျက်တာြဖစ်ပီး ဒီမိုကေရစီကိုပျက်ရယ်ြပေစတယ်လုိလည်း ေရးသားထားပီးေတာ့ အလုပ်သမားသမဂအခွင့်အေရးေတွကို 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာလူအခွင့်အေရးေကညာစာတမ်းနဲ ိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားအဖွဲအစည်း (I L O )  ရဲ အေြခခံမူေတွနဲ 

လုပ်ငန်းခွင်အခွင့်အေရးေတွက တစ်ကမာလုံးက အသိအမှတ် ြပပီး အာမခံထားတယ်လုိလည်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 ဒီမိုကေရစီ ကာကွယ်ေရးမှာ ဒီအခွင့်အေရးေတွကို ကျင့်သုံးလုိ ေထာင်ကျေနတဲ့ အလုပ်သမားေတွနဲ သမဂအဖွဲဝင်ေတွကို လျစ်လျ 

ထားလုိ မြဖစ်ိုင်ဘူးလုိလည်း ေရးသားထားပါတယ်။ လူသားနဲ အလုပ်သမားသမဂအခွင့်အေရးေတွဟာ ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်းနဲ ဖိှိပ်ခံ 

ရမှာကို ေကာက်ရံြခင်းမရှိဘဲ အလုပ်သမားအားလုံး အသုံးချရမယ့် ကမာကီးနဲ သက်ဆိုင်တဲ့ အခွင့်အေရးေတွ ြဖစ်ပါတယ်။  

 အလုပ်သမားသမဂအခွင့်အေရးေတွဟာ ဒီမိုကေရစီကျင့်သုံးတဲ့ေနရာေတွမှာသာ ရှင်သန်ိုင်ပီး ဒီမိုကေရစီ လုပ်ငန်းစ်ေတွနဲ 

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ကတိကဝတ်ြပတဲ့ အစိုးရေတွေအာက်မှာသာ ကီးပွားတိုးတက် ရှင်သန်ိုင်မယ်လုိ ေဖာ်ြပတယ်။  

 ကမာလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂေတွက အမျိးသားညီွတ်ေရး အစိုးရ NUG အစိုးရကို ဒီမိုကေရစီအစိုးရအြဖစ် အသိအမှတ် 

ြပပီး ဒီလုိအသိအမှတ်ြပတာေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံက အလုပ်သမားေတွရဲ လူအခွင့်အေရးနဲအလုပ်သမားသမဂအခွင့်အေရးေတွကို 

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ိုင်မှာလုိ ေရးသားထားပါတယ်။ 
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ိဝုင်ဘာ၊ ၁ ရက်  

  လိင်သာယာမိနယ်ရှိစက်ုံတုံမှာ အုိတီကို ည ၈န ရီ ၉န ရီအထိ အချနိ်ပိုေခပီး အုိတီေကးမေပးတဲ့အြပင် ဖယ်ရီစီစဥ်မေပးတဲ့ 

အတွက် ညအချနိ်မေတာ် အလုပ်သမားများ လမ်းေလျာက်ြပန်ေနရတယ်လုိ FGWM ၏သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အရသိရပါသည်။ 

 စက်ုံဟာ လုပ်သားဦးေရ ၁၀၀၀ ေကျာ်ရှိပီး စက်လုိင်း ၂၀ ေကျာ်နဲလည်ပတ်ေနတာြဖစ်ပီးစက်ုံဟာ ရန်ကုန်တိုင်း လိင်သာယာ 

မိ ေရသံလွင် စက်မဇုန် မလိခလမ်း အမှတ် ၂၈ Myanmar LNY CAPS စက်ုံသည် ဦးထုပ်ချပ်လုပ်ေနတာြဖစ်ပါတယ်။ အလုပ်ရှင်မှာ/

တုတ် ိုင်ငံသားြဖစ်ပီး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှာ OTTO ြဖစ်တယ်လုိသိရပါတယ်။ 

 "လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ေနမေကာင်းလုိ အလုပ် ၁ ရက်ပျက်တာနဲ ဝမ်တိန်ထုိးရပါတယ် အလုပ်သမားေတွ ဘာခွင့်မှမရဘူး 

အလုပ်သမား၏ မိဘအရင်း ေသဆံုးလုိခွင့်ေတာင်းတာ ၂ရက်အြပင်ပိုမရဘူး အဆိုးဆံုးက အထည်စံချနိ်ကို ေဟာ်ဟစ် ဆဲဆိုပီး ေနစဥ် 

ခိုင်းေနတာပါပဲ စံချနိ်မြပည့်ရင် အချနိ်ပိုဆင်းေပးရတယ် အုိတီေကးမေပးဘူး ညအချနိ်မေတာ် မိန်းကေလးေတွ လမ်းေလျာက်ြပန်ရတယ်။ 

အသက်မြပည့်ေသးတဲ့ ကေလးအလုပ်သမားဆိုရင် ပိုပီးခိုင်းတယ် ခိမ်းေြခာက်တယ် ေနတိုင်းငရဲနဲမြခားပါဘူး မန်ေနဂျာ စူပါ လီတာေတွ 

ရဲဆဲဆိုေနတဲ့ အသံေတွကားမှာ အလုပ်လုပ်ေနရပါတယ်လုိ" FGWM ကေဖာ်ြပပါသည်။ 

 အဆိုပါ စက်ုံ၏ အေြခအေနများကို အများြပည်သူများှင့် သက်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ေတွက တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးိုင်ရန် 

ြမန်မာိုင်ငံအေထွေထွအလုပ်သမားသမဂများအဖွဲချပ် FGWM ကို အကူညီေတာင်းလာြခင်းြဖစ်ပီးအထက်ေဖာ်ြပပါစက်ုံ၏ အခွင့်အေရး 

ချိးေဖာက်မများကို ဆက်လက်ေဖာ်ြပေပးသွားပါမည်ဟု လည်း FGWM ကသတင်းထုတ်ြပန်ချက်မှာ ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထား ပါတယ်။  

အုိတီေကးမေပးပဲအဓမေအာ်ဟစ်ဆဲဆုိပီးခိုင်းေစေနတ့ဲအတွက် 

အလုပ်သမားများအခက် ကံေနရ  

 ဒါအ့ြပင် ိုင်ငံတကာအသုိင်းအဝိုင်းမှာလည်း စစ်အာဏာရှင်ရဲ ရက်စက် ကမ်းကတ်တဲ့ အာဏာရှင်စနစ်နဲ တိုင်းြပည်ရဲ မှားယွင်း 

ကိုယ်စားြပမကို ရပ်တန်ေစရမှာ ြဖစ်တဲ့အြပင်ြမန်မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လပ်ရှားသူေတွအေပ လူအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်မေတွ 

အကျ်းေထာင် အတွင်းအြပင်က လူအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်မ ၊ ည်းပန်းှိပ်စက်မနဲ သတ်ြဖတ်မေတွကိုလည်း Global Unions က 

တ်ချထား ပါတယ်။  

 ကုလသမဂနဲ သက်ဆိုင်ရာ ိုင်ငံတကာ လူအခွင့်အေရးအဖွဲအစည်း အားလုံးကို ြမန်မာိုင်ငံရဲ ကိစရပ် အေပ ြပင်းြပင်းထန်ထန် 

အေရးယူဖိုနဲ ရက်စက်ယုတ်မာမေတွအတွက် တာဝန်ရှိသူအားလုံးကို တရားမတမ ေပးဖိုကို Global Unions က အေလးအနက် 

တိုက်တွန်းထားပါတယ်။  
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စီဒီအမ်ေကျာင်းဆရာ ဦးေစာထွန်းမိုး (ဆရာမိုး) အား စစ်တပ်က လူမဆန်စွာ 

ရက်ရက်စက်စက်သတ်ြဖတ်ခဲ့မအေပ NUG ပညာေရးဝန်ကီးဌာနမှအြပင်းအထန်တ်ချ  

ိဝုင်ဘာ၊ ၁ ရက်  

 ေအာက်တိုဘာလ၁၇ရက်ေနကြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ စီဒီအမ်ေကျာင်းဆရာ ဦးေစာထွန်းမိုး (ဆရာမိုး) အား စစ်တပ်မှ လူမဆန်စွာရက်ရက် 

စက်စက်သတ်ြဖတ်ခဲ့မအေပ အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနမှ အြပင်းအထန်တ်ချလုိက်တယ်လုိထုတ်ြပန် ေကညာ 

လုိက်ပါတယ်။ 

 မေကွးတိုင်း၊ ေပါက်မိနယ် ေတာင်ပိုင်း၊ သစ်ညီေန င်ရာေန ဆရာဦးေစာထွန်းမိုး (ပညာမိုးေဘာ်ဒါအုပ်) သည် အမှန်တရားှင့် 

တရားမတမ ရရှိိုင်ေရးအတွက် အာဏာဖီဆန်လပ်ရှားမ (CDM) တွင်ပါဝင်ခဲ့သည့် အြပင် ကားကာလပညာေရးကို အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက် ေပးေနေသာ ဆရာတစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။ ဆရာ ဦးေစာထွန်းမိုးအား (၁၇.၁၀.၂၀၂၂) ရက်ေန တွင် မေကွးတိုင်း၊ ေပါက်မိနယ် 

ေတာင်ပိုင်း၊ ေတာင်ြမင့်ရာတွင် အကမ်းဖက် စစ်ေကာင်စီက ဖမ်းဆီးပီး ဦးေခါင်းှင့် ေြခလက်များကို အပိုင်းပိုင်းြဖတ်၍ ရက်ရက်စက်စက် 

သတ်ြဖတ် သွားသည့်အြပင် ေတာင်ြမင့်ရာ၊ အလယ်တန်းေကျာင်း တံခါးတွင် ဆရာဦးေစာထွန်းမိုး၏ ဦးေခါင်းကို လူမဆန်စွာ ချတိ်ဆွဲ 

ထားသည်ကို ကားသိရပါသည်။ ဤကဲ့သုိ တုန်လပ်ေြခာက်ြခားဖွယ်ေကာင်းေသာ လူသားဂုဏ်သိကာ ညိးွမ်းေစသည့် ရာဇဝတ်မကို 

ကျးလွန်ခံရသည့် အြဖစ်အပျက်အတွက် ကျန်ရစ်သူမိသားစု ှင့် ထပ်တူဝမ်းနည်းရပါသည်ဟုထုတ်ြပန်ချက်မှာေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 အာဏာသိမ်းစစ်ေကာင်စီသည် ေကျးရာများကို မီးိ၊ ဓါးြပတိုက်ေနသည့်အြပင် ရာသားများကို အကမ်းဖက် ှိပ်စက် သတ်ြဖတ် 

ြခင်း၊ ေကျးရာစာသင်ေကျာင်းများကုိ မီးိြခင်းများလုပ်ေဆာင်ေနသည့်အြပင် ကားကာလပညာေရးကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနသည့် ရဲဝ့ံ 

စွန်စား စီဒီအမ်ဆရာများှင့် အြပစ်မဲ့ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူကေလးသူငယ်များအား လူမဆန်စွာ သတ်ြဖတ်ေနြခင်းကို ပညာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ြပင်းထန်စွာံချပါသည် ဟုလည်းေဖာ်ြပပါရှိသည်။ 

 ပညာေရးဝန်ကီးဌာနသည် ဆရာဦးေစာထွန်းမိုး ကဲ့သုိေသာ ေွဦးေတာ်လှန်ေရးတွင် အကမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်၏ လူမဆန်စွာ 

ရက်စက် ကမ်းကတ်မများကို ခုခံေတာ်လှန်ရင်း ကျဆံုးခဲ့ရေသာဆရာများကို ေမာ်ကွန်းဝင်ေတာ်လှန် ပညာသူရဲေကာင်းများ အြဖစ် 

မှတ်တမ်းတင် အေလးအြမတ်ြပထားပါသည်။ ထုိအြပင် ရာဇဝတ်မများကို လူမဆန်စွာ ကျးလွန်ေနေသာ အကမ်းဖက် စစ်ေကာင်စီ သည် 

စီဒီအမ်ဆရာ၊ ဆရာမများအေပဖိှိပ်မများကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တွန်းလှန်ရင်ဆိုင် ေနေသာ ကားကာလပညာေရး အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနသည့် 

ဆရာ၊ ဆရာမများ ကိုကူညီေပးိုင်ရန် ေတာ်လှန်ေရးအင်အားစုများ၊ ကားကာလ ပညာေရးကို အေကာင် အထည်ေဖာ်ေနေသာ 

ြပည်သူများှင့်အတူ အစွမ်းကုန်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်ေကာင်းလည်း ထပ်မံ အသိေပးေကညာအပ် ေကာင်း လည်း ပညာေရး 

ဝန်ကီးဌာနရဲ ထုတ်ြပန်ချက်မှာထည့်သွင်းေဖာ်ြပပါရှိပါသည်။  
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ဖားကန်အနန်ပါအပန်းေြဖစခန်းရှိ ြပည်သမူျားအားတုိက်ေလယာဥ်ြဖင့် ဗံုးကျဲသတ်ြဖတ်ခဲ့သည့် 

စစ်အုပ်စုအား အရှိန်ြမင့် ေတာ်လှန်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း KIO၊ KNU အပါအဝင် 

တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် အဖွဲအစည်းများ ေကညာ  

ိဝုင်ဘာ၊ ၁ ရက်  

 ဖားကန်အနန်ပါ အပန်းေြဖစခန်းရှိြပည်သူများအား တိုက်ေလယာဥ်ြဖင့်ဗံုးကျဲသတ်ြဖတ်ခဲ့သည့် စစ်အုပ်စုအားအရှိန်ြမင့် ေတာ်လှန် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း KIO၊ KNU၊ ေြမာက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီေန င်သုံးဖွဲအပါအဝင်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် များေကညာလုိက်ပါတယ်။ 

 ဖားကန်တွင် အရပ်သားများကို စစ်ေလယာ်ြဖင့် ပစ်ခတ် သတ်ြဖတ်မ စစ်ရာဇဝတ်မြဖစ်ပီး စစ်အာဏာရှင်စနစ် ချပ်ငိမ်းေရး 

ေတာ်လှန်ေရးအင်အားစုများှင့် အတူ တိုက်ပွဲဝင်မည်ဟု KNU ထုတ်ြပန်ေကညာထားသလုိ၊ KIO ကလည်း ြပည်သူများ ေသဆံုးခဲ့ ရသည့် 

အေပဝမ်းနည်းေကာင်းှင့် ေတာ်လှန်ေရးအရှိန်ြမင့်ရာတွင်ြပည်သူများ ေသဆံုးခဲ့ရမအားခွန်အား တရပ်အြဖစ်အသုံးချ အရှိန်ြမင့်တင်သွား 

မယ်လုိဆိုပါတယ်။ 

 ဖားကန်၊ အနန်ပါေကျးရာတွင် ြပလုပ်သည့် ကချင်လွတ်လပ်ေရးတပ်မေတာ် KIO/KIA ဖွဲစည်းြခင်း ၆၂ ှစ်ြပည့် အကိ ေတးဂီတ 

ေဖျာ်ေြဖပွဲကို စစ်ေကာင်စီက တိုက်ေလယာ် ၃ စီးြဖင့် ေအာက်တိုဘာလ ၂၃ ရက် ညတွင် ေလေကာင်းမှတဆင့် ဗံုးကဲတိုက်ခိုက်မ 

ေကာင့် လူ ၈၀ ထက်မနည်း ေသဆံုးခဲ့ရသည်။ 

 စစ်ေကာင်စီသည် စစ်ရာဇဝတ်မများအတွက် တာဝန်ရှိေကာင်း၊ ကျးလွန်ခံရသည့် အြပစ်မဲ့ြပည်သူများအတွက် တရားမတမ 

ရရှိေရးကို ေတာင်းဆိုေကာင်း ၊ စစ်ေကာင်စီအေနြဖင့် ေတာ်လှန်ေရးအဖွဲအစည်းများ၊ အရပ်သားြပည်သူ လူထုများ ဟူ၍ ခွဲြခားမမရှိဘဲ 

ပစ်မှတ်ထား ဗံုးကဲတိုက်ခိုက်ြခင်းသည် စစ်ရာဇဝတ်မြဖစ်ေကာင်း KNU က သေဘာထားေကညာထားသည်။  

 ိုင်ငံတကာအစိုးရများ၊ တရားေရးဆုိင်ရာ အဖဲွများအေနြဖင့် စစ်ရာဇဝတ်မ ကျးလွန်သူ အာဏာသိမ်းစစ်ေကာင်စီကုိ တာဝန်သိစွာ 

အြပစ်ေပးအေရးယူရန် လုိေကာင်း ၊ ကရင်အမျိးသားအစည်းအုံးအေနြဖင့် ကချင်ြပည်သူလူထုှင့်အတူ ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲရပီး 

အြပစ်မဲ့ အရပ် သားြပည်သူများကို တတ်စွမ်းသ၍ အကာကွယ်ေပးမများ ဆထက်ထမ်းပိုး လုပ်ေဆာင်မည်ြဖစ်ပီး မဟာလူမျိးကီးဝါဒှင့် 

အာဏာရှင်စနစ် အပီးတိုင် ချပ်ငိမ်းေရး ေတာ်လှန်ေရးအင်အားစုများအားလုံးှင့် အတူ တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဟု ကရင်အမျိးသား အစည်း 

အုံး KNU ကထုတ်ြပန်ချက်မှာေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။ 

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ညာလက်တဖက်ဆုံးံးခဲ့သည့် ြမန်မာလုပ်သားတဦး 

နစ်န ေကးရရှိရန် (AAC)အဖွဲမှ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေန 

ိဝုင်ဘာ၊ ၁ ရက်  

 လုပ်ငန်းခွင်မှာ စက်ထဲလက်ဝင်သွားပီး ညာလက် တစ်ဖက်ဆံုးံးခဲ့သည့် ြမန်မာလုပ်သားတစ်ဦးနစ်န ေကးရရှိရန် ကိုရဲမင်း(AAC)

အဖွဲမှ ကိးစားေဆာင်ရက်ေပးေနတယ်လုိသိရပါသည်။ 

 ထုိင်းိုင်ငံ စာမွတ်ပါရကန်ခုိင် ဖက်ပဒဲလ် နယ်ေြမရှိ ေကာ်စက်ုံတစ်ုံမှ ေမာင်မျိးကိုကိုေကျာ်အသက် ၂၄ ှစ် MOU လုပ်သား 

သည် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနရင်း စက်ုံထဲတွင် စက်ထဲဝင်သွားေသာပစည်းတစ်ခုကို ယူထုတ်စဥ် လက်စက်ထဲပါသွားပီး ညာလက်တစ်ဖက် 

လုံး သုံးမရေအာင်ပျက်ဆီးသွားခဲ့တာြဖစ်တယ်လုိ ကိုရဲမင်း AAC ကသူ၏လူမကွန်ယက်စာမျက်ှ ကေနတဆင့်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 AAC ကိုရဲမင်းအဖွဲသားများက ြဖစ်စဥ်အမှန်သိေစရန် စံုစမ်းေမးြမန်းပီးေန က် ထုိင်းဥပေဒပါအတိုင်း ထုိက်သင့်ေသာ နစ်န

ေကးများရရှိေစရန် ဆက်လက်ကူညီေဆာင်ရက်ေပးေနသည်ဟုလည်းသိရပါသည်။ ကိုရဲမင်း(AAC)အဖွဲှင့်အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ 

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနတိုပူးေပါင်းပီး ြပည်ပေရာက်ြမန်မာလုပ်သားများ အေရး ေဆာင်ရက်မများ လည်းရှိေနသည်။  
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စာမူဖိတ်ေခြခင်း င့်ှ လုပ်သားအသံေပးပုိေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံပန်ကားြခင်း 

 

စာမူဖိတ်ေခြခငး် 

စာေပအုပညာှင် ့ နယ်ပယ်အသီးသီးမှတတ်သိပညာရှင်များခင်ဗျာ၊ အလပု်သမားဝန်ကီးဌာန(အမျိးသားညွီတ်ေရး 

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

လုပ်သားအသံ အစရှသိည့်ကများြဖင် ့စစ်အာဏာရှင်ဆန်ကျင်ေရးကုိ အေထာက်အကူြပေစရန် တဖက်တလမ်းမ ှေဖာ်ြပ 

လျက်ရိှရာ လူကီးမင်းတုိအေနြဖင်မ့ိမိတုိေရးသားလိုသည် ့ သတင်း၊ သတင်းေဆာင်းပါး၊ ေဆာင်းပါးှင် ့ ကာတွန်းတုိကုိ 

ေွဦးလုပ်သား သတင်းလာ၏ အယ်ဒီတာအဖွဲသုိ ေပးပိုုိင်ပါသည။် 

 

လုပ်သားအသံ  

အလပု်သမားဝန်ကီးဌာန (အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ) အေနြဖင့် ယခုစစ်အာဏာသိမ်းကာလတွင ် ြဖစ်ပွားေနေသာ 

လုပ်သားအခငွ့်အေရး ချိးေဖာက်မများ လပုသ်ားအခငွ့်အေရးဆုံးံးခံစားရမများ အတွက်လုပ်သားထ၏ုခံစားမများ ကုိြပည ်

သူလူထု သိရှိေစရန် ရည်ရယ်ပီး ယခထုတု်ေဝေသာ ေွဦးလပုသ်ား(သတင်းလာ)ကတငွ ် လုပ်သားအသံ အေနြဖင် ့

ေဖာ်ြပေပးသွားမည် ြဖစ်ပါသြဖင့် လပု်သားအခငွ့်အေရးချိးေဖာက်ခံေနရတဲ ့ လုပ်သားများအေနြဖင့် ေွဦးလုပ်သား

(သတင်းလာ)အယ်ဒီတာ အဖွဲသုိ မိမတုိိ ခံစားရမများကုိ လွတ်လပပ်ွင်လ့င်းစွာေရးသားေပးပိုုိင်ပါသည်။  

ေပးပိုရမည် ့အီးေမးလလ်ိပ်စာမာှ - editor@molmyanmar.org  ြဖစ်ပါသည်။ 


