
ြမနမ်ာစစ်တပ်က 
ချ ို းေဖာက်ေနသည့ ်
အလပ်ုသမားအခွင့် 
အေရး များင့် 
သက်ဆုိင်ေသာ အချက် 
အလက်များ

၂၀၁၅ခုနှစ်တင်ွ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း ဒီမုိကေရစီ မရမီက 
ြမနမ်ာြပည်သူလထုူသည်  စစ်တပ်၏ ကမ်းကုတ် 
ရက်စက်သည့် အပ်ုချုပ်မှုကုိ ခံစားခ့ဲကရသည်။ 
၂၀၂၁ခုနှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ရက်ေန ့ မှာ အစုိးရသစ်က 
ကျမ်းသစ္စာ ကျနိဆုိ် ရမှာြဖစ်ပါသည်။ ထုိအစား 
တပ်မေတာ ်(ြမနမ်ာစစ်တပ်) က အာဏာသိမ်းပုိက်ခ့ဲပီး 
နိင်ုငံေရး ေခါင်းေဆာင်များကုိ ဖမ်းဆီးြခင်းမျာ 
◌းြပုလပ်ုကာ ြမနမ်ာနိင်ုငံ၏ အရပ်သားအပ်ုချုပ်ေရးအား 
အဆုံးသတ်ေစခ့ဲသည်။ ၎င်းက နိင်ုငံအား နိင်ုငံေတာ်စီ 
မံအပ်ုချုပ်ေရးေကာင်စီ (နစက) အေနြဖင့် 
အပ်ုချုပ်လျက်ရိှသည်။

အနည်းဆုံး ေဆးရုံေပါင်း၇၀မှ ကျနး်မာေရး 
လပ်ုသားများသည် စစ်အာဏာသိမ်းြခင်းအား စတင် 
သပိတ်ေမှာက် ခ့ဲကပီး ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ခံ 
အစုိးရအား အာဏာြပနေ်ပးရန ်ေတာင်းဆုိခ့ဲက 
ပါသည်။ ထုိအချနိက် စတင် ကာ အလပ်ုသမားသမဂ္ဂ 
အဖဲအစည်းများ နှင့် ြပည်သူ့အပ်ုချုပ်ေရး အပါအဝင် 
ကဏ္ဍအသီးသီးမှ အလပ်ုသမား များက အလပ်ုလပ်ုရန ်
ြငင်းဆနပီး တစ်နိင်ုငံလံးု အတိင်ုးအတာြဖင့် 
အမိန ့အ်ာဏာဖီဆနြ်ခင်း လှုပ်ရှားမှု (CDM) ကုိ 
ြပုလပ်ုခ့ဲကပါသည်။ အမိန ့အ်ာဏာဖီဆနြ်ခင်း 
လှုပ်ရှားမှု (CDM) အလံေအာက်တင်ွ ေထာင်ေပါင်း 
များစွာေသာ ြပည်သူများက လမ်းေပါ်ထွက်ကာ 
စစ်အာဏာရှင်ကုိ ဆန ့က်ျင်ေကာင်း 
ြပသခ့ဲပီးြဖစ်သည်။

စစ်တပ်သည် တရားမဝင် အပ်ုချုပ်မှူကုိ 
ထိနး်ထားနိင်ုရန ်ေသနတ်များ၊ ေအာ်တိလုက်နက်များ၊ 
လက်ပစ်ဗုံးများ နှင့် ြပင်းထနသ်ည့် 
ေဖာက်ခဲွပစ္စည်းများ အပါအဝင် 
ေသေစနိင်ုေသာလက်နက်များကုိ အသုံးြပုပီး  
ငိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒြပ သူများအေပါ် နှမ်ိနှင်းခ့ဲပါသည်။ 
နိင်ုငံေရး အကျဉ်းသားများ ကူညီ 
ေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း (AAPP) က လဦူးေရ 
၅၀၀၀ေကျာ်သည် ဖမ်းဆီးခံခ့ဲပီး သို့ မဟတ်ု 
ထိနး်သိမ်းထားခံရပီးြဖစ်ကာ ၈၅၇ေယာက်သည် 
စစ်တပ် က သတ်ြဖတ်ြခင်းခံခ့ဲရသည်ဟ ု
အတည်ြပုထားပါသည်။ ေရွးေကာက်ခံ 
ပါလီမနအ်မတ်များ၊ အာဏာသိမ်း ဆန ့က်ျင် 
ဆန္ဒြပေခါင်းေဆာင်များ နှင့် တိင်ုးရင်းသား 
အဖဲအစည်းများ၏ ကုိယ်စားလှယ်များြဖင့် အမျ ိုးသား 
ညီညတ်ွေရး အစုိးရ (NUG) အား ဧပီလ ၁၆ရက် 
၂၀၂၁ခုနှစ်တင်ွ ဖဲစည်းခ့ဲပါသည်။

FACTSHEET



မတရား အလပ်ုထုတ်ခံရြခင်း င့် 
ရပ်နားခံရြခင်း : CDM လှုပ်ရှားမှုတင်ွ 
ပါဝင်သည့်အတက်ွ ဝနကီးဌာနများ နှင့် 
အစုိးရဌာနများမှ ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ 
အစုိးရဝနထ်မ်းများသည် ၎င်းတို့  အလပ်ုများမှ 
စစ်အစုိးရ၏ အလပ်ုထုတ်ြခင်းကုိ ခံခ့ဲရသည်။ 
စက်ရုံလပ်ုသားများ အပါအဝင် 
ရာေပါင်းများစွာေသာ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများမှ 
အလပ်ုသမားများသည် အသိေပးအ 
ေကာင်းကားြခင်း မရိှဘဲ အလပ်ုြဖုတ်ခံ 
ေနကရသည်။ CDM လှုပ်ရှားမှုတင်ွ 
ပါဝင်သည့်အတက်ွ မီးရထားဝနထ်မ်း 
၉၉၈ေယာက်၊ တက္က သုိလ်ဝနထ်မ်း နှင့် ကထိက 
၁၉၆၂ေယာက် နှင့် ရာေပါင်း များစွာေသာ 
ဘဏ်ဝနထ်မ်းများသည် 
အလပ်ုမှဆုိင်းငံခံ့ရြခင်း သို့  ထုတ်ြခင်းခံ 
ကပီးြဖစ်သည်။ ခန ့မှ်နး်ေြခအရ 
ဆရာ/ဆရာမေပါင်း ၂၀၀၀၀ခန ့ ်သည်လည်း 
အလပ်ုြဖုတ်ခံခ့ဲရပီး ၁၂၁၄၅၅ေယာက်သည် 
သပိတ်များတင်ွ ပါဝင်ြခင်းေကာင့် 
အလပ်ုြဖုတ်ခံရနိင်ုြခင်း သို့  
ဖမ်းဆီးခံရြခင်းများကံုရနိင်ုသည်။

ရာဇသတ်ကီး ပုဒ်မ ၅၀၅-က အရ 
မတရားဖမ်းဆီးြခင်း င့် ထိနး်သိမ်းြခင်း: 
ေမလ ၁၅ရက်ေနအ့ထိ သတင်းေထာက် 
၈၂ေယာက် ဖမ်းဆီးခံခ့ဲရပီး ၄၆ေရာက်မှာ 
ထိနး်သိမ်းထားခံရဆဲြဖစ်သည်။   ြမနမ်ာနိင်ုငံ 
ေဆာက်လပ်ုေရးနှင့် သစ်လပ်ုငနး် 
အလပ်ုသမားသမဂ္ဂများအဖဲချုပ် 
(BWFM-CTUM) ၏ ေခါင်းေဆာင်များ 
ြဖစ်ေသာ မမီမီေအာင် နှင့် ဦးဂျူတီေအာင် 
အပါအဝင် သမဂ္ဂအဖဲဝင် ၂၂ေယာက် နှင့် 
သမဂ္ဂရုံးများ နှင့် စက်ရုံများမှ 
ေခါင်းေဆာင်များအား ဖမ်းဆီးရန ်စစ်ေကာင်စီ 
လက်ပါးေစများကုိ ြဖန ့က်ျက်ထား 
ပီးြဖစ်သည်။ ြမနမ်ာ ့သယ်ယူ ပို့ ေဆာင်ေရး 
အဖဲချုပ် ၏ အဖဲဝင် ခုနှစ်ေယာက်သည် 
ဖမ်းဆီးစားရင်းတင်ွ ပါထားပီးြဖစ်သည်။

ကိစ္စရပ်: 
ေမှာဘီ်မို့နယ်မှ သမဂ္ဂေခါင်းေဆာင် 
ဖမ်းဆီးခံရြခင်း င့် ေထာင်ချခံရြခင်း

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၈ရက်တင်ွ ြမနမ်ာနိင်ုငံ 
စက်မှုလက်မှုနှင့် ဝနေ်ဆာင်မှု လပ်ုငနး်ေပါင်းစုံ 
အလပ်ုသမား သမဂ္ဂများ အဖဲချုပ်မှ 
(MICS-TUsF) သမဂ္ဂေခါင်းေဆာင်ြဖစ်သူ 
ကုိညီညီစု ဖမ်းဆီးခံခ့ဲရပါသည်။ မတ်လ ၄ရက် 
ကားနာ စစ်ေဆးြခင်း အပီးတင်ွ နာမည်ဆုိး 
ြဖင့်ေကျာ်ကားသည့် အင်းစိနေ်ထာင်သို့  
ပို့ ခံခ့ဲရသည်။ 

 ကိစ္စရပ်:
 STUM ၏ ဒါရုိက်တာ ဖမ်းဆီးခံရြခင်း င့် 

ထိနး်သိမ်းခံရြခင်း

ေသွးစည်းညီညတ်ွေသာသမဂ္ဂများအဖဲချုပ်၏ 
ဒါရုိက်တာြဖစ်သူ ေဒါ်မျ ို းမျ ို းေအးအား ဧပီလ 
၁၅ရက်ေနက့ ေရရွှေြပည်သာတင်ွ စစ်တပ်မှ 
အင်အား ၄၀ခန ့ြ်ဖင့် ဝင်ေရာက်ဖမ်းဆီးခ့ဲ ပါသည်။ 
သူမအား ရာဇသတ်ကီး ပုဒ်မ ၅၀၅-က ြဖင့် CDM 
တင်ွပါဝင်မှု၊ သပိတ်ေကာင်းများ ဦးေဆာင်ြခင်း 
နှင့် ြပည်သူ နှင့် အစုိးရဝနထ်မ်း များအား CDM 
တင်ွပါဝင်ရန ်လံေဆာ်မှုြဖင့် 
တရားစဲွဆုိခံထားရပီး ေထာင်ဒဏ် ၃နှစ် 
ကျခံရနိင်ုသည်။ ေဒါ်မျ ို းမျ ို းေအး သည် 
အာမခံမရရိှဘဲ အင်းစိနေ်ထာင်အတင်ွးရိှ 
တရားရုံးသို့  ေမလ ၆၊ ၁၃၊ ၂၀ နှင့် 
၂၇ရက်ေနမ့ျားတင်ွ အမှုစစ် ကားနာရန ်
ေခါ်ေဆာင်ခံခ့ဲရပီးြဖစ်သည်။  
ေဒါ်မျ ို းမျ ို းေအးသည် လက်ရိှအချနိတ်င်ွ 
ထိနး်သိမ်းထားခံရဆဲြဖစ်ကာ စုိးရိမ်ဖွယ် 
ကျနး်မာေရး ြပဿနာများရိှေနပီး 
ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာင်မှုများအား 
အကန ့အ်သတ်ြဖင့်သာ လက်လှမ်းမီနိင်ုသည်။

အလပ်ုသမားများ င့် အလပ်ုသမားသမဂ္ဂများအေပါ် ဖိပ်ြခင်း



ကျနး်မာေရးလပ်ုသားများ င့် ကျနး်မာေရးစနစ် 
တုိက်ခုိက်ခံရြခင်း: စစ်တပ်သည် 
ကျနး်မာေရးလပ်ုသားများအား 
ပစ်မှတ်ထားလျှက်ရိှပီး ေဆးရုံများရိှ 
ဆရာဝနမ်ျားကုိ အေရးေပါ်လနူာများအား 
ကုသမှုမေပးနိင်ုရန ်အကမ်းဖက် နည်းလမ်းများ 
အသုံးြပုေနသည်။ တပ်မေတာ်သည် 
ကျနး်မာေရးလပ်ုသား ၃၆၀ေယာက်အား ဖမ်းဝရမ်း 
ထုတ်ထားပီး အနည်းဆုံး ဆရာဝန ်
၂၁၅ေယာက်အားလည်း ရာဇသတ်ကီး ပုဒ်မ ၅၀၅-
ကြဖင့် တရားစဲွဆုိ ထားသည်။ အချုိ့မှာ ေထာင်ဒဏ် 
သုံးနှစ်ချမှတ် ခံခ့ဲရပီးြဖစ်သည်။ 
ကျနး်မာေရးလပ်ုသားများသည် ဒဏ်ရာရ 
ေနသူများအား ကုသမှုေပးေနစဉ် 
ဖမ်းဆီးခံရေနကရသည်။ လနူာများအား အခမ့ဲ 
ကုသမှုေပးသည်ဟ ုေတရိှပါက ဆရာဝနမ်ျားကုိ 
ဒဏ်ေငရုိွက်ြခင်း သို့  ဖမ်းဆီးြခင်းများ 
ြပုလပ်ုေနသည်။ စစ်တပ်သည် 
ေဆးဝါးအေထာက်အကူများ နှင့် အလှူေငမွျားအား 
လယူုြခင်း၊ လနူာတင်ယာဉ်များအား 
သိမ်းဆည်းြခင်း နှင့် ထုိသူများ၏ ခုခံြခင်းကုိ 
ဖိနှပ်ိရန ်နာေရးကူညီမှုအသင်းအဖဲများအားလည်း 
ဖျက်ဆီးေနသည်။

မီးရထားဝနထ်မ်းများအား စီးနင်းဝင်ေရာက်ြခင်း 
င့် င်ထုတ်ြခင်း: တပ်မေတာ်သည် 
မီးရထားဝနထ်မ်းများ၏ ၁၆၀၀အိမ်ေထာင်စုအား 
အစုိးရအိမ်ယာများက နှင်ထုတ်ခ့ဲပီး ထုိသူတို့အား 
အိမ်ယာမ့ဲြဖစ်ေစခ့ဲသည်။ စစ်တပ်သည် CDM က 
ေထာက်ပ့ံေပးထားသည့် မီးရထားဝနထ်မ်းများ၏ 
မိသားစု ၂၅စု ခုိလှုံရာကုိလည်း စီးနင်းခ့ဲသည်။

အလပ်ုသမားများ ဥပေဒမ့ဲသတ်ြဖတ်ခံရြခင်း: 
မတ်လ ၁၄ရက် မာရှယ်ေလာ 
ထုတ်ပီးချနိက်စတင်ပီး စစ်တပ်သည် 
ငိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒြပသူများကုိ ပစ်ခတ်ခ့ဲသည်။ 
အသက် ၂၀အရွယ် သူနာြပုေကျာင်းသူ 
မသင်ဇာဟိနး်သည် မုံရွာတင်ွ မတ်လ ၂၈ရက်က 
ဒဏ်ရာရ ဆန္ဒြပသူများကုိ ကူညီရနကိုးစားစဉ် 
ပစ်သတ်ခံခ့ဲရသည်။ အနည်းဆုံး အြခား 
သူနာြပုတစ်ဦး၊ ဆရာဝနနှ်စ်ဦး၊ 
သမဂ္ဂေခါင်းေဆာင်တစ်ဦး နှင့် ဘဏ်ဝနထ်မ်း 
ေလးဦးတို့သည် စစ်တပ်က အကမ်းဖက်ဖိုခဲွမှုများ 
အတင်ွးတင်ွ အသတ်ခံခ့ဲရပီးြဖစ်သည်။

ကိစ္စရပ်: 
ေတာင်ဒဂုံမှ သမဂ္ဂေခါင်းေဆာင် အသတ်ခံရြခင်း

မတ်လ ၁၄ရက်ေန ့ မာရှယ်ေလာ ထုတ်ြပနပီး ေနာက် 
စစ်တပ်က  Xing Jia စက်ရုံတင်ွ ေသနတ်ြဖင့် 
ပစ်သည့် အတက်ွ အနည်းဆုံး အလပ်ုသမားတစ်ဦး 
နှင့် ရွာသားတစ်ဦး အသတ်ဆုံးရှု ံးခ့ဲရသည်။ Action 
Labour Rights (ALR) သည် ထီးလှုိင်ရှင်အိမ်ရာတင်ွ 
အေြခစုိက်ပီး Xing Jia တင်ွ 
သမဂ္ဂထူေထာင်ေပးခ့ဲသည့် အလပ်ုသမား 
အဖဲအစည်းြဖစ်သည်။ မတ်လ ၂၁ရက် 
သနး်ေခါင်ယံတင်ွ စစ်သားများသည် 
စစ်ကားသုံးစီးြဖင့် ထီးလှုိင်ရှင် အိမ်ရာသို့  
ေရာက်ရိှလာခ့ဲပီး  သမဂ္ဂ ဝနထ်မ်းများအား 
လာေရာက်ရှာေဖွခ့ဲကသည်။ မတ်လ ၂၈-၂၉ရက် 
ေနမ့ျားတင်ွ ေတာင်ဒဂုံစက်မှုဇုနရိှ် ဆန္ဒြပသူများအား 
စစ်တပ်က ေချာင်းေြမာင်း တိက်ုခုိက်ရာ AD 
ပရိဘာဂ ( သစ်အေချာကုိင်) ၏ သမဂ္ဂေခါင်းေဆာင် 
နှင့် ြမနမ်ာနိင်ုငံ စက်မှုလက်မှုနှင့် 
ဝနေ်ဆာင်မှုလပ်ုငနး်ေပါင်းစုံ အလပ်ုသမား 
သမဂ္ဂများ အဖဲချုပ် (MICS-TusF) ၏ အဖဲဝင် 
ြဖစ်သူ ကုိေနလင်းေဇာ် အသတ်ခံခ့ဲရသည်။ စစ်တပ် 
သည် MICS ရုံးခနး် အနးီနား ပတ်ဝနး်ကျင်မှ 
လမူျားအား 'အလပ်ုသမားရုံး' နှင့် သက်ဆုိင်သည့် 
လှုပ်ရှား မှုများ၊ လမူျားအေကာင်းကုိ စစ်ေမး 
ြခင်းများြပုလပ်ုကာ MICS ရုံးခနး် ေရှရှေ့တင်ွလည်း 
စစ်သားများအား အေစာင့် ချထားသည်။ 

ကိစ္စရပ်: 
ေရရွှေ ြပညသ်ာမှ အထညခ်ျုပ်လပ်ုသား 

အသတ်ခံရြခင်း

အသက် ၂၁အရွယ် ကုိေဇာ်ေဇာ်ေထွး၊ Suntime JCK 
ကုမ္ပဏီလိမိတက်မှ အထည်ချုပ်လပ်ုသား ြဖစ်ပီး  
ေသွးစည်းညီညတ်ွေသာ သမဂ္ဂများအဖဲချုပ် 
(STUM) ၏ အဖဲဝင်လဲြဖစ်ကာ မတ်လ ၁၄ရက်တင်ွ 
ေရရွှေြပည်သာ ဆန္ဒြပပဲွအတင်ွး 
စစ်တပ်လက်ပါးေစများ လက်ချက်ြဖင့် 
ဦးေခါင်းကျည်ထိကာ ေသဆုံးခ့ဲရသည်။

ကိစ္စရပ်:
 မုံရွာမှ မုိင်းလပ်ုသား အသတ်ခံရြခင်း

SinoHydro ေကးနမုိီင်းတင်ွ 
အမှုိက်သယ်ထရပ်ကားေမာင်း အြဖစ် 
လပ်ုကုိင်သည့် ကုိချမ်းေြမ့ေကျာ်သည် IndustriALL 
၏ တွဲဖက်အဖဲ ြဖစ်သည့် 
ြမနမ်ာနိင်ုငံလံးုဆုိင်ရာသတ္တ ုတင်ွးအလပ်ုသမားသမ
ဂ္ဂများအဖဲချုပ် (MWFM) ၏ အဖဲဝင်ြဖစ်ပီး မတ်လ 
၂၇ရက်တင်ွ မုံရွာဆန္ဒြပပဲွအတင်ွး စစ်သားများက 
အချက်ေပါင်းများစွာ ပစ်ေသာေကာင့် 
ေသဆုံးခ့ဲရသည်။  



● လတ်ွလပ်စွာသင်းပင်းဖဲစညး်ခွင့် အခွင့်အေရးများ ဆုံးရှု ံးေနြခင်း: တပ်မေတာ်သည် 
အလပ်ုသမားအဖဲအစည်း ၁၆ဖဲအား မတ်လ ၂ရက်တင်ွ မတရားအသင်းအြဖစ် ေကညာခ့ဲသည်။ 
သမဂ္ဂေခါင်းေဆာင်များ၏ ေနအိမ်များသို့  စီးနင်းဝင်ေရာက်ြခင်း၊ ပုိက်ဆံများ အြပင် အြခား 
ပုဂ္ဂလိကပုိင်ဆုိင်မှုများကုိလည်း သိမ်းယူြခင်းများရိှသည်။ ဖမ်းဆီးြခင်း၊ ထိနး်သိမ်းြခင်း၊ ဥပေဒမ့ဲ 
သတ်ြဖတ်ခံရြခင်း နှင့် ဆန္ဒြပပဲွများတင်ွ ပါဝင်ေသာ အလပ်ုသမားများအား ဥပေဒမ့ဲ အလပ်ုရပ်စဲ 
ြခင်းများသည် လတ်ွလပ်စွာသင်းပင်းဖဲစည်းခွင့် အခွင့်အေရးများကုိ ချ ိုးေဖာက်ေနသည်။ လက်ရိှတင်ွ 
ရနကု်နရိှ် စက်မှုဇုနမ်ျားသည် မာရှယ်ေလာေအာက်တင်ွရိှေနပီး အလပ်ုသမားများအေနြဖင့် 
စုေပါင်းလှုပ်ရှားရန ်အလနွခ်က်ခဲသည့် အေြခအေနတင်ွရိှေနသည်။ ဇွနလ် ၄ရက် ၂၀၂၁ခုနှစ်တင်ွ 
တပ်မေတာ်က ြမနမ်ာနိင်ုငံလံးုဆုိင်ရာ အလပ်ုသမားသမဂ္ဂများ အဖဲချုပ် (CTUM) ၏ ဗဟိေုကာ်မတီ 
အဖဲဝင်များ၊ ေခါင်းေဆာင် ၂၈ဦးအား ရာဇသတ်ကီး ပုဒ်မ (၁၂၄-က) ြဖင့် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပီး 
နိင်ုငံရပ်ြခား ခရီးသွားြခင်းကုိ ဟန ့တ်ားရန ်ထုိသူတို့၏ နိင်ုငံကူးလက်မှတ်များ ပျက်ြပယ်ေကာင်း 
ေကညာခ့ဲသည်။ 

● တရားမဝင် အာဏာသိမ်းချနိက်စတင်ကာ စစ်တပ်သည ်င်ငံတကာက သေဘာတူထားသည့ ်
စံှုနး်အများ အြပားကုိ ချ ို းေဖာက်ေနသည။် ထုိအထဲတင်ွ ILO သေဘာတညီူချက်ြဖစ်သည့် 
လတ်ွလပ်စွာ သင်းပင်း ဖဲစည်းခွင့်နှင့် ဖဲစည်းခွင့်ဆုိင်ရာ အခွင့်အေရး များ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း 
ဆုိင်ရာသေဘာတညီူချက် ၁၉၄၈ (အမှတ် ၈၇)၊ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အေရးေကြငာစာတမ်းနှင့်  
ကုလသမဂ္ဂ၏ အဓိကသေဘာတညီူချက် များပါဝင် သည်။ ကျနး်မာေရးလပ်ုသားများ အေပါ် တိက်ုခုိ 
က်မှုများသည် ဂျနီဗီာသေဘာတညီူချက် နှင့်ကုလသမဂ္ဂ လံြုခံုေရး ေကာင်စီ ဆုံးြဖတ်ချက် ၂၂၆၆ 
(၂၀၁၆) တင်ွအတည်ြပုထားေသာ အြခားသေဘာတညီူချက် များကုိ ချ ိုးေဖာက်ြခင်း ြဖစ်သည်။

● ဧပီ ၂၄ ရက်တင်ွ အကမ်းဖက်မှုအသုံးြပုမှုရပ်တန ့ရ်နေ်တာင်းဆုိသည့် ၅ ချက်ပါအာဆီယံ 
သေဘာတညီူမှုကုိ စစ်တပ်က သေဘာတခ့ဲူသည်။ သို့ တိင်ု အလပ်ုသမားများနှင့်ငိမ်းချမ်းစွာ 
ဆန္ဒြပသူများအား နှပ်ိစက် ညင်ှးပနး်မှုများ ဆက်လက်ြပုလပ်ုေနသည်။

Global Union Federations မှ UN င့် 
င်ငံတကာအသုိင်းအဝုိင်းအား ြမနမ်ာင်ငံရိှ အလပ်ုသမားများ င့် 

သမဂ္ဂ အဖဲဝင်များအား အေထာက်အပ့ံေပးရန၊် 
အမျ ို းသားညညွီတ်ေရးအစုိးရအား အသိအမှတ်ြပုရန၊် တရားမဝင် 
SAC င့် ပတ်သက်ပီး သံတမနေ်ရးရာများ ြဖတ်ေတာက်ြခင်း င့်  
လံးုဝအသိအမှတ်မြပုြခင်း၊ စစ်အစုိးရက ကျူးလနွေ်နသည့ ်
ဖိပ်ြခင်းင့် အကမ်းဖက်ြခင်းများကုိ ောင့်ေးြခင်းမရိှ 
အဆုံးသတ်ဖို့  အကူအညမီျားေပးရန ်တုိက်တွနး်သည။်

1  CDM ဝက်ဘ်ဆုိက်ကုိ ကည့်ပါ https://www.mmcdm.org/
2  AAPP၏ စစ်အာဏာသိမ်းပီးေနာက် လတ်တေလာြဖစ်ေပါ်လျက်ရိှေသာ အေြခအေနများနှင့်ပတ်သက်၍ ေနစ့ဉ်ထုတ်ြပနခ်ျက် အကျဉ်းချုပ် ဇွနလ် ၇ရက် ၂၀၂၁ 
https://aappb.org/?p=15645
3  NUG ဝက်ဘ်ဆုိက်ကုိ ကည့်ပါ https://www.nugmyanmar.org/en/
4  လတ်ွလပ်ေသာအာရှအသံ (ဧပီလ ၁၆ရက် ၂၀၂၁ခုနှစ်) စစ်အာဏာရှင်ကုိ စိနေ်ခါ်ရန ်စင်ပိုင် ြမနမ်ာ အစုိးရအား ဖဲစည်းြခင်း 
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/crph-government-04162021185851.html
5  လူ့အခွင့်အေရးအတက်ွ ြမနမ်ာဆရာဝနမ်ျား ကွနယ်က်အရ၊ ေမလ ၄ရက် ၂၀၂၁ခုနှစ် အထိ
6  Ibid.
7  Frontier Myanmar (မတ်လ ၁၀ရက် ၂၀၂၁ခုနှစ်). Police, soldiers forcibly evict more than 1,000 rail workers and their families. 
https://www.frontiermyanmar.net/en/police-soldiers-forcibly-evict-more-than-1000-rail-workers-and-their-families/
8  Global New Light of Myanmar (မတ်လ ၂ရက်, ၂၀၂၁ခုနှစ်). Announcement of illegal organizations. 
https://www.gnlm.com.mm/announcement-of-illegal-organizations/#article-title
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