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   ကိုဗစ် - ၁၉ နှင့်ဆက်စပ်သည့် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား  ၄

 ၂.၂။  ကိုဗစ် - ၁၉ ကူးစက်ရောဂါ မဖစ်ရပါ်ရနစဉ်အတွင်း 

   ကုန်ထုတ်လုပ်မဖန့်မဖူးြှုကွင်းဆက်ြျား၏အရမခအရန ၆

 ၂.၃။  လူြှုကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ရေး ၁၁

၃။ အထည်ချုပ်အလုပ်သြားြျားအရပါ် ရိုက်ခတ်ြှု  ၁၄

 ၃.၁။ အလုပ်အကိုင်ြျား၊ ေင်ရငွ၊ ရငွလွှဲပို့မခင်းြျားနှင့်

   ရြကးပြီတင်ေှိမခင်းတို့အရပါ် ရိုက်ခတ်ြှု ၁၄

 ၃.၂။  ေင်ရငွဆုံးရှုံးြှုြျားနှင့် ရချးရငွြျား  ၁၅

 ၃.၃။ လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေး  ၁၇

၄။ ပါေင်သက်ဆိုင်သူြျား၏ ရှုရထာင့်အမြင်ြျား ၁၈

 ၄.၁။ ကုန်ထုတ်လုပ်မဖန့်မဖူးြှုကွင်းဆက်ြျားတွင်

   ကကုံရတွ့ေသည့် အရနှာင့်အယှက်ြျား ၁၉

 ၄.၂။  စက်ရုံအဆင့် ကကုံရတွ့ေသည့် အရနှာင့်အယှက်ြျား  ၂၁

 ၄.၃။ လုပ်သားထုအရပါ်ရိုက်ခတ်ြှုြျား ၂၄

၅။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် အလားအလာရြျှာ်လင့်ချက် ၂၆

၆။ နိဂုံး ၂၇

၇။ ြှီမငြ်း  ၂၉





1မြန်ြာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအပပါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု

 ၁။ နိဒါန်း

ကိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါပိုးကူးစက်ပျ ံ့နှံ့ြှုသည် ဖွံ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံြျားနှင့် ဖွံ့ပဖိုးပပီးနိုင်ငံြျား၏ မပည်သူ့ကျန်းြာရေးစနစ်နှင့် စီးပွားရေး 

ြျားကို အပျက်သရဘာမဖင့် ထိခိုက်ရစခဲ့ပါသည်။ ဗိုင်းေပ်(စ်) ပျ ံ့နှံ့ြှုကို ရလျာ့ပါးသက်သာရစေန် နိုင်ငံြျားစွာက ကန့်သတ်

ထိန်းချုပ်ြှုဆိုင်ောရဆာင်ေွက်ြှုြျားကို စည်းကကပ်ရဆာင်ေွက်ခဲ့ကကကာ၊ ေလဒ်အရနမဖင့် ရဒသဆိုင်ောနှင့် ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ော 

ကုန်ထုတ်လုပ်မဖန့်ဖူးြှုကွင်းဆက်ြျားအတွက် အရနှာင့်အယှက်ြျား မဖစ်ရပါ်ရစခဲ့ပါသည်။ ကြ္ဘာ့ကုန်ပစ္စည်းကုန်သွယ်ြှု 

တွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ပထြနှစ်ေက်သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်1 ပထြနှစ်ေက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၁၄ ောခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရအာက်တိုဘာလတွင် အမပည်မပည်ဆိုင်ော ရငွရကကးေန်ပုံရငွအဖွဲ့ (IMF) က ကြ္ဘာ့ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ြှုနှုန်းသည် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ၄.၄ ောခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားြည်မဖစ်ရကကာင်း ခန့်ြှန်းကာ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်၊ အဆိုးဘက်သို့ဦးတည်ောြှ 

အရကာင်းဘက်သို့ ၅.၂ ောခိုင်နှုန်းအထိ မပန်လည်ရောက်ေှိလာေန် ရြျှာ်လင့်ခဲ့ပါသည်။ အိုင်အယ်(လ်)အိုက ၂၀၁၉ ခုနှစ2်၏ 

စတုတ္ထ ၃ လ ပတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ကြ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအေ အလုပ်ချနိ်သည် ၈.၈ ောခိုင်နှုန်း ဆုံးရှုံး 

ရကကာင်း ခန့်ြှန်းခဲ့ပါသည်။ ဤအမခင်းအောက အချနိ်မပည့်အလုပ်အကိုင် ၂၅၅ သန်းနှင့် ညီြျှပါသည်။

ကပ်ရောဂါ အဆိုးဆုံးခံစားကကုံရတွ့ေသည့် အာေှ-ပစိဖိတ်ရဒသေှိနိုင်ငံြျားေှိ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကို ကိုဗစ် - ၁၉ ၏ 

အပျက်သရဘာရိုက်ခတ်ြှုြှ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကို ချြ်းသာခွင့်ြရပးခဲ့ပါ။ ေယ်ယူသုံးစွဲသူြျား၏ ေယ်လိုအားကျ 

ဆင်းြှု၊ အေင်အထွက်အသွားအလာ ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ထားမခင်းဆိုင်ော အစိုးေ၏ရဆာင်ေွက်ြှုြျား၊ ကုန်အြှာစာြျား ပယ် 

ဖျက်မခင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မဖန့်မဖူးြှုကွင်းဆက်ြျားအရနှာင့်အယှက်ြျားနှင့် ကကုံရတွ့ေမခင်းတို့ရကကာင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်3တွင် 

နိုင်ငံမခားကုန်အေယ်ရတာ်ြျား၏ အာေှနိုင်ငံြျားြှ ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းြှုြျားသည် ၇၀ ောခိုင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းသွားခဲ့ပါ 

သည်။ သို့မဖစ်၍၊ ရထာင်နှင့်ချသီည့် စက်ရုံြျားသည် ယာယီနှင့် အပြဲတြ်းအရနအထားမဖင့် ပိတ်သိြ်းခဲ့ကကေကာ၊ အလုပ် 

သြားြျားအရနမဖင့် အလုပ်အကိုင်ြျားဆုံးရှုံးမခင်း၊ အလုပ်ချနိ်ြျားဆုံးရှုံးမခင်း သို့ြဟုတ် ေင်ရငွဆုံးရှုံးမခင်းြျားကို ခံစား 

ကကုံရတွ့ခဲ့ကကေပါသည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ်လ ၂၃ ေက်ရန့တွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ပထြဆုံးမဖစ်ရပါ်ြှုကို ေှာရဖွရတွ့ေှိခဲ့ရသာအခါတွင် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် 

- ၁၉ ပထြလှိုင်း စတင်မဖစ်ရပါ်ခဲ့ပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံသည်ထိုနှစ် ရနှာင်းပိုင်းတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ဒုတိယလှိုင်းကိုလည်း ရတွ့ 

ကကုံခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နေါေီလြှစ၍၊ မြန်ြာနိုင်ငံ တွင် ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်ြှုရပါင်း ၁၃၅၇၂၁ ေှိခဲ့ပပီး၊ ၂၉၉၇ 

ဦး ရသဆုံးခဲ့ပါသည်။4 ကြ္ဘာ့ဘဏ်က (၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင်) ၂၀၁၈/၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ 

မပည်တွင်းအသားတင် ထုတ်လုပ်ြှုနှင့် ေန်ရဆာင်ြှုတန်ဖိုးသည် ၆.၈ ောခိုင်နှုန်းေှိခဲ့ောြှ၊ ၂၀၁၉/၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ၁.၇ 

ောခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ရကကာင်း ခန့်ြှန်းခဲ့ပါသည်။ ကိုဗစ် - ၁၉ ြမဖစ်ပွားြီအချနိ် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပပီ - စက်တင်ဘာ) နှင့် 

1 ကြ္ဘာ့ကုန်သွယ်ြှုအဖွဲ့ (၂၀၂၀ ခုနှစ်)၊ https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/covid_22dec20_e.htm
2 အိုင်အယ်(လ်)အို ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာြှု (၂၀၂၁ ခုနှစ်)
3 အိုင်အယ်(လ်)အို (၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရအာက်တိုဘာလ)
4 ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားေန်ကကီးဌာန (၂၀၂၁ ခုနှစ်)



2 အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)

ကိုဗစ် - ၁၉ မဖစ်ပွားစဉ် (၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီ - စက်တင်ဘာ) အချနိ် ကုန်သွယ်ြှု ပြာဏကိုနှိုင်းယှဉ်ောတွင်၊ စုစုရပါင်းပြာဏ 

၂ ောခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ ထုတ်ကုန်တင်ပို့ြှုြျားသည်လည်း ထိုကပ်ရောဂါြမဖစ်ပွားြီနှင့် မဖစ်ပွားစဉ်အချနိ်နှိုင်းယှဉ်

ရသာအခါတွင် ၁၃.၅ ောခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပါသည်။5 အလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ်သက်၍၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နေါေီလ အရစာပိုင်းြှ 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နေါေီလလယ်အထိ6၊ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် စက်ရုံရပါင်း ၁၄၂ ရုံသည် ယာယီ သို့ြဟုတ် အပြဲတြ်းပိတ်ခဲ့ကကေပပီး၊ 

စက်ရုံရပါင်း ၁၇၁ ရုံသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်သားထုကို ရလျှာ့ချခဲ့ကကေပါသည်။ သို့မဖစ်၍၊ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါရကကာင့် 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နေါေီလလယအထိ အလုပ်သြားရပါင်း ၉၆၅၁၉ ဦးသည် အလုပ်ြှ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ေပါသည်။7 သို့ောတွင်၊ 

ကိန်းဂဏန်းအရေအတွက်သည် တေားေင်အလုပ်သြားအြျ ိုးအစားအမဖစ် ြှတ်ပုံတင်ထားရသာ အလုပ်သြားတစ်ြျ ိုး 

တည်းသာ မဖစ်ပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လုပ်သားထုစစ်တြ်း (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒုတိယ ၃ လ ပတ်) အေ၊ လုပ်သားထု၏ ၈၁.၅ 

ောခိုင်နှုန်းသည် ြှတ်ပုံြတင်ေရသးသည့် တေားြေင်အလုပ်သြားြျားမဖစ်ပါသည်။ သို့မဖစ်၍၊ ကိုဗစ် - ၁၉ ရကကာင့် မြန်ြာ 

နိုင်ငံတွင် အလုပ်အကိုင်အဆင့်နှင့်ပတ်သက်သည့်ရိုက်ခတ်ြှုသည် တေားေင်ကိန်းဂဏန်းြျားထက် အထင်အေှားမြင့်ြား 

နိုင်ပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှင်ြျားအသင်း၏ အဆိုအေ၊ ကိုဗစ် - ၁၉ ပထြလှိုင်းမဖစ်ရပါ်ြှု အချနိ်အတွင်း 

အဖွဲ့ေင်စက်ရုံရပါင်း ၇၀၀ ခန့်ြှ စက်ရုံရပါင်း ၅၀ သည် ပိတ်သိြ်းခဲ့ေပပီး၊ ဒုတိယလှိုင်းမဖစ်ရပါ်စဉ်အချနိ်အတွင်းတွင်  

ရနာက်ထပ်စက်ရုံ ၅၀ ပိတ်သိြ်း ခဲ့ေပါသည်။8

ကြ္ဘာ့ကပ်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်ပပီး၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ်လ ၁၁ ေက်ရန့တွင် ကြ္ဘာ့ကျန်းြာရေးအဖွဲ့ (WHO) ၏ ရကကညာချက် 

ထုတ်မပန်ပပီးရနာက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ်လ ၁၃ ေက်ရန့တွင်၊ မြန်ြာနိုင်ငံအစိုးေသည် ကပ်ရောဂါကို တစ်နိုင်ငံလုံး ညှိနှိုင်း 

လုပ်ရဆာင်ပပီး တုန့်မပန်ရဆာင်ေွက်ေန်အတွက် နိုင်ငံရတာ်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ဥက္ကဌအမဖစ်ရဆာင်ေွက်သည့် ကိုဗစ် - ၁၉ 

တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကုသရေးဆိုင်ော အြျ ိုးသားအဆင့်ဗဟိုရကာ်ြတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ တစ်ချနိ် 

တည်းြှာပင်၊ စီးပွားရေးအရပါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ၏ ရိုက်ခတ်ြှုကိုတုန့်မပန်ရဆာင်ေွက်ေန်အတွက် ကိုဗစ် - ၁၉ ဆိုင်ော စီးပွား 

ရေးသက်သာ ရချာင်ချရိေးရကာ်ြတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ထိုရနာက်၊ အမခားနိုင်ငံြျားစွာကဲ့သို့ပင်၊ အစိုးေသည် တိုင်းရဒသ 

ကကီးနှင့် မပည်နယ်တစ်ခုနှင့်တစ်အကကား ခေီးသွားလာြှုကန့်သတ်ချက်ြျားနှင့် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းသတ်ြှတ်ချက်အေ 

စက်ရုံြျားပိတ်မခင်းအပါအေင်၊ အခက်အခဲအကျပ်အတည်း ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ော ရဆာင်ေွက်ြှုြျားကို စည်းကကပ်ရဆာင် 

ေွက်ခဲ့ပါသည်။

ဤရလ့လာြှု၏ ေည်ေွယ်ချက်သည် ကုြ္ပဏီြျားနှင့် အလုပ်သြားြျား၏ ရှုရထာင့်အမြင်ြျားြှရန၍၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း 

ကဏ္ဍနငှ့ ်ကိဗုစ ်- ၁၉ ရကကာင့ ်ယင်းလပုင်န်းကဏ္ဍအရပါ် ြညက်ဲသ့ိုရ့ိကုခ်တြ်ှုေှ ိရကကာင်းခခုငံုသံုံးသပြ်ှုတစေ်ပက်ိ ုမဖည့ဆ်ည်း 

ပံ့ပိုးရပးေန်မဖစ်ပါသည်။ ဤရလ့လာြှုက မပန်လည်နလန်ထူရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ သက်ရောက်ြှုြျားအရပါ် စိစစ်စိတ်မဖာြှု 

အချ ို ့ ကိုလည်း မဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးရပးသွားြည်မဖစ်ပါသည်။ ဤအစီေင်ခံစာကို အပိုင်း ၃ ပိုင်းခွဲမခားထားပါသည်။ ပထြအပိုင်း 

သည် ယခင်ရလ့လာြှုြျားအား ခခုံငုံသုံးသပ်မခင်းကိုအရမခခံလျက်၊ မြန်ြာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့် ကပ်ရောဂါမဖစ် 

ရပါ် ရနစဉ်အချနိ်အတွင်း ယင်းလုပ်ငန်းကဏ္ဍကကုံရတွ့ေပုံတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခခုံငုံသုံးသပ်ြှုတစ်ေပ်ကို မဖည့်ဆည်းရပးထား 

ပါသည်။ ဒုတိယအပိုင်းသည် စက်ရုံြျားနှင့် အမခားရသာပါေင်သက်ဆိုင်သူြျားအား လူရတွ့ရြးမြန်းမခင်းကို အရမခခံလျက်၊ 

စက်ရုံြျား၊ အလုပ်သြားြျားနှင့် အနာဂတ် အထည်ချုပ်စက်ြှုလုပ်ငန်းအရပါ်  ကိုဗစ် - ၁၉ ၏ သက်ရောက်ြှုြျားကို အရလး 

ရပးရဖာ်မပထားပါသည်။ ရနာက်ဆုံးအပိုင်းသည် ဤအစီေင်ခံစာ၏ သုံးသပ်ချက်ြျားကို ေှင်းလင်းရဖာ်မပထားပါသည်။

5 ကြ္ဘာ့ဘဏ်၊ မြန်ြာ့စီးပွားရေးရစာင့်ကကည့်ရလ့လာြှု (၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ)
6 ကြ္ဘာ့ဘဏ်၊ မြန်ြာ့စီးပွားရေးရစာင့်ကကည့်ရလ့လာြှု (၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ)
7 အလုပ်သြား၊ လူေင်ြှုကကီးကကပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားေန်ကကီးဌာန (၂၀၂၁ ခုနှစ်)
8 ြျ ိုးပပစံ (၂၀၂၀ ခုနှစ်)



3မြန်ြာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအပပါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု

 ၂။  မြန်ြာ့စီးပွားပေးနှင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကို 

   ခခုံငုံသုံးသပ်မခင်း

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးဆိုင်ော စီးပွားရေးဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ြှုကို အချနိ်ကာလအပိုင်းအမခား ၄ ခု ခွဲမခားနိုင်ပါသည်။ ယင်းတို့ 

ြှာ၊ ရောရထွးရနရသာစီးပွားရေးစနစ်ြျားေှိသည့် ပါလီြန်ဒီြိုကရေစီ (၁၉၄၈ - ၁၉၆၂)9၊ အြျ ိုးသားရေးေါဒ အယူအဆလွှြ်း 

ြိုးရနရသာ ဗဟိုကဦးစီးချုပ်ကိုင်သည့် ဆိုေှယ်လစ်စီးပွားရေးစနစ် (၁၉၆၂ - ၁၉၈၈)၊ စစ်အစိုးေလက်ရအာက် ရစျးကွက် 

စီးပွားရေးနှင့် တစ်ေက်တစ်ပျက် တံခါးဖွင့်စီးပွားရေးစနစ် (၁၉၈၉ - ၂၀၁၀) နှင့် ရစျးကွက်စီးပွားရေးနှင့် ပိုြိုပွင့်လင်းရသာ 

စီးပွားရေးစနစ် (၂၀၁၀ ြှစ၍ ရနာက်ပိုင်းကာလ) တို့မဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ြှစပပီး၊ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးလွတ်လပ်ြှု 

ေလဒ်အရနမဖင့် အရြေိကန်မပည်ရထာင်စု၊ ကရနဒါနှင့် ဥရောပသြဂ္ဂတို့၏ အရေးယူပိတ်ဆို့ြှု အြျားအမပားကို ဆိုင်းငံ့ထား 

ခဲ့ပပီး ရနာက်ပိုင်းတွင်ရမဖရလျှာ့ခ့ဲပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်၊ ဥရောပသြဂ္ဂသည် မြန်ြာနိုင်ငံအား ၎င်း၏ ရယဘုယျဦးစား 

ရပးစနစ် (GSP) တွင် ြူလရနောတွင် မပန်လည်ထားေှိခဲ့ကာ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အရြေိကန်မပည်ရထာင်စုသည် မြန်ြာနိုင်ငံ 

၏ ကုန်သွယ်ြှုအကျ ိုးအမြတ်ြျားကို မပန်လည်ရပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ မြန်ြာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် အရေးယူ 

ပိတ်ဆို့ြှုြျား ရမဖရလျှာ့မခင်းြှ အကျ ိုးအမြတ်ကကီးြားစွာေေှိခဲ့ပပီး၊ ဤကုန်သွယ်ြှုဆိုင်ော ဦးစား ရပးြှုြျား၏ ရထာက်ခံြှုြျား 

ကိုလည်း ေေှိခဲ့ပါသည်။ မြန်ြာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ တိုးတက်ြှုသည် ကိုဗစ် - ၁၉ ြတိုင်ြီအချနိ်အထိ ဆက်လက် 

တိုးတက်လျက်ေှိခဲ့ပါသည်။

ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါြတိုင်ြီအချနိ်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အထည်ချုပ်နှင့် သား  ရေတို့နှင့်ဆက်စပ်သည့် စက်ြှုလုပ်ငန်းြျား 

သည် အလုပ်သြားရပါင်း ၉၄၀၀၀၀ ကို အလုပ်ရပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့အနက်၊ ပို့ကုန်ဦးစားရပး အထည်ချုပ်စက်ရုံြျား 

သည် အလုပ်သြားရပါင်း ၆၀၀၀၀၀ ရကျာ်ကို အလုပ်ရပးအပ်နိုင်ခဲ့ကာ၊ ယင်းအရေအတွက်သည် တစ်နိုင်ငံလုံးေှိ လုပ်သား 

ထု၏ ၃ ောခိုင်နှုန်းခန့်ကို ကိုယ်စားမပုပါသည်။10 ၂၀၁၅ ခုနှစ်ြှစပပီး၊ အစိုးေသည် ချည်ြျှင်နှင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကို 

အြျ ိုးသားပို့ကုန်နည်းဗျူဟာြျား11 ရအာက်တွင် ဦးစားရပးလုပ်ငန်းကဏ္ဍအမဖစ် သတ်ြှတ်ရဖာ်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ အထည် 

ချုပ်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အရြေိကန်ရဒါ်လာ ၉၁၂ သန်းြှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၅.၀၂ ဘီလီယံအထိ ၅ ဆ 

တိုးတက်မြင့်ြားလာခဲ့ပပီး၊ ယင်းသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ စုစုရပါင်း ပို့ကုန်တန်ဖိုး၏ ၂၈ ောခိုင်နှုန်းခန့်ေှိပါ 

သည်။ အထည်ချုပ်တင်ပို့သည့် နိုင်ငံြျားြျားအနက်၊ မြန်ြာ့အထည်ချုပ်ထုတ်ကုန်ြျားအတွက် ဥရောပသြဂ္ဂသည် အြျား 

ဆုံးမဖစ်ပပီး၊ ဂျပန်နိုင်ငံသည် ဒုတိယအြျားဆုံးနိုင်ငံမဖစ်ပါသည်။ ယင်းနိုင်ငံြျားသို့ တင်ပို့ြှုသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် မြန်ြာ့ 

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း၏ စုစုရပါင်းပို့ကုန်၏ ၇၅ ောခိုင်နှုန်းကို ကိုယ်စားမပုပါသည်။12  မြန်ြာနိုင်ငံေှိ အထည်ချုပ်စက်ရုံ 

အြျားစုသည် မဖတ်၊ ချုပ်၊ ထုတ်ပိုးသည့် (CMP) စနစ်အေ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရသာ စက်ရုံြျားမဖစ်ပါသည်။ ထိုစနစ်အေ 

9 ခင်ရြာင်ကကည်၊ et al (၂၀၀၀ ခုနှစ်)
10 မြင့်စိုး၊ ဥက္ကဌ၊ မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှင်ြျားအသင်း (၂၀၁၉ ခုနှစ်)
11 မြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသားပို့ကုန်နည်းဗျူဟာ၏ ပထြ ၅ နှစ်နှင့် ဒုတိယ ၅ နှစ်
12 ကုလသြဂ္ဂ၏ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ြှုဆိုင်ော ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ြျား (၂၀၂၀ ခုနှစ်)



4 အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရသာစက်ရုံြျားသည် မပည်ပြှကုန်ကကြ်းတင်သွင်းခွန်နှင့် အေတ်အထည် မပည်ပပို့ကုန်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် 

ေကကပါသည်။ ကုန်ကကြ်းတင်သွင်းြှုအတွက် အခွန်အနည်းဆုံး ၅ ောခိုင်နှုန်းရပးေန်နှင့် ကုန်ရချာပစ္စည်းတင်ပို့ြှုအတွက် 

အခွန် ၉ ောခိုင်နှုန်းရပးေန်အတွက် ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ြှုအခြဲ့ (FOB) စနစ်ကဲ့သို့ရသာ အမခားရသာကုန်ထုတ်လုပ်ြှု ပုံစံြျား 

ကိုလည်း သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။13 မြန်ြာနိုင်ငံေှိ အထည်ချုပ်စက်ရုံြျားအတွက် ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းအြျားစု (ချည် 

ထည်ကဲ့သို့ရသာ) ကို နိုင်ငံမခားြှ တင်သွင်းပပီး၊ အဓိကအားမဖင့် တရုတ်နိုင်ငံြှ တင်သွင်းပါသည်။ စီးပွားရေးနှင့် လူြှုဖွံ့ပဖိုး 

တိုးတက်ရေးဗဟိုဌာန၏ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ော အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းသုရတသနစစ်တြ်း (၂၀၁၈) (CESD-just job (2018) 

အေ၊ စက်ရုံြျား၏ ၇၄ ောခိုင်နှုန်းသည် ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းြျား (ဥပြာ၊ ချည်ထည်၊ စက်ချုပ်သည့် ပိုးချည်) ကို တရုတ်နိုင်ငံြှ 

သီးသန့်ြှာယူတင်သွင်းကကပါသည်။ ထို့အမပင်၊ မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှင်ြျားအသင်းက ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းြျား၏ 

၉၀ ောခိုင်နှုန်းသည် တရုတ်မပည်ြှတင်သွင်းရကကာင်း အစီေင်ခံထားပါသည်။14 ၂၀၁၀ ခုနှစ် ြတိုင်ြီအချနိ်တွင် အထည်ချုပ် 

စက်ရုံအြျားစုကို မပည်တွင်းေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူြျားက ပိုင်ဆိုင်ကကပါသည်။ သို့ောတွင်၊ မြန်ြာနိုင်ငံအတွက် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုစနစ် 

လွတ်လပ်ြှုနှင့် ရယဘုယျဦးစားရပးစနစ်၏ သွင်းကုန်အရပါ် စည်းကကပ် ရကာက်ခံခွန်ဆိုင်ော အကျ ိုးအမြတ်ြျားရကကာင့် 

အချန်ိကကာလာသည်နှင့်အြျှ နုိင်ငံမခားသားပုိင်စက်ရံုအရေအတွက် မြင့်ြားလာခ့ဲပါသည်။ အထည်ချုပ်စက်ရံုအားလံုးအနက်၊ 

နိုင်ငံမခားသားပိုင်စက်ရုံြျား၏ ေှယ်ယာသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၄၄ ောခိုင်နှုန်းြှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၆၃ ောခိုင်နှုန်းအထိ 

တိုးတက်မြင့်ြားလာခဲ့ပါသည်။ သို့ရသာ်၊ မြန်ြာပိုင်စက်ရုံြျား၏ ရပါင်းစည်းြှုသည် ထိုအချနိ် ကာလြျားအတွင်းတွင် ၁၉ 

ောခိုင်နှုန်း အထိ ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။15 ပို့ကုန်ဦးစားရပး အထည်ချုပ်စက်ရုံြျား၏ ၉၁ ောခိုင်နှုန်းခန့်သည် ေန်ကုန်တိုင်းရဒသ 

ကကီး၊ အထူးသမဖင့် စက်ြှုဇုန်ြျားတွင် တည်ေှိပါသည်။ 

ရဒသတွင်းေှိ အမခားရသာ အေတ်အထည်ြျားတင်ပို့သည့်နိုင်ငံြျားနည်းတူ၊ မြန်ြာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း ကဏ္ဍသည်လည်း 

အြျ ိုးသြီးအလုပ်သြားအြျားစုမဖစ်သည့် လုပ်ငန်းမဖစ်ကာ၊ ပို့ကုန်ဦးစားရပး အထည်ချုပ်စက်ရုံြျားတွင် အလုပ်သြားြျား 

၏ ၉၀ ောခိုင်နှုန်းခန့်သည် အြျ ိုးသြီးြျားမဖစ်ကကပပီး၊ အြျ ိုးသြီးအြျားစုသည် အသက် ၃၅ နှစ်ရအာက်ေှိသူြျား မဖစ်ပါ 

သည်။16 ထို့အမပင်၊ အထည်ချုပ်စက်ြှု လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ြှုသည် ေန်ကုန်နှင့် ပဲခူးတိုင်းရဒသကကီးြျားမဖစ်ကကပပီး၊ ထိုသို့ရသာ 

အရနအထားက နိုင်ငံအတွင်း ရကျးလက်ရဒသြှ ပြို့မပရဒသသို့ ရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်ြှုြျား အေှိန်အဟုန်မဖင့် တိုးတက်မြင့် 

ြားလာပါသည်။ အထည်ချုပ်အလုပ်သြားအြျားစုသည် ေန်ကုန်တိုင်းရဒသကကီးမပင်ပြှ မပည်တွင်း  ရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်သူ

ြျားမဖစ်ကာ၊ အထူးသမဖင့် ဧောေတီတိုင်းရဒသကကီးနှင့် ြရကွးတိုင်းရဒသကကီးြျားြှ မဖစ်ပါသည်။

၂.၁။ မြန်ြာနိုင်ငံအစိုးေ၏ တုန့်မပန်ပဆာင်ေွက်ြှုနှင့်

 ကိုဗစ် - ၁၉ နှင့်ဆက်စပ်သည့် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား 

ကိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါပိုးကူးစက်ပျ ံ့နှံ့ြှုကို တားဆီးကာကွယ်ေန်အတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပပီလ ၂ ေက်ရန့တွင်၊ အစိုးေသည် စာသင် 

ရကျာင်းြျား၊ အြျားမပည်သူကျင်းပမပုလုပ်သည့် အခြ်းအနားပွဲလြ်းသဘင်ြျား၊ လူစုလူရေးမပုလုပ်မခင်းြျားနှင့် ဘာသာ 

ရေး အခြ်းအနားြျားမပုလုပ်မခင်းကို ပိတ်ခဲ့ပပီး၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၀ ေက်ြှ ၁၉ ေက်အထိ ြိြိတို့အိြ်တွင်သာ ရနထိုင်ကက 

ေြည့်အြိန့်တစ်ေပ်ကို ချြှတ်မပဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ကျန်းြာရေးနှင့် အားကစားေန်ကကီးဌာနသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၉ ေက် 

ရန့တွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကူးစက်ြှုကို ထိန်းချုပ်ေန်နှင့် တားဆီးကာကွယ်ေန် စက်ရုံြျားနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ြျားအတွက် လြ်းညွှန် 

ချက်တစ်ေပ်ကို ထုတ်ရေခဲ့ပပီး၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၆ ေက်ရန့တွင် အရမခအရနနှင့် ကိုက်ညီရအာင်မပင်ဆင်ြွြ်းြံခဲ့ပါ 

13 စီးပွားရေးနှင့်လူြှုဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာန (CESD) (၂၀၁၈ ခုနှစ်)
14 မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှင်ြျားအသင်း (၂၀၂၀ ခုနှစ်) 
15 မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှင်ြျားအသင်း (၂၀၁၇ ခုနှစ်) နှင့် (၂၀၁၉ ခုနှစ်)
16 CESD – IDRC အထည်ချုပ်စက်ရုံ သုရတသနမပုလုပ်မခင်း (၂၀၁၇ ခုနှစ်)



5မြန်ြာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအပပါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု

သည်။ စက်ရုံြျားနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ြျားအတွက် လြ်းညွှန်ချက်တွင် လုပ်ငန်းခွင်၊ စက်ရုံြျားေှိစားရသာက်ဆိုင်ြျား၊ ကကို/

ပို့ ယာဉ်ြျားနှင့် အရဆာင်ြျားတွင် အလုပ်ေှင်ြျားနှင့် အလုပ်သြားြျားလိုက်နာေြည့် တားဆီးကာကွယ်ရေးဆိုင်ော 

ရဆာင်ေွက်ြှုြျားပါေင်ပါသည်။17 အလုပ်သြား၊ လူေင်ြှုကကီးကကပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားေန်ကကီးဌာန၊ ကျန်းြာရေးနှင့် 

အားကစား ေန်ကကီးဌာနနှင့် ရဒသဆိုင်ောအစိုးေြျားက သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားသည့် ကိုဗစ် - ၁၉ နှင့်ဆက်စပ်သည့် စည်း 

ြျဉ်းစည်းကြ်းြျားကို စက်ရုံတိုင်းက ရလးစားလိုက်နာမခင်း ေှိ/ြေှိ ဆုံးမဖတ်သတ်ြှတ်ေန်အတွက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၉ 

ေက်ရန့တွင်၊ အလုပ်သြား၊ လူေင်ြှုကကီးကကပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အား ေန်ကကီးဌာနက လုပ်ငန်းခွင်ြျားအား တေားေင်စစ် 

ရဆးြှုြျား မပုလုပ်ပပီးဆုံးသည်အထိ စက်ရုံြျား အရနမဖင့် ဧပပီလ ၂၀ ေက်ြှ ၃၀ ေက်အထိ ပိတ်ထားေန်လိုအပ်ရကကာင်း 

ရကကညာခဲ့ပါသည်။

သို့ောတွင်၊ ကိုဗစ် - ၁၉ ဒုတိယလှိုင်းရကကာင့်၊၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ေက်ရန့တွင်၊ ကျန်းြာရေးနှင့် အားကစား 

ေန်ကကီးဌာနက ေခိုင်မပည်နယ်၊ ေန်ကုန်တိုင်းရဒသကကီး၊ ြန္တရလးတိုင်းရဒသကကီး၊ ဧောေတီတိုင်းရဒသကကီးနှင့် ရြာ်လပြိုင်ပြို့ 

ြျားတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါမဖစ်ပွားသူအရေအတွက် မြင့်ြားရသာရကကာင့် ယင်းရဒသြျားေှိ ပြို့နယ်ြျားအတွက် ြိြိတို့ 

ရနအိြ်တွင်ရနထိုင်ကကေန် အြိန့်တစ်ေပ်ကို ရကကညာခဲ့ပါသည်။ အလုပ်သြားြျားအား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၄ 

ေက် ြှ ရအာက်တိုဘာလ ၇ ေက်အထိ လုပ်ငန်းခွင်ြျားသို့ သွားရောက်မခင်းြမပုေန် တားမြစ်ထားပပီး၊ အြိန့်ကို ရနာက် 

ပိုင်းတွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရအာက်တိုဘာလ ၂၁ ေက်ရန့အထိ တိုးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ သို့ရသာ်၊ ကိုဗစ် - ၁၉ ကူးစက်ြှုထိန်းချုပ်ေန် 

နှင့် တားဆီးကာကွယ်ေန်အတွက် စက်ရုံြျားနှင့်လုပ်ငန်းခွင်ြျားအတွက် ချြှတ်ထားသည့် လြ်းညွှန်ချက်ြျားနှင့်အညီ၊ 

လိုအပ်သည့်ရဆာင်ေွက်ြှုြျားအားလုံးမပင်ဆင်ရဆာင်ေွက်ထားပပီးမဖစ်ရသာ ေန်ကုန်တိုင်း ရဒသကကီးအတွင်းေှိ မဖတ်၊ ချုပ်၊ 

ထုပ်ပိုးမခင်း (CMP) ြျားရဆာင်ေွက်သည့် စက်ရုံြျားကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရအာက်တိုဘာလ ၁၂ ေက်ရန့ြှ မပန်လည်စတင် 

ဖွင့်လှစ်ေန် အစိုးေက ခွင့်မပုခဲ့ပါသည်။ 

ကပ်ရောဂါကို တုန့်မပန်ရဆာင်ေွက်ောတွင်၊ အစိုးေသည် “ကိုဗစ် - ၁၉ ဆိုင်ော စီးပွားရေးသက်သာရချာင်ချရိေးအစီအစဉ် 

(CERP) ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၇ ေက်ရန့တွင် စတင်ရဆာင်ေွက်ခဲ့ပပီး၊ ယင်း အစီအစဉ်တွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်ြကုန်ြီ ပပီးရမြာက် 

ရအာင်ရဆာင်ေွက်ေြည့်  ကာလတို ေည်ေွယ်ချက်ပန်းတိုင် ၇ ခု ပါေင်ပါသည်။ ဤအစီအစဉ်တွင် ရငွရကကးဆိုင်ောအားရပး

လှုံ့ရဆာ်ြှုအစုစုကိုပံ့ပိုးရပးသည့် အစီအစဉ်ြျားနှင့်အတူ အခွန်အခကင်းလွတ်ခွင့်ြျား၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့် ထိခိုက်ြှု 

ေှိရသာ ကုြ္ပဏီြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး၊ ပူပင် ရသာကဒဏ်ြြှ အဆင်ရမပသက်သာရစြည့်အစီအစဉ်ြျား၊ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု 

မြှင့်တင်မခင်း၊  နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ြှုနှင့် အလုပ်သြားြျား၏ လူြှုကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ြှုြျား ပါေင်ပါသည်။

စီးပွားရေးသက်သာရချာင်ချရိေးဆိုင်ော အစီအစဉ်၏ ေည်ေွယ်ချက်မပည့်စုံရစေန်အတွက် အစိုးေသည် ကိုဗစ် - ၁၉ ၏ ရို

က်ခတ်ြှုဒဏ်အြျားဆုံးခံစားကကုံရတွ့ခဲ့ကကေသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားနှင့် စက်ြှုလုပ်ငန်းြျားကို ပံ့ပိုးကူညီေန် မြန်ြာ 

ကျပ်ရငွ ၁၀၀ ဘီလီယံ ရချးရငွအစီအစဉ် (၁ ောခိုင်နှုန်းအတိုးနှုန်းမဖင့်) ကို ချြှတ်ရဆာင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။ ရနာက်ပိုင်းတွင် 

ေန်ပုံရငွအေွယ်အစားပြာဏသည် မြန်ြာကျပ်ရငွ ၂၀၀ ဘီလီယံအထိ တိုးတက်မြင့်ြားလာခဲ့ပါသည်။ အစကနဦးတွင်၊ 

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်နှင့်ခေီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် အရသးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားသည် ကိုဗစ် - 

၁၉ ကပ်ရောဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှုဒဏ်ကို အြျားဆုံးခံစားကကုံရတွ့ေသည့်အရနအထားတွင်ေှိရကကာင်း အစိုးေက သတ်ြှတ်ရဖာ် 

ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ အစိုးေ၏အရထာက်အပံ့ကို ေေှိေန်အေည်မပည့်ြီြှုစံနှုန်းြျားြှာ အကျ ိုးခံစားခွင့်ေေှိသည့် စက်ရုံသည် 

မပည်တွင်းကုြ္ပဏီတစ်ခုအမဖစ် ြှတ်ပုံတင်ထားမခင်း၊ လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ထံ ထည့်ေင်ရကကးြျားထည့်ေင်ထားမခင်း၊ လုပ်ငန်း 

ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်စွြ်းေှိမခင်း၊ ရချးရငွြျားကို မပန်ဆပ်နိုင်စွြ်းေှိမခင်တို့မဖစ်ပါသည်။ ဤစံနှုန်းြျားရကကာင့်၊ နိုင်ငံမခား 

သားပိုင်အထည်ချုပ်စက်ရုံြျားသည် အစိုးေ၏ ရထာက်ပံ့ြှုကိုေေှိေန် အေည်အချင်းမပည့်ြီမခင်းြေှိပါ။ သို့ရသာ်လည်း၊ 

အစိုးေသည် ေင်ရငွခွန်၊ ကုန်သွယ်ခွန်ရပးရဆာင်မခင်းနှင့် ပို့ကုန်ြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး ၂ ောခိုင်နှုန်းအကျ ိုးအမြတ် ကင်းလွတ် 

17 ကျန်းြာရေးနှင့် အားကစားေန်ကကီးဌာန (၂၀၂၀ ခုနှစ်)



6 အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)

ခွင့်တို့နှင့် ပတ်သက်ပပီး၊ ထိုသတ်ြှတ်ရဖာ်မပထားသည့် ကဏ္ဍ ၃ ေပ်အတွက် ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘတ်ဂျက်နှစ်ကုန်သည်အထိ 

မပင်လွယ်ရမပာင်းလွယ်သည့်အရနအထားကို ခွင့်မပုရပးခဲ့ပါသည်။18

ထို့အမပင်၊ ကျန်းြာရေးနှင့် လူြှု ရေးဆိုင်ော ရဘးကင်းလုံခခုံရေးအကာအကွယ်ြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး စီးပွားရေးနှင့် ေင်းနှီး 

မြှုပ်နှံြှုတို့ကို လှုံ့ရဆာ်ရပးမခင်းအားမဖင့် ကိုဗစ် - ၁၉ ရိုက်ခတ်ြှုဒဏ် ရလျာ့ပါးရစရေးအတွက် အရထာက်အကူရပးေန် 

အမပည်မပည်ဆိုင်ော ရငွရကကးေန်ပုံရငွအဖွဲ့ (IMF) သည် မြန်ြာနိုင်ငံအတွက် အရြေိကန်ရဒါ်လာ ၃၅၆.၅ သန်း အရေးရပါ် 

အကူ အညီရပးေန် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် လက်ခံအတည်မပုခဲ့ပါသည်။ ကိုဗစ် - ၁၉ ဒုတိယလှိုင်းပပီးရနာက်တွင်၊ အမပည် 

မပည်ဆိုင်ောရငွရကကးေန်ပုံရငွအဖွဲ့သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နေါေီလတွင် အရြေိကန်ရဒါ်လာ သန်း ၃၅၀ နှင့်ညီြျှသည် အရေး 

ရပါ် ရငွရကကးပံ့ပိုးြှုအတွက် အတည်မပုရပးခဲ့ပါသည်။19 အမပည်မပည်ဆိုင်ောရငွရကကးေန်ပုံရငွအဖွဲ့၏ ပံ့ပိုးြှုသည် အခွန်ရငွ 

နှင့် ပတ်သက်ပပီး ဆက်လက်မဖစ်ရပါ်ရနရသာ ပူပင်ရသာကဒဏ်ရအာက်တွင် မြင့်ြားသည့်လူြှုရေးဆိုင်ောသုံးစွဲြှုလိုအပ်

ချက်ြျားနှင့်ကာြိရစေန်နှင့် ရငွရကကးအလွန်အကျွသံုံးစွဲေသည့်အရနအထားကို ရလျာ့ပါးရစေန် ေည်ေွယ်ပါသည်။

၂.၂။ ကိုဗစ် - ၁၉ ကူးစက်ပောဂါ မြစ်ပပါ်ပနစဉ်အတွင်း

 ကုန်ထုတ်လုပ်မြန့်မြူးြှုကွင်းဆက်ြျား၏အပမခအပန

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မဖန့်မဖူးြှုကွင်းဆက်၏ ရယဘုယျတည်ဖွဲ့စည်း တည်ရဆာက်ြှုပုံစံကို သိေှိ 

နားလည်မခင်းသည် ကိုဗစ် - ၁၉ ကူးစက်ရောဂါမဖစ်ရပါ်ရနစဉ်အချနိ်ကာလအတွင်း အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ ရိုက်ခတ်ြှု 

ဒဏ်ခံေသည့် အတိုင်းအတာကို သိေှိနားလည်ေန်အတွက် အဓိကမဖစ်ပါသည်။ အေတ်အထည်ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုပုံစံကို 

တန်ဖိုးမြင့် ကွင်းဆက်တစ်ရလျှာက်တွင် အဆင့် ၄ ဆင့် ခွဲမခားနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့ြှာ - မဖတ်၊ ချုပ်၊ ထုပ်ပိုးမခင်း (CMP)၊ ကုန် 

ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ရဆာင်ြှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး တာေန်ေှိမခင်း (FOB/OEM)၊ ြူလဒီဇိုင်းပုံစံကုန်ထုတ်လုပ်ြှု (ODM) နှင့် ြူလ 

ကုန်အြှတ်တံဆိပ် ကုန်ထုတ်လုပ်ြှု (OBM) တို့မဖစ်သည်။20 ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ော တန်ဖိုးမြင့်ကွင်းဆက်ြျားေှိ ဤကုန်ထုတ် 

လုပ်ြှုပုံစံြျားတွင် ရအာက်ပါတို့ပါေင်ပါသည်။

 (၁)  မဖတ်၊ ချုပ်၊ ထုပ်ပိုးမခင်း (CMP) - စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့် အထည်ချုပ်ကုြ္ပဏီသည် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ြှု 

တစ်ခုတည်းကုိသာ အရလးထားအာရံုစုိက်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းရပးသွင်းသူ/ေယ်ယူသူသည် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း 

နှင့်ပတ်သက်ပပီး၊ လိုအပ်သည့်မဖည့်ဆည်းြှုြျား၊ သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့် ဒီဇိုင်းပုံစံြျားကို မဖည့်ဆည်းရဆာင် 

ေွက်ရပးပါသည်။

 (၂)   ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ရဆာင်ြှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး တာေန်ေှိမခင်း (FOB) - ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူသည် ကုန် 

ထုတ်လုပ်ြှုဆိုင်ော လုပ်ရဆာင်ြှုြျားနှင့်အတူ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုအတွက် လိုအပ်သည့် ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းေယ်

ယူေေှိရေးအတွက်လည်း တာေန်ေှိသည်။

 (၃)   ြူလဒီဇိုင်းပုံစံကုန်ထုတ်လုပ်ြှု (ODM) - အထည်ချုပ်ကုြ္ပဏီသည် ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ရဆာင်ရေးနှင့်ပတ် 

သက်ပပီး တာေန်ေှိရုံသာြကဘဲ၊ ကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းပုံစံနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်း ပါေင်ရဆာင်ေွက်သည်။

 (၄)   ြူလကုန်အြှတ်တံဆိပ် ကုန်ထုတ်လုပ်ြှု (OBM) - ဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံသည် တန်ဖိုးမြင့်ကွင်းဆက်ြျား 

၏ ယခင်အဆင့်ြျားအမပင်၊ ကုန်အြှတ်တံဆိပ်နှင့် ရစျးကွက်ေှာရဖွမခင်းဆိုင်ော လုပ်ရဆာင်ြှုြျားနှင့်အကျုံး

ေင်သည်။

18 အြိန့်ရကကာ်မငာစာ အြှတ် (၁/၂၀၂၀)၊၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ်လ ၁၈ ေက်၊ စီြံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်ြှုေန်ကကီးဌန၊ မြန်ြာ
19 အမပည်မပည်ဆိုင်ော ရငွရကကးေန်ပုံရငွအဖွဲ့ (၂၀၂၁ ခုနှစ်)
20 Fernandez-Stark et al. ၂၀၂၁ ခုနှစ်



7မြန်ြာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအပပါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု

ပို့ကုန်ဦးစားရပးစက်ရုံြျားအြျားစုသည် ၎င်းတို့ကို ၎င်းတို့ မဖတ်၊ ချုပ်၊ ထုပ်ပိုးမခင်း လုပ်ရဆာင်သည့် စက်ရုံြျားအရနမဖင့် 

အြျ ိုးအစားသတြ်တှပ်ါသည။်21 မြနြ်ာနိငုင်တံငွေ်ှသိည့စ်ကရ်ုြံျားကဲသ့ို ့မဖစပ်ါသည။်22 သိုရ့သာ၊် အချ ို ့ရသာစကရ်ုြံျားသည ်

မပည်တွင်းရစျးကွက်ကိုသာအဓိကအာရုံစိုက်ပပီး၊ ြူလဒီဇိုင်းပုံစံကုန်ထုတ်လုပ်ြှုအရနမဖင့် လုပ်ရဆာင်ပါသည်။ အရစာပိုင်း 

တွင် ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်းပင်၊ ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းအေင်းအမြစ်ြျားသည် အဓိကအားမဖင့် တရုတ်နိုင်ငံြှမဖစ်ပပီး၊ နိုင်ငံတွင်း 

ြှေေှိသည့် ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းြျားကိုအသုံးမပုြှုသည် အကန့်အသတ်မဖင့်သာေှိပါသည်။ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းအေ၊ မြန်ြာ 

နိုင်ငံေှိ မဖတ်၊ ချုပ်၊ ထုတ်ပိုးမခင်းလုပ်ရဆာင်သည့်စက်ရုံတစ်ရုံသည် ယင်း၏ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းြျား23၏ ၁၀၀ ောခိုင်နှုန်းကို 

မပည်ပသို့တင်ပို့ေပါြည်။ သို့ြဟုတ်ပါက၊ စက်ရုံြျားအရနမဖင့် ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းတင်ပို့ြှုနှင့် မပည်ပပို့ကုန်ြျားအတွက် 

အခွန်ရပးရဆာင်ေန် တာေန်ေှိပါသည်။ စက်ရုံြျားစွာသည် တရုတ်နိုင်ငံြှေေှိသည့် ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းအေင်းအမြစ်ြျားကို 

ြှီခိုအားထားရနကကရသာ်လည်း၊ စက်ရုံြျားတစ်ခုနှင့်တစ်ခုြတူညီကကရသာရကကာင့် ဦးတည်ောရစျးကွက်ြျားသည် ြတူညီ 

ကကပါ။ ဇယား (၁) က ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် တရုတ်၊ ကိုေီးယားနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံြျား၏ ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သည့် 

နိုင်ငံြျားနှင့် တင်ပို့သည့်နိုင်ငံြျား ြတူညီကွဲမပားသည့်အဆင့်တို့ကို ရဖာ်မပထားပါသည်။

ဇယား (၁) စက်ရုံပိုင်ေှင်က မြန်ြာနိုင်ငံတွင်ချုပ်လုပ်သည့် အဝတ်အထည်ြျားကို တင်ပို့သည့်နိုင်ငံြျား

 ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သည့် နိုင်ငံြျား

စက
်ရုံပ

ိုင်ဆ
ိုင်သ

ည
့် န

ိုင်င
ံသ

ား
ြျ

ား

အီးယူ ဂျပန် ကိုေီးယား တရုတ် ယူရက
အရြေိကန်

မပည်ရထာင်စု
အာဆီယံ အမခား

တရုတ် ၁၀၁ ၆၄ ၃၀ ၆၆ ၄ ၂၁ ၇ ၂၅

တရုတ်-ရဟာင်ရကာင် ၃၈ ၁၅ ၁ ၁၃ ၂ ၁၂ ၂ ၂၀

အာဆီယံ ၇ ၃ ၂ ၂ ၂ ၂

ကိုေီးယား ၂၈ ၃၀ ၅၁ ၁၂ ၄  

ဂျပန် ၃ ၁၇ ၄ ၄ ၂  

MC ၄၀ ၄၁ ၂၅ ၁၃ ၇ ၈ ၇ ၇

အမခား ၂၇ ၁၅ ၂ ၅ ၂ ၈ ၄

ဖက်စက် ၁၅ ၁၅ ၁၀ ၃ ၁ ၃ ၃ ၂

ေင်းမြစ် - မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှင်ြျားအသင်း (၂၀၁၉ ခုနှစ်)

ကြ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအမဖစ်ြရကကညာြီအချနိ်တွင် မြန်ြာနိုင်ငံသည် ကိုဗစ် - ၁၉ ကူးစက်ရောဂါပိုး၏ အကျ ိုးသက်ရောက်ြှု 

ကို စတင်ခံစားကကုံရတွ့ခဲေပါသည်။24 ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ေါေီလ ၂၁ ေက်ရန့တွင် မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှင်ြျား 

အသင်းသည ်ကိဗုစ ်- ၁၉ ရောဂါပိုး ကူးစကပ်ျ ံ့နှံြ့ှုရကကာင့ ်တရတုန်ိငုင်ြံ ှကနုက်ကြ်းပစ္စည်းြျား ြလုရံလာကြ်ှုနငှ့ပ်တသ်ကပ်ပီး 

တရုတ်နှင့် ကိုေီးယားအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှင်ြျားအသင်းအဖွဲ့ြျားနှင့်အတူ ပူးတွဲသတင်းစာေှင်းလင်းပွဲ မပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။25 

အချ ို ့ရသာ အထည်ချုပ်စက်ရုံြျားသည် ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းြလုံရလာက်ြှုနှင့်ကကုံရတွ့ခဲ့ကကေပါသည်။ ယင်းအရမခအရန 

21 
22 CESD – just jobs (၂၀၁၈ ခုနှစ်)
23 CESD – just jobs (၂၀၁၈ ခုနှစ်)
24 Global New Light of Myanmar (၂၀၂၀ ခုနှစ်)
25 မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှင်ြျားအသင်းကထုတ်ရေသည် သတင်းလွှာ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ေါေီလ



8 အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)

သည် တရုတ်နိုင်ငံက နယ်စပ်ကုန်သွယ်ြှုကို တားမြစ်ကန့်သတ်ချက်ြျားမပုလုပ်ြှုနှင့် တရုတ်နိုင်ငံြှကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်း

ောတွင် ရနှာင့် ရနှးကကန့်ကကာြှုြျားရကကာင့် စက်ရုံြျားယာယီပိတ်သိြ်းေသည်အထိ မဖစ်ရပါ်ရစခဲ့ပါသည်။26  ဥပြာ၊ ၂၀၂၀ 

ခုနှစ်၊ ဧပပီလတွင် မြန်ြာနိုင်ငံြှ ထေပ်ကားြျားကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ မဖတ်ရကျာ်ေင်ရောက်ခွင့်ြမပုခဲ့ပါ။27 ဤအရမခအရနကို 

ရကျာ်လွှားေန်၊ အစိုးေသည် တရုတ်နိုင်ငံြှ ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းြျား နိုင်ငံတွင်းသို့ မပန်လည်စီးဆင်း ေင်ရောက်ရစေန်အတွက် 

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအသင်းအဖွဲ့ြျားနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံေှိ တရုတ်သံရုံးတို့နှင့် ပူးတွဲအားထုတ်ကကိုးပြ်းရဆာင်ေွက်ြှုြျားကို စတင် 

လုပ်ရဆာင်ခဲ့ပါသည်။28 တရုတ်နိုင်ငံ၏ အရကာက်အခွန်ဌာန၏ အချက်အလက်ြျားအေ၊ တရုတ်နိုင်ငံြှ မြန်ြာနိုင်ငံသို့ 

တင်ပို့သည့် အထည်ချုပ်ကုန်ထုတ်လုပ်ြှု ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းတင်ပို့ြှုသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နှစ်ကုန်ပိုင်း ၂ လအချနိ်ကာလ 

နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ေါေီလနှင့် ဇန်နေါေီလတွင် ၃၀ ောခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားခဲ့ပါသည် (ပုံ - ၁) ကို 

ကကည့်ပါ။ တစ်ဖန်၊ မြန်ြာနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးေန်ကကီးဌာန၏ အချက်အလက်ြျားအေ၊ မြန်ြာနိုင်ငံေှိ မဖတ်၊ ချုပ်၊ ထုပ်ပိုး 

မခင်းလုပ်ငန်းြျား ရဆာင်ေွက်ြှု29အတွက် ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းတင်သွင်းြှုသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ယခင်နှစ်အလားတူအချနိ်

ကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၁၉ ောခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ သို့ရသာ်လည်း၊ ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းြလုံရလာက်ြှုကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ 

ြတ်လတွင် ထိန်းချုပ်ခဲ့ပါသည်။30

ပုံ (၁) -   မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အဝတ်အထည်ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုအတွက် တရုတ်နိုင်ငံြှ ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းတင်သွင်းြှု (၂၀၁၉ 
ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ - ဒီဇင်ဘာ ြှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ် - ဧပပီအထိ)

ေင်းမြစ် - တရုတ်နိုင်ငံအရကာက်ခွန်ဌာန၏ အချက်အလက်ြျား (၂၀၂၀ ခုနှစ်)

တစ်ချ ို ့ရသာနိုင်ငံတကာ အေတ်အထည်ကုန်အြှတ်တံဆိပ်ြျား/ကုန်ပစ္စည်းအေယ်ရတာ်ြျားက ကုန်ပစ္စည်းအြှာစာြျား 

ကို ပယ်ဖျက်မခင်း သို့ြဟုတ် ဆိုင်းငံ့မခင်းြျားကို ြည်ကဲ့သို့လုပ်ရဆာင်ရကကာင်း ေည်ညွှန်းရဖာ်မပထားပပီး၊ အချ ို ့ရသာကိစ္စ 

ေပ်ြျားတွင် ကကီးြားသည့်မဖစ်ေပ်ကို ကိုးကားရဖာ်မပထားပါသည်။31 မြန်ြာနိုင်ငံသည် ဤအရမခအရနြျ ိုးနှင့် ကင်းလွတ်မခင်း 

26 ရဟြန်မပည့်နှင့်ရဇာ်ေဲရသွး (၂၀၂၀ ခုနှစ်)
27 Bharat (၂၀၂၀ ခုနှစ်
28 Global New Light of Myanmar (၂၀၂၀ ခုနှစ်)
29 မဖတ်၊ ချုပ်၊ ထုပ်ပိုးမခင်းလုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ြှုြျားအတွက် ကုန်ပစ္စည်းအပ်နှံြှု။ မဖတ်၊ ချုပ်၊ ထုပ်ပိုးမခင်းလုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ြှုသည် အထည်ချုပ်ကဏ္ဍထက် 

ရကျာ်လွန်ပပီး အကျုံးေင်ပါသည်။ သို့ောတွင် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍသည်အမြင့်ြားဆုံးကို ပါေင်ရဆာင်ေွက်ရပးပါသည်။
30 မြန်ြာတိုင်း(စ်) သတင်းစာ (၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ်လ)။ ဥရောပသြဂ္ဂ (အီးယူ) က ကုန်အြှာစာြျားကို ပယ်ဖျက်လိုက်မခင်း ရကကာင့် မြန်ြာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအတွက် 

ပို၍ ဒုက္ခမဖစ်ရပါ်ရစပါသည်။
31 McNamara, 2020 and Bloomer, 2020.
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Ministry of Commerce trade data, imports of raw materials for CMP operations29 in Myanmar decreased by 19 

percent in 2020 compared to the same period in the previous year. However, the shortage of raw materials was 

under control by March 2020.30   

 

Figure 1: Imports of raw materials from China for garment manufacturing in Myanmar (Nov-Dec 2019 to 
Mar-Apr 2020) 

  
 Source: Chinese Custom database (2020) 

 

Reports have cited how some international apparel brands/buyers cancelled or suspended orders, and, in some 

cases invoked force majeure.31  Myanmar was not immune from this situation.32  Due to the spread of COVID-

19 and the decrease in demand at export destinations, the garment factories in Myanmar experienced even 

bigger challenges of declining orders from buyers in the EU, US, and Japan. According to MGMA, orders for 

winter clothes in August 2020 were only 25 percent of previous orders in 201933 and at the time, there were no 

orders. Other estimates from MGMA referred to a 50 percent decline in demand in July 202034.  

 

Among export destination countries, the EU and Japan represented 75 percent of Myanmar’s garment exports 

in 2019.35  Due to lack of data, it is difficult to estimate changes in trade patterns with all trading partners. 

However, Figure 2 provides a clear picture of the changes of exports by selected countries before COVID-19 

period and during COVID-19 in 2020. It indicates that different countries have different fluctuation patterns. 

 
29 Consignments of goods for CMP operations. CMP operation cover more than garment sector, however, garment sector contribute the 
highest.  
30 Myanmar Times (March 2020): More woes for Myanmar garment industry as EU cancels orders  
31 McNamara, 2020 and Bloomer, 2020.   
32 Lin M.Z et al, 2020. Impact of COVID-19 on the Garment Sector in Myanmar: Assessing the Income Loss of Garment Workers  and Myanmar 
Times (March 2020) 
33 U Kya Win vice-chairman of MGMA quoted by the Irrawaddy 1st September 2020 
34 Retrieved from https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmars-garment-sector-facing-implosion-orders-slump-covid-19.html  
35 Lin M.Z et al, 2020. Impact of COVID-19 on the Garment Sector in Myanmar: Assessing the Income Loss of Garment Workers 
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9မြန်ြာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအပပါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု

ြေှိခဲ့ပါ။32 ကိုဗစ် - ၁၉ ကူးစက်ရောဂါ ပျ ံ့နှံ့ြှုနှင့် ပို့ကုန်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံြျားြှ ေယ်လိုအားကျဆင်းြှုတို့ရကကာင့် မြန်ြာနိုင်ငံေှိ 

အထည်ချုပ်စက်ရုံြျားသည် ဥရောပသြဂ္ဂ၊ အရြေိကန်မပည်ရထာင်စုနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံြျားေှိ ကုန်ပစ္စည်း အေယ်ရတာ်ြျားထံြှ 

ကုန်အြှာစာြျား ကျဆင်းလာမခင်း၏ ပိုြိုကကီးြားရသာ စိန်ရခါ်ြှုြျားနှင့် ေင်ဆိုင် ကကုံရတွ့ခဲ့ကကေပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှင်ြျားအသင်း၏အဆိုအေ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် ရဆာင်းောသီအေတ်အထည်ြှာယူြှုြျား

သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်33တွင် ယခင်ြှာယူသည့် ပြာဏ၏ ၂၅ ောခိုင်နှုန်းသာေှိခဲ့ပပီး၊ ထိုအချနိ်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအြှာစာြျား 

ြေေှိခဲ့ပါ။ မြန်ြာနိုင်ငံအထည် ချုပ်လုပ်ငန်းေှင်ြျားအသင်း၏ အမခားရသာခန့်ြှန်းချက်ြျားက ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် 

ေယ်လိုအား ၅၀ ောခိုင်နှုန်းကျဆင်းရကကာင်းကို ေည်ညွှန်းရဖာ်မပထားပါသည်။34

ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သည့် နိုင်ငံြျားအနက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်35တွင် ဥရောပသြဂ္ဂနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့သည် မြန်ြာ့အထည်ချုပ် 

ပို့ကုန်ပစ္စည်းြျား၏ ၇၅ ောခိုင်နှုန်းကို ကိုယ်စားမပုပါသည်။ အချက်အလက်ြျားြေှိမခင်းရကကာင့် ကုန်သွယ်ြှုြိတ်ဖက်ြျား 

အားလုံးနှင့် ကုန်သွယ်ြှုပုံစံရမပာင်းလဲြှုြျားကို ခန့်ြှန်းေန် ခက်ခဲပါသည်။ သို့ောတွင်၊ ပုံ (၂) သည် ကိုဗစ် - ၁၉ ြမဖစ်ပွား 

ြီနှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ကိုဗစ် - ၁၉ မဖစ်ပွားစဉ်အချနိ်အတွင်း ရေွးချယ်ထားသည့်နိုင်ငံြျားမဖင့် ပို့ကုန်အရနအထားရမပာင်းလဲ 

ြှုြျားကို ေှင်းလင်းစွာမြင်ရတွ့နိုင်ေန် ရဖာ်မပထားပါသည်။ ယင်းက ြတူညီရသာနိုင်ငံြျားတွင် ြတူညီရသာရမပာင်းလဲြှု 

ေှိသည့် ပုံစံြျားေှိရကကာင်းညွှန်မပရနပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်36တွင် တရုတ်မပည်တွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ပျ ံ့နှံ့ြှုစတင်ခဲ့သည့် အချနိ် 

ကတည်းကစပပီး၊ ဂျပန်နိုင်ငံအတွက် အေတ်အထည်တင်ပို့ြှုတန်ဖိုး (၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရြလ) နှင့် ဥရောပသြဂ္ဂနှင့် အရြေိကန် 

မပည်ရထာင်စုအတွက် အေတ်အထည်တင်ပို့ြှုတန်ဖိုး (၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ) ြျားကို ၎င်းတို့၏ အနိြ့်ဆုံးအဆင့်တွင် 

ြှတ်တြ်းတင်ထားပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၏ ပထြနှစ်ေက် (ဇန်နေါေီလ ြှ ဇွန်လအထိ) တွင် မြန်ြာနိုင်ငံြှ ဥရောပသြဂ္ဂသို့ 

အေတ်အထည်တင်ပို့ြှုသည် ၇၁ ောခိုင်နှုန်း၊ အရြေိကန်မပည်ရထာင်စုသို့ တင်ပို့ြှုသည် ၅၆ ောခိုင်နှုန်းနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ 

တင်ပို့ြှုသည် ၄၈ ောခိုင်နှုန်း အသီးသီးကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ သို့ရသာ်၊ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အေတ်အထည် တင်ပို့ြှုသည် ၂၀၂၀ 

ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လြှစ၍ အဆိုးဘက်ြှ အရကာင်းဘက်သို့ မပန်လည်ဦးတည်လာခဲ့ပါသည်။ အမခားတစ်ဖက်တွင်၊ မြန်ြာနိုင်ငံြှ 

အရြေိကန်မပည်ရထာင်စုသို့ အေတ်အထည်တင်ပို့ြှုသည် ရအာက်တိုဘာလတွင် ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၅ ောခိုင်နှုန်း 

နီးပါးမြင့်တက်ခဲ့ပါသည်။  

32 Lin M.Z et al, 2020. မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအရပါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ကူးစက်ရောဂါ၏ရိုက်ခတ်ြှု၊ အထည်ချုပ်အလုပ်သြားြျား၏ ေင်ရငွဆုံးရှုံး 
ြှုကို အကဲမဖတ်ဆန်းစစ်မခင်း၊ မြန်ြာတိုင်း(စ်) (၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ်လ)။

33 ဦးရကျာ်ေင်၊ ဒုဥက္ကဌ၊ မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှင်ြျားအသင်း၊ ဧောေတီသတင်းဌာနက ကိုးကားရဖာ်မပသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ေက်။
34 https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmars-garment-sector-facing-implosion-orders-slump-covid-19.html ြှ ထုတ်နှုတ်ထားပါသည်။
35 Lin M.Z et al, 2020. မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအရပါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ကူးစက်ရောဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု၊ အထည်ချုပ်အလုပ်သြားြျား၏ေင်ရငွဆုံးရှုံး

ြှုကို ဆန်းစစ်မခင်း။
36 ကြ္ဘာ့ကျန်းြာရေးအဖွဲ့ (၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ)၊ https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200423-si-

trep-94-covid-19.pdf#:~:text=The%20first%20human%20cases%20of,%20in%20December%202019.

https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmars-garment-sector-facing-implosion-orders-slump-covid-19.html
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200423-sitrep-94-covid-19.pdf#:~:text=The%20first%20human%20cases%20of,%20in%20December%202019
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200423-sitrep-94-covid-19.pdf#:~:text=The%20first%20human%20cases%20of,%20in%20December%202019


10 အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)

ပုံ (၂) -  မြန်ြာနိုင်ငံြှ ချုပ်လုပ်သည့် အဝတ်အထည်ြျားတင်ပို့ြှု

   (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လြှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ပအာက်တိုဘာလအထိ

 

ေင်းမြစ် - ကုလသြဂ္ဂ၏ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ြှုဆိုင်ော အချက်အလက်ကိန်းဂဏန်းြျား (၂၀၂၁ ခုနှစ်)၊ HS Code 61 

and 62

၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်၊ အိုင်အယ်(လ်)အို၏ ရလ့လာြှုတစ်ေပ်က တင်းကျပ်သည့်ထိန်းချုပ်ြှုဆိုင်ော ရဆာင်ေွက်ြှုြျားသည် သုံးစွဲ 

သူေယ်လိုအားရလျာ့နည်းရစမခင်းနှင့် အလုပ်သြားြျားအတွက် ေင်ရငွအဆင့်ြျားရလျာ့နည်းရစမခင်းကို မဖစ်ရပါ်ရစခဲ့ 

ရကကာင်း ြီးရြာင်းထိုးမပထားပါသည်။37 မြန်ြာနိုင်ငံေှိ အထည်ချုပ်စက်ရုံြျားနှင့် အလုပ်သြားြျားသည် ကိုဗစ် - ၁၉ ကာလ 

အတွင်းတွင် ကုန်ထုတ်လုပ်မဖန့်မဖူးြှုကွင်းဆက်ြျားအတွက် အရနှာင့်အယှက်မဖစ်ရပါ်ြှုြျားနှင့် အေင်အထွက်အသွား 

အလာ ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မခင်းဆိုင်ော ရဆာင်ေွက်ြှုြျားရကကာင့် ဒုက္ခဆင်းေဲခံစားကကုံရတွ့ခဲ့ကကေပါသည်။38 တစ်ချနိ်တည်း 

ြှာပင်၊ အလုပ်သြားြျား၏ ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် အြျားမပည်သူတို့၏ ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းြှု ရသချာရစ 

မခင်းသည် တုန့်မပန်ရဆာင်ေွက်ြှုဆိုင်ောြူေါဒြျား၏ ရေှ့ဆုံးတွင်ေှိရနပပီး၊ အေင်အထွက်အသွားအလာ ကန့်သတ်ပိတ်ပင် 

မခင်းဆိုင်ော ရဆာင်ေွက်ြှုြျားသည် ကနဦးရဆာင်ေွက်ခဲ့သည့် အဓိကနည်းလြ်းြျားထဲြှ တစ်ခုမဖစ်ပါသည်။ အစိုးေသည် 

၂၀၂၀ ခုနှစ် တစ်နှစ်လုံး အေင်အထွက်အသွားအလာကန့်သတ်ပိတ်ပင်မခင်းဆိုင်ော ရဆာင်ေွက်ြှုြျားစွာကို စည်းကကပ်ခဲ့ပပီး၊ 

မြန်ြာနိုင်ငံသည် အာဆီယံရဒသတွင် အမခားရသာအိြ်နီးချင်းနိုင်ငံြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အတင်းကျပ်ဆုံးရသာ ရဆာင် 

ေွက်ြှုအချ ို ့ေှိပါသည်။

ကိုဗစ် - ၁၉ ပထြလှိုင်းမဖစ်ရပါ်သည့် ကာလအတွင်း၊ အစိုးေသည်တစ်နိုင်ငံလုံးကို ြိြိတို့အိြ်တွင်ရနထိုင်ကကေန် အြိန့် 

ထုတ်မပန်ခဲ့ပပီး၊ အထည်ချုပ်စက်ရုံြျားကိုလည်း ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၀ ေက်ြှ ရြလ ၁၅ ေက်အထိ39 သက်ဆိုင်ော 

အာဏာပိုင်ြျား (ကျန်းြာရေးနှင့် အားကစားေန်ကကီးဌာန၊ အလုပ်သြား၊ လူေင်ြှုကကီးကကပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားေန်ကကီး 

ဌာနနှင့် ရဒသဆိုင်ော အစိုးေြျားကဲ့သို့ရသာ) ၏ ကိုဗစ် - ၁၉ စစ်ရဆးရေးြှုြျား လုပ်ရဆာင်ေန် ညွှန်ကကားခဲ့ပါသည်။ စက်ရုံ 

ြျားအရနမဖင့် အြျ ိုးအစား ခွဲမခားသတ်ြှတ်ချက် အဆင့် (က) ေေှိပါက၊ လုပ်ငန်းမပန်လည်လည်ပတ်ေန် ခွင့်မပုခဲ့ပါသည်။40 

37 အိုင်အယ်(လ်)အို (၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရအာက်တိုဘာလ)
38 ILO-CESD (၂၀၂၀ ခုနှစ်)
39 ဧပပီလ ၁၉ ေက်ရန့တွင်ထုတ်မပန်သည့် အလုပ်သြား၊ လူေင်ြှုကကီးကကပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားေန်ကကီးဌာန၏ အြိန့်ရကကာမငာစာ။
40 ကျန်းြာရေးနှင့် အားကစားေန်ကကီးဌာနက အကဲမဖတ်ဆန်းစစ်သည့် ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးဆိုင်ော အြှတ်ြျား
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Since the beginning of the COVID-19 outbreak in China in January 202036, the garment export value for Japan 

(May 2020) and for the EU and USA (June 2020) were recorded at their lowest level. In the first half of 2020 

(January to June), Myanmar’s garment exports were down by 71 percent for the EU, 56 percent for USA and 48 

percent for Japan, respectively. However, Myanmar’s garment exports rebounded again from July 2020. On the 

other hand, Myanmar’s garment exports to USA rose in October year-on-year by almost 25 percent.   

Figure 2: Myanmar apparel and clothing exports (August 2019 – October 2020) 

 
Source: UN Comtrade, 2021.  HS code 61 and 62. 

 

An ILO study in 2020 highlighted that stringent lockdown measures have contributed to lower consumer 

demand and lower income levels for workers.37  Garment factories and workers in Myanmar also suffered during 

the COVID-19 period because of supply chain disruptions and lockdown measures.38  At the same time, ensuring 

workers' safety and general population was at the forefront of response policies and lockdown measures was 

one of the primary tools initiated. The Government imposed a number of lockdown measures throughout 2020 

and Myanmar had some of the most stringent measures compared neighbouring countries in ASEAN region.      

 

During the first wave of COVID-19, the Government ordered a nationwide stay-at-home order and instructed all 

garment factories to carry out COVID-19 inspections by the concerned authorities (such as MOHS, MOLIP and 

Regional governments) from April 20 to May 15 2020. 39 Factories were allowed to resume operations if they 

 
36 WHO (April 2020). https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200423-sitrep-94-covid-
19.pdf#:~:text=The%20first%20human%20cases%20of,%2C%20in%20December%202019. 
37 ILO (October 2020). 
38 ILO-CESD (2020) 
39 Notification letter of Ministry of Labour, Immigration and Population on 19th April.   
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11မြန်ြာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအပပါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု

သို့ြဟုတ်ပါက၊ စက်ရုံအရနမဖင့် ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားေန်ကကီးဌာန၏ ကိုဗစ် - ၁၉ လြ်းညွှန်ချက်ြျားနှင့်ကိုက်ညီ

ေန် ပူးတွဲစစ်ရဆးရေးအဖွဲ့၏ ညွှန်ကကားချက်ြျားကို လိုက်နာေြည်မဖစ်ပါသည်။ ကိုဗစ် - ၁၉ ဒုတိယလှိုင်းမဖစ်ရပါ်သည့် 

ကာလအတွင်း ရောဂါကူးစက်ခံေသူအရေအတွက် မြင့်ြားြှုရကကာင့် အစိုးေက ေန်ကုန်တိုင်းရဒသကကီး၊ ဧောေတီတိုင်း ရဒသ 

ကကီးေှိ အချ ို ့ရသာပြို့နယ်ြျားနှင့် ြန္တရလးတိုင်းရဒသကကီးေှိ စက်ရုံြျားကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ေက်ြှ 

ရအာက်တိုဘာလ ၇ ေက်အထိ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြှုေပ်ဆိုင်းထားေန် ညွှန်ကကားခဲ့ပါသည်။ ဤညွှန်ကကားချက်သည် 

ရနာက်ပိုင်းတွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရအာက်တိုဘာလ ၂၁ ေက်ရန့အထိ တိုးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ အလုပ်ေှင်အချ ို ့က စက်ရုံပိတ်သည့် 

အာဏာသက်ေင်ြှုသည် နိုင်ငံမခားြှကုန်ေယ်ယူြှု ပျယ်ဖျက်ကကပပီး၊ ယင်းသို့ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှုြျားကို အမခားနိုင် ငံြျားြှ 

ရမပာင်းလဲြှာယူမခင်းရကကာင့်မဖစ်ရကကာင်း ရဖာ်မပကကပါသည်။41 ယူရကနိုင်ငံ၏ ေန်ပုံရငွပံ့ပိုးြှုမဖင့် လုပ်ရဆာင်သည့် Dana 

Facility ၏ ရလ့လာြှုက နိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံြျားသည် အစိုးေ၏ အရထာက်အပံ့ကိုေေှိကကရသာ်လည်း နိုင်ငံမခားသား 

ပိုင် စက်ရုံြျားထက် ကိုဗစ် - ၁၉ ၏ ရိုက်ခတ်ြှုဒဏ်ကို ပိုြိုခံကကေပါသည်။ ဤရလ့လာြှုသည် မြန်ြာ့အထည်ချုပ် စက်ြှု 

လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို ရယဘုယျပုံစံမဖင့် ရလ့လာခဲ့မခင်းမဖစ်ပါသည်။42 ထို့အမပင်၊ အေင်းအနှီးနှင့် အြျ ိုးြျ ိုးရသာ နိုင်ငံ 

တကာကုန်အေယ်ရတာ်ြျားထံ လက်လှြ်းြီနိုင်ြှုြေှိမခင်းသည် နိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံြျား၏ အဓိကစိန်ရခါ်ြှုမဖစ်ပါသည်။   

၂.၃။ လူြှုကာကွယ်ပစာင့်ပေှာက်ပေး

ဆက်လက်ရဖာ်မပြည့် အပိုင်းသည် ကိုဗစ် - ၁၉ ကာလအတွင်း မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးဆိုင်ောအခန်း 

ကဏ္ဍနှင့် လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏အခန်းကဏ္ဍတို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး ရဆွးရနွးရဖာ်မပသွားြည် မဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း 

နှင့် လုပ်ငန်းခွင်မပင်ပတွင် အလုပ်သြားြျား၏ ကျန်းြာရေးနှင့် ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးရသချာရစမခင်းသည် အသက် 

ရြွးြှုနှင့် ကုန်ထုတ်စွြ်းအားအတွက် ြေှိြမဖစ်လိုအပ်ပါသည် (အိုင်အယ်(လ်)အို၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)။43 အလုပ်သြားြျားအတွက် 

ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းပပီး လုံခခုံစိတ်ချေသည့်လုပ်ငန်းခွင်ြျားအမဖစ်သို့ မြှင့်တင်ရဆာင်ေွက်မခင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ ထိရောက် 

ြှုနှင့် ကုန်ထုတ်စွြ်းအားကို မြှင့်တင်မခင်းြျားလုပ်ရဆာင်ေန်၊ မပည်ရထာင်စုမြန်ြာနိုင်ငံ၏ လွှတ်ရတာ်က ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ 

ြတ်လ ၁၅ ေက်ရန့တွင် လုပ်ငန်းခွင်ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးဆိုင်ော ဥပ ရဒကို သတ်ြှတ်မပဌာန်းခဲ့ပါ 

သည်။ သို့ောတွင်၊ ယင်းဥပရဒ၏ အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်သည့် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားထွက်ရပါ်လာမခင်းြေှိ

ရသးရသာရကကာင့် ယင်းဥပ ရဒကို ရကကညာပပီးမခင်းြေှိရသးပါ။

ဥပရဒအာဏာသက်ေင်ရသာအခါတွင် စက်ြှုလုပ်ငန်း/စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအြျ ိုးအစား ၁၈ ြျ ိုးအတွက် ကျင့်သုံးသွားြည် 

မဖစ်ပါသည်။ ယင်းဥပ ရဒသည် မပည်ပကုြ္ပဏီြျားနှင့် မပည်တွင်းကုြ္ပဏီြျား၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်မဖစ်ရစ၊ နိုင်ငံရတာ်ပိုင်မဖစ်ရစ 

သက်ဆိုင်ပါသည်။ စက်ရုံသည် အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သြားဥပ ရဒ စစ်ရဆးရေးဦးစီးဌာန (FGLLID) တွင် ြှတ်ပုံတင်ေြည် မဖစ် 

ရကကာင်း ဥပ ရဒက သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။ အလုပေ်ှင်သည် လုပ်ငန်းခွငရ်ဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေး 

ဆိုင်ော တာေန်ြျားရဆာင်ေွက်ေန်အတွက် လုပ်ငန်းခွင်ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးဆိုင်ောရကာ်ြတီ 

ဖွဲ့စည်းေန် တာေန်ခံတစ်ဦးကို ခန့်အပ်ေန်တာေန်ေှိပပီး၊ လုပ်ငန်းခွင်ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးဆိုင်ော 

စည်း ြျဉ်းစည်းကြ်းြျား လိုက်နာေန်၊ တစ်ကိုယ်ေည်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းြျားကို စနစ်တကျအသုံးမပုေန်နှင့် လုပ်ငန်းခွင် 

ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးဆိုင်ော အရမခအရနြျား44အရပါ် အပျက်သရဘာရဆာင်သည့် သက်ရောက်ြှု 

ြှန်သြျှနှင့်ပတ်သက်ပပီး တာေန်ခံထံအစီေင်ခံ တင်မပေန်ကဲ့သို့ရသာ အလုပ်သြားြျား၏ တာေန်ြျားကို သတ်ြှတ်မပဌာန်း 

ရပးပါသည်။

41 ရအာင်ရဖကကည်စိုးနှင့် ရသာြတ်ကင်း (၂၀၂၀ ခုနှစ်)
42 ILO – CESD, EU - CESD
43 အိုင်အယ်(လ်)အို (၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုေင်ဘာလ)
44 International SOS Foundation. (n.d).



12 အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် လူြှုဖူလုံရေးကို လူြှုဖူလုံရေးဥပရဒ (၂၀၁၂) အေ ထိန်းချုပ်ထားပပီး၊ လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့သည် အရကာင် အထ

ည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်သည့်အဖွဲ့မဖစ်ကာ၊ လူြှုဖူလုံရေးအစီအစည်ြျားအား စီြံရဆာင်ေွက်ြှုကို ကကီးကကပ်ရဆင်ေွက်ပါ သည်။ 

လူြှုဖူလုံရေးဥပ ရဒ (၂၀၁၂) တွင် အစီအစဉ် ၆ ခုကို ေည်ညွှန်းရဖာ်မပထားြှုပါေင်ပါသည်။45  လူြှုဖူလုံရေးဥပ ရဒ (၂၀၁၂) 

တွင် အလုပ်လက်ြဲ့ဆိုင်ောအာြခံ အစီအစဉ်ပါေှိရသာ်လည်း၊ ယင်းသည် သက်ေင်မခင်းြေှိပါ။ ဥပရဒအေ သက်ေင်ြှုေှိသည့် 

အစီအစဉ်ြျားြှာ ကျန်းြာရေးနှင့်လူြှုရေးအာြခံနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ဒဏ်ောေေှိြှုဆိုင်ော အစီအစဉ်ြျားမဖစ်ပါသည်။ 

လူြှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်တွင် အလုပ်သြားြျား၏ပါေင်ြှုြှာ ကျန်းြာ ရေးနှင့် လူြှုရစာင့် ရေှာက်ရေးအတွက် အလုပ်ေှင်က 

၂ ောခိုင်နှုန်းထည့်ေင်ပပီး၊ အလုပ်သြားက လစဉ် ၂ ောခိုင်နှုန်းထည့်ေင်ကာ၊ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ဒဏ်ောေေှိြှု အစီအစဉ်46 

အတွက် ၁ ောခိုင်နှုန်းထည့်ေင်မခင်းမဖစ်ပါသည်။ ကိုဗစ် - ၁၉ ဆိုင်ော စီးပွားရေးသက်သာရချာင်ချရိေးအစီအစဉ်တွင် ရဖာ်မပ 

ထားသည့်အတိုင်း၊ ကိုဗစ် - ၁၉ ရကကာင့် လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့သည် ယင်း၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားကို ရလျာ့ရပါ့ရပးပပီး၊ 

ကိုဗစ် - ၁၉ ရကကာင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား အခက်အခဲြျားနှင့် ကကုံရတွ့ေမခင်းရကကာင့် ရပးရငွြျားကို ၃ လ ရေှေ့ဆိုင်းေန် 

အလုပ်ေှင်ြျား၊ အလုပ်သြားြျားကို ခွင့်မပုရပးခဲ့ပါသည်။47 ထို့အမပင်၊ အလုပ်လက်ြဲ့မဖစ်ရသာ အလုပ်သြားအတွက် 

ကျန်းြာရေးအကျ ိုး ခံစားခွင့်ကာလကို အလုပ်လက်ြဲ့မဖစ်သည့်ရန့ြှစ၍ ၆ လ အချနိ်ကာလကို တစ်နှစ်အထိ တိုးမြှင့်ရပးခဲ့ 

ပါသည်။48  EU – CESD (၂၀၂၀ ခုနှစ်) သုရတသနစစ်တြ်းက အာြခံထားေှိသည့် အထည်အလိပ်နှင့်  အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း 

အလုပ်သြားြျားအနက်၊ အြျ ိုးသြီးအလုပ်သြားြျားသည်ပို၍ ပုဂ္ဂလိကရဆးခန်းြျား/ရဆးရုံြျားသို့ သွားရောက်မပသ 

ကကပါသည်။ အရကကာင်းြှာ၊ ယင်းရဆးရုံရဆးခန်းြျားနှင့် အဆင့်တူရနောြျားသို့ သွားရောက်မခင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ြည်ဆို 

ပါက၊ ယင်းရဆးရုံရဆးခန်းြျားသည် ပို၍လက်လှြ်းြီရသာရကကာင့် မဖစ်ပါသည်။49

အရစာပိုင်းတွင် ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်းပင်၊ ကျန်းြာရေးနှင့် အားကစားေန်ကကီးဌာနသည် ကိုဗစ် - ၁၉ လြ်းညွှန်ချက်ြျား 

နှင့်အညီ စစ်ရဆးြှုြျားမပုလုပ်ေန်အတွက် စက်ရုံြျား/လုပ်ငန်းခွင်ြျားကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၀ ေက်ရန့ြှ ရြလ ၁၅ 

ေက်အထိ ယာယီပိတ်ထားေန် အြိန့်ထုတ်မပန်ခဲ့ပါသည်။ ေလဒ်အရနမဖင့် အလုပ်သြား၊ လူေင်ြှုကကီးကကပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့ 

အင်အားေန်ကကီးဌာနက အာြခံထားေှိရသာ အလုပ်သြားြျားသည် စက်ရုံပိတ်သည့် အချနိ်ကာလအတွက် ယင်းကာလ 

နှင့်ကိုက်ညီရသာ ၎င်းတို့ လုပ်ခလစာ၏ ၄၀ ောခိုင်နှုန်းေေှိေန် အကျုံးေင်သည်ဟု ရကကညာခဲ့ပါသည်။50 သို့ောတွင်၊ လုပ်

ထုံးလုပ်နည်းကကန့်ကကာြှုရကကာင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍေှိ အာြခံထားေှိရသာ အလုပ်သြား ၅၃ ောခိုင်နှုန်းသည် ၄၀ 

ောခိုင်နှုန်းမဖစ်ရသာ လုပ်ခလစာရလျာ်ရကကးကို ြေေှိခဲ့ကကဘဲ၊ သုရတသနမပုလုပ်သည့်အချနိ်တွင် စက်ရုံြျားမပန်လည်ဖွင့်

လှစ်ခဲ့သည်ြှာ ၂ လ ကကာမြင့်ခဲ့ပပီမဖစ်ပါသည်။51 ထို့အမပင်၊ ကိုဗစ် - ၁၉ ဒုတိယလှိုင်းမဖစ်ရပါ်သည့်အချနိ်အတွင်း၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ 

စက်တင်ဘာလ ၂၄ ေက် ရန့တွင် အလုပ်သြား၊ လူေင်ြှုကကီးကကပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားေန်ကကီးဌာနက ေန်ကုန်၊ ပဲခူး၊ 

ရြာ်လပြိုင် စသည်တို့ကဲ့သို့ရသာ ြိြိတို့အိြ်တွင်ရနထိုင်ကကေန် အြိန့်ထုတ်မပန်ထားသည့် ပြို့နယ်ြျားတွင်တည်ေှိသည့် 

စက်ရုံြျားတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကကရသာ အာြခံထားေှိသည့် အလုပ်သြားြျားအတွက် လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့က ၄၀ ောခိုင် 

နှုန်းရထာက်ပံ့ရကကာင်း ရကကညာခဲ့ပါသည်။ ၄၀ ောခိုင်နှုန်းမဖစ်ရသာ လုပ်ခလစာရလျာ်ရကကးကို တွက်ချက်ောတွင် လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းကို ေှင်းလင်းလွယ်ကူရစေန်အတွက် စက်ရုံပိတ်သည့် ေက်ကို အရမခခံပပီးတွက်ချက်မခင်းြဟုတ်ဘဲ၊ လ အရပါ် 

တွင် အရမခခံပပီးတွက်ချက်ခဲ့ပါသည်။

45 Tessier, Lou and Mi Win Thidar (2014)
46 Lin & Ngwenya, (2020a)
47 Tilleke & Gibbins (31 March 2020)
48 Fair Wear (2020)
49 EU – CESD အလုပ်သြားြျားနှင့်ဆိုင်သည့်သုရတသနအချက်အလက်ြျား (၂၀၂၀ ခုနှစ်)
50 Eurocham Myanmar (28 April 2020)
51 ILO-CESD (၂၀၂၀ ခုနှစ်)၊ ေင်ရငွဆုံးရှုံးြှုရလ့လာမခင်း 



13မြန်ြာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအပပါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နေါေီလ ၂၈ ေက်ြှစ၍၊ စက်ရုံြျားနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားြှ အလုပ်သြားရပါင်း ၁၃၉၆၇၃၄ ဦးသည် 

ြှတ်ပုံတင်ခဲ့ကကပပီး၊ လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့သို့ ထည့်ေင်ရကကးြျားထည့်ေင်ခဲ့ကကပါသည်။52 ILO - CESD (၂၀၂၀ ခုနှစ်) ရလ့လာြှု 

အေ၊ သုရတသနလုပ်ရဆာင်ောတွင် တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျားထဲြှ ၁၆ ောခိုင်နှုန်းသည် လူြှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်၏ အဖွဲ့ေင် 

ြျားြဟုတ်ကကပါ။ ထိုနည်းတူစွာ၊ အမခားရလ့လာြှုတစ်ခုမဖစ်သည့် EU - CESD (၂၀၂၀ ခုနှစ်) သုရတသနစစ်တြ်းက 

အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ေှိသည့် အထည်ချုပ်အလုပ်သြား ၈၄ ောခိုင်နှုန်းသည် လူြှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်တွင် ပါေင်သူြျား 

မဖစ်ရကကာင်း အစီေင်ခံရဖာ်မပထားပါသည်။ သို့ောတွင်၊ အထည်ချုပ်အလုပ်သြားြျားစွာသည် လူြှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်တွင် 

ပါေင်ြှုြေှိရသးသည့်အရနအထားတွင် ေှိရနဆဲမဖစ်မခင်းရကကာင့် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါမဖစ်ရပါ်ရနချနိ်အတွင်း လူြှုဖူလုံ 

ရေးအဖွဲ့က ရထာက်ပံ့သည့် ၄၀ ောခိုင်နှုန်းရလျာ်ရကကးရငွကို လက်ခံေေှိေန် အေည်အချင်းြမပည့်ြီကကရပ။

ဥပရဒအေ၊ ထည့်ေင်ြှုြျားသည် အလုပ်သြားြျား လစဉ်ေေှိသည့်လုပ်ခလစာြျားအတိုင်းမဖစ်သင့်ပါသည်။ သို့ောတွင်၊ EU 

– CESD စစ်တြ်း၏ ရတွ့ေှိချက်ြျားအေ၊ အလုပ်ေှင်ြျားနှင့် အလုပ်သြားြျားသည် ပျြ်းြျှအားမဖင့် လစဉ် ၂၈၂၁.၄၈ ကျပ် 

(အရြေိကန် ၂ ရဒါ်လာ) ထည့်ေင်ကကပါသည်။ ဤအချက်အလက်က လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့သို့ ထည့်ေင်ြှုြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး 

အမပည့်အေအစီေင်ခံတင်မပြှုြေှိဘဲ၊ အလုပ်ေှင်နှင့် အလုပ်သြားသည် တစ်ေက်လျှင် ၄၈၀၀ ကျပ် (အရြေိကန် ၄ ရဒါ်လာ) 

(တစ်လလျှင် ၁၁၅၂၀၀ ကျပ်နီးပါးမဖစ်သည်) မဖစ်ရသာ အနည်းဆုံးအခရကကးရငွကိုသာအရမခခံပပီး ထည့်ေင်ကကပါသည်။ 

၄၀ ောခိုင်နှုန်းမဖစ်သည့် လုပ်ခလစာရလျာ်ရကကးရငွကို လူြှုဖူလုံအရေးအဖွဲ့ထံသို့တင်မပသည့် လုပ်ခလစာပြာဏအရပါ် 

အရမခခံပပီးတွက်ချက်မခင်းမဖစ်ရသာရကကာင့်၊ အလုပ်သြားြျားအြှန်တကယ် လက်ခံေေှိသည့် ရလျာ်ရကကးရငွပြာဏသည် 

အရမခခံလစာအရပါ်တွင် အရမခခံခဲ့ပါသည်။ အထည်ချုပ် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအလုပ်သြားြျား၏ အရမခခံလုပ်ခလစာသည် 

စုစုရပါင်းလစာ (အသားတင်လုပ်ခ လစာ) ၏ ၆၀ ောခိုင်နှုန်းနီးပါေှိပါသည်။

ဥရောပသြဂ္ဂ (အီးယူ) သည် အရြေိကန်ရဒါ်လာ ၅ သန်းပြာဏမဖစ်ရသာ ယူရိုမြန်ကူ (Euro Myan Ku) (အလျင်အမြန် 

ပံ့ပိုးြှု) အစီအစဉ်ကို စတင်ရဆာင်ေွက်ခဲ့ပပီး၊ ယင်းအစီအစဉ်သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလတွင် အထည်ချုပ်၊ အထည်အလိပ်နှင့် 

ရမခေတ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းြျားြှ အလုပ်သြားြျားအတွက် ရငွရကကးပံ့ပိုးြှုကို မဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးခဲ့ပါသည်။ အကျ ိုးခံစားခွင့်အ

ေည်အချင်းမပည့်ေြှုကို ြူတည်ပပီး၊ အလုပ်သြားြျားသည် အနည်းဆုံးလစဉ်ခံစားခွင့် ၃၀၀၀၀ ကျပ်နှင့် အြျားဆုံးလစဉ် 

ခံစားခွင့် ၁၁၅၂၀ ကျပ်ကို ခံစားေေှိရေးအတွက် ရလျှာက်ထားနိုင်သည်။53 ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလြတိုင်ြီအထိ စက်ရုံ 

အလုပ်သြားရပါင်း ၆၀၀၀၀၀ နီးပါးအတွက် ရပးရချြှုရပါင်း ၁၀၈၂၃၂၀ ကို စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ခဲ့ပပီး၊ ၎င်းတို့အရနမဖင့် 

ေန်ပုံရငွြှ ကျပ် ရငွ ၈.၁ ဘီလီကို ေေှိကကပါသည်။ မြန်ကူ၏ အကျ ိုးခံစားခွင့်ေှိသူြျား Wave Money ြိုဘိုင်းဖုန်းရငွလွှဲစနစ်မဖင့်  

၂ ကကိြ် သို့ြဟုတ်  ၃ကကိြ် သီးမခားရငွလွှဲပို့ြှုြျားကို လက်ခံေေှိပါသည်။

52 လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နေါေီလ ၂၈ ေက်)
53 SMART Testile & Garment (n.d-b).



14 အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)

 ၃။ အထည်ချုပ်အလုပ်သြားြျားအပပါ် ရိုက်ခတ်ြှု 

၃.၁။ အလုပ်အကိုင်ြျား၊ ဝင်ပငွ၊ ပငွလွှဲပို့မခင်းြျားနှင့် ပြကးပြီတင်ေှိမခင်းတို့အပပါ် ရိုက်ခတ်ြှု

ဤအပိုင်းသည် ကိုဗစ် - ၁၉ မဖစ်ရပါ်စဉ်ကာလအတွင်း မြန်ြာနိုင်ငံေှိအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွင် အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးြှုြျား၊ 

အလုပ်သြားြျား၏ ေင်ရငွဆုံးရှုံးြှုြျား၊ အထူးသမဖင့် ရေှေ့ရမပာင်းအလုပ်သြားြျား၏ ေင်ရငွဆုံးရှုံးြှုြျား၊ ယင်းကဲ့သို့ဆုံးရှုံး 

ြှုြျားက ၎င်းတို့ရငွလွှဲပို့မခင်းြျားနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးြျား၏ ရယဘုယျအရမခအရနြျားအရပါ် ရိုက်ခတ်ခဲ့မခင်းြျား

နှင့်ပတ်သက်ပပီး ရဆွးရနွးရဖာ်မပထားပါသည်။ တစ်ကြ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအေ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ောတွင်၊ ၂၀၂၀ 

ခုနှစ်တွင် အလုပ်အကိုင်ရပါင်း ၁၁၄ သန်းဆုံးရှုံးခဲ့ပပီး၊ အြျ ိုးသြီးြျား၏ အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးြှုသည် ၅ ောခိုင်နှုန်းမဖစ်ကာ၊ 

အြျ ိုးသား ြျား၏အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးြှုသည် ၃.၉ ောခိုင်နှုန်းေှိပါသည်။54  

ရဒသတွင်းေှိအမခားနိုင်ငံြျားနည်းတူ၊ ကိုဗစ် - ၁၉ သည် မြန်ြာနိုင်ငံေှိအလုပ်သြားြျားအတွက် ကကီးြားစွာအလုပ်ထုတ် 

ပယ်ြှုြျားကို မဖစ်ရပါ်ရစခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ြိြိတို့အိြ်တွင်ရနထိုင်ကကေြည်ဟူ၍ အစိုးေ၏ အြိန့်ထုတ်မပန်ြှုြျား၊ 

ကုန်ထုတ်လုပ်မဖန့်မဖူးြှုကွင်းဆက်ြျားအတွက် အရနှာင့်အယှက်မဖစ်ရပါ်ြှုြျား၊ ကုန်ပစ္စည်းအြှာစာြျား ပယ်ဖျက်မခင်းြျား 

နှင့် နိုင်ငံတကာကုန်အေယ်ရတာ်ြျားြှ ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှု ရလျာ့နည်းသွားြှုြျားရကကာင့် အထည်ချုပ်စက်ရုံြျားသည် 

ယာယီ သို့ြဟုတ် အပြဲတြ်းပိတ်ကကေသည့်အရနအထားတွင် ေှိခဲ့ပါသည်။ မြန်ြာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် အဓိက 

အားမဖင့် မဖတ်၊ ချုပ်၊ ထုပ်ပိုးမခင်း (CMP) မဖစ်သည့်အရနအထားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၊ စက်ရုံြျားအရနမဖင့် အထင်အေှား 

ပင်ရိုက်ခတ်ြှုဒဏ်ကို ခံစားကကုံရတွ့ကကေလျက်၊ အလုပ်သြားအြျားအမပား အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေမခင်းနှင့်အတူ၊ လုပ်သား 

အင်အားရလျှာ့ချမခင်းြျားကို မဖစ်ရပါ်ရစပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင်၊ ကပ်ရောဂါမဖစ်ရပါ်ြှုရကကာင့် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် 

အလုပ်အကိုင်ရပါင်း ၆.၉ သန်းနှင့် ၇.၃ သန်းအကကား အရနှာင့်အယှက်ြျားမဖစ်ရပါ်နိုင်ရကကာင်း အိုင်အယ်(လ်)အိုက 

ခန့်ြှန်းထားပါသည်။55 ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နေါေီလြှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ေက်အထိ စက်ရုံရပါင်း ၂၃၀ ရကျာ်ပိတ် 

ခဲ့ကကေသည် သို့ြဟုတ် လုပ်သားထုအင်အားရလျှာ့ချခဲ့ကကေရကကာင်း၊ ေလဒ်အရနမဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ြှတ်ပုံတင်ထားသည့် 

အလုပ်သြားရပါင်း ၇၃၀၀၀ ရကျာ်ကို အလုပ်ြှ ထုတ်ပယ်ခဲ့ေရကကာင်းကို အလုပ်သြား၊ လူေင်ြှုကကီးကကပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့ 

အင်အားေန်ကကီးဌာနက ရဖာ်မပထားပါသည်။56 သို့ရသာ်၊ အချက်အလက်ြျားကို သီးသန့်စီခွဲမခားရဖာ်မပထားြှုြေှိမခင်း 

ရကကာင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းြှ အလုပ်သြားြည်ြျှထုတ်ပယ်ခံေရကကာင်းကို ေှင်းလင်းစွာြသိေှိနိုင်ရပ။ EU-CESD ၏ 

စက်ရုံသုရတသနစစ်တြ်းအေ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် အထည်ချုပ်နှင့် ရမခေတ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းေှိ လုပ်သားထု၏ ၂၆ ောခိုင်နှုန်းကို 

ရလျှာ့ချခဲ့ရကကာင်းရဖာ်မပထားပါသည်။57 အရသးစားနှင့် အလတ်စား စက်ရုံြျားနှင့်/သို့ြဟုတ် မပည်တွင်းရစျးကွက်ကို 

ဦးစားရပးသည့်စက်ရုံြျားသည် လုပ်သားအင်အားကို အြျားဆုံးရလျှာ့ချခဲ့ပါသည်။

54 အိုင်အယ်(လ်)အို ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာြှု (၂၀၂၁ ခုနှစ်)
55 အိုင်အယ်(လ်)အို (၂၀၂၀ ခုနှစ်)
56 One News Myanmar (2020)
57 EU – CESD (2020)



15မြန်ြာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအပပါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု

အလုပ်သြားြျား ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်ြျားြှ ထုတ်ပယ်ခံေရသာအခါတွင်၊ ၎င်းတို့အရနမဖင့် အလုပ်ထုပ်နစ်နာရကကးကို 

တေားေင်ေေှိခံစားပိုင်ခွင့်ေှိပါသည် (တစ်စုံတစ်ောရသာခခင်းချက်ြျားြှ အပ)။58 မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အလုပ်သြားဥပရဒြျားအေ၊ 

အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးကို အလုပ်သြား၏ ရနာက်ဆုံးထုတ်လုပ်ခလစာ (အချနိ်ပိုရကကးြပါ) နှင့် စက်ရုံ/လုပ်ငန်းခွင် တွင် 

အလုပ်သြား ဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် အချနိ်ကာလတို့ကို အရမခခံပပီးတွက်ချက်ပါသည်။59 အြိန့်ရကကာ်မငာစာအြှတ် 

၈၄/၂၀၁၅ အေ၊ အလုပ်ေှင်ြျားသည် အလုပ်ြှထုတ်ပယ်မခင်းခံေရသာ ၎င်းတို့၏ အလုပ်သြားြျားအား အလုပ်ထုတ်နစ်နာ 

ရကကးရပးေန် တာေန်ေှိပါသည်။ အြိန့်ရကကာ်မငာစာက အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် အချနိ်ကာလအရပါ် အရမခခံပပီး အလုပ်သြား 

ေေှိြည့် အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးအချ ိုးအစားပြာဏကို အရသးစိတ်ရဖာ်မပထားပါသည်။ ယင်းအြိန့်ရကကာ်မငာစာက 

“ဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် အချနိ်ကာလအရပါ်အရမခခံသည့် အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးပြာဏသည် အနည်းဆုံး ၆ 

လ လုပ်ကိုင်ခဲ့မခင်းအတွက် လုပ်ခလစာ၏ တစ်ေက်ြှစကာ ၂၅ နှစ်ရကျာ်ကာလ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် အလုပ်သြားြျားအတွက် 

လုပ်ခလစာ ၁၃ လစာအထိမဖစ်ရကကာင်း”60 သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားပါသည်။ အလုပ်သြားက အလုပ်ြှ နုတ်ထွက်သည့် 

အလုပ်ထုတ်ပယ်ြှုြျ ိုးတွင်ြူ၊ အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးရပးေန် ြလိုအပ်ဘဲ၊ အလုပ်ြှ ေပ်စဲသည့်အချနိ်တွင် အစြ်းခန့် 

ကာလအတွက် ရပးေြည့်လုပ်ခလစာကိုြူ ရပးရဆာင်ေြည်မဖစ်ပါသည်။61

စီးပွားရေးနှင့် လူြှုဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာန (CESD) (၂၀၂၀ ခုနှစ်) က မပုလုပ်သည့် ရလ့လာြှုြျားအေ၊ သုရတသန 

စစ်တြ်းရကာက်ယူထားသည့် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေ ရသာ အလုပ်သြားြျားထဲြှ ၅၅ ောခိုင်နှုန်းသည် အလုပ်ထုတ်နစ်နာ 

ရကကး ေေှိခဲ့ကကပပီး၊ ၄၅ ောခိုင်နှုန်းသည် အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကး ြေေှိခဲ့ကကပါ။ အမခားရလ့လာြှုတစ်ေပ်က အလုပ်ထုတ် 

ပယ်ခံေသည့် အထည်ချုပ်အလုပ်သြားြျား၏ ၇၃ ောခိုင်နှုန်းသည် အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးေေှိရကကာင်း အစီေင်ခံရဖာ်မပ 

ထားပါသည်။62 ရလ့လာြှုနှစ်ေပ်စလုံးက အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျားသည် ၎င်းတို့၏ အလုပ်ထုတ် 

နစ်နာရကကးြျားကို အစားရသာက်၊ ရနထိုင်ရေး၊ ြိဘြျားထံရငွပို့ရပးမခင်းနှင့် ရချးရငွြျားမပန်ဆပ်မခင်းြျားအတွက် အသုံး 

မပုခဲ့ကကရကကာင်းကို ြီးရြာင်းထိုးမပထားပါသည်။

၃.၂။ ဝင်ပငွဆုံးရှုံးြှုြျားနှင့် ပချးပငွြျား 

အိုင်အယ်(လ်)အို (၂၀၂၁) ၏ ရဖာ်မပချက်အေ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ကြ္ဘာတစ်ေှြ်းေှိလုပ်သားထု၏ ေင်ရငွဆုံးရှုံးြှုသည် ၈.၃ 

ောခိုင်နှုန်းမဖစ်ပပီး၊ ယင်းပြာဏသည် အရြေိကန်ရဒါ်လာ ၃.၇ ထေီလီယံမဖစ်ကာ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်၊ အာေှ-ပစိဖိတ်ရဒသ 

တွင်း လုပ်သားထု၏ ေင်ရငွဆုံးရှုံးြှုသည် ၆.၆ ောခိုင်နှုန်းမဖစ်ပါသည်။ Care International ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် မပုလုပ်ခဲ့ 

သည့် ရလ့လာြှုတစ်ေပ်တွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ရကကာင့် ကြ္ဘာဒီယားနိုင်ငံေှိ အထည်ချုပ်အလုပ်သြားြျားသည် လုပ်ခလစာ 

၄၂ ောခိုင်နှုန်းရလျာ့နည်းခဲ့ရကကာင်း ရဖာ်မပထားပါသည်။63 ILO – CESD က ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် မပုလုပ်ခဲ့သည့် ရလ့လာြှု 

တစ်ေပ်တွင် မြန်ြာနိုင်ငံေှိ အထည်ချုပ်အလုပ်သြားြျားသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုေင်ဘာလတွင်ေေှိသည့် ၎င်းတို့၏ အသား 

တင်ေင်ရငွနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင်ေေှိသည့် ၎င်းတို့၏ အသားတင်ေင်ရငွသည် ၈ ောခိုင်နှုန်းဆုံးရှုံး 

ရကကာင်း ရဖာ်မပထားပါသည်။ အချနိ်ပိုနာေီြျားမဖတ်ရတာက်မခင်းသည် လုပ်ခလစာဆုံးရှုံးြှုြျား အဓိကမဖစ်ရပါ်ရစသည့် 

အရကကာင်းအောမဖစ်ပါသည်။ ထို့အမပင်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် မပုလုပ်သည့် EU – CESD အလုပ်သြားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သုရတ 

သနစစ်တြ်းက ဤအချက်ကို ြီးရြာင်းထိုးမပထားကာ၊ အထည်ချုပ်အလုပ်သြားြျား၏ ေင်ရငွသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၏ 

58 အိုင်အယ်(လ်)အို (၂၀၁၉ ခုနှစ်)
59 အြိန့်ရကကာ်မငာစာအြှတ် ၈၄/၂၀၁၅၊ အလုပ်သြား၊ လူေင်ြှုကကီးကကပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားေန်ကကီးဌာန။
60 Luther News, (2015)
61 Kam & Lorenz (2018)
62 EU – CESD (2020)
63 ILO (2020b)



16 အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)

ဒုတိယနှစ်ေက်ကာလအထိ ဆက်လက်ကျဆင်းခဲ့ပပီး၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နေါေီလနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ၏ 

လုပ်ခလစာသည် ၁၄ ောခိုင်နှုန်းရလျာ့နည်းသွားရကကာင်းရဖာ်မပထားပါသည်။ ရလ့လာြှုနှစ်ေပ်စလုံးက အလုပ်သြားြျား 

အကကား လုပ်ခလစာဆုံးရှုံးြှုသည် ကပ်ရောဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှုအြျားဆုံးခံစားကကုံရတွ့ေသည့် အရသးစားနှင့် အလတ်စား 

စက်ရုံြျားတွင် တစ်ဖက်ရစာင်းနင်းမဖစ်ရပါ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အမပင်၊ ဤရလ့လာြှုြျား၏ ရတွ့ေှိချက်ြျားက မြန်ြာနိုင်ငံေှိ 

အထည်ချုပ်အလုပ်သြားြျားသည် အာေှ-ပစိဖိတ်ရဒသအတွင်း လုပ်သားထု၏ ပျြ်းြျှေင်ရငွဆုံးရှုံးြှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ 

ေင်ရငွဆုံးရှုံးြှု ပိုြိုမြင့်ြားရကကာင်း ရဖာ်မပထားပါသည်။

အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် စက်ရုံအလုပ်သြားအြျားစုသည် အြျ ိုသြီးြျားနှင့် နိုင်ငံတွင်းရေှေ့ရမပာင်း လုပ်သားြျားမဖစ် 

ရသာရကကာင့် ကပ်ရောဂါမဖစ်ရပါ်ရနစဉ်အချနိ်အတွင်း ၎င်းတို့အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးမခင်းသည် ၎င်းတို့၏ အသက်ရြွးြှုနှင့် 

၎င်းတို့ရငွလွှဲပို့ြှုအရပါ်ြှီခိုရနကကေသည့် ၎င်းတို့ြိသားစုြျားအရပါ် ထိခိုက်နစ်နာြှုြျားမဖစ်ရပါ်ရစပါသည်။ အလုပ်ထုတ် 

ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျားသည် ၎င်းတို့၏ အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးြျားကို ၎င်းတို့၏ ြိသားစုြျားထံ ရပးပို့မခင်းတွင် 

အသုံးမပုရနေမခင်းသည် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျား၏ ြိသားစုြျားသည် ၎င်းတို့၏ ေင်ရငွြျားအရပါ် 

ြည်ြျှြှီခိုရနေရကကာင်း ရဖာ်မပရနပါသည်။64 EU – CESD က မပုလုပ်သည့် အထည်အလိပ်နှင့် အထည်ချုပ်အလုပ်သြား

ြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သုရတသနစစ်တြ်း (၂၀၂၀) အေ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ်လ - ဩဂုတ်လ ကာလကို အလားတူ ၂၀၁၉ ခုနှစ် 

ကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ သုရတသနမပုလုပ်ရနစဉ်အချနိ်အတွင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်ရနဆဲမဖစ်ရသာ နိုင်ငံတွင်းရေှေ့ရမပာင်း 

အလုပ်သြားြျား၏ ြိသားစုထံရငွလွှဲရပးပို့ြှုြျားသည် ၃၅ ောခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားပပီး၊ သုရတသနစစ်တြ်းအတွက် တုန့် 

မပန်ရမဖကကားသည့် အလုပ်လက်ြဲ့မဖစ်သွားရသာအလုပ်သြားြျား၏ ြိသားစုထံ ရငွလွှဲရပးပို့ြှုြျားသည် ၅၁ ောခိုင်နှုန်း 

ကျဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။

ဤအရနအထားကို ပိုြိုဆိုးေွားရစသည့်အချက်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် လူြှုဖူလုံရေးနှင့် အလုပ်လက်ြဲ့အာြခံြေှိမခင်းမဖစ်ပပီး၊ 

အသက်ေှင်သန်ေပ်တည်ဖို့အတွက် ရငွရကကးရချးယူမခင်းသည် အလုပ်သြားြျား အသုံးမပုသည့် ရနာက်ဆုံးရသာ အားကိုး 

အားထားမပုောြျားထဲြှ တစ်ခုမဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်ြှုအရနအထားနှင့်ပတ်သက်ပပီး အာြခံအရပါင်ပစ္စည်းြေှိမခင်းနှင့် ရှုပ် 

ရထွးသည့်ရငွရချးယူြှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားရကကာင့်၊ အလုပ်သြားြျားသည် တေားေင်ရငွ ရချးသည့် အသင်းအဖွဲ့ြျား 

ထံြှ ရငွရချးယူေန် လက်လှြ်းြြီဘဲ၊ တေားြေင်ရငွတိုးရချးစားသည့်သူြျားထံြှ အတိုးနှုန်းကကီးြားစွာမဖင့် ရချးယူကကေပါ 

သည်။65 လတ်တရလာရလ့လာြှုတစ်ေပ်က အထည်ချုပ်နှင့် အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းြှ အလုပ်သြားြျား၏ ၅၃ ောခိုင်နှုန်း 

သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ်လနှင့် ဩဂုတ်လအတွင်းတွင် တစ်လလျှင် အတိုးနှုန်း ၁၀.၅ ောခိုင်နှုန်းမဖင့် ရငွရချးယူကကေရကကာင်း 

ရဖာ်မပထားပါသည်။66

64 EU – CESD worker survey (2020)
65 Frontier Myanmar (June 2020): ကိုဗစ် - ၁၉ သည် မြန်ြာ့ရကျးလက်ရဒသမပည်သူြျားအား ရငွရချးသူြျားဆီသို့ တွန်းပို့ခဲ့ပါသည်။
66 EU – CESD worker survey



17မြန်ြာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအပပါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု

၃.၃။ လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံပေး 

၎င်းတို့၏ စိတ်ရှုပ်ရထွးြှုြျားနှင့် ကကံောြေသည့်အရမခအရနြျားကို သရုပ်ပုံရဖာ်ောတွင် ရထာင်နှင့်ချရီသာ အထည်ချုပ် 

အလုပ်သြားြျားသည် ကပ်ရောဂါမဖစ်ရပါ်သည့်အချနိ်ကာလအတွင်းတွင် သပိတ်ရြှာက်ြှုြျားကို မပုလုပ်ခဲ့ကကပါသည်။67 

ကိုဗစ် - ၁၉ ဆိုင်ော စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားရကကာင့် ဆန္ဒမပစည်းရုံးမခင်းြျားကို ကန့်သတ်ချက်ြျားေှိသည့်ကကားြှပင် 

လုပ်ရဆာင်ခဲ့ကကပါသည်။68 ဤအအရနအထားက ကပ်ရောဂါမဖစ်ရပါ်ြှုအရစာပိုင်းအချနိ်တွင် အလုပ်ေှင်ြျားနှင့် အလုပ် 

သြားြျားအကကား တင်းြာြှုြျား ကို မဖစ်ရပါ်ရစခဲ့ပါသည်။အလုပ်သြားြျားသည် အလုပ်ထုတ်ပယ်ြှုြျားကို တားဆီး 

ကာကွယ်ေန်နှင့် အကျ ိုးခံစားခွင့်ြျားနှင့်အတူ  ရလျာ်ရကကးေေှိေန် ကကိုးပြ်းရဆာင်ေွက်ခဲ့ကကသည်။69 အချ ို ့ရသာစက်ရုံပိုင်ေှင် 

ြျားသည် အလုပ်သြားြျားကို လုပ်ခလစာြရပးဘဲ၊ စက်ရုံပိတ်ပပီးထားခဲ့ကကသည်။70

ထကွရ်ပါ်လာခဲသ့ည့ ်ရနာကထ်ပက်စိ္စေပတ်စခ်ြုှာ ေငထ်ကွသ်ွားလာခငွ့ ်ပတိပ်ငက်န့သ်တမ်ခင်းဆိငုေ်ာ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်း 

ြျားကို ေှင်းလင်းစွာ ေှင်းလင်းရဖာ်မပြှုြေှိမခင်းမဖစ်သည်။ ဥပြာ၊ ကပ်ရောဂါပထြလှိုင်းမဖစ်ရပါ်ရနစဉ် အချနိ်အတွင်း 

စက်ရုံြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး ေင်ထွက်သွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ကန့်သတ်သည့်အြိန့်ကို အနီးကပ်ထုတ် မပန်ခဲ့ပပီး၊ လူသိေှင်ကကား 

ရကကညာပပီး ၂၄ နာေီအတွင်း အာဏာသက်ေင်ခဲ့သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ော အလုပ်သြားသြဂ္ဂြျား အဖွဲ့ချုပ် (CTUM) 

ြှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှင်ြျားအသင်း (MGMA) ြှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးတို့က 

အလုပ်ေှင်ြျားနှင့် အလုပ်သြားြျားအကကား ပွတ်တိုက်ြှုြျားေှိရသာ်လည်း၊ အချနိ်ကကာလာသည်နှင့်အြျှ၊ လုပ်ငန်းခွင် 

ဆက်ဆံရေးြျား တိုးတက်ရကာင်းြွန်လာခဲ့ရကကာင်း ရဖာ်မပကကပါသည်။71

ILO – CESD ၏ အလုပ်သြားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သုရတသနစစ်တြ်း (၂၀၂၀ ခုနှစ်)အေ၊ ကပ်ရောဂါ ြမဖစ်ြီအချနိ်နှင့် နှိုင်း 

ယှဉ်ပါက၊ လုပ်ငန်းခွင်ေှိ အထည်ချုပ်အလုပ်သြားြျား၏ စိတ်ဖိစီးြှုအဆင့်သည် မြင့်ြားလာခဲ့ရကကာင်း၊ အထူးသမဖင့် 

စက်ရုံြျားပိတ်နိုင်သည့် အရနအထားြျား၊ ြှာယူသည့်ကုန်ပစ္စည်းြျား မပည့်ြီရအာင်ရဆာင်ေွက်ေမခင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင် 

ြျားေှိ ကိုဗစ် - ၁၉ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားရကကာင့် မဖစ်ပါသည်။ ရတွ့ေှိချက်ြျားက အလုပ်သြားြျားအဖို့ စက်ရုံြျားနှင့် 

အရဆာင်ြျားတွင်  တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ၆ ရပ အကွာတွင်ေှိရနေန်ြှာ ြည်ြျှခက်ခဲရကကာင်း ရဖာ်မပထားပါသည်။

67 Myanmar Times (27 March 2020)
68 The Guardian (Oct 2020): ကိုဗစ် - အထည်ချုပ်အလုပ်သြားြျားအား အပိုင်းပိုင်းကွဲထွက်ရအာင် မပုလုပ်ေန် ကိုဗစ် - ၁၉ ဆိုင်ော ဥပရဒြျားကို အသုံးမပု 

လျက်ေှိသည်။
69 တရုတ်နိုင်ငံ၏ အလုပ်သြားရေးောသတင်းလွှာ (၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ) - အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွင် အလုပ်သြား သြဂ္ဂပဖိုခွဲသည့်အားထုတ်ကကိုးပြ်းြှုြျားကို 

မြန်ြာအလုပ်သြားြျား ဆန့်ကျင်ဆန္ဒမပမခင်း
70 https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmars-garment-sector-facing-implosion-orders-slump-covid-19.html
71 Fabric Asia’s live panel discussion on ”Getting through this crisis together”.

https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmars-garment-sector-facing-implosion-orders-slump-covid-19.html


18 အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)

 ၄။ ပါဝင်သက်ဆိုင်သူြျား၏ ရှုပထာင့်အမြင်ြျား

ဆက်လက်ရဖာ်မပြည့်အပိုင်းသည် အဓိကရတွ့ေှိချက်အချ ို ့နှင့် လူရတွ့ရြးမြန်းခဲ့သည့် စက်ရုံပိုင်ေှင်ြျားနှင့် အမခားရသာ 

ပါေင်သက်ဆိုင်သူြျား၏ ရှုရထာင့်အမြင်ြျားကို ထင်ဟပ်ရဖာ်မပထားပါသည်။ ရတွ့ေှိချက်ြျားအား စိစစ်စိတ်မဖာြှုကို 

စက်ရုံြျားသို့သွားရောက်စဉ်အတွင်း အထည်ချုပ်စက်ရုံ ၁၀ ရုံက ရဖာ်မပသည့်အချက်အလက်ြျားနှင့် အသိအမြင်ြျားနှင့် 

အမခားရသာပါေင်သက်ဆိုင်သူြျားအား တယ်လီဖုန်းမဖင့် ဆက်သွယ်ရြးမြန်းမခင်းတို့အရပါ်တွင် အရမခခံပါသည် (ဇယား 

- ၂ ကို ကကည့်ပါ)။ စက်ရုံြျားသို့သွားရောက်မခင်းသည် ြတူညီရသာအသွင်လက္ခဏာြျား (စက်ရုံအေွယ်အစား၊ ကုန်ပစ္စည်း 

တင်ပို့သည့် နိုင်ငံ၊ ပိုင်ဆိုင်သူ စသည်တို့) ြတူညီသည့် စက်ရုံြျားနှင့် အကျုံးေင်ရသာ်လည်း၊ ရလ့လာရတွ့ေှိချက်ြျားသည် 

၂၀၂၀ ခုနှစ် တွင် အထည်ချုပ်စက်ြှုလုပ်ငန်းကို ကိုယ်စားမပုသည်ဟူ၍ ရကာက်ချက်ချ၍ြေနိုင်ပါ။

ဇယား (၂) - လူပတွ့ပြးမြန်းောတွင် တုန့်မပန်ပမြကကားသူြျားစာေင်း

မြန်ြာနိုင်ငံသားပိုင် ပို့ကုန်ဦးစားရပးစက်ရုံ ၁

မြန်ြာနိုင်ငံသားပိုင် တစ်ဆင့်ခံကန်ထရိုက်စက်ရုံ ၂

ဂျပန်နိုင်ငံသားပိုင် စက်ရုံ ၁

တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင် စက်ရုံ ၂

ကိုေီးယားနိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံ ၂

ဂျာြဏီနိုင်ငံသားပိုင် စက်ရုံ ၁

အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံသားပိုင် စက်ရုံ ၁

ရထာက်ပံ့ပို့ရဆာင်ရေး ကုြ္ပဏီ ၁

အလုပ်လုပ်ကိုင်ရနသည့် အလုပ်သြား ၂

အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြား ၁

အလုပ်သြားသြဂ္ဂကိုယ်စားလှယ် ၁



19မြန်ြာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအပပါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု

၄.၁။ ကုန်ထုတ်လုပ်မြန့်မြူးြှုကွင်းဆက်ြျားတွင် ကကုံပတွ့ေသည့် အပနှာင့်အယှက်ြျား

အရစာပိုင်းတွင် ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံေှိ ပို့ကုန်ဦးစားရပး အထည်ချုပ်စက်ရုံအြျားစုကို မဖတ်၊ ချုပ်၊ ထုပ်ပိုး 

မခင်း (CMP) လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်သည့် စက်ရုံြျားအမဖစ် အြျ ိုးအစားခွဲမခားထားပပီး၊ ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းတင်သွင်းသည့် သွင်း 

ကုန်ခွန်နှင့် ကုန်ရချာပစ္စည်းတင်ပို့သည့် ပို့ကုန်ခွန်ြျား ကင်းလွှတ်ခွင့်ကို ခံစားကကေပါသည်။ ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းအားလုံးနီးပါး 

ကို နိုင်ငံမခားြှတင်သွင်းပပီး၊ အထူးသမဖင့်၊ ကုန်ပစ္စည်းအေယ ် ရတာ်ြျား/ပစ္စည်းရပးသွင်းသူြျား၏ စည်းကြ်းသတ်ြှတ် 

ချက်ြျားနှင့် ကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းပုံစံြျားအရပါ်အရမခခံလျက်၊ တရုတ်နိုင်ငံြှ တင်သွင်းပါသည်။ မဖတ်၊ ချုပ်၊ ထုပ်ပိုးမခင်းစနစ် 

အေ၊ ကုန်ပစ္စည်းအေယ်ရတာ်ြျား/ ပစ္စည်းတင်သွင်းသူြျားသည် ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းေယ်ယူမခင်းနှင့် ယင်းကုန်ကကြ်းပစ္စည်း 

ြျားကို မြန်ြာနိုင်ငံသို့ ပို့ရဆာင် ရပးေန် တာေန်ေှိပါသည်။ လူရတွ့ရြးမြန်းထားသည့် ပို့ကုန်ဦးစားရပးကုြ္ပဏီြျားအနက်၊ 

၎င်းတို့၏ ကုန်ကကြ်းပစ္စည်း ၇၇ ောခိုင်နှုန်းကို တရုတ်မပည်ြှ တင်သွင်းကကပပီး၊ ကျန်ရသာကုန်ကကြ်းပစ္စည်းြျားကိုြူ အမခား 

နိုင်ငံြျား၊ အဓိကအားမဖင့် အာေှနိုင်ငံြျားြှ တင်သွင်းကကပါသည်။

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းသည် ကုန်ပစ္စည်းအေယ်ရတာ်က တွန်းအားရပးရြာင်နှင်သည့် တန်ဘိုးမြင့် ကွင်းဆက်တစ်ခုမဖစ်ပပီး၊ 

ကုန်အြှတ်တံဆိပ်ြျား/ပစ္စည်းရပးသွင်းသူြျားသည် ရစျးကွက်ကို လွှြ်းြိုးထိန်းချုပ်ထားကာ၊ ကုန်ပစ္စည်းရစျးနှုန်းကို 

သတ်ြှတ်ရပးပါသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြှုအားရကာင်းသည့်အချနိ်သည် ကုန်ပစ္စည်းရစျးနှုန်းယှဉ်ပပိုင်ြှုနှင့် စီးပွားရေး 

လုပ်ငန်းဆိုင်ောဆက်ဆံရေးြျားကို ထိန်းသိြ်းထားေှိေန်အတွက် ကုန်အြှတ်တံဆိပ်ြျား/ပစ္စည်းရပးသွင်းသူြျားနှင့် ကုန် 

ထုတ်လုပ်သူြျားအကကားေှိ ဆက်ဆံရေး၏ အရေးပါရသာ အသွင်လက္ခဏာြျားထဲြှ တစ်ခုမဖစ်ပါသည်။72 ကုန်ပစ္စည်းရပး 

ပို့ြှု ရနာက်ကျမခင်းအတွက် ရငွရကကးဆိုင်ောအမပစ်ရပးြှုြျားကို ကုန်အြှတ်တံဆိပ်/ပစ္စည်းရပးသွင်းသူက စည်းကကပ် 

ရဆာင်ေွက်နိုင်ပါသည်။73 လူရတွ့ရြးမြန်းသည့် စက်ရုံြျားထဲြှတစ်ေက်သည် သယ်ယူပို့ရဆာင် ရေးတွင် အရနှာင့်အယှက် 

ြျား ကကုံရတွ့ေမခင်းနှင့်/သို့ြဟုတ် တရုတ်နိုင်ငံေှိ ကုန်ပစ္စည်းရပးသွင်းသည့် စက်ရုံြျားပိတ်ထားမခင်းတို့ရကကာင့် ေက်သတ္တ 

နှစ်ပတ်ြှ သုံးပတ်အထိ ကုန်ကကြ်းပစ္စည်း ြလုံရလာက်ြှုနှင့် ကကုံရတွ့ကကေပါသည်။ အထူးသမဖင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ် 

ေါေီလနှင့် ြတ်လတို့တွင်မဖစ်ပါသည်။ သယ်ယူပို့ရဆာင်သည့်အချနိ်ကာလကို ရလျှာ့ချေန်အတွက် သယ်ယူပို့ရဆာင်စေိတ် 

၁၀ ောခိုင်နှုန်းြှ ၁၅ ောခိုင်နှုန်းအထိ ပိုြိုကုန်ကျြှုေှိရသာ်လည်း၊ အချ ို ့ရသာစက်ရုံြျားသည် သရဘဂာမဖင့် သယ်ယူပို့ရဆာင် 

မခင်းြှ ကုန်းလြ်းခေီးမဖင့် သယ်ယူပို့ရဆာင်ြှုကို ရမပာင်းလဲလုပ်ရဆာင်ခဲ့ကကပါသည်။ လူရတွ့ရြးမြန်းသည့် စက်ရုံအြျား 

စုက အရမခအရနြျားသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလရနာက်ပုိင်းတွင် ပံုြှန်မပန်လည်မဖစ်ရပါ်ခ့ဲရကကာင်း အားလံုးကရဖာ်မပကကပါသည်။ 

သိုရ့သာ၊် မြနြ်ာနိငုင်ေံှအိထညခ်ျုပလ်ပုင်န်းသည ်ကနုအ်ြှာစာြျားပယဖ်ျကမ်ခင်း သိုြ့ဟတု ်ကနုပ်စ္စည်းအေယရ်တာြ်ျားနငှ့ ်

ကုန်အြှတ်တံဆိပ်ြျားက ဆိုင်းငံ့မခင်းြျားလုပ်ရဆာင်မခင်းတို့ရကကာင့် ရနာက်ထပ်စိန်ရခါ်ြှုြျားကို ကကုံရတွ့ခဲ့ကကေပါသည်။ 

ပို့ကုန်ဦးစားရပးစက်ရုံတစ်ေက်ရကျာ်က ကပ်ရောဂါမဖစ်ရပါ် ရနစဉ်အချနိ်အတွင်း၊ ဆုံးမဖတ်ချက်ချြှတ်ပပီးသား သို့ြဟုတ် 

ဆုံးမဖတ်ေန်လုပ်ရဆာင်ရနစဉ်အချနိ်တွင် ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှု ဆိုင်းငံ့မခင်းြျားနှင့် ကကုံရတွ့ကကေရကကာင်း ရဖာ်မပကကပါသည်။ 

ကံရကာင်းစွာပင် လူရတွ့ရြးမြန်းသည့်စက်ရုံြျားထဲြှ အနည်းငယ်သာ ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှု ပယ်ဖျက်မခင်းကို ကကုံရတွ့ကက 

ေပပီး၊ အမခားစက်ရုံြျားသည် ၂ လ ြှ ၃ လ ကကာပပီးရနာက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းြျားတင်ပို့နိုင်ခဲ့ကကပါသည်။ ထို့အမပင်၊ စက်ရုံ 

အနည်းငယ်သာ နာြည်ကကီးကုန်အြှတ်တံဆိပ်ြျားနှင့် စာချုပ်ဆိုနိုင်ကကပပီး၊ လူရတွ့ရြးမြန်းသည့် စက်ရုံြျားက ကိုေီးယား 

နိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံတစ်ရုံသည7်4 ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှုပြာဏတစ်ေက်ေှိခဲ့ရကကာင်း ရဖာ်မပကကပါသည်။

ကိုဗစ် - ၁၉ ဆိုင်ော ကန့်သတ်ချက်ြျားနှင့် ေင်ထွက်သွားလာခွင့် ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မခင်းဆိုင်ော ရဆာင်ေွက်ြှုြျားရကကာင့် 

စက်ရုံြျားအရနမဖင့် စွြ်းရဆာင်နိုင်ြှုအမပည့်အေ ြစွြ်းရဆာင်နိုင်သည့် စိန်ရခါ်ြှုြျားနှင့် ေင်ဆိုင်ကကုံရတွ့ခဲ့ကကေပါသည်။ 

72 Behrooz Asgri and Anyul Hoque (2013)
73 လူ့အခွင့်အရေးရစာင့်ကကည့်ရလ့လာရေးအဖွဲ့ (၂၀၂၀ ခုနှစ်)
74 ကိုယ်ပိုင်ကုန်အြှတ်တံဆိပ်ကိုထုတ်လုပ်ပပီး၊ ကိုယ်ပိုင်ဖက်ေှင်စတိုးဆိုင်ြျားတွင်ရောင်းချသည် (အွန်လိုင်းြှတစ်ဆင့် ရောင်းချမခင်းြျားအပါအေင်)



20 အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)

သို့မဖစ်၍၊ မြန်ြာနိုင်ငံေှိ တစ်ဆင့်ခံကန်ထရိုက် စက်ရုံြျားအကကား အချ ို ့ရသာ ပို့ကုန်ဦးစားရပးစက်ရုံြျားသည် သတ်ြှတ် 

ထားသည့်ေက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းေေှိနိုင်ရေးအတွက် ကုန်ပစ္စည်းအေယ်ရတာ်ြျား/ပစ္စည်းရပးသွင်းသူြျား၏ ြှာယူြှုအချ ို ့ 

တို့ကို နိုင်ငံအတွင်းေှိအမခားရသာစက်ရုံြျား (အထူးသမဖင့်၊ နိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံြျား) သို့ လွှဲရမပာင်းရပးခဲ့ကကပါသည်။ ကိုဗစ် 

- ၁၉ မဖစ်ရပါ်စဉ်အချနိ်အတွင်း၊ ထိုကဲ့သို့ရသာ စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ြှုြျားကို ဆက်လက်လုပ်ရဆာင်ခဲ့ကကပါသည်။ အထူးသမဖင့် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရြလနှင့် ရအာက်တိုဘာလအကကား နိုင်ငံတွင်း ေင်ထွက်သွားလာခွင့် ကန့်သတ်ပိတ်ပင်သည့် အချနိ်ကာလ 

ပပီးရနာက်တွင် ထိုသို့ဆက်လက်စီြံရဆာင် ေွက်ခဲ့ကကပါသည်။ လူရတွ့ရြးမြန်းသည့်စက်ရုံြျားထဲြှ ၂ ပုံ ၃ ပုံသည် အမခား 

စက်ရုံြျားြှ တစ်ဆင့်ခံကန်ထရိုက်မဖင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံြှုကို ေေှိခဲ့ကကပပီး၊ ယင်းသို့လုပ်ရဆာင်ြှုသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ၎င်းတို့ 

၏ စုစုရပါင်းကုန်ထုတ်လုပ်ြှု၏ ၃၃ ောခိုင်နှုန်းကို ကိုယ်စားမပုကာ၊ ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ရေးအ 

တွက် အရထာက်အကူမပုခဲ့ပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံြှ ြန်ရနဂျာက -

“အေင်တုန်းကဆိုေင် ကျွန်ပတာ်တို့ြှာ ကိုယ်ပိုင်ကုန်ပစ္စည်းအဝယ်ပတာ်ပတွေှိတဲ့အတွက် တစ်ဆင့်ခံကန်ထရိုက် 

စာချုပ်ချုပ်ပပီး အလုပ်လုပ်ြို့ ြလိုပါဘူး။ ဥပောပသြဂ္ဂက ကျွန်ပတာ်တို့ေဲ့ပုံြှန် ကုန်ပစ္စည်းအဝယ်ပတာ်ပတွေဲ့ 

ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှုပတွ ကျဆင်းသွားတဲ့အတွက် မြတ်၊ ချုပ်၊ ထုပ်ပိုးခပတွဟာ ပုံြှန်ပေးထက်နည်းပပြယ့်၊ 

ေန်ကုန်ြှာေှိတဲ့ တစ်မခားစက်ရုံပတွဆီက တစ်ချ ို ့ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှုပတွကို မပန်ပဝြျှပပးြို့ ပတာင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ 

ဒီလိုြဟုတ်ေင်၊ ကျွန်ပတာ်တို့ စက်ရုံပိတ်ြို့ပဲေှိပါပတာ့တယ်” ဟူ၍ ေှင်းလင်းရမပာဆိုထားပါသည်။

တစ်ချ ို ့ရသာအလုပ်သြားြျား ကိုဗစ်ရောဂါပိုးစြ်းသပ်ရသာအခါတွင် ရောဂါပိုးေှိပပီး၊ ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြှုြျား 

ယာယီပိတ်ထားေရသာအချနိ်တွင် စက်ရုံနှစ်ရုံသည် တစ်ဆင့်ခံကန်ထရိုက်စာချုပ်မဖင့် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ရေးကွက်တွင် အမခားသူြျားနှင့်ယှဉ်ပပိုင်ေန်အတွက် ကုန်ပစ္စည်းရပးပို့သည့်အချနိ်သည်လည်း ကုန်ထုတ်လုပ်မဖန့်မဖူးြှု 

ကွင်းဆက်တွင် အမခားရသာအရေးပါသည့် တိုင်းတာရသာအော မဖစ်ပါသည်။ လူရတွ့ရြးမြန်းခဲ့ရသာ စက်ရုံြျားြှ ရတွ့ေှိ 

ချက်ြျားက ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ြည့်နိုင်ငံြျားသို့ တင်ပို့ေန်အတွက် ကွန်တိန်နာတင်ပို့သည့် ပျြ်းြျှအချနိ်သည် ၂၀၁၉ 

ခုနှစ်၊ နိုေင်ဘာ/ဒီဇင်ဘာတွင် ၂၄ ေက်ကကာမြင့်ခဲ့ောြှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုေင်ဘာ/ဒီဇင်ဘာတွင် ၂၈ ေက်အထိ ကကာချနိ် မြင့်ြား 

ခဲ့ပါသည်။ ဤကုန်ပစ္စည်းရပးပို့ချနိ်တွင် အြျားအားမဖင့် အချက်အလက်ြျားမပင်ဆင်ချနိ်၊ ကွန်တိန်နာတင်ချနိ်နှင့် ကုန် 

ပစ္စည်းြျား ပို့ရဆာင်ချနိ်တို့ ပါေင်ပါသည်။ လူရတွ့ရြးမြန်းသည့် တစ်ချ ို ့ရသာစက်ရုံြျားြှ ရထာက်ပံ့ပို့ရဆာင်ရေးအောေှိ 

ြျားက ဤကဲ့သို့ရသာ ကကန့်ကကာြှုသည် ေန်ကုန်ဆိပ်ကြ်းြျားတွင် လုပ်သားြလုံရလာက်ြှုရကကာင့်မဖစ်ရကကာင်း ရဖာ်မပကက 

ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသားပိုင် ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သည့် ကုြ္ပဏီြှ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူတစ်ဦးက - 

“ဒါပပြယ့်၊ ကုန်ပစ္စည်းပတွတစ်ဆင့်ပမပာင်းလဲတဲ့ အဓိကဆိပ်ကြ်း (စကကာပူနိုင်ငံ) တစ်ခုြှာ ဆိပ်ကြ်းပိတ်ဆို့ပန 

တာနဲ့ ရုံးကိုမပည်သူ့ဝန်ထြ်းပတွ အလှည့်ကျစနစ်နဲ့လာပောက်ေြယ်ဆိုတဲ့ အစိုးေေဲ့အြိန့်ထုတ်မပန်ြှုပကကာင့် 

(ရုံးတွင် တာဝန်ထြ်းပဆာင်ချနိ်တွင် ဝန်ထြ်းတစ်ဝက်သာေှိမခင်း) ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ချနိ်ဟာ ပနှာင့ ် ပနှးပါတယ်။ 

အထူးသမြင့်၊ ကိုဗစ် - ၁၉ ဒုတိယလှိုင်းမြစ်ပပါ်တဲ့ အချနိ်ကာလအတွင်းနဲ့  ဒုတိယလှိုင်းပပီးတဲ့အချနိ်ပတွြှာမြစ်

ပါတယ်” ဟု ရမပာဆိုခဲ့ပါသည်။

လူရတွ့ရြးမြန်းခဲ့သည့် ပို့ကုန်ဦးစားရပးစက်ရုံြျား အရကာက်အခွန်ရပးရဆာင်ခ၊ ကုန်ပစ္စည်း ပို့ရဆာင်ခ/ကွန်တိန်နာ အ 

တွက် အခရကကးရငွနှင့် ကိုယ်စားလှယ်အတွက်ရပးရဆာင်ေသည့် အခရကကးရငွြျား သိသိသာသာမြင့်ြားမခင်း ြေှိရကကာင်း 

သို့ရသာ်လည်း၊ အလုပ်သြားြျားကို ကိုဗစ် - ၁၉ ကူးစက်ပျ ံ့နှံ့မခင်းြှ ကာကွယ်ေန်အတွက် ပုဂ္ဂလိကသယ်ယူပို့ရဆာင်ရေး 



21မြန်ြာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအပပါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု

လုပ်ငန်းကို အသုံးမပုေန်လိုအပ်ရသာရကကာင့် ေန်ထြ်းသယ်ယူပို့ရဆာင်ရေးစေိတ်သည် မြင့်ြားခဲ့ရကကာင်းဆိုပါသည်။

မဖတ်၊ ချုပ်၊ ထုပ်ပိုးမခင်း (CMP) လုပ်ငန်းစီစဉ်ရဆာင်ေွက်ြှုအေ၊ ယင်းလုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ြှု ရေးနှုန်းသည် ကုန်ထုတ်လုပ် 

သူြျားအဖို့ အမခားသူြျားနှင့် ယှဉ်ပပိုင်ြှုကိုထိန်းသိြ်းေန်အတွက် ထင်ေှားအရေးပါသည့် အရကကာင်းမခင်းောတစ်ခုမဖစ်ပါ 

သည်။ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါသည် ကုန်ထုတ်လုပ်သူြျားအရပါ် ရေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ဖိအားရပးြှုြျား မြင့်တက် 

လာခဲ့ပါသည်။ လူရတွ့ရြးမြန်းသည့် စက်ရုံတစ်ေက်ရကျာ်က အြျ ိုးအစားတူထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ထုတ် 

လုပ်ခဲ့သည့် ရေးနှုန်းနှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ထုတ်လုပ်သည့် မဖတ်၊ ချုပ်၊ ထုပ်ပိုးသည့်ရစျးနှုန်းသည် ပို၍ရလျာ့နည်းခဲ့ရကကာင်း 

ရဖာ်မပကကပါသည်။ ထိုစက်ရုံြျားအဖို့ အြျ ိုးအစားတူ ကုန်ပစ္စည်းကို ၂၀၂၉ ခုနှစ်တွင် မဖတ်၊ ချုပ်၊ ထုပ်ပိုးသည့် ရစျးနှုန်းနှင့် 

နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ထုတ်လုပ်သည့်ရစျးနှုန်းသည် ၄၂ ောခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။

ကိုေီးယားပိုင်စက်ရုံြှ အလုပ်ေှင်တစ်ဦးက -

“ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂါြမြစ်ခင်အချနိ်က ကျွန်ပတာ့ြှာ အပြေိကန်မပည်ပထာင်စုနဲ့ ဥပောပသြဂ္ဂက နာြည်ကကီး 

ကုန်အြှတ်တံဆိပ်ပတွအပါအဝင်၊ ပုံြှန်ကုန်ပစ္စည်းအဝယ်ပတာ် ၅ ဦးေှိပါတယ်။ လက်ေှိအချနိ်ြှာပတာ့၊ လာြယ့် 

ကနုပ်စ္စည်းချုပလ်ပုတ်ငပ်ိုြ့ယ ်အချနိြ်ှာ အဲဒ့ပီုြံနှဝ်ယယ်တူဲ ့အဝယပ်တာပ်တဆွကီ ကနုအ်ြှာပစာပတြွေေှပိါဘူး။ 

ကိုဗစ် - ၁၉ ြတိုင်ခင်က၊ ဂျာကင်အကကျီတစ်ထည်အတွက် အပြေိကန်ပဒါ်လာ ၄.၀၀ ပဒါ်လာေပါတယ်။ အခုပတာ့ 

အဲ့ဒီဂျာကင်အကကျီတစ်ထည်ချုပ်ေင် ၃ ပဒါ်လာပဲေပါပတာ့တယ်။ ကျွန်ပတာ့်ြှာ တစ်မခားပေွးချယ်စောလည်း ြေှိ 

ဘူးပလ” ဟု ရမပာပါသည်။

ဤအမခင်းအောက စက်ရုံပိုင်ေှင်ြျားသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြှုကို ထိန်းသိြ်းေန်အတွက် စိန်ရခါ်ြှုြျားနှင့်ေင်ဆိုင် 

ကကုံရတွ့ရနခဲ့ကကေပါသည်။ သို့ရသာ်၊ ကိုဗစ် - ၁၉ ြတိုင်ခင်အချနိ်ကထက် ရေးနှုန်းြျာစွာ ရလျာ့နည်းရသာ်လည်း ဤကဲ့သို့ 

ဆက်လက်လုပ်ရဆာင်ရနကကေပါသည်။

၄.၂။ စက်ရုံအဆင့် ကကုံပတွ့ေသည့် အပနှာင့်အယှက်ြျား 

အရစာပိုင်းတွင်ေည်ညွှန်းရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း၊ ကိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါကူးစက်ပျ ံ့နှံ့ြှုကိုတားဆီး ကာကွယ်ေန်အတွက် 

မပည်သူြျားနိုင်ငံတစ်ေှြ်းသွားလာြှုအရပါ် ကန့်သတ်ချက်ြျားချြှတ်ကာ၊ စက်ရုံြျားကိုလည်း ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလနှင့် 

စက်တင်ဘာလတို့တွင် ယာယီနှစ်ကကိြ်ပိတ်ထားေန် အြိန့်ထုတ်မပန်ခဲ့ပါသည်။75 လူရတွ့ရြးမြန်းသည့် စက်ရုံြျားထဲြှ တစ် 

ေက်ခန့်သည် စက်ရုံပိတ်ေန် အစိုးေက တေားေင်သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားသည် ၂၈ ေက်ြှ ေက် ၃၀ ကာလထက် ရကျာ်လွန် 

ပပီး ပိတ်ထားခဲ့ရကကာင်း ရလ့လာသိေှိခဲ့ေပါသည်။ လူရတွ့ရြးမြန်းသည့် အရသးစားနှင့် အလတ်စားစက်ရုံြျားကို ကိုဗစ် - 

၁၉ ရကကာင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း ေက်ရပါင်း ၅၀ ရကျာ်ပိတ်ခဲ့ပါသည်။76 ထို့အမပင်၊ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းသတ်ြှတ်ချက်အေ 

ပိတ်ေန် အစိုးေ၏ အြိန့်ထုတ်မပန်ြှုအမပင်၊ လူရတွ့ရြးမြန်းသည့် စက်ရုံြျားသည် ၎င်းတို့ စက်ရုံပိတ်ထားမခင်းကို ၁၄ ေက် 

ြှ ၁၆ ေက်အထိ ပို၍ပိတ်ထားခဲ့ရကကာင်း ရလ့လာရတွ့ေှိချက်ြျားက ရဖာ်မပရနပါသည်။ ဤသို့ပိတ်ထားေမခင်းြှာ ကုန် 

ပစ္စည်းြှာယူြှုြျား/ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းြျားြေေှိမခင်းရကကာင့် မဖစ်ပါသည်။

စက်ရုံြျားပိတ်ထားြှုအမပင်၊ ကိုဗစ် - ၁၉ သည် လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ြှုအချနိ်ြျားအရပါ်ကိုလည်း ရိုက်ခတ်ြှုေှိခဲ့ပါသည်။ 

ကိုဗစ် - ၁၉ ြတိုင်ခင်အချနိ်တွင် လူရတွ့ရြးမြန်းသည့်စက်ရုံြျားစွာသည် ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုေည်ြှန်းချက်ြျား မပည့်ြီရစေန် 

75 အိုင်အယ်(လ်)အို ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာြှု (၂၀၂၁ ခုနှစ်)၊ ကိုဗစ် - ၁၉ နှင့် အလုပ်အကိုင်ေန်းကျင်ရလာက၊ သတ္တြရမြာက် မပင်ဆင်တည်းမဖတ်မခင်း။
76 အြျားမပည်သူအလုပ်ပိတ်ေက်နှင့် တနဂဂရနွရန့ြပါေင်ပါ။



22 အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)

အတွက် အလုပ်သြားြျားအား သာြန်အလုပ်အချနိ်အမပင် အချနိ်ပိုအလုပ်ဆင်းခိုင်းခဲ့ပါသည်။77 ရနာက်ထပ်လုပ်ကိုင်ေ 

သည့် အလုပ်ချနိ်ြျားအတွက် အချနိ်ပိုလုပ်အားခရပးသည့်နှုန်းကို မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အနည်းဆုံးအခရကကးရငွဆိုင်ောဥပ  ရဒ78 

အေ ကျင့်သုံးပါသည်။ အချနိ်ပိုလုပ်အားခနှုန်းထားကို အရမခခံလုပ်အားခ၏နှစ်ဆအမဖစ် တွက်ချက်ပါသည်။79 ပျြ်းြျှအား 

မဖင့် လူရတွ့ရြးမြန်းထားသည့် စက်ရုံြျားက ၎င်းတို့၏ လစဉ်ပျြ်းြျှအချနိ်ပိုလုပ်ရဆာင်သည့်အချနိ်ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ 

ဇန်နေါေီလတွင် ၄၁ နာေီေှိခဲ့ပပီး၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ၁၈ နာေီသို့ ကျဆင်းခဲ့ရကကာင်း ရဖာ်မပကကပါသည်။

တုန့်မပန်ရမဖဆိုသူအြျားအမပားက ကိုဗစ် - ၁၉ ဒုတိယလှိုင်းသည် ပထြလှိုင်းထက် လုပ်ငန်းလည်ပတ် ရဆာင်ေွက်ြှုအ 

ရပါ် အပျက်သရဘာရဆာင်သည့်ရိုက်ခတ်ြှု ပိုြိုမပင်းထန်ခဲ့ရကကာင်းဆိုပါသည်။ ဤသို့မဖစ်ေမခင်းြှာ ဒုတိယလှိုင်းမဖစ်ရပါ် 

ချနိ်အတွင်းတွင်၊ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းအေ စက်ရုံပိတ်ေသည့်ေက်ြျား ပိုြိုြျားမပားမခင်း၊ မပည်တွင်းကူးစက်ြှုနှုန်းနှင့် 

ေန်ကုန်တွင် ရောဂါမဖစ်ပွားြှုြျားမြင့်တက်လာမခင်းရကကာင့် မဖစ်ပါသည်။ သို့ရသာ်၊ တစ်ချ ို ့ကြူ ပထြလှိုင်းသည် ပိုြို 

ဆိုးေွားခဲ့ရကကာင်း ဆိုပါသည်။ အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံြှ လူ့အေင်းအမြစ်ြန်ရနဂျာတစ်ဦးက -

“ဒီလို အခက်အခဲအကျပ်အတည်းြျ ိုး အေင်က ြကကုံခဲ့ြူးပါဘူး။ အလုပ်သြားပတွဟာ အလွန်အြင်းပကကာက်ေွံ့ 

ပနခဲ့ကကပါတယ်။ လိုက်နာပဆာင်ေွက်ေြယ့် လြ်းညွှန်ချက်ကလည်း ေှင်းေှင်းလင်းလင်းြေှိပါဘူး။ ကုန်ပစ္စည်း 

အဝယ်ပတာ်ပတွက ြှာယူြှုပတွကို ဆိုင်းငံ့ထားကကပါတယ်။ ဒုတိယလှိုင်းမြစ်ပနစဉ်အချနိ်နဲ့ မြစ်ပပီးတဲ့ပနာက်ြှာ 

ကျွန်ပတာ်တို့ဟာ ပကာင်းပကာင်းမပင်ဆင်ပဆာင်ေွက်ပပီးပတာ့ အပမခအပနနဲ့ချနိ်ညှိပပီးပဆာင်ေွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်” 

ဟု ရမပာပါသည်။

ပုံ (၃) တွင် ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း၊ လူရတွ့ရြးမြန်းထားသည့် စက်ရုံြျား၏ ပျြ်းြျှကုန်ထုတ်လုပ်ြှုပြာဏသည် ၂၀၂၀ 

ခုနှစ်၊ ဇန်နေါေီလနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် ၃ ပုံ ၁ ပုံ ကျဆင်းသွားပါသည်။ သို့ရသာ်၊ စက်ရုံကကီးြျားနှင့် 

အလွန်ကကီးြားသည့် စက်ရုံကကီးြျားအကကားတွင် ယင်းစက်ရုံြျား၏ ပျြ်းြျှကုန်ထုတ်လုပ်ြှုအဆင့်သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ 

ဒီဇင်ဘာလတွင် အနည်းငယ်တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်ေက်တွင် စက်ရုံကကီးြျားနှင့် အလွန်ကကီးြား 

သည့်စက်ရုံကကီးြျားအကကားတွင် တစ်စုံတစ်ောရသာ တိုးတက်ြှုြျားေှိလာခဲရသာ်လည်း၊ အရသးစားနှင့် အလတ်စား စက်ရုံ 

ြျား၏ ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုအဆင့်သည်ဆက်လက်ကျဆင်းခဲ့ပါသည် (ပုံ - ၄)။ ဤအမခင်းအောက ကကီးြားသည့်လုပ်ငန်းလည် 

ပတ်ြှုြျားအကကား အနည်းဆုံးအရနမဖင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်ေက်တွင် မပန်လည်နလန်ထူသည့် သရကဂတလက္ခဏာ 

အချ ို ့ ေှိခဲ့ရကကာင်း ရဖာ်မပရနပါသည်။

ကိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါပိုးကို ရကကာက်ေွံ့မခင်းရကကာင့်၊ အချ ို ့ရသာအလုပ်သြားြျားသည် အလုပ်ထွက်သွားကကပပီး ၎င်းတို့ ရနေပ် 

ပြို့ေွာြျားသို့ မပန်သွားခဲ့ကကပါသည်။ အရမခအရနကို စီြံရဆာင်ေွက်ေန်အတွက် လူရတွ့ရြးမြန်းခဲ့သည့် စက်ရုံအြျား 

အမပားက ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို မပန်လည်စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ခဲ့ပပီး ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုလိုင်းြျားကိုလည်း မပန်လည်

ချနိ်ညှိလုပ်ရဆာင်ခဲ့ကကပါသည်။ လူရတွ့ရြးမြန်းခဲ့သည့် စက်ရုံြျားအကကားတွင် ပျြ်းြျှအားမဖင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုလိုင်း 

အရေအတွက်သည် ၁၃ လိုင်းြှ ၁၁ လိုင်းအထိ ရလျာ့နည်းသွားခဲ့ပါသည် (ပုံ - ၃)။ မြန်ြာနိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံြှ ဒါရိုက်တာ 

တစ်ဦးမဖစ်သူက -

77 တစ်ေက် ၈ နာေီ၊ တနလဂာရန့ြှ ရသာကကာရန့အထိမဖစ်ပပီး၊ စရနရန့တွင် ၄ နာေီမဖစ်သည်။
78 အနည်းဆုံးအခရကကးရငွဆိုင်ော အြိန့်ရကကာ်မငာစာ (၁/၂၀၁၈)
79 အလုပ်ရုံြျားအက်ဥပရဒ၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ်။



23မြန်ြာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအပပါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု

“ကျွြ်းကျင်လုပ်သားပတွြေှိတဲ့အခါြှာ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုလိုင်းပတွေဲ့ အကျ ိုးေှိေှိကုန်ထုတ်လုပ်နိုင်ြှုဟာ အနည်း 

ဆုံး ၅ ောခိုင်နှုန်ကပန ၁၀ ောခိုင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းသွားြှာမြစ်ပါတယ်။ အထည်ချုပ်တဲ့ စက်ပတွကို သီးမခားစီစဉ် 

ထားေှိပပီး၊ အလုပ်သြားတစ်ဦးချင်းစီအပနနဲ့ သတ်ြှတ်ထားတဲ့အချနိ်အတွင်း သဟဇာတမြစ်တဲ့ပုံစံအပနအထား 

နဲ့ သူတို့ေဲ့တာဝန်ကို ပပီးပမြာက်ပအာင်လုပ်ပဆာင်ြို့လိုအပ်ပါတယ်။ သာြန်လုပ်ငန်းပဆာင်ေွက်ြှုပပီးပမြာက် 

ြို့အတွက် ေက်သတ္တ ၂ ပတ်က ပန ၄ ပတ်အထိ ကကာမြှင့်ပါတယ်” ဟုရမပာပါသည်။

ပုံ (၃) - ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုလိုင်းြျားပမပာင်းလဲြှု

ေင်းမြစ် - လူရတွ့ရြးမြန်းထားသည့်စက်ရုံြျား (၂၀၂၁ ခုနှစ်)

ပုံ (၄) - ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါေီလြှ ဒီဇင်ဘာလအထိ ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုပမပာင်းလဲြှု (စက်ရုံအေွယ်အစားအလိုက်)

 

ေင်းမြစ် - လူရတွ့ရြးမြန်းထားသည့်စက်ရုံြျား (၂၀၂၁ ခုနှစ်)
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Figure 3: Change of production and production lines 

 

Source: Interviewed factories (2021) 

Figure 4: Change of production from January to December 2020 (by size of factory) 

 

Source: Interviewed factories (2021) 

4.3. Impacts on the workforce 
This section sheds light on workforce adjustments by factories since the outbreak of COVID-19. Despite signs of 

production growth in the second half of 2020 among interviewed factories, overall employment declined in both 
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24 အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)

၄.၃။ လုပ်သားထုအပပါ်ရိုက်ခတ်ြှုြျား

ဤအပိုင်းသည် ကိုဗစ် - ၁၉ ကူးစက်ပျ ံ့နှံ့ြှုရကကာင့် စက်ရုံြျားက ချနိ်ညှိြှုမပုလုပ်သည့် လုပ်သားထုနှင့် ပတ်သက်ပပီး 

ြီးရြာင်းထိုးမပထားပါသည်။ လူရတွ့ရြးမြန်းထားသည့် စက်ရုံြျားအကကား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်ေက်တွင် ကုန်ထုတ် 

လုပ်ြှု တိုးတက်သည့် လက္ခဏာြျားေှိရသာလည်း၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ်သက်ပပီး ရယဘုယျအားမဖင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ပထြ 

နှစ်ေက်ရော ဒုတိယနှစ်ေက်ပါ ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ အလုပ်သြားအရေအတွက်သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နေါေီလနှင့် နှိုင်းယှဉ် 

ပါက၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ၂၆ ောခိုင်နှုန်းရလျာ့နည်းသွားခဲ့ပါသည်။ ဤရလ့လာြှုက လူရတွ့ရြးမြန်းထားသည့် 

စက်ရုံြျားတွင် အြျ ိုးသားြျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ပုံ (၅) တွင် ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း အြျ ိုးသြီးအလုပ်သြားြျား၏ 

အလုပ်လုပ်ကိုင်ြှုအရပါ် ရိုက်ခတ်ြှုြေှိခဲ့ရကကာင်း ရတွ့ေှိေပါသည်။

လူရတွ့ရြးမြန်းထားသည့် စက်ရုံြျားအကကား အလုပ်သြားြျားအား အလုပ်ထုတ်ပယ်ြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍၊ တုန့်မပန်ရမဖဆိုသူ 

အြျားစုက စက်ရုံတွင် အလုပ်သြားြျားအလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်သက်ကကာမြှင့်ြှုကို အရမခခံသည်ဟု ရဖာ်မပကကပါသည်။ 

အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးသည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အလုပ်သြားဥပရဒ80တွင် ေှင်းလင်းရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း အလုပ်ေှင် 

တစ်ဦးထံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် ကာလအရပါ်တွင် အရမခခံပါသည်။ လုပ်သက် ၆ လ ရအာက်ေှိသည့် အလုပ်သြားြျား 

အား ရလျာ်ရကကးရပးမခင်း ေှိ/ြေှိနှင့်ပတ်သက်ပပီး ေှင်းေှင်းလင်းလင်းရဖာ်မပထားမခင်း ြေှိပါ။ စက်ရုံအချ ို ့က အလုပ်သြား 

တစ်ဦးသည် ၎င်း၏ စိတ်ဆန္ဒအရလျာက် အလုပ်ြှထွက်ပါက သို့ြဟုတ် ကိုဗစ် - ၁၉ ကူးစက်ခံေြည်ကို ရကကာက်ေွံ့မခင်း 

သ့ုိြဟုတ် အမခားရသာအရကကာင်းမပချက်ြျားရကကာင့် လုပ်ငန်းခွင်သ့ုိ မပန်လည်ရောက်ေိှြလာမခင်းြေိှပါက၊ ၎င်းတ့ုိအရနမဖင့် 

အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကး သို့ြဟုတ် အမခားရသာရလျာ်ရကကးပုံစံြျားကို ရပးရဆာင်ေန်တာေန်ြေှိရကကာင်း ရမပာပါသည်။

ပုံ (၅) - လုပ်သားထုပမပာင်းလဲြှု (ကျား၊ ြ မြစ်မခင်အပပါ်ြူတည်လျက်)

 

ေင်းမြစ် - လူရတွ့ရြးမြန်းထားသည့် စက်ရုံြျား (၂၀၂၁ ခုနှစ်)

80 အြိန့်ရကကာ်မငာစာ အြှတ် ၈၄/၂၀၁၅ အေ၊ အလုပ်ေှင်သည် အနည်းဆုံးလုပ်သက် ၆ လ ေှိရသာအလုပ်သြားတစ်ဦးကို အလုပ်ြှ ထုတ်ပယ်ြည်ဆိုပါက၊ ထိုအလုပ် 
သြားအား တေားဥပရဒနှင့်အညီ အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးရပးေန်တာေန်ေှိသည်။
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the first and second half of 2020. The number of workers dropped by 26 percent in December 2020 compared 

to January 2020. This study observed that there was no impact on the share of female employment compared 

to men among interviewed factories as shown in figure 5.  

In terms of dismissals of workers among interviewed factories, most who responded said that the main criteria 

was based the length of time workers were employed in the factory.  Severance pay is based on the duration of 

employment with an employer as described in Myanmar’s labour law80.  It was unclear what compensation was 

paid to workers who worked for less than six months. Some factories said they didn’t have an obligation to 

provide severance pay or other forms of compensation if a worker resigned on their own volition or if they did 

not return to work due to the fear of contracting COVID-19 or other reasons.  

Figure 5: Change in workforce (by gender) 

 

Source: Interviewed factories (2021) 

Some those interviewed shared approaches to worker retention. A manager from a Myanmar owned factory 

said: 

“For the first time, we had dismissed workers who are under six months in this factory and for the 

second time, we dismissed workers who had worked for under two years. During COVID-19, we did not 

consider the skill grading of an individual worker. If not, there will be a complaint from workers 

regarding fairness.”   

 
80 In accordance with Notification 84/2015, employers are legally obliged to provide severance pay to an employee who has minimum of period 
of employment of six months if they are laid-off. 
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25မြန်ြာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအပပါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ပောဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု

လူရတွ့ရြးမြန်းထားသည့် စက်ရုံအချ ို ့က အလုပ်သြားြျားအား ဆက်လက်ထိန်းသိြ်းထားေှိမခင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး ချဉ်း

ကပ်ရဆာင်ေွက်ြှုနည်းလြ်းြျားကို ရဖာ်မပကကပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံြှ ြန်ရနဂျာတစ်ဦးက -

“ပထြဆုံးအပနနဲ့ ၊ ဒီစက်ရုံြှာ လုပ်သက် ၆ လပအာက်ေှိတဲ့သူပတွကို အလုပ်ထုတ်ပယ်ခဲ့ပပီး၊ ဒုတိယအကကိြ် 

အပနနဲ့ လုပ်သက် ၂ နှစ်ပအာက်ေှိတဲ့ အလုပ်သြားပတွကို အလုပ်ထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ပတာ်တို့အပနနဲ့ 

ကိုဗစ် - ၁၉ အချနိ်ကာလြှာ အလုပ်သြားတစ်ဦးချင်းစီေဲ့ ကျွြ်းကျင်ြှုအဆင့်ပတွကို ထည့်သွင်းြစဉ်းစားပါဘူး။ 

ဒီလိုြှြဟုတ်ေင်၊ တေားြျှတြှုနဲ့ပတ်သက်ပပီး၊ အလုပ်သြားပတွဆီက တိုင်းတန်းချက်ပတွ ထွက်ပပါ်လာြှာမြစ် 

ပါတယ်” ဟု ရမပာပါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံသားပိုင် အမခားရသာစက်ရုံတစ်ရုံြှ အလုပ်ေှင်တစ်ဦးက -

“စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းသတ်ြှတ်ချက်အေ စက်ရုံပိတ်တဲ့အချနိ်ကာလ ပနာက်ပိုင်းြှာ အလုပ်သြားပတွေဲ့ ၁၀ ော 

ခိုင်နှုန်းကပန ၁၅ ောခိုင်နှုန်းပလာက်က လုပ်ငန်းခွင်ကို မပန်ြလာကကပတာ့ပါဘူး။ ကျွန်ပတာ်တို့ သူတို့ကို ၅ ေက်က 

ပန ၁၀ ေက်အထိ ပစာင့်ခဲ့ကကပါတယ်။ အဲ့ဒါြှ မပန်ြလာဘူးဆိုေင်ပတာ့ သူတို့ကို အလုပ်ေပ်စဲလိုက်ပါတယ်” ဟု 

ရမပာပါသည်။

သို့မဖစ်၍၊ အလုပ်ေှင်ြျားအရနမဖင့် အလုပ်သြားအသစ်ေင်ရောက်လာသူြျားနှင့် လုပ်ငန်းအရတွ့အကကုံ နည်းပါးသူြျားကို 

အလုပ်ြှထုတ်ပယ်ရသာ်လည်း၊ လုပ်ငန်းကျွြ်းကျင်ပပီး အရတွ့အကကုံေှိသည့် အလုပ်သြားြျားကို ဆက်လက်ထိန်းသိြ်း

ထားေှိရကကာင်းကို ရယဘုယျရလ့လာြှုြျားက ညွှန်မပရနပါသည်။

စက်ရုံြျားသည်လည်း ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုပြာဏ ေည်ြှန်းချက်ြျားတိုးမြှင့်မခင်း သို့ြဟုတ် အလုပ်သြားြျားအား အချနိ်ပို 

ရခါ်ယူမခင်းအားမဖင့် ကျန်ေှိရနသည့်လုပ်သားအင်အားမဖင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုအဆင့်ြျား တိုးတက်မြင့်ြားရအာင် ကကိုးစား 

ရဆာင်ေွက်ခဲ့ကကပါသည်။ စက်ရုံအနည်းငယ်သည် စာချုပ်ချုပ်ဆိုလုပ်ကိုင်သည့် အလုပ်သြားြျားအား ခန့်အပ်မခင်းထက် 

အချနိ်တိုရန့စား အထည်ချုပ်အလုပ်သြားြျားအား ခန့်အပ်ခဲ့ရကကာင်း ရလ့လာရတွ့ေှိေပါသည်။ ရဖာ်မပထားသည့် အဓိက 

အရကကာင်းေင်းြှာ ကုန်အြှာစာ အသစ်ြျား ြရသချာြရေောမခင်းနှင့် လူြှုဖူလုံရေးနှင့် အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးကဲ့သို့ရသာ 

စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းသတ်ြှတ်ချက်အေ အလုပ်သြားြျားအား ရပးရဆာင်ေြည့်အကျ ိုးခံစားခွင့်ြျား ရပးရဆာင်ေမခင်းြှ 

ရေှာင်ကကဉ်ေန်အတွက်ပင် မဖစ်ပါသည်။

အလုပ်သြားသြဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက -

“ကိုဗစ် - ၁၉ အချနိ်ကာလြှာ အလုပ်သြားသြဂ္ဂဝင်ြဟုတ်တဲ့ အလုပ်သြားတစ်ချ ို ့က သူတို့ေဲ့ အခွင့်အပေးပတွ 

ကို ြသိေှိကကဘူး။ ဒါပကကာင့် ကျွန်ပတာ်တို့အပနနဲ့ အလုပ်သြားဥပပဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမြင်ြွင့်သင်တန်း 

အစီအစဉ်ပတွကို တတ်နိုင်သပလာက်ပဆာင်ေွက်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ပလြှာ အလုပ်ေှင်ပတွက အလုပ်သြား

ပလျာ်ပကကးအကျ ိုးခံစားခွင့်ပတွပပးပဆာင်ေတာကို ပေှာင်ကကဉ်ြို့အတွက် အလုပ်သြားဥပပဒပတွေဲ့ အားနည်း 

ချက်ပတွကပန အမြတ်ထုတ်ပနကကပါတယ်” ဟု ဆိုပါသည်။



26 အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)

 ၅။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် အလားအလာပြျှာ်လင့်ချက်

၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် အလားအလာရြျှာ်လင့်ချက်ြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စစ်တပ်က မြန်ြာနိုင်ငံအား အာဏာ

သိြ်းထိန်းချုပ်ြှုြမပုလုပ်ြီ၊ ကွင်းဆင်းသုရတသနမပုလုပ်ရနစဉ်အချနိ်အတွင်း ေှင်းလင်းရဖာ်မပခဲ့ပါသည်။ သို့မဖစ်၍၊ ကိုဗစ် 

- ၁၉ အား တုန့်မပန်ရဆာင်ေွက်ြှုအတွက် ြရသချာြရေောြှုြျားသည် ရလှာင်ပိတ်ခံထားေသည့်အရနအထားတွင် ေှိရနခဲ့ 

ပါသည်။ စစ်တပ်က နိုင်ငံရတာ်အာဏာသိြ်းပပီးရနာက် မဖစ်ရပါ်လာသည့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍအရမခရနသည် ဤရလ့လာြှုတွင် 

ြပါေင်ဘဲ၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့် အလုပ်သြားြျားအရပါ်ရိုက်ခတ်ြှုသည် အထင်အေှားမဖ်ရပါ်ရနပပီး၊ အသစ်ရသာ 

ြရသချာြရေောြှုြျားသည်လည်း လုပ်ငန်းကဏ္ဍတစ်ခုလုံးတွင် ထွက်ရပါ်လာခဲ့ပပီးမဖစ်ပါသည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် လုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်ပပီး၊ မပန်လည်နလန်ထူလာနိုင်သည့် အနည်းငယ်ရသာ လက္ခဏာ 

ေပ်ြျား မဖစ်ရပါ်လာရသာ်လည်း၊ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူအြျားအမပားက မြန်ြာနိုင်ငံသား အြျားအမပားအတွက် ရောဂါ 

ကာကွယ်ရဆးေေှိနိုင်ြှုနှင့်ပတ်သက်သည့် စိုးေိြ်ဖွယ်ောအရမခအရနြျားရကကာင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် ြရသချာြရေောြှု 

အရနအထားကို ေှင်းလင်းရဖာ်မပကကပါသည်။ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူတစ်ေက်ရကျာ်ကေှိရနဆဲ အြိန့်ြျား၏ အာြခံချက်သည် 

စက်ရုံလုပ်ငန်းလည်ပတ်ြှု ၃ လရအာက်အတွက်သာေှိရကကာင်း ရဖာ်မပကကပါသည်။ ထို့အမပင်၊ လူရတွ့ရြးမြန်းထားသည့် 

စက်ရုံတစ်ေက်အဖို့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အနာဂတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုပြဏာနှင့်ပတ်သက်ပပီး ြရသချာြရေောြှုြျားမဖင့် ေှိရနပါ 

သည်။

တုန့်မပန်ရမဖကကားသူတစ်ချ ို ့က၊ လက်ေှိ ေှိရနသည့် ကုန်ပစ္စည်းအေယ်ရတာ်ြျားသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြှုကို 

ထိန်းသိြ်းထားေန် လုံရလာက်ြှုေှိြည်ြဟုတ်ရသာရကကာင့် ၎င်းတို့အရနမဖင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအေယ်ရတာ် 

အသစ်ြျားကို ေှာရဖွေြည်မဖစ်ရကကာင်းဆိုပါသည်။ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူတစ်ချ ို ့ကလည်း ၎င်းတို့တွင် ကုန်ပစ္စည်းအေယ်

ရတာ်ြျားေှိရသာ်လည်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ခေီးသွားလာြှုကန့်သတ်ချက်ြျားရကကာင့် လာြည့်လအနည်းငယ်တွင် 

၎င်းတို့၏ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်း ရလးစားလိုက်နာြှုဆိုင်ော အသိအြှတ်မပုလက်ြှတ်ြျား သက်တြ်းကုန်ဆုံးရတာ့ြည်မဖစ် 

၍၊ နိုင်ငံတကာကျွြ်းကျင်သူြျား၏ စစ်ရဆးြှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို တစ်စုံတစ်ောရသာ အချနိ်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရနှာင့်  

ရနှးကကန့်ကကာရစနိုင်ရကကာင်း ရမပာပါသည်။ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူ ၅ ဦးအနက်တစ်ဦးက ၎င်းတို့အရနမဖင့်အလုပ်သြားြျား 

ကို ပိုြိုခန့်အပ်နိုင်ေန် ရြျှာ်လင့်ရကကာင်းရမပာပါသည်။ လူရတွ့ရြးမြန်းထားသည့် စက်ရုံအြျားစုသည် ြရသချာြရေော 

ြှုြျားနှင့် ရငွရကကးဆိုင်ော ကန့်သတ်တားမြစ်ချက်ြျားရကကာင့် ြရေးသည့်အနာဂတ်တွင် စက်ပစ္စည်းအသုံးမပုေသည့် 

ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအတွက် နည်းပညာဆိုင်ော အဆင့်မြှင်တင်ြှုြျားအတွက် အစီအစဉ်ြျားြေှိကကပါ။
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ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါသည် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း ကုန်ထုတ်လုပ်မဖန့်မဖူးြှုကွင်းဆက်ကို အရနှာင့်အယှက်မဖစ်ရစခဲ့ပပီ၊ 

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍေှိ ပါေင်သက်ဆိုင်သူြျားကို သိသာထင်ေှားစွာ ထိခိုက်ရစခဲ့ပါသည်။ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းသည် 

ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သည့်နိုင်ငံြျားတွင် ေယ်လိုအား အထိတ်တလန့်မဖစ်ြှုရကကာင့်သာြကဘဲ၊ နိုင်ငံတွင်း ေင်ထွက်သွားလာြှု 

ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ြှုဆိုင်ော ရဆာင်ေွက်ြှုြျားရကကာင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုကျဆင်းသည့် ဒုက္ခကို ရတွ့ကကုံခံစားခဲ့ေပါသည်။ 

ဤ ရလ့လာြှုက စက်ရုံြျားအရနမဖင့် ကုန်ပစ္စည်းအေယ်ရတာ်ြျားဘက်ရပးသည် မဖတ်၊ ချုပ်၊ ထုပ်ပိုးမခင်းအခရစျးနှုန်း 

ကျဆင်းြှု  သို့ြဟုတ် ကိုဗစ် - ၁၉ နှင့်ဆက်စပ်သည့် ချနိ်ညှိြှုကုန်ကျစေိတ်ြျားအတွက် ရထြိရစေန် ဆက်လက်ေှင်သန် 

ေပ်တည်ရေးနည်းဗျူဟာတစ်ေပ်အရနမဖင့် အလုပ်သြားြျား၏ ကုန်ထုတ်စွြ်းအားကို ရလျှာ့ရပါ့ရတာင်းဆိုမခင်းြေှိဘဲ၊ 

လုပ်သားထုအင်အားကို ရလျှာ့ချခဲ့ရကကာင်း ြီးရြာင်းထိုးမပထားပါသည်။ ယခင်ရလ့လာြှုြျားကဲ့သို့ပင်၊ ဤရလ့လာြှုသည် 

အရသးစားနှင့် အလတ်စားစက်ရုံြျားနှင့် နိုင်ငံတွင်းေှိ တစ်ဆင့်ခံကန်ထရိုက်စာချုပ်မဖင့် လုပ်ရဆာင်သည့်စက်ရုံြျားသည် 

အေင်းအမြစ်ေေှိနိုင်ြှု ကန့်သတ်ချက်ြျားနှင့် ရစျးကွက်သို့တိုက်ရိုက်လက်လှြ်းြီနိုင်ြှုြေှိမခင်းတို့ရကကာင့် စက်ရုံကကီးြျား 

ထက် ဒဏ်ခံနိုင်ြှု ပိုြိုအားနည်းရကကာင်း အခိုင်အြာအတည်မပုပါသည်။

ဤရလ့လာြှုက ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်ေက်တွင် မပန်လည်နလန်ထူနိုင်ြည့်လက္ခဏာတစ်ချ ို ့ေှိရသာ်လည်း ၂၀၂၀ ခုနှစ် 

တွင် ကိုဗစ် - ၁၉ အချနိ်ကာလအတွင်း လုပ်သားထုနှင့်ပတ်သက်ပပီး ကျရှုံးြှုဘက်သို့ ဦးတည်ခဲ့သည့်အရနအထားကို 

ရဖာ်မပပါသည်။ အလုပ်လက်ြဲ့အာြခံအစီအစဉ်နှင့် လူြှုကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ရေးစနစ်ြျားြေှိသည့် အရမခအရနတွင် 

အထည် ချုပ် အလုပ်သြားြျားသည် အလွန်ပင်ခံနိုင်ေည် စွြ်းအားြေှိရသာ အရမခအရနတွင် ေှိရနပါသည်။

အြျ ိုးသြီးြျားသည် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍေှိလုပ်သားထု၏ ၈၀ ောခိုင်နှုန်းရကျာ်ေှိပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် 

ရကျးလက်ရဒသြှ ရထာင်ရပါင်းြျားစွာရသာ ငယ်ေွယ်သူအြျ ိုးသြီးအလုပ်သြားြျားအတွက် တေားေင်အလုပ်လုပ်ကိုင် 

သည့် အရနအထားသို့ရောက်ေှိရစရသာ ေင်ရောက်ောလြ်းတစ်ခုမဖစ်ပါသည်။ ကိုဗစ် - ၁၉ ရကကာင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် လူ 

အရမြာက်အမြား အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံး ြှုြျားမဖစ်ရပါ်မခင်းရကကာင့် အြျ ိုးသြီးြျား၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော လုပ်ပိုင်ခွင့် 

အခွင့်အာဏာသည် ပခိြ်းရမခာက်ခံေြှုရအာက်တွင် ေှိရနပါသည်။

အချ ို ့ရသာ ရေးသားရဖာ်မပချက်ြျားက ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါသည် အချ ို ့ရသာအာေှနိုင်ငံြျားတွင် အေတ်အထည်ကုန် 

ထုတ်လုပ်ြှုစနစ်အား အဆင့်မြှင့်တင်ေန်အတွက် နည်းပညာဆိုင်ော ရေွးချယ်လက်ခံြှုကို မြှင့်တင်ရပးြည့်အလားအလာ 

ေှိပါသည်။81 မြန်ြာ့အြျ ိုးသားပို့ကုန်နည်းဗျူဟာ (NES) နှင့် မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှင်ြျားအသင်း (MGMA) 

တို့၏ နည်းဗျူဟာက မဖတ်၊ ချုပ်၊ ထုပ်ပိုးမခင်း (CMP) ကုန်ထုပ်လုပ်ြှုပုံစံြှရန၍ ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ရဆာင်နှင့်ပတ် 

သက်ပပီး တာေန်ေှိမခင်း (FOB) ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုပုံစံသို့ ကူးရမပာင်းြှုအခန်းကဏ္ဍကို ရဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်ခဲ့ပါသည်။ သို့ရသာ်၊ 

စက်ရုံြျားအရနမဖင့် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါမဖစ်ရပါ်သည့် အချနိ်ကာလအတွင်း ြရသချာြရေောသည့် ရစျးကွက်အရမခ 

81 ILO. (2020), What next for Asian garment production after COVID – 19?
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အရနြျားနှင့် ရငွရကကးဆိုင်ောကန့်သတ်ချက်ြျားရကကာင့် ထိုနည်းဗျူဟာကို လက်ခံေန်လိုြှုြေှိကကဘဲ၊ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် 

လုပ်အားကုန်ကျြှုနည်းပါးမခင်း၏ အကျ ိုးအမြတ်ေေှိြှုကိုသာ ပို၍နှစ်သက်ကကလျက်ေှိရနဆဲမဖစ်ပါသည်။ ရနာက်ဆုံးအရန 

မဖင့်၊ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အထည်ချုပ်စက်ရုံြျားနှင့် အလုပ်သြားြျားေှင်သန်ေပ်တည်ြှုသည် ေယ်လိုအား ြရသချာြရေော 

ြှု၊ ရငွရကကးဆိုင်ောခံနိုင်ေည်ေှိြှု အားနည်းမခင်း၊ လူြှုကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ရေးစနစ် အားနည်းမခင်းနှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင် 

ရနသည့် မပည်သူြျားအတွက် ကာကွယ်ရဆးြေေှိနိုင်မခင်းတို့ရကကာင့် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အထည်ချုပ်စက်ရုံြျားနှင့် အလုပ် 

သြားြျား၏ ေှင်သန်ေပ်တည်ြှုသည် အကျပ်အတည်းနှင့်ေင်ဆိုင်ကကုံရတွ့ရနေဆဲပင်မဖစ်ပါသည်။
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