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COVID-19 အကျပ်အတညး်ကာလအတငွး် ြမန်မာ�ိ�ငင် ံ- အလ�ပ်သမားများ၏ 

ကျန်းမာေရး��င် ့လ�မ�ဖ�လံ�ေရးကိ� အကာအကယွေ်ပးရန်��င် ့ 

အလ�ပ်သမားများ��င် ့စက�ံ်�များ၏ ေငေွပးေချမ�ကိ� အေထာကအ်က�ေပးရန်  

အတ�တက ွေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

COVID-19 ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာ ကပ်ေရာဂါသည် မ�ကံ�စဖ�းေသာ လ�ထ�ကျနး်မာေရး အကျပ်အတည်း��င် ့ စီးပွါးေရး 

အကျပ်အတည်းကိ� ကမ�ာတ၀�နး်တွင ် ြဖစ်ပွါးေစသည်။ လ�ထ�အသိ�ငး်အဝိ�ငး်၊ အလ�ပ်သမားများ��င် ့ စီးပွါးေရးလ�ပ်ငနး်များ 

အေပ� ြပငး်ထနေ်သာ လ�မ�စီးပွါးေရး သက်ေရာက်မ�ကိ� ြဖစ်ပွါးေစသည်။ 

ဤအကျပ်အတည်းသည် ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာ က�နစ်ည်ထ�တ်လ�ပ်စီးဆငး်မ�ကွငး်ဆက်၏ အစိတ်အပိ�ငး်တစ်ခ�ြဖစ်သည့် 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ�ိ အထည်ချ�ပ်��င် ့ ေြခဝတ်ပစ�ည်း လ�ပ်ငနး်က�ကိ� ထခိိ�က်ေစသည်။ ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာ က�နစ်ည်စီးဆငး်မ� 

ကွငး်ဆက်အတွငး်သာမက �ိ�ငင်အံတွငး်��ိ ဆက်စပ်ပါဝငသ်�များ အားလံ�းြဖစ်သည့် အထ�းအားြဖင် ့ အလ�ပ်��ငမ်ျား၊ 

အလ�ပ်သမားများ၊ ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာ က�နပ်စ�ည်းအမ�တ်တံဆိပ်များ၊ အစိ�းရ��င် ့ ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရး အဖွဲ�အစည်းများသည် 

လျငြ်မန�်ပီး ေပါငး်စပ်ည�ိ��ငိး်ထားေသာ လမ်းစ���င် ့ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များကိ� ေဆာငရွ်က်�ကရန ် လိ�အပ်သည့် အေြခအေန 

ြဖစ်ပါသည်။  

ဤထ�တ်ြပနေ်�ကညာချက်ကိ� ေထာက်ခံအတည်ြပ�ထားေသာ အဖွဲ�အစည်းများသည် အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ အလ�ပ်��ငမ်ျား 

အဖွဲ�အစည်း (International Organisation of Employers – IOE)၊ အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ အလ�ပ်သမားသမဂ� အဖွဲ�ချ�ပ်�ကီး 

(International Trade Union Confederation – ITUC) ��င် ့ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာ အလ�ပ်သမားသမဂ�ြဖစ်သည့် IndustriALL တိ�က့ 

သေဘာတ�ထားသည့် “COVID-19 - ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာ အထည်ချ�ပ်လ�ပ်ငနး်က�အတွငး် လ�ပ်ေဆာငေ်ပးရန ်

ေတာငး်ဆိ�ချက်1” ကိ� ထေိရာက်စွာ ြဖစ်ထနွး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်�ိ�ငေ်ရးအတွက် အတ�တကွ ေဆာငရွ်က်ပါမည်ဟ� 

ကတိကဝတ်ြပ�သည်။ 

��စ်ဦး��စ်ဖက် အြပနအ်လ�န ်ေလးစားယံ��ကည်ြခငး်ြဖင် ့တည်ေဆာက်ထားေသာ လွတ်လပ်စွာ အသငး်အပငး်ဖွဲ�စည်းြခငး်��င် ့

လ�မ� အြပနအ်လ�နေ်ြပာဆိ�ေဆွးေ�းွြခငး် (Social Dialogue) သည် COVID-19 ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာ လက်��ိ ကပ်ေရာဂါ၏ ဆိ�းကျိ�း 

သက်ေရာက်မ�များကိ� မ�တစွာ ကိ�ငတ်ွယ်ေြဖ��ငး်ေရးအတွက် ေရ��ည်တည်တံသ့ည့် လ�ပ်ငနး်စ�အြဖစ် အေရးပါေ�ကာငး် 

အဖွဲ�များက အသအိမ�တ်ြပ�သည်။ ေအာက်ပါ ရည်မ�နး်ချက်များ အထေြမာက်ေစေရးအတွက် အဖွဲ�များသည်  စိတ်ရငး်မ�နြ်ဖင် ့

ပ�းေပါငး်ေဆာငရွ်က်�ကရန ်ကတိကဝတ်ြပ�သည်။ 

(၁) ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ�ိ အထည်ချ�ပ်��င် ့ ေြခဝတ်ပစ�ည်းဆိ�ငရ်ာ အလ�ပ်သမားများ၏ ကျနး်မာေရး��င် ့ ေဘးကငး်လံ�ြခံ�ေရးကိ�  

ေသချာခိ�ငမ်ာေစရန�်�င် ့စက်�ံ�များ��င် ့အလ�ပ်သမားများအေပ� ဤအကျပ်အတည်း၏ သက်ေရာက်မ�ကိ� ေလ�ာခ့ျရန ်

 
1 https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/WCMS_742343/lang--en/index.htm 
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(၂) အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ အလ�ပ်သမားေရးရာ စံချိနစံ်��နး်များက အဓိပ�ာယ်ဖွင်ဆ့ိ�ထားသည့်အြပင ် လွတ်လပ်စွာ အသငး် 

အပငး်ဖွဲ�စည်းြခငး်ဆိ�ငရ်ာ ြမနမ်ာလမ်း�ွနခ်ျက်တွင ် ပံ�ေဖာ်ထားသည့် လွတ်လပ်စွာ အသငး်အပငး်ဖွဲ�စည်းြခငး်ဆိ�ငရ်ာ 

အေြခခံမ�များအပါအဝင၊် ILO ၏ အဓိကကျေသာ အလ�ပ်သမားေရးရာ စံချိနစံ်��နး်များအား ေလးစားမ�ကိ� ြမ�င်တ့ငရ်န် 

(၃) ရံပံ�ေင ွ ရ��ိသံ�းစဲွ�ိ�ငမ်�ကိ� လ�ငြ်မနေ်စေရး��င် ့ ဆနး်သစ်တီထငွ�်ိ�ငေ်ရးတိ�အ့တွက် သက်ဆိ�ငရ်ာ အဖွဲ�အစည်းများ��င် ့

ချိတ်ဆက်ရာတွင ် အေထာက်အက�ေပးရန၊် ထိ�မ့�သာ က�နပ်စ�ည်းထ�တ်လ�ပ်ေပးပိ�သ့�များသည် ယငး်တိ�၏့ လ�ပ်ငနး်များကိ� 

ဆက်လက်ထနိး်သမ်ိးထား�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်�ပီး၊ ထိ�သိ�အ့ားြဖင် ့ အလ�ပ်သမားများ၏ အလ�ပ်အကိ�င�်�င် ့ ဝငေ်ငကွိ� ချက်ချငး် 

လက်ငငး်သာမက ဤအကျပ်အတည်း၏ ေနာက်ဆက်တွဲကာလများအထ ိဦးစားေပးရာတွင ်အေရးပါေပမည်။ 

(၄) လ�မ�ဖ�လံ�ေရး အကာအကွယ် အေြခခံများ ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးကိ� အေထာက်အက�ေပးရန�်�င် ့ ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ အထည်ချ�ပ် 

လ�ပ်ငနး်က���ိ အလ�ပ်သမားများ��င် ့ အလ�ပ်��ငမ်ျားအတွက် လ�မ�ဖ�လံ�ေရးအကာအကွယ် တိ�းချဲ�ေရးကိ� အေထာက်အက� 

ေပးရန။် 

အထက်ပါတိ�က့ိ� အထေြမာက်ေစေရးအတွက် အဖွဲ�များသည် ေအာက်ပါ အဆင်မ့ျားအား ချက်ြခငး် ေဆာငရွ်က်ရမည့် 

ေ�� �ဆက်အဆင်မ့ျားအြဖစ် သတ်မ�တ်သည်။ 

(က) ဧ�ပီလမ� ဇ�လိ�ငလ်အထ ိ ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ အထည်ချ�ပ်��င် ့ ေြခဝတ်ပစ�ည်းလ�ပ်ငနး်က���ိ အလ�ပ်သမားများ၏ 

လ�ပ်ခလစာဆံ�း�� ံးမ�ကိ� ေြဖ��ငး်ရန ် လိ�အပ်မည့် ရံပံ�ေငကွိ� တွက်ချက်ေရးအတွက် ILO ၏ သ�ေတသနတစ်ရပ်ကိ� 

အေထာက်အက�ေပးမည်။ ထိ�သိ�အ့ားြဖင် ့ ရံပံ�ေငေွထာက်ပ့ံေပး�ိ�ငေ်ချ��ိသည် ့မိတ်ဖက်များ��င် ့ေဆွးေ�းွ�ိ�ငမ်ည်။ 

(ခ) ဤလ�ပ်ငနး်က�အတွငး်��ိ အလ�ပ်သမားများ၏ ဧ�ပီလမ� ဇ�လိ�ငလ်အထ ိ လ�ပ်ခလစာ ဆံ�း�� ံးမ�ကိ� 

ကာမိေစေရးအတွက် အရငး်အြမစ်များကိ� ရယ�သံ�းစွဲ�ိ�ငရ်န ်သက်ဆိ�ငရ်ာ အဖွဲ�အစည်းများ��င် ့ချိတ်ဆက်မည်။ ထိ�သိ� ့ 

ချိတ်ဆက်ရာတွင ် “COVID-19 - ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာ အထည်ချ�ပ်လ�ပ်ငနး်က�အတွငး် လ�ပ်ေဆာငေ်ပးရန ်

ေတာငး်ဆိ�ချက်” တွင ်ပါ��ိသည့် လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်ကိ� ေတာငး်ဆိ�ေရး��င် ့ေပါငး်စပ်ည�ိ��ငိး်မည်။ 

(ဂ) ကျနး်မာေရး��င် ့ေဘးကငး်လံ�ြခံ�ေရး စည်းမျ�းစည်းကမ်းသတ်မ�တ်ချက်များ��င်အ့ညီ လိ�က်နာေဆာငရွ်က်ေရး 

ကိ� ြမ�င်တ့ငမ်ည်။ 

(ဃ) ACT အဖွဲ�ဝငမ်ျားထသံိ� ့ က�နပ်စ�ည်းေပးပိ�ေ့နသည့် စက်�ံ�များတွင ် FOA လမ်း�ွနခ်ျက်အား လိ�က်နာကျင်သ့ံ�း 

ေစမည်။ ထိ�အ့ြပင ်လ�ပ်ငနး်က�တစ်ခ�လံ�းက လိ�က်နာကျင်သ့ံ�းလာေစေရးအတွက် ြမ�င်တ့ငမ်ည်။2 

(င) အလ�ပ်သမားသမဂ�များ��င် ့ အလ�ပ်��ငမ်ျားသည် ပ�းတွဲအေရးအရာ ကိစ�ရပ်များကိ� သံ�းပွင်ဆ့ိ�င ်

အြပနအ်လ�နေ်ြပာဆိ�ေဆွးေ�းွြခငး် အခငး်အကျငး် (ဥပမာ - �ိ�ငင်ေံတာ်အဆင် ့သံ�းပွင်ဆ့ိ�င ်ေတွ�ဆံ�ေဆွးေ�းွမ�) ထသံိ� ့ 

ကိ�ငတ်ွယ်ေြဖ��ငး်ရန ် ကတိကဝတ်ြပ�မည်။ က�နပ်စ�ည်းအမ�တ်တံဆပ်ိများသည် �ိ�ငင်ေံတာ်အဆင် ့ သံ�းပွင်ဆ့ိ�င ်

ေတွ�ဆံ�ေဆွးေ�းွမ�ကိ� အားေပးေထာက်ခံမည်။ 

 

အထက်ပါအချက်များသည် လာမည့် လ�ပ်ငနး်စီမံချက်တွင ် ပါဝငမ်ည်။ သက်ဆိ�ငရ်ာ အဖွဲ�များသည် ေအာက်ပါတိ�က့ိ� 

ကတိကဝတ်များအြဖစ် အားေပးေထာက်ခံသည်။ 

 

 
2 https://actonlivingwages.com/wp-content/uploads/2019/12/Myanmar-Freedom-of-Association-FOA-Guideline_Myanmar.pdf 
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အလ�ပ်သမားသမဂ�များ၏ ကတကိဝတမ်ျား 

ဤထ�တ်ြပနေ်�ကညာချက်ကိ� ေထာက်ခံအတည်ြပ�ထားေသာ အလ�ပ်သမားသမဂ�များသည် COVID-19 ��င်စ့ပ်လျ�း�ပီး 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံအစိ�းရက သတ်မ�တ်ြပဌာနး်ထားသည့် စည်းမျ�းစည်းကမ်းသတ်မ�တ်ချက်��င် ့ လမ်း�ွနခ်ျက်တိ�က့ိ� အေြခခံကာ 

လ�ပ်ငနး်ခွင ် ေဘးအ��ရာယ်ကငး်��ငး်ေရး��င် ့ ကျနး်မာေရးအား ြမ�င်တ့ငရ်န ် ကတိကဝတ်ြပ�သည်။ အထ�းအားြဖင် ့

ေအာက်ပါတိ� ့  ပါဝငသ်ည်။ 

(က) ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာ ဤကပ်ေရာဂါေ�ကာင် ့လ�ပ်ငနး်က�အေပ� စီးပွါးေရးအရ ဆိ�းကျိ�းသက်ေရာက်မ�များကိ� 

အသအိြမငဖ်ွင် ့ြမ�င်တ့ငေ်ပးရန၊် ထိ�အ့ြပင ်ဤအကျပ်အတည်းကိ� ေလ�ာပ့ါးေစေရးအတွက် 

အလ�ပ်သမားသမဂ�များက အလ�ပ်��ငမ်ျား��င် ့လ�မ�အြပနအ်လ�နေ်ြပာဆိ�ေဆွးေ�းွရန ်�ကိ�းပမ်းအားထ�တ်မ�များကိ� 

ြမ�င်တ့ငရ်န ်

(ခ) လက်��ိအေြခအေနတွင ် (သပိတ်ေမ�ာက်ြခငး်၊ ဆ��ြပြခငး်၊ အလ�ပ်ပိတ်ြခငး် စသည့်) လ�ပ်ငနး်ထခိိ�က်�ိ�ငေ်သာ 

ြပ�မ�လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များ ြဖစ်ပွါးပါက သက်ေရာက်�ိ�ငေ်ချကိ� ဂ��တစိ�က် ဆနး်စစ်အကဲြဖတ်�ိ�ငေ်ရးအတွက် 

အသငး်ဝငမ်ျား��င် ့အြခားအလ�ပ်သမားများကိ� သတိေပးရန ်

(ဂ) ေနရပ်သိ� ့ ြပနသ်ွား�ကေသာ အလ�ပ်သမားများအား အချိနမီ်ြပနလ်ာ�ိ�ငေ်ရးအတွက် တိ�က်တွနး်ရန၊် ထိ� ့ြပင ်

အသွားအလာ ကန်သ့တ်ြခငး် အစီအစ� (community quarantine) လမ်း�ွနခ်ျက်များကိ� လိ�က်နာေရး၊ အလ�ပ် 

��ငမ်ျားထသံိ� ့ အေ�ကာငး်�ကားေရး��င် ့လ�မ�ဖ�လံ�ေရးအဖွဲ�ထသံိ� ့ အေ�ကာငး်�ကားေရးတိ�အ့တွက် တိ�က်တွနး် ရန ်

(ဃ) အလ�ပ်သမားသမဂ���ိသည့် လ�ပ်ငနး်ခွငတ်ွင ် ကိစ�ရပ်များကိ� ကိ�ငတ်ွယ်ေြဖ��ငး်�ကရာ၌ လ�မ�အြပနအ်လ�န ်

ေြပာဆိ�ေဆွးေ�းွြခငး်ြဖင် ့ေဆာငရွ်က်�ိ�ငေ်ရးအတွက် ယငး်တိ�က့ိ� တိ�က်တွနး်ရန ်

(င) လ�ပ်ငနး်ခွငြ်ပငပ်��င် ့ လ�ပ်ငနး်ခွငအ်တွငး် သတ်မ�တ်ထားေသာ ေရာဂါက�းစက်မ� တင�်ကိ�ကာကွယ်ေရးဆိ�ငရ်ာ 

အစီအမံများကိ� လိ�က်နာေဆာငရွ်က်�ိ�ငေ်ရးအတွက် အလ�ပ်သမားသမဂ�အဖွဲ�ဝငမ်ျား��င် ့ အြခားအလ�ပ်သမား 

များအား အသအိြမငဖ်ွင် ့ြမ�င်တ့ငေ်ပးရန ် 

 

အလ�ပ်��ငမ်ျား၏ ကတကိဝတမ်ျား 

ဤထ�တ်ြပနေ်�ကညာချက်ကိ� ေထာက်ခံအတည်ြပ�ထားေသာ အလ�ပ်��ငမ်ျားသည် COVID-19 ��င်စ့ပ်လျ�း�ပီး ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ

အစိ�းရက သတ်မ�တ်ြပဌာနး်ထားသည့် စည်းမျ�းစည်းကမ်းသတ်မ�တ်ချက်��င် ့လမ်း�ွနခ်ျက်တိ�က့ိ� အေြခခံကာ လ�ပ်ငနး်ခွင ်

ေဘးအ��ရာယ်ကငး်��ငး်ေရး��င် ့ ကျနး်မာေရးအား ြမ�င်တ့ငရ်န ် ကတိကဝတ်ြပ�သည်။ အထ�းအားြဖင် ့ ေအာက်ပါတိ� ့ 

ပါဝငသ်ည်။ 

(က) ဤကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာ ကပ်ေရာဂါ၏ သက်ေရာက်မ���င်စ့ပ်လျ�း�ပီး အလ�ပ်သမားသမဂ�ကိ�ယ်စားလ�ယ်များ၊ 

အြခားအလ�ပ်သမားကိ�ယ်စားလ�ယ်များ��င် ့ ယငး်တိ�၏့ လ�ပ်သားထ�များ��င် ့ အြပနအ်လ�နေ်ြပာဆိ�ေဆွးေ�းွရာတွင ်

တက်�ကစွာ ချိတ်ဆက်ပါဝငရ်န ်

(ခ) ဤကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာ ကပ်ေရာဂါကိ� တ�န် ့ြပနေ်ြဖ��ငး်ေရးအတွက် က�မ�ဏ၏ီ စီးပွါးေရး ဗျ�ဟာအြပင၊် 

ဤအကျပ်အတည်းကိ� ေလျာ့ပါးေစေရးအတွက် ြဖစ်�ိ�ငေ်ချ��ိသည့် ပ�းတွဲအစီအမံတိ�က့ိ� အလ�ပ်သမားသမဂ� 
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ကိ�ယ်စားလ�ယ်များ၊ အြခားအလ�ပ်သမားကိ�ယ်စားလ�ယ်များကိ� အချိန�်�င်တ့ေြပးညီ အသေိပးရန�်�င် ့ တိ�ငပ်င ်

ေဆွးေ�းွရန ်

(ဂ) လက်��ိအေြခအေနတွင ် (သပိတ်ေမ�ာက်ြခငး်၊ ဆ��ြပြခငး်၊ အလ�ပ်ပိတ်ြခငး် စသည့်) လ�ပ်ငနး်ထခိိ�က်�ိ�ငေ်သာ 

ြပ�မ�လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များ ြဖစ်ပွါးပါက သက်ေရာက်�ိ�ငေ်ချကိ� ဂ��တစိ�က် ဆနး်စစ်အကဲြဖတ်�ိ�ငေ်ရးအတွက် 

အ�ပ်ချ�ပ်စီမံေရး အဖွဲ�ဝငမ်ျားကိ� သတိေပးရန ်

(ဃ) ဤကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာ ကပ်ေရာဂါကာလအတွငး် ထ�တ်လ�ပ်ေရးဦးတည်ချက် ေြပာငး်လဲ�ိ�ငေ်ရးအတွက် 

ကာလတိ���င် ့ကာလလတ် အခွင်အ့လမ်းများကိ� ြပငဆ်ငစီ်စ�ချဲ�ထငွရ်န၊် ဥပမာ - တစ်ကိ�ယ်ေရသံ�း အကာအကွယ် 

ပစ�ည်း (Personal Protective Equipment - PPE) ထ�တ်လ�ပ်ေရး သိ�မ့ဟ�တ် ဤကပ်ေရာဂါကိ� ေလ�ာ့ပါးေစ 

ေရးအတွက် လိ�အပ်သည့် အြခားပစ�ည်းပစ�ယ ထ�တ်လ�ပ်ေရး 

(င) စက်�ံ�ကိ� ဆက်လက်ဖွင်လ့�စ်ထား�ိ�ငေ်ရးအတွက် လိ�အပ်မည့် အနမ့်ိဆံ�း ထ�တ်လ�ပ်ေရး ပမာဏကိ� တွက်ချက် 

ရန၊် ထိ�အ့ြပင ် ဤကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာ ကပ်ေရာဂါ��င် ့ တင�်ကိ�ကာကွယ်ေရး အစီမံများေ�ကာင် ့ ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငစွ်မ်း��င် ့

ထ�တ်လ�ပ်မ�တာ��ည်ခံ�ိ�ငစွ်မ်းတိ�၏့ ဆံ�း�� ံးမ�ကိ� တွကခ်ျက်ရန ်

 

ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာ က�န်ပစ�ညး်အမ�တတ်ဆံပ်ိများ၏ ကတကိဝတမ်ျား 

ဤထ�တ်ြပနေ်�ကညာချက်ကိ� ေထာက်ခံအတည်ြပ�ထားေသာ ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာ က�နပ်စ�ည်းအမ�တ်တံဆပ်ိတိ�သ့ည် အဝယ် 

အေလအ့ထများ တာဝနယ်�မ���ိေစရန ်ကတိကဝတ်ြပ�သည်။ အထ�းအားြဖင် ့ေအာက်ပါတိ� ့ ပါဝငသ်ည်။ 

(က) အေချာသတ်�ပီး က�နပ်စ�ည်းများ��င် ့ ထ�တ်လ�ပ်ဆ ဲ က�နပ်စ�ည်းများအတွက် ထ�တ်လ�ပ်သ�လ�ပ်ငနး်��ငမ်ျားကိ� 

ေငေွပးေချရန ်

(ခ) စီးပွါးေရးလ�ပ်ငနး်လည်ပတ်ြခငး်ဆိ�ငရ်ာ အေြခအေန၊ အနာဂတ် အစီအစ�တိ��့�င်စ့ပ်လျ�း�ပီး က�နပ်စ�ည်း 

ထ�တ်လ�ပ်စီးဆငး်မ� ကွငး်ဆက်အတွငး်��ိ မိတ်ဖက်များ��င် ့ ေြပာဆိ�ဆက်သွယ်�ိ�ငရ်န ် ထေိရာက်�ပီး တိ�က်�ိ�က ်

လက်လ�မ်းမီေပါက်ေရာက်�ိ�ငေ်သာ ဆက်သွယ်ေရး လမ်းေ�ကာငး်များကိ� အလ�ငအ်ြမန ်ထ�ေထာငထ်ား��ိရန ်

(ဂ) ဘ�ာေရး အေြခအေနအရ ြဖစ်�ိ�ငပ်ါက၊ စက်�ံ�များအား တိ�က်�ိ�က် အေထာက်အက�ေပးြခငး်ကိ�လည်း 

ထည့်သွငး် စ�းစားရန ်

အထက်ပါ ပ�းတွဲ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များကိ� ေအာက်ပါတိ�က့ ေထာက်ခံအတည်ြပ�သည်။ 

အလ�ပ်သမားသမဂ�များ        အလ�ပ်��ငမ်ျား 

IWFM 

IndustriALL 

ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာ က�န်ပစ�ညး်အမ�တတ်ဆံပ်ိများ  

 

 

Date: 12-5-2020 

Paul Zhu, ACT အဖွဲ�ဝင ်က�နပ်စ�ည်းအမ�တ်တံဆိပ်များအား 

ပစ�ည်းထ�တ်လ�ပ်ေပးပိ�သ့�များ၏ အလ�ပ်��င ်လ�ပ်ငနး်အ�ပ်စ� 

ကိ�ယ်စားလ�ယ် 


