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ဤအစီေင်ခံစာသည် ကြ္ဘာ့ကပ်ရောဂါနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကို ထိခိုက်ရစသည့် အမခားမပင်းထန် 
ဆိုးေါးသည့် စိန်ရခါ်ြှုြျားကို တုန့်မပန်ရဆာင်ေွက်ေန်နှင့် ယင်းကပ်ရောဂါရကကာင့် မဖစ်ရပါ်သည့်အရမခအရနြျားြှ မပန် 
လည်နလန်ထူေန် ဆက်လက်ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိသည့် ကကိုးပြ်းအားထုတ်ရဆာင်ေွက်ြှုြျားအတွက် လိုအပ်ြှုြျား 
မဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးရပးြည်ဟု ရြျှာ်လင့်ပါသည်။

Donglin Li

အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိ/ကိုယ်စားလှယ်



ြာတိကာ
၁။ နိဒါန်း ၁

၂။ ဤသုရတသနရလ့လာြှု၏ ေည်ေွယ်ချက် ၃

 ၂.၁။  နည်းစနစ် ၃

 ၂.၂။  တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျား၏ ထူးမခားသည့် လက္ခဏာြျား ၅

၃။ ခခုံငုံသုံးသပ်မခင်း ၇

 ၃.၁။ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါမဖစ်ရပါ်သည့် အချနိ်ကာလအတွင်း

   ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ော အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ အရမခအရန ၇

 ၃.၂။  မြန်ြာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု ၈

၄။ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့်အလုပ်သြားြျား ကကုံရတွ့ေသည့် စိန်ရခါ်ြှုြျား ၁၀

 ၄.၁။ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့်အလုပ်သြားြျား၏ အရတွ့အကကုံြျား ၁၀

 ၄.၂။  ရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်သည့် အရတွ့အကကုံြျား ၁၅

 ၄.၃။ ရငွလွှဲပို့မခင်းနှင့် ြိသားစုအားရထာက်ပံ့မခင်း ၁၆

 ၄.၄။ ကိုင်တွယ်ရမဖေှင်းသည့် နည်းဗျူဟာြျား ၁၇

၅။ အလုပ်အကိုင် မပန်လည်ေေှိသည့် အရတွ့အကကုံြျား ၁၉

 ၅.၁။ အလုပ်အကိုင်အသစ်တွင် ကကုံရတွ့ေသည့် အရမခအရနြျား ၂၀

၆။ နိဂုံး ၂၃

၇။ ြှီမငြ်း ၂၅





မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု -

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံရသည့် အလုပ်သြားဆိုင်ရာလလ့လာ ချက်
1

 ၁။ နိဒါန်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်၊ အာေှ-ပစိဖိတ်ရဒသေှိ အထည်ချုပ်အလုပ်သြားထုသည် ကြ္ဘာ့အထည်ချုပ်အလုပ်သြားြျား1၏ ၇၅ 

ောခိုင်နှုန်းေှိပပီး၊ ကြ္ဘာ့ကပ်ရောဂါသည် ခန့်ြှန်းရမခအားမဖင့် အလုပ်သြားရပါင်း ၆၅ သန်း၏ ဘေအသက်ရြွးြှု ေင်းမြစ် 

ြျား2ကို ထိခိုက်ရစခဲ့သည်ြှာ အထင်အေှားပင်မဖစ်ပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင်၊ အလုပ်သြားရပါင်း ၆၃၀၀၀၀ နီးပါး 

အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ေှိရသာ ပို့ကုန်ဦးစားရပး စက်ရုံရပါင်း ၆၈၅ ရုံေှိခဲ့ပပီး၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကုန် ြှတ်တြ်းအေ၊ နိုင်ငံေှိ လုပ် 

သားထု၏ ၃ ောခိုင်နှုန်းမဖစ်ပါသည်။ ပို့ကုန်ဦးစားရပးစက်ရုံြျား၏ အဓိကစီးပွားရေးပုံစံကို မပည်တွင်းရစျးကွက်ထက် 

မပည်ပပို့ကုန်ြျားက ရြာင်းနှင်လည်ပတ်ရစမခင်းမဖစ်ပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်နည်းြဟာဗျူဟာ (၂၀၁၅ - ၂၀၁၉) 

သည် အေတ်အထည်နှင့် အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းကို ဦးစားရပးလုပ်ငန်းကဏ္ဍတစ်ခုအမဖစ် သတ်ြှတ်ခဲ့ကာ၊ အလုပ်အကိုင် 

အတွက် အရေးပါသည့်ရြာင်းနှင်အားအမဖစ် ညွှန်းဆိုထားပါသည်။3 နှစ်အတန်ကကာလာသည်နှင့်အြျှ၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း 

ကဏ္ဍသည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ြှုအတွက် အရေးကကီးသည့် မဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးရပးရသာအောတစ်ခုအရန

မဖင့် အေှိန်အဟုန်မဖစ်ရပါ်ရစခဲ့ပါသည်။ သို့ရသာ်၊ ကိုဗစ် - ၁၉ သည် ယင်းစက်ြှုလုပ်ငန်း၏ အနာဂတ်ကကီးထွားတိုးတက်ြှု 

အလားအလာြျားကို ယိြ်းယိုင်ရစေန် ပခိြ်းရမခာက်လျက်ေှိပါသည်။

ကြ္ဘာ့အဆင့်၊ ရဒသဆိုင်ောအဆင့်နှင့် နိုင်ငံအဆင့်ြျားတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ၏ တိုက်ရိုက်အကျ ိုးဆက်ြျားထဲြှတစ်ခုြှာ 

အထည်ချုပ်အလုပ်သြားြျားအကကား အလုပ်အကိုင်တည်ပြဲြှုကုိ ကျဆင်းရစခဲ့မခင်းမဖစ်ပပီး၊ အလုပ်အကိုင်ယာယီဆုံးရှုံးြှု 

နှင့် အလုပ်အကိုင်အပြဲဆုံးရှုံးြှုတို့ကို မဖစ်ရပါ် ရစခဲ့ပပီးမဖစ်ပါသည်။ စီးပွားရေးနှင့် လူြှုဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာနနှင့် 

အမပည်မပည်ဆိုင်ော အလုပ်သြားရေးောအဖွဲ့ (CESD-ILO) တို့၏ ြကကာခင်ကမပုလုပ်ခဲ့သည့်ရလ့လာြှု (၂၀၂၀) အေ၊ 

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရဆာင်ေွက်ခဲ့သည့် အထည်ချုပ်စက်ရုံြျားတွင် ေှိရနသည့်လုပ်သားထုသည် အနည်းဆုံး 

၁၀ ောခိုင်နှုန်း ရလျှာ့ချခဲ့ပပီးမဖစ်ပါသည်။4 သို့မဖစ်၍၊ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျား၏ အရမခအရနကို သိမြင် 

နားလည်မခင်းသည် ၎င်းတို့၏ရကာင်းကျ ိုးချြ်းသာကို အကာအကွယ်ရပးေန်နှင့် ၎င်းတို့၏ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းသိြ်း 

ေန်အတွက် ြူေါဒြျားနှင့် နည်းဗျူဟာြျားချြှတ်ရဆာင်ေွက်ောတွင် အရေးကကီးပါသည်။ 

ေင်ရောက်ရဆာင်ေွက်ေန် အရေးတကကီးအလိုအပ်ဆုံးရသာ နယ်ပယ်ကဏ္ဍြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး ပိုြိုရကာင်းြွန်စွာသိေှိ

နားလည်နိုင်ရစေန်အတွက် ဤသုရတသနရလ့လာြှုသည် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျား၏ ရတွ့ကကုံခံစား 

ြှုြျားကို ရလ့လာရဖာ်ထုတ်ထားပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလြျားတွင် CESD သည် အလုပ်သြား 

၁၅၀ ဦးကို သုရတသနစစ်တြ်းလုပ်ရဆာင်ခဲ့ပပီး၊ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျားအား စနစ်ြကျတစ်ကျပုံစံ 

1 ဤရနောတွင် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကို အထည်အလိပ်၊ အေတ်အထည်၊ သား    ရေ/ရမခေတ်ပစ္စည်းဟူ၍ ေည်ညွှန်းပါသည်။ သို့ရသာ်၊ ဤအစီေင်ခံစာ၏ အရန 
အထားတွင် မြန်ြာနိုင်ငံေှိအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကို အေတ်အထည်ချုပ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းဟူ၍ ေည်ညွှန်းပါသည်။

2 အိုင်အယ်(လ်)အို၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စာ - ၂။
3 NES, 2015, p. 84.
4 စီးပွားရေးနှင့် လူြှုဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာနနှင့် အမပည်မပည်ဆိုင်ောအလုပ်သြားရေးောအဖွဲ့၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ၏ ရိုက် 

ခတ်ြှု - အထည်ချုပ်အလုပ်သြားြျား၏ ေင်ရငွဆုံးရှုံးြှုကို အကဲမဖတ်ဆန်းစစ်မခင်း။



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)2

မဖင့် လူရတွ့ရြးမြန်းမခင်း ၅ ကကိြ် မပုလုပ်ခဲ့ကာ၊ အရေအတွက်နှင့် အေည်အရသွးမပည့်ြီရသာ လူရတွ့ရြးမြန်းမခင်းြျားြှ 

စုရဆာင်းထားသည့် အချက်အလက်ြျားကို ရဖာ်မပထားပါသည်။ ဤရလ့လာြှုသည် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍေှိ အထည် 

ချုပ် အလုပ်သြားြျားအရပါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ၏ရိုက်ခတ်ြှုအား ခခုံငုံသုံးသပ်မခင်းနှင့် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် 

အလုပ်သြားြျား ေင်ဆိုင်ကကုံရတွ့ေသည့်စိန်ရခါ်ြှုြျားကို သိေှိနားလည်ရစေန် ေည်ေွယ်ရသာ စိစစ်စိတ်မဖာြှုတစ်ေပ်ကို 

လည်း မဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးရပးထားပါသည်။ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျား အလုပ်ေှာရဖွသည့် လုပ်ငန်းစဉ်၊ 

၎င်းတို့ အလုပ်မပန်လည်ေေှိနိုင်ြည့် အလားအလာြျားနှင့် ရေှေ့ရမပာင်းအလုပ်သြားြျား၏ ကကုံရတွ့ေသည့် အရတွ့အကကုံ 

ြျားကိုလည်း ရလ့လာ ရဖာ်ထုတ်ထားပါသည်။ ရနာက်ဆုံးအရနမဖင့်၊ ဤအစီေင်ခံစာသည် အဓိကရတွ့ေှိချက်ြျားကို 

ရဖာ်မပထားကာ၊ လက်ေှိအချနိ်နှင့် ရနာင်အနာဂတ်တွင် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျားအား ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ြည့် 

နည်းလြ်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ြူေါဒဆိုင်ော အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်ြျားနှင့် ယင်းရတွ့ေှိ ချက်ြျားကို ဆက်စပ်ရပးပါသည်။



မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု -

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံရသည့် အလုပ်သြားဆိုင်ရာလလ့လာ ချက်
3

 ၂။  ဤသုရတသနရလ့လာြှု၏ ေည်ေွယ်ချက်

၂.၁။ နည်းစနစ်

ဤရလ့လာြှုသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလတို့တွင် CESD က လုပ်ရဆာင်ခဲ့သည့် အထည်ချုပ်အလုပ် 

သြားသုရတသနစစ်တြ်း၊ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျားအား မပုလုပ်သည့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပုံရဖာ်ချြှတ် 

ထားရသာ လူရတွ့ရြးမြန်းြှုြျားနှင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှိ အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ်ြျားနှင့် အဖွဲ့လိုက် 

ရဆွးရနွးြှုြျား (FGDs) အရပါ်တွင် ြူတည်ပါသည်။ သုရတသနစစ်တြ်းသည် ေန်ကုန်တွင်တည်ေှိရသာ အထည်ချုပ် 

စက်ရုံ ၆၀ (မြန်ြာနိုင်ငံေှ5ိ မဖတ်၊ ချုပ်လုပ်၊ ထုပ်ပိုးြှုြျားလုပ်ရဆာင်လျက်ေှိရသာ အထည်ချုပ်စက်ရုံြျား၏ ၁၂ ောခိုင်နှုန်း 

ကို ကိုယ်စားမပုသည်) ြှ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါရကကာင့် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အထည်ချုပ်အလုပ်သြား ၁၅၀ နှင့် 

အကျုံးေင်ပါသည်။ နြူနာရကာက်ယူသည့်ြူရဘာင်ြေှိမခင်းရကကာင့် ဤရလ့လာြှုတွင်ပါေင်သည့် တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျား 

အား ကျပန်းပုံစံကိုအရမခခံပပီး ရေွးချယ်ထားမခင်းြဟုတ်ပါ။ ရလ့လာြှု အတွက် တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး 

အေည်အချင်းမပည့်ြီြှုစံနှုန်းြျားသည် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ မဖစ်ရပါ်သည့်ကာလအတွင်း (ရဖရဖာ်ေေီလြှစတင်ပပီး) 

အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့်သူြျားက တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျားမဖစ်ပါသည်။ ယင်းတို့အနက်ြှ တစ်ေက်ကို CESD က မပုစု 

ထားရသာ ဆက်သွယ်ေြည့် အလုပ်သြားစေင်းကိုအရမခခံလျက် ဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်မခင်းမဖစ်ကာ၊ ကျန်တစ်ေက်ြှာြူ 

Smart TaG-Myan Ku (ဥရောပသြဂ္ဂ၏ ေန်ပုံရငွပံ့ပိုးြှုမဖင့်ရဆာင်ေွက်သည့် စီြံကိန်း) က မပုစုထားသည့် အလုပ်သြား 

စာေင်းြှ အလုပ်သြားြျားမဖစ်ပါသည်။ ဤသုရတသနရလ့လာြှုသည် (၁) အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေပပီးရနာက် အလုပ်သြား 

ြျား ကကုံရတွ့ေသည့် အရတွ့အကကုံြျား၊ (၂) ယင်းအလုပ်သြားြျား၏ ကိုင်တွယ်ရမဖေှင်းသည့် နည်းလြ်းြျား၊ (၃) ရငွလွှဲ 

ပို့မခင်းအရပါ် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေမခင်း၏ ရိုက်ခတ်ြှုနှင့် (၄) အလုပ်အကိုင် ေှာရဖွြှုြျားနှင့် ယင်းတို့နှင့် ဆက်စပ်ရနသည့် 

အတားအဆီးြျားနှင့်ပတ်သက်ရသာ အလုပ်သြားြျား၏ အရတွ့အကကုံြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်

ြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး သတင်းအချက်အလက်ြျားကို စုရဆာင်းခဲ့ပါသည်။

အေည်အရသွးမပည့်ေသည့် သုရတသနစစ်တြ်းရြးခွန်းလွှာကို အကျပ်အတည်းအခက်အခဲအား အကဲမဖတ်ဆန်းစစ်မခင်း၊ 

အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျား၊ ရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်မခင်းနှင့် လုပ်သားရစျးကွက်ဆိုင်ော အတားအဆီးြျားကို 

အရလးထားသည့် စာေွက်စာတြ်းြျားနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံေှိ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအရပါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ၏ ရိုက်ခတ်ြှုနှင့်ပတ်သက် 

ပပီး ILO-CESD တို့၏ ရလ့လာရတွ့ေှိချက်ြျားကို အရမခခံလျက် ရဆာင်ေွက်ထားမခင်း မဖစ်ပါသည်။ သုရတသနရြးခွန်း

လွှာနှင့်ပတ်သက်ပပီး အိုင်အယ်(လ်)အိုြှ ကျွြ်းကျင်ပညာေှင်ြျားနှင့် တိုင်ပင်ရဆွးရနွးခဲ့ပါသည်။ အချက်အလက်ြျား 

ြရကာက်ယူြီ၊ အချက်အလက်ြျား ခိုင်လုံြှုေှိရစရေးအတွက် ြကကာရသးြီက အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြား ၆ 

ဦးမဖင့် သုရတသနရြးခွန်းလွှာကို စြ်းသပ် ရြးမြန်းြှုြျားလုပ် ရဆာင်ခဲ့ပါသည်။

5 မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှင်ြျားအသင်း၏ အဆိုအေ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ်လြှစ၍ မဖတ်၊ ချုပ်လုပ်၊ ထုပ်ပိုးြှုြျားလုပ်ရဆာင်လျက်ေှိသည့် အထည်ချုပ် 
စက်ရုံရပါင်း ၄၈၈ ရုံေှိပါသည်။



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)4

အဖွဲ့လိုက်ရဆွးရနွးြှုြျား (FGDs) နှင့် ပိုြိုရလးနက်သည့် အဓိကသတင်းရပးသူြျားနှင့် လူရတွ့ရြးမြန်းြှုြျား (KIIs) 

သည် ဧောေတီတိုင်းရဒသကကီးတွင် အလုပ်ထုတ်ပယ် ခံေသည့် အလုပ်သြားြျား၏ြိသားစုြျားနှင့် ၎င်းတို့၏ လူြှုအသိုင်း 

အေိုင်းြျားကို ရနောချထားရပးေန် ေည်ေွယ်ပါသည်။ ေြ်းနည်းစောရကာင်းသည်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ဒုတိယ 

လှိုင်းမဖစ်ရပါ်မခင်း ရကကာင့် ယင်းအစီအစဉ်ကို ရဆာင်ေွက်နိုင်မခင်းြေှိခဲ့ပါ။

မဖည့်စွက်သည့်အချက်အလက်ြျားသည် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှိ အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ်ြျားက မပည့်စုံ 

ရအာင်မဖည့်စွက်ရပးသည့် အဖွဲ့လိုက်ရဆွးရနွးြှုြျားအရပါ် အရမခခံကာ၊ ယင်းတို့အားလုံးကို အိုင်အယ်(လ်)အို၊ ေန်ကုန် 

ရုံးက ပံ့ပိုးရဆာင်ေွက်ရပးလျက်၊ ရနာက်ဆက်တွဲလူရတွ့ ရြးမြန်းြှုြျားကို အလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ်နှင့် 

အလုပ်သြားဦးစီးဌာနြှ အစိုးေအောေှိတို့နှင့် ရဆာင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။ အချက်အလက် အေည်အရသွးကို ထိန်းသိြ်းေန်အ 

တွက် သုရတသနရလ့လာြှုအချက်အလက်ြျားအားလုံးကို KoBo Toolbox survey6 ကို အသုံးမပုလျက် တယ်လီဖုန်းြှ 

တစ်ဆင့် ရကာက်ယူထားပါသည်။

ဇယား (၁) - သုရတသနမပုလုပ်ောတွင်ပါဝင်ရသာ အလုပ်သြားြျားလုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် စက်ရုံြျား၏ တည်ရနော

မြို့နယ်ြျား
လူရတွ့ရြးမြန်းောတွင်ပါဝင်သည့် 

အလုပ်သြားအရေအတွက်

လှိုင်သာယာ ၈၃

အရေှ့ဒဂုံ ၁၂

ရမြာက်ဥက္ကလာပ ၁၂

ြဂဂလာဒုံ ၉

ရတာင်ဒဂုံ ၈

ဒဂုံဆိပ်ကြ်း ၇

ရြှာ်ဘီ ၅

ရေှေမပည်သာ ၃

ရတာင်ဥက္ကလာပ ၃

အမခားပြို့နယ်ြျား ၈

6 ယင်းနည်းလြ်းကို ရအာက်ပါအတိုင်း ေှင်းလင်းရဖာ်မပထားပါသည်။ “KoBo Toolbox ဆိုသည်ြှာ စိန်ရခါ်ြှုြျားေှိရနသည့် ေန်းကျင်ြျားတွင် သုရတသနစစ်တြ်း 
ရကာက်ယူြှုအတွက် အသုံးမပုသည့် နည်းလြ်းအစုစုမဖစ်ပါသည်။ အသုံးမပုသူအြျားစုသည် လူသားချင်းစာနာြှုဆိုင်ော အခက်အခဲအကျပ်တည်းြျားတွင် 
လုပ်ကိုင်ရနသူြျားနှင့် ဖွံ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံြျားတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ေှိသည့် ကျွြ်းကျင်ပညာေှင်ြျားနှင့် သုရတသနစစ်တြ်းမပုစုသူြျားမဖစ်ပါည်။ နည်းလြ်းြျားကို 
ချြှတ်ရဖာ်ရဆာင်သူြျားနှင့် သုရတသနရဆာင်ေွက်သည့် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ြျားသည် ကင်းြ်ဘေစ်(ချ်)၊ MA နှင့် ကြ္ဘာတစ်ေှြ်းေှိ အမခားရသာရနောြျားတွင် အရမခ 
စိုက်ပါသည် (KoBo Toolbox)။



မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု -

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံရသည့် အလုပ်သြားဆိုင်ရာလလ့လာ ချက်
5

၂.၂။ တုန့်မပန်ရမေကကားသူြျား၏ ထူးမခားသည့် လက္ခဏာြျား

ဤရလ့လာြှုသည် အဓိအားမဖင့် ေန်ကုန်ပြို့ေှိ စက်ြှုဇုန်ြျားတွင်တည်ေှိရသာ အထည်ချုပ်စက်ရုံ ၆၀ ြှ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံ 

ေသည့် အလုပ်သြား ၁၅၀ နှင့် အကျုံးေင်ပါသည်။ ယင်းတုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျားထဲြှ ၈၄ ောခိုင်နှုန်းသည် အြျ ိုးသြီးအလုပ် 

သြားြျား မဖစ်ပါသည်။ ဇယား (၂) တွင် ေှင်းလင်းရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း၊ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျားထဲြှ ၃ ပုံ ၂ ပုံရကျာ်သည် 

အိြ်ရထာင်ြေှိသူ လူလွတ်ြျားမဖစ်ကာ၊ ယင်းတို့အထဲြှ ၆၆ ောခိုင်နှုန်းသည် အသက် ၂၅ နှစ် အေွယ်ရအာက်ေှိသူြျား 

မဖစ်ပါသည်။ အထူးသမဖင့်၊ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျားထဲြှ ၇ ောခိုင်နှုန်းသာ ၃၅ နှစ်အထက် အသက်အေွယ်ေှိသူြျားမဖစ်ပပီး၊ 

၎င်းတို့အြျားစုသည် ေန်ကုန်ဇာတိမဖစ်ကကပါသည်။ အိြ်ရထာင်ေှိရသာ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျားအနက်၊ ၄၆ ောခိုင်နှုန်းသည် 

အသက် ၁၆ နှစ်ရအာက်အေွယ် သားသြီးြျားေှိကကကာ၊ ယင်းကရလးငယ်ြျားအနက်ြှ ၆၈ ောခိုင်နှုန်းသည် အသက် 

၅ နှစ်ရအာက် ကရလးြျားမဖစ်ပါသည်။ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေရသာ လူရတွ့ရြးမြန်းသည့် အလုပ်သြားြျားအနက်၊ ၁၇ 

ောခိုင်နှုန်းသည် အထက်တန်းရကျာင်းပညာနှင့် အဆင့်မြင့်တန်းပညာြျား သင်ယူရအာင်မြင်ပပီးသူြျားမဖစ်ရသာ်လည်း၊ 

၄၄ ောခိုင်နှုန်းသည် အလယ်တန်း ရကျာင်းပညာသင်ယူပပီးသူြျားနှင့် ပညာအေည်အချင်းနိြ့်ပါးသူြျားမဖစ်ပါသည်။

တုန့်မပန်ရမဖကကားသူ တစ်ေက်ရကျာ်သည် စက်ရုံကကီးြျား သို့ြဟုတ် အလွန်ကကီးြားသည့် စက်ရုံကကီးြျား7  (ဆိုလိုသည်ြှာ 

အလုပ်သြားဦးရေ ၆၀၀ ရကျာ်နှင့် ၁၂၀၀ ရကျာ် အသီးသီးေှိကကသည့် စက်ရုံကကီးြျား) ြှ မဖစ်ပါသည်။ ဤသုရတသနရလ့လာ 

ြှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး၊ ကုန်ပစ္စည်းရောင်းေရငွနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုအဆင့်ြျား စသည့်တို့ကို အရမခြခံဘဲလျက်၊ အလုပ်သြား/

ေန်ထြ်းအရနအထားကို အရမခခံလျက်၊ ကုြ္ပဏီအေွယ်အစား ၃ ြျ ိုးကို တိတိကျကျ သတ်ြှတ်ထားပါသည်။ စက်ရုံပိုင်ဆိုင်

ြှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျားအား ရြးမြန်းရသာအခါတွင် ယင်းတို့အနက်ြှ ၃၇ ောခိုင်နှုန်းသည် တရုတ်ပိုင် 

စကရ်ုြံျားြမှဖစပ်ပီး၊ ယင်းရနာကတ်ငွ ်၂၁ ောခိငုန်ှုန်းသည ်မဖတ၊် ချုပလ်ပု၊် ထတုပ်ိုးသည့ ်လပုင်န်းရဆာငေ်ကွရ်သာ မြန်ြာနိငုင် ံ

သားပိုင်စက်ရုံြျားြှမဖစ်ကာ၊ ၁၄ ောခိုင်နှုန်းသည် အမခားရသာနိုင်ငံမခားသားပိုင်စက်ရုံြျားြှ မဖစ်ပါသည်။ ထို့အမပင်၊ ၁၀ 

ောခိုင်နှုန်းသည် တစ်ဆင့်ခံစာချုပ်ချုပ်ဆိုလုပ်ကိုင်သည့် မြန်ြာနိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံြျားြှလည်းရကာင်း၊ ၇ ောခိုင်နှုန်းသည် 

ကိုေီးယားနိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံြျားြှ လည်းရကာင်း၊ ၆ ောခိုင်နှုန်းသည် အာဆီယံရဒသတွင်းနိုင်ငံြျားေှိ နိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံ

ြျားြှလည်းရကာင်း၊ ၅ ောခိုင်နှုန်းသည် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်သည့်စက်ရုံြျားြှလည်းရကာင်း အသီးသီးမဖစ်ကကပါသည်။ စိတ်ေင်

စားဖွယ်ရကာင်းသည့်အချက်ြှာ စက်ရုံအငယ်ြျားြှ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျားထဲြှ ၁၅ ောခိုင်နှုန်းသည် 

အသက် ၂၀ အေွယ်ရအာက်အေွယ်ေှိသူြျားမဖစ်ပပီး၊ အလွန်ကကီးြားသည့် စက်ရုံကကီးြျားြှ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျား၏ ၅ 

ောခိုင်နှုန်းသာလျှင် အသက် ၂၀ အေွယ်ရအာက်ေှိသူြျားမဖစ်ပါသည်။ သုရတသနစစ်တြ်းရကာက်ယူြှုတွင် ပါေင်သည့် 

အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေရသာ အလုပ်သြားြျားအရနမဖင့် ရနာက်ဆုံးအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ရသာ စက်ရုံတွင် လုပ်ကိုင်သည့် လုပ် 

သက်သည် ပျြ်းြျှအားမဖင့် လရပါင်း ၂၀ ေှိပပီး၊ ယင်းတို့အနက်၊ အသက်ငယ်ေွယ်သည့် အလုပ်သြားြျားသည် အသက် 

ကကီးသည့် အလုပ်သြားြျားထက် လုပ်သက်ပိုနည်းပါသည်။

7 မြန်ြာနိုင်ငံ အရသးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းြျားဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးဥပရဒအေ၊ ယင်းဥပရဒ၏ အခန်း (၁) တွင် လုပ်အားအရမခမပုသည့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍေှိ၊ အရသး
စားလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အြည်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် အလုပ်သြားဦးရေ ၃၀၀ ရအာက်ရလျာ့နည်းသည့် လုပ်ငန်းအရနမဖင့် သတ်ြှတ်ထားပပီး၊ 
အလတ်စားလုပ်ငန်းကို အလုပ်သြားဦးရေ ၆၀၀ ထက်ြရကျာ်လွန်ရသာ လုပ်ငန်းအမဖစ်သတ်ြှတ်ထားပါသည်။ သို့ရသာ်လည်း၊ အလုပ်သြားဦးရေ ၆၀၀ 
ထက်ရကျာ်လွန်သည့် လုပ်ငန်း၏အဓိပ္ပါယ်နှင့်ပတ်သက်ပပီး ဥပရဒတွင်သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားမခင်းြေှိပါ။ စိစစ်စိတ်မဖာောတွင်၊ ဤသုရတသနရလ့လာြှု၏ 
ေည်ေွယ်ချက်အလို့ငှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့အရနမဖင့် အလုပ်သြားဦးရေ ၆၀၁ - ၁၂၀၀ အကကားေှိရသာ စက်ရုံြျားကို စက်ရုံကကီးြျားဟူ၍လည်းရကာင်း၊ အလုပ်သြားဦးရေ 
၁၂၀၀ ထက်ရကျာ်လွန်သည့် စက်ရုံြျားကို အလွန်ကကီးြားသည့်စက်ရုံြျားဟူ၍လည်းရကာင်း အဓိပ္ပါယ်သတ်ြှတ်ထားပါသည်။



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)6

ဇယား (၂) - တုန့်မပန်ရမေကကားသူြျား၏ ထူးမခားသည့်လက္ခဏာြျား

အိြ်ရထာင်ရေးအရမခအရန 

(%)
ပညာရေး (%) စက်ရုံအေွယ်အစား (%)

စက်ရုံတွင် 

လတ်တရလာ 

ကကုံရတွ့ေသည့် 

အရတွ့အကကုံ 

(လြျား)

အသက် 

အိြ် 

ရထာင် 

ြေှိ လူ 

လွတ်

အိြ် 

ရထာင် 

သည်

အမခား

အလယ်တန်း 

ရကျာင်း 

ပညာနှင့် 

ယင်းရအာက် 

နိြ့်ရသာ

အထက် တန်း 

ရကျာင်း 

ပညာ

အထက် တန်း 

ရကျာင်း 

ပညာနှင့် 

အထက်

အ  

ရသး 

စား

အ 

လတ် 

စား

စက်    

ရုံ    

ကကီး

အလွန် 

ကကီးြား 

ရသာ 

စက်ရုံ 

ကကီး

 ၆၇ ၃၁ ၃ ၄၄ ၃၉ ၁၇ ၁၈ ၂၂ ၃၁ ၂၉ ၂၀

< ၂၀ ၁၁ ၄ ၀ ၁၀ ၄ ၁၅ ၉ ၉ ၅ ၁၁

>= ၂၀ &  <၂၅ ၅၅ ၂၄ ၀ ၃ ၄၁ ၇၂ ၂၆ ၄၇ ၄၀ ၅၇ ၁၄

>= ၂၅ &  <၃၅ ၃၀ ၅ ၇၅ ၄၄ ၄၄ ၂၀ ၄၁ ၄၁ ၄၇ ၃၁ ၂၅

> ၃၅ ၄ ၁၃ ၂၅  ၁၁ ၅ ၄ ၁၉ ၃ ၄ ၇ ၃၁

ရအာက်တွင်ပါေှိသည့် ပုံ (၁) တွင် ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း၊ ဤသုရတသနရလ့လာြှုတွင် ပါေင်သည့် တုန့်မပန်ရမဖကကား 

သူြျား၏ ၈၁ ောခိုင်နှုန်းက အလုပ်ထုတ်ပယ်ြခံေြီ ၎င်းတို့ရနာက်ဆုံးအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် လသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ 

ြတ်လနှင့် ဧပပီလတို့မဖစ်ရကကာင်း ရဖာ်မပကကပါသည်။ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူ အြျားစုသည် ေန်ကုန်တိုင်းရဒသကကီးဇာတိြျား 

ြဟုတ်ဘဲ၊ နိုင်ငံေှိရဒသအသီးသီးြှ ရောက်ေှိလာကကသူြျားမဖစ်ပါသည်။ အဓိကအားမဖင့် ဧောေတီတိုင်းရဒသကကီးြှ ၃၃ 

ောခိုင်နှုန်း၊ ပဲခူးတိုင်းရဒသကကီးြှ ၉ ောခိုင်နှုန်း၊ ြရကွးတိုင်းရဒသကကီးြှ ၁၇ ောခိုင်နှုန်းနှင့် ေခိုင်မပည်နယ်ြှ ၁၀ ောခိုင်နှုန်း 

တို့မဖစ်ကကပါသည်။ လူရတွ့ရြးမြန်းောတွင်ပါေင်ရသာ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျား၏ ပျြ်းြျှြိသားစု 

အေွယ်အစားြှာ ြိသားစုတစ်စုလျှင် လူဦးရေ ၅.၃ ဦးေှိပပီး၊ ယင်းတို့အနက်၊ ၂.၅ ဦးသည် ေင်ရငွေှိသည့် အလုပ်အကိုင်ြျား 

ေှိကကပါသည် (အလုပ်ထုတ်ပယ်ြခံေြီ၊ အထည်ချုပ်အလုပ်သြားအမဖစ် လုပ်ကိုင်သူြျား အပါအေင်)။ လူရတွ့ရြးမြန်းော 

တွင်ပါေင်ရသာ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျားအနက် ၇၄ ောခိုင်နှုန်းသည် ၎င်းတို့ရနာက်ဆုံး အလုပ် 

လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့်အချနိ်တွင် လူြှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်တွင် အာြခံေှိသူြျားမဖစ်ပါသည်။ ထို့အမပင်၊ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျား 

ထဲြှ ၂၃ ောခိုင်နှုန်းသည် အလုပ်သြားသြဂ္ဂ၏ အဖွဲ့ေင်ြျားမဖစ်ကကပါသည်။

ပုံ (၁) - အလုပ်ထုတ်ပယ်ြခံေြီ ရနာက်ဆုံးအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် လ နှင့်ပတ်သက်မပီး တုန့်မပန်ရမေကကားသူ၏ 
အစီေင်ခံတင်မပချက်

10

Figure 1: Respondent's reported last month prior to being laid-off 
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Last month working in the last factory စက်ရုံတွင် ရနာက်ဆုံးအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် လ



မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု -

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံရသည့် အလုပ်သြားဆိုင်ရာလလ့လာ ချက်
7

 ၃။ ခခုံငုံသုံးသပ်မခင်း

၃.၁။ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါမေစ်ရပါ်သည့် အချနိ်ကာလအတွင်း ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ော 

 အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ အရမခအရန

အထည်ချုပ်အလုပ်သြားြျားသည် အေတ်အထည်ချုပ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်း၏ ရကျာရိုးပင်မဖစ်ပပီး၊ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ 

သည် လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ ခုခံနိုင်ြှုြေှိသည့်အားနည်းချက်ကို သရုပ်ပုံရဖာ်မပသခဲ့ပပီး မဖစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ 

တွင်၊ “အာေှ-ပစိဖိတ် ရဒသေှိ အထည်ချုပ်အလုပ်အကိုင်၏ ၅၀ ောခိုင်နှုန်းနီးပါးမဖစ်ရသာ ၃၂ သန်းနီးပါးမဖစ်သည့် အထည် 

ချုပ်အလုပ်သြားြျားသည် ယင်းတို့ ရနထိုင်သည့်နိုင်ငံြျားတွင် ြေှိြမဖစ်လိုအပ်သည့် အလုပ်အကိုင်ြှအပ၊ စည်းြျဉ်း 

သတ်ြှတ်ချက်ြျားအေ အလုပ်အကိုင်ြျားပိတ်ထားသည့် အရမခအရနနှင့် ေင်ဆိုင်ကကုံရတွ့ကကေလျက် ေှိပါသည်။”8 ထို့အ 

မပင်၊ အိုင်အယ်(လ်)အို၏ အဆိုအေ၊ ဤရဒသအတွင်းတွင် “ပုံြှန်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရနကျ အလုပ်သြားသည် ေက်သတ္တ 

နှစ်ပတ်ြှ ရလးပတ်အထိ အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပပီး၊ ယင်းအလုပ်သြား ၅ ဦးအနက် ၃ ဦးကိုသာ စက်ရုံတွင် အလုပ် 

လုပ်ေန် မပန်လည်ရခါ်ယူခဲ့ပါသည်။”9 စက်ရုံြျားအရနမဖင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြှုကို ယာယီ သို့ြဟုတ် အပြဲတြ်းပိတ်သည့် 

အရနအထားြျားတွင်ေှိပါသည်။ အထည်ချုပ်လုပ်သားထုအင်အား ရလျာ့နည်းကျဆင်းမခင်းသည် အချ ို ့ရသာ အလုပ်သြား 

ြျားသည် ကြ္ဘာ့ကပ်ရောဂါမဖစ်ပွားရနစဉ်အချနိ်အတွင်း တည်ပငိြ်သည့်ေင်ရငွြေှိမခင်းနှင့်အတူ၊ အလုပ်အကိုင်ြေှိသည့် 

အရမခအရနမဖင့်ေှိရနမခင်းပင် မဖစ်ပါသည်။ အမခားရသာနိုင်ငံတကာ ြိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျားက “လုပ်သားထုအား ထိန်း 

သိြ်းထားမခင်းနှင့် ပံ့ပိုးရပးမခင်းသည် အနာဂတ်တွင် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း မပန်လည်နလန်ထူရေးအတွက် အလွန်အရေး 

ကကီးရကကာင်း”10 ေှင်းလင်းရဖာ်မပထားပါသည်။ ထို့အမပင်၊ “ရေေှည်တည်တံ့ခိုင်ပြဲသည့် ဖက်ေှင်ဒီဇိုင်း” သည် ပင်ကိုယ် 

သရဘာသဘာေအေ အထည်ချုပ်အလုပ်သြားြျား၏ ရကာင်းကျ ိုးချြ်းသာ11အတွက် လွှြ်းခခုံြှုေှိရစေန်အတွက် ြည် 

သည့်လိုအပ်ြှုေှိရကကာင်းကို စဉ်းစားသုံးသပ်ေန် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်သူြျားအား ရတာင်းဆိုလျက် 

ေှိပါသည်။

အေတ်အထည်ြျားတင်ပို့သည့် နိုင်ငံြျားတွင် ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှုြျား ပယ်ဖျက်မခင်းြျားသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ - 

ဇွန်လ နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီ - ရြ တို့တွင် အရြေိကန်မပည်ရထာင်စုနှင့် ဥရောပသြဂ္ဂနိုင်ငံ ြျား၌ စုစုရပါင်းဆုံးရှုံးြှုသည် 

ခန့်ြှန်းရမခအားမဖင့် အရြေိကန်ရဒါ်လာ ၁၆.၂ ဘီလီယံအထိ ေှိခဲ့ပါသည်။12 Anna၊ Nova နှင့် Foxvog (၂၀၂၀) တို့က 

ဤပြာဏ၏ ၁၀ ောခိုင်နှုန်းသည် အလုပ်သြားြျား၏ အခရကကးရငွနှင့်ပတ်သက်ပပီး အရြေိကန်ရဒါ်လာ ၂ ဘီလီယံြျှကို 

ကိုယ်စားမပုရကကာင်း တွက်ချက်ထားပါသည်။ ဤတွက်ချက်ြှုသည် မပည်ပတင်ပို့သည့်ရစျးကွက်နှစ်ခုတည်းကိုသာ ထည့် 

8 ILO, 2020, p.2.
9 ILO, 2020, p.2
10 CARE, 2020.
11 Clean Clothes Initiative, 2020.
12 Anner, Nova & Foxvog, 2020



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)8

သွင်းစဉ်းစားထားမခင်းမဖစ်ရသာ်လည်း ဤကပ်ရောဂါမဖစ်ပွားရနစဉ်အချနိ်အတွင်း ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ော အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း 

ကဏ္ဍတွင် ထွက်ရပါ်လာခဲ့ပပီးမဖစ်ရသာ ပို၍အရေးပါသည့်ပုံစံတစ်ခုမဖစ်သည်ြှာ အထင်အေှားပင် မဖစ်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်း 

ြှာယူြှုြျား ရလျာ့နည်းသွားမခင်းသည် ကုန်ပစ္စည်းရပးသွင်းသူြျားနှင့် အသက်ရြွးြှု အေင်းအမြစ်ြျား ဆုံးရှုံးသွားရသာ 

အလုပ်သြားြျားကို တိုက်ရိုက်ရိုက်ခတ်ပါသည်။ အထည်ချုပ်အလုပ်သြားြျားအနက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားေြည့် အမခား 

အစုအဖွဲ့ြှာ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍေှိ လုပ်သားထု၏ အရေးပါသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဖစ်ရသာ မပည်တွင်းရေှေ့ရမပာင်း 

အလုပ်သြားြျား မဖစ်ပါသည်။ မပည်တွင်းရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်သူြျားသည် “.... ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ော အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း 

အတွင်းေှိ လုပ်သားထု၏ ပို၍အရေးပါသည့် စိတ်အပိုင်း တစ်ခု မဖစ်လာပါသည်။”13

၃.၂။ မြန်ြာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် အလုပ်အကိုင်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အရေးပါသည့် အေင်းအမြစ်တစ်ခုအရနမဖင့် 

ေှိရနပပီး၊ ဤကပ်ရောဂါမဖစ်ရပါ်ရနစဉ်အချနိ်အတွင်း အလုပ်အကိုင်ြျား ဆုံးရှုံးမခင်းသည် ရဆာင်ေွက်ခဲ့သည့်တိုးတက်ြှုအား 

ရမပာင်းမပန်မဖစ်ရပါ်ရစခဲ့ပါသည်။ ကြ္ဘာ့ဘဏ်၏ ‘Myanmar’s Future Jobs: Embracing Modernity’ အစီေင်ခံစာက 

အထည်အလိပ်နှင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကုြ္ပဏီြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် လယ်ယာစိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းြဟုတ်ရသာ၊ 

အစိုးေနှင့် ြသက်ဆိုင်ရသာ၊ အရသးစားြဟုတ်သည့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် အကကီးြားဆုံးရသာလုပ်ငန်းအင်အား 

မဖင့် လုပ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်ရနမခင်းမဖစ်ပပီး၊ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးြှုကိုလည်း အြျားဆုံးလုပ်ရဆာင်ရပးမခင်း”နှင့် ပတ်သက်ပပီး 

သတ်ြှတ်ရဖာ်ထုတ်ထားပါသည်။14 ဤလုပ်ငန်းကို ဆက်လက်ထိန်းသိြ်းနိုင်ရေးအတွက် လိုက်ရလျာညီရထွမဖစ်သည့် 

ကကိုးပြ်းအားထုတ်ြှုြျား လုပ်ရဆာင်ေန်လိုအပ်ပါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏အဆိုအေ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရြလ ၁၅ ေက်ြှစပပီး၊ စက်ရုံြျား ယာယီနှင့် အပြဲတြ်းပိတ် 

သိြ်းြှုြျားရကကာင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလနှင့် ရြလအတွင်း မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အာြခံထားေှိသည့် အလုပ်သြားရပါင်း 

၁၅၀၀၀၀ ရကျာ် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ေပါသည်။ ြကကာရသးြီအချနိ်က အလုပ်သြား၊ လူေင်ြှုကကီးကကပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့ 

အင်အားေန်ကကီးဌာန (MoLIP) ၏ အပြဲတြ်းအတွင်းေန်က ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ေက်ြှစပပီး၊ စက်ရုံရပါင်း ၂၃၀ 

ရကျာ်သည် ၎င်းတို့၏ လုပ်သားအင်အားကို ရလျှာ့ချခဲ့ရကကာင်း ရဖာ်မပထားပါသည်။ ေလဒ်အရနမဖင့်၊ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် 

အလုပ်သြားရပါင်း ၇၃၀၀၀ ရကျာ်သည် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ေပါသည်။15  ဤကိန်းဂဏန်းြျားသည် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ် 

ရောဂါရကကာင့် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးြှုပြာဏြျားကိုလည်း ပုံရဖာ်လျက်ေှိပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံလုပ်သား 

ထု၏ ၈၁.၅ ောခိုင်နှုန်းသည် တေားေင်ြဟုတ်သည့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ေှိရနပပီး၊ တေားေင်အချက် အလက် 

ြျားသည် တေားေင်လုပ်ငန်းကဏ္ဍေှိ အလုပ်သြားြျားကို ထင်ဟပ်ရဖာ်မပမခင်းမဖစ်ရကကာင်း ြှတ်သားေန်အရေးကကီးပါ 

သည်။

အလုပ်သြားြျားသည် အလုပ်သြား၊ လူေင်ြှုကကီးကကပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားေန်ကကီးဌာနရအာက်ေှိ အလုပ်အကိုင်နှင့် 

အလုပ်သြားေှာရဖွရေးရုံးြျား (LEOs) တွင် ြှတ်ပုံတင်ေန်လိုအပ်ပါသည်။16 အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သြားေှာရဖွရေးရုံး 

ြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် မပည်သူပိုင်ကဏ္ဍနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍြျားအတွက် ဖန်တီးထားသည့်အလုပ်အကိုင်အသစ်ြျား 

ကို လစဉ်ြှတ်တြ်းတင်ပါသည်။ ပုံ (၂) သည် တေားေင်အလုပ်သြားြျားအရနမဖင့် ြှတ်ပုံတင်ထားသည့် အလုပ်အကိုင် 

အသစ်အရေအတွက်ြျားကို ခခုံငုံသုံးသပ်ပပီး၊ ယင်းအလုပ်အကိုင်သစ်ြျားသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလနှင့် ရြလတွင် သိသာ 

13 Maher, 2009, p.5.
14 Cunningham et. Al, 2018, p.110.
15 One News Myanmar (2020).
16 အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွြ်းကျင်ြှုဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးဥပရဒ (၂၀၁၃) နှင့် အလုပ်အကိုင်ကန့်သတ်ရေးအက်ဥပရဒ (၁၉၅၉)



မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု -

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံရသည့် အလုပ်သြားဆိုင်ရာလလ့လာ ချက်
9

ထင်ေှားစွာ ရလျာ့နည်းသွားလျက်၊ ဇွန်လနှင့် ဩဂုတ်လတွင် မြင့်ြားလာြှုတို့ကို ပုံရဖာ်ရပးထားပါသည်။ သို့ောတွင်၊ 

အလုပ်အကိုင်သစ်အရေအတွက်သည် သိသိသာသာရလျာ့နည်းသွားသည်ြှာ အထင်အေှားပင်မဖစ်ပါသည် (ဆိုလို သည်ြှာ၊ 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် ၄၀ ောခိုင်နှုန်းခန့် ရလျာ့နည်းသွားပါသည်)။

အစိုးေက အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်သည့် ြိြိတို့အိြ်တွင် ရနထိုင်ေြည်ဟူရသာ အြိန့်ြျား၏ ရိုက်ခတ်ြှုြျားကို 

ခံစားကကုံရတွ့ေသည့်သူြျားအား ပံ့ပိုးကူညီေန်အတွက် အလုပ်သြား၊ လူေင်ြှုကကီးကကပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားေန်ကကီး 

ဌာနသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ အစပိုင်းတွင် လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင် ြှတ်ပုံတင်ထားသည့် အလုပ်သြားြျားအား 

ပံ့ပိုးရပးသွားြည်မဖစ်ရကကာင်း၊ အလုပ်သြားြျားအရနမဖင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ လစာ၏ ၄၀ ောခိုင်နှုန်းကို ေေှိ 

ခံစားရစြည်မဖစ်ရကကာင်း ရကကညာခဲ့ပါသည်။17 ထို့အမပင်၊ အစိုးေက လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင် ြှတ်ပုံြတင်ထားရသာ အလုပ် 

သြားြျားအား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရအာက်တိုဘာလတွင် တစ်ကကိြ်အကျ ိုးခံစားခွင့်ရငွရကကး ၃၀၀၀၀ ကျပ် (အရြေိကန်ရဒါ်လာ 

၂၂) ကို ပံ့ပိုးရပးြည့်အစီအစဉ်တစ်ေပ်ကို ရဖာ်မပခဲ့ပါသည်။18 သို့ောတွင်၊ ဤအစီေင်ခံစာကို မပင်ဆင်ရနသည့်အချနိ်တွင်၊ 

ဤပံ့ပိုးြှုကနဦးရဆာင်ေွက်ြှုသည် လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင် ြှတ်ပုံြတင်ထားသည့် အလုပ်သြားြျားအားလုံး သို့ြဟုတ် 

ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုကဏ္ဍေှိ ယင်းသို့ြှတ်ပုံြတင်ထားသည့် အလုပ်သြားြျားသာ သို့ြဟုတ် ကျပန်းအလုပ်သြားြျားအတွက် 

အကျုံးေင်မခင်းေှိြေှိနှင့်ပတ်သက်ပပီး ေှင်းေှင်းလင်းလင်းြေှိရသးရပ။

ပုံ (၂) - အလုပ်အကိုင်အသစ်ြျားအား လစဉ်ြှတ်ပုံတင်မခင်း (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ - ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ)

ေင်းမြစ်။ အလုပ်သြား၊ လူေင်ြှုကကီးကကပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားေန်ကကီးဌာန (၂၀၂၀ ခုနှစ်)

17 အြိန့်ရကကာ်မငာစာ (၁၆၉/၂၀၂၀)၊ အလုပ်သြား၊ လူေင်ြှုကကီးကကပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားေန်ကကီးဌာန၊ https://ssb.gov.mm/portal/annoucement_de-
tail?id=4c02e315-c09e-427e-b966-64084887ede5

18 https://burmese.voanews.com/a/myanmar-covid-assistance/5615020.html
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Figure 2: Monthly registration of new jobs  (September 2018 - August 2020) 

 
Source: MoLIP (2020) 

 4. Challenges faced by laid-off workers  

This section presents an analysis of the research findings and gives a snapshot of the situation 
of laid-off workers in the garment sector amid COVID-19. First, this section provides an overview 
of the status laid-off workers. It also provides information on whether laid-off workers received 
their severance pay and how they spent it. Finally, it provides an analysis of internal migrant’s 
experience and shows that migrant workers who were laid off faced more significant hurdles 
during the pandemic compared to other workers.  

4.1 Experiences of laid-off workers  
As referred to earlier, according to MoLIP, between January to September 2020, over 73,000 
workers were laid off in Myanmar. Due to the lack of disaggregated data, it is difficult to estimate 
the number of workers laid-off in the garment sector. A the time of preparing this report the EU’s 
Myan Ky fund had supported over 34,000 garment, footwear, and textile workers (who were laid-
off or did not receive wages), 19  of which, approximately 70 percent were from the garment sector. 
Some reports have described the situation of the laid-off garment workers as facing immense 

19 Smart Textile & Garments, Sequa, EU Nexus Response for Myanmar and UNOPS, 2020.  
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မြန်ြာနိုင်ငံတွင် လစဉ်ြှတ်ပုံတင်ထားသည့် အလုပ်အကိုင်အသစ်ြျား

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ - ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ)

https://ssb.gov.mm/portal/annoucement_detail?id=4c02e315-c09e-427e-b966-64084887ede5
https://ssb.gov.mm/portal/annoucement_detail?id=4c02e315-c09e-427e-b966-64084887ede5
https://burmese.voanews.com/a/myanmar-covid-assistance/5615020.html


အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)10

 ၄။ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့်အလုပ်သြားြျား 

   ကကုံရတွ့ေသည့် စိန်ရခါ်ြှုြျား

ဤအပိုင်းသည် သုရတသနရလ့လာရတွ့ေှိချက်ြျားကို ရဖာ်မပထားပပီး၊ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ မဖစ်ပွားသည့် အချနိ်ကာလ 

အတွင်း အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍေှိ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျား၏ အရမခအရနကို လျှပ်တစ်မပက် ရဖာ်မပ 

ထားပါသည်။ ပထြအချက်ရနမဖင့်၊ ဤအပိုင်းသည် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျား၏ အဆင့်အတန်းကို 

ခခုံငုံသုံးသပ်ရဖာ်မပထားပပီး၊ ယင်းအလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျားအရနမဖင့် အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးေေှိမခင်း 

ေှိြေှိနှင့် ယင်းအလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးြျားအား ၎င်းတို့အသုံးမပုပုံတို့နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်ြျားကို 

လည်း မဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးရပးထားပါသည်။ ရနာက်ဆုံးအချက်အရနမဖင့်၊ မပည်တွင်းရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်ြှု အရတွ့အကကုံနှင့် 

စပ်လျဉ်းသည့် စိစစ်စိတ်မဖာြှုတစ်ေပ်ကို မဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးထားပပီး၊ အမခားရသာအလုပ်သြားြျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ထို 

အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် ရေှေ့ရမပာင်းအလုပ်သြားြျားသည် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါမဖစ်ပွားရနသည့် အချနိ်ကာလအတွင်း 

တွင် အခက်အခဲြျား ပိုြိုကကုံရတွ့ကကေသည်ြှာအထင်အေှားမဖစ်ရကကာင်း ရဖာ်မပထားပါသည်။

၄.၁။ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့်အလုပ်သြားြျား၏ အရတွ့အကကုံြျား

အရစာပိုင်းတွင် ေည်ညွှန်းရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း၊ အလုပ်သြား၊ လူေင်ြှုကကီးကကပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့ အင်အားေန်ကကီးဌာန၏ 

ရဖာ်မပချက်အေ၊ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နေါေီလနှင့် စက်တင်ဘာလအတွင်း အလုပ်သြားရပါင်း ၇၃၀၀၀ 

အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ေပါသည်။ သီးသန့်စီခွဲမခားရဖာ်မပထားသည့် အချက်အလက်ြျားြေှိမခင်းရကကာင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း 

ကဏ္ဍတွင် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားအရေအတွက်ကို ခန့်ြှန်းရဖာ်မပေန် ခက်ခဲပါသည်။ ဤအစီေင်ခံစာအား 

မပင်ဆင်ရဆာင်ေွက်ရနစဉ် အချနိ်တွင် ဥရောပသြဂ္ဂ၏ မြန်ကူ (Myan Ku) ေန်ပုံရငွသည် အထည်ချုပ်၊ ရမခေတ်ပစ္စည်းနှင့် 

အထည်အလိပ် အလုပ်သြား (အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေရသာအလုပ်သြားြျား သို့ြဟုတ် အခရကကးရငွြေေှိသူြျား) ရပါင်း 

၃၄၀၀၀ ရကျာ်ကို ပံ့ပိုးရပးခဲ့ပပီး၊19  ယင်းတို့အနက်ြှ ၇၀ ောခိုင်နှုန်းနီးပါးသည် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍြှမဖစ်ပါသည်။ 

အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အထည်ချုပ်အလုပ်သြားြျားအဖို့ ၎င်းတို့၏အသက်ရြွးြှုအတွက် အချနိ်မပည့်အလုပ်အကိုင် 

သို့ြဟုတ် အမခားရသာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလြ်းြျား ေှာရဖွောတွင် ကကီးြားရသာ စိန်ရခါ်ြှုြျားကကုံရတွ့ေမခင်းရကကာင့် 

အချ ို ့ရသာ အစီေင်ခံစာြျားက ၎င်းတို့၏ အရမခအရနြျားကို ေှင်းလင်းရဖာ်မပထားပပီးမဖစ်ပါသည်။20

အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးအတွက် အေည်အချင်းမပည့်ြီြှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး အလုပ်သြားြျား၏ ရနာက်ဆုံးေေှိသည့် လုပ်ခ 

လစာြျား (အချနိ်ပိုရကကးြျားြပါ) နှင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်ဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်သည့် အချနိ်ကာလကို အရမခခံလျက် 

19 Smart Textile & Garments, Sequa, EU Nexus Response for Myanmar and UNOPS, 2020.
20 Remington, 2020



မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု -

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံရသည့် အလုပ်သြားဆိုင်ရာလလ့လာ ချက်
11

တွက်ချက်ပါသည်။21 ပုံ (၃) တွင် ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း သုရတသနစစ်တြ်းတွင်ပါေင်သည့် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေရသာ 

အလုပ်သြားြျား၏ တစ်ေက်ရကျာ် (၅၅ ောခိုင်နှုန်း) က ၎င်းတို့အရနမဖင့် ၎င်းတို့အလုပ် လုပ်ကိုင်သည့် စက်ရုံြှ အလုပ် 

ထုတ်နစ်နာရကကး လက်ခံေေှိရကကာင်း ရဖာ်မပကကပါသည်။ သို့ောတွင် ကျန် ၄၅ ောခိုင်နှုန်းက အရကကာင်းမပချက်အြျ ိုးြျ ိုး 

ရကကာင့် ၎င်းတို့အရနမဖင့် ြည်သည့်အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးြျှ ြေေှိရကကာင်း ရဖာ်မပကကပါသည်။ ယင်းသို့မဖစ်ေမခင်းြှာ၊ 

စည်းြျဉ်းဥပရဒြျားအား လွဲြှားစွာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမခင်း၊ ဥပရဒပါအခွင့်အရေးြျား နှင့်ပတ်သက်ပပီး အလုပ်သြားြျား၏ 

သိေှိနားလည်ြှုနှင့်၊ ြိြိတို့အိြ်တွင် ရနထိုင်ေြည်ဟူရသာ ရဆာင်ေွက်ချက်ြျားသည် အဓိကအရကကာင်း အေင်းြျားမဖစ် 

ရကကာင်း ရလ့လာသိေှိေပါသည်။

အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးလက်ခံေေှိသည့် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့်အလုပ်သြားြျားအနက်၊ အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကး 

ရပးရဆာင်မခင်းသည် စက်ရုံတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်ကာလနှင့် အလုပ်သြား၏ ောထူးအရပါ်အရမခခံလျက်ရပးရဆာင် 

မခင်းမဖစ်ရကကာင်း ယင်းအလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးနှင့် ပတ်သက်ပပီး အစီေင်ခံတင်မပချက်ကို ဇယား (၃) တွင် ရဖာ်မပထားပါ 

သည်။ ယခင်က ကျွြ်းကျင်သည့်စက်ချုပ်သြား၊ လိုင်းရခါင်းရဆာင် သို့ြဟုတ် ကကီးကကပ်ရေးြှူးအမဖစ် အလုပ်လုပ်ကိုင် 

ခဲ့သည့် တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျားသည် ပြာဏြျားမပားသည့် အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကး (အရြေိကန် ရဒါ်လာ ၂၃၉) ကို 

ေေှိခဲ့ကကပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအေည်အရသွးထိန်းသိြ်းသူ သို့ြဟုတ် စက်မပင်သူအရနမဖင့်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူြျားကြူ ပြာဏ 

ဒုတိယအြျားဆုံး (အရြေိကန်ရဒါ်လာ ၁၉၁) ေေှိခဲ့ကာ၊ အမခားရသာအလုပ်သြားအြျ ိုးအစားြျားြှာြူ အရြေိကန် 

ရဒါ်လာ ၁၀၇ ေေှိခဲ့ကကပါသည်။ လုပ်သက်ကာလအရပါ်အရမခခံသည့် အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးက လုပ်သက် ၂ နှစ်ြှ ၃ 

နှစ်ေှိ ရသာ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျားသည် အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးအြျားဆုံး (အရြေိကန် ရဒါ်လာ 

၂၁၄) ေေှိပပီး၊ ယင်းတို့ရနာက်တွင် လုပ်သက် ၃ နှစ်အထက်ေှိသူြျားသည် (အရြေိကန်ရဒါ်လာ ၂၀၅) ေေှိရကကာင်းကို 

ရဖာ်မပရနပါသည်။ လုပ်သက်တစ်နှစ်ရအာက်ေှိသည့် အလုပ်သြားြျားသည် ပြာဏအနည်းဆုံး (အရြေိကန်ရဒါ်လာ 

၁၃၆) ေေှိပါသည်။ သို့မဖစ် ၍၊ ဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်ကာလသည် အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးရပးသည့်အဆင့်ြျား

အရပါ် လွှြ်းြိုးရနလျက်ေှိပါသည်။ အလုပ်သြားြျားအရနမဖင့် ြှန်ကန်သည့် အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးအဆင့်ြျားေေှိမခင်း၊ 

ြေေှိမခင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး၊ ဤရလ့လာြှုတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားြည် ြဟုတ်ပါ။

ဤရလ့လာြှုက အလုပ်သြားသြဂ္ဂအဖွဲ့ေင်မဖစ်မခင်းနှင့် အဖွဲ့ေင်ြမဖစ်မခင်းအကကား သိသာသည့်မခားနားြှုတစ်ေပ်ကိုလည်း 

ရဖာ်မပထားပါသည်။ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျား၏ ၂၃ ောခိုင်နှုန်းသည် အလုပ်သြား သြဂ္ဂအဖွဲ့ေင်ြျားမဖစ်ကကပါသည်။ 

အလုပ်သြားသြဂ္ဂတွင်ပါေင်သည့် တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျားသည် အလုပ်သြားသြဂ္ဂအဖွဲ့ေင်ြဟုတ်သူြျားထက် အလုပ် 

ထုတ်နစ်နာရကကး ပိုြိုေေှိသည့် အရနအထားတွင်ေှိပါသည်။ အလုပ်သြားသြဂ္ဂအဖွဲ့ေင်ြျား၏ ၆၅ ောခိုင်နှုန်းသည် ၎င်း 

တို့၏ အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးြျားကို လက်ခံေေှိကကပပီး၊ အလုပ်သြားသြဂ္ဂအဖွဲ့ေင်ြဟုတ်သူြျား၏ ၅၃ ောခိုင်နှုန်း 

သာလျှင် ၎င်းတို့၏ အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးြျားကို လက်ခံေေှိကကပါသည်။

21 အြိန့်ရကကာ်မငာစာအြှတ်၊ ၈၄/၂၀၁၅၊ အလုပ်သြား၊ လူေင်ြှုကကီးကကပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားေန်ကကီးဌာန။



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)12

ဇယား (၃) - အရတွ့အကကုံနှင့် ောထူးအလိုက် အစီေင်ခံတင်မပထားရသာ အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကး ပြာဏြျား

အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်သက်အလိုက်

အလုပ်ထုတ် နစ်နာရကကးရပးရဆာင်မခင်း

ောထူးအလိုက်

အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးရပးရဆာင်မခင်း

အချနိ်ကာလ မြန်ြာ 

ကျပ်ရငွ

အရြေိကန် 

ရဒါ်လာ*22 

ောထူး မြန်ြာ 

ကျပ်ရငွ

အရြေိကန် 

ရဒါ်လာ

လုပ်သက်တစ်နှစ်ရအာက် ၁၉၀၂၂၅ ၁၃၆ ကျွြ်းကျင်စက်ချုပ် လပ်သား/လိုင်း ရခါင်းရဆာင်/

ကကီးကကပ်ရေးြှူး

၃၃၄၃၅၇ ၂၃၉

လုပ်သက် ၁၂ လ ြှ ၂၃ လ ၂၄၇၀၄၆ ၁၇၇ တစ်ချ ို ့တစ်ေက်ကျွြ်းကျင်သည့် 

စက်ချုပ်လုပ်သား/အကူ

၁၉၃၅၅၀ ၁၃၈

လုပ်သက် ၂၄ လ ြှ ၃၅ လ ၂၂၉၄၅၀ ၂၁၄ ြီးပူတိုက်သြား/ပိတ်စမဖတ် သူ/ထုတ်ပိုးသူ/

စတိုခန်းထိန်းသိြ်းသူ

၂၁၈၂၇၁ ၁၅၆

လုပ်သက် ၃ နှစ်နှင့် အထက် ၂၈၆၂၅၀ ၂၀၅ အေည်အရသွးထိန်းသိြ်းသူ/ စက်မပင် ၂၆၇၄၅၅ ၁၉၁

အမခား ၁၄၈၈၂၅ ၁၀၇

ပုံ (၄) သည် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျား ၎င်းတို့၏ အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးြျားအား အသုံးမပုပုံ 

နှင့်ပတ်သက်ပပီး အကျဉ်းချုပ်ရဖာ်မပထားပါသည်။ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျား၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံ ရကျာ်က ၎င်းတို့၏ အလုပ်ထုတ် 

နစ်နာရကကးကို အစားအစာအတွက် (၃၄ ောခိုင်နှုန်း) အသုံးမပုခဲ့ကက ရကကာင်းရဖာ်မပကကပပီး၊ အမခား ၃ ပုံ ၁ ပုံကြူ၊ ယင်းရငွကို 

ြိသားစုြျားထံသို့ ရပးပို့ (၃၃ ောခိုင်နှုန်း) ခဲ့ရကကာင်း ရဖာ်မပကကပါသည်။ ဤအချက်က အရမခခံဦးစားရပးလိုအပ်ြှုြျားနှင့် 

ဘေေှင်သန်ြှုအတွက် အသုံးမပုမခင်းမဖစ်ရကကာင်းကို ရဖာ်မပရနပါသည်။ အလုပ်လက်ြဲ့မဖစ်ရနရသာ အလုပ်သြားြျား၏ 

ဆက်လက်ရငွလွှဲပို့မခင်းကလည်း ၎င်းတို့၏ြိသားစုြျားသည် ၎င်းတို့၏ ေင်ရငွအရပါ်ြှီခိုရနေမခင်းမဖစ်ရကကာင်း ညွှန်မပရန 

ပါသည်။ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျား၏ ြိသားစုြျား၏ ေင်ရငွအရပါ်ြှီခိုအားထားေသည့် ပျြ်းြျှအချ ိုးသည် ၀.၅၃23 မဖစ်ပါ 

သည်။ တည်ပငိြ်သည့် ေင်ရငွြေှိဘဲလျက်၊ ဤအလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေရသာ မပည်တွင်းရေှေ့ရမပာင်းအလုပ်သြားြျားအနမဖင့် 

၎င်းတို့၏ ြိသားစုြျားအတွက် ရထာက်ပံ့ြှုြျားမဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးောတွင် စိန်ရခါ်ြှုြျားကို ရတွ့ကကုံေြည်မဖစ်ပါသည်။ တတိယ 

အမြင့်ြားဆုံးအသုံးစေိတ်ြှာ ရနောထိုင်ခင်းအတွက်အမဖစ်ပပီး ၁၇ ောခိုင်နှုန်းကုန်ကျပါသည်။ ယခင်လူရတွ့ရြးမြန်းြှု 

ြျားတွင် အချ ို ့ရသာအလုပ်သြားြျားက အလုပ်လက်ြဲ့မဖစ်ရနစဉ်အချနိ်တွင် ရနောထိုင်ခင်းအတွက် ကုန်ကျစေိတ်သည် 

ထိန်းသိြ်းေန်ြည်ြျှအကကီးြားဆုံးရသာ ကုန်ကျစေိတ်မဖစ်ရကကာင်း ေှင်းလင်းရဖာ်မပခဲ့ကကပါသည်။ အလုပ်သြားြျား၏ 

အခန်းရဖာ်တစ်ဦးသည် ၎င်း၏ဇာတိပြို့ြှ မပန်လာခဲ့မခင်းြေှိရပ။ ဆိုလိုမခင်းြှာ၊ ၎င်းအရနမဖင့် ရနောထိုင်ခင်းအတွက် 

အခန်းရဖာ်နှင့် ြျှရေကျခံမခင်းြဟုတ် ဘဲ၊ လစဉ် ၇၀၀၀၀ ကျပ် တာေန်ယူရပးရဆာင်ေမခင်းရကကာင့်မဖစ်ပါသည်။24

22 ဤရလ့လာြှုမပုလုပ်ရနစဉ်အတွင်း မြန်ြာကျပ်ရငွမဖင့်ရဖာ်မပထားသည့်ကိန်းဂဏန်းြျားကို ဗဟိုဘဏ်၏ ရငွလှဲလှယ်ြှုနှုန်းထားမဖစ်ရသာ အရြေိကန် ၁  ရဒါ်လာ 
လျှင် မြန်ြာရငွ ၁၃၉၆.၃၈ ကျပ်နှုန်းမဖင့် ရမပာင်းလဲရဖာ်မပထားပါသည်။ ယင်းသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၏ ပျြ်းြျှရငွလှဲလှယ်နှုန်း မဖစ်ပါသည်။၂၂ ကိန်းဂဏန်းြျား 
ရစ့စုံြျှတပါသည်။

23 ြိသားစုေင်စုစုရပါင်းနှင့် ေင်ရငွေှိရသာ အလုပ်အကိုင်ေှိသူြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်ြျားကို အရမခခံသည်။ အိြ်ရထာင်ြိသားစုတစ်ခုတွင် ေင်ရငွေှိသူ 
ြျားနှင့် ြိသားစုေင်စုစုရပါင်း အချ ိုးမဖစ်သည်။

24 CESD-ILO, 2020. အဓိကသတင်းအချက်အလက်ရပးသူနှင့် လူရတွ့ရြးမြန်းမခင်း။



မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု -

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံရသည့် အလုပ်သြားဆိုင်ရာလလ့လာ ချက်
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ပုံ (၃) - အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးအား သုံးစွဲမခင်း

တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျား၏ ၈ ောခိုင်နှုန်းက အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးကို ၎င်းတို့ြိသားစုအိြ်ြျားေှိောသို့ မပန်ောတွင် ခေီး 

စေိတ်အမဖစ် အသုံးမပုပပီး၊ ၂ ောခိုင်နှုန်းကသာ ယင်းရငွကို စုရဆာင်းထားေှိကကရကကာင်း ရဖာ်မပကကပါသည်။ ဤရငွကို 

၎င်းတို့၏ အရေးတကကီးရန့စဉ်လိုအပ်ြှုြျားအတွက် အသုံးမပုမခင်းမဖစ်ရကကာင်း ဤအမခင်းအောက ရဖာ်မပရနပါသည်။

အလုပ်ဆုံးရှုံးပပီးရနာက်တွင် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခေံသည့် အလုပ်သြားြျား ြည်သို့ကကုံရတွ့ကကေရကကာင်းကို သိေှိနားလည်နိုင် 

ရစေန်အတွက် ဤသုရတသနရလ့လာြှုက ေှာရဖွထားပါသည်။ ဇယား (၄) တွင် မပည်တွင်းရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်သူြျား အရန 

အထားအေ၊ ဤအလုပ်သြားြျား၏ ရဆာင်ေွက်ြှုအချ ို ့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တုန့်မပန်ြှုြျားအား ခခုံငုံသုံးသပ်ချက်အား ရဖာ် 

မပထားပါသည်။25 တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျားကို ေန်ကုန်ဇာတိမဖစ်သူြျား၊ ေန်ကုန်တွင်တစ်ဦးတည်းရနထိုင်သည့် မပည်တွင်း 

ယာယီရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်သူြျားနှင့် ေန်ကုန်တွင်ြိသားစုြျားနှင့်အတူ ရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်သူြျားဟူ၍ အုပ်စု ၃ စုခွဲထားပါ 

သည်။ မပည်တွင်းရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်သူြျားသည် အြျားအားမဖင့် ၎င်းတို့၏ ဇာတိရဒသေှိ ရနအိြ်ြျားသို့ မပန်သွားခဲ့ကက 

ရကကာင်း ရတွ့ေှိချက်ြျားက ရဖာ်မပရနပါသည်။ ေန်ကုန်တွင် တစ်ဦးတည်းရနထိုင်သည့် မပည်တွင်းရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်သူ 

ြျား၏ ၆ ောခိုင်နှုန်းသည် ၎င်းတို့၏ ရနအိြ်ြျားသို့ မပန်သွားခဲ့ကကကာ၊ ြိသားစုြျားနှင့် အတူတကွရနထိုင်သည့် မပည်တွင်း 

ရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်သူြျား၏ ၄၃ ောခိုင်နှုန်းသည်လည်း ၎င်းတို့၏ ရနအိြ်ြျားသို့ မပန်သွားခဲ့ကကပါသည်။ ၎င်းတို့ဇာတိရဒသ

ေှိရနအိြ်ြျားသို့ မပန်သွားခဲ့ကကေသည့်အရကကာင်းေင်းြျားတွင် မပည်တွင်းရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်သူြျားအရနမဖင့် ေင်ရငွြေှိဘဲ 

ေန်ကုန်တွင် ရနထိုင်နိုင်ေန် ြမဖစ်နိုင်မခင်းလည်းပါေင်ပါသည်။ သို့မဖစ်၍၊ ၎င်းတို့၏ ဇာတိရဒသေှိ ရနအိြ်ြျားသို့ မပန်သွားခဲ့ကက 

ေမခင်းမဖစ်ပါသည်။ အမခားအရကကာင်းေင်းတစ်ခုြှာ ေန်ကုန်တွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါကူးစက်ပျ ံ့နှံ့ြှုကို ရကကာက်ေွံ့ကက 

မခင်းရကကာင့် မဖစ်ပါသည်။ အမခားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလြ်းြျားကို ေှာရဖွမခင်းသည် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ် 

သြားြျားလုပ်ရဆာင်ခဲ့သည့် ဦးစားရပးရဆာင်ေွက်ြှုမဖစ်ပါသည်။ ေန်ကုန်တွင် ြိသားစုြျားနှင့်အတူ မပည်တွင်းရေှေ့ရမပာင်း 

ရနထိုင်သူြျား (၃၉ ောခိုင်နှုန်း) သည် ေန်ကုန်တွင် ြိသားစုြျားြပါဘဲ ရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်သည့်သူြျား (၂၉ ောခိုင်နှုန်း) ထက် 

အမခားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလြ်းြျားကို ပိုြိုေှာရဖွခဲ့ကကပါသည်။ ေန်ကုန်ဇာတိမဖစ်သူြျားနှင့် ေန်ကုန်တွင် တစ်ဦးတည်း 

ရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်သူြျား လုပ်ရဆာင်သည့် အမခားရသာအရေးကကီးသည့် လုပ်ရဆာင်ြှုြှာ ြိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား 

တွင် ပါေင်လုပ်ကိုင်မခင်းပင်မဖစ်ပါသည်။

25 တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျားအား ရမဖကကားြည့်အော ၂ ခုအထိရေးချယ်ခွင့်ရပးပပီး၊ ယင်းအရပါ်တွင်အရမခခံလျက်၊ တုန့်မပန်ရမဖကကားြှုောခိုင်နှုန်းတွက်ချက်ြှုကို 
မဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးရပးထားပါသည်။

19

Figure 3: Severance pay expenditure 

 
 
Eight percent of respondents spent their severance pay on transport to return to their homes. 
Only 2 percent of the laid-off workers reported that they used their severance pay for savings. 
This suggests that this money was used for their urgent, day-to-day needs.  
 
The research sought to understand how laid-off workers fared following their employment loss. 
Table 4 provides an overview of the responses of some of the actions taken by these workers 
according to their status as internal migrants25. The respondents were categorized into three 
groups; those who were native to Yangon, those temporary internal migrants who stayed alone 
in Yangon, and migrants living with family members in Yangon. The findings show that internal 
migrants most commonly returned to their native homes. Sixty percent of internal migrants 
who stayed alone in Yangon returned to their homes while 43 percent of internal migrants 
living with family members also returned to their homes.  The reasons for returning include the 
fact that that internal migrant workers could no longer afford to be in Yangon without any 
income source, thus returning to their native home. Another reason was the fear of COVID-19 
transmission in Yangon. Searching for other job opportunities was another priority action that 
was undertaken by laid-off workers. Internal migrants living with family members in Yangon (39 
percent) were searching for other job opportunities more than migrants without family 
members in Yangon (29 percent).  Another important action taken by Yangon native and 
internal migrants who stayed alone in Yangon was to join a family business.   
 

25 Respondents were allowed to select up to two responses and based on that a calculation of the % of responses is 
provided  
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အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)14

ဇယား (၄) - အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့်တစ်လတာအချနိ်အတွင်း လုပ်ရဆာင်ခဲ့သည့်ရဆာင်ေွက်ြှုြျား

လုပ်ရဆာင်ခဲ့သည့်ရဆာင်ေွက်ြှု ေန်ကုန်ဇာတိ မေစ်သူြျား
တစ်ဦးတည်း 

ရေှေ့ရမပာင်းရန ထိုင်သူြျား

ြိသားစုနှင့်အတူ 

ရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်သူြျား

လုပ်ရဆာင်ြှုြေှိ ၁၄% ၄% ၁၄%

အမခားအလုပ်အကိုင်ေှာရဖွမခင်း ၅၅% ၂၉% ၃၉%

ဇာတိမပည်နယ်/ြူေင်းရဒသေှိရနအိြ်သို့ မပန်သွားမခင်း ၇% ၆၀% ၄၃%

ြိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားတွင် ပါေင်လုပ်ကိုင်မခင်း ၁၄% ၄% ၀%

အမခား ၁၀% ၃% ၄%

ကပ်ရောဂါမဖစ်ပွားရနစဉ်အချနိ်ကာလအတွင်း အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျားအတွက် ေေှိနိုင်သည့် ပံ့ပိုးြှုနှင့် 

ပတ်သက်ပပီး သိေှိနားလည်မခင်းသည် အလုပ်သြားြျားအား ပံ့ပိုးေန်စတင်လုပ်ရဆာင်ခဲ့သည့် ကနဦးရဆာင်ေွက်ြှုအချ ို ့ 

အား သိမြင်နားလည်ေန် ရဆာင်ကကဉ်းရပးပါသည်။ ပုံ (၅) တွင်ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း၊ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူ အြျားအ 

မပားက ၎င်းတို့အရနမဖင့် ဥရောပသြဂ္ဂ၏ မြန်ကူေန်ပုံရငွ (European Union-Myan Ku Fund) ြှ ရထာက်ပံ့ြှုကို 

လက်ခံေေှိခဲ့ကကရကကာင်း ရဖာ်မပကကပါသည်။ ဥရောပသြဂ္ဂသည် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအရပါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ၏ ဆိုးေွား 

သည့်ရိုက်ခတ်ြှုကို တုန့်မပန်ရဆာင်ေွက်ေန်အတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလတွင် ပါေင်သက်ဆိုင်သူြျ ိုးစုံပါေင်သည့် ပူးရပါင်း 

ရဆာင်ေွက်ရသာ ကနဦးရဆာင်ေွက်ြှုတစ်ေပ်ကို စတင်ရဆာင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအစီေင်ခံစာအား မပင်ဆင်ရေးသားရနချနိ် 

တွင် မြန်ကူသည် အထည်ချုပ်၊ ရမခေတ်ပစ္စည်းနှင့် အထည်အလိပ် အလုပ်သြားရပါင်း ၃၄၀၀၀ ကို ပံ့ပိုးရပးခဲ့ပပီးမဖစ်ကာ၊ 

ယင်းတို့အနက်ြှ အကျ ိုးခံစားေေှိသူ ၈၄ ောခိုင်နှုန်းသည် အြျ ိုးသြီးြျားမဖစ်ကကပါသည်။26 စုစုရပါင်းရထာက်ပံ့ရပးရဆာင် 

ြှုရပါင်း ၆၀၄၆၄ အား Wave Money မဖင့် ရပးရဆာင်ြှုကိုအသုံးမပုလျက်၊ ၃၀၀၀၀ ကျပ် (အရြေိကန် ရဒါ်လာ ၂၂) ြှ 

စပပီး၊ ၂၂၅၀၀၀ ကျပ် (အရြေိကန်ရဒါ်လာ ၁၆၁) အထိ ရပးရဆာင်ခဲ့ကာ စုစုရပါင်းရထာက်ပံ့သည့် ရငွပြာဏသည် မြန်ြာ 

ကျပ်ရငွ ၄.၆ ဘီလီယံ (အရြေိကန်ရဒါ်လာ ၃၃ သန်း) မဖစ်ပါသည်။

တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျား၏ ၁၀ ောခိုင်နှုန်းက ရထာက်ပံ့ြှုသည် အစိုးေထံြှ ရောက်ေှိလာမခင်းမဖစ်ရကကာင်း ရဖာ်မပကကပါ 

သည်။ အစိုးေ၏ရထာက်ပံ့ြှုတွင် ေင်ရငွနည်းပါးသည့် လူအစုအဖွဲ့ြျား၏ အိြ်ရထာင်ြိသားစုြျားအတွက် အစားအရသာက် 

ရထာက်ပံ့ြှုအစီအစဉ်ပါေင်ပါသည်။ ဤရထာက်ပံ့ြှုတွင် အိြ်ရထာင်ြိသားစုြျားအတွက် ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲနီကရလးနှင့် 

ကကကသ်နွ်နီတိုပ့ါေငပ်ါသည။် သိုရ့သာ၊် အထညခ်ျုပအ်လပုသ်ြားြျား၏ ၁၀ ောခိငုန်ှုန်းကသာ ၎င်းတိုအ့ရနမဖင့ ်ဤရထာကပ်ံ ့

ြှုပုံစံြျ ိုး ေေှိရကကာင်းဆိုပါသည်။ လူရတွ့ရြးမြန်းောတွင်ပါေင်သည့် အြျ ိုးသြီးအလုပ်သြားတစ်ဦးကြူ အစိုးေထံြှ 

အရထာက်အပံ့ေေှိေန် ၎င်းတို့အရနမဖင့် အဘယ်ရကကာင့်အေည်အချင်းြမပည့်ြီရကကာင်းကို ြသိနားြလည်ရကကာင်း ဆိုပါ 

သည်။ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါမဖစ်ရပါ်သည့် အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း ၎င်းတို့အရနမဖင့် ခံနိုင်ေည်စွြ်းေည်ြေှိသူြျား 

မဖစ်ရသာ်လည်း၊ ေန်ကုန်တွင် ြိသားစုသန်းရခါင်းစာေင်းြေှိသည့် ရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်သူြျားသည် အစိုးေရထာက်ပံ့ရကကး 

ေေှိေန် အေည်အချင်းြမပည့်ြီသူြျားမဖစ်ြည်ဟု ၎င်းက ယူဆပါသည်။ ရယဘုယျအားမဖင့် ရထာက်ပံ့ြှုပုံစံြျားသည် အြျား 

အားမဖင့် တစ်ကကိြ်တည်းသာမဖစ်ပါသည်။

26 Smart Textile & Garments, Sequa, EU Nexus Response for Myanmar and UNOPS, 2020.



မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု -

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံရသည့် အလုပ်သြားဆိုင်ရာလလ့လာ ချက်
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ပုံ (၄) - အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျားေေှိသည့် အရထာက်အပံ့ပုံစံြျား27

၄.၂။ ရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်သည့် အရတွ့အကကုံြျား

အရစာပိုင်းတွင် ေည်ညွှန်းရဖာမ်ပထားသည့်အတိုင်းပင်၊ အထည်ချုပ်အလုပ်သြားြျား၏ အရေးပါလှသည့် အရေအတွက်နှင့် 

အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျားသည် မပည်တွင်းရေှေ့ရမပာင်း အလုပ်သြားြျားမဖစ်ပါသည်။ ရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင် 

သည့် အရတွ့အကကုံပါေင်မခင်းသည် ၎င်းတို့ေင်ဆိုင်ကကုံရတွ့ေသည့် စိန်ရခါ်ြှုြျားအား သိေှိနားလည်ေန်အတွက် ြေှိြမဖစ် 

လိုအပ်ပါသည်။ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူတစ်ေက်ရကျာ် (၅၂ ောခိုင်နှုန်း) က ေန်ကုန်ပြို့သို့ ၎င်းတို့ ရေှေ့ရမပာင်းေမခင်း၏ အဓိက 

အရကကာင်းအေင်းသည် အလုပ်အကိုင်ေှာရဖွေန်မဖစ်ရကကာင်း ရဖာ်မပကကပါသည်။ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျား၏ ၁၀ ောခိုင်နှုန်း 

က ၎င်းတို့ ထိုသို့ရေှေ့ရမပာင်းေမခင်းြှာ ၎င်းတို့၏ ြိသားစုေင်ြျားရနာက်သို့ လိုက်ပါမခင်းနှင့် ပညာရေးအခွင့်အလြ်းြျား 

ရကကာင့် မဖစ်ရကကာင်းဆိုပါသည်။

ဇယား (၅) တွင် ြူေင်းရနထိုင်ော မပည်နယ် သို့ြဟုတ် တိုင်းရဒသကကီးြျား၏ အရနအထားအေ၊ ရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်သူြျား 

၏ ထူးမခားသည့်လက္ခဏာေပ်ြျားကို ရဖာ်မပထားပါသည်။ တုန့်မပန်ရမဖကကားသည့် ရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်သူတစ်ေက်ရကျာ် 

(၆၃ ောခိုင်နှုန်း) သည် ေန်ကုန်ပြို့တွင် တစ်ဦးတည်းရနထိုင်သူြျားမဖစ်ကကပပီး၊ ကျန် ၃၇ ောခိုင်နှုန်းသည် ြိသားစုြျားနှင့် 

အတူ ရနထိုင်ကကသူြျားမဖစ်ပါသည်။ လူရတွ့ရြးမြန်းသည့်အချနိ်တွင် တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျား၏ တစ်ေက်ရကျာ် (၅၂ 

ောခိုင်နှုန်း) က ၎င်းတို့ြူေင်းရနထိုင်ော မပည်နယ် သို့ြဟုတ် တိုင်းရဒသကကီးသို့ မပန်လည်သွားရောက်ခဲ့ကကပပီး မဖစ်ရကကာင်း 

ဆိုပါသည်။ မပည်တွင်းရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်သူအြျားဆုံးသည် ဧောေတီတိုင်းရဒသကကီး (၃၂ ောခိုင်နှုန်း) နှင့် ြရကွးတိုင်း 

ရဒသကကီး (၂၃ ောခိုင်နှုန်း) တို့ြှ မဖစ်ပါသည်။

27 တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျားအရနမဖင့် ရေွးချယ်စောနှစ်ခုကို ရေွးချယ်နိုင်ပပီး၊ တွက်ချက်ြှုကို တုန့်မပန်ရမဖကကားြှုြျား၏ ၁၀၀ ောခိုင်နှုန်းအရပါ်အရမခခံပပီး တွက်ချက် 
ပါသည်။
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Figure 4: Forms of support received by laid-off workers27 

 
 

4.2 Migrant experiences 
 
As referred to earlier, a significant number of garment workers and laid-off workers are internal 
migrant workers. The inclusion of the migrant experience is essential to understand the 
challenges they face. Over half of the respondents (52 percent) indicated that their main reason 
for moving to Yangon was to find a job. Ten percent of respondents stated they had moved 
because they followed their family members and educational opportunities.  
 
Table 5 shows migrant characteristics according to the state or region of origin. Over half of the 
migrant respondents (63 percent) were alone in Yangon while the rest (37 percent) stayed with 
family members. At the time of the interview, over half of the respondents (52 percent) stated 
that they had returned to their state or region of origin. The highest number of internal migrants 
came from Ayeyarwaddy (32 percent) and Magway (23 percent).  
 

Table 5:  Status of migrant workers in Yangon by region or state of origin 

 State or region of origin Stay alone in Yangon 
(%) 

Stay with family members in Yangon 
(%) 

  63 37 

Rakhine 15 7 

Bago 11 11 

27 Respondents could select two options and then the calculation were based on 100% of the responses 

Government 
10%

EU- Myan Ku
72%

Local donor
5%

Other
10%

No support
3%



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)16

ဇယား (၅) - ြူေင်းရနထိုင်ော တိုင်းရဒသကကီး သို့ြဟုတ် မပည်နယ်အလိုက် ေန်ကုန်မြို့တွင် ရေှေ့ရမပာင်း ရနထိုင်သူြျား၏ 
အဆင့်အတန်း

ြူေင်းရနထိုင်ော မပည်နယ် သို့ြဟုတ် 

တိုင်းရဒသကကီး

ေန်ကုန်တွင်တစ်ဦးတည်း 

ရနထိုင်သူြျား (%)

ေန်ကုန်တွင်ြိသားစုဝင်ြျားနှင့်

အတူရနထိုင်သူြျား (%)

 ၆၃ ၃၇

ေခိုင် ၁၅ ၇

ပဲခူး ၁၁ ၁၁

ြရကွး ၂၃ ၁၈

ဧောတီ ၃၂ ၅၀

အမခားမပည်နယ်ြျား/တိုင်းရဒသကကီးြျား ၂၀ ၁၄

၄.၃။ ရငွလွှဲပို့မခင်းနှင့် ြိသားစုအားရထာက်ပံ့မခင်း

အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျား၏ ၃၃ ောခိုင်နှုန်းသည် ၎င်းတို့၏အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကး ြျားအား 

ြိသားစုြျားထံရပးပို့မခင်းအတွက် အသုံးမပုခဲ့ကကသည် ဟူရသာ ယခင်ရဖာ်မပထားသည့်အချက် အလက်ြျားက အလုပ်

ထုတ်ပယ်ခံေသည့်အလုပ်သြားြျား၏ ြိသားစုြျား၏ အသက်ရြွးြှုသည် ၎င်းတို့၏ေင်ရငွအရပါ်ြှီခိုရနေမခင်းမဖစ်ရကကာ

င်း ရဖာ်မပရနပါသည်။ ဇယား (၆) တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အလုပ်သြားြျား၏ ရငွလွှဲပို့ြှုြျားနှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ်လနှင့် 

ဩဂုတ်လ အကကား ရငွလွှဲပို့ြှုြျားကို နှိုင်းယှဉ်ရဖာ်မပထားပါသည်။ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူအြျားအမပား (၇၈ ောခိုင်နှုန်း) 

က ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၎င်းတို့အရနမဖင့် ရငွလွှဲပို့နိုင်စွြ်းေှိခဲ့ရကကာင်းရဖာ်မပကကပပီး၊ ယင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ကိုဗစ် - ၁၉ 

ကပ်ရောဂါမဖစ်ပွားရနသည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ်လ နှင့် ဩဂုတ်လအကကားကာလတွင် တုန့်မပန်ရမဖကကားသူ ြျား၏ ၅၅ 

ောခိုင်နှုန်းသာ ရငွလွှဲပို့နိုင်ခဲ့ကကပါသည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျားရငွလွှဲပို့ခဲ့သည့်ပြာဏကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၊ ရအာက်တွင် 

ရဖာ်မပထားသည့်ဇယားက ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါမဖစ်ပွားရနသည့် လွန်ခဲ့ရသာ ၆ လတာကာလတွင် ရငွလွှဲပို့ြှုပြာဏနှင့် 

ြျှတသည့်နှိုင်းယှဉ်ြှုလုပ်ရဆာင်ေန်အတွက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အချနိ် ၆ လတာကာလတွင် ရငွလွှဲပို့သည့် တုန့်မပန်ရမဖကကားသူ

အရေအတွက်ပြာဏကို ချနိ်ညှိရဖာ်မပထားပါသည်။ ဤအချက်နှင့် ပတ်သက်ပပီး၊ အချက်အလက်ြျားြေှိမခင်းရကကာင့် 

ဤနှိုင်းယှဉ်ြှုအတွက် အချနိ်အခါောသီအရလျာက် သက်ရောက်ြှုေှိသည့် အရနအထားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမခင်းြမပုပါ။ 

ရတွ့ေှိချက်ြျားအေ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၆ လတာကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ လွန်ခဲ့သည့် ၆ လတာကာ (၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ်လ ြှ 

ဩဂုတ်လအထိ) တွင် ပျြ်းြျှရငွလွှဲပို့ြှုပြာဏသည် ၅၆ ောခိုင်နှုန်း ရလျာ့နည်းသွားခဲ့ပါသည်။ အထင်ေှားဆုံးမဖစ်သည့် 

ရလျာ့နည်းြှု (-၆၉ ောခိုင်နှုန်း) သည် စက်ရုံတွင် လုပ်သက် ၃ နှစ်နှင့် ယင်းနှင့်အထက်ေှိရသာ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် 

ရေှေ့ရမပာင်းအလုပ်သြားြျားအကကားတွင် မဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့အဖို့၊ ယခင်အချနိ်တွင် ၆ လအတွင်း အရြေိကန်ရဒါ်လာ 

၇၅၃ ရငွလွှဲပို့နိုင်ခဲ့ရသာ်လည်း၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း တွင် အရြေိကန်ရဒါ်လာ ၂၃၅ သာ ရပးပို့ေန် ရဆာင်ေွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

ရငွလွှဲပို့ောတွင် ရလျာ့နည်းြှု အနည်းဆုံး (-၄၁ ောခိုင်နှုန်း) မဖစ်သည့် ရေှေ့ရမပာင်းအလုပ်သြားအစုအဖွဲ့ြျားြှာ စက်ရုံတွင် 

၂ နှစ်နီးပါး လုပ်ကိုင်လျက်ေှိသူြျားမဖစ်ပါသည်။



မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု -

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံရသည့် အလုပ်သြားဆိုင်ရာလလ့လာ ချက်
17

ဇယား (၆) - ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ ြတိုင်ြီ ရငွလွှဲပို့ြှု

 

အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် ကာလ 

(လုပ်သက်)

၂၀၁၉ ခုနှစ် 

(ဇန်နေါေီ 

- ဒီဇင်ဘာ) 

တွင် ရငွလွှဲပို့ြှု 

ပြာဏ 

(မြန်ြာကျပ်)28 

အရြေိကန် 

ရဒါ်လာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နှစ်ေက် 

အတွင်း ရငွလွှဲပို့ြှုပြာဏ 

(ချနိ်ညှိထားသည် - ၂၀၁၉ 

ခုနှစ်တွင် ရပးပို့သည့် 

စုစုရပါင်း ပြာဏကို ၂ မဖင့် 

စားသည်)

အရြေိကန် 

ရဒါ်လာ

လွန်ခဲ့သည့် ၆ လ 

အတွင်း ရငွလွှဲပို့ြှု 

ပြာဏ (၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ 

ြတ်လ - ဩဂုတ်လ) 

(မြန်ြာကျပ်)

အရြေိကန် 

ရဒါ်လာ

% 

ရမပာင်း 

လဲြှု

လုပ်သက် တစ်နှစ်ရအာက် ၉၈၄၂၈၆ ၇၀၅ ၄၉၂၁၄၃ ၃၅၃ ၂၂၃၇၁၀ ၁၆၀ -၅၅%

လုပ်သက် ၁၂ လြှ ၂၃ လ ၁၀၀၈၀၇၇ ၇၂၂ ၅၀၄၀၃၉ ၃၆၁ ၂၉၉၄၄၄ ၂၁၄ -၄၁%

လုပ်သက် ၂၄ လ ြှ ၃၅ လ ၁၂၉၁၆၆၇ ၉၂၅ ၆၄၅၈၃၄ ၄၆၃ ၃၃၃၃၃၃ ၂၃၉ -၄၈%

လုပ်သက် ၃ နှစ်နှင့် အထက် ၂၁၀၄၂၈၆ ၁၅၀၇ ၁၀၅၂၁၄၃ ၇၅၃ ၃၂၈၇၅၀ ၂၃၅ -၆၉%

၄.၄။ ကိုင်တွယ်ရမေေှင်းသည့် နည်းဗျူဟာြျား

ဘေေှင်သန်ေန်အတွက် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျားသည် အြျ ိုးြျ ိုးရသာနည်းဗျူဟာြျားကို လုပ်ရဆာင် 

ခဲ့ကကပါသည်။ ယင်းတို့အနက်တစ်ခုတွင် ရငွရချးယူမခင်း ပါေင်ပါသည်။ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူ ၃ ပုံ ၁ ပုံရကျာ် (၃၇ ောခိုင်နှုန်း) 

က ၎င်းတို့အရနမဖင့် လွန်ခဲ့သည့် ၆ လတာကာလ (၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ်လ ြှ ဩဂုတ်လ) တွင် ရငွရချးယူခဲ့ကကေရကကာင်း 

ဆိုပါသည်။ ယင်းရငွရချးယူသူြျားထဲြှ တစ်ေက်နီးပါး (၄၇ ောခိုင်နှုန်း) သည် အရြေိကန်ရဒါ်လာ ၇၂ ရဒါ်လာရအာက် 

ရလျာ့နည်းသည့်ပြာဏကို ရချးယူခဲ့ကကေပပီး၊ ၂၇ ောခိုင်နှုန်းသည် ၇၃ ရဒါ်လာနှင့် ၁၄၃ ရဒါ်လာအကကား ရချးယူခဲ့ကကေကာ၊ 

၂၆ ောခိုင်နှုန်းသည် ၁၄၄ ရဒါ်လာထက်ရကျာ်လွန်သည့်ပြာဏကို ရချးယူခဲ့ကကေပါသည်။ ယင်းရငွရချးယူသူြျားထဲြှ ၈၀ 

ောခိုင်နှုန်းက သုရတသနမပုလုပ်ရနသည့်အချနိ်အထိ ၎င်းတို့တွင် ထိုရြကးပြီြျားေှိရနရသးရကကာင်း ဆိုပါသည်။ တုန့်မပန် 

ရမဖကကားသူြျားက ဤရချးရငွြျားအရပါ် ပျြ်းြျှအတိုးနှုန်းသည် အဓိကအားမဖင့် တေားြေင် ရငွတိုးရချးစားသူြျားထံြှ 

တစ်လလျှင် ၁၀.၃ ောခိုင်နှုန်းမဖစ်ရကကာင်းဆိုပါသည်။29 ထိုမြင့်ြားလှသည့်အတိုးနှုန်းြျားနှင့် ေင်ရငွြေှိမခင်းတို့ရကကာင့် 

အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျားသည် အရြကးသံသောထဲသို့ အကာအကွယ်ြဲ့စွာ ဆင်းသက်ရနကကေပါသည်။

ရငွရချးယူမခင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး အစီအစဉ်ရဖာ်မပထားသည့် အရကကာင်းေင်းြျားအား ထပ်ြံစိစစ်စိတ်မဖာြှုက တုန့်မပန်ရမဖ 

ကကားသူတစ်ေက်ရကျာ် (၅၆ ောခိုင်နှုန်း) သည် ြေှိြမဖစ်လိုအပ်သည့် အစားအရသာက် ကုန်ကျစေိတ်ကာြိရစေန်အတွက် 

ရငွရချးယူခဲ့ကကေရကကာင်း ရဖာ်မပရနပါသည်။ ယခင်ေလဒ်ြျားက အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားအြျားစုသည် 

၎င်းတို့၏ အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးကို အစားအရသာက်အတွက် (၃၄ ောခိုင်နှုန်း) အသုံးမပုခဲ့ရကကာင်း ဆိုပါသည်။ အလုပ် 

သြားြျားအဖို့ အစားအရသာက်ကို ဦးစားရပးေမခင်းသည် ၎င်းတို့၏ အရမခခံလိုအပ်ချက်မပည့်ေရစေန် အရေးကကီးသည့် 

အရနအထားကို ပုံရဖာ်ရနပါသည်။ အချ ို ့ရသာတုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျား ရငွရချးယူေသည့် အမခားရသာအရကကာင်းအေင်း 

28 ဤစိစစ်စိတ်မဖာြှု၏ ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုြှာ အချနိ်အခါောသီအရလျာက်မဖစ်ရပါ်သည့် ြည်သည့်ရမပာင်းလဲြှုြျ ိုးကိုြျှ ထည့်သွင်းစဉ်းစားြှုြမပုမခင်းမဖစ်ပါသည်။
29 မဖစ်ရပါ်သည့်ကိစ္စေပ်အြျားစုတွင် ဤရချးရငွြျားကို တေားြေင်ရငွတိုးရချးစားသည့် အဖွဲ့အစည်းြျား သို့ြဟုတ် ရငွတိုး ရချးစားသူြျားထံြှ ရချးယူကကေပါသည်။



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)18

တစ်ခုြှာ ရနောထိုင်ခင်းကုန်ကျစေိတ်အတွက် မဖစ်ပါသည်။ အရစာပိုင်းတွင် ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း၊ ရနောထိုင်ခင်း 

ကုန်ကျစေိတ်သည် မြင့်ြားလာခဲ့ပပီး၊ အထူးသမဖင့်၊ ရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်သည့် အခန်းရဖာ်ြျား မပန်လည်ြရောက်ေှိလာသည့် 

ရနာက်တွင် ရနောထိုင်ခင်းကုန်ကျစေိတ်အတွက် တစ်ဦးတည်းရပးေသည့် သူြျားမဖစ်ပါသည်။ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျား၏ 

၄ ပုံ ၁ ပုံ (၂၅ ောခိုင်နှုန်း) သည် ြိသားစုကိုရထာက်ပံ့ေန်အတွက် ရငွရချးယူခဲ့ကကေပါသည်။ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် 

အလုပ်သြားြျားသည် ၎င်းတို့၏ ြိသားစုြျားအား ဆက်လက်ရထာက်ပံ့ေန် အလွန်ကကီးြားသည့် တာေန်ေှိကကပါသည်။ 

ဤအလုပ်သြားြျားသည် ၎င်းတို့၏ ရကာင်းကျ ိုးချြ်းသာအတွက် သာြကဘဲ၊ ြိသားစုြျားအတွက်ပါ ေန်ထုပ်ေန်ပိုးနှစ်ဆ 

ထြ်းေွက်ထားေသူြျားမဖစ်ပါသည်။

ပုံ (၆) ရငွရချးယူေမခင်းနှင့်ပတ်သက်မပီး အစီေင်ခံတင်မပထားသည့် အရကကာင်းေင်းြျား

ြိသားစုေင်ြျားအား ရငွရကကးရထာက်ပံ့ေန် အရေးကကီးမခင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး၊ ပို၍သရုပ်ပုံရဖာ်ေန်ြှာ၊ မပည်တွင်းရေှေ့ရမပာင်း 

ရနထိုင်သူြျား၏ ၈၉ ောခိုင်နှုန်းက ြိသားစုေင်ြျားထံ ရငွပို့ရပးေန်ြှာ ၎င်းတို့အတွက် ြမဖစ်ြရနလုပ်ရဆာင်ေန် လိုအပ် 

ရကကာင်းဆိုပါသည်။ အလားတူပင်၊ ေန်ကုန်ဇာတိမဖစ်ရသာ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူအြျားစု (၈၁ ောခိုင်နှုန်း) က ြိသားစု 

ကိုရထာက်ပံ့ေန် အရေးကကီးရကကာင်း ဆိုပါသည်။ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါနှင့် အလုပ်အကိုင်ြျား ဆုံးရှုံးမခင်းရကကာင်း 

ဆက်လက်မဖစ်ရပါ်ရနသည့် ဖိအားြျားေှိရသာ်လည်း၊ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျားသည် ၎င်းတို့၏ 

ြိသားစုြျားအတွက် မဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးရပးေြည့်လိုအပ်ြှုြျား မပည့်ြီရစရေးအတွက် လုပ်ရဆာင်ရနေဆဲမဖစ်ပါသည်။
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Figure 6: Reported Reasons for Borrowing 

 
 
To further illustrate the importance of financial support to family members, 89 percent of internal 
migrants stated it was essential for them to remit to their family members. Similarly, most Yangon 
native respondents (81 percent) indicated it was important to provide family support.  Despite 
the on-going pressures brought by COVID-19 and losing their jobs, laid-off workers were still 
having to meet the demands of providing for their families.  

 5. Re-employment experiences   

This section describes how laid-off workers searched for other job opportunities. Amid a 
pandemic and in an industry like the garment sector, respondents are faced with the choice of 
being re-employed at their previous workplace if opportunities were available or searching for a 
new job. This study found that among laid-off workers, 70 percent of respondents were still 
without employment, and 16 percent were re-employed at their previous workplaces. The 
remainder, 14 percent, were currently working in a new job (either in another garment factory or 
in another sector). Those workers who were temporarily laid-off and then re-employed at their 
previous workplaces were mostly from Yangon (27 percent), followed by Bago (23 percent) and 
Ayeyarwaddy (17 percent).  
 
None of the laid-off workers from Rakhine30 could be re-employed or find a new job, meaning 
they were still unemployed. Laid-off workers in Yangon and Ayeyarwaddy have closer proximity 
to where most of the jobs are concentrated. Laid-off workers from Rakhine were at a 

30 14 respondents identified Rakhine State as their native state out of 150 surveyed then laid-off workers.  
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မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု -

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံရသည့် အလုပ်သြားဆိုင်ရာလလ့လာ ချက်
19

 ၅။ အလုပ်အကိုင် မပန်လည်ေေှိသည့် အရတွ့အကကုံြျား

ဤအပိုင်းတွင် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျားအရနမဖင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလြ်းြျားကို ြည်ကဲ့သို့ 

ေှာရဖွခဲ့ကကေရကကာင်းကို ေှင်းလင်းရဖာ်မပရပးြည်မဖစ်ပါသည်။ ကပ်ရောဂါမဖစ်ရပါ်ရနသည့်အချနိ်နှင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း 

ကဏ္ဍကဲ့သို့ရသာ လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျားသည် ၎င်းတို့ယခင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ် 

လုပ်ကိုင်ေန် အခွင့်အလြ်းြျားမပန်လည်ေေှိပါက ယင်းတွင်မပန်လည်လုပ်ကိုင်မခင်း သို့ြဟုတ် အလုပ်အကိုင်အသစ်ေှာရဖွ 

မခင်းကို ရေွးချယ်ေသည့်အရနအထားြျ ိုးနှင့် ေင်ဆိုင်ကကုံရတွ့ကကေပါသည်။ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျား 

အနက် တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျား၏ ၇၀ ောခိုင်နှုန်းသည် အလုပ်လက်ြဲ့ဘေနှင့်ေှိရနဆဲမဖစ်ပပီး၊ ၁၆ ောခိုင်နှုန်းသည် ၎င်း 

တို့၏ ယခင်လုပ်ငန်းခွင်တွင် မပန်လည်လုပ်ကိုင်လျက်ေှိရကကာင်းကို ဤရလ့လာြှုက ရတွ့ေှိထားပါသည်။ ကျန်သည့် ၁၄ 

ောခိုင်နှုန်းသည် လက်ေှိအချနိ်တွင် အလုပ်အကိုင်သစ် (အမခား အထည်ချုပ်စက်ရုံတစ်ခု သို့ြဟုတ် အမခားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ 

တစ်ခု) တွင် လုပ်ကိုင်လျက်ေှိရနပါသည်။ ယာယီအလုပ် ထုတ်ပယ်ခံေပပီး၊ ယခင်လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်အကိုင် မပန်လည် 

ေေှိသည့် အလုပ်သြားအြျားစုြှာ ေန်ကုန်တိုင်းရဒသကကီးြှ (၂၇ ောခိုင်နှုန်း) မဖစ်ပပီး၊ ဒုတိယအရနမဖင့် ပဲခူးတိုင်းြှ (၂၃ 

ောခိုင်နှုန်း) မဖစ်ကာ၊ တတိယအရနမဖင့် ဧောေတီတိုင်းရဒသကကီးြှ (၁၇ ောခိုင်နှုန်း) မဖစ်ပါသည်။

ေခိုင်မပည်နယ်30ြှ လာရောက်လုပ်ကိုင်သည့် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေရသာ ြည်သည့်အလုပ်သြားြျှ အလုပ်မပန်လည်လုပ်

ကိုင်နိုင်မခင်းြေှိသလို အလုပ်သစ်လည်းေှာရဖွနိုင်မခင်းြေှိပါ။ ၎င်းတို့သည် အလုပ်လက်ြဲ့ဘေမဖင့် ေှိရနဆဲပင်မဖစ်ပါသည်။ 

ေန်ကုန်တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ဧောေတီတိုင်းရဒသကကီးတို့ြှ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျားသည် အလုပ်အကိုင် 

အြျားဆုံးေှိသည့် ရနောနှင့်ပိုြိုနီးစပ်ြှု ေှိပါသည်။ ေခိုင်မပည်နယ်ြှ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျားသည် 

အခွင့်ြသာသည့် အရမခအရနတွင်ေှိရနခဲ့ကကပပီး၊ အထူးသမဖင့် ၎င်းတို့အရနမဖင့် ၎င်းတို့ဇာတိရဒသေှိရနအိြ်ြျားသို့ မပန်လည် 

သွားရောက်ခဲ့ပါက၊ ြိြိတို့အိြ်တွင် ရနထိုင်ေြည်ဟူရသာ စည်းကြ်းသတ်ြှတ်ချက်ြျား အာဏာသက်ေင်သည့် အရန 

အထားြျ ိုးတွင် မဖစ်ပါသည်။ ြိြိတို့ရနအိြ်ြျားတွင် ရနထိုင်ေြည်ဟူရသာ ြူေါဒြျားသည် အလုပ်သြားြျား၏ အသက် 

ရြွးြှုနှင့် နိုင်ငံအတွင်း အလွယ်တကူရေွ့လျားသွားလာနိုင်သည့် အရမခအရနြျားကို ဆိုးေွားစွာရိုက်ခတ်ပါသည်။ အမခား 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားေြည့်အချက်တစ်ခုြှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအစပိုင်းတွင် ေခိုင်မပည်နယ်သည် ရောဂါမဖစ်ပွား 

ြှုမြင့်ြားသည့် အရမခအရနနှင့်ကကုံရတွ့ခဲ့ေပပီး၊ ခွင့်မပုချက်ြေှိဘဲခေီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်မခင်းနှင့်အတူ ြိြိတို့ ရနအိြ်ြျား 

တွင်သာ ရနထိုင်ကကေြည်ဟူရသာ အြိန့်ရအာက်တွင် ေှိရနခဲ့ပါသည်။31

30 သုရတသနမပုလုပ်ောတွင်ပါေင်ရသာ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြား ၁၅၀ အနက် တုန့်မပန်ရမဖကကားသူ ၁၄ ဦးက ေခိုင်မပည်နယ်သည် ၎င်းတို့၏ 
ဇာတိမပည်နယ်မဖစ်ရကကာင်း ရဖာ်မပပါသည်။

31 Devdiscourse, 2020.



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)20

ဇယား (၇) - တုန့်မပန်ရမေကကားသူြျား၏ ြူေင်းရနထိုင်ော ရဒသအလိုက် အလုပ်အကိုင်ေေှိြှု အရနအထား

ေခိုင် ပဲခူး ြရကွး ဧောဝတီ

အမခား 

မပည်နယ်/တိုင်း 

ရဒသကကီးြျား ေန်ကုန်

 ၁၀% ၉% ၁၇% ၃၃% ၁၄% ၁၈%

ယခင်စက်ရုံတွင် အလုပ်မပန်လည်လုပ်ကိုင်မခင်း ၀% ၂၃% ၁၆% ၁၇% ၁၀% ၂၇%

အလုပ်အကိုင်သစ်တွင် မပန်လည်လုပ်ကိုင်မခင်း ၀% ၂၃% ၁၆% ၁၀% ၂၄% ၁၂%

အလုပ်လက်ြဲ့ဘေမဖစ်ရနဆဲ ၁၀၀% ၅၄% ၆၈% ၇၃% ၆၇% ၆၂%

၅.၁။ အလုပ်အကိုင်အသစ်တွင် ကကုံရတွ့ေသည့် အရမခအရနြျား

ရကာက်ယူထားသည့် အချက်အလက်ြျားအေ၊ ယခင် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားအြျားစု (၈၁ ောခိုင်နှုန်း) 

က ၎င်းတို့၏ အလုပ်အကိုင်သစ်သည် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွင်မဖစ်ရကကာင်းဆိုပါသည်။ အနည်းငယ်ြျှကသာ လယ်ယာ 

စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍသို့ ရေှေ့ရမပာင်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ကကပါသည်။ အလုပ်အသစ်ေေန် အချနိ်ြည်ြျှကကာမြင့်ရကကာင်း ရြး 

ရသာအခါတွင် တုန့်မပန်ရမဖကကားသူတစ်ေက်နီးပါး (၄၈ ောခိုင်နှုန်း) က တစ်လနီးပါးကကာမြင့်ရကကာင်း ဆိုပါသည်။ အမခား 

သူြျား (၄၃ ောခိုင်နှုန်း) အတွက်ြူ ၁ လ ြှ ၂ လအထိကကာမြှင့်ကာ၊ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူအနည်းစု (၁၀ ောခိုင်နှုန်း) ကြူ ၂ 

လကကာမြင့်ရကကာင်း ဆိုပါသည်။ အလုပ်အကိုင်ြျားေှာရဖွရသာအခါတွင် လူြှုရေးဆိုင်ောချတိ်ဆက်ြှု အားရကာင်းြှုသည် 

အလွန်ပင်သိသာထင်ေှားပပီး၊ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူအြျားစု (၅၇ ောခိုင်နှုန်း) က ၎င်းတို့အရနမဖင့် ြိတ်ရဆွသူငယ်ချင်းြျား 

နှင့် ရဆွြျ ိုးြျား၏အကူအညီမဖင့် အလုပ်အကိုင်ြျားေေှိရကကာင်းဆိုပါသည်။ တစ်ချနိ်တည်းြှာပင်၊ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျား 

၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံက အလုပ်ကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ေှာရဖွေေှိခဲ့ကကရကကာင်းဆိုပါသည်။

ဇယား (၈) - အလုပ်ထုတ်ပယ်မခင်းြခံေြီအချနိ်နှင့် အလုပ်အကိုင်ောထူးအသစ်တို့အကကား လုပ်ခလစာရမပာင်းလဲြှုြျား

အလုပ်ထုတ်ပယ်မခင်း 

ြခံေြီေေှိသည့် လုပ်ခလစာ

အရြ 

ေိကန် 

ရဒါ်လာ

လုပ်ခ လစာ 

အသစ်

အရြ 

ေိကန် 

ရဒါ်လာ

% 

ရမပာင်း 

လဲြှု

ယခင်လုပ်ငန်းခွင်တွင် မပန်လည်လုပ်ကိုင်မခင်း ၂၀၁၂၀၈.၃ ၁၄၄ ၁၇၅၉၀၄.၃ ၁၂၆ -၁၃%

အလုပ်အကိုင် အသစ်တွင် လုပ်ကိုင်မခင်း ၂၁၂၆၄၀ ၁၅၂ ၁၈၅၀၀၀ ၁၃၂ -၁၃%

ဇယား (၈) တွင် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျား ၎င်းတို့ယခင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် မပန်လည်လုပ် 

ကိုင်၍ ေေှိသည့်လုပ်ခလစာနှင့် အလုပ်အကိုင်သစ်တွင်လုပ်ကိုင်သည့် အလုပ်သြားြျား၏ လုပ်ခလစာ ြတူညီရမပာင်းလဲ 

ြှုြျားကို ရဖာ်မပထားပါသည်။ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျား ရဖာ်မပသည့်အချက်အလက်ြျားက ယခင်လုပ်ငန်းခွင်တွင် မပန် 

လည်လုပ်ကိုင်သူြျားနှင့် အလုပ်အကိုင်အသစ်တွင် လုပ်ကိုင်သူြျားသည် လုပ်ခလစာရလျာ့နည်းသွားသည့် အရတွ့အကကုံ 

ကို အတူတူခံစားကကုံရတွ့ခဲ့ကကရကကာင်း ရဖာ်မပရနပါသည်။ ဤအချက်က အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ 

ကပ်ရောဂါမဖစ်ရပါ်ရနစဉ်အချနိ်အတွင်း၊ ယင်းကပ်ရောဂါရကကာင့် ရယဘုယျအားမဖင့် အလုပ်သြားြျား၏ ေင်ရငွသည် 

ရလျာ့နည်းကျဆင်းသွားသည့် အရနအထားကို ထင်ဟပ်ရစပါသည်။



မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု -

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံရသည့် အလုပ်သြားဆိုင်ရာလလ့လာ ချက်
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အလုပ်အကိုင်အသစ်ကို ေှာရဖွနိုင်သည့် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေရသာ အလုပ်သြားြျားနှင့်ြတူဘဲ၊ အလုပ်လက်ြဲ့မဖစ်ရနဆဲ 

အလုပ်သြားြျားက ၎င်းတို့အသက်ရြွးြှုအတွက် အလုပ်အကိုင်အသစ်ေေှိနိုင်ရေးအတွက် စိုးေိြ်ပူပန်ြှုြျားကို ရဖာ်မပကက 

ပါသည်။ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျားအနက် တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျား၏ ၄၃ ောခိုင်နှုန်းက ၎င်းတို့အရန 

မဖင့် အလုပ်အကိုင်အသစ်ကို ေှာရဖွရနလျက်ေှိရကကာင်း ဆိုပါသည်။ ပုံ (၇) တွင် ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း၊ ၎င်းတို့ ယခင် 

လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်မပန်လည်ေေှိနိုင်ြည်ဟု ထင်မြင်ပါသလားဟု ရြးမြန်းရသာအခါတွင် ၃၇ ောခိုင် 

နှုန်းက ထိုသို့အလုပ်မပန်ေေန် ြမဖစ်နိုင်ရကကာင်းဆိုပါသည်။ သိသိသာသာမခားနားသည့်အချက်ြှာ အနည်းငယ်ြျှရသာ 

ောခိုင်နှုန်း (၄ ောခိုင်နှုန်း) ကသာ ထိုသို့အလုပ်မပန်လည်ေေှိနိုင်ြည်ဟု ထင်မြင်ယူဆကကပါသည်။

ပုံ (၇) - ယခင်လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်မပန်လည်ေေှိနိုင်ြည့်အရနအထားနှင့်ပတ်သက်မပီး အလုပ်သြားြျား၏ အမြင်

အစိုးေထံြှ လက်ခံေေှိလိုသည့် အရထာက်အပံ့အြျ ိုးအစားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ရြျှာ်လင့်ချက်ြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး တုန့်မပန် 

ရမဖကကားသူြျား၏ ရဖာ်မပချက်သည် အလွန်ပင်ေှင်းလင်းလှပါသည် (ပုံ - ၈)။ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျား၏ တစ်ေက်ရကျာ် 

(၆၄ ောခိုင်နှုန်း) က ၎င်းတို့အရနမဖင့် အစိုးေထံြှ အရထာက်အပံ့ေေှိေန် ရြျှာ်လင့်ခဲ့ကကရကကာင်း ဆိုပါသည်။ တုန့်မပန်ရမဖ 

ကကားသူြျား၏ အကကီးြားဆုံးရသာ ဦးစားရပးအောြှာ အလုပ်အကိုင်ေှာရဖွမခင်း (၄၀ ောခိုင်နှုန်း) မဖစ်ပပီး၊ အရမခခံ အစား 

အရသာက်လိုအပ်ြှုက (၁၆ ောခိုင်နှုန်း) မဖစ်ကာ၊ အတိုးနှုန်းနည်းပါးစွာမဖင့် ရငွရချးယူလိုြှုက (၁၂ ောခိုင်နှုန်း) မဖစ်ပါသည်။ 

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလြ်းသစ်ြျား ေေှိရေးနှင့်ပတ်သက်ပပီး၊ အလုပ်သြားြျား၏ အရေးတကကီးလိုအပ်ြှုက အထည်ချုပ် 

အလုပ်သြားြျားနှင့် သိသာထင်ေှားစွာရိုက်ခတ်ြှုဒဏ်ခံေသည့် အမခားရသာလုပ်ငန်းကဏ္ဍြျားအတွက် ကိုဗစ် - ၁၉ ဆိုင် 

ော အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးရေး နည်းဗျူဟာြျားချြှတ်ရဆာင်ေွက်ရေး၏ အရေးပါြှုကို ရဖာ်မပရနပါသည်။ ယခင်ရတွ့ေှိချက် 

ြျားတွင် ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း၊ အလုပ်သြားအြျားစုသည် ၎င်းတို့၏ အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးြျားနှင့် ရချးယူေေှိ 

သည့်ရငွြျားကို အစားအရသာက်ေယ်ယူေန် အသုံးမပုခဲ့ကကပါသည်။ တစ်ဖန်၊ ဤအချက်က အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် 

အလုပ်သြားြျား၏ ခုခံနိုင်စွြ်းအားနည်းြှုနှင့်၊ ၎င်းတို့နှင့် ၎င်းတို့ြိသားစုြျား၏ အရမခခံအသက်ရြွးြှုအတွက် မဖည့်ဆည်း 

ပံ့ပိုးနိုင်စွြ်းြေှိသည့် အရနအထားြျားကို သရုပ်ပုံရဖာ်မပသရနပါသည်။
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Re-employed by 
previous 
workplace 

201,208.3 144 175904.3 126 -13% 

Employed in a 
new job 

212,640 152 185000 132 -13% 

 
Table 8 shows the changes between the salaries of laid-off workers who were re-employed by 
their previous workplace and workers employed in a new job. The respondents' data shows that 
respondents who were re-employed and those who got a new job equally experienced a decline 
in their pay. This reflects the overall trend in the garment sector during COVID-19 whereby 
workers' income generally decreased.  
 
Unlike the laid-off workers who managed to get a new job, those who were still without 
employment expressed concern about the likelihood of getting a job. Among laid-off workers, 43 
percent of the respondents indicated that they were looking for a job. As shown in Figure 7, when 
asked whether they thought they could be recruited again in their previous workplace, 37 percent 
indicated it was improbable. In contrast, a smaller percentage (4 percent) still thought there was 
a possibility.  

Figure 7: Workers’ perceptions of likely re-employment in previous workplace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respondents were very clear on their expectations of the type of support they wanted to receive 
from the Government (see Figure 8).  Over half of the respondents (64 percent) indicated that 
they expected support from the Government. Respondents’ greatest priority was job search (40 
percent) followed by basic needs such as food (16 percent) and loans with lower interest rates 
(12 percent). The workers' urgent need to access new employment opportunities indicates the 
importance of developing a COVID-19 job creation strategy for garment sector workers and other 



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)22

ပုံ (၈) - အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျားရြှော်လင့်ခဲ့သည့် အရထာက်အပံ့အြျ ိုးအစား
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significantly impacted sectors. As shown in the previous findings, most workers used both their 
severance pay and money they got through loans to buy food. Once again, this demonstrates the 
vulnerability of laid-off workers and their inability to provide for their basic livelihoods and that 
of their families. 

 

Figure 8: Type of support expected by laid-off workers 
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မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု -

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံရသည့် အလုပ်သြားဆိုင်ရာလလ့လာ ချက်
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 ၆။ နိဂုံး

ဤအစီေင်ခံစာက ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် မြန်ြာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ ေင်ဆိုင်ကကုံရတွ့ခဲ့ေသည့် ြရေောလှရသာ အရမခအ 

ရနကို သရုပ်ပုံရဖာ်မပသထားပါသည်။

အလုပ်အကိုင်ြေှိ၊ ေင်ရငွေရပါက်ေလြ်းြေှိမခင်းနှင့်အတူ၊ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျားသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် 

တွင် အလွန်ပင်ခုခံနိုင်ြှုစွြ်းေည်ြေှိဘဲလျက် အစားအရသာက်နှင့် ရနောထိုင်ခင်းကဲ့သို့ရသာ ၎င်းတို့၏ အရမခခံလိုအပ်ြှုြျား 

အတွက် မဖည့်ဆည်းနိုင်စွြ်းြေှိခဲ့ကကရပ။ အတိုးနှုန်းမြင့်ြားစွာမဖင့် ရငွရချးယူမခင်းသည် အသက်ေှင်သန်ြှုနည်းလြ်းတစ်ေပ် 

မဖစ်ရကကာင်း အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျားက ဆိုပါသည်။ အလုပ်လက်ြဲ့ဆိုင်ော အစီအစဉ်ြေှိမခင်းနှင့်အတူ၊ 

တေားေင်ရချးရငွ ေေှိနိုင်ြှုအခွင့်အလြ်း အကန့်အသတ်ြျားေှိရနမခင်းရကကာင့် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြား 

အြျားအမပားသည် တေားြေင်ရငွတိုးရချးစားသူြျားထံြှ ရငွရချးယူမခင်းြျား လုပ်ရဆာင်ခဲ့ကကေပါသည်။ တုန့်မပန်ရမဖကကား 

သူြျား၏ ၃၇ ောခိုင်နှုန်းက ၎င်းတို့အရနမဖင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ်လနှင့် ဩဂုတ်လအတွင်းတွင် တစ်လလျှင် ပျြ်းြျှအတိုးနှုန်း 

၁၀.၃ ောခိုင်နှုန်းမဖင့် ရငွရချးယူခဲ့ကကေရကကာင်း ဆိုပါသည်။ သုရတသနမပုလုပ်ရနသည့်အချနိ်တွင် ၎င်းတို့အြျားစုသည် 

ရချးရငွြျားမပန်ဆပ်နိုင်စွြ်း ြေှိကကရသးရပ။

ဤသုရတသနရလ့လာြှုက အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျား၏ ၄၅ ောခိုင်နှုန်းသည် အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကး 

ြေေှိရကကင်း ရတွ့ေှိထားပါသည်။ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားအရပါ် နည်းလည်ြှုလွှဲြှားမခင်း၊ ဥပရဒပါအခွင့်အရေးြျားနှင့် 

ပတ်သက်ပပီး အလုပ်သြားြျား၏ သိမြင်နားလည်ြှုအရနအထားနှင့် ေင်ထွက်သွားလာြှု ပိတ်ပင်မခင်းဆိုင်ော ရဆာင်ေွက်ြှု 

ြျားသည် ထိုသို့မဖစ်ေမခင်း၏ အဓိကအရကကာင်းအေင်းြျားမဖစ်ရကကာင်း ရလ့လာသိေှိခဲ့ေပါသည်။ အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကး 

ေေှိသူြျားအရနမဖင့်၊ ယင်းရငွရကကးအြျားစု (၃၄ ောခိုင်နှုန်း) ကို အစားအရသာက်အတွက်လည်းရကာင်း၊ ြိသားစုြျားထံ 

ရငွလွှဲပို့မခင်းအတွက် (၃၃ ောခိုင်နှုန်း) နှင့် ရနောထိုင်ခင်းအတွက် (၁၇ ောခိုင်နှုန်း) သုံးစွဲခဲ့ကကပါသည်။

တစ်နိုင်ငံလုံးေင်ထွက်သွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားမခင်းနှင့် ရေွ့လျားသွားလာြှုဆိုင်ော ကန့်သတ်ချက်ြျားနှင့် အတူဒွန်တွဲေှိရန 

သည့်  ရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်ြှုအရနအထားက အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် ရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်သူြျားသည် ကကီးြားသည့် 

အန္တောယ်ေှိသည့် အရမခအရနနှင့် ေင်ဆိုင်ကကုံရတွ့ရနေမခင်းပင်မဖစ်ပါသည်။ သုရတသနမပုလုပ်ရနသည့်အချနိ်တွင် 

ေန်ကုန်ဇာတိ ြဟုတ်သည့် တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျား၏ ၅၂ ောခိုင်နှုန်းက ၎င်းတို့၏ ရနေင်းရဒသသို့ မပန်သွားခဲ့ကကရကကာင်း 

ရဖာ်မပကကပါသည်။ ရကာက်ယူေေှိသည့် အချက်အလက်ြျားကလည်း အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျား၏ ရငွလွှဲ 

ပို့ြှုြျားတွင် ၅၆ ောခိုင်နှုန်းရလျာ့နည်းကျဆင်းသွားခဲ့ရကကာင်း ရဖာ်မပရနပါသည်။ အချ ို ့ရသာ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် 

အလုပ်သြားြျားသည် ၎င်းတို့၏ ရနေင်းဇာတိပြို့ြျားေှိြိသားစုြျားထံ ရငွလွှဲပို့ေန်အတွက် ရငွြျားရချးယူခဲ့ကကေပါသည်။ 

ရချးယူခဲ့သည့် ရငွ၏ ၃၃ ောခိုင်နှုန်းကို ြိသားစုြျားထံ ရငွလွှဲပို့ခဲ့ကကေပါသည်။ ရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်သူြျားအရနမဖင့် ကိုဗစ် 

- ၁၉ ကပ်ရောဂါမဖစ်ပွားရနစဉ်အချနိ်အတွင်း ၎င်းတို့နှင့် ၎င်းတို့ြိသားစုြျား၏ရကာင်းကျ ိုးချြ်းသာအတွက် မဖည့်ဆည်းပံ့

ပိုးြှုြျားလုပ်ရဆာင်ေန် ေန်ထုပ်ေန်ပိုး နှစ်ဆက်ထြ်းေွက်ထားကကေပါသည်။
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၂၀၂၀ ခုနှစ်ရနှာင်းပိုင်း၊ အထည်ချုပ်စက်ြှုလုပ်ငန်း မပန်လည်နလံထူလာသည့် အချနိ်ကာလအပိုင်းအမခားသည် ြရသချာ 

ြရေောြှုြျား မြင့်ြားသည့်အရနအထားတွင် ေှိရနပါသည်။ ထို့အမပင်၊ တေားေင် ရငွရချးယူနိုင်ြှုအခွင့်အလြ်း အကန့် 

အသတ်မဖင့်ေှိရနမခင်းရကကာင့် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျား၏ သိသာထင်ေှားလှသည့် အရေအတွက် 

ပြာဏသည် အတိုးနှုန်းမြင့်ြားစွာမဖင့် ရငွ ရချးယူခဲ့ကကေကာ၊ အြျားအမပားသည် ၎င်းတို့ရချးရငွကို မပန်လည်ဆပ်နိုင်မခင်း 

ြေှိသည့် အရနအထားတွင် ေှိရနပါသည်။ ဤအရမခအရနကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၊ ထိုအလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးသူြျား 

အတွက် ေင်ရငွအရထာက်အပံ့မပုသည့်အစီအစဉ်တစ်ေပ်သည် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျားနှင့် ၎င်းတို့ 

ြိသားစုြျား၏ အသက်ရြွးြှုခက်ခဲြှုြျားကို ရလျာ့နည်းသက်သာရစရေးအတွက် အလွန်အရေးကကီးပါသည်။ ဥရောပသြဂ္ဂ 

၏ အရေးရပါ်  “မြန်ကူ” ေန်ပုံ ရငွသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် အလုပ်သြားြျားအတွက် အရေးကကီးသည့်ပံ့ပိုးြှုကို မဖည့်ဆည်း 

ရဆာင်ေွက်ရပးခဲ့ပါသည်။

အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျားအတွက် ပိုြိုရကာင်းြွန်သည့် အရထာက်အပံ့ြျားကို မဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးေန် 

အတွက် ခိုင်ြာအားရကာင်းသည့် အလုပ်လက်ြဲ့ဆိုင်ော အာြခံအစီအစဉ် တစ်ေပ်လိုအပ်ရကကာင်း ကိုဗစ် - ၁၉ က 

သရုပ်ပုံရဖာ်မပသရနပါသည်။ အလုပ်လက်ြဲ့ဆိုင်ော အာြခံအစီအစဉ်တစ်ေပ်အတွက် မြန်ြာနိုင်ငံလူြှုဖူလုံရေးဥပရဒအေ 

သတ်ြှတ်မပဌာန်းချက် တစ်ေပ်ေှိရသာ်လည်း ယင်းကို ချြှတ်ရဆာင်ေွက်ေမခင်းြေှိရသးရပ။

၂၀၂၀ ခုနှစ်ရနှာင်းပိုင်းအချနိ်၊ ဤစီေင်ခံစာအား မပုစုရေးသားရနချနိ်တွင် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျား၏ ၇၀ 

ောခိုင်နှုန်းနီးပါးသည် အချ ို ့ရသာအချနိ်ြျားတွင် အလုပ်လက်ြဲ့ဘေမဖင့် ေှိရနဆဲမဖစ်ပါသည်။ ထိုအလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် 

အလုပ်သြားြျား၏ ၄၂ ောခိုင်နှုန်းသည် သုရတသနမပုလုပ်ရနစဉ်အချနိ်တွင် အလုပ်အကိုင်ေှာရဖွမခင်းြေှိရကကာင်း ရလ့လာ 

ရတွ့ေှိချက်ြျားက ရဖာ်မပရနပါသည်။ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူအြျားစုက အစိုးေအရနမဖင့် အလုပ်အကိုင်ေှာရဖွရေးဆိုင်ော 

ပံ့ပိုးြှုကို ဦးစားရပးရဆာင်ေွက်ေန် လိုအပ်ရကကာင်းဆိုပါသည်။ 

ကျွြ်းကျင်ြှုဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်ြျားအားမဖင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလြ်းြျားဖန်တီးမခင်း သို့ြဟုတ် အလုပ်ထုတ် 

ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျား၏ ကျွြ်းကျင်ြျုြျားကို အြျ ိုးြျ ိုးလုပ်ကိုင်ရစေန်နှင့် အလုပ်အကိုင်ရစျးကွက်၏ လိုအပ်ြှု 

ြျားနှင့် ေန်ရဆာင်ြှုြျားနှင့်ကျွြ်းကျင်ြှုမဖည့်ဆည်း ရဆာင်ေွက်ြှုတို့ကို ယှဉ်တွဲချတိ်ဆက်ရပးေန်အတွက် ယင်းအလုပ် 

သြားြျားအား အမခားရသာလုပ်ငန်းကဏ္ဍြျားတွင် ေင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရေးအတွက် ပံ့ပိုးကူညီမခင်း၏ အရေးပါြှုကို 

ဤရလ့လာြှုက သရုပ်ပုံရဖာ်ထားပါသည်။



မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု -

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံရသည့် အလုပ်သြားဆိုင်ရာလလ့လာ ချက်
25
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