
                                                                           
         “အာဏာသမိ််းမှုအအာက် မမနမ်ာနိိုငင် ံ COVID-19 ကပ်အ ာဂါတတယိလှုိင််းကကာ်း 

အလိုပ်သမာ်းမ ာ်း၏ ဘဝ အစီ ငခ်ံစာထိုတ်မပနအ်ကကာင််း” သတင််းထိုတ်မပနခ် က် 

 

         လွတ်အမမာက်အ ်းနငှ အ်လိုပ်သမာ်းအ ်း လှုပ်ရှာ်းအ ာင ွ်ကသ်ူမ ာ်းအဖွ ွဲ့ (Freedom and Labor Action 

Group-FLAG)မှ အာဏာသမိ််းမှုအအာက ် မမနမ်ာနိိုငင်တံွင ်COVID-19 တတိယလှုိင််းကကာ်း အလိုပ်သမာ်းမ ာ်း၏ 

ဘဝဟို အမည်အပ်းထာ်းသည ် အစီ ငခ်ံစာတစ် ပ်ကိို မပြုစိုထိုတ်မပနလ်ိိုက်အကကာင််း အလ်းစာ်းစွာ အသအိပ်း 

အပ်ပါသည်။ 

          ဤအစီ ငခ်ံစာသည် COVID-19 တတိယလှုငိ််းနငှ  ် အာဏာသမ်ိ်းကာလ ၂၀၂၁ခိုနစ်ှ အဖအဖာ်ဝါ ီလမှ 

အအာက်တိိုဘာလအတွင််း အလိုပ်သမာ်းမ ာ်းကိို ရှင််းလင််းစာွသမိမငန်ိိုင ်န ်ထငဟ်ပ်အဖာ်မပပါသည်။ 

          ၂၀၂၁ခိုနစှ်၊အဖအဖာ်ဝါ ီလ(၁) က်အန  မှစပပီ်း မမနမ်ာနိိုငင်တွံင ်စစ်တပ်အာဏာသမ်ိ်းယူမှု၏ အက ိြု်း က်မ ာ်း 

ကိို ကကံြုအတွွဲ့လျှက်ရှိပါသည်။ စစ်အကာငစ်ီသည် အလိုပ်သမာ်းသမဂဂမ ာ်း နငှ  ်အလိုပ်သမာ်းအခါင််းအ ာင ်အမ ာ်းအ 

မပာ်းကိို ဖမ််း ်ီးမခင််းအမပင ် အလိုပ်သမာ်းသမဂဂမ ာ်း လိုမခံြုစွာစည််းရံို်းအ ာင ွ်က်မခင််းမမပြုလိုပ်အစ န ်

ဟန  တ်ာ်းပိတ်ပငမ်ှုအမ ိြု်းမ ိြု်းကိို ဖိနှပ်ိအ ာင ွ်တ်လ က်ရှသိည်။ထိို  အကကာင  ်အလိုပ်သမာ်းမ ာ်း၏ လူမှုဘဝလံိုမခံြုမှု၊ 

လိုပ်ငန််းခငွလ်ံိုမခံြုမှု၊ သမဂဂမ ာ်း အကာင််းမွနစွ်ာရှငသ်နအ် ်းနငှ  ်အလိုပ်သမာ်းအခွင အ်အ ်းမ ာ်း ထခိိိုက် ံို်းရှု်ံး လ က် 

ရှိသည်။ 

         ထိို  အမပင ် COVID-19တတိယလှုိင််းသည်လည််း အလိုပ်သမာ်းမ ာ်း၏ဝမ််းစာအ ်းနငှ  ် အသက်အမွ်း 

ဝမ််းအကကာင််းမှုတွင ် ထခိိိုက်အစသည်  အဓိကအခန််းဏ္ဍတစ် ပ်အမဖစ် ပါဝငခ်  သည်။ စစ်တပ်အာဏာသမ်ိ်းမှု၏ 

 ိို်းက ိြု်းမ ာ်းနငှ  ် COVID-19 တတိယလှုိင််းတိို  အကကာင  ် မမနမ်ာနိိုငင်ရံှ ိ အလိုပ်သမာ်းမ ာ်း အအမခအအနကိို 

မမနမ်ာမပည်သမူ ာ်းနငှ န်ိိုငင်တံကာမှ သရိှိအစ နအ်တွက ် ဤအစ ီငခ်စံာကိို စ်ူးစမ််းအလ လာ မပြုစိုထာ်းမခင််း 

မဖစ်ပါသည်။ 

          မမနမ်ာနိိုငင်တံွင ် ၂၀၁၀ခိုနစှ်မှ စတငက်ာ ဒမိီိုကအ စီ အသွငကူ််းအမပာင််းမှုနငှ အ်တူ အလိုပ်အကိိုင ်

အခွင အ်လမ််းမ ာ်း၊ နိိုငင်တံကာ  င််းနှ်ီးမမြှပ်နှသံူမ ာ်းအတွက် အခွင အ်လမ််းမမင တ်က်လာခ  ပပီ်း နိို်းကကာ်း 

တက်ကကအသာ အလိုပ်သမာ်းထိုတစ် ပ် ခိိုငခ်ိိုငမ်ာမာ အပေါ်ထက်ွလာခ  ပါသည်။ ထိို  အလိုပ်သမာ်းမ ာ်းအအနမဖင  ်

မျှတအသာ လိုပ်ခလစာအမပင ် ပိိုမိိုအကာင််းမွနအ်သာ အလိုပ်ခ ိနမ် ာ်း၊  သင အ်သာ အလိုပ်သမာ်းအခွင အ်အ ်းမ ာ်း 

အတွက ် အတာင််း ိိုမှုမ ာ်းကိို အတာင််း ိိုရိုန််းကနခ်  ကကပါသည်။ အခတ်အ က် က် အခတ်အမပာင််းအတာ်လှနအ် ်း 

လှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်းမှသည် ၂၀၂၁ခိုနစှ် အနဦွ်းအတာ်လှနအ် ်းအထိ အလိုပ်သမာ်းထိုကကီ်းသည် ထပ်ိ ံို်းမှ ပါဝငခ်  ကကသည်။ 

          ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခိုနစှ် ကာလမ ာ်းတွင ် COVID-19 အနာက် က်တွ  သက်အ ာက်မှုမ ာ်း နငှ  ် စစ်အာဏာသမ်ိ်း 

လိုပ်အ ာငမ်ှုမ ာ်း၏ အအထအွထမွတည်ပငမ်ိမှု သက်အ ာက်မခင််းမ ာ်းအကကာင  ် စက်ရံိုမ ာ်းပိတ်သမ်ိ်းကကသမဖင  ်



သနိ််းခ ီအသာ အလိုပ်လက်မ  မ ာ်း အပေါ်အပါက်ခ   သည်။ အလိုပ်အကိိုင ် အခွင အ်လမ််းရှာ်းပါ်းမှုနငှ  ် မတ ာ်း 

အနိိုငက် င ခွ်င  ်အနအသာ အအမခအအနမ ာ်းအကကာင  ်အလိုပ်သမာ်းမ ာ်းအအပေါ် ကျွနသ်ဖွယ် မပြုမှု က် အံနကကသလိို 

စိုစည််းမှုမဖင  ် ကာကွယ်အပ်း န ် ဖွ ွဲ့စည််းထာ်းအသာ အလိုပ်သမာ်းသမဂဂမ ာ်းကိိုလည််း နည််းအမ ိြု်းမ ိြု်းမဖင  ်

ပဖိြုခွ ဖ က် ်ီးလ က်ရှသိည်။ ဤအအမခအ အန မဖစ် ပ်မှနမ် ာ်းနငှ်  အအကကာင််းအ င််းမ ာ်းကိို သအိစ န၊် 

အလိုပ်သမာ်းမ ာ်း၏ဘဝကိို တ အထာင တ်အန ာမှ ကာကွယ်မမြှင တ်ငန်ိိုင ်န ်  ည်စူ်း၍ ဤအစီ ငခံ်စာကိို 

မပြုစိုထိုတ်မပနခ်  မခင််းမဖစ်ပါသည်။ 

          ဤအစီ ငခံ်စာတွင ် အလိုပ်သမာ်းမ ာ်း၏ ဘဝမမင မ်ာ်းအ ်းအတွက် သက် ိိုငသ်အူသ်ီးသ်ီးထသံိို   

အကကံမပြုခ က်မ ာ်းအာ်းလည််း စိုအ ာင််းအဖာ်မပထာ်းပါသည်။ ဤအစ ီငခ်ံစာအာ်းလည််း အသံို်းမပြု အ ာင ွ်တ ်

အပ်းကက နလ်ည််း တိိုက်တနွ််းနှု်ိး အ ာ်အပ်ပါသည်။ ဤအစီ ငခ်ံစာ မဖစ်အမမာက်အအာင ် ဝိိုင််းဝန််းကူညီ 

လိုပ်အ ာငအ်ပ်းသူမ ာ်း အာ်းလံို်းကိိုလည််း အက ်းဇူ်းတငရ်ှပိါအကကာင််းနငှ  ် မှတ်တမ််းတငထ်ာ်းရှိအကကာင််း အဖာ်မပအပ် 

ပါသည်။  

 က်စွ ။   ။၂၀၂၂ခိုနစှ်၊   အမလ ၊ ၁  ကအ်န   

လွတ်အမမာက်အ ်းနငှ  ်အလိုပ်သမာ်းအ ်း လှုပ်ရှာ်းသူအ ာင ွ်က်သူမ ာ်းအဖွ ွဲ့ (FLAG) 

 က်သွယ် န။်       ။  ကိိုထနွ:် +95 9 986 194485 (Signal) 

   ကိိုမာ +959788440776 (Signal) 

ကိိုအဇာ်   +95 9 772 634911 (Signal) 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


