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ကိုဗစ်ေခါ်သဳ 

ေကျေဵဇူဵတင်လွှာ 

 ယခုမှတ်တမ်ဵတင် အစီရင်ခဳစာသည် ခမန်မာနိုင်ငဳကဲဴသ့ုိ ဖွဳ့ပဖိုဵဆဲနိုင်ငဳတစ်ခုတွင် 

အေခခခဳအလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ ရုန်ဵကန်ေနရေသာ ေခမခပင်အေခခအေနကို 

ထင်ဟပ်ေစမညဴ် အစီရင်ခဳစာတစ်ခုခဖစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်ဵခဳစာဵေနရေသာ ကိုဗစ်ကပ် 

ေရာဂါသည် အမိုဵတခုတည်ဵေအာက်တွင် ရာေထာင်ချအီလုပ်လုပ်ေနရေသာ သိန်ဵသန်ဵချ ီ

သညဴ် စက်ရုဳလုပ်သာဵမျာဵအတွက် ထိခိုက်နစ်နာမှု မျာဵခပာဵလျက်ရှိပါသည်။ အထူဵသခဖင်ဴ 

ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ အေကကာင်ဵအမျ ို ဵမျ ို ဵေကကာင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵခဳရမှုမျာဵ၊ အလုပ်ခဖုတ်ခဳရမှုမျာဵ၊ 

စက်ရုဳမျာဵတရာဵဝင်ပိတ်သိမ်ဵခခင်ဵမရိှဘ ဲ အလုပ်ရှင်မျာဵထွက်ေခပဵမှုေကကာင်ဴ ထိခိုက်ခဳစာဵေနရ 

မှုမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵ၏ အေခခအေန အခဖစ်အပျက်မျာဵကို ယခုအစီရင်ခဳစာတွင် 

ကကိုဵစာဵတင်ခပထာဵပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရိှသူမျာဵ၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအေနခဖငဴ် ေခမခပင် 

အေခခအေနကို သိခမင်ပပီဵ ထိေရာက်ေသာ ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲမှုမျာဵ ခပုလုပ်နိင်ရန် ေမျှော်လင်ဴမိ 

ပါသည်။  

 ထိုသ့ုိ တင်ခပနိင်ရန်အတွက် မပပီဵဆုဳဵ ေသဵေသာ ေရာဂါကပ်ဆိုဵအတွင်ဵ စစ်တမ်ဵမျာဵ 

ပါဝင်ေခဖဆိုေပဵေသာ အလုပ်သမာဵထု၊ တစ်ဦဵခခင်ဵေမဵခွန်ဵမျာဵ၊ အဖွဲ့လိုက်ေမဵခွန်ဵမျာဵ 

ေခဖကကာဵေပဵေသာ မိတ်ဖက်အလုပ်သမာဵေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ၊ သမဂ္ဂမျာဵနှင်ဴ အချက်အလက်မျာဵ 

လိုက်လဳေကာက်ေပဵေသာ အနာဂတ်အလင်ဵတန်ဵဆုမဳှတ်မှ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ 

မျာဵကို ေကျဵဇူဵအထူဵတင်အပ်ပါသည်။ မှတ်တမ်ဵေကာက်ယူနိင်ရန် ရန်ပုဳေငွေထာက်ပဳဴေပဵ 

ေသာ ေပါင်ဵကူဵအဖွဲ့အာဵလည်ဵ မှတ်တမ်ဵတင် ေကျဵဇူဵတင်ရိှပါသည်။ အစီရင်ခဳစာတွင် 

ထညဴ်သွင်ဵနိုင်ရန် ဓာတ်ပုဳမျာဵကို ရုိက်ကူဵေပဵေသာ ကိုေဂျပိုင် (MPA) ကိုလည်ဵ ေကျဵဇူဵ 

တင်ပါသည်။  

 အထူဵသခဖင်ဴ ယခုအစီရင်ခဳစာ ခဖစ်ေခမာက်ေအာင် အစအဆုဳဵ ေရဵသာဵခပုစုေပဵေသာ 

ကိုတင်ေမာင်ေထွဵအာဵလည်ဵ ေကျဵဇူဵတင်ရိှပါသည်။ 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

ABFTU = All Burma Federation of Trade Unions ALR = Action Labor Rights 

CCTV = Closed-circuit television 

CMP = Cut-make-package 

CSOs =   Civil Society Organizations  

CTUM =Confederation of Trade Unions in Myanmar 

EC = Employment Contract   

FGWUM = Federation of Garment Workers Union-Myanmar 

EU = Eupopean Union   

FGD = Focused Group Discusion  

ILO = International Labor Organization 

KII = Key Informat Interviews  

LGBT = Lisbian, Gay, Bisexual and Trangender  

LIFT= Livelihoods and Food Security Fund  

MOHS = Ministry Of Health and Sports 

NLD = National League for Democracy 

OT = Over Time  

QC = Quality Control  

STUM = Solidarity Trade Union of Myanmar 

WCC = Workplace Coordinating Committee(s)   

အတိုေကာက ်ေဝါဟာရမျောဵ 



7 

ကိုဗစ်ေခါ်သဳ 

၁။ အစီရင်ေဳစာမှတ်တမ်ဵ 

 ကိုဗစ် ၁၉ ကာလခဖစ်လာေသာ အခါ ခမန်မာနိုင်ငဳအစိုဵရမှ စီဵပွာဵေရဵတနု့်ခပန်မှု မူဝါဒမျာဵ (Economic Re-

sponse Plan) ချမှတ်ပပီဵ နိုင်ငဳ၏စီဵပွာေရဵထိခိုက်မှုကို တုန့်ခပန်နိုင်ရန် ကကိုဵပမ်ဵလာခဲဴသည်။ လူမှုဖူလုဳေရဵေငွေကကဵ 

မျာဵကို ခပန်လည်ထုတ်ေပဵပပီဵ ကွာရတင်ဵဝင်ရေသာ၊ စက်ရုဳပိတ်လိုက်ရေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ထိခိုက်နစ်နာမှုကို 

ေလျာဴချနိုင်ရန် ကကိုဵစာဵလာခဲဴသည်။ မူဝါဒမျာဵ၊ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ ချမှတ်ပပီဵ ေ မမေသတုတ်မကျ ို ဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 

ကကိုဵစာဵေသာ်လည်ဵ  တကယ်လက်ေတွ့ေခမခပင်အေခခအေနမှာ ကိုဗစ်ကပ်ေရာဂါ ပထမလှိုင်ဵ၊ ဒုတိယလှိုင်ဵမျာဵကကာဵ 

အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ တကယဴ်လူေနမှု ဘဝမျာဵမှာ ထင်သေလာက် အဆင်မေခပခဲဴကကသလို မိမိရပိုင်ခွငဴ်အခွင်ဴအေရဵ 

လုပ်ခလစာရရိှေရဵအတွက် ေတာင်ဵဆိုမှုမျာဵ ခပုလုပ်ခခင်ဵေကကာင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ အေရဵယူခဳရမှုမျာဵရိှခဲဴသည်။ အလုပ်သမာဵ 

အမျာဵစုသည် ရန်ကုန်ခပငပ် နယ်မျာဵမှ လာေရာက်လုပ်ေဆာင်ေနသူမျာဵခဖစ်သလို စက်ရုဳမျာဵမှာလည်ဵ တမိုဵေအာက်မှာ 

လူရာေထာင်ချ ီအလုပ်လုပ်ကိုင်ရေသာေကကာင်ဴ မိမိကိုယ်တိုင်ေရာဂါကူဵစက်မှာ စိုဵေကကာက်ရခခင်ဵထက် ေနာက်ေကျာမှာ 

မှီခိုေနသူမျာဵလဲရိှေသာေကကာင်ဴ လက်လှုပ်မှပါဵစပ်လှုပ်ရသူ အလုပ်သမာဵမျာဵအဖို့ ရှင်သန်ရုဳလုပ်ခလစာ မခပတ်ရေအာင် 

နည်ဵမျ ို ဵစုဳကကိုဵပမ်ဵေနရေပသည်။ အထူဵသခဖငဴ် ကိုဗစ်ကာလ၂၀၂၀ ဧပပီလမှ  စက်တင်ဘာလ အထိ ၆ လအတွင်ဵ 

အေခခအေနအရပ်ရပ်ကို အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ခဖစ်စဉ်မျာဵ အသဳမျာဵကို ထင်သာခမင်သာခဖစ်ေပါ်ရန် ယခုမှတ်တမ်ဵကို 

ရန်ကုန်ပမို့ရိှ စက်မှုဇုန်အမျာဵစုတည်ရိှရာ  ပမို့နယ် ၄ ပမို့နယ်မှ အလုပ်သမာဵမျာဵ အထူဵသခဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ ေထာင်ချခဳရ 

သူမျာဵ၊ ေရွှေ့ေခပာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵ၊ သမဂ္ဂေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ၊ အလုပ်သမာဵအေရဵ တက်ကကလှုပ်ရှာဵေဆာင်ရွက် 

ေနသူမျာဵ စုစုေပါင်ဵ ၁၅ဝ ေကျာ်ကို ေမဵခမန်ဵပပီဵ ခပုစုေရဵသာဵထာဵခခင်ဵခဖစ်ပါသည်။ ထိုရရိှလာေသာ အချက်အလက် 

မျာဵကို စုစည်ဵပပီဵ အလုပ်သမာဵထု၏ လက်ရိှေခမခပင်အေခခအေနကို ထင်ဟပ်နိုင်ရန် အနာဂတ်အလင်ဵတန်ဵဆုဳမှတ်မှ 

အလုပ်သမာဵအခွငဴ်အေရဵနှင်ဴ တိုင်ဵခပည်မူဝါဒမျာဵ တိုဵတက်ဖွဳပဖိုဵေရဵ အတွက် တစ်ေထာင်ဴတစ်ေနရာ သဲတပွင်ဴအခဖစ် 

ယခုမှတ်တမ်ဵကို ထုတ်ေဝခဖန့်ချလီိုက်ရပါသည်။  

 

       အနာဂတ် အလင်ဵတန်ဵဆုဳမှတ် 

       ဒါရိုက်တာ 

       ေဒါ်သက်သက်ေအာင် 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

 ကမ္ဘာဴဘဏ်၏ စာရင်ဵမျာဵအရ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် 

ခမန်မာနိုင်ငဳသည် လူဦဵေရ ၅၄ သန်ဵေကျာ်ရိှပပီဵ ၂၅ သန်ဵ 

ေကျာ်သည် အလုပ်လုပ်နိုင်ေသာ အင်အာဵခဖစ်ေပသည်။ 

စက်မှုဇုန်ေပါင်ဵ ၆၃ ခုရိှပပီဵ အမျာဵစုမှာ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသ 

ကကီဵအတွင်ဵတွင် တည်ရိှသည်။ ၁ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ 

ထဲတွင် ေတာင်ဥက္ကလာပစက်မှုဇုန်၊ ဒဂဳုဆိပ်ကမ်ဵစက်မှု 

ဇုန် (၁၊၂)၊ ေတာင်ဒဂဳုစက်မှုဇုန် (၁၊၂၊၃)၊ ေခမာက်ဒဂုဳ 

စက်မှုဇုန်၊ ေခမာက်ဥက္ကလာပစက်မှုဇုန်၊ အေရှ့ဒဂဳုစက်မှု 

ဇုန်၊ ေရွှေေပါက်ကဳစက်မှုဇုန်၊ သာေကတစက်မှုဇုန်၊ မဂေလာ 

ဒဳုပမိုနယ်ထမဲှ မဂေလာဒဳု၊ ပျဉ်ဵမပင်၊ ရန်ကုန် စက်မှုဇုန်မျာဵ၊ 

လှိုင်သာယာပမို့နယ်ထဲမှ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန် (၁၊ ၂၊ ၃၊ 

၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇) နှင်ဴ ေရွှေလင်ပန်ဵ စက်မှုဇုန်မျာဵ၊ ေရွှေခပည်သာ 

စက်မှုဇုန် (၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄)၊ သီလဝါစက်မှုဇုန်နှင်ဴ ေမှာ်ဘီ 

စက်မှုဇုန်တို့မှာ ထင်ရှာဵေသာဇုန်မျာဵခဖစ်သည်။ ၂ရန်ကုန် 

တိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် လူဦဵေရ ၈ သန်ဵခန့်ေနထိုင်ပပီဵ စက်မှု 

ဇုန်အမျာဵစုတည်ရိှရာ၊ စက်ရုဳအလုပ်သမာဵထု အမျာဵစုေန 

ထိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵခဖစ်သည်။ မကကာေသဵမီနှစ်မျာဵ 

အတွင်ဵ စက်မှုဇုန်မျာဵတိုဵတက်လာမှုနှင်ဴ ေကျဵလက် 

ေဒသရိှ ခက်ခဲေသာဘဝမျာဵအရ ပိုမိုေကာင်ဵမွန်ေသာ 

အလုပ်အကိုင်အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵနှင်ဴ တိုဵတက်ခမငဴ်မာဵ 

ေသာဘဝကို ရှာေဖွရန်အတွက် ရန်ကုန်သ့ုိလာေရာက်ေန 

ထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ မျာဵခပာဵလာပါသည်။ 

 ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်ဵပုဳ အေခခခဳဥပေဒ အပိုဒ် ၂၄ တွင် 

နိုင်ငဳေတာ်သည် အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ အခွင်ဴအေရဵမျာဵ 

ကာကွယေ်စာင်ဴေရှာက်ရန် လိုအပ်သညဴ်ဥပေဒမျာဵ 

ခပဋ္ဌာန်ဵေဆာင်ရွက်မည်ဟု ပါရိှသညဴ်အတိုင်ဵ ယခု ကိုဗစ် 

ကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ အခွင်ဴအေရဵမျာဵကို အကာ 

အကွယ်ေပဵနိုင်ရန်မှာလည်ဵ နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ၏ ဖွဲ့စည်ဵ 

ပုဳပါ တာဝန်တစ်ရပ်ခဖစ်လာပါသည်။ ၃လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵ 

အန္တာရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာဥပေဒ 

၂၀၁၉ ပါခပဌာန်ဵချက်အရ အပိုဒ် ၁၇ (က မှ စ ထိ) 

စစ်ေဆဵေရဵအရာရှိမျာဵသည် ကျင်ဴဝတ်နှင်ဴအညီ လုပ်ငန်ဵ 

ခွင်ေဘဵအန္တာရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ 

တိုအ့တွက်  ေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင်ဴကိုလည်ဵ လက်ေတွ့ကျငဴ် 

ကကဳေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ေပသည်။ အထူဵသခဖငဴ် ၁၇ 

(က) ဤဥပေဒနှငဴ် သက်ဆိုင်သညဴ် မည်သညဴ်လုပ်ငန်ဵခွင် 

ကိုမဆို စစ်ေဆဵေရဵအရာရိှ သက်ေသခဳကတ်ခပာဵကို 

ခပသပပီဵ ဝရမ်ဵမပါဘဲ အချနိ်မေရွဵ ဝင်ေရာက်ခွင်ဴ၊ စစ်ေဆဵ 

ခွင်ဴနှင်ဴစုဳစမ်ဵေမဵခမန်ဵခွင်ဴ၊ ၄(ဂ) လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ် 

ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵကို အန္တရာယ်ခဖစ်ေစနိုင် 

ေသာ လုပ်ငန်ဵခွင်အေခခအေနမျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို 

ဓာတ်ပုဳနှင်ဴ ရုပ်သဳမှတ်တမ်ဵရယူခွင်ဴတိုက့ို တိတကိျကျ 

အေရဵယူေဆာင်ရွက်ရေပမည်။ အချ ို ့အမှုအခင်ဵမျာဵတွင် 

အလုပ်သမာဵမျာဵက ထိုဥပေဒပါ သက်ေသအကူအညီ 

၃. နိဒါန်ဵ 

၁World Bank 2020 https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/overview  

၂Myanmar Industries Association 2020 https://myanmarindustries.org/index.php/home-2/38-myanmar-

industries/industrial-zones/239-industrial-zones-yangon  

၃Constitution 2008 https://www.president-office.gov.mm/en/sites/default/files/

myanmarconstitution2008en.pdf  

၄ILO 2019 https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?

p_lang=en&p_isn=108180&p_count=2&p_classification=14 
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ကိုဗစ်ေခါ်သဳ 

ရရန် ရိုက်ကူဵမှုမျာဵအေပါ် တရာဵဆွဲစွဲမှုမျာဵသည်မှာ 

အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရပိုင်ခွင်ဴကို ချ ို ဵေဖာက်သလို အစိုဵရ 

၏ တိကျေသချာေသာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာမရိှမှုကိုလည်ဵ 

ေဖာ်ခပရာေရာက်ပါသည်။ ထို့ခပင် ထိုဥပေဒပါ အခန်ဵ (၈) 

အပိုဒ် ၂၆ ပါ အလုပ်ရှင်၏ တာဝန်မျာဵခဖစ်သညဴ် (ခ) 

လုပ်ငန်ဵခွင်ပတ်ဝန်ဵကျင်အန္တရာယ် ကျေရာက်နိုင်မညဴ် 

အေခခအေနကို တိုင်ဵတာအကဲခဖတ်ရန်လိုအပ်သလို စီမဳ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ (ဂ) အလုပ်သမာဵမျာဵကို လုပ်ငန်ဵခွင် 

ဆိုင်ရာ ေရာဂါခဳစာဵရမှု ရိှ မရိှ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ 

အသိအမှတ်ခပုဆရာဝန်ခဖင်ဴ ေဆဵစစ်ေပဵရန် စီမဳေပဵရ 

မည်။ ထိုခပင ် (ဃ) ပုဒ်မခွဲ(က)၊(ခ)နှင်ဴ (ဂ) တို့အရ 

ေတွ့ရိှချက်မျာဵေေပါ် အေခခခဳ၍ လုပ်ငန်ဵခွင်ကို ေဘဵ 

အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵပပီဵ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ညီညွတ်သညဴ် 

အေခခအေနအထိ ေရာက်ရိှေစရန် စီမဳေဆာင်ရွက်ခခင်ဵ (င) 

အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ခွင်ဴခပုထာဵ 

သညဴ် သင်ဴေတာ်ေသာတစ်ကိုယ်ရည်သဳုဵ ကိုယ်ခန္ဓာ 

ကာကွယေ်ရဵဝတ်စုဳမျာဵ၊ ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ အေထာက်အကူ 

ခပုပစ္စည်ဵမျာဵ အခမဲဴလုဳေလာက်စွာထုတ်ေပဵပပီဵ ဝတ်ဆင် 

လုပ်ကိုင်ေစရမည်။ ပုဒ်မ (ဒ) အရ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵ 

အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵကုန်ကျစရိတ်မျာဵ 

ကို တာဝန်ယကူျခဳရမည် စသညဴ် ဥပေဒပါ ကာကွယ်မှု 

မျာဵကို ေသချာစွာ လုပ်ေဆာင်ရန် လိုအပ်ေပသည်။  

 လက်ရိှတွင် ကိုဗစ် ၁၉  ေရာဂါကပ်ေဘဵေကကာငဴ် 

စက်မှုလုပ်ငန်ဵအချ ို ့ပိတ်သိမ်ဵေနခခင်ဵ၊ လုပ်သာဵေလျှောဴေန 

ခခင်ဵမျာဵရိှေနသည်ကို ေတွ့ရသည်။ ထိုအခွင်ဴအလမ်ဵကို 

အသုဳဵခပု၍ စက်ရုဳပိုင်ရှင်မျာဵသည် သမဂ္ဂေခါင်ဵေဆာင် 

မျာဵအာဵ သင်ဴေလျာ်ေသာ ညှိနှိုင်ဵမှုမျာဵမခပုလုပ်ဘဲ 

ပစ်မှတ်မျာဵအခဖစ် ခဖုတ်ချရန်ကကိုဵစာဵခဲဴပပီဵ ဥပေဒနှငဴ် 

အညီ WCC သ့ုိမဟုတ် မည်သညဴ်အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂ 

မျာဵနှင်ဴ တိုင်ပင်ေဆွဵေနွဵမှုမရှိဘဲ ခဖုတ်ခခင်ဵ၊ ေလျှောဴချခခင်ဵ 

မျာဵ ရိှေနသည်ကိုလည်ဵ အလုပ်သမာဵမျာဵက အနာဂတ် 

အလင်ဵတန်ဵဆုဳမှတ်အဖွဲ့သ့ုိ တိုင်တန်ဵေဆွဵေနွဵမှုမျာဵ 

ရိှလာပါသည်။ အထက်ပါ အလုပ်ရှင်မျာဵ၏ ဥပေဒမဲဴ 

လုပ်ရပ်မျာဵအေပါ်တွင် သပိတ်ေမှာက်ခခင်ဵနှင်ဴ ဆန္ဒခပခခင်ဵ 

မျာဵ လုပ်ေဆာင်ခဲဴသညဴ် မျာဵစွာေသာ အလုပ်သမာဵေခါင်ဵ 

ေဆာင်မျာဵသည် ပငိမ်ဵစုစီဥပေဒအခပင၊် သဘာဝေဘဵ 

အန္တရာယ် တာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵ ဥပေဒပုဒ်မမျာဵနှငဴ် 

ဖမ်ဵဆီဵ  အေရဵယူခဳခဲဴရသည်ကို မျာဵရှိရသည်။ 

 ယခုအချနိ် ကိုဗစ်ေရာဂါ ဒုတိယလှိုင်ဵ အဆိုဵဆုဳဵ 

အေခခအေနတွင်လည်ဵ အစိုဵရ၏ ေထာက်ပဳဴကူညီမှုမျာဵက 

အလုပ်သမာဵမျာဵေတာင်ဵဆိုမှုမျာဵကို ခပညဴ်မီခခင်ဵမရိှဘဲ 

အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ စာဵဝတ်ေနေရဵအခက်အခဲ အကျပ် 

အတည်ဵမှသည် အငတ်ေဘဵအထိ ရိှေနေပသည်။ တဖက် 

တွင်လည်ဵ စက်မှုဇုန်မျာဵ၏ ရင်ဵနှီဵခမုပ်နှဳမှု အေမရိကန် 

ေဒါ်လာ ၅ ဘီလီယဳခန့်သည် ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ 

နိုင်ငဳအေနခဖငဴ် ဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵရှိေနေပသည်။ ၅ေမလ ၈ ရက် 

ေန့တွင် ခမန်မာနိုင်ငဳ၏ အတိုင်ပင်ခဳ ေဒါ်ေအာင်ဆန်ဵစု 

ကကည်၏ အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵအဖွဲ့ချုပ် 

မျာဵနှင်ဴ ေတွ့ဆုဳမှုတွင် အလုပ်သမာဵမျာဵကို ပညာေပဵမှု 

လုပ်ေဆာင်ေပဵနိုင်ရန် လမ်ဵညွှန်မှုမျာဵ ပါရိှေသာ်လည်ဵ  

၆လက်ရိှေခမခပင်အေခခအေနတွင် အလုပ်လုပ်ေဆာင်ေန 

ရမှု၊ ရှင်သန်သွာဵလာေနရမှုမျာဵကို ထင်ဟပ်ခခင်ဵ မရှိေပ။   

ထို့ေကကာင်ဴ အစိုဵရ၏မူဝါဒမျာဵသည် အခပုသေဘာေဆာင် 

ခခင်ဵထက် အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ပကတိအေခခအေနအာဵ 

ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵခခင်ဵမရိှသည်ကို ေလဴလာသဳုဵသပ်ရပါ 

သည်။ နိုင်ငဳေတာ်မှ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏အခွင်ဴအေရဵ၊ 

ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵခွင်လုဳခခုဳမှုကို ခဖညဴ်ဆည်ဵကကီဵ 

ကကပ်ေပဵရန် တာဝန်ရိှေပသည်။ သ့ုိေသာ် အမှန်တကယ် 

၅IFPRI 2020 https://images.agri-profocus.nl/upload/post/IFPRI_Assessing_the_Impacts_of_COVID-

19_on_Myanmar_Economy1591933488.pdf  

၆Aung San Suu Kyi 2020  https://www.statecounsellor.gov.mm/en/articles 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵမှာ ထိေရာက်မှုမရိှပဲ ခဖစ်ေန သည်။  

 အလုပ်ရှင်မျာဵကလည်ဵ လုပ်ခလစာ ေပဵေဆာင် 

ခခင်ဵ၊ ဥပေဒပါ ေလျာ်ေကကဵေပဵရခခင်ဵမျာဵကို ေရှာင်ရှာဵပပီဵ 

စက်ရုဳပိတ် ထွက်ေခပဵမှုမျာဵရိှေနသလို တဖက်မှလည်ဵ 

အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵကို ကိုဗစ်ကာလ လုပ်သာဵေလျှောဴ 

ချသည်ဟု အေကကာင်ဵခပချက်ခဖင်ဴ ပဖိုခွဲေနသည်မျာဵလည်ဵ 

ရိှသည်။ တာဝန်ယမူှု၊ တာဝန်ခဳမှုမရိှေသာ ခပည်တွင်ဵ 

ခပည်ပ စက်ရုဳလုပ်ငန်ဵရှင်အချ ို ့၏ လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵ 

ေကကာင်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵမှာ အခက်အခဲနှင်ဴ ရင်ဆိုင်ကကုဳ 

ေနရသကဲဴသို့ နိင်ငဳတကာ Brand မျာဵမှာလည်ဵ မှာယူမှု 

မျာဵကို ဖျက်သိမ်ဵခခင်ဵ၊ ကုန်ကကမ်ဵပဳဴပိုဵမှုကို ေလျှောဴချခခင်ဵ၊ 

ေပဵေဆာင်ရမညဴ် ေငွေကကဵမျာဵအာဵ ေပဵေချခခင်ဵမရိှမှုမျာဵ 

ကိုလည်ဵ ခမန်မာခပည်မှ လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵက ကကုဳေတွ့ေနရ 

ပါသည်။  

 ၂၀၁၅ တွင်စတင်ခဲဴေသာ အနိမဴ်ဆုဳဵ လုပ်ခေကကဵ 

ေငွဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ ၂ နှစ်တစ်ကကိမ်တိုဵခမှင်ဴရမညဴ် လုပ်ခ 

ေကကဵေငွသည် ၂၀၁၈ တွင် ၄၈၀၀ ထိတိုဵ ခမှင်ဴခဲဴသလို ယခု 

၂၀၂၀ ေမလတွင် ဥပေဒအရ ခပန်လည်ခပင်ဆင် သတ်မှတ် 

ရမည်ခဖစ်ေသာ်လည်ဵ လက်ရိှကကုဳေတွ့ေနရေသာ ကိုဗစ် 

ေရာဂါကပ်ဆိုဵေကကာင်ဴ ခပန်လည်ခပငဆ်င်ခခင်ဵကို မခပုလုပ် 

နိုင်ေသဵေပ။  ၇ထို့အခပင် ၂၀၁၂ တွင် စတင်ခဲဴေသာ လူမှု 

ဖူလုဳေရဵရန်ပုဳေငွခဖင်ဴ အစိုဵရမှ အလုပ်ပိတ်ရက်မျာဵ 

အတွက် လူမှုဖူလုဳေရဵေထာက်ပဳဴေငွ တစ်ရက်လျှေင် ၄၀ 

ရာခိုင်နှုန်ဵ ၁၉၈၀ ကျပ်သာ ခပန်လည်ထုတ်ေပဵေသာ 

ေကကာင်ဴ လက်ရိှ ရန်ကုန်ေနထိုင်မှုစရိတ်နှင်ဴ မည်သ့ုိမှ 

လုဳေလာက်မှုမရှိပဲ အသက်ရှင်သန်ရန်ပင် မလွယ်ကူပါ။ 

ခမန်မာနိုင်ငဳ လူမှုဖူလုဳေရဵ ဥပေဒ အပိုဒ် ၁၈ (ခ)  ၈အရ 

အလုပ်ရှင်မှ အလုပ်ရှင်နှင်ဴ အလုပ်သမာဵတို့ ထညဴ်သွင်ဵရ 

သညဴ် လူမှုဖူလုဳေရဵရန်ပုဳေငွတွင် ထညဴ်သွင်ဵရမည်ခဖစ်ပပီဵ 

လက်ရိှအချနိ်တွင် ခပန်လည်ထုတ်ခပန်ေနသည်ကို ေတွရိှရ 

ေသာ်လည်ဵ အချ ို ့စက်ရုဳမျာဵတွင် ထိုလူမှုဖူလုဳေရဵရန်ပုဳေငွ 

ထညဴ်သွင်ဵထာဵခခင်ဵ မရိှသည်ကို ေတွ့ရိှရေပသည်။ 

ရုပ်ပုဳ ၁ ။ မတ်လ ၁၈ ရက်ေန့တွင်ထုတ်ပပန်ေသာ နိင်ငဳေတာ်မှ ကိုဗစ် ၁၉ ရန်ပုဳေငွထူေထာင်ေ ကာင်ဵ သတင်ဵ 

၇Dezan Shira & Associates  May 2018 https://www.aseanbriefing.com/news/myanmars-daily-minimum-wage

-increased-kyat-3600-kyat-4800/ 

၈he Social Security Law, 2012  https://www.myanmargarments.org/overview-of-laws/ 
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ကိုဗစ်ေခါ်သဳ 

ထိုေကကာင်ဴ ပျက်ကွက်ေသာ အလုပ်ရှင်မျာဵအာဵ ဥပေဒပါ 

အတိုင်ဵ ထညဴ်ဝင်ေကကဵအခပင် ပျက်ကွက်ေကကဵကိုပါ ထပ် 

ေဆာင်ဵေပဵသွင်ဵေစခခင်ဵခဖင်ဴ အေရဵယူရန်လည်ဵ လိုအပ် 

ေပသည်။   

 အစိုဵ၏ ယခုကဲဴသ့ုိ ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာ ကပ်ေရာဂါ 

ခဖစ်ပွာဵမှုကို ကိုင်တွယ်ေခဖရှင်ဵနိုင်ေသာစနစ် အာဵနည်ဵ 

ေသာေကကာင်ဴ ယခုကဲဴသ့ုိ ကိုဗစ်ကာလတွင် ေဘဵအန္တရာယ် 

ကူညီေထာက်ပဳဴေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်ပုဳစဳမျာဵကိုသာ ေဆာင် 

ရွက်ေနရပပီဵ လူမှုဖူလုဳေရဵစနစ်ခဖငဴ် ပဳဴပိုဵခခင်ဵအတွက် 

အလုပ်သမာဵအာဵလုဳဵ မှတ်ပုဳတင်ရခခင်ဵ၊ အလုပ်ရှင် 

အလုပ်သမာဵမျာဵထညဴ်ဝင်ရသညဴ် လစဉ်လူမှုဖူလုဳေရဵ 

ေကကဵမျာဵကို စနစ်တကျေဆာင်ရွက်နိုင်မှုမရိှေသာေကကာငဴ် 

ယခုအချနိ်ထိ မည်သ့ုိရရှိနိုင်မည်ကို တိကျေသချာစွာ 

ရှင်ဵလင်ဵနိုင်မှုမရိှေသဵေပ။ အချ ို ့ေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵ 

မှာ လူမှုဖူလုဳေရဵေကကဵထညဴ်သွင်ဵထာဵေသာ်လည်ဵ လူမှု 

ဖူလုဳေရဵေထာက်ပဳဴေငွ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်ဵကိုပင် ခဳစာဵရယူနိုင် 

ခခင်ဵ မရိှေပ။ ထို့ေကကာငဴ် လက်ရိှတွင် အလုပ်သမာဵမျာဵမှာ 

ေငွေကကဵရရန် အလွယ်ေခဖရှင်ဵနည်ဵမျာဵခဖစ်ေသာ အတိုဵ 

နှုန်ဵကကီဵစွာခဖငဴ် ေငွေကကဵေချဵယူခခင်ဵ၊ ေလာင်ဵကစာဵခပု 

ခခင်ဵ ခပုလုပ်ကကပပီဵ အိမ်တွင်ဵအကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵ ခဖစ်ေပါ် 

လျက်ရှိပါသည်။  

 ပထမကိုဗစ်လှိုင်ဵတွင် ခမန်မာနိုင်ငဳ၏ ေခဖရှင်ဵမှု 

မျာဵကို နိုင်ငဳတကာမှ ချ ီဵ ကျူဵမှုမျာဵ ရိှခဲဴေသာ်လည်ဵ ယခု 

ဒုတိယလှိုင်ဵတွင်မူ နိုင်ငဳေတာ်၏တုန့်ခပန်မှုမှာ ေကျနပ် 

ဖွယ်ရာ မရိှပါ။ ယခုကိုဗစ်ကာလကို ထိေရာက်စွာ 

ကိုင်တွယ်ရန် လိုအပ်သလို  စီဵပွာဵေရဵ ခပန်လည်ဖွဳ့ပဖိုဵ 

တိုဵတက်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ရန် လိုအပ်ေနေသာေကကာငဴ် 

အလုပ်ရှင်မျာဵကို ပဳဴပိုဵကူညီသင်ဴသလို အလုပ်သမာဵ 

အရင်ဵအခမစ်မျာဵကိုလည်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵနိုင်ရန် ေဆာင်ရွက် 

သင်ဴေပသည်။  

 ထို့ေကကာင်ဴ ကိုဗစ်ေရာဂါ  ကာလအတွင်ဵ အလုပ် 

ခဖုတ်ခခင်ဵ၊ ေလျှောဴခခင်ဵနှင်ဴ သပိတ်ေမှာက်ခခင်ဵေကကာငဴ် 

ဖမ်ဵဆီဵ အေရဵယူခဳရေသာ အလုပ်သမာဵေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ 

နှင်ဴ အသက်ရှင်သန်မှုအေခခအေန ခက်ခဲေနေသာ အလုပ် 

သမာဵမျာဵအတွက် တစ်စုဳတစ်ခုေသာ သုေတသနနှငဴ် 

ေလဴလာေရဵ လုပ်ေဆာင်ရန် လိုအပ်ေနသည်ဟု မိမိတို့ 

အဖွဲ့မှ ထင်မှတ်မိပါသည်။ ထိုအခပင် သုေတသနအစီရင် 

ခဳစာတွင် ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵရိှ စက်မှုဇုန်မျာဵမှ 

စက်ရုဳ အလုပ်ရုဳမျာဵတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသညဴ် အမျ ို ဵ 

သမီဵမျာဵ၊ အမျ ို ဵသာဵနှင်ဴ အခခာဵထိခိုက်ခဳစာဵေနရသူ 

မျာဵ၏ အခက်အခဲမျာဵကိုလည်ဵ သိရိှနိုင်ရန် ရည်ရွယပ်ါ 

သည်။  

ရုပ်ပုဳ ၂ ။ အာမေဳစနစ်မျောဵနှင်ဴ ထညဴ်ဝင်ေ ကဵ ပုဳစဳ 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

 ၄. အကဲပဖတ်အစီရင်ေဳစာ သုေတသနလပု်ေဆာင်မှု အကျေဉ်ဵ 

 အနာဂတ်အလင်ဵတန်ဵဆုဳမှတ်အဖွဲ့မှ ဤသုေတ 

သန စာတမ်ဵကိုခပုစုရာတွင် အေရအတွက်ခပသုေတသန 

နည်ဵနှငဴ် အရည်အေသွဵခပ သုေတသနနည်ဵကို အသုဳဵခပု 

ပပီဵ ရန်ကုန်တိုင်ဵ ပမို့နယ်အစုဳမှ အလုပ်ခဖုတ်၊ အလုပ် 

ေလျှောဴ၊ လစာေလျှောဴ၊ ဖမ်ဵဆီဵအေရဵယူခဳရပပီဵ ထိခိုက်ခဳစာဵ 

ေနရေသာ အလုပ်သမာဵ (၁၂၀) ေကျာ်ကို ကိုဗစ်ကာလ 

အတွင်ဵ အခက်အခဲ၊ အေခခအေနမျာဵ ဆန်ဵစစ်နိုင်မညဴ် 

ေမဵခွန်ဵ ၈၀ ေကျာ်ပါ အကဲခဖတ်မှတ်တမ်ဵလွှာ 

(Assessment) ကို အသဳုဵခပုေမဵခမန်ဵထာဵသည်။ ထိုေမဵ 

ခွန်ဵမျာဵကို တည်ေဆာက်ရန် သုေတသီမှ သက်ဆိုင်ရာ 

အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ သမဂ္ဂမျာဵနှင်ဴ အကကိမ်မျာဵစွာ ေတွ့ဆုဳ 

ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ပပီဵေနာက် ခပုစုတည်ဵခဖတ် 

ထာဵခခင်ဵခဖစ်သည်။ 

 အုပ်စုလိုက် ေဆွဵေနွဵမှု (Focus Group Dis-

cussion) မျာဵကို ပမို့နယ်စုဳမှ အလုပ်သမာဵေခါင်ဵေဆာင် 

မျာဵ၊ အမျ ို ဵသမီဵအလုပ်သမာဵမျာဵနှငဴ် အလုပ်သမာဵ 

အေရဵေဆာင်ရွက်ေနေသာ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵကို 

အုပ်စုအလိုက် ၄ ကကိမ်အထိ ေမဵခမန်ဵခဲဴပပီဵ အလုပ်သမာဵ 

သမဂ္ဂချုပ်မျာဵမှ ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ၊ အလုပ်သမာဵအေရဵ 

လက်ရိှလိုက်ပါေဆာင်ရွက်ေနေသာ ေရှ့ေနမျာဵ၊ ပရိုေဘာ 

ေနာ်ဥပေဒလုပ်သာဵမျာဵ၊ အဖွဲ့အစည်ဵေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ 

ကို အဓိကသတင်ဵအချက်အလက်ေပဵသူမျာဵ (Key In-

formants Interview) နှင်ဴ အင်တာဗျူဵမျာဵ ေမဵခမန်ဵခဲဴပါ 

သည်။ သုေတသနကာလကို ကသဂုတ်လ ၅ ရက်မှ 

စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက် ၂၀၂၀ အတွင်ဵ သတ်မှတ် 

ထာဵပပီဵ ကိုဗစ်စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ လူေတွ့ေမဵခမန်ဵ 

ခခင်ဵ၊ ဖုန်ဵခဖငဴ်ေမဵခမန်ဵခခင်ဵ၊ ဆာေဗဵေခဖကကာဵခခင်ဵ အစရှိ 

သည်ခဖင်ဴ သတင်ဵစကာဵ ရနိုင်သမျှေနည်ဵလမ်ဵမျာဵခဖငဴ် 

ရယူစုေဆာင်ဵထာဵပါသည်။  

 ရရိှလာေသာအချက်အလက်မျာဵကို Excel file 

ထဲတွင် စုစည်ဵထညဴ်သွင်ဵပပီဵ အရည်အတွက်ခပ ညွှန်ဵကိန်ဵ 

မျာဵအခဖစ် ေခပာင်ဵလဲေဖာ်ခပထာဵသည်။ ထို Data set 

အချက်အလက်မျာဵမှ အရည်အေသွဵခပ ေဖာ်ခပချက်မျာဵကို 

သက်ဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့အလိုက် ခွဲခခာဵပပီဵ FGD/ KII 

အရည်အေသွဵခပအေခဖမျာဵနှင်ဴ ချတိ်ဆက်ပပီဵ ကဏ္ဍ 

အလိုက် အကျယ်ေရဵသာဵေဖာ်ခပထာဵသည်။ ထိုေနာက် 

ယခုသုေတသနစာတမ်ဵကို ေအာက်တိုဘာလ ပထမနှငဴ် 

ဒုတိယအပတ်အတွင်ဵ ေရဵသာဵခဲဴသည်။  

 သုေတသန၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ကိုဗစ် 

ကာလအတွင်ဵ ရုန်ဵကန်ေနရေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ 

လူမှုေရဵ၊ တရာဵရင်ဆိုင်ရမှု၊ ေနထိုင်စာဵေသာက်ရမှု 

ဘဝအေခခအေနကို သိရိှပပီဵ နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရနှင်ဴ သက် 

ဆိုင်ရာ တာဝန်ရိှဝန်ကကီဵဌာနမျာဵအေနခဖငဴ် အလုပ်သမာဵ 

မျာဵ၏ ပကတိအေခခအေနကို သိရှိနာဵလည်ပပီဵ အလုပ် 

သမာဵမျာဵအတွက် ပိုမိုေကာင်ဵမွန်ထိေရာက်ေသာ မူဝါဒ 

မျာဵ ချမှတ်နိုင်ရန်နှင်ဴ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ 

ခပည်တွင်ဵခပည်ပလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ၊ အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵ၊ 

အလုပ်သမာဵအဖွဲ့ချုပ်မျာဵ၊ နိုင်ငဳတကာအသုိင်ဵအဝန်ဵ 

မျာဵမှ လိုအပ်ေသာနည်ဵပညာမျာဵ ေထာက်ပဳဴကူညီမှုနှငဴ် 

ထိေရာက်ေသာ ခပုခပင်ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ ခဖစ်ေပါ်လာနိုင် 

ရန် ရည်ေမျှော်သည်။  
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ကိုဗစ်ေခါ်သဳ 

 ယခုသုေတသနသည် ကိုဗစ်ေရာဂါအတွင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရေသာ 

ေကကာင်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵကို ေတွ့ဆုဳေမဵခမန်ဵရာတွင် အခက်အခဲမျာဵစွာ 

ရိှခဲဴရပါသည်။ အထူဵသခဖင်ဴ အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵနှင်ဴ အလုပ်သမာဵအဖွဲ့ 

ချုပ်မျာဵတွင် ေဆာင်ရွက်ေနသူမျာဵအတွက် အလုပ်မျာဵပပီဵ အေရဵကကီဵေန 

ေသာ အချနိ်ခဖစ်ေသာေကကာင်ဴ သုေတသီမှ KII နှင်ဴ FGD ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ချတိ်ဆက်ရမှုမှာ ခက်ခဲမှုမျာဵရိှေပသည်။ သင်တန်ဵကို ဂျူလိုင်လအတွင်ဵ 

ေပဵနိုင်ခဲဴေသာ်လည်ဵ အချက်အလက်ေကာက်ယူသညဴ် အချနိ်ကာလမှာ 

လည်ဵ ကသဂုတ်လနှင်ဴ စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ ၇ ပတ်ခန့်သာ ရိှေသာ 

ေကကာင်ဴ မူဝါဒမျာဵ၊ နိုင်ငဳေရဵ ေခခအေနမျာဵ၊ ကိုဗစ်ေရာဂါပျ ဳ့ နှဳ့မှု အေခခ 

အေနမျာဵသည် အချနိ်နှင်ဴအမျှေ ေခပာင်ဵ လဲေနသည်ခဖစ်ေသာေကကာင်ဴ သတင်ဵ 

အချက်အလက်မျာဵ ထညဴ်သွင်ဵမှုအပပီဵ သုေတသန စတင်ေရဵသာဵသညဴ် 

ေအာက်တိုဘာလ ပထမပတ်တွင်ရိှေနေသာ အေခခအေနကို ထင်ဟပ်ရန် 

ခပန်လည်ေမဵခမန်ဵ အတည်ခပုရခခင်ဵမျာဵ လုပ်ေဆာင်ခဲဴရသည်။ ရရှိေသာ 

ရန်ပုဳေငွ အကန့်အသတ်ေကကာင်ဴ Survey ေမဵခွန်ဵေမဵရာတွင် အလုပ်သမာဵ 

လူဦဵေရအချ ို ဵကို ၁၂၀ သာ ေမဵခမန်ဵရန် ကန့်သတ်ခဲဴရမှုေကကာငဴ် 

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵရိှ ပမို့နယ်တုိင်ဵ၊ စက်မှုဇုန်တိုင်ဵကို သုေတသန 

အလုဳဵစုဳလွှမ်ဵခခုဳမှုမရိှနိုင်ေပ။ ေမဵခမန်ဵသူမျာဵကို အတတ်နိုင်ဆုဳဵ လုဳခခုဳစိတ်ချ 

ရေသာေနရာမျာဵတွင် ေမဵခမန်ဵရန် စီစဉ်ေသာ်လည်ဵ ကိုဗစ်ကာလနှငဴ် 

ေနရာအခက်အခဲမျာဵေကကာင်ဴ အမျာဵအာဵခဖင်ဴ ထိုသူတို့ေနထိုင်ရာ အေဆာင်၊ 

အိမ်ခန်ဵမျာဵတွင် ေမဵခမန်ဵခဲဴရပပီဵ၊ ကိုဗစ်ေရာဂါ ခဖစ်ပွာဵေနေသာ စက်ရုဳမှ 

အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ ကိုဗစ်ေရာဂါခဳစာဵေနရေသာသူမျာဵ၊ ကွာရင်တင်ဵဝင်ေန 

ရေသာသူမျာဵ၊ အကျဉ်ဵစခန်ဵတွင်ဵ လက်ရိှဖမ်ဵဆီဵခဳေနရသူမျာဵကို ေမဵခမန်ဵ 

နိုင်မှုမရှိေချ။ ေမဵခမန်ဵရန်စက်ရုဳမျာဵကို ေရွဵချယ်ရာတွင်လည်ဵ အနာဂတ် 

အလင်ဵတန်ဵဆုဳမှတ်အဖွဲ့နှင်ဴ ဆက်စပ်ေနေသာ စက်ရုဳမျာဵကို အဓိကထာဵ 

ေမဵခမန်ဵရခခင်ဵ၊ ပမို့နယ်မျာဵတွင်လည်ဵ ထိခိုက်မှုရှိေသာစက်ရုဳမျာဵ၊ စက်မှု 

ဇုန်မျာဵကို အဓိကထာဵေမဵခမန်ဵရေသာေကကာင်ဴ အခခာဵထိခိုက် အလုပ်ခပုတ် 

ခဲဴေသာစက်ရုဳမျာဵမှ အလုပ်သမာဵမျာဵကို ရှာေဖွေမဵခမန်ဵရန်မှာလည်ဵ 

အခက်အခဲရိှခဲဴပါသည်။   

၅။  

အကန့်အသတ်မျောဵ 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

 ခမန်မာနိုင်ငဳတွင် ဧပပီလမှ စတင်ခဖစ်ပွာဵေသာ ကိုဗစ်ကပ်ေရာဂါ 

ပထမလှိုင်ဵသည်  သကကေန်နှစ်သစ်ကူဵ ပိတ်ရက်ရှည်ခဖစ်ေသာ ခမန်မာနိုင်ငဳတွင် 

အလုပ်သမာဵမျာဵအလွန်အမင်ဵ ထိခိုက်မှု မရိှခဲဴေသာ်လည်ဵ စက်ရုဳမျာဵ ဖွငဴ်ခခင်ဵ 

ပိတ်ခခင်ဵ၊ အလုပ်သမာဵ အမျာဵစုေနထိုင်ရာ အေဆာင်မျာဵ လက်ခဳခခင်ဵ 

လက်မခဳခခင်ဵစေသာ အစိုဵရ၏ မူဝါဒေရဵရာညွှန်ကကာဵမှု မရှင်ဵလင်ဵမှုမျာဵ 

ေကကာင်ဴ လူမှုစီဵပွာဵ ထိခိုက်မှုမျာဵ ရိှခဲဴသည်။ ကိုဗစ်ကာလတွင် အလုပ်လက်မဲဴ 

ခဖစ်သွာဵကကနှုန်ဵမျာဵလည်ဵ မျာဵလာသည်။ ကေလဵအလုပ်သမာဵမျာဵလည်ဵ 

ပိုေပါမျာဵလာသည်။  ထိုအချနိ်ကာလတွင် စက်ရုဳအမျာဵစုမှာလည်ဵ လုပ်အာဵ 

အင်အာဵေလျှောဴသည်ဟု အေကကာင်ဵခပကာ အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်မျာဵကို 

ေရွဵ၍အလုပ်ထုတ်ခခင်ဵမျာဵ မျာဵခပာဵလာေပသည်။ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမာဵ 

ပဋိပက္ခမျာဵနှင်ဴပတ်သတ်၍ ကိုဗစ်မခဖစ်ခငတ်ွင် လုပ်ခတိုဵေပဵရန်၊ အေထွေထွ 

လုပ်ခလစာရရိှရန် ဆန္ဒခပကကေသာစက်ရုဳမျာဵကို ကိုဗစ်ကာလနဲ့ ေရာင်ေတာ် 

ခပန်ေရာလွှတ်ကာ ပိတ်လိုက်ကကသည်။ ေပဵေချရမညဴ် ေလျာ်ေကကဵေငွမျာဵကို 

မေပဵေချပဲ ထွက်ေခပဵသညဴ်စက်ရုဳမျာဵလည်ဵ ရှိသည်။ အဆိုဵဆုဳဵမှာ PLA ခမန်မာ 

အထည်ချုပ်မှ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ လစာ (၃) လစာမေပဵခခင်ဵ၊ အခခာဵစက်ရုဳ 

မျာဵမှ လက်ရိှလစာ မေပဵသညဴ် ခပဿနာမျာဵ ရှိေနေပသည်။ 

 ကိုဗစ် ၁၉ ေရာဂါ ခပန့်ပွာဵေနသညဴ်ကာလတွင် တည်ဆဲအလုပ်သမာဵ 

ဥပေဒကို အလုပ်ရှင်မျာဵမှ လိုက်နာမှုမရိှဘ ဲ အလုပ်သမာဵမျာဵသည် အလုပ်ရှင် 

၏ တဖက်သတ်အေရဵယူမှု အလုပ်ေလျှောဴချမှု သမဂ္ဂဝငမ်ျာဵကို အလုပ်ထုတ်မှု 

မျာဵ စသည်ခဖငဴ် အခွငဴ်အေရဵမျာဵချ ို ဵေဖာက်ခဳေနရပပီဵ ချ ို ဵေဖာက်မှုကို တင်ခပ 

ရှင်ဵလင်ဵရာမှာလည်ဵ ကကာရှည်မှု၊ ဌာနမျာဵ၏ တာဝန်အရမေဆာင်ရွက်နိုင်မှု 

မျာဵေကကာငဴ် သပိတ်ေမှာက်ဆန္ဒခပလျှေင်လည်ဵ အလုပ်သမာဵမျာဵပဲ လူစုလူေဝဵနဲ့ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵစသညဴ် အေကကာင်ဵခပချက် 

မျာဵခဖင်ဴအေရဵယူခဳရေနရေသာေကကာင်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵဖက်တွင် ထွက်ေပါက် 

ပိတ်ေနပါသည်။ 

 အဓိကကိုဗစ်ကို အေကကာင်ဵခပ၍ သမဂ္ဂကိုပဖိုချင်ေသာ စက်ရုဳမျာဵတွင် 

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ မညီဘဲ ပဖိုခွဲချင်ရုဳသက်သက်ခဖင်ဴ လုပ်ေဆာင်မှုမျ ို ဵမျာဵခမင်ရ 

သည်။ အမှန်တကယ် ကုန်ကကမ်ဵခပတ်လပ်ေသာစက်ရုဳမျာဵ၊   အခက်အခဲရိှေသာ 

စက်ရုဳမျာဵတငွ် အလုပ်သမာဵမျာဵဘက်မှလည်ဵ နာဵလည်မှုေပဵကကပါသည်။ 

အလုပ်ရှင် အလုပ်သမာဵကကာဵ အချင်ဵချင်ဵနာဵလည်မှုမျာဵနှင်ဴ ခပန်ဖွင်ဴနိုင်ေသာ 

အချနိ်တွင် ဦဵစာဵေပဵခပန်ေခါ်ရန် ကတိကဝတ်မျာဵ၊  နှစ်ဖက်အဆင်ေခပနိုင်မညဴ် 

၆။ အဓိက 

ရှာေဖွေတွ့ရိှမှုမျောဵ 
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တတ်နိုင်ေသာေလျာ်ေကကဵ (သ့ုိ) ေထာက်ပဳမှုမျာဵနှငဴ် 

ဂုဏ်သိက္ခာရိှပပီဵ အမှန်တကယ်လိုက်နာေသာ လုပ်ငန်ဵရှင် 

မျာဵနှင်ဴ ေအဵချမ်ဵစွာပိတ်လိကု်ခခင်ဵမျာဵ စေသာ ခပဿနာ 

မခဖစ်ဘဲ အလုပ်ရှင်အလုပ်သမာဵကကာဵ အဆင်ေခပမှုမျာဵ 

လည်ဵရိှသည်။ ထိုသုိ့မဟုတ်ပဲ ကုန်ကကမ်ဵခပတ်လပ်မှုမရှိ 

ေသာ်လည်ဵ  လုပ်သာဵေလျှောဴသညဴ်စက်ရုဳမျာဵမှ သမဂ္ဂ 

ပဖိုချင်ေသာရည်ရွယ်ချက်ခဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ေနေသာ 

ေကကာင်ဴ ဆက်လက်စုေပါင်ဵေတာင်ဵဆိုသညဴ် သပိတ်မျာဵ 

ခဖစ်လာရခခင်ဵခဖစ်သည်။ မျာဵေသာအာဵခဖငဴ် လုပ်သာဵ 

ေလျှောဴ၍ခဖစ်ရေသာ သပိတ်မျာဵတွင် အလုပ်သမာဵမျာဵကို 

လစာေလျှောဴ လိုင်ဵချနိ်ဵသညဴ်ကိစ္စမျာဵ၊ လုပ်ခလစာမျာဵ 

ေလျှောဴသညဴ်ကိစ္စမျာဵ၊ အချနိ်ပိုေကကဵမျာဵမရသညဴ်ကိစ္စမျာဵ 

နှင်ဴ နှစ်စဉ်နှစ်တိင်ုဵ အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ ေပဵေလဴရှိ 

ေသာ လုပ်သက်အလိုက် အကျ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴမျာဵ မေပဵခခင်ဵ 

ကိစ္စမျာဵသည် အမျာဵဆုဳဵ ခဖစ်သည်။  

ရှင်သန်ခလစာနှင်ဴ အလုပ်သမာဵအခွင်ဴအေရဵ ရရှိရန် 

ဆန္ဒခပေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵ 

ကို ပငိမ်ဵစုစီ၊ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵဥပေဒ 

အစရိှေသာ ပုဒ်မအမျ ို ဵမျ ို ဵခဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ ထိန်ဵသိမ်ဵမှုမျာဵ 

ရိှသကဲဴသ့ုိ၊ ဒဏ်ေငွချမှတ်မှုမျာဵကိုလည်ဵမျာဵ ရိှပါသည်။ 

ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵတွင် အလုပ်သမာဵအမျာဵစု ေနထိုင် 

ရာ ပမို့နယ်မျာဵမှာ ကိုဗစ်ကပ်ေဘဵဥပေဒခဖင်ဴ နှာေခါင်ဵ 

စည်ဵ (Mask) မတပ်ေသာေကကာင်ဴ တရာဵစွဲခဳခခင်ဵမျာဵရိှပါ 

သည်။  အသိပညာေပဵခခင်ဵထက် ဖမ်ဵဆီဵ အေရဵယူပပီဵ  

တရာဵရုဳဵအထိေရာက်ကကရသည်မျာဵကို ကကာဵခမင်ေနရပါ 

သည်။  ေငွဒဏ် ၅၀၀၀ ကျပ် ေပဵေဆာင်ရသည်မျာဵ 

လည်ဵရိှသည်။ အခခာဵပမို့နယ်မျာဵတငွ် ထိုကဲဴသုိ တရာဵရုဳဵ 

အထိ ေခါ်ေဆာင်ဖမ်ဵဆီဵမှုရိှေသာေကကာငဴ် အစိုဵရနှငဴ် 

အာဏာပိုင်မျာဵက ဖိနှိပ်မှုတစ်ရပ်အသွင် ေဆာင်ေနပါ 

သည်။  

ရုပ်ပုဳ ၃။ ILO ရုဳဵေရှ့တွင်ေတွရှိရေသာ အလုပ်သမာဵတစ်ဦဵ 
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 စက်ရဳုတိုင်ဵမှာ ဖွငဴ်လှစ်နိုင်သည် မဟုတ်ဘဲ လစာမဲဴ 

ယာယီရပ်နာဵထာဵေသာ စက်ရုဳမျာဵလည်ဵရိှပါသည်။ 

သာမန်ဖျာဵနာသည်ကို သိရိှသည်နှင်ဴ အလုပ်ပါ နာဵလိုက် 

သည် မျ ို ဵမျာဵလည်ဵရှိခဲဴသည်။ စက်ရုဳအတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵ 

ေစာင်ဴေရှာက်မှုဆိုသည်ထက် အကာအကွယ်ထာဵရိှမှုမျာဵ 

ပငလ်ျှေင် ခပညဴ်စုဳေအာင် မထာဵနိုင်ပါ။  

 စက်ရုဳအမျာဵစုတွင် ကိုဗစ်ကာကွယေ်ရဵအခဖစ် 

တစ်သုတ်ကို ၁ နာရီစီခဖငဴ် ထမင်ဵ စာဵချနိ်ကို ကန့်သတ် 

ေပဵပါသည်။ ထိုေကကာင်ဴ ေနာက်ဆုဳဵထမင်ဵစာဵရသညဴ် 

သူမျာဵအတွက် အချနိ်ေနာက်ကျမှသာ စာဵေသာက်ရတာ 

မျ ို ဵမျာဵရိှေသာေကကာင်ဴ အဆင်မေခပမှုမျာဵ ရိှပါသည်။ 

ထို့အခပင ် ယခင် ေခတ္တမုန့်စာဵနာဵချနိ်မျာဵကိုပါ နာဵခွင်ဴခပု 

ခခင်ဵမရိှေတာဴပါ။ အချ ို ့စက်ရုဳမျာဵသည် ယခင် လခစာဵ 

အခဖစ်မှ ေန့စာဵပုဳစဳေခပာင်ဵလဲခိုင်ဵေစသည်မျာဵလည်ဵ ရိှပါ 

သည်။ ထိုေကကာင်ဴ အပိုဆုေကကဵနှင်ဴ အခခာဵခဳစာဵခွင်ဴမျာဵ 

အတွက် ခဖတ်ချထာဵမှုမျာဵကို ကိုဗစ်ကာလ လုပ်ငန်ဵခွင် 

ဝင်ေရာက်ချနိ်တွင် လုပ်ေဆာင်လာသည်မျာဵရိှပါသည်။ 

လုပ်အာဵခ ေလျှောဴကျခဳေနရခခင်ဵေကကာင်ဴ အချနိ်ပိုမရိှေတာဴ 

ပါ။ အလုပ်သမာဵေရဵရာ အခငင်ဵပွာဵမှုေခဖရှင်ဵေရဵဥပေဒ 

အရ အနိမဴ်ဆုဳဵအခေကကဵေငွဥပေဒပါ ခပဌာန်ဵချက်ခဖစ်တဲဴ 

ပုဒ်မ၅(ဇ)နဲ့အညီ နှစ်နှစ်လျှေင်တစ်ကကိမ် ခပငဆ်င်သတ်မှတ် 

ဖို့မှာလည်ဵ ေမလ ၁၄ ရက်ေန့တင်ွ နှစ်နှစ်ေကျာ်ေသာ် 

လည်ဵ ယေန့အထိ ေဆာင်ရွက်ေပဵနိုင်မှု မရိှေသဵပါ။  

တည်ဆဲအစိုဵရနှင်ဴ တည်ဆဲလွှတ်ေတာ်တို့မှ အလုပ်သမာဵ 

မျာဵအတွက် မျှေတသညဴ်လမ်ဵေကကာင်ဵတစ်ခုကို ရှာေဖွေပဵ 

နိုင်ခခင်ဵ မရိှပါ။ 

 အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် ကာကွယေ်ရဵစင်တာ 

မျာဵ သီဵသန့်ထာဵရိှမှုမျ ိူ ဵလည်ဵ မရိှပါ။ စက်ရုဳတစ်ရုဳတွင် 

သူနာခပု တစ်ဦဵစီရိှရမည်ဟူေသာ ဥပေဒရိှေသာ်လည်ဵ 

အေခခခဳကျန်ဵမာေရဵအတွက် ေဆဵဝါစုဳလင်စွာ မရှိခခင်ဵ 

သည် ကိုဗစ်ကာလတွင် ပိုမိုဆိုဵရွာဵလာခဲဴသည်။ အချ ို ့ 

စက်ရုဳကျယ်ေသာ စက်ရုဳခွဲမျာဵေသာ စက်ရုဳမျာဵတွင် 

ရုပ်ပုဳ ၄။ စက်ရုဳတစ်ေုတွင် အလုပ်သမာဵမျောဵအာဵ လုပ်ငန်ဵေွင်တွင်ဵမဝင်ေင ်ကိုယ်အပူေျေနိ်တိုင်ဵတာေနပေင်ဵ 
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အေဆာင်ထာဵေပဵထာဵခခင်ဵ အချ ို ့ရိှပါသည်။ သ့ုိေသာ် 

မျာဵမျာဵစာဵစာဵ ရိှသည်မဟုတ်ပါ။ စက်ရုဳထဲတွင် ပိုဵမျာဵ 

လူနာဆက်စပ်ရိှလျှေင် စက်ရုဳအေဆာင်ထဲမှာ ထာဵခခင်ဵမျာဵ 

ရိှလာပပီဵ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ပိုဵေတွ့လျှေင် ရပ်ကွက်ထဲတွင် 

ရိှေသာ အေဆာင်ကို ေလာဴေဒါင်ဵချခခင်ဵမျ ို ဵမျာဵရိှ၍ ထိုသို့ 

အေဆာင်ကို ေလာဴေဒါင်ဵချေသာ်လည်ဵ အစိုဵရနှင်ဴ အလုပ် 

ရှင်မျာဵဘက်မှ ကူညီေထာက်ပဳဴေပဵမှုမျ ို ဵ မေတွ့ရေပ။ 

ထို့ေကကာင်ဴ သမဂ္ဂရိှလျှေင် အလှူခဳ၍ ေကျွေဵရသည်လည်ဵ 

ရိှေနပါသည်။ အထူဵသခဖင်ဴ ရန်ကုန်တိင်ုဵခပင်ပမှ လာ 

ေရာက်လုပ်ကိုင်ေသာ နယ်မခပန်နိုင်သညဴ် ရန်ကုန်တိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵအတွင်ဵ အေဆာင်မျာဵ၊ အိမ်မျာဵ ငှာဵရမ်ဵေနသူ 

မျာဵမှာ မျက်ခမင်ဒုက္ခေရာက်ကကရေပသည်။ စက်ရုဳမျာဵမှ 

ေပဵထာဵေသာ အေဆာင်တွင်ေနထိုင်ရေသာ အလုပ် 

သမာဵမျာဵမှာလည်ဵ အလုပ်ခပုတ်ခခင်ဵ၊ လုပ်သာဵေလျှောဴ 

ခခင်ဵမျာဵေကကာငဴ် မူလေနထိုင်ရာအေဆာင်မျာဵမှ ခပငပ် 

အေဆာင်မျာဵသ့ုိ ေခပာင်ဵေရွှေ့ေနရေပသည်။  

 ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ လူစုလူေဝဵမလုပ်ရန် 

ထုတ်ခပန်ထာဵသညဴ်ကာလတွင် ဆန္ဒခပခဲဴသညဴ် အလုပ် 

သမာဵမျာဵနှင်ဴ ဧပပီလဆန်ဵပိုင်ဵက ဆန္ဒခပခဲဴကကသညဴ် 

အလုပ်သမာဵမျာဵကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆက်တိကု်ဖမ်ဵဆီဵေန 

ခခင်ဵ တရာဵစွဲေထာင်ချမှုမျာဵ ရိှလာခဲဴသည်။   

 တဖက်တွင်လည်ဵ ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ 

အတွင်ဵ စက်ရုဳ ၁၀ ရုဳေလာက်အထိ ပိုဵေတွ့လူနာမျာဵ 

ရိှလာေသာ်လည်ဵ လုပ်သာဵ လုပ်ခလစာ ေပဵေချရမညဴ် 

အေခခအေနမျာဵနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵပိုင်ဵဆိုင်ရာ အေခခအေန 

မျာဵအရ ပိုဵေတွ့လူနာထွက်ေပါ်ေသာ စက်ရုဳမျာဵကို 

လည်ပတ်ခွငဴ်ေပဵေနသည် မျာဵလည်ဵရိှပါသည်။ ဒုတိယ 

လှိုင်ဵ ကိုဗစ်ေရာဂါခပန်လည် ခမငဴ်မာဵလာေသာ်လည်ဵ 

စက်ရုဳအလုပ်ရုဳမျာဵကို အလုဳဵစုဳပိတ်ခခင်ဵ မရှိေသဵပါ။ 

စက်တင်ဘာ ၂ဝရက်ေန့က ထုတ်ခပန်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵ 

နှင်ဴအာဵကစာဵ ဝန်ကကီဵဌာန၏ ေကကခငာစာ အမိန့်တွင် 

ကုန်ကကမ်ဵယ၊ူ ကုန်ေချာေပဵေဆာင်ရွက်ေသာ လက်ခစာဵ 

(CMP) စက်ရုဳ အလုပ်ရုဳမျာဵကို ၂၄-စက်တင်ဘာ ၂၀၂ဝမှ 

၇-စက်တင်ဘာ ၂၀၂ဝထိ လုပ်ငန်ဵခွင်ပိတ်ေစခခင်ဵသာ 

ေဆာင်ရွက်မှုရိှပပီဵ အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာနမှ တိကျေသာ 

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ လုပ်ခလစာ ေပဵေချမှုဆိုင်ရာနှငဴ် 

ပတ်သတ်၍ မည်သညဴ်ညွှန်ကကာဵချက်မျှေ မရှိေသဵပါ။ 

လက်ရိှအချနိ်တွင် ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵအတွင်ဵမှ 

မဂေလာဒဳု၊ ဒဂဳုဆိပ်ကမ်ဵ၊ ေငွပငလ်ယ်၊ ေရွှေခပည်သာ၊ 

ေရွှေလင်ဗန်ဵ၊ ပျဉ်ဵမပင်စက်မှုဇုန်မျာဵမှ စက်ရုဳအချ ို ့ရှိ 

လုပ်သာဵအချ ို ့တွင် ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကူဵစက်ခဳထာဵရပပီဵ 

ခဖစ်ပါသည်။၉ 

 ဥပမာအာဵခဖင်ဴ လှိုင်သာယာပမို့နယ်၊ အေနာ် 

ရထာစက်မှုဇုန်ရိှ လုပ်သာဵဦဵေရ ၈၀၀၀ ေကျာ် လုပ်ကိုင် 

ေနသညဴ် ချန်ဵရီဖိနပ်စက်ရုဳတင်ွ အလုပ်သမာဵ ၁ ဦဵ ကိုဗစ်

-၁၉ ေရာဂါပိုဵေတွ့ရိှခဲဴပပီဵ စက်ရုဳကို ပိုဵသတ်ေဆဵဖျန်ဵခခင်ဵ 

လုပ်ေဆာင်မှုမျာဵ ရိှပါသည်။ လက်ရိှတွင် ေရာဂါပိုဵေတွ့ရှိ 

ေသာ စက်ရုဳလုပ်သာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ Quarantine 

ထာဵရှိရမညဴ်သူ်ဦဵေရကို စိစစ်ေနဆဲသာခဖစ်သည်။  ချန်ဵရိ 

ဖိနပ်စက်ရဳုသည် ပထမကိုဗစ်လှိုင်ဵအတွင်ဵ ေရာဂါပိုဵ 

ကူဵစက်ခဳရသညဴ်လူနာ အမှတ် ၁၄၄ လုပ်ကိုင်ခဲဴသညဴ် 

စက်ရုဳ ခဖစ်ပါတယ။် ယခုကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်ဵကာလတွင် 

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ စက်မှုဇုန်မျာဵမှာ ေရာဂါပိုဵေတွ့ရှိ 

ေသာလူနာမျာဵ လုပ်ကိုင်ခဲဴသညဴ်စက်ရုဳမျာဵ ေန့စဉ်ထွက် 

ေပါ်ေနပါသည်။ မဂေလာဒုဳစက်မှုဇုန်က EMC အိတ် 

စက်ရုဳတင်ွ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူဵစက်ခဳရသညဴ် လုပ်သာဵ 

၆ ဦဵ အထိ ေတွ့ရိှလာသခဖငဴ် စက်ရုဳကို ယာယီပိတ်၍ 

ကျန်ဵမာေရဵပိုင်ဵဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်မျာဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵ 

 ၉Tint Zaw Htun Sep 2020 https://www.mmtimes.com/news/worker-yangon-factory-tests-

positive-covid-19.html 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

ရုပ်ပုဳ ၅ ။ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ စက်ရုဳအလုပ်ရုဳမျောဵတွင် ကိုဗစ်ေရာဂါပိုဵ ေတွ့ရှိေသာေ ကာငဴ် စက်ရုဳပိတ်ရန် အစိုဵရမှ 

စက်တင်ဘာ ၃ရက် ေန့စွဲပဖငဴ် ညွှန် ကာဵေျေက် 
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ရန် အလုပ်သမာဵမျာဵမှ ေတာင်ဵဆိေုနရပပီဵ လက်ရိှ အစီ 

ရင်ခဳစာ ေရဵသာဵေနစဉ်အထိ အစိုဵရ၏ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ 

ကို ေမျှော်လင်ဴေစာငဴ်စာဵေနရသညဴ်ဘဝ ခဖစ်ေနရေပသည်။  

 ေရာဂါပိုဵေတွ့ရိှထာဵေသာ စက်ရုဳမျာဵ ခပန်လည် 

ဖွင်ဴလှစ်မှုမျာဵရိှေနလျှေင်ေသာ်လည်ဵ အလုပ်သမာဵမျာဵ 

ေနထိုင်ရာ ရပ်ကွက်အေဆာင်မျာဵ၏ “တချ ို ့ဆိ ု ဒီစက်ရုဳ 

မသွာဵနဲ့ ပိုဵေတွ့ရိှထာဵတာရိှတယ်။ ဒါေပမဲဴ အေဆာင်မှ  

အလုပ်သမာဵမျာဵက စက်ရုဳမှမပိတ်ထာဵတာ ေနာက် 

စက်ရုဳမျာဵမှာလည်ဵ အလုပ်ရဖို့မခဖစ်နိုင်လို ့ မသွာဵလို့မရ 

ဘူဵလို့ေခပာကကရင် ဒါဆိုခပန်မလာနဲ့” ဆိုသည်မျ ို ဵ 

အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ လူမှုစီဵပွာဵကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်ေန 

ပပီဵ၊ အစိုဵရနှင်ဴ အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာန၊ လူမှုဖူလုဳေရဵ 

ဌာနမျာဵ၏ ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵနှင်ဴ ေဒသန္တရအမိန့်မျာဵ 

၏ မထိေရာက်မှုဟူ၍ သတ်မှတ်နိုင်သကဲဴသို့ တလွဲမျာဵ 

ခဖစ်ေနသည်ဟုလည်ဵ ယူဆမှတ်ယူရမည်သို့ ခဖစ်ေနပါ 

သည်။ သ့ုိေသာ် ကိုဗစ်ေရာဂါကပ်ဆိုဵသည် တစ်နိုင်ငဳလုဳဵ 

အနှဳ့တွင် ခဖစ်ပွာဵေနေသာေကကာင်ဴ ယခုအစီရင်ခဳစာသည် 

ေခမခပင်လိုအပ်ချက်မျာဵကို ေဖာ်ခပပပီဵ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ 

လက်ရိှကကုဳေတွ့ေနေသာ အေခခအေနကို တာဝန်ရှိသူမျာဵ 

နှင်ဴ အမျာဵခပည်သူ သိခမင်နိုင်ရန် တင်ခပ အကကဳခပုခခင်ဵ 

ခဖစ်ပါသည်။ ယခုအစီရင်ခဳစာတွင်ပါဝင်ေသာ အချက် 

အလက်မျာဵ၊ အေကကာင်ဵအရာမျာဵသည် လက်ရိှ ေတွ့ကကုဳ 

ခဳစာဵေနရသညဴ် အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ေဖာ်ခပချက်မျာဵကို 

စုစည်ဵမှတတ်မ်ဵတင်ထာဵခခင်ဵခဖစ်သည်။  
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  ၆.၁ ။ သုေတသန ေတွ့ရိှေျေက်မျောဵ  

ယခုအပိုင်ဵတွင် သုေတသန ၏ေတွ့ရိှချက်မျာဵကို အပိုင်ဵအလိုက် ၆ ခုသတ်မှတ် ခွဲခခာဵေဖာ်ခပထာဵသည်။ 

 ၁။ မူဝါဒမျာဵ  

 ၂။ ကိုဗစ်ကာလ အလုပ်ချနိ်သတ်မှတ်မှုမျာဵ 

 ၃။ သမဂ္ဂ တည်ရိှမှု   

 ၄။ လုပ်ငန်ဵခွင် ခပန်လည်ဝင်ေရာက်မှု 

 ၅။ အမှုအခင်ဵ ရင်ဆိုင်ရမှု 

 ၆။ အထူဵကာကွယ်ရမညဴ်  အလုပ်သမာဵမျာဵ 

 ၇။ လက်ရိှ အလုပ်သမာဵမျာဵနှငဴ် မိသာဵစု ဘဝအေခခအေန 

ထိုသ့ုိေဖာ်ခပနိင်ရန် သုေတသနတွင် လူဦဵေရ ၁၂၀ ကို ေကာက်ယူမှတ်တမ်ဵတင်ထာဵပါသည်။ 

၆.၁.၁ ။ သုေတသနေပဖဆုိသူမျောဵ 

 ယခု သုေတသနစာတမ်ဵတွင် အမျ ို ဵသမီဵ အလုပ်သမာဵ ၆၆ ရာခိုင်နှုန်ဵ (၇၉ ဦဵ) နှင်ဴ အမျ ို ဵသာဵ အလုပ်သမာဵ 

(၄၁ ဦဵ) ပါဝင်ေခဖဆိုခဲဴပါသည်။ အမျာဵအာဵခဖင်ဴ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵသ့ုိ ေကျဵလက်ေဒသမှ ေခပာင်ဵေရွှေ့လာသူမျာဵ 

ဇယာဵ ၁ ။ ေပဖဆိုသူ ကျောဵ၊ မ ရာေိုင်နှုန်ဵ  ဇယာဵ ၂ ။ ေပဖဆိုသူ ေဒသနှင်ဴ လူမျေ ို ဵပပ ဇယာဵ  
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ခဖစ်၍ ဧရာဝတီတိုင်ဵ၊ ပဲခူဵတိုင်ဵ၊ မေကွဵတိုင်ဵ၊ စစ်ကိုင်ဵ 

တိုင်ဵ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ၊ မွန်ခပည်နယ်၊ ရခိုင် ခပည်နယ်တ့ုိမှ 

ေခပာင်ဵေရွှေ့လာေသာ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ကရင်၊ ချင်ဵနှငဴ် 

မူဆလငစ်သညဴ် စက်ရုဳအလုပ်သမာဵမျာဵကို  ေတွ့ဆုဳ 

ေကာက်ယခူဲဴပါသည်။ မိခင်ဘာသာစကာဵအခဖစ် ဗမာ 

စကာဵကို ေခပာဆိုသူ အမျာဵစုခဖစ်ပပီဵ၊ လူမျ ို ဵအလိုက် 

ရခိုင်၊ ကရင်၊ ချင်ဵဘာသာ စကာဵေခပာဆိုသူမျာဵလည်ဵ 

ပါဝင်သည်။ ထိုအလုပ်သမာဵမျာဵသည် လှိုင်သာယာ၊ 

ေရွှေခပည်သာ၊ မဂေလာဒဳု၊ ေတာင်ဒဂဳု၊ ေခမာက်ဒဂဳု၊ ဒဂုဳ 

ဆိပ်ကမ်ဵရှိ စက်ရုဳ ၂၄ ရုဳတင်ွ စူပါ၊ စက်ချုပ်၊ ပိတ်ခဖတ်၊ 

စက်ခပင၊် အေရာင်ဵ၊ လိုင်ဵအုပ်ချုပ်ေရဵ၊ လုဳခခဳေရဵ၊ QC 

အရည်အေသွဵစစ်၊ အိတ်ပိတ၊် စတိုထနိ်ဵ၊ ယာဉ်ေမာင်ဵ၊ 

သမဂ္ဂ အမှုေဆာင် အစရိှသည် အလုပ်မျာဵကို လုပ်ကိုင် 

ေနခဲဴေသာသူ၊ လုပ်ကိုင်ေနဆဲခဖစ်ေသာသူမျာဵခဖစ်သည်။

(စက်ရုဳမျာဵနှင်ဴ ပမို့နယ်စာရင်ဵကို ေနာက်ဆက်တွ ဲ ေဖာ်ခပ 

ထာဵပါသည်။) အမျာဵအာဵခဖင်ဴ ၁၁၃ ေယာက်သည် 

အပမဲတမ်ဵဝန်ထမ်ဵအခဖစ် အလုပ်ရှင်အလုပ်သမာဵစာချုပ် 

မျာဵခဖင်ဴ လုပ်ကိုင်ေနကကသူမျာဵခဖစ်ပပီဵ၊ EC စာချုပ် မချုပ် 

ဆိုထာဵေသာ ေန့စာဵ ၇ ဦဵ၊ အစမ်ဵခန့် ၅ ဦဵတို့လည်ဵ 

ပါဝင်သည်။  ေခဖဆိုသူအမျာဵစုမှာ အသက် ၂ဝမှ ၃၀ နှစ် 

ကကာဵ အမျ ို ဵသမီဵမျာဵခဖစ်ပပီဵ အိမ်ေထာင်မရှိသူမှာ ၅၆ ဦဵ၊ 

အိမ်ေထာင်ရိှသူ ၆ဝ ဦဵ၊ ၄ ဦဵမှာ အိမ်ေထာင်ကွဲေနသူမျာဵ 

ခဖစ်သည်။ သုေတသနကို ပိုမိုထိေရာက်မှန်ကန်နိုင်ေစရန် 

အတွက်  အရည်အေသွဵစစ်ေမဵခွန်ဵမျာဵအခဖစ် ထိုစက်ရုဳ 

မျာဵနှင်ဴ အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵအဖွဲ့ချုပ် 

မျာဵ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ေရှ့ေနဥပေဒအကျ ို ဵ 

ေတာ်ေဆာင်၊ အလုပ်သမာဵအေရဵေဆာင်ရွက်သူ (၁၄) 

ဦဵအာဵ (Focus Group Discussion; FGD) အုပ်စုလိုက် 

ေမဵခွန်ဵမျာဵအေပါ်စုေပါင်ဵ ေခပာဆိုေခဖကကာဵခခင်ဵ နှင်ဴ (၆) 

ဦဵကို (Key Informant Interviews) (KII) အဓိက 

သတင်ဵအချက်အလက်ပဳဴပိုဵသူအခဖစ် ေမဵခမန်ဵခခင်ဵမျာဵကို 

ေဆာင်ရွက်ခဲဴသည်။ ထို့ခပင ် ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေနသူမျာဵ၊ 

လိင်စိတ်ကွဲခပာဵသူမျာဵ၊ လူနည်ဵစုဝင်မျာဵ၊ မသန်စွမ်ဵ 

အလုပ်သမာဵမျာဵကိုလည်ဵ ေရွဵချယ်ေမဵခမန်ဵထာဵသည်။

ဇယာဵ ၃။ ေပဖဆိုသူ ပညာေရဵပပ ဇယာဵ  ဇယာဵ ၄။ ေခဖဆိုသူ လုပ်သက်နှင်ဴ လက်ရိှ 

လုပ်အေခခအေနခပ အလုပ်အေခခအေနခပ ဇယာဵ 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

 ပါဝင်ေပဖဆိုသူမျာဵ၏ ပညာေရဵမျာဵ ကွဲပပာဵမှု 

ရိှပပီဵ ပမန်မာနိုင်ငဳ၏ လက်ရှိပိုင်ဵပြာဵထာဵေသာ အတန်ဵ 

ပညာေရဵစနစ်အရ မူလတန်ဵ၊ အလယ်တန်ဵ၊ အထက် 

တန်ဵနှငဴ် တက္ကသုိလ်ဟူ၍ ြွဲပြာဵေဖာ်ပပထာဵပါသည်။ 

အြျ ို ့ေသာ ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵသင်ပညာေရဵစနစ်သည် 

လည်ဵ ထိုအထက်ပါပိုင်ဵပြာဵမှုတွင် အကျုဳဵဝင်ပါသည်။ 

ပညာေရဵအာဵပဖင်ဴ အထက်တန်ဵနှင်ဴ အလယ်တန်ဵပညာ 

ကို သင်ယူြဲဴရသူမျာဵပဖစ်ပပီဵ ရာြိုင်နှုန်ဵအြျ ို ့သည် 

မူလတန်ဵနှငဴ် တက္ကသုိလ်ပညာဆည်ဵပူဵသူမျာဵလည်ဵ 

ပါဝင်ပါသည်။ ေမဵပမန်ဵြဲဴေသာသူအမျာဵစုသည် လက်ရှိ 

အြျနိ်တွင် အလုပ်ပဖုတ်၊ ပပုတ်ေနြဲဴသူအမျာဵစုပဖစ်ပပီဵ 

အြျက်အလက်မျာဵအရ စက်ရုဳမျာဵတွင် လုပ်သက် (၁) 

နှစ်နှင်ဴေအာက် လုပ်ြဲဴသူမျာဵလည်ဵ အလုပ်ပဖုတ်ပြင်ဵြဳေန 

ရသည်မျာဵရိှပါသည်။ ကိုဗစ်ကာလတွင် သမဂ္ဂဝင်သူမျာဵ 

အလုပ်ပဖုတ်ြဳရပြင်ဵကို ပိုမိုေတွ့ရိှရပပီဵ အင်တာဗျူဵမျာဵ 

အရ သမဂ္ဂမဝင်ထာဵသူမျာဵသည် အလုပ်ပဖုတ်ြဳရမှုနည်ဵ 

ေသာ်လည်ဵ  အလုပ်သမာဵအြွင်ဴအေရဵမျာဵ ြျ ို ဵေဖာက်ြဳရ 

မှုကိုမျာဵေတွ့ကကုဳြဲဴကကရသည်။  

အလုပ်မပဖုတ်ြဳရသူမျာဵသည် ေအာက်ပါ အလုပ်သမာဵ 

အြွင်ဴအေရဵမျာဵကို ဆုဳဵရှုဳဵြဲဴရသည်။  

လုပ်ြလစာ နှင်ဴ ေလျာ်ေကကဵေငွေလျှောဴသွာဵပြင်ဵ၊  

တဳြါဵမျာဵပိတ်ပပီဵ အလုပ်သမာဵမျာဵကို ြိုင်ဵေစပြင်ဵ၊  

လုပ်သက်ြွင်ဴမျာဵပဖတ်ေတာက်ြဳရပြင်ဵ 

လုပ်ြလစာေလျာ်ေကကဵ၊နစ်နာေကကဵမျာဵမရပြင်ဵ၊  

ယြင်ရရှိေသာ အလုပ်သမာဵအြွင်ဴအေရဵမရရိှပြင်ဵ တနဂေေနွေန့တွင် အလုပ်လုပ်ရပြင်ဵ အပိုေကကဵ (OT) မရပြင်ဵ 

အလုပ်တွင်ြွဲပြာဵဆက်ဆဳပြင်ဵပိုမိုြဳရပြင်ဵ  

တစ်နှစ်လုဳဵတွင် လုပ်သက်ြွငဴ်မျာဵ  ေရှာင်တစ်ြွင်ြွင်ဴ စေသာြဳစာဵြွင်ဴမျာဵမရပြင်ဵ၊ ရုပ်သိမ်ဵြဳရပြင်ဵ၊  

CCTVမှ တစ်ဆင်ဴ ေသေသြျာြျာေစာင်ဴကကညဴ်မှုမျာဵလုပ်လာပြင်ဵ၊  

ြွင်ဴရက်ြဳစာဵြွင်ဴမျာဵမရပြင်ဵ 

သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်မျာဵကို သမူျာဵနှငဴ်တန်ဵတူအြွင်ဴအေရဵမေပဵပြင်ဵ၊ဖိနှိပ်ထာဵပြင်ဵ 

အလုပ်မပဖုတ်ြဳရသူမျာဵလည်ဵ သကကေန်ပိတ်ရက် ၁၀ ရက်စာပဲရပပီဵ ၁၅ ရက်ထပ်ပိတ်မှုအတွက်မရပြင်ဵ  

OT ေြါ်ပပီဵOT ေကကဵမေပဵပြင်ဵ၊ ယြင်ရထာဵေသာ လူမှုဖူလုဳေရဵြဳစာဵြွင်ဴမျာဵမရေတာဴပြင်ဵ၊  

Smart Card ေကကဵေကာက်ေသာ်လည်ဵ Card ထုတ်မေပဵပဲ ဆက်လက် လစဉ် ၃၀၀၀ ကျပ်ေကာက်ေနပြင်ဵ၊  

လုပ်သက်ြွင်ဴမျာဵပဖတ်ေတာက်ြဳရပြင်ဵ  

ေဆဵြွင်ဴမျာဵမရပြင်ဵ  
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ကိုဗစ်ေခါ်သဳ 

 အလုပ်သမာဵလူဝင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴ ခပည်သူ့ 

အင်အာဵဝန်ကကီဵဌာန၏ ပပီဵခဲဴေသာ ေကကညာချက်အရ 

သတ်မှတ်ထာဵေသာ အကျုဳဵဝင်ေသာ ပမို့နယ်မျာဵတွင် 

ေကကညာချက်အမှတ် ၁၉၆/ ၂၀၂၀ အရ ၂၄ ရက်မှ 

ရရက်အထိ ရန်ကုန်တိုင်ဵအတွင်ဵ စက်ရုဳအလုပ်ရုဳမျာဵ 

ယာယီရပ်နာဵခခင်ဵအတွက် ခဳစာဵခွင်ဴအေနခဖငဴ် လူမှုဖူလုဳ 

ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၁(ခ) ၂ နှင်ဴ နည်ဵဥပေဒ ၁၃၆(ခ) တိုက့ို 

ကိုဵကာဵပပီဵ ၆ လပိုင်ဵ ၂၀၂ဝ မှာ လုပ်ခလစာရဲ့ ၄၀ 

ရာခိုင်နှုန်ဵေပဵရန် ဆုဳဵခဖတ်ထာဵမှု ရိှပါသည်။  

 ကိုဗစ်ကာလတွင် အစိုဵရမူဝါဒမျာဵ နိုင်ငဳသာဵ 

တိုင်ဵလိုက်နာရန် ထုတ်ခပန်ချက်မျာဵအာဵလုဳဵသည် 

အေကကာင်ဵအရာ မရှင်ဵလင်ဵသညဴ်အတွက် ခပည်သူမျာဵ 

အတွက် နာဵလည်လိုက်နာရန် ခက်ခဲမှုမျာဵရှိပါသည်။ 

အေစာပိုင်ဵတွင် အချနိ်နှင်ဴတေခပဵညီ မလုပ်နိုင်မှုေကကာငဴ် 

ကကန့်ကကာမှုမျာဵရိှခဲဴသည်။ အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် 

သီဵသန့်ထုတ်ခပန်ချက်မျာဵရှိေသာ်လည်ဵ စက်ရုဳမျာဵကို 

စစ်ေဆဵခခင်ဵတွင် ထိေရာက်ေသာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာ 

မျာဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်မှုမျာဵ အာဵနည်ဵခဲဴသည်ဟု အလုပ် 

သမာဵအေရဵေဆာင်ရွက်သူမျာဵက ေခဖကကာဵခဲဴသည်။  

 ကန့်သတ်ချက်မျာဵတွင် အကုန်လုဳဵခခုဳ၍ချမှတ် 

ထာဵေသာ်လည်ဵ စက်ရုဳအလုပ်ရုဳတိုင်ဵရိှ လုပ်ငန်ဵခွင်တိုင်ဵ 

တွင် လိုက်နာေနခခင်ဵမျာဵမရိှကကပါ။ မည်သညဴ်အချက် 

မျာဵသည် အာဵလုဳဵနှင်ဴသက်ဆိုင်သခဖင်ဴ အကုန်လုဳဵ 

လိုက်နာရမည်၊ မည်သည်အချက်မျာဵသည် သက်ဆိုင်ရာ  

စက်ရုဳ သ့ုိမဟုတ် ပမို့နယ်မှ အလုပ်သမာဵမျာဵသာ 

လိုက်နာရမည် စသည်မျ ို ဵ သတ်မှတ်ထာဵမှု မရိှေသာ 

၆.၂။ မူဝါဒမျောဵ အေပါ် ထင်ပမင်ယူဆမှုမျောဵ 

ရုပ်ပုဳ ၆။ လှိုင်သာယာမမိုနယ်ရိှ အလုပ်သမာဵရုဳဵ 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

ေကကာင်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵအေနခဖငဴ် သက်ဆိုင်ရာပမို့နယ် 

အလိုက် လုပ်ေဆာင်ေနရပုဳခခင်ဵ မတူညီကကေပ။  အထူဵ 

ကန့်သတ်ချက်မျာဵအေနခဖငဴ် ပိုဵေတွ့သညဴ်လူနာမျာဵကို 

စက်ရုဳမျာဵတငွ် ပိုမိုစည်ဵကကပ်ကန့်သတ်မှုမျာဵ ရှိေနပါ 

သည်။ သ့ုိေသာ် အစိုဵရ၏ ထိေရာက်ေသချာေသာ 

ကာကွယမ်ှု ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵမှာ ေလျာဴနည်ဵေနသည်ဟု 

အလုပ်သမာဵ အမျာဵစုက ယူဆေနကကသည်။  

 လူစုလူေဝဵကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်၍ ကုိဗစ်ဒုတိယ 

လှိုင်ဵအတွင်ဵ နည်ဵပါဵမှုရိှပပီဵ ပထမလှိုင်ဵတွင် ဆန္ဒခပမှု 

အချ ို ့ ရိှခဲဴသည်။ ပထမလှိုင်ဵအတွင်ဵ ၅ ေယာက်နှငဴ် 

အထက် မစုရခခင်ဵ၊ ညမထွက်ရေသာအမိန့်ကဲဴသ့ုိ ထုတ် 

ခပန်ခခင်ဵမျာဵသည် အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် အလုပ် 

အခပန်အချနိ်မျာဵ ေနာက်ကျ၍ ခပန်ရေသာအချနိ်မျာဵ 

အချနိ်ပိုဆင်ဵရေသာအချနိ်မျာဵတွင် အခက်အခဲရိှေစ 

ခဲဴသည်။ အချ ို ့ေသာ ၂၄ နာရီ အဆိုင်ဵလိုက် ဆင်ဵရေလဴ 

ရိှေသာ အလုပ်မျာဵ၊ စက်ရုဳမျာဵတွင် လူေလျှောဴမှုမျာဵ ပိုမို 

မျာဵခပာဵလာခဲဴသည်။  

ရုပ်ပုဳ ၇။ ေရွေဵေကာက်ပွဲမဲဆွယ်ကာလအတွင်ဵ အလုပ်သမာဵမျောဵ 
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ကိုဗစ်ေခါ်သဳ 

  ၆.၂.၁။ ေဒသန္တရအမိန့်မျောဵ 

 ေဒသန္တရအမိန့်မျာဵေကကာင်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵ 

ထိခိုက်မှုမျာဵသည် ေဒသန္တရအစိုဵရနှင်ဴ ခပည်ေထာင်စု 

အစိုဵရကကာဵ သတင်ဵအချက်အလက် ချတိ်ဆက်မမိေသာ 

ေကကာင်ဴ စက်ရုဳခပန်ဖွင်ဴသညဴ်အချနိ် ခပန်လာရမလာဵ၊ 

မလာရဘူဵလာဵ၊ စက်ရုဳမျာဵ ခပန်ဖွင်ဴမည်၊ မဖွင်ဴမည်ကို 

တိကျစွာ မသိရိှေသာေကကာင်ဴ စက်ရုဳမျာဵက ၎င်ဵတို့ 

အဆင်ေခပသလို ေဆာင်ရွက်ေနကကခခင်ဵ၊  ပိတ်ရက်ရှည် 

သကကေန်အပပီဵ ဧပပီလ ၂၁ ရက်တွင် နယ်မှခပန်လည် 

ဝင်ေရာက်လာသူမျာဵအတွက် ေဆဵေထာက်ခဳချက်၊ 

ေနထိုင်မှုေထာက်ခဳချက်မျာဵ ယူရမည်၊ မယူရမည်ဆို 

သည်ကို ရှင်ဵလင်ဵေသာလမ်ဵညွှန်မှုမျာဵ မရိှခခင်ဵ 

တိုေ့ကကာင်ဴ ေထာက်ခဳချက်မျာဵကို ေတာင်ဵသညဴ်ေနရာ 

မျာဵမှတာင်ဵ၍ မေတာင်ဵသညဴ်ေနရာမျာဵကမေတာင်ဵ 

ေသာ အခဖစ်မျာဵေတွ့ကကုဳကကရသည်။ တချ ို ့သည် 

အေဆာင်ခပန်ဝငခ်ွင်ဴ မရေတာဴသညဴ်အထိ ခဖစ်ကကရပပီဵ 

လမ်ဵေပါ်အိပ်ရသညဴ်အေခခအေန ကကုဳခဲဴရသညဴ် အလုပ် 

သမာဵမျာဵလည်ဵ ရိှေပသည်။ သကကေန်ကာလတွင် 

ရန်ကုန်မှ ဇာတိရပ်ရွာသ့ုိ ခပန်ချနိ်တွင် သတ်မှတ်ေနရာ၌ 

အသွာဵအလာကန့်သတ်မှု ၁၄ ရက် ဝင်ရပပီဵ ကွာရန်တင်ဵ 

ရက်မခပညဴ်ပါက ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ေရဵအဖွဲ့က ေထာက်ခဳ 

ချက်လက်မှတ် ထုတ်မေပဵခခင်ဵ အဆိုပါလက်မှတ် မပါဝင် 

ပါက အေဆာင်မှ လက်မခဳသညဴ်အတွက် အလုပ်သမာဵ 

မျာဵ ေနစရာ အခက်ကကုဳေနရသည်မျာဵ ရိှပါသည်။ စက်ရုဳ 

မျာဵပိတ်ရမညဴ်အမိန့်သည် အနီဵကပ်မှသာထွက်၍ နယ် 

တွင် သီဵခခာဵ ၁၄ ရက်ေနခဲဴေကကာင်ဵ လက်မှတ်ပါမှသာ 

အေဆာင်မျာဵကခွင်ဴခပုခခင်ဵတို့ေကကာင်ဴ နယ်မှအလုပ် 

သမာဵမျာဵ ရန်ကုန်တွင်ေနေရဵ အခက်ကကုဳေနခဲဴရသည်။ 

အထူဵသခဖင်ဴ ရခိုင်တွင် ခပန်လည်ခဖစ်ပွာဵေသာ ဒုတိယ 

လှိုင်ဵသည် ရခိုင်လူမျ ို ဵ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ လူမှုအသုိင်ဵ 

အဝန်ဵအေပါ် ထိခိုက်ရိုက်ခတ်မှုမျာဵ ရိှေနပပီဵ ဖယ်ကျဉ်ခဳရ 

မှုမျာဵ ရိှသည်ကို အမျာအခပာဵ ေတွ့ရိှရသည်။ ယခုကိုဗစ် 

ဒုတိယလှိုင်ဵတွင် ၂၀၂၀ အေထွေထွ ေရွဵေကာက်ပွဲ 

စတင်သည်မို့ မဲဆွယ်လျှေင် အမျာဵစုပါဝင်ေသာ အလုပ် 

သမာဵလူတန်ဵစာဵကို မဲထညဴ်ရန် အလုပ်သမာဵအခွငဴ် 

အေရဵမျာဵ ထညဴ်သွင်ဵစည်ဵရုဳဵမှုမျာဵ ရိှေသာ်လည်ဵ လက်ရှိ 

အချနိ်အတွင်ဵ တိကျေသချာေသာ မူဝါဒချမှတ်ခခင်ဵမျာဵ 

ထက် ချနိ်ဆေနေသာ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵကိုသာ ေတွ့ကကုဳ 

ေနရေပသည်။  

 ကိုဗစ်ကာလ ေဒသန္တရထုတ်ခပန်ေကကခငာချက် 

မျာဵေကကာငဴ် အလုပ်သမာဵမျာဵမှာ   

OT ဆင်ဵရေသာသူမျာဵ၊ ညဆိုင်ဵဆင်ဵရသူမျာဵ အတွက် ညခပန်သွာဵေရဵလာေရဵခက်ခဲခခင်ဵ၊  

သမဂ္ဂမျာဵ အလုပ်အခပန် အစည်ဵအေဝဵမျာဵညနက်တဲဴအထိလုပ်လို့ မရေတာဴခခင်ဵ၊  

စက်ရုဳအေရာင်ဵအာဵကျဆင်ဵသွာဵေသာေကကာင်ဴ အလုပ်ေလျှောဴမှုမျာဵ ပိုမိုမျာဵခပာဵလာခခင်ဵ၊  

အစိုဵရထုတ်ခပန်ချက်မျာဵေနာက်ကျေနခခင်ဵေကကာငဴ် အလုပ်သမာဵမျာဵ လိုက်နာရသည်မှာ ခပင်ဆင်ချနိ်မရ၊ အဆင်မေခပ 

ခဖစ်ေနခခင်ဵ၊ 

 လူစုလူေဝဵမလုပ်ရအမိန့်ေကကာင်ဴ စုေပါင်ဵဆန္ဒခပမှုမျာဵကိုဖမ်ဵဆီဵလာခခင်ဵ၊  

ပိတ်ရက်နယ်ခပန်သွာဵသညဴ်သူမျာဵရန်ကုန်ခပန်ဝင်၍မရတာမျာဵ ကကုဳေနရခခင်ဵ၊  

မတရာဵအလုပ်ထုတ်ခဳရခခင်ဵမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵအခွင်ဴ အေရဵ ချ ို ဵေဖာက်ခဳရမှုမျာဵကိုလည်ဵ ေဒသန္တရအမိန့် ေကကာင်ဴ 

စုေပါင်ဵေတာင်ဵဆိုခွင်ဴ မရေတာဴခခင်ဵ၊  ေတာင်ဵဆိုေသာ သပိတ်ပဖိုခွဲခဳရခခင်ဵ  
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

မျာဵ  ရိှေနသည်ဟု ေဖာ်ခပကကသည်။   

ကျန်ဵမာေရဵ ေထာက်ခဳစာယူရာတွင် အဆင်မေခပမှုမျာဵရိှေနခခင်ဵ၊  

နှာေခါင်ဵစည်ဵ (Mask) ေဈဵကကီဵ၍ မဝယ်နိုင်၊ စက်ရုဳကလည်ဵထုတ်မေပဵေသာေကကာငဴ် မျက်နှာဖုဳဵ မတပ်လျှေင် 

ဖမ်ဵခဳရမည်ကို ေကကာက်လန့်ေနရခခင်ဵ၊  

လမ်ဵမျာဵပိတ်ထာဵေသာေကကာင်ဴ သွာဵရလာရသည်မှာ ကကန့်ကကာေနခခင်ဵ၊  

ဖယ််ရီ မျာဵအာဵ ကိုဗစ်အေကကာင်ဵခပ၍ လုပ်ငန်ဵရှင်မှ စီစဉ်မေပဵေတာဴခခင်ဵ 

ရုပ်ပုဳ ၈။ လှိုင်သာယာ မမို့နယ်အတွင်ဵ ေရွေဵေကာက်ပွဲအတွက် ကိုယ်စာဵလှယေ်နရာနှငဴ် ရေိုင်တိုင်ဵရင်ဵသာဵဝန်ကကီဵေနရာ 

မဲဆွယ်  ပိုစတာမျောဵေအာက်မှ အလုပ်သမာဵမိန်ဵကေလဵတစ်ဦဵ  
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ကိုဗစ်ေခါ်သဳ 

 အလုပ်သမာဵေရဵရာမူဝါဒအရ အလုပ်သမာဵမျာဵ 

စိုဵရိမ်မှုမျာဵရှိသကဲဴသ့ုိ လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵဘက်မှလည်ဵ စိုဵရိမ် 

ပူပန်မှုမျာဵလည်ဵ ရှိေပသည်။ လုပ်ငန်ဵမျာဵကိုလည်ဵ 

လည်ပတ်ေနေစချင်သူမျာဵ ရိှသလို၊ ေရာဂါပိုဵကူဵစက်မှု 

ေကကာင်ဴ ပိတ်ေစချင်သူမျာဵလည်ဵ ရိှေပသည်။ သ့ုိေသာ် 

တိကျေသချာသညဴ် သတင်ဵအချက်အလက် မရိှေသာ 

ေကကာင်ဴ ဆုဳဵခဖတ်ချက်ချသညဴ်ေနရာမှာ အခက်အခဲမျာဵ 

ပိုရိှေနခဲဴသည်။ အစိုဵရ၏ သတင်ဵအချက်အလက်စီဵဆင်ဵမှု 

သည် လက်ရိှေအာက်ေခခတွင် အုပ်ချုပ်စီမဳေနေသာ 

အစိုဵရဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ၊ အလုပ်သမာဵမျာဵ 

နှင်ဴ အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵဆီသ့ုိ တိုက်ရိုက်စီဵဆင်ဵမှုမရှိ 

ေသာေကကာင်ဴ အချနိ်တိုအတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေနရ 

သည်မှာ အမှန်အမှာဵမသိပဲ မှန်ဵဆေဆာင်ရွက်ေနရသကဲဴ 

သုိ ခဖစ်ေပါ်ေနသည်။ အချ ို ့ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ၊ 

အမိန့်မျာဵသည် လူမှုမီဒီယာမျာဵေပါ်မှသာ သိရိှရေသာ 

ေကကာင်ဴ သတင်ဵတိကျမှု၊ ေဆာင်ရွက်မှု၊ လိုက်နာရန် 

လိုအပ်မှုတိုမ့ှာ မေသချာသကဲဴသ့ုိ တစ်ရက်ထုတ်ခပန်ေသာ 

အမိန့်ကိုေနာက်ေန့ခပန်ဖျက်သိမ်ဵသညဴ် ကိစ္စရပ်မျာဵလည်ဵ 

ရိှေနသည်။ ထို့ေကကာင်ဴ တိကျေသချာေသာ ကာလတခုထိ 

ေရရှည်လိုက်နာနိုင်မညဴ် မူဝါဒမျာဵချမှတန်ိုင်ရန် လိုအပ်ေန 

ပါသည်။ 

 အလုပ်သမာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ အလုပ်သမာဵ 

ေရဵ ေဆာင်ရွက်ေနသညဴ် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵက 

မူလကတည်ဵက ဇန်နဝါရီလဆန်ဵတွင်တစ်ကကိမ်၊ မတ်လ 

၃၁ရက်ေန့တွင်တစ်ကကိမ် သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရနှင်ဴ တိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵ ဝန်ကကီဵချုပ်ဆီသ့ုိ ရပ်နာဵရန် တင်ခပထာဵပါ 

သည်။ ဇန်နဝါရီလဆန်ဵတွင် ကုန်ကကမ်ဵခပတ်သညဴ် 

အေကကာင်ဵခပချက်ေပဵ၍ အလုပ်ထုတ်ခဳရခခင်ဵ၊ ဧပပီလ 

၁၉ရက်ေန့မှာထုတ်ခပန်သညဴ် ကျန်ဵမာေရဵနဲ့ အာဵကစာဵ 

ဝန်ကကီဵဌာန၏ အမိန့် ညွှန်ကကာဵချက်ကို ကိုဵကာဵ၍ 

အလုပ်သမာဵလူဝင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴ ခပည်သူ့အင်အာဵ 

ဝန်ကကီဵဌာနမှ စက်ရုဳမျာဵကိုစီစစ်ပပီဵမှသာ ဖွင်ဴရန် တင်ခပ 

ေသာ်လည်ဵ ေသချာစီစစ်မှုမရှိဘဲ ဖွင်ဴသညဴ်စက်ရုဳမျာဵ 

လည်ဵ မျာဵေနခဲဴသည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။   

 လူမှုဖူလုဳေရဵအေထာက်အပဳဴကို မရသညဴ်သူမျာဵ 

လည်ဵ ရိှေနေကကာင်ဵ အလုပ်သမာဵတစ်ဦဵ၏ ေခပာဆိုချက် 

အရ သိရပါသည်။ ထို့အခပင် အစိုဵရမှ နွမ်ဵပါဵသူမျာဵ 

အတွက် သီဵသန့်ေထာက်ပဳဴသညဴ် တစ်အိမ်ေထာင်ကို 

ဆန်၊ဆီ၊ဆာဵနှင်ဴ  ၂ေသာင်ဵကျပ်ေထာက်ပဳဴမှုလည်ဵ ရရှိမှု 

မရိှပါ။ သတ်မှတ်ချက်အရ အလုပ်သမာဵမျာဵသည် 

အလုပ်လက်မဲဴစာရင်ဵထဲ မပါဝင်သညဴ်အတွက် အခွငဴ် 

အေရဵမျာဵ ဆုဳဵရှုဳဵသွာဵခခင်ဵမျ ို ဵမျာဵလည်ဵ ရိှပါသည်။ 

ဥေရာပသမဂ္ဂ၏ (CMP) အထည်ချုပ် (ဖိနပ်၊အိတ်) 

လုပ်ငန်ဵမျာဵမှ အလုပ်ခပုတ်သွာဵသူမျာဵအာဵ ေထာက်ပဳဴ 

ေကကဵေပဵတာမှာလည်ဵ သမဂ္ဂရှိသူမျာဵ၊ ကကာဵထဲမှ အကျ ို ဵ 

ေဆာင်ေပဵသညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ သိသူမျာဵသာ ရရိှခဲဴ 

ေသာေကကာင်ဴ ထိခိုက်ခဳစာဵရေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵ 

အာဵလုဳဵ ရရိှခဲဴသည် မဟုတ်ပါ။  

 ကိုဗစ်ကာလတွင် အစိုဵရ၏မူဝါမျာဵေကကာငဴ် 

အလုပ်သမာဵမျာဵမှာ လုပ်ခလစာ ခဖတ်ေတာက်ခဳရခခင်ဵ၊ 

ကျန်ဵမာေရဵအကာအကွယမ်ဲဴခခင်ဵ၊ အစိုဵရက Stay-at-

Home အိမ်တွင်ေနရန်ေခပာေသာ်လည်ဵ အလုပ်ကိုသွာဵ 

ေနရခခင်ဵ၊ အလုပ်ရပ်လိုက်လျှေင် လုပ်ခလစာမရခခင်ဵ၊ 

ခဖတ်ေတာက်ခဳရခခင်ဵ၊ ထို့အခပင ် လူမှုဖူလုဳေရဵေကကဵ 

လစာ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်ဵေပဵရန် ညွှန်ကကာဵထာဵေသာ်လည်ဵ 

 ၆.၂.၂ အလုပ်သမာဵေရဵရာမူဝါဒ 

၆.၂.၃။ လူမှုဖူလုဳေရဵ 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

ရုပ်ပုဳ (၃) ၂၀၁၉ ပဋိပက္ခပဖစ်ပွာဵေနေသာ ရေိုင်စစ်ပွဲအတွင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵနှိပ်စက်ေဳရေသာ အရပ်သာဵတစ်ဦဵ  

ရုပ်ပုဳ (၉)။ တိုင်ဵအစိုဵရအဖွဲ့၏ လူမှုဖူလုဳေရဵ အကျေုဳဵမဝင်ေသာ အလုပ်သမာဵမျောဵအာဵ 

ေထာက်ပဳဴေ ကဵေပဵမညဴ်အေ ကာင်ဵ ညွှန် ကာဵေျေက်  
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ကိုဗစ်ေခါ်သဳ 

 ၆.၂.၄။ အလုပ်သမာဵမျောဵ စုေပါင်ဵေတာင်ဵဆုိမှု 

  အလုပ်သမာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည် ကိုဗစ် 

အေခခအေနအေပါ်မူတည်၍ အခမင်မတူကကသည်မျာဵ 

လည်ဵရိှသည်။ အထူဵသခဖငဴ် သမဂ္ဂရှိေသာ ပမို့နယ်၊ 

အလုပ်ရုဳမျာဵတွင် အလုပ်သမာဵရပိုင်ခွငဴ် ပိုမိုသိရှိ 

ေတာင်ဵဆိုခဳစာဵခွငဴ်ရိှပပီဵ သမဂ္ဂအာဵမေကာင်ဵေသာ 

ပမို့နယ်၊ စက်ရုဳမျာဵတွင် လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵမှ အလုပ်သမာဵ 

ဥပေဒပါ ရပိုင်ခွင်ဴမျာဵကို လျစ်လျုရှု၍ ကိုဗစ်ကို ဦဵတည် 

အသုဳဵခပုကာ ဥပေဒချ ို ဵေဖာက် ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵရိှသည်။ 

ရင်ဵနှီဵခမှပ်နှဳမှုနှင်ဴပတ်သက်၍ အစိုဵရဘက်မှ စိုဵရိမ်မှု 

ခဖစ်ေပါ်ေနခခင်ဵေကကာင်ဴ အလုပ်ရှင်ဘက်ကို ပိုမို အေလဵ 

သာေနသည်ဟု ရှုခမင်ကကသည်။ အထူဵသခဖင်ဴ အလုပ်ရှင် 

ဥပေဒချ ို ဵေဖာက်ေသာေကကာငဴ် တိုင်လျှေင် အချနိ်ကကန့်ကကာ 

၍ ဆန္ဒခပလျှေင်မူ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ဥပေဒ၊ ပငိမ်ဵစုစီ 

ဥပေဒတို့ေပါင်ဵပပီဵ ချက်ချင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵ ထိန်ဵသိမ်ဵမှုမျာဵ၊ 

တရာဵစွဲမှုမျာဵ လုပ်ေဆာင်ခခင်ဵသည် အလုပ်သမာဵမျာဵ 

အတွက် မိေအဵနှစ်ခါနာအခဖစ် ေရာက်ရှိေနေပသည်။  

 အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာန၏ အခန်ဵကဏ္ဍသည် 

လက်ရိှအချနိ်၌  ခင်ဵချက်မျာဵရိှေနပါသည်။ လူမစုေစချင် 

ခခင်ဵ၊ ဆန္ဒခပမှုမျာဵ မလုပ်ေစချင်ခခင်ဵမျာဵ ရိှေသာ်လည်ဵ  

အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ အခက်အခဲမျာဵကို လူစုလူေဝဵ 

မခဖစ်ခင ် ေခဖရှင်ဵခခင်ဵ၊ ညှိနှိုင်ဵေပဵခခင်ဵ အစရိှသည်ခဖငဴ် 

ကကာဵဝင်ေဆာင်ရွက်ေပဵနိုင်ေသာအေခခအေန ေတွရိှေသာ် 

လည်ဵ ယခုကာလတွင် အလုပ်သမာဵမျာဵ ဆန္ဒခပသည်နှငဴ် 

ဖမ်ဵဆီဵ ထိန်ဵသိမ်ဵမှုမျာဵ လုပ်ေဆာင်ခခင်ဵခဖင်ဴ အလုပ် 

သမာဵအခွင်ဴအေရဵ ေတာင်ဵဆိုမှုမျာဵအာဵ သဘာဝေဘဵ 

အန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵဥပေဒကို အသဳုဵချပပီဵ နှိပ်ကွပ်ေန 

သညဴ်သေဘာအသွင် ေဆာင်ေနပါသည်။ အလုပ်သမာဵ 

မျာဵဘက်မှလည်ဵ စီစဉ်ပပီဵလူစုခခင်ဵမျ ို ဵမရိှ၍  အလုပ်၏ 

လိုအပ်ချက်ေကကာင်ဴ စုရသည်ကို လိုအပ်ချက်ကို ေကာင်ဵ 

မွန်ေအာင် ေခဖရှင်ဵမှုမရိှဘဲ အလုပ်သမာဵမျာဵကို အခပစ် 

ပုဳချ၊ ဖမ်ဵဆီဵ ခခင်ဵမျ ို ဵ ရိှေနပါသည်။ ဘာသာေရဵေကကာငဴ် 

ကိုဗစ်ေရာဂါကူဵစက်ေစခဲဴေသာ ေဒဵဗစ်လာဵအမှုတွင် 

ေရာဂါကူဵစက်ေစေသာေကကာင်ဴ တရာဵစွဲခခင်ဵခဖစ်ပပီဵ  လူစု 

လူေဝဵေကကာင်ဴ ေရာဂါကူဵစက်မှုမရိှေစခဲဴေသာ အလုပ် 

သမာဵမျာဵကို သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵဥပေဒ 

မူဝါဒသဳုဵပပီဵ တရာဵစွဲဆိခုခင်ဵသည် အကျ ို ဵအေကကာင်ဵမခိုင် 

လုဳပဲ တရာဵစွဲကဲဴသ့ုိ ခဖစ်သွာဵပါသည်။ ပညာေပဵသေဘာ 

မျ ို ဵ တရာဵစွဲသည်ဆိုသည်ကိုလည်ဵ တရာဵရုဳဵမှ သိရိှပါ 

သည်။ ခပစ်ဒဏ်မှာ ေထာင်ဒဏ်ကျခခင်ဵမျ ို ဵမရိှဘဲ ေငွဒဏ် 

ချမည်ကိုလည်ဵ သိရိှပါသည်။ စွပ်စွဲခဳရသညဴ်အေပါ်တွင် 

ခပန်လည် ေချပခွငဴ်ရိှရန် လိုအပ်ပါသည်။ ေနာက်ဆုဳဵအေခဖ 

အချ ို ့မှာ ၂ေသာင်ဵဝန်ဵကျင်သာ ရရိှ၍ လုဳဵဝမရရိှသူမျာဵ 

လည်ဵ ရိှေနပါသည်။ နှာေခါင်ဵစည်ဵ (Mask) တပ်ရန် 

ေခပာရာတွင်လည်ဵ တစ်ေန့လုပ်မှ တစ်ေန့စာဵရေသာ 

ဝင်ေငွ ၄၈၀၀ သာရရိှသညဴ် အလုပ်သမာဵထုအတွက် 

ပထမလှိုင်ဵတွင် တစ်ခုကို ၅၀၀ မှ ၈၀၀ အထိ 

ကကီဵခမငဴ်ခဲဴေသာ နှာေခါင်ဵစည်ဵ (Mask) မျာဵ တပ်ရန် 

အဆင်မေခပသကဲဴသ့ုိ စက်ရုဳမျာဵတင်ွလည်ဵ လုဳေလာက် 

ေသာ နှာေခါင်ဵစည်ဵ (Mask) မျာဵ ထာဵရိှေပဵရန်အတွက် 

တိကျေသာ ညွှန်ကကာဵချက်မရိှသညဴ်အခပင ် နှာေခါင်ဵစည်ဵ 

(Mask) မတပ်သညဴ်သူမျာဵကို ေဒသန္တရအုပ်ချုပ်သူမျာဵက 

ဒဏ်ေငွေဆာင်ခိုင်ဵမှုမျာဵရိှေနသည်က မူဝါဒေရဵရာ 

ရှုပ်ေထွဵမှုမျာဵ ခဖစ်ေစပါသည်။  ကိုဗစ်ကာလတွင် 

အစိုဵရမှေပဵသညဴ် လူမှုဖူလုဳေရဵစရိတ်သည် လက်ေတွ့ 

တွင် စာဵမေလာက်ပဲ ပုဳမှန်ရှင်သန်ခွင်ဴလစာ ရိှမှသာ 

အဆင်ေခပေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵခဖစ်သညဴ်အတွက် လူမှု 

ဖူလုဳေရဵေထာက်ပဳေကကဵ ရရှိရုဳမျှေခဖငဴ် ရှင်သန်ရန် အခက် 

အခဲမျာဵရိှေနဆဲခဖစ်သည်။  
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

မေရာက်ခင်ကတည်ဵမှ ပညာေပဵကာလဟု ဆိုေသာ် 

လည်ဵ တရာဵရုဳဵမျာဵမှ ေငွဒဏ်ချမှတ်ခခင်ဵ၊ အခပစ်ရိှသည် 

ဟု ဝန်ခဳခိုင်ဵခခင်ဵမျာဵသည် အလုပ်သမာဵမျာဵအေနခဖငဴ် 

တရာဵမျှေတမှုမရိှဟု ခဳစာဵေနကကရပါသည်။  

 ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵရှင် ပျက်ကွက်မှု 

မျာဵအာဵ ဥပေဒအရ ေတာင်ဵဆိုမှုမျာဵရိှေသာ်လည်ဵ 

အေရဵယူေပဵမှု မရိှေသာေကကာင်ဴ တရာဵဥပေဒအတိုင်ဵ 

ခုဳေကာင်စီကို တင်ေစချင်ကကပါသည်။ သ့ုိေသာ် အလုပ် 

သမာဵမျာဵသည် တရာဵစွဲေပဵပါရန် ေတာင်ဵဆိုေသာ်လည်ဵ 

အခက်အခဲခဖစ်ေနသည်ဟု သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရ ဌာနမျာဵ 

က ခပန်လည်ေခပာကကာဵမှုမျာဵ၊ အရပ်ဖက်တရာဵရုဳဵမှလည်ဵ 

အလုပ်သမာဵကိစ္စနှငဴ် ပတ်သတ်လာလျှေင် လက်ခဳဖို့ 

ခက်ခဲသညဴ်အတွက် ခုဳေကာင်စီတိုင်ကကာဵရန်သာ ေခဖကကာဵ 

မှုမျာဵေကကာငဴ် အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် မည်သညဴ် 

အကာအကွယ်မျှေ မရရိှခဖစ်ေနပါသည်။ ရန်ကုန်ပမို့ရှိ 

စက်ရုဳမျာဵတငွ် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယေ်ရဵဆိုင်ရာ စည်ဵ 

ကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီပါက ခပန်လည် 

ဖွင်ဴလှစ်ခွင်ဴခပုေန၍ စက်ရုဳေတာ်ေတာ်မျာဵမျာဵ ခပန်လည် 

ဖွင်ဴလှစ်ေနပပီခဖစ်သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ပျနဳှဳ့ခဖစ်ပွာဵ 

ေနမှုေကကာင်ဴ စက်ရုဳမျာဵပိတ်ထာဵရ၍ စက်ရုဳမျာဵမှာ 

ခပည်ပေအာ်ဒါမျာဵ အချနိ်မီေပဵနိုင်ခခင်ဵမရိှေသာေကကာငဴ် 

လုပ်သာဵအမျာဵအခပာဵမှာလည်ဵ လုပ်ခလစာ အခက်အခဲ 

မျာဵ ကကုဳေတွ့ခဲဴရသည်။ အချ ို ့စက်ရုဳမျာဵတွင် လစာ ၂၀% 

ေလျှောဴ၍ ခပဿနာခဖစ်ကကခခင်ဵမျာဵလည်ဵရိှပါသည်။ စက်ရုဳ 

တွင် တရာဵဝင်စာထုတ်၍  စက်တင်ဘာမှစ၍ ဒီဇင်ဘာ 

နှစ်ကုန်အထိ သတ်မှတ်ထာဵေသာ်လည်ဵ ကိုဗစ်-၁၉ 

ကူဵစက်ေရာဂါထပ်တိုဵလျှေင် ေနာက်ထပ် စာထုတ်မည်ခဖစ် 

ေကကာင်ဵ လုပ်ရဲေခပာရဲလာကကပါသည်။ အလုပ်သမာဵ 

ဥပေဒကို ေခပာင်ေခပာင်တင်ဵတင်ဵ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵကို 

လုပ်ေဆာင်ေနကကသည်ကို မျာဵေတွ့ရိှရသည်။  သက်ဆိုင် 

ရာအလုပ်သမာဵရုဳဵသ့ုိ တိုင်ကကာဵလျှေင်လည်ဵ ထိေရာက်စွာ 

ေဆာင်ရွက်ေပဵခခင်ဵ မရိှပါ။   

ရုပ်ပုဳ ၁၀။ ဖယ်ရီကာဵ အကကိုအပို့ကို ေစာင်ဴေန ကေသာ အလုပ်သမာဵမျောဵ  
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ကိုဗစ်ေခါ်သဳ 

 ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ ဖွင်ဴလှစ်ေသာ စက်ရုဳမျာဵ 

တွင် ကျန်ဵမာေရဵစီစစ်မှုမျာဵနဲ့အတူ လက်ေဆဵရည် ၊ 

နှာေခါင်ဵစည်ဵ ( Mask)၊ ေဆဵရည်လိုက်ခဖန်ဵမှုမျာဵ 

ရိှသကဲဴသ့ုိ အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵသည်လည်ဵ Zoom 

Meetingမျာဵ viberမျာဵ၊  messenger groups 

မျာဵမှတစ်ဆင်ဴ အသိပညာေပဵခခင်ဵမျာဵ ရိှပါသည်။ 

သ့ုိေသာ် ထိုခပင်ဆင်မှုမျာဵသည် စက်ရုဳတင်ွ လုဳလုဳ 

ေလာက်ေလာက်မရိှပါ။ MASKမျာဵ လက်သန့်ေဆဵမျာဵ 

ထာဵရှိရန် ချမှတ်ထာဵတာမျာဵကိုလည်ဵ အလုပ်ရှင်မျာဵ 

အေနခဖင်ဴ စစ်ေဆဵမညဴ်အချနိ်တွင်သာ လုပ်ေဆာင်ခပသ 

ထာဵ၍ ကျန်သညဴ်အချနိ်မျာဵတွင် ဂရုစိုက်မှု မရိှခခင်ဵမျာဵ 

ေတွ့ေနရပါသည်။ တိုင်ေသာအခါတွင်လည်ဵ ခပန်လည် 

အေရဵယူမှု မရိှပါ။  

 စက်ရုဳမျာဵတငွ် ကိုဗစ်ကာကွယေ်ရဵညွန်ကကာဵ 

ချက်မျာဵ ထွက်ေသာ်လည်ဵ စက်ရုဳမျာဵသည် လိုက်နာ 

ေယာင်ေဆာင်၍  ၆ ေပအကွာထာဵခခင်ဵ၊ နှာေခါင်ဵစည်ဵ

(M a s k )တပ်ခိုင်ဵခခင်ဵ၊ လက်ေဆဵရည်မျာဵထာဵရိှခခင်ဵ 

စသည်တို့ကို  အစိုဵရ လာစစ်ေသာအချနိ်မှာသာ စက်ရုဳမှ 

ခပငဆ်င်ထာဵပပီဵ တကယ်တမ်ဵ ေရရှည်လုပ်ေဆာင်ရေသာ 

အချနိ်တွင် လုဳေလာက်မှုအဆင်ေခပမှုမရိှကကပါ။ နှာေခါင်ဵ 

စည်ဵ (Mask) တစ်ခုကို တစ်ပတ်သဳုဵခိုင်ဵခခင်ဵ လက်ေဆဵ 

ဆပ်ခပာ မလုဳေလာက် မရိှေတာဴခခင်ဵမျာဵ ရိှလာပါတယ်။ 

အလုပ်ခွင်ထဲတွင် ၆ေပ ခွာထာဵေသာ်လည်ဵ  ဖယ်ရီစီဵ 

ေသာအခါ စုခပုဳေနကကရပပီဵ ပုဳမှန်အတိုင်ဵ ကကပ်ညပ်ေနခခင်ဵ 

မျာဵ ခဖစ်ေနပါသည်။ သ့ုိေသာ် ထိုအရာမျာဵအေပါ်တွင် 

ေသချာစီစစ်အေရဵယူေပဵခခင်ဵ၊ ပိုေကာင်ဵေအာင် ေဆာင် 

ရွက်ေပဵခခင်ဵမျ ို ဵ မရိှပါ။  အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာနအေန 

ခဖငဴ်လည်ဵ  ထိထိေရာက်ေရာက်ေဆာင်ရွက်ေပဵေနခခင်ဵ 

မရိှပါ။ 

 နိုင်ငဳေတာ်မှ ညွှန်ကကာဵချက် ထုတ်ခပန်သညဴ် 

ရုပ်ပုဳ ၁၁။ ပမန်မာ စက်ရုဳလုပ်ငန်ဵေွင်တစ်ေု 

၆.၃။ ကုိဗစ်ကာလ လုပ်ငန်ဵေွင်အေပေအေန 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

အချနိ်တွင် ကိုက်ညီေအာင်လိုက်လုပ်၍ ကျန်သညဴ်အချနိ် 

တွင် စီစဉ်ေပဵခခင်ဵ မရိှပါ။ ေနာက်မှတစ်ဆငဴ် ကကီဵကကပ် 

စစ်ေဆဵေပဵခခင်ဵလည်ဵ မေတွ့ရိှရပါ။ အေရဵယူေဆာင် 

ရွက်ခခင်ဵမျ ို ဵလည်ဵ မရိှေသာေကကာင်ဴ ဟန်ခပလုပ်ေဆာင်မှု 

ပုဳစဳသာခဖစ်ေနပါသည်။ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် 

အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာန၏ ပူဵေပါင်ဵလုပ်ေဆာင်မှုမျာဵက 

လည်ဵ အရမ်ဵအာဵနည်ဵပါသည်ဟုေခပာဆိုခဲဴကကသည်။ 

အစိုဵရက စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်နှင်ဴ ကိုက်ညီေသာ 

စက်ရုဳမျာဵကို ခပန်လည်ဖွင်ဴလှစ်ခွင်ဴေပဵသည်ဆိုေသာ် 

လည်ဵ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် အခပညဴ်အဝကိုက်ညီမှုမရိှဟု 

အလုပ်သမာဵမျာဵက ေထာက်ခပကကသည်။  

 စက်ရုဳအလုပ်ရုဳမျာဵသည် MOHS မှ ထုတ်ခပန် 

ထာဵသည်မျာဵကို လိုက်နာမှုမရိှဘ ဲ ေဖာက်ဖျက်မှုရိှေန 

ခခင်ဵေကကာင်ဴ ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် ေခပာဆိုညှိုနှိုင်ဵပါက 

လည်ဵ အတိအကျကကီဵလိုက်လုပ်ေပဵရန် ခက်ခဲသည်ဟု 

ေခပာကကသည်။ လူမျာဵသခဖင်ဴ လိုက်နာေထာက်ပဳဴရန် 

အခက်အခဲရိှေနသည်။ အိမ်သာမျာဵ ထမင်ဵစာဵေဆာင် 

မျာဵတွင်လည်ဵ ေသချာမလုပ်ေဆာင်ပါ။ အလုပ်သမာဵ 

မျာဵမှာလည်ဵ MOHS မှ ညွှန်ကကာဵသညဴ်အတိုင်ဵ 

လိုက်နာရန် ခက်ခဲေနပါသည်။ စက်ရုဳတင်ွဵ အလုပ်လုပ် 

ကိုင်ရာတွင် မိမိဘာသာ Mask ဝယ်သုဳဵေနရေပသည်။ 

ယခုေနာက်ပိုင်ဵ အဝတ်နှာေခါင်ဵစည်ဵ (Mask) မျာဵ 

ေစျဵကျသွာဵေသာေကကာင်ဴသာ ခဳသာပပီဵ ေလျှော်ဖွတ်တပ် 

ဆင်နိုင်ကကေပသည်။ ဖယ်ရီေပါ်တွင် ပုဳမှန်အတိုင်ဵ လူမျာဵ 

ကကပ်ညပ်စီဵနင်ဵေနကကရသည်။ ထိုသ့ုိ လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ 

ဖိနိပ်မှုမျာဵ၊ အလုပ်ရှင်ကို တရာဵစွဲရန် ဓါတ်ပုဳသက်ေသ 

အေထာက်အထာဵရိှ၍ အလုပ်ရှင်ကိုယ်တိုင် ေဖာက်ဖျက် 

ခဲဴသည်မျာဵကို တင်ခပကကေသာ်လည်ဵ  အေရဵယူေဆာင် 

ရွက်ခဲဴခခင်ဵ မရှိခဲဴပါ။ ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵကာကွယ်ရန် 

အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် စင်တာသပ်သပ်လည်ဵ မထာဵ 

ရိှပါ။ စက်ရုဳတစ်ရုဳတင်ွ သူနာခပုတစ်ဦဵစီရှိရမည် ဟူေသာ 

အလုပ်သမာဵ ဥပေဒရိှေသာ်လည်ဵ လက်ေတွ့လုပ်ေဆာင် 

မှုမရိှပါ။  

  ကိုဗစ်ကာလတွင် အမျာဵအာဵခဖငဴ် အချနိ်ပို 

လုပ်ရခခင်ဵမျာဵရိှေနေသဵသည်ဟု  ၄၀ ရာခိုင်နှုန်ဵခန့်ရှိ 

ေသာ ေခဖဆိုသူမျာဵကေခဖဆိုခဲဴပပီဵ  ညဆုိင်ဵဆင်ဵရခခင်ဵနှင်ဴ 

အလုပ်ထုတ်ပစ်ခဳရသူမျာဵ၊ အလုပ်ေနရာေခပာင်ဵေရွှေ့ 

တာဝန်ယူရသည်မျာဵ ရှိေနေသဵသည်ကိုလည်ဵ ေတွ့ရိှရ 

ဇယာဵ ၅။ ကိုဗစ်ကာလ အလုပ်ေျေနိ်မျောဵ ယာဵ ၆။ ကိုဗစ်ကာလ အေျေနိ်ပို ဆင်ဵရမှု  
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သည်။ အချနိ်ပိုေခါ်ဆိုမှုမျာဵရိှသည်ဟု  ေခဖဆိုသူမျာဵမှာ 

၄၈ ရာခိုင်နှုန်ဵရိှ၍ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ တစ်ပတ် 

၁၅နာရီမှ ၂၉နာရီထိ၊ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်ဵမှာ ၁၂ နာရီအထက် 

နာရီအထိဆင်ဵေနရသည်ဟု ေခဖဆိုခဲဴသည်ကို ေတွ့ရိှရ 

ေသာေကကာင်ဴ အချ ို ့ေသာစက်ရုဳမျာဵတွင် အလုပ်သမာဵ 

မျာဵသည် အချနိ်ပိုကို မျာဵခပာဵစွာဆင်ဵေနရေသဵသည်ဟု 

သဳုဵသပ်ရသည်။  

 အချနိ်ပိုေခါ်သည်ကို မဆင်ဵေသာအခါတွင် 

အလုပ်ရှင်က လစာထုတ်ရာတွင် OT ေကကဵ ထပ်ေဆာင်ဵ 

မေပဵခခင်ဵ၊ လစာပိုက်ဆဳ အခဖတ်ခဳရခခင်ဵ၊ နာဵရက်နှစ်ရက် 

စာမှ ၅၀၀၀ ခဖတ်ခခင်ဵ၊ နှစ်ရက်ထက်ပိုလျှေင် ၁၅၀၀၀ 

ခဖတ်ခခင်ဵ၊ တစ်နာရီစာလုပ်ခခဖတ်ေတာက်ခဳရခခင်ဵေကကာငဴ် 

OT မေခါ်ေတာဴခခင်ဵ ခဳဝန်လက်မှတ်ထိုဵ ခိုင်ဵခခင်ဵ၊ အချ ို ့ 

သည် အလုပ်ထုတ်ခဳရခခင်ဵ၊ အလုပ်ထုတ်ပစ်မည်ဟုလည်ဵ 

ပခိမ်ဵေခခာက်ခခင်ဵမျာဵကို ေတွ့ကကုဳေနရေပသည်။  

 ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ အလုပ်ရှင်မျာဵမှ ကူညီမှု 

သည် ၃ ရာခိုင်နှုန်ဵသာရှိ၍ စက်ရုဳ ၁ ရုဳ တွင် DICE 

စက်ရုဳမှသာ ဆီ ၅ဝ သာဵ ဆန် ၅ ခပည် ေပဵသည်ကို 

ေတွ့ရိှရပပီဵ ချန်ဵရီစက်ရုဳမှ ပထမလှိုင်ဵတွင် အစိုဵရမှ 

ေထာက်ပဳဴေသာ လူမှုဖူလုဳေရဵေထာက်ပဳဴေငွ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်ဵ 

နှင်ဴ အလုပ်ရှင်က ၂၀ ရာခိုင်နှုန်ဵ ေပါင်ဵေပဵပါသည်ဟု 

ေခဖဆိုထာဵသည်။ ကျန်ေသာ စက်ရုဳမျာဵတွင် ကိုဗစ် 

ကာလအတွင်ဵ အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် ေထာက်ပဳဴမှုကို 

အလုပ်ရှင်ထဳမှ မရရိှခဲဴကကေပ။  

 ေမဵခမန်ဵသူမျာဵထဲမှ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်ဵသည် စက်ရုဳ 

ပိတ်သိမ်ဵမှု၊ အလုပ်ရှင်ထွက်ေခပဵမှုေကကာင်ဴ အလုပ်လက်မဲဴ 

ဇယာဵ ၇။ အလုပ်ရှင်မှ ေထာက်ပဳဴမှု  

ရုပ်ပုဳ ၁၂။ ဥပေဒပါ လူမှုဖူလုဳေရဵစနစ်ပဖငဴ် မိသာဵစု ေထာက်ပဳဴမှုအာမေဳစနစ် အကျေ ို ဵေဳစာဵေွင်ဴမျောဵ  
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

ခဖစ်ေနသူမျာဵခဖစ်သည်။ လက်ရိှတွင် ထိုစက်ရုဳပိတ်သိမ်ဵမှု 

အလုပ်ရှင်ထွက်ေခပဵမှု အလုပ်ခဖုတ်ခဳရမှုမျာဵကို ေအာက် 

ပါအတိုင်ဵေခဖရှင်ဵေနရပပီဵ အခက်အခဲမျာဵ ကကုဳေနရသည်။  

 လုပ်ခလစာမေပဵ၍ လုပ်ငန်ဵရှင်ကို တရာဵစွဲဆို 

ထာဵခခင်ဵ၊ စက်ရုဳကိုဝိုင်ဵဝန်ဵပိတ်ဆို့၍ ဆန္ဒခပကကခခင်ဵ၊ 

အလရ၊ အလဆတို့နှင်ဴ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမာဵမျာဵ 

ညှိနှိုင်ဵေနခခင်ဵ၊ ရပိုင်ခွင်ဴနှင်ဴ လုပ်ခလစာမျာဵ မရလိုက်ဘဲ 

အရှုဳဵေပဵလိကု်ရခခင်ဵ၊ စာဵဝတ်ေနေရဵ အဆင်မေခပေသာ 

ေကကာင်ဴ ရသမျှေေလျာ်ေကကဵ ယူလိုက်ရခခင်ဵ၊ သက်ဆိုင်ရာ 

အစိုဵရရုဳဵမျာဵကို တိုင်ကကာဵခခင်ဵ၊ EU နှင်ဴ အထက်လူကကီဵ 

မျာဵထဳ အလုပ်ခပန်ရေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် တိုင်ကကာဵ 

စာ ေပဵထာဵခခင်ဵ၊ ရန်ကုန်တိုင်ဵဝန်ကကီဵချုပ်ထဳ တင်ခပ 

ထာဵခခင်ဵ၊ အလုပ်သမာဵေရဵ ကူညီေဆာင်ရွက်ေနသညဴ် 

အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ အလုပ်သမာဵအဖွဲ့ချုပ်မျာဵ 

အာဵ တိုင်ကကာဵခခင်ဵ၊ NLD ပါတီ ရုဳဵသ့ုိတိုင်ထာဵခခင်ဵ၊ 

ကိုဗစ်အေကကာင်ဵခပ၍ ေတာင်ဵဆိုချက်မျာဵ မေအာင် ခမင် 

ခဲဴခခင်ဵ၊ ေလျာ်ေကကဵအခပညဴ်မရခခင်ဵ၊ အလုပ်ရှာမရ၍ 

အကျပ်အတည်ဵနှင်ဴ ေတွ့ကကုဳေနရခခင်ဵ၊ အလုပ် သစ်ရရန် 

ခက်ခဲခခင်ဵ၊ ကိုဗစ်ကာလ အလုပ်အကိုင်မျာဵ ရှာဵပါဵ၍ 

အလုပ်သမာဵမျာဵ စာဵဝတ်ေနေရဵ ကျပ်တည်ဵခခင်ဵ၊ 

အေဆာင်၊ အိမ်ငှာဵခ မေပဵနိုင်ခခင်ဵ၊ အေဆာင်ရှင်မှ 

ေမာင်ဵထုတ်ခဳရခခင်ဵ၊ အလုပ်လက်မဲဴခဖစ်၊ တရာဵစွဲဆိုခဳ 

ထာဵရသညဴ်အတွက် အချ ိ်န်မေရွဵ အဖမ်ဵခဳရနိုင်သည်ကို 

ဇယာဵ ၉။ အလုပ်ပပန်လည်ဝင်ေရာက်မှု အတာဵအဆီဵမျောဵ    ဇယာဵ ၁၀။ လုပ်ငန်ဵေွင်တွင်ဵပပန်လည် ဝင်ေရာက်ေျေင်မှု  
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ရုပ်ပုဳ ၁၃။ ဆန္ဒပပ အလုပ်သမာဵမျောဵအာဵ ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွေက်ေနစဉ် 

စိတ်အေနှာင်ဴအယှက်ခဖစ်ေနရခခင်ဵစသညဴ် ခဖစ်ရပ်မျာဵကို 

ကကုဳေတွ့ေနရသည်။  

 လုပ်ငန်ဵခွင်သို့ ခပန်လည်ဝင်ေရာက်လာမှုမှာ 

စက်ရုဳတစ်ရုဳနှင်ဴ တစ်ရုဳမတူညီကကေပ။ သ့ုိေသာ် ရရှိ 

ေသာအချက်အလက်မျာဵအရ ကိုဗစ်ေရာဂါေကကာင်ဴ နယ်မှ 

မခပန်လာခခင်ဵ၊ ခပန်လာရန် ခရီဵစဉ် အဆင်မေခပခခင်ဵနှငဴ် 

စက်ရုဳမျာဵ ဖွင်ဴမည်၊ မဖွင်ဴမည် မေသချာခခင်ဵတို့ေကကာငဴ် 

လုပ်ငန်ဵခွင် ခပန်လည်ဝင် ေရာက်မှုမှာ အကကမ်ဵဖျင်ဵအာဵ 

ခဖငဴ် ဧပပီလအပပီဵတွင်  ၃ ပုဳ ၁ ပုဳခန့် ေလျာဴကျသွာဵသည်ဟု 

ခန့်မှန်ဵရသည်။  

 အလုပ်ခပုတ်၊ ခဖုတ်ခဳရသူမျာဵအေနခဖင်ဴ ကိုဗစ် 

ေရာဂါကပ်ဆိုဵ ရိှေနေသာ်လည်ဵ မူလလုပ်ငန်ဵခွင် 

ခပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုသည် အေကကာင်ဵခပချက်မှာ အမျာဵ 

အာဵခဖင်ဴ စာဵဝတ်ေနေရဵ အခက်အခဲမျာဵနှင်ဴ ကကုဳေတွ့ေန 

ရသခဖငဴ် လုပ်ငန်ဵခွင် ခပန်လည်ဝင် ေရာက်ကကရသည်ဟု 

ေခဖကကာဵကကသည်။ အချ ို ့မှာ အလုပ်စလုပ်သညဴ် 

အချနိ်မှစ၍ ဤစက်ရုဳမှာသာ လုပ်ခဲဴခခင်ဵေကကာငဴ် 

သဳေယာဇဉ်စိတ်ခဖင်ဴ မူလစက်ရုဳ၌ပင ် ခပန်လည်လုပ်ကိုင် 

ချင်ေကကာင်ဵ၊ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ အခခာဵစက်ရုဳမျာဵတွင် 

လက်ရိှရာထူဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်မျ ို ဵခဖငဴ် အလုပ်ရှာရန် အဆင် 

မေခပသခဖငဴ် အခုကဲဴသ့ုိ အလုပ်ရှာဵသညဴ်အချနိ်တွင် 

သည်ဵခဳလုပ်ေနခခင်ဵခဖစ်ကကာင်ဵ၊ E x p o r t  စက်ရုဳ 

ကကီဵမျာဵတွင် အလုပ်သိပ်မလုပ်နိုင်သညဴ်အထင်ခဖင်ဴ ယခု 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

စက်ရုဳမျာဵတငွ် လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်ခခင်ဵေကကာင်ဴ/ လစာ 

ေကာင်ဵေသာေကကာင်ဴ/ လုပ်ငန်ဵခွင်နှင်ဴအသာဵကျေန၍ 

စက်ရုဳမှစက်မျာဵနှင်ဴ ရင်ဵနှီဵပပီဵသာဵခဖစ်ေနေသာေကကာင်ဴ၊ 

အလုပ်ခဖုတ်ခဳရသညဴ် မတရာဵမှုကို လက်မခဳလိုေသာ 

ေကကာင်ဴ/နယ်မှ လာေနေသာသူခဖစ်ေနေသာေကကာင်ဴ/

လက်ရိှစက်ရုဳ၌ ပိုအဆင်ေခပေသာေကကာငဴ်/ အိမ်နှငဴ်နီဵ 

ေသာေကကာင်ဴ/ လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်မျာဵနှင်ဴ အဆင်ေခပေသာ 

ေကကာင်ဴ/ ကျွေမ်ဵကျင်ပိုင်နိုင်သညဴ် အလုပ်ကိုသာ လုပ်ချင် 

ေသာေကကာင်ဴ/ ေနာက်ေနာင် သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်မျာဵကို ယခု 

ကဲဴသ့ုိမခပုလုပ်ေစရန် ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ခပချင်ေသာ 

ေကကာင်ဴ/ လက်ရိှစက်ရုဳတွင် အေတွ့အကကုဳရိှပပီဵသာဵခဖစ် 

ေသာေကကာင်ဴ/ သမဂ္ဂနှင်ဴ WCC မှ ေခဖရှင်ဵေပဵခခင်ဵမျာဵ 

ရိှေသာေကကာင်ဴ/ သမဂ္ဂ ခပန်လည်ဖွဲ့စည်ဵနိုင်ရန်/ နစ်နာမှု 

မျာဵ ေတာင်ဵဆိုေပဵချင်ေသာေကကာင်ဴ/ လုပ်သက်လည်ဵ 

ကကာေနပပီခဖစ်ေသာေကကာငဴ်/ လုပ်ငန်ဵေခါင်ဵေဆာင်နှငဴ် 

အဆင်ေခပေသာေကကာင်ဴ စသညဴ် အကကာင်ဵခပချက်မျာဵ 

ေကကာင်ဴ ခပန်လည်ဝင်ေရာက်ချင်ေကကာင်ဵ ေခဖဆိုကကသည်။  

 သကကေန်ကာလအပပီဵတွင် နယ်မှ ရန်ကုန်သို့ 

လုပ်ငန်ဵခွင်ဝင်ေရာက်ရန် ခပန်ေရာက်လာသညဴ် အေခခ 

အေနမျာဵတွင် ကကုဳရသညဴ်အခက်အခဲမျာဵမှာ ကာဵစီဵလုဳဵ 

ငှာဵလာရသညဴ် အခက်အခဲ၊ ကျန်ဵမာေရဵ ေကာင်ဵေကကာင်ဵ 

ေတာင်ဵလာရသညဴ် ေထာက်ခဳစာအခက်အခဲမျာဵ ေတွ့ကကုဳ 

ခဲဴရပပီဵ အချ ို ့ကို အေဆာင်မျာဵက လက်မခဳခခင်ဵမျာဵ ရိှပါ 

သည်။ ထို့အခပင ် စက်ရုဳမျာဵအတွင်ဵ ကိုဗစ်ကာကွယ်မှု 

အတွက် အစီအမဳမျာဵ၊ သင်ကကာဵခပသမှုမျာဵ၊ ကိုဗစ်ကာ 

ကွယေ်ရဵပစ္စည်ဵမျာဵထာဵရှိမှု ရိှ၊ မရိှကို ေမဵခမန်ဵရာတွင် 

အမျာဵစုမှာ မရိှေကကာင်ဵ ေခဖကကာဵသည်ကို ေတွ့ရိှရသည်။ 

အထူဵသခဖင်ဴ ကိုဗစ်ေရာဂါကာကွယန်ည်ဵမျာဵ သင်ကကာဵ 

ခပသမှုနှငဴ် ကိုဗစ်ကာကွယ်ေရဵပစ္စည်ဵမျာဵထာဵရိှမှု မရှိ 

သည်ကို ေခဖကကာဵသူမျာဵသည် တူညီကကပပီဵ အလုပ်သမာဵ 

မျာဵအေနခဖင်ဴ ေရာဂါကာကွယ်မှုကို ေသချာတိကျစွာ 

သိရှိကာကွယန်ိုင်မှု ေလျာဴနည်ဵသည်ကို ေတွ့ရိှရသည်။  

ဇယာဵ ၁၁။ စက်ရုဳတင်ွဵ ကိုဗစ်ကာကွယေ်ရဵ လုပ်ေဆာင်မှု  
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 စက်ရုဳမျာဵတငွ် ကိုဗစ်ကာကွယေ်ရဵမျာဵ ထာဵရှိ 

ေပဵထာဵသည်ဟု ေခဖကကာဵသူမျာဵကို ေမဵခမန်ဵရာတွင် 

လက်ေဆဵဆပ်ခပာ ထာဵရိှမှု ၅၀ ေကျာ်၊ အပူချနိ်တိုင်ဵစက် 

ထာဵရှိသည်ဟု ေခဖကကာဵသူ ၃၇ ဦဵနှင်ဴ နှာေခါင်ဵစည်ဵမျာဵ 

ထာဵရှိေပဵထာဵသည်ဟု ေခဖကကာဵသူ ၄၅ ဦဵ အမျာဵဆုဳဵ 

ေခဖကကာဵသည်။ ကကာဵအကာအရဳနှင်ဴ ဖယ်ရီကာဵ ထာဵရှိ 

ေပဵမှုမှာ အနည်ဵဆုဳဵခဖစ်ေနသည်ကို ေတွ့ရိှရသည်။  

 ကိုဗစ်ကာကွယရ်န် အသိပညာမျာဵကို သင်ကကာဵ 

ခပသမှုရရိှသည်ဟု ေခဖဆိုေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵသည် 

ထိုအသိအခမင်ကို စူပါမျာဵမှေခပာခပခခင်ဵ၊ အစိုဵရ ကျန်ဵမာ 

ေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ လာေရာက်ေဟာေခပာခခင်ဵ၊ စက်ရုဳမှ 

လည်ဵေဆာင်ရန်၊ ေရှာင်ရန်မျာဵကို အသဳသွင်ဵပပီဵ ဖွငဴ်ေပဵ 

ထာဵခခင်ဵ၊ စပီကာနှင်ဴဖွင်ဴပပီဵ အသိေပဵခခင်ဵ၊ စုေဝဵပပီဵ 

လိုက်နာရမညဴ်အချက်မျာဵကို ေခပာခပခခင်ဵ၊ ပိုဵေတွ့လူနာ 

မည်မျှေရိှပပီဆိုသည်တို့အာဵ ေခပာခပေပဵခခင်ဵတို့ရိှသည်ဟု 

ေခဖကကာဵကကသည်။  

 

ဇယာဵ ၁၂။ စက်ရုဳတွင်ဵ ကိုဗစ်ကာကွယမ်ှု ပစ္စည်ဵမျောဵ ထာဵရှိမှု 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

 ကိုဗစ်ေရာဂါ ကာကွယမ်ှုမရှိပါဟု ေခဖကကာဵသူမျာဵကို ေမဵခမန်ဵရာတွင်  ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ေခဖကကာဵကကသည်။ 

ရုပ်ပုဳ ၁၄။ ကိုဗစ်ကာကွယေ်ရဵ လုပ်ေဆာင်ထာဵေသာ စက်ရုဳတစ်ေု၏ လက်ေဆဵေဘစင်ထာဵရှိပုဳ  

စက်ရုဳတင်ွ Mask & Hand Gel မျာဵမရှိခခင်ဵ၊ ဖယ်ရီမျာဵ ကျပ်ညပ်ေနေအာင်စီဵရခခင်ဵ၊  

လုပ်ငန်ဵရှင်မှဥပေဒမျာဵအာဵလိုက်နာမှုမရိှခခင်ဵ၊ ၆ ေပ အကွာမရိှဘဲ လုပ်ေနရခခင်ဵ၊  

အလုပ်လုပ်ချနိ်တစ်ဦဵနှငဴ်တစ်ဦဵ တစ်ေပပင်ကွာမေနခခင်ဵ၊  

လက်ေဆဵကန်အလုဳအေလာက်မရိှခခင်ဵ၊  

Hand Gel မျာဵကို ေရအဆမတန်ေရာထာဵခခင်ဵ 

အလုပ်သမာဵ ၁၃၀၀ ေကျာ်တွင် လက်ေဗွစက်သုဳဵလုဳဵသာရိှပပီဵ လက်ေဗွနှိပ် အသဳုဵခပုေနရခခင်ဵ  

အကာအရဳထာဵေပဵမှုမရှိခခင်ဵ 

ေဆဵ Box တွင်ေဆဵမျာဵလုဳေလာက်မှုမရှိခခင်ဵ၊  

ကိုဗစ် နှင်ဴပတ်သက်ေသာ အကကဳခပုစာမျာဵကိုေပဵလျှေင် စက်ရုဳတာဝန်ရှှိသူမျာဵမှမတုန့်ခပန်ခခင်ဵ၊  

ဖယ်ရီတစ်စီဵ လူ ၅၀ ခန့်စီဵေနရခခင်ဵ 

Hand-Gel,Mask မျာဵကိုစစ်ေဆဵေရဵဝငခ်ျနိ်မှသာထာဵ ေပဵ၍ခပန်သွာဵေသာအခါအကုန်ခပန်သိမ်ဵသွာဵခခင်ဵ  
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လုပ်ငန်ဵေွင်အတွင်ဵတွင်လည်ဵ  

 

 စသည်မျာဵကို ခဳစာဵေနရသည်ဟု ေခပာခပကကသည်။  

တစ်ရက်ဆင်ဵတစ်ရက်နာဵခိုင်ဵ အလုပ်လုပ်ခိုင်ဵပပီဵ နာဵရက်အတွက် လုပ်ခလစာမေပဵခခင်ဵ၊  

အချ ို ့စက်ရုဳမျာဵတွင် OT မရိှေတာဴခခင်ဵ၊  

စည်ဵကမ်ဵတင်ဵကျပ်လာခခင်ဵ၊  

စုေပါင်ဵေတာင်ဵဆိုမှုေကကာငဴ် ညှိနှိုင်ဵမှုပပီဵသွာဵပပီဵမှ အလုပ်သွာဵဆင်ဵသညဴ်အချနိ်တွင် ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ပိတ်လိုက် 

ခခင်ဵ၊  

စက်ရုဳမျာဵအတွင်ဵ လက်ေဆဵကန်စနစ်တကျမရိှခခင်ဵ၊   

၃ ေပ သ့ုိ ၆ ေပမကွာပဲ အလုပ်လုပ်ေနရခခင်ဵ၊  မီတင်ေခါ်ရင်လူမျာဵစုေဝဵေနခခင်ဵ၊  

Mask တစ်ပတ် ၂ ခုေပဵမယ် ေခပာပပီဵ တစ်လကို ၂ ခုသာေပဵပပီဵ ၂လပဲေပဵပပီဵေနာက်ပိုင်ဵမေပဵေတာဴခခင်ဵ၊  

အစိုဵရမှလာစစ်သညဴ်အချနိ် ၆ေပခွာခပခခင်ဵ  

အချ ို ့အလုပ်သမာဵမျာဵကို အခခာဵစက်ရုဳသ့ုိေရွှေ့ထာဵခခင်ဵမျာဵလုပ်ထာဵခခင်ဵ၊  

ထမင်ဵစာဵချနိ်နှစ်ချနိ်မှ သဳုဵချနိ်ခဖစ်သွာဵပပီဵ အချ ို ့မှာ ေနာက်ကျမှ စာဵေနရခခင်ဵ၊  

ယခင်လို ကကာဵ မုန့်စာဵချနိ် မေပဵေတာဴခခင်ဵ၊  

အလုပ်ချနိ်ေလျာဴသွာဵလို့ Day ေကကဵခဖတ်ခဳရတာမျာဵ ရှိခခင်ဵ၊  

ထမင်ဵစရိတ်ခဖတ်ေတာက်ခဳရခခင်ဵ၊   

ယခင်ဝန်ထမ်ဵေဟာင်ဵမျာဵကို ခဖုတ်ပပီဵ ဝန်ထမ်ဵအသစ်မျာဵထပ်ေခါ်ထာဵသည်ကို မျာဵရိှရခခင်ဵ၊  

အလုပ်ရှင် အလုပ်သမာဵသေဘာတူစာချုပ်ကို ခပန်လည်ချုပ်ဆိုေနခခင်ဵ၊  

အလုပ်စဆင်ဵရမည် ေခပာေသာ်လည်ဵ သန့်ရှင်ဵေရဵသာ လုပ်ခိုင်ဵပပီဵ စက်ရုဳမဖွငဴ်ခခင်ဵ၊  

ဆန္ဒခပရာတွင်ပါဝင်သူမျာဵအာဵ အလုပ်ကကမ်ဵမျာဵလုပ်ခိုင်ဵခခင်ဵ မလုပ်နိုင်၍ခပန်သွာဵသူမျာဵအာဵ ေန့စာဵခတစ်ဝက်သာ 

ေပဵခခင်ဵ၊ အလုပ်ခဖုတ်ခခင်ဵ  

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ခဖစ်ေနလို့ အလုပ်မလာခိုင်ဵခခင်ဵ ေနာက်ပိုင်ဵမှာေတာဴ အလုပ်ထုတ်ခဳရခခင်ဵ၊  

ဖယ်ရီမျာဵ ေသချာစွာစီစဉ်ေပဵထာဵခခင်ဵမရှိခခင်ဵ၊  

စက်ရုဳမျာဵတငွ် အလုပ်ေလျှောဴခဳရလို့ သကကေန်မတိုင်ခင်လစာေကာင်ဵေသာ်လည်ဵ ယခုလစာနည်ဵသွာဵခခင်ဵ၊ နှစ်စဉ်ေကကဵ 

မရေတာဴခခင်ဵ 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

 ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ စက်ရုဳမျာဵမှ အလုပ်ခဖုတ် 

ခဳရေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵကို ေလျာ်ေကကဵေငွေပဵမှုတွင် 

၃၂ ရာခိုင်နှုန်ဵသာ ေပဵအပ်သည်ဟု ေခဖကကာဵခဲဴပပီဵ ကျန် 

ေသာ ၃၈ ရာခိုင်နှုန်ဵက မရရိှေကကာင်ဵ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်ဵက 

မသိပါဟု ေခဖကကာဵခဲဴေသာေကကာင်ဴ ေလျာ်ေကကဵမရရိှေသာ 

အလုပ်ခဖုတ်ခဳရသူမျာဵမှာ ၃ ပုဳ ၂ ပုဳေကျာ်ထိ ရိှသည်ကို 

ေတွ့ရိှရသည်။ ေပဵအပ်ေသာ ေလျာ်ေကကဵေငွမှာလည်ဵ 

တစ်ဝက်ေကျာ်မှာ အနိမဴ်ဆုဳဵလုပ်ခေကကဵေငွ တစ်လစာ 

ခဖစ်ေသာ ၁၄၄၀၀၀ ကျပ်သာ ရရိှခဲဴကကရပပီဵ ၁၆ 

ရာခိုင်နှုန်ဵမှာ ထိုထက်ပင်နည်ဵပါဵစွာ ဂရုဏာေကကဵအခဖစ် 

၁ သိန်ဵခန့်သာေပဵသည်ကို ရရိှခဲဴကကသည်။ အနည်ဵဆုဳဵ 

လုပ်ခေကကဵေငွထက် ရရိှသူမှာ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်ဵခန့်သာ 

ဥပေဒပါေလျာ်ေကကဵေငွအတိုင်ဵ ရရိှခဲဴကကေပသည်။  

 ထိုအခပင် စက်ရုဳမျာဵတွင် ဆက်လက်လုပ်ကိုင် 

ေနရသူမျာဵမှာလည်ဵ အလုပ်ရှင်မှ ဆန္ဒခပလျှေင်၊ ကုန်ကကမ်ဵ 

မရလျှေင် လူေလျှောဴမည်ဟု ေခပာဆိုမှုမျာဵေကကာင်ဴ လုပ်ေနရ 

ေသာ်လည်ဵ အလုပ်အချနိ်မေရွဵခပုတ်မည်ကို စိုဵရိမ်ေနရ 

ပပီဵ စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵေနခခင်ဵ၊ စိတ်ဓါတ်ကျေနခခင်ဵ၊ စက်ရုဳ 

အတွင်ဵ အေနအထိုင်အစာဵအေသာက် အဆင်မေခပခဖစ် 

ေနခခင်ဵ၊ အလုပ်လုပ်ရာတွင် Mask ကအစ ဝယ်သဳုဵရခခင်ဵ၊ 

ပိုင်ရှင်၊ စက်ရုဳမှူဵေခပာင်ဵပပီဵ နာမည်အသစ်နှင်ဴ ခပန်ဖွင်ဴေန 

ခခင်ဵတိုေ့ကကာငဴ် ယခင်နှစ်ေကကဵ၊ ထပ်တိုဵေကကဵမျာဵ မရ 

ေတာဴခခင်ဵ၊ ပိတ်ရက်မျာဵအတွက်လစာမရခခင်ဵ၊ တစ်လ 

ဆင်ဵ တစ်လနာဵခိုင်ဵပပီဵ နာဵစဉ်လစာမဲဴခဖငဴ် ခိုင်ဵသည်ကို 

လုပ်ေပဵေနရခခင်ဵ၊ ဖယ်ရီကာဵနှင်ဴ အခခာဵ ကိုဗစ်ကာကွယ် 

ေရဵအစီအမဳမျာဵ မရိှခခင်ဵေကကာင်ဴ စိတ်တထင်ဴထင်ဴခဖငဴ် 

လုပ်ကိုင်ေနရခခင်ဵ၊ အလုပ်ရှင်မှ အလုပ်ပိုမိုတွန်ဵခိုင်ဵခခင်ဵ 

မျာဵလည်ဵ ရိှေနသည်ဟုေဖာ်ခပေခပာဆိုခဲဴကကသည်။  

 ထိုေကကာင်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵသည် ကိုဗစ်ကာလ 

ဆိုေသာ်လည်ဵ ယခင်အေခခအေနအတိုင်ဵ လုပ်ငန်ဵခွင်မျာဵ 

ရုပ်ပုဳ ၁၅။ အလုပ်သမာဵတစ်ဦဵ၏ တစ်လစာ လုပ်ေလစာနှင်ဴ တစ်လစာအလုပ်ထုတ်နစ်နာေလျော်ေ ကဵေငွ ရရှိစဉ်  
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ပုဳမှန်လည်ပတ်၍ အလုပ်အကိုင် ရရိှလိုကကသည်။ 

ထိုသ့ုိခဖစ်ေစရန် လူမှုဝန်ထမ်ဵမှ တာဝန်ရိှသူမျာဵမှ အလုပ် 

သမာဵမျာဵအာဵ စက်ရုဳတွင် တိုက်ရိုက်ေထာက်ပဳဴေပဵခခင်ဵ 

မျာဵ ခပုလုပ်ေပဵေစချင်ကကသည်။ အလုပ်ရရန် မှတ်ပုဳတင် 

လုပ်ရန် အခက်အခဲရိှေနသခဖင်ဴ မှတ်ပုဳတင်လည်ဵ ရရန် 

လိုအပ်ေနသူမျာဵလည်ဵရှိသည်။ မှတ်ပုဳတင်မရိှေသာ 

ေကကာင်ဴ အလုပ်သမာဵလူမှုဖူလုဳေရဵ မရကကသူမျာဵလည်ဵ 

ရိှသည်။  အေခခခဳလစာ အခပညဴ်ရချင်သည်။ နှာေခါင်ဵ 

စည်ဵမျာဵ အလုဳအေလာက် ထုတ်ေပဵရန်လိုအပ်သည်။ 

အေဆာင်၊ အိမ်ငှာဵခေပဵရန် ကူညီေထာက်ပဳဴမှုမျာဵ 

လိုအပ်ေနသည်။ တရာဵစွဲခဳထာဵရေသာေကကာင်ဴ ေရှ့ေန 

လိုအပ်ေနေပသည်။ ဆန္ဒခပသညဴ်အလုပ်သမာဵမျာဵ ခပန် 

ခန့်ရန် သမဂ္ဂေခါင်ဵေဆာင်မျာဵကိုလည်ဵ ခပန်ခန့်ရန် 

လိုအပ်သည်။ စက်ရုဳတင်ွဵ Mask, Hand Gel 

လက်ေဆဵဆပ်ခပာ လုဳလုဳေလာက်ေလာက် ထာဵရိှေပဵေစ 

လိုပါသည်။ ထိုသ့ုိ ေထာက်ပဳဴမှု ခပညဴ်စုဳေစရန် ကိုဗစ် 

ကာကွယေ်ရဵနှင်ဴ အလုပ်သမာဵဥပေဒမျာဵကို စက်ရုဳ 

မျာဵဘက်မှ ပိုမိုလိကု်နာေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရိှသူမျာဵမှ 

ကကပ်မတ်ေပဵရန်လိုအပ်ေပသည်။ 

 ေန့စာဵခဖစ်ေသာေကကာင်ဴ အလုပ်ခဖုတ်ခဳရေသာ 

အခါ ေလျာ်ေကကဵမရရိှေသာေကကာင် အ့ပမဲတမ်ဵဝန်ထမ်ဵ 

အခဖစ် ခန့်ေစလိုကကသည်။ အလုပ်ခဖုတခ်ဳရပပီဵ အခခာဵ 

စက်ရုဳမျာဵတငွ် ေခပာင်ဵလဲလပု်ကိုင်နိုင်ရန် အလုပ်အကိုင် 

အခွင်ဴအလမ်ဵအတွက် သက်ေမွဵပညာ သင်ကကာဵေပဵေစ 

လိုကကသည်။   

ဇယာဵ ၁၃။ စက်ရုဳပိတ်သိမ်ဵ ေလျော်ေ ကဵေငွရရှမိှု  ဇယာဵ ၁၄။ ေလျော်ေ ကဵေငွရရှိသူမျောဵ၏ ရရှိေသာ 

ေလျော်ေ ကဵေငွ ပမာဏပပ ဇယာဵ  
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

 အေခခခဳအလုပ်သမာဵအဖွဲ့ အစည်ဵတစ်ခစုီတိုင်ဵသည် အလုပ် 

သမာဵကိုယ်စာဵလှယ်နှစဦ်ဵ အနည်ဵဆဳုဵ ေရွဵချယ်နို်င်သည်ဟ ု(အလုပ် 

သမာဵေရဵရာအခငင်ဵပာွဵမှုေခဖရှင်ဵေရဵဥေပဒ အပုိဒ် ၃) တွင် ေဖာ်ခပ 

ထာဵသည။် ထ့ုိေကကာင်ဴ၊ အလုပ်သမာဵေရဵရာလုပ်ငန်ဵညှိနှိုင်ဵေရဵ 

ေကာ်မတီတွင်ပါဝင်ေသာ အလုပ်သမာဵကိုယ်စာဵလှယ်အေရအတွက် 

သည် လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ရှိသညဴ် အလုပ်သမာဵအဖွဲ့ အစည်ဵ အေရ 

အတွက်အလုိက် အမျ ို ဵမျ ို ဵရိှပါလိမ်ဴမည်။ အလုပ်သမာဵေရဵရာ အခငင်ဵ 

ပွာဵမှုေခဖရှင်ဵေရဵဥပေဒ ၂၀၁၂ ၏ အပိုဒ် (၄)တွင်လည်ဵ  အကယ်၍ 

အလုပ်ဌာနရှိအလုပ်သမာဵအာဵလဳုဵသည်ထုိအေခခခဳအလုပ်သမာဵအဖွဲ့

အစည်ဵ၏ အဖွဲ့ဝင်မျာဵခဖစ်ကကေသာ်လည်ဵ အလုပ်သမာဵအင်အာဵ 

စုစုေပါင်ဵ၏ ငါဵဆယ်ရာခုိင်နှုန်ဵ ေကျာ်သည် ထုိအေခခခအဳလုပ်သမာဵ 

အဖွဲ့အစည်ဵ၏ အဖဲွ့ဝင်မျာဵခဖစက်ကေသာ်လည်ဵ ထုိအေခခခအဳလုပ် 

သမာဵအဖွဲ့ အစည်ဵသည် အလုပ်သမာဵေရဵရာ လုပ်ငန်ဵညှိနှိုင်ဵေရဵ 

ေကာ်မတီအတွက် အလုပ်သမာဵကိုယ်စာဵလှယ်နှစဦ်ဵကုိ ေရွဵချယ် 

လိမ်ဴမည်ဟု ေဖာ်ခပပါရှိသည်။ သ့ုိေသာ် ကိုဗစ်ကာလတွင် အလုပ် 

ထုတ်ေသာအခါ သမဂ္ဂအဖဲွ့ဝင်မျာဵကုိသာ ေရွဵ၍ထုတ်ပစ်သည်ကိ ု

ေတွ့ရိှရသည်။ အထုတ်ခရဳေသာ သမဂ္ဂ ေါင်ဵေဆာင်မျာဵစာရင်ဵကို 

(Black list) ပဳုစမဳျ ို ဵခဖငဴ် လုပ်ငန်ဵရှင်အချင်ဵချင်ဵ ချတ်ိဆက်၍ သတင်ဵ 

ေပဵခခင်ဵမျ ို ဵခပုလုပ်ကာ အလုပ်မခန့်ခခင်ဵမျာဵ ရိှလာသည်။ blacklist 

လုပ်ေသာကိစ္စနှင်ဴပတ်သက်၍ ဆန္ဒခပသညဴ်လူမျာဵသည် သမဂ္ဂအဖွဲ့ 

ဝင်မျာဵခဖစ်လျှေင် စာရင်ဵထဲထညဴ်မှတ်ခထဳာဵရခခင်ဵမျာဵရိှပပီဵ ေနာက် 

စက်ရုဳတစ်ခသ့ုိုသွာဵလျှေင် ဓါတ်ပဳုနငှဴ်ခပ၍ ေခပာထာဵသညမ်ျ ို ဵအထိ 

ကကုဳရသည်မျာဵရိှလာေကကာင်ဵ ေခပာဆုိကကသည်။  ဆန္ဒခပသညဴ်လူမျာဵ၊ 

ပါဝင်သူမျာဵအာဵ ဓါတ်ပဳုရိုက်ထာဵ၍ စက်ရုဳပုိင်ရှင်မျာဵကကာဵ ခဖန့်ေဝ 

ထာဵေကကာင်ဵ သိရှိရသည်။ ေလျာ်ေကကဵယူထွက်လာခဲေဴသာ သမဂ္ဂ 

အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵမှ "ကျွေန်ေတာ်တ့ုိပဳုေတွကိ ု ဝနထ်မ်ဵေရဵရာေတွမှာ 

white board ေပါ် ကပ်ပပီဵ ခပထာဵတာေတွရိှတယ်” ဟု ေခပာခပပါ 

သည်။  

၆.၃။ သမဂ္ဂ တည်ရိှမှု   
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  ထုိေကကာင်ဴ အရည်အချင်ဵရှိေသာ 

သမဂ္ဂေခါင်ဵေဆာင်မျာဵကုိ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ ပုိမို 

ဆဳုဵရှုဳဵေနရပပီဵ  သမဂ္ဂေခါင်ဵေဆာင်လပ်ုရဲသည်ဴသူ 

နည်ဵလာသခဖင်ဴ သမဂ္ဂမျာဵ ပပို ကွဲေနရေပသည်။  

သမဂ္ဂမျာဵဦဵေဆာင်ေသာ ဆန္ဒခပပဲွမျာဵ ရှုဳဵနိမ်ဴမှု မျာဵ 

လာသညဴ်အခါတွင် အဖဲွ့ဝင်ရန် ေကကာက်လာကကပပီဵ  

သမဂ္ဂအေပါ်အာဵကုိဵမှုမျာဵ ေလျာဴကျလာသည်။ 

အစိုဵရအဖဲွ့နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵက ပုိမုိဖိနှပ်ိမှု ရှိလာ 

သည်။ ခဳုေကာင်စီကလဲ သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်မျာဵကို 

ကာကွယ်ေပဵမှုမရှိေသာေကကာငဴ် သမဂ္ဂမျာဵတည်ရှိမှု 

မှာ ေရေရရာရာမရိှေတာဴေပ။ ထုိေကကာင်ဴ အလုပ် 

သမာဵသမဂ္ဂမျာဵ ပပို ကဲွသွာဵရသည်။ တမင်ပဖိုခွသဲညဴ် 

အေခခအေနမျာဵလည်ဵ ေတွ့ရပါသည်။ အချ ို ့မာှ 

တုိကဆုိ်င်မှုဟုသာ ထင်ကကပါသည်။ သ့ုိေသာ် တမင် 

ရည်ရွယ်ချက်ရိှရှိခဖငဴ် ပဖို ခွဲသည်ကုိ သက်ေသခပနိုင် 

ပါသည်။ 

ရုပ်ပုဳ ၁၆။ လုပ်ငန်ဵေွင်ဝငေ်နေသာ အလုပ်သမာဵမျောဵကို အလုပ်သမာဵေရဵ လှုပ်ရှာဵေဆာင်ရွေက်ေနသူမျောဵမှ 

လက်သန့်ေဆဵရည် ေဝေနစဉ်  
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

သမဂ္ဂအလုပ်သမာဵမျာဵမှ ခပနေ်ခပာလျှေင်၊ ဆန္ဒခပလျှေင် 

အလုပ်ထုတ်ခရဳမှာ ေကကာက်၍ ခပနမ်ေခပာရဲကကပါ။ 

ကိုဗစ်ကာလတွင် အလုပ်အကိင်ုမျာဵမှာလည်ဵ 

ရှာဵပါဵေနသခဖငဴ် အလုပ်ခပုတ်ပါက ပစ္စည်ဵသိမ်ဵ၍ 

ရွာခပန်ရမည်ခဖစ်ေသာေကကာင်ဴ ဖိနှပ်ိမှုကိ ု ေခါင်ဵင့ဳုခဳ 

ေနကကသည်မှာ မျာဵခပာဵလာေလသည်။ ယခုအစီရင် 

ခဳစာတွင်လည်ဵ ထုိသူတို့၏အမည်မျာဵကို ေဖာ်ခပ 

ခခင်ဵမခပုခခင်ဵခဖင်ဴ ကာကွယ်ထာဵပါသည်။ 

 သမဂ္ဂ ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵဆိုလျှေင် ပခိမ်ဵ 

ေခခာက်ခရဳခခင်ဵ၊ ဓါဵခဖငဴ်ထုိဵခဳရခခင်ဵမျာဵနှငဴ် ေတွ့ကကုဳ 

ရပါသည်။ အလုပ်ရှင်မှ ေစခုိင်ဵေသာ အရုိကခ်ဳရခခင်ဵ 

မျာဵလည်ဵရှိသည်။ သ့ုိေသာ် တုိင်တန်ဵရာတွင် ထိ 

ေရာက်မှု မရှိပါ။ 

 ကိုဗစ်ကာလတွင် အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ 

လဳုဵနီဵပါဵ ခက်ခဲမှုကိ ု ကကုဳေတွ့ရသည်။ ယခင်ထက် 

ပုိ၍ အလုပ်သမာဵ အခွငဴ်အေရဵ၊ ခဳစာဵပိငု်ခွင်ဴမျာဵ 

ပုိချ ို ဵေဖာက်ခရဳလာသည်။ ထုိသ့ုိေသာအေခခအေန 

မျာဵအတွက် ယခင်နှငဴ် ယခု 

အလုပ်သမာအခွငဴ်အေရဵ၊ ရပုိင်ခွငဴ်တ့ုိကုိ ေတာင်ဵဆုိ 

ေပဵကကေသာ သမဂ္ဂအဖဲွ့ဝင်မျာဵနှင်ဴ အလုပ်သမာဵ 

ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵကို အလုပ်ရှင်မျာဵဘကက် ဖိနှပ်ိမှု 

မျာဵ၊ အလုပ်ထုတ်ပစ်မှုမျာဵ ရှိလာသည်။ အလုပ် 

သမာဵမျာဵအေနခဖင်ဴ အစိုဵရကို အာဵကုိဵတကကီဵ အကူ 

အညီေတာင်ဵဆုိမှုမျာဵ လုပ်ေဆာင်ခဲဴေသာ်လည်ဵ 

အလုပ်သမာဵမျာဵဘက်မှ ရပ်တည်ေပဵမှု နည်ဵပါဵ 

သည်။  

 သမဂ္ဂမျာဵဘက်မှ ကိုဗစ်ကယ်ဆယ်ေရဵ 

ပါဝင်မှုနှငဴ် ပတ်သတ်၍ တတ်နိငု်သညဴဖ်က်မှ ပါဝင် 

ကူညီေပဵကကတာမျာဵေတွ့ရပါသည်။  အရပ်ဖက်အဖဲွ့ 

အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵပပီဵ   သမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ 

မှ သတင်ဵအချက်အလက်မျှေေဝခခင်ဵ၊ ကိုဗစ်ကာ 

ကွယ်ေရဵပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ရပ်ရွာအတွင်ဵ အစာဵ 

အေသာက်လှူဒါန်ဵခခင်ဵ၊ PPE ဝတ်စုမဳျာဵ လုိကေ်ဝ 

ဇယာဵ ၁၅။ စက်ရုဳမျောဵတွင် သမဂ္ဂတည်ရှိမှု  
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ေပဵခခင်ဵ၊ hand gel မျာဵ Mask မျာဵ လုိကေ်ဝေပဵ 

ခခင်ဵ၊ ေဆဵမျာဵလုိကခ်ဖန်ဵ ေပဵခခင်ဵ စသည်ဴကစိ္စမျာဵ 

တွင် ပါဝင်ခဲကဴကသည်မျာဵကုိ ေတွ့ရပါသည်။ ကုိဗစ် 

ကာလအတွင်ဵ အချ ို ့အဖွဲ့ အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵ 

ပပီဵ  ေငွေကကဵကူညီေပဵမှုမျာဵ၊ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆာဵ 

ေထာက်ပဴဳမှုမျာဵရှိ၍ အချ ို ့ အလုပ်ခပုတ်ေနသူ 

စက်ချုပ်တတ်သူမျာဵအာဵ ရင်ဵနီှဵခမုပ်နှမဳှုအေသဵစာဵ 

အခဖစ် ၅ သိန်ဵမှ ၁၀ သိန်ဵအထိ ေထာက်က ူ

မတည်ေပဵခခင်ဵ၊ စက်နင်ဵသင်တန်ဵေပဵခခင်ဵမျာဵ ရှိ 

ကကသည်။ အတုိဵမယူဘဲ ေချဵေငွေပဵခခင်ဵစသည်ခဖငဴ် 

ထုိကဲဴသ့ုိ အေသဵစာဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ချင်သညဴ် အလုပ် 

သမာဵမျာဵကိ ုကူညီေပဵေနခခင်ဵမျာဵ ရိှပါသည်။  

 Save the  Children၊ EU တ့ုိမှလည်ဵ 

ပုိကဆဳ်ေထာက်ပဴဳခခင်ဵ၊ တချ ို ့မ ှ ကျန်ဵမာေရဵပစ္စည်ဵ 

မျာဵ ေထာက်ပဴဳခခင်ဵ၊ hand gel/ mask တ့ုိပဴဳပုိဵခခင်ဵ၊ 

သဳုဵပန်လှအဖဲွ့မ ှ ကုိယ်ဝန်ေဆာင်မျာဵကုိ ေထာက်ပဳဴ 

ခခင်ဵမျာဵ ရှိပါသည်။ လုိအပ်ေနေသာ အလုပ်သမာဵ 

မျာဵအတွက် အလုပ်သမာဵအဖွဲ့ အစည်ဵ အသီဵသီဵမ ှ

EU, LIFT တ့ုိမှ ေထာက်ပဴဳေကကဵရယူ၍ ကုိဗစ်ကာ 

ကွယ်ေရဵ အသိပညာေပဵမှုမျာဵကုိ ကိုယ်စီ ပါဝင် 

ေဆာင်ရွက်ေပဵခခင်ဵမျာဵလည်ဵ ရိှသည်။ သ့ုိေသာ် 

ထုိရရှိသူမျာဵသည် အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂရှိသည်ဴ စက်ရုဳ 

မျာဵ၊ အမျ ို ဵမျ ို ဵေသာ သမဂ္ဂအဖွဲချုပ်မျာဵသို့ ဝင် 

ေရာက်ထာဵေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵ 

ေရဵေဆာင်ရွက်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ သမဂ္ဂမျာဵနှငဴ် 

ဆက်သွယ်နိငု်သ ူ အလုပ်သမာဵမျာဵရိှေသာ စက်ရုဳ 

မျာဵသာ ရရိှပပီဵ အလုပ်သမာဵအာဵလဳုဵ ရရိှခဴဲသည် 

မဟုတ်ပါ။ အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵ ဌာနက ဝင်ေရာက် 

ပါဝင် ကူညီေပဵမှုမရိှဘဲ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှသာ လုပ် 

ေဆာင်ခဲဴေသာေကကာင်ဴ ထိေရာက်မှုတွင် ထင် 

သေလာက် အာဵလဳုဵကိ ုလွှမ်ဵခခုဳနုိင်မှု မရှိခဲပဴါ။ 

ဇယာဵ ၁၆။ သမဂ္ဂဝင်ပေင်ဵေ ကာင်ဴ အကျေ ို ဵရလဒ်မျောဵ  
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 သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ခဖစ်ခခင်ဵေကကာငဴ် အကျ ို ဵေကျဵ 

ဇူဵမျာဵရိှပါသည်ဟု ေခဖကကာဵသမှူာ ပုိမုိမျာဵခပာဵပပီဵ 

ထ့ုိအတူ အလုပ်ရှင်၏တိုက်ခိုက်မှုကိ ု သိသိသာသာ 

ပုိမုိခဳစာဵရသည်ဟုလည်ဵ ေခဖကကာဵခဲဴသည်။ တည် 

ေထာင်ထာဵေသာ အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵနှငဴ် သမဂ္ဂ 

အဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊ အလုပ်သမာဵမျာဵအေပါ် အစိုဵရဌာန 

မျာဵ၏ ကာကွယ်ကူညမီှု မရှိပါဟု ေခဖဆုိထာဵသမှူာ 

သိသိသာသာ ၈၀ ရာခုိင်နှုန်ဵခန့် ရိှေနေသာေကကာင်ဴ 

အစိုဵရနှငဴ်သမဂ္ဂမျာဵ၏ ပူဵတဲွေဆာင်ရွက်မှု၊ အခပန် 

အလှန်ယဳုကကည်မှုမှာ နည်ဵပါဵေနသည်ဟု သဳုဵသပ်ရ 

ေပသည်။  

 အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂရှိခခင်ဵေကကာင်ဴ အကျ ို ဵ 

ေကျဵဇူဵရရိှပါသည်ဟု ေခဖကကာဵသမူျာဵမှာ သမဂ္ဂမျာဵ 

၏ ေဆာင်ရွက်ေပဵမှုမျာဵကုိ ေဖာ်ခပရာတွင် အမျာဵ 

အာဵခဖင်ဴ လုပ်ေဆာင်ေပဵသည်မျာဵမှာ ေအာက်ပါ 

အတုိင်ဵခဖစ်သည်။   

ရုပ်ပုဳ ၁၇။ စက်ရုဳတင်ွဵ ကိုဗစ်ေရာဂါ ကာကွယ်ပုဳ အသိပညာေပဵမှု  

အလုပ်သမာဵအခွင်ဴအေရဵ ေတာင်ဵဆုိေပဵခခင်ဵ 

လက်ေဆဵဆပ်ခပာစီစဉေ်ပဵခခင်ဵ 

တစ်လလျှေင် ၈ ရက် နာဵခိုင်ဵပပီဵ ပုိကဆဳ်ခဖတ်သညဴ် 

အေပါ် ေဆာင်ရွက်ေပဵခဴဲခခင်ဵ 

EU ေထာက်ပဴဳေကကဵတင်ေပဵခခင်ဵ  

Ferry အဆင်မေခပခခင်ဵကိစ္စမျာဵ 

ေထာင်ကျသာွဵေသာေခါင်ဵေဆာင်မျာဵအာဵ 

အဖွဲ့ဝင်မျာဵက ၂၀၀၀/၃၀၀၀ စုပပီဵေပဵခခင်ဵ 

စက်ရုဳမှ MOHS ထုတ်ခပန်ချက်မျာဵ မလုိကန်ာမှုကိ ု

တုိင်ကကာဵေပဵခခင်ဵ  

ေငွ ၃၀၀၀၀ ကျပ် ေချဵေပဵထာဵခခင်ဵ 

အလုပ်အကုိင်ရရိှရန် ေတာင်ဵဆုိေပဵခခင်ဵ 
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 သ့ုိေသာ် အခခာဵတစ်ဖက်တွင်လည်ဵ သမဂ္ဂဝင်ခဖစ် ေသာေကကာင်ဴ သမဂ္ဂဝင်မျာဵအေပါ် အခခာဵေသာ 

ဆုိဵကျ ို ဵမျာဵမှာ  

ရက်မှန်ေကကဵရေအာင်ေဆာင်ရွက်ေပဵခခင်ဵ 

နာေရဵရှိရင်ကူညီေပဵခခင်ဵ 

ေဆဵခွငဴ်နှင်ဴ လူမှုဖူလဳုေရဵကိစ္စမျာဵအတွက် 

ကူညီေပဵခခင်ဵ 

ေန့စာဵဝန်ထမ်ဵမျာဵလုပ်ခအခပညဴ်ရရိှေစခခင်ဵ 

ကေလဵမီဵဖာွဵလျှေင်ကူညေီပဵခခင်ဵ 

အလုပ်သမာဵဥပေဒပါ အခွငဴ်အေရဵမျာဵ ရရိှရန် 

ေဆာင်ရွက်ေပဵခခင်ဵ 

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မျာဵကိုကူညီေထာက်ပဴဳခခင်ဵ 

ဆန်ေဝခခင်ဵ 

 Mask ေဝခခင်ဵ 

မသက်ဆုိင်ေသာအလုပ်မျာဵမခုိင်ဵရန်ေတာင်ဵဆုိ

ေပဵခခင်ဵ  

All Super, Super တိုန့ဲ့မတညဴ်ေအာင်တိုက်ေပဵခခင်ဵ 

အထက်လူကကီဵမှညစ်ညမ်ဵစွာဆဲဆိုခခင်ဵ 

ပငိမ်ပငိမ်မေနရင် အလုပ်ထုတ်မည်ဟု 

ပခိမ်ဵေခခာက်ခဳရခခင်ဵ 

ေတာင်ဵဆိုမှုမျာဵမှာပါသညဴ်အလုပ်သမာဵမျာဵကို 

အလုပ်ေပဵမဆင်ဵခခင်ဵ 

Supervisor နှင်ဴ မကကာခဏစကာဵမျာဵပပီဵ Point 

Change ခဳရခခင်ဵ 

အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂဖွဲ့စည်ဵပပီဵသည်ဆိုသည်နှင်ဴ 

မျ ို ဵစုဳပခိမ်ဵေခခာက်ခဳရ တိုက်ခိုက်ခဳရခခင်ဵ 

စက်ခပငအ်လုပ်မလုပ်ခိုင်ဵပဲ တစ်ေနကုန် 

မတ်တတ်ရပ်ခိုင်ဵထာဵခခင်ဵ 

EC မျာဵအာဵဖိအာဵေပဵခခင်ဵ တိုက်ခိုက်ခခင်ဵ၊ ဖိနှိပ်ခခင်ဵ 

အခပင်ထွက်ခွင်ဴမေပဵခခင်ဵ 

အခခာဵစက်ရုဳမျာဵမှာအလုပ်ဝင်လို့မရေအာင်Black List 

လုပ်ပပီဵစာရင်ဵမျာဵပို့ထာဵခခင်ဵ 

လူဦဵေရေလျှောဴချသည်ဆိုကာ သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝငမ်ျာဵအာဵ 

အလုပ်မှခဖုတ်ခခင်ဵ 

သမဂ္ဂမှတ်ပုဳတင်မကျခင်အလုပ်ခဖုတ်နိုင်ရန်အတွက် 

မန်ေနဂျာမှမည်သူမျာဵ သမဂ္ဂဝင်ထာဵသည်ကို 

လိုက်စုဳစမ်ဵခဳရခခင်ဵ 

OT မေခါ်ေတာဴခခင်ဵ၊ ခွဲခခာဵဆက်ဆဳခခင်ဵ၊ 

အပမဲတမ်ဵေစာင်ဴကကညဴ်ခဳရခခင်ဵ 

အလုပ်ထုတ်ခဳရလျှေင် အခခာဵစက်ရုဳမှာ 

အလုပ်ေလျှောက်၍မရခခင်ဵ 

Line ေခပာင်ဵခဳရခခင်ဵ 

အေကကာင်ဵတစ်စုဳတစ်ရာမရှိဘခဲဳဝန်ထိုဵခိုင်ဵခခင်ဵမျာဵ 

အထည်မျာဵပိုချုပ်ခိုင်ဵခခင်ဵ 

မီတင်တွင် အခပစ်အပမဲအေခပာခဳရ 

ရာထူဵတိုဵေပဵပပီဵေသွဵခွဲခခင်ဵ 

အလုပ်ပိုမိုတွန်ဵခိုင်ဵခခင်ဵ 

သမဂ္ဂထညဴ်ဝင်ေကကဵမျာဵေကာက်ခဳခခင်ဵမခပုရန်တာဵခမစ်

ခဳရခခင်ဵ  

Point ရရန်ခက်တဲဴေနရာမျာဵမှာထာဵခဳရခခင်ဵ  

တရာဵစွဲဆိုခဳရခခင်ဵ 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

 ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ စုေပါင်ဵေတာင်ဵဆိုမှုမျာဵ 

ကို ေခဖဆိုသူတစ်ဝက်ေကျာ် ၅၈ ရာခိုင်နှုန်ဵက လုပ်ေဆာင် 

ခဲဴသည်ဟု ေခဖဆိုခဲဴကကသည်။ သမဂ္ဂမရှိေသာ စက်ရုဳ 

အတွင်ဵ ညှိနှိုင်ဵေရဵေကာ်မတီ ရိှ၊ မရိှကို ေခဖဆိုသူ ၅၅ 

ရာခိုင်နှုန်ဵက မရိှပါဟု ေခဖဆိုခဲဴပပီဵ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်ဵက ရှိ၊ မရှိ 

သူတို့မသိရိှေကကာင်ဵ ေခဖဆိုခဲဴကကသည်။ ရိှသည်ဟုေခဖဆို 

သူမှာ ၂၂ ရာခိုင် နှုန်ဵသာရိှေသာေကကာင်ဴ စက်ရုဳမျာဵတွင် 

ဥပေဒပါ အလုပ်ရှင်အလုပ်သမာဵညှိနှိုင်ဵေရဵေကာ်မတီ 

ထာဵရှိရမည်ဟူေသာ ညွှန်ကကာဵချက်ကို ေဆာင်ရွက်ေနမှု 

မှာ အာဵနည်ဵေနသည်ကို ေတွ့ရိှရသည်။  

 ထိုသ့ုိ သမဂ္ဂ၊ ညှိုနှိုင်ဵေရဵေကာ်မတီတို့ မရိှေသာ 

စက်ရုဳမျာဵမှ အလုပ်သမာဵမျာဵကို လုပ်ငန်ဵခွင်အခက်အခဲ 

မျာဵကို မည်သ့ုိေခဖရှင်ဵကကသနည်ဵဟု ေမဵခမန်ဵေသာအခါ 

အလုပ်သမာဵေခါင်ဵေဆာင်မျာဵနှင်ဴ တိုင်ပင်၍ အလုပ်ရှင် 

နှင်ဴ အရင်ညှိနှိုင်ဵခခင်ဵ၊ ဌာနဆိုင်ရာမျာဵသုိ့တိကု်ရိုက် တိုင် 

ကကာဵခခင်ဵ၊ အခပင်ထွက်ဆန္ဒခပခခင်ဵ၊ အလုပ်သမာဵမျာဵ 

စုေပါင်ဵေတာင်ဵဆိုမှုခဖင်ဴ ေခဖရှင်ဵရခခင်ဵ၊ Super, Leader 

မျာဵစုပပီဵတင်ခပခခင်ဵ၊ အလုပ်သမာဵမျာဵစုပပီဵ သူေဌဵကို 

တင်ခပခခင်ဵ၊ မန်ေနဂျာမှတစ်ဆင်ဴ ေခပာခခင်ဵ၊ စကာဵခပန်မှ 

ေခပာခခင်ဵ၊ HR ထဳ အခက်အခဲမျာဵကို အေကကာင်ဵကကာဵ 

ခခင်ဵ၊ Fulture Light Center ၊ Action Labor Rights ၊ 

CTUM၊ STUM၊ We Generation အစရိှသညဴ် အလုပ် 

သမာဵအေရဵ ေဆာင်ရွက်ေနသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ 

အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်မျာဵကို အကူအညီ ေတာင်ဵ 

ယူခခင်ဵမျာဵခဖငဴ် ေခဖရှင်ဵကကသည်ဟု ေခဖဆိုကကသည်။ 

 ဥပေဒအရ အလုပ်သမာဵေရဵရာ ကူညီေပဵေန 

ကကသူမျာဵ ရိှပါသည်။ သ့ုိေသာ် ယခုကိုဗစ်ကာလမျ ို ဵတွင်  

အမှုတိုင်ဵကို အကုန်လိုက်ပါ ေစာင်ဴေရှာက်ကာကွယမ်ှု 

မေပဵနိုင်ေသဵပါ။ ကူညီေပဵသညဴ်သူမျာဵ၊ ငှာဵရမ်ဵရသညဴ် 

ေရှ့ေနမျာဵရှိေသာ်လည်ဵ အလုပ်သမာဵဥပေဒကို ကျွေမ်ဵ 

ကျင်သူ ရှာဵပါဵပါသည်။ တချ ို ့ေရှ့ေနမျာဵသည် အလုပ် 

သမာဵေရဵလုပ်ေနသူမျာဵေလာက် အလုပ်သမာဵဥပေဒကို 

နာဵမလည်မှုမျာဵရိှေနသည်ကို ေတွ့ခမင်ရသည်။ အလုပ် 

သမာဵအေရဵ လုပ်ေဆာင်ေပဵေနေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ 

ဇယာဵ ၁၇။ ကိုဗစ်ကာလ စုေပါင်ဵေတာင်ဵဆိုမှုပပ ဇယာဵ 

 အစိုဵရဘက်မှ ကာကွယ်သည်မျာဵကို ရရိှပါသည်ဟု ေခဖဆိုခဲဴကကရာတွင်၊ သမဂ္ဂဖွဲ့စည်ဵစဉ်တွင် ေရွဵချယ်ထာဵ 

ေသာဥက္ကဌအာဵ အလုပ်ရှင်မှ Warning ပငမ်ေပဵဘဲအလုပ်မှ ထုတ်ပစ်ခခင်ဵကို ခပန်ခန့်နိုင်ရန် စီမဳေပဵခခင်ဵ၊ လွတ်လပ်စွာ 

ဖွဲ့စည်ဵပိုင်ခွင်ဴရိှသည်ကို ေခပာဆိုအာဵေပဵခခင်ဵ၊ ရပ်ကွက်လူကကီဵမှေထာက်ပဳဴေပဵေသာ ဆန်၊ ဆီ ေငွနှစ်ေသာင်ဵ အိမ်ပိုင်မရှိ 

သူမျာဵကိုေပဵသည်ကို ရရိှခခင်ဵ၊ အစိုဵရမှ ကကာဵေနညှိနှိုင်ဵေပဵခခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်ခပန်လည်ဝင်ေရာက်နိုင်ေစရန် ညှိုနှိုင်ဵေပဵ 

ခခင်ဵနှင်ဴ အလုပ်ရှင်ကိုလည်ဵ ကိုယ်တုိင်ေခပာပပီဵ လိုက်နာရန် အာမခဳေစခခင်ဵမျာဵ ရိှသည်ဟု ေဖာ်ခပခဲဴကကသည်။  

ဇယာဵ ၁၈။ စက်ရုဳအတွင်ဵ ညှိနှိုင်ဵေရဵေကာ်မတီ တည်ရှမိှု  
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ကိုဗစ်ေခါ်သဳ 

အဖမ်ဵခဳရသညဴ် အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် ေရှ့ေနငှာဵ 

ခခင်ဵ၊ အမှုလိုက်ရန် အာမခဳေပဵခခင်ဵ၊ အချုပ်မှ လွတ် 

ေအာင် လုပ်ေဆာင်ေပဵခခင်ဵ၊  လိုအပ်လျှေင် လုပ်ငန်ဵရှင်၊ 

အစိုဵရနှင်ဴ ညှိနှိုင်ဵမျာဵေတွ့ဆုဳေပဵခခင်ဵ စသည်ခဖင်ဴ ေဆာင် 

ရွက်ေပဵကကပါသည်။ 

 လက်ရိှအချနိ်တွင် သမဂ္ဂမျာဵအေနခဖငဴ် အစည်ဵ 

အေဝဵမျာဵကျင်ဵပနိုင်ခခင်ဵ မရိှသကဲဴသ့ုိ၊ ရဳပုဳေငွ ေကာက်ခဳ 

ခခင်ဵမျာဵလည်ဵ ရပ်ဆိုင်ဵထာဵရပါသည်။ ဖမ်ဵဆီဵ ခဳရသညဴ် 

အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် CSOs၊ အဖွဲ့ချုပ်မျာဵ၊ နိုင်ငဳေရဵ 

ပါတီမျာဵခဖင်ဴ ဝန်ဵရဳေပဵခခင်ဵမျာဵရိှပါသည်။ ထိုအုပ်စုမျာဵမှ 

တစ်ဆင်ဴ ကူညီေပဵခခင်ဵမျာဵရိှ၍၊ အစိုဵရဘက်မှ ကူညီခခင်ဵ 

မျာဵ ရိှေသာ်လည်ဵ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာန၊ ဦဵစီဵဌာန 

မျာဵမှ အလုပ်သမာဵမျာဵကို တိုက်ရိုက်ကူညီေပဵခခင်ဵ မရှိ 

သေလာက် ခဖစ်ပါသည်။  

 ဖမ်ဵဆီဵ ခဳရသညဴ် တရာဵစွဲခဳရသညဴ် အလုပ်သမာဵ 

မျာဵကို brand မျာဵကမှတစ်ဆင်ဴ နိုင်ငဳတကာအကူအညီ 

ေသွဵစည်ဵညီညွှတ်မှုမျာဵအေနခဖင်ဴ ဖိအာဵေပဵမှုေကကာငဴ် 

သာ အလုပ်ရှင်မှ သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်မျာဵကို ခပန်ခန့်ေပဵခခင်ဵ 

မျာဵ ရိှပါသည်။ ဥပမာ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ သုေတသီ 

ကိုယ်တိုင်လိုက်ပါခဲဴေသာ ခမန်မာစက်ရုဳဆိလုျှေင် ကိုရီဵယာဵ 

သဳရုဳဵ၊ နိင်ငဳတကာမှ မှာယူေသာ Brand အပ်သညဴ် Zara 

ဇာယာ၊ Mango မန်ဵဂုိဵ၊ Adidas အယ်ဒီဒတ် စသညဴ် 

ကုမ္ပဏီမျာဵမှတဆင်ဴ စက်ရုဳပိုင်ရှင်ကို ဖိအာဵခပန်ေပဵေသာ 

အခါမှသာ ခမန်မာသမဂ္ဂေခါင်ဵေဆာင် ၇ ေယာက်မှ ၄ 

ေယာက်ကို ခပန်ခန့်ခခင်ဵ၊ မခန့်မီ အခခာဵသဳုဵေယာက်ကို 

ေလျာ်ေကကဵေပဵေလျာ်ခခင်ဵ၊ သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်အမျာဵစု ပါဝင် 

ေသာ အလုပ်သမာဵ ၇၉ေယာက်ကို ခပန်လည်ခန့်ခခင်ဵမျာဵ 

ခပုလုပ်ခဲဴပါသည်။ သုေတသီမှ ကိုရီဵယာဵသဳရုဳဵတွင် ေတွ့ 

ဆုဳညှိနှိုင်ဵစဉ် ပိုင်ရှင်သည် မူလသဳရုဳဵထက် ခမန်မာအစိုဵရ 

အာဏာပိုင်မျာဵကို ပိုမိုအာဵကိုဵ၍ အလုပ်သမာဵရုဳဵတွင် 

သာ ညှိနှိုင်ဵမှုလုပ်ချင်ေနသည်ကို ေတွ့ရိှရသခဖငဴ် တစ်ဖက် 

မှခပန်သဳုဵသပ်ရေသာ် ခမန်မာနိုင်ငဳရိှ အလုပ်သမာဵရုဳဵမျာဵ 

သည် စက်ရုဳပိုင်ရှင်မျာဵအာဵ ပစာဵေပဵ ေထာက်ကူေန 

သည်မှာ သိသာေသာ သက်ေသခပချက်ခဖစ်ေပသည်။   

ရုပ်ပုဳ  ၁၈။ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ၌ပင ်အလုပ်သွာဵလာေနရေသာ အလုပ်သမာဵမျောဵ  
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

 လက်ရိှတွင် ကိုဗစ်ပထမလှိုင်ဵစကတည်ဵကစ၍ 

အလုပ်သမာဵအေရဵ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ အဖွဲ့အစည်ဵ 

မျာဵမှ လက်ကမ်ဵစာေစာင်ေဝခခင်ဵမျာဵရိှပါသည်။ ကကိုဆို 

သညဴ်စက်ရုဳမျာဵရိှသကဲဴသို့ ကကိုဆိုမှုမရိှသညဴ်အခပင် အလုပ် 

သမာဵမျာဵမှ လက်ခဳသခဖငဴ် အလုပ်သမာဵမျာဵကို ဒုက္ခေပဵ 

သညဴ်စက်ရုဳမျာဵ ခပသနာရှာေနသညဴ်စက်ရုဳမျာဵလည်ဵ ရိှပါ 

သည်။ ကိုဗစ်ကို အေကကာင်ဵခပ၍ ဖိနှိပ်ခဳရသည်မျာဵ ရိှပါ 

သည်။ တခခာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵခဖစ်ေသာ နိုင်ငဳေရဵပါတီ 

မျာဵမှလည်ဵ အလုပ်သမာဵေရဵဘက်၌ ကူညီေပဵခခင်ဵမျာဵ 

ရိှေသာ်လည်ဵ လက်ရိှအာဏာရပါတီမှ ကိုယ်စာဵလှယမ်ျာဵ 

သည် ပါတီ၏မူေဘာင်ကို ေကျာ်လွန်မရသည်မျာဵေကကာငဴ် 

သမဂ္ဂမျာဵနှငဴ်ပူဵေပါင်ဵမှု အာဵနည်ဵေနသည်ကို  ေတွ့ရပါ 

သည်၊ အခခာဵပါတီမျာဵမှ အလုပ်သမာဵေရဵရာမူဝါဒမျာဵ 

ချမှတ်ေနေသာ်လည်ဵ အလုပ်သမာဵေရဵအေပါ်  ေသေသ 

ချာချာဂဃနဏ နာဵလည်မှု မရှိသည်ကို ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵနှင်ဴ ေသချာ ထိစပ်လုပ်ကိုင်ေသာ 

နိုင်ငဳေရဵပါတီမှာ အင်မတန်နည်ဵပါဵသည်ကို ေတွ့ရိှရပါ 

သည်။  

 ၆.၄။ အမှုအေင်ဵ ရင်ဆိုင်ရမှု 

 လက်ရိှကိုဗစ်ကာလတွင် အလုပ်သမာဵမျာဵသည် လုပ်ခလစာရေရဵ၊ ေလျာ်ေကကဵမေပဵဘဲ (သ့ုိ) မတရာဵ 

အလုပ်ခဖုတ်ခဳရခခင်ဵ၊ အလုပ်ရှင်ထွက်ေခပဵသွာဵခခင်ဵ၊ စက်ရုဳေလလဳတင်၍  အစိုဵရ၏ ကကာဵဝင်ေဆာင်ရွက်မှု ေနှာင်ဴေနှဵေန 

ခခင်ဵမျာဵအေပါ် ဆန္ဒခပေနကကရသည်။  

ရုပ်ပုဳ ၁၉။ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ အလုပ်သမာဵမျောဵစုေပါင်ဵေတာင်ဵဆိုမှု တစ်ေု  
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အနည်ဵဆုဳဵ လုပ်ခလစာ 

မီဵဖွာဵခွငဴ် 

လုပ်သက်ခွင်ဴ  

တရာဵဝင်အလုပ်ပိတ်ရက်မျာဵ 

ေဆဵခွင်ဴ   

ခွင်ဴရက် 

OT ဆင်ဵခခင်ဵ မဆင်ဵခခင်ဵသည် မိမိ၏ ဆန္ဒသာခဖစ်ခခင်ဵ 

နှစ်ေကကဵ 

လူမှုဖူလုဳေရဵေကကဵ 

တစ်နှစ်ဆယ်ရက်နာဵခွင်ဴ 

ေရှာင်တစ်ခွင်ခွင်ဴ  

နာေရဵရိှလျှေင်တစ်ပတ်ခွင်ဴ 

လုပ်ခလစာအခပညဴ်အဝရရိှခွငဴ်  

အလုပ်ခွင်တွင် သမဂ္ဂရိှခွငဴ် 

သကကေန် Bonus ရရိှခွင်ဴ 

ရက်မှန်ေကကဵမျာဵ ရရိှခွင်ဴ 

နှစ်အလိုက်ခဳစာဵခွင်ဴမျာဵ ရရိှခွငဴ် 

အစမ်ဵခန့်ကာလေကျာ်လွန်ပါက EC စာချုပ်ချုပ်ဆိုခွင်ဴ 

၃လခပညဴ်လျှေင်အပမဲတမ်ဵဝန်ထမ်ဵခဖစ်ခွင်ဴ 

လွတ်လပ်စွာေခပာဆိုခွင်ဴ 

တစ်ေန့ ၈ နာရီသာလုပ်ခွင်ဴ 

အဓမ္မခိုင်ဵေစခခင်ဵမျာဵ မရှိေစခခင်ဵ  

အလုပ်ထုတ်နစ်နာေကကဵမျာဵရရိှခွင်ဴ 

 စက်ရုဳေတွဘက်မှ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ 

ကိုဗစ်လမ်ဵညွှန်ချက်ေတွကို မလိုက်နာပဲ လုပ်ငန်ဵ လည် 

ပတ်ေနေသာေကကာင်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵသာ ကိုဗစ်လမ်ဵ 

ညွှန်ချက်မျာဵကို လိုက်နာေပဵရန် ေတာင်ဵဆိုသညဴ် 

အတွက် တရာဵစွဲခဳရခခင်ဵ အဖမ်ဵခဳေနရခခင်ဵမျာဵ ရိှေနပါ 

သည်။ အလုပ်သမာဵမျာဵကို ကိုဗစ်စည်ဵမျဉ်ဵချ ို ဵေဖာက် 

သည် အေကကာင်ဵခပ၍ ေန့တွင်ဵချင်ဵအေရဵယူ ေထာင် 

ချေနခခင်ဵ လည်ဵရိှေနပါသည်။ သ့ုိေသာ် ေမဵခွန်ဵထုတ် 

စရာရိှသည်မှာ ကိုဗစ်လမ်ဵညွှန်ချက်ေတွကို အလုပ်သမာဵ 

မျာဵသာချ ို ဵေဖာက်ေနသလာဵ  အလုပ်ရှင်ေတွဘက်မှေရာ 

ချ ို ဵေဖာက်မှုမရှိဘူဵလာဵ ဆိုသညဴ်ေမဵခွန်ဵလည်ဵ ရိှလာ 

ေလသည်။ 

 ဥပမာ စက်ရုဳမျာဵတွင် ၆ ေပ ခွာေနနိုင်ရန် စီစဉ် 

မှုမရိှခခင်ဵ၊ လက်သန့်ေဆဵ၊ လက်ေဆဵဆပ်ခပာ စသည်တို့ 

ခဖညဴ်ဆည်ဵစီစဉ်ေပဵရန် ပျက်ကွက်ခခင်ဵ၊ ခပညဴ်စုဳေအာင် 

ေထာက်ပဳဴေပဵမှု မရိှခခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်အသွာဵအခပန် 

ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳမှုရိှေစရန် စီမဳမေပဵနိုင်ခခင်ဵ စသည်မျာဵ 

သည် အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် ထိခိုက်နစ်နာမှုမျာဵ 

ခဖစ်ခဲဴရပပီဵ အချ ို ့ေသာ ေရာဂါပိုဵကူဵစက်ခဳရသညဴ် အလုပ် 

သမာဵမျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵတို၏့ စက်ရုဳမျာဵကို အစိုဵရတာဝန်ရှိသူ 

မျာဵမှ ထဲထဲဝင်ဝင်ေဆာင်ရွက်ေပဵခခင်ဵ မရိှသည်ကိုလည်ဵ 

ေတွ့ရိှ ရပါသည်။ 

 အလုပ်သမာဵမျာဵကို သူတို၏့ ရပိုင်ခွင်ဴမျာဵအာဵ 

ေမဵခမန်ဵရာတွင် သိရိှပါသည်ဟု ၇၅ ရာခိုင်နှုန်ဵေကျာ်က 

ေခဖကကာဵသည်ကို ေတွ့ရိှရသည်။ မညဴ်သ့ုိေသာအခွငဴ် 

အေရဵမျာဵခဖစ်သည်ကို ေမဵခမန်ဵရာတွင် ေအာက်ပါ 

အတိုင်ဵ အမျာဵစု ေခဖသည်ကို ေတွ့ရိှရသည်။ 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

 ထိုအခွင်ဴအေရဵမျာဵအေပါ် အလုပ်ရှင် အလုပ်သမာဵကကာဵ ကိုဗစ်ကာလတွင် ခဖစ်ေပါ်ေသာ ခပဿနာမျာဵကို 

ေမဵခမန်ဵရာတွင် အလုပ်သမာဵမျာဵမှ ေအာက်ပါ အတိုင်ဵ ေခဖကကာဵခဲဴကကသည်။   

ခွင်ဴကကိုယူခခင်ဵအာဵ ခွငဴ်မခပုခခင်ဵ  

ကျန်ဵမာေရဵအတွက်အာမခဳချက်မရိှခခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵရှင်ဘက်မှ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေရဵပစ္စည်ဵမျာဵ 

လုဳေလာက်စွာထာဵရိှေပဵရန်ပျက်ကွက်ေသာေကကာင်ဴ 

အခငင်ဵပွာဵမှုခဖစ်ခခင်ဵ 

လုပ်သက်ေကကဵေတာင်ဵဆိုေသာေကကာင်ဴ 

ခပဿနာခဖစ်ခခင်ဵ  

ကိုဗစ်ကာကွယေ်ရဵလက်ကမ်ဵစာေစာင်မျာဵေဝသည်ကို 

လုပ်ငန်ဵရှင်မှ သေဘာမကျ၍အလုပ်ထုတ်ရန်စီစဉ်ခဲဴခခင်ဵ  

ေတာင်ဵဆိုမှုမျာဵလုပ်၍ အလုပ်ခဖုတ်ခဳရခခင်ဵ  

သမဂ္ဂဖွဲ့ေသာေကကာင်ဴ အလုပ်ထုတ်ခခင်ဵမျာဵ 

လုပ်သက် ၃ လမခပညဴ်သူမျာဵကို အလုပ်မှထုတ်ပစ်ခခင်ဵ 

အလုပ်ထုတ်နစ်နာေကကဵနှင်ဴ လုပ်ခလစာမျာဵမရလို့ 

အခငင်ဵပွာဵမှုမျာဵ ခဖစ်ပွာဵေနခခင်ဵ  

သတ်မှတ်ရက်ထက်ေနာက်ကျမှခပန်လည်ဝငေ်ရာက်လျှေ

င် အလုပ်ထုတ်မည်ဟု ပခိမ်ဵေခခာက်ခဳရခခင်ဵ 

OT ေကကဵမေပဵခခင်ဵမျာဵ 

လုပ်သက်တစ်နှစ်ေကျာ်ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ EC 

စာချုပ်ချုပ်ဆိုမေပဵခခင်ဵ  

ဖမ်ဵဆီဵ ခဳရခခင်ဵ 

ကိုဗစ်ကာလ အလုပ်ပိတ်ရက်မျာဵအတွက် 

ရက်မှန်ေကကဵမျာဵခဖတ်ေတာက်ခခင်ဵ 

အချ ို ့ေသာစက်ရုဳမျာဵတွင် မန်ေနဂျာမှ အလုပ်သမာဵ 

ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵကို အလုပ်ထုတ်မှုအေပါ် ေထာက်ခဳ 

ေကကာင်ဵ လိုင်ဵမျာဵ၌ လက်မှတ်ထိုဵခိုင်ဵခခင်ဵကို 

လူမှုကွန်ရက် (FB) တင်၍ ၆၆ (ဃ) နှငဴ် တရာဵစွဲခဳရခခင်ဵ  

စက်ရုဳမျာဵပိတ်သွာဵ၍ ဆန္ဒခပမှုမျာဵခဖစ်ပွာဵခခင်ဵ အလုပ် 

ထုတ်နစ်နာေကကဵနှင်ဴ လုပ်ခလစာမျာဵ မရရိှေသာေကကာင်ဴ 

အခငင်ဵပွာဵမှုမျာဵ ခဖစ်ပွာဵေနခခင်ဵ 

အလုပ်ပုဳမှန်မလည်ပတ်ခခင်ဵ 

လုပ်သာဵေလျှောဴချခခင်ဵ၊  

အလုပ်ရှင်နှင်ဴအလုပ်သမာဵေနာက်ဆုဳဵလစာကိစ္စနှင်ဴ 

ပတ်သက်၍တရာဵရင်ဆိုင်ေနရခခင်ဵ၊ အလုပ်ရှင်ဘက်မှ 

ဥပေဒပါအတိုင်ဵ မေပဵ၍ အလဆ တွင်ညှိနှိုင်ဵေနရခခင်ဵ၊  

လုပ်ခလစာေလျှောဴချခဳရခခင်ဵ 

အလုပ်ထုတ်ခဳရေသာခပဿနာရှိေနခခင်ဵ 

လူမှုဖူလုဳေရဵက ၁၁ ရက်စာေပဵရန်ရိှေသာ်လည်ဵ ၅ 

ရက်စာသာ ရရှိခခင်ဵ၊ 

သကကေန် Bonus နှင်ဴ OT ေကကဵမရရိှခခင်ဵ  

ကိုဗစ်ကာလ ပိတ်ရက် ၁၀ ရက်အတွက် 

အလုပ်လုပ်ေပဵေသာ ၄ ရက်စာပဲေပဵခခင်ဵ  

သကကေန်ပိတ်ရက် ၁၀ ရက်ခကိုမေပဵခခင်ဵ  

Mask မတပ်မိလျှေင်အလုပ်ခဖုတ်ခခင်ဵ  

လူအင်အာဵေလျှောဴချခခင်ဵ  

Covid အေကကာင်ဵခပု၍ သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်မျာဵအာဵ 

အဓိကထာဵ၍ အလုပ်မှထုတ်ပစ်ခခင်ဵ 

အချ ို ့စက်ရုဳမျာဵတွင် Ferry အဆင်မေခပမှုမျာဵရှိခခင်ဵ နှင်ဴ 

အချ ို ့စက်ရုဳမျာဵတွင် ဖယ်ရီစီစဉ်ေပဵမှု လုဳဵဝမရိှေတာဴခခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵရှင်ထွက်ေခပဵသွာဵခခင်ဵ  

အေကကာင်ဵမဲဴ သက်သက် ခဳဝန် (Warning) ထိုဵခိုင်ဵခခင်ဵ 

OT ေတာက်ေလျှောက်ေခါ်ခခင်ဵ  
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အချနိ်ပိုခိုင်ဵပပီဵ အချနိ်ပိုေကကဵမေပဵ၍ စုေပါင်ဵေတာင်ဵဆို 

ေနရခခင်ဵ  

အေဆာင်မျာဵထဲ၌ လူမျာဵ အမျာဵကကီဵထာဵရိှခခင်ဵ  

Mask, hand-gel လက်ေဆဵကန်မျာဵစီစဉ်ေပဵရန် 

ေတာင်ဵဆိုေသာ်လည်ဵ စီစဉ်မေပဵခခင်ဵ 

နယ်သမာဵမျာဵကို ခပန်ခွင်ဴမေပဵ ခပန်လျှေင် 

အလုပ်ထုတ်ပစ်ေနခခင်ဵ၊ 

အလုပ်ေနာက်ကျရင်လည်ဵ ထုတ်ပစ်ေနခခင်ဵ 

အမျာဵခပည်သူရုဳဵပိတ်ရက်တွင် အလုပ်ဆင်ဵေနရခခင်ဵ 

ဥပေဒမဲဴခပုလုပ်ခခင်ဵ 

ဇယာဵ ၂၀။ အလုပ်သမာဵ အခငင်ဵပွာဵမှုခပသာမျာဵကို 

 ေခဖရှင်ဵမှုအေပါ် သိရိှမှု 

 ထိုအထက်ပါ အခွင်ဴအေရဵမျာဵ ချ ို ဵေဖာက်ခဳရ 

လျှေင်၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမာဵ အခငင်ဵပွာဵမှုမျာဵရိှလျှေင် 

မည်သ့ုိေခဖရှင်ဵသည်ကို သိပါသလာဵဟု ေမဵခမန်ဵရာတွင် 

သိရှိသူသည် တစ်ဝက်သာရိှပပီဵ ထိုသိရိှသူမျာဵထဲမှ 

ခုဳသမာဓိခဖင်ဴ ေခဖရှင်ဵနိုင်သည်ဟု ေခဖကကာဵသူမှာလည်ဵ 

တစ်ဝက်သာရိှသည်ကို ေတွ့ရှိရသည်။  

ရုပ်ပုဳ ၂၀။ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ လွှတ်ေတာ်ေရှ့ စုေပါင်ဵအေရဵဆိုရန် စုရုဳဵေနပုဳ  
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ထိုေခဖရှင်ဵမှုမျာဵေကကာငဴ် အကျ ို ဵဆက်မျာဵအေနခဖငဴ်  

ဟူေသာ ေကာင်ဵေသာ ရလဒ်မျာဵ ရရှိခဲဴသလို  ေအာက်ပါ 

ဆိုဵကျ ို ဵမျာဵကိုလည်ဵ ခဳစာဵေနရသည်။   

 တရာဵစွဲဆိုမှု ခဳရခခင်ဵ 

 ရုဳဵချနိ်ဵမျာဵသွာဵေနရပပီဵ လုပ်ခလစာလည်ဵမရခခင်ဵ၊  

 အလုပ်အကိုင်ထပ်မဳရှာေဖွရန်ခက်ခဲခခင်ဵ  

 အလုပ်ထုတ်ခဳရခခင်ဵ 

  EC စာချုပ်ချုပ်ဆိုေပဵရန်  

 လုပ်သက်တစ်နှစ်ေကျာ်အပမဲတမ်ဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ

ကူညီေပဵနိုင်ခဲဴခခင်ဵ  

 နစ်နာေကကဵဘယ်ေတာဴရမယ်ဆိုတာေတာဴသိခဲဴရခခင်ဵ 

 အလုပ်ရှင်နှင်ဴညှိနှိုင်ဵေပဵသခဖငဴ် ေလျာ်ေကကဵပိုရခဲဴခခင်ဵ 

 စက်ရုဳ Company Brand ေကကာင်ဴ 

အလုပ်ခပန်ရခဲဴခခင်ဵ  

 အလုပ်ပုဳမှန်ခပန်ဆင်ဵခွင်ဴရပပီဵအခခာဵရပိုင်ခွငဴ်မျာဵရရိှ

ခခင်ဵ  

 ဆန်ဆီပဲေထာက်ပဳဴမှုရရှိခခင်ဵ  

 ကူညီေပဵသညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵေကကာင်ဴ 

အချနိ်တိုအတွင်ဵအဆင်ေခပသွာဵခခင်ဵ  

 အမျာဵအတွက်လုပ်ခဲဴေသာ်လည်ဵ 

စက်ရုဳပိတ်သွာဵသညဴ် အေပါ် အခခာဵသူမျာဵ၏ 

အခပစ်ေခပာခဳရခခင်ဵ 

 ရန်တိကု်ေပဵသညဴ်စကာဵမျာဵ ေခပာထာဵခဳရခခင်ဵ 

အပငိုဵထာဵခဳရခခင်ဵ 

 ရက်ချနိ်ဵမျာဵသာေပဵေနခခင်ဵ  

 ေလျာ်ေကကဵေပဵပပီဵအလုပ်ခဖုတ်ပစ်ခခင်ဵမျာဵရှိေနခခင်ဵ 

 အလုပ်ရှင်မှေခဖရှင်ဵေပဵခခင်ဵမရိှခခင်ဵ  

 စက်ရုဳပိတ်သိမ်ဵသွာဵခခင်ဵ  

 သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရရုဳဵမျာဵကိုတိုင်ကကာဵေသာ်လည်ဵ 

ယေန့အထိအေကကာင်ဵမထူဵခခင်ဵ 

 ေခဖရှင်ဵေပဵမှုမရိှခခင်ဵ 

 မိမိတို့ဘက်မှအမှုဖွင်ဴရန်ကကိုဵစာဵေသာ်လည်ဵ 

အလုပ်ရှင်ဘက်မှသာအမှုဖွင်ဴသွာဵခခင်ဵ  

 အလုပ်လက်မဲဴမျာဵခဖစ်ကုန်ခခင်ဵ  

 အလုပ်သမာဵအချင်ဵချင်ဵ ခွဲခခာဵဆက်ဆဳခခင်ဵ 

 ေထာင်ကျခခင်ဵ 

 အလုပ်သမာဵေခါင်ဵေဆာင် အလုပ်လက်မဲဴခဖစ် 

သွာဵခခင်ဵ  

 နာမည်ပျက်စာရင်ဵအသွင်ဵခဳရခခင်ဵ  

 Black List သွင်ဵခဳရ တရာဵစွဲဆိုခခင်ဵခဳရပပီဵ  

 မည်သညဴ်စက်ရုဳတွင်မှအလုပ်ေလျှောက်မရေတာဴခခင်ဵ  

 လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴ ကျန်ဵ 

မာေရဵဆိုင်ရာဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၇ တွင်ပါရိှေသာ အချက်မျာဵ 

အရ အလုပ်သမာဵမျာဵအေနနှင်ဴ အလုပ်ထုတ်ခဳရခခင်ဵ၊ 

ရာထူဵေလျာဴချခခင်ဵ၊ ေနရာေခပာင်ဵလဲခခင်ဵမျာဵ ခပုလုပ်ခဳရ 

ခခင်ဵမျာဵမရိှပဲ တိုင်ကကာဵပိုင်ခွင်ဴရိှရမည် ခဖစ်ပါသည်။ 

 သ့ုိေသာ် လှိုင်သာယာပမို့နယ်ရိှ  All Me အထည် 

ချုပ်စက်ရုဳ၊ Gallent Ocean အေအဵခန်ဵစက်ရုဳမျာဵတွင် 

ခွင်ဴခပုချက်မရိှပဲ လည်ပတ်သညဴ်အတွက် ဧပပီလအတွင်ဵ 

တိုင်ကကာဵမှုရိှခဲဴေသာ်လည်ဵ ယေန့အထိ စက်ရုဳတာဝန်ရှိသူ 

မျာဵကို အေရဵယူခခင်ဵမရိှသညဴ်အခပင် တိုင်ကကာဵမှုခပုေသာ 

အလုပ်သမာဵမျာဵ အလုပ်ခဖုတ်ခဳရခခင်ဵ၊ ဓာတ်ပုဳရိုက်ေသာ 

အလုပ်သမာဵနှင်ဴ ကူညီေပဵသူ တိုမ့ျ ို ဵဆက်ကွန်ယက်မှ 

ဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵတို ့ ပုဒ်မ ၆၆ ( ဃ ) ခဖင်ဴ တရာဵစွဲဆိုခဳရ 

ခခင်ဵမျာဵ ရှိေနသည်ကိုေတွ့ရိှရသည်။ 
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 အထည်ချုပ်စက်ရုဳမျာဵတွင်လည်ဵ လစာခဳစာဵ 

ခွင်ဴမျာဵမေပဵခခင်ဵ ခဖတ်ေတာက်မှုမျာဵရိှေနခခင်ဵတို့ေကကာငဴ်  

အလုပ်သမာဵမျာဵအေနနှင်ဴ သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာနမျာဵ 

ထဳ တိုင်ကကာဵခဲဴေသာ်လည်ဵ ေခပလည်မှုမရှိပဲ တိုင်ကကာဵ 

သညဴ်အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵအဖွဲ့အစည်ဵဝင် 

မျာဵသာ အလုပ်ထုတ်ခဳရခခင်ဵမျာဵ ရိှေနပပီဵ ခုဳသမာဓိ၊ 

ခုဳသမာဓိေကာင်စီတိုမ့ှ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရပိုင်ခွင်ဴ 

ကိုေပဵရန် အမိန့်ချမှတ်ေပဵခဲဴလျှေင်ပင် အလုပ်ရှင်မျာဵမှ  

ခုဳသမာဓိ၊ ခုဳသမာဓိေကာင်စီ၏ ဆုဳဵခဖတ်ချက်မျာဵကို 

လိုက်နာမှုမရိှခခင်ဵ၊ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မှု အာဵနည်ဵခခင်ဵ 

မျာဵ ေတွ့ရိှေနရသည်။  

 အလုပ်သမာဵမျာဵအေနခဖင်ဴ ေရွဵချယ်စရာမရိှ၍ 

၎င်ဵတ့ုိ၏ နစ်နာဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵကို စုေပါင်ဵေတာင်ဵဆိကုက 

ေသာအခါတွင် လူစုလူေဝဵခဖစ်မှုကို အေကကာင်ဵခပ၍ 

သဘာဝ ေဘဵအန္တရာယ် တာဆီဵကာကွယေ်ရဵ ပုဒ်မမျာဵ၊ 

အခခာဵပုဒ်မမျာဵခဖင်ဴ အုပ်ချုပ်ေရဵပိုင်ဵမှ အေရဵယူခခင်ဵမျာဵ 

ခပုလုပ်လာကကေသာ အေနအထာဵမျာဵကို ေတွ့ရိှရသည်။ 

 လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအေနနှင်ဴ စက်ရုဳပိတ်သိမ်ဵသွာဵ 

ေသာ်လည်ဵ ဥပေဒနှငဴ်အညီ ပိတ်သိမ်ဵခခင်ဵမဟုတ်သညဴ် 

အတွက် အလုပ်သမာဵမျာဵအေနနှင်ဴ ဥပေဒပါခဳစာဵခွငဴ်မျာဵ 

ရရိှမှုမရိှဘဲ နစ်နာမှုမျာဵစွာရိှခဲဴကကပါသည်။ (ဥပမာ ေနာက် 

ဆုဳဵထုတ်လစာ + တစ်လစာ) သာ ေလျာ်ေကကဵေပဵခခင်ဵ 

မျာဵ၊ ဥပေဒအရ ေပဵရန်ဆိုေသာ်ခငာဵလည်ဵ ေပဵရန်ေငွမရှိ 

ဟုဆိုကာ အေခခခဳလစာ ၄၈၀၀ ကျပ်နှင်ဴပင် ညှိနှိုင်ဵ၍မရ 

ေသာ ခပဿနာမျာဵ၊ ေနာက်ဆက်တွအဲေနနှင်ဴ သမဂ္ဂအဖွဲ့ 

ဝင်မျာဵကို အလုပ်ခဖုတ်ပစ်ခခင်ဵ၊ ကိုဗစ်ကပ်ေရာဂါေကကာငဴ် 

နယ်မှခပန်လာရန် ခက်ခဲေနေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵကို 

အလုပ်မှထုတ်ပစ်ခခင်ဵ၊ လစာေပဵေချရာတွင် ကဒ်စနစ်ကို 

အသုဳဵခပုခခင်ဵခဖငဴ် လူစုပပီဵဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခခင်ဵမျာဵ မခပု 

လုပ်နိုင်ေအာင် စီစဉ်ခခင်ဵမျာဵ လုပ်ေဆာင်လာကကသည်။ 

 အဆိုပါ အဆင်မေခပမှုမျာဵစွာေကကာင်ဴ အလုပ် 

သမာဵမျာဵ စုေပါင်ဵေတာင်ဵဆိုမှု ခဖစ်လာသညဴ်အခါတွင် 

အမှုအခင်ဵမျာဵစွာ ခဖစ်လာကကရပပီဵ အဆိုပါအမှုမျာဵကို 

တရာဵရုဳဵမျာဵနှင်ဴ အလုပ်သမာဵရုဳဵမျာဵမှ အလုပ်သမာဵမျာဵ 

၏ နစ်နာဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵကို မျှေတစွာေခဖရှင်ဵခခင်ဵ မခပုနိုင်ရုဳမျှေ 

မက လူစုလူေဝဵခဖစ်ေစသည်ဆိုေသာ အေကကာင်ဵခပချက် 

ခဖငဴ် သဘာဝ ေဘဵအန္တရာယ်တာဆီဵကာကွယ်ေရဵ ပုဒ်မ 

မျာဵခဖင်ဴ တရာဵစွဲဆိခုဳေနရခခင်ဵမှာ အလုပ်သမာဵမျာဵ 

အေပါ် ရည်ရွယခ်ျက်ရိှရိှနှငဴ် ကကိုတင်ကကဳစည်ေနသကဲဴ 

သ့ုိပင် ခဖစ်ေနပါသည်။ 

 တရာဵစွဲဆိုခဳကကရေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵမှာ 

အာမခဳေပဵနိုင်ေသာ ပုဒ်မမျာဵခဖစ်သခဖငဴ် အာမခဳ ရရိှကက 

ေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵတို့အေနနှင်ဴ တရာဵရင်ဆိုင်ရခခင်ဵ၊ ေရှ့ေန 

ေရှ့ရပ် အခက်အခဲမျာဵ ကကုဳေတွ့ရခခင်ဵတို့သည် ေရရှည် 

တွင် ၎င်ဵတုိ့အတွက် ဝန်ပိမှုခဖစ်လာေစပပီဵ တရာဵဥပေဒ 

သည် ၎င်ဵတို့အတွက်မျှေတမှုမရှိဟု ထင်မှတ်မှုမျာဵ ရိှလာ 

ကကသည်။ 

ဇယာဵ ၂၁။ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမာဵ အပငင်ဵပွာဵမှုတွင် အလုပ်ရှင်ဘက်မှ ေတွ့ဆုဳေပဖရှင်ဵသူမျောဵ  
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

 အခငင်ဵပွာဵမှုမျာဵကို ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵရာတွင် 

အလုပ်ရှင်ဘက်မှ ပါဝင်ေပဵသူမျာဵမှာ ခမန်မာနိင်ငဳသာဵ 

မန်ေနဂျာမျာဵခဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵတိုမ့ှ အဓိကေတွ့ဆုဳ ေခဖရှင်ဵေပဵ 

၍ နိုင်ငဳခခာဵသာဵပိုင်ရှင်၊ အစိုဵရနှင်ဴ စကာဵခပန်မျာဵမှလည်ဵ 

ပါဝင်တတ်သည်ကို ေတွ့ရသည်။  

 တစ်ဖက်တွင်လည်ဵ အလုပ်သမာဵေရဵေဆာင် 

ရွက်ေနေသာ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ လိုက်ပါကူညီ 

ေပဵေလဴရိှပပီဵ သမဂ္ဂရိှေသာ စက်ရုဳမျာဵတွင် မိမိတို့သမဂ္ဂမှ 

ဦဵေဆာင်၍ အလုပ်သမာဵအဖွဲ့ချုပ်မျာဵမှ လိုက်ပါေဆာင် 

ရွက်ကကသည်။ ခုဳသမာဓိ၊ အစိုဵရဌာနနှင်ဴ ဥပေဒအကျ ို ဵ 

ေဆာင် (ေရှ့ေန) မျာဵ၏ အကူအညီရရိှမှုသည် နည်ဵပါဵ 

သည်ကို ေတွ့ရိှရသည်။ 

ဇယာဵ ၂၂။ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမာဵ အပငင်ဵပွာဵမှုတွင် အလုပ်သမာဵမျောဵဘက်မှ ကူညီေပဖရှင်ဵသူမျောဵ 

ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ အလုပ်သမာဵမျာဵကို အလုပ်ရှင်နှင်ဴ အစိုဵရဌာနမျာဵမှ  တရာဵစွဲဆိုမှုခပုလုပ်ခဲဴသညဴ် ပုဒ်မမျာဵမှာ      

 

 

ထိုသ့ုိ တရာဵစွဲဆိ ုခဳရမှုေကကာင်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရမှု အခက်အခဲမျာဵမှာ  

 သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်တာဵဆီဵကာကွယေ်ရဵပုဒ်မ 

၁၅ ခဖငဴ် အလဆ မှတရာဵစွဲဆိခုခင်ဵ 

 ပုဒ်မ ၃၄၁၊၃၅၃၊၄၂၇၊၄၁၁ တိုခ့ဖင်ဴ တရာဵစွဲခဳရခခင်ဵ 

 အလုပ်ရှင်ဖက်မှ ပုဒ်မ ၄၇ 

ခဖငဴ်တရာဵစွဲဆိုထာဵခခင်ဵခဳရခခင်ဵ 

 ေဒသန္တရအမိန့်ချ ို ဵေဖာက်မှု ( လူစုလူေဝဵ )

ခဖစ်မှုဆိုပပီဵ တရာဵစွဲဆိခုခင်ဵ  

 ပုဒ်မ ၃၀(က)၊ပုဒ်မ ၃၄၁ခဖင်ဴ စွဲဆိုခခင်ဵ 

 ကူညီသူမျာဵပုဒ်မ ၁၈၈ ခဖင်ဴတရာဵစွဲခဳရခခင်ဵ  

လူမှုမီဒီယာတွင် အသေရဖျက်မှုဆိုပပီဵ ၆၆ (ဃ)ခဖင်ဴ 

တရာဵစွဲဆိုခခင်ဵ တို့ခဖစ်သည်။ 

 ရုဳဵချနိ်ဵမျာဵသွာဵေနရပပီဵ 

လုပ်ခလစာလည်ဵမရရိှခခင်ဵ 

  အလုပ်သစ်လည်ဵရှာ၍မရရိှခခင်ဵ  

 အမှုရင်ဆိုင်ေနရ၍ ရုဳဵချနိ်ဵသွာဵေနရဆဲခဖစ်ခခင်ဵ  

 ပုဒ်မတပ်ထာဵေသာ်လည်ဵ ရုဳဵချနိ်ဵမရိှေသဵခခင်ဵ  

 ေထာင် ၁ လ ကျသွာဵခခင်ဵ 

 တရာဵစွဲဆိုခဳထာဵရသညဴ်အတွက် 

လာဖမ်ဵမညဴ်အချနိ်ကို စိုဵရိမ်ပူပန်ေနရခခင်ဵ  

 စာဵဝတ်ေနေရဵ အခက်အခဲနှင်ဴကကုဳေနရခခင်ဵ  

 အလုပ်သမာဵေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ တရာဵစွဲခဳရခခင်ဵ  
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ကိုဗစ်ေခါ်သဳ 

 အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာန အမှုထမ်ဵ အရာထမ်ဵ 

မျာဵအေနနှငဴ် အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ဥပေဒပါ အခွင်ဴအေရဵ 

မျာဵ ဆုဳဵရှုဳဵနစ်နာမှုမျာဵအတွက် သွာဵေရာက်တိုင်တန်ဵ 

အကူအညီေတာင်ဵခဳခခင်ဵမျာဵအေပါ် ယခုလို ကိုဗစ်ကာလ 

အတွင်ဵ၌ လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအေနနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ထိခိုက် 

ေနခခင်ဵ ေအာ်ဒါမျာဵကျသခဖငဴ် စက်ရုဳမျာဵပါပိတ်ေနရခခင်ဵ 

ေကကာင်ဴ ဥပေဒပါအခွင်ဴအေရဵမျာဵ ရပိုင်ခွငဴ်မျာဵခဖစ်ေသာ် 

လည်ဵပဲ မတိုင်ကကာဵကက မေတာင်ဵဆိုကကရန် ကာဆီဵေပဵ 

ခခင်ဵမျာဵ ရိှေနပါသည်။ မခဖစ်မေနေဆာင်ရွက်ေပဵရန် 

တင်ခပေတာင်ဵဆိုရာတွင် လက်ခဳေပဵေသာ်လည်ဵ ကကန့် 

ကကာမှုမျာဵခဖစ်ေစရန် လုပ်ေဆာင်ေနမှုမျာဵ အလုပ်သမာဵ 

မျာဵ၏ ဥပေဒနှင်ဴအညီ ေတာင်ဵဆိုခခင်ဵမျာဵကို လုပ်ေဆာင် 

ရန် စိတ်ဆန္ဒမရှိေတာဴခခင်ဵမျာဵ ကကုဳေနရပါသည်။ ေတာင်ဵ 

ဆိုမှုတစ်ခုကို ေခပလည်ေအာင် မေခဖရှင်ဵေပဵနိုင်မီ အလုပ် 

သမာဵမျာဵ အလုပ်ထုတ်ခဳရခခင်ဵ၊ ေလျာ်ေကကဵမေပဵပဲ 

အလုပ်မှထုတ်ပစ်မှုေကကာင်ဴ သက်ဆိုင်ရာဌာနသ့ုိ တိုင် 

ကကာဵထာဵစဉ် တိုင်ကကာဵသူအလုပ်သမာဵမျာဵကို အလုပ် 

ရှင်မှ တရာဵစွဲဆိုခခင်ဵ၊ တစ်ချ ို ့စက်ရုဳမျာဵမှာ အပိတ်ခပ၍ 

နာမည်အသစ် အလုပ်သမာဵအသစ်မျာဵခဖငဴ် စက်ရုဳခပန်ဖွငဴ် 

ခခင်ဵစေသာ ခပဿနာမျာဵကိုလည်ဵ ေတွ့ရှိရသည်။ 

ထို့အတူ အလုပ်သမာဵအေရဵ ကျွေမ်ဵကျွေမ်ဵကျင်ကျင် 

ေဆာင်ရွက်ေပဵနိုင်ေသာ ဥပေဒအကျ ို ဵေဆာင် ( ေရှ့ေန ) 

မျာဵ ရှာဵပါဵမှုသည်လည်ဵ အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် 

အခက်အခဲခပဿနာတစ်ခု ခဖစ်ေနပါသည်။ 

 သာဓကအာဵခဖင်ဴ အလုပ်သမာဵ ၇၀၀ ေကျာ်ရှိ 

ေသာ စက်ရုဳတစ်ခုတွင် အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ လုပ်ခ 

လစာေပဵေချေရဵအတွက် ရုဳဵချနိ်ဵ ၆ ချနိ်ဵထိတိုင်ေအာင် 

ချနိ်ဵဆိုေသာ်လည်ဵ လုပ်ငန်ဵရှင်ဘက်မှ လာေရာက်ခဲဴခခင်ဵ 

မရိှသည်ကို အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာနဘက်မှ အေရဵယူမှု 

တစ်စုဳတစ်ရာ မခပုလုပ်ခဲဴေသာ်လည်ဵ အလုပ်သမာဵမျာဵ 

ဘက်မှ ရုဳဵချနိ်ဵတွင် လူမစုဳခခင်ဵမျာဵခဖစ်ခဲဴပါက တစ်ဖက် 

သတ်အာဏာခပ၍ သတိေပဵမှုခပုလုပ်ခခင်ဵမျာဵကိုလည်ဵ 

ေတွ့ရိှခဲဴရသည်။ 

 ဒဂဳုဆိပ်ကမ်ဵပမို့နယ်ရိှ Blue Daimond စက်ရုဳ 

ခဖစ်စဉ်၌ အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာနနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵရှင် 

ပူဵေပါင်ဵ၍ ဆန္ဒခပအလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ ေန့တွင်ဵချင်ဵ 

တရာဵစွဲဆိုခခင်ဵနှငဴ် ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခခင်ဵမျာဵ၊ အလုပ် 

သမာဵသမဂ္ဂေခါင်ဵေဆာင်မျာဵအာဵ ပခိမ်ဵေခခာက်ခခင်ဵ၊ 

ကိုယ်ထိလက်ေရာက်ရိုက်နှက်ခဳရခခင်ဵမျာဵ ရိှေနခဲဴသည်။ 

 လက်ရိှအချနိ်မှာတွင်ပင် ဒဂုဳဆိပ်ကမ်ဵပမို့နယ် 

တစ်ခုထဲမှာတွင်ပင်  အလုပ်သမာဵနှင်ဴ အလုပ်ရှင် တရာဵ 

ရင်ဆိုင်ေနရဆဲ အမှု ( ၁၂ ) မှု ရိှေနပပီဵ ညှိနှိုင်ဵ၍ 

မရေသာကိစ္စမျာဵကို ရင်ဆိုင်ေနကကရသည်။ အချ ို ့ အလုပ် 

သမာဵမျာဵ တရာဵစွဲဆိုထာဵသညဴ်အမှုမျာဵတွင် အလုပ်ရှင်မှ 

ခပန်လှန်တရာဵစွဲခခင်ဵ၊ အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာနမှ တရာဵ 

လိုခပုလုပ်၍ တရာဵစွဲဆိုခခင်ဵမျာဵလည်ဵရိှေနပပီဵ အလုပ် 

သမာဵမျာဵမှာ တရာဵရင်ဆိုင်စရိတ်အတွက် အကုန်အကျခဳ 

နိုင်ရန် အခက်အခဲရိှလာခခင်ဵ၊ ဥပေဒအကျ ို ဵေဆာင်ရရိှရန် 

အခက်အခဲရိှခခင်ဵတို့ေကကာငဴ် အချ ို ့အမှုမျာဵကို ဆက်လက် 

ရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်ဵမရိှေတာဴပဲ မိမိတို၏့ ဥပေဒပါရပိုင်ခွင်ဴနှငဴ် 

အကျ ို ဵစီဵပွာဵအတွက် ေတာင်ဵဆိုခဲဴရေသာ်လည်ဵ အမှု 

ေကျေအဵေပဵရခခင်ဵမျာဵ ခပုလုပ်ခဲဴကကရသည်ကို ေတွ့ရိှေန 

ရသည်။ 

 အလုပ်သမာဵမျာဵအေနခဖင်ဴ ယခုကဲဴသ့ုိ ကိုဗစ် 

ကာလအတွင်ဵ စုေပါင်ဵေတာင်ဵဆိုမှုမျာဵတွင် လူစုသည် 

ဆိုသည်နှင်ဴ သပိတ်စခန်ဵမျာဵသ့ုိဝင်ေရာက်ဖမ်ဵဆီဵခခင်ဵ၊ 

တရာဵရုဳဵတွင် ချက်ခခင်ဵစွဲချက်တင်၍ အမိန့်ချခခင်ဵစသည် 

မျာဵ ကကုဳေတွ့ေနခဲဴကကရသည်။ 

 ဥပေဒ၏ အကာအကွယ် အကူအညီရယူသဳုဵစွဲ 

ခွင်ဴ ရပါသလာဵဆိုသညဴ်အချက်၌ အလုပ်သမာဵမျာဵ 

အတွက် အခပညဴ်အဝရရိှသည်ဟု မဆိုနိုင်ေပ။ အေကကာင်ဵ 

မှာ အကူအညီေပဵေနကကေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ကိုယ် 

တိုင်ပင်လျှေင် အရည်အေသွဵခပညဴ်ဝရန် လိုအပ်ချက်မျာဵ 

ရိှေနေသဵခခင်ဵ၊ တရာဵေရဵဆိုင်ရာအေတွ့အကကုဳ အာဵနည်ဵ 

မှုမျာဵ ရိှေနေသဵခခင်ဵ၊ ဥပေဒအကျ ို ဵေဆာင် ေခါ်ယူနိုင် 

ရန်ခက်ခဲခခင်ဵ၊ အလုပ်သမာဵေရဵကျွေမ်ဵကျင်ေသာ ဥပေဒ 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

အကျ ို ဵေဆာင်ရှာဵပါဵခခင်ဵ စသညဴ်အချက်မျာဵေကကာငဴ် 

အလုပ်သမာဵမျာဵအေနခဖင်ဴ မျှေတသညဴ်တရာဵစီရင်ေရဵ 

စနစ်ကိုရရိှရန် မခဖစ်နိုင်သည်ကို ေလဴလာေတွ့ရှိနိုင်သည်။ 

 ယခင်ေတွ့ကကုဳေနကျမျ ို ဵမဟုတ်ေသာ တရာဵစွဲခဳ 

ရသညဴ် အခင်ဵအကျင်ဵအသစ်မျာဵကိုလည်ဵ ခမင်ေတွ့ သိရှိ 

ေနရပါသည်၊ ယခင်တရာဵစွဲဆိုခခင်ဵမျာဵမှာ လုပ်ငန်ဵရှင် 

ဘက်ကသာ စွဲဆိခုခင်ဵမျာဵခဖစ်ေလဴရိှပပီဵ ယခုအခါ အလုပ် 

သမာဵဝန်ကကီဵဌာနတာဝန်ရိှသူမျာဵမှ တရာဵလိုခပုလုပ်၍ 

အလုပ်သမာဵမျာဵအေပါ် သဘာဝ ေဘဵအန္တရာယ် တာဵဆီဵ 

ေရဵပုဒ်မမျာဵ အသဳုဵခပု တရာဵစွဲဆိုမှုမျာဵခပုလုပ်ေနခခင်ဵကို 

ေတွ့ရိှေနရသည်။ ထို့အတူ ညှိနှိုင်ဵေအာင်ခမင်နိုင်မညဴ် 

အေကကာင်ဵအရာမျာဵကိုလည်ဵ ညှိနှိုင်ဵေရဵလမ်ဵေကကာင်ဵ 

ခဖငဴ် ေခဖရှင်ဵေပဵရမညဴ်အစာဵ လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵဘက်မှ 

တရာဵစွဲဆိုခခင်ဵလမ်ဵေကကာင်ဵကိုသာ ေရွဵချယ်မှုခပုလာေစ 

ရန် တွန်ဵအာဵေပဵခခင်ဵ၊ တိုက်တွန်ဵခခင်ဵမျာဵ ခပုလာေန 

သည်ကိုလည်ဵ ေတွ့ရိှေနရပါသည်။ 

 ေလဴလာေတွ့ရှိချက်မျာဵအရ အလုပ်သမာဵေရဵ 

ကူညီေပဵလိုသူ ဥပေဒအကျ ို ဵေဆာင်မျာဵအေနနှင်ဴ အလုပ် 

သမာဵမျာဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်သညဴ်ဥပေဒမျာဵကို နာဵလည်မှု 

အာဵနည်ဵ၍ လူ့အခွင်ဴအေရဵရှုေထာင်ဴမှ ချည်ဵကပ်သဳုဵသပ် 

မှုအပိုင်ဵ အာဵသန်ေနကကေသာေကကာင်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵ 

အတွက် ထိေရာက်ေသာအကူအညီေပဵနိုင်မှု အာဵနည်ဵေန 

သည်ဟု သဳုဵသပ်ကကသည်။ သ့ုိခဖစ်၍ အလုပ်သမာဵအခွငဴ် 

အေရဵ ဦဵစာဵေပဵကာကွယ်ေပဵနိုင်မညဴ် ဥပေဒအကျ ို ဵ 

ေဆာင်မျာဵ လိုအပ်ေနသည်ဟု သဳုဵသပ်နိုင်သည်။ 

 လူ့အခွင်ဴအေရဵ ချ ို ဵေဖာက်ခဳရမှုမျာဵအတွက် 

လိုက်ပါကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵေနေသာ ဥပေဒအေထာက် 

အကူခပုအဖွဲ့မျာဵရှိေသာ်လည်ဵ အလုပ်သမာဵေရဵအတွက် 

သီဵခခာဵကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵမညဴ် ဥပေဒ အေထာက်အကူ 

ခပုအဖွဲ့ မရိှပါ။ အလုပ်သမာဵမျာဵအေနနှင်ဴလည်ဵ ဥပေဒ 

အကျ ို ဵေဆာင်ငှာဵရမ်ဵနိုင်ရန်အတွက် စရိတ်စက မတတ် 

နိုင်ပါ။ 

 ကိုဗစ်ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်ဵ အလုပ်သမာဵ 

မျာဵ စုေပါင်ဵေတာင်ဵဆိုမှုအချ ို ့ ဆက်လက်ခဖစ်ပွာဵဆဲ 

ရိှေသာေကကာင်ဴ ေရွှေခပည်သာပမို့နယ်တွင်တည်ရှိေသာ 

ခမန်မာရိွုင်ရယ်အပိုလိုစက်ရုဳတွင် အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ 

လုပ်ခလစာေပဵေချခခင်ဵမခပုပဲ လုပ်ငန်ဵရှင် ထွက်ေခပဵသွာဵ 

သညဴ်အတွက် အလုပ်သမာဵမျာဵအေနနှင်ဴ လုပ်ခလစာ ရရှိ 

ရန် ရန်ကုန်တိင်ုဵအစိုဵရရုဳဵ၊ တရုတ်နိုင်ငဳသဳရုဳဵတို့သ့ုိ သွာဵ 

ေရာက်ေတာင်ဵဆိခုခင်ဵမျာဵ ခပုလုပ်ခဲဴကကရပပီဵ ေနာက်ဆုဳဵ 

တွင်မှ တာဝန်ရိှသူမျာဵမှ စက်ရုဳတင်ွကျန်ရိှေနေသာပစ္စည်ဵ 

မျာဵကို ေလလဳပစ်၍ အလုပ်သမာဵမျာဵရရန်ရိှေသာ လုပ်ခ 

လစာမျာဵကို ရှင်ဵလင်ဵေပဵခဲဴရသည်။ ရရန်ရိှလုပ်ခလစာ 

၏ ၆၀ရာခိုင်နှုန်ဵသာ အလုပ်သမာဵမျာဵ ရရိှခဲဴကကရသည်။ 

 ၎င်ဵအခပင ် အစိုဵရမှအလုပ်ပိတ်ရက်အခဖစ် သတ် 

မှတ်ထာဵေသာ ဧပပီ ၂၀ ရက်ေန့ မှ ၃၀ ရက်ေန့အထိ 

ကာလအတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵရှင်ဘက်မှ လုပ်ခလစာတာဝန်ယူ 

ေပဵရန် သပိတ်စခန်ဵဖွင်ဴ ေတာင်ဵဆိုေနကကသညဴ် ဒဂဳုဆိပ် 

ကမ်ဵပမို့နယ် Blue Diamond ေကျာပိုဵအိတ်စက်ရုဳ 

အလုပ်သမာဵသပိတ်ကို ေမလ ၄ ရက်ေန့တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ 

အင်အာဵသဳုဵပဖိုခွင်ဵခဲဴပပီဵ အလုပ်သမာဵေခါင်ဵေဆာင် ၆ ဦဵ 

အာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴသည်။ ထို့အခပင် အခခာဵအလုပ်သမာဵမျာဵ 

ကိုလည်ဵ ရဲစခန်ဵမှ ပုဒ်မ ၃၄၁ ၊ ပုဒ်မ ၁၈၈ မျာဵနှငဴ် 

အမှုဖွငဴ် တရာဵစွဲဆိ ုထာဵခခင်ဵမျာဵလည်ဵရှိေနသည်။ 

 ရဲတပ်ဖွဲ့အေနနှင်ဴလည်ဵ စနစ်တကျေလဴကျငဴ် 

ထာဵမှု အာဵနည်ဵေနခခင်ဵမျာဵေကကာင်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵ 

အေပါ် မလိုလာဵအပ်ေသာ အကကမ်ဵဖက်ထိန်ဵသိမ်ဵခခင်ဵ 

မျာဵ၊ လက်ထိပ်ခတ်ခခင်ဵ၊ ေခခကျဉ်ဵခတ်ခခင်ဵစေသာ 

ရာဇဝတ်မှုကျုဵလွန်သညဴ်သူမျာဵသဖွယ် ဆက်ဆဳေနခခင်ဵ 

မှာလည်ဵ ဖိနှိပ်မှုအသွင်ေဆာင်ေနသည်ကို  စိုဵရိမ်စဖွယ် 

ေတွ့ရိှေနရသည်။ သ့ုိေသာ် အဆိုပါကျူဵလွန်မှုမျ ို ဵမှာ ပမို့ 

နယ်တုိင်ဵတွင် ခဖစ်ပျက်ေနခခင်ဵေတာဴ မဟုတ်ပါ။ အချ ို ့ 

ေသာပမို့နယ်မျာဵတွင် အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာန တာဝန်ရှိ 

သူမျာဵမှ အချနိ်ဆွဲခခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵရှင်ဘက်မှညှိနှိုင်ဵမှု မခပု 
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ကိုဗစ်ေခါ်သဳ 

လုပ်ခခင်ဵမျာဵေကကာင်ဴ အေခခအေနတင်ဵမာမှုမျာဵ ခဖစ်ေပါ် 

လာလျှေင် နယ်ေခမခဳရဲမျာဵ၊ အုပ်ချုပ်ေရဵမှုဵမျာဵ အတတ် 

နိုင်ဆုဳဵ  ေခဖရှင်ဵေပဵခခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵေပဵခခင်ဵမျာဵလည်ဵ 

ရိှေနပါသည်။ သို့ပါေသာ်လည်ဵ ကိုဗစ်ကပ်ေရာဂါကာလ 

အတွင်ဵ အလုပ်သမာဵမျာဵမှာ ၎င်ဵတုိ့၏ နစ်နာချက်မျာဵ 

ကို စုေပါင်ဵေတာင်ဵဆိုသညဴ်အခါတိုင်ဵ အလုပ်သမာဵမျာဵ 

တရာဵစွဲဆိုခခင်ဵခဳရသညဴ်ခဖစ်ရပ်မျာဵ မျာဵခပာဵလာခခင်ဵ၊ 

လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵဘက်မှ အလုပ်သမာဵဥပေဒမျာဵကို 

ေခပာင်ကျကျ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ မျာဵခပာဵလာခခင်ဵတိုက့ို 

ေတွ့ရိှရမည်ခဖစ်သည်။  

 အလုပ်သမာဵထုမှာ ယခုကိုဗစ်ကာလ ခဖစ်လာ 

ေသာအခါ မိမိတစ်ဦဵတည်ဵ၏ အသက်ရှင်သန်နိုင်ရန် 

လုပ်ခလစာ၊ အလုပ်သမာဵအခွင်ဴအေရဵ ထိခိုက်ခဳစာဵမှုမျာဵ 

သာမက အခခာဵေသာလူမှုထိခိုက်မှုမျာဵပါ ခဳစာဵလာရ 

သည်။ အမျာဵစုမှာ  နယ်မှေခပာင်ဵေရွှေ့လာရသူမျာဵ ခဖစ် 

ေသာေကကာင်ဴ ေနထိုင်ရာ အေဆာင်ခေပဵရခခင်ဵ၊ ေန့စဉ် 

ကုန်ကျစရိတ်ရိှေနခခင်ဵအခပင် အခခာဵေသာ  ခွဲခခာဵဆက်ဆဳ 

မှုမျာဵ ခမငဴ်တက်လာေနပါသည်။ စက်ရုဳမျာဵသည် လူေန 

ရပ်ကွက်အခပင်တွင် ရိှေသာေကကာင်ဴ ပိုဵေတွ့သည်ဟု 

သတင်ဵရရိှေသာ စက်ရုဳမျာဵမှ ဝန်ထမ်ဵမျာဵဆိုလျှေင် 

အေဆာင်မှ ခပန်လက်မခဳခခင်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ ေထာက်ခဳ 

ချက်ေတာင်ဵခခင်ဵ၊ ထိုစက်ရုဳမျာဵမှ ခပန်လာရင် ရက်ကွက် 

နှင်ဴအေဆာင်မျာဵမှ အဝင်မခဳေတာဴခခင်ဵမျာဵ ရိှလာပါသည်။ 

ေရွှေခပည်သာပမို့နယ် သာဓုကန်ဖက်ရွာမျာဵ၊ ရပ်ကွက်မျာဵ 

တွင် စက်ရုဳမှ အလုပ်သမာဵမျာဵ မဝင်လာနိင်ရန် တုဳဵမျာဵ 

ကာထာဵခခင်ဵ အေဆာင်ဝင်ရန်ခက်ခခင်ဵ ေနထိုင်ရာ ရပ်ရွာ 

လူထုမှ ဖယ်ကျဉ်ခခင်ဵမျာဵပါ ခဳစာဵလာကကရသည်။ အထူဵ 

သခဖင်ဴ ရခိုင်ခပည်နယ်တွင် စတင်ေသာ ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်ဵ 

အစတွင် အလုပ်သမာဵထုအတွင်ဵ ဒုတိယအမျာဵဆုဳဵခဖစ် 

ေသာ ရခိုင်လူမျ ို ဵမျာဵအေပါ်တွင် ရပ်ကွက်၊ အေဆာင်မျာဵ 

နှင်ဴ အလုပ်သမာဵအချင်ဵချင်ဵကကာဵ လူမျ ို ဵေရဵအေခခခပု 

ခွဲခခာဵ ဖယ်ေရှာင်မှုမျာဵ ရိှလာသည်။  

 ရပ်ကွက်နဲ့ သပိတ်ဖွင်ဴဆန္ဒခပသညဴ်လူမျာဵကို 

တိုက်ေပဵခခင်ဵမျာဵ၊ ပိုဵေတွ့သည်ဟု သတင်ဵထွက်ရုဳခဖငဴ်  

စက်ရုဳမှလူမျာဵအာဵ တရာဵခဳကဲဴသ့ုိစွပ်စွဲ မဟုတ်မမှန် 

သတင်ဵမျာဵလွှင်ဴ၍ ဖိအာဵေပဵခခင်ဵမျာဵေကကာင်ဴ သပိတ် 

စခန်ဵကို ပိတ်ေပဵခဲဴရသည်အခဖစ်မျာဵ ရိှေနသည်။ 

ထို့ေကကာင်ဴ အလုပ်သမာဵအချ ို ့ စိတ်ဒဏ်ရာရလာကကပါ 

သည်။ ပတ်ဝန်ဵကျင်၏ ကိုဗစ်ေရာဂါပုတ်ခတ်မှုေကကာငဴ် 

မိသာဵစုအတွင်ဵပင်လျှေင် ဖမ်ဵဆီဵခဳရသညဴ်၊ တရာဵရင်ဆိုင် 

ေနသညဴ်၊ ဆန္ဒခပမှုတွင်ပါဝင်သညဴ် မိသာဵစုဝငမ်ျာဵကို 

အခပစ်တင်လာသည်မျာဵ ရိှလာပါသည်။ အေဆာင်ေနထိုင် 

မှုမျာဵသည် ေနရာထိုင်ခင်ဵကျဉ်ဵလာပပီဵ အေဆာင်လခ 

မျာဵ ပိုမိုေတာင်ဵခဳလာတာမျာဵရှိသကဲဴသို့ အချ ို ့အေဆာင် 

မျာဵမှာမူ အေဆာင်ခမျာဵ ေလျှောဴေပဵမှုမျာဵ ရိှေနသည်ကို 

လည်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

၆.၅။ အထူဵကာကွယ်ရမည်ဴ  အလုပ်သမာဵမျာဵ  

၆.၅.၁။ အေက်အေဲမျောဵ 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

 ကိုဗစ်ကာလတွင် အလုပ်သမာဵမျာဵသည် 

အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲမျာဵ၊ စာဵဝတ်ေနေရဵအခက်အခဲ 

မျာဵရှိလာပပီဵ အလုပ်ရှင်မှ လစာခဖငဴ်ခန့်ရာမှ ေန့စာဵ 

ေခပာင်ဵခန့်ရာတွင်လည်ဵ ခပဿနာမတက်ရန်၊ အလုပ် 

မခပုတ်ရန် ဝင်လုပ်ေနရခခင်ဵမျာဵ ရိှလာပါသည်။ အလုပ် 

လက်မဲဴမျာဵ မျာဵလာပပီဵ အိမ်ကိုခပန်မေထာက်ပဳဴနိုင်မှုမျာဵ 

ခဖစ်လာကကသည်။   

 လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်မှ သမဂ္ဂဝင်တစ်ဦဵမှ 

“ကျွေန်ေတာ် အလုပ်ထုတ်ခဳရတာ ၂လရှိပပီ၊ လင်မယာဵကွဲ 

ေတာဴမယ် စီဵပွာဵေရဵအေခခအေန အခက်အခဲရိှလို့ မိသာဵ 

စုကိုလည်ဵ မေထာက်ပဳဴနိုင်ဘူဵ၊ မိဘေတွကလည်ဵ ဒီအဖွဲ့ 

ထဲဝင်ပပီဵမှ အခက်အခဲမျာဵကကုဳရ အလုပ်ထုတ်ခဳရလို့ 

မကကည်ခဖူတာမျာဵေတာင် ရှိလာတယ်” ဟု ရင်ဖွင်ဴ 

ေခပာဆိုမှုမျာဵ ရိှသည်။  

ရုပ်ပုဳ ၂၁။ အလုပ်သမာဵမျောဵ လုပ်ငန်ဵေွင် တစ်ေုမှ အပပန်  
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 ဖမ်ဵဆီဵ ခဳရသညဴ် အလုပ်သမာဵတို၏့ မိသာဵစု 

မျာဵအေခခအေနမှာ အလုပ်သမာဵေခါင်ဵေဆာင်ခဖစ်ေသာ 

အမျ ို ဵသာဵ အဖမ်ဵခဳရေသာေကကာင်ဴ ဇနီဵခဖစ်သူမှာ ဇာတိ 

ရွာသ့ုိလည်ဵခပန်လိုမ့ရဘဲ အခက်အခဲခဖစ်ေနတာေကကာငဴ် 

အလုပ်သမာဵမျာဵက ခပန်ေငွစု အလှူခဳရှာေကျွေဵရသညဴ် 

အဆင်ဴထိ ရိှေနသည်ကို လည်ဵ ေတွ့ရိှရသည်။  

 တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသညဴ် အလုပ်သမာဵမျာဵ 

အေနခဖင်ဴ အာမခဳရ၍ အခပငမ်ှ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရခခင်ဵ 

သည် အခက်အခဲခဖစ်ေနရသည်။ တရာဵရင်ဆိုင်စဉ် 

အသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ရန် တခခာဵအလုပ်လည်ဵ လုပ်ရ 

ေသာေကကာင်ဴ ထိုအလုပ်မျာဵတွင်လည်ဵ တစ်ပတ်၊ 

ဆယ်ရက်တစ်ခါ အလုပ်ဖွင်ဴရက်မျာဵတွင် တရာဵရင်ဆိုင် 

ရန် ခွင်ဴယူေနရေသာေကကာင်ဴ ဘဝရှင်သန်ရန် အခက်အခဲ 

ခဖစ်ေနရသည်။  

 ကိုဗစ်ကာလမှာ အလုပ်ရှင်မျာဵက ဖိနှိပ်မှုမျာဵ 

ပိုမျာဵလာသည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။ မလိုအပ်ပဲ အလုပ် 

ေကကခငာစာမျာဵကို လိုက်ကပ်၍ လက်ရိှလုပ်ငန်ဵခွင်မှ 

အလုပ်သမာဵမျာဵကို ေကာင်ဵမွန်စွာလုပ်ေဆာင်မှုမရှိ 

ေကကာင်ဵ၊ သတ်မှတ်ထုတ်လုပ်မှု မခပညဴ်မီပါက အလုပ် 

ထုတ်ပစ်မည်ခဖစ်ေကကာင်ဵ၊ လူစာဵလဲခန့်အပ်မည်ခဖစ် 

ေကကာင်ဵ စသည်ခဖင်ဴ ေခပာဆိုဖိနှိပ်ေနမှုမျာဵရိှေနသည်ဟု 

ေခပာကကာဵကကသည်။ ၎င်ဵတုိ့ချမှတ်ထာဵသညဴ် စည်ဵမျဉ်ဵ 

စည်ဵကမ်ဵမျာဵအာဵလုဳဵ လိုက်နာနိုင်မှသာလျှေင် အလုပ်ခန့် 

အပ်မည်ခဖစ်ေကကာင်ဵနှငဴ် ဆန္ဒခပခခင်ဵ ေတာင်ဵဆိုခခင်ဵမျာဵ 

မလုပ်ရန်  ေခပာဆို၍ ခန့်အပ်ခခင်ဵမျ ို ဵနှင်ဴ ကိုဗစ်ကာလ 

အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ အခက်အခဲရိှမှုအေပါ် အေခခခပုပပီဵ 

ဖိနှိပ်မှုမျာဵခပုလုပ်လာသည်ကို ေတွ့ရိှရပါသည်။  

 လူမှုဖူလုဳေရဵ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်ဵကို ပထမလှိုင်ဵတွင် 

ေပဵသည်မှာလည်ဵ ယခုအထိ မရေသဵသလို၊ ယခုဒုတိယ 

လှိုင်ဵတွင်လည်ဵ တိကျေသချာေသာ ညွှန်ကကာဵမှုမျာဵ 

မရိှေပ။   
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

 ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ အလုပ်ရှင်မျာဵ၊ အုပ်ချုပ်သူ 

မျာဵမှ အမျ ို ဵသမီဵမျာဵအေပါ် လိင်အခမတ်ထုတမ်ှုမျာဵမှာ 

၁၁ ရာခိုင်နှုန်ဵထ ိ ရိှသည်ကို ေတွ့ရိှရသည်မှာ စိုဵရိမ်စရာ 

တခုပင်ခဖစ်ပါသည်။ အမျာဵအာဵခဖင်ဴ မန်ေနဂျာမျာဵမှ 

CCTV မှတစ်ဆငဴ် မိန်ဵကေလဵမျာဵကိုအပမဲကကညဴ်ခခင်ဵ၊ 

အိမ်သာမျာဵတညဴ်တညဴ် အခပင်ေနရာတွင်ပင် CCTV ထာဵ 

ရိှခခင်ဵ၊ ကိုယ်ထိလက်ေရာက်အသာဵယူမှုမျာဵရိှခခင်ဵ၊ ဖုန်ဵ 

နဳပါတ်ေတာင်ဵခခင်ဵမျာဵရိှေနခခင်ဵ၊ စက်ရဳုမှူဵ ဖိလစ်ပိုင် 

အုပ်ချုပ်သူတစ်ဦဵမှ အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵ၏ရင်သာဵကို ညှစ် 

ခခင်ဵမျာဵကို ခမငခ်ဲဴရခခင်ဵ၊ မန်ေနဂျာမှ အလုပ်မခဖုတ်ဘူဵဟု 

အေကကာင်ဵခပ ရိသဴဲသဴဲလုပ်ခခင်ဵမျာဵ ခဳေနရသည်ဟု ေခဖ 

ကကာဵကကသည်။  

 စက်ရုဳအလုပ်သမာဵမျာဵတွင် အမျ ို ဵသမီဵ အလုပ် 

သမမျာဵက အမျာဵဆုဳဵခဖစ်၍ တိုက်ရိုက် ထိခိုက်ခဳစာဵေန 

ရသူမျာဵလည်ဵ ခဖစ်ပါသည်။ ကျန်ဵမာေရဵ ေဒသန္တရအမိန့် 

မျာဵတွင် အမျ ို ဵသမီဵအလုပ်သမာဵမျာဵသည် ပိုထိခိုက်ကက 

ရသည်။ အလုပ်မှမိုဵချုပ်မှခပန်ရသည်မျာဵတွင် ပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်သည် တိတ်ဆိတ်ေနသညဴ်အချနိ် ေရာက်ေနသခဖငဴ်  

အမျ ို ဵသမီဵအလုပ်သမာဵမျာဵ၏ အလုပ်ကို အထင်လွဲမှာဵ 

၍ တိုင်တန်ဵမှုမျာဵရိှခဲဴသည်။ ေခဖရှင်ဵလိကု်၍ သိသွာဵကက 

ေသာ်လည်ဵ သိက္ခာကျသညဴ်အခဖစ်မျ ို ဵအထိ ခဖစ်ကကရ 

သည်။ ေနာက်ထပ်ချထာဵသညဴ် မူဝါဒမျာဵ ပမို့နယ် 

အလိုက်ေဒသန္တရအမိန့်မျာဵေကကာင်ဴ နာဵလည်မှုလွဲမှာဵခခင်ဵ 

မျာဵလည်ဵ ရှိပါသည်။ အေဆာင်မှ ေပဵမထွက်ခိုင်ဵခခင်ဵ 

ထွက်ပပီဵရင်လည်ဵ အဝင်မခဳခခင်ဵလည်ဵ ရိှပါသည်။ ထို 

အထဲတွင် ေရွှေ့ေခပာင်ဵလုပ်ေဆာင်ေနရသူ အမျ ို ဵသမီဵမျာဵ 

အဖို့ မူလေနရပ်ခပန်မရခခင်ဵ လက်ရိှကိုဗစ်ကာလတွင် 

ေနထိုင်စာဵေသာက် ရှာေဖွရ မလွယ်ကူမှုမျာဵနှင်ဴ ပိုမိုရုန်ဵ 

ကန်ေနရေပသည်။ အချ ို ့ေသာ  အိမ်ေထာင်သည်မျာဵတွင် 

အိမ်တွင်ဵအကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵ ေတွ့ကကုဳခဳစာဵေနရပါသည်။  

 ၆.၅.၂။ ကျောဵ၊ မေရဵရာ  
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ရုပ်ပုဳ ၂၂။ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ အလပု်သမာဵေရဵကူညီေဆာင်ရွက်ေနေသာ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခဖစ်သညဴ် 

အနာဂတ်အလင်ဵတန်ဵဆုဳမှတ်အဖွဲ့မှ အလုပ်လက်မဲဴခဖစ်သွာဵကကေသာအလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ ေငွေကကဵေထာက်ပဳဴစဉ်  

 ထိုအထဲတွင် အသက်အရွယ်ငယ်စဉ်ကတည်ဵမှ 

ရန်ကုန်တွင် အလုပ်ဝင်ေရာက်ခဲဴပပီဵ ၁၆နှစ်တွင် စတင် 

တရာဵဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိင်ေသာ်လည်ဵ မှတ်ပုဳတင်ရှိပပီဵ 

၁၈ နှစ်ခပညဴ်မှ စက်ရုဳတင်ွ အလုပ်ရသည်ဟု အလုပ်သမာဵ 

အခွင်ဴအေရဵ ေသချာမသိေသာေကကာင်ဴ မှတ်ပုဳတင်မခပခခင်ဵ 

ေလဘာကတ်မလုပ်ခခင်ဵ ရိှ၍လုပ်ကိုင်နိုင်မညဴ် Helper 

အကူလိုမျ ို ဵေနရာမျာဵမှာ လုပ်ခနည်ဵနည်ဵခဖငဴ် စတင်လုပ် 

ကိုင်ရပပီဵ သမဂ္ဂ ဝင်ေရာက်ထာဵချင်ဵလည်ဵ မရိှေသာ 

ေကကာင်ဴ Sexual Harrassment လိင်ထိပါဵမှု လုပ်ခဳရ 

လျှေင်ပင် အလုပ်ထုတခ်ဳရမည်ကို ေကကာက်ရဳွ့ေသာေကကာငဴ် 

နစ်နာမှုမျာဵကို ခပန်မေခပာဘဲ လုပ်ကိုင်ေနကကရသည်မျာဵ 

ကို ေတွ့ရိှရသည်။  လက်ရိှကိုဗစ်ကာလတွင် ထိုကဲဴသို့ 

ပခိမ်ဵေခခာက်မှုမျာဵ ပိုမိုမျာဵခပာဵလာ၍ အလုပ်ထုတခ်ဳရ 

လျှေင် ေလဘာကတ် (labor Card) မရိှေသာေကကာငဴ် 

အလုပ်သမာဵစာရင်ဵ တရာဵဝင် မရှိေသာေကကာင်ဴ၊ 

Employment Contract (EC) အလုပ်သမာဵ 

သေဘာတူစာချုပ် မရိှေသာေကကာင်ဴ ေလျာ်ေကကဵမရ ခဖုတ် 

ပစ်ခဳေနတာမျာဵ ရိှေနပါသည်။  
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 ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ အထူဵဂရုစိုက်ရမညဴ် အုပ်စု 

မျာဵအေပါ်တွင် ဦဵတည်အလုပ်ခဖုတ်မှုမျာဵ ရိှပါသလာဵဟု 

ေမဵခမန်ဵရာတွင် သမဂ္ဂဝင်မျာဵ၊ ၆ လေအာက် အလုပ် 

သမာဵမျာဵ၊ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်သည်မျာဵကို အဓိက ထုတ်၊ 

ခဖုတ်မှုမျာဵ ရိှေနသည်ကို ေတွ့ရှိရသည်။ အိမ်ေထာင်သည် 

မျာဵ၊ လိင်စိတ်ကွဲသူမျာဵ၊ ဘာသာေရဵ၊ လူမျ ို ဵေရဵ၊ ေရွှေ့ 

ေခပာင်ဵအလုပ်သမာဵ၊ မသန်စွမ်ဵ အလုပ်သမာဵအုပ်စုမျာဵ 

ေပါ်တွင်လည်ဵ ထိခိုက်မှုမျာဵရိှသည်ကို ေတွ့ရိှရသည်။ 

ယခုအစီရင်ခဳစာတွင် ထိုအုပ်စုမျာဵအေပါ် အေသဵစိတ် 

သုေတသနခပုရန် အချနိ်နှငဴ် အရင်ဵအခမစ်အရ မစွမ်ဵသာ 

ေသာေကကာင်ဴ ထိုအုပ်စုမျာဵအေပါ် သီခခာဵသုေတသနခပု 

ေလဴလာရန်မှာလည်ဵ လိုအပ်ေနေပသည်။ သို့ေသာ် ထို 

ထိခိုက်ခဳစာဵေနရသူမျာဵအတွက် အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ 

ေတာင်ဵဆိုမှုကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ေဖာ်ခပပါမည်။  

၆.၅.၂ အထူဵကာကွယ်ရမညဴ်  အလုပ်သမာဵမျောဵအလုပ်ပပုတ်မှု  

ဇယာဵ ၂၄။ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ အထူဵကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ရမညဴ် အုပ်စုမျောဵအေပါ် အလုပ်ပဖုတ်ပေင်ဵ သက်ေရာက် မှု  
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၆.၅.၃ အထူဵကာကွယ်ရမညဴ်သူမျောဵအတွက် အလုပ်သမာဵမျောဵ၏ ေတာင်ဵဆိုမှု 

 အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ လက်ရိှအခက်အခဲမျာဵ ေခပလည်ရန် လိုအပ်မှုမျာဵကို ေမဵခမန်ဵခဲဴရာတွင်  

အသက် ၃၀ ေကျာ်အလုပ်ခပန်ရရန်ခက်ခဲေသာေကကာင်ဴ အသက်ကကီဵေသာ ၃၀ အထက်အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် 

အလုပ်အကိုင် ဖန်တီဵေပဵရန်။ 

သေဘာထာဵတင်ဵမာသညဴ် အလုပ်ရှင်မျာဵနှင်ဴ အလုပ်သမာဵ နှစ်ဘက်မနစ်နာေစရန် အစိုဵရမှ ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်။ 

အမိန့်စာမျာဵထုတ်မည်ဆိုရင်ရက်ကကိုထုတ်ခခင်ဵခဖငဴ် ခပင်ဆင်ချနိ်ရေအာင်လုပ်ေပဵရန်။  

သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်မျာဵကိုဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင်ခခင်ဵဖိနှိပ်ခခင်ဵမျာဵကို ကာကွယတ်ာဵခမစ်ေပဵရန်။  

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မျာဵကို ထုတ်ပစ်ခခင်ဵ ထွက်ခိုင်ဵခခင်ဵမျ ို ဵရိှေနသည်မျာဵကို ဥပေဒအတိုင်ဵ ကာကွယ်ေပဵရန်။ 

အစိုဵရရုဳဵချနိ်ဵသွာဵသညဴ်အချနိ် အလုပ်သမာဵမျာဵဘက်မှ မာဵမာဵမတ်မတ်ရပ်တည်ေပဵမညဴ်သူမျ ို ဵ၊ ဥပေဒအကာ 

အကွယ်ေပဵရန်။ 

LGBT မျာဵနှင်ဴ အသက်အရွယ် အသင်ဴအတင်ဴရိှသူမျာဵ အလုပ်ခပန်ရရန်။ 

လုပ်သက် ၃ လမခပညဴ်သူမျာဵအာဵ အလပု်မှထုတ်ပစ်ခခင်ဵကို ဥပေဒအရ ကာကွယ်ေပဵရန်။ 

ေရွှေ့ေခပာင်ဵလုပ်သာဵမျာဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်နှင်ဴ ကပ်ေရာဂါမျာဵကျေရာက်ေသာကာလတွင် ေနေရဵစာဵေရဵ 

အခက်အခဲရိှေနသည်ကို ေထာက်ပဳဴေပဵရန် 

သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်မျာဵကိုအဓိကထာဵ၍အလုပ်ခဖုတ်ခခင်ဵကို ကာကွယ်ေပဵရန်။ 

အမည်ပျက်စာရင်ဵ(Black List) အသွင်ဵခဳရ၍ အခခာဵစက်ရုဳမျာဵမှလက်မခဳခခင်ဵကို ကာကွယ်ေပဵရန်။ 

အလုပ်သမာဵေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ၊ အလုပ်သမာဵအဖွဲ့ချုပ် အစည်ဵအေဝဵသွာဵရင်လစာအခဖတ်ခဳရခခင်ဵ၊ ခွင်ဴမခပုခခင်ဵ 

မျာဵကို ဥပေဒအရ အကာအကွယ်ေပဵရန်။ 

သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီဵသီဵမှ အမှုမျာဵကို ကကာရှည်မကိုင်တွယ်ပဲ အခမန်ပပီဵခပတ်ေအာင်လုပ်ေဆာင်ေပဵရန်။  

ဥပေဒအရ လွတ်လပ်စွာသင်ဵပင်ဵဖွဲ့စည်ဵခွင်ဴ နှင်ဴ လွတ်လပ်စွာ စုေပါင်ဵေတာင်ဵဆိုခွငဴ်ကို အကာအကွယ်ေပဵရန်။ 

အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ ထိေရာက်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်ေပဵမှုမျာဵေပဵရန်။  

EC စာချုပ်ပါအခွင်ဴအေရဵမျာဵချ ို ဵေဖာက်ခဳေနရသည်ကို ထိေရာက်စွာ ကိုင်တွယ်ေပဵရန်။ 

အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵကိုဵလို့ရသည်မှာ အလုပ်သမာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ အလုပ်သမာဵေရဵကူညီေနေသာ 

အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသာရိှေနေသာေကကာငဴ် မာဵမာဵမတ်မတ်ရပ်တည်ေပဵရန်။ 

စက်ရုဳဇုန်ေနရာမျာဵတွင် အိမ်လခ အေဆာင်ခမျာဵ မတန်တဆေစျဵကကီဵေနေသာေကကာငဴ် အစိုဵရနှင်ဴ အလုပ်ရှင်မှ 

အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် အေဆာင်ေနထိုင်မှု အဆင်ေခပရန် ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်။ 

ကိုဗစ်ကာလတွင် အလုပ်မရိှ၊ စာဵစရာေနစရာမရှိသညဴ်အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် အစိုဵရမှကူညီေပဵရန်။ 

ေန့စာဵလုပ်သာဵမျာဵကိုဖိနှိပ်ခဳေနရေသာေကကာငဴ် ဥပေဒပါအတိုင်ဵ အပမဲတမ်ဵဝန်ထမ်ဵခန့်ခခင်ဵ အလုပ်ရှင်အလုပ်သမာဵ 

သေဘာတူစာချုပ် EC ချုပ်ဆိုခခင်ဵကို ကကီဵကကပ်စီစစ်ေပဵရန်။ 
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ရုပ်ပုဳ (၂၃)  

ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ 

အလုပ်သမာဵမျောဵအတွက် 

အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျောဵ၊ 

အလုပ်သမာဵအကျေ ို ဵ 

ေဆာင်ရွေက်သူညီေနာင်မျောဵမှ 

ထုတ်ပပန်ေ ကပငာေျေက်  
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 အနာဂတ်အလင်ဵတန်ဵဆုဳမှတ်အဖွဲ့ အပါအဝင် အလုပ်သမာဵ သမဂ္ဂမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵအကျ ို ဵေဆာင်ရွက်သူ 

ညီေနာင်မျာဵမှလည်ဵ အထက်ပါ ကိုဗစ်ကာလ အခဖစ်အပျက်မျာဵ ေလျာဴကျေစရန် အစိုဵရ တာဝန်ရိှသူမျာဵကို 

ေတာင်ဵဆိုမှုမျာဵလည်ဵ ရိှေပသည်။ ယခုအစီရင်ခဳလွှာတွင် ထိုေတာင်ဵဆိုမှုမျာဵကို အကကဳေပဵချက်မျာဵအခဖစ် လက်ရှိ 

အေခခအေနနှင်ဴ သင်ဴေတာ်သလို ေပါင်ဵစပ် ခပန်လည် ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ခပထာဵပါသည်။  

၇ ။ နိဂုဳဵနှငဴ် အကကဳခပုချကမ်ျာဵ 

၁။ အစိုဵရနှငဴ်ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵမှ ကိုဗစ်ကာလ အမိန့်ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵကို ထုတ်ခပန် 

သညဴ်အခါ အမျာဵခပည်သူ၊ အလုပ်သမာဵထုတခုလုဳဵ နာဵလည်နိင်ေစမညဴ် တိကျလွယ်ကူ 

ရှင်ဵလင်ဵေသာ အသဳုဵအနှုန်ဵ၊ စကာဵရပ်မျာဵအခပင ် ခပင်ဆင်နိုင်ရန်အတွက် ကကိုတင် 

ထုတ်ခပန်ေပဵရန်။  

၂။ လူမှုဖူလုဳေရဵ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်ဵ ေထာက်ပဳဴမှုသည် အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် မည်သ့ုိမှ 

မလုဳေလာက်ပါ။ ထို့ေကကာင်ဴ အစိုဵရမှ ကန့်သတ်ထာဵသညဴ် ကာလမျာဵအတွင်ဵ (ယခု 

ေထာက်ပဳဴထာဵေသာ လူမှုဖူလုဳေရဵ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်ဵကို ၂ဝရာခိုင်နှုန်ဵ ထပ်မဳတိုဵ ခမင်ဴပပီဵ) 

လူမှုဖူလုဳေရဵ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်ဵနှင်ဴ အလုပ်ရှင်ဘက်မှ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်ဵ ေပါင်ဵစပ်ပပီဵ 

အနည်ဵဆုဳဵလုပ်ခလစာ အခပညဴ်ေပဵေချေပဵရန်နှင်ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵအကျ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴ အကျုဳဵ 

ဝင်ေသာအလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် လူမှုဖူလုဳေရဵေကကဵထညဴ်ဝငခ်ခင်ဵမရှိေသာ အလုပ်ရှင် 

မျာဵကို လူမှုဖူလုဳေရဵဥပေဒနှငဴ်အညီအေရဵယူ ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်။ 

၃။ လူမှုဖူလုဳေရဵ အကျ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴနှင်ဴ အကျုဳဵမဝင်ေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵကို အစိုဵရ၏ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵ ရန်ပုဳေငွမှ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်ဵ နှင်ဴ အလုပ်ရှင်ဘက်မှ ၄၀ 

ရာခိုင်နှုန်ဵ ေပါင်ဵစပ်ပပီဵ အနည်ဵဆုဳဵ လုပ်ခလစာ အခပညဴ်ေပဵေချေပဵရန်။ 

၄။ လုပ်ငန်ဵခွင် မသွာဵေရာက်ရန်  ကန့်သတ်ကာလမျာဵအတွက် လူမှုဖူလုဳေရဵအကျ ို ဵ 

ခဳစာဵခွင်ဴအာဵ အနီဵဆုဳဵ လုပ်ခလစာထုတ်ေပဵရမညဴ် အချနိ်တွင် ထညဴ်သွင်ဵေပဵရန်နှင်ဴ 

ေနာင်တွင် ကန့်သတ်ကာလ မစမီ သတ်မှတ်ထညဴ်သွင်ဵပပီဵ ေပဵေချနိုင်ရန်အတွက် 

တိကျေသချာေသာ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ ထုတ်ခပန်ေပဵရန်။ 

၅။ အေရဵေပါ်အမိန့်ခဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵခွင် မသွာဵရန် တာဵခမစ်ကာလသည် လုပ်ခလစာ 

ထုတ်ယူရမညဴ် အချနိ်ေကျာ်လွန်သည်ခဖစ်ခဲဴလျှေင် ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵမှ အလုပ်ရှင်မျာဵကို 

၇.၁။ အစိုဵရနှင်ဴ သက်ဆိငု်ရာဝနက်ကီဵဌာနမျာဵသ့ုိ အကကဳခပုချက်မျာဵ 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

ကကိုတင်ေငွ ထုတ်ေပဵသညဴ် မူဝါဒပုဳစဳမျာဵကို စီမဳေဆာင်ရွက်သင်ဴသလို အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ 

စာဵနပ်ရိက္ခာမျာဵကို သငဴ်ေတာ်သညဴ်ေစျဵခဖငဴ် ဝယ်နိုင်ရန်လည်ဵ ပဳဴပိုဵကူညီမှုမျာဵ 

လုပ်ေဆာင် ေပဵသင်ဴသည်။  

၆။ အလုပ်သမာဵဥပေဒ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵကို လိုက်နာမှုမရိှပဲ လုပ်သာဵေလျှောဴခခင်ဵ၊ 

လုပ်ခလစာေလျှောဴခခင်ဵ၊ လုပ်ခလစာေပဵေချမှုမရိှခခင်ဵ၊ လူမှုဖူလုဳေရဵေကကဵ ထညဴ်ဝင်မှု 

မရိှခခင်ဵ၊ စက်ရုဳအလုပ်ရုဳမျာဵ ပိတ်သိမ်ဵခခင်ဵ၊ စက်ရုဳအလုပ်ရုဳလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ ထွက်ေခပဵ 

ခခင်ဵ၊ သမဂ္ဂမျာဵကို ဦဵတည်ပဖိုခွင်ဵခခင်ဵ အစရိှသညဴ် ဥပေဒနှင်ဴ ပငိစွန်ဵသညဴ် ကိစ္စရပ်မျာဵကို 

ေဆာင်ရွက်ေနသညဴ် အလုပ်ရှင်မျာဵအာဵ တည်ဆဲဥပေဒမျာဵခဖင်ဴ ထိေရာက်စွာ အေရဵယူ၊ 

တရာဵဆွဲဆိမုှုမျာဵ လုပ်ေဆာင်ေပဵရန်။  

၇။ ထို့အခပင ် ကိုဗစ်သည်ေရရှည်ကိစ္စခဖစ်၍ အစိုဵရဘက်မှစနစ်တကျကာကွယ် 

ေထာက်ပဳဴေပဵရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ေကကာင်ဴ စက်ရုဳထဲတွင် လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ် 

ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵအတွက် အစိုဵရမှ ေစာင်ဴကကညဴ်ကကပ်မတ်ခခင်ဵ၊ ထိေရာက်စွာ 

စစ်ေဆဵခခင်ဵ၊ လိုအပ်ချက်မျာဵအာဵ ပဳဴပိုဵကူညီေပဵခခင်ဵနှင်ဴ စက်ရုဳထဲတွင် ေရာဂါပိုဵ 

ကူဵစက်ခဳရသူမျာဵ ေပါ်ေပါက်လာပါက အရန်သင်ဴအကူအညီေပဵနိုင်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵ 

ေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵထာဵရိှေပဵရန်။ 

၈။ အစိုဵရဘက်မှ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမာဵအခငင်ဵပွာဵမှု ခပသာနာကိစ္စရပ်မျာဵ ေပါ်ေပါက် 

လာပါက တည်ဆဲဥပေဒ၏ အကျ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်မျာဵနှင်ဴအညီ ထိေရာက်စွာ ကာကွယ်ေခဖရှင်ဵ 

ရန် ။ 

၉။ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ကျန်ဵမာေရဵထုတ်ခပန်ေကကခငာချက်မျာဵသာ 

အဓိကရိှပပီဵ အလုပ်သမာဵလူဝင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴခပည်သ့ူအင်အာဵဝန်ကကီဵဌာန၊ သက်ဆိုင် 

ေသာဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၊ စက်မှုဇုန်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာ်မတီမျာဵမှလည်ဵ ထုတ်ခပန်ေကကညာ 

ချက်မျာဵအေပါ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်၊ အသိေပဵမှုမျာဵကို ပိုမိုေဆာင်ရွက်ေပဵရန်။ 

၁၀။ သက်ဆိုင်ရာ ပါဝင်ပတ်သတ်သူမျာဵအာဵလုဳဵပါဝင်ေသာ ေတွ့ဆုဳညှိနှိုင်ဵ ေဆွဵေနွဵ 

မှုမျာဵကို ေဖာ်ေဆာင်၍ ေခမခပင်အေခခအေနကို ထင်ဟပ်မညဴ် ပိုမိုထိေရာက်ပပီဵ အာဵလုဳဵ 

ပါဝင် အကျ ို ဵရှိနိုင်မညဴ် မူဝါဒမျာဵ ချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရန် (သက်ဆိုင်ရာ 

အစိုဵရ၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမာဵနှင်ဴ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ)။  

၁၁။ မလိုလာဵအပ်ေသာ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမာဵ အခငင်ဵပွာဵမှုမျာဵ မေပါ်ေပါက်ေစ 

ရန်အတွက် အစိုဵရမှထုတ်ခပန်ေသာ အမိန့်ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵတွင် လုပ်ခလစာ ေပဵေချမှု 

ဆိုင်ရာ လမ်ဵညွှန်ေခဖရှင်ဵမှုနှင်ဴ အနည်ဵဆုဳဵ လုပ်ခလစာအခပင် အခခာဵအကျ ို ဵခဳစာဵမှုမျာဵ 

ကိုလည်ဵ ကာကွယမ်ှုေပဵနိုင်သညဴ် တိကျေသာညွှန်ကကာဵချက်မျာဵ ထုတ်ခပန်ေပဵရန်။ 

(ဥပမာ ရက်မှန်ေကကဵ၊ အခခာဵေထာက်ပဳဴေကကဵ) 
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ကိုဗစ်ေခါ်သဳ 

၁၂။ ေရာဂါကူဵစက်ခဳရသည်ဟု ယူဆရေသာ သဳသယလူနာ အလုပ်သမာဵမျာဵကို 

အေဆာင်ကွာရင်ဵတင်ဵ၊ ေနအိမ်ကွာရင်ဵတင်ဵ ဝင်ေနစဉ် ၎င်ဵတ့ုိကကုဳေတွ့ေနရေသာ လူမှု 

စီဵပွာဵ အခက်အခဲမျာဵအာဵ အလုပ်ရှင်နှင်ဴ အစိုဵရမှ အခပညဴ်အဝ ကူညီပဳဴပိုဵေပဵရန်၊ 

အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည် တတ်နိုင်သေလာက် ကူညီေဆာင်ရွက်ေနေသာ် 

လည်ဵ  ခပန်လည်ထူေထာင်ဖို့ဆိုလျှေင်မူ အစိုဵရမှသာ ခိုင်မာေသာ မူဝါဒမျာဵချမှတ် 

ေဆာင်ရွက်ေပဵနိုင်မည်ခဖစ်သညဴ်အတွက် အလုပ်ရှင်မျာဵသ့ုိ အစိုဵရမှ စာဵနပ်ရိက္ခာ 

ေထာက်ပဳဴမှု၊ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵနှင်ဴ ပတ်သတ်၍ ရှင်ဵလင်ဵေသာ လမ်ဵညွှန် 

မူဝါဒမျာဵကို ချမှတ်ေပဵရန်။ 

၁၃။ အလုပ်ရှင်ဘက်မှလည်ဵ စာချုပ်မျာဵရိှ၍ ေလျာ်ရမည် ဆိုသည်မျ ို ဵမျာဵကို စိုဵရိမ် 

ပူပန်မှုမျာဵရှိခခင်ဵ၊ ထွက်ေခပဵတမိ်ဵေရှာင်မှုမျာဵရိှေနခခင်ဵတို့ေကကာင်ဴ အမှန်တကယ် 

ရင်ဵနှီဵခမုပ်နှဳမှုကို ထိန်ဵချုပ်ချင်လိုပါက  အစိုဵရအေနခဖင်ဴ ဥပေဒနှင်ဴအညီ ကကာဵဝင်ညှိနှိုင်ဵ 

ေခဖရှင်ဵေပဵခခင်ဵ၊ အလုပ်သမာဵေရဵမူဝါဒမျာဵ ပိုမိုေကာင်ဵမွန်လာေစရန်နှင်ဴ ရင်ဵနှီဵခမုပ်နှဳမှု 

မျာဵ ပိုမိုခိုင်မာအာဵေကာင်ဵ လာေစရန်အတွက် အလုပ်သမာဵအခွင်ဴအေရဵနှငဴ်အညီ အစိုဵရ၊ 

အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမာဵ မျှေတမှုရိှသညဴ် မူဝါဒမျာဵကို ချမှတ်ေပဵရန်။ 

၁၄။ စီဵပွာဵေရဵပိတ်ဆို့မှု ခဖစ်ေပါ်ေစေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵနှင်ဴ အလုပ် 

သမာဵအခွင်ဴအေရဵချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵကို ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်နိုင်ရန် အစိုဵရအေနခဖငဴ် 

မူဝါဒမျာဵကို အေကာင်ဵဆုဳဵ ချမှတ်၍ ညှိုနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵရနိင်မညဴ် ယန္တရာဵတစ်ခု ေဖာ်ေဆာင် 

ေပဵရန်။ 

၁၅။ ခုဳေကာင်စီနဲ့ပတ်သတ်၍ မူဝါဒလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵကိုခပန်လည်သဳုဵသပ်ပပီဵ 

အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ အကျ ို ဵစီဵပွာဵကို ခိုင်မာစွာကာကွယ်နိုင်မညဴ် မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵမျာဵကို ခပန်လည်ခပုခပငန်ိုင်ရန်။ 

၁၆။ စက်မှုဇုန်အမျာဵစုရိှေသာ ပမို့နယ်မျာဵမှ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယမ်ျာဵ၊ အလုပ်သမာဵ 

ေရဵရာ ေကာ်မတီဝင်မျာဵမှလည်ဵ လွှတ်ေတာ်အတွင်ဵ ထိေရာက်ေသာ အလုပ်သမာဵ 

ေရဵရာ မူဝါဒမျာဵခဖစ်လာေစရန် အလုပ်သမာဵ သမဂ္ဂမျာဵနှင်ဴ ပုဳမှန် ထိမျာဵေ့ဆာင်ရွက်ခခင်ဵ၊ 

အကကဳခပုတင်ခပခခင်ဵမျာဵကို လက်ခဳေဆာင်ရွက်ေပဵရန်နှင်ဴ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵကိုလည်ဵ 

ခဖစ်သငဴ်တယ် လုပ်ေပဵသင်ဴတယ်ဆိုတာကို ညှိုနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ပပီဵ မိမိပမို့နယ်မှ မဲဆန္ဒရှင် 

ခဖစ်ေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ အကျ ို ဵစီဵပွာဵကို ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵ ခပုလုပ်ေပဵ 

ရန်။ 

၁၇။ ကိုဗစ်ကူဵစက်ခမန်ေရာဂါေကကာင်ဴ အေဆာင်ပိုင်ရှင်မျာဵ၊ ရပ်ကွက်ေနခပည်သူမျာဵ 

အေနခဖင်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ ခွဲခခာဵဆက်ဆဳမှုမရှိေစရန်၊ အာဵေပဵရန်၊ နှစ်သိမဴ်ရန် 

အတွက် အစိုဵရ၊ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ သမဂ္ဂမျာဵ 

ပူဵေပါင်ဵပပီဵ ကျယ်ကျယ်ခပန့်ခပန့်လုပ်ေဆာင်ေပဵရန်။ 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

၁၈။ ေရရှည်တွင် ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သတ်ပပီဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵမရပ်ဆိုင်ဵဘဲနဲ့ စက်ရုဳမျာဵ 

လည်ပတ်မည်ဆိုပါက  ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ချမှတ်ထာဵသညဴ် စီစဉ် 

ညွှန်ကကာဵထာဵေသာ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵကို လိုက်နာမှုမရိှသညဴ် အလုပ်ရှင်မျာဵ ကိုဗစ် 

ကူဵစက်ေရာဂါအာဵ ကာကွယ်ရန်အတွက် ကာကွယ်မှုလုပ်ငန်ဵစဉ်၊ စစ်ေဆဵမှုလုပ်ငန်ဵစဉ် 

မျာဵနှင်ဴ စည်ဵကမ်ဵမလိုက်နာပါက မည်ကဲဴသ့ုိ စည်ဵကကပ်အေရဵယူမည်ဆိုသညဴ်  တိကျ 

ေသာ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ ခပဌာန်ဵေပဵရန်။ 

၁၉။  အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာနှငဴ် စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာလုဳခခုဳေအာင် အေထာက် 

အကူမျာဵေပဵရန်။ (လက်ရိှ အလုပ်အကိုင်မရှိခဖစ်ေနေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵကို ယာယီ 

အလုပ်အကိုင်မျာဵ ဖန်တီဵေပဵခခင်ဵနှငဴ် ကိုဗစ်ကာလတွင် စိတ်ထခိိုက်ခဳစာဵေနရေသာ 

အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ စိတ်ဓါတ်ခွန်အာဵခမှင်ဴတင်ေပဵခခင်ဵ။) 

၂၀။ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵေရဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာဥေပဒ ၂၀၁၉ 

ပါခပဌာန်ဵချက်အရ အပိုဒ် ၁၇ က မှ စ ထိကိုပါ စစ်ေဆဵေရဵအရာရှိမျာဵသည် ကျင်ဴဝတ်နှငဴ် 

အညီ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာတို့အတွက်  

ေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင်ဴကိုလည်ဵ လက်ေတွ့ကျင်ဴကကဳေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ေပသည်။ အထူဵ 

သခဖင်ဴ ၁၇ (က) ဤဥပေဒနှင်ဴ သက်ဆိုင်သညဴ် မည်သညဴ်လုပ်ငန်ဵခွင်ကိုမဆို စစ်ေဆဵေရဵ 

အရာရိှ သက်ေသခဳကတ်ခပာဵကို ခပသပပီဵ ဝရမ်ဵမပါဘဲ အချနိ်မေရွဵဝင်ေရာက်ခွင်ဴ၊ 

စစ်ေဆဵခွငဴ်နှင်ဴ စုဳစမ်ဵေမဵခမန်ဵခွင်ဴ၊ (ဂ) လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှငဴ် 

ကျန်ဵမာေရဵကို အန္တရာယ်ခဖစ်ေစနိင်ေသာ လုပ်ငန်ဵခွင်အေခခအေနမျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ 

ကို ဓာတ်ပုဳနှင်ဴ ရုပ်သဳမှတ်တမ်ဵရယူခွင်ဴတိုက့ို တိတိကျကျအေရဵယူေဆာင်ရွက်ေစရန်  

၂၁။ လူမှုဖူလုဳေရဵေကကဵ ေပဵသွင်ဵရန် ပျက်ကွက်ေသာ အလုပ်ရှင်မျာဵကို ထညဴ်ဝင်ေကကဵေငွ 

အခပင် ပုဒ်မ ၈၈ အရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပျက်ကွက်ေကကဵကို ထပ်ေဆာင်ဵပပီဵ ေပဵသွင်ဵ 

ေစရန် 

၁။ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ အလုပ်သမာဵမျာဵ ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳမှုရရိှပပီဵ စိတ်လုဳစွာ 

လုပ်ကိုင်နိင်ေစရန် အစိုဵရညွှန်ကကာဵထာဵေသာ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵအတိုင်ဵ Grade A 

အဆင်ဴမှီေစေအာင် လုပ်ငန်ဵခွင် အတွင်ဵ ထိေရာက်ေသာ ခပင်ဆင်မှုမျာဵ ခပုလုပ်ေပဵရန်။  

၂။ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ ေရာဂါကူဵစက်မှု မခဖစ်ပွာဵေစရန်အတွက် အသိပညာေပဵမှုမျာဵ 

ခပုလုပ်ေပဵရန်။  

၃။ အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် ကိုဗစ်ကာလ ေန့စဉ် ကာကွယေ်ရဵပစ္စည်ဵမျာဵခဖစ်ေသာ 

နှာေခါင်ဵစည်ဵ (mask)၊ လက်ေဆဵဆပ်ခပာ၊ တစ်ခါသဳုဵ လက်အိတ်အစရိှသည်မျာဵကို 

လုဳေလာက်စွာ ခဖညဴ်ဆည်ဵ ပဳဴပိုဵေပဵရန်။ 

၇.၂ စက်ရဳုပိုင်ရှင်၊ အလုပ်ရှင်နှငဴ် အုပ်ချုပ်သူမျာဵသ့ုိ အကကဳခပုချက်မျာဵ 
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ကိုဗစ်ေခါ်သဳ 

၄။ ILO ခပဌာန်ဵချက် ၈၇ နှင်ဴ ၉၈ အရ အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵသ့ုိ အလုပ်သမာဵတိုင်ဵ 

လက်လှမ်ဵမီမှုရိှေစပပီဵ ဝင်ေရာက်ခွင်ဴ၊ ဖွဲ့စည်ဵခွင်ဴ၊ စုေပါင်ဵေတာင်ဵဆိုခွင်ဴမျာဵကို ရရိှေစရန် 

အတွက် လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်။ 

၅။ လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵခွင်ညှိနှိုင်ဵေရဵ 

ေကာ်မတီမျာဵ၏ အခွင်ဴအေရဵကို အသိအမှတ်ခပုပပီဵ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ ခဖစ်ပွာဵသညဴ် 

အလုပ်ရှင်၊ အလုပ် သမာဵ အခငင်ဵပွာဵမှုမျာဵ၊ လုပ်သာဵေလျှောဴခခင်ဵ၊ စက်ရုဳယာယီ (သ့ုိ) 

အပပီဵ ပိတ်သိမ်ဵခခင်ဵမျာဵကို အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်ညှိနှိုင်ဵေရဵေကာ်မတီ 

(WCC) မျာဵနှင်ဴ ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရန်  

၆။ အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵေသာ အကကိုအပို့ (ဖယ်ရီ) ကို ကိုဗစ်ကာလ 

အတွင်ဵ အစိုဵရ၏ ညွှန်ကကာဵ ချက်မျာဵအတိုင်ဵ စီစဉ်ေပဵရန်။ 

၇။ ထိခိုက်ခဳစာဵမှုလွယ်ပပီဵ သက်ေရာက်မှုအမျာဵဆုဳဵခဖစ်နိုင်သညဴ် ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မျာဵ၊ 

သက်ကကီဵ အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ ကေလဵရိှေသာမိခငမ်ျာဵ၊ မသန်စွမ်ဵမျာဵ၊ လိင်စိတ်တိမ်ဵညွှတ် 

မှုရိှေသာသူမျာဵ (LGBT)၊ ေရွှေ့ေခပာင်ဵ အလုပ်သမာဵမျာဵကို ေထာက်ပဳဴကူညီမှုမျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵ 

ခွင်တည်ပမဲေရဵ အစီအမဳမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်။ 

၈။ အလုပ်ရှင်မျာဵအေနခဖင်ဴ လက်ရိှကိုဗစ်ေရာဂါကူဵစက်မှုခဳစာဵေနရေသာ မိမိတို့ စက်ရုဳမှ 

အလုပ်သမာဵမျာဵကို ဥပေဒပါေထာက်ပဳဴကူညီမှုမျာဵအခပင ် လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵ 

မှု အေထာက်အကူမျာဵကို အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်ညှိနှိုင်ဵေရဵ 

ေကာ်မတီမျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵ၍ေထာက်ပဳဴ ကူညီေပဵရန်။ 

၉။ လုပ်သာဵေလျှောဴရာတွင် သမဂ္ဂဝင်မျာဵအာဵ ရည်ရွယခ်ျက်ရိှရှိဦဵတည်၍ လုပ်သာဵ 

ေလျာဴခခင်ဵမျာဵလုပ်ေဆာင်ခခင်ဵ မရိှရန်နှင်ဴ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ အမှန်တကယ် လုပ်ငန်ဵ 

လိုအပ်ချက်အရ လုပ်သာဵေလျာဴချရာတွင် အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵ 

ခွင်ညှိနှိုင်ဵေရဵေကာ်မတီဝင်မျာဵနှင်ဴ ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ပပီဵ ဥပေဒပါအကျ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴမျာဵ 

ရရိှရန်အတွက် ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်။ 

၁၀။ လက်ရိှကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမာဵ တရာဵစွဲဆိမုှုမျာဵကို ခပန်လည် 

ညှိနှိုင်ဵပပီဵ ဆုဳဵခဖတ်ချက်မျာဵ ချမှတ်ရာတွင်လည်ဵ နှစ်ဦဵနှစ်ဖက် အဆင်ေခပအကျ ို ဵရှိ 

ေစမညဴ် မျှေတေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵခဖငဴ်ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

၁၁။ အလုပ်သမာဵေရဵရာအခငင်ဵပွာဵမှုေခဖရှင်ဵေရဵဥပေဒ၏အပိုဒ် ၂(စျ) တွင် အလုပ် 

သမာဵမျာဵက အလုပ်အေခခအေနသည် အလုပ်သမာဵမျာဵအေပါ် အန္တရာယ်ကျေရာက်မည် 

ဟု ယုကဳကည်သညဴ်အခါ၊ အလုပ်ကိုရပ်တန့်ကာ လုပ်ငန်ဵခွင်မှ ထွက်ခွာနိုင်ေသာ 

အခွင်ဴအေရဵ အလုပ်သမာဵမျာဵတွင်ရိှသည်ဟု ဆိုထာဵပါသည်၊ ထိုသ့ုိ အလုပ်ရပ်ထာဵသညဴ် 

ကာလအတွင်ဵ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမရိှသညဴ် အေခခအေနတွင် အလုပ်ရှင်သည် လစာေပဵရ 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

၁။ မိမိတို့နှင်ဴ ဝယ်ယူချတိ်ဆက် လုပ်ကိုင်ေနေသာ စက်ရုဳမျာဵတငွ် အလုပ်သမာဵအခွငဴ် 

အေရဵမျာဵ ခပညဴ်ဝမှုရိှ၊ မရိှကို အပမဲေစာင်ဴကကညဴ်ပပီဵ တာဝန်ယူမှု၊တာဝန်ခဳမှုရိှေသာ စီဵပွာဵ 

ေရဵရပ်ဝန်ဵတစ်ခုကို တည်ေထာင်ေပဵရန်။ 

၂။ မိမိတို့နှငဴ်ချတိ်ဆက်ထာဵေသာ စက်ရုဳမျာဵတွင် အလုပ် သမာဵအခွင်ဴအေရဵ အထူဵသခဖငဴ် 

ကိုဗစ်ကာလ ခပငဆ်င်မှုမျာဵ၊ ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵကို ေဆွဵေနွဵသဳုဵသပ်ပပီဵ စက်ရုဳ 

အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵနှင်ဴ အာဵလုဳဵပါဝင်ပပီဵ ေရရှည်အကျ ို ဵရိှနိင်မညဴ် 

အစီအမဳမျာဵကို ေရဵဆွဲရာတွင် ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

၃။ လက်ရိှ မိမိတို့နှငဴ်ချတိ်ဆက်ထာဵေသာ စက်ရုဳမျာဵမှ အလုပ်သမာဵမျာဵအေပါ် 

တရာဵစွဲဆိုထာဵေသာ အမှုမျာဵ အာဵ ပယ်ဖျက်ေပဵနိင်ရန်အတွက် ကကာဵဝင်ညှိနှိုင်ဵေဆာင် 

ရွက်ေပဵရန်။ 

၄။ မိမိတို့နှင်ဴချတိ်ဆက်ထာဵေသာ စက်ရုဳမျာဵတွင် လုပ်ကိုင်ေနေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵ 

ကိုဗစ်ကာလ ကျန်ဵမာေရဵကာကွယေ်စာင်ဴေရှာက်မှု ရရှိနိင်ရန်အတွက် လိုအပ်ေသာ 

၇.၃ စက်ရဳုမျာဵမှ ချတိ်ဆက်ဝယ်ယူေနေသာ နိုင်ငဳတကာကုမ္ပဏီမျာဵသ့ုိ (Brand) 

 အကကဳခပုချက်မျာဵ 

မည်ဟု ပါရိှေသာေကကာင်ဴ ယခုကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ် ကင်ဵေစ 

ရန် စီမဳေဆာင်ရွက်ေနရေသာအချ ိ်န်မျာဵတွင် အလုပ်ရှင်မျာဵ၏ လစာေပဵေချရမညဴ် 

တာဝန်ရိှမှုကိုလည်ဵ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရေပမည်။ 

၁၂။ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵေရဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာဥေပဒ ၂၀၁၉  

အပိုဒ်၂၇ အရ အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမာဵတစ်ဦဵဦဵကို အလုပ်မှ (ခ) ေဘဵအန္တရာယ် 

မကင်ဵေသာ သ့ုိမဟုတ် ကျန်ဵမာေရဵထိခိုက်မှုအန္တရာယ်ရိှေသာ ကိစ္စရပ်မျာဵကို တိုင်တန်ဵ 

ခခင်ဵ၊ 

( ဂ ) လုပ်ငန်ဵခွင်အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်ဵ 

တာဝန်ကို ေဆာင်ရွက်ခခင်ဵ၊ 

(ဃ) လုပ်ငန်ဵခွင်ထိခိုက်မှုခဖစ်ပွာဵမညဴ်ဆဲဆဲအေခခအေန သ့ုိမဟုတ် လုပ်ငန်ဵခွင်ဆိုင်ရာ 

ေရာဂါရရိှနိင်မညဴ် အေခခအေနမျာဵတွင် အလုပ်ဆက်လက်မလုပ်ကိုင်ခခင်ဵတို့အတွက် 

ထုတ်ပယ်ခခင်ဵ သို့မဟုတ် ရာထူဵအဆင်ဴေလျာဴချခခင်ဵမခပုရဟု ပါရိှေသာေကကာင်ဴ ကိုဗစ် 

ကာလ ထိုအထက်ပါကိစ္စမျာဵနှင်ဴ ထုတ်ပယ်မှုမျာဵ၊ တရာဵစွဲဆိုမှုမျာဵကို ပယ်ဖျက်ေပဵရ 

ေပမည်။ 
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ကိုဗစ်ေခါ်သဳ 

၁။ နုိင်ငဳတကာသဳရုဳဵမျာဵမှ မိမိတို့နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ အကျ ို ဵစီဵပွာဵကို အကာအကွယ ်

ေပဵရုဳသာမက နှစ်နိုင်ငဳ စီဵပွာဵေရဵ၊ ချစ်ကကည်ေရဵ ပိုမိုခိုင်ပမဲေစရန်အတွက် မိမိတို ့နိုင်ငဳသာဵ 

လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵကို နိင်ငဳတကာဥပေဒမျာဵ၊ လာေရာက်ေသာနိုင်ငဳနှင်ဴ ခမန်မာနိုင်ငဳ 

ခပည်တွင်ဵရင်ဵနှီဵခမုပ်နှဳမှုဥပေဒ၊ အလုပ်သမာဵဥပေဒမျာဵအပါအဝင် လူမှု ဖူလုဳေရဵပါဥပေဒ 

မျာဵကို ေသချာနာဵလည်ပပီဵ လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ညွှန်ကကာဵေပဵရန်။ 

၂။ မိမိတို့ နိုင်ငဳသာဵလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵမှ အလုပ်သမာဵ အခွင်ဴအေရဵချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵကို 

အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵ နှင်ဴ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ တင်ခပအေရဵဆိုမှုရှိလာ လျှေင် 

ေလဵစာဵစွာခဖငဴ် ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵပပီဵ မျှေတစွာ ညှိနှိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်။ 

၃။ လက်ရိှ မိမိတိုန့ိုင်ငဳသာဵမျာဵ ဖွင်ဴလှစ်လည်ပတ်ေန ေသာ စက်ရုဳမျာဵတွင် ကိုဗစ်ကာလ 

အစိုဵရညွှန်ကကာဵချက် မျာဵအာဵ ေလဵစာဵလိကု်နာမှု ရိှ၊မရှိ ေရှာင်တခင် စစ်ေဆဵ မှုမျာဵ၊ 

သတိေပဵလုပ်ေဆာင်မှုမျာဵ၊ ပဳဴပိုဵကူညီမှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်။  

၄။ အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵ မျာဵနှငဴ် အခါအာဵေလျာ်စွာ ေတွ့ဆုပဳပီဵ 

စက်ရုဳအလုပ်ရုဳမျာဵ ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳမှုနှငဴ် တာဝန်ယမူှု၊တာဝန်ခဳမှုရိှေသာ ေရရှည်ေကာင်ဵ 

မွန်သညဴ် စီဵပွာဵေရဵအစီအမဳမျာဵ ေရဵဆွဲနိင်ရန်အတွက် အကကဳခပုချက်မျာဵကို လက်ခဳေဆွဵ 

ေနွဵပပီဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန်။ 

၅။ လက်ရိှခမန်မာနိင်ငဳ၏ စီဵပွာဵေရဵ၊ အလုပ်သမာဵ ရပိုင် ခွင်ဴမျာဵကို ပိုမိုေကာင်ဵမွန်ေစရန် 

နိင်ငဳတကာ ကုန်သွယ်မှုမျာဵတွင် အေကာက်ခွန်ေလျာဴေပါ့ေပဵခခင်ဵ၊ အလုပ်သမာဵ 

အခွင်ဴအေရဵလိကု်နာေသာ မိမိတိုန့ိင်ငဳသာဵလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအာဵ ပဳဴပိုဵကူညီခခင်ဵ၊ ဆုတဳဆိပ် 

ချ ီဵ ခမှင်ဴခခင်ဵနှငဴ် လိုက်နာေဆာင်ရွက်မှုမရှိေသာ လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအာဵ အေရဵယူ ေဆာင်ရွက် 

ေပဵခခင်ဵမျာဵ ခပုလုပ်ေပဵရန်။ 

၆။ ကုိဗစ်ကာလတွင် နှစ်နိုင်ငဳအစိုဵရကကာဵ ကူညီပဳဴပိုဵမှုမျာဵတွင်လည်ဵ မိမိတို့ နိင်ငဳသာဵမျာဵ 

ဖွင်ဴလှစ်တည်ေထာင်ထာဵသညဴ် စက်ရုဳမျာဵတငွ် လုပ်ကိုင်ေနေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ 

ပဳဴပိုဵကူညီမှု အစီအမဳမျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်။ 

၇.၄ နိုင်ငဳတကာအသိုင်ဵအဝိုင်ဵမျာဵသ့ုိ အကကဳခပုချက်မျာဵ 

သင်တန်ဵ၊ အကာအကွယ ်ပစ္စည်ဵေထာက်ပဳဴမှုမျာဵအာဵ ထိုစက်ရုဳ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမာဵ 

သမဂ္ဂမျာဵ နှင်ဴ ညှိနှိုင်ဵပပီဵ ပဳဴပိုဵေဆာင် ရွက်ေပဵရန်။  

၅။ မိမိတို့နှင်ဴချတိ်ဆက်ထာဵေသာ စက်ရုဳမျာဵတွင် တရာဵဝင်ခဳစာဵရမညဴ် လုပ်ခလစာ၊ 

အကျ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴ၊ လုပ်သာဵကျွေမ်ဵကျင်မှုအဆင်ဴမျာဵကို သတ်မှတ်ရာတွင် လိုအပ်ပါက 

ပါဝင်ညှိနှိုင်ဵေပဵပပီဵ တာဝန်ခဳမှုရှိေသာ အကျ ို ဵတစူီဵပွာဵေရဵ ရပ်ဝန်ဵတစ်ခုကို ေဆာင်ရွက် 

ေပဵရန်။ 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

၁။ အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်မျာဵအေနခဖင်ဴ မိမိတို့စက်ရုဳအတွင်ဵ 

ကိုဗစ်ကာကွယမ်ှုအစီအမဳမျာဵ အခပညဴ်အဝရရိှေစရန်အတွက် အလုပ်ရှင်နှင်ဴ ပဏာမ 

ေဆွဵေနွဵညှိနှိုင်ဵမှုမျာဵ ခပုလုပ်ရန်နှင်ဴ အကယ်၍မရရိှပါက စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 

အတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရအဖွဲ့ ထဳသို့တင်ခပ ေတာင်ဵဆိုရန်။  

၂။ အလုပ်သမာဵမျာဵ၊အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝငမ်ျာဵအေနခဖင်ဴ မိမိတို့စက်ရုဳရှိ အလုပ် 

သမာဵမျာဵ၏ ကိုဗစ်အန္တရာယ် အသိပညာေပဵမှုမျာဵ၊ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵကို 

အချနိ်နှငဴ် တေခပဵညီ ရရိှနိုင်ရန်အတွက် ကိုဗစ်အေရဵေပါ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵပပီဵ အစိုဵရ 

ကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ နှင်ဴ ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ရန်။  

၃။ အလုပ်သမာဵမျာဵ၊အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝငမ်ျာဵအေနခဖင်ဴ  မိမိတို့စက်ရုဳအတွင်ဵ 

အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ လူမှုဖူလုဳေရဵ၊လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှငဴ် လုဳခခုဳေရဵ 

သာမက စက်ရုဳခပငပ် အေဆာင်ေနထိုင်မှု၊ နယ်ေဝဵမိသာဵစုမျာဵနှင်ဴ ချတိ်ဆက်မှု၊ 

ကိုဗစ်ကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ဘဝလုဳခခုဳမှုနှင်ဴ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာလုဳခခုဳမှု မျာဵကို 

ခဖညဴ်ဆည်ဵေပဵနိုင်ရန်အတွက် အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵအဖွဲ့ချုပ် 

မျာဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်၍ ကူညီပဳဴပိုဵေပဵနိုင်ရန်အတွက် ေဆာင်ရွက် ရန်။ 

၄။ ဖမ်ဵဆီဵ ထိန်ဵသိမ်ဵခဳရပပီဵ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵနှင်ဴ ေထာင်ဒဏ် 

ကျခဳေနရေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵအပါအဝင် ၎င်ဵတ့ုိ၏မိသာဵစုမျာဵကိုလည်ဵ ေသွဵစည်ဵ 

ညီညွှတ်မှုခဖင်ဴ ကူညီေထာက်ပဳဴေပဵရန်။  

၅။ ကုိဗစ်ကာလအတွင်ဵ သမဂ္ဂတည်တဳဴေရဵနှင်ဴ အလုပ်သမာဵအခွင်ဴအေရဵမျာဵ တေခပဵ 

ညီ အကျ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရရိှနိင်ရန်အတွက် ဥပေဒအကာအကွယ်မျာဵနှင်ဴ ေရရှည်စီမဳချက် 

မျာဵကို ကကိုတင်ခပငဆ်င်ထာဵရန်။  

၇.၅ အလုပ်သမာဵမျာဵနငှဴ် အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵသ့ုိ အကကဳခပုချက်မျာဵ 
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၁။ ေမဵေွန်ဵေမဵပမန်ဵေဲဴသည် မမိုနယ်မျောဵ စက်ရုဳမျောဵနှင်ဴ လူဦဵေရ 

၈။ ေနာကဆ်ကတ်ွဲမျောဵ  

၈.၁။ ေနာက်ဆက်တွဲ  

Township Factory Name Size Start Date End Date 

South Dagon Eurogate 4   
  
  

  
    G.T.P 4 

  AD Furniture 4     

  Li Li Myat Oo 4     
  Dice Garment 4     

  Ni Ni Garment 4     
  Top Jane 4     

  ETEC 4     
  TOTAL 32   

Field Researcher 1 

Field Researcher 2 

Township Factory Name Size Start Date End Date 

Dagon Seikkan Bright Berg 5     
  Blue Diamond 5 

  May Fair 2     
  Rain Wear House 3     
  KGG 5     
  Asia Dragon 5     
  Breeze Shirt 2     
  Premium Wool 1     
  TOTAL 28   
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

Field Researcher 3 

Township Factory Name Size Start Date End Date 

Shwe Pyi Thar World Jin 2   
  
  

  
    WanXinda 3 

  Global Wealth 1     

  Myanmar Royal Apolo 6     

  Power Fashion 7     

  Samparoo 3     

  VIP 2 2     

  TOTAL 24   

 
Field Researcher 3 

Township Factory Name Size Start Date End Date 

Mingalardon Hlawgar Park Security 5   
  
  

  
  

  Saw Bwar VT 1     
  Total 6     

Township Factory Name Size Start Date End Date 

Hlaing Tharyar HanTar 11     
  Myanmar Panda Washing 5 

  Yang Clothing 4     
  Chan Yi 4     
  Union View 3     
  ကိုင်ဵချန်ဵ  Garment 1     

  ALR (Labor Right Defender) 1     
  FGWM (Labor Right De-

fender) 

1     

  TOTAL 30   

Field Researcher 4 
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  ၈.၂ ။ ေနာက်ဆက်တွဲ ၂  

စဉ် 

  

အမည် အသက် ကျောဵ/

မ 

ကိုယ်စာဵပပုမှု ေန့ရက်  မမို့နယ် မှတ်ေျေက် 

 

၁ ကိုသူရိန်ေအာင် ၄၅ ကျာဵ ALR 30/8/2020 လှိုင်သာယာ KII 

၂ မမိုဵစန္ဒာခမငဴ် ၃၇ မ FGWM 7/8/2020 လှိုင်သာယာ KII 

၃ မမျ ို ဵမျ ို ဵေအဵ ၄၇ မ STUM 6/9/2020 ေရွှေခပည်သာ KII 

၄ ကိုေကျာ်မျ ို ဵ ၃၃ ကျာဵ ABFTU 7/9/2020 ဒဂဳုဆိပ်ကမ်ဵ KII 

၅ ကိုေကျာ်မျ ို ဵေထွဵ ၃၈ ကျာဵ LPG 7/9/2020 မဂေလာဒဳု KII 

၆ ဦဵေဌဵ ၆၈ ကျာဵ Lawyer 1/10/2020 လှိုင်သာယာ KII 

၇ ကိုေနလင်ဵေအာင် ၂၆ ကျာဵ MICS-TUsF 2/9/2020 ေတာင်ဒဂဳု FGD 3 

၈ မျ ို ဵသီဟ ၂၅ ကျာဵ LPG 2/9/2020 မဂေလာဒဳု FGD 3 

၉ မေအဵစန္ဒာဝင်ဵ  ၃၈ မ YCOWA 2/9/2020 ေရွှေခပည်သာ FGD 3 

၁၀ ကိုသန်ဵခမင်ဴေအာင် ၄၁ ကျာဵ FLC 2/9/2020 ေတာင်ဒဂဳု FGD 3 

KII နှင်ဴ FGD ေနာက်ဆက်တွ ဲေမဵပမန်ဵေဲဴေသာ စာရင်ဵ  
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

COVID-19 အမှုအခင်ဵ ကကုဳေတွေနရေသာ အလုပ်သမာဵ၏ အေခခအေန ခွဲခခမ်ဵစိတ်ခဖာခခင်ဵ ေမဵခွန်ဵပုဳစဳ။ 

မေမဵေင် ေပပာပပရမညဴ် စကာဵမျောဵ၊ 

 COVID-19 ကူဵစက်မှုကာလအတွင်ဵ အနာဂတ် အလင်ဵတန်ဵ ဆုဳမှတ်၏  လူ့အခွင်ဴအေရဵနှင်ဴပတ်သက်ေသာ 

သတင်ဵအချက်အလက် မျာဵကို စုေဆာင်ဵနိင်ရန် ခုလို အချနိ်ေပဵ ကူညီေပဵသညဴ် အတွက်ေကျဵဇူဵတင်ပါသည်။ 

သင်ေပဵေသာသတင်ဵအချက်အလက်မျာဵသည် ကျွေန်ုပ်တို့၏ လက်ရှိနှင်ဴအနာဂတ်လုပ်ငန်ဵမျာဵကို 

လိုက်ေလျာညီေထွခဖစ်ေစရန်အတွက် မရိှမခဖစ်လိုအပ်သည်။ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ေန့စဉ် လူမှုဘဝ၊ အထူဵသခဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ ခဳ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ အေခခအေနကို တင်ခပနိင်ရန် ခဖစ်ပါသည်။ ခုေမဵခွန်ဵမျာဵကိုလည်ဵ အလုပ်သမာဵမျာဵ 

အကျ ို ဵ ရည်ေမျှော် သဳုဵစွဲမှာမို့ အလုပ်သမာဵထု ေသွဵစည်ဵညီညွှတ်ေရဵနှင်ဴ အလုပ်သမာဵအခွင်ဴအေရဵကို ရရိှနိင်ေအာင် 

ေဆာင်ရွက်လိုခခင်ဵခဖစ်ပါသည်။ 

 မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်ေလဴလာမျာဵရိှ့ချက်မျာဵ သ့ုိမဟုတ် ယုဳကကည်စိတ်ချရေသာအဆက်အသွယမ်ျာဵမှ ကကာဵသိရသညဴ် 

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို အေခခခဳ၍ ေအာက်ပါေမဵခွန်ဵမျာဵကို အတတ်နိုင်ဆုဳဵ ေခဖဆိုပါ။  

 အစီရင်ခဳေနေသာ ဧရိယာတစ်ခုစီအတွက်သီဵခခာဵေမဵခွန်ဵလွှာတစ်ခုကို အချနိ်ယ ူ ေခဖကကာဵေပဵေစလိုပါသည်။ 

ထိုေခဖကကာဵချက်မျာဵကိုလည်ဵ အနာဂတ်အလင်ဵတန်ဵဆုဳမှတ် အဖွဲ့တွင်သာ သိရိှ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵပါမည်။   

 အကယ်၍ ေမဵခွန်ဵမျာဵသို့မဟုတ်စိုဵရိမ်မှုမျာဵရိှပါက အနာဂတ် အလင်ဵတန်ဵ ဆုဳမှတ်အဖွဲ့သ့ုိ အဖွဲ့ဝင်မျာဵကို 

အချနိ်မေရွဵဆက်သွယပ်ါ။ ထပ်ေဆာင်ဵေမဵခွန်ဵမျာဵရှိပါက အနာဂတ် အလင်ဵတန်ဵဆုဳမှတ် မှခပန်လည်ဆက်သွယ်မည် 

ခဖစ်ပါသည်။  

ေကျဵဇူဵ အထူဵ တင်ရိှပါသည်။  

 

ေန့စွဲ : ………………………………………………………………. 

အချနိ် : ………………………………………………………………. 

ေမဵသူအမည် : ………………………………………………………………. 

နဳပတ် : ………………………………………………………………. 

ပမို့နယ် …………………………………………………………………………… 

စက်ရုဳ…………………………………………………………………………… 

၈.၃ ။ ေနာက်ဆက်တွဲ ၃  

အလုပ်သမာဵ၏ အေခခအေန ခွဲခခမ်ဵစိတ်ခဖာခခင်ဵ ေမဵခွန်ဵပဳုစဳ  
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ေပဖသူ၏ ကိုယ်ေရဵအကျေဉ်ဵ 

A  အမည်   

B ကျာဵ/မ   

C အသက်/ ေမွဵခုနှစ်   

D လက်ရိှေနထိုင်သညဴ်လိပ်စာ   

E မူရင်ဵလိပ်စာ   

F ေခပာင်ဵေရွ့လာသညဴ်နှစ်   

G လူမျ ို ဵ   

H မိခင်ဘာသာစကာဵ   

I ေအာင်ခမင်ခဲဴသညဴ်အတန်ဵ    

J အိမ်ေထာင်ရိှ/ အပျ ို  

အိမ်ေထာင်ကွဲ/ မုဆိုဖို။ မ 

  

K အလုပ်လုပ်သညဴ်စက်ရုဳ   

L အလုပ်တာဝန်   

N စတင်လုပ်ေဆာင်သညဴ် ခုနှစ်/လ   

0 သမဂ္ဂဝင်ခဖစ်သည်/ မခဖစ်   

အေထွေထွေမဵေွန်ဵမျောဵ  

p. သင်သည် ယခုအလုပ်တွင်  

 အပမဲတမ်ဵ                ေန့စာဵ   အချနိ်ပိုင်ဵ/အပမဲဝန်ထမ်ဵ စက်ရုဳအလုပ်နှင်ဴ မဆိုင်ပါ။   

မေခပာခပချင်ပါ။  

Q .  သင်သည် ေအာက်ပါ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သည်။ (ပါသမျှေမှတ်နိင်သည်)  

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်   ေရွှေ့ေခပာင်ဵအလုပ်သမာဵ   လိင်စိတ်ကွဲခပာဵသူ မသန်စွမ်ဵ 

အခခာဵ 

R. သင်လက်ရိှကကုဳမျာဵ ့ေနရေသာ ခပသာနာ အမှုအခင်ဵ၊ တရာဵစွဲဆို ခဳရမှုကို အကျဉ်ဵချုပ် ေဖာ်ခပပါ။ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

 

၁။ သင်သည် ကိုဗစ်၁၉ ကာလတွင် အလုပ်ခဖုတ်ခဳရပါသလာဵ။  

ခဖုတ်ခဳရသည်                မခဖုတ်ခဳရပါ။          စက်ရုဳနှင်ဴ မသက်ဆိုင်ပါ။   

၂။  ခဖုတ်ခဳရလျှေင် ဘယ်လိုအေကကာင်ဵခပခဖုတ်ခဳရပါသလဲ။  

………………………………………………………………………………………………… 

၃။ အလုပ်ခဖုတ်မခဳရေသာ်လည်ဵ လုပ်ခလစာမှ အစ မည်သညဴ် အလုပ်သမာဵအခွငဴ်အေရဵမျာဵ ထိခိုက်မှုရိှပါသလဲ။ 

  ရိှသည်။                     မရိှပါ။           မသိပါ။ 

၄။ ရိှခဲဴလျှေင် ဘယ်လိုအချက်မျာဵကို ထိခိုက်ခဳစာဵခဲဴရပါသလဲ။  

…………………………………………………………………………………………………       

………………………………………………………………………………………………… 

၅။ ကုိဗစ်၁၉ကာလတွင် အလုပ်ရှင်က ကူညီေထာက်ပဳဴမှုမျ ို ဵရိှပါသလာဵ။  

  ရိှသည်။             မရိှပါ     မသိပါ။  

၆။ ရိှခဲဴလျှေင် ဘယ်လို ေထာက်ပဴကံူညီမှုမျာဵ လုပ်ေဆာင်ခဲဴပါသနည်ဵ။ 

…………………………………………………………………………………………………… 

၇။ ကိုဗစ်၁၉ ကာလအတွင်ဵ အချနိ်ပိုဆင်ဵရပါသလာဵ 

 ရိှသည်။                     မရိှပါ။           မသိပါ။ 

၈။ ရိှပါက တစ်ပတ်လျှေင် ဘယ်နှစ်နာရီ ဆင်ဵရပါသလဲ။  

…………………………………………………………………………………………………… 

၉။ ကိုဗစ်ကာလတွင် ညဆိုင်ဵ အလုပ်(သုိ )့ ညဉ် န့က်သည်အထိ အလုပ်ဆင်ဵရပါသလာဵ။ 

      ရိှသည်။                     မရိှပါ။           မသိပါ။  

၁၀။ ညဆိုင်ဵအလုပ်ကို ခငင်ဵပယ်လျှေင်မည်သုိ အ့ေရဵယူခဳရနိုင်ပါသလဲ။ 

………………………………………………………………………………………………… 

၁၁။ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ မူလအလုပ်၊ ဌာနမှ အခခာဵအလုပ်၊ ဌာနသ့ုိ ေခပာင်ဵေရွှေ့ခဳရပါသလာဵ။  

 ရိှသည်။                     မရိှပါ။  

ကိုဗစ်ကာလ အလုပ်ေျေနိ်သတ်မှတ်မှုမျောဵ 



81 

ကိုဗစ်ေခါ်သဳ 

 

၁၂။ ကိုဗစ်ကာလတွင် စက်ရုဳပိတ်သိမ်ဵမှုကို ကကုဳခဲဴပါသလာဵ။  

  ကကုဳမျာဵခဲဴရပါသည်။               မကကုဳခဲဴရပါ။  

၁၃။ စက်ရုဳပိတ်သိမ်ဵခဲဴလျှေင် အလုပ်ရှင်က ေလျာ်ေကကဵေငွ ေပဵပါလာဵ။  

        ေပဵပါသည်                မေပဵပါ။  

၁၄။ ေပဵခဲဴလျှေင် မည်မျှေ ေပဵခဲဴပါသနည်ဵ။  

 ……………………………………………………………………………………………………… 

၁၅။ စက်ရဳုပိတ်သိမ်ဵမှုကို ကကုဳခဲဴပါက မည်သ့ုိ တုန့်ခပန်ခဲဴသနည်ဵ။  

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 

၁၆။ စက်ရဳုပိတ်သိမ်ဵသည်ခဖစ်ေစ၊ မပိတ်သိမ်ဵသည်ခဖစ်ေစ ကိုဗစ်ေရာဂါေကကာင်ဴ အခခာဵ ထိခိုက်နှစ်နာမှုမျာဵ 

ရိှပါသလာဵ။  

 ၁.………………………………………………………………………………………………………

 ၂……………………………………………………………………………………………………… 

 ၃.……………………………………………………………………………………………………… 

၁၇။ ကိုဗစ်ကာလေကကာငဴ်  ကကုဳမျာဵေ့နရေသာ အခက်အခဲမျာဵကို ေကျာ်လွှာဵနိင်ဖို့ 

ဘာလိုအပ်ချက်မျာဵရိှမယ်လို့ထင်ပါသလဲ။  

 …………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

၁၈။ ထိုလိုအပ်ချက်မျာဵကို မည်သို့ ေဆာင်ရွက်ေပဵေစလိုပါသလဲ။  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………… 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

၂. သမဂ္ဂ 

၁၉။ သင်ဴ လုပ်ခဲဴေသာ၊ လုပ်ေနေသာ စက်ရုဳတင်ွ သမဂ္ဂအဖွဲရိှပါသလာဵ။ (မရိှပါက ၂၇ သို့သွာဵပါ)  

      ရိှသည်။                     မရိှပါ။  

၂၀။ ထိုသမဂ္ဂအဖွဲ့တွင် သင်မညဴ်သည် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴပါသနည်ဵ။  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

၂၁။ ထိုသမဂ္ဂတွင် အဖွဲဝင် အင်အာဵမည်မျှေရိှပါသလဲ။  

    

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

၂၂။ သမဂ္ဂအဖွဲကို မညဴ်သညဴ် ခုနှစ်၊ လတွင် စတင်တည်ေထာင် ခဲဴပါသနည်ဵ။  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

၂၃။ ကိုဗစ်ကာလအတွင် သမဂ္ဂမှ သင်ဴအတွက် မည်သညဴ် ခဳစာဵမှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵပါသနည်ဵ။  

 ၁……………………………………………………………………………………………………………… 

 ၂. …………………………………………………………………………………………………………… 

 ၃.……………………………………………………………………………………………………………… 

၂၄။ သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ခခင်ဵေကကာငဴ် သင်ဴအတွက် အကျ ို ဵေကျဵဇူဵမျာဵ ရရိှပါသလာဵ။  

  ရိှသည်။                     မရိှပါ။  

၂၅။ သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ခခင်ဵေကကာင်ဴ သင်ဴအလုပ်တွင် အလုပ်ရှင်မှ တိုက်ခိုက်မှုမျာဵရိှပါသလာဵ။  

  ရိှသည်။                     မရိှပါ။  

၂၆။ မည်သ့ုိ တိုက်ခိုက် ခဳခဲဴရပါသနည်ဵ။  

 ………………………………………………………………………………………………..… 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 
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၂၇။ ထိုတိုက်ခိုက်ခဳရမှုမျာဵကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာနမျာဵမှ ကာကွယက်ူညီေပဵမှု ရိှပါသလာဵ။  

       ရိှသည်။                     မရိှပါ။            မသိပါ။  

၂၈။ ရိှလျှေင်မည်သုိကာကွယ်သည်ကို ေဖာ်ခပပါ။  

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

၂၉။ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ ခပသာနာမျာဵ ခဖစ်ေပါ်ပါက စုေပါင်ဵေတာင်ဵဆိုချက်မျာဵ ခပုလုပ်ခဲဴပါသလာဵ။  

ခပုလုပ်ခဲဴသည်။             မခပုလုပ်ခဲဴပါ။ 

၃၀။ သမဂ္ဂမရှိပါက စက်ရုဳတင်ွဵ ညှိုနှိင်ဵေရဵ ေကာ်မတီရှိပါသလာဵ။  

            ရိှသည်။                     မရိှပါ။  

၃၁။ သမဂ္ဂ၊ ညှိုနှိင်ဵေရဵ ေကာ်မတီတို့ မရိှပါက သင်၏ အခက်အခဲမျာဵကို မညဴ်သို့ေခဖရှင်ဵကကပါသနည်ဵ။  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

 3. လုပ်ငန်ဵေွင် ပပန်လညဝ်င်ေရာက်မှု  

 

၃၂။ ကိုဗစ်ကာလတွင် လုပ်ငန်ဵခွင်သုိ ခ့ပန်လည်ဝင်ေရာက်သညဴ် အလုပ်သမာဵအေရအတွက် ဘယ ်

ေလာက်ရိှသည်ဟုထင်ပါသလဲ။ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

၃၃။ မဝင်ေရာက်သညဴ် အလုပ်သမာဵမျာဵသည် ဘာေကကာင်ဴ ခပန်လည်မဝင်ေရာက်သည်ဟုထင်ပါသလဲ။ 

.

……………………………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………………… 

၃၄။ ကိုဗစ်ကာလတွင် အလုပ်ခပန်လည်ဝငေ်ရာက်ရန်သင်အေနခဖငဴ်ဴအတာဵအဆီဵမျာဵရိှသည် ပါသလာဵ။  

                   ရိှသည်။                         မရိှပါ။  

၃၅။ လုပ်ငန်ဵခွင်တွင် ခပန်လည်အလုပ်လုပ်ချင်ပါသလာဵ။  

လုပ်ချင်ပါသည်။             မလုပ်ချင်ပါ။  

၃၆။ ဘာေကကာင်ဴပါလဲ။  

 ……………………………………………………………………………………………               

……………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………… 

၃၇။ သကကေန်ကာလအပပီဵ လုပ်ငန်ဵခွင် ခပန်ေရာက်လာသညဴ်အ ေခခ အ ေန မျာဵက ဘယ်လိုရိှလဲ။ 

……………………………………………………………………………………………               

……………………………………………………………………………………………    

၃၈။ အလုပ်သမာဵအမျာဵအတွက် အစိုဵရမှထုတ်ခပန်ေသာ ေကကခငာချက်မျာဵအာဵ မည်သို့နာဵလည်ပါသလဲ။ 

……………………………………………………………………………………………               

……………………………………………………………………………………………    

၃၉။ ေဒသန္တရထုတ်ခပန်ေကကခငာချက်မျာဵေကကာငဴ် မည်သညဴ်အခက်အခဲမျာဵနှင်ဴ ရင်ဆိုင်ကကုဳမျာဵခ့ဲဴရပါသလဲ။ 

     ……………………………………………………………………………………………                      

၄၀။ လုပ်ငန်ဵခွင်တွင် ကိုဗစ်ကာကွယ်ေရဵ အစီအမဳမျာဵ ရိှပါသလာဵ။  

                   ရိှသည်။                     မရိှပါ။                   မသိပါ။ 
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၄၁။ မည်သ့ုိ စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵပါသနည်ဵ။  

  မျက်နှာဖုဳဵ                   ၆ ေပကွာ                ကကာဵအကာအရဳ         လက်ေဆဵဆပ်ခပာ 

 လက်အိပ်                    လူခခာဵေသာ အကကိုအပို့ ဖယ်ရီကာဵ             အပူချနိ်တိုင်ဵစက်  

အခခာဵ ……………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………… 

၄၂။ လုပ်ငန်ဵခွင်တွင် ကိုဗစ်ကာကွယ်ေရဵ အတွက် အလုပ်သမာဵမျာဵကို သင်ကကာဵ အသိေပဵမှုရိှပါသလာဵ။  

   ရိှသည်။                     မရိှပါ။            

၄၃။ မည်သ့ုိ သင်ကကာဵခပသပါသနည်ဵ။  

……………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………… 

၄၄။ လုပ်ငန်ဵခွင်တွင် ကိုဗစ်ကာကွယ်ေရဵ အတွက် ခပင်ဆင်ထာဵမှုမျာဵသည် လုဳေလာက်သည်ဟု ထင်ပါသလာဵ။  

ထင်ပါသည်။                     မထင်ပါ။            မသိပါ။  

၄၅။ မထင်ပါက အဘယ်ေကကာင်ဴ ခဖစ်သည်ကို ရှင်ဵခပပါ။  

……………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………… 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

   4. အမှုအေင်ဵ ရင်ဆိုင်ရမှု  

 

၄၆။ သင်၏ အလုပ်သမာဵအခွင်ဴအေရဵမျာဵကို သိပါသလာဵ။ 

       ရိှသည်။                     မရိှပါ။  

 

၄၇။ ဘာအခွင်ဴအေရဵမျာဵခဖစ်ပါသလဲ။ 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

၄၈။ ယခုကဲဴသုိ ခပသာနာမျာဵ၊ တရာဵစွဲဆိမုှုမျာဵ ခဖစ်လျှေင် မည်သညဴ် ဥပေဒပါ အခွင်ဴအေရဵမျာဵ အသုဳဵခပုရမည်နည်ဵ။  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

၄၉။ ဝင်ေရာက်ထာဵေသာ သမဂ္ဂမျာဵရိှလျှေင် သင်ဴကို အကူအညီမျာဵ ေပဵပါသလာဵ။  

ေပဵသည်                     မေပဵပါ။             မဝင်ထာဵပါ။   

၅၀။ ယခု အမှုခဖစ်စဉ်တွင် သင်ဴအေနခဖငဴ် မည်သညဴ် လူ့အခွင်ဴအေရဵ၊ အလုပ်သမာဵ အခွင်ဴအေရဵမျာဵ 

ချ ို ဵေဖာက်ခဳရသည်ဟု ထင်ပါသလည်ဵ။  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

၅၁။ စီမဳအုပ်ချုပ်သူမျာဵ၏ ကိုယ်ထိလက်ေရာက်ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ၊ ေနှာက်ယကှ်မှုမျာဵ ရိှပါသလာဵ။  

       ရိှသည်။                     မရိှပါ။  

 

၅၂။ ရိှလျှေင် ဘယလ်ို မည်သ့ုိ ကျူဵလွန်ခဲဴကျပါသနည်ဵ။ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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၅၃။ ဘယလ်ိုေခဖ ရှင်ဵပါသလဲ။ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

၅၄။ မည်သူတိ ုထ့ဳတွင် အကူအညီမျာဵရရိှပါသလဲ။ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

၅၅။ အလုပ်သမာဵ အခငင်ဵပွာဵမှု ေခဖရှင်ဵေရဵ ခုဳသမာဓိဆိုတာကို သင်သိပါလာဵ။   

သိသည်။                     မသိပါ။  

 

၅၆။ သိရင် ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

၅၇။ ကိုဗစ်ကာလတွင် သငဴ်ကကုဳမျာဵခဲဴရေသာ အလုပ်သမာဵ အခငင်ဵပွာဵမှု ခပသာနာမျာဵကို ေခပာခပပါ။ 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

၅၈။ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵခွင်တွင် အခငင်ဵပွာဵပါက မည်သ့ုိေဆာင်ရွက်ရမည်ကို သင်သိပါသလာဵ။  

သိရှိပါသည်                    မသိရှိပါ။  

၅၉။ သိရှိလျှေင် မည်သ့ုိေခဖရှင်ဵခဲဴပါသနည်ဵ။  

 ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

၆၀။ ထိုေခဖရှင်ဵမှုမျာဵေကကာငဴ် မညဴ်သညဴ် အကျ ို ဵဆက်မျာဵ ခဖစ်ေပါ်ခဲဴပါသနည်ဵ။  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

၆၁။ ထိုအခငင်ဵပွာဵမှုမျာဵကို မည်သူေတွနှင်ဴ မျာဵဆ့ုဳ ခဖစ်ပွာဵခဲဴပါသလဲ။  

      စက်ရုဳမန်ေနဂျာ(ခမန်မာ)                 စက်ရုဳမန်ေနဂျာ(နိုင်ငဳခခာဵ)               ပိုင်ရှင် (ခမန်မာ) 

      ပိုင်ရှင် (နိုင်ငဳခခာဵသာဵ)                   စကာဵခပန်                                         အစီုဵရ 

      ေရှေန                                        ရဲ                                                   အခခာဵ …… 

၆၂။ ထိုအခငင်ဵးပွာဵမှုမျာဵကို သင်ဖက်က မည်သူမျာဵက ကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵခဲဴပါသလဲ။  

       သမဂ္ဂ                                      ပမိုနယ်သမဂ္ဂချုပ်                                 ခုဳသမာဓိ 

      အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်ဵ                   စကာဵခပန်                                         အစိုဵရ 

                  ေရှေန သုိ့ ဥပေဒအကူ                      ရဲ                                               အခခာဵ ………… 

၆၃။ သင်ကို မည်သညဴ်ပုဒ်မမျာဵ၊ သ့ုိ မည်သညဴ်ခပစ်တင်မှုမျာဵခဖင်ဴ တရာဵစွဲဆိမုှုခပုလုပ်ခဲဴပါသနည်ဵ။  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

၆၄။ လုပ်ငန်ဵခွင်ထဲမှ မိမိကို တာဝန်ရိှသူတဦဵက တရာဵဆွဲဆိမုှု မခပုခင် ညှိုနိင်ဵမှုမျာဵ ခပုလုပ်ခဲဴပါသလာဵ။  

        ရိှသည်။                           မရိှပါ။  

၆၅။ ရိှတယ် ဆိုရင် ဘယ်လို တုန့်ခပန်ခဲဴပါသလဲ။  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

၆၆။ ထို တရာဵဆွဲဆိုခဲဴခဲဴရသည်ကို လက်ရိှတွင် မည်သို့ ရင်ဆိုင်ေနပါသနည်ဵ။  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

၆၇။ သင်လိုအပ်ေသာ လက်ရိှကကုဳမျာဵေ့နရသည် ခပသာနာမျာဵကို ေခဖရှင်ဵနိင်ရန် အကူအညီမျာဵကို ေရဵသာဵပါ။  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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အထူဵကာကွယ်ရမညဴ်  အလုပ်သမာဵမျောဵ 

 

၆၈။ ကိုဗစ်ကာလတွင် အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမမျာဵ အေပါ်တွင် လိင်အခမတ်ထုတ်မှုမျာဵ ရိှသည်ကို 

ကကာဵသိရပါသလာဵ။  

   ကကာဵသိရသည်။           မကကာဵသိရပါ။                          မသိပါ။  

၆၉။ သိရှိရလျှေင် သိရသေလာက် ေဖာ်ခပပါ။  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

၇၀။ ကိုဗစ်ကာလတွင် အမျ ို ဵသမီဵမျာဵ အေပါ်အဓိက အလုပ်ခဖုတ်မှုမျာဵ ရိှပါသလာဵ။  

  ရိှသည်။                     မရိှပါ။                          မသိပါ။ 

၇၁။ ကိုဗစ်ကာလတွင် ကိုယ်ဝန်ေဆာင်သည်မျာဵ အေပါ်အဓိက အလုပ်ခဖုတ်မှုမျာဵ ရိှပါသလာဵ။  

           ရိှသည်။                     မရိှပါ။                          မသိပါ။ 

၇၂။ ကိုဗစ်ကာလတွင် အိမ်ေထာင်သည်အမျ ို ဵသမီဵမျာဵ အေပါ်အဓိက အလုပ်ခဖုတ်မှုမျာဵ ရိှပါသလာဵ။  

           ရိှသည်။                     မရိှပါ။                          မသိပါ။ 

၇၃။ ကိုဗစ်ကာလတွင် မသန်စွမ်ဵမျာဵ အေပါ်အဓိက အလုပ်ခဖုတ်မှုမျာဵ ရိှပါသလာဵ။  

 ရိှသည်။                     မရိှပါ။                          မသိပါ။  

၇၄။ ကိုဗစ်ကာလတွင် လိင်စိတ်ကွဲခပာဵသူမျာဵ အေပါ်အဓိက အလုပ်ခဖုတ်မှုမျာဵ ရိှပါသလာဵ။  

           ရိှသည်။                     မရိှပါ။                                     မသိပါ။ 

၇၅။ ကိုဗစ်ကာလတွင် နယ်မှေရွှေ့ေခပာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵ  အေပါ်အဓိက အလုပ်ခဖုတ်မှုမျာဵ ရိှပါသလာဵ။  

           ရိှသည်။                     မရိှပါ။                                      မသိပါ။ 

၇၆။ ကိုဗစ်ကာလတွင် လူမျ ို ဵေပါ် အေခခခပု အဓိက အလုပ်ခဖုတ်မှုမျာဵ ရိှပါသလာဵ။  

           ရိှသည်။                     မရိှပါ။                          မသိပါ။ 

၇၇။ ကိုဗစ်ကာလတွင် ဘာသာေရဵအေခခခပု အေပါ်အဓိက အလုပ်ခဖုတ်မှုမျာဵ ရိှပါသလာဵ။  

           ရိှသည်။                     မရိှပါ။                          မသိပါ။ 

၇၈။ ကိုဗစ်ကာလတွင် ၆လ အထက် နှစ်ရှည် အလုပ်သမာဵမျာဵ  အေပါ်အဓိက အလုပ်ခဖုတ်မှုမျာဵ ရိှပါသလာဵ။  

           ရိှသည်။                     မရိှပါ။                          မသိပါ။ 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

၇၉။ ကိုဗစ်ကာလတွင် ၆လ ေအာက် အလုပ်သမာဵမျာဵ အေပါ်အဓိက အလုပ်ခဖုတ်မှုမျာဵ ရှိပါသလာဵ။  

           ရိှသည်။                     မရိှပါ။                          မသိပါ။ 

၈၀။ ကိုဗစ်ကာလတွင် သမဂ္ဂဝင်မျာဵ အေပါ်အဓိက အလုပ်ခဖုတ်မှုမျာဵ ရိှပါသလာဵ။  

           ရိှသည်။                     မရိှပါ။                          မသိပါ။ 

၈၁။ သင်အေနခဖငဴ် အထက်ပါ အုပ်စုမျာဵ (အမျ ို ဵသမီဵ၊ မသန်စွမ်ဵ၊ လိင်စိတ်ကွဲခပာဵသူမျာဵ၊ ေရွှေ့ေခပာင်ဵလုပ်သာဵ၊ 

ဘာသာေရဵ၊ လူမျ ို ဵေရဵ လူနည်ဵစုမျာဵ၊ သမဂ္ဂဝင်မျာဵ) အေပါ် ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ ထူဵခခာဵမှုမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵ 

အခွင်ဴအေရဵထိခိုက်မှုမျာဵ ရှိပါက ေဖာ်ခပပါ။  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ေမဵခွန်ဵအာဵလုဳဵကို ေခဖဆိုေပဵသညဴ်အတွက် ေကျဵဇူဵတင်ပါသည်။  
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ေမဵခွန်ဵမျာဵ -  

၁။ ခုလို ကိုဗစ်ကာလမှာ ဘယလ်ိုအစိုဵရမှုဝါဒေတွေကကာင်ဴ အလုပ်သမာဵေတွကို ဘာေတွ 

ထိခိုက်မှုေတွ ရိှပါသလဲ။  

၂။ မိမိအစီရင်ခဳေနေသာ စက်ရုဳ ပမို့နယ်တွင် ဘယ်လို COVID-19 ကန့်သတ်ချက်မျာဵ ရှိပါသလဲ။  

၃။ လူမျာဵသည် COVID-19 အမိန့် (လူစုေဝဵနိုင်သညဴ်အေရအတွက်၊ ညမထွက်ရအမိန့်နှငဴ် 

စသည်တို့) ကို ေဖာက်ဖျက်ခခင်ဵေကကာင်ဴ ဘယ်လို ထိခိုက်မှုေတွရိှေနပါသလဲ။   

၄။ အစိုဵရအကျ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴမျာဵကို ရထိုက်သူမျာဵခဖစ်သညဴ် အလုပ်သမာဵမျာဵကို အကျ ို ဵခဳစာဵခွငဴ် 

ဘယလ်ို ရရိှကကပါလဲ။  

၅။ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ဖမ်ဵဆီဵခဳရမှုနှငဴ်ပတ်သတ်ပပီဵ အကျငဴ်ပျက်ခခစာဵမှုနှင်ဴပတ်သတ်၍ ဘယ်လို 

ေဆာင်ရွက်မှုေတွရှိပါသလဲ။  

၆။ အလုပ်သမာဵမျာဵ ကိုဗစ်ေကကာင်ဴ ကန့်ကွက်မှုမျာဵ သို့မဟုတ် ဆန္ဒခပမှုမျာဵရိှပါသလာဵ။ ရှိခဲဴလျှေင် 

မည်သညဴ်အေကကာင်ဵခပချက်ေကကာင်ဴ ခဖစ်သနည်ဵ။ သက်ေရာက်မှု ရိှပါသလာဵ။  

၇။ အလုပ်သမာဵမျာဵကို တရာဵဆွေဲသာ တရာဵရုဳဵမျာဵတွင် အမှုခဖစ်စဉ်မျာဵ ဘယ်လိုအေခခအေန 

ရိှပါသလဲ။ တရာဵမျှေတတယ်လို့ထင်ပါသလာဵ။  

၈။  ဖမ်ဵခဳရေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵအမှုတွင် ပါဝင်မှုတိုဵလာခခင်ဵခဖစ်ခဖစ် သ့ုိမဟုတ် ေလျာဴနည်ဵ 

လာခခင်ဵခဖစ်ခဖစ် ရဲဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ တုန့်ခပန်မှု မည်သ့ုိ အေခခအေန ရိှပါသနည်ဵ။  

၉။ အလုပ်သမာဵမျာဵက ခပည်သူမျာဵ၏ဥပေဒေရဵရာအေထာက်အပဳဴရယူသဳုဵစွဲနိုင်မှုကို ရရှိပါသလာဵ 

ဘယလ်ို ရရိှနိင်ပါသနည်ဵ။  

၁၀။ အလုပ်သမာဵအေရဵနှငဴ်ပတ်သတ်ပပီဵ အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာန၏ အခန်ဵကဏ္ဍတွင် အေခပာင်ဵ  

အလဲရိှပါသလာဵ။ ေကာင်ဵလာပါသလာဵ၊ ပိုဆိုဵလာပါသလာဵ။  

၁၁။ အစိုဵရ၏ အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ အေရဵယူမှုေတွအေပါ် မည်သ့ုိထင်ခမင်မိပါသနည်ဵ။  

၁၂ ။ အလုပ်ခွင်တွင် ကိုဗစ်နှင်ဴ ပတ်သတ်ေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆခီဳရမှုနှင်ဴ ပတ်သတ်ေသာ 

အမှုအသစ်မျာဵ သို့မဟုတ် လက်ရိှခဖစ်ရပ်မျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ သေဘာထာဵအခမင်ကိုေခပာခပပါ။  

၈.၄။  ေနာက်ဆက်တွဲ ၄  

KII နင်ဴှ FGD ေမဵခွန်ဵမျာဵ  
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

၁၃။ ဖမ်ဵဆီဵ ခဳရေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵကို အာမခဳရရိှမှုရိှ၊မရိှ ကိစ္စရပ်အသစ်မျာဵ သ့ုိမဟုတ် 

လက်ရိှခဖစ်ရပ်မျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ ေနာက်ဆုဳဵရသတင်ဵမျာဵ ရိှပါသလာဵ။ ေကျဵဇူဵခပု၍  စွပ်စွဲခဳရ 

သူတွင် ေရှ့ေနရိှမှု-မရိှမှု၊ ဖမ်ဵဆီဵ ခဳရခခင်ဵသို့မဟုတ်အာမခဳရရိှမှု-မရိှမှု ပါထညဴ်သွင်ဵပါ။ 

၁၄။ အလုပ်သမာဵ၏ လွတ်လပ်စွာစည်ဵေဝဵခွင်ဴ၊ စုရုဳဵခွင်ဴနှင်ဴ ပတ်သတ်ေသာ အမှုအသစ်မျာဵ 

သ့ုိမဟုတ် လက်ရိှခဖစ်ရပ်မျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ ေနာက်ဆုဳဵရသတင်ဵမျာဵ ရိှပါသလာဵ။ ေကျဵဇူဵခပု၍  

စွပ်စွဲခဳရသူတွင်ေရှ့ေနရိှမှု-မရိှမှု၊ ဖမ်ဵဆီဵ ခဳရခခင်ဵသို့မဟုတ်အာမခဳရရိှမှု-မရိှမှု ပါထညဴ်သွင်ဵပါ။ 

၁၅။ စက်ရဳုတွင်ဵ ခပန်လည် ဝင်ရေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ေနာက်ဆုဳဵရသတင်ဵမျာဵ ရိှပါသလာဵ။  

၁၆။ အကျဉ်ဵချဖမ်ဵဆီဵခဳရေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵကို ေထာင်ဝင်စာ ေတွနိင်ပါသလာဵ၊ ေတွ့နိုင်လျှေင် 

မည်သ့ုိေဆာင်ရွက်ကကပါသနည်ဵ။  

၁၇။ မေတာ်မတရာဵ လုပ်အာဵခေလျှောဴချခခင်ဵမျာဵ ရှိပါသလာဵ။  စတင်ေနပပီယုဳကကည်ရသညဴ် 

အေကကာင်ဵခပချက် ရိှပါသလာဵ။  

၁၈။ လူမှုအသိုင်ဵအဝိုင်ဵမျာဵ (သ့ုိ) အာဏာပိုင်မျာဵမှ ထိခိုက်လွယ်ေသာ သ့ုိမဟုတ် ေဘဵဖယ်ခဳထာဵ 

ရေသာ အုပ်စုမျာဵအေပါ် ခွဲခခာဵဆက်ဆဳမှု ခမငဴ်မာဵလာမှုနှင်ဴပတ်သက်၍ စိုဵရိမ်ပူပန်စရာအ 

ေကကာင်ဵရိှပါသလာဵ။  

၁၉။ စက်ရုဳဵမျာဵ ဆန္ဒခပေနချနိ် (သ့ုိ) ပဋိပက္ခအခခအေနတွင် ေခပာင်ဵလမဲှုမျာဵရိှပါသလာဵ။ 

၂၀။ သမဂ္ဂအဖွဲချုပ်မျာဵသည် COVID-19 ကယ်ဆယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵတွင် ပါဝင်မှုရိှပါသလာဵ။ ဖမ်ဵဆီဵခဳ 

ရေသာ အလုပ်သမာဵအေရဵကိုေရာ ဘယ်လိုပါဝင်ေဆာင်ရွက်မှုေတွ ရိှပါသလဲ။  

၂၁။ သမဂ္ဂမျာဵ၏ တည်ေဆာက်မှု / လုဳခခုဳေရဵအေခခအေနမျာဵကို ယခုအေခခအေနတွင် ဘယ်လို 

ထငိခမင်မိပါသလဲ။  

၂၂။ အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် သီဵသန့်ထာဵရိှေသာ ေရာဂါကူဵစက်ခပန့်ပွာဵမှု ကာကွယ်ေရဵစင်တာ 

မျာဵတွင် အေခခအေန / လုဳခခုဳေရဵအေခခအေန ေခပာင်ဵလဲမှုမျာဵရိှပါသလာဵ။ 

၂၃။ ဖမ်ဵဆီဵ ခဳရေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵကို အလုပ်ခွင်ခပန်လည် မဝင်နိုင်ေအာင် ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ 

ရိှပါသလာဵ။ မည်သ့ုိေဆာင်ရွက်ပါသနည်ဵ။  

၂၄။ ဖမ်ဵဆီဵ ခဳရေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵ အတွက် အစိုဵရ ပိုင်ဵမှ မည်သ့ုိေဆာင်ရွက်ေပဵပါသနည်ဵ။  

၂၅။  အဖမ်ဵဆီဵခဳ အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵက မည်သို့ ကူညီေဆာင် 

ရွက်ေပဵပါသနည်ဵ။  

၂၆။ အခခာဵ ဥပေဒေထာက်ကူခပုအဖွဲ့မျာဵက အဖမ်ဵဆီခဳအလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် မည်သ့ုိ 

ေထာက်ကူေပဵပါသနည်ဵ။  
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၂၇။ အလုပ်သမာဵအဖွဲ့ချုပ်မျာဵ ၊CSOs  မျာဵက ကိုဗစ်အတွင်ဵ အလုပ်သမာဵထုတခုလုဳဵအတွက် 

မည်သ့ုိေထာက်ကူမှု ေပဵပါသနည်ဵ။ အခခာဵအဖွဲ့အစည်ဵေတွကေရာ ဘယလ်ိုေထာက်ကူမှု 

ေပဵေနသည်ကို ကကာဵသိရပါသလဲ။ ဘယ်လိုမျာဵ ဆရာတို ဆရာမတို့အေနခဖင်ဴ 

ေရရှည်ေဆာင်ရွက်မှု ေတွ ရိှပါသလဲ။  

၂၈။ အဖမ်ဵဆီဵခဳ အလုပ်သမာဵတို၏့မိသာဵစုမျာဵ အဖမ်ဵဆီဵခဳေနရစဉ် မည်သ့ုိေနထိုင် စာဵေသာက် 

သည်ကို သိသေလာက် ေဖာ်ခပပါ။  

၂၉။ အစိုဵရ၏ ကိုဗစ်ကာလ အလုပ်သမာဵမူဝါဒေရဵရာအေပါ် သဳုဵသပ်တင်ခပေပဵပါ။  

၃၀။ မိမိအေနခဖငဴ် လက်ရိှအေခခအေနကိုေခဖရှင်ဵနိင်ရန် အစိုဵရအေပါ် မည်သ့ုိေသာအကကဳဿာဏ်မျာဵ 

ေပဵချင်ပါသနည်ဵ။  
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

ရုပ်ပုဳ ၂၄။ အနာဂတ်အလင်ဵတန်ဵဆုမဳှတ်အဖွဲ့၏ ကိုဗစ်ကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ အသိပညာနှင်ဴ လက်သန့်ေဆဵရည် 

ေပဵအပ်ခခင်ဵ  
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အနာဂတ်အလင်ဵတန်ဵဆဳုမှတ်အဖဲွ့ကို ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာလတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ 

ေဟာင်ဵအချ ို ့မ ှစတင်တည်ေထာင်ခဲဴခခင်ဵခဖစပ်ပီဵ .. 

 နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ခင်ဵချက်မရှိ လွတ်ေခမာက်ေရဵ၊ 

 ၎င်ဵနှငဴ် ၎င်ဵတ့ုိ၏မိသာဵစုမျာဵဘဝ ခပနလ်ည်ထူေထာင်လာေစနုိင်ရန်နှင်ဴ နိုင်ငဳ 

ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵခဖစ်စဉမ်ျာဵတွင် အင်တိုက်အာဵတုိကခ်ပနလ်ည်ပါဝင်နိုင်ေစေရဵ၊ 

 ခပည်တွင်ဵခပည်ပ နယ်ပယ်အသီဵသီဵတွင် လုပ်ကိငု်ေနကကေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵနှင်ဴ 

ေရွှေ့ေခပာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ဥပေဒပါအခွင်ဴအေရဵမျာဵ ရရှိနိုင်ေစေရဵနှငဴ် နိုင်ငဳ 

တကာစဳနှုန်ဵ မျာဵနှငဴ်အညီ ရပိငု်ခွငဴ်မျာဵရရှိနိုင်ေစေရဵ စသည်တ့ုိအတွက် ရည်ရွယ် 

ပါသည်။ 

Vision 

လ့ူအခငွဴ်အေရဵစဳနှုန်ဵ မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီေသာ လူမှုဘဝလုိအပခ်ျက်မျာဵကို ခပညဴစ်ုဳေစပပီဵ 

ပငိမ်ဵချမ်ဵသာယာေသာ လူမှုအသုိကအ်ဝန်ဵကို တည်ေဆာက်ရန်။ 

 

Mission 

အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ အခွင်ဴအေရဵဆုဳဵရှုဳဵနစ်နာမှုမျာဵကို ထိေရာက်စွာ ကာကွယ်ေခဖရှင်ဵ 

ေပဵရန်။ 

အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ အခွင်ဴအေရဵမျာဵကုိ နိုင်ငဳတကာစဳနှုန်ဵ မျာဵနှငဴ်အညီ ပုိမုိခပညဴ်ဝစွာ 

ရရိှရန်။ 

၉။ အနာဂတ်အလင်ဵတန်ဵဆုဳမတှ်အဖွဲ့၏ ရည်ရွေယ်ေျေက်မျောဵ 
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ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ရနု်ဵကန်ေနရေသာဘဝမျာဵ 

မျက်နှာဖုဳဵကာဗာ ရုပ်ပုဳ။ စက်ရုဳလုပ်သူမျာဵ လုပ်ငန်ဵခွင်မဝင်မှီ ကိုဗစ်ကာကွယန်ိင်ရန် 

လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ စီစဉ်ထာဵေသာေနရာတွင် ေဆဵေကကာသန့်စင်ေနစဉ်။ 

ရုပ်ပုဳ ၁ ။ မတ်လ ၁၈ ရက်ေန့တွင်ထုတ်ခပန်ေသာ နိုင်ငဳေတာ်မှ ကိုဗစ် ၁၉ ရန်ပုဳေငွထူေထာင်ေကကာင်ဵ 

သတင်ဵ 

ရုပ်ပုဳ ၂ ။ အာမခဳစနစ်မျာဵနှင်ဴ ထညဴ်ဝင်ေကကဵ ပုဳစဳ 

ရုပ်ပုဳ ၃။ ILO ရုဳဵေရှ့တွင်ေတွရှိရေသာ အလုပ်သမာဵတစ်ဦဵ 

ရုပ်ပုဳ ၄ ။ စက်ရုဳတစ်ခုတွင် အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵမဝင်ခင် 

ကိုယ်ပူချနိ်တိုင်ဵတာေနခခင်ဵ 

ရုပ်ပုဳ ၅ ။ ကုိဗစ်ကာလ အတွင်ဵ စက်ရုဳအလုပ်သမာဵမျာဵတွင် ကိုဗစ်ေရာဂါပိုဵ ေတွရိှေသာေကကာင်ဴ 

စက်ရုဳပိတ်ရန် အစိုဵရမှ စက်တင်ဘာ ၃ရက်ေနစွဲခဖငဴ် ညွှန်ကကာဵချက် 

ရုပ်ပုဳ ၆။ လှိုင်သာယာပမို့နယ်ရှိ အလုပ်သမာဵရုဳဵ 

ရုပ်ပုဳ ၇။ ေရွဵေကာက်ပွဲမဲဆွယ်ကာလအတွင်ဵ အလုပ်သမာဵမျာဵ 

ရုပ်ပုဳ ၈။ လှိုင်သာယာ ပမို့နယ်အတွင်ဵ ေရွဵေကာက်ပွဲအတွက် ကိုယ်စာဵလှယ်ေနရာနှငဴ် 

ရခိုင်တိုင်ဵရင်ဵသာဵဝန်ကကီဵေနရာ မဲဆွယ် ပိုစတာမျာဵေအာက်မှ အလုပ်သမတစ်ဦဵ  

ရုပ်ပုဳ ၉။   တိုင်ဵအစိုဵရ အဖွဲ့၏ လူမှုေရဵ အကျုဳဵမဝင်ေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ 

ေထာက်ပဳဴေကကဵေပဵမညဴ်အေကကာင်ဵ ညွှန်ကကာဵချက်  

ရုပ်ပုဳ ၁၀။ ဖယ်ရီကာဵ အကကိုအပို့ကို ေစာင်ဴေနကကေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵ  

ရုပ်ပုဳ ၁၁။ ခမန်မာ စက်ရုဳလုပ်ငန်ဵခွင်တစ်ခု  

ရုပ်ပုဳ ၁၂။ ဥပေဒပါ လူမှုဖူလုဳေရဵစနစ်ခဖငဴ် မိသာဵစု ေထာက်ပဴမံှု အာမခဳစနစ် အကျ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴမျာဵ  

ရုပ်ပုဳ ၁၃။ ဆန္ဒခပ အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ေနစဉ် 

ရုပ်ပုဳ ၁၄။ ကိုဗစ်ကာကွယေ်ရဵ လုပ်ေဆာင်ထာဵေသာ စက်ရုဳတစ်ခု၏ လက်ေဆဵေဘစင်ထာဵရိှပုဳ 

ရုပ်ပုဳ ၁၅။ အလုပ်သမာဵ တစ်ဦဵ ၏တစ်လစာလုပ်ခလစာနှင်ဴ 

တစ်လစာအလုပ်ထုတ်နစ်နာေလျာ်ေကကဵေငွ ရရှိစဉ်  

၁၀။ ကိုဵကာဵစာရင်ဵ  

၁၀.၁။ ရုပ်ပုဳ 
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ရုပ်ပုဳ ၁၆။ လုပ်ငန်ဵခွင်ဝင်ေနေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵကို အလုပ်သမာဵေရဵ 

လှုပ်ရှာဵေဆာင်ရွက်ေနသူမျာဵမှ လက်သန့်ေဆဵရည် ေဝေနစဉ်  

ရုပ်ပုဳ ၁၇။ စက်ရုဳတင်ွဵ ကိုဗစ်ေရာဂါ ကာကွယပ်ုဳ အသိပညာေပဵမှု  

ရုပ်ပုဳ  ၁၈။ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵပင ်အလုပ်သွာဵလာေနရေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵ  

ရုပ်ပုဳ ၁၉။ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ အလုပ်သမာဵမျာဵစုေပါင်ဵေတာင်ဵဆိမုှု တစ်ခု  

ရုပ်ပုဳ ၂၀။ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ လွှတ်ေတာ်ေရှ့စုေပါင်ဵ အေရဵဆိုရန် စုရုဳဵေနပုဳ  

ရုပ်ပုဳ ၂၁။ အလုပ်သမာဵမျာဵ လုပ်ငန်ဵခွင် တစ်ခုမှ အခပန်  

ရုပ်ပ်ပုဳ ၂၂။ ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ အလုပ်သမာဵေရဵကူညီေဆာင်ရွက်ေနေသာ 

အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခဖစ်သညဴ် အနာဂတ်အလင်ဵတန်ဵဆုဳမှတ်အဖွဲ့မှ 

အလုပ်လက်မဲဴခဖစ်သွာဵကကေသာ အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ ေငွေကကဵေထာက်ပဳဴစဉ်  

ရုပ်ပုဳ (၂၃) ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် အလုပ်သမာဵ သမဂ္ဂမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵ 

အကျ ို ဵေဆာင်ရွက်သူ ညီေနာင်မျာဵမှ ထုတ်ခပန်ေကကခငာချက်  

ရုပ်ပုဳ ၂၄။ အနာဂတ်အလင်ဵတန်ဵဆုမဳှတ်အဖွဲ့၏ ကိုဗစ်ကာလ အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ အသိပညာနှင်ဴ 

လက်သန့်ေဆဵရည် ေပဵအပ်ခခင်ဵ  

ဇယာဵ ၁ ။ ေခဖဆိုသူ ကျာဵ၊ မ ရာခိုင်နှုန်ဵ  

ဇယာဵ ၂ ။ ေခဖဆိုသူ ေဒသနှင်ဴ လူမျ ို ဵခပ ဇယာဵ  

ဇယာဵ ၃။ ေခဖဆိုသူ ပညာေရဵခပ ဇယာဵ  

ဇယာဵ ၄။ ေခဖဆိုသူ လုပ်သက်နှင်ဴ လက်ရိှ အလုပ်အေခခအေနခပ ဇယာဵ 

ဇယာဵ ၅။ ကိုဗစ်ကာလ အလုပ်ချနိ်မျာဵ 

ဇယာဵ ၆။ ကိုဗစ်ကာလ အချနိ်ပို ဆင်ဵရမှု  

ဇယာဵ ၇။ အလုပ်ရှင်မှ ေထာက်ပဳမှု  

၁၀.၂။ ဇယာဵ 
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ဇယာဵ ၈။ စက်ရုဳပိတ်သိမ်ဵမှု အေတွ့အကကုဳ  

ဇယာဵ ၉။ အလုပ်ခပန်လည်ဝင်ေရာက်မှု အတာဵအဆီဵမျာဵ  

ဇယာဵ ၁၀။ လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်ဵခပန်လည် ဝင်ေရာက်ချင်မှု  

ဇယာဵ ၁၁။ စက်ရုဳတွင်ဵ ကိုဗစ်ကာကွယေ်ရဵ လုပ်ေဆာင်မှု  

ဇယာဵ ၁၂။ စက်ရုဳတွင်ဵ ကိုဗစ်ကာကွယမ်ှု ပစ္စည်ဵမျာဵ ထာဵရိှမှု 

ဇယာဵ ၁၃။ စက်ရုဳပိတ်သိမ်ဵ ေလျာ်ေကကဵေငွရရိှမှု  

ဇယာဵ ၁၄။ ေလျာ်ေကကဵေငွရရိှသူမျာဵ၏ ရှရိှေသာ ေလျာ်ေကကဵေငွ ပမာဏခပ ဇယာဵ  

ဇယာဵ ၁၅။ စက်ရုဳမျာဵတွင် သမဂ္ဂတည်ရိှမှု  

ဇယာဵ ၁၆။ သမဂ္ဂဝင်ခခင်ဵေကကာင်ဴ အကျ ို ဵရလဒ်မျာဵ  

ဇယာဵ ၁၇။ ကိုဗစ်ကာလ စုေပါင်ဵေတာင်ဵဆိုမှုခပ ဇယာဵ 

ဇယာဵ ၁၈။ စက်ရုဳတင်ွဵ ညှိနှိုင်ဵေရဵေကာ်မတီ တည်ရိှမှု  

ဇယာဵ ၁၉။ အလုပ်သမာဵမျာဵ အလုပ်သမာဵ အခွင်ဴအေရဵ သိရိှသည်ဟု ေခဖဆိုမှုခပ ဇယာဵ  

ဇယာဵ ၂၀။ အလုပ်သမာဵ အခငင်ဵပွာဵမှုခပသာမျာဵကို ေခဖရှင်ဵမှုကို သိရှိမှု 

ဇယာဵ ၂၁။ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမာဵ အခငင်ဵပွာဵမှုတွင် အလုပ်ရှင်ဘက်မှ ေတွဆုဳေခဖရှင်ဵသူမျာဵ  

ဇယာဵ ၂၂။ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမာဵ အခငင်ဵပွာဵမှုတွင် အလုပ်သမာဵမျာဵဘက်မှ 

ကူညီေခဖရှင်ဵသူမျာဵ 

ဇယာဵ ၂၃။ အလုပ်ရှင်မှ အမျ ို ဵသမီဵ အလုပ်သမမျာဵအေပါ် ကိုဗစ်ကာလအတွင်ဵ 

လိင်အခမတ်ထုတမ်ှု  
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