ေန႔စြဲ - ၀၅ ရက္ ဧၿပီလ၊ ၀ှဿ၇ ခုႏွစ္
ႏုိငးငတ
ဵ ကာေကားပိုေရ့ရြငး့မ္ာ့ႏြငးံ ်မနးမာံအထညးခ္ဳပး လုပးငနး့အတျငး့မြ အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့
အနညး့ဆဵု့ လုပးခလစာဆိုငးရာ ဥပေဒအာ့ ်ပငးဆငးရနးႏြငးံ စကးရုဵမ္ာ့အတျငး့ အေ်ခခဵလူေနမႈအဆငးံ ရရြိေအာငး
လုပးေဆာငးေပ့ပါ၈
်မနးမာံအမ္ဳိ့သမီ့သမဂၢမြ ်မနးမာႏုိငးငဵအတျငး့ ႏုိငးငဵ်ခာ့ဖကးစပး အထညးခ္ဳပးလုပးငနး့ကုမၸဏီမ္ာ့မြ အမ္ဳိ့သမီ့ အထညး
ခ္ဳပး အလုပးသမာ့မ္ာ့အေပၚ က္ဴ့လျနးေနေသာ အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ မီ့ေမာငး့ထို့်ပထာ့သညးံ “်ပဳ်ပငး
ေ်ပာငး့လဲမႈ ေနာကးကျယးမြ အေမံေလ္ာံခဵ အမ္ဳိ့သမီ့အလုပးသမမ္ာ့”

ယေန႔တျငး

မိတးဆကးမညး်ဖစးပါသညး၈

ထိုဗီဒီယိုႏြငးံ

ရုပးသဵမြတးတမး့ႏြငးံ သုေတသန စာတမး့အာ့

စာတမး့တျငး

ရနးကုနးၿမိဳ႕ရြိ

အထညးခ္ဳပးစကးရုဵမ္ာ့အတျငး့

အမ္ဳိ့သမီ့အလုပးသမာ့မ္ာ့ ရငးဆိုငးေနရေသာ ရုပးပိုငး့ဆိုငးရာ၇ ႏႈတပ
း ိုငး့ဆိုငးရာ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့၇ သနး႔ရြငး့ေရ့
စနစးညဵံဖ္ငး့မႈမ္ာ့ႏြငးံ စကးရုဵမ္ာ့၏ လဵုၿခဵဳေရ့အဆငးံအတနး့အေ်ခအေနမ္ာ့ကို စုေဆာငး့တငး်ပထာ့ၿပီ့ ပိုမိုေကာငး့မျနး
သညးံ လုပးငနး့ချငးအေ်ခအေနမ္ာ့ကို ေတာငး့ဆိုထာ့သညး၈
အခ္ကးအလကးစုေဆာငး့သညးံ ၁ လတာ ကာလအတျငး့ (ဇနးနွါရီမြ ဧၿပီ ဿွှ၃) တျငး ်မနးမာံအမ္ဳိ့သမီ့သမဂၢမြ
မဂၤလာဒဵု၇ ေရႊ်ပညးသာ၇ လႈိငး့သာယာတို႔ရြိ New Green Land, Honeys, Tristate Myanmar, ATK, Hangzhou
Hundred, Myanmar Huayi, Myanmar Solamoda, E-land Myanmar, kittenish, Hong Kong (1) and (2),
Shwe Yi Sabal, G2G စသညးံ စကးရုဵမ္ာ့အပါအွငး H&M, Marks and Spencer and C&A စသညးံ နာမညးႀကီ့
အွတးအထညးကုမဏီမ္ာ့ချမ
ဲ ္ာ့တျငး အလုပးလုပးကိုငးေနေသာ အမ္ဳိ့သမီ့အထညးခ္ဳပးအလုပးသမာ့ ၃၃ ဦ့အာ့
ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခဲံပါသညး၈ အမ္ဳိ့သမီ့အထညးခ္ဳပးအလုပးသမာ့မ္ာ့မြ အလုပးရြငးမ္ာ့၏ ရုပးပိုငး့ဆိုငးရာ၇ ႏႈတးပိုငး့ဆိုငးရာ
အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့၇ စကးရုဵမ္ာ့တျငး အေရ့ေပၚ ထျကးေပါကး၇ အိမးသာႏြငးံ ေရ မလဵုေလာကးမႈမ္ာ့အပါအွငး
မလဵုၿခဵဳေသာ

လုပးငနး့ချငးအေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငးံ

အလုပးသမာ့မ္ာ့မြ

သမဂၢဖ႔ရ
ျဲ နးႀကိဳ့စာ့လြ္ငးေသားလညး့ေကာငး့၇

တုိငးၾကာ့လြ္ငးေသားလညး့ေကာငး့ အလုပး်ဖဳတးခဵရသညးံ အေနအထာ့မ္ာ့ကို စုစညး့တငး်ပထာ့ပါသညး၈
်မနးမာံအမ္ဳိ့သမီ့သမဂၢ၏

ဥကၠဌ်ဖစးသူ

တငးတငးညိဳမြ

“ရြငး့ရြငး့ေ်ပာရမယးဆိုရငး

ႏုိငးငဵတကာ

နာမညးႀကီ့

တဵဆိပးေတျက ်မနးမာံအထညး ခ္ဳပးစကးရုဵလုပးငနး့ေတျမြာရြိတံဲ အမ္ဳိ့သမီ့ေတျကို ေခါငး့ပဵု်ဖတးၿပီ့ အ်မတးထုတးေနတဲံ
အေနအထာ့မြာရြိေနတယး၈” လို႔ ေ်ပာပါတယး၈ “အမ္ဳိ့သမီ့ေတျက မလဵုၿခဵဳတဲံ လုပးငနး့ချငးေတျမြာ အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့
ေဖာကးမႈေတျန႔ဲ အလုပး လုပးေနၾကရတာ်ဖစးတယး၈ ဒါေပမယးံ ်မနးမာအစို့ရဘဲ်ဖစး်ဖစး ကုမၸဏီကဘဲ်ဖစး်ဖစး ဒါေတျ
ရပးတနး႔သျာ့ေအာငး လုပးေပ့တာမ္ဳိ့ မေတျ႔ရဘူ့”

အလုပးရြငးမ္ာ့မြ ၁ငး့တို႔အာ့ တေန႔လြ္ငး ှှ နာရီထိ အလုပးလုပးခိုငး့ၿပီ့ အစာစာ့ခ္ိနး၇ အိမးသာသျာ့ခ္ိနး မေပ့ဘဲ
မရပးမနာ့ အလုပးလုပးဖို႔ ဖိအာ့ေပ့ေၾကာငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြ မိမိတို႔အာ့ တငး်ပခဲံသညး၈ ထို႔အ်ပငး ေသာကးသဵု့ေရ
မသနး႔ရြငး့မႈမ္ာ့ႏြငးံ အလဵုပိတး အခနး့တျငး့၉ သာလုပးကိုငးေနၾကရသ်ဖငးံ အက္ဳိ့ဆကးအာ့်ဖငးံ က္နး့မာေရ့ထိ
ခိုကးမႈမ္ာ့ရြိေၾကာငး့လညး့တငး်ပခဲံၾကသညး၈

စကးရုဵပိုငးရြငးမ္ာ့မြ

အလုပးသမာ့မ္ာ့၏

လစာ

ဿ

ရာခုိငးႏႈနး့အာ့

က္နး့မာေရ့ႏြငးံ လူမႈဖူလဵုေရ့ရနးပဵုေငျအတျကး ်ဖတးထာ့ေသားလညး့ ဿွှ၁ လူမႈဖူလဵုေရ့ ဥပေဒမြ အလုပးသမာ့မ္ာ့
အတျကး အာမခဵထာ့သညးံ က္နး့မာေရ့ ေစာငးံေရြာကးမႈမ္ာ့၇ မီ့ဖျာ့ချငးံ၇ အသကးအာမခဵေၾက့ႏြငးံ လုပးငနး့ချငးတျငး့
ထိခုိကးနစးနာမႈမ္ာ့အတျကး နစးနာေၾက့မ္ာ့ပါသညးံ လူမႈဖူလဵုေရ့ အက္ဳိ့ခဵစာ့ချငးံမ္ာ့ကို ်ငငး့ပယးထာ့သညး၈
ယခုထုတး်ပနးသညးံ စာတမး့ႏြငးံ ရုပးသဵဗီဒီယိုက ရနးကုနးအတျငး့ရြိ အမ္ဳိ့သမီ့အထညးခ္ဳပး အလုပးသမာ့မ္ာ့အတျကး
အေ်ခခဵ လုပးခလစာေပ့ရနး အလုပးရြငးမ္ာ့၏ ပ္ကးကျကးေနမႈမ္ာ့ကိုလညး့ အေသ့စိတး ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ ဿွှ၂
ၾသဂုတးလတျငး ်မနးမာအစို့ရမြ အေ်ခခဵလုပးခလစာ ၀၃ွွ က္ပး (ခနး႔မြနး့ေ်ခ ဿ.၃ွ ေဒၚလာ) အာ့ တရကးအလုပးခ္ိနး
၅ နာရီ်ဖငးံ သတးမြတးခံသ
ဲ ညး၈

ထိုသတးမြတးခ္ကးႏြငးံ ဆနး႔က္ငးစျာ အလုပးရြငးမ္ာ့မြ ွနးထမး့မ္ာ့အာ့ လစာ

အ်ပညးံအွ မေပ့သညးံအ်ပငး စကးရုဵအေတားမ္ာ့မ္ာ့၉ အေ်ခခဵလုပးခလစာအာ့ အ်မငးံဆဵု့လုပးခလစာ အေန်ဖငးံ
က္ငးံသဵု့အေကာငးအထညးေဖားလြ္ကးရြိသညးကို ေတျ႔ရေပသညး၈
“အခု

သတးမြတးေပ့လိုကးတံဲ

အနညး့ဆဵု့လုပးခလစာႏႈနး့ထာ့က

အလုပးသမာ့ေတျအတျကး

ေကာငး့မျနးတဲံ

လူေနထုိငးမႈအဆငံးအတနး့ရဖို႔ စီစဥးေပ့ရမေရာကးပဲ အလုပးရြငးေတျအေနက အလုပးသမာ့ေတျကို ေစ့္ေပါေပါနဲ႔
ကျ္နးသာသာ လျယးလျယးကူကူခိုငး့လို႔ရတဲံ အေ်ခအေနကိုသာ ဖနးတီ့ေပ့လိုကးတံသ
ဲ ေဘာသကးေရာကးတယး” ဟု
တငးတငးညိဳမြ ေ်ပာသညး၈ “အစို့ရအေနနဲ႔ အလုပးသမာ့ေတျရဲံ အေ်ခခဵလုိအပးကို ်ဖညံးဆညး့ေပ့ႏုိငးတံဲ ဥပေဒေတျကို
်ပငးဆငးေ်ပာငး့လဲရမယးံအ်ပငး အဲဒီဥပေဒေတျကိုလဲ ထိထိေရာကးေရာကး အေကာငးအထညးေဖားဖို႔လညး့ လိုအပးပါ
တယး”
လုပးငနး့ချငးအတျငး့

အႏုိငးက္ငံးခဵရမႈမ္ာ့ႏြငံး

မတရာ့မႈမ္ာ့ကို

ထုတးေဖားေ်ပာဆိုချငံး

မရြိသညးံအေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငံး

အလုပးသမာ့မသဂၢဖဲျ႔စညး့ချငံးမရြိသညးံ အေ်ခအေနမ္ာ့ရြိေနေၾကာငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့မြ ဆိုသညး၈ အလုပးသမာ့
သမဂၢအဖျ႔ဲ ဖျ႔စ
ဲ ညး့ရနး ၾကိဳ့စာ့သူမ္ာ့ႏြငံး အလုပးသမာ့အချငံးအေရ့အတျကး ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့သညး အလုပးရြငးမ္ာ့၏
အ်ပစးေပ့ခဵရ်ခငး့၇ အလုပးမြ ထုတးခဵရ်ခငး့အ်ပငး အလုပးရြငးမ္ာ့၏ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ကုိပငး ခဵၾကရေၾကာငး့ အလုပး
သမာ့မ္ာ့၏ ေ်ပာဆုိခ္ကးအရ ်မနးမာံအမ္ဳိ့သမီ့သမဂၢမြ သိရြိရသညး၈
စကးခ္ဳပးရဵုတင
ျ း

အလုပးလုပးေနေသာ

အသကး

ှ၄

ႏြစးအရျယး

ထိုအေ်ခအေနႏြငးံပတးသကးၿပီ့ ရနးကုနးၿမိဳ႕
မႏြငး့ခ္ယးရီမြ

်မနးမာံအမ္ဳိ့သမီ့သမဂၢအာ့

ေ်ပာ်ပခဲံသညးမြာ:
“လုပးငနး့ချငးအတျငး့က အလုပးသမာ့ေတျအေၾကာငး့၇ ဘာခ္ဳပးေနတယးဆိုတဲံအေၾကာငး့ (ဒါမြမဟုတ)း ကုိယးလုပး
ရမယးံ

ေအားဒါအေၾကာငး့ကို

စကးရဵု်ပငးပက

ဘယးသူ႔ကိုမြ

ေ်ပာ်ပချငံးမရြိဘူ့၇

ၿပီ့ေတာံ

ကိုယးံဘာသာကိုယး

အလုပးသမာ့သမဂၢဖျ႔စ
ဲ ညး့ချငံးမရြိဘူ့၈ အဲဒီစညး့ကမး့ေတျခ္ဳိ့ေဖာကးခံရ
ဲ ငး အလုပး်ဖဳတးခဵရမယး”
်ပညးတင
ျ း့အကးဥပေဒအရ ်မနးမာႏုိငးငဵ၏ ဿွှှ အလုပးသမာ့အဖျ႔အ
ဲ စညး့ဥပေဒတျငး အလုပးသမာ့မ္ာ့အေန်ဖငံး
သမဂၢဖ႔စ
ျဲ ညး့လိုက

ဖျ႔စ
ဲ ညး့ချငးံရြိၿပီ့

အလုပးသမာ့သမဂၢဖျစ
႔ဲ ညး့မႈအေပၚ

်ပစးဒဏးေပ့သညးံ

အလုပးရြငးမ္ာ့၏

လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးၿပီ့ ှ၁ ရကးၾကိဳတငးအသိေပ့အေၾကာငး့ၾကာ့ပါက ဆႏၵ်ပချငံးရြိေၾကာငး့ ေဖား်ပထာ့
သညး၈ ႏုိငးငဵတကာဥပေဒအရ ်မနးမာအစို့ရသညး ႏုိငးငဵတကာလူ႔အချငံးအေရ့ေၾကညာစာတမး့၇ ႏုိငးငဵတကာ စီ့ပျာ့ေရ့၇
လူမႈေရ့ႏြငံး

ယဥးေက့္မႈအချငံးအေရ့ဆုိငးရာ

သေဘာတူညီခ္ကးစာခ္ဳပးႏြငံး

အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အာ့

နညး့မ္ဳိ့စဵု်ဖငံး

အၾကမး့ဖကးမႈပေပ္ာကးေရ့ သေဘာတူစာခ္ဳပးတင
ျ း ပါွငးသညံး အခ္ကးမ္ာ့အတုိငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ လျတးလပးစျာ
ဆႏၵေဖားထုတးချငံး၇

်ငိမး့ခ္မး့စျာ

လုပးငနး့ချငးအတျငး့လုပးကိုငးချငံး၇

စုေွ့ချငံး၇
လဵုၿခဵဳေသာ

တရာ့မြ္တ၊
လုပးငနး့ချငးႏြငံး

ဘွတို့တကးမႈအတျကး
က္နး့မာေရ့ဆုိငးရာ

အာမခဵခ္ကးရြိေသာ

ကာကျယးေစာငးံေရြာကးခင
ျ ံး

စသညးတို႔ကို အ်ပညးံအွ ်ဖညံးဆညး့ကာကျယးေပ့ရနးႏြငံး ထုိအလုပးသမာ့အချငံးအေရ့မ္ာ့အာ့ ေလ့စာ့လိုကးနာရနး
တာွနးရြိသညး၈
“်မနးမာႏုိငးငဵက အမ္ဳိ့သမီ့ငယးေတျအေနနဲ႔ သူတုိ႔ဟာ လုပးငနး့ချငးမြာ လဵုၿခဵဳမႈႏြငးံ ကာကျယးေစာငးံေရြာကးေပ့မႈေတျ
ရြိရမယးဆုိတာ သူတုိ႔ကို သိေစခ္ငးတယး၈ ၿပီ့ေတာံ လုပးငနး့ချငးအတျငး့မြာ သူတို႔ေတျဟာ ေလ့စာ့အသိအမြတး်ပဳမႈ
ခဵရၿပီ့ေတာံ လူ႔ဂုဏးသိကၡာေတျနဲ႔အညီ
ေ်ပာသညး၈

“်မနးမာအစို့ရအေနနဲ႔

အလုပးလုပးႏိုငးတယးဆိုတာလညး့

်ပညးပက

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူေတျကို

သိေစခ္ငးတယး၈” ဟု
ၾကိဳဆိတ
ု ံေ
ဲ နရာမြာ

တငးတငးညိဳမြ

လုပးငနး့ချငးကရရြိမဲံ

အက္ဳိ့အ်မတးထကး အလုပးသမာ့ေတျရဲံ ဘွကို ဦ့စာ့ေပ့စဥး့စာ့တဲံ ရငး့ႏြီ့်မႇပးႏြဵသူေတျကိုသာ လကးခဵသာျ ့သငးံ
တယး၈”

ဆကးသယ
ျ းရနးေဒၚတငးတငးညဳိ (BWU) - +၃၃ ၆ှ ွ၃၄ ၆၄ွ၃
ဦ့သူရိနးေအာငး (ALR) - ွ၆ ၁ဿ၂ ၀ွ၃ ွ၀၄
ေဒၚစနး့စနး့ေထျ့(CBWU-1) - ွ၆ ၄၅၃ ၂ဿ ၁ ဿ၂ဿ
ေနားဟေ
ဲ လေဖာ (BWU) - ွ၆ ၄၄၀ ှ၁၁ ၀၆ွ
ေဒၚအိမျနးၿဖိဳ့

(BWU) - ွ၆ ၄၅၃ ၀ှွ ဿ၂ွ

