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အလုပသ်မားသမဂများလွတ်လပစ်ာွ ဖွဲစည်းေဆာငရ်က်ုိငေ်ကာငး် အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိးုရ 

အလုပသ်မားဝန်ကီးဌာနမ ှအသိေပးေကညာချက်ထုတ်ြပန်ထား  

အမျိးသမီးများအေပအကမ်းဖက်မပေပျာက်ေရး ၁၆ ရက်တာလပ်ရာှးမ အထိမ်းအမှတ်ေနတွင် NUG 

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးိင်ုသုဝဏမှ မိန်ခွနး်ေြပာကားခ့ဲ 

ဒဇီင်ဘာ ၊ ၁၀ ရက်  

 စစ်ေကာင်စီနဲ ပူးေပါင်းရန်မလုိပဲ အ 

လုပ်သမားသမဂများ လွတ်လပ်စွာ ဖွဲစည်း 

ေဆာင်ရက်ိုင်ေကာင်း အမျိးသား ညီွတ် 

ေရးအစိုးရ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနမှ အသိ 

ေပး အသိေပးေကညာချက် ထုတ်ြပန်ထား 

သည်ဟုသိရသည်။ 

 ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ရက်ေန 

တွင် စစ်ေကာင်စီက တရားဝင်အစိုးရထံမှ 

အာဏာကိုမတရားလုယူရန် ကိးပမ်းချနိ် မှ 

စ၍ ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ြပည်သူတို၏ အ 

ခွင့်အေရးများကို ေြပာင်ေြပာင် တင်းတင်း 

ချိးေဖာက်ေနပီး အလုပ်သမားေခါင်းေဆာင် 

များှင့် သမဂအဖွဲဝင်များကို မတရားဖမ်း 

ဆီးြခင်း၊ ေထာင်ချြခင်း၊ အလုပ်သမားသမဂ 

များဖွဲစည်းခွင့် မရေအာင်နည်းမျိးစံုှင့်တား 

ဆီးြခင်း၊ ဖွဲစည်းထားသည့် အလုပ်သမား 

သမဂများ ကိုတရားမဝင်ေကာင်း ေကညာ 

ြခင်းစသည့် ဖိှိပ်မမျိးစံုကိ ု အစွမ်းကုန် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ —>>> စာမျက်ှ  - ၃   

NUG အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနှင့် ထုိင်းုိင်ငံလတ်ေတာ်၊ အလုပ်သမားေရးရာေကာ်မတီတုိ ေတွဆုံ၍ 

ြမနမ်ာေရေြပာင်း အလုပ်သမားေရးရာကိစရပ်များ ေဆွးေးွ 

ြမန်မာအ့မျိးသားေလေကာင်းလုိင်းမှ ဝန်ထမ်း ၁၁ဦး အား NUG အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနက  

အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းပီး ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှ ထုတ်ပယ်ေကာင်းေကညာ 

၂ 

၄ 
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NUG အလုပသ်မားဝန်ကီးဌာနှင့် ထုိင်းုိင်ငံလတ်ေတာ်၊ အလုပသ်မားေရးရာေကာ်မတီတုိ  

ေတွဆုံ၍ ြမန်မာေရေြပာင်း အလုပသ်မားေရးရာကိစရပမ်ျား ေဆွးေွး  

အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာနသတင်း 

ဒီဇင်ဘာ ၊ ၁၀ ရက်  

 ထုိင်းိုင်ငံေရာက် ြမန်မာေရေြပာင်းအလုပ်သမားများ ကံေတွေနရသည့် အခက်အခဲ၊ ြပဿန များကို ကူညီေြဖရှင်းေဆာင်ရက် 

ေရးှင့် အလုပ်သမားေရးရာကိစရပ်များတွင် ှစ်ဖက်ေရှဆက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးကိစရပ်ှင့်စပ်လျ်း၍ အမျိးသားညီွတ်ေရး 

အစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီး ဌာနှင့် ထုိင်းိုင်ငံ လတ်ေတာ်၊ အလုပ်သမားေရးရာေကာ်မတီ ဥကတို ေတွဆံုေဆွးေွးြခင်းကို ၇-၁၂-၂၀၂၂ 

ရက်ေနတွင် Zoom Meeting ြဖင့် ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 ေတွဆံုေဆွးေွးပွဲသုိ အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု ဝန်ကီး ိုင်သုဝဏ၊ ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးေကျာ်နီှင့် ဌာနတာဝန်ရှိသူများ၊ ထုိင်းိုင်ငံလတ်ေတာ် အလုပ်သမားေရးရာေကာ်မတီ ဥက၊ အတွင်းေရးမှးှင့် လတ်ေတာ် 

အလုပ်သမားေရးရာ အတိုင်ပင်ခံ တို တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။ 

 ေတွဆံုေဆွးေွးရာတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားခဲ့ပီး ဒုတိယဝန်ကီးက ဝန်ကီးဌာန၏ လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေနများ၊ ထုိင်းိုင်ငံေရာက် ြမန်မာအလုပ်သမားများ ကံေတွေနရသည့် အခက်အခဲများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

လုိသည့် ကိစရပ်များကိုလည်းေကာင်း၊ လတ်ေတာ်အလုပ်သမားေရးရာေကာ်မတီ ဥကှင့် အတွင်းေရးမှးတိုက ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်ိုင် 

မည့် နည်းလမ်းများ၊ ေရှလုပ်ငန်းစ်များကုိ လည်းေကာင်း ညိိင်းေဆွးေွးခဲ့ကပါသည်။ 
 

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန 

အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ 

တုိင် ကားေရးယရားက  

(အမျိးသားညီွတ်ေရးအစုိးရ၊ အလပု်သမားဝန်ကီးဌာန) 

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ(သေဘာသား) အလပု်သမားအခွင့အ်ေရးချိးေဖာက်ခံရမများအတွက်  

complaint-mol.nugmyanmar.org သုိတုိက်ုိက်ေပးပိုတုိင်ကားုိငပ်ါသည်။ 
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စာမျက်ှ  1 မအှဆက် အ ေြခခံအလုပ်သမား အခွင့်အေရးတစ်ရပ်ြဖစ်သည့် အလုပ်သမားသမဂများ လွတ်လပ်စွာဖွဲစည်း၍ လပ်ရှား 

ေဆာင်ရက်ခွင့်ဆံုးံးေနသည့် အေြခအေနြဖစ်သည်ဟုထုတ်ြပန်ချက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 ဤအေြခအေနတွင် အချိေသာအလုပ်သမားေရးရာအရပ်ဖက်အဖွဲအစည်းများ၊ အလုပ်သမားအဖွဲချပ်များ၊ အလုပ်သမား ေခါင်း 

ေဆာင်များသည် အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီှင့် ပတ်သက်မမရှိဘဲ စစ်ေကာင်စီ၏ဖမ်းဆီးှိပ်စက်မခံရိုင်သည့် အရာယ်ကားမှပင် အလုပ် 

သမားများဘက်မှ ရပ်တည်ေဆာင်ရက်ေပးေနကေသာ်လည်း အချိေသာအလုပ်သမားေရးရာ အရပ်ဖက်အဖွဲအစည်းများ၊ အလုပ်သမား 

အဖွဲချပ် များသည် အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီှင့် ပူးေပါင်းပီး အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီ၏ လက်ေအာက်တွင် အလုပ်သမားအခွင့်အေရးများ 

(အထူးသြဖင့် လွတ်လပ်စွာအသင်းအဖွဲဖွဲစည်းြခင်း ှင့်စည်းုံးခွင့်) ကိုရရှိေနသေယာင် ြပမူေဆာင်ရက်လျက် ရှိေနသည်ကို ဝမ်းနည်းစွာ 

ြမင်ေတွေနရသည်ဟု အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရအလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနကဆိုသည်။ 

 ထုိသုိေသာ ြပမူေဆာင်ရက်ချက်များသည် ိုင်င့ံဝန်ထမ်း CDM များအပါအဝင် အလုပ်သမားထုှင့်ြပည်သူလူထုတရပ်လုံးက 

ဆန်ကျင်ေတာ်လှန်ေနေသာ ေွဦးေတာ်လှန်ေရး၏ အှစ်သာရှင့် ကင်းကွာေနပီး အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီ၏ အုပ်ချပ်မအား 

အသိအမှတ်ြပေထာက်ခံေနသကဲ့သုိ ြဖစ်ေနပါသည်ဟုထုတ်ြပန်ချက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 သုိြဖစ်ပါ၍ အလုပ်သမားထုကီး၏ အေြခခံအခွင့်အေရး တစ်ရပ် ဆုံးံးမမရှိေစရန်အတွက် ၁၉၅၅ ခုှစ်ကတည်းက ြမန်မာိုင်ငံက 

လုိက်န ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် လွတ်လပ်စွာအသင်းအဖွဲ ဖွဲစည်းြခင်းှင့် စည်းုံးခွင့်ကို အကာအကွယ်ေပးြခင်းဆိုင်ရာ ြပာန်းချက်အမှတ် 

၈၇ (Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948(No. 87)) ှင့်အညီ မည်သုိေသာ 

မှတ်ပံုတင်မမျိးကိုမ ေဆာင်ရက်ရန်မလုိဘဲ အလုပ်သမားသမဂများကို လွတ်လပ်စွာ ဖွဲစည်းေဆာင်ရက်ခွင့်ြပေကာင်းှင့် အလုပ်သမား 

အေရးေဆာင်ရက်ေနေသာ အလုပ်သမားေရးရာ အဖွဲအစည်းများ၊ အလုပ်သမားသမဂများ၊ အလုပ်သမားအဖွဲချပ်များအေနြဖင့် အလုပ် 

သမားထုအပါအဝင် ြပည်သူတစ်ရပ်လုံးကိုရက်စက်စွာြပမူေဆာင်ရက်ေနကာ တိုင်းြပည်အာဏာကို မတရားရယူရန် ကိပမ်းေနေသာ 

အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီှင့်မည်သုိေသာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မမျိးကိုမ လုံးဝ (လုံးဝ) မြပလုပ်ရန်ေလးနက်စွာ သတိေပးလုိက်သည်ဟု 

လည်းထုတ်ြပန်ချက်တွင် အတိအလင်းေဖာ်ြပထားပါသည်။  

 

Labour Law Portal တွင် လုပ်သားေရးရာဥပေဒများှင့်ပတ်သက်၍ 

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

သုိဝင်ေရာက်ကည့်ေလ့လာိုင်ပါသည်။ (သုိ) QR Code အားဖတ်၍ကည့်ိုင်ပါသည်။ 
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ဒဇီင်ဘာ ၊ ၁၀ ရက်  

 မဂလာပါ။ ကန်ေတာ်ကေတာ့ အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ိုင်ထွန်းေဖ (ေခ) 

ိုင်သုဝဏ ြဖစ်ပါတယ်။  

 အမျိးသမီးများ၏ ေကျးဇူးသည် ကီးမားပါေပ၏။ ေကျးဇူးရှင်ကီးများ ြဖစ်ေသာ ဗုဒ၊ သခင်ေယ၊ သမန်ေတာ် မိုဟာမက်ှင့် 

ေတွးေခရှင်ကီးများကို ေမွးဖွား သန်စင်ေပး၏။ အနေ  အန ဂိုဏ်းဝင် မိခင်အြဖစ်လည်း ြဖစ်၏။ ရဟ လည်း ြဖစ်ိုင်၏။   

 ုပ်တရားအရ ေယာက်ျားများကဲ့သုိ ခွန်အား မသန်သည်ကလဲွလုိ သတိ သမံ ာဏ်ေြမကတုတ် ပညာအစွမ်း ခန်းကဲ့သုိအုပ် တည်း 

ဟူေသာ ာဏ်ရည်ပုိင်းမှာ ေယာကျ်ားများှင့် တန်းတူ၏။  

 ပုခက်လဲေသာ မိခင်၏လက်သည် ကမာကို လမ်းမိုး၏။ သားအိမ်ပိုင်ရှင် အမျိးသမီး မ သတဝါ မရှိလင် ေလာကကီးလည်း 

မရှိိုင်ပါ။ ေယာကျ်ားများနည်းတူ ဦးေဆာင်မေပးိုင်၏။  

 ၎င်းတိုအား ၃၀ % တာဝန်ေပးထားသည်မှာ နည်းလွန်း၏။ ပိုမိုေပးသင့်၏။ အားဲသူအား အိုင်ကျင့်ြပကျင့်မ ှိပ်စက်ကလူြပမ 

မြပထုိက်ပါ။ အထူးဥပေဒ ြပထားသင့်၏။  

 ၎င်းတိုအေပ တဏှာှင့် မဆံုးြဖတ်ဘဲ ာဏ်ှင့်သာ အဆံုးအြဖတ် ေပးသင့်၏။ ငါမ့ှာ အေမရှိတယ်၊ သမီးလည်းရှိတယ်၊ အမလည်း 

ရှိတယ်၊ ညီမလည်းရှိတယ်၊ ကိုယ်ချင်းစာတရားြဖင့် စာန သင့်၏။ ဒါေကာင့်  

 

အမျိးသမးီင့်ှ မနိး်ကေလးငယ်များအေပ အကမး်ဖက်မ ပေပျာက်ဖို 

အားလုံး စစုည်းလုပေ်ဆာင်စို 

ေကျးဇူးပါ 

အမျိးသမးီများအေပအကမး်ဖက်မပေပျာက်ေရး ၁၆ ရက်တာလပရ်ာှးမ အထိမး်အမတ်ှေနတွင် 

NUG အလုပသ်မားဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ုိင်သုဝဏမ ှမန်ိခန်ွးေြပာကားခဲ ့

အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာနသတင်း 

 "အမျိးသမီးများမရိှရင ် လူေလာကကီးလမဲရိှုိင်ပါ။ ၎င်းတုိအေပတဏှာှင်မ့ဆုံးြဖတ်ပ ဲ ာဏ်ှင့်သာဆုံးြဖတသ်င့်ပါ 

တယ ် မမိိတုိရဲမေအတုိ ှမတုိက့ဲသုိ ကုိယ်ြခင်းစာန သင့်ပီး မိန်းကေလးငယ်များအေပ အကမ်းဖက်မပေပျာက်ဖို စုစည်း 

လုပေ်ဆာင်ကပါစို"  
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ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခှုစ၊် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက် 

 

ဒဇီင်ဘာ ၊ ၁၀ ရက်  

 ထုိင်းိုင်ငံ၊ တာခ့်ခုိင် ကယ်ဖယ်ဖစ်တွင် အေထာက်ထားမဲ့ ြမန်မာအလုပ်သမားများ ကားတိမ်းေမှာက်ေသဆံုးမအတွက် အာမခံ 

အကျိးခံစားခွင့်ဘတ် (၂)သန်းေကျာ်အြပည့်အဝရရှိေအာင်ကူညီေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့တယ်လုိ အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမား 

ဝန်ကီးဌာနက သတင်းထုတ်ြပန်ထားပါတယ်။ 

 ထုိင်းိုင်ငံ၊ တာခ့်ခုိင် ကယ်ဖယ်ဖစ်တွင် အေထာက်ထားမဲ့ ြမန်မာအလုပ်သမားများ တင်ေဆာင်လာသည့် ကားတိမ်းေမှာက်သြဖင့် 

၁၁.၁၁.၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် အလုပ်သမား (၃) ဦး ေသဆံုးခဲ့သည့် ကိစှင့် စပ်လျဥ်း၍ ကျန်ရစ်သူမိသားစုများအား အာမခံ အကျိးခံစားခွင့် 

များ အြပည့်အဝရရှိေစရန် အတွက် အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနသည် ကိုရဲမင်း တာဝန်ခံဦးေဆာင်သည့် AAC 

မဟာမိတ်အဖွဲ အား တာဝန်ေပးအပ်ခဲ့ရာ ၃.၁၁.၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် ေသဆံုးသူ အေထာက်ထားမဲ့အလုပ်သမား (၂) ဦး ၏ အာမခံ အကျိး 

ခံစားခွင့် တစ်ဦးလင် ဘတ် ၁ဝ၅၀၀၀၀ န်းြဖင့် စုစုေပါင်း ဘတ် ၂၁၀၀၀၀၀ ကို ကိုရဲမင်း တာဝန်ခံဦးေဆာင်သည့် AAC မဟာမိတ်အဖွဲမှ 

ကျန်ရစ်သူ မိသားစုများထံသုိ ေပးအပ်ပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် ကျန်ရှိသူ တစ်ဦး၏ အာမခံအကျိးခံစားခွင့်ှင့် ပတ်သက်ပီး ဆက်လက် ေဆာင် 

ရက်လျက်ရှိသည်ဟုသိရသည်။ 

 စစ်အာဏာသိမ်းရန်ကိးပမ်းမ၏ အကျိးဆက်အရ ြဖစ်ေပလာေသာဖိှိပ်မများ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမများ၊ မိသားစုစားဝတ်ေန 

ေရး အခက်ခဲများ၊ ကုန်ေဈးန်းကီးလာမှင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမများေကာင့် ထုိင်းိုင်ငံသုိ အလုပ်အကိုင်ရှာေဖွလုပ်ကိုင်ရန် အမျိးမျိးေသာ 

လမ်းေကာင်းများြဖင့် သွားေရာက်ခဲ့သည့် အေထာက်ထားမဲ့ ြမန်မာအလုပ်သမားများ ကားတိမ်းေမှာက် ေသဆံုးသည့်အတွက် အာမခံ 

အကျိးခံစားခွင့်များရရှိေအာင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးသည့် သက်ဆိုင်ရာ ထုိင်းိုင်ငံအစိုးရဌာနများ၊ ပုဂလိက ကားအာမခံကုမဏီ၊ ကိုရဲ 

မင်း တာဝန်ခံဦးေဆာင်ေသာ AAC မဟာမိတ်အဖွဲှင့် ပူေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးသူများအား အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမား 

ဝန်ကီးဌာနမှ မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ြပအပ်ပါသည်။ 

 အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ြပည်သူအစိုးရြဖစ်သည်ှင့်အညီ အေရးေပကာလအေြခအေန 

တွင်လည်း ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ြမန်မာအလုပ်သမားများ၏ အလုပ်သမားအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်ခံရမများ၊ —>>> စာမျက်ှ  - ၇   

ထုိင်းုိင်ငံအတွင်းယာဥ်မေတာ်တဆမြဖင့် ေသဆုံးခဲရ့သည့်ြမန်မာအလုပသ်မားများ 

အာမခအံကျိးခစံားခငွ် ့ဘတ် (၂) သန်းေကျာ်ရရှ ိ 

အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာနသတင်း 
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စာမျက်ှ  ၆ မှအဆက် အကျိးခံစားခွင့်များ ရရှိေအာင် တတ်ိုင်သည့်ဘက်မှ အကူအညီေပးိုင်ေရးအတွက် တိုင်ကားေရး ယရား 

ဖွင့်လှစ်၍ ကူညီေဆာင်ရက်ေပးေနပါေကာင်း အများြပည်သူသိရှိရန် ေကညာအပ်ေကာင်းလည်းေဖာ်ြပထားသည်။  

ဒဇီင်ဘာ ၊ ၁၀ ရက်  

 ပီးခဲ့သည့်လ ိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်ေနတွင်ထုိင်းိုင်ငံ၊ မဟာချိင်၊ ေအကချိင်ဘန်းရှိ တိုက်တန်းလျားတခုတွင် သတ်ြဖတ်ခံခဲ့ရသည့် 

ြမန်မာအမျိးသမီးအမအားအမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် အမမှန်ေပေပါက်ိုင်ေရးအတွက် နယ်ေြမခံ 

ရဲစခန်းှင့် ချတိ်ဆက်၍ ကူညီေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ရတာ တရားခံဟုယူဆရသူကို ိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်ေနမှာပဲ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လုိသိရပါ 

တယ်။ 

 မဟာချိင် ေအကချိင်ဘန်းေဘာစွယ်89ရှိ ြမန်မာိူင်ငံသားအများစုေနထုိင်ရာတိုက်တန်းလျားတွင် ြမန်မာအမျိးသမီး တဦး 

အသက်က 29ှစ် အရယ်အမျိးသမီးတဦးေသဆံုးေနသည်ကို ေနလည် ၁၂ န ရီ ဝန်းကျင်ေလာက်တွင် ေတွရှိခဲ့ရပီး သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ 

သူများ လာေရာက်စစ်ေဆးရာတွင် အေလာင်းမှာ အဝတ်စလစ်ြဖစ်၍ လည်လိမ်ပီးဒဏ်ရာတချိှင့်ေသဆံုးေနသြဖင့် လူသတ်ခံရသည့် 

ပံုစံဟု မှတ်ချက်ြပခဲ့ကပီးယခုအခါ အေလာင်းအားရင်ခွဲစစ်ေဆးရန် စီလီလေဆးုံသုိ ုပ်အေလာင်းအားသယ်ယူသွားခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ 

 ထုိမိန်းကေလးမှာ ြမန်မာိုင်ငံသား ထားဝယ်သူြဖစ်သည်ဟုသိရှိရပီးအမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန အေန 

ြဖင့် အမမှန်ေပေပါက်ိုင်ေရးအတွက် IRA အဖွဲသုိ တာဝန်ေပးအပ်၍ နယ်ေြမခံရဲစခန်း ှင့် ချတိ်ဆက်ပီး ကူညီေဆာင်ရက်ေပးခဲ့တာလုိ 

တာဝန်ရှိသူတဦးကသူရဲလူမကွန်ယက်စာမျက်ှ ကေနတဆင့် သတင်းထုတ်ြပန်ထားပါတယ်။ 

 ထုိင်းိုင်ငံရှိဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ IRA အဖွဲှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး အဓမကျင့် လူသက်သည့် တရားခံအား ိုဝင်ဘာလ 

၁၁ ရက်ေနတွင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး ထုိက်သင့်သည့် ြပစ်ဒဏ် ကျခံိုင်ေရးှင့် Dead Body အား ေကာင်းမွန်စွာ သဂိလ်ိုင်ေရးအတွက် 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့တယ်လုိလဲသိရပါသည်။  

ထုိင်းိုင်ငံရှိြမန်မာအမျိးသမီးအား သတ်ြဖတ်ခဲ့သည့် အဓမကျင့်လူသတ်တရားခံ 

NUG အလုပသ်မားဝန်ကီးဌာန၏ ပးူေပါငး်ေဆာငရ်က်မြဖင် ့ 

ထုိင်းုိင်ငံရှြိမန်မာအမျိးသမးီအား သတ်ြဖတ်ခဲသူ့ကုိ ဖမး်ဆီးရမ ိ

အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာနသတင်း 
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ဒဇီင်ဘာ ၊ ၁၀ ရက်  

 CDM ဝန်ထမ်းများကို ဖိအားေပးချနိ်းေြခာက်ေနသည့် ြမန်မာ့အမျိးသားေလေကာင်းလုိင်းမှ ဝန်ထမ်း၁၁ဦးအား အမျိးသားညီွတ် 

ေရးအစိုးရ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနက အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းပီး ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှထုတ်ပယ်ေကာင်းိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေနမှာထုတ်ြပန် 

ေကညာလုိက်ပါတယ်။ 

 ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရသည် ိုင်င့ံဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် အကမ်းဖက် စစ်ေကာင်စီ 

၏လက်ေအာက်တွင် ဆက်လက်တာဝန်မထမ်းေဆာင်ဘဲ ဓမဘက်မှရပ်တည်၍ ြပည်သူှင့်တသားတည်းြဖစ်ေစရန်ှင့် အမိန်အာဏာ 

ဖီဆန်ေရးလပ်ရှားမ (CDM) တွင်ပါဝင်ကေစရန် အကိမ်ကိမ်ဖိတ်ေခ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

 အမျိးသားညီွတ်ေရးအစိုးရအေနြဖင့် အမိန်အာဏာဖီဆန်ေရးလပ်ရှားမ (CDM) တွင်ပါဝင်ခဲ့ကသည့် ဝန်ကီးဌာနအသီးသီးမှ 

ိုင်င့ံဝန်ထမ်းသူရဲေကာင်းများ၏ လူမဖူလုံေရး၊ လုံ ခံေဘးကင်းေရးှင့် ဖိအားကင်းစင်ေရးတိုအတွက် အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါ 

သည်။ 

 သုိြဖစ်ပါ၍ တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်ေကာင်စီ၏ လက်ေအာက်တွင် ဆက်လက်တာဝန် ထမ်းေဆာင်ေနပီး CDM ဝန်ထမ်းများ 

အားဖိအားေပးြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ ရာထူးမှထုတ်ပယ်ြခင်း၊ ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှ ထုတ်ပစ်ြခင်း၊ တရားစွဲဆိုြခင်းစသည့် အမျိးမျိးေသာ 

ဖိှိပ်မများကို ကျးလွန်ေနေသာ ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာအမျိးသားေလေကာင်းမှ ေအာက်ေဖြပပါ ဝန်ထမ်း 

များအား အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းလုိက်ပီး ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှထုတ်ပစ် (Dismiss) လုိက်သည်ဟုထုတ်ြပန် ေကညာခဲ့ပါတယ်။  

ြမန်မာ့အမျိးသားေလေကာင်းလုိင်းမ ှဝန်ထမး် ၁၁ ဦး အား NUG အလုပသ်မားဝန်ကီးဌာနက  

အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းပးီ ဝန်ထမး်အြဖစ်မ ှထုတ်ပယ်ေကာင်းေကညာ 

အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာနသတင်း 
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ဒဇီင်ဘာ ၊ ၁၀ ရက်  

 Korea ိုင်ငံသားှင့် ြမန်မာဖက်စပ် Lotte & MGS Co.,Ltd ပိုင်ဆိုင်ေသာ PEPSI အချိရည်စက်ုံမှ မန်ေနဂျာှစ်ဦးအပါအဝင် 

အလုပ်သမား (၁၀) ဦးအား အလုပ်မှဥပေဒမဲ့ထုတ်ပယ်ခဲ့ပီး အဆိုပါကိစအတွက်လုိက်ပါ ကူညီေဆာင်ရက်ေပးေနသူေတွကိုပါ ဥပေဒမဲ့ချနိ်း 

ေြခာက်ခဲ့တယ်လုိသိရသည်။ 

 အထက်ပါ အချိရည်စက်ုံ မှာ US ိုင်ငံသုိ Pepsi, Marina, 7up, Sting Red, Sting Gold တံဆိပ်များြဖင့် တင်သွင်းလက်ရှိတဲ့ 

ကုမဏီတခုြဖစ်တယ်လုိလဲဆိုပါတယ်။ ၎င်း Brand များကို ထုတ်လုပ်ေနေသာ PEPSI အချိရည်စက်ုံတွင် လပ်စစ်မန်ေနဂျာှင့် QC 

မန်ေနဂျာတိုကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ၊ ၃၀ ရက်ေနတွင် ဥပေဒမဲ့ အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခဲ့ပီးအြခားအလုပ်သမား (၈) ဦးကိုလည်း 

အြခားလဲေြပာင်းမည့် ကန်တုိက်လက်ေအာက်တွင် လုပ်ကိုင်ရန်ှင့် မလုပ်ိုင်ပါက အလုပ်ထွက်ရန် ကုမဏီ၏ CEO မှ 

လုံ ခံေရးမှးကိုေြပာခိုင်းသည်ဟုဆိုကာ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ၊ ၃၀ ရက်ေနတွင်ေြပာကားခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ 

 "ဥပေဒအရ လုပ်ငန်းရှင်ေြပာင်းမည်ဆိုလင် အလုပ်သမားများ၏ လုပ်သက်အလုိက် လုပ်သက်နစ်န ေကးများကို ေပးရမည် ြဖစ် 

ေသာ်လည်း ကုမဏီ၏ CEO သည် လုပ်သက်နစ်န ေကးမေပးဘဲ ဥပေဒကိုချိးေဖာက်ခဲ့ပီး ၎င်းစက်ုံတွင်အလုပ်သမား (၁၃၅)ဦးခန် 

ရှိသည့်အထဲမှ အလုပ်သမား (၁၀) ဦးအား အထက်ပါအတိုင်း ဥပေဒမဲ့ကျးလွန်ြခင်းြဖစ်ပါသည်" ဟုအထက်ပါလုပ်သားများ အေရး 

ေဆာင်ရက်ေနသူတဦးကေြပာပါတယ်။ 

 အထက်ပါ ြဖစ်စ်နဲပါတ်သက်ပီး လုိက်ပါကူညီေဆာင်ရက်ေပးသူကို ိုဝင်ဘာ ၁၅ရက်ေနတွင် လုပ်ငန်းရှင် ဘက်မှ လူမိုက် ၅ 

ဦးလတ်ကာ တားဆီး ခဲ့တာြဖစ်တယ်လုိသိရပါသည်။ 

 "အလုပ်ရှင်က ိုင်ငံတကာ နဲဖက်စပ်လုပ်ပီး န မည်ကီး brand ေတွကို export လုပ်ေနတဲ့ group ကြဖစ်တယ်။ ဒီလုိ အလုပ်ရှင်၊ 

အလုပ်သမား ြဖစ်တဲ့ြပသန ကို ေြဖရှင်းဖိုမစ်းစားဘဲ လူမိုက်ဌားပီးှတ်ပိတ်တယ် ဆိုတာ ကီးမားတဲ့ရာဇဝတ်မှတခုကို ကျးလွန်တာ 

ြဖစ်သလုိကုပဏီရဲ ဂုဏ်သတင်းကို ေမှးမှိန်ေစတယ် ဆိုတာကို မစ်းစားမိတာြဖစ်လိမ့်မယ်"လုိ အထက်ပါလုပ်သားများအေရးကူညီေဆာင် 

ရက်ေပးေနသူများကထုတ်ေဖာ်ေရးသားထားပါတယ်။ 

 Solidarity Trade of Union Myanmar (STUM) အေန နဲလည်း လုပ်ငန်းရှင် ဘက်က ခိမ်းေြခာက်တာ၊ လုပ်ငန်းရှင် ဘက်က 

တရားစွဲတာေတွကို ဆက်တိုက် ကံခဲ့ဘူးပီမို ထူးပီးေတာ့ မခံစားေနပါဘူး။ အလုပ်သမားအကျိးအတွက်ဆိုရင် ဘယ်လုိအေြခအေနမှာမဆို 

ရပ်တည်ေပးဖိုဆံုးြဖတ်ထားပီးသားပါ။ ဒီေနြဖစ်ရပ်အတွက် ြပင်းထန်စွာ ှံချပါတယ်။ ဆိုပီး ေတာ့သူတိုရဲလူမကွန်ယက်စာမျက်ှ  ကေန 

သတင်းထုတ်ြပန်ထားပါတယ်။  

ဥပေဒမဲအ့လုပမ်ထုှတ်ပယ်ခခံဲရ့တ့ဲ အလုပသ်မား (၁၀) ဦးအတွက်  

လုိက်ပါေဆာင်ရက်ေပးေနသူများ အားစက်ံဖုက်မ ှလူမိက်ုငှားပးီချန်ိးေြခာက်ခဲဟု့ဆုိ 

အလုပ်သမားသတင်း 
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ဒဇီင်ဘာ ၊ ၁၀ ရက်  

 စစေ်ကာင်စီက ဖမ်းဆီးကာ ေထာင်ှစ်ှစ်ချမှတ်လုိက်တဲ့ အလုပ်သမားေခါင်းေဆာင် ကုိသက်ှင်းေအာင်ကုိ ခွင်းချက်မရှိြပန်လတ် 

ေပးဖိုအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားေရးရာအဖွဲ (ILO)က တိုက် တွန်းထုတ်ြပန်လုိက်ပါတယ်။  

 ကိုသက်ှင်းေအာင်ကိုဖမ်းဆီးထားချနိ်ကတည်းကြပန်လတ်ေပးဖို ILO ကအကိမ်ကိမ်ေတာင်းဆိုခဲ့ေပမယ့် စစ်ေကာင်စီက အေလး 

မထားဘဲ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်လုိက်တဲ့ အေပစိုးရိမ်ပူပန်တယ်လိုလည်းဒီဇင်ဘာ(၈)ရက်ဒီကေနရက်စွဲနဲ ထုတ်ြပန်တဲ့ေကညာချက်မှာ ေဖာ်ြပ 

ထားပါတယ်။ ြမန်မာိုင်ငံစက်မူ၊ လက်မှင့် ဝန်ေဆာင်မူလုပ်ငန်း ေပါင်းစံုအလုပ်သမားသမဂများအဖွဲချပ် (MICS-TUSF) ရဲ အေထွေထွ 

အတွင်းေရးမှးချပ်ြဖစ်တဲ့ ကိုသက်ှင်း ေအာင်ကိုစစ်ေကာင်စီက ဒီဇင်ဘာ (၅)ရက်မှာ မတရား အသင်းဆက်သွယ်မပုဒ်မ ၁၇ (၁)အရ 

ေထာင်ှစ် ှစ်နဲ ေငွဒဏ်ကျပ် ှစ်ေသာင်း ချမှတ်လုိက်တာြဖစ်ပါတယ်။ ILO ကေတာ့ အလုပ်သမားအဖွဲအစည်းေတွကိုဖိှိပ်တာ၊ အလုပ် 

သမားအေရးလပ်ရှားသူေတွကို ဖမ်းဆီးေထာင်ချတာေတွမလုပ်ဖိုကိုလည်း စစ်ေကာင်စီကိုသတိေပးထားပါတယ်။ လက်ရှိမှာ စစ်အာဏာ 

သိမ်းကာလအတွင်း အလုပ်သမားေတွလွတ်လပ်စွာအသင်းပင်းဖွဲစည်းခွင့်ချိးေဖာက်ခံေနရတာနဲပတ်သက်လုိ ILO က စံုစမ်းစစ် ေဆးေရး 

ေကာ်မရှင် ဖွဲစည်းပီး စံုစမ်းစစ်ေဆးမူေတွလုပ်ေနကာ မကာခင် ြမန်မာိုင်ငံအေပအေရးယူမ အဆံုးအြဖတ်ထွက်လာဖို ရှိေနပါတယ်။  

စစ်ေကာင်စီမတရားဖမး်ဆီးထားတ့ဲ အလုပသ်မားေခါင်းေဆာင် ကုိသက်ှင်းေအာင်ကုိ 

ခင်ွးချက်မရှြိပန်လတ်ဖို ILO တုိက်တွန်း 

အလုပ်သမားသတင်း 

အလုပသ်မားဥပေဒ ဆုိင်ရာြပာန်းချက်များအား အလုပသ်မားဥပေဒဝက်ဘ်ဆုိက် 

(Labour Laws Portal) တွင်ဝင်ေရာက်ေလ့လာုိင် 

အလုပ်သမားဥပေဒများ  

 Labour Laws Website တွင်အလုပ်သမားန်ကားေရးဦးစီးဌာနဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ လူမဖူလုံေရးဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ အလုပ်ုံှင့် 

အလုပ်သမား စစ်ေဆးေရးဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ အလုပ်သမားေရးရာဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ ြပည်ပအလုပ်အကိုင်စီမံခန်ခွဲေရး 

ဦးစီးဌာန ဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ ကမ်းကျင်မဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနဆိုင်ရာ ဥပေဒများကိုဝင်ေရာက်ဖတ်ေလ့လာိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဝင်ေရာက်ဖတ်ေလ့လာရမည့် Labour Law Portal link မှာ https://laws.molmyanmar.org ြဖစ်ပါသည်။ 
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ဒဇီင်ဘာ ၊ ၁၀ ရက်  

 ၂၀၁၄ ခုှစ်မှာ အာရှ (ယူ-၁၉) ပိင်ပွဲမှာဆီမီးဖိုင်နယ်အထိတတ် လှမ်းခဲ့တဲ့ ြမန်မာ့(ယူ-၁၉)လက်ေရးစင်အသင်း၊ ယူ-၂၀ ကမာ့ 

ဖလားပိင်ပွဲအထိတက်လှမ်းိုင်ခဲ့တဲ့ ြမန်မာ့(ယူ-၂၀)လက်ေရးစက်အသင်းဆိုတာ ြမန်မာ့ေဘာလုံးချစ်ပရိတ်သတ်ေတွ အတွက်ေတာ့ လွမ်း 

စရာပံုြပင်အြဖစ်ကျန်ရစ်ခဲ့ပီလုိဆိုရမှာပါ။ 

ဒါေတွဟာအာဏာသိမ်းခဲ့သူေတွေကာင့်လူိေြပာရင်မမှားိုင်မယ့်အေြဖတခုပါပဲ။ 

 တချနိ်ကိုင်င့ံ ဂုဏ်ေဆာင်ယူ-၂၀ကမာ့ဖလားအထိသွားေရာက် ယှဥ်ပိင်ိုင်ခဲ့တဲ့ ြမန်မာ့ဂုဏ်ေဆာင်အားကစားသမားေတွဟာ 

အခုေတာ့စစ်အာဏာသိမ်းမကို ဆန်ကျင်လုိစစ်တပ်ကလုိက်လံဖမ်းဆီးတာေတွေကာင့် ေြပးရတဲ့သူကေြပးရ၊ မတရားသြဖင့်ဖမ်းဆီးပီး 

ေထာင်ချခံရသူကကျ၊ ေတာေတာင်ထဲမှာ လက်ေရးစင်ေဘာလုံးသမားဘဝကို စွန်ပီးလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်သူကဝင်နဲ ဘဝေတွက 

ကွဲြပားသွားကပါပီ။ 

 "ေဘာလုံးဆိုတာေပျာ်ေပျာ်ရင်ရင် တက်တက်ကွကွကစားရတာမျိးေလ ခုသူတိုကစားသမားေတွကိုေချာ့တခါေြခာက်တလှည့်နဲ 

အကပ်ကုိင်ေနေတာ့ ခုဟာကေပျာ်ေပျာ်ရင်ရင်မရှိကေတာ့ဘူးေပါ ့ လက်ေရးစင်အသင်းကလဲ ေတာ်ေတာ်ဆုိးဆုိးဝါးဝါးကီးြဖစ်သွားတယ် 

အဓိကကေတာ့ အာဏာသိမ်းလုိက်တယ်အာဏာသိမ်းလုိက်တဲ့ ဒါဏ်ေပါဗ့ျာ အ့ဲဒါေကာင့်အဓိကပဲ" လုိ အာဏာသိမ်းစထဲက စစ်ေကာင်စီ 

လက်ထဲမှာေဘာလုံးမကစားဘူးဆိုပီး ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်းကေနထွက်လာခဲ့တဲ့2015 Sea Game ေငွတံဆိပ်ဆုရ MYANMAR U23 

ေဘာလုံးသင်းှင့် MNL ကစားသမား ( ေဟာင်း ) ကိုဇွန်ေဝေအာင်က ေြပာပါတယ်။ 

 အခုလက်ရှိ၂၀၂၂ ခုှစ်ကမာ့ဖလားပိင်ပွဲကို အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့တဲ့ကာတာိုင်ငံရဲ လက်ေရးစင်ေဘာလုံး အသင်းမှာ 

တချနိ်က ြမန်မာယူ၁၉အသင်းနဲ ယှဥ်ပိင်ကစားခဲ့သူေတွပါဝင်ေနပါတယ်။ 

 စစ်ေကာင်စီဟာ ေချာ့တလှည့်ေချာက်တလှည့် အြပင်အကပ်ကိုင်တာေတွရှိလာတာေကာင့် လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲြမန်မာ့လက် 

ေရးစင်ကစားသမားတဦးြဖစ်တဲ့ ကိုေဇာ်မင်းထွန်းကသူရဲလူမကွန်ရက်စာမျက်ှ ကေန တဆင့်ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်းကေန 

တ်ထွက်ေကာင်းေကညာခဲ့ပါတယ်။ 

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်ကစားသမားမသှည် စစ်အာဏာရင်ှဆန်ကျင်ေရးေဘာလုံးသမားြဖစ်ခဲသူ့  

သတင်းေဆာင်းပါ း  
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 အရင်ကဆို ဘယ်ိုင်ငံေရာက်ေရာက် ေရာက်ရှိသမ ိုင်ငံေတွရဲအားကစားကွင်းေတွမှာ ြမန်မာပရိတ်သတ်ေတွ တခဲနက်အားေပးမ 

ေတွရခဲ့တဲ့ ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်းဟာ အခုစစ်ေကာင်စီလက်ေအာက်မှာေတာ့ ပရိတ်သတ်မဲ့ေနတဲ့ကွင်းေတွမှာပျင်းရိ ေြခာက်ေသွစွာနဲ 

ကစားေနရပါပီ။ 

 စစ်ေကာင်စီကိုဆန်ကျင်ပီး CDM လုပ်ထားတဲ့အားကစားသမားေတွရှိေနသလုိဖိအားေတွေကာင့်ကျန်ေနရစ်ခဲ့တဲ့ အားကစားသမား 

ေတွရှိေနပီးေတာ့ လက်ရှိအချနိ်မှာေတာ့ြမန်မာ့ လက်ေရးစင်အသင်းရဲကန်သမပွဲတိုင်းဟာ ြမန်မာ့ေဘာလုံးသမိုင်းရဲ ေအာက်ဆံုးအဆင့် 

မှာပဲရှိေနပါတယ်။ 

 စစ်ေကာင်စီလက်ေအာက်ေရာက်ေနတဲ့ ြမန်မာ့လက်ေရးစဥ်အသင်းဟာ မကာခင်စကာပူိုင်ငံမှာြပလုပ်မယ့် AFF ပိင်ပွဲမှာ 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မှာ ြဖစ်ပီးစကာပူေရာက်ေနတဲ့ ြမန်မာပရိတ်သတ်ေတွကေတာ့စစ်ေကာင်စီကို ဆန်ကျင်ေကာင်းြပသတဲ့ အေနနဲအား 

မေပးဘူးဆိုတဲ့ အသံေတွကားခဲ့ရသလုိ ယခင်ှစ်တုန်းကလဲကည့်သူ နည်းပါးသေလာက်ြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ 

 ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်းပရိတ်သတ် မဲ့ေနချနိ်တဖက်မှာေတာ့ CDM လုပ်လာတဲ့လက်ေရးစင်ကစားသမားေတွ ဟာေရာက်တဲ့ 

အရပ်မှာြပည်သူေတွရဲ ေွးေွးေထွးေထွးအားေပးကိဆိုြခင်းကို ခံေနရပါတယ်။ 

 "ကျေတာ်ဆိုခုထုိင်းက အေပျာ်တမ်းကလပ်တခုမှာလုိက်ကန်ေနတယ် ရန်ပံုေငွပွဲေတွလဲကန်တယ်ကျေတာ်တိုဆို တအားေွးေွး 

ေထွးေထွးကိဆိုကတယ် အားေပးကတယ်ပီးေတာ့ တခုေြပာက ခင်တာကိုင်ငံေရးနဲအားကစားမဆိုင်ဖူး ဆိုပီးေြပာတဲ့သူေတွကို 

ေြပာြခင်တယ် သူတိုအေနနဲအ့ဲဒီ့စကားေြပာတာ အေတာ်တာဝန်မဲ့လွန်းတယ်လုိြမင်တယ် ဒီအာဏာသိမ်းမ ေကာင့် ဆြပရင်းေသနတ်နဲ 

ပစ်သတ်ခံလုိက်ရတဲ့ကျေတာ်တိုေဘာလုံး အားကစားသမားေတွရှိတယ်၊ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်ေနတဲ့သူေတွလဲရှိတယ် အဓိက ဒီလုိကျ 

ဆံုးရတာ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလုိပဲ" လုိ2015 Sea Game ေငွတံဆိပ်ဆုရ MYANMAR U23 ေဘာလုံးသင်းှင့် MNLစားသမား 

(ေဟာင်း)ကိုဇွန်ေဝေအာင်ကေြပာပါတယ်။ 

 စစ်ေကာင်စီဟာအာဏာသိမ်းပီးစမှာပဲ ဆန်ကျင်သူေတွကိုဖမ်းဆီးသတ်ြဖတ်တာေတွ ယခုအချနိ်အထိေတာက်ေလျာက်ဆိုသလုိ 

ပါဝင်ခဲ့ပီးအ့ဲဒီ့ထဲကမှ အထင်ရှားဆံုးအားကစားသမားကိုြပရမယ်ဆို MMA အားကစားသမားကိုဖိုးေသာ်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ 

 "ကျေတာ်တိုအားကစားသမားေတွထဲမှာ တချိဆိုလက်နက်ကိုင်ပီးတိုက်ပွဲဝင်ေနတဲ့သူေတွရှိတယ် အကုန်လုံးကျ ှံးရတာ 

စစ်ေကာင်စီအာဏာသိမ်းတာေကာင့်ပဲ" လုိ ကုိဇွန်မုိးေအာင်ကြပတ်ြပတ်သားသားဆုိပါတယ်။ 

 ပီးခဲ့တဲ့ိုဝင်ဘာလ၂၀ရက်ေနညပိုင်းမှာပဲ ေဘာလုံးချစ်ပရိတ်သတ်ေတွေစာင့်စားေနတဲ့ ကမာ့ဖလားေဘာလုံးပိင်ပွဲကီးဟာ အေရှ 

အလည်ပိုင်းိုင်ငံတခုြဖစ်တဲ့ ကာတာိုင်ငံမှာကျင်းပေတာ့မှာြဖစ်ပီးေတာ့ စစ်ေကာင်စီလက်ထဲက ြမန်မာ့လက်ေရးစင်ေဘာလုံး အသင်း 

ကီးကေတာ့ စစ်ေကာင်စီခင်းကျင်းထားတဲ့ စစ်တလင်းကီးထဲမှာပဲတစစေမှးမှိန်ရင်း လွမ်းတသသကျန်ေနရစ်ခဲ့ရေတာ့ မှာကေတာ့ 

ဖျက်ဆီး ခဲ့သူေတွသိိုင်ေကာင်းမယ် မထင်ဘူးဆိုတာ အေသအြခာပါပဲ။ 

 ကိုဇွန်မိုးေအာင်ဟာလက်ရှိအချနိ်မှာေတာ့ စစ်အာဏာူးေတွကိုကိုယ်တတ်တဲ့ပညာနဲ ဆန်ကျင်ရင်း ထုိင်းိုင်ငံရှိ အေပျာ်တမ်း 

ေဘာလုံးကလပ်တခုမှာကစားဖို ြပင်ဆင်ေနပီးဘဝတူကစားသမားေတွအတွက် အတတ်ိုင်ဆံုးကူညီေပးေနပါတယ်။ 

ဒန်နီရယ်လ်  
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ဒဇီင်ဘာ ၊ ၁၀ ရက်  

 ၂၀၂၁ ခုှစ်ေဖေထာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေနကစပီးယခုချနိ်အထိ အေကာင်းအမျိးမျိးြဖင့် စစ်တပ်၏သတ်ြဖတ်ခဲ့မေကာင့် အမျိးသမီးှင့် 

မိန်းကေလးငယ်ေပါင်း ၃၀၀ ေကျာ်ေသဆံုးခဲ့ရသည်ဟုလွတ်လပ်ေသာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြခင်းြမန်မာ (FEM) က ထုတ် ြပန်ခဲ့သည်။ 

 ပီးခဲသည့်ိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်ေနမှာကျေရာက်သည့် "အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အမျိးသမီးများအေပ အကမ်းဖက်မပေပျာက်ေရးေန” 

တွင် အာဏာသိမ်းမေကာင့် အသံတိတ်ေအာင် တ်ပိတ်သတ်ြဖတ်ခံခဲ့ရေသာ အမျိးသမီးှင့် မိန်းကေလးငယ် အေယာက် (၃၀၀) ေကျာ် 

အား လွတ်လပ်ေသာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြခင်းြမန်မာ (FEM) မှ ေအာက်ေမ့သတိရသည့်အေနြဖင့် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ 

 စစ်တပ်၏အကမ်းဖက်သတ်ြဖတ်မကိုခံရေသာ အမျိးသမီးများတွင် ေကျာင်းသူများ၊၊ ဆြပသူများ၊ ဆရာမများ၊ သူန ြပများ၊ 

ြပည်သူဝန်ထမ်းများ၊ သီလရှင်များ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်းဝန်ထမ်းများ၊ ိုင်ငံေရးတက်ကွလပ်ရှားသူများ၊ ေဈးဆိုင်အလုပ်သမားများ၊ 

လူအခွင့်အေရး ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်သူများ၊ ခုခံေတာ်လှန်ေရးသမားများ ှင့် အလုပ်သမားများ စသြဖင့် အမျိးမျိးပါဝင်ခဲ့ကသည်ဟု 

ိုင်ငံေရးအကျဥ်းသားများကူညီေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း(AAPP)၏စဥ်ဆက်မြပတ်သတင်းထုတ်ြပန်မများအရသိရသည်။ 

 စစ်တပ်၏အကမ်းဖက်သတ်ြဖတ်ခံရသူများအနက် အသတ်ခံရသူ (၅၈) ဦးမှာ ၎င်းတို၏ ကိုယ်ပိုင်အြမင်ှင့် အသံများကို တည် 

ေဆာက်ေနဆဲြဖစ်သည့် ကေလးငယ်များြဖစ်ပီး အသက် (၁၂) ှစ်ေအာက် မိန်းကေလး အေယာက် ၃၀ အသတ်ခံခဲ့ရပီး၊ ၄င်းတိုအနက်မှ 

အနည်းဆံုး (၁၂) ဦးသည် အသက်ရှင်စဥ်က ေကျာင်းပင်မေနဖူးေသးသည့် ကေလးငယ်များ ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  

 သပိတ်ေမှာက်သူန ြပဆရာမ ေဒဇာလီိုင်ှင့် သပိတ်ေမှာက်ဆရာမ ေဒခင်ှင်းေဝတိုကို စစ်တပ်က ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန်လအတွင်း 

မေကွးတိုင်းတွင် ဖမ်းဆီးကာ သတ်ြဖတ် မီးိခဲ့ပီးအသက် (၂) ှစ်ရှိ ေရယွန်းအိမ်သည် “အကမ်းဖက်သမား” အြဖစ် သတ်မှတ်ထိန်းသိမ်း 

ခံထားရေသာ မိခင်ှင့်အတူေထာင်အတွင်းရှိေနရစဥ် ေဆးကုသခွင့် ြငင်းပယ်ခံခဲ့ရပီး ၂၀၂၂ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ 

ေထာင်အတွင်း ေသဆံုးသွားခဲ့သည်။  

အာဏာသိမး်ကာလအတွင်းစစ်တပမ် ှအမျိးသမးီှင်မ့န်ိးကေလးငယ်ေပါငး်  

၃၀၀ ေကျာ်အားနည်းမျိးစုံှင့် အကမး်ဖက်သတ်ြဖတ်ခဲ ့

သတင်း 
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ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခှုစ၊် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက် 

 

 "အဆိုပါေသဆံုးမအားလုံးသည် တစ်ခုမ "မေတာ်တဆ" မဟုတ်ဘဲ စစ်တပ်၏ ရည်ရယ်ချက်ရှိရှိ ေသဆံုးေစမ သုိမဟုတ် 

အလွန်အမင်းလစ်လျမေကာင့်သာြဖစ်သည် အများအြပားသည် ဆြပမများှင့် စစ်အာဏာသိမ်းမကို လက်မခံသည့် ၄င်းတို၏ 

သေဘာထားများကို ပံုစံအမျိးမျိးြဖင့်ထုတ်ေဖာ်ပီး စစ်အာဏာရှင်အား ခုခံအံတုစဥ် ယင်းတို၏ ရဲရင့်သည့် သူရဲေကာင်းဆန်ေသာ 

လုပ်ရပ်များေကာင့် အသတ်ြဖတ်ခံခဲ့ရပါသည်" ဟု FEM ကေြပာသည်။ 

 အာဏာသိမ်းစစ်တပ်မှအနည်းဆံုး အမျိးသမီးှင့် မိန်းကေလး (၁၇) ဦးထက်မနည်း အဓမြပကျင့် သတ်ြဖတ်ခဲ့ပီး အသက် (၁၄) 

ှစ်အရယ် မမိုးမိုးေထွးသည် မေကွးတိုင်းတွင်၂၀၂၂ ခုှစ် ဧပီလအတွင်း စစ်တပ်၏ အဓမြပကျင့်ပီး အရှင်လတ်လတ်မီးိ သတ်ြဖတ် ြခင်း 

ကိုခံခဲ့ရကာအကမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်မ (CDM) ြပလုပ်ေနသာြပည်သူဝန်ထမ်း မထက်ေနြခည်မင်းသည် ၂၀၂၂ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် 

စစ်ကိုင်းအတွင်း အဓမြပကျင့်သတ်ြဖတ်ခံခဲ့ရေကာင်း သိရသည်။ 

 စစ်တပ်၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကမ်းဖက်မကို ကျးလွန်ခံခဲ့ရေသာ အမျိးသမီးအေရအတွက်မှာ ယခုထက် လွန်စွာများြပားပီး၊ 

တိကျသည့် အေရအတွက်အတိုင်းအတာကုိ မသိိုင်ေသးဟုလည်းFEMကဆိုပါသည်။ 

 လူလုိ ြဖစ်တည်လာရင် သူတိုရဲ လူအခွင့်အေရးေတွ ချိးေဖာက်ခံရတာေတွအတွက် တရားမတမရရှိခွင့်နဲ ဣေ ဂုဏ်သိကာ 

ထိန်းသိမ်းပိုင်ခွင့်တိုကို ရထုိက်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် ကျေန ်တိုအေနနဲ အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုနဲ ကျးလွန်သူ အေပါင်းအပါေတွကို သိေစချင် 

တာကေတာ့ ေန င်အန ဂတ်လွတ်လပ်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ြမန်မာိုင်ငံမှာ ခင်ဗျားတိုရဲ ရာဇဝတ်မေတွအတွက် ခင်ဗျားတိုတာဝန်ခံရမယ်ဆို 

တာပဲ" ဟု AAPP၏ အတွင်းေရးမှး ဦးတိတ်ိုင်ကဆိုသည်။ 

 "အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အမျိးသမီးများအေပ အကမ်းဖက်မ ပေပျာက်ေရးေန” ကို ကမာ့ကုလသမဂ အေထွေထွညီလာခံမှ ၂၀၀၀ 

ြပည့်ှစ်တွင် ဆံုးြဖတ်ချက် (resolution) အမှတ် ၅၄/၁၃၄ ြဖင့် စတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပီး အကမ်းဖက်မဟုဆိုရာတွင် လူြမင်ကွင်းတွင်ြဖစ်ေစ၊ 

အိမ်တွင်းေရးဆန်သည့် ပုဂလဘဝတွင် ြဖစ်ေစ ကျးလွန်ေသာ ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ အကျပ်ကိုင်ြခင်း၊ မတရားသြဖင့် လွတ်လပ်မကို 

ဆံုးံးေစြခင်းတို အပါအဝင် အမျိးသမီးှင့် မိန်းကေလးများအေပ ကျးလွန်သည့် ုပ်ပိုင်း၊ လိင်ပိုင်းှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ န ကျင်ေစမ၊ 

သုိမဟုတ် ဆင်းရဲဒုကများ အားလုံးပါဝင်ေကာင်းဆုံးြဖတ်အတည်ြပထားသည်။ 

 ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် လွတ်လပ်ေသာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြခင်းြမန်မာသည် "ေပထရီအာခီေတာ်လှန်ေရး” အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ေဝခဲ့ပီး 

ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုသည့် အမျိးသမီးများှင့် မိန်းကေလးငယ်များအေပ ကျးလွန်သည့်ဂျဲန်ဒါအေြခြပအကမ်းဖက်မများကို ထုတ်ေဖာ် 

ဆန်းစစ်ခဲ့ရာမှာေတာ့ အစီရင်ခံစာတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ြပဿန တိုင်းသည် ဆက်လက်တည်ရှိေနပီး၊ စစ်အာဏာသိမ်းကတည်းကပင် 

ပိုမိုဆိုးရားလာခဲ့သည်ဟုလည်း FEM ၏ထုတ်ြပန်ချက်ထဲမှာေဖာ်ြပထားသည်။  

အကမး်ဖက်စစ်ေကာင်စီ၏ လွတ်ငိမး်ချမး်သာခင့်ွတွင် ုိင်ငံေရးအကျဥ်းသားများ 

လွတ်ေြမာက်မနည်းပါးခဲ ့

သတင်း 

ဒဇီင်ဘာ ၊ ၁၀ ရက်  

 ိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်ေနအမျိးသားေနမှာအကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီက ိုင်ငံအဝှမ်းရှိအကျဥ်းေထာင်များမှအကျဥ်းသား ၆၀၀၀ ေကျာ်ကို 

လွတ်ငိမ်းချမ်းသာခွင့် ေပးခဲ့ေပမယ့် ိုင်ငံေရးအကျဥ်းသားများလွတ်ေြမာက်မနည်းပါးပီး ရာဇဝတ်မြဖင့်ကျဥ်းကျခံေနရသူများ သာလွတ် 

ေြမာက်မများြပားခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ 

 အထင်ကရိုင်ငံေရးသမားများြဖစ်ကသည့် ကိုြမေအး၊ ေရညဝါဆရာေတာ်၊ စာေရးဆရာေမာင်သာချိ၊ အမျိးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ 

ချပ်မှ ေဒါက်တာမျိးွန်ှင့် နယ်အကျဥ်းေထာင်များမှ ေကျာင်းသားသမဂအဖွဲဝင်အချိပါဝင်ခဲ့ေပမယ့် ိုင်ငံေရးအကျဥ်းသားေထာင်ေပါင်း 

များစွာကိုေတာ့စစ်ေကာင်စီက မတရားပုဒ်မများြဖင့် ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားဆဲပါ။ 

 သစေတးလျိုင်ငံသား စီးပွားေရးအ ကံေပး မစတာေရှာင်တာနယ်၊ ဗိတိန်သံအမတ်ေဟာင်း မစဗစ်ကီဘိုးမန်း၊ ဂျပန်ိုင်ငံသား 
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ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခှုစ၊် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက် 

 

မှတ်တမ်းုပ်ရှင်ုိက်ကူးသူတဦးကို အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီက ြပန်လတ်ခဲ့ပီးြပည်ှင်ဒါဏ်ေပးလုိက်တယ်လုိလည်းသိရပါတယ်။ 

 လွန်ခဲ့တဲ့ိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်ေနကပဲစစ်ေကာင်စီဟာမတရားအာဏာသိမ်းစထဲကဖမ်းဆီးထားတဲ့ ေတးသံရှင်ေစာဖိုးခွားကို ြပန်လတ် 

ေပးခဲ့ပီး တန ရီအကာမှာပဲေနအိမ်ကေန ြပန်လည်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။ 

 ဒါေတွဟာအဖက်ဖက်ကေနအံးကီး ှံးေနတဲ့ အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီဟာ ိုင်ငံတကာဖိအားေလျာ့ချလုိတဲ့ အတွက်ြပလုပ်တာ 

ြဖစ်ပီး ုိးသားမမရှိတဲ့လုပ်ရက် ြဖစ်တယ်လုိ ေတာ်လှန်ေရးအင်အားစုေတွကမှတ်ချက်ြပပါတယ်။ 

 ြပည်သူေတွကေတာ့ ိုင်ငံေရးအကျဥ်းသားေတွလွတ်ေြမာက်မနည်းပါးပီး ရာဇဝတ်မကျးလွန်ထားသူေတွ လွတ်ေြမာက်လာမ 

အေပစိုးရိမ်တကီး ေစာင့်ကည့်ေနကပါတယ်။ 

 အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီလက်ထက်ိုင်ငံနဲ အဝှမ်းခိုးဆိုး လုယက် သတ်ြဖတ်ခံရမေတွဟာတေနတြခားပိုမိုဆိုးဝါးလာပီး ရန်ကုန် 

မေလး အစရှိတဲ့မိကီးေတွမှာ မိလည်ေကာင်လူစည်ကားရာေနရာေတွမှာပါ ေပေပတင်တင်ဝင်ေရာက်လုယက် သတ်ြဖတ်တာမျိး 

ေတွအထိပါကျးလွန်လာကတာကိုေတွရှိေနရပါတယ်။  

လုပခ်လစာအြပည့်မေပးတ့ဲအြပင် အပထ်ည်ေတွတုိးချပခ်ိင်ုးေနတ့ဲအတွက်  

အလုပသ်မားများ အခက် ကံေနရ 

အလုပ်သမားသတင်း 

ဒဇီင်ဘာ ၊ ၁၀ ရက်  

 လတိုင်းအထည်ကို များများချပ်ခိုင်းပီး အလုပ်သမားေတွကို လုပ်ခလစာအြပည့် မေပးပဲ လတိုင်း ရက်ြခား အလုပ်ပိတ်ထားလုိ 

အလုပ်သမားေတွအခက် ကံေနကရတယ်လုိ ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆုိင်ရာအေထွေထွလုပ်သားသမဂများအဖဲွချပ် (FGWM) ၏ထုတ်ြပန်ချက် 

အရ သိရပါတယ်။ 

 အဆိုပါစက်ုံဟာ ရန်ကုန်တိုင်း၊ လိင်သာယာမိနယ်၊ ေရလင်ဗန်းစက်မဇုန် မင်းသိဒိေကျာ်စွာ လမ်းအမှတ် (39/40) JOYFUL MY-

ANMAR GARMENT COMPANY အထည်ချပ် စက်ုံြဖစ်ပီး တုတ်ိုင်ငံသားပိုင်ြဖစ်ကာ အဓိက ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှာ ZARA. Ray Cassin 

တိုြဖစ်တယ်လုိသိရသည်။ 

 စက်ုံဟာလုပ်သားဦးေရ ၁၀၀၀ ေကျာ်ရှိပီး စက်လုိင်း ၂၂ လုိင်းေကျာ်နဲလည်ပတ်ေနပီးေတာ့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ေနမေကာင်းလုိ 

ဂိတ်ပတ်နဲ ေဆးခန်းထွက်ြပရင် အချနိ် ၁ မိနစ်ေကျာ်တာနဲ ရက်မှန်ေကး ၁ ေသာင်း ၅ေထာင် ြဖတ်ခံရပါတယ်။ ရက်ပျက်တာနဲ ဝမ်တိန် 

ထုိးေနရတယ်လုိ နစ်န သူလုပ်သားေတွရဲေြပာကားချက်ကို FGWM ကကိုးကားေဖာ်ြပပါတယ်။ 

 မနက်မိုးလင်းတာနဲ ေအာ်စူပါ စူပါ လီတာေတွ က ဆဲဆိုပီး ေအာ်ဟစ်ေနတာပဲ အခါကီးရက်ကီး အများြပည်သူ ုံးပိတ်ရက်ေတွမှာ 

အလုပ်သမားေတွက သေဘာတူတူ မတူတူ ရက်စားဆုိပီး ဆင်းခိုင်းပါတယ် သူတိုအထည်အေရးကီးပီဆုိရင် ေအာလင်း ေအာိုက်ေတွ 

ေခေနပါတယ် လုိ FGWM က သိရတယ်လုိဆိုပါတယ်။ 

 အဆိုပါ စက်ုံသည် လစဥ် လတိုင်း အလုပ်သမားများကို လုပ်ခလစာ အြပည့်မေပးရေရး အေရးမကီးတဲ့ စက်လုိင်းေတွကို 

လုပ်ခလစာမေပးပဲ ခွဲြခားပီး အလုပ်ပိတ်ပါတယ်။ သူတိုအထည် အေရးကီးတဲ့ စက်လုိင်းေတွဆိုရင် ေအာလင်း ေအာိုက်ေတွ ေခေနတဲ့ 

အြပင်စူပါေတွက အထည်စံချနိ်ကို မတရားေတာင်းပီးချပ်ခိုင်းပါတယ် အထည်များများနဲ ြမန်ြမန်ပီးေအာင်ချပ်ခိုင်းပီး အလုပ်ပိတ် 

ပါတယ်။ ကာလာေတာ့ အလုပ်သမားေတွမှာသူတို ကို မတရားသြဖင့်ြပလုပ်ေနတာ မခံိုင်ေတာ့ဘူးလုိလုပ်သားေတွဖက်ကဆိုသည်။ 

 အလုပ်သမားများအေနြဖင့် အခက်အခဲများအေြခအေနများကို အများြပည်သူများ သိရှိဖိုှင့် သက်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ် တံဆိပ် 

ေတွက တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးိုင်ရန် ြမန်မာိုင်ငံအေထွေထွအလုပ်သမားသမဂများအဖွဲချပ် FGWM Page ကို အကူညီေတာင်း လာြခင်း 

ြဖစ်တယ်လုိလဲသိရပါသည်။  



 

စာမျက်ှ  - 17 

ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခှုစ၊် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက် 

 

ဒဇီင်ဘာ ၊ ၁၀ ရက်  

 ရန်ကုန်မိ၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ ဝါးတရာစက်မူဇုန်မှာဖွင့်ထားတဲ့ Myanmar FORJS APPAEL အထည်ချပ်စက်ုံဟာအလုပ်သမား 

ေတွကိုနစ်န ေကးမေပးဘဲုတ်တရက်ပိတ်သိမ်းခဲ့တယ်လုိ Solidarity Of Trade Union (STUM)၏ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အရသိရ 

သည်။ 

 ိုဝင်ဘာ၂၅ရက်ညေနမှာ အထည်ေအာ်ဒါေတွအပီးချပ်ပီးတဲ့ေန က် စက်ုံပိတ်မယ့် အေကာင်းေြပာလာပီး အလုပ်သမားေတွကို 

ဥပေဒပါနစ်န ေကးမေပးတဲ့အြပင် လစာအြပည့်မေပးဘဲတရက်စာ လုပ်ခရှင်းေပးခဲ့သည်ဟုလည်းသိရသည်။ 

 "အမှတ် ၃၄၆၊ သိမ်ေကျာင်းလမ်း၊ ဝါးတရာစက်မှဇုန်၊ Myanmar FORJS APPAREL CO.LTD Garment factory အလုပသမား 

၁၀၀ေကျာ် အလုပ်မှရပ်န းခံရ။ ကိတင် အသိေပးြခငး မရှိဘဲစက်ုံပိတ်သိမ်းမှြဖစ်၊ ရသင့်သည့် လုပ်ခလစာှင့် ိုတစ် ေကး မရရှိ။ 

ပုိင်ရှင်ကေတာ့ တုပ်ှင့်ြမန်မာဖက်စပ်လုိသိရပါတယ်။" လုိ STUM ကသတင်းထုတ်ြပန်ထားပါတယ်။ 

 အဆိုပါစက်ုံမှာဖွင့်လှစ် လုပ်ကိုင်ေနသည့်ကာလမှာ ငါးလေလာက်သာရှိေသးပီး အထည်ေအာ်ဒါမရှိေတာ့ လုိပိတ်သည် 

ဟုစက်ုံဖက်က အေကာင်းြပသည် ဟုလည်းသိရသည်။ 

 Myanmar FORJS APPAREL အထည်ချပ်စက်ုံဟာ ြမန်မာနဲတုတ်ိူင်ငံသားဖက်စပ်ပိုင်စက်ုံြဖစ်ပီး အလုပ်သမား ၁၀၀ 

ေလာက်နဲလည်ပတ်ေနသည်ဟုလည်းသိရသည်။ 

 ေရြပည်သာမိနယ်မှာ ဒီှစ်အတွင်း Myanmar FORJS APPARELအထည်ချပ်စက်ုံ အပါအဝင်ပိတ်သိမ်းတဲ့ စက်ုံသုံးုံရှိပီ 

ဟုလည်းသိရသည်။ 

အလုပသ်မားတရာေကျာ်ကုိ နစ်န ေကးမေပးပတ်ိသိမး်ြပစ်ခဲတ့ဲ့  

ဝါးတရာစက်မဇူန်ုမ ှMyanmar FORJS APPAREL အထည်ချပ ်စက်ံ ု

အလုပ်သမားသတင်း 
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ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခှုစ၊် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက် 

 

ဒဇီင်ဘာ ၊ ၁၀ ရက်  

 စစ်ေကာင်စီအာဏာသိမ်းပီး ေန က်ေပေပါက်လာတဲ ့ ရင်းှီးြမပ်ှံမကုမဏီ အချိဟာ အွန်လုိင်းမှတဆင့် ြပည်သူေတွဆီက 

ေငွေကးလိမ်လည်မေတွြပလုပ်လာပါတယ်။ 

 လိမ်လည်မေတွကို ကွင်းဆက်လုိက်ကည့်မယ်ဆိုရင် ဒီကုမဏီေတွဟာစကစလက်ေဝခံ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကုမဏီများ န်ကား 

ေရးဦးစီးဌာနက ထုတ်ေပးထားတဲ့ကုမဏီမှတ်ပံုတင် ကိုင်ေဆာင်ထားကတာကို ေတွရမှာပါ။ 

 ြပည်သူေတွကို သတ်ဖိုြဖတ်ဖိုသာ ေခါင်းထဲရှိေနတဲ့စစ်အုပ်စုေခါင်းေဆာင်ေတွဟာ ြပည်သူေတွရဲအသက်အုိးအိမ်စည်းစိမ်ေတွကို 

ဖျက်ဆီးလုယူုံမက ြပည်သူေတွရဲေခးနဲစာေတွကုိပါ ၎င်းတိုကုိယ်တိုင်ေသာ်လည်ေကာင်း ၎င်းတိုလက်ေဝခံများမှ တဆင့်ေသာ် 

လည်းေကာင်း အုနည်းအကမ်းနည်းမျိးစံုသုံးကာ လုယူကပါေသးတယ်။ 

 ိုင်ငံေရးအကျ်းသားများ ကူညီေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်းရဲ ိုဝင်ဘာလအတွင်းထုတ်ြပန်ချက်အရ အာဏာလုစစ်အုပ်စုရဲ သတ် 

ြဖတ်မေကာင့် ကျဆံုးခဲ့ရသူ စုစုေပါင်းမှာ (၂၄၆၅) ဦး ရှိခဲ့ကာ ၂၀၂၁ ခုှစ် အာဏာသိမ်းချနိ်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေန ထိတိုင် 

ဖမ်းဆီးချပ်ေှ င်ြခင်းခံထားရသူ စုစုေပါင်း (၁၃၀၁၅) ဦးရှိပီး ၎င်းတိုအနက်မှ (၁၆၄၈) ဦးမှာ ေထာင်ဒဏ် ချမှတ်ြခင်းခံထားရပီး မတရား 

ချပိ်ပိတ်သိမ်းဆည်းြခင်းခံရသည့် ေနအိမ်၊ အေဆာက်အဦ အေရအတွက် စုစုေပါင်း (၇၈၆) ခုထက်မနည်းရှိခဲ့တယ်လုိသိရပါတယ်။ 

 ယခုတဖန်စစ်အုပ်စုဟာ မတရားအာဏာရယူထားတဲ့အြပင် ကုန်ေစျးန်းကီးြမင့်မ လုပ်ခလစာနည်းပါးမ ေတွကားမှာ ခက်ခက် 

ခဲခဲုန်းကန်ေနကရတဲ့ ြပည်သူေတွကိုပျေစာထီးအမည်ခံ လုယက်သူေတွ သတ်ြဖတ် ခိုးဆိုးသူေတွေမွးြမကာ တဖက်လှည့်ှင့် ဒုက 

အလီလီေပးလာပါေတာ့တယ်။ 

 ြပန်ဆက်ရရင် လွန်ခဲ့လပုိင်းကြဖစ်ပွားခဲ့သည့် ကုမပဏီှစ်ခုဆုိလျင် စစ်အုပ်စုကကုမဏီသက်ေသခံ အေထာက်အထားများ 

ထုတ်ေပးထားသည်ကိုေတွ ရှိရပီးအဆိုပါကုမဏီှစ်ခုအနက်မှတခု၏ပိုင်ရှင်ဆိုလျင် စစ်အုပ်စု ရဲဗိုလ်ချပ်များှင့်ဖက်လည်း တကင်းရှိေန 

သည်ကိုေတွရှိထားရေကာင်း ြပည်တွင်းသတင်းဌာနများက အေထာက်အထားအခိုင်အမာြဖင့်ေဖာ်ြပကသည်။ 

 ေတာ်လှန်ေရးကိုဇက်ခွံလုိတဲ ့ စစ်အုပ်စုဟာ ြပည်သူထဲကေပါက်ဖွားလာတဲ့ြပည်သူကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲဝင်များကို ြပည်သူေတွက 

မေထာက်ပံ့ိုင်ေအာင် ပိတက လုပ်ကပါေတာ့တယ်။ 

 ဒီထဲမှာအထက်က ေငွေကးလိမ်လည်တဲ့ကုမဏီေတွကိုေန က်ကွယ်ကေနေထာက်ပံ့တာေတွ ပံ့ပိုးတာေတွ ရှိလာပါေတာ့တယ်။ 

 ြပည်ေတွအေနနဲလဲအဏာသိမ်းစစ်အုပ်စု လက်ထဲကထွက်လာတဲ့ ဘယ်အရာကိုမှမလွယ်ကဖိုနဲစစ်အုပ်စုကမ်းလာမယ့်လက်ဟာ 

မိမိတို ရင်ေသွးငယ်ေတွ မိမိတိုတိုင်းရင်းသားညီကိုေမာင်ှေတွရဲေသွးေတွေပစွန်းေနတယ်ဆိုတာကို သတိချပ်ကဖိုလုိပါလိမ့်မယ်။ 

ဒန်နီရယ်  

ြပည်သူများထံမရှင်းီှးြမပံှ်မ ကုမဏီအမည်ခကံာ သိန်းေထာင်ချလိီမလ်ည်မများရဲ 

ေန က်ကွယ်မာှ စစ်ေကာင်စီရှေိန 

သတင်း 
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ေွဦးလုပ်သား (သတင်းလာ) ၂၀၂၂ ခှုစ၊် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက် 

 

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။ 


