COVID-19 အကျပ်အတည်းကာလအတွငး် ြမန်မာ င်
ိ င ံ - အလပ်သမားများ၏
ကျန်းမာေရး င့် လမဖလံေရးကိ အကာအကွယေ
် ပးရန် င့်

အလပ်သမားများ င့် စက် ံများ၏ ေငွေပးေချမကိ အေထာက်အကေပးရန်
အတတကွ ေဆာင်ရွက်ြခင်း

COVID-19 ကမာလံးဆိင်ရာ ကပ်ေရာဂါသည် မ ကံ စဖးေသာ လထကျန်းမာေရး အကျပ်အတည်း င့် စီးပွါးေရး

အကျပ်အတည်းကိ ကမာတ၀န်းတွင် ြဖစ်ပွါးေစသည်။ လထအသိင်းအဝိင်း၊ အလပ်သမားများ င့် စီးပွါးေရးလပ်ငန်းများ
အေပ ြပင်းထန်ေသာ လမစီးပွါးေရး သက်ေရာက်မကိ ြဖစ်ပွါးေစသည်။
ဤအကျပ်အတည်းသည်

ကမာလံးဆိင်ရာ

ကန်စည်ထတ်လပ်စီးဆင်းမကွငး် ဆက်၏

ြမန်မာ င်
ိ ငံ ိ အထည်ချ ပ် င့် ေြခဝတ်ပစည်း လပ်ငန်းက
ကွငး် ဆက်အတွငး် သာမက

င်
ိ ငအ
ံ တွငး် ိ

အစိတ်အပိင်းတစ်ခြဖစ်သည့်

ကိ ထိခိက်ေစသည်။ ကမာလံးဆိင်ရာ ကန်စည်စီးဆင်းမ

ဆက်စပ်ပါဝင်သများ

အားလံးြဖစ်သည့်

အထးအားြဖင့်

အလပ် င်များ၊

အလပ်သမားများ၊ ကမာလံးဆိင်ရာ ကန်ပစည်းအမတ်တံဆိပ်များ၊ အစိးရ င့် ဖွံ ဖိ းတိးတက်ေရး အဖွဲအစည်းများသည်
လျင်ြမန် ပီး ေပါင်းစပ်ညိ င
ိ း် ထားေသာ လမ်းစ
ြဖစ်ပါသည်။

င့် လပ်ေဆာင်ချက်များကိ ေဆာင်ရွက် ကရန် လိအပ်သည့် အေြခအေန

ဤထတ်ြပန်ေ ကညာချက်ကိ ေထာက်ခံအတည်ြပ ထားေသာ အဖွဲအစည်းများသည် အြပည်ြပည်ဆင်
ိ ရာ အလပ် င်များ
အဖွဲအစည်း (International Organisation of Employers – IOE)၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အလပ်သမားသမဂ အဖွဲချ ပ် ကီး
(International Trade Union Confederation – ITUC) င့် ကမာလံးဆိင်ရာ အလပ်သမားသမဂြဖစ်သည့် IndustriALL တိက
့
သေဘာတထားသည့်

“COVID-19

-

ကမာလံးဆိင်ရာ

အထည်ချ ပ်လပ်ငန်းက

အတွငး်

လပ်ေဆာင်ေပးရန်

ေတာင်းဆိချက်1” ကိ ထိေရာက်စွာ ြဖစ်ထန
ွ း် အေကာင်အထည်ေဖာ် င်
ိ ေရးအတွက် အတတကွ ေဆာင်ရွက်ပါမည်ဟ
ကတိကဝတ်ြပ သည်။
စ်ဦး စ်ဖက် အြပန်အလန် ေလးစားယံ ကည်ြခင်းြဖင့် တည်ေဆာက်ထားေသာ လွတ်လပ်စွာ အသင်းအပင်းဖွဲစည်းြခင်း င့်

လမ အြပန်အလန်ေြပာဆိေဆွးေ းွ ြခင်း (Social Dialogue) သည် COVID-19 ကမာလံးဆိင်ရာ လက် ိ ကပ်ေရာဂါ၏ ဆိးကျိ း

သက်ေရာက်မများကိ မ တစွာ ကိင်တွယ်ေြဖ င်းေရးအတွက် ေရ ည်တည်တသ
ံ့ ည့် လပ်ငန်းစ အြဖစ် အေရးပါေ ကာင်း
အဖွဲများက အသိအမတ်ြပ သည်။ ေအာက်ပါ ရည်မန်းချက်များ အထေြမာက်ေစေရးအတွက် အဖွဲများသည် စိတ်ရင်းမန်ြဖင့်
ပးေပါင်းေဆာင်ရွက် ကရန် ကတိကဝတ်ြပ သည်။

(၁) ြမန်မာ င်
ိ ငံ ိ အထည်ချ ပ် င့် ေြခဝတ်ပစည်းဆိင်ရာ အလပ်သမားများ၏ ကျန်းမာေရး င့် ေဘးကင်းလံြခံ ေရးကိ
ေသချာခိင်မာေစရန် င့် စက် ံများ င့် အလပ်သမားများအေပ ဤအကျပ်အတည်း၏ သက်ေရာက်မကိ ေလ ာ့ချရန်
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https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/WCMS_742343/lang--en/index.htm
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(၂) အြပည်ြပည်ဆင်
ိ ရာ အလပ်သမားေရးရာ စံချိနစ
် ံ န်းများက အဓိပာယ်ဖွငဆ
့် ထားသည့
ိ
်အြပင် လွတ်လပ်စွာ အသင်း
အပင်းဖွဲစည်းြခင်းဆိင်ရာ

ြမန်မာလမ်း

ွနခ
် ျက်တွင်

ပံေဖာ်ထားသည့်

လွတ်လပ်စွာ

အသင်းအပင်းဖွဲစည်းြခင်းဆိင်ရာ

အေြခခံမများအပါအဝင်၊ ILO ၏ အဓိကကျေသာ အလပ်သမားေရးရာ စံချိနစ
် ံ န်းများအား ေလးစားမကိ ြမင်တ
့ င်ရန်
(၃) ရံပံေငွ ရ ိသးစွ
ံ ဲ င်
ိ မကိ လ င်ြမန်ေစေရး င့် ဆန်းသစ်တီထင
ွ ် င်
ိ ေရးတိအတွ
က် သက်ဆင်
ိ ရာ အဖွဲအစည်းများ င့်
့
ချိတ်ဆက်ရာတွင် အေထာက်အကေပးရန်၊ ထိမသာ
ကန်ပစည်းထတ်လပ်ေပးပိသများသည်
ယင်းတိ၏
့
့
့ လပ်ငန်းများကိ
ဆက်လက်ထန
ိ း် သိမ်းထား င်
ိ မည်ြဖစ် ပီး၊ ထိသိအားြဖင်
့
့ အလပ်သမားများ၏ အလပ်အကိင် င့် ဝင်ေငွကိ ချက်ချင်း
လက်ငင်းသာမက ဤအကျပ်အတည်း၏ ေနာက်ဆက်တွဲကာလများအထိ ဦးစားေပးရာတွင် အေရးပါေပမည်။

(၄) လမဖလံေရး အကာအကွယ် အေြခခံများ ဖွံ ဖိ းတိးတက်ေရးကိ အေထာက်အကေပးရန် င့် ြမန်မာ င်
ိ ငံ အထည်ချ ပ်
လပ်ငန်းက
ေပးရန်။

ိ အလပ်သမားများ င့် အလပ် င်များအတွက် လမဖလံေရးအကာအကွယ် တိးချဲေရးကိ အေထာက်အက

အထက်ပါတိကိ
အထေြမာက်ေစေရးအတွက် အဖွဲများသည် ေအာက်ပါ အဆင်မ
့
့ ျားအား ချက်ြခင်း ေဆာင်ရွက်ရမည့်
ေ ဆက်အဆင်မ
့ ျားအြဖစ် သတ်မတ်သည်။

(က) ဧ ပီလမ ဇလိင်လအထိ ြမန်မာ င်
ိ ငံ အထည်ချ ပ် င့် ေြခဝတ်ပစည်းလပ်ငန်းက

ိ အလပ်သမားများ၏

လပ်ခလစာဆံး ံးမကိ ေြဖ င်းရန် လိအပ်မည့် ရံပံေငွကိ တွက်ချက်ေရးအတွက် ILO ၏ သေတသနတစ်ရပ်ကိ
အေထာက်အကေပးမည်။ ထိသိအားြဖင်
ိ ေချ ိသည့် မိတ်ဖက်များ င့် ေဆွးေ းွ င်
ိ မည်။
့
့ ရံပံေငွေထာက်ပံ့ေပး င်
(ခ)

ဤလပ်ငန်းက

အတွငး် ိ

အလပ်သမားများ၏

ဧ ပီလမ

ဇလိင်လအထိ

လပ်ခလစာ

ဆံး ံးမကိ

ကာမိေစေရးအတွက် အရင်းအြမစ်များကိ ရယသံးစွဲ င်
ိ ရန် သက်ဆင်
ိ ရာ အဖွဲအစည်းများ င့် ချိတ်ဆက်မည်။ ထိသိ ့
ချိတ်ဆက်ရာတွင်

“COVID-19

-

ကမာလံးဆိင်ရာ

အထည်ချ ပ်လပ်ငန်းက

အတွငး်

လပ်ေဆာင်ေပးရန်

ေတာင်းဆိချက်” တွင် ပါ ိသည့် လပ်ေဆာင်ချက်ကိ ေတာင်းဆိေရး င့် ေပါင်းစပ်ညိ င
ိ း် မည်။

(ဂ) ကျန်းမာေရး င့် ေဘးကင်းလံြခံ ေရး စည်းမျ းစည်းကမ်းသတ်မတ်ချက်များ င်အ
့ ညီ လိက်နာေဆာင်ရွက်ေရး
ကိ ြမင်တ
့ င်မည်။

(ဃ) ACT အဖွဲဝင်များထံသိ ့ ကန်ပစည်းေပးပိေနသည့
် စက် ံများတွင် FOA လမ်း
့
ေစမည်။ ထိအြပင်
လပ်ငန်းက
့
(င)

ွနခ
် ျက်အား လိက်နာကျင်သ
့ ံး

တစ်ခလံးက လိက်နာကျင်သ
့ ံးလာေစေရးအတွက် ြမင်တ
့ င်မည်။2

အလပ်သမားသမဂများ င့်

အလပ် င်များသည်

ပးတွဲအေရးအရာ

ကိစရပ်များကိ

သံးပွငဆ
့် င်
ိ

အြပန်အလန်ေြပာဆိေဆွးေ းွ ြခင်း အခင်းအကျင်း (ဥပမာ - င်
ိ ငေ
ံ တာ်အဆင့် သံးပွငဆ
့် ိင် ေတွဆံေဆွးေ းွ မ) ထံသိ ့
ကိင်တွယ်ေြဖ င်းရန် ကတိကဝတ်ြပ မည်။ ကန်ပစည်းအမတ်တံဆပ
ိ ်များသည်
ေတွဆံေဆွးေ းွ မကိ အားေပးေထာက်ခံမည်။

င်
ိ ငေ
ံ တာ်အဆင့် သံးပွငဆ
့် ိင်

အထက်ပါအချက်များသည် လာမည့် လပ်ငန်းစီမံချက်တွင ် ပါဝင်မည်။ သက်ဆင်
ိ ရာ အဖွဲများသည် ေအာက်ပါတိကိ
့
ကတိကဝတ်များအြဖစ် အားေပးေထာက်ခံသည်။

2

https://actonlivingwages.com/wp-content/uploads/2019/12/Myanmar-Freedom-of-Association-FOA-Guideline_Myanmar.pdf
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အလပ် သမားသမဂများ၏ ကတိကဝတ်များ

ဤထတ်ြပန်ေ ကညာချက်ကိ ေထာက်ခံအတည်ြပ ထားေသာ အလပ်သမားသမဂများသည် COVID-19
ြမန်မာ င်
ိ ငံ အစိးရက သတ်မတ်ြပဌာန်းထားသည့် စည်းမျ းစည်းကမ်းသတ်မတ်ချက် င့် လမ်း
လပ်ငန်းခွင်

ေဘးအ ရာယ်ကင်း င်းေရး င့်

ကျန်းမာေရးအား

ေအာက်ပါတိ ့ ပါဝင်သည်။

(က) ကမာလံးဆိင်ရာ ဤကပ်ေရာဂါေ ကာင့် လပ်ငန်းက

ြမင်တ
့ င်ရန်

င်စ
့ ပ်လျ း ပီး

ွနခ
် ျက်တကိ
ိ ့ အေြခခံကာ

ကတိကဝတ်ြပ သည်။

အထးအားြဖင့်

အေပ စီးပွါးေရးအရ ဆိးကျိ းသက်ေရာက်မများကိ

အသိအြမင်ဖွင့် ြမင်တ
ဤအကျပ်အတည်းကိ ေလ ာ့ပါးေစေရးအတွက်
့ င်ေပးရန်၊ ထိအြပင်
့

အလပ်သမားသမဂများက အလပ် င်များ င့် လမအြပန်အလန်ေြပာဆိေဆွးေ းွ ရန် ကိ းပမ်းအားထတ်မများကိ
ြမင်တ
့ င်ရန်

(ခ) လက် ိအေြခအေနတွင် (သပိတ်ေမာက်ြခင်း၊ ဆ ြပြခင်း၊ အလပ်ပိတ်ြခင်း စသည့်) လပ်ငန်းထိခိက် င်
ိ ေသာ
ြပ မလပ်ေဆာင်ချက်များ ြဖစ်ပွါးပါက သက်ေရာက် င်
ိ ေချကိ ဂ တစိက် ဆန်းစစ်အကဲြဖတ် င်
ိ ေရးအတွက်
အသင်းဝင်များ င့် အြခားအလပ်သမားများကိ သတိေပးရန်

(ဂ) ေနရပ်သိ ့ ြပန်သွား ကေသာ အလပ်သမားများအား အချိနမ
် ီြပန်လာ င်
ိ ေရးအတွက် တိက်တွနး် ရန်၊ ထိြပင်
့
အသွားအလာ ကန်သတ်
ြခင်း အစီအစ
့

(community quarantine) လမ်း

ွနခ
် ျက်များကိ လိက်နာေရး၊ အလပ်

င်များထံသိ အေ
ကာင်း ကားေရး င့် လမဖလံေရးအဖွဲထံသိ အေ
ကာင်း ကားေရးတိအတွ
က် တိက်တွနး် ရန်
့
့
့

(ဃ) အလပ်သမားသမဂ ိသည့် လပ်ငန်းခွငတ
် ွင် ကိစရပ်များကိ ကိင်တွယ်ေြဖ င်း ကရာ၌ လမအြပန်အလန်
ေြပာဆိေဆွးေ းွ ြခင်းြဖင့် ေဆာင်ရွက် င်
ိ ေရးအတွက် ယင်းတိကိ
့ တိက်တွနး် ရန်

(င) လပ်ငန်းခွငြ် ပင်ပ င့် လပ်ငန်းခွငအ
် တွငး် သတ်မတ်ထားေသာ ေရာဂါကးစက်မ တင် ကိ ကာကွယ်ေရးဆိင်ရာ
အစီအမံများကိ

လိက်နာေဆာင်ရွက် င်
ိ ေရးအတွက်

များအား အသိအြမင်ဖွင့် ြမင်တ
့ င်ေပးရန်

အလပ်သမားသမဂအဖွဲဝင်များ င့်

အြခားအလပ်သမား

အလပ် င်များ၏ ကတိကဝတ်များ
ဤထတ်ြပန်ေ ကညာချက်ကိ ေထာက်ခံအတည်ြပ ထားေသာ အလပ် င်များသည် COVID-19
အစိးရက သတ်မတ်ြပဌာန်းထားသည့် စည်းမျ းစည်းကမ်းသတ်မတ်ချက် င့် လမ်း
ေဘးအ ရာယ်ကင်း င်းေရး င့်
ပါဝင်သည်။

ကျန်းမာေရးအား

ြမင်တ
့ င်ရန်

င်စ
ိ ငံ
့ ပ်လျ း ပီး ြမန်မာ င်

ွနခ
် ျက်တကိ
ိ ့ အေြခခံကာ လပ်ငန်းခွင်

ကတိကဝတ်ြပ သည်။

အထးအားြဖင့်

ေအာက်ပါတိ ့

(က) ဤကမာလံးဆိင်ရာ ကပ်ေရာဂါ၏ သက်ေရာက်မ င်စ
့ ပ်လျ း ပီး အလပ်သမားသမဂကိယ်စားလယ်များ၊

အြခားအလပ်သမားကိယ်စားလယ်များ င့် ယင်းတိ၏
့ လပ်သားထများ င့် အြပန်အလန်ေြပာဆိေဆွးေ းွ ရာတွင်
တက် ကစွာ ချိတ်ဆက်ပါဝင်ရန်

(ခ) ဤကမာလံးဆိင်ရာ ကပ်ေရာဂါကိ တန်ြပန်
့ ေြဖ င်းေရးအတွက် ကမဏီ၏ စီးပွါးေရး ဗျ ဟာအြပင်၊

ဤအကျပ်အတည်းကိ ေလျာ့ပါးေစေရးအတွက် ြဖစ် င်
ိ ေချ ိသည့် ပးတွဲအစီအမံတကိ
ိ့
အလပ်သမားသမဂ
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ကိယ်စားလယ်များ၊ အြခားအလပ်သမားကိယ်စားလယ်များကိ အချိန် င်တ
့ ေြပးညီ အသိေပးရန် င့် တိင်ပင်
ေဆွးေ းွ ရန်

(ဂ) လက် ိအေြခအေနတွင် (သပိတ်ေမာက်ြခင်း၊ ဆ ြပြခင်း၊ အလပ်ပိတ်ြခင်း စသည့်) လပ်ငန်းထိခိက် င်
ိ ေသာ
ြပ မလပ်ေဆာင်ချက်များ ြဖစ်ပွါးပါက သက်ေရာက် င်
ိ ေချကိ ဂ တစိက် ဆန်းစစ်အကဲြဖတ် င်
ိ ေရးအတွက်
အပ်ချ ပ်စီမံေရး အဖွဲဝင်များကိ သတိေပးရန်
(ဃ)

ဤကမာလံးဆိင်ရာ

ကပ်ေရာဂါကာလအတွငး်

ထတ်လပ်ေရးဦးတည်ချက်

ေြပာင်းလဲ င်
ိ ေရးအတွက်

ကာလတိ င့် ကာလလတ် အခွငအ
့် လမ်းများကိ ြပင်ဆင်စီစ ချဲထွငရ
် န်၊ ဥပမာ - တစ်ကိယ်ေရသံး အကာအကွယ်
ပစည်း (Personal Protective Equipment - PPE) ထတ်လပ်ေရး သိမဟတ်
ဤကပ်ေရာဂါကိ ေလ ာ့ပါးေစ
့
ေရးအတွက် လိအပ်သည့် အြခားပစည်းပစယ ထတ်လပ်ေရး

(င) စက် ံကိ ဆက်လက်ဖွငလ
့် စ်ထား င်
ိ ေရးအတွက် လိအပ်မည့် အနိမ့်ဆးံ ထတ်လပ်ေရး ပမာဏကိ တွက်ချက်

ရန်၊ ထိအြပင်
ဤကမာလံးဆိင်ရာ ကပ်ေရာဂါ င့် တင် ကိ ကာကွယ်ေရး အစီမံများေ ကာင့် ထတ်လပ် င်
ိ စွမ်း င့်
့
ထတ်လပ်မတာ ည်ခံ င်
ိ စွမ်းတိ၏
် ျက်ရန်
့ ဆံး ံးမကိ တွကခ

ကမာလံးဆိင်ရာ ကန်ပစည်းအမတ်တဆ
ံ ပ
ိ ် များ၏ ကတိကဝတ်များ

ဤထတ်ြပန်ေ ကညာချက်ကိ ေထာက်ခံအတည်ြပ ထားေသာ ကမာလံးဆိင်ရာ ကန်ပစည်းအမတ်တံဆပ
ိ ်တသည်
ိ့
အဝယ်
အေလ့အထများ တာဝန်ယမ ိေစရန် ကတိကဝတ်ြပ သည်။ အထးအားြဖင့် ေအာက်ပါတိ ့ပါဝင်သည်။

(က) အေချာသတ် ပီး ကန်ပစည်းများ င့် ထတ်လပ်ဆဲ ကန်ပစည်းများအတွက် ထတ်လပ်သလပ်ငန်း င်များကိ
ေငွေပးေချရန်

(ခ) စီးပွါးေရးလပ်ငန်းလည်ပတ်ြခင်းဆိင်ရာ အေြခအေန၊ အနာဂတ် အစီအစ တိ ့ င်စ
့ ပ်လျ း ပီး ကန်ပစည်း

ထတ်လပ်စီးဆင်းမ ကွငး် ဆက်အတွငး် ိ မိတ်ဖက်များ င့် ေြပာဆိဆက်သွယ် င်
ိ ရန် ထိေရာက် ပီး တိက် ိက်
လက်လမ်းမီေပါက်ေရာက် င်
ိ ေသာ ဆက်သွယ်ေရး လမ်းေ ကာင်းများကိ အလ င်အြမန် ထေထာင်ထား ိရန်
(ဂ) ဘ

ာေရး အေြခအေနအရ ြဖစ် င်
ိ ပါက၊ စက် ံများအား တိက် ိက် အေထာက်အကေပးြခင်းကိလည်း

ထည့်သွငး် စ းစားရန်

အထက်ပါ ပးတွဲ လပ်ေဆာင်ချက်များကိ ေအာက်ပါတိက
့ ေထာက်ခံအတည်ြပ သည်။

အလပ် သမားသမဂများ

အလပ် င်များ

IWFM
IndustriALL

ကမာလံးဆိင်ရာ ကန်ပစည်းအမတ်တဆ
ံ ပ
ိ ် များ

Paul Zhu, ACT အဖွဲဝင် ကန်ပစည်းအမတ်တံဆိပ်များအား

ပစည်းထတ်လပ်ေပးပိသများ၏
အလပ် င် လပ်ငန်းအပ်စ
့
ကိယ်စားလယ်
Date: 12-5-2020
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