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“ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီ
အစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သတင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူး
ၿပီး ဒီဗြီဘီရပ္သံလုိင္းမွာ အထက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕အေတြးအျမင္ အ
ယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏုိင္ဖို႔၊ အ
ျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ျမန္
မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖုိ႔၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း
အတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖုိ႔၊ လူ
တုိင္းပါဝင္ႏုိ္င္ၿပီး မတူကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏုိင္
ဖုိ႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေပၚထြက္လာ
ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
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Debate on DVB TV
Sunday: 19:15 (New), 21:00
Monday: 10:15, 15:15, 21:00
Wednesday: 10:15, 15:15
Friday: 15:15, 21:00

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖဲြ႔ေတြကိုလည္း အခု
လို လြတ္လပ္ပြင့္လင့္တဲ့ ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြး
ေႏြးပြဲမွာ ပါဝင္ဖုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္း
ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မ
ၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာနဲ႔
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။
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“အလုပ္သမားေတြ ဥပေဒ အကာအကြယ္
ရရဲ႕လား”

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇ လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းႏွင့္
ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
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“အလုပ္သမားေတြ ဥပေဒ အကာအကြယ္ ရရဲ႕လား”
(ေနသြင္ညိဏ္း)
လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္က အသစ္စက္စက္ အစိုးရဟာ အလုပ္
သမားသပိတ္တစ္ခုနဲ႔ ပြဲဦးထြက္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရပါတယ္။ လူအင္အား ၁၆၀
ေက်ာ္ ပါဝင္တဲ့ အလုပ္သမားသပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို ေနျပည္ေတာ္မဝင္ခင္
တပ္ကုန္းၿမိဳ႕မွာ ရဲအင္အားသံုးၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။ ဆႏၵျပအလုပ္သမား
ေတြဟာ စစ္ကိုင္းအထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံုတစ္ရံုကေန အလုပ္ထုတ္ခံရတဲ့ အ
လုပ္သမားေတြျဖစ္ၿပီး၊ သူတို႔ကို အလုပ္ျပန္ခန္႔ဖုိ႔နဲ႔ အလုပ္သမားအခြင့္အ
ေရးေတြ ရရွိေရးအတြက္ စစ္ကိုင္းကေန ေနျပည္ေတာ္အထိ ရက္ရွည္ခ်ီ
တက္ရင္း ရက္ေပါင္း ၂၀ တိတိမွာ တားဆီးခံလိုက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အစိုးရအေဟာင္းရဲ႕သတိေပးစကား
တကယ္ေတာ့ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အစိုးရ
လက္ထက္မွာ ထိပ္တုိက္ေတြ႔လိုက္ရတဲ့ အလုပ္သမားသပိတ္ဟာ အရင္
အစိုးရလက္ထက္က ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ အလုပ္သမားသပိတ္ေတြရဲ႕အဆက္
ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ (၂၀၁၁/၂၀၁၂) မွာ အလုပ္သ
မားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒနဲ႔ နည္းဥပေဒေတြကို အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္
ပိုင္းမွာေတာ့ အလုပ္သမားသမဂၢေတြ ေပၚေပါက္လာသလို၊ အႏွစ္ႏွစ္အ
လလက နစ္နာခ်က္ေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ထုတ္ေဖာ္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲ
ေတြလည္း ဆက္တိုက္ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ဗဟုိခံုသမာဓိေကာ္စီရဲ႕စာ
ရင္းေတြအရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၆ ဧၿပီလအထိ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္း
အတာနဲ႔ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈေပါင္း ၄၄၈၄ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့
တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
ငါးႏွစ္သက္တမ္းတစ္ခုလံုး အလုပ္သမားအေရးကို မေျဖရွင္း
ေပးႏုိင္ခဲ့တဲ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဟာ အာဏာမလႊဲေျပာင္းခင္ ၂၀၁၅ ေမေဒး
ေန႔သဝဏ္လႊာမွာ “အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္
ေတာင္းဆုိ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို အလ်င္အျမန္ မေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္
၏ စီးပြားေရးအေပၚ၌လည္း မလိုလားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား က်
ေရာက္လာႏုိင္တယ္” လို႔ သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ အေျခခံအေဆာက္အအံု
ေတြ မျပည့္စံုရံုမက အလုပ္သမားျပႆနာေတြနဲ႔ ဝရုန္းသုန္းကားျဖစ္ေနတဲ့
ႏိုင္ငံထဲကို ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဝင္မလာႏိုင္မွာကို စိုးရိမ္ၿပီးသတိေပး
ခဲ့တာပါ။
အစိုးရသစ္ရဲ႕ကတိကဝတ္
ေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာမွာ တက္လာတဲ့ အစိုးရသစ္ဟာလည္း
အလုပ္သမားသပိတ္တစ္ခုက အင္အားသံုး ေျဖရွင္းခဲ့ရျပန္ပါတယ္။ ဒီအ
ျဖစ္အပ်က္ေတြမတုိင္ခင္ သံုးပတ္ကပဲ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ေမေဒးေန႔
သဝဏ္လႊာမွာ အလုပ္သမားေတြ လူမႈဘဝလံုျခံဳမႈ ရရွိေစဖုိ႔ အစြမ္းကုန္
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္သ
မားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေတြကို လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိတဲ့ သံုးပြင့္
ဆုိင္စနစ္နဲ႔ ညႇိႏိႈင္း ဖ်န္ေျဖဆံုးျဖတ္ေပးေရးတို႔အတြက္ ဥပေဒေတြ ျပဌာန္း
ကာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ေခတ္စနစ္ အေျခအေနေတြနဲ႔
လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ မရွိတဲ့ ဥပေဒေတြကိုလည္း ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ေဆာင္
ရြက္ေနတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
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ျပႆနာေဟာင္းထဲ တဝဲလည္လည္
လက္ေတြ႔မွာေတာ့ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာလည္း အလုပ္သ
မားေတြရဲ႕ဘဝေတြ သိသိသာသာ တုိးတက္မလာပါဘူး။ တခ်ဳိ႕စက္ရံုေတြ
မွာ အလုပ္သမားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ သပိတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ
အလုပ္ထုတ္ခံရတာေတြ၊ အလုပ္သမားအဖဲြ႔အစည္းမွာ ပါဝင္တဲ့ အလုပ္
သမားကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အလုပ္မခန္႔တာေၾကာင့္ အလုပ္သမားဆႏၵ
ျပပြဲေတြ ရပ္မသြားပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ လုပ္ခလစာတုိးျမႇင့္ရရွိဖုိ႔၊ လစာအခ်ိန္
မွန္ရရွိဖုိ႔၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစဖုိ႔၊ အလုပ္
အသြားအျပန္မွာ ဖယ္ရီကားစီစဥ္ေပးဖုိ႔၊ အလုပ္သမားေတြအေပၚ အႏုိင္
က်င့္ ဆက္ဆံတာေတြကိုရပ္ဖုိ႔၊ အခ်ိန္ပိုေၾကး နစ္နာေၾကးေပးဖုိ႔ ေတာင္း
ဆုိတဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြလည္း ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ဒီအေတာ
အတြင္း အစိုးရကိုယ္တုိင္က သႀကၤန္ကာလ အလုပ္ပိတ္ရက္ကို ေလ်ာ့ခ်
သတ္မွတ္လုိက္တာေၾကာင့္ ရန္ကုန္လို စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြရွိတဲ့ၿမိဳ႕ေတြ
မွာ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အလုပ္သမား ဆႏၵျပပြဲေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။

တယ္။ ၂၀၁၅ မွာ အစိုးရက ထုတ္ျပန္ၿပီး ျဖစ္ေပမယ့္ နားလည္မႈ လြဲေစ
ႏုိင္တဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြ ပါဝင္ေနတာ၊ မရွင္းလင္းတာေတြကို အလုပ္ရွင္နဲ႔
အလုပ္သမားေတြဘက္က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အီးစီစာခ်ဳပ္ဟာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အလုပ္သမားေတြ လိုက္နာရမယ့္
အခ်က္ေတြ၊ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို ျပဌာန္းထားတာျဖစ္ၿပီး အျငင္းပြားမႈေတြ
ေပၚေပါက္လာရင္ ေျဖရွင္းရ လြယ္ကူေစမယ့္ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္ပါ
တယ္။
လက္ရွိအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အလုပ္
သမားေတြနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ေကာ္မတီေတြကို ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ အမ်ဳိးသား
လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၊
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ
ေကာ္မတီတို႔
ရွိပါတယ္။
ဒါေပမယ့္
လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္
ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဥပေဒက လႊတ္ေတာ္အဆင့္မွာ အခ်ိန္
ၾကန္႔ၾကာေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ဥပေဒအရ အလုပ္သမားတစ္
ေယာက္ဟာ လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ အသက္ဆံုးပါးခဲ့ရင္
အျမင့္ဆံုး ေလ်ာ္ေၾကး ၄ သိန္းသာ ခံစားခြင့္ ရွိပါတယ္။

အသက္မဝင္တဲ့ ဥပေဒေတြ
အလုပ္သမားဥပေဒေတြရွိလ်က္နဲ႔ အလုပ္သမားေတြ အခြင့္
အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရတာေၾကာင့္ ဥပေဒရဲ႕အသက္ဝင္မႈအေပၚေမးခြန္း
ထုတ္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဥပမာ အလုပ္ရွင္ေတြဘက္က အလုပ္သမား
အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ပါဝင္တဲ့ အလုပ္သမားေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံတာေတြ
ျဖစ္လာရင္ အလုပ္သမားအဖဲြ႔အစည္း ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၄၉ ကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈ
ျဖစ္တယ္လုိ႔ အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြက ေထာက္ျပ
ၾကပါတယ္။
ပုဒ္မ ၄၉ မွာ “မည္သူမွ် အလုပ္သမား တစ္ဦးဦးအား အလုပ္
သမားအဖြြဲ႔အစည္းတြင္ ပါဝင္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ မပါဝင္ေစရန္ အတင္းအ
က်ပ္ျပဳျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ မသမာ
ေသာနည္းျဖင့္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းျခင္း မျပဳရ’’ လို႔ ျပဌာန္းထားပါ
တယ္။ ဥပေဒခ်ဳိးဖာက္သူကို အမ်ားဆံုး ေငြဒဏ္က်ပ္တစ္သိန္း၊ အျမင့္ဆံုး
ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ ဒါမွမဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္ပါ
တယ္။
၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒအရလည္း
အလုပ္သမားေတြဟာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေရွာင္တခင္ခြင့္ ေျခာက္ရက္၊ လုပ္
သက္တစ္ႏွစ္ျပည့္တုိင္း သံုးလအတြင္း လုပ္သက္ခြင့္ ၁၀ ရက္၊ ေဆးခြင့္
ရက္ေပါင္း ၃၀၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီး မီးမဖြားမီ ေျခာက္ပတ္၊ မီးဖြား
ၿပီး ရွစ္ပတ္ လစာေငြတဆက္တည္း ခံစားခြင့္ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားေတြထဲက သံုးပံုႏွစ္ပံုဟာ ခြင့္ယူရင္ လစာေငြကေန
ဒဏ္ေၾကး ျဖတ္ေတာက္ခံၾကရတယ္လို႔ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့
ေရွ႕ေျပးအသံ Progessive Voice ရဲ႕သုေတသန အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပ
ပါတယ္။
ေစာင့္ေနဆဲဥပေဒေတြ
လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္မွာ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ဆုိင္တဲ့
ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးတဲ့ဥပေဒေတြ၊ စာခ်ဳပ္ေတြ ထြက္ေပၚလာဖြယ္ ရွိပါ
တယ္။ ေမွ်ာ့္လင့္ေနၾကတဲ့ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ခန္႔ထားျခင္းဆုိင္ရာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (အီးစီ) ဆိုရင္ အစိုးရရဲ႕အတည္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္ေနပါ

အနိမ့္ဆံုးလစာတုိးေပးပါ
အရင္အစိုးရလက္ထက္က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြရဲ႕
မရွင္းတဲ့ ျပႆနာဟာ အလုပ္သမားေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အနိမ့္
ဆံုး လုပ္ခလစာ (အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ) သတ္မွတ္မႈမွာလည္း ေတြ႔ရ
ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္းကာလမွာ အစိုးရက အနိမ့္ဆံုးအျဖစ္ က်ပ္
၃၆၀၀ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ရက္အလုပ္ခ်ိန္ကိုလည္း ရွစ္နာရီနဲ႔
အခ်ိန္ပို တစ္နာရီထက္ ပိုမခိုင္းဖို႔ တားျမစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး
ေနာက္မွာ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားေတြၾကားမွာ အျငင္းပြားမႈေတြ
ေလ်ာ့က်မသြားတဲ့အျပင္ ပိုေတာင္မ်ားလာတယ္လို႔ အလုပ္သမားအေရး
ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြက ဆုိၾကပါတယ္။
သံုးပြင့္ဆုိင္ အေျဖရွာႏုိင္မလား
လက္ရွိ
အစိုးရလက္ထက္မွာ
ဗဟုိခံုသမာဓိေကာင္စီရဲ႕
စာရင္းအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ
အလုပ္သမားဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး အခ်ိန္ပို္ေတြ ခိုင္းေစတာေၾကာင့္
အလုပ္ရံုေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ကို အေရးယူတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ ရွိခဲ့တယ္လုိ႔
ဆုိပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ
အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ညႇိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရး အဖြဲ႔ေတြက
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တဲ့ အမႈ ၂၇ ခု ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
ဒီကိန္းဂဏန္းေတြဟာ ျပႆနာေတြ တစံုလံုးနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ မေျပာပ
ေလာက္ဘူးလို႔ အလုပ္သမားအဖဲြ႔ေတြက ဆိုပါတယ္။
အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ ကမၻာ့အေျခအေနေတြ၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ
အေျခအေနေတြနဲ႔   လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိတဲ့ ဥပေဒေတြ ေပၚေပါက္
လာဖို႔ျဖစ္ၿပီး၊   အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈတုိင္းကို တည္တည္
ၿငိမ္ၿငိမ္ ေျဖရွင္းႏိုင္မွသာ ဆင္းရဲတဲ့ တုိင္းျပည္ဘဝကေန စက္မႈလက္မႈ
က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့ ႏုိင္ငံအဆင့္ကို တက္လွမ္းႏို္င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

