Covid-19 ရိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္းမ်ားအေပၚ
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို သံုးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း
က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ရက္စြဲ။

။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔။

က်င္းပျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္။

။ ေန႔လည္ ၂း၀၀ နာရီမွ ညေန ၁၉း၀၀ နာရီအထိ။

က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ေနရာ။

။ ရုံးအမွတ္ (၅၁)၊ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား
၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီးရုံး။ ေနျပည္ေတာ္။

ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ား
၁။ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ၊
ဒုတိယျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးျမင့္ၾကိဳင္၊ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ဳိးေအာင္ႏွင့္ ဦးစီးဌာန အသီးသီးမွ ညႊန္ၾကား
ေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔။
- ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးသည္ Covid-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဗဟုိေကာ္မတီ
အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ေနရသည့္အတြက္ ညေန (၅) နာရီ ေနာက္ပိုင္းတြင္သာ တက္ေရာက္
ပါ၀င္ ႏိုင္ပါသည္။
- ဒုတယ
ိ
ျပည္ေထာင္စ၀
ု န္ၾကီးသည္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ယာယီ
ခုိလႈံရာစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးဆုိင္ရာ အမိ်ဳးသားအဆင့္ ေကာ္မတီ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္
ေရာက္ေနရသည့္အတြက္ ညေန (၅) နာရီ ေနာက္ပိုင္းတြင္သာ တက္ေရာက္ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။
၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)မွ တြဲဖက္ အေထြေထြ
အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခုိင္ခုိင္ႏြယ္ ဦးေဆာင္ေသာ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
၃။ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (CTUM)မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား
၄။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္သူလယ္သမား၊

စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္

စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ

အလုပ္သမား

သမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (AFFM-IUF) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
၅။ ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစုံ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (MICS-TUsF) မွ
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား
၆။ သတင္းမီဒီယာဌာမ်ား။ (အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမိ်ဳးေအာင္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျပီးသည့္အခ်ိန္တြင္
အစည္းအေ၀းခန္းမ အျပင္ဘက္၌ အစည္းအေ၀းျပီးဆုံးသည္အထိ ေစာင့္ဆုိင္းေနသည္။ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးကို
အင္တာဗ်ဴးရန္ အတြက္ျဖစ္ပါသည္။)

CTUM AGS ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး မွတ္တမ္းေရးသည္။
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ေဆြးေႏြးသည့္အခ်က္မ်ား
၁။ Covid-19 ေရာဂါ ရုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသက္ေရာက္ေနသည့္ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္းမ်ားကုိ
ေျဖရွင္းရန္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း။
၂။ Covid-19 ေရာဂါ ရုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသက္ေရာက္ေနသည့္ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္းမ်ားကုိ
ေျဖရွင္းရန္ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း။
၃။ Covid-19 ေရာဂါ ရုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသက္ေရာက္ေနသည့္ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္းမ်ားကုိ
ေျဖရွင္းရန္ ဌာနဆုိင္ရာ အသီးသီး၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း။
အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ဳိးေအာင္၏ အဖြင့္အမွာစကား
ယေန႔က်င္းပသည့္ သုံးပြင့္ဆုိင္အစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္ေပးပါေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံးကို
ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစေၾကာင္း၊

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးသည္

Covid-19

ကာကြယ္၊

ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဗဟုိေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ေနရသည္၊ ဒုတယ
ိ
ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးသည္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ယာယီ ခုိလႈံရာစခန္းမ်ား
ပိတ္သိမ္းေရးဆုိင္ရာ အမိ်ဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းသု႔ိ တက္ေရာက္ေနရသည္။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္
ယင္းအစည္းအေ၀းမ်ားျပီးမွသာ ယခုအစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။
ယေန႔အစည္းအေ၀းတြင္ Covid-19 ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အၾကပ္အတည္း၊ အခက္အခဲမ်ားကို
သုံးပြင့္ဆုိင္က ဘယ္လိုေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားမလဲဆုိတာကို ေဆြးေႏြး မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကုန္ၾကမ္းေတြ ျပတ္
လာျပီး စက္ရုံေတြ အလုပ္ရုံေတြ လုပ္သားအင္အားေလွ်ာ့ျခင္း၊ ယာယီပိတ္ျခင္း၊ အျပီးပိုင္ပိတ္ျခင္းမ်ား မ်ားျပား
လာပါေၾကာင္း၊ အခက္အခဲေတြလည္းရွိသည့္အတြက္ေၾကာင္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္
ေပးေနပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အခက္အခဲ ျပႆနာေတြ
မ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ထြက္ေျပးသြားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ကုန္ၾကမ္းေပး ကုန္ေခ်ာယူ လက္ခစားစနစ္ CMP က႑
သည္လည္း တျဖည္းျဖည္း ထိခိုက္လာေနျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထပ္ျပီးဖြင့္ဖို႔တင္ျပလာသည့္ စာရင္းမ်ားလည္း ရွိပါ
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္တည္ျမဲဖုိ႔၊ ၾကီးၾကီးမားမား ဆုံးရွဳံးမသြားဖိ႔ု
အတြက္လည္း ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ မေန႔က Covid-19 ေရာဂါပိုးရွိသူ (၃) ဦး အတည္ျပဳ
လူနာ (၃) ဦး ေတြြ႔ရွိျပီး သည့္ေနာက္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားၾကား လႈပ္လႈပ္ရြရြျဖစ္ကုန္ပါေၾကာင္း၊ မေတာ္မဆမ်ား
ျဖစ္ခဲ့ရင္ဆုိတဲ့ အေတြးက စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္လာေနပါေၾကာင္း၊ သုံးပြင့္ဆုိင္ ေက်ာခ်င္းကပ္၍ ဘယ္လို ေျဖရွင္း ေဆာင္
ရြက္သြားမလဲဆုိတာကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျပၾကားခဲ့ပါသည္။
UMFCCI က (၁၃) ခ်က္ ေတာင္းဆုိထားပါသည္။ Stay Home Leave အိမ္မွာေနထိုင္ခြင့္ ခြင့္ရက္
ကိစၥကို

ယေန႔အစည္းအေ၀းတြက္

ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားရန္

ရွိပါေၾကာင္း၊

အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္လည္း

မ်ားျပားလာပါေၾကာင္း လိႈင္သာယာတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ (၁၀) မႈမက ေျဖရွင္းေပးေနရပါေၾကာင္း၊ အျငင္းပြားမႈ
ေျဖရွင္းေရးအတြက္ က်န္းမာေရးေဘးကင္းလုံျခဳံမႈကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ CTUM မွ တင္ျပထားပါသည္။ ထုိအတြက္
လည္း ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားမ်ားဘက္မွ တင္ျပမည့္ ကိစၥမ်ားလည္း ရွိပါသည္။
MOLIP အေနျဖင့္ လုပ္အားခမေပးဘဲ ထြက္ေျပးသြားသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားကို တရားစြဲဆုိဖ႔ို လုပ္ေန
ပါေၾကာင္း၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္လည္း အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနပါေၾကာင္း၊ Stay
Home Leave (အိမ္မွာေနထိုင္သည့္ခြင့္ရက္) သည္ သၾကၤန္ကာလအတြက္ကို ဘယ္လိုထည့္သြင္းစဥ္းစားမလဲ
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ဆုိတာကိုလည္း

ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ျပည္ေထာင္စ၀
ု န္ၾကီးမ်ား

အစည္းအေ၀းသို႔

လာသည့္အခါ

ဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ဆုံးျဖတ္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
သတင္းမီဒီယာမ်ားကိုေတာင္းဆုိလိုတာက သတင္းမယူေစခ်င္လုိ႔ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအစည္းအေ၀း
ခန္းမအတြင္းတြင္ လူဦးေရ မ်ားျပားေနပါသည္။ Covid-19 ကာကြယ္ေရးအတြက္ လူစုလူေ၀း မလုပ္ရဆုိသည့္
ကန္႔သတ္ခ်က္ဦးေရထက္ မ်ားျပားေနသည့္အတြက္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ နားလည္ေပးေစလိုေၾကာင္း
သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေတာင္းပန္စကားေျပာၾကားသည္။
ထု႔ေ
ိ နာက္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ျမ၀တီျမိဳ႔၌ ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းက ပိတ္လိုက္သည့္အတြက္ ေရႊ႔ေျပာင္း
အလုပ္သမား အမ်ားအျပားေရာက္ရွိလာပါေၾကာင္း၊ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကိုလည္း Quarantine လုပ္ဖ႔ုိကို
စီစဥ္ေနရပါေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ မ်ားျပားလာပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္၍ အစီအစဥ္အရ
အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။

AFFM-IUF ဥကၠ႒ ဦးဇာနည္ေသြး
မေန႔က အခ်ိန္ကာလအထိကို အလုပ္သမားေတြၾကား ေတာက္ေလွ်ာက္ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ရွင္
ေတြ ေတာင့္ခံျပီး စက္ရုံမ်ား ဆက္လက္လည္ပတ္ႏိုင္ဖုိ႔ အေရးျဖစ္ပါသည္။ ပထမဆုံး အၾကံျပဳ လုိတာက
အလုပ္သမားေတြ ေနထုိင္ေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လုပ္ေပးဖို႔
လိုအပ္ပါသည္။ Covid-19 သည္ မိမိတို႔ၾကားထဲတြင္ ေရာက္ေနသည္ဟု သေဘာထား၍ လုပ္ေစခ်င္ ပါသည္။
ေရႊျပည္သာမွာရွိေသာ စက္ရုံ (၅) ရုံကို လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားလည္းျဖန္႔ေ၀ရင္း အသိပညာေပး ေဟာေျပာမႈ
လုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနပါသည္။
ျပည္ပက ျပန္လာတဲ့ သူေတြ ကိစၥသည္ ဒီအတုိင္းထားလိ႔ုမရပါ။ ျပည္ပက ျပန္လာသူေတြအတြက္
Quarantine ေသခ်ာလုပ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ၄င္းတု႔အ
ိ ေနျဖင့္ Quarantine လုပ္တာကို လက္ခံခ်င္စိတ္
ရွိေအာင္လည္း

လုပ္ေပးဖိ႔ု

လိုအပ္ပါသည္။

ေသခ်ာတိက်သည့္

စီမံခ်က္မ်ားရွိဖို႔လိုအပ္ပါသည္။

လက္ရွိ

Quarantine စနစ္အရဆုိလွ်င္ ၄င္းတု႔ိ အေနျဖင့္ စစ္ေဆးခံမွာမဟုတ္ဘဲ ထြက္ေျပးမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာပါ
သည္။ အလုပ္ရမ
ုံ ်ား၏ အေျခအေနသည္ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ားကေတာ့ ရွိေနေသးပါသည္။ Buyers ေတြလာဖိ႔ုပင္
အခက္အခဲရွိေနသည့္အတြက္ ဘယ္လုိပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမလဲ ဆုိတာကို ေဆြးေႏြးဖိ႔ု လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါ
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

MICS-TUsF အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသက္ႏွင္းေအာင္
Covid-19 (၃) ဦးေတြ႔ျပီး အခုေနာက္ဆုံးတစ္ေယာက္သည္ အင္းစိန္ျမိဳ႔နယ္က ျဖစ္ပါသည္။ Quarantine
လုပ္ဖို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။
စက္ရုံအလုပ္ရုံေတြကို ကူးသြားမလားစုိရိမ္မိပါသည္။ မရွိမျဖစ္ စက္ရုံေတြကိုထားျပီး က်န္စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံ
မ်ားကို ယာယီပိတ္ထားဖု႔၊ိ Lock Down လုပ္ဖို႔ ေဆြးေႏြးေစခ်င္ ပါသည္။ ပိတ္သိမ္းသည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း Lock
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Down လုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္လည္း ၄င္းတု႔ိ၏ ေနရပ္မ်ားကို ျပန္ခြင့္မျပဳဘဲ လက္ရွိ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ အေဆာင္
မ်ားတြင္သာေနဖို႔။ လက္ရွိအိမ္မ်ားတြင္သာေနဖို႔ အစိုးရ အေနျဖင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ေစလိုပါသည္။
ယာယီခြင့္အတြက္

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ

အျပည့္ေပးျပီး

ခြင့္ျပဳဖို႔လည္း

ေတာင္းဆုိပါသည္။

လူမႈဖူလုံေရး ရန္ပုံေငြထဲကေန ၅၀ ဘီလီယံကို ထုတ္ေခ်းမယ္လို႔ ၾကားသိရပါသည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္ျပီး
ေတာ့ ေျပာခ်င္ပါသည္။ ၀မ္းသာပါသည္။
အလုပ္သမားမ်ားကို ဘယ္လိုေထာက္ပံ့မႈ ေပးမလဲ ၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ပုဒ္မ (၈၁) အရ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔သည္ ပုဒ္မ ၈၀ အရ ဘဏ္ေငြ စာရင္း ဖြင့္လွစ္ထိန္းသိမ္းထားေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားကို အာမခံထား
သူမ်ား အက်ိဳးအတြက္ လိုအပ္ပါက ရန္ပုံေငြ ေခါင္းစဥ္ လႊဲေျပာင္းအသုံးျပဳႏုိင္သည္။ ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္
အလုပ္လက္မဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရန္ပုံေငြ ေခါင္းစဥ္အျဖစ္ လႊဲေျပာင္းအသုံးျပဳေပးဖုိ႔ တင္ျပလိုပါသည္။ စက္ရုံအလုပ္ရုံ လူအင္အား ေလွ်႔ခ်ျခင္းမ်ားျပား လာပါသည္။
လူအင္အားေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတြင္ စနစ္ရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။ လူအင္အားေလွ်ာ့ခ်သည့္ စနစ္ရွိပါကလည္း ခ်ျပ
ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ MOLIP ကေန လူအင္အား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း အေၾကာင္းအရင္းကို စီစစ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။
Covid-19 ကူးစက္ျပန္႔ပြားေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အျငင္းပြားမႈကို မည္ကဲ့သ႔ို ေျဖရွင္းရမည္ကိုလည္း MICS
အေနျဖင့္ စဥ္းစားေနပါသည္။ အျငင္းပြားမႈကို ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္ အလုပ္သမားက အကူအညီ လာေတာင္းခံ
ပါကလည္း အလုပ္သမားကို ေမာင္းထုတ္၍ မရပါ။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ အၾကံျပဳတင္ျပလိုသည္မွာ အျငင္းပြားမႈကိုလွ်င္
ျမန္စြာ ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ MICS-TUsF အေနျဖင့္ ဆႏၵျပျခင္း၊ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ ၾကဖို႔
ကို ေျပာၾကားထားပါသည္။ ေတာင္ဒဂုံစက္မႈဇုန္မွာ ျပီးခဲ့သည့္အပတ္တြင္ စက္ရုံတစ္ရုံ သပိတ္ေမွာက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့
ပါသည္။ MICS-TUsF အေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ညွိႏိႈင္း၍ ၂၄ နာရီအတြင္း ေျပလည္မႈရရွိေအာင္ ေျဖရွင္း
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ျမိဳ႔နယ္ညွိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရးကို တက္ေရာက္စရာမလိုဘဲ မိမိတို႔ဘာသာ ေျဖရွင္းခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးကာလတုိေတာင္းဖို႔လုိအပ္ပါသည္။
စက္ရုံေတြမွာ လက္ေဆးရည္၊ ဆက္ျပာ ရည္မ်ား၊ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားကုိ ျဖန္႔ေ၀ေပး ထားျခင္းမ်ား
မရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ေစ်းကြက္တြင္ လက္သန္႔ေဆးရည္၊ ႏွာေခါင္းစည္း၊ Covid-19 ကာကြယ္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္
ပစၥည္းမ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ေစ်းတင္မေရာင္းေရးကိစၥကိုလည္း အစုိးရအေနျဖင့္ ေႏြးေႏြးေပးဖို႔ လိုအပ္
ပါေၾကာင္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
Ferry ၾကိဳပိ႔ယ
ု ာဥ္မ်ားတြင္ ေရပတ္ျခင္းမ်ားရွိပါသည္။ Covid-19 ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ ေရပတ္
ျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကို တားဆီးေပးဖု႔ိ လိုအပ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။
စက္ရုံေတြကို ဘယ္လိုအေျခအေနတြင္ ပိတ္သိမ္းမလဲ၊ ထြက္ေျပးတဲ့ အလုပ္ရွင္မ်ားကိုလည္း သက္ဆုိင္
ရာ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ အခ်ိန္မီ တားဆီးေပးဖု႔၊ိ ေစာင့္ၾကည့္ေျဖရွင္းေပးဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ဘယ္လိုအေျခအေနမွာ
Lock Down လုပ္ဖ႔၊ို ယာယီပိတ္သိမ္းဖုိ႔ Tripartite ကေန စတင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။
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CTUM ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္
ပထမဆုံး တင္ျပခ်င္တာက မိမိတုိ႔ CTUM အေနျဖင့္ အျခားေသာ အလုပ္သမားေရးရာ အရပ္ဖက္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္

ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးထားခ်က္မ်ားရွိပါသည္။

ထိုညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခ်က္ကို

တင္ျပ

လိုပါသည္။
၁။

လုပခ
္ လစာေပးေခ်မႈ

ႏွင့္

ထုတ္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍

စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမည့္

အစီအစဥ္မ်ား ကို စဥ္းစားေပးရန္၊
၂။ ဧျပီလတြင္

စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံမ်ား ယာယီရပ္နားပါက အလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္ခလစာ ခံစားခြင့္ကို

လူမႈဖူလုံေရးမွ (၆၀ %) ႏွင့္ အလုပ္ရွင္မွ ၁၅ ရက္စာ Day ေၾကး အျပည့္ႏွင့္ အျခားေသာ ခံစားခြင့္မ်ားကို
ေပးရန္။
၃။ က်န္ေသာ လမ်ားအတြက္ Stay Home Leave အေနျဖင့္ ခံစားခြင့္ကို (လူမႈဖူလုံေရးမွ ၆၀% ႏွင့္
အလုပ္ရွင္မွ ၄၀% သု႔မ
ိ ဟုတ္ ၅၀%) ေပးရန္။
CTUM အေနျဖင့္ ထပ္မံတင္ျပလုိသည္မွာယေန႔အခ်ိန္အထိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းတြင္ စက္ရံုအလုပ္ရံု (၃၈) ရုံ လုပ္သားအင္အား
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ပိတ္သမ
ိ ္းျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ အလုပ္သမား (၁၃၀၀၀) ေက်ာ္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။
အလုပ္သမားေတြ စုိးရိမ္ပူပန္ေနရသည္မွာ MOHS က ထုတ္ထားသည့္ ၃ ေပ အကြာတြင္ အလုပ္လုပ္
ကုိင္ရန္ ဆုိသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို စက္ရုံအလုပ္ရုံမ်ားအေနျဖင့္ မေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ Covid-19 ျပန္႔ပြား
မႈႏႈန္း နွင့္ပါတ္သက္၍ ေကာလဟာသတင္းမ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားၾကား၍ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္
ေၾကာင့္ အလုပ္ကို အာရုံစုိက္ မလုပ္ကိုင္နိုင္ေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သ႔ေ
ုိ သာ အေျခအေနတြင္ စက္ရုံအလုပ္ရုံအခ်ိဳ႔တြင္
အလုပ္ သမားမ်ားကို လစာအျပည့္ႏွင့္ အိမ္မွာေနထုိင္ခြင့္ ခြင့္ရက္ေပးထားပါေၾကာင္း၊ ဥပမာ-အေနျဖင့္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္း
ျမိဳ႔နယ္ရွိ Sogo မီးခလုတ္စက္ရုံ၊ Popular Plastic စက္ရမ
ုံ ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားကို Stay Home Leave
ေပးလုိက္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႔သည္လည္း လစာအျပည့္ျဖင့္ ခြင့္ရက္ေပးထားပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔တြင္
အခ်က္အလက္မ်ားရွိပါေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။
MAI Ground Staff မ်ားပါ၀င္သည့္ အလုပ္သမားသမဂၢ မိမိတ႔ို တြင္ ရွိပါသည္။ No Pay Leave (၅)
ရက္ျဖင့္ ခြင့္ရက္ေပးလိုက္ျပီျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အလုပ္ခ်ိန္ကိုလည္း (၂) ရက္ဆင္း၊ (၂) ရက္နား ပုံစံမိ်ဳးျဖင့္
လုပ္လိုက္ပါသည္။ အလုုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ႏွစ္ဘက္လုံးအတြက္ က်န္းမာေရးအသိ လိုအပ္ေနပါသည္။
အသိပညာေပးလုပ္ငန္းကို လုပ္ေပးဖုိ႔ လိုအပ္ေနပါသည္။
ရုပ္ရွင္ရုံေတြ အလုပ္ရပ္ဆုိင္းလိုက္တဲ့အခါ အလုပ္သမားမ်ားကုိ လုပ္ခလစာမေပးဘဲ ခြင့္ေပးလုိက္ပါ သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ရုံပိုင္ ဦးဆန္းေတာက္အေနျဖင့္မူ ၄င္း၏ အလုုပ္သမားမ်ားကို အေျခခံလစာအျပည့္ျဖင့္ ခြင့္ေပး
လုိက္ပါသည္။
ကုန္ေစ်းႏႈန္း

တက္ပါက

အစုိးရအေနျဖင့္

အေရးယူမႈရွိသည့္အတြက္လည္း

၀မ္းသာမိပါသည္။

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းျမိဳ႔နယ္တြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့သျဖင့္ ေဒသခံမ်ားမွ တိုင္ၾကားရာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ အျခားေသာ ျမိဳ႔နယ္မ်ားတြင္လည္း ယခုလို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။
UMFCCI အေနျဖင့္လည္း ကုန္ေစ်းႏွဳန္းထိန္းထားေပးဖို႔ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနတာေတြကို သတင္းထုတ္ေပး
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ထားတာလည္း

ေတြ႔ရွိရပါသည္။

မိမိတို႔ဘက္မွ

အမ်ားျပည္သူလူထုသိရွိနားလည္ေအာင္

ေဆာင္ရြက္ေပးရ

ပါမည္။
ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ တရုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ CECCM ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ ပါသည္။
MICS လည္းပါ၀င္ပါသည္။ CECCM မွ ေျပာၾကားသည္မွာ ကုန္ၾကမ္းအေနျဖင့္ ေမလတြင္ ေျပလည္ ေအာင္
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သိ႔ပ
ု ါေသာ္လည္း Brands မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတု႔၏
ိ outelts ၉၇
ခုကို ပိတ္လိုက္ပါသည္။ အခ်ိန္ကာလ (၂) ပတ္ ပိတ္လုိက္ပါသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ Full Pay
ႏွင့္ Medical Pay Leave ျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ခြင့္ေပးသည္မ်ားရွိပါသည္။ Market ေပ်ာက္သြား တာက (၃)
လခန္႔ ရင္ဆိုင္ရမယ္ထင္ပါသည္။ ကုန္ၾကမ္းေတြဘယ္ေလာက္ပဲ ၀င္လာ၀င္လာ၊ Buyers ေတြက Orders
ေတြရပ္လိုက္တက အခက္အခဲကို ျဖစ္ေစပါသည္။
Quarantine ကို ျပင္းျပန္းထန္ထန္လုပ္ေစခ်င္ပါသည္။ လက္မခံပါက အေရးယူမႈကိုပါ လုပ္ေစခ်င္
ပါသည္။ အခ်ဳပ္ထဲကိုပါ ထည့္ေစခ်င္ပါသည္။ အားလုံးဒုကၡမေရာက္ခင္မွာ Quarantine ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္
ေဆာင္ရြက္ျပီး လက္မခံပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူဖို႔ လိုပါမည္။

UMFCCI တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၂) ေဒၚခုိင္ခုိင္ႏြယ္
ျပီးခဲ့သည့္ သုံးပြင့္ဆုိင္ အစည္းအေ၀းအေျခအေနႏွင့္ ယေန႔သုံးပြင့္ဆုိင္ အေျခအေနသည္ ေတာ္ေတာ္ေ
လးကို ကြာသြားျပီျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ သေဘာထားကို မတင္ျပခင္မွာ- လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔မွ ေျဖေလွွ်ာ့မႈ
နဲ႔ ပါတ္သက္၍ ေမးခြန္းေမးခ်င္ပါသည္။
အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာေၾကညာခ်က္တြင္အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ယာယီပိတ္သိမ္းထားရာမွ လုပ္ငန္းျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ပါက ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္းကို
(၁၀) ရက္အတြင္း မျဖစ္မေန အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ျပီး ထည့၀
္ င္ေၾကးမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေပးသြင္းရမည္
ျဖစ္ပါသည္။

မိမိတ႔ေ
ို တာင္းဆုိခဲ့သည္မွာ အလုပ္ပိတ္သိမ္းထားသည့္ကာလအတြက္ ထည့၀
္ င္ေၾကးကို

Defer

အေနနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ Waive (release) ေလွ်ာ္ပစ္ျခင္းမိ်ဳး ကို ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Covid-19 ေၾကာင့္
ယာယီပိတ္သိမ္းထားတဲ့စက္ရုံသည္ ပိတ္ထားသည့္ရက္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေပးသြင္းရမွာလား၊ ယခုစာသား
အေနျဖင့္ ေျမခြန္မေျပက်န္ေငြအျဖစ္ ေတာင္းခံမွာလား ဆုိသည္ကို မရွင္းလင္းပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ အလုပ္သမား
မ်ား အေနျဖင့္လည္း ရွင္းလင္းစြာသိရွိလိုပါေၾကာင္း၊ ဒီကိစၥကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းေပးေစလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကား
ခဲ့ပါသည္။
၀န္ၾကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ အလုပ္ရွင္ေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားေသာ အလုပ္သမား
မ်ား ဆုိသည့္ စကားရပ္ ၂ ေနရာ ပါ၀င္ေနပါသည္။ ယင္းစကားရပ္ကို ကန္႔ကြက္ပါသည္။ ထုိစကားရပ္အစား
Covid-19 ေၾကာင့္ ဟု ျပန္လည္အစားထုိးေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိပါသည္။
ထိ႔အ
ု ျပင္ အပုိဒ္ (၄)၊ အပုိဒ္ခြဲ (ခ)ကို နားမလည္ပါ။ အလုပ္လက္မဲ့ကာလအတြင္း မက်န္းမာမႈျဖစ္ပါက
ထုိမက်န္းမာမႈျဖစ္သည့္ ေန႔မတုိင္မီ ေနာက္ဆုံး (၆) လ အတြင္း ထည့္၀င္ေၾကး ၄ လ ရွိခဲ့ပါက ေငြေၾကး အက်ိဳး
ခံစားခြင့္အျဖစ္ လုပ္ခလစာ၏ ၆၀ %ကို (၆) လအထိ ခံစားခြင့္ေပးရန္ကိစၥကို နားမလည္ပါ။ ျပန္လည္ရွင္းလင္း
ေစလိုပါသည္။ အလုပ္သမားအေနျဖင့္ ထည့္၀င္ေၾကး ၄ လ မရွိခဲ့ပါက ခံစားခြင့္မရွိဟု ဆုိလိုပါသလား။

CTUM AGS ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး မွတ္တမ္းေရးသည္။
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(လူမႈဖလ
ူ ုံေရးအဖြဲ႔ မွ “ ဟုတ္ပါသည္။ ထည့္၀င္ေၾကး ၄ လမရွိခဲ့ပါက ခံစားခြင့္မရွိပါ” ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကား
ခဲ့ပါသည္။ )
ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ေရာ၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းေတြေရာ
လုပ္ခလစာ မေပးဘဲ ထြက္ေျပးသြားသည့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ က်န္ခဲ့သည့္ အလုပ္သမားမ်ားကိစၥကို ေျပာသြားခဲ့
ပါသည္။ UMFCCI လည္း စိတ္ပူပါသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း လုံး၀ကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးစရာ မရွိပါ။
အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း စားစရာမရွိပါ။ စက္ရုံပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းထုတ္ျပီး အလုပ္သမားမ်ားအတြက္
လုပ္ခကို ျပန္ေလ်ာ္ေပးရန္ကိစၥမွာလည္း လက္ရွိအေျခအေနအရ ယင္းစက္ရုံပစၥည္းမ်ားကို မည္သူမွ် ၀ယ္ႏုိင္
သည့္ အင္အားမရွိပါ။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ေတာင္းဆုိလုိသည္မွာ - လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ပုဒ္မ
(၈၁) အရ - ယင္းထြက္ေျပးသြားေသာ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ ယင္းစက္ရုံရွိ အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္လည္း
လူမႈဖူလုံေရးေၾကးထည့္ ၀င္ေပးထားသည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လူမႈဖူလုံေရး ရန္ပုံေငြမွ ယာယီ စုိက္ထုတ္ေပးထား
ျပီး စက္ရုံပစၥည္းမ်ား ေရာင္းထုတ္ရသည့္အခ်ိန္မွ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔မွ ျပန္ယူလို႔ မရဘူးလား ဆုိသည္ကို သိခ်င္ပါ
သည္ဟု ေျပာပါသည္။
UMFCCI အေနျဖင့္ တရုတ္ Labour Attache

နဲ႔လည္း ေတြ႔ဆုံခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥကို

ေျပာထားျပီးပါေၾကာင္း၊ Korea လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္လည္း ေျပာထားျပီးပါေၾကာင္း၊ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ CTUM မွ ေကာလဟာလမ်ား (rumors) ကို ေျပာၾကားသြားခဲ့
ပါသည္။ ေကာလဟာလမ်ားသည္လည္း ျပန္႔ႏ႔ွံေနပါသည္။ MOFA က ထုတ္တယ္ဆုိျပီးေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသား
လုပ္ငန္းရွင္ ေတြထံသို႔ စာတစ္ေစာင္ျပန္႔ႏ႔ေ
ွံ နပါသည္။ စက္ရုံမ်ား၊ အလုပ္ရုံမ်ား ပိတ္သိမ္းရန္ရွိသည္ဟု ေျပာဆု ိ
ေနသည့္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့ ္
လည္း ဒီကိစၥကို ရွင္းျပသြားခဲ့ပါသည္ စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံမ်ားမွာ Social Media ကို မၾကည့္နဲ႔လ႔ို မေျပာပါ။ သိ႔ုေသာ္
MOHS က ထုတ္ျပန္တဲ့သတင္းေတြ၊ အစုိးရ၀န္ၾကီးဌာနက ထုတ္ျပန္တဲ့သတင္းေတြကုိပဲ အတည္ျပဳဖု႔ိ လိုပါ
သည္။ HR ေတြကိုတရား၀င္ေခၚျပီးေတာ့ စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံေတြထဲမွာ ဘယ္လုိေဆာင္ရြက္

ေပးရမလဲဆုိတာကို

ေဆြးေႏြးေပးထားပါသည္။
ဆန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ခိုင္ အေနျဖင့္လည္း အလုပ္သမားေတြကို ဆန္လွဴေပးမယ့္
အေၾကာင္း ေျပာၾကားထားခ်က္လည္းရွိပါသည္။ Mask ေတြ၊ Covid-19 ကာကြယ္တုိက္ဖ်က္ေရး ပစၥည္းေတြကို
ေစ်းတင္ေရာင္းရင္ ေရာင္းတဲ့သူကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရႈ႔ခ
ံ ်သြားဖု႔ိကိုလည္း အလုပ္ရွင္မ်ား အၾကား ေဆြးေႏြး
ထားျပီးသားျဖစ္ပါသည္။
Buyers မ်ားထံမွ Order

မရရွိမႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အခက္အခဲသည္ (၃) လခန္႔ ၾကာမည္ဟု

CTUM ဦးေမာင္ေမာင္ ေျပာသြားပါသည္။ အမွန္တကယ္မွာ (၆) လခန္႔ ၾကာမည္ျဖစ္ပါသည္။ Lock Down ႏွင့္
Shut Down အဓိပၸါယ္ကို ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ Lock Down သည္ သြားလာခြင့္ကို ပိတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
Shut Down သည္ စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံမ်ားကုိ ပိတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုအေျခအေနသည္ Shut Down မျဖစ္
ေသးပါ။ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနရွိပါသည္။

Covid-19 ကူးစက္မခံရေအာင္ေတာ့ ၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးစား

သြားမွ ရပါမည္။ Buyers အခ်ိဳ႔ Order ၏ ၈၀% ရပ္လုိက္ျပီျဖစ္ပါသည္။ လုပ္သား အင္အား ၅၀၀၀ ႏွင့္ ၁၀၀၀၀
ၾကားရွိေသာ စက္ရုံမ်ား ပိတ္သိမ္းရန္ တာဆူေနျပီျဖစ္ပါသည္။ Stay Home Leave အေျခအေနကို ၾကည့္၍
စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံမ်ား ဆက္ျပီးေတာင္ခံထားမလား၊ မေတာင့္ခံထားဘူးလားဆုိတာကို ဆုံးျဖတ္သြားးမည္ျဖစ္
ပါသည္။
CTUM AGS ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး မွတ္တမ္းေရးသည္။
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လုပ္သားအင္အားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊
ဆုိသည့္

MICS

မွ

ယာယီအလုပ္ပိတ္ျခင္း၊

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

အျပီးအလုပ္ပိတ္ျခင္းမ်ားကို

ဦးသက္ႏွင္းေအာင္ေျပာၾကားခ်က္ကို

စီစစ္ေပးရန္

ကန္႔ကြက္လုိပါသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ အလုပ္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ မ်က္ရည္က်ရေလာက္ေအာင္ ခံစားေနရပါသည္။ အျပင္းအထန္ေဆြးေႏြး
ေနရပါသည္။ ဒီအခ်ိန္မွာ မယုံၾကည္တဲ့ စကားမိ်ဳးေတြ မေျပာဖို႔၊ ေမတၱာရပ္ခံလုိပါသည္။ စစ္ပါ၊ ေဆးပါ မေျပာပါနဲ႔၊
ေပ်ာ္လို႔ ပိတ္တဲ့သူ တစ္ေယာက္မွ မရွိပါဘူး။ မျဖစ္လြန္းလိ႔ု ပိတ္ရျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္မတိ႔ု အေနနဲ႔
အမ်ားၾကီးကို ၾကိဳးစားရပါသည္။ လုံး၀ေပးစရာ မရွိတဲ့ စက္ရုံေတြရွိပါသည္။ ခ်ဳပ္ျပီးသားအထည္ေတြကို ကို
မပို႔ႏုိင္ေတာ့ပါ။ ကြ်န္မတု႔ိ ဥပေဒက ေလ်ာ္ေၾကးေပးရင္ေပးဖို႔အတြက္ပဲ ရွိပါသည္။ အလုပ္ရွင္အမ်ားစု အေနျဖင့္
Flexibility - ျပဳလြယ္၊ ျပင္လြယ္၊ ေျပာင္းလဲ ပုံစံမိ်ဳးေတာင္းဆုိပါသည္။ ဥပေဒျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရ မည္
မဟုတ္ဘဲ

ေပးႏုိင္တဲ့သူကေပး၊

မေပးႏုိင္တဲ့သူအတြက္လည္း

ခံသာေအာင္လုပ္ေပးသည့္

ပုံစံမိ်ဳးကို

အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ေတာင္းဆုိေနပါသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ခ်ဳပ္ျပီးသား အထည္ကိုပင္ မတင္ပ႔ႏ
ို ုိင္
ျဖစ္ေနပါသည္။ လုပ္အားခေပးရန္ ပိုက္ဆံလိုက္ေခ်းငွားေနရပါသည္။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ Unpaid Leave လစာမဲ့
ခြင့္ရက္ကုိ ေတာင္းဆုိခ်င္ပါသည္။ အလုပ္သမားေတြအတြက္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။ အလုပ္သမား
ေတြ အေနနဲ႔က ဘာနဲ႔စားက်မလဲဆိုတာကုိလည္း စဥ္းစားပါသည္။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ လူမႈဖူလုံေရး ရန္ပုံေငြထဲမွာ ၂၀%
သု႔မ
ိ ဟုတ္ ၃၀ % သို႔မဟုတ္ ၅၀ % ပံ့ပုိးေပးလုိ႔ မရႏုင
ိ ္ဘူးလား၊ လူမႈဖူလုံေရးရန္ပုံေငြျဖင့္ ခုခံေပး၍ မရဘူးလား
တင္ျပ ခ်င္ပါသည္။ လုပ္သား အင္အား ၁၀၀၀၀ (ေသာင္းဂဏန္း) ရွိေသာ အလုပ္ရုံ၊ စက္ရုံမ်ားကို ေတာင့္ခံထား
ေပးၾကဖို႔ ဆြဲထားပါသည္။ လုပ္သားအင္အား ၁ သိန္း ၀န္းက်င္ခန္႔ အလုပ္အကိုင္ျပဳတ္သြားႏုိင္သည့္အလားအလာ
ရွိေနပါသည္။ UMFCCI ၏ စဥ္းစားခ်က္သည္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ တည္ျမဲဖ႔ို ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ဖို႔၊ ရွင္သန္ဖို႔၊ ရွင္က်န္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနပါ သည္။ Flexibility အေနအထား ျဖစ္ေအာင္ စဥ္းစား
ေပးေစခ်င္ပါသည္။
ယာယီသေဘာမိ်ဳး လုပ္အားခမေပးရဘဲ ပိတ္သိမ္းခြင့္ရခဲ့မယ္ဆုိရင္ အလုပ္သမားေတြအတြက္ အလုပ္
အကိုင္ ဆက္ရွိပါမည္။ အလုပ္ရွင္ေတြ အေနနဲ႔ အလုပ္ျပန္ခန္႔ဖ႔ို တာ၀န္ခံပါသည္။ နဂုိလုပ္သက္မ်ားနွင့္ အက်ိဳး
ခံစားခြင့္ မ်ားျပန္ရဖို႔ကိုလည္း တာ၀န္ခံပါသည္။
ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ Executive Power အေနနဲ႔ စာထြက္ေပးပါ။
ထိ႔အ
ု ျပင္ အလုပ္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သံုးသပ္မႈကို စက္တင္ဘာလသုိ႔ ေရႊဆုိင္းေပး
ဖု႔ိ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ေမလမွာ ကိန္းဂဏန္း ထြက္လာမည္ဟု Buyers ေတြကို ေျပာသည့္အခါ Orders မ်ား
မရရွိေတာ့ပါ။ အခုအေျခအေနမွာ Brands ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက Orders ေတြကို cancel လုပ္လာ ၾကပါသည္။
အစိုးရႏွင့္

အလုပ္သမားမ်ားကို

ေတာင္းဆုိခ်င္ပါသည္။

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကို

မျဖစ္မေန

သတ္မွတ္

ရမည္ဆုိပါကလည္း ၄၈၀၀ က်ပ္ေငြ ႏွင့္သာ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိပါသည္။
လူမႈဖူလုံေရး

ရန္ပုံေငြမွ အလုပ္ရွင္မ်ားကို ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးတာကိုလည္း

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ထြက္ေျပးသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားေၾကာင့္ လုပ္အားခမရဘဲ ျဖစ္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလုံေရး
ရန္ပုံေငြထဲမွ ယာယီစိုက္ထုတ္ေပးဖု႔ိကိုလည္းေတာင္းဆုိလိုပါသည္။
ေနာက္ထပ္အခ်က္တစ္ခုမွာ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္အတြက္ အစားထုိး ျပန္ေပး
ျခင္း မပါ၀င္ပါ။ ထု႔ေ
ိ နာက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္ကို အစားထုိး ပိတ္ေပးဖုိ႔
ထြက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ဤ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ စက္ရုံ/အလုပ္ရမ
ုံ ်ား သက္ဆုိင္မႈ မရွိပါ။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ခြင့္ရက္ ႏွင့္
အလုပ္ပိတ္ရက္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ ပိုဆုိးလာပါသည္။

CTUM AGS ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး မွတ္တမ္းေရးသည္။
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UMFCCI ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကင္ေအး
လုပ္သားအင္အား ၁၆၀၀ ႏွင့္ ၂၀၀၀ ၾကားရွိသည့္ အိတ္စက္ရုံ (၂) ရု၏
ံ
အလုုပ္ရွင္မွ မိမိသည္
ရန္ကုန္တုိင္းခုံသမာဓိအဖြဲ႔

အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္အတြက္

မိမအ
ိ ား

အကူအညီေတာင္းခံသည္။

အလုပ္ပိတ္သိမ္းရင္ လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးသည္။ Brands ေတြအတြက္ အိတ္ေတြ
ခ်ဳပ္ထားသည္။ ရွိထားျပီးသား ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ ခ်ဳပ္ထားေပးသည္။ သု႔ေ
ုိ သာ္ Export မလုပ္ပါနဲ႔ဟု Brands
ေတြဘက္မွ ျပန္ေျပာသည္။ စက္တင္ဘာလက်မွ refund ျပန္လုပ္ေပးမည္ ေျပာသည္။ ခ်ဳပ္ထားျပီးသား
အိတ္တန္ဖုိးကို ျပန္ရမရ မေသခ်ာသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနသည္။ ကြ်န္မအေနျဖင့္ သူ႔ကို အၾကံဥာဏ္ေပးလုိက္
တာက အလုပ္သမားေတြကိုေတာ လစာေပးဖို႔ ေျပာလုိက္ပါသည္။ Buyer က (၃) လ ရပ္နားထားသည္။
ကုန္ၾကမ္းက (၆) လရပ္ဆုိင္းထားသည္။ လက္က်န္ကုန္ၾကမ္းကို ျပီးေအာင္ျဖတ္ျပီးေတာ့ Notice တင္လုိက္ဖို႔
အၾကံဥာဏ္ေပးထားသည္။ ကြ်န္မနဲ႔ သိေသာ စက္ရုံ (၁၀) ရုံခန္႔ ပိတ္မယ္လို႔ ေျပာထား ပါသည္။ အလုပ္သမား
၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ အလုပ္ျပဳတ္ဖို႔ရွိပါသည္။
Air lines ေတြကလည္း ပိတ္ထားသည့္အခါက်ေတာ့ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ Export ကို ေလေၾကာင္း
လုိင္းျဖင့္ ေတာင္မတင္ႏုိင္ပါ။ Export ကုိ ေလေၾကာင္းလုိင္းနဲ႔ တင္ပါကလည္း ကုန္က်စရိတ္ အရမ္းမ်ားသည့္
အတြက္ အရွဳံးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။
လက္ရွိ အေျခအေနအရ ယာယီပိတ္ထားဖို႔ပင္ အခက္အခဲျဖစ္ေနသည္။
market မရွိသည့္အတြက္ အျပီးပိတ္သိမ္းရမည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနပါသည္။
UMFCCI ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးထြန္းထြန္း
ဒီတစ္ေခါက္သုံးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈသည္ ပိုျပီး serious ျဖစ္ေနပါသည္။ ေရွာင္လႊဲလို႔မရပါ။ ရင္ဆုိင္
ၾကဖိ႔သ
ု ာရွိပါသည္။

အသင္း၀င္ေတြထံက

အခက္အခဲေပါင္းစုံ

တင္ျပလာပါသည္။

ဘုံအခက္အခဲမ်ားမွာ-

ကုန္ၾကမ္းျပတ္လပ္မႈ- ကုန္ၾကမ္းကေတာ့ ေမလတြင္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမည္ဟု ေျပာပါသည္။ Buyers
ႏုိင္ငံေတြက Covid-19 ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈ ဒဏ္ကို ရင္ဆုိင္ေနရေတာ့၊ မက်န္းမာျဖစ္ေနေတာ့ Order မရွိတဲ့
အခက္အခဲလည္း ရွိပါသည္။ ေနာက္အခက္အခဲတစ္ခုမွာ Supply Chain- ကုန္စည္ေထာက္ပံ့ေပးမႈ ကြင္းဆက္
တစ္ခုလုံးကို ထိခိုက္တာျဖစ္သည့္အတြက္ Logistics လုပ္ငန္းအပိုင္းမွာပဲ ကိုယ္မထင္ထားသည့္ အခက္အခဲပါ
ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ေစ်းကြက္ရွာဖို႔၊ ႏုိင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ အစည္းအေ၀းလုပ္ဖ႔အ
ို တြက္ပင္ ေလေၾကာင္းလုိင္း ေတြက
ရပ္ဆုိင္းထားသည့္အတြက္

ခရီးသြားမရျဖစ္ေနသည္။

Transportation

အပိုင္းတြင္

မေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္

Blockage မ်ားရွိလာခဲ့ပါသည္။ Positive လူနာ (၂) ဦးေတြ႔ျပီးေနာက္မွာ အလုပ္သမားေတြရဲ႔ မိသားစုေတြက
စုိးရိမ္ျပီး အလုပ္ကို မလႊတ္ေတာ့သည့္အခက္အခဲမ်ားလည္းရွိလာခဲ့ပါသည္။ ေခ်းေငြ ဘီလီယံ ၁၀၀ သည္
ႏုိင္ငံေတာ္က တတ္ႏုိင္တဲ့ဘက္က လုပ္ေပးမွန္းသိပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း အလုပ္ရွင္ေတြအတြက္ ၀န္ထုပ၀
္ န္ပိုး
အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ ဒီ၀န္ထုပ၀
္ န္ပုိးေတြကို ဘယ္္လုိေလွ်ာ့ခ်ေပးလုိ႔ရႏုိင္မလဲ သိခ်င္ပါသည္။
လူေတြက ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈေတြျဖစ္လာခဲ့ရင္ ျပည္သူအားလုံးရဲ႔ စား၀တ္ေနေရးကုိ လုပ္ေဆာင္
ေပးဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ တာ၀န္ရွိပါသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္မွ ကူညီေပးရုံပဲ တတ္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပေဒျဖင့္
အလုပ္ရွင္ေတြကို

တာ၀န္ထမ္းခိုင္းရမယ့္

အေျခအေနမဟုတ္ဘူးလို႔

တင္ျပခ်င္ပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္

ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ ကိစၥမ်ားကို လုပ္ေပးေနပါသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ Mask, လက္သန္႔ေဆးရည္
ဒါေတြကို မျဖစ္္မေနေထာက္ပံ့ေပးရမယ္လုိ႔ Compulsory လုပ္လာခဲ့ပါက အလုပ္ရွင္အတြက္ အခက္အခဲ ရွိပါ
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သည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္မွ လက္ေဆးရည္၊ Mask ေတြကို

ေထာက္ပံ့ေပးခ်င္ရင္ေတာင္မွ ေစ်းကြက္တြင္

၀ယ္၍မရပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္က ထုတ္ေပးသင့္သည္ဟု အၾကံျပဳ လိုပါသည္။
အခ်ိဳ႔ေသာ လုပ္ငန္းအေသးမ်ားသည္ သၾကၤန္ ပိတ္ရမယ့္အတူတူ Stay Home Leave ကို လုပ္ေပး
လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လုပ္သားအင္အား၀န္းက်င္ ၁၀၀ ခန္႔ေလာက္သာရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လစာျဖင့္
Stay

Home

Leave

စီစဥ္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း

လုပ္သားေထာင္ခ်ီရွိသည့္

စက္ရုံမ်ားတြင္

လုပ္ေပးရန္

အခက္အခဲရွိပါသည္။ ေပးႏုိင္သည့္သူမ်ား ေပးသည္ကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
 လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ပုဒ္မ (၈၁) အရ လူမႈဖူလုံေရးရန္ပုံေငြကုိ လႊဲေျပာ င္းသုံးစြဲခြင့္ရွိသည့္
အတြက္သုံးစြေ
ဲ ပးဖိ႔တ
ု င္ျပခ်င္ပါသည္။ ပုဒ္မ (၉၉) အရ - ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးငွာ
ဤဥပေဒပါ

ျပ႒ာန္းခ်က္

အားလုံးကို

ျဖစ္ေစ၊

တစ္စိတ္တစ္ေဒသကိုျဖစ္ေစ

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အရ လတ္တေလာ ေဆာင္ရြက္ရန္ မလိုအပ္ေသးေသာ ေဒသမ်ားကို
ေသာ္လည္းေကာင္း၊
အလုပ္ရွင္ႏွင့္

ဤဥပေဒႏွင့္

အလုပ္သမား

သက္ဆုိင္သည့္

လုပ္ငန္းဌာန

အမိ်ဳးအစားကိုေသာ္လည္းေကာင္း

တစ္ခုခုကိုေသာ္လည္းေကာင္း
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

ထုတ္ျပန္၍

ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။
မိမိတ႔အ
ို ား ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳဖိ႔ု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံသုိ႔ တင္ျပလိ႔ရ
ု ရင္ တင္ျပေပးပါ။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ဥပေဒမွာပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ားကို အထူးအေလးေပး ေဖာ္ျပေပးျပီး တင္ျပမွသာလွ်င္
ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲေတြအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးလိ႔ုရမွာပါ။

UMFCCI အဖြဲ႔၀င္ - အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦး ဦးေအာင္မိ်ဳးဟိန္း
အဖြဲ႔၀င္ေတြကို ေလ့လာရာတြင္ စက္ရုံ (၁၀) ရုံတြင္ (၂) ရုံေလာက္က Order သည္ (၇) လပိုင္းအထိ
ရွိသည္။ ဂ်ပန္မွ Order ျဖစ္ပါသည္။ ၇ လပိုင္းေနာက္တြင္ Order ရဖိ႔ု မေသခ်ာပါ။ Buyers ေတြအေနနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း
ရပ္လိုက္ပါျပီ။ Order ရပ္တန္႔မႈသည္ ၃၀ % မွ ၄၀ % အထိရွိပါသည္။ စက္ရုံအလုပ္ရုံမ်ား အသက္ ရွင္က်န္ရစ္ဖုိ႔
ၾကိဳးစားေနရပါသည္။

ဖိနပ္လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္

ASEAN

မွ

လုပ္သားေစ်းကြက္တြင္

ျဖန္႔က်က္

ထားျပီး

လုပ္သားအင္အား ၆၀၀၀၀ ခန္႔ ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္သားအင္အား ၁၀၀၀၀ ခန္႔ရွိပါသည္။ Buyers
ေတြအေနနဲ႔က Conference Call ေခၚယူျပီး Orders အားလုံးကို cancel လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယခင္ မွာထားခဲ့သည့္
အမွာစာမွာ ေမလအထိပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ Unpaid Leave ကို ေဆြးေႏြးပါသည္။ အလုပ္ေတာ့
မျဖဳတ္ပါ။ မိမိ၏ ကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္းကို ျဖဳတ္လည္းမျဖဳတ္လိုပါ။ Unpaid Leave သာ မရွိခဲ့ရင္ Lay Off လုပ္ရမယ့္
အေျခအေနလည္း ျဖစ္ေနပါသည္။ အလုပ္မရွိတာ၊ ကိုယ့္ရဲ႔ အနာဂါတ္ကို မျမင္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနတြင္
ဘယ္လုိ ဆက္သြားရမလဲမသိေတာ့ပါ။ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးေစခ်င္ပါသည္။ Future မျမင္ရတဲ့ သေဘာျဖစ္ေန
ပါသည္။ Buyers ေတြက Orders ေတြကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျပန္၀ယ္ယူမလဲ။ ဘယ္ႏွစ္လမ်ား ေတာင့္ခံထားရမလဲ
မသိတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေနပါသည္။
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UMFCCI ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေဒၚၾကင္ေအး
အစိုးရရဲ႔ planning ကုိသိခ်င္ပါသည္။ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးျပီးေတာ့ ေနာက္မွ ျပန္ဆပ္ခိုင္းတာမိ်ဳး ျမန္မာ
ျပည္မွာ မရွိေသးပါ။ ကိုယ့္၀န္ထမ္းေတြကို အလုပ္အကိုင္ျမဲေစခ်င္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က စီမံကိန္းရွိေစခ်င္ပါ
သည္။
MIA - တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္)
ေတာင္ဒဂုံ ဇုန္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ျဖစ္ခဲ့ဘူးပါသည္။ MSMEs (Micro, Small, Medium) Enterprise
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Micro ႏွင့္ Small အဆင့္သာရွိပါသည္။ Medium ေလာက္ရွိသည့္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္း ျမန္မာျပည္မွာမရွိပါ။ skill training, ေတြ မရွိတဲ့အခ်ိန္၊ ေစ်းကြက္မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ
အခက္အခဲျဖစ္ပါသည္။ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မိသားစု ဆက္ဆံေရးမ်ဳိး၊ အိမ္တြင္းလုပ္ငန္းပုံစံမိ်ဳး လုပ္ေနရ
သည့္လုပ္ငန္း

ျဖစ္ပါသည္။

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကုိ ျပည့္မီွေအာင္ အႏုိင္ႏုိင္ေပးေနရသည့္

အခ်ိန္တြင္

ရရစားစား လုပ္ေနရသည့္အခ်ိန္ ဒီလိုျဖစ္သြားေတာ့ 20 % ခန္႔ ပိတ္သိမ္းသြားဖို႔ရွိပါသည္။ ဂုိေဒါင္မ်ား ေရာင္းခ်ဖိ႔၊ု
စက္ရုံမ်ားေရာင္းခ်ဖို႔

လုပ္ေနၾကျပီျဖစ္ပါသည္။

ေတာင္ဒဂုံရွိ

SMEs

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား

ပိတ္သိမ္းရမည့္

အေျခအေန ရွိပါသည္။ လုပ္သားအင္အားမေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ SMEs မ်ား ၾကိဳးစားႏုိင္ေရး တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား
အားလုံးတြင္ အျခားအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးဖု႔ိ ေတာင္းဆုိပါသည္။
UMFCCI ေဒၚခုိင္ခိုင္ႏြယ္
ဟာသတစ္ခုေျပာခ်င္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲကို ျပန္၀င္လာတဲ့သူေတြကို Quarantine လုပ္ဖ႔ို မလုပ္ႏုိင္
ဘူးဆုိရင္ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ အိမ္အျပင္မထြက္ရဲေအာင္ မ်က္ခုံးေမႊး ရိတ္ေပးသင့္ပါေၾကာင္း၊ မ်က္ခုံးေမႊး ရိတ္ေပး
လိုက္ပါက ဘယ္သူမွ အိမ္အျပင္ထြက္ေတာ့မွာမဟုတ္ဘဲ Quarantine အလုိလုိလုပ္ျပီးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ဟာသအေနျဖင့္ ေျပာလိုေၾကာင္းေျပာပါသည္။
အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမိ်ဳးေအာင္
အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားေတြရဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်က္က အျပန္အလွန္ေတြရွိေနပါသည္။ Result ရေအာင္
ၾကိဳးစားခ်င္ပါသည္။ Stay Home Leave အတြက္
အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းေတြက Paid Leave လိုခ်င္သည္။
အလုပ္ရွင္ဘက္က Unpaid Leave ေပးခ်င္သည္။
အခိ်ဳ႕ေသာ အလုပ္ရွင္ေတြကေတာ့ paid leave ေပးႏုိင္ သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားကေတာ့ မေပးႏိုင္ပါ။
မေပးႏုိင္တဲ့အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ လူမႈဖူလုံေရး ရန္ပုံေငြ ထဲကေန ေပးေပးဖု႔ိ ေဆြးေႏြးခ်က္ရွိ
ထားသည္။
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CTUM ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္
ကၽြန္ေတာ္ အေနျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ လိႈင္သာယာကို Lock Down လုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ယခုလို
ေျပာ၍ ဘယ္သူမွ ၾကိဳက္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ စက္ရံုေတြ အေနျဖင့္ Shut Down လုပ္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တကယ္
စင္စစ္မွာ ျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း သု႔ိေသာ္လည္း ေနရပ္ျပန္မယ့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားေၾကာင့္ အားလံုး
ပိုမိုးဆိုးရြားႏုိင္သည့္အတြက္ တစ္ေနရာရာမွစ၍ ေဆးခါးေသာက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ ၍ ေဆာင္ရြက္သင့္
ေၾကာင္း၊
# တရုတ္အေနျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဆာင္ရြက္သည့္အတြက္ လတ္တေလာ အေျခအေနမွာ
ရလာဒ္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊
#

အီတလီႏုိင္ငံအေနျဖင့္

ေပ်ာ့ေပ်ာင္းစြာ

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနသည့္အတြက္

လက္ရွိ

အေျခအေနတြင္ ဆိုးရြားစြာခံစားေနရေၾကာင္း၊
ထိ႕ု ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနျဖင့္ ဘယ္အေျခအေနမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မလဲဆိုတာ စဥ္းစားသင့္
ေၾကာင္း၊ ဒါေတြကို ႏုိင္ငံေတာ္ကို တင္ျပရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္
 လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္မ်ားကို Lock Down လုပ္သင့္ေၾကာင္း၊
 ၄င္းျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိေသာ မိသားစုမ်ားအား ေနရပ္သို႕ ေပးမျပန္ရန္ ဆံုးျဖတ္သင့္ေၾကာင္း
 ျပည္ပမွ ျပန္လာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအားလံုးမွ ျပန္လာသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ သၾကၤန္
ပိတ္ရက္တြင္ေနရပ္သို႕မိသားစုမ်ား ျပန္သြားမည္ဆိုပါကထိန္းႏိုင္ ေတာ့မည္မဟုတ္ ေၾကာင္း
ေဆြးေႏြးပါသည္။
ထိ႕ု ေၾကာင့္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားကို Lock Down လုပ္၍ စက္ရံုမ်ားကို Shut Down လုပ္ေစလိုေၾကာင္း၊
ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ စက္ရံု (၇၀၀) ေက်ာ္အားလံုးကို Shut Down ျပဳလုပ္ရာတြင္ သၾကၤန္ကာလအပါအဝင္
တစ္လခန္႕ျပဳလုပ္သင့္ပါေၾကာင္း အလုပ္ရွင္ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးတို႕ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ပါက အနည္းငယ္ခံသာမွာ
ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းတင္ျပ ေဆြးေႏြးပါသည္။

UMFCCI ေဒၚခုိင္ခိုင္ႏြယ္
ယေန႕မနက္တြင္

ဖုန္းတစ္ခုရလာသည့္အေျခအေနအရ

လုပ္ငန္းရွိေနေသာ

စက္ရံုႏွစ္ခု

လုပ္စရာ

အလုပ္မ်ား ရွိေနသည္ကို ေျပာၾကားတင္ျပလာပါသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားသူ
မ်ား လည္းေဆြး ေႏြးရန္လိုေၾကာင္းတင္ျပပါသည္။္
အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ဦးမ်ိဳးေအာင္
ယခုလို ဘယ္လိုတင္ပံုစံန႕ဲ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မလဲဆိုတာ စဥ္းစားရမယ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အေနႏွင့္ လည္း
ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ရန္မလဲဆိုသည့္အခ်က္မွာ ဝန္ၾကီးဌာနအားႏွင့္ မရႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပပါသည္။
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းရွိန္
စက္ရံုမ်ားပိတ္သိမ္းရန္

ဆိသ
ု ည့္အခ်က္မွာမျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္

စက္မႈဇုန္အမ်ားၾကီးရွိ

ေနသည့္အတြက္ ပိတ္မည္ဆိုလွ်င္လည္း အားလံုးပိတ္ရမွာျဖစ္သည့္အတြက္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါသည္။

CTUM AGS ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး မွတ္တမ္းေရးသည္။
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CTUM လက္ေထာက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး
အလုပ္ရွင္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ နားေထာင္ပါေၾကာင္း၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ တင္ျပသကဲ့
သိ႕ု တစ္ခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားမွာ ယေန႕တြင္ ျပီးဆံုးေအာင္ ျဖတ္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ ယေန႕ရလာဒ္မေပၚ ခဲ့ပါက
ေျမျပင္အေျခအေနတြင္ ညီအကိုေမာင္ႏွမ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေမးလာေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို မေျဖႏုိင္ဘဲ
ျဖစ္ေနေၾကာင္း စတင္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ပထမဦးစြာ အလုပ္ရွင္မ်ား မည္သူေပးတယ္ မေပးဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ဒီအခ်ိန္အခါမွာ အျပစ္မေျပာ
လိုပါေၾကာင္း၊ ေသခ်ာတာက အကုန္လံုး အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိ႕ု ေသာ္ က်မတုိ႕ရဲ႕ စိုးရိမ္ခ်က္ကို
တင္ျပလိုပါေၾကာင္း ၂၄ ရက္ေန႕မနက္၁ နာရီတြင္ MRTV မွေၾကညာသည့္ သတင္းအေျခအေနအရ အင္းစိန္မွ
လူနာမွာ ေတာင္သူကုန္းရပ္ကြက္မွ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိစပ္သည့္သူမ်ားထဲတြင္ ဆံပင္ညပ္ဆိုင္ဖြင့္တဲ့ သူလည္း
ပါေၾကာင္း၊ ဆံပင္ညွပ္ ဆိုင္ဆိုသည္မွာ လူအမ်ားၾကီးလာေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္မွ လူအား
Quarantine လုပ္ထားပါ ေၾကာင္း၊ ၄င္းမွာ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ျပန္ေရာက္ခဲ့ရာမွ လိုက္နာခ်က္မ်ားအား နားမေထာင္
ဘဲေလွ်ာက္သြားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္သည္ ယင္းေတာင္သူကုန္းရပ္ကြက္ႏွင့္ အရမ္းနီးကပ္လွ်က္
ရွိေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားဟာ လက္ရွိတြင္ အနီးတြင္ရွိေနေသာ ျမိဳ႕နယ္မွ ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ စိုးရိမ္မႈ
မ်ားျဖစ္ေပၚေနပါေၾကာင္း၊ အလုပ္ထဲတြင္ အာရံုမစိုက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္က ျပန္ ၾကည့္ပါက ဘစ္ကားမ်ားျဖင့္
လုပ္ငန္းခြင္သို႕ သြားလာေနရသည့္အလုပ္သမားမ်ားအဖို႕ အႏၱရာယ္ရွိေနသည္မွာ ျငင္းလို႕မရေၾကာင္း၊ မိမိတို႕
အေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို႕ Private Car ျဖင့္လာေရာက္ရသည္ ပင္လွ်င္ မလြယ္ကူလွသည့္
အေနအထားမ်ားတြင္ ဘစ္ကားျဖင့္သြားလာေနရသည့္ အလုပ္သမားမ်ား အဖို႕ ပုိျပီးစုိးရိမ္ရပါေၾကာင္း၊ ျဖစ္သြား
ျပီးမွ ေနာက္မွ ျပန္ျပီး ကာကြယ္ရမည္ဆိုလွ်င္ တုိင္းျပည္အတြက္ ပိုမိုအႏၱရာယ္ ရွိႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပပါ သည္။
ပိတ္ရက္ အသံုးျပဳရန္ တင္ျပခ်င္းမွာ Shut Down ဆိုျခင္းထက္ Temporary Leave ကို အသံုးျပဳရန္
ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ယာယီပိတ္ရမည့္အေျခအေနတြင္

သၾကၤန္ပိတ္ရက္မ်ားလည္းရွိေနသည့္အျပင္

ႏုိင္ငံေတာ္မွလည္း

လူစုလူေဝးမလုပ္ရဟု ညႊန္ၾကားခ်က္ထြက္ရွိထားပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႕အေနႏွင့္လည္း ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမ်ား
ရပ္တန္႕သြားမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကိုစဥ္းစားစိုးရိမ္ပါေၾကာင္း၊
ႏိုင္ငံေတာ္ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ လူစုလူေဝးမလုပ္ရ ဟူ၍ တင္ျပထားေသာ္ျငားလည္း၊ စက္ရံုလုပ္ငန္းခြင္မ်ား
တြင္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ေထာင္ခ်ီ၍ ရွိေနေၾကာင္း၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေယာက္တြင္ အဲဒိဗိုင္းရပ္ကူးစက္ခံရမည္
ဆိုပါက လြန္စြာအႏၱရာယ္ရွိပါေၾကာင္း၊ အီတလီမွ ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႕ႏုိင္ငံကဲ့သို႕ အေျခအေန
မ်ား မျဖစ္ေစရန္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာ ျပည္မွာ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ အခ်ိန္ရွိပါေသးေၾကာင္း၊ အၾကံဥာဏ္
မ်ားေပးခဲ့ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။
အထက္ပါ

အေျခအေနမ်ားအရ

ျပန္လည္စဥ္းစားေစခ်င္သည္မွာ

အသံုးအႏႈန္းကို

မသိေသာ္လည္း

Community Quarantine ပဲေျပာေျပာ၊ Lock Down ပဲေျပာေျပာ သင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၂၀
ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ(၃၀) ရက္ေန႕အထိသို႕ အားလံုးဝိုင္းဝန္းထိမ္းသိမ္းေစလိုေၾကာင္း တင္ျပခဲပ
့ ါသည္။ ဒီအေျခအေန
ဟာ အလုပ္ရွင္မ်ားအပါအဝင္ အားလံုးအတြက္စဥ္းစားေပးတာျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။
ေနာက္တစ္ခုမွာ အလုပ္ရွင္အတြက္ၾကည့္လွ်င္လည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား
အေနျဖင့္လည္း တစ္ေန႕တာ အစားအေသာက္ဝယ္ယူရန္ပင္ အခက္အခဲရွိေနပါေၾကာင္း၊ ထိ႕ု အတြက္ေၾကာင့္
“ေသကာမွသာ ေသပေစ” အလုပ္သြားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလာသည္မ်ားရွိသည့္အတြက္ စိတ္မေကာင္းမ်ားစြာ
CTUM AGS ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး မွတ္တမ္းေရးသည္။
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ျဖစ္ရပါသည္။ ထိ႕ု အတြက္ သံုးပြင့္ဆိုင္ အစည္းအေဝးမွ မည္ကဲ့သို႕ အေျဖရွာမလဲဆိုသည္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါ
ေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
AFFM-IUF မွ ဦးဇာနည္ေသြး
လတ္တေလာ မျဖစ္ခင္မွာ အမ်ားၾကီးၾကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထိ႕ု ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းျမိဳ႕
နယ္မ်ားအသီးသီးတြင္ အျပီးသတ္စက္ရံုမ်ားပိတ္လိုက္ျခင္းအျပင္ အေဝးေျပးကားဂိတ္မ်ား ပိတ္ကာ လွည္းကူး၊
မဂၤလာဒုံ၊ အင္းစိန္၊ မဂၤလာဒံုတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ျမိဳ႕နယ္မ်ားကို အသြားအလာရပ္နားသင့္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။
ထိ႕ု ျပင္ စက္ရံုမ်ားကို ဧျပီလအထိ ပိတ္ရန္အတြက္ အားလံုးသေဘာထားမ်ားတင္ျပရန္လုိအပ္ပါက ဝိုင္းဝန္းတင္
ျပသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ဒီအတုိင္းထားလိုက္မည္ဆိုပါက

ျပႆနာၾကီးထြားလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ဘယ္မွ

မသြားမလာပဲ ထိမ္းသိမ္းမႈျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ အစားအေသာက္မ်ားအတြက္ မည္ကဲ့သို႕ ကူညီေျဖရွင္းရန္ ဝိုင္းဝန္း
၍ ေလးေလးနက္နက္ ေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္းတင္ျပသြားပါသည္။
MICS-IUFမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသက္ႏွင္းေအာင္
ယခုလက္ရွိအေနအထားအရ

စက္ရံုမ်ားပိတ္ရန္ေျပာၾကားေနျခင္းမွာ ဘစ္ကားမ်ားမွစ၍ စိုးရိမ္ေၾကာင္း၊

ဘစ္ကားမ်ားျဖင့္ သြားလာေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ စက္ရံုမ်ားတြင္ Hand Gel အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဆိုေသာ္ျငားလည္း၊

အေဆာင္ေနအလုပ္သမားမ်ား၊ ဖယ္ရီမ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ေနသည့္

အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ Hand Gel မ်ား အသံုးျပဳရန္ အဆင္မေျပေၾကာင္း၊ မည္ကဲ့သိုျဖစ္ေစ စက္ရံုမ်ားကို
ဧျပီလကုန္အထိ ပိတ္သင့္ေၾကာင္း၊ စက္ရံုအေနျဖင့္ ပိတ္ျပီဆိုပါက ၄င္းတို႕အတြက္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ား ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ လမ္းေပၚမထြက္ရန္ ကိစၥမ်ားအထိပင္ စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထိ႕ု ျပင္ စက္ရံုမ်ား ပိတ္သိမ္း၍ မိမိတို႕ေနရပ္ထံျပန္သြားရမည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္
လတ္တေလာ ဝင္ေရာက္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ျခံစည္းရိုးသို႕ ခြေက်ာ္ ဝင္ေရာက္မႈမ်ား ေထာင္
ေသာင္းမကေသာ အလုပ္သမားမ်ား ဝင္ေရာက္မႈမ်ားကို စနစ္တက် ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ရမည့္အပိုင္းမ်ား မ်ားစြာရွိ
ေနေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
ထိ႕ု ျပင္ စက္ရံုတစ္ခုပိတ္သိမ္းေတာ့မည္၊ သိ႕ု မဟုတ္ လူဦးေရ ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုပါက
ဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးသင့္ပါေၾကာင္း၊ အစိုးရဘက္မွ တာဝန္ယူႏိုင္သည့္အပိုင္းကို တာဝန္ယူ
ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ စိစစ္ဖို႕လိုေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
စက္ရံုပိတ္သိမ္းရမည့္အေျခအေနမ်ားမွာ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မ်က္ရည္က်ေလာက္ရမည့္ အခက္အခဲ
မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ေျပလည္ေသာတံု႕ျပန္မႈျဖင့္ စစ္စိေဆာင္ရြက္မွသာ ေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
# အလုပ္သမားမ်ားကို ယခုကဲ့သို႕ အေျခအေနမ်ားအရ Stay Home Leave ကို ေပးမည္ဆိုသည့္
အခ်က္ကို ပထမဦးစြာ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း၊
# ျပီးမွ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ၄င္းတို႕အားေထာက္ပံ့ႏုိင္မည့္ လစာမ်ားကို ဆက္လက္စဥ္းစား ရမည္
ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
လက္ရွိအေနအထားတြင္ လူ(၅၀)ေက်ာ္ စုေဝးရန္မျဖစ္ႏုိင္ေသာ အေနအထား၌ လူေပါင္းေထာင္ခ်ီ ရွိေန
ေသာစက္ရံုအား ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ၏ မိန္႕ခြန္းတြင္ စက္ရံုမ်ားပိတ္ရန္ မရွိေသးေၾကာင္းသိရွိရသည့္အတြက္
လြန္စြာစိုးရိမ္မႈျဖစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
CTUM AGS ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး မွတ္တမ္းေရးသည္။
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အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမိ်ဳးေအာင္၏ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခ်က္
လက္ရွိတြင္

စက္ရံုပိတ္သိမ္းရန္အတြက္

ဌာနဆိုင္ရာမွ

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားလည္းမရွိထားေၾကာင္း၊

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ထမင္းစားရန္ ရွိေသးေၾကာင္း၊ အေဆာင္ဖိုးမ်ားရွိေသးေၾကာင္း၊ ဤသည္မွာ အဓိက
အေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဓိကေျပာခ်င္သည္မွာ လက္ေတြ႕က်ေသာ အစီအမံမ်ားျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊
ဦးေမာင္ေမာင္

စိတ္ကူးခ်က္အရ

အသက္အႏၱရာယ္ရွိသည္မွာ

မွန္ကန္ပါေၾကာင္း

သိ႕ု ေသာ္

အလုပ္ရွင-္

အလုပ္သမား အေနအထားမ်ားအရ ယခု ၁၀ ရက္အတြင္းပင္ မည္ကဲ့သ႕ို ျဖတ္ေက်ာ္ေနရသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ ကို
စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ပင္ ဘယ္လို စခန္းသြားရမည္ဆုိသည္ကို မသိရွိေတာ့ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ႏွင့္
လူတိုင္း၏

အသက္မွာ

အေရးၾကီးသည္ကို

လက္ခံေသာ္လည္း

အစိုးရမွ

အစီအမံမ်ား

မရွိဘဲ

အလုပ္မ်ားပိတ္လိုက္ပါက စားစရာမရွိဘဲ အားလံုးလမ္းေဘးေရာက္၍ ရိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အတြက္
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖ႕ို လိုပါေၾကာင္း တင္ျပသြားပါသည္။
UMFCCI အလုပ္ရွင္ ဦးခင္ေမာင္ေအး
စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားပိတ္ရန္အတြက္ Critiea ထားရွိမည္ဆိုပါက ယေန႕တြင္ လူ(၃)ဦး၌ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိ
ခဲ့သည့္

အေနအထားအရ

တစ္ႏုိင္ငံလံုး

အလုပ္မ်ားပိတ္ခ်လုိက္မည္ဆိုပါက

က်န္းမာေရးအေျခအေနအရ

မီးအေမွာင္ပိတ္လုိက္ျခင္းမွာ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈရွိသည္အခ်က္ကို လက္ခံပါေသာ္လည္း လူ (၃)
ဦးေတြ႕သည္ႏွင့္ Lock Down လုပ္လိုက္ျခင္းမွာမျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ မတရား
မေျပာလိုပါေၾကာင္း၊ (၃) ေယာက္ျပန္လာျခင္းကို Quarantine လုပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ယခု
အေနအထားကို ၾကည့္လွ်င္ သတိထားရမွာမွန္ေသာ္လည္း ရွိသမွ်ကို Lock Down လုပ္ရန္ မလုိအပ္ေသး
ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္ေဆြးေႏြးရမည္မွာ ေရာဂါပိုးျပန္႕ပြားႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ေရာက္ေနသလဲ
ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္ပြားလာသည့္အေနအထားေပၚတြင္ အေျခအေနအရ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားလာပါက
ျဖစ္သင့္ေသာ္လည္း စက္ရံုပိတ္ရမည့္အေနအထားမွာ မျဖစ္သင့္ေသးပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။
ေနာက္တစ္ခုမွာ လူ(၃) ဦးေၾကာင့္ စက္ရံုပတ
ိ ္သိမ္းျပီးေသာအခါမွ ေနာက္ထပ္ေပၚထြက္လာေသာ လူနာ
မရွိေတာ့ပါက စက္ရံုမ်ားပိတ္ထားမႈအျပင္ အစိုးရရံုးမ်ားပါ ပိတ္လုိက္ေတာ့မွာလား ဆိုသည္အခ်က္ကို စဥ္းစား
သင့္ေၾကာင္း၊ Home Stay ကို ႏိုင္ငံအေနအထားျဖင့္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း တင္ျပသြားပါသည္။

CTUM ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္
Shut Down လုပ္ဖ႕ို တင္ျပလုိပါေၾကာင္း၊
ယခုဝင္ေရာက္လာေသာ

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာမွ အလုပ္လုပ္ျပီး

လူေပါင္းတစ္သိန္းေလာက္

ရွိပါသည္။

ေနရပ္ျပန္ေရာက္လာ သူေတြ အမ်ားအျပားရွိပါေၾကာင္း၊

ဘယ္သူမွာ Covid ပါလာႏုိင္လား၊ မပါလာႏုိင္လားဆုိသည္ကို စီစစ္ရန္ မ်ားစြာ အခက္အခဲရွိပါေၾကာင္း၊ ျပီးခဲ့သည့္
အစည္းအေဝးမ်ားအားလံုး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားကိစၥကို မစဥ္းစားခဲ့ၾကေၾကာင္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ ညံ့ဖ်င္းခဲ့ပါ
ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားအား ရေအာင္ေဆြးေႏြးျပီး ရေအာင္ လုပ္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္နယ္စပ္မွမဝင္ဘဲ
ယခုအခ်ိန္မွာ UK, US မွ ဝင္ေရာက္လာသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ယခုမွတ္တမ္းကို ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံထသ
ံ ို႕
တင္ျပေပးရန္ ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း၊

CTUM AGS ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး မွတ္တမ္းေရးသည္။
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ယခုအေန အထားတြင္ ျဖစ္လာမည့္အေျခအေနမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းကို ထိေရာက္ေအာင္လုပ္ရမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း၊ ယခင္ GSP လို ကိစၥမ်ိဳးကိုပင္ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမ်ိဳးရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ လုပ္လ႕ို ရေၾကာင္း၊
ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ဦးမ်ိဳးေအာင္
ယခုကဲ့သို႕

အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမားမ်ားေဆြးေႏြးမ်ားမွာ

ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊

အလုပ္သမားမ်ားမွာ

ရန္ကုန္တြင္ ၁၁ သန္းခန္႕ရွိပါေၾကာင္း၊ အကုန္လံုးကို ဘယ္လို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မလဲဆိုသည့္အခ်က္ကိုလည္း
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ လူၾကီးမ်ားအေနျဖင့္လည္း စဥ္းစားေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚခုိင္ခိုင္ႏြယ္
တင္ျပခ်က္အရ တစ္ခ်ိဳ႕အလုပ္ရွင္မ်ားမွ သၾကၤန္မတုိင္ခင္ လုုပ္ငန္းမ်ားကို အျပီးသတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း
မ်ိဳးမ်ားလည္း

ရွိေနေၾကာင္း၊

စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားမွ

ေဆးထုတ္ေပးရမည့္

စက္ရံုမ်ား

လည္းရွိေနေၾကာင္း၊

ဘယ္ဟာက အက်ိဳးအျမတ္ပိုၾကီးမလဲ ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို စဥ္းစားေနေၾကာင္းတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
CTUM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းလြင္
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အေနျဖင့္ ဦးေမာင္ေျပာခဲ့သလုိပဲ ေဆးခါးေသာက္ရပါမည္။ အခက္အခဲရွိပါမည္။ သု႔ေ
ိ သာ္
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဧျပီလ တစ္လကို ထိန္းထားႏိုင္မယ္ဆုိရင္ Covid ကူးစက္မႈႏႈန္းကို ထိန္းထားျပီးသား
ျဖစ္သြားပါမည္။

ဒီလုိမဟုတ္ခဲ့ပါက

ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ိဳးမ်ားကို

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔

ခါးစည္းခံၾကရပါလိမ့္မည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတုိင္းအတာနဲ႔ ေျပာေနတာျဖစ္ပါသည္။ အဲဒိေတာ့ ခုျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနက အေပၚရံ မ်က္ႏွာျပင္
မီးေလာင္ေနတဲ့ အမွိဳက္ပုံလုိပါပဲ။ ေအာက္ထဲမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ ေလာင္ေနသလဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မသိပါဘူး။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ မခန္႔မွန္းႏုိင္ပါဘူး။ ဘယ္သူမွလည္း ခန္႔မွန္းလို႔မရပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ဒါကုိ
စိုးရိမ္ျပီးေတာ့ အေလးအနက္ တုိက္တြန္း တာျဖစ္ပါသည္။

UMFCC မွ ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္
အကုန္လုံး ကြ်န္မသေဘာေပါက္ပါသည္။ ကိုယ္ေနတဲ့ အေနအထားနဲ႔ စိတ္ပူၾကသည္၊

ေဆြးေႏြးၾက

သည္။ ဒါေတြကို နားလည္ပါသည္။ ကြ်န္မတုိ႔အေနနဲ႔ ဒီကိစၥက က်န္းမာေရးရႈေထာင့္ကေရာ၊ လူမႈေရးရႈေထာင့္
ကေရာ၊ စီးပြားေရးရႈေထာင့္ကေရာ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွာ ျပန္လည္တင္ျပျပီးေတာ့ ဒါကို
ေဆြးေႏြးပါမည္။ ဦးေမာင္ေမာင္ေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ Area ႏွစ္ခုမွာ လိႈင္သာယာႏွင့္ မဂၤလာဒုံက ပိုအေရးၾကီး
တယ္လို႔

ေျပာသြားပါသည္။

တကယ္လ႔ိုမ်ားလိုအပ္တယ္၊

လုပ္ရမယ္ဆုိရင္

အလုပ္ရွင္မ်ားေျပာသြားသလုိပဲ

အခ်ိန္နည္းနည္းေတာ့ ယူရပါမည္။ May be they don’t take long time. လုပ္သင့္ရင္လည္း လုပ္ရပါမည္။
သု႔ေ
ိ သာ္လည္း ကြ်န္မတု႔ိ ၾကည့္တာက ထုိင္းမွာ Prayut အေနနဲ႔ State of Emergency ကို ေၾကညာမည္။
သိ႔ေ
ု ပမယ့္ Lockdown ကိုေတာ့ မလုပ္ေသးပါ။ ကြ်န္မေျပာခ်င္တာက Lock Down မလုပ္ပါဘူး။ ကြ်န္မလည္း
သတင္းေတြကို ေတာက္ေလွ်ာက္ၾကည့္ေနပါသည္။
ဘယ္ႏိုင္ငံေတြမွာ အလုပ္ရုံစက္ရုံ ဆက္ျပီးလည္ပတ္လို႔ ရလဲ၊ မရလဲ ဆုိတာကိုလည္း ၾကည့္ပါသည္။
ဒါကုိ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၾကတာပါ။ ဦးေမာင္ ေျပာတာကို ကြ်န္မအေနနဲ႔ ဆန္႔က်င္ျပီးေတာ့
ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံအေနအထားကို သိရင္ ပိတရင္ လည္း ပိတ္ရမွာျဖစ္ပါသည္။

CTUM AGS ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး မွတ္တမ္းေရးသည္။
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ဟုိတစ္ေန႔က ကြ်န္မအေနနဲ႔ Migrant team နဲ႔ စကားေျပာပါသည္။ Brain Stroming လည္း
လုပ္ပါသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ စက္ရုံအလုပ္ရုံမ်ားမပိတ္ေသးပါ။ သု႔ေ
ိ ပမယ့္လည္း လူေတြကို သူတ႔ုိ ျပန္လႊတ္
ေနပါသည္။ ကြ်န္မလည္း ၅၀၀၀၊ ၁၀၀၀၀ ျပန္လႊတ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါသည္။ ေတာ္ေတာ္ေလးလည္း စိုးရိမ္ပါ
သည္။

ျပန္လာတဲ့

ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားထဲကေန

အမ်ားၾကီး

သယ္လာႏုိင္တဲ့

အေျခအေန

ရွိပါတယ္

ကြ်န္မလည္း စိုးရိမ္ပါသည္။
အီတလီဆုိရင္ အခုမွ အခ်ိဳ႔ေသာ စက္ရုံအလုပ္ရုံေတြကို ပိတ္ဖ႔ို ေၾကညာ တာျဖစ္ပါသည္။ ဒါေပမယ့္
ပိတ္သြားတာကို မေတြ႔ရေသးပါ။ လိုအပ္ရင္ေတာ့ အလုပ္ရုံေတြ၊ စက္ရုံေတြကို ပိတ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္လည္း လုပ္ၾကရပါမည္။ သု႔ိေပမယ့္ ခုနက ကုိခင္ေမာင္ေအး ေျပာသလို အေၾကာင္း အရာေတြကိုလည္း
ရည္ညြန္းကိုးကာရမွာျဖစ္ပါသည္။ တကယ္လို႔မ်ား ပိတ္ခဲ့ရင္ ေနာက္ထပ္ ျပႆနာ တစ္ခုက ဘယ္သူေတြက
လစာေပးမွာလည္း အခုဆုိရင္ အလုပ္ရွင္ေတြက ေျပာပါသည္။ တကယ္ တမ္း ပိတ္ရဖိ႔အ
ု တြက္ဆုိရင္ လစာေပးဖို႔
လစာေတြကို တြက္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ လူ ၁၀၀၀ ရွိတဲ့ စက္ရုံမွာ လခက အနည္းဆုံး သိန္း ၂၀၀၀ ခန္႔ရွိပါသည္။
အနညး္ဆုံးအခေၾကးေငြနဲ႔ ေပးရင္ေတာင္မွ လူ(၁၀၀၀)ရွိတဲ့ စက္ရုံမွာလခက သိန္းတစ္ေထာင့္ေလးရာ ေက်ာ္ရွိပါ
သည္။
ဘာမွ အလုပ္မရွိဘဲ ေပးရမယ့္ ကိစၥမွာ ဘယ္သူမွ မေပးႏုိင္ ၾကပါ။
ဘာမွ ၀င္ေငြမရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ Stay Home အတြကw
္ ithout pay နဲ႔ လက္ခံေပးပါ။ ဒါက အလုပ္မရွတ
ိ ဲ့
သူေတြအတြက္ေျပာတာပါ။
အလုပ္ရွိတဲ့သူက်ေတာ့ သူ႔ဘာသာသူ ဆက္လုပ္သြားမွာပါ။ ဆက္လုပ္သြားေနတာေၾကာင့္ လစာကို
ဆက္ေပး ေနရမွာျဖစ္ပါသည္။ ဒီတာ၀န္ကုိ သူတ႔ုိ ယူၾကရမွာျဖစ္ပါသည္။
မေပးႏုိင္တဲ့သူ၊

ပိတ္မဲ့မယ္သူေတြကိုေတာ့

စဥ္းစားေပးဖို႔အတြက္ပါ။

ဖိ႔အ
ု တြက္ကို တြက္ၾကည့္ တဲ့အခါမွာ သူ႔စက္ရုံမွာ Order မရွိတာက

သူတ႔အ
ို ေနနဲ႔

ေလ်ာ္ေၾကးေပး

ေလ်ာ္ေၾကးေပးလိုက္ရတာနဲ႔ အတူတူ

ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ဒါကို အလုပ္ရွင္မ်ားက တင္ျပၾကတာ ျဖစ္ပါသည္။ မေသခ်ာတဲ့ အနာဂါတ္မွာ အနာဂါတ္ကို
မျမင္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ အေမရိကန္လိုႏုိင္ငံေတြမွာေတာင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔အနည္းဆုံး အခ်ိန္ (၆) လယူရ
မွာျဖစ္ပါသည္။
ကြ်န္မတုိအေနနဲ႔ က Supply Chain အလည္တည္တည့္ မွာ ရွိသည့္အတြက္ ကုန္ၾကမ္းမရတဲ့ ဟာကို
လည္း ေက်ာ္လႊားဆဲ၊ မေက်ာ္ႏုိင္ေသးပါဘူး။ ေက်ာ္ဆဲကာလမွာ ၀ယ္တဲ့သူက Orders ကို လုံး၀ အဆက္
ဖ်က္လိုက္ေတာ့ ကြ်န္မတုိ႔ အေနနဲ႔က အနာဂါတ္ကို မျမင္ရေတာ့တဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေနပါသည္။ ကြ်န္မတုိ႔ကို
အဓိက ၀ယ္သူေနတာက EU ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ပါသည္။
အနာဂါတ္ကို မျမင္တဲ့အခါမွာ ၃လ လား၊ ၄ လ လား ၊ ၆ လ လား မသိႏုိင္ေတာ့လုိ႔ အနည္းဆုံး
အခေၾကးေငြကို အျပည့္ေပးျပီးေတာ့ စက္ရုံပိတ္ထားမယ္ဆုိရင္ စက္ရုံကို ပိတ္လိုက္ျပီးေတာ့မွ

ေလ်ာ္ေၾကးေပး

လိုက္တာက ပိုေကာင္းပါသည္။ သု႔ေ
ိ ပမယ့္ စဥ္းစားၾကည့္တဲ့ အခါမွာ Orders မ်ား ျပန္ရခဲ့ရင္ဆုိတဲ့ အေတြးမိ်ဳးနဲ႔
သူတ႔လ
ို ုပ္ငန္းေတြကို ဆက္လုပ္ခ်င္တဲ့အေနအထားမိ်ဳးမွာ Flexibility ကို ေတာင္းေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အလုပ္သမားေတြက စားစရာမရွိဘူး၊ မေနႏုိင္ၾကဘူး ကြ်န္မတု႔ိ သေဘာေပါက္ပါသည္။
အလုပ္သမားေတြကို လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔အေနနဲ႔ဘယ္ေလာက္မ်ားပံံ့ပိုးေပးႏုိင္မလဲ၊
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ဥပေဒႏွင့္ လုပ္၍ မရပါကလည္း Execuctive Power ကို သုံးျပီးေတာ့ လုပ္ႏုိင္တာရွိရင္ လုပ္ေပးဖိ႔ပ
ု ါ။
အလုပ္သားေတြကို ဒီအတုိင္း မထားပါနဲ႔ အလုပ္ရွင္ကိုလည္း ဒီတာ၀န္ကို မထမ္းခိုင္းပါနဲ႔၊ အလုပ္ရွင္ေတြလည္း
ဒီတာ၀န္ကို

မထမ္းႏုိင္ေတာ့ပါဘူးး။

အကယ္၍မ်ား

ဧျပီလတစ္လကို

ပိတ္ရမယ္ဆုိပါက

တစ္ျပည္လုံးပဲ

ပိတ္မလား၊ လိႈင္သာယာပဲ ပိတ္မလား၊ မဂၤလာဒုံပဲပိတ္မလား အလုပ္ရွိတဲ့ စက္ရုံေတြမွာ အစုိးရ ပိတ္ဖ႔ို ေၾကညာ
လိုက္တယ္ဆုိရင္ ဒါက အလုပ္ရွင္ ေၾကာင့္ အလုပ္ပိတ္တာမဟုတ္ပါဘူး။
အဲဒါကို ကြ်န္မေျပာခ်င္တာပါ။ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ ကြ်န္မတုိ႔အတြက္ အမ်ားၾကီးထိခုိက္ပါသည္။
ဒီေန႔ကေတာ့ အေျဖ ၂ ခုကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ယူသြားရမွာျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခုက အနည္းဆုံး
အခေၾကးေငြ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္မတု႔ိ ေမလမွာ ကိန္းဂဏန္း မထြက္ႏိုင္ပါ။ အဲဒါကို ေလာေလာဆယ္မွာ Covid
ကိစၥက

ရွိေနေတာ့

ေမလမွာ

ကိန္းဂဏန္း

မထြက္ႏိုင္ပါဘူး။

ကြ်န္မတု႔ိကလည္း

လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္း

ဆက္သြားဖုိ႔ကို မေၾကာက္ပါဘူး။ ဆက္ေဆြးေႏြးမွာပါ။ သိ႔ေ
ု ပမယ့္ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ အသီးသီးကေန ကိန္းဂဏန္း
ထြက္ထားျပီး ကြ်န္မတု႔က
ိ
မထြက္ႏုိင္ေသးဘူး ျဖစ္ေနပါသည္။ ၉၀၀၀၀ ၊ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ေတြကို ၾကားေနရ
ပါသည္။ အဲဒိ ၉၀၀၀၊ ၁၀၀၀၀ ဆုိတာကိုလည္း မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီးက တင္ျပၾကပါသည္။ ဒီကိစၥသာ အျပင္ထြက္သြားရင္ အလုပ္ရွင္
ေတြအေနနဲ႔ တစ္ေသာင္းမ်ား ေပးရရင္ ၊၄၈၀၀ က်ပ္ေတာင္ အႏုိင္ႏိုင္ေပးေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ ၁၀၀၀၀ မ်ားေပးရရင္
စက္ရုံေတြ အမ်ားၾကီးျပဳတ္သြားမွာပါ။ အဲဒိ ေတာ့ Covid ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ ပိုဆုိးသြားပါသည္။ ၀န္ၾကီးဌာန
အေနနဲ႔ ဒါကို စဥ္းစားေပးေစခ်င္ပါသည္။ အလုပ္မားဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေတြအေနနဲ႔လည္း ဒါကို စဥ္းစားေပးေစခ်င္ပါသည္။
ဒီအေျဖတစ္ခုကို လိခ
ု ်င္ပါသည္။
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ Stay Home Leave ကိစၥျဖစ္ပါသည္။
အလုပ္ရွင္ဘက္က
က်န္လုပ္ငန္းမ်ား

unpaid

၀ပ္သြားပါသည္။

leave

အျဖစ္

ေပးႏုိင္ၾကေတာ့မွာ

လက္ခံပါသည္။
မဟုတ္ပါဘူးး။

စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမွလြဲ၍
စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းကေတာ့

အနည္းအက်ဥ္း ရွိေနပါေသးသည္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြမွာလဲ အလုပ္သမားေတြကို အျပည့္လုပ္ခိုင္းဖို႔က မလြယ္ကူပါ။
၅ ရက္ဆင္း၊ ၅ ရက္နား ပုံစံမိ်ဳးနဲ႔ လုပ္ျပီး ငါးရက္ နားတဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း လုပ္ခမေပးႏုိင္ပါဘူး။ ငါးရက္
လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေပးႏိုင္ပါသည္။
ဒါေၾကာင့္ Flexibility ကို အလုပ္ရွင္ေတြ ေတာင္းဆုိေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အလုပ္ရွိတဲ့သူက ဆက္လုပ္ပါ။ လုပ္ခေပးရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ အျပည့္ေပးနုိင္တဲ့သူမ်ား ေပးၾကပါ။
မေပးႏုိင္တဲ့သူမ်ားကို unpaid leave နဲ႔ ထားေပးဖို႔ ဒီေန႔ အဲဒါကို အေျဖ ထုတ္ေပးဖို႔ ေမတၱာ
ရပ္ခံခ်င္ပါသည္။
CTUM ေဒၚခုိင္ဇာေအာင္
ကြ်န္မကေတာ့ စိတ္ပူပန္တဲ့ အေနအထားကို ေဆြးေႏြးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ IWFM ဥကၠ႒ပါ။ ကြ်န္မတု႔ိ ဆီမွာ
အထည္ခ်ဳပ္၊ ဖိနပ္၊ လူသုံးကုန္ စက္ရုံမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ အဖြဲ႔၀င္ ၉၂ ဖြဲ႔ရွိျပီး အဖြဲ႔၀င္အင္အား (၂၀၀၀၀)
ေက်ာ္ရွိပါသည္။ CTUM ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္မတုိ႔ တင္ျပမွာ ကေတာ့
ရက္ပုိင္းအတြင္းမွာ အဖြဲ႔၀င္အတြင္းမွာ တင္ျပလာတဲ့ အခ်က္ကို ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါသည္။ စိုးရိမ္မႈ ကေတာ့
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အရင္တုန္းက ကုန္ၾကမ္းမရွိလို႕ ပိတ္မလားအေနအထားကေန တစ္ျခားကြာသြားျပီး အခုက အသက္အႏၱရာယ္ပါ
ထိခုိက္လာသည့္အတြက္ အရမ္းစိုးရိမ္ေနၾကပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္(၃)ဦး ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိသည္ဟု သိရရ
ွိ
ေၾကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကလည္း ေထာင္ႏွင့္ေသာင္းခ်ီျပီး ျပန္ဝင္လာ ေနၾကေၾကာင္း၊ သိန္းဂဏန္း
အထိျဖစ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးႏုိင္တဲ့ အေနအထားမ်ား လည္းမရွိေသးပါေၾကာင္း၊ ကၽြန္မတိ႕ု
သတင္းအရ လိႈင္သာယာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ျပန္ေရာက္လာျပီေနထိုင္ေနၾကပါေၾကာင္း၊ ဒိုက္ဦး ႏွင့္
သာယာဝတီမွာလည္းရွိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမဝတီ တြင္ ေရြေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား Quarantine အလုပ္ခံရတဲ့
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို လစာေပးတာ မေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားက အလုပ္မျပဳတ္ ေပမယ့္
ပိုက္ဆံဆံုးရံႈးမွာကို အေတာ္ေလးစိုး ရိမ္ေနၾကေၾကာင္း၊ လိႈင္သာယာအတြင္းမွ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ယခု
အခ်ိန္တြင္ အလုပ္ကို ေကာင္းစြာမလုပ္ႏုိင္ဘဲစိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးအတြက္ေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕
ေသာ

အလုပ္ရွင္ေတြ

အေနျဖင့္

စာထြက္မလားမထြက္ဘူးလားဆိုသည့္

အခ်က္ကို

စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း၊

အခ်ိဳ႕ေသာ စက္ရံုမ်ားမွာ လစာျဖင့္ အလုပ္ပိတ္လုိက္တယ္ဆိုတ့ဲစာမ်ားျဖင့္ ထြက္ရွိလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသျဖင့္
မိမိတုိ႕စက္ရံုအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႕ ျဖစ္မည္နည္းဆိုသည့္အခ်က္ကို စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း စတာကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္
အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ဘဲ ရွိေနၾကပါသည္။
သိ႕ုိ ေသာ္လည္း
အေနအထားမ်ိဳးလည္း

အလုပ္သမားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ
ရွိေနပါေၾကာင္း၊

အဲဒိအခ်ိန္တြင္

အေႂကြးမ်ားရွိေနၾကသည့္အတြက္

အလုပ္သမားမ်ားမွ

မျပန္ႏုိင္တဲ့

ေမးခြန္းမ်ားေမးလာပါေၾကာင္း၊

က်မတိ႕ု အေနျဖင့္လည္း ယခု ေဆြးေႏြးပြဲျပီးမွ ျပန္လည္တင္ျပေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ထိ႕ု ျပင္ စက္ရမ
ံု ်ား မပိတ္ဘူးဆိုလွ်င္လည္း ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမ်ား တကယ္ရမွာလားဟူ၍ အျငင္းပြားမႈ
မ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါတြင္ လူေလွ်ာ့ခ်င္လာၾကျပီး ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည့္အခါတြင္ Target မျပည့္၍ Warning
ထိုးရမယ့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း၊ ခုနက တင္ျပခဲ့ေသာ စိတ္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ယခုကဲ့သို႕ Target
တိုးေတာင္းၾကသည့္အခါတြင္ လုပ္အားမ်ားညစ္ထုတ္လာခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ တကယ္ပဲ မလုပ္ႏုိင္တာလား ဆိုတဲ့
အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ တစ္ခ်ိိဳ႕ေသာ အလုပ္သမားသမဂၢေတြ မွာ
အလုပ္ရွင္ေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆံုညိွႏႈိင္းျပီး စက္ရံုပိတ္ဖုိ႕ ၾကိဳးစားရမလားဆိုတဲ့ တင္ျပခ်က္ေတြ ရွိလာပါေၾကာင္း၊
ႏိုင္ငံအဆင့္အေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို မခ်ေပးလိုက္ႏုိင္ပါက တည္ျငိမ္မႈကို ထိခုိက္သြားေစႏုိင္ေၾကာင္း၊
ယခုအခ်ိန္အထိလည္း က်မတို႕အေနျဖင့္ ဘာေျပာရမယ္ဆိုတာကိုမသိရွိေသးသည့္အတြက္ အစည္းအေဝးကို
ေစာင့္ေနရပါေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။
သိ႕ု ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္လုပ္ငန္းခြင္ တည္ျငိမ္မႈရရွိရန္အတြက္ ရရွိေသာ သတင္းမ်ားကို ယခု
အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပျခင္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္
ဆက္ဆံေရးမ်ားထိခုိက္ေနတဲ့အတြက္ စက္ရံုမ်ားကို ပိတ္ေစခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ပိုးရွိေသာ လူနာထပ္

ေတြ႕မွာလား

ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုေၾကာင္္း က်မတို႕လုပ္ငန္းေတြအေနျဖင့္ အျမဲတမ္း ပိတ္ထား၍ မရႏုိင္
ေၾကာင္း ဒါေၾကာင့္ စက္ရံုးမ်ားမွာ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

MOHS မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စက္ရံုမ်ား လုိက္နာ

ရန္ ဆိုတဲ့အခ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မခုိင္ကေတာ့ စက္ရံုေတြ မွာလုပ္ေနေပမယ့္ စက္ရံုတုိင္းလုပ္ေနတာမဟုတ္ပါ ေၾကာင္း
အနည္းငယ္သာလုပ္ေနတာျဖစ္ေၾကာင္း၊
(၃) ေပအကြာတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကရန္ဆိုသည့္အခ်က္မွာမျဖစ္ေသးပါေၾကာင္း
ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းကိစၥ

မလုပ္ႏုိ္င္ေသးေၾကာင္း၊

သူမ်ားႏုိင္ငံေတြမွာ

မခုိင္

ေျပာသလို

သံုးရက္ဆင္း၊

သံုးရက္နား ပံုစံမ်ိဳး၊ အဆိုင္းခြဲျပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကေၾကာင္း၊ စက္ရံုကို အျမဲတမ္းပိတ္ ထားရန္မွာ လည္း

CTUM AGS ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး မွတ္တမ္းေရးသည္။
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မျဖစ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ယခုအစီအစဥ္ကို စီစဥ္ႏုိင္ဖို႕ အခ်ိန္လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း၊
အကယ္၍ ပိတ္ေပးမည္ဆိုပါက အလုပ္ရွင္အတြက္

ေကာင္းေကာင္း ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ အေနအထားမ်ိဳး

ျဖစ္ႏုိင္ပါေၾကာင္း၊
ဥပမာ (၃)ေပအကြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္အားကို
အျပည့္အဝရႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္လည္း ေရာဂါကာကြယ္ျပီးသားျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊
ကုန္ထုတ္ စြမ္းအားမွာလည္းေမွ်ာ္မွန္းသေလာ က္ရႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။
ထိုကဲ့သ႕ို မလုပ္ခဲ့ႏုိင္ပါက လုပ္အားတန္ဖိုးအျပည့္အဝမရရွိႏုိင္ေပ။ ပို္က္ဆံပံ့ပိုးမႈအေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္
မ်ားမွ

မေပးႏုိင္ေသာ

အေနအထားမ်ာကို

ေတြ႕ျမင္ရပါေၾကာင္း

လူမႈဖူလံုေရး၏

အေနအထားကိုလည္း

နားေထာင္ခ်င္လိုေၾကာင္း၊ ဘယ္လုိပံုစံမ်ိဳး စဥ္းစားထားတယ္ဆိုတာကို သိရွိလုိပါေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားေတြရဲ႕
လက္ရွိ အေျခအေနေတြမွာ ကုန္ၾကမ္းမရျခင္းမ်ား၊ ေအာ္ဒါမရျခင္းမ်ားကို နားလည္ခ့ဲပါသည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
နဲ႕ ယာယီ အလုပ္ပိတ္ရက္ျဖစ္ပါက ညိွႏႈိင္းလစာျဖင့္ နားရတာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လစာကို အျပည့္ေပးရန္ မဆိုလို
ေၾကာင္း၊ ညိႏႈိင္းလစာနဲ႕ နားရမည္ဆိုပါက ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဆိုသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြရွိပါေၾကာင္း အလုပ္ရွင္
က မတက္ႏုိင္သည့္အခါတြင္ လူမႈဖူလံုေရးက ဘယ္ေလာက္တက္ ႏိုင္မလဲ ဆိုသည့္အခ်က္ကို စဥ္းစားသင့္ပါ
ေၾကာင္း၊ မဟုတ္ပါက ဘယ္မွမေရာက္ပဲ အက်ိဳးမရွိျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဖို႕ လိုအပ္
ပါေၾကာင္း၊ အေျခခံစက္ရံုအဆင့္ေတြမွာ စက္ရံုအတြက္ ေအာ္ဒါမ်ား မရဘဲ ပိတ္ရမည့္အေနထားမ်ိဳးကို မသြားခ်င္
ေၾကာင္း၊ သမဂၢႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။
က်မအေနျဖင့္

ယခုတစ္လအတြင္းတြင္

ပညာေပးမ်ားလုပ္ထားပါေၾကာင္း၊

စက္ရံုမ်ားပိတ္သြားႏုိင္

ေၾကာင္း၊ လုပ္သားအင္အားလည္း ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ေၾကာင္း၊ စတဲ့အခ်က္ေတြကို ေျပာျပထားပါတယ္။ လုပ္သား
အင္အား

မေလ်ာ့ခ်ေစခ်င္ဘူးဆိုပါက

ဘယ္ေလာက္

အလုပ္သမားမ်ားဘက္မွ

ေပးႏုိင္မလဲဆိုတဲ့အခ်က္ကို

ညိွႏႈိင္းရန္အတြက္

ဘယ္ေလာက္ယူမွာလဲ
သမဂၢကို

အလုပ္ရွင္ဘက္က

အသိပညာေပးထားပါတယ္။

အလုပ္ရွင္ကို လည္းထုိနည္းအတုိင္းေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေျပလည္ခ်င္မွ ေျပလည္ပါလိမ့္မယ္။ အလုပ္ရွင္
တစ္ေယာက္ တင္ျပခ်က္ရ ဒီလိုမရဘူးဆိုျပီး ကၽြန္မတို႕ အလုပ္သမားအေၾကာင္းကို က်မတုိ႕မွာ သိရွိပါေၾကာင္း၊
ၾကိဳးစား ၾကည့္ေစလိုပါေၾကာင္း၊ က်မတိ႕ု အဖြဲဝင္မ်ားျဖစ္တယ္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္မတုိ႕အား ဖိတ္ေခၚေစလိုေၾကာင္း
ပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

UMFCCI မွ ေဒၚခုိင္ခုိင္ႏြယ္
က်မအေနနဲ႕ မခုိ္င္ဇာေျပာသလို အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုေတြမွာ အဲဒိလိုျဖစ္ေနသလားဆိုတာကို လုိက္ၾကည့္
ခဲ့ပါေၾကာင္း၊

စက္ရံုတုိင္းမၾကည့္ႏုိင္ေပမယ့္

စက္ရံုတို္င္းေတာ့

တြန္းအားေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊

ယမန္ေန႕တြင္

အသင္းခ်ဳပ္၌ HR အုပ္စုႏွစ္ခုကို ေခၚယူသင္တန္းေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သင္တန္းေပးထားသူမ်ား အမွနလ
္ ုပ္ေဆာင္မႈ
ရွိမရွိကိုလည္း

ျပန္လည္စစ္ေဆးပါေၾကာင္း၊

ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္ေနပါေၾကာင္း၊

လူမႈဖူလံုေရးမွာလည္း

ဆက္တုိက္လုပ္ရွားမႈေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ က်န္သည္စက္ရံုမ်ားကို မသိရွိေပမယ့္ အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံုမ်ား
အေနျဖင့္ စက္တလံးႏွင့္ တစ္လံုးအၾကား (၄) ေပအကြာထားရွိျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိ႕ု ျပင္ ဖိနပ္စက္ရံုၾကီးမ်ား မွာလည္း
ထိုကဲ့သို႕ ထားရွိထားေၾကာင္း၊ သိ႕ု ေသာ္ ထမင္းစားခ်ိန္တြင္ ၃ ေပအကြာတြင္ မထားရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထိုေနရာမွ
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ကူးႏိုင္ေၾကာင္း၊ CTUM မွ မခုိင္ဇာ ေရာ MICS မွ ကိုယ္ရဲ႕အလုပ္သမားေတြကို သပိတ္မေမွာက္ဖုိ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္
လုပ္ထားတာကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္းအတြ က္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္ းေျပာၾ ကားပါသည္။
သိ႕ု ေပမယ့္ ယခုအေျခအေနတြင္ စက္ရံုတစ္ရံုမွ ေတာင္းဆိုမႈွရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ CTUM ႏွင့္ MICS အဖြဲ႕ဝင္
လည္း မဟုတ္ပဲ ဒီရက္အတြင္းမွာ ေတာင္းဆိုမႈ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရက္မွန္ေၾကး သံုးေသာင္းက်ပ္တိုးေပးရန္
အလုပ္သမားေတြ လုပ္ႏုိင္တဲ့ စံခ်ိန္ကိုပဲေတာင္းရန္ Gate Pass ကို တစ္လကို ၁၀ နာရီ ေငြေၾကးမျဖတ္ပဲ ေပးရန္
လုပ္သက္ ေၾကးကို တစ္ေန႕လွ်င္ ၅၀၀၀ ျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀၀၀၀ သံုးႏွစ္လွ်င္ ၂၅၀၀၀ ေလးႏွစ္လွ်င္ ၃၅၀၀၀
ကၽြမ္းက်င္ ေၾကး A ကို ၇၀၀၀၀ ႏွင့္ B ကို ၆၅၀၀၀ C ကို ၅၀၀၀၀ ႏွင့္ အျခားေသာ Section မ်ားမွ ၄၀၀၀၀ ႏွင့္
EC စာခ်ဳပ္ မွာ ဖယ္ရီ မေပးဘူးဟု သေဘာတူထားေသာ္လည္း ဖယ္ရီကားစီစဥ္ေပးရန္ အကယ္၍ စီစဥ္ေပး
ႏုိင္ပါက ဖယ္ရီ ခ ၃၀၀၀၀ ေပးရန္ သၾကၤန္ပိတ္ရက္တြင္ Bonus ေပးရန္ အလုပ္ရွင္ေတြႏွင့္ စကားကို
မေျပာခ်င္ေတာ့ေၾကာင္းေျပာလာၾကသည္။
သမဂၢေတြအေနနဲ႕ အစိုးရဘက္က လုပ္လ႕ို ရမရ မသိေပမယ့္၊ ဒီလိုအရာမ်ားကို မလုပ္ဖို႕အတြက္ေတာ့
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ လုပ္ေပးဖို႕ေကာင္းပါေၾကာင္း၊ ဒီလိုမ်ိဳးသာလုပ္ရင္ ပိုျပီးေတာ့ စက္ရံုပိတ္သိမ္းႏုိ င္ပါ
ေၾကာင္း၊ အလုပ္ရွင္က ကၽြန္မထံသို႕ ဖုန္းဆက္လာေသာအခါတြင္ က်မအေနျဖင့္ အေျဖစကားျပန္ေပးႏိ္ုင္ ေအာင္
ေျပာႏုိင္ျခင္းမရွိလို႕ ကူညီေပးပါရန္ ေမတၱာရ႔ပ္ခံပါေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
UMFCCI မွ ဦးထြန္းထြန္း
ဦးေမာင္တို႕မွ

စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိေနသလို

ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနျဖင့္လည္း

စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနပါေၾကာင္း၊

စျဖစ္ကတည္းက စိုးရိမ္ခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ဦးေမာင္တို႕ အဆိုျပဳခဲ့ေသာ စက္ရံုမ်ားကို Lock Down လုပ္ဖ႕ို ကိစၥမ်ား မွာ
ဒီေရာဂါရဲ႕ Nature က သာမာန္ျပည္သူေတြၾကားတြင္ သာမာန္အားျဖင့္ ကူးဆက္ႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ စက္မႈဇုန္
အတြင္းမွာရွိေသာ

သာမာန္ျပည္သူလူထုေတြကို

ဘယ္လိုစဥ္းစားထားသလဲဆိုသည့္အခ်က္ကို

သိရွိလုိပါ

ေၾကာင္း၊ MOHS ရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ အေျခအေနဆိုးလာလို႕ အခ်ိိဳ႕ေသာ ေနရာေတြကို လုပ္သင့္္လုပ္ထုိက္
ေၾကာင္းဆိုလာရင္ေတာင္ စက္ရအ
ံု လုပ္ရံုမပါဘဲ ထိုေဒသမွာရွိေသာ ျပည္သူလူထုေတြ အိမ္ထဲကေန မထြက္ဖ႕ို
လုပ္မယ္လို႕ ထင္ပါေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ဦးေဆာင္၍ စက္ရံုအလုပ္ရံုကို ပိတ္လိုက္ရံုမွ်ျဖင့္ အေထာက္
အကူျပဳႏုိင္မည္ဟု မထင္ပါေၾကာင္း၊ ဘယ္နည္းလမ္းဟာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မယ္ဆိုတာကို စဥ္းစားဖို႕ လိုအပ္ပါ
ေၾကာင္း၊

ၾကိဳတင္သတိေပးခ်က္မ်ားကို

အေထာက္အကူမျပဳဘူးလို႕
ေျပာေပမယ့္

ထပ္ခါထပ္ခါလုပ္ခဲ့လို႕

ထင္ျမင္သံုးသပ္မိပါေၾကာင္း၊

တကယ္ျပန္မျပန္ကို

ေစာင့္ၾကည့္ရန္မွာ

စက္ရံုအလုပ္ရံုခ်ည္းပဲ

အလုပ္သမားမ်ားကို
မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊

ပိတ္ခဲ့ရင္ေတာင္မွ

ေနရပ္ေဒသသို႕

မျပန္ရဘူး

စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနၾကသည့္အတုိင္း

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္မွာမူ ဘယ္ေလာက္ထိ Capacity ရွိသလဲဆိုတဲ့ ေနရာကို စဥ္းစားဖို႕
လုိအပ္ပါေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
AFFM IUF မွ ဦးဇာနည္ေသြး
ခနေလာက္ စက္ရံုေတြကို အနားေပးဖို႕ ကၽြန္ေတာ္တ႕ို အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားက တင္ျပေနတာျဖစ္
ေၾကာင္း၊ မိမိမွာ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႕မနက္တြင္ ရပ္ကြက္ထဲမွာ ေျပာေနၾကျခင္းမွာ
လမ္းအဝင္အထြက္မ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူမယ္ေျပာေနၾကေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႕ အဝင္အထြက္မ်ား ကို
ခနထိမ္းထားျပီးေတာ့ ေနလိုေၾကာင္း၊ အားလံုးဟာ ယခုလိုေျပာၾကားေနျခင္းမွာ မည္သူမွ ေစာ္ကားေျပာဆို
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ျခင္းမဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္တြင္အကယ္၍ မ်ားျဖစ္ပြားလာခဲ့ပါက ဘာတစ္ခုမွ စီစဥ္ထားႏုိင္ျခင္းမ်ိဳးမရွိ
ေၾကာင္း၊ အမွန္ကိုေျပာၾကားေနပါေၾကာင္း၊ သံသယလူနာကို ယေန႕အထိ ဘယ္မွာထားရွိမယ္ဆိုတာကို စီမံထား
ရွိမႈမရွိေသးေၾကာင္း၊ ႏုင
ိ ္ငံေတာ္ အစိုးရက မည္ကဲ့သို႕ စီစဥ္ထားသည္ကို သိရွိရပါလွ်င္ တစ္မ်ိဳး စဥ္းစားေပး
ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သ႕ို စီစဥ္ထားမႈမ်ားကို မသိရွိရဘူးဆိုရင္ စိုးရိမ္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသအလိုက္ လုိအပ္ခ်က္အရ
ျဖတ္ေတာက္ထားမယ္ဆိုတဲ့ စီမံခ်က္မ်ားထားရွိထားမယ္ဆိုရင္ တစ္မ်ိဳးစဥ္းစားႏုိင္ပါေၾကာင္း၊

ေငြေၾကးအရ

ေထာက္ပံ့မႈကိုဘယ္လိုေပးမလဲဆိုတဲ့ အရာမွာ အလုပ္ရွင္က ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ကို ေထာက္ပံ့ေပးျပီး က်န္တဲ့
ရာခုိင္ႏႈန္းကို ဘယ္လိုေပးမလဲဆိုတာကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေစလိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။
UMFCCI မွ ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္
အရင္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေထာက္ပံ့ေပးမယ္လို႕ အလုပ္ရွင္မ်ားက ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း အဲဒိအခ်ိန္အခါနဲ႕
အခုအခ်ိန္အခါ လံုးဝမတူေတာ့ပါေၾကာင္း အဲဒိတုန္းက Order Cancellation ဘာမွ မရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ကုန္ၾကမ္း
ပ်က္လက္မႈကိစၥပဲရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယေန႕အခ်ိန္အခါအရဆိုလွ်င္ ေျပာင္းလဲလာႏုိင္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့
ပါသည္။
UMFCCI ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာ ဦးခင္ေမာင္ေအး
ကူးစက္မႈႏႈန္းက
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ

ျမန္ပါသည္။

သို႔ေသာ္

ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုေက်ာ္ၿပီးေတာ့လႊမ္းမိုးဖို႔

ေသဆုံးႏႈန္းကို

ၾကည့္ရပါမည္။

မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔လည္း

ယူဆပါသည္။

စက္ရုံမပိတ္ေသးဘူးဆိုတာကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္က ပိတ္သိမ္းဆို ပိတ္သိမ္းေပးပါမည္။ မပိတ္သိမ္းေသးႏိုင္တ့ဲ
စက္ရုံကလည္း ဥပေဒအေနအထားအရ ၿငင္းဆန္လုိ႔ လည္းမရပါဘူး။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ဒီမွာထိုင္ေနတ့ဲ လူႀကီးမင္း

မ်ား ေဆးနယ္ပယ္ထဲ (Medical Field )ထဲမွာ ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ ဝင္လုပ္ေနတ့ဲလူ အသုံးျပဳေနတ့ဲသူမ်ား
ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ေလာက္ပါပါသလဲ ဆုိတာကို ျပန္ၾကည့္ဖ႔လ
ို ိုပါမည္။ ဒီနယ္ပယ္ထဲမွာ လုပ္ေနတဲ့ လူေတြရဲ႔
အျမင္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔လိုအပ္ပါမည္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ Preventive အေနနဲ႔

ကာကြယ္ေစာင့္

ေရွာက္ဖ႔ို ေနရာေတြအမ်ားႀကီးျပဳလုပ္ထားတာကို လူဦးေရ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္တဲ့ ေနရာေတြ ရွိတယ္
လိ႔ု သိထားပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုအေနျဖင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ႏွင့္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား (ျပည္ပမွ ျပန္လာသူ
ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို သိထားပါတယ္) ဒီေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေရနီၿမိဳ႕မွာ လူ ၁၀၀ ၊ လူ ၈၀
ဝင္လာတ့ဲေန႔မွာ

ခ်က္ခ်င္းေစာင့္

ၾကည့္မႈေတြ

လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။

အ့ဲလူေတြအတြက္

ကုန္က်စရိတ္ကို

ကြ်န္ေတာ္ဆီမွာ လာေတာင္းေနလို႔ ေခါင္းကိုက္ေနတ့ဲ အေနအထားျဖစ္ပါသည္။
နံပါတ္ (၁) အေနျဖင့္ စဥ္းစား တာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လက္ရွိအလုပ္သမားမ်ား၏ အေနအထားအရ
အမ်ားႀကီးမစိုးရိမ္ဖို႔လည္း တိုက္တြန္း လိုပါသည္။
Death Rates က ၀.၄ % ျဖစ္တ့ဲ အေန အထားျဖစ္ပါတယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သာမန္ အျခားေရာဂါထက္
အမ်ားႀကီးကြာျခားတ့ဲ အေနအထား ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တ႔ႏ
ို ိုင္ငံမွာ တကယ္လို႔ ဒီေရာဂါျဖစ္ခ့ဲရင္ေတာင္
အျခားႏိုင္ငံေတြရဲ႔ Death Rate ကို ေက်ာ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး ကြ်န္ေတာ္တ႔ႏ
ို ိုင္ငံမွာနည္းမွာျဖစ္ပါသည္။ ဘာလို႔
ဒီလိုေျပာရလည္းဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႔ လူဦးေရ အေနအထားကို ၾကည့္ရင္ အသက္အရြယ္ၾကီးတဲ့သူ အမ်ားႀကီး

CTUM AGS ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး မွတ္တမ္းေရးသည္။
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မရွိပါဘူး ေရာဂါျဖစ္တဲ့ လူဦးေရအရ ၾကည့္ရင္လည္း အသက္ (၄၀) ေက်ာ္ေတြ မ်ားပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔
အီတလီမွာေသတယ္ဆုိတာာက အသက္(၈၀)ေက်ာ္ ေတြျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္လာရင္လည္း တခါတည္း သူတ႕ို က
(၁) လနီးပါး ျဖစ္ပါသည္။ နဂုိကတည္းက အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေသတ့ဲအထိကို ေအာက္ဆီ
ဂ်င္ပိုက္တပ္ေပးထားတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာက အသက္ (၄၀) ေက်ာ္ေတြမ်ားတ့ဲအတြက္ က်န္းမာေရး
နယ္ပယ္မွာ အကုန္လုံးက ႀကိဳးစားၿပီး ေတာ့လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ က်န္းမာေရးနယ္ပယ္ထဲ မွာမရွိတ့ဲ ဆရာဝန္
မ်ားကိုလည္း ေစတနာ ကူညီသူမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔

ျပန္ေခၚထားပါသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး

ဒါေတြကို အားလုံးဝိုင္းလုပ္ ေဆာင္ေပးဖိ႔ျု ဖစ္ပါသည္။ ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေ တာ္ထပ္ေျပာလိုတာက က်န္းမာေရး
နယ္ပယ္မွ ညႊန္ၾကားသူေတြကို ေက်ာ္ၿပီးေတာ့ မလုပ္ဖ႔ို ေျပာလိုပါသည္။
UMFCCI ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚက်င္ေအး
က်မ

တခ်က္ေလာက္ေျပာခ်င္ပါသည္။

လူေတြက

စက္ရုံေတြကိုပဲၾကည့္ၾကသည္။

လမ္းေတြမွာ

က်ဴးေက်ာ္တဲေတြ က်န္းမာေရးအရ အ့ဲလူေတြ ေသာင္းေက်ာ္ရွိပါသည္။ အ့ဲဘက္ကေနျဖစ္ရင္ ဘယ္လိုတာဝန္ယူ
ေျဖရွင္းၾကမလဲ သိခ်င္ပါသည္။ လႈိင္သာယာတၿမိဳ႕လုံးဆိုရင္ ေသာင္းခ်ီရွိပါသည္။ အ့ဲမွာေတြလည္း က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မူ ဘာမွမရွိတဲ့ အေနအထားျဖစ္ေနပါသည္။
UMFCCI ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဦးခင္ေမာင္ေအး
က်ေတာ္တ႔ို

ရန္ကုန္က

စက္ရုံေတြပိတ္လိုက္ရင္

နယ္ျပန္သြားမည္။

အ့ဲလိုနယ္ျပန္သြားရင္လည္း

ရန္ကုန္က ျပန္လာတ့ဲလူေတြကို တျခားနယ္ေတြကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ရပါမည္။ ရန္ကုန္မွာ စုေနရင္
ဒီလက
ုိ ုိ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ရတာ ပိုအဆင္ေျပသက္သာပါမည္။ ဒီလူေတြသာ နယ္အသီးသီး ျပန္သြားရင္
လူတစ္သန္းေက်ာ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ဖို႔ ပိုခက္ခဲသြားပါမည္။ ဒါေတြအားလုံးကို စုၿပီး ေတာ့ေျဖရွင္းဖို႔လည္း
လိုပါမည္။ ႏိုင္ငံျခားကျပန္လာတာလို႔ စက္ရုံပိတ္လို႔ အိမ္ျပန္သြားရင္လည္း ျပန္မလာပါနဲ႔လ႔ို ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ကို
တားလိ႔ုရမလဲ။ ရြာေတြမွာအကုန္လုံး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ေကြ်းထားပါလို႔ ဘယ္သူေျပာမွာတုန္း စဥ္းစားတာကို
ေျပာတာပါ။ က်န္းမာေရးနယ္ပယ္ေရာ ျပည္သူလူထုပါ လိုက္နာဖို႔ေျပာလိုတာပါ။
Hotel and Tourism လုပ္ငန္းက႑မွ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေထြး
ကြ်န္ေတာ္တို႔က ခရီိးသြားလုပ္ငန္းမွာေဆာင္ရြက္ေနတ့ဲဝန္ထမ္းေတြလည္း

ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံးမွာလည္း

အမ်ားႀကီးရွိပါသည္။ အခုလက္ရွိလည္း ဝန္ထမ္းေတြတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တႏိုင္ငံ
တည္းမဟုတ္ဘဲ တကမၻာလုံးရဲ႕ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕မႈလည္း ျဖစ္ပါသည္။ မေန႔က က်ေေတာ္ခရီးသြားလုပ္ငန္း
အေနျဖင့္ ရုံးလုပ္ငန္းလုပ္ေနတ့ဲသူေတြ ဟုိတယ္ေတြ ခရီးသြားလုပ္ေနတ့ဲ သူေတြကိုေတာ့ အဖြဲ႔ခြဲၿပီး Work from
Home အစီစဥ္ျဖင့္ စတင္ျပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
ေနာက္တခုအေနျဖင့္ ဟိုတယ္ဝန္ထမ္းေတြ အသီးသီးရဲ႕ အလုပ္သမား အလုပ္ရွင္သတ္မွတ္ထားတ့ဲ
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား အခုခ်ိန္က က်န္းမာေရးအေနအထားနဲ႔ တားဆီးလိ႔ု မရႏိုင္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ က်ေတာ္တ႔က
ို
သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြကို ၈ နာရီအျပည့္မဟုတ္ဘဲ ဒီေန႔ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ Check in ဝင္ပါသလဲ ဘယ္ႏွခန္း
ရွိပါသလဲ ဧည့္သည္ေတြဝင္တ့ဲအေပၚမူတည္ၿပီး ဝန္ထမ္းေတြကို ျပဳလုပ္ခိုင္းရပါသည္။ ဒါကေတာ့ က်ေတာ္
အႀကံေပးတာပါ

စက္ရုံေတြအေနျဖင့္လည္း

CTUM AGS ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး မွတ္တမ္းေရးသည္။

လုပ္ငန္းရွင္ေတြ

အေနနဲ႕အျပန္အလွန္

ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။
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အလုပ္ရွင္ကလည္း ဝန္ထမ္းေတြ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ စဥ္းစားေပးသင့္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းေတြအေနျဖင့္လည္း
ငါ့အလုပ္ရွင္အဆင္ေျပေအာင္

ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္မလဲ

ဆိုတာကို

စဥ္းစားေပးေစလိုပါသည္။

က်ေတာ္တို႔

လုပ္ငန္းအေနအထားေတြေတာ့ မတူပါဘူး။ က်ေနာ္တ႔ို ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာဆိုရင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ေတြက
လြန္ခ့ဲတ့ဲ (၁) လ ေက်ာ္ကတည္းက ခံစားေနခဲ့ ရတာျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္အၾကံျပဳခ်င္ေတာ့ အလုပ္ရွင္ေရာ
အလုပ္သမားေရာ ေတာင္းဆိုမႈေတြ အစား အျပန္အလွန္ ညႈိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လို႔ အႀကံျပဳခ်င္ပါသည္။
လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္ေအး
ကြ်န္ေတာ္သည္
အလုပ္သမားေတြၾကား
အ့ဲဒိအစားဘယ္လိုေတြ

လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔က

ျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္ေပၚေနမႈေတြကုိ

အလုပ္သမားေတြအေနျဖင့္

လုပ္ေပးရမလဲ

စဥ္းစားေနရတ့ဲ

အခုျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ

ေရာဂါေၾကာင့္

အလုပ္ရွင္နဲ႔

လူမႈဖူလုံေရးေပးလို႔မရဘူးလား။

အေနအထားေတြပါ။

ဒါေတြနဲ႔

ပါတ္သက္ျပီးေတာ့

ေတာက္ေလွ်ာက္ က်ေတာ္ တိ႔အ
ု ေနနဲ႔ ဥပေဒက ဘာေတြေပးႏိုင္မလဲ၊ အ့ဲအစား ဥပေဒကုိ ေက်ာ္ၿပီးေတာ့
ဘာလုပ္ေပးႏိုင္မလဲ အစရွိသျဖင့္ စဥ္းစားသံုးသပ္ၾကပါသည္။
ေခ်းေငြကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မည္ကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို စဥ္းစားထားပါသည္။
လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔လည္း အစည္းအေဝးမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ ကုသေရးကိုလည္း က႑အလိုက္ဖြဲ႔
စည္းထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတြင္ ကုသေရ ဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအဖြဲ႔၊ အလုပ္သမားေရးရာ
က႑ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႔ အ့ဲလိုမ်ိဳး အဖြဲ႔ေတြဖြဲ႔ထားပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ လူမႈဖူလံုေရး အဖြဲ႕၀င္
မ်ား

ပါ၀င္ၾကပါသည္။

ထိခုိက္နစ္နာသူေတြကို

ဘယ္လိုမ်ဳိးေတြ

လုပ္ေဆာင္ေပးမလဲဆိုတာ

အေသးစိတ္

ေဆာင္ရြက္ မူေတြ လုပ္ေဆာင္မလဲဆိုတာေတြ စီစဥ္ထား ပါသည္။
သက္ဆိုင္ရာက႑ႀကီး (၄)ခုမွာလည္း လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔ေတြပါဝင္ပါမည္။ က်ေတာ္တ႔ရ
ို ဲ႔ လူမူဖူလုံေရး
စုေဆာင္းရံပုံေငြေတြ၊ အႏွစ္ႏွစ္အလလ စုေဆာင္းထားတ့ဲ ရံပုံေငြေတြ ရွိတယ္ဆိုတာကို တင္ျပပါခဲ့ပါသည္။
ဘယ္ေနရာမွာသုံးပါ ဘယ္္ေနရာမွာ မသုံးပါနဲ႔

လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို မိ္မိတို႔ဌာနအတြက္ ဥပေဒ ေတြမွာပါရွိပါသည္။

လူမူဖူလုံေရးအဖြဲ႔အေနနဲ႔အကုန္လုံးအိတ္သြန္ဖာေမွာက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ အဓိက က်ေနာ္တို႔အေနျဖင့္
ဥပေဒထက္ေဘာင္ေက်ာ္တ့ဲ ကိစၥေတြ ေျဖေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္မူေတြ ရွိလာတယ္ဆိုရင္လည္းဝန္ႀကီးကို တင္ျပၿပီး
ေဆာင္ရြက္ သြားပါမည္။
အားလုံးအက်ပ္အတည္းေတြၾကားထဲ မွာေျဖရွင္းလို႔မရတ့ဲ

စက္ရုံေတြ ျပႆနာျဖစ္တ့ဲအခ်ိန္မွာ လူမူ

ဖူလုံေရး အေနနဲ႔ ဒီေငြေတြကို စိုက္ထုတ္လို႔မရဘူးလား ေမးလာတာေတြရွိပါသည္။
ဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားတာ မွန္ပါသည္။
သု႔ေ
ိ သာ္ေငြေၾကးေခါင္းစဥ္အေနနဲ႔ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကိုသုံးစြဲခြင့္ေပး

ထားတဲ့အထဲမွာအဲဒီေခါင္းစဥ္အတြက္မ

ပါ၀င္ပါ။
မိမိတို႕အေနျဖင့္လည္း ေပးထားသည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္၍လုပ္လို႔မရပါ။
ဥပေဒကို ေဘာင္ေက်ာ္၍ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားရွိခဲ့လွ်င္ ဝန္ႀကီးကုိတင္ျပၿပီး သက္ဆုိင္ရာ
ခြင့္ျပဳလု႔ရ
ိ သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုတင္ျပေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ယခုအေျခသည့္ အၾကပ္အတည္း တြင္ ေျဖရွင္းေနရသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
 စက္ရုံ (၂) ရုံ ျပသာနာျဖစ္လွ်င္ ေငြေၾကးမစိုက္ထုတ္ႏုိင္ဘူးလား ဆုိသည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဌာနဆုိင္ရာျဖစ္သည့္ အတြက္
CTUM AGS ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး မွတ္တမ္းေရးသည္။

ေငြေၾကးထုတ္သုံးသင့္သည့္

ေခါင္းစဥ္မ်ဳိး
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မရွိလွ်င္ အဆင္မေျပေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲမ်ား
ကို တင္ျပၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
 အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ ေပးသည္ကို ရပ္ဆုိင္း၍ မရဘူးလား ေမးသည့္အတြက္ေၾကာင့္
အရင္က စဥ္စားခ်က္ေတြ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ သြားသည့္အတြက္
ေလာေလာဆယ္မွာ ရပ္ဆုိင္းမႈ ျပဳလုပ္၍မရေၾကာင္း၊
 လူမႈဖူလုံေရးအေနျဖင့္

လြတ္လပ္သည့္

အက်ဳိးခံစားခြင့္ကို

ေပးခြင့္မရွိသည့္အတြက္

မေပး

ေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးအက်ဳိးခံစားခြင့္ကို (၆ လမွ ၁ ႏွစ္) အထိ
ေပးမည္ဟုရွိထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၆ လ

ထည့္ဝင္ေၾကး မရွိလွ်င္ (၆၀) ရာခုိင္ႏႈန္းကို

ေပးမည္ဆိုပါက quarantine ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေၾကာင္း၊ ဥပမာ အားျဖင့္ စက္ရုံတစ္ရုံတြင္
အလုပသ
္ မား (၂၀၀) သိ႔ုမဟုတ္ (၃၀၀) ကို quarantine လုပ္ရမည္ဆုိလွ်င္ လႈမႈဖူလုံေရး
အေနျဖင့္ (၆၀) ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေပးရမည္ဟု

ေရးဆြဲထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း

ေဆာင္ရြက္ေပး

သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္လာလွ်င္ေဆးခန္း၊ ေဆးရုံႏွင့္ Awareness ေတြကို ဘယ္လိုမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္
သြားမည္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ က်န္းမာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ စနစ္သစ္ကုိ

ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္

ဒုတိယတရားရုံးခ်ဳပ္ ဦးတင္ကုိကိုအား တာ၀န္ ေပးထားေၾကာင္း၊ ထုိသ႔ေ
ုိ သာ awareness
ကိုသာ ေစာင္းေပးၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္ တာသန္ေပးထားပါေၾကာင္း၊ စက္ရုံေတြဆီသြားေရာက္ခဲ့
ေၾကာင္း၊ TOT ေပးခဲ့ေၾကာင္း အစရွိသည္တ႔ုိကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ Stay Home Leave
without pay ကိစၥရပ္တြင္ အလုပ္ရွင္၊ အစုိးရဘက္မွ မေပးႏုိင္ဘူးလားဆုိသည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္
တြင္ လူမႈဖူလုံေရးမပါသည့္ issue ေတြကို ေပးလု႔ိ မရႏုိင္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမား အလုပ္ရွင္
မ်ား၏ လူမႈဖူလုံေရး ေငြေၾကးကို မေပ်ာက္မပ်က္ေအာင္

ထိန္းသိမ္း ေပးထားသည့္အတြက္

ဥပေဒႏွင့္အညီ သုံးစြဲေပးရေၾကာင္း၊ ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္၍လည္း ဘယ္ေနရာကေန ပါဝင္ကူညီ
ႏုိင္မလဲ ဆုိသည္ကိုလည္း စဥ္းစားေၾကာင္း၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွလည္း
နားလည္ ေပးေစလုိေၾကာင္း၊

ထည့္ဝင္ေၾကးကိုလည္း ထည့္ေပးလိုက္ၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္ကို

အတူတူသြား မည္ကို စဥ္စားထား ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
UMFCCI ေဒၚခုိင္ခုိင္ႏြယ္
(Wages) လုပ္အားခကို လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔မွ လုပ္ေပးပါေျပာသည္မွာ အလုပ္ရွင္အတြက္

ေျပာသည္

မဟုတ္ပါ။ အလုပ္သမား (၂) ရာခုိင္ႏႈန္း အလုပ္ရွင္ (၃) ရာခုိင္ႏႈန္းပါေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားမွ အလုပ္
ထြက္သည့္ အခ်ိနက
္ ာလ၊ အလုပ္လက္မဲ့ကာလတြင္ လူမႈဖူလုံေရးေၾကးကိုထည့၀
္ င္ေပးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ဆုိသည္ကို
အလုပ္သမားမ်ားမွ ေျပာၾကသည့္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေျပာေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ရွငဘ
္ က္မွ
ေတာင္းဆုိျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထုိအတြက္ အမိန႔ေ
္ ၾကာ္ျငာစာတြင္ ကင္းလြတ္ျခင္း (Waive) မဟုတ္ဘဲ (၃)
လဆိုင္းငံ့ထားျပီးမွ ျပန္ေပးရမည္ဆုိသည္မွာ မလြယ္ကူေၾကာင္း၊ လူမႈဖူလုံေရးအေနျဖင့္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္
မ်ား၏ ထည့္ဝင္ေၾကးေငြကို ထိန္းသိမ္းထားသည့္အတြက္ အခုလုိမ်ဳိးျဖစ္ ေနေၾကာင္း၊ ေငြထုတ္ေပးဖု႕ိ ေျပာသည္
မွာ ေခ်းေငြအျဖစ္သာျဖစ္ၿပီး ျပန္ဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိေငြကို အလုပ္သမားလခ ေပးရန္ အတြက္သုံးစြဲျခင္း
အတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ လူမႈဖူလုံေရးထည့္ဝင္ေၾကးေငြ ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း ျပန္ခံစား
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ရသည္မွာ

နည္းပါးေၾကာင္း၊

ကၽြန္မအေနျဖင့္

တရုတလ
္ ုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို

စိုက္ထုတ္

ေပးႏိုင္ပါသလားဟု

လုိက္ေမးပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ဘယ္သူမွ စုိက္မေပးႏုိင္ေၾကာင္းျပန္လည္ ေျပာၾကား ခ်က္မ်ား ရွိေနၾကပါသည္။

လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္ေအး
Quarantine လုပ္သည့္ကာလတြင္ အလုပ္သမားအတြက္ လုပ္ခ၏ (၆၀) ရာခုိင္ႏႈန္းကို က်ခံရန္
လူမႈဖူလုံေရးက ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

UMFCCI ေဒါက္တာ ဦးခင္ေမာင္ေအး
ႏုိင္ငံေတာ္မွ

ခ်မွတ္လိုက္တာက

လူမႈဖူလုံေရးရုံးမွ

ေခ်းေငြေတြကုိ

ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း

ပုိက္ဆံကို ဘယ္လိုေခ်းရမလဲ၊ ဘယ္သူေတြက ဘယ္လိုရမလဲဆုိသည့္ ျပသာနာရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အေန
အထားမွာ မေသခ်ာေသးသည့္ အခ်ိန္အခါျဖစ္၍

ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို Business Plan လုပ္ေပးရန္လုိေၾကာင္း၊

သိ႔ေ
ု သာ္ ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္ရမည္ကိုလည္း ေျပာျပေစလုိေၾကာင္း၊ အဲ့လိုလုပ္မယ့္အစား ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ၊ (၆၀)
မွာတစ္ၾကိမ္ျဖစ္သည့္

ကမာၻ႕ကပ္ဆိုးၾကီးမွာ

Social Security ကို ရဲရဲတင္းတင္း မထုတ္သုံးဘူးဆုိလွ်င္

ဒီတသက္ဘယ္ေတာ့မွ သံုးလိ႔ရ
ု မွာမဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ေနာင္လာမယ့္ ဝင္ေငြန႔ဲ ထြက္ေငြ အတြက္ အမွတ္
တစ္မွတ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေငြေတြကိုလည္း ရဲရဲတင္းတင္းသံုးစြဲရန္ လုိေၾကာင္း၊ လႈမႈဖူလုံေရးမွ တုိက္ရိုက္
ထည့္ဝင္ေၾကးသြင္းထားသည့္ သူမ်ားကို တုိက္ရုိက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားပါသည္။

CTUM လက္ေထာက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး
ကြ်န္မတိ႔ုအေနျဖင့္ အေျဖကနည္းနည္း နီးစပ္ လာျပီလ႔ျို မင္ပါေၾကာင္း၊ quarantine လုပ္သည့္အခ်ိန္မွာ
လူမႈဖူလံုေရးမွ

လစာရဲ႕

(၆၀)

ရာခိုင္ႏႈန္းရမည္။

quarantine

လုပ္ရန္

သင့္မသင့္ကို

(MOHS)

မွ

(Recommadation) ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမႈဖူလုံေရး ဥပေဒအရ Medical Leave ကုိ ယူသည့္အခါတြင္
လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔မွ လစာ၏ (၆၀) ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေပးရျပီး က်န္ရွိေနသည့္

(၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ

အလုပ္ရွင္မွ

ရခဲ့ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားေတြမ်ားမွ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ quarantine အလုပ္ခံရသည့္အတြက္ အလုပ္ရွင္ေတြရဲ႕
ထည့္ဝင္ရမည့္ (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို လူမႈဖူလုံေရး ဥပေဒႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားရွိ/မရွိ သိခ်င္ေၾကာင္း၊
အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ Thailand၊ (UK) ၊ Australia, တု႔တ
ိ ြင္ (SSB Funding) ထုတ္သံုးလာေၾကာင္း၊ (DG)
ၾကီး၏

တင္ျပခ်က္အရ

အစိုးရလည္း

ေနာက္တစ္ဆင့္ကို

ထပ္ျပီးေတာ့

စဥ္းစားေနတယ္လို႔

ၾကားသိရတဲ့

အတြက္ေၾကာင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔လည္း တင္ျပခ်င္ပါသည္။ (SSB Funding) ကေနျပီးေတာ့ဒါကို စဥ္းစားေပးရန္
ထပ္မံ၍ တင္ျပခ်င္ေၾကာင္း၊
ကြ်န္မတိ႔ုရဲ႕ရန္ပံုေငြေတြကို

စနစ္တက်

ထိန္းသိမ္းရတာျဖစ္ပါသည္။

Quarantine

ကာလတြင္

တြက္ခ်က္ခ ေတြရွိပါသည္။ စုစုေပါင္းမွာ ဘယ္ေလာက္ကုန္ႏုိင္မလဲဆိုတဲ့ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈေတြရွိပါတယ္။
ထိ႔အ
ု ျပင္ ကြ်န္မတို႔ စဥ္းရမွာ ဘာတစ္ခုရွိသလဲဆိုရင္ နံပါတ္ (၁) (Risk) တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဒီ (Risk) ေတြကို
(Recovery) ျပန္ရမယ္ဆိုရင္ ကာလဘယ္ေလာက္ၾကာမွာလဲ၊ ဘယ္လိုမ်ိဳးေက်ာ္ျဖတ္ရမလဲ၊ ပံုမွန္ေနမေကာင္း
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ျဖစ္ေနတဲ့ သူေတြ၊ မီးဖြားေနတဲ့သူေတြ၊

နာမက်န္းျဖစ္ျပီး ေသဆံုးေနတဲ့သူေတြ ေတြရွိပါသည္။ ဒီတစ္ခုထဲမွာ

(Management) လုပ္တဲ့အခါမွာ အကုန္လံုးအေပၚမွာ ခ်ံဳ႕ၾကည့္ျပီးေျပာရမွာ ျဖစ္ပါသည္။

လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဆရာမ တစ္ဦး
ကြ်န္မတု႔ိလူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔ ရန္ပုံေငြက က်န္းမာေရးအက်ိဳးခံစားခြင့္အတြက္ရယ္၊ ဒီလိုလုပ္အားခေတြ
အတြက္ရယ္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔၊ အလုပ္သမားေတြ က်န္းမာေရး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာဖို႔ လုပ္ေပးရမယ့္ ေငြေတြကို
လည္း ထိန္းသိမ္းထားေပးဖို႔လိုပါသည္။ အာမခံလုပ္သားေတြ က်န္းမာေရး၊ ေနထုိင္ မေကာင္းျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ ၊
ေဆးကုသဖို႔၊ ျပန္လည္က်န္းမာလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔အတြက္ကို သုံးရမယ့္ ေငြေတြကိုလည္း ထိန္းသိမ္း
ထားေပးဖို႔လိုအပ္ပါသည္။
CTUM လက္ေထာက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး
ကြ်န္မတိ႔ုအခုတင္ျပခ်င္တာက လူမႈဖူလံုေရးဖြဲ႕အေနနဲ႕ (DG ၾကီး) တိ႔အ
ု ေနနဲ႔ သတၱိရွိရွိရဲရဲဝံ့ဝံ့ လုပ္ပါ။
ေျမျပင္အေျခအေနမွာ လုပ္ရွင္ေတြကလည္းရွင္းျပေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္သမားေတြ ဘက္ျခမ္း ကလည္း
ဒီလဆ
ုိ ုံးျဖတ္ခဲ့တယ္ဆုိရင္ (SSB) အေပၚမွာ ဒီအခ်ိန္မွာ ကဘယ္သူမွ အျပစ္တင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အားလံုး
ပူးေပါင္းရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ေျခမွာရွိတဲ့ ထည့္ဝင္ထားတဲ့ အာမခံအလုပ္သမားေတြကို ရွင္းျပေပးဖို႔
ကို ကြ်န္မတို႔ ကတိခံပါသည္။ ဒါကိုလည္းကြ်န္မတို႔ အတတ္ႏုိင္ဆံုးၾကိဳးစားမည္ျဖစ္ပါသည္။
AFFM-IUF ဦးဇာနည္ေသြး
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔ကို အျပစ္ေျပာဖို႔မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္လုိမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေပး
လု႔ိ ရမလဲဆိုတာကို လုပ္ေပးခ်င္လုိ႔ပါ။ သိေစခ်င္လို႔ပါဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
UMFCCI ေဒၚခိုင္ခုိင္ႏြယ္
ကြ်န္မ (Request) ေတာင္းဆုိမႈ အဓိက လုပ္ခဲ့မွာ (၂) ခုရွိပါသည္။ အခုကြ်န္မတို႔ (ေမလ) မွာေတာ့
ေသခ်ာပါသည္။ အဲ့ဒီခ်ိန္မွာ ကြ်န္မတို႔သည္ (၄၈၀၀) နဲ႔သေဘာတူတယ္မေပးခ်င္လို႔မဟုတ္ဘူး၊ မေပးႏုိင္တဲ့သူ
ေတြရွိတယ္၊ ေပးရမွာလာ မေရးရမွာ လာမသိႏုိင္ေသး တဲ့သူေတြရွိတယ္။ ေပးႏုိင္တဲ့သူက (၅) ရက္လုပ္ရင္ (၅)
ရက္ေပမယ္ ၊ (၅) ရက္မလုပ္ရင္ (၅) ရက္မေပးဘူးအဲ့လုိသြားခ်င္ပါသည္။
အလုပ္ရုံ ႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးညြန႔၀
္ င္း
အမ်ားသူျပည္အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားတဲ့ကိစၥ ဘယ္လုိရွိပါသလဲ၊ ဒါနဲဲ႔ပတ္သက္သတ္ျပီးေတာ့ အစိုးရ အေနနဲ႔
အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္ကုိ အစားထုိးပိတ္ရက္၊

(၃) ရက္၊ (၄) ရက္ေတြ လုပ္ေပးလာတာ ရွိပါသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အနားယူလ႔ရ
ို ေအာင္ လုပ္ေပးတာျဖစ္သည့္အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကေတာ့ MOLIP က လုပ္တာမဟုတ္ပါ။
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအဖြဲ႔က ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ MOLIP ၏ အၾကံဥာဏ္ကိုလည္းေတာင္းခံခဲ့ျခင္းမရွိပါ။
ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္

အလုပ္ရွင္မ်ားအေနနဲ႔

CTUM AGS ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး မွတ္တမ္းေရးသည္။

အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားလို႔

နစ္နာမႈေတြ

ရွိရပါတယ္ဆုိပါက
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မည္မွ်အထိ နစ္နာမႈရွိသည္ ဆုိသည္ကို အခ်က္အလက္ႏွင့္တကြ (Evidence Based Information) လုပ္ပါ။
အစိုးရကို တင္ျပပါလိ႔ု ေျပာခ်င္ပါသည္။
Stay Home Leave အတြက္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ခြင့္ရက္၊ အလုပ္ပိတ္ရက္ ဥပေဒမွာ
လုံး၀မပါရွိပါ။
ဒီကိစၥသည္ အေၾကာင္းအရာ အသစ္ျဖစ္ပါသည္။
လက္ရွိတြင္ Stay Home Leave ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ ဥပေဒကို ေမ့ထား
လိုက္ပါ။ အေၾကာင္းအရာအသစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ အသစ္အတုိင္းစဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါသည္။
၁။ အေၾကာင္းအရာ အသစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒၾကမ္း အေနနဲ႔ တင္သြင္းဖို႔
စဥ္းစားရန္ နည္းလမ္း တစ္ခုရွိပါသည္။ သိ႔ု
၂။ မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအဖြဲ႔ရဲ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ သီးျခားလုပ္ဖို႔ စဥ္းစားရန္ နည္းလမ္း
တစ္ခုရွိပါသည္။
လုပ္သားအင္အားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ယာယီအလုပ္ပိတ္ျခင္း၊ အျပီးပိတ္ျခင္း (၃) မိ်ဳးမွာ အျပီးပိတ္တာက ရွင္း
ပါသည္။

အလုပ္သမားရရန္ရွိသည့္

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို

အားလုံးရွင္းေပးျပီး

အလုပ္သမားနဲ႔

လုံး၀ကုိ

အဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျပီးပိတ္တြင္ Reemployment အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ အပ္
ေပးျခင္းဆုိတာ လုံး၀မရွိပါ။ ယာယီပိတ္ျခင္းတြင္မူ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အလုပ္ျပန္လည္ လည္ပတ္မည္ ျဖစ္သည့္
အတြက္ အလုပ္သမားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိပါသည္။
Stay

Home Leave နဲ႔ပါတ္သက္၍ မည္သည့္လုပ္ငန္းက႑မ်ားကို မည္သည့္ပုံစံ၊ အေျခအေနမိ်ဳးနဲ႔

ေပးမလဲဆိုတာကို စဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါသည္။ ကာလအပိုင္းအျခား စဥ္းစားရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။
 Without Pay ကေတာ့ လုံး၀မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
 Full Pay or Partial Pay သာျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္
အေရးၾကီးပါသည္။

ေပးရမယ့္သူနဲ႔

ရရမယ့္သူၾကားမွာ

ညွိနိႈင္းေဆြးေႏြးမႈကပိုအေရးၾကီးပါသည္။

အစုိးရအေနျဖင့္အေျခအေနအားလုံးကိုမသိႏုိင္ပါ။ မူ၀ါဒကိသ
ု ာလွ်င္ေမာင္းႏွင္ ေပးႏုိင္ပါ သည္။
MICS- အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏွင္းေအာင္
Stay Home Leave without pay ႏွင့္ ပါတ္သက္လွ်င္ ေျမျပင္အေျခအေနအရ လက္ခံ၍မရေၾကာင္း၊
အဆိုျပဳခ်င္သည္မွာ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာအျပည့္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ဘယ္သူကေပးမွာလဲဆုိတာကို ေဆြးေႏြး
ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္၊ အစိုးရႏွင့္ အလုပ္ရွင္ ပူးေပါင္းျခင္းအားျဖင့္ အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာ
ေပးရန္ကိစၥကို ယခုအစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးေပးရန္ တင္ျပခ်င္ပါသည္။
CTUM လက္ေထာက္အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚၿဖိဳးစႏၵာစိုး
CTUM ၏ မႈဝါဒမွာ Stay Home Leave ကို Without Pay အခေၾကးေငြမရဘဲ လုပ္ဖုိ႔ဆုိတာက လက္ခံ၍
မရေၾကာင္း၊

ရာခုိင္ႏႈန္းအေနျဖင့္

အစိုးရႏွင့္

အလုပ္ရွင္ဘက္မွ

မည့္သည့္ရာခုိင္ႏႈန္းယူမည္ဆုိသည္ကို

စဥ္စားေပးေစခ်င္ေၾကာင္း၊ လူမႈဖူလုံေရးတြင္ Informal Sector အတြက္ကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ေသးသည့္
အတြက္ေၾကာင့္ လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ မဆုိင္ေသးေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ အထူးေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ထား

CTUM AGS ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး မွတ္တမ္းေရးသည္။
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သည့္အတြက္ေၾကာင့္

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္

လူမ၀
ႈ န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္

ျပန္လည္ေနရာခ်

ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနကိုတင္ျပေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊ လူကယ္ျပန္တြင္ ေခါင္းစဥ္ (၈) မ်ဳိးျဖင့္

ေဆာင္ရြက္ ေန

ေၾကာင္း၊ ေနရာတစ္ခုခုကို quarantine ျပဳလုပ္မည္ဆုိလွ်င္ လူကယ္ျပန္တြင္ရွိသည့္ funding မွ Informal
Sector အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တစ္ခုခုစဥ္စားေပးရန္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ တင္ျပေပးေစလုိ
ေၾကာင္း၊

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္

အလုပ္သမားရရန္ရွိသည့္

အခြင့္အေရးရူေထာင့္မွ

စဥ္စားတာမဟုတ္ဘဲ

တုိင္းျပည္ တည္ၿငိမ္မႈ ရူေထာင့္မွာ စဥ္စားေၾကာင္း၊ လုယက္မႈေတြျဖစ္လာႏုိင္သည့္အတြက္ စားဝတ္ေနေရး
ေျပလည္သူမ်ား၊ မေျပလည္သူမ်ားတြင္ လုံျခံဳမႈရွိလာႏုိင္မည္မဟုတ္သည့္အတြက္ ထုိအေျခအေန မ်ားကိုလည္း
ထည့္သြင္းစဥ္စားရန္လိုေၾကာင္းတင္ျပပါသည္။
Minumum Wage (အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ) ႏွင့္ပါတ္သက္၍ အခ်ိန္အကန္႔ အသတ္ရွိသည့္အတြက္
ယခုအစည္းအေဝးတြင္ မတင္ျပေတာ့ပါဘူး၊ အႏွစ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မေသခ်ာေသးေသာ္လည္း ေျပာႏုိင္သည္မွာ
quarantine ကို လူမႈဖူလုံေရးမွ ေျဖေလ်ာ့ၿပီးစဥ္းစားေပးႏုိင္ေအာင္၊ လစာ၏ (၆၀) ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍
လုပ္ေပးရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္အခ်က္တစ္ခုသာ ရေသးေၾကာင္း၊ စက္ရုံ အလုပ္သမားမ်ား ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကသည့္
April လကုန္အထိ စက္ရုံမ်ားကို Lock Down ကိစၥကို ယခုခ်ိန္ထိ အေျဖမရရွိေသးသည့္အတြက္ အလုပ္သမား
မ်ားကို မည္သို႔ ျပန္လည္သတင္းပို႔ရမည္ကို မသိေၾကာင္း၊ ထုိကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ဘယ္လို ဆက္ၿပီးစဥ္စား
ဆုံးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္မည္ကို သိခ်င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

CTUM အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ ေဒၚခုိင္ဇာေအာင္္
လက္ရွိတြင္

အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း၊

ေရာဂါပိုးျဖစ္ေနသူ

(၃)

ဦးေတြ႕ရွိထားသည့္အတြက္

လႈိင္သာယာညွိႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕တြင္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ရမည့္အေရးႀကီးသည့္အမႈမ်ားမွ အပ မညွိႏႈိင္

း

ေတာ့

ေၾကာင္း၊ မညွိႏႈိင္းေတာ့သည္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ စက္ရုံပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ လုပ္သားအင္အား ေလ်ာ့ခ်ျခင္း
အျငင္းပြားမႈမ်ားကို မေျဖရွင္းေတာ့ေၾကာင္း၊ မေျဖရွင္းသည္မွာ မသင့္ေတာ္သည့္အတြက္ အစီအစဥ္ တစ္ခုကို
လုပ္ေဆာင္ရန္လုိေၾကာင္း၊ စက္ရုံမ်ား အၿပီးပိတ္သည္ကို မေျပာလုိပါ သိ႔ေ
ု သာ္ ယာယီပိတ္သလုိလုိ အၿပီးပိတ္
သလုိလုိ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ စိစစ္ေပးပါရန္၊ လုပ္သားအင္ေလ်ာ့ခ်မႈႏွင့္ပါတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ပြား
လာႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ၾကိဳတင္တြက္ဆမိေၾကာင္း၊ သိ႔ေ
ု သာ္ ေလ်ာ့ခ်မႈသည္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ ေလ်ာ့ခ်ရန္
လိုေၾကာင္း၊ WCC ျဖင့္ ေဆြးေႏြးရန္ လုိေၾကာင္း၊ အလုပ္ရွင္ကို ေမးျမန္းေသာ္လည္း မေျပာျပပါ၊ စာကပ္ထားမွသာ
သိရေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းရွိ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုသာ Target ထား၍ အလုပ္ထုတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ
သည္မွာ

သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို

ၿဖိဳခြဲရာေရာက္ပါသည့္အတြက္

ထုိကိစၥကို

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

လိုေၾကာင္း၊

ေျမျပင္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အမႈကိစၥမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ခုံသမာဓိေကာင္စက
ီ ို သြားလွ်င္
အခ်ိန္ၾကာသည္၊ စက္ရုံမ်ားမွ အလုပ္ျပန္ဖြင့္လွ်င္ အလုပ္ထုတ္လုိက္သည့္ သူမ်ားကို အလုပ္ျပန္လည္ေခၚရန္
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန္ အလုပ္သမားမ်ားမွ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားရွိလာသည္။ အလုပ္ရွင္သည္ အမွန္တကယ္လုိအပ္သျဖင့္
အလုပ္ထုတ္လွ်င္ ျပန္မေခၚႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိေၾကာင္း၊ သမဂၢမ်ားကို ၿပိဳကြဲေအာင္ ရည္ရြယ္၍ လုပ္ေဆာင္
ေနသည္ကုိ

ျမင္ရပါသည္။

အလုပ္ရွင္ဘက္မွ

ထိုသုိ႔

မဟုတ္ဘူးဆုိလွ်င္

စက္ရုံျပန္လည္ဖြင့္သည့္အခါ

အလုပ္ထုတ္လုိက္သည့္ လုပ္သားမ်ားကို ျပန္လည္ေခၚ ဆုိမည္ကိုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန္လိုေၾကာင္း၊ ထုိအခါတြင္
အမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ လြယ္ကူသည္ ့အတြက္ထုိနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေျပာခ်င္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိျဖစ္
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ေနသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ လမ္းညြန္ခ်က္တစ္ခု လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ေရွ႕တြင္ အျငင္းပြား
မႈမ်ားျဖစ္ေပၚ လာမည့္အတြက္ကို တားဆီးႏုိင္မည့္ လမ္းညြန္ခ်က္တစ္ခုကို ဥပေဒတြင္ ရွိၿပီးသားျဖစ္သည့္
အတြက္ ထုတ္ေပး ေစလိုေၾကာင္း၊
လမ္းညြန္ခ်က္ထုတ္ေပးေစလုိသည့္အခ်က္မွာ (၁)

လုပ္သားအင္အားေလ်ာ့ခ်ရန္၊

စက္ရုံပိတ္သိမ္းရန္

လိုအပ္သည္တြင္

စက္ရုံရွိ

အလုပ္သမား

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား လုပ္ငန္းခြင္ညွိႏႈိင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ႀကိဳတင္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္။
(၂) လုပ္သားအင္အား ေလ်ာ့ခ်ရန္လုိအပ္ပါက ေလ်ာ့ခ်မည့္ဦးေရကို စိစစ္ရာတြင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္။
(၃) အၿပီးပိတ္သိမ္းမည္ဆုိပါက သက္ဆုိင္ရာ ဦးစီးဌာန၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ
လုိင္စင္ ထုတ္ေပးသည့္ဌာနမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးရန္။
ကၽြန္မတို႔ ဒီအေရွ႕မွာ အျငင္းပြါးမႈေတြ ဆက္လက္ျပီးျဖစ္ေပၚလာမႈကို ကၽြန္မတို႔ ဒါကိုတားဆီးဖို႔အတြက္
လမ္းညႊန္ခ်က္ေလး ထုတ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဥပေဒမွာလဲ ရွိျပီးသားပါ ျဖစ္ေစခ်င္တာေတာ့
နံပါတ္ (၁) အေနနဲ႔ လုပ္သားအင္အားေလ်ာ့ခ်ရန္ စက္ရုံပိတ္သိမ္းရန္လိုအပ္သည့္ အခါ စက္ရုံရွိ
အလုပ္သမားကိုယ္စားမ်ားမွာ လုပ္ငန္းခြင္ ညိႈႏႈိင္းေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၾကိဳတင္ညိႈႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ ဆိုသည္
ကို ထုတ္ျပန္ေပးေစခ်င္ပါသည္။
ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ လုပ္သားအင္အား ေလ်ာ့ခ်ရန္လုိအပ္ပါက ေလ်ာ့ခ်မည့္ ဦးေရကို စီစစ္ရာတြင္
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္

အညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ဆိုတာမ်ိဳးကို

ကၽြန္မတို႔

လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းက်ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ခုနက ေျပာတဲ့ ထြက္လိုတဲ့သူ လုပ္သက္နည္းတဲ့သူ စသည္ျဖင့္ ဒီနည္း
ဥပေဒ အတိုင္းလုပ္ဖို႔ လမ္းညြန္ခ်က္ေပးေစခ်င္ပါသည္။
ေနာက္တခုကေတာ့ ကၽြန္မတို႔ အျပီးပိတ္သိမ္းျဖစ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနမ်ား လုပ္ငန္း
လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အေၾကာင္းၾကားဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ ကၽြန္မတို႔ ခုဆို လူမႈဖူလုံေရးက လည္း
စက္ရုံပိတ္သိမ္းမယ္ဆို

သိဖ႔ိုလိုေနတယ္။

MIC

တျခားဌာနေတြမွာလည္း

သိဖ႔လ
ို ုိပါတယ္

ဒါေၾကာင့္မို႔

အေၾကာင္းၾကားေပးတဲ့စာေတြကို တခါးတည္း တြဲတင္ဖ႔ဆ
ို ိုတာကို ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ ေပးဖိ႔ျု ဖစ္ပါသည္။
ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ကၽြန္မတို႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္းမလုပ္တဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြေၾကာင့္မို႔ ျဖစ္ပြါး
လာတဲ့

အမႈကိစၥမ်ားကို

ညိႈႏႈိင္းျဖန္ေျဖေရးမလုပ္ခင္မွာ

ကၽြန္မတို႔

မလုပ္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့

ယာယီမွတ္တမ္း

တင္ထားဖို႔ အလုပ္ေတာ့ဘူးဆိုတာ ျဖစ္လာတယ္ အဲကာလမွာ ကၽြန္မတို႔က ဒါကဘာလဲဆိုေတာ့ အလုပ္သမား
ေတြ အလုပ္ျပန္လိုခ်င္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ညိႈႏႈိင္းတဲ့ အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္ ဒါေပမဲ့ ခုညိႈႏႈိင္းျဖန္းေျဖေရးကေန
ျပီးေတာ့ အဲအလုပ္ကို မလုပ္ေတာ့ဘူးလို႔ဆိုတယ္ အလုပ္သမားက ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေစာင့္ေနရတာျဖစ္သြားပါျပီ
အဲဒါကၽြန္မတို႔က အက်ိဳးစီးပြါးအရ ခုံသမာဓိကုိ သြားရမဲ့ ကိစၥျဖစ္ေနပါတယ္ အဲေတာ့ ကၽြန္မတို႔က ဒီကာလ
မွာေတာ့ ခ်ိဳးေဖာက္မႈက ဘာေတြ႕ရမလဲဆိုေတာ့ WCC မွာလဲ မညိႈႏႈိင္းခဲ့ဘူး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ အညီ
မလုပ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ အျငင္းပြါးမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒႏွင့္ အညီ ျပီးေတာ့ ESD Law အလုပ္အကိုင္ႏွင့္
ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒႏွင့္ အညီ အလုပ္ရွင္ကို အလုပ္သမားက အေရးယူဖုိ႔ တင္ျပလာတဲ့အခါမွာ
ဒီဥပေဒအရ အေရးယူသြားဖို႔ဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ ထည့္သြင္းသြားဖို႔လိုပါသည္။
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ေနာက္ဆုံးတခ်က္ကေတာ့
မညီပဲနဲ႔

လုပ္သားအင္အားေလ်ာ့ခ်တဲ့

လုပ္သားအင္အားေလ်ာ့ခ်တဲ့လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို

ေခ်းေငြမွ

ေခ်းေပးဖိ႔ုမသင့့္ပါေၾကာင္း

ဒီလိုလုပ္ငန္းရွင္ေတြ

Covid-19

ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ပါဝင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း

ဒီနည္းလမ္းမမွန္ပဲနဲ႔

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႕

ေခ်းေငြအပါအဝင္

မည္သည့္ရန္ပုံေငြမွ

ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိသည့္

ထုတ္ျပန္ေပးေစခ်င္ပါသည္။

အခြန္မ်ား

ကၽြန္မတို႔

ကိုလည္း

အျငင္းပြါးမႈနဲ႔

ပတ္သက္တဲ့အခ်က္ကို စာနဲ႔ တရားဝင္ေရးထားတာကို ကၽြန္မတို႔ ျပီးရင္ေပးခဲ့ပါ့မယ္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္
မခိုင္ဇာေျပာသည့္

လိႈင္သာယာမွ

အျငင္းပြါးမႈမ်ား

ျဖစ္ေနတဲ့

ကိစၥရပ္ေတြ

ကိုျမိဳ႕နယ္အေနထားနဲ႔

ျဖစ္ေနေၾကာင္း ျမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမႈးမွ တင္ျပလာတာရွိပါသည္။ တင္ျပတဲ့ဟာကို ဝန္ၾကီးဌာနမွာ ေဆြးေႏြးျပီးမွ
ညိႇႏႈိင္းမယ္။ ဒီကိစၥက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးအဖြဲ႕ ေအာက္မွာျဖစ္ေနျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ
အဖဲြ႕က ဘယ္လိုအၾကံျပဳမလဲဆိုတာ မသိေသးဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ လူစုလူေဝးနဲ႔ မလုပ္ရဘူး ဟု လမ္းညႊန္ခ်က္
ထုတ္ထားသည္။ သူတ႔အ
ို ေနနဲ႔ လူစုလူေဝး လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရကို တင္ထား
ရေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာဦးစီးမႈးတင္ျပထားတာေတြရွိပါသည္။ ဝန္ၾကီးကေတာ့ ဒါအၾကံျပဳတယ္ ပိတ္လ႔မ
ုိ ရဘူး
တပတ္တြင္ (၂) ရက္သ႔မ
ုိ ဟုတ္ (၃) ရက္သတ္မွတ္ျပီးေျဖရွင္းဖိုလိုတယ္ဆုိတာကို ေျပာထားပါသည္။
UMFCCI ေဒၚခုိင္ခုိင္ႏြယ္
ကၽြန္မေျပာခဲ့တာက အလုပ္ဒီပတ္မယ္ဆုိပါစို႔။ Quantine ရထားတဲ့ စက္ရုံေတြက လူေတြျပန္ခန္႔မယ္။
သူတ႔က
ို ို ဒီလုပ္သက္လဲ ဆက္ေပးမယ္။ ျပီးေတာ့ ဒီအရင္က လစာအတုိင္းပဲ ျပန္ေပးမယ္ ေျပာခဲ့ပါသည္။ သု႔ိေသာ္
Stay Home Leave ေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘာမွ လုပ္အားခမေပးႏုိင္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ stay home leave ကို unpaid
leave လိ႔ု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။
UMFCCI ေဒါက္တာ ဦးခင္ေမာင္ေအး
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယာယီပိတ္လို႔ ဆိုရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခဏနားတဲ့ အခ်ိန္မွာ without pay နဲ႔ သူတို႔ ခု
အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံေတြပိတ္တယ္၊ လူေလ်ာ့တယ္၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျပီးရင္ေတာ့ အဲဒိအလုပ္သမားကုိ ျပန္မခန္႔
ႏုိင္ပါဘူး။ အဲဒိအလုပ္သမားက ျပန္ခန္႔ေစခ်င္တယ္ဆုိရင္ လုပ္သက္ေလ်ာ္ေၾကးယူသြားတာေတြကို ကြ်န္ေတာ္
တု႔က
ိ ို ျပန္ေပးပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္က ျပန္ခန္႔ေပးပါမယ္ ဟု ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
CTUM အလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒၚခိုင္ဇာေအာင္
ကၽြန္မ ရွင္းလင္းခ်က္ေလးေျပာခ်င္လို႔ပါ။ ကၽြန္မတို႔က အဲလို လုပ္သက္ေတြ ျပန္ဆက္ဖို႔လဲ ေျပာတာ
မဟုတ္ပါဘူး။ အခု အဓိက တင္ျပခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က တန္းလန္းျဖစ္ေနတဲ႔ အမႈေတြကို ျပီးေစခ်င္တယ္။
မလိုအပ္ပဲနဲ႔ ၾကာေနတာျဖစ္တယ္ မလိုအပ္ပဲနဲ႔ ခုံသမာဓိတက္သြားတဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္ အဲေတာ့ သူပိတ္တာလဲ၊
ပိတ္သြားျပီး ယာယီပိတ္တယ္ပဲေျပာေျပာ၊ အျပီးပိတ္တယ္ပဲေျပာေျပာ၊ သူတ႔က
ုိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျပီး ပိတ္လိုက္
တယ္။ အဲမွာ ကၽြန္မတို႔က ယာယီပိတ္တယ္ဆိုရင္ ျပန္ဖြင့္ရန္ ျပန္ခန္႔ပါလို႔ အခ်က္တခ်က္ပါတယ္။ အဲေတာ့
ျပန္ဖြင့္ရင္ေတာ့ ျပန္ခန္႔ပါလို႔ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္ပါရင္ case ကျပီးသြားျပီ။ အဲမွာ စက္ရုံကလည္း ဘယ္ခ်ိန္
ျပန္ဖြင့္မယ္ မသိေသးဘူး။ ခုလုပ္သားကို ေလ်ာ့လိုက္ရင္ ဘယ္ေတာ့မွ လုပ္သားျပန္ျပီးျဖည့္ျပီးလုပ္ႏိုင္မလဲ
CTUM AGS ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး မွတ္တမ္းေရးသည္။
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မသိဘူး။ အဲဒီလုပ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ဒီလူေတြကို ဦးစားေပး ခန္႔ပါမည္ဆိုတာကို ဘယ္လိုသေဘာတူညီခ်က္ေလး
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လုိက္ႏိုင္ရင္ အလုပ္သမားေတြက ေက်နပ္သြား တဲ့ case ေတြ ကၽြန္မအမ်ားၾကီးေတြ႕ေနရတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ မလုိအပ္ပဲနဲ႔ ၾကာေနတာမျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။ ခုံသမာဓိကိုလည္း မတက္ေစခ်င္ပါဘူး ဒါမိ႔ု ကၽြန္မတို႔
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ေအာင္ ဝိုင္းျပီးေတာ့ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ အစိုရလဲ လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးလုိက္ရင္ အမႈေတြက
ေျပလည္သြားမယ္လို႔ ကၽြန္မက တင္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။
UMFCCI ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္
ကိုခင္ေမာင္ေအးတင္ျပသည့္

ယာယီပိတ္သိမ္းျခင္းမွာ

တခ်ိဳ႕လဲ

ေလ်ာ္ေၾကးေပးလုိက္တယ္

လု႕ိ ပါ

ပါတယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးလိုက္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီအလုပ္သမားကို ကိုယ္က ျပန္ခန္႔ႏိုင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။
ေလ်ာ္ေၾကးမေပးပဲနဲ႕ အနိမ႔ဆ
္ ုံး တလေလာက္ေစာင့္ပါ ႏွစ္လေလာက္ေစာင့္ပါ၊ စက္ရုံအေနနဲ႔ အလုပ္သမားထုကို
ျပန္ခန္႔ခ်င္တယ္။

မပိတ္လဲ

မပိတ္ခ်င္ဘူး၊

အဲဒီလိုအခ်ိန္ခါမ်ိဳးမွာ

ခဏေမွးထားျပီး

ေလ်ာ္ေၾကးမယူဘဲ

ေစာင့္ေပးဖို႔လိုတယ္။ အလုပ္ရွိလို႔ ဆက္လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔ကို အလုပ္လည္းျပန္ခန္႔မယ္၊ လုပ္သက္
လည္း ျပန္ဆက္မယ္။ မူလအခြင့္အေရးေတြကိုလည္း ျပန္ေပးပါမည္။
CTUM အလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒၚခိုင္ဇာေအာင္
ကၽြန္မ ၂ ပိုင္းတင္ျပဖို႔ရွိပါသည္။
ပထမပိုင္းက လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ ျဖဳတ္ျပီးျပီျဖစ္ေနတဲ့ စက္ရုံေတြကအမႈကို ေျပလည္ေစခ်င္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္
ဒီလုိေလး လုပ္ေပးပါလို႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူဖြင့္ႏိုင္ခ်င္မွလဲ ဖြင့္ႏိုင္မယ္၊ မဖြင့္ႏိုင္ခ်င္လဲ မဖြင့္ႏိုင္ပါဘူး။
လုပ္သားထပ္ေခၚခ်င္လဲ ေခၚႏုိင္မယ္၊ မေခၚခ်င္လဲ မေခၚႏုိင္ဘူး။ သိ႔ေ
ု သာ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ အမႈတန္းလန္း
ေတြ ျပီးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဒုတယ
ိ
အၾကံျပဳခ်က္က ဘာလဲဆိုေတာ့ အကယ္၍ လုပ္သားအင္အား ေလ်ာ့ဖိုလိုလာတယ္၊ စက္ရုံ
ယာယီပိတ္သိမ္းဖို႔ လုိလာတယ္ဆိုရင္ ဆက္ျပီး စက္ရုံထဲမွာ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းနဲ႔ညိႇပါ။ WCC နဲ႔ ညိႇႏိႈင္းပါလုိ႕
ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္မတို႔က အဲဒါေလးကို ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ေပးပါလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါက ႏွစ္ပိုင္း
မတူဘူးဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ မခိုင္တို႕ဘက္မွ တင္ျပသည္မ်ားသည္ ဒုတိယပိုင္းမွာ အၾကဳံးဝင္ျပီး
အဆင္ေျပသြားႏိုင္ပါတယ္။

UMFCCI ဦးထြန္းထြန္း
ကၽြန္ေတာ္

မခိုင္ဇာတို႔ဘက္က

ေဆြးေႏြးတာကို

နားလည္ပါသည္။

ဒါေပမဲ့

အခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ

ဒီေျပလည္သြားခ်င္လုိ႔ ေျဖရွင္းလုိက္တဲ့ ဟာေတြက ေနာက္ထပ္ျပႆနာကို ဖိတ္ေခၚလုိက္သလိုျဖစ္ေနပါတယ္။
UMFCCI

ေဒၚခိုင္ခုိင္ႏြယ္မွ

ေဆြးေႏြးျပီးသားအခ်က္မ်ားကို

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေရာက္ရွိလာသည့္

အတြက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ျပန္လည္အစီရင္ခံတင္ျပပါသည္။
အလုပ္က နားတဲ့အတြက္ အိမ္မွာမ်ားေနရမယ္ဆိုရင္ မေပးႏုိင္တဲ့အလုပ္ရွင္ေတြအတြက္ ဘယ္လိုမွကို
ဝင္ေငြမရွိတဲ့အတြက္

မေပးႏိုင္တဲ့အေနအထားျဖစ္ပါသည္။

တခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ားက

လုံးဝျဖတ္လို႔မရတဲ့

အတြက္ အလုပ္ဆက္လုပ္ပါမည္။ သူတ႔ိုသည္ အလုပ္လုပ္တဲ့ ရက္ကို ေပးမယ္ အိမ္မွာနားတဲ့ရက္ကို မေပးႏုိင္ပါ။
CTUM AGS ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး မွတ္တမ္းေရးသည္။
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ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ တခုခုေလးဆုံးျဖတ္ေစခ်င္တာက Stay Home Leave အတြက္က အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔
ဒီလစာမ်ားမရရင္လဲ စားဖိ႔ုမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္မတို႔က social security fund ကေန ဘယ္ေလာက္
ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို အလုပ္ျပတ္သြားတဲ့အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ထိကို အကူအညီေပးႏိုင္မလဲ ကၽြန္မတို႔ အေနနဲ႔
ကေတာ့ ဒါကို ဘယ္လိုမွ မေပးႏိုင္ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ stay home leave ကိုေတာ့ MICS က အျပည္လုိခ်င္တယ္
ေျပာသြားပါတယ္။ CTUM ကေတာ့ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား၊ အစိုရ ျပန္ညပ
ႇိ ါလုိ႔ ေျပာသြားပါတယ္။
ဥပေဒမွာလဲ မရွိသည့္အတြက္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးညိွႏိႈင္းလုိ႔ အဆင္ေျပရင္ ရတယ္ဆိုတဲ့
အပိုင္းကို သိထားပါတယ္။ မေျပဘူးဆိုရင္ေတာ့ yes, no ဆုံးျဖတ္ခိုင္းရမွာေပါ့။ ၁၈၈၆၂ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား
ဥပေဒအရ အလုပ္ပိတ္ရက္ကို အစားထုိး ပိတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္းဥပေဒက အလုပ္သမား

ဥပေဒ

မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကို ခုန ဦးညြန႕္ ဝင္းက စာနဲ႕ေရးျပီးတင္ျပပါလုိ႔ေျပာပါတယ္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ကၽြန္မတိ႔ုနားလည္တာက
အစည္းေဝးမွာ
ဒီလုိတင္ျပခဲ့ရင္

ကၽြန္မတို႔

ေလးစားစြာတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

သက္ဆုိင္ရာကို

ကၽြန္မတို႔

နားလည္တာက

ဒီသတင္းေတြေရာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကတယ္လုိ႔

အစည္းေဝးမွာ
မေရာက္ပါဘူး

ဆိရ
ု င္လည္း ကၽြန္မတို႔ စာထပ္တင္ေပးပါ့မယ္ ဒါေလးကို ကၽြန္မေျပာခ်င္ပါတယ္။
AFFM-IUF ဦးဇာနည္ေသြး
ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္ေတာင္စုဝန္ၾကီးခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔က ပထမဦး
ဆုံး အဆုိျပဳထားတာက ေရႊ႕ေျပာင္းအျဖစ္နဲ႔ ျပန္လာၾကတဲ့ အလုပ္သမားေတြရွိပါသည္။ အဲဒီအေပၚမွာ မူတည္ျပီး
ေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ စက္ရုံအလုပ္ရုံေတြအေပၚမူတည္ျပီး ကူးစက္မႈက စျပီးေတာ့ အင္းစိန္
ကေန စကူးတယ္။ ဒီဂရက္သည္ ၾကီးမားတဲ့အေနအထားၾကီးတခုလုိ႔ျမင္ရပါတယ္။ သိပ္မၾကာခင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ၾကဳံရမွာလဲ

သၾကၤန္ပိတ္ရက္ေတြျဖစ္ေနေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တ႔ုိ

တလေတာ့

ပိတ္ရက္အျပည့္ေပးျပီး

ဂရုစိုက္

ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို အားလုံးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ အေနအထားနဲ႔ ေခတၱခဏနားေနဖို႔ ပိိတ္ထားဖို႔ အဆိုျပဳ
ထားပါတယ္ အဲဒါ ပထမအခ်က္ပါ။
ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ အလုပ္သမားေတြကို ဘယ္လုိေပးရမလဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ဆက္လက္ျပီး
ေပးေစခ်င္တယ္။ ညိႈႏိႈင္းေဆြးေႏြးသြားဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္ကူးထားပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္က ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္
တင္ျပထားတဲ့ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဒီတေခါက္မွာ ေလာေလာလတ္လတ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မေျပာ
ႏိုင္ေသးဘူး အဲဒါလဲ မေျပာေစခ်င္ေသးဘူး ကၽြန္ေတာ္ နားလည္တယ္။ အရမ္းၾကီးတြန္းအားေပး၊ အရမ္းၾကီး
ဖိအားေပးဖုိ႔ အခ်ိန္လဲ မဟုတ္ေသးဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ပါတယ္။ အဲေတာ့ ေလာေလာလတ္လတ္မွာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရပ္ဆိုင္းထားဖို႔ အေျခအေနတရပ္ အေရးေပၚေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ အေရးေပၚကုသႏိုင္တဲ့ ေဆာင္ရြက္
ၾကဖိ႔ဆ
ု ိုတဲ့ တင္ျပလိုပါတယ္ ဘယ္လုိေပးမလဲဆိုတာကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြး ၾကပါ့မယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
MICS ဦးသက္ႏွင္းေအာင္
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီေရာဂါျဖစ္လာတယ္ဆိုရင္ စက္ရုံအလုပ္ရုံေတြကို လုပ္ခေပးရမယ္။ stay
home leave ေပးရမယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေဆြးေႏြးခ်င္တာပါ။ လက္ေဆးရည္၊ က်မ္းမာေရး ဆပ္ျပာနဲ႕
MOSH လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စက္ရုံအတြင္းမွာ စီစဥ္ေပးထားဖုိ႔ပါ။ ယာယီပိတ္သိမ္းဖို႔အတြက္ stay home
leave အတြက္ ဒီပိုက္ဆံကို အစိုးရက ေပးမလားဆိုတာကို ေဆြးေႏြးတင္ျပပါတယ္။ စက္ရုံ အလုပ္ရုံေတြကို
CTUM AGS ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး မွတ္တမ္းေရးသည္။
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ဧျပီလ တစ္လကို ပိတ္ထားေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီစက္ရုံအလုပ္ရုံေတြကို တလပိတ္လိုက္တဲ့ အခါမွာလဲ အလုပ္သမား
ေတြ

မူရင္းေဒသေတြကို

မျပန္သြားဖိ႔လ
ု ဲ

ကၽြန္ေတာ္တ႔က
ို လုပ္မယ္။

ခုလိႈင္သာယာမွာ

ရွိတသ
ဲ့ ူေတြကလဲ

ဧရာဝတီကလာတာရွိမယ္၊ ပဲခူးက်လာတာရွိမယ္၊ အဲဒါ ကၽြန္ေတာ္တ႔ို မျပန္ဖ႔က
ို ိုလုပ္ရမယ္။ သူတ႔ေ
ို တြျပန္သြားရင္
ကၽြန္ေတာ္တို႕က

စိုးရိမ္မႈရွိေနပါတယ္။

စက္ရုံအလုပ္ရုံေတြ

ပိတ္မယ္ဆရ
ို င္လဲ

သူတ႔က
ို ို

အျပင္မထြက္ဖ႔ို

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ခ်မွတ္တာျဖစ္ပါမယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ လုပ္သားအင္အားေလွ်ာ့ခ်ျခင္္း ကိစၥမွာ ေျမျပင္
အေျခအေနအရ လုပ္သက္အနည္းဆုံးကစျပီးေလ်ာ့ေပးဖို႔ ဒါကၽြန္ေတာ္တို႕ MICS အဖဲြ႕ဝင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ CTUM
အဖြဲ႕ဝင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊

အျခားေသာ

အဖြဲ႕ဝင္ပဲျဖစ္ျဖစ္

သူတို႔က

လုပ္သက္နည္းေသးရင္

စာခ်ဳပ္

စာတမ္းမ်ား

ဥပေဒအရ တရားဝင္ပါတယ္။ သု႔ေ
ိ သာ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အျငင္းပြါးမႈ ဥပေဒအရ တရားမဝင္ပါဘူး။

CTUM ဥကၠဌ ဦးေမာင္ေမာင္
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးေနတာတျဖည္းျဖည္းပံုစံေပၚလာျပီျဖစ္သည္။
ေဆြးေႏြးခဲ့စဥ္က ဦးသက္ႏွင္း ေအာင္ ေတာ့ မပါဘူး၊ ထိုအေၾကာင္းအရာတြင္ ဦးေဌး We generation၊
LHEO, Action Labour Right, မသက္သက္၊ မမာမာဦး၊ မမိုးစႏၵာတို႔ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသည္။
ပထဦးဆံုး

စုိးရိမ္ခ်က္မွာ

ရန္ကုန္တြင္

အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ

အလုပ္သမားမ်ားသည္

သၾကၤန္ရက္မ်ားတြင္ ျပန္သြားႏုိင္သည့္အခါ မရည္ရြယ္ပဲ ဗုိင္းရပ္ ျပန္႔ပြားသြားမည္ကို စိတ္ပူမိသည္။
ေနာက္ Migrant ေတြ ႏုိင္ငံတြင္ ျပန္လာသည့္မွာ အေရအတြက္ သိန္းခ်ီ ရွိပါသည္။ ထုိင္းကေန
ထြက္လာခ်ိန္တြင္ ဗုိင္းရပ္ ကူးစက္ခံရမႈရွိ၊ မရွိကိုလည္း မသိႏုိင္ပါ။ Monitering လုပ္ဖို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီ
မွာမရွိပါ။ လိႈင္သာယာထဲမွာလည္း အမ်ားစု ၀င္လာၾကသည္။ တရုတ္၊ မေလးတို႔မွလည္း ၀င္လာၾကသည္။
ဒါေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား ေနရပ္ မျပန္ေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ ေနရပ္မျပန္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို
လုပ္ခ ေပးရမည့္ ကိစၥ ဘယ္သူက ေပးမွာလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးဖိ႔ုရွိပါသည္။
ေနာက္တစ္ခုက Shut Down လုပ္ရမည့္ကိစၥပါ။ သၾကၤန္ရက္ေတြမွာ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ဧျပီမွာ
Holiday ပိတ္ရက္က (၁၄)ရက္ရွိပါသည္။ တျပိဳင္နက္ထဲမွာပဲ Market က လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္လာပါမည္။ US မွာ
ရွိသည့္ Market ျဖစ္တဲ့ Branded အားလံုးေရာင္းတဲ့သူေတြ၊ ခ်ဴပ္တဲ့ Brands ေတြအားလံုးကို
သူေတြ (၉၇)ခုက Two Weeksပိတ္ပါသည္။ Paid Holiday ေပးပါသည္။ သန္႔ရွင္းေရး

ေရာင္းေပးတဲ့

ျပဳလုပ္ျပီးသည့္အခါ

ျပန္ဖြင့္ပါသည္။
ေဒၚခိုင္ဇာေအာင္အေနျဖင့္

အနည္းဆံုး(၆)လေလာက္

ၾကာျမွင့္ႏုိင္သည္ဟုခန္႔မွန္းေၾကာင္း

တင္ျပပါ

သည္။ ဒါေၾကာင့္ Market မရွိရင္ Production ရွိေသာ္ျငားလည္း အေျခအေနအရ (၁)လ ရပ္ျပီး ဒီအခ်ိန္မွာ
စက္ရံုေတြကို ၾကံ႕ခိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ဖ႔ို လိုပါသည္။ လူေတြ ၾကံခိုင္ေရးအတြက္လည္း Shut Down လုပ္ေပး ထားဖို႔
လိုေၾကာင္းကို ကြ်န္ေတာ္တင္ျပတာ ျဖစ္ပါသည္။ အဲကိစၥတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ လိုအပ္တာက one
Month leave အတြက္ကို လုပ္ခ ဘယ္သူေပးရမလဲဆိုတာ ျဖစ္သည္။
ကြ်န္ေတာ္အေနနဲ႔ (၁၅)ရက္ကေတာ့ Leave အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္က
ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမႈဖူလံုေရးအေနျဖင့္ Medical Issue ျဖစ္သည့္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးလို႔ ရႏုိင္ေၾကာင္း
တင္ျပပါသည္။
ေနာက္တစ္ခုက အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ေဆြးေႏြးျခင္းကို မေရြ႕တဲ့အတြက္ ၾကိဳဆိုပါတယ္။ လူမစုေ၀း
ရဘူးေျပာေပမဲ့ အခုေလာက္ လူဦးေရျဖင့္ ေဆြးေႏြးလိုပါသည္။ Minimum Wage Law အရ တြက္ခ်က္မႈမ်ားျဖင့္
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Covid အေျခအေနႏွင့္ ခ်ိန္ကိုက္ျပီး တင္ျပပါမည္။ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို ယခင္က (၄၈၀၀)က်ပ္ အထက္
ႏႈန္းထားကို တင္ျပထားခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနအရ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း
အတိအလင္း ေျပာၾကားပါသည္။
ေနာက္အခ်က္က Stay Home Leave ျဖစ္ပါသည္။ Medical Issue အရ တစ္လအတြက္ကို
Prevention ေအာက္က သံုးစြဲသြားရမွာ ျဖစ္သည္။ အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ Community အတြက္ပါ။ SSB
အေနနဲ႔ စက္ရံုအတြင္း အလုပ္သမားေတြကို ပညာေပးသည္။ သို႔ေသာ္ Community ျဖစ္တဲ့ လိႈင္သာယာအတြင္း
ေနထုိင္သည့္

အလုပ္သမားေတြကို

TOT

သင္တန္းေပးျပီး

ပညာေပး

ျပန္႔ပြားဖို႔အတြက္

စဥ္းစားပါသည္။

စဥ္းစားသည့္ေနရာတြင္လည္း ကၽြန္ေတာ္ တို႔သည္ Medical Expert ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တ႔သ
ို ည္
Myanmar Health Development and Consortium (MHDC) အတြက္ ၾကံရြယ္ပါသည္။ Carewall ႏွင့္ ILO ကို
တုိင္ပင္

အကူအညီေတာင္းပါသည္။

ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ေတာ့

လူအမ်ားၾကီး

စက္မႈဇံုေကာ္မတီ

မဟုတ္ပါဘူး

ဦးအုန္းၾကိဳင္တိုနဲ႔

အလုပ္သမား(၅)ဦးကေန
ပူးေပါင္းျပီး

(၁၀)ဦးအထိပဲ

ဒီတစ္လအတြင္းမွာ

ျပင္းျပင္း

ထန္ထန္ျပဳလုပ္ လိုက္လွ်င္ Preventive ျဖစ္ပါမည္။ ျပင္ပတြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ကူးစက္မႈေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား
သက္သာလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္လျဖင့္ မလံုေလာက္ေသးပါ။
သိ႔ေ
ု သာ္ ျပင္ပက Migrant ေတြ ၀င္လာျပီး Stable ျဖစ္လာျပီး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားမ်ားကို လံုး၀
မထိန္းခ်ဴပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ ႏုိင္မည္ ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္အေနနဲ႔ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာ္မတီမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေသာေၾကာင့္ တင္ျပခ်င္က တစ္ခု
ရွိပါသည္။ အလုပ္ရွင္ေတြလည္း ေျပာေနတဲ့ Payroll ကိစၥ၊ အလုပ္သမားေတြကို မျပန္ဖို႔အတြက္ Incentive ေတာ့
လိုအပ္သည္။

ဒါမွမဟုတ္

ျပန္သြားတာမ်ဴိး

ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔

ၾကားေနရတာက

Shift

ေတြ

မရွိေတာ့ေၾကာင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္တာနဲ႔ တစ္ေနရာထဲ မဟုတ္၊ သံုး၊ေလးေနရာေလာက္ ၾကားရသည္။
 ထိုေၾကာင့္ Tax System ကို ေျပာင္းလဲေပးရန္၊ ႏုိ္င္ငံျခားက ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူေတြအတြက္ Incentive
အေနနဲ႔ပါ ျဖစ္သည္။
 ေနာက္တခုက လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အသံုးျပဳမႈအတြက္ မီတာခမ်ားကို ၅၀ရာခိုင္ႏူန္းေလာက္ ေလ်ာ့ခ် ေပးလွ်င္
ေသခ်ာသည့္မွာ စက္မႈဇံုရွိ အလုပ္ရွင္မ်ား အတြက္လည္း အမ်ားၾကီး သက္သာသြားမည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔
သည္

မိမိတို႔

အိတ္ထဲက

ထပ္မထြက္ပဲ

တျခားမွ

သံုးစြဲယူေပးရင္

အလုပ္ရွင္ေတြအတြက္လည္း

အမ်ားၾကီး ခံသာပါသည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
UMFCCI ေဒၚခုိင္ခိုင္ႏြယ္
ကြ်န္မတစ္ခု ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာက အလုပ္ရွိတဲ့သူေတြေရာ၊ မရွိတဲ့သူေတြေရာ အတူတကြ ေျဖရွင္း
ၾကရမွာပါ။ ကြ်န္မတိ႔ု ဧျပီတစ္လစာေတြ ေတာ္ေတာ္ေလး ဒုကၡေရာက္မွာပါ။ ဧျပီလ၊ ေမလေရာ၊ ဧျပီမွာ
အလုပ္မရွိရင္ ေမလလည္း မရႏုိင္ဘူး၊
ဒါေၾကာင့္ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာက ျဖစ္ႏုိ္င္ရင္ ဧျပီ တစ္လစာကို SSB ကေန (၅၀) ရာခိုင္ႏူန္းကို
မက်န္းမာရင္ ေပးလိ႔ုရတယ္ဆိုတာ ရွိသည္။ အလုပ္သမားေတြအတြက္ ဧျပီလစာ အတြက္ Social Security ကေန
အနည္းဆံုး

(၅၀)ရာခုိင္ႏန
ူ ္းေလာက္

ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔

တင္ျပပါသည္။

အဲလိုဆို

ေက်နပ္ၾကမည္လို႔

ကြ်န္မ

ထင္ပါသည္။
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အဲလို လုပ္ေပးႏုိငလ
္ ႕ို ဧျပီမွာ အေျခအေနေကာင္းလာရင္ ေမလကို SSB က (၂၀) ရာခိုင္ႏူန္း၊ အလုပ္ရွင္
ေတြက (၃၀) ရာခိုင္ႏူန္း ေပးႏုိင္ပါမည္။ ထပ္ျပီး အေျခအေနေကာင္းလာပါက ထပ္တိုးသြားပါမည္။ ဒီလို
အေျဖတစ္ခု ရထားပါသည္။
ကြ်န္မအထင္ ဧျပီ၊ ေမ၊ ဇြန္ (သံုးလ) ကို ခုခံေပးလိုက္ရင္ ေကာင္းသြားမည္။ မယွဥ္ႏုိ္င္တဲ့ သူေတြက
သြားပါျပီ၊ ယွဥ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ အလုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဒီပံုစံျဖင့္ ထိန္းထားႏုိင္မည္လို႔ ထင္ပါသည္။
အခု လက္တေလာၾကည့္တဲ့အခါမွာ Order zero ျဖစ္တဲ့ စက္ရံုေတြက (၃၀) ရာခိုင္ႏူန္းေလာက္ျဖစ္ျပီး
(၇၅) ရာခိုင္ႏူန္းေလာက္က တင္ပ႔လ
ို ႔မ
ို ရဘူး ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ေမလအတြက္ မိမိတို႔ရွာေဖြမည္ ျဖစ္ျပီး
ဧျပီလအတြက္ကို SSB မွ (၆၀) ရာခိုင္ႏူန္း ေပးႏုိင္ရင္ ေကာင္းပါသည္။ ေမလတြင္ အျပည့္မဟုတ္ရင္ေတာင္
(၂၀) သိ႔မ
ု ဟုတ္ (၃၀)ရာခို္င္ႏူန္း ေထာက္ပံ့ေပးပါ။ အေျခအေနေကာင္းလာရင္ ဇြန္လ ကို မိမိတို႔သာ ဆက္လက္
ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ကြ်န္မ ေျပာတာက ခက္ခဲေနတဲ့သူေတြကို ေျပာတာ ျဖစ္ပါသည္။ ပံုမွန္ အလုပ္ရွိတဲ့
သူေတြလည္း

ရွိပါသည္။

ရေနပါလိမ့္မည္။

ရွိတဲ့သူေတြကလည္း

ဘယ္သူေတြသည္

စုပံုျပီး

ေပးႏုိင္သည္၊

သြားေနပါလိမ့္မည္။

ဘယ္သူေတြသည္

အဲဒီလစာေတြကိုလည္း

မေပးႏုိင္ဘူး

ဆိုတာကိုသာ

မေျပာႏုိင္တာပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္ရွိေနသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ေရာခ်၍ အခြင့္အေရးယူသြား ႏုိင္ေၾကာင္း
ေျပာပါသည္။
ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ သမဂၢ ျဖိဳခြင္တာတိ႔ု၊ ဆႏၵျပတာတိ႔ု ကြ်န္မ မေဆြးေႏြးေတာ့ပါဘူး။
အဓိက အေရးၾကီးတာက ဧျပီ၊ ေမ၊ ဇြန္လေတြမွာ ဘယ္လို ဆက္ရွင္သန္သြားမလဲ၊ အလုပ္သမားေတြ
အတြက္

တစ္လေတာ့

ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ခဲ့မယ္

ဆိုရင္

ကြ်န္မအထင္

ခုနက

Zero

Paid

မဟုတ္ပဲနဲ႔

အလုပ္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ ဧျပီ တစ္လေတာ့ ထိန္းထားျပီး ေမလ အတြက္ကိုေတာ့ စဥ္းစားရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
ကြ်န္မေျပာတာက လူတုိင္းမဟုတ္ပါဘူး၊
Sector ေတြမွာလည္း အလုပ္ရွိတဲ့ Sector ရွိသလို၊ မရွိတဲ့သူေတြလည္းရွိပါသည္။
ဒါေၾကာင့္

SSB

ဘက္က

ခုခံေပးရမွာလည္း

အလြန္ေကာင္းေသာ

ကုသေရး

ျဖစ္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

UMFCCI ေဒါက္တာ ဦးခင္ေမာင္ေအး
ကြ်န္ေတာ္အေနနဲ႔စဥ္းစားတာက

ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ခုလံုးကုိ

ေရတြက္မယ္ဆိုရင္

သန္းခ်ီျပီး

ႏုိင္ငံရဲ႕

Productivity က်သြားပါသည္။ GDP ကို မက်ေစခ်င္လို႔ဆိုရင္ ဒါေပမဲ့ နားလည္ထားတဲ့ Medical Knowledge
အရဆိုရင္ ႏႈန္းအရ မ်ားေနတာ မဟုတ္ေပမဲ့လည္း ပ်မ္းမွ် ၀.၂၅၈ ျဖစ္ျပီး အသက္ၾကီးတဲ့လူေတြမွာ အျဖစ္မ်ား
သည္။ ဒီေနျပည္ေတာ္ အေဆာင္ေတြမွာေတာ့ အသက္ၾကီးတဲ့သူေတြရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာမွာ ၾကည့္ရင္ပဲ
အသက္ (၈၀) ေက်ာ္ရင္ (၂၀)ရာခိုင္ႏူန္း ကူးတာ ျဖစ္တယ္။
အခု လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ (၃)ေယာက္ ေတြ႕ၿပီး ျပန္၀င္လာတဲ့သူ Migrant ေတြတုိင္း ပါလာသည္ဟု
မဆိုလိုေသာ္လည္း ျပန္၀င္လာသူတုိင္းကို Quarantine လုပ္ဖ႔ို ေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဗိုင္းရပ္ရွိသူကုိ Quarantine
လုပ္ျခင္းမဟုတ္ပဲ ရွိတဲ့စက္ရံွကိုပါ Quarantine လုပ္ျခင္းက မွားယြင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း
တင္ျပခ်င္ပါသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ အခု (၃)ဦး ေတြ႕သည္။ အခုဆို Red Alert ျဖစ္သြား သည္။
ဒီလိုျဖစ္လို႔ အလုပ္သမားေတြကို အလုပ္ပိတ္ လိုက္မယ္ဆိုရင္ အလုပ္သမားေတြ ေနရပ္ကို ျပန္ၾကမည္၊ ဘာနဲ႔
တားမလဲ၊ ကြ်န္ေတာ္ယူဆခ်က္က သူတ႔ျို ပန္သြားတာနဲ႔ ျပန္တဲ့သူေတြေရာ၊ ႏုိင္ငံျခားက ျပန္လာတဲ့သူေတြ
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Quarantine လုပ္ဖ႔ို လိုသည္။ ဒါဟာ ၾကီးမားတဲ့ျပသာနာ တစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ကြ်န္ေတာ္စက္ရံု လူ (၅၀၀၀)
ေလာက္၊ စကၠဴစက္ရံု လူ(၂၀၀၀)ေလာက္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံျခားက လာတဲ့လူ (၈၀) ေလာက္ကို Quarantine လုပ္ဖို႔
ေျပာသည္။ စက္ရံုမွာလည္း လက္ေဆးရန္ ပညာေပးလုပ္ထားတာရွိပါသည္။ ရန္ကုန္က ျပန္သြားတာေတာ့ ရွိလို႔
ျပန္လာရင္

Quarantine လုပ္ဖ႔က
ို ိစၥေတြ ရွိလာမည္။ ထုိေၾကာင့္ စက္ရံုဖြင့္ထားျခင္းသည္ မလိုလားအပ္သည့္

ကိစၥရပ္မ်ားကို ကာကြယ္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆပါသည္။
ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ
တတ္ေရာက္လာသည့္ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေက်းဇူး
တင္ရွိေၾကာင္း။ အလုပ္ရွင္ေတြေရာ၊ အလုပ္သမားသမဂၢေတြေရာကို ပူးေပါင္းၿပီး က်န္းမာေရးပညာေပးတာေတြ
ျပဳလုပ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအရ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ပန္႔ဖလက္ေတြ၊ စီဒီေတြေပးျပီး မိုဘုိင္း က်န္းမာေရး
ေတြ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာေကာင္းပါသည္။ ႏို္င္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ကိုလည္း
ဒီလိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြရွိေၾကာင္းကို တင္ျပထားပါသည္။ အလုပ္ရွင္ေတြက အလုပ္သမားေတြကို အလုပ္
မျဖဳတ္ေစခ်င္ဘူး၊ အလုပ္ရွင္ေတြရပ္တည္ႏုိ္င္ဖို႔ကို အလုပ္သမားေတြက လိုလားသည္။ ကြ်န္ေတာ္ အေနနဲ႔က
အလုပ္သမားေတြရဲ႕

လုပ္ခလစာတခုတည္းတင္

မဟုတ္ဘဲ

အျခားကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း

ဦးစားေပးစဥ္းစား

ပါသည္။ အဲအစီအစဥ္ျဖင့္ ညွိႏိႈင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕ျပီး လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိပါသည္။ ထ႔ိုေနာက္ ၀န္ထမ္း အခက္အခဲ ရွိသည့္
အလုပ္ရွင္မ်ား (ထိုအလုပ္ရွင္မ်ားသည္ လူမႈဖူလံုေရးကို ထည့္၀င္ထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္လိုအပ္ပါသည္။)
ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

အစိုးရအေနျဖင့္

အားလံုးကို

မွ်မွ်တတေဆာင္ရြက္ေပး

ေနပါသည္။

သက္ဆုိင္ရာ

၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ UMCCI စသည္တ႔ို ပါ၀င္ျပီး ေဆာင္ရြက္သည္။ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္။ ႏုိ္င္ငံေတာ္အေနျဖင့္
ႏုိင္ငံတကာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

အကူအညီယူျပီး

လုပ္ဖ႔စ
ို ီစဥ္ထားပါသည္။

အဓိက

ေျပာခ်င္တာကေတာ့

ျပည္သူလူထုဆိုတာ အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္ေတြလဲ ပါ၀င္သည္။ တတ္ႏုိင္သည့္ဖက္မွ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္
မည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံ မတူညီပါ။
 ႏုိ္င္ငံေတ္ာအေနျဖင့္ အာမခံအလုပ္သမားမ်ားကို SSB က ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ ဦးစားေပးသြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။
 Tax ေတြကိုလည္း တတ္ႏုိင္သည့္ဖက္က ေလ်ာ့ေပါ့သြားဖိ႔န
ု ႔ဲ
 လူမႈဖူလံုေရးမွလည္း ဥပေဒနဲ႔မညီ သည္မ်ားကို ေလ်ာ့ေပါ့သြားဖိ႔ု ရွိပါသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္က လည္း တတ္ႏုိင္သည့္ဖက္မွ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
 လက္ရွိအေနအထားအရ

အထူးသျဖင့္

ထုိင္း၊

မေလးရွားႏုိင္ငံက

ျပန္လာသည့္အလုပ္သမားမ်ားကို

ပညာေပးလုပ္ျပီး Quarantine လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္
 ။စက္ရံုမ်ားတြင္ေတြ႕ရွိပါကလည္း က်န္းမာေရး ၀န္ၾကီးဌာနက မလိုအပ္လွ်င္ မေဆာင္ရြက္ပါ။ စိုးရိမ္စရာ
မရွိပါ။ ေၾကျငာျပီးသားျဖစ္သည္။ ႏုိ္င္ငံျခားက ျပန္လာ သည့္သူမ်ား (၁၄)ရက္ Quarantine ကြ်န္ေတာ္တို႔
ၾကီးၾကပ္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေန႔စဥ္ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာန ထုတ္ျပန္ျပီး အလုပ္သမားတစ္ဦး၊ တစ္ေယာက္မွ မျဖစ္ ေစခ်င္ပါ။
အလုပ္ရွင္မ်ား ေအာ္ဒါမ်ား ေလ်ာ့ေနသည္ကို သိရွိျပီး အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ဒီကိစၥမ်ားကို
လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕နဲ႔ ေဆြးေႏြးျပီး ဥပေဒအညီ ေဆာင္ရြက္ေပးပါလိမ့္မည္။ တင္ျပထားသည့္မ်ားကို မၾကာခင္
အေၾကာင္းျပန္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးလႊမ္းျခံဳႏုိင္သည့္ လူသားတုိင္းအတြက္ စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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စီမံဘ႑ာ၀န္ၾကီးကို ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းရွင္က နာမည္ေက်ာ္ မင္းသားၾကီးတစ္ဦးက သူ႔မွာ အလုပ္သမား
(၅၀၀) ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမားေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ပိုက္ဆံ (၅) သန္းေခ်းေပးေပးဖုိ႔ ေတာင္းပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္အေနနဲ႔

အလုပ္သမားေတြ

အလုပ္တည္ျမဲဖို႔

အေရးၾကီးေၾကာင္း

ကြ်န္ေတာ္တ႔အ
ို စိုးရအေနျဖင့္

အားလံုးကို ျခံဳစဥ္းစားပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္အေန နဲ႔ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕ စျပီး ဖြဲ႕စဥ္ကတည္းက အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္၊
အလုပ္သမားေတြ ထည့္ထားျပီးေတာ့ စနစ္တက် စီစဥ္ လႊဲေျပာင္းလာသည့္ ဒီေငြေတြကို၊ လက္ရွိလုပ္သား ေတြရဲ႕
ေငြေတြလည္း ပါပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အားလံုးနဲ႔ ညီေအာင္ စဥ္းစားေပးပါ့မည္။
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ Interest ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ဟာကို အလုပ္ရွင္ေရာ၊
အလုပ္သမားေရာ

ေျပာတာကို

စဥ္းစားမည္။

အလုပ္ရွင္

ဆံုးရွဳံးရင္လည္း

ကြ်န္ေတာ္တို႔

ဆံုးရံူးသလိုပဲ၊

အလုပ္သမားနစ္နာရင္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ နစ္နာတာပဲ ျဖစ္ပါသည္။ Profit ကို ၾကည့္ျပီး ဆက္ညွိႏိႈင္းမည္။
တခ်ဴိ႕ဆို ႏွစ္မ်ားရင္ အတိုးႏူန္းကေန ဆက္ၾကည့္သြားရမည္။ Covid-19 ပိုးရွိခဲ့သူထဲမွာ တစ္ေယာက္က
ဆုေတာင္းပြဲေတြ လုပ္တယ္၊ သြားတယ္၊ မျပဳဖိ႔ု ေမတၱာရပ္ခံရသည္။ စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းတာက တခ်ဴိ႕က
ေခ်ာင္းဆိုးမွ ေရာဂါျဖစ္သည္ ဟု ထင္ေသာ္လည္း ေခ်ာင္းမဆိုးပဲ ေရာဂါမျပပဲ ပိုးရွိေနသည္။ အခုအေျခအေနမွာ
ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားသမဂၢေတြ ပါ၀င္လ႔ို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
 Awareness လုပ္ဖ႔အ
ို တြက္ ဒီဆုိင္းေရာ၊ Update လုပ္ေနျပီး လြယ္ကူေအာင္ အရွင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္
ျပဳလုပ္ထားသည္။ အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမား အဆင္ေျပဖို႔ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရာမွ
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကို တဆင့္ေျပာသြားပါမည္။
 ေနာက္တခုက အျငင္းပြားမႈပါ။ ေျဖရွင္းေပးရာတြင္ လူစုရန္ လိုအပ္ပါက အနည္းျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားျပီး
စုႏုိ္င္ပါသည္။

အျငင္းပြားမႈ

ျဖစ္ေပၚလာပါက

ကြ်န္ေတာ္

ေျဖ၇ွင္းေပးေနပါသည္။

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းတာကို ရပ္တန္႔ထားလို႔ မရပါ။ အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါ။
တျခားႏုိင္ငံက ျပန္လာတဲ့အလုပ္သမားေတြကလည္း ကိုယ့္ႏုိင္ငံသားေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္ႏုိင္ငံက
ျပန္လာပါေစ လက္ခံဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ျမ၀တီတြင္ (၁) ေသာင္း (၆)ေထာင္ ျပန္၀င္လာသည္။ ေနထုိင္ရာ
သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသမ်ားကုိ ကားျဖင့္ စီစဥ္ပို႔ေပးပါသည္။ အလုပ္ရွင္ေတြအေန တင္ျပထားေတြကို ေျဖေလ်ာ့
ေပးဖို႔ ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္းဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားပါမည္။ Protection ကိစၥကို အျပည့္အ၀ ေဆာင္ရြက္ေပး
ပါ့မည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

UMFCCI ေဒၚခုိင္ခိုင္ႏြယ္
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ခုန ေျပာသြားတဲ့ အေရးဆိုမႈ၊ ဆႏၵျပမႈေတြကို
၀န္ၾကီးမေရာက္ခင္

ေဆြးေႏြးတစ္ခုကို

တင္ျပခ်င္ပါသည္။

ထိုကိစၥကို

ျဖစ္ႏုိင္ရန္

၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္

စာထုတ္ေပးပါရန္ တင္ျပပါသည္။ အစည္းအေ၀းျပီးပါက သံုးပြင့္ဆုိင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခု ထုတ္ျပန္လိုေၾကာင္း
ခြင့္ေတာင္းပါသည္။
ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဦးသိန္းေဆြ
အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမား အဖြဲ႕(၂)ဖြဲ႕ ခြင့္ျပဳပါက ၀န္ၾကီးဌာနမွ လက္ခံပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

CTUM AGS ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး မွတ္တမ္းေရးသည္။

Page 38

MICS ကိုသက္ႏွင္းေအာင္
MICS မွ သေဘာတူပါသည္။
AFFM IUF ဦးဇာနည္ေသြး
အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးရန္၊ အထူးသျဖင့္ စိတ္ရွည္
သည္းခံရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သံုးပြင့္ဆိုင္က လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔
အလုပ္သမားေတြရဲ႔

ရပ္တည္ခ်က္ကို

နားလည္ေပးပါ။

statement

ေၾကညာခ်က္ထုတ္ရန္အတြက္ေတာ့

အခက္အခဲ ရွိပါသည္။
CTUM အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ ေဒၚခိုင္ဇာေအာင္
ကြ်န္မတုိ႔ သေဘာထားတင္ျပထားပါသည္။ အစည္းအေ၀း (၃) ၾကိမ္ေတာင္ရွိသြားခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္။
ဆႏၵျပျခင္း၊ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းကို ဒီအခ်ိန္ကာလမွ မလုပ္ပါဘူးလို႔ ေျပာထားျပီးသားျဖစ္ပါသည္။ အက်ိဳးစီးပြား
ဆုိင္ရာကိုလည္း လုံး၀မေတာင္းေသးဘူး ေျပာထားပါသည္။ ဆႏၵျပျခင္း၊ သပိတ္ေမွာက္ျခင္း မျဖစ္ေအာင္လည္း
ကြ်န္မတုိ႔ ၾကိဳးစားထိန္းေပးေနပါသည္။ မလုပ္ၾကပါနဲ႔လ႔လ
ို ည္း အဖြဲ႔၀င္ေတြၾကား သေဘာတူညီခ်က္ ရွိထား
ခဲ့ပါသည္။ အခုလည္းထပ္တင္ျပပါမည္။ သပိတ္ေမွာက္မႈေတြကို ၾကည့္ရင္ အလုပ္သမားဘက္က ေတာင္းဆုိ လို႔
ျဖစ္တဲ့ကိစၥေတြမဟုတ္ပါဘူး။ ခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ေတြကို အလုပ္ရွင္ေတြဘက္က ခ်ိဳးေဖာက္လ႔ျို ဖစ္ပါသည္။
ဖိႏွိပ္မႈေတြရွိပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါသည္။ သမဂၢအဖြဲ႔၀င္ေတြကို ဖိႏွိပ္
သည္။ ဒီလိုအေျခအေနမိ်ဳးတြင္ ဆႏၵျပမႈ၊ သပိတ္ေမွာက္မႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ကြ်န္မတုိ ႔အေနနဲ႔က
အစိုးရရဲ႔ အကူအညီကိုလိုပါသည္။ အလုပ္ရွင္ရဲ႔ အကူအညီကိုလိုပါသည္လို႔ တင္ျပေနတာျဖစ္ပါသည္။
သုံးပြင့္ဆုိင္

ေဆြးေႏြးပြဲကေန

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္

ထုတ္မယ္

ဆုိပါက

တာ၀န္ယူမႈ၊

တာ၀န္ခံမႈရွိဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈကိုလည္း ထည့္ေရးေပးရပါမည္။ ဒီလိုကိစၥျဖစ္ရင္ေတာ့
အစုိးရက ဒါကို လုပ္ေပးပါမည္။ အလုပ္ရွင္က ဒါကို လုပ္ေပးပါမည္။ အဲဒိလို မဟုတ္ဘဲနဲ႔ေတာ့ ထုတ္ျပန္
ေၾကညာခ်က္ထုတ္လိုက္ရုံနဲ႔ေတာ့ ကာကြယ္ႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာလည္း တာ၀န္ယူ
မႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ မထည့္ေပးႏုိင္ဘဲနဲ႔ ဆႏၵျပမႈ၊ သပိတ္ေမွာက္မႈ မလုပ္ဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္လို႔ ေျပာေပမယ့္
အလုပ္ျဖစ္မွာမဟုတ္ပါဘူးလုိ႔ တင္ျပခ်င္ပါသည္။
ဥပမာ အားျဖင့္ စက္ရုံတစ္ခုတြင္ အလုပ္သမား ၂၈၃ ေယာက္ကို လုပ္သားအင္အားေလွ်ာ့ပါသည္။
အလုပ္ရွင္ သည္ လုပ္ငန္းခြင္ညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ (WCC) ရွပ
ိ ါရဲ႔နဲ႔ ၊ သမဂၢလည္း ရွိပါရဲ႔နဲ႔ လုံး၀မေဆြးေႏြးဘဲနဲ႔ ၊
သမဂၢကေန ေတာက္ေလွ်ာက္ညွိႏိႈင္းေပးဖို႔ ေမးေနတာကို တစ္လလုံးလုံးေမးေနတာကို မေျပာဘဲနဲ႔၊ လုပ္သား
အင္အား ေလွ်ာ့ခဲ့ပါသည္။ ၂၈၃ ေယာက္တြင္ သမဂၢအဖြဲ႔၀င္သည္ ၂၄၃ ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
ကတည္း ကေန လုပ္လာခဲ့တဲ့ လူေတြပါပါသည္။ ဒီလိုမိ်ဳးလုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ သမဂၢအေနနဲ႔ သပိတ္ေမွာက္ဖုိ႔
ဆုိတာမိ်ဳး ျဖစ္လာပါသည္။
ဘယ္လုိ စံႏႈန္းမိ်ဳးေတြနဲ႔ လုပ္သားအင္အားေလွ်ာ့တာပါလဲ ေမးေတာ့ အလုပ္ရွင္က ရွင္းလဲမျပခဲ့ပါ။
အဲဒိလိုအေျခအေနမိ်ဳးမွာ ကြ်န္မတိ႔ုဘက္က ၾကိဳးစားထိန္းေပးရင္ေတာင္ အက်ိဳးမရွိျဖစ္ပါမယ္။ အမႈေတြ တအား
မ်ားလာပါသည္။ အဲဒိလိုမိ်ဳးျဖစ္လာပါက ကြ်န္မတို႔သည္ အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းရ မႏုိင္မနင္း ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။
ကြ်န္မတို႔ အစုိးရဆီကေန ဘာအကူအညီမွလည္း မရခဲ့ပါ။ ခုနက လုပ္သားအင္အား ေလွ်ာတဲ့အခ်ိန္မွာ အလုပ္
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ျပန္လည္ လည္ပတ္ဖို႔ လုပ္သားအင္အားထပ္ေခၚမည္ဆုိပါကလည္း ဒီေလွ်ာ့ ခ်ခံလိုက္ရတဲ့ အလုပ္သမားေတြ ကို
ျပန္ေခၚေပးဖုိ႔ စာခ်ဳပ္ထဲမွာ ထည့္ခ်ဳပ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒီလုိ အေျခအေနမိ်ဳးကိုေတာင္
အလုပ္ရွင္ဘက္က

မထည့္ခ်င္ဘူးဆုိရင္

ကြ်န္မတိ႔ုဘက္ကလည္း Statement

ထုတ္ေပးဖုိ႔က

အခက္အခဲ

ရွိပါသည္။ သု႔ေ
ိ သာ္ ကြ်န္မတို႔ က Committment ရွိပါသည္။ ကြ်န္မတုိ႔ အေကာင္းဆုံး ၾကိဳးစားပါမည္။
အျငင္းပြားမႈေတြ မႏုိင္ေတာ့ဘူးးဆုိရင္လည္း သတင္းပိ႔ုေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ ေက်းဇူး တင္ပါသည္။

CTUM ဥကၠဌ ဦးေမာင္ေမာင္တင္ျပခ်က္
CTUM အေနနဲ႔ သေဘာတူပါသည္။ အျခားေသာအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ေဆြးေႏြးမႈ
လုပ္ထားတာ ညႇိႏႈိင္းထားတာမရွိေသးပါဘူး။ မမ်ိဳးမိ်ဳးေအးတို႔ အဖြဲ႔ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးထားတဲ့အထဲမွာ
မပါဘူး။ မမိုးစႏၵာျမင့္တုိ႔၊ အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုေတာ့ ခ်ဥ္းကပ္ထားပါသည္။ ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္ေျပာသည့္
ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ဖို႔ကိစၥက အဆင္ေျပပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ခံယူထားတာက ဒီလိုအေျခအေနမိ်ဳးမွာ
တစ္စစီျဖစ္ သြားႏုိင္ပါသည္။ တစ္စစီျဖစ္သြားတာကို ျပန္ေကာက္လို႔လည္း မရပါဘူး။ အေရးၾကီး တဲ့ အခ်ိန္အခါ
ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ CTUM အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီကာလမွာ ဆႏၵျပတာေတြ၊ သပိတ္ေမွာက္တာေတြ မလုပ္ဖို႔
သေဘာတူပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး စာေရးတာကိုပဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ၀န္ၾကီးဌာနကေန ညွိႏိႈင္း
ေပးမယ္ ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သေဘာတူပါသည္။

UMFCCI ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေအး
ဒီေန႔မွာ Stay Home Leave ကုိ ရာခိုင္ႏႈန္းအတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ အဆင္ေျပ
ႏုိင္မလား သိခ်င္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ
Stay Home Leave နဲ႔ပါတ္သက္လို႔ကေတာ့ ဥပေဒမရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား
ညွိႏိႈင္းပါ။

ကြ်န္ေတာ္တ႔အ
ုိ ေနနဲ႔ကေတာ့ဘယ္ေလာက္ေပးပါ။

ဘယ္ေလာက္သတ္မွတ္ပါလို႔

ေျပာလိ႔မ
ု ရပါ

။

ေနာင္က်ရင္ေတာ့ ထည့္ေရးမွာပါ။ အဲဒါေလးကိုေတာ့ နားလည္ေပးပါ။ ဒီမွာဆုံးျဖတ္လို႔မရပါဘူး။
ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအေနျဖင့္ ေပၚလစီအေနနဲ႔ ထုတ္ျပီးေတာ့ ေပးလိ႔ုမရပါဘူး။ အားလုံးကိုလည္း တေျပးညီ
ပုံစံမိ်ဳး

လုပ္ေပးလို႔မရပါဘူး။

တခ်ဳိ႕ေသာ

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္

ေပးႏုိင္ေသာလည္း

တခ်ဳိ႕ေသာ

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ မေပးႏုိင္ပါသည့္ CMP လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းမ်ားရွိပါသည္။
SMEs မ်ားတြင္ ရွိတဲ့သူ၊ ေပးႏုိုင္တဲ့သူ၊ မေပးနုိင္ တဲ့သူေတြၾကားမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ဘယ္လိုမိ်ဳး
စံႏႈန္းတစ္ရပ္ကို သတ္မွတ္ေပးလို႔ရမလဲ။ အားလုံးသည္ အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စက္ရုံ ေတြဘယ္လို
ရွင္သန္မလဲဆိုတာကလည္း အေရးၾကီးပါသည္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆုိေတာ့ အခုအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္း
က႑မ်ားမွာ အမိ်ဳးသမီးအမ်ားစု ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မယ့္သူ အမ်ားစုသည္ အမိ်ဳးသမီးအမ်ား စု
ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိကုိက ရန္ကုန္မွာ ၅၀၀၀၀၀ ( ၅ သိန္း) ခန္႔ရွိေနပါျပီ။ ဒါကို ဘယ္လို လုပ္ေပးႏုိင္မလဲ
အေရးၾကီးပါသည္။ ထိ႕ု ေၾကာင့္ CMP က႑သည္ ထိပ္ဆုံးကေန ဦးစားေပး လုပ္ငန္းက႑အေနနဲ႔ ပါ၀င္လာျခင္း

CTUM AGS ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး မွတ္တမ္းေရးသည္။
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ျဖစ္ပါသည္။ အစုိးရဘက္ကလည္း ဒီအတြက္ အားလုံးအဆင္ ေျပေအာင္ ၾကိဳးစားေပးေနရပါသည္။ သု႔ေ
ိ သာ္
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ရတာျဖစ္သည့္အတြက္ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။
 အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမား အခ်င္းခ်င္းသာ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း၊ ေရရွည္မွာ ၀န္ႀကီးဌာန
အေနျဖင့္ ကူညီႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ထုိကဲ့သုိ႕
စဥ္းစားသည္ကိုအလုပ္ရွင္-အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ နားလည္ေပး ေစခ်င္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကား
ပါသည္။

ထို႕ျပင္

ယင္းကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္၍

ႏုိင္ငံေတာ္

အစုိးရအေနနဲ႔လည္း

အျမင္ရွိပါေၾကာင္း၊

အမိ်ဳးသမီး အလုပ္သမားမ်ားသည္ ယင္းတု႕ိ ၏ လစာ ၅၀ % ကို သူတ႔ုိရဲ႔ မိသားစုမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပး
ေနၾကရေၾကာင္း၊ သူတုိ႔ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားတဲ့အခါ ၄င္းတု႕ိ ကို မွီခိုအားထားျပဳေနသည့္ မိသားစု
အတြက္လည္း အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိအခက္အခဲမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ ေၾကာင္း
ေျပာၾကားပါသည္။
UMFCCI ေဒၚက်င္ေအး
အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ မည္ကဲ့သို႕ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးမလဲသိခ်င္ပါသည္။ အလုပ္လက္မဲ့ကာလ ၃ လ၊ ၆ လဆိုျပီး ရွိပါမည္။ ထုိကာလမ်ားအတြက္
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္မႈေပးမလဲ ဆုိတာကိုသိခ်င္ပါသည္။
လူမႈဖူလုံေရး ဥပေဒမွာလည္း အလုပ္လက္မဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ဆုိတာပါ၀င္ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ဥပေဒကို
ကြ်န္မတို႔က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ သိ႔ေ
ု သာ္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္သည္ ကမၻာ့
အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေနတဲ့

အခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္

ဘယ္လိုမိ်ဳးမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မလဲ၊

တရုတ္ႏုိင္ငံလို၊

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံလို အစုိးရက စိုက္ထုတ္ေပးျပီးေတာ့ သူတို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးေစခ်င္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း
ဒီလိုမိ်ဳးကို ရွိေစခ်င္ပါသည္။ ဖူလုံေရး ရန္ပုံေငြဆုိတာက အလုပ္ရွင္လည္းထည့္၀င္ထားသည္။ အလုပ္သမား
လည္းထည့္၀င္ထားပါသည္။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ ျပန္လည္ခံစားခြင့္လိုခ်င္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဦးသိန္းေဆြ
အဲဒိလူမႈဖူလုံေရး ရန္ပုံေငြထဲမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ပိုက္ဆံလည္း ပါပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ဒါေၾကာင့္ သုံးဦး
သုံးဖလွယ္စဥ္း စားဖု႔ိလိုပါသည္ဟု ျပန္လည္ေျပာၾကားပါသည္။
CTUM ဥကၠဌ ဦးေမာင္ေမာင္တင္ျပခ်က္
လက္ရည
ွိ ႇိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပါတ္သက္လွ်င္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ (၃) ဦးမွ ျပန္လည္
ေျပာၾကားလာသည္မွာ ၄င္းတို႕ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အခ်ိန္တြင္ လူဦးေရမွာ (၁၀) ဦး အထက္

ေက်ာ္လြန္

ေနၾကေၾကာင္း၊

တင္ျပထား

အလုပ္သမားမ်ားမွာလည္း

အမ်ားအျပား

လာေရာက္ေဆြးေႏြးေနၾကေၾကာင္း

ပါသည္။
 ထိ႕ု ေၾကာင့္ အၾကံျပဳလုိသည္မွာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ OHS သင္တန္းေက်ာင္းသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕
ပါရန္အၾကံျပဳလုိပါေၾကာင္း၊ ထိ႕ု ျပင္ ၄င္းတို႕ ေျဖရွင္းေနစဥ္အတြင္းတြင္ လူမႈဖူလံုေရးမွ ေစာင့္ၾကည့္
ေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊

အလုပ္သမားမ်ားထဲမွ

CTUM AGS ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး မွတ္တမ္းေရးသည္။

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားသာလွ်င္

ရွိသင့္ေၾကာင္း၊
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စစ္တဲ့သူေရာ လာေရာက္ ေျဖရွင္းတဲ့ အလုပ္သမားမ်ားအားလံုး အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္
ေဆြးေႏြးေပးပါသည္။
UMFCCI မွ ဦးထြန္းထြန္း
ဝန္ၾကီးေျပာၾကားခ်က္အားေထာက္ခံပါေၾကာင္း၊

သိ႕ု ေသာ္

တစ္ခုခု

ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ျပန္လွ်င္

လည္း ဝင္ျပီး ဆြမ္းၾကီးေလာင္းသြားမယ့္ သူမ်ားလည္း ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ေပးႏုိင္ရဲ႕သားနဲ႕ မေပးမယ့္ သူမ်ား
ေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးသြားမယ့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္မွာ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးအခ်ိန္မွစ၍
ထိခိုက္သြားခဲ့သည့္ အေနအထားအရ လုပ္ငန္းမ်ား အခက္အခဲျဖစ္သြားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ Stay Home Leave
ႏွင့္ပါတ္သက္၍ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ညိွႏႈိင္းခ်က္ရယူေရးသာ ျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ
ေဆြးေႏြးပါသည္။
CTUM လက္ေထာက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး
ေလးစားရပါေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမွ တစ္ဆင့္ ဦးထြန္းထြန္း ေျပာၾကားသြားသည့္ အေၾကာင္းအရာ
အေပၚတြင္ မိမိအေနျဖင့္ နားလည္သည္မွာ အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမား ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရး အေျခအေန
မ်ားေတာ့ ကိစၥမရွိေပမယ့္ ေျမျပင္အေျခအေနမွာ ၾကံဳရသည့္အခါ Entertainment Industry ေတြကို လုပ္ငန္း
ရပ္ဆိုင္းပါရန္ ေၾကညာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ Mega Ace ရုပ္ရွင္ရံုမွာ လုပ္ငန္း ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
ဝန္ထမ္းမ်ားကို

ဘာမွမေပးပဲ

အလုပ္ပိတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊

ဥပမာ-

ေလေၾကာင္းလုိင္းတြင္

အလုပ္လုပ္ေနေသာ

အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ဝင္ေငြေကာင္းသည့္အတြက္ ၾကားကာလတြင္ ထိမ္းထားႏုိင္ပါေသာ္လည္း ရုပ္ရွင္ရံု
တြင္ လုပ္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြမေကာင္းသည့္ အေနအထားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ အမိန္႕ ေၾကညာ
ခ်က္ထုတ္ျပန္၍ အလုပ္ရပ္စဲခုိင္းသည့္အခါ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနပါေၾကာင္း၊ အလုပ္
ရပ္စဲမည္ဆုိပါက အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္း စဥ္စားေပးရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခုမွာ KTV
အလုပ္သမားမ်ားအားလံုး ရပ္ဆိုင္းလုိက္သည့္အခါ ၄င္းတို႕၏ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ လစာနည္းသည့္အတြက္ ရပ္ဆိုင္း
လုိက္သည့္

အေျခအေနမ်ားတြင္

ထိုကဲ့သို႕ေသာ

အလုပ္သမားအားလံုးအတြက္

ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္

လုိအပ္ပါ ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။
CTUM ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေဒၚခုိင္ဇာေအာင္
က်မတို႕ (၂)မ်ိဳးေရာေထြးမႈျဖစ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္၍ ထပ္မံတင္ျပလိုသည္မွာ အစိုးရမွ လုပ္ငန္းမ်ား
ရပ္လိုက္ျပီး အိမ္မွာ ေနၾကပါဟု ညႊန္ၾကားလာပါက Package တစ္ခု ရွိသင့္ပါေၾကာင္း၊ အဲဒါကိုေတာ့ ယခုအဆင့္
မွာ

ေဆြးေႏြးရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

သုံးပြင့္ဆိုင္မွ

ေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္း၊

သံုးပြင့္ဆို္င္မွ

မေဆြးေႏြးႏုိင္ပါက

က်မတိ႕ု ေကာ္မတီမွာ ေဆြးေႏြးဖို႕သင့္ပါေၾကာင္း၊ ယခုလိုမ်ိဳးစက္ရံုေတြပါ ပိတ္သြားတယ္ဆိုရင္ က်န္တဲ့ေနရာေတြ
အကုန္လံုးကလည္း

လုပ္ငန္းေတြရပ္လိုက္တဲ့ အေနအထားျဖစ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါဆိုရင္ ဘယ္လိုစဥ္းစား

ရမလဲဆိုရင္ စက္ရံုအလုပ္သမားေတြတင္ မဟုတ္ဘဲနွင့္ ခုနက ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေျပာသြားခဲ့သည့္ Informal
Sectors ကဲ့သို႕ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးရွိ

အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးကို ထည့္စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
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အျခားေသာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားကိုလည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ က်မနားလည္ေသာ Stay
Home Leave ႏွင့္ပါတ္သက္၍ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ တင္ျပခ်င္သည့္ပံုစံမွာ ဥပမာ Order မရွိဘူး လူေလ်ာ့ရမယ္၊
ရပ္ရမယ္၊ အေနအထားျဖစ္လာလွ်င္ ပိတ္လည္းမပိတ္ခ်င္ဘဲ အလုပ္သမားမ်ားကို အိမ္မွာ ေနရန္အတြက္
အလုပ္သမားမ်ားကို

အလုပ္ရွင္ႏွင့္

အလုပ္သမားမ်ားအျပန္အလွန္ညိႏႈိင္းေဆြးေႏြး၍

သေဘာတူညီမႈရယူျပီး

ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။

UMFCCI တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခုိင္ခုိင္ႏြယ္
က်မတို႕ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ေဒၚခုိင္ဇာေအာင္ႏွင့္ ဝန္ၾကီးေျပာတာကို သေဘာတူပါေၾကာင္း၊ မစႏၵာ
ေျပာသည့္ အခ်က္ႏွင့္ေတာ့ အနည္းငယ္ကြဲလြဲေနေၾကာင္း၊ ေယဘုယအားျဖင့္ စဥ္းစားသည့္အခါ ႏုိင္ငံေတာ္
အေနျဖင့္ အျဖစ္မေန အားလံုးပိတ္လိုက္ပါဟု ဆိုင္းငံ့အခ်ိန္ျဖစ္လာေသာအခါ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုအခါ အလုပ္ရွင္မွ တာဝန္ယူႏုိင္ရန္ ခက္ခဲသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စဥ္းစားခ်က္အေနနဲ႕မတူတဲ့
အေၾကာင္းအရာမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊

လစာေငြအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးသြားမည့္အေနအထားမ်ားေတြ႕ရွိ

ေနရပါေၾကာင္း၊

အလုပ္သမားမ်ား လက္ခံမည္ဆိုပါက အဆင္ေျပေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကာျခင္း
ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေဆြးေႏြးတာ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္လည္း ေစာင့္ၾကည့္
ရာမွ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ဂယက္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္အခ်ိဳ႕ ထိခုိက္မႈမ်ားရွိေနခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမားလစာမ်ား
ဆက္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္က က်ပ္ဘီလီယံ ၁၀၀ ေခ်းေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးျပီး လူမႈဖူလံုေရးရန္ပံုေငြမွ က်ပ္ ၅၀ ဘီလီယံ၊
ႏုိင္ငံေတာ္ရန္ပံုေငြက က်ပ္ ၅၀ ဘီလီယံျဖင့္ စုစုေပါင္း ၁၀၀ ဘီလီယံမ်ားကို CMP လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၊SMEလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ရွိေသာအလုပ္ရွင္မ်ားကို ေငြေခ်းေပးရန္စီစဥ္ထားပါေၾကာင္း၊ ေခ်းေပး
တဲ့ ေနရာတြင္လည္း အတိုးႏႈန္းကို (၁) ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္စာေခ်းမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
ရည္ရြယ္ခ်က္

အေနျဖင့္

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္လုပ္ခလစာေတြကဆ
ို က္လက္

ေခ်းေပးရေသာ

ေပးႏုိင္ရန္အတြက္

ျဖစ္ပါ

ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားကိုအလုပ္ျဖဳတ္ရတာေတြ ေလ်ာ့ခ်ရတာေတြျဖစ္မွာစိုးရိမ္ပါ ေၾကာင္းတင္ ျပခဲ့ပါသည္။
ေခ်းေငြထုတ္ေပးသည့္

လုပ္ငန္းမ်ားကို

ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းက

စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး

ႏုိင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲမ်ား ကိုယ္တုိင္ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္တြက္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားတုိ႕ ဆက္ဆံေရး
ေကာင္းမြန္ျပီး လုပ္ငန္းတိုးတက္ေစလိုေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ထိ႕ု ျပင္ COVID 19 ေရာဂါမျပန္႕ပြားရန္ႏွင့္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္ျပန္႕စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္
လမ္းညႊန္ထားေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ ဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ COVID 19 ႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား
အားက်န္းမာေရးႏွင့္

အားကစားဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၏

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္းေဆာင္ရြက္ပါေၾကာင္း

တင္ျပခဲ့

ပါသည္။
အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္မႈလြန္ကဲမႈမ်ားျဖင့္ ရွိေနသည္ကိုလည္းသိရွိရပါေၾကာင္း၊ ေကတီဗီြႏွင့္
ရုပ္ရွင္ရံုမ်ားကို ပိတ္ခုိင္းရျခင္းမွာ ထိုေနရာမ်ားသည္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ပိုမိုမ်ားႏုိင္၍ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ လည္း
သီးသန္႕ထားရွိျခင္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ားႏွင့္ မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လို
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ကာကြယ္ၾကမလဲဆိုသည့္အခ်က္မ်ားကို
စနစ္တက်

စီမံေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ားကို

ညႊန္ၾကားေပးပါေၾကာင္း၊
သိရွိေနရပါေၾကာင္း၊

ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသည့္

ေနရာမ်ားကိုလည္း

အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးႏွင့္

အလုပရ
္ ွင္မ်ား

ညိႏႈိင္း၍ အတက္ႏုိင္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပပါသည္။
အစည္းအေ၀းကို ည (၇) နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးဆုံးခဲ့ပါသည္။

CTUM AGS ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုး မွတ္တမ္းေရးသည္။
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