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 ၃.၁။ ကိုဗစ် - ၁၉ ြတိုင်ြီ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း တိုးတက်မဖစ်ထွန်းြှု ၆

 ၃.၂။  အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအရပါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု ၇

 ၃.၃။ မြန်ြာအစိုးေက အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်သည့်

   ကိုဗစ် - ၁၉ ဆိုင်ော ြူဝါဒြျား ၉

 ၃.၄။ ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုအဆင့်ြျားနှင့် ကပ်ရောဂါ ၁၀

၄။ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့် ယင်းလုပ်ငန်းကဏ္ဍေှိ

 အလုပ်သြားြျား၏ ထိလွယ်ခိုက်လွယ်ေှိြှု ၁၂

 ၄.၁။ အလုပ်ချနိ်နှင့် အခရကကးရငွြျားအရပါ် ရိုက်ခတ်ြှု ၁၂

   အလုပ်ချနိ် ၁၂

   အခရကကးရငွြျား ၁၅

 ၄. ၂။ အလုပ်အကိုင်အဆင့်ြျားနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အရမခအရနြျား ၂၀

   အလုပ်အကိုင်ရလျှာ့ချမခင်း ၂၀

   လုပ်ငန်းခွင်အရမခအရနြျား ၂၄

၅။ နိဂုံး ၂၆

၆။ ြှီမငြ်း ၂၈





မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု - အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်သြားြျား၏ ဝင်ငငွဆုံးရှုံးြှုဆိုင်ရာငလ့လာ ချက် 1

 ၁။ နိဒါန်း

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍေှိ အလုပ်သြားြျား၏ ရကာင်းကျ ိုးချြ်းသာသည် ကြ္ဘာ့ဖက်ေှင်ဒီဇိုင်း ချုပ်လုပ်သည့် စက်ြှု 

လုပ်ငန်းတွင်မဖစ်ရပါ်သည့် ရယဘုယျစိန်ရခါ်ြှုြျားအရပါ်တွင် ြည်ြျှြူတည်ရနရကကာင်းကို ကိုဗစ် - ၁၉ ကြ္ဘာ့ကပ် ရောဂါက 

သရုပ်ပုံ ရဖာ်မပသခဲ့ပပီးမဖစ်ပါသည်။1 မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်ဦးစားရပးအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ2တွင် လုပ်သားထုအင်အား 

၆၀၀၀၀၀ ရကျာ်ေှိရကကာင်းနှင့်၊ ဤအလုပ်သြားြျားသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှိ ဝယ်လိုအားနှင့် 

ရောင်းလိုအားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အရနှာင့်အယှက်မဖစ်ရပါ်ြှုြျားရကကာင့် ထိခိုက်ခံစားြှုြျား ကကုံရတွ့ခဲ့ေရကကာင်း အစီေင်ခံ 

ရဖာ်မပထားပါသည်။

အထည်အလိပ်၊ အဝတ်အထည်နှင့် ဖိနပ်ပစ္စည်းြျား လက်လီကုန်သွယ်ြှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ရြလနှင့်နှိုင်းယှဉ် 

ပါက၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရြလကုန်သွယ်ြှုပြာဏသည် ၅၀.၅ ောခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားရကကာင်း ဥရောပသြဂ္ဂက အစီေင်ခံရဖာ်မပ 

ထားပါသည်။3 ကပ်ရောဂါမဖစ်ရပါ်ရနအချန်ိအတွင်း ဝယ်ယူသံုးစဲွသူြျား၏ ဝယ်လုိအားကျဆင်းြှုြျားနှင့် ကြ္ဘာ့ကုန်ထုတ်လုပ် 

မဖန့်မဖူးြှု ကွင်းဆက်ြျားတွင် အရနှာင့်အယှက်မဖစ်ရပါ်ြှုြျားသည် အလုပ်သြားြျား၏ အသက်ရြွးြှုြျား ပခိြ်းရမခာက်ခံ 

ရနေမခင်းနှင့် ရထာင်ရပါင်းြျားစွာရသာ အလုပ်သြားြျားကို ြရေောြရသချာသည့် ဘဝအရမခအရနတွင် ေှိရနရစမခင်းပင် 

မဖစ်ပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံသည်လည်း ဤရိုက်ခတ်ြှုြျားြှ ကင်းလွတ်မခင်းြေှိခဲ့ဘဲ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ြရသချာြရေော ြှုြျား၊ 

ကိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါမဖစ်ပွားြှုအရေအတွက် ြျားမပားလာမခင်း၊ လုပ်သားထုအင်အား ရလျှာ့ချမခင်းြျားနှင့် အလုပ်သြားြျား 

၏ အခရကကးရငွရလျှာ့ချမခင်းြျား ကကုံရတွ့ခံစားခဲ့ေပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ရသာ အရနှာင့်အယှက်မဖစ်ရပါ်ြှုသည် အချ ို ့ရသာ 

စက်ရုံြျားတွင် ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှု နည်းပါးသည့်အချနိ်ကာလနှင့် ကကုံကကိုက်ရနပပီး၊ စက်ရုံြျား ယာယီပိတ်မခင်း သို့ြဟုတ် 

အပပီးပိတ်သိြ်းမခင်းြျားကို မဖစ်ရပါ်ရစခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်၊ မြန်ြာအစိုးေသည် အလျင်အမြန်ရမပာင်းလဲရနသည့်ဝန်းကျင်တွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ဆိုင်ော ြူဝါဒြျား အရကာင် 

အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်မခင်းနှင့် နပန်းလုံးရနေပါသည်။ ကျန်းြာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာန (MOHS)၊ အလုပ်သြား၊ 

လူဝင်ြှုကကီးကကပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားဝန်ကကီးဌာန (MoLIP) နှင့် ရဒသဆိုင်ောအစိုးေတို့သည် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း 

ကဏ္ဍကဲ့သို့ရသာ စီးပွားရေးအတွက် အဓိကကျသည့်လုပ်ငန်းကဏ္ဍြျား လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရဆာင်ေွက်နိုင်ရေးကို အဓိထား 

ရဆာင်ေွက်ရနေရသာ်လည်း၊ ကိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါပိုးကူးစက်ပျ ံ့နှံ့ြှု ေပ်တန့်ရစေန်အတွက် အထည်ချုပ်စက်ရုံြျားတွင် 

လုပ်ငန်းခွင် ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့် ကျန်းြာရေးဆိုင်ော စံချနိ်စံညွှန်းြျားကို အရလးထား ရဆာင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။

ဤသုရတသနရလ့လာြှုအစီေင်ခံစာက မြန်ြာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် အလုပ်သြားြျား၏ ဝင်ရငွအရပါ် ကိုဗစ် 

- ၁၉ ရိုက်ခတ်ြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သုရတသနစစ်တြ်းရကာက်ယူမခင်းနှင့် လူရတွ့ရြးမြန်းမခင်းတို့ြှ ရတွ့ေှိချက်ြျားကို 

1 ဤသုရတသနရလ့လာြှုေည်ေွယ်ချက်အလို့ငှာ၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် ISIC အေ၊ အထည်အလိပ်ကုန်ထုတ်လုပ်ြှု စည်းြျဉ်း ၁၄ ကို ေည်ညွှန်းပါသည်။
2 မြင့်စိုး၊ မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှင်ြျားအသင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်။
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အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)2

ရဖာ်မပထားပါသည်။ ဤအစီေင်ခံစာ၏ ပထြအပိုင်းသည် မြန်ြာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့် စီးပွားရေးအတွက် ယင်း 

လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ မဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးြှုအရနအထားနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခခုံငုံသုံးသပ်ြှုကို ရဖာ်မပထားပါသည်။ ဒုတိယအပိုင်းသည် 

အလုပ်သြားြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး ရကာက်ယူထားသည့် အချက်အလက်ြျားနှင့် စီြံရဆာင်ေွက်ထားသည့် သုရတသန 

ရဆာင်ေွက်ြှုတို့ကို ရဖာ်မပထားပါသည်။ တတိယအပိုင်းသည် ကိုဗစ် - ၁၉ ြတိုင်ြီနှင့် ကိုဗစ် - ၁၉ မဖစ်ရပါ်ရနစဉ် အချနိ် 

အတွင်း အလုပ်သြားြျားကကုံရတွ့ခဲ့ေသည့် အရတွ့အကကုံြျားကို အရလးထား ရဖာ်မပထားပါသည်။ ရနာက်ဆုံးအပိုင်း 

သည် ဤရလ့လာြှုြှ ရတွ့ေှိချက်ြျားကို ရဖာ်မပထားပါသည်။



မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု - အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်သြားြျား၏ ဝင်ငငွဆုံးရှုံးြှုဆိုင်ရာငလ့လာ ချက် 3

 ၂။  ဤသုငတသနငလ့လာြှု၏ ရည်ရွယ်ချက်

၂.၁။ နည်းစနစ်

ဤသုရတသနရလ့လာြှုကို လုပ်ရဆာင်ေန်အတွက် အဓိကအချက်အလက်ြျားနှင့် ဆင့်ပွားအချက်အလက်ရကာက်ယူ 

သည့် နည်းစနစ်နှစ်ြျ ိုးလုံးကို အသုံးမပုခဲ့ပါသည်။ အဓိကအချက်အလက်ြျားသည် အထည်ချုပ်အလုပ်သြားစစ်တြ်း 

ရကာက်ယူြှုအရပါ်တွင် ြူတည်ပပီး၊ ဆင့်ပွားအချက်အလက်ြျားသည် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ရိုက် 

ခတ်ြှု၏ ကကီးြားရပါ်လွင်သည့် ရုပ်ပုံကို ရဖာ်မပရပးပါသည်။ အစီေင်ခံစာသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်မဖစ်ရပါ်သည့်အရမခအရနကို 

သိေှိနားလည်ေန်အတွက် စာအုပ်စာတြ်းမပန်လည်ဆန်းစစ်ြှုချဲ့ထွင်ရဆာင်ေွက်ြှုကို မဖည့်ဆည့်ရဆာင်ေွက်ရသာ ယင်း၏ 

အဓိကအချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ရဆာင်းပါးြျားနှင့် အစီေင်ခံစာြျားကိုလည်း အရလးထားအာရုံစိုက်ကာ၊ ဆက်စပ်သည့် 

မဖစ်ေပ်ရလ့လာြှုြျားကိုလည်း စူးစြ်းေှာရဖွရဖာ်ထုတ်ပါသည်။

စိစစ်စိတ်မဖာြှု အရထာက်အထားခိုင်လုံြှုေှိရစေန်အတွက် အရေအတွက်ပြာဏမပည့်စုံသည့် သုရတသနစစ်တြ်းကို ၂၀၂၀ 

ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၅ ေက်ြှ ဩဂုတ်လ ၁ ေက်အထိမပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းကို ေန်ကုန်ပြို့၏ ြတူညီရသာရနောြျားတွင် တည် 

ေှိရသာ (ဇယား - ၁ တွင်ကကည့်ရှုပါ) စက်ရုံရပါင်း ၇၂ ရုံ (မြန်ြာနိုင်ငံေှိ ပို့ကုန်ဦးစားရပးစက်ရုံစုစုရပါင်း၏ ၁၅ ောခိုင်နှုန်း 

ကို ကိုယ်စားမပုသည4်) တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ေှိရသာ အလုပ်သြား ၁၅၆ ဦးနှင့်ရတွ့ဆုံပပီး ရဆာင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။ 

ဤရလ့လာြှုနှင့် ပတ်သက်ပပီး၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရနသည့် အထည်ချုပ်အလုပ်သြားြျားအရနမဖင့် စစ်တြ်းရကာက်ယူော 

တွင် ပါဝင်ရမဖကကားေန်အချနိ်ြရပးနိုင်သမဖင့် မဖစ်နိုင်ရမခေှိသည့် နြူနာပုံစံနည်းစနည်းကို လုံရလာက်သည့် နြူနာပုံစံ 

ြူရဘာင်တစ်ေပ်အမဖစ် အသုံးြမပုခဲ့ပါ။

အလုပ်သြားြျားအား ရေွးချယ်ြှုသည် စီးပွားရေးနှင့်လူြှုဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာနက မပုလုပ်ထားရသာ ဆက်သွယ်ေ 

ြည့် အလုပ်သြားစာေင်းကို အရမခခံပါသည်။ ယင်းအလုပ်သြားြျားသည် ယခင်ရလ့လာြှုြျားတွင် လူရတွ့ရြးမြန်းော 

တွင် ပါဝင်ခဲ့ကကသူြျားမဖစ်ပါသည်။ အလုပ်သြားြျား၏ အခရကကးရငွြျားနှင့် အမခားရသာရငွရကကးအကျ ိုးခံစားခွင့်ြျား 

နှင့်ပတ်သက်ပပီး၊ ကိုဗစ် - ၁၉ ြတိုင်ြီအချနိ်နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအချနိ်တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ေန်အတွက် တုန့်မပန်ရမဖကကားသူ 

သည် ေန်ကုန်ပြို့ေှိစက်ရုံတစ်ရုံတွင် လုပ်ငန်းအရတွ့အကကုံ အနည်းဆုံး ၇ လေှိသူမဖစ်ေန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသတ်ြှတ်ချက် 

ြျားနှင့် ကိုက်ညီြှုြေှိရသာသူြျားကို သုရတသနရလ့လာြှုအတွက် ရေွးချယ်မခင်းြမပုပါ။

အရေအတွက်ပြာဏ မပည့်စုံသည့် သုရတသနစစ်တြ်းရကာက်ယူြှုအမပင်၊ ဤရလ့လာြှုသည် အလုပ်ေှင်အဖွဲ့အစည်း 

ြျားြှ ကိုယ်စားလှယ်ြျားအပါအဝင် အလုပ်ေှင် ၆ ဦး၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ေှိရသာ အလုပ်သြားနှစ်ဦး၊ အလုပ်ထုတ် 

ပယ်ခံထားေသည့် အလုပ်သြား ၃ ဦး၊ နိုင်ငံတကာကုန်အြှတ် တံဆိပ် နှစ်ခုြှ ကိုယ်စားလှယ်ြျား၊ အလုပ်သြားသြဂ္ဂြျား 

နှင့် အဖွဲ့လိုက်ရဆွးရနွးြှုနှစ်ကကိြ်မပုလုပ်မခင်းတို့မဖင့် ပိုြိုနက်ေှိုင်းထိရောက်သည့် အေည်အရသွးမပည့်စုံသည့် လူရတွ့ 

4 မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှင်းြျားအသင်း၏အဆိုအေ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ်လြှစ၍ မဖတ်၊ ချုပ်၊ ထုပ်ပိုးမခင်းလုပ်ငန်းြျား ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိသည့် စက်ရုံရပါင်း 
၄၈၈ ရုံေှိပါသည်။



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)4

ရြးမြန်းြှုြျားကိုလည်း လုပ်ရဆာင်ခဲ့ပါသည်။ လူရတွ့ရြးမြန်းြှုြျားသည် အလုပ်သြားြျားအရပါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ၏ ရိုက် 

ခတ်ြှု၊ အလုပ်ချနိ်ရမပာင်းလဲြှုြျား၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်ေက်အရေအတွက်၊နှင့် ဤအချနိ်ကာလအတွင်း အလုပ်သြား 

ြျား ကကုံရတွ့ေသည့်စိန်ရခါ်ြှုြျားတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သိမြင်နားလည်ြှုတို့ကို မဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးရပးပါသည်။

ဤအစီေင်ခံစာတွင်၊ ရလ့လာြှုမပုလုပ်ရနစဉ်အတွင်း မြန်ြာကျပ်ရငွ (MMK) မဖင့် ရဖာ်မပထားသည့် ကိန်းဂဏန်းြှန်သြျှကို 

မြန်ြာနိုင်ငံရတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ရငွလှဲလှယ်နှုန်းမဖစ်ရသာ အရြေိကန် တစ်ရဒါ်လာလျှင် မြန်ြာကျပ်ရငွ ၁၃၉၆. ၃၈ ကျပ် 

နှုန်းမဖင့် ရမပာင်းလဲထားပါသည်။ ယင်းရငွရကကး လှဲလှယ်ြှုနှုန်းသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် ပျြ်းြျှလှဲလှယ်နှုန်းမဖစ်ပါ 

သည်။5

ဇယား (၁) သုငတသနစစ်တြ်းငကာက်ယူရာတွင်တုန့်မပန်ငမေကကားခဲ့သည့် အလုပ်သြားြျား အလုပ်လုပ်ကိုင်ငသာ 
စက်ရုံြျား၏ တည်ငနရာြျား

မြို့နယ်ြျား အလုပ်သြားအငရအတွက်

လှိုင်သာယာ ၆၂

ြဂဂလာဒုံ ၂၂

ရေှေမပည်သာ ၁၄

ရမြာက်ဥက္ကလာပ ၁၃

ရြှာ်ဘီ ၁၁

ရတာင်ဒဂုံ ၉

ဒဂုံပြို့သစ် ၇

သန်လျင် ၆

အမခားပြို့နယ်ြျား ၁၂

၂.၂။ တုန့်မပန်ငမေကကားသူြျား၏ ထူးမခားသည့်လက္ခဏာြျား

ဤအပိုင်းသည် ကိုဗစ် - ၁၉ ရကကာင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် စက်ရုံပိတ်သိြ်းြှုြျားနှင့် မဖစ်ရပါ်သည့်အရနှာင့် 

အယှက်ြျား၏ ရိုက်ခတ်ြှုြျားကို ြတူညီကွဲမပားသည့်အလုပ်သြားြျား ခံစားကကုံရတွ့ခဲ့ေြှုြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး ပိုြို 

ရကာင်းြွန်စွာသိေှိနားလည်နိုင်ေန်အတွက် သုရတသနစစ်တြ်းရကာက်ယူောတွင် တုန့်မပန်ရမဖကကားသည့် အလုပ်သြား 

ြျား၏ ထူးမခားသည့်လက္ခဏာြျားကို ေှင်းလင်းရဖာ်မပထားပါသည်။ ဇယား (၂) တွင် ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း၊ သုရတသန 

စစ်တြ်းရကာက်ယူောတွင် ပါဝင်ရသာ အလုပ်သြားပြာဏအချ ိုးအစားမြင့်ြားြှုသည် အသက် ၂၅ နှစ်ရအာက်အေွယ် 

အလုပ်သြားြျား (၃၁ ောခိုင်နှုန်း) မဖစ်ပပီး၊ ယင်းအသက်အေွယ်သည် ငယ်ေွယ်သူအလုပ်သြားြျားကို ခန့်အပ်သည့် 

စက်ရုံြျား၏ ရယဘုယျဦးတည်ောလြ်းရကကာင်းနှင့်ကိုက်ညီပါသည်။ အလုပ်သြားြျား၏ ပညာရေးအရမခအရနနှင့်ပတ် 

သက်ပပီး၊ အလုပ်သြားြျား၏ တစ်ဝက်နီးပါး (၄၄ ောခိုင်နှုန်း) သည် အထက်တန်းပညာကို ရအာင်မြင်ပပီးသူြျားမဖစ်ကာ၊ 

၁၂ ောခိုင်နှုန်းသာ ဘွဲ့ေပပီးသူြျားမဖစ်ပါသည်။ အလုပ်သြားအြျားစုသည် ကကီးြားရသာ (၃၈ ောခိုင်နှုန်း) သို့ြဟုတ် 

5 မြန်ြာနိုင်ငံရတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရငွလှဲလှယ်ြှုနှုန်းထား ကိုးကားရဖာ်မပချက်



မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု - အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်သြားြျား၏ ဝင်ငငွဆုံးရှုံးြှုဆိုင်ရာငလ့လာ ချက် 5

အလွန်ကကီးြားရသာ (၃၀ ောခိုင်နှုန်း) ကုြ္ပဏီြျားတွင် လုပ်ကိုင်ကကပါသည်။6 အလုပ်သြားြျားသည် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း 

ကဏ္ဍတွင် ပျြ်းြျှအားမဖင့် လုပ်ငန်းအရတွ့အကကုံ ၃.၁ နှစ်ေှိသူြျားမဖစ်ပါသည်။ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူ၏ ၈၅ ောခိုင်နှုန်း 

သည် အြျ ိုးသြီးြျားမဖစ်ကကပပီး၊ ၄ ပုံ ၃ ပုံခန့်သည် အိြ်ရထာင်ြေှိရသာ အပျ ိုြျားမဖစ်ကကပါသည်။ အိြ်ရထာင်သည် အလုပ် 

သြားြျားအနက် ၄၂ ောခိုင်နှုန်းသည် အသက် ၁၆ နှစ်ရအာက် သားသြီးေှိသူြျားမဖစ်ပါသည်။ အလုပ်သြားြျား၏ ရေှေ့

ရမပာင်းရနထိုင်ြှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး ရြးမြန်းရသာအခါတွင်၊ ၇၂ ောခိုင်နှုန်းသည် ေန်ကုန်တိုင်းရဒသကကီးမပင်ပြှ ရေှေ့ရမပာင်း 

ရောက်ေှိလာကကသူြျားမဖစ်ရကကာင်း ရဖာ်မပကကပပီး၊ ကျန် ၂၈ ောခိုင်နှုန်းသည် ေန်ကုန်ရဒသခံြျား မဖစ်ပါသည်။ ရေှေ့ရမပာင်း 

လုပ်သားြျားအနက်၊ တစ်ဝက်ရကျာ်သည် ေန်ကုန်တွင် ရနထိုင်သည်ြှာ ၅ နှစ် ြေှိကကရသးပါ။

ဇယား (၂) - သုငတသနစစ်တြ်းငကာက်ရာတွင် တုန့်မပန်ငမေကကားသည့် အလုပ်သြားြျား၏ ထူးမခားသည့် လက္ခဏာြျား

အလယ် 

တန်းနှင့် 

ငအာက်

အ 

ထက် 

တန်း

ဘဲွ့ရမပီးသူြျား

(တက္ကသိုလ် 

ပထြဘွဲ့)

တက္ကသိုလ်

ပထြဘွဲ့နှင့် 

အထက်  

အငသး

စား

အလတ်

စား

လုပ်ငန်း 

ကကီး 

အလွန်ကကီးြား 

ငသာ လုပ်ငန်း

လက်ရှိစက်ရုံ 

တွင် လုပ်ကိုင်

သည့် နှစ်ကာလ

အသက် ၂၅% ၄၄% ၂၁% ၉%  ၁၇% ၁၅% ၃၈% ၃၀% ၃.၁၀

   

<၂၅ ၃၁% ၂၉% ၃၉% ၄၃% ၄၆% ၂၂% ၃၁% ၃၅% ၂.၅၂

၂၅-၂၉ ၂၆% ၄၇% ၃၀% ၂၁% ၃၁% ၃၉% ၃၁% ၄၃% ၃.၂၆

၃၀-၃၄ ၂၃% ၁၃% ၁၂% ၂၁% ၁၉% ၁၃% ၂၁% ၁၁% ၃.၁၂

၃၅ နှင့်အထက် ၂၁% ၁၀% ၁၈% ၁၄%  ၄% ၂၆% ၁၇% ၁၁% ၃.၉၈

6 မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အရသးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေးဥပရဒ (၂၀၁၅) အေ၊ အလုပ်သြားအရေအတွက် ၃၀၀ ဦးရအာက်ေှိရသာလုပ်ငန်းကို 
အရသးစားလုပ်ငန်းဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်သတ်ြှတ်ပပီး၊ အလုပ်သြားအရေအတွက် ၆၀၀ ဦးထက် ြရကျာ်လွန်ရသာလုပ်ငန်းကို အလတ်စားလုပ်ငန်းဟူ၍ အဓိပ္ပါယ် 
သတ်ြှတ်ပါသည်။ သို့ောတွင်၊ အလုပ်သြားအရေအတွက် ၆၀၀ ဦး ထက်ရကျာ်လွန်သည့်လုပ်ငန်းြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး ဥပရဒက သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားမခင်းြေှိရပ။ 
ဤရလ့လာြှု၏ ေည်ေွယ်ချက်အလို့ငှာ၊ အလုပ်သြားအရေအတွက် ၆၀၀ ဦးနှင့် ၁၂၀၀ ဦး ေှိရသာ လုပ်ငန်းြျားကို လုပ်ငန်းကကီးြျားအရနမဖင့် အဓိပ္ပါယ်သတ်ြှတ်ပပီး၊ 
အလုပ်သြားအရေအတွက် ၁၂၀၀ ဦး ထက်ရကျာ်လွန်သည့် လုပ်ငန်းြျားကိုြူ အလွန်ကကီးြားရသာ လုပ်ငန်းကကီးြျားအမဖစ် သတ်ြှတ်ပါသည်။



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)6

 ၃။ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအားခခုံငုံသုံးသပ်မခင်း

၃.၁။ ကိုဗစ် - ၁၉ ြတိုင်ြီ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း တိုးတက်မေစ်ထွန်းြှု

မြန်ြာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် ဆယ်စုနှစ် ၃ စုရကျာ်ကာလတွင် အတက်အကျအရမပာင်းအလဲြျားကို ကကုံရတွ့ခဲ့ေ 

ပပီးမဖစ်ပါသည်။ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် ၂၀၀၀/၁ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် စုစုရပါင်းမပည်ပပို့ကုန် အရကာက်အခွန် 

၏ ၃၀ ောခိုင်နှုန်းကို ေေှိရစခဲ့ပါသည်။ သို့ရသာ်၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် အရြေိကန်မပည်ရထာင်စုနှင့် ဥရောပသြဂ္ဂတို့၏ မြန်ြာ 

နိုင်ငံအရပါ်  ကုန်သွယ်ြှုနှင့် ရငွရကကးဆိုင်ော အရေးယူပိတ်ဆို့ြှုြျား စည်းကကပ်ရဆာင်ေွက်ပပီးရနာက်၊ ၂၀၀၄/၅ ခုနှစ်တွင် 

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ မဖည့်ဆည်းပါဝင်ြှုသည် ၇ ောခိုင်နှုန်းသို့ ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။7 မြန်ြာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးနှင့် 

စီးပွားရေးဆိုင်ော ကကီးြားသည့်ရမပာင်းလဲြှု၊ နိုင်ငံတကာအရေးယူပိတ်ဆို့ြှုြျား ရမဖရလျာ့ြှုနှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်၊ ဥရောပ 

သြဂ္ဂ၏ ရယဘုယျဦးစားရပးစနစ် (GSP) တွင် နဂိုြူလရနောတွင် မပန်လည်ထားေှိမခင်းတို့နှင့်အတူ၊ ကြ္ဘာ့အထည်ချုပ် 

ကုန်ထုတ်လုပ်သူြျားနှင့် ကုန်အြှတ်တံဆိပ်ြျားသည် မြန်ြာ့နိုင်ငံ၏ရစျးကွက် အတွင်းဝင်ရောက်ေန် လုပ်ရဆာင်ခဲ့ကကပါ 

သည်။ ယင်း၏ ေလဒ်အရနမဖင့်၊ မြန်ြာ့အဝတ်အထည်တင်ပ့ုိြှုနှင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ အေွယ်အစားသည် အထင် 

အေှားကကီးြားကျယ်မပန့်လာခဲ့ပါသည်။ ပို့ကုန်သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် အရြေိကန်ရဒါ်လာ သန်း ၃၄၀ ြှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် 

အရြေိကန်ရဒါ်လာ ၅.၀၂ ဘီလီယံအထိ ၁၅ ဆ တိုးတက်မြင့်ြားလာခဲ့ကာ၊ ယင်းပြာဏသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်၊ မြန်ြာ 

နိုင်ငံ၏ စုစုရပါင်းမပည်ပပို့ကုန်တန်ဘိုး၏ ၂၈ ောခိုင်နှုန်းခန့်ေှိပါသည်။8

၂၀၁၃ ခုနှစ် အရစာပိုင်းတွင်၊ မြန်ြာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွင် အလုပ်သြားရပါင်း ၁၀၂၀၀၀ ခန့်လုပ်ကိုင်လျက်ေှိရသာ 

ပို့ကုန်ဦးစားရပးစက်ရုံ ၁၇၀ ပါဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အကုန်ပိုင်းတွင်၊ ယင်းအရေအတွက်သည် နိုင်ငံေှိလုပ်သားထု၏ 

၃ ောခိုင်နှုန်းမဖစ်ရသာ အလုပ်သြားရပါင်း ၆၃၀၀၀၀ ခန့် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ေှိရသာ ပို့ကုန်ဦးစားရပးစက်ရုံရပါင်း ၆၈၅ 

ရုံအထိ တိုးတက်မြင့်ြားလာခဲ့ပါသည်။9 ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွင်း၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍေှိ ကုြ္ပဏီြျား 

တွင်လုပ်ကိုင်သည့် အလုပ်သြားအရေအတွက်သည် အြျားဆုံးမဖစ်ပါသည်။10 အထည်ချုပ်စက်ရုံြျား၏ ၉၀ - ၉၅ ောခိုင် 

နှုန်းသည် ေန်ကုန်တိုင်းရဒသကကီး၊ အထူးသမဖင့် စက်ြှုဇုန်ြျားတွင် တည်ေှိပါသည်။ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ အလုပ် 

အကိုင်အခွင့်အလြ်းတိုးတက်မြင့်ြားလာြှုသည် အလုပ်သြားထု၏ တစ်ဝက်ရကျာ် (၆၇ ောခိုင်နှုန်း) မဖစ်ရသာ ရကျးလက် 

ရဒသြှ အလုပ်သြားြျားအတွက် အကျ ိုးမဖစ်ထွန်းရစပါသည်။ ယင်းအလုပ်သြားြျားသည် ေန်ကုန်တိုင်းရဒသကကီး မပင်ပ 

ြှ လာရောက်လုပ်ကိုင်သူြျားမဖစ်ပါသည်။11 CESD – IDRC (၂၀၁၇) ၏ အထည်ချုပ်စက်ရုံြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သုရတ 

သနစစ်တြ်းအေ၊ ပို့ကုန်ဦးစားရပး အထည်ချုပ်စက်ရုံြျားတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ေှိရသာ အလုပ်သြားြျား၏ ၈၃ ောခိုင်နှုန်း 

သည် အြျ ိုးသြီးြျားမဖစ်ပါသည်။

7 အိုင်အယ်(လ်)အို၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်။
8 ကုလသြဂ္ဂ၏ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ြှုဆိုင်ော ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ြျား (HS codes 61 and 62)။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရအာက်တိုဘာလ။ https://comtrade.

un.org/data/ ြှ ထုတ်နုတ်ထားသည်။
9 မြင့်စိုး၊ ဥက္ကဌ၊ မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှင်ြျားအသင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်။
10 ကြ္ဘာ့ဘဏ်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ကုြ္ပဏီြျားကို သုရတသနစစ်တြ်းရကာက်ယူမခင်း
11 LFS, 2019, Q3 and CESD, 2018

https://comtrade.un.org/data/
https://comtrade.un.org/data/


မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု - အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်သြားြျား၏ ဝင်ငငွဆုံးရှုံးြှုဆိုင်ရာငလ့လာ ချက် 7

ဤကဲ့သို့တိုးတက်မဖစ်ထွန်းြှုြျားေှိရသာ်လည်း၊ မြန်ြာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းသည် အိြ်နီးချင်းနိုင်ငံမဖစ်သည့် ဘဂဂလားရဒ့ေှ် 

နိုင်ငံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ရသးငယ်လျက်ေှိရနပပီး၊ ယင်းနိုင်ငံ၏ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် စက်ရုံရပါင်း ၄၅၀၀ နီးပါးပါဝင် 

ကာ၊ အလုပ်သြားရပါင်း ၃.၆ သန်းနီးပါး လုပ်ကိုင်လျက် ေှိပါသည်။ ပို့ကုန်ဦးစားရပးမခင်းနှင့်အတူ၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း 

တိုးတက်ကျယ်မပန့်လာရသာ်လည်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံသည် “မဖတ်၊ ချုပ်၊ ထုပ်ပိုးမခင်း” (CMP) ရဆာင်ေွက်ြှုကိုသာ အရလး 

ထားရဆာင်ေွက်ဆဲ မဖစ်ကာ၊ ယင်းသည် တန်ဖိုးမြင့်ကွင်းဆက်၏ အနိြ့်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းမဖစ်ပါသည်။

၃.၂။ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအငပါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ငရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု

ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါသည် ကြ္ဘာတစ်ဝှြ်းတွင် မပည်သူ့ကျန်းြာရေးစိန်ရခါ်ြှုြျားနှင့် လူြှုစီးပွား ရိုက်ခတ်ြှုြျားကို မဖစ် 

ရပါ်ရစခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင်၊ ကြ္ဘာ့ဘဏ်က မြန်ြာနိုင်ငံ၏ မပည်တွင်းအသားတင်ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ရဆာင်ြှု 

တန်ဘိုး (GDP) တိုးတက်ြှုသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ၀.၅ ောခိုင်နှုန်းသို့ ကျဆင်းသွားြည်မဖစ်ရကကာင်း ခန့်ြှန်းခဲ့ပါသည်။ 

ဤခန့်ြှန်းချက်သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလတွင် ကနဦးခန့်ြှန်းခဲ့ရသာ ၂.၃ ောခိုင်နှုန်းထက် ရလျာ့နည်းရနပါသည်။12 

အိုင်အယ်(လ်)အိုက ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒုတိယ ၃ လပတ်တွင် အာေှ-ပစိဖိတ်ရဒသအတွက် အလုပ်ချနိ်ဆုံးရှုံးြှုြျားသည် အချနိ် 

မပည့်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်ရပါင်း ၂၆၅ သန်း (FTE)13 သို့ြဟုတ် ၁၅. ၂ ောခိုင်နှုန်း14နှင့် ညီြျှြည်မဖစ်ရကကာင်း 

ခန့်ြှန်းထားပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၏ တတိယ ၃ လပတ်တွင်ြူ တစ်ကြ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအေ အလုပ်ချနိ် ၁၂. ၅ ောခိုင်နှုန်း 

အထိ ကျဆင်းသွားြည်မဖစ်ကာ၊ ယင်းသည် အချနိ်မပည့်အလုပ်အကိုင်ရပါင်း ၃၄၅ သန်းနှင့် ညီြျှပါသည်။15

ကပ်ရောဂါရကကာင့် မြန်ြာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအားတို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး၊ တုန်လှုပ် 

ဖွယ်ောြျားနှင့် ေင်ဆိုင်ကကုံရတွ့ခဲ့ေပါသည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မဖန့်မဖူးြှုကွင်းဆက်အရနမဖင့် တရုတ်နိုင်ငံေှိ စက်ရုံြျားနှင့် 

ဆိပ်ကြ်းြျားပိတ်ထားမခင်းနှင့် ဥရောပနှင့် အရြေိကန်မပည်ရထာင်စုတို့ြှ ဝယ်လိုအားြရသချာြရေောြှုတို့ရကကာင့် 

အရနှာင့်အယှက်မဖစ်ရပါ်ြှုြျားကို ကကုံရတွ့ခဲ့ေပါသည်။ CESD-just job (2018) ၏ အထည်ချုပ်ကုြ္ပဏီြျားနှင့်စပ်လျဉ်း

သည့် သုရတသနစစ်တြ်းအေ၊ ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းြျား၏ ၇၄ ောခိုင်နှုန်း (ဥပြာ၊ ချည်ထည်ြျား၊ စက်ချုပ်သည့် ပိုးချည် 

ြျား) သည် တရုတ်နိုင်ငံြှ သီးသန့်တင်ပို့ေရကကာင်းရဖာ်မပထားပါသည်။ ထို့အမပင်၊ မပည်ပြှတင်ပို့သည့် ကုန်ကကြ်း ပစ္စည်း 

ြျား၏ ၉၀ ောခိုင်နှုန်းသည် တရုတ်နိုင်ငံြှမဖစ်ရကကာင်း မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှင်ြျားအသင်းက အစီေင်ခံ 

တင်မပထားပါသည်။16

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ်လ အရစာပိုင်းအထိ၊ တရုတ်နိုင်ငံြှ ရပးပို့သည့်ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းြျား ြလုံရလာက်ြှုရကကာင့် စက်ရုံရပါင်း 

၁၆ ရုံခန့် ယာယီပိတ်ထားခဲ့ေပါသည်။17 တစ်ချ ို ့ရသာ ပစ္စည်းရပးပို့သူြျားသည် ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းြျားကို ပုံြှန်အရမခအရန 

ြျားတွင် ရေရကကာင်းခေီးနှင့် ကုန်လြ်းခေီးမဖင့် ရပးပို့ောြှ ရလရကကာင်းမဖင့် ြမဖစ်ြရနရပးပို့ခဲ့ေပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ 

ဩဂုတ်လတွင်၊ အလုပ်ေှင်ြျားက အချ ို ့ရသာ စက်ရုံြျားအရနမဖင့် ဇွန်/ဇူလိုင် ကုန်အြှာစာြျားအတွက် လုပ်ငန်းလည်ပတ် 

ရဆာင်ေွက်ဆဲမဖစ်ရသာ်လည်း၊ ဤကကန့်ကကာြှုသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် ရနာက်ကျသည့်အရမခအရနကို ြည်ကဲ့သို့ 

ဖန်တီးမဖစ်ရပါ်ရစခဲ့ရကကာင်း ေှင်းလင်းရဖာ်မပကကပါသည်။ ဤအရမခအရနကိုရကျာ်လွှားေန် မြန်ြာအစိုးေသည် အထည်ချုပ် 

12 World Bank (2020 a)
13 အိုင်အယ်(လ်)အိုက FTE ကို “အလုပ်လုပ်ကိုင်သူြျားအရနမဖင့် ေက်သတ္တတစ်ပတ်လျှင် ြတူညီရသာအလုပ်ချနိ်ြျားမဖင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ရသာမငားလည်း၊ ၎င်းတို့ကို 

နှိုင်းယှဉ်နိုင်ရသာ နည်းလြ်းမဖင့် တိုင်းတာသည့်ယူနစ်တစ်ခုအမဖစ် အဓိပ္ပါယ်သတ်ြှတ်ထားပါသည်။ အလုပ်သြားတစ်ဦး၏ ပျြ်းြျှအလုပ်ချနိ်နာေီြျားကို အချနိ်  
မပည့်အလုပ်သြားတစ်ဦး၏ ပျြ်းြျှအလုပ်ချနိ်နာေီြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်မခင်းအားမဖင့် ယင်းယူနစ်ကို ေေှိပါသည်။ သို့မဖစ်၍၊ အချနိ်မပည့် အလုပ်သြားတစ်ဦးကို FTE 
တစ်ခုအရနမဖင့် ရေတွက်နိုင်ရသာ်လည်း၊ အချနိ်ပိုင်းအလုပ်သြားတစ်ဦးကြူ ၎င်းလုပ်ရဆာင်သည့် အလုပ်ချနိ်နာေီအချ ိုးမဖင့် ေြှတ်တစ်ခုေေှိပါသည်။

14 အိုင်အယ်(လ်)အို ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာြှု၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စာ ၇။
15 အိုင်အယ်(လ်)အို ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာြှု၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စာ ၇။
16 မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှင်ြျားအသင်း၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ “အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လက်ေှိအရမခအရနြျား” နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းစာ 

ေှင်းလင်းပွဲ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါေီလတွင် ထုတ်ရဝသည်၊ စာ ၁၁။
17 ညိြ်းညိြ်း၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်။



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)8

စက်ရုံြျားအဖို့ တရုတ်နိုင်ငံြှ ကုန်ကကြ်းပစ္စည်းြျားစီးဆင်းြှု မပန်လည်ရဆာင်ေွက်နိုင်ရေးအတွက် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအသင်း 

အဖွဲ့ြျားနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံေှိတရုတ်သံရုံးတို့နှင့် ပူးတွဲ ကကိုးပြ်းရဆာင်ေွက်ြှုကို အစပျ ိုးလုပ်ရဆာင်ခဲ့ပါသည်။18 တရုတ်နိုင်ငံြှ 

ကုန်ပစ္စည်းရပးပို့ြှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ကနဦးအရနှာင့်အယှက်မဖစ်ြှုစပ်လျဉ်း၍ တိုးတက်ရအာင်မြင်ြှုြျားေှိခဲ့ပါသည်။

သို့ရသာ်၊ မြန်ြာနိုင်ငံေှိအထည်ချုပ်စက်ရုံြျားသည် အရြေိကန်မပည်ရထာင်စု၊ ဥရောပသြဂ္ဂနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့ြှ ကုန်အဝယ် 

ရတာ်ြျားထြံှ ကုန်ပစ္စည်းြှာယူသည့်ကုန်အြှာစာြျားကျဆင်းလာသည့် ရနာက်ထပ်စိန်ရခါ်ြှုြျားနှင့် ကကုရံတွ့ခဲ့ေပါသည်။ 

၂၀၁၆ ခုနှစ်ကတည်းကစပပီး၊ ဥရောပသြဂ္ဂသည် မြန်ြာနိုင်ငံြှချုပ်လုပ်သည့် အထည်ချုပ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းြျားကို အြျား 

ဆုံးဝယ်ယူတင်သွင်းခဲ့ပပီး၊ ယင်း၏ရနာက်တွင် ဂျပန်နှင့် ကိုေီးယားနိုင်ငံတို့က အသီးသီးေပ်တည်ရနကကပါသည်။ ဥရောပ 

သြဂ္ဂနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်၊ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အဝတ်အထည်ပစ္စည်းတင်ပို့သည့်နိုင်ငံြျား၏ ဝယ်ယူြှု၏ 

၇၅ ောခိုင်နှုန်းကို ကိုယ်စားမပုပါသည်။19 ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလတွင်၊ မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချုပ် လုပ်ငန်းေှင်ြျားအသင်း (MGMA) 

သည် အာေှရဒသ အထည်အလိပ်ဆိုင်ော ရေေှည်တည့်တံ့ခိုင်ပြဲရေး (STAR) ကွန်ယက်နှင့်အတူ ပူးတွဲထုတ်မပန်ချက်တစ် 

ရစာင်ကို ထုတ်မပန်ခဲ့ပပီး၊ ယင်းထုတ်မပန်ချက်တွင် ကပ်ရောဂါမဖစ်ရပါ်ရနချနိ်အတွင် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရေေှည် တည်တံ့ 

ခိုင်ပြဲရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဓိကအချက် ၉ ချက်ပါေှိပါသည်။20

ပုံ (၁) တွင် ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံြှ ဥရောပသြဂ္ဂနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့သည့် အဝတ်အထည်ပို့ကုန်ပြာဏ 

သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လြှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအထိ ၇၉ ောခိုင်နှုန်းနှင့် ၅၉ ောခိုင်နှုန်းစီအသီးသီး ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ 

ကြ္ဘာ့စီးပွားရေးကျဆင်းြှု ခန့်ြှန်းချက်ကို အရမခခံထားသည့် Mickinsey (၂၀၂၀ ခုနှစ်) ၏ အဆိုအေ၊ “ဖက်ေှင်ဒီဇိုင်း 

ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုလုပ်ငန်း၏ အခွင့်အလြ်းအရမခအရနြျားကို အစွန်းနှစ်ခုဘက်တွင် ေှိရနရကကာင်းပိုင်းမခားရဖာ်မပထားပါ

သည်”။21 ယင်းသည် တစ်ချ ို ့ရသာ ကုန်ထုတ်လုပ်မဖန့်မဖူးြှုရဆာင်ေွက်သူြျားဖို့ ြျှတရကာင်းြွန်စွာလုပ်ငန်းလည်ပတ်

ရဆာင်ေွက်နိုင်ရသာ်လည်း၊ တစ်ချ ို ့တို့ြှာြူ စိန်ရခါ်ြှုြျားနှင့် ေင်ဆိုင်ကကုံရတွ့ရနေသည့်အရနအထားပင် မဖစ်ပါသည်။

ပုံ (၁) - ငရွးချယ်ထားသည့်နိုင်ငံြျားသို့ မြန်ြာနိုင်ငံြှ ချုပ်လုပ်သည့် အဝတ်အစား၊ အဝတ်အထည် တင်ပို့ြှုြျား

ေင်းမြစ် - ကုလသြဂ္ဂ၏ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ြှုဆိုင်ော ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ြျား (HS codes 61 & 62) (၂၀၂၀ 

ခုနှစ်)

18 Global New Light of Myanmar, 2020
19 ကုလသြဂ္ဂ၏ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ြှုဆိုင်ော ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ြျား၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်။
20 ကိုဗစ် - ၁၉ အခက်အခဲအကျပ်အတည်းကာလ တာဝန်ယူြှုေှိရသာ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူြှုဆိုင်ော အရလ့အကျင့်ြျားနှင့် ပတ်သက်ပပီး ပူးတွဲထုတ်မပန်ချက်၊ STAR. 

http://www.asiatex.org/ennewss/393.html
21 Mickinsey, 2020
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Due to the pandemic, the Myanmar garment sector faced both supply and demand shocks. The supply chain 
experienced disruptions due to the closures of factories and ports in China and demand uncertainty from 
Europe and the U.S. According to the CESD-Just Job (2018) garment enterprise survey, 74 percent of raw 
materials (e.g., fabrics, sewing silk) were exclusively imported from China. Furthermore, the MGMA reported 
that 90 percent of raw material imports came from China16.   

Up to early March 2020, around 16 factories were temporarily closed down due to a shortage of raw materials 
supplied from China.17 Some suppliers had to transport raw materials by air, whereas in usual circumstances, 
they would use shipping and land borders. In August 2020, employers explained how this delay created a 
backlog in August 2020 while some factories were still working on June/July orders. To overcome this situation, 
the Government of Myanmar initiated joint efforts with private sector associations and the Chinese Embassy in 
Myanmar to resume the garment factories' inflows of raw materials from China.18 There were improvements 
in the initial disruption of the Chinese supply.  

Yet, Myanmar's garment factories experienced further challenges of declining orders from buyers in the US, 
EU and Japan. Since 2016, the EU had been the largest importer of Myanmar garment products, followed by 
Japan and South Korea, respectively. The EU and Japan represented 75 percent of Myanmar’s garment export 
destinations in 201919.  In April 2020, Myanmar Garment Manufacturers Association (MGMA) with the 
Sustainable Textile of Asian Region (STAR) Network, released a joint statement outlining nine key points on 
how to sustain the industry during the pandemic.20  

As shown in Figure 1, the volume of garment sector exports from Myanmar to EU and Japan declined by 79 
percent and 59 percent respectively, from August 2019 to June 2020. According to McKinsey (2020), based on 
the projected decline of the global economy, the “fashion industry fortunes are highly polarized21” as some 
supply chain actors face challenges while others are faring well.  

 

 Figure 1: Myanmar apparel and clothing exports to selected countries 

 

Source: UN Comtrade (HS codes 61 & 62) (2020) 

 
16 MGMA, 2020. Press Conference on the ‘Current Situation in Garment Sector’. February 2020 Issue. p.11. 
17 Nyein Nyein, 2020 
18 Global New Light of Myanmar, 2020 
19 UN Comtrade, 2020 
20 Joint Statement on Responsible Purchasing Practices amid the COVID-19 crisis, STAR. 

http://www.asiatex.org/ennewss/393.html 
21 McKinsey, 2020 
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မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု - အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်သြားြျား၏ ဝင်ငငွဆုံးရှုံးြှုဆိုင်ရာငလ့လာ ချက် 9

၃.၃။ မြန်ြာအစိုးရက အငကာင်အထည်ငော်ငဆာင်ရွက်သည့် ကိုဗစ် - ၁၉ ဆိုင်ရာ ြူဝါဒြျား

လူရတွ့ရြးမြန်းြှုတွင်ပါဝင်သည့် အလုပ်သြားြျား၏ ၉၅ ောခိုင်နှုန်းက ၎င်းတို့၏ စက်ရုံြျားသည် အစိုးေ၏ ကိုဗစ် - ၁၉ 

ဆိုင်ော ရဆာင်ေွက်ြှုြျားကို ရလးစားလိုက်နာေန်အတွက် ယာယီပိတ်ခဲ့မခင်းကို ညွှန်းဆိုရကကာင်း သုရတသနရတွ့ေှိချက် 

ြျားက ရဖာ်မပထားပါသည် (ပုံ - ၉ ကိုကကည့်ပါ)။ မြန်ြာအစိုးေက စက်ရုံြျားအားလုံးသည် နှစ်သစ်ကူးသကကဂန်ကာလပပီး 

ရနာက်တွင်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၀ ေက်ြှ ရြလ ၁၅ ေက်တွင် ကိုဗစ် - ၁၉ တားဆီးကာကွယ်ရေးဆိုင်ော စစ်ရဆးရဆာင် 

ေွက်ြှုြျားလုပ်ရဆာင်ကကေန်အတွက် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားကို သတ်ြှတ်မပဌာန်းခဲ့ပါသည်။22 ရထာက်ခံြှု/အတည်မပု ြှု 

စာြျားလက်ခံေေှိမခင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး၊ လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ြှုြျားကို မပန်လည်စတင်ရဆာင်ေွက်ြည့် အထည်ချုပ်စက်ရုံ 

ြျားကို စစ်ရဆးြှုြျားမပုလုပ်ေန်အတွက် ပူးရပါင်းတုန့်မပန်ရဆာင်ေွက်ြှုတစ်ေပ်ကို ကျန်းြာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာန 

(MOHS)၊ အလုပ်သြား၊ လူဝင်ြှုကကီးကကပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားဝန်ကကီးဌာန (MoLIP) နှင့် ရဒသဆိုင်ောအစိုးေတို့က 

အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။23 “အဆင့် - က” ေေှိသည့် စက်ရုံြျားသည် စစ်ရဆးြှုမပုလုပ်ပပီးရနာက်တွင် 

လုပ်ငန်းြျားကို မပန်လည်စတင်ရဆာင်ေွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဆင့် - ခ ေေှိရသာစက်ရုံြျားအရနမဖင့် လုပ်ငန်းြျားမပန်လည် 

စတင်ရဆာင်ေွက်ေန်အတွက် စက်ရုံအတွင်း အရသးစားမပင်ဆင်ရမပာင်းလဲြှုြျားလုပ်ရဆာင်ေန် လိုအပ်ပါသည်။ ရနာက် 

ဆုံးအရနမဖင့်၊ အဆင့် - ဂ ေေှိသည့်စက်ရုံြျားသည် အရေးပါသည့် မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုြျားလုပ်ရဆာင်မခင်းြေှိဘဲ၊ လုပ်ငန်းြျား 

ကို မပန်လည်စတင်ရဆာင်ေွက်နိုင်မခင်းြေှိပါ။ စက်ရုံပိတ်သည့် ေက်ြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး၊ အလုပ်ေှင်ြျားနှင့် အလုပ်သြား 

ြျားအကကား ရှုပ်ရထွးြှုြျားေှိခဲ့ရသာရကကာင့် လုပ်ငန်းမပန်လည်စတင်ရဆာင်ေွက်နိုင်သည့် ရန့ေက်နှင့်ပတ်သက်ပပီး၊ ြရကျ 

နပ်ြှုြျားကို တင်မပခဲ့ကကပါသည်။ လုပ်ငန်းြျား မပန်လည်စတင်ရဆာင်ေွက်ေန်အတွက် လက်ခံအတည်မပုမခင်းအား ဆက် 

သွယ်ရဆာင်ေွက်ေန် ြည်သည့်ဝန်ကကီးဌာတွင် တာဝန်ေှိရကကာင်း၊ ၎င်းတို့ေေှိသည့်အဆင့်အရနအထားနှင့် ပတ်သက်ပပီး 

ရနာက်ဆက်တဲွလုပ်ရဆာင်ေန်အတွက် ဆက်သွယ်ရခါ်ဆုိေန် ၎င်းတ့ုိတွင် တာဝန်ေိှရကကာင်း၊ သ့ုိြဟုတ် ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး 

၎င်းတို့ကို အသိရပးရဝြျှမဖစ်ရကကာင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်းပပီး၊ အချ ို ့ရသာစက်ရုံြျားသည် ရသချာစွာသိေှိနားလည်မခင်းြေှိခဲ့ပါ။

လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့သို့ ထည့်ဝင်ရကကးြျားရပးရဆာင်သည့် အလုပ်သြားြျားသည် စက်ရုံပိတ်ခဲ့သည့် ေက်ြျားအတွက် ၎င်း 

တို့ လုပ်ခလစာ၏ ၄၀ ောခိုင်နှုန်းေေှိြည်မဖစ်ရကကာင်း အစိုးေက ရကကညာခဲ့ပါသည်။ လူြှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်တွင် ပါေှိပပီးသား 

မဖစ်ရသာ အလုပ်သြားြျားအရနမဖင့် ရလျာ်ရကကးေေှိြည်မဖစ်ပါသည်။ လူြှုဖူလုံရေးဆိုင်ော ကျန်းြာရေးအစီအစဉ်နှင့် 

အကျုံးဝင်သည့်ပြာဏသည် လူဦးရေ၏ ၂.၅ ောခိုင်နှုန်းသာေှိသည် သို့ြဟုတ် ခန့်ြှန်းရမခအားမဖင့် အလုပ်သြားရပါင်း 

၁၄၅၀၀၀၀ ဦးမဖစ်ပါသည်။24 ပို့ကုန်ဦးစားရပး မဖတ်၊ ချုပ်၊ ထုတ်ပိုးမခင်း (CMP) လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်သည့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍ 

(အထူးသမဖင့် အထည်ချုပ်နှင့် ရမခဝတ်ပစ္စည်း) သည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် လူြှုဖူလုံရေးအကျ ိုးခံစားခွင့်ရဝစု အမြင့်ြားဆုံး 

မဖစ်ပါသည်။25 ဤရလ့လာြှုမပုလုပ်သည့်အချနိ်တွင် သုရတသနစစ်တြ်းတွင်ပါဝင်သည့် အလုပ်သြားြျား၏ ၁၆ ောခိုင် 

နှုန်းက ၎င်းတို့သည် လူြှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်တွင် ြပါဝင်ရကကာင်း ရဖာ်မပကကပါသည်။ အလုပ်ေှင်ြျားနှင့် ရတွ့ဆုံစည်းရဝးြှု 

ြျား မပုလုပ်ချနိ်အတွင်း၊ အေည်အချင်းမပည့်ြီသည့် အချ ို ့ရသာအလုပ်သြားြျားသည် စီြံရဆာင်ေွက်ြှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

ြျား၏ ရနှာင့် ရနှးကကန့်ကကာြှုြျားရကကာင့် ၎င်းတို့၏ လူြှုဖူလုံရေးထည့်ဝင်ြှု၏ ၄၀ ောခိုင်နှုန်းကို လက်ခံေှိမခင်း ြေှိရသး 

ရကကာင်းကို ဤရလ့လာြှုက ရတွ့ေှိခဲ့ပါသည်။26

22 အလုပ်သြား၊ လူဝင်ြှုကကီးကကပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားဝန်ကကီးဌာန၏ ဧပပီလ ၁၉ ေက်ရန့တွင် ထုတ်မပန်ခဲ့ရသာ အြိန့်ရကကာ်မငာစာ။
23 အထည်ချုပ်စက်ရုံြျားအား စစ်ရဆးြှုရအာင်မြင်ြှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ရထာက်ခံချက် သို့ြဟုတ် အတည်မပုချက်စာကို ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန 

(MOHS)၊ အလုပ်သြားလူဝင်ြှုကကီးကကပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားဝန်ကကီးဌာန (MoLIP) နှင့် ရဒသဆိုင်ော အစိုးေတို့က ထုတ်မပန်ခဲ့သည်။ ဤစာသည် ကိုဗစ် - ၁၉ 
ဆိုင်ော ကျန်းြာရေးစည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားနှင့်ကိုက်ညီရသာ စက်ရုံြျား ၎င်းတို့လုပ်ငန်းြျားမပန်လည်စတင်ရဆာင်ေွက်ေန်အတွက် အရထာက်အကူမပုပါသည်။

24 ILO, 2020b
25 ဤတွက်ချက်ြှုသည် ဧပပီလနှင့် ရြလတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ဆိုင်ောရဆာင်ေွက်ြှုြျားအတွက် စစ်ရဆးြှုြျားမပုလုပ်ရနစဉ် အချနိ်အတွင်း အလုပ်သြားြျားအား 

ရလျာ်ရကကးရငွ ၄၀ ောခိုင်နှုန်းထုတ်ရပးရသာအချနိ်တွင် လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ အစီေင်ခံစာကို အရမခခံပါသည်။
26 အလုပ်ေှင်နှင့် လူရတွ့ရြးမြန်းမခင်း၊ ေန်ကုန်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်။



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)10

၃.၄။ ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုအဆင့်ြျားနှင့် ကပ်ငရာဂါ

အရစာပိုင်းတွင်ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း၊ မြန်ြာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အချနိ်တွင် တိုး 

တက်မဖစ်ထွန်းြှု အထင်အေှားေှိခဲ့ပပီး၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ပို့ကုန်ေှယ်ယာသည် အရြေိကန် ရဒါ်လာ ၅.၂ ဘီလီယံအထိ မြင့် 

တက်ခဲ့ကာ၊ အဓိကအားမဖင့် ဥရောပသြဂ္ဂ၊ ဂျပန်နှင့် ကိုေီးယားနိုင်ငံြျားသို့ တင်ပို့ခဲ့မခင်းမဖစ်ပါသည်။ ပုံ (၁) က ပို့ကုန် 

ကျဆင်းြှုကို ရဖာ်မပထားပါသည်။ စက်ရုံတစ်ရုံက ၎င်းတို့အရနမဖင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် တစ်လလျှင် အထည် ၈၀၀၀၀ ြှ 

၁၀၀၀၀၀ ကကားကို ြည်ကဲ့သို့ထုတ်လုပ်ခဲ့ရကကာင်း၊ ယင်းအရမခအရနနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်းတွင် ယင်းကုန် 

ထုတ်လုပ်ြှုနှုန်းသည် တစ်လလျှင် အထည် ၄၀၀၀၀ ြှ ၅၀၀၀၀ အထိ တစ်ဝက်ကျဆင်းသွားခဲ့ရကကာင်း ေှင်းမပပါသည်။27 

အလားတူပင်၊ လူရတွ့ရြးမြန်းောတွင်ပါဝင်သည့် အမခားရသာစက်ရုံြျားကလည်း ယခင်နှစ်အလားတူ အချနိ်ကာလနှင့် 

နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ လွန်ခဲ့သည့် ၆ လတာကာလအတွင်း ၎င်းတို့၏ စုစုရပါင်းကုန်ထုတ်လုပ်ြှုပြာဏသည် ကျဆင်းသွားခဲ့ 

ရကကာင်း ရဖာ်မပကကပါသည်။ အလုပ်ေှင်ြျားနှင့် ပိုြိုနက်ေှိုင်းသည့် လူရတွ့ရြးမြန်းြှုအနည်းငယ်သာ လုပ်ရဆာင်ခဲ့သည့် 

အချက်ကို အရမခခံလျက်၊ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါရကကာင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုအဆင့်တွင်မဖစ်

ရပါ်သည့် ရမပာင်းလဲြှုြျားကို ခန့်ြှန်းေန် ခက်ခဲပါသည်။ ြည်သို့ပင်မဖစ်ရစကာြူ၊ မြန်ြာနိုင်ငံေှိ အဝတ်အထည်တင်ပို့ြှုသည် 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ် လ ြှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအထိ သိသာထင်ေှားစွာ အြှန်တကယ်ကျဆင်းခဲ့ပါသည် (ပုံ - ၂ ကို ကကည့်ပါ)။

ပုံ (၂) - အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှုအငပါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ၏ ရိုက်ခတ်ြှု

27 အဓိကအရေးကကီသည့် လူရတွ့ရြးမြန်းမခင်းြျား၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေန်ကုန်။
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 Figure 2. Impact of COVID-19 on garment sector orders 

 



မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု - အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်သြားြျား၏ ဝင်ငငွဆုံးရှုံးြှုဆိုင်ရာငလ့လာ ချက် 11

ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါသည် မြန်ြာနိုင်ငံေှိ အချ ို ့ရသာစက်ရုံြျားအတွက် ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှုစက်ဝန်းကို အရနှာင့်အယှက် 

ရပးခဲ့ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှုစက်ဝန်းတွင် ပါဝင်သည့်အဓိကလုပ်ရဆာင်သူြျားတွင် ကုန်အဝယ်ရတာ်ြျား၊ ကုန်ပစ္စည်း 

ရပးသွင်းသူြျားနှင့် စက်ရုံ သို့ြဟုတ် အချ ို ့ရသာ အရမခအရနြျားတွင် တစ်ဆင့်ခံစာချုပ်ချုပ်ဆိုလုပ်ကိုင်သည့်စက်ရုံတို့ 

ပါဝင်ပါသည်။28 ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှုစက်ဝန်းသည် အြျားအားမဖင့် ၆ လတာကကာမြင့်ပပီး၊ စက်ရုံြျားအရနမဖင့် ကုန်အြှာစာ 

တစ်ခုအတွက် လုပ်ရဆာင်ေန်အချနိ် ၂ လ ြှ ၃ လ ကကာမြှင့်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ြှုစက်ဝန်းသည် အြျားအားမဖင့် 

ထုတ်ကုန် ပစ္စည်းအြျ ိုးအစားနှင့် ရေးကွက်ြတူညီကွဲမပားြှုတို့ကိုလည်း အဆုံးအမဖတ်ရပးြည်မဖစ်ပါသည်။ စက်ရုံတစ်ခု၏ 

ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ြှုအမြင့်ြားဆုံးောသီကို အဆုံးအမဖတ်ရပးသည့်အောသည် စက်ရုံကထုတ်လုပ်သည့် ောသီအလိုက် 

ကုန်ပစ္စည်းအြျ ိုးအြည်ြျားမဖစ်ပါသည်။ လူရတွ့ရြးမြန်းော တွင်ပါဝင်သည့်စက်ရုံြျားက ၎င်းတို့အရနမဖင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ 

ရြလတွင် ကုန်ပစ္စည်းရပးပို့ေန်ေည်ြှန်းချက် မဖင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါေီလတွင် ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှုြျားအတွက် လုပ်ငန်း 

စတင်လုပ်ရဆာင်ေန် အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားရကကာင်း ရဖာ်မပပါသည်။ သို့ောတွင် ကပ်ရောဂါရကကာင့် ဤလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး 

ရနှာင့်ရနှးကကန့်ကကာြှုမဖစ်ရပါ်ခဲ့မခင်းနှင့် ကကုံရတွ့ခဲ့ကကေပါသည်။ လူရတွ့ရြးမြန်းသည့်အချနိ်တွင် စက်ရုံြျားက ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ 

ဩဂုတ်လြှ စက်တင်ဘာလအချနိ်နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလြှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါေီလအချနိ် ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုအမြင့် 

ြားဆုံးအချနိ်ောသီအတွင်း ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှုအဆင့် သိသာထင်ေှားစွာ နိြ့်ကျသည့်အရနအထားကို လက်ခံေေှိြည်မဖစ် 

ရကကာင်း ခန့်ြှန်းကကပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှုစက်ဝန်းအရနှာင့်အယှက်မဖစ်ရပါ်ြှုနှင့်အတူ၊ အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးနိုင်ြှု 

အရနအထားမြင့်ြားကာ၊ အလုပ်သြားြျား၏ ခုခံနိုင်ြှုအားနည်းသည့်အရမခအရနသည် မြင့်ြားလျက်ေှိပါသည်။ လူရတွ့ 

ရြးမြန်းောတွင် ပါဝင်သည့်ြည်သည့်စက်ရုံြျှ ၎င်းတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး ပယ်ဖျက်ခဲ့မခင်းြေှိဘဲ၊ ယင်း 

ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှုြျား ဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ကကေပါသည်။

နုိင်ငံတကာ အဝတ်အထည်ကုန်အြှတ်တံဆိပ်ြျား၏ တုန့်မပန်ြှုသည် ရောရထွးရနပါသည်။ အစီေင်ခံစာတစ်ချ ို့က အရြေိကန် 

မပည်ရထာင်စုနှင့် ဥရောပြှ အချ ို ့ရသာနိုင်ငံတကာကုန်အြှတ်တံဆိပ်ြျားသည် ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှုြျားကို ပယ်ဖျက်ခဲ့ကက 

ရကကာင်းနှင့် ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှုြျားအတွက် အရြေိကန် ရဒါ်လာ ၁၆ ဘီလီယံအထိ ရပးရဆာင်မခင်းြေှိခဲ့ကကဘဲ၊ အချ ို ့ 

ရသာအရမခအရနြျား ရြျှာ်လင့်ြထားသည့် ခံနိုင်ေည်ြေှိရသာ အရနအထားြျားကို ရဖာ်ညွှန်းရနပါသည်။29 လူရတွ့ရြး 

မြန်းချနိ်တွင် ပါဝင်သည့်အချ ို ့ရသာနိုင်ငံတကာကုန်အြှတ်တံဆိပ်ြျားက ၎င်းတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှုြျားကို ပယ်ဖျက် 

မခင်းြေှိခဲ့ဘဲ၊ ဆိုင်းငံ့ြှုြျားသာလုပ်ရဆာင်ခဲ့မခင်းမဖစ်ရကကာင်း ရဖာ်မပကကပါသည်။ ြတူညီသည့်အချက်ြှာ အမခားကုန်အြှတ် 

တံဆိပ်ြျားက “အချနိ်ြီပို့ရဆာင်” ေန် ရနာက်ကျရကကးြရတာင်းေန် ဆုံးမဖတ်ခဲ့ကကပါသည်။30

28 တစ်ဆင့်ခံစာချုပ်ချုပ်ဆိုလုပ်ကိုင်သည့် စက်ရုံြျားဟူသည်ြှာ ပို့ကုန်ဦးစားရပးစက်ရုံြျားြဟုတ်ဘဲ၊ ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှုအတွက် ကူညီလုပ်ရဆာင်ရပးေန် ပို့ကုန် 
ဦးစားရပးစက်ရုံြျား သို့ြဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းရပးသွင်းသူြျားက ြကကာခဏငှားေြ်းလုပ်ကိုင်ရစသည့် စက်ရုံြျားကို ေည်ညွှန်းပါသည်။ မဖစ်ေပ်အြျားစုတွင်၊ 
ကုန်အြှတ်တံဆိပ်ြျားသည် ကုန်ပစ္စည်းရပးသွင်းသူြျားနှင့်သာ ဆက်ဆံရေးေှိပပီး၊ ၎င်းတို့ငှားေြ်းလုပ်ကိုင်ရစသည့် တစ်ဆင့်ခံစာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့် စက်ရုံြျားကို 
ရဖာ်မပေန် တာဝန်ေှိပါသည်။ သို့ြဟုတ်ပါက၊ ယင်းကို ခွင့်မပုချက်ြေှိသည့် တစ်ဆင့်ခံစာချုပ်ချုပ်ဆိုြှုအရနမဖင့် ြှတ်ယူပါသည်။

29 McNamara, 2020 and Blommer, 2020.
30 အချနိ်ြီပို့ရဆာင်မခင်းဟူသည်ြှာ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းြျားရပးပို့ေြည့် ေက်ြျားကို သတ်ြှတ်မပဌာန်းထားသည့် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူြျား၏ စာချုပ်တွင်ပါေှိသည့် 

စည်းကြ်းချက်ကို ေည်ညွှန်းပါသည် (အသင့်ရလျာ်ဆုံးဒီဇိုင်းပုံစံ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)။ အြျားအားမဖင့် ကုန်ပစ္စည်းရပးသွင်းသူြျားသည် ဤအချနိ်နှင့်လွှဲရချာ်ြှုမဖစ်ခဲ့ပါ 
က၊ ယင်းအခအတွက် ကျခံေရလ့ေှိပါသည်။ သို့ရသာ်၊ အချ ို ့ရသာနိုင်ငံတကာ အဝတ်အထည်ကုန်အြှတ်တံဆိပ်ြျားသည် ဤအခရကကးရငွကို ဂယက်ထရစေန် 
ဆုံးမဖတ်ချက်ြျားချြှတ်ကကပါသည်။



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)12

 ၄။ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့် ယင်းလုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ 

   အလုပ်သြားြျား၏ ထိလွယ်ခိုက်လွယ်ရှိြှု

၄.၁။ အလုပ်ချနိ်နှင့် အခငကကးငငွြျားအငပါ် ရိုက်ခတ်ြှု

အလုပ်ချနိ်

ကပ်ရောဂါသည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအရမခအရနနှင့် အလုပ်ချနိ်၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်ေက်ြျားနှင့် 

အလုပ်သြားြျား၏ အခရကကးရငွြျားအရပါ် အထင်အေှားရိုက်ခတ်ခဲ့ပပီးမဖစ်ပါသည်။ ဤအရလ့လာြှုသည် အရမခခံလစာ၊ 

အချနိ်ပိုရကကး၊ ေက်ြှန်ရကကးနှင့် လုပ်ေည်ကိုင်ေည်အတွက် ရပးရဆာင်သည့်အခရကကးရငွြျားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါ 

သည်။ လက်ေှိအနည်းဆုံးအခရကကးရငွသည် တစ်နာေီလျှင် ၆၀၀ ကျပ် (အရြေိကန်ရဒါ်လာ ၀.၄၃) သို့ြဟုတ် တစ်ေက် 

အလုပ်ချနိ် ၈ နာေီအတွက် ၄၈၀၀ ကျပ် (အရြေိကန် ရဒါ်လာ ၃.၄၄) မဖစ်ပါသည်။ အလုပ်ေှင်ြျားသည် ထပ်ြံလုပ်ကိုင်ေသည့်

အလုပ်ချနိ်နာေီြျားအတွက် အချနိ်ပိုလုပ်ခနှုန်းထားြျားရပးေန် ဥပရဒနှင့်အညီတာဝန်ေှိပါသည်။31 ယင်းအချနိ်ပိုရကကးကို 

အရမခခံအခရကကးရငွ၏ နှစ်ဆအမဖစ်တွက်ချက်ပါသည်။32 ထို့အမပင်၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်ေက်ြျားသည် ေက်သတ္တတစ် 

ပတ်လျှင် ၆ ေက်ထက်ြရကျာ်လွန်ေဘဲ၊ အလုပ်သြားြျားသည် အပတ်စဉ်အလုပ်နားေက်ကုိ ေေိှခံစားပုိင်ခွင့်ေိှပါသည်။ ဇယား 

(၃) တွင်ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း၊ စုစုရပါင်းလုပ်ခလစာ (အသားတင်လုပ်ခလစာ) တွင် အရမခခံလုပ်ခလစာ၊ အချနိ်ပိုရကကး၊ 

ေက်ြှန်ရကကးနှင့် အမခားရသာဆုရကကးြျား သ့ုိြဟုတ် လုပ်ေည်ကုိင်ေည်အတွက် ရပးရဆာင်သည့် အခရကကးရငွြျား ပါဝင် 

ပါသည်။33 အလုပ်သြား၏ောထူးရပါ်ြူတည်ပပီး၊ အရမခခံလုပ်ခလစာသည် စုစုရပါင်းလုပ်ခလစာ၏ ၄၅ ောခိုင်နှုန်းြှ ၆၅ 

ောခိုင်နှုန်းအထိပါဝင်မခင်းနှင့်အတူ၊ အချနိ်ပိုရကကးနှင့် ဆုရကကး သို့ြဟုတ် လုပ်ေည်ကိုင်ေည်အတွက် ရပးရဆာင်သည့် အခ 

ရကကးရငွြျားသည် အလုပ်သြား၏ လစဉ်ပျြ်းြျှလုပ်ခလစာအတွက် အထင်အေှား မဖည့်ဆည်းရဆာင်ကကဉ်းရပးပါသည်။

လူရတွ့ရြးမြန်းောတွင်ပါဝင်သည့် အလုပ်ေှင်ြျားက ပုံြှန်လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်သည့် အလုပ်ချနိ် (၈နာေီ) ကို ထိန်းသိြ်းထား 

ရသာ်လည်း အချနိ်ပိုနာေီြျားသည် သိသိသာသာရမပာင်းလဲခဲ့ရကကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ရအာက်တိုဘာလြတိုင်ြီအချနိ်အထိ 

အပ်ချုပ်စက် ရအာက်ပရေတာြျားအတွက် ထုံးစံအတိုင်းတစ်ေက်လျှင် အချနိ်ပို ၃ နာေီလုပ်ကိုင်ရစခဲ့ရကကာင်း၊ သို့ရသာ်၊ 

ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါမဖစ်ရပါ်ရနချနိ် အတွင်း အချနိ်ပိုနာေီကို တစ်ေက်လျှင် ၁ နာေီြှ ၂ နာေီအထိ ရလျှာ့ချခဲ့ရကကာင်းရဖာ်မပ 

ကကပါသည်။34 ကပ်ရောဂါြတုိင်ြီအချန်ိတွင် အလုပ်သြားြျားသည် တစ်လလျှင် အချန်ိပုိရကကး ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် (အရြေိကန် 

ရဒါ်လာ ၇၁.၆၁) ဝန်းကျင်အထိ ေေှိခဲ့ကကပါသည်။ သို့ရသာ်လည်း၊ ယင်းအချနိ်ပိုရကကးသည် တစ်လလျှင် ၅၇၂၀၀ ကျပ် 

(အရြေိကန်ရဒါ်လာ ၄၀.၉၆) သို့ ကျဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။

31 မြန်ြာနိုင်ငံ၏အနည်းဆုံးအခရကကးရငွဆိုင်ော အြိန့်ရကကာ်မငာစာ အြှတ် (၁/၂၀၁၈)
32 မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အလုပ်ရုံြျားအက်ဥပရဒ၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ်။
33 အမခားဆုရကကး/လုပ်ေည်ကိုင်ေည်အတွက် ရပးရဆာင်သည့်အခရကကးရငွြျားတွင် သစ္စာေှိြှုအတွက်ဆုရကကး၊ ထုတ်လုပ်သည့်ကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက်နှုန်းထား 

အလိုက် ရပးရဆာင်မခင်း၊ အစားအစာအတွက်ရထာက်ပံ့ရကကး စသည်တို့ကဲ့သို့ရသာ လုပ်ေည်ကိုင်ေည်အတွက်ရပးရဆာင်သည့် အခရကကးရငွြျားပါဝင်သည်။
34 ဤအချနိ်ပိုနာေီြျားကို ကပ်ရောဂါြတိုင်ြီအချနိ်တွင် ကျင့်သုံးခဲ့ပပီး၊ ကပ်ရောဂါကူးစက်ပျ ံ့နှံ့ရနစဉ်လတ်တရလာအချနိ် တွင်လည်း ကျင့်သုံးရနဆဲမဖစ်ပါသည်။



မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု - အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်သြားြျား၏ ဝင်ငငွဆုံးရှုံးြှုဆိုင်ရာငလ့လာ ချက် 13

ဇယား (၃) - အလုပ်သြား၏ရာထူးြျားအငပါ်အငမခခံမပီး၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလနှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွက် စု
စုငပါင်းလုပ်ခလစာငပါင်းစည်းပါဝင်ြှု

စုစုငပါင်း (ကျပ်) အငမခခံလစာ အချနိ်ပိုငကကး ရက်ြှန်ငကကး

အမခားဆုငကကးြျားနှင့် 

လုပ်ရည်ကိုင်ရည်အတွက် 

ငပးငဆာင်သည့် အခငကကး 

ငငွြျား

 ၂၀၁၉၊ 

နိုဝင်ဘာ

၂၀၂၀၊     

ဇွန်

၂၀၁၉၊ 

နိုဝင်ဘာ

၂၀၂၀၊     

ဇွန်

၂၀၁၉၊ 

နိုဝင်ဘာ

၂၀၁၉၊    

ဇွန်

၂၀၁၉၊ 

နိုဝင်ဘာ

၂၀၂၀၊     

ဇွန်

၂၀၁၉၊ 

နိုဝင်ဘာ

၂၀၂၀၊     

ဇွန်

Skilled SMO35 ၂၂၂၈၄၆ ၂၁၂၄၉၀ ၅၉% ၆၆% ၂၆% ၁၇% ၄% ၅% ၁၁% ၁၃%

Semi-skilled SMO ၂၁၆၃၄၀ ၂၀၈၇၉၅ ၆၀% ၆၅% ၂၄% ၁၈% ၅% ၅% ၁၁% ၁၂%

Supervisor/ line leader ၃၅၂၇၃၇ ၃၀၆၂၆၇ ၄၄% ၄၇% ၁၅% ၁၀% ၃% ၂% ၃၈% ၄၁%

Ironer/cutter/ packaging/

store/QC ၂၃၅၈၂၃ ၂၁၇၅၃၉ ၅၇% ၆၀% ၂၅% ၁၉% ၆% ၅% ၁၂% ၁၆%

Others ၂၇၀၁၅၄ ၂၂၉၇၂၃ ၅၂% ၅၈% ၁၇% ၁၉% ၃% ၅% ၃၀% ၂၁%

35 မြန်ြာနိုင်ငံလုပ်သားြျား ကျွြ်းကျင်ြှုစံသတ်ြှတ်မပဌာန်းရေးအဖွဲ့က အထည်ချုပ်အလုပ်သြားြျား၏ ကျွြ်းကျင်ြှုြျားကို တစ်ချ ို ့တစ်ဝက်ကျွြ်းကျင်အဆင့်၊ 
ကျွြ်းကျင်အဆင့်၊ အဆင့်မြင့်ကျွြ်းကျင်အဆင့်နှင့် ကကီးကကပ်ြှုအဆင့်ဟူ၍ အြျ ိုးအစား ၄ ြျ ိုးခွဲမခားထားပါသည်။ သို့ရသာ်၊ ကုြ္ပဏီအဆင့်တွင် အလုပ်သြား၏ 
ကျွြ်းကျင်ြှုအဆင့်ကို အဓိပ္ပါယ်သတ်ြှတ်မပဌာန်းမခင်းသည် ကုြ္ပဏီြျားအကကား အြျ ိုးြျ ိုးေှိသည့် အြှတ်ရပးစနစ်အရပါ်တွင် အရမခခံပါသည်။ အြှတ်ရပးစနစ် 
သည် စက်ရုံတွင်အလုပ်သြားလုပ်ကိုင်သည့် အရတွ့အကကုံနှစ်ကာလ၊ နည်းပညာဆိုင်ောကျွြ်းကျင်ြှုြျား၊ အလုပ်သြား၏ ကုန်ထုတ်စွြ်းအားကို သတ်ြှတ်ရပး 
သည့် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ြှုနှုန်းြျား သို့ြဟုတ် သတ်ြှတ်ကတ်မပားေေှိြှုနှုန်းနှင့်အတူ၊ ကကီးကကပ်ရေးြှူး သို့ြဟုတ် လုပ်ငန်းအုပ်ချုပ်စီြံသြျားနှင့် ဆက်ဆံရေး 
နှင့် ၎င်းတို့အရပါ်ထားေှိသည့် စိတ်သရဘာထားြျားကို အရမခခံလျက် ဆုရပးသည့်အြှတ်ြျားနှင့်အတူ က+ ြှ ဂ အြျ ိုးြျ ိုးေှိနိုင်ပါသည်။ စက်ရုံအဆင့်တွင် ကုန် 
ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်သားထုကို ကကီးကကပ်ရေးြှူး၊ လိုင်းကကီးကကပ်၊ ရအာ်ပရေတာ သို့ြဟုတ် အကူဟူ၍ အြျ ိုးအစားခွဲမခားနိုင်ပါသည်။ သာြန်အားမဖင့်၊ အြှတ် 
ရပးသည့်စနစ်သည် အဓိကအားမဖင့် လိုင်းကကီးကကပ်သူြျားနှင့် ရအာ်ပရေတာြျားနှင့်သက်ဆိုင်ပပီး၊ ကျွြ်းကျင်သည့်ရအာ်ပရေတာြျားကို က+၊ က သို့ြဟုတ် ခ+/ခ 
ဟူ၍လည်းရကာင်း၊ တစ်ချ ို ့တစ်ဝက်ကျွင်းကျင်သည့် ရအာ်ပရေတာကို ဂ သို့ြဟုတ် ယင်းထက်နိြ့်သည့်အဆင့်မဖင့်လည်းရကာင်း အဆင့်သတ်ြှတ်ကကပါသည်။ 
ဤရလ့လာြှုတွင် တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျားအရနမဖင့် အဆင့် ခ+ သို့ြဟုတ် ယင်းထက်မြင့်ြားသည့်အဆင့်ေေှိပါက သို့ြဟုတ် ပို၍အထူးကျွြ်းကျင်ြှုြျားလိုအပ်
သည့် အဝတ်အထည်၏ခက်ခဲသည့်အစိတ်အပိုင်းြျားကို ချုပ်လုပ်နိုင်စွြ်းေှိပါက၊ ၎င်းတို့ကို ကျွြ်းကျင်သည့် SMO ဟူ၍ အြျ ိုးအစားခွဲမခားသတ်ြှတ်ထားပါသည်။

အချနိ်ပိုလုပ်ကိုင်ြှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ရမပာင်းလဲြှုြျားသည် အလုပ်သြားသြဂ္ဂနှင့် အလုပ်သြားရေးော လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း 

ရေးရကာ်ြတီ (WCC) တည်ေှိရနမခင်း သို့ြဟုတ် ြတည်ေှိရနမခင်းဆက်စပ်ရနရကကာင်း ရလ့လာရတွ့ေှိချက်ြျားက ရဖာ် 

မပရနပါသည်။ အလုပ်သြားဦးရေ ၃၀ ထက်ရကျာ်လွန်ရသာ စက်ရုံြျားအတွက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးရကာ်ြတီတစ်ေပ် 

လိုအပ်ပါသည်။ ပုံ (၃) တွင် ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း၊ အချနိ်ပိုလုပ်ကိုင်ြှု အြျားဆုံးကျဆင်းြှု (၄၄ ောခိုင်နှုန်း) ကို လုပ်ငန်း 

ညှိနှိုင်းရေးရကာ်ြတီ သို့ြဟုတ် အလုပ်သြားသြဂ္ဂြေှိသည့် စက်ရုံြျားတွင် ြှတ်တြ်းတင်ထားပါသည်။ အချနိ်ပိုလုပ် 

ရဆာင်ြှု ဒုတိယအြျားဆုံးကျဆင်းြှု (၃၂ ောခိုင်နှုန်း) ကို ညှိနှိုင်းရေးရကာ်ြတီသာေှိသည့် စက်ရုံြျားတွင် ြှတ်တြ်းတင် 

ထားပါသည်။ အလုပ်သြားသြဂ္ဂေှိသည့် စက်ရုံြျားေှိ အလုပ်သြားြျားအဖို့ အချနိ်ပိုလုပ်ရဆာင်ြှုအနည်းဆုံး ကျဆင်း 

ြှုသည် (၂၉ ောခိုင်နှုန်း) မဖစ်ပပီး၊ ညှိနှိုင်းရေးရကာ်ြတီနှင့် အလုပ်သြားသြဂ္ဂေှိသည့် စက်ရုံြျားတွင် ယင်းကျဆင်းြှုသည် 

(၂၈ ောခိုင်နှုန်း) မဖစ်သည်။ အရမခခံအလုပ်သြားအဖွဲ့အစည်းြျား (အလုပ်သြားသြဂ္ဂြျား) နှင့် ညှိနှိုင်းရေးရကာ်ြတီ 

ြျားသည် ကိုဗစ် - ၁၉ ရကကာင့်မဖစ်ရပါ်လာသည့် အလုပ်သြားြျား၏ အချနိ်ပိုလုပ်ရဆာင်ြှုရမပာင်းလဲြှုြျားနှင့် ပတ်သက် 

ပပီး ရစ့စပ်ညှိနှိုင်းြှုြျားမပုလုပ်ေန်အတွက် အမပန်အလှန်ရဆွးရနွးရမပာဆိုြှုရဆာင်ေွက်မခင်းကို အဆင်ရမပရချာရြွ့ရစ 

ရကကာင်း ဤသုရတသနရလ့လာြှုက ရတွ့ေှိထားပါသည်။



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)14

စကရ်ုအံေယွအ်စားနငှ့ပ်တသ်ကပ်ပီး၊ ရသးငယသ်ည့စ်ကရ်ုြံျားေှ ိအလပုသ်ြားြျားသည ်အချနိပ်ိလုပု ်ရဆာငြ်ှုနငှ့ပ်တသ်က ်

ပပီး ကကီးြားသည့်ကျဆင်းြှု (၄၆ ောခိုင်နှုန်း) နှင့် ကကုံရတွ့ကကေပါသည်။ ပုံ (၂) တွင် စက်ရုံအေွယ်အစားနှင့် ပိုင်ဆိုင်ြှုကို 

အရမခခံပပီး အချနိ်ပိုလုပ်ရဆာင်ြှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ရမပာင်းလဲြှုြျားကို ရဖာ်မပထားပါသည်။ နိုင်ငံမခားသားပိုင်စက်ရုံြျား 

အနက်၊ ကိုေီးယားနိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံြျားတွင် လုပ်ကိုင်သည့်အလုပ်သြားြျားသည် အချနိ်ပိုလုပ်ရဆာင်ြှုအြျားဆုံးကျ

ဆင်းြှု (၆၀ ောခိုင်နှုန်း) နှင့် ကကုံရတွ့ကကေပါသည်။ ဖက်စက်လုပ်ကိုင်သည့်စက်ရုံြျားတွင် အချနိ်ပိုလုပ်ကိုင်ြှုကို အနည်းဆုံး 

ရလျှာ့ချပပီး (၁၇ ောခိုင်နှုန်း)၊ ယင်းရနာက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံသည် ရလျှာ့ချြှု (၂၃ ောခိုင်နှုန်း) ေှိပါသည်။ 

ကိုေီးယားနိုင်ငံသားပိုင် စက်ရုံြျားအတွက် ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သည့်နိုင်ငံြျားြှာ ကိုေီးယားနိုင်ငံနှင့် ဥရောပရေးကွက်ြျား 

ပင် မဖစ်ပါသည်။36 တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံြျားအတွက် ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သည့်နိုင်ငံြျား ြှာ ဥရောပသြဂ္ဂနှင့် အရြေိကန် 

မပည်ရထာင်စုရေးကွက်ြျားမဖစ်ပါသည်။ ရယဘုယျအားမဖင့်၊ အချနိ်ပိုလုပ်ရဆာင်ြှု သိသာထင်ေှားစွာကျဆင်းြှု (၇၁ 

ောခိုင်နှုန်း) နှင့်ကကုံရတွ့ေသည့်စက်ရုံြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငံသားပိုင် တစ်ဆင့်ခံစာချုပ်ချုပ်ဆိုလုပ်ကိုင်သည့်စက်ရုံြျားမဖစ် 

ပါသည်။37 ယင်းသို့မဖစ်ေမခင်းြှာ ကကီးြားသည့်စက်ရုံကကီးြျားက ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှုြျားအား မပန်လည်ရဝြျှပပီး ချုပ်လုပ် 

ခိုင်းြှုြေှိမခင်း ရကကာင့်မဖစ်ပါသည်။ သို့မဖစ်၍၊ တစ်ဆင့်ခံစာချုပ်ချုပ်ဆိုလုပ်ကိုင်သည့်စက်ရုံြျားေှိ အလုပ်သြားြျားသည် 

ခုခံနိုင်ြှုစွြ်းေည်အနည်းဆုံးမဖစ်ပပီး၊ ဝင်ရငွဆုံးရှုံးြှုအြျားနှင့်ကကုံရတွ့ကကေပါသည်။

ပုံ (၃) - စက်ရုံအရွယ်အစားနှင့် ပိုင်ဆိုင်ြှုအရ အချနိ်ပိုလုပ်ကိုင်ြှု ငမပာင်းလဲမခင်းြျား

ပုံ (၃) သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အလုပ်သြားြျားက ြှတ်တြ်းတင်ထားသည့် အြှန်တကယ်လုပ်ရဆာင်သည့် အလုပ်ချနိ် 

ြျားနှင့် အလုပ်လုပ်ေက်ြျားကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရဖာ်မပထားသည့် စိစစ်စိတ်မဖာြှုတစ်ေပ်ကို ရဖာ်မပထားပါ 

သည်။ အချနိ်ပိုလုပ်ကိုင်မခင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး တစ်လလျှင် ၄၄.၇ နာေီလုပ်ကိုင်ောြှ တစ်လလျှင် ၂၉.၁ နာေီလုပ်ကိုင်ေသည့် 

အရနအထားသို့ ကျဆင်းသွားရကကာင်း အစီေင်ခံရဖာ်မပထားပါသည်။

36 CESD-JJ, 2020
37 တစ်ဆင့်ခံစာချုပ်ချုပ်ဆိုလုပ်ကိုင်သည့်စက်ရုံြျားသည် သာြန်အားမဖင့် ပို့ကုန်တိုက်တင်ပို့မခင်းြဟုတ်ပါ သို့ြဟုတ် နိုင်ငံတကာကုန်ပစ္စည်းရပးသွင်းသူြျား/

ကုန်အြှတ်တံဆိပ်ြျားနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်သူြျားြဟုတ်ပါ။ သတ်ြှတ်ထားသည့်ေက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းေေှိေန်နှင့်/သို့ြဟုတ် ခန့်ြှန်း၍ြေနိုင်သည့်
ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှုြျားပပီးရမြာက်ရစေန်အတွက် အချ ို ့ရသာစက်ရုံြျားသည် အချ ို ့ရသာကုန်ထုတ်လုပ်ြှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပပီး အမခားစက်ရုံြျားကိုတစ်ဆင့် 
ခံစာချုပ် ချုပ်ဆိုကကပါသည်။ အထူးသမဖင့် စက်ရုံအငယ်ြျားနှင့် ချုပ်ဆိုကကပါသည်။

 17 

were Myanmar owned subcontracting factories37 due to a lack of shared orders from larger factories. 
Therefore, workers in sub-contracted factories were the most vulnerable, experiencing the most significant 
income loss. 

 Figure 3: Changes in overtime hours by factory size and ownership

 

Figure 3 provides an analysis showing the actual overtime working hours and working days recorded by 
workers in November 2019 compared to June 2020. The overtime reported decreased from 44.7 hours per 
month to 29.1 hours per month. But there was no impact on actual working days.  

 
37 Sub-con factories  are normally not engaged export directly or with international suppliers/brands directly. In order to meet 
tight deadlines and/or to be able to complete unanticipated orders, some factories subcontract certain production process to 
other factories, especially to a smaller one in many cases.   
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မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု - အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်သြားြျား၏ ဝင်ငငွဆုံးရှုံးြှုဆိုင်ရာငလ့လာ ချက် 15

ပုံ (၄) - အချနိ်ပိုနာရီနှင့် အလုပ်လုပ်သည့်ရက်ြျားငမပာင်းလဲမခင်း

အခငကကးငငွြျား

၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း အလုပ်သြားြျား၏ အခရကကးရငွြျား ြည်သို့ရမပာင်းလဲရကကာင်းကို ကကည့်ရသာအခါတွင်၊ အရမခခံ 

လစာ၊ အချနိ်ပိုရကကး၊ ေက်ြှန်ရကကး၊ အမခားရသာလုပ်ေည်ကိုင်ေည်အတွက် ရပးရဆာင်သည့်အမခားရငွပုံစံြျား38နှင့် အလုပ် 

သြား၏ ောထူးြျား စသည်တို့ကဲ့သို့ရသာ ြတူညီြရသာ အြျ ိုးအစားြျားနှင့် ပုံရသြဟုတ်ဘဲရမပာင်းလဲနိုင်ြှုြျားကို ထည့် 

သွင်းစဉ်းစားပါသည်။ ပုံ (၄) နှင့် ပုံ (၅) တို့တွင် ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင်ေေှိသည့် စုစုရပါင်းလုပ်ခ 

လစာ (အသားတင်ေေှိသည့် လုပ်ခလစာ) အချ ိုးအစားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ေေှိသည့် ပျြ်းြျှလုပ်ခလစာနှင့် 

နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ၈ ောခိုင်နှုန်းရလျာ့နည်းကျဆင်းသွားရကကာင်းကို အလုပ်သြားြျားက အစီေင်ခံတင်မပခဲ့ကကပါသည်။ ၂၀၂၀ 

ခုနှစ်၊ ြတ်လ ြှ ဇွန်လအထိအချနိ်ကာလအတွက် လုပ်ခလစာရလျာ့နည်း ကျဆင်းြှုသည် အရစာပိုင်းကာလထက် ပိုြို 

မြင့်ြားပါသည်။ အချက်အလက်ရတွ့ေှိချက်က အရမခခံလုပ်ခလစာအရပါ် သိသိသာသာရိုက်ခတ်ြှုြေှိရကကာင်း ရဖာ်မပ 

ထားပါသည်။ စုစုရပါင်းလုပ်ခလစာတွင် အမခားရသာ ဆုရကကး/လုပ်ေည်ကိုင်ေည်အတွက် ရပးရဆာင်သည့် အခရကကးရငွ 

ထည့်သွင်းြှုြျားသည်လည်း နှိုင်းယှဉ်ချက်အေ တည်ပငိြ်ရနဆဲေှိခဲ့ပပီး၊ ၂၀ ောခိုင်နှုန်းဝန်ကျင်ေှိပါသည်။ ြတူညီသည့် 

အချက်ြှာ စုစုရပါင်း လုပ်ခလစာတွင် ထည့်သွင်းောတွင် သိသာထင်ေှားစွာရလျာ့နည်းရနပါသည်။

38 ၅ ပုံ ၁ ပုံ နှုန်းကို တစ်ဖွဲ့လျှင် ၂၀ ောခိုင်နှုန်းမဖင့် ခွဲရဝထားပါသည်။ 18 

 Figure 4: Changes in overtime hours and working days 

 

Wages 
When looking at how worker’s wages have changed during 2020, different categories and variables are 
considered such as the basic pay, overtime payments, attendance bonuses, other forms of performance fees38, 
and worker’s positions. As shown in Figures 4 and 5, workers reported an 8 percent decrease in the proportion 
of the total salary (net take-home salary) received in June 2020 compared to the average salary received in 
November 2019. The decrease in the salary for the period from March to June 2020 is higher than the earlier 
period. The data shows no significant impact on the basic pay. The contributions of other bonus/performance 
fees to total salary have also remained relatively stable, around 20 per cent. In contrast, there is a significant 
decline in the contribution of overtime fees to total salary.    

 
38 Quintiles were divided into 20% per group 
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အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)16

ပုံ (၅) - အလုပ်သြားြျား အစီရင်ခံတင်မပသည့် အသားတင်လုပ်ခလစာငပါင်းစပ်ေွဲ့စည်းြှု

အချန်ိပုိနာေီြျားရလျှာ့ချမခင်းသည် အခက်အခဲအကျပ်အတည်းကာလအတွင်း စက်ရံုြျားက လက်ခံအတည်မပုခ့ဲသည့် နည်း 

ဗျူဟာတစ်ခုမဖစ်ပါသည်။ လူရတွ့ရြးမြန်းောတွင်ပါဝင်သည့် စက်ရံုြျားကလည်း ဆုရကကးြျားနှင့် လုပ်ေည်ကုိင်ေည်အတွက် 

ရပးရဆာင်သည့်အခရကကးရငွြျားရမပာင်းလဲမခင်းသည် အလုပ်ေှင်နှင့် အလုပ်သြားြျား၏ လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးကို ထိ 

ခိုက်ရစနိုင်ရကကာင်း ရဖာ်မပကကပါသည်။ ပထြနှင့် ဒုတိယ ၅ ပုံ ၁ ပုံ ဝင်ရငွေေှိသည့် အစုအဖွဲ့ြျားသည် အမခားအစုအဖွဲ့ြျားနှင့် 

နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ လစဉ်ေေှိသည့်ဝင်ရငွြှာ သိသာထင်ေှားစွာရလျာ့နည်းသည့်အရမခရနကို ကကုံရတွ့ခဲ့ကကေပါသည် (ပုံ - ၅)။

ပုံ (၆) - ၅ ပုံ ၁ ပုံ ခွဲထားသည့် အစုအေွဲ့ြျားအကကား လစဉ်ရရှိသည့်အခငကကးငငွြျား
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 Figure 5: Composition of net salary reported by workers 

 

Reducing overtime hours was a strategy adopted by factories during the crisis. Factories interviewed also 
shared that changing bonuses and performance payments could affect the employer and employees' 
industrial relations. The first and second quintile income groups experienced the most significant decrease in 
monthly wages compared to other groups (Figure 5).   

 

 Figure 6: Monthly wages across quintiles 

 

 

Some employers explained how the income of workers decreased. For example, in November 2019, a skilled 
worker would receive an average of 300,000 MMK (USD 215). In contrast, in June 2020, the same worker would 
receive 230,000 MMK (USD 165) based on the reductions in overtime or performance bonuses. Some 
employers expressed that paying basic pay when a factory closed temporarily or during the public holidays 
hurt their business. Further, some employers interviewed explained that it is related to the number of public 
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မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု - အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်သြားြျား၏ ဝင်ငငွဆုံးရှုံးြှုဆိုင်ရာငလ့လာ ချက် 17

အလုပ်သြားအချ ို ့က အလုပ်သြားြျား၏ ဝင်ရငွြည်ကဲ့သို့ ရလျာ့နည်းကျဆင်းသွားရကကာင်း ေှင်းလင်းရဖာ်မပကကပါသည်။ 

ဥပြာ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင်၊ ကျွြ်းကျင်အလုပ်သြားတစ်ဦးသည် ပျြ်းြျှ ၃၀၀၀၀၀ ကျပ် (အရြေိကန်ရဒါ်လာ 

၂၁၅) ေေှိြည်မဖစ်ပပီး၊ ယင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ အချနိ်ပိုလုပ်ကိုင်ြှု သို့ြဟုတ် လုပ်ေည်ကိုင်ေည်အတွက် ရပးရဆာင်သည့် 

အခရကကးရငွြျား ရလျှာ့ချြှုကိုအရမခခံပပီး၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် ထိုအလုပ်သြားသည် ၂၃၀၀၀၀ ကျပ် (အရြေိကန် 

ရဒါ်လာ ၁၆၅၀ ေေှိြည်မဖစ်ပါသည်။ အလုပ်ေှင်အချ ို ့က စက်ရုံယာယီပိတ်သည့်အချနိ် သို့ြဟုတ် အလုပ်ပိတ်ေက်အချနိ် 

ကာလြျားအတွင်း အရမခခံလုပ်ခလစာရပးမခင်းသည် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ထိခိုက်နစ်နာရစရကကာင်း ရဖာ်မပ 

ကကပါသည်။ ထို့အမပင်၊ လူရတွ့ရြးမြန်းောတွင်ပါဝင်သည့် အလုပ်ေှင်အချ ို ့က ယင်းသည် အြျားမပည်သူ အလုပ်ပိတ်ေက် 

အ ရေအတွက်နှင့်ဆက်စပ်ရနပပီး၊ မြန်ြာနိုင်ငံေှိအလုပ်ေှင်ြျားအရနမဖင့် ထိုအလုပ်ပိတ်ေက်အတွက် ရလျာ်ရကကးရပးေန် 

လိုအပ်ရကကာင်း ေှင်းလင်းရဖာ်မပပါသည်။39 အာဆီယံနိုင်ငံြျားအတွင်း မြန်ြာနိုင်ငံသည် အြျားမပည်သူအလုပ်ပိတ်ေက် 

အရေအတွက် အြျားဆုံးမဖစ်ပပီး၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ၃၇ ေက်ေှိပါသည်။ ထိုင်း၊ ကရြ္ဘာဒီးယားနှင့် ဗီယက်နြ်နိုင်ငံတို့တွင် 

အြျားမပည်သူအလုပ်ပိတ်ေက်အရနမဖင့် ၂၈ ေက4်0၊ ၂၅ ေက် နှင့် ၁၁ ဟူ၍ အသီးသီးေှိကကပါသည်။41

ပုံ (၇) - ရာထူးြတူညီြှုြျားအကကား လစဉ်ရရှိသည့်အခငကကးငငွြျားငမပာင်းလဲမခင်း42

ြည်သည့်အလုပ်သြားြျားသည် ခုခံနိုင်ြှုစွြ်းေည်အနည်းဆုံးမဖတ်ရကကာင်း သိေှိနားလည်နိုင်ေန်အတွက် အလုပ်သြား 

ြျား၏ ြတူညီရသာ ောထူးြျားအလိုက် စိစစ်စိတ်မဖာထားသည့် လစဉ်ေေှိရသာ အခရကကးရငွြျားရမပာင်းလဲြှုကို ကိုယ်စား 

မပုသည့် ဂေြ်းြျဉ်းအတွဲလိုက်ကို ပုံ (၆) ရဖာ်မပထားပါသည်။ အပ်ချုပ်စက်ကိုင်သည့် ရအာ်ပရေတာ ြျား (SMOs) သည် 

ပို့ကုန်ဦးစားရပးစက်ရုံြျား၏ ကုန်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်သားထု၏ ၆၀ ောခိုင်နှုန်းြှ ၇၀ ောခိုင်နှုန်းအထိ ကိုယ်စားမပုရကကာင်း 

ကို ြှတ်သားထားေန် အရေးကကီးပါသည်။43 ကျန်ေှိသည့် ၃၀ - ၄၀ ောခိုင်နှုန်းသည် ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးသူြျား၊ ဒီဇိုင်းပုံစံဆွဲသူ 

ြျား၊ ရခါင်းရဆာင်ြျား၊ သို့ြဟုတ် ကကီးကကပ်ရေးြှူးြျား သို့ြဟုတ် လုံခခုံရေးဝန်ထြ်းြျားနှင့် ယာဉ်ရြာင်းြျားကဲ့သို့ရသာ 

ပံ့ပိုးရပးသည့် ဝန်ထြ်းြျားမဖစ်ပါသည်။ အပ်ချုပ်စက်ကိုင် ရအာ်ပရေတာြျားသည် လစဉ်ေေှိသည့် လုပ်ခလစာအနည်းဆုံး 

ရလျာ့နည်းြှု (၄ ောခိုင်နှုန်း) နှင့် ကကုံရတွ့ကကေပပီး၊ ယင်းတို့ရနာက်တွင် အပ်ချုပ်စက်ကိုင်ရအာ်ပရေတာြဟုတ်သူြျား (non 

– SMOs) က (၈ ောခိုင်နှုန်း) ရလျာ့နည်းကာ၊ ရခါင်းရဆာင်ကကီးကကပ်ရေးြှူးြျားသည် (၁၃ ောခိုင်နှုန်း) ရလျာ့နည်းပါသည်။

လစဉ်ေေှိသည့် လုပ်ခလစာ အြျားဆုံးရလျာ့နည်းမခင်း (၄၀ ောခိုင်နှုန်း) ကို ကကုံရတွ့ေသည့် အစုအဖွဲ့သည် တစ်ဆင့်ခံစာချုပ် 

39 ခက်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်။
40 မပည်နယ်အချ ို ့တွင် အထူးအြျားမပည်သူအလုပ်ပိတ်ေက်ြျားအပါအဝင်။
41 အာဆီယံနိုင်ငံြျား၏ အြျားမပည်သူအလုပ်ပိတ်ေက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ https://qppstudio.net/publicholidays2020/asean.htm
42 **4041 codes
43 အလုပ်ေှင်ြျားနှင့် အဓိကအရေးကကီးသည့် လူရတွ့ရြးမြန်းမခင်းြျား (Kll)၊ ေန်ကုန်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်။
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holidays employers in Myanmar are required to pay compensation39. Within ASEAN, Myanmar has the highest 
number of public holidays with 37 days in 2020, while Thailand, Cambodia, and Vietnam have 2840, 25 and 11 
public holidays respectively.41 
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Figure 6 presents a series of graphs representing changes in monthly wages analysed according to workers' 
different positions to understand which workers were the most vulnerable. It is important to note that Sewing 
Machine Operators (SMOs) represent around 60 to 70 percent of the export-oriented factories' production 
workforce43. The remaining 30-40 percent were packers and designers, leaders or supervisors, or support staff 
such as security personnel and drivers. SMOs experienced the smallest decrease (-4 percent) in monthly wages 
followed by non-SMOs (-8 percent) and leader supervisor had the largest decrease (-13 percent).  

 
39 Khat, 2018. 
40 Including special public holidays in some provinces 
41 ASEAN Public Holidays 2020.  https://www.qppstudio.net/publicholidays2020/asean.htm 
42 **4041code 
43 Key Informant Interviews(KII) with employers, Yangon, 2020 

0

50000

100000

150000

200000

250000

Nov'19 Jun'20

M
M

K

Changes in Monthly Wages (SMOs**)

Other
bonus/performance
fees
Attendance bonus

Overtime fee

Basic pay

-4%

0

50000

100000

150000

200000

250000

Nov'19 Jun'19

M
M

K

Changes in Monthly Wages (Non-
SMOs*)

Other
bonus/performance
fees
Attendance bonus

Overtime fee

Basic pay

-8%

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Nov'19 Jun'20

M
M

K

Changes in Monthly Wages 
(Leader/Supervisor)

Other
bonus/performance
fees
Attendance bonus

Overtime fee

Basic pay

-13%

 20 

holidays employers in Myanmar are required to pay compensation39. Within ASEAN, Myanmar has the highest 
number of public holidays with 37 days in 2020, while Thailand, Cambodia, and Vietnam have 2840, 25 and 11 
public holidays respectively.41 

 

 Figure 7: Changes in monthly wages across different positions 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 presents a series of graphs representing changes in monthly wages analysed according to workers' 
different positions to understand which workers were the most vulnerable. It is important to note that Sewing 
Machine Operators (SMOs) represent around 60 to 70 percent of the export-oriented factories' production 
workforce43. The remaining 30-40 percent were packers and designers, leaders or supervisors, or support staff 
such as security personnel and drivers. SMOs experienced the smallest decrease (-4 percent) in monthly wages 
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အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)18

ချုပ်ဆိုလုပ်ကိုင်သည့် စက်ရုံြျားတွင်လုပ်ကိုင်လျက်ေှိရသာသူြျားမဖစ်ပါသည်။ ယင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ တစ်ဆင့်ခံစာချုပ်

ချုပ်ဆိုလုပ်ကိုင်မခင်းြေှိသည့်စက်ရုံြျားြှ အလုပ်သြားြျား၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင်ေေှိသည့် စုစုရပါင်းလုပ်ခလစာကို 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ၆ ောခိုင်နှုန်းသာ ရလျာ့နည်းပါသည်။ ၆ ောခိုင်နှုန်းသာ ရလျာ့နည်းသည့် 

အလုပ်သြားြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ရဖာ်မပချက်သည် ဤကာလအတွင်း အခက်အခဲြျားပိုြိုကကုံရတွ့ရနေသည့် တစ်ဆင့်ခံ 

စာချုပ်ချုပ်ဆို လုပ်ကိုင်သည့်စက်ရုံြျား၏ ရယဘုယျဦးတည်ောလြ်းရကကာင်းကို အရထာက်အကူမပုပါသည်။

ထို့အမပင် ရသးငယ်သည့်စက်ရုံြျားသည် အနည်းဆုံးအခရကကးရငွဥပ ရဒနှင့် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားကို တိကျစွာလိုက်နာ 

ရဆာင်ေွက်ရလ့ြေှိဘဲ၊ အလုပ်သြားြျားအရနမဖင့် အလုပ်ခန့်ထားြှုဆိုင်ောသရဘာတူ စာချုပ်ေှိကကရပ။ ြှတ်သားသင့် 

သည့်အချက်ြှာ အပ်ချုပ်စက်ကိုင်ရအာ်ပရေတာြျား၏ အရမခခံလုပ်ခလစာနှင့်ပတ်သက်ပပီး၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လနှင့် နှိုင်း 

ယှဉ်ပါက ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလသည် အြှန်ပင်မြင့်ြားခဲ့ပါသည်။ ယင်းြတိုင်ြီက အချ ို ့ရသာအလုပ်သြားြျားသည် 

အစြ်းခန့်အလုပ်သြားြျား အရနမဖင့်ေှိရနခဲ့ပပီး၊ အချနိ်မပည့်အလုပ်သြားြျားကဲ့သို့ အရမခခံလုပ်ခလစာ အမပည့်အဝြေေှိခဲ့ 

ရကကာင်း ရနာက်ထပ်စုံစြ်းစစ်ရဆးြှုြျားက ရဖာ်မပထားပါသည်။

အရစာပိုင်းတွင် ေှင်းလင်းရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း၊ စက်ရုံြျားမပန်လည်ဖွင့်လှစ်သည့်ရန့ေက်သည် စစ်ရဆးြှုလုပ်ငန်းစဉ် 

ပပီးရနာက် လက်ခံအတည်မပုချက် ေေှိပပီးရသာအချနိ်အရပါ် ြူတည်ပါသည်။ ပုံ (၇) တွင် ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း၊ စက်ရုံ 

ြျားအရနမဖင့် ကိုဗစ် - ၁၉ ဆိုင်ော ရဆာင်ေွက်ြှုြျားလုပ်ရဆာင်ေန်အတွက် ပျြ်းြျှအားမဖင့် ၁၆ ေက်ပိတ်ခဲ့ကကပါသည်။

ပုံ (၈) - စက်ရုံယာယီပိတ်သည့်အချနိ်အတွင်း ရရှိသည့်ငလျာ်ငကကး

ရရှိသည့်ငလျာ်ငကကး44 

မေစ်ငပါ်သည့်

ကိစ္စရပ်ြျား၏

ရာခိုင်နှုန်း

အရမခခံလုပ်ခလစာ ၃၅.၄

ပုံြှန်လုပ်ခလစာ

(အမခားရထာက်ပံ့ရကကးြျားအပါအဝင်)

၁၀.၂

လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ကရပးသည့် ၄၀ ောခိုင်နှုန်း ၄၀.၈

အရမခခံလုပ်ခလစာ၏ ၅၀ ောခိုင်နှုန်း ၄.၈

အမခား ၁၁.၆

ြေှိပါ ၂၅.၉

44 ဤကိစ္စေပ်တွင် အလုပ်သြားတစ်ဦးအရနမဖင့် ရလျာ်ရကကးရငွအြျ ိုးအစားတစ်ြျ ိုးထက်ပိုပပီး ေေှိနိုင်ရကကာင်း ရလ့လာရတွ့ေှိချက်ြျားက ရဖာ်မပထားပါသည်။ 
ောခိုင်နှုန်းအချ ိုးအစားကို အလုပ်သြားတစ်ဦးအရနမဖင့် စက်ရုံပိတ်ထားသည့်အချနိ်ကာလအတွင်း ရဖာ်မပထားသည့်စာေင်းပါ ရလျာ်ရကကး/ အကျ ိုးခံစားခွင့်ြျားကို 
လက်ခံေှိမခင်း သို့ြဟုတ် ြေေှိမခင်းအရပါ်တွင် အရမခခံပပီး တွက်ချက်ထားပါသည်။

Mean: 15.9 daysDid your factory close temporarily 

to carry out COVID-19 prevention 

measures?
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The group that experienced the highest decrease (-40 percent) were those working for sub-contracted 
factories. In contrast, the total salary of workers from non-sub-contracted factories for June 2020 decreased by 
only 6 percent compared to November 2019. The latter supports the overall trend of sub-contractor factories 
experiencing more difficulties during this period. Furthermore, smaller factories tend to not strictly follow the 
Minimum Wage laws and regulations, and workers often do not have employment contracts. Notably, SMOs' 
basic wages in November 2019, in comparison to June 2020, actually increased. Further investigation revealed 
that some workers were on probation before and did not receive full basic pay as full-time workers.  

As explained earlier the date factories reopened depended on when they received approval following an 
inspection process. As shown in Figure 7, factories closed for an average of 16 days to carry out COVID-19 
measures.  

 

 Figure 8: Compensation received during temporary factory closures 

 

 

 

 

 

 

 

 

Union representatives stated that an average of 50 percent of workers had received SSB compensation in the 
pay periods between May and July 2020. Out of the respondents surveyed, 83 percent of the respondents were 
members of SSB. However, at the time of the survey in August 2020, only 47 percent had received this 
compensation.  Whether respondents received their payments outside the research period is not known. 

 
44 In this case, findings showed that a worker could receive more than one type of compensation. The parentage ratio is 
calculated based on whether a worker has received those listed compensation/benefits or not during the factory closure. 

YES
95%

No
5%

Did your factory close 
temporarily to carry out 
COVID-19 prevention 

measures?

Received compensation44 Percent of cases 

Basic pay 35.4 

Regular pay (including 
other allowance) 10.2 

40% paid by SSB 40.8 

50% of basic pay 4.8 

Others 11.6 

Nothing  25.9 

Mean: 15.9 days 

 



မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု - အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်သြားြျား၏ ဝင်ငငွဆုံးရှုံးြှုဆိုင်ရာငလ့လာ ချက် 19

အလုပ်သြားသြဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ြျားက ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရြလနှင့် ဇွန်လအကကား ရလျာ်ရကကးရပးရဆာင်သည့်ကာလတွင် 

ပျြ်းြျှအားမဖင့် အလုပ်သြားြျား၏ ၅၀ ောခိုင်နှုန်းသည် လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ကရပးသည့် ရလျာ်ရကကးရငွြေေှိခဲ့ကကရကကာင်း 

ရဖာ်မပကကပါသည်။ သုရတသနစစ်တြ်းရကာက်ယူောတွင် တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျားအနက် ၈၃ ောခိုင်နှုန်းသည် လူြှုဖူလုံ 

ရေးအဖွဲ့ဝင်ထားသည့် အဖွဲ့ဝင်ြျားမဖစ်ပါသည်။ သို့ရသာ်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ၊ သုရတသနမပုလုပ်ချနိ်တွင် ၄၇ ောခိုင် 

နှုန်းသာ ဤရလျာ်ရကကးရငွကို လက်ခံေေှိခဲ့ကကပါသည်။ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျားအရနမဖင့် သုရတသနမပုလုပ်သည့် အချနိ် 

ကာလရနာက်ပိုင်းတွင် ရလျာ်ရကကးေေှိမခင်း၊ ြေေှိမခင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး ြသိေှိပါ။

ရကာက်ယူစုရဆာင်းထားသည့် အချက်အလက်ြျားအေ၊ စက်ရုံပိတ်သည့်ကာလအတွက် အလုပ်သြားြျား၏ ၄ ပုံ ၁ ပုံ 

ရကျာ် (၂၆ ောခိုင်နှုန်း) သည် ြည်သည့်ရလျာ်ရကကးရငွြျှ ြေေှိခဲ့ကကပါ။ ဤအလုပ်သြားအစုအဖွဲ့သည် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ် 

ရောဂါအား တုန့်မပန်ရဆာင်ေွက်ောတွင် အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်ခဲ့သည့် အဝင်အထွက်အသွားအလာ ကန့်သတ် 

ပိတ်ပင်သည့် ြူဝါဒြျား၏ ရိုက်ခတ်ြှုကို အြျားဆုံးခံစားကကုံရတွ့ေပါသည်။ လူရတွ့ရြးမြန်းောတွင်ပါဝင်သည့် အလုပ် 

သြားြျား၏ တစ်ဝက်ရအာက်အရေအတွက် (၃၅ ောခိုင်နှုန်း) သည် အရမခခံလုပ်ခလစာနှင့် အမခားရသာရထာက်ပံ့ရကကး 

ြျား ပါဝင်သည့် အနည်းငယ်ြျှရသာ ပုံြှန်လစာအချ ိုးအစား (၁၀ ောခိုင်နှုန်း) ကို ေေှိကကပါသည်။ အလုပ်သြားြျားဝင်ရငွ၏ 

အမြင့်ြားဆုံးရသာ ရဝစုေှယ်ယာ (၄၀ ောခိုင်နှုန်း) သည် လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ကရပးသည့်ရလျာ်ရကကးရငွြှ မဖစ်ပါသည်။ အစီ 

ေင်ခံတင်မပထားရသာ အမခားရလျာ်ရကကးရငွပုံစံြျားတွင် မြန်ြာနိုင်ငံသားပိုင် အရသးစားစက်ရုံြျားတွင် လုပ်ရဆာင်ရလ့ေှိ 

သည့် အစားအစာရထာက်ပံ့ရပးမခင်းကဲ့သို့ရသာ ရငွရကကးြဟုတ်သည့်အောြျား ပါဝင်ပါသည်။

ကပ်ရောဂါ၏ရိုက်ခတ်ြှု  ရလျာ့ပါးသက်သာရစေန်အတွက်၊ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ စီြံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်ြှုဝန်ကကီးဌာနသည် 

လုပ်သားရေးကွက်တွင် အလုပ်သြားြျားအား ဆက်လက်ထိန်းသိြ်းထားေှိနိုင်ရေးအတွက် မြန်ြာနိုင်ငံေှိစီးပွားရေးလုပ်

ငန်း ြျားကို ရထာက်ပံ့ရပးေန် မြန်ြာကျပ်ရငွ ၁၀၀ ဘီလီယံ (အရြေိကန်ရဒါ်လာ သန်း ၇၀) ေန်ပုံရငွတစ်ေပ်ကို စတင် 

ရဆာင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။ ဤေန်ပုံရငွသည် မဖတ်၊ ချုပ်၊ ထုပ်ပိုးမခင်း (CMP) လုပ်ရဆာင်သည့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ ခေီးသွား 

လုပ်ငန်းနှင့် အရသးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား (SMEs) ကို ဦးစားရပးအရနမဖင့် ထိခိုက်နစ်နာြှုေှိခဲ့သည့် 

မြန်ြာနိုင်ငံသားပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား ထိခိုက်ြှုရလျာ့နည်းရစရေးအတွက် ရချးရငွတစ်ေပ်ကို မဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးရပးခဲ့ 

ပါသည်။ ဟိုတယ်နှင့်ခေီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် မဖတ်၊ ချုပ်၊ ထုပ်ပိုးမခင်း (CMP) လုပ်ငန်းပပီးရနာက်တွင် ရချးရငွအြျား

ဆုံးေေှိသည့်လုပ်ငန်းကဏ္ဍမဖစ်ရကကာင်း အစီေင်ခံရဖာ်မပကကပါသည်။45

ဥရောပသြဂ္ဂသည် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအရပါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ၏ ရိုက်ခတ်ြှုကို တုန့်မပန်ေန်အတွက် ပါဝင်သက်ဆိုင်သူ

အြျ ိုးြျ ိုးပါဝင်ပပီး ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ြှုဆိုင်ော ကနဦးရမခလှြ်းတစ်ခုမဖစ်ရသာ အီးယူမြန်ကူေန်ပုံရငွအစီအစဉ်ကို ၂၀၂၀ 

ခုနှစ်၊ ဧပပီလတွင် စတင်ရဆာင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။ မြန်ကူသည် အထည်ချုပ်/ရမခဝတ်ပစ္စည်း/အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းြျားြှ 

အလုပ်သြား ၃၄၀၀၀ ကို ပံ့ပိုးရပးခဲ့ပပီး၊ အကျ ိုးခံစားေေှိသူြျား၏ ၈၄ ောခိုင်နှုန်းသည် အြျ ိုးသြီးြျားမဖစ်ပါသည်။46  

ဤသုရတသနလုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်သည့်အချနိ်တွင် မြန်ကူေန်ပုံရငွသည် ရထာက်ပံ့ြှုရပါင်း ၆၀၄၆၄ ကို Wave Money47  

တစ်ဆင့် ၃၀၀၀၀ ကျပ် (အရြေိကန်ရဒါ်လာ ၂၂) ြှ ၂၂၅၀၀၀ ကျပ် (အရြေိကန်ရဒါ်လာ ၁၆၁) ရထာက်ပံ့ြှုအရနအထား

အြျ ိုးြျ ိုးမဖင့် ရပးပို့ခဲ့ပပီး၊ စုစုရပါင်းမြန်ြာကျပ်ရငွ ၄.၆ ဘီလီယံ (အရြေိကန်ရဒါ်လာ ၃.၃ သန်း) ေှိပါသည်။

အိုင်အယ်(လ်)အို၏ ပံ့ပိုးြှုအားမဖင့် စက်ြှုလုပ်ငန်းဆိုင်ော ပါဝင်သက်ဆိုင်သူြျားမဖင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ယာယီအဖွဲ့အစည်း 

တစ်ခုမဖစ်ရသာ ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ောရဆာင်ေွက်ြှု (Global Call for Action) ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပပီး၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလတွင် 

45 Myanmar Insider, July 2020
46 Smart Textile & Garments, Sequa, EU Nexus Response for Myanmar and UNOPS, 2020. ပိုြိုသိေှိလိုပါက၊ https://smartmyanmar.org/en/news/

eu-myan-ku-fund-issues-over-54-billion-mmk-in-support-to-garment-factory-workders ကို ကကည့်ပါ။
47 Wave money ဆိုသည်ြှာ ြိုဘိုင်းဖုန်းအားမဖင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးြှ အမခားတစ်ဦးသို့လည်းရကာင်း ရငွလွှဲရပးပို့သည့် ဒီဂျစ်တယ်နည်းစနစ် 

ပုံစံတစ်ခုမဖစ်ပါသည်။

https://smartmyanmar.org/en/news/eu-myan-ku-fund-issues-over-54-billion-mmk-in-support-to-garment-factory-workders
https://smartmyanmar.org/en/news/eu-myan-ku-fund-issues-over-54-billion-mmk-in-support-to-garment-factory-workders


အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)20

ယင်းအဖွဲ့ကို “ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါရကကာင့် စီးပွားရေးအရနှာင့်အယှက်မဖစ်ြှုကို ဆက်လက်ေှင်သန်ရစရေးအတွက် 

ကုန်ထုတ်လုပ်သူြျားအား ပံ့ပိုးကူညီေန်နှင့် အထည်ချုပ် အလုပ်သြားြျား၏ ဝင်ရငွ၊ ကျန်းြာရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်တို့ကို 

ကာကွယ်ရစာင့်ေှာက်ေန်အတွက် ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ော အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ ရဆာင်ေွက်ြှုကို အရထာက်အကူမပု 

ရစရေး” ဆိုင်ော လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အတူ လက်ခံအတည်မပုခဲ့ပါသည်။48  အဓိကေည်ေွယ်ချက်ြှာ အလုပ်သြားြျားအား ပံ့ပိုး 

ကူညီေန်နှင့် လူြှုကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ရေးအစီအစဉ်ြျား ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရစရေးအတွက်ပံ့ပိုးေန် နိုင်ငံတကာရငွရကကး 

ဆိုင်ော အသင်းအဖွဲ့ြျားနှင့် အလှူေှင်ြျားထံြှ အေင်းအမြစ်ြျားအဆင်ရမပရချာရြွ့စွာ ေေှိရစနိုင်ေန်မဖစ်ပါသည်။ မြန်ြာ 

နိုင်ငံသည် ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ောရဆာင်ေွက်ြှု (Global Call for Action) အဌြဦးစားရပးနိုင်ငံြျားထဲြှ နိုင်ငံတစ်ခုမဖစ်ပါသည်။

၄. ၂။ အလုပ်အကိုင်အဆင့်ြျားနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အငမခအငနြျား

အလုပ်အကိုင်ငလှော့ချမခင်း

လူြှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ရဖာ်မပချက်အေ၊ ကပ်ရောဂါရကကာင့်၊ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရြလြှ စ၍၊ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအားလုံး 

ေှိ အာြခံထားေှိရသာ အလုပ်သြား ၁၅၀၀၀၀ ရကျာ် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ကကေပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါေီလြှ ဇူလိုင် 

လအထိ စက်ရုံရပါင်း ၆၅ ခု ပိတ်ခဲ့ေပပီး၊ စက်ရုံရပါင်း ၁၇၅ ခုတွင် လုပ်သားထုအင်အားရလျှာ့ချခဲ့ေရကကာင်း ေန်ကုန်တိုင်း 

ရဒသကကီး၊ လူဝင်ြှုကကီးကကပ်ရေးနှင့် လူ့အေင်းအမြစ်ဝန်ကကီးဌာနက ရဖာ်မပထားပါသည်။ ေလဒ်အရနမဖင့် အလုပ်သြား 

ရပါင်း ၄၂၃၉၅ ဦးသည် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ကကေပါသည်။ 

ဇယား (၄) က အလုပ်သြားစုစုရပါင်းအရေအတွက်နှင့် အြှန်တကယ်ေေှိသည့် ပျြ်းြျှအခရကကးရငွြျား၏ ရမပာင်းလဲြှု 

အရနအထားြျားကို ရဖာ်မပထားပါသည်။ အရစာပိုင်းတွင် သတ်ြှတ်ရဖာ်ထုတ်မပသထားသည့်အတိုင်း၊ ကိုေီးယားနိုင်ငံသား 

ပိုင်စက်ရုံြျားသည် အချနိ်ပိုလုပ်ကိုင်ြှု အြျားဆုံးရလျှာ့ချပါသည်။ လုပ်သားထုအင်အားရလျှာ့ချြှုနှင့်ပတ်သက်၍လည်း 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလနှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လကို နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းစက်ရုံြျားသည် လုပ်သားထုအင်အား ရလျှာ့ချြှု 

အြျားဆုံး (၁၈ ောခိုင်နှုန်း) မဖစ်ရကကာင်း မြင်ရတွ့ေပါသည်။ အချ ို ့ရသာစက်ရုံြျားသည် ကုန်ထုတ်လုပ်သည့် အလုပ်သြား 

တစ်ဦးချင်းအလိုက4်9 အခရကကးရငွရပးမခင်းအတွက် ကုန်ကျစေိတ်ရလျှာ့ချသည့် အရမခအရနြျားေှိခဲ့ကကပါသည်။ ဇယား 

(၄) တွင် ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံြျားသည် အနည်းဆုံးရလျာ့နည်း ကျဆင်းြှု (၃ ောခိုင်နှုန်း) 

နှင့် ရတာင်ကိုေီးယားနိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံြျားသည် အြျားဆုံးရလျာ့နည်းကျဆင်းြှု (၁၄ ောခိုင်နှုန်း) ေှိရကကာင်း ြှတ်တြ်း 

တင်ထားပါသည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရကာင်းစွာပင် တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံြျားသည် အချနိ်ပိုလုပ်ကိုင်ြှုအတွက် ကုန်ကျ 

စေိတ် ၆ ောခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်သုံးစွဲထားရကကာင်း ြှတ်တြ်းတင်ထားပါသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး၊ ရြလတွင် စက်ရုံမပန် 

လည်ဖွင့်လှစ်ပပီးရနာက်တွင် စက်ရုံအရနမဖင့် ကုန်ပစ္စည်းရပးသွင်းသူ/ကုန်အြှတ်တံဆိပ်တို့၏ ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှုအတွက် 

ရပးပို့ေြည့်ေက်အြီရပးပို့နိုင်ေန်အတွက် အချနိ်ပိုလုပ်ကိုင်သည့်နာေီ တိုးမြှင်ခဲ့သည်ဟူရသာ အချက်အလက်အားမဖင့် ေှင်း 

လင်းရဖာ်မပနိုင်ပါသည်။

48 အိုင်အယ်(လ်)အို၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်။
49 ဤသုရတသနရလ့လာြှု၏ ေည်ေွယ်ချက်အလို့ငှာ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်သည့်အလုပ်သြားဟူသည်ြှာ စက်ရုံ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုအပိုင်းကို ပပီးရမြာက်ရအာင်လုပ်ရဆာင် 

ေန် တာဝန်ကန့်သတ်မခင်းခံေသည့် အလုပ်သြားကို ေည်ညွှန်းမခင်းမဖစ်ပါသည်။



မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု - အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်သြားြျား၏ ဝင်ငငွဆုံးရှုံးြှုဆိုင်ရာငလ့လာ ချက် 21

ဇယား (၄) - ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလနှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအကကား ငမပာင်းလဲြှုြျားနှင့်ပတ်သက်မပီး စက်ရုံြျား၏ 
တုန့်မပန်ငမပာကကားြှုြျား

တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင် မြန်ြာနိုင်ငံသားပိုင် ငတာင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားပိုင်

၂၀၁၉၊ 

နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ဇွန်

ရမပာင်း

လဲ

ြှု (%)

၂၀၁၉၊ 

နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ဇွန်

ရမပာင်း

လဲ

ြှု (%)

၂၀၁၉၊ 

နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ဇွန်

ရမပာင်း

လဲ

ြှု (%)

ကုန်ထုတ်လုပ်သည့် 

အလုပ်သြားစုစုရပါင်း 

အရေအတွက် ၉၅၈ ၈၃၈ -၁၃% ၁၄၁၆ ၁၃၃၉ -၅% ၆၀၆ ၄၉၈ -၁၈%

ကုန်ထုတ်လုပ်သည့် 

အလုပ်သြားတစ်ဦး 

ပျြ်းြျှေေှိသည့် 

အခရကကးရငွြျား 

(MMK) **50 

၂၃၅၇၈၅ 

(USD ၁၆၉)

၂၄၉၂၇၁ 

(USD ၁၇၉) ၆%

၂၂၉၆၉၇ 

(USD ၁၆၅)

၂၂၃၀၇၈ 

(USD ၁၆၀) -၃%

၂၅၅၇၇၆ 

(USD ၁၈၃)

၂၂၀၈၈၄ 

(USD ၁၅၈) -၁၄%

ကုန်ထုတ်လုပ်သည့် 

အလုပ်သြားတစ်ဦး 

ပျြ်းြျှေေှိသည့် 

အချနိ်ပိုရကကး (MMK) **

၅၆၂၇၈ 

(USD ၄၀)

၅၁၃၇၀  

(USD ၃၈) -၉%

၆၇၁၁၃ 

(USD ၄၈)

၆၆၂၀၀  

(USD ၄၇) -၁%

၄၉၅၀၅ 

(USD ၃၆)

၅၃၂၁၃   

(USD ၃၈) ၇%

ဇယား (၅) တွင် ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ်လ ၁၇ ေက်နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၀ အကကား၊ ကိုဗစ် - ၁၉ 

ကပ်ရောဂါကူးစက်ပျ ံ့နှံ့ပပီးရနာက် တစ်လရအာက်ရလျာ့နည်းသည့်အချနိ်ကာလအတွင်း၊ စက်ရုံ ၁၅ ခုသည် အပြဲတြ်း သို့ 

ြဟုတ် ယာယီပိတ်ခဲ့ေပပီး၊ စက်ရုံရပါင်း ၅၇ ခုသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်သားထုအင်အားကို သိသိသာသာ ရလျှာ့ချခဲ့ပါသည်။ သို့ 

မဖစ်၍၊ အလုပ်သြားရပါင်း ၂၂၀၀၀ ဦးသည် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ေပါသည်။51 အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့် စပ်လျဉ်း၍၊ 

ပပီးမပည့်စုံသည့် အချက်အလက်ြျားြေေှိမခင်းရကကာင့် ြည်သည့်ကုြ္ပဏီြျားသည် ထိခိုက်နစ်နာြှုအေှိဆုံးဟူ၍ ခန့်ြှန်းေန် 

ြှာ ခက်ခဲလှပါသည်။ ထို့အမပင်၊ ထိုအလုပ်ထုတ်ပယ်ခံေသည့် အလုပ်သြားြျား၏ ၈၂ ောခိုင်နှုန်းသည် အြျ ိုးသြီးြျား 

မဖစ်မခင်းရကကာင့် ထိုအရနအထားက အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍေှိ အြျ ိုးသြီးြျား၏ ပါဝင်ြှုအချ ိုးအစားကို ထင်ဟပ်ရစပါ 

သည်။ လုပ်သားထုအင်အားရလျှာ့ချမခင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး ရြးမြန်းရသာအခါတွင် စက်ရုံြျားက လုပ်သားထုအင်အား ရလျှာ့ 

ချရကကာင်း အလုပ်သြားြျား၏ ၃၂ ောခိုင်နှုန်းက အစီေင်ခံတင်မပကကပါသည်။ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျား၏ စက်ရုံြျား၏ 

လက်ေှိလုပ်သားထုအင်အား ပျြ်းြျှအေွယ်အစားသည် ၉၉၇ ဦးမဖစ်ကာ၊ ပျြ်းြျှအားမဖင့် ၁၀ ောခိုင်နှုန်းရလျှာ့ထားရကကာင်း 

ရဖာ်ညွှန်းရနပါသည်။

50 ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွက် စက်ရုံ၏အြှန်တကယ်ကုန်ကျသည့် အခရကကးရငွရပးရဆာင်မခင်း အတွက်အသုံးစေိတ်အရပါ်အရမခခံပပီး
တွက်ချက်ြှုနှင့် အလုပ်သြားအရေအတွက်

51 အလုပ်သြား၊ လူဝင်ြှုကကီးကကပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားဝန်ကကီးဌာန၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)22

ဇယား (၅) –  (၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ်လ ၁၇ ရက်နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧမပီလ ၁၀ ရက်အတွင်း) အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် 
အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံရသည့် အလုပ်သြားအငရအတွက်

ပိုင်ဆိုင်ြှု

စက်ရုံ 

အငရအတွက် အြျ ိုးသား အြျ ိုးသြီး စုစုငပါင်း

လ
ုပ်သ

ား
ထ

ုအ
င်အ

ား
 

ရလ
ျှာ့ခ

ျမခ
င်း

ရက
က

ာင
့် 

အ
လ

ုပ်ထ
ုတ

်ပယ
်မခ

င်း တရုတ် (ရဟာင်ရကာင်အပါ အဝင်) ၂၅ ၇၉၂ ၈၅၄၇ ၉၃၃၉

ရတာင်ကိုေီးယား ၅ ၁၂၆ ၁၁၁၇ ၁၂၄၃

မြန်ြာ ၁၂ ၁၆၂ ၁၄၉၃ ၁၆၅၅

စက
်ရုံပ

ိတ
်မခ

င်း
ရက

က
ာင

့် 

အ
လ

ုပ်ထ
ုတ

်ပယ
်မခ

င်း

တရုတ် (ရဟာင်ရကာင်အပါ အဝင်) ၈ ၂၉၇ ၃၇၂၆ ၄၀၂၃

မြန်ြာ ၅ ၂၄၆၆ ၁၇၈၉ ၄၂၅၅

ဖက်စပ် ၁ ၅၁ ၃၃၈ ၃၈၉

အမခားအာဆီယံနိုင်ငံြျား ၁ ၆၇ ၁၂၇၁ ၁၃၃၈

စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရကာင်းသည်ြှာ ဂျပန်နိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံြှ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျားက ၎င်းတို့အရနမဖင့် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ် 

ရောဂါရကကာင့် လုပ်သားထုအင်အား ရလျှာ့ချမခင်းြမပုလုပ်ခဲ့ရကကာင်း ရဖာ်မပကကပါသည်။ ယင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ အရေှ့ 

ရတာင် အာေှနိုင်ငံြျားအသင်း (ASEAN) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံြျား၏ နိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံြျား52ြှ တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျားက ၎င်း 

တို့၏ လုပ်သားထုအင်အားကို ရလျှာ့ချခဲ့ရကကာင်း ရဖာ်မပကကပါသည်။ နိုင်ငံမခားကုြ္ပဏီြျားအရနမဖင့် ကုန်အြှာစာြျားရလျာ့ 

နည်း သွားမခင်း သို့ြဟုတ် ကုန်အြှာစာြျားြေှိသည့် အရမခအရနြျ ိုးနှင့်ကကုံရတွ့ေပါက အလုပ်သြားြျားအား အလုပ် 

ထုတ်ပယ်ေန် လိုလားကကပပီး၊ အလုပ်သြားြျားကို မပန်လည်ငှားေြ်းခန့်အပ်ကကပါသည်။ အရကကာင်းြှာ လုပ်သားရေးကွက် 

တွင် အလုပ်သြားြျား ပိုလျှရံနမခင်းရကကာင့်မဖစ်ပါသည်။53

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလနှင့် ရြလတို့တွင် အြျားမပည်သူအလုပ်ပိတ်ေက်ကာလေှည်ကကမခင်း၊ ြိြိတို့အိြ်တွင် သာရနထိုင်ေြည် 

ဟူရသာ အြိန့်ြျားထုတ်မပန်မခင်းနှင့် လှုပ်ေှားသွားလာြှုဆိုင်ော ကန့်သတ်ချက်ြျားရကကာင့် ဧပပီလတွင် အချနိ်ကကာမြင့်သည့် 

အြျားမပည်သူအလုပ်ပိတ်ေက်ကာလအတွင်း ြိြိတို့အိြ်ြျားသို့ မပန်သွားကကသည့် ရေှေ့ရမပာင်းအလုပ်သြားြျားစွာအဖို့ 

စက်ရုံြျားမပန်လည်ဖွင့်လှစ်ပပီမဖစ်ရသာ်လည်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ြျားသို့ မပန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်မခင်းြေှိခဲ့ကကရပ။ ထိုကဲ့သို့ရသာ 

ကိစ္စေပ်ြျ ိုးတွင် အလုပ်ေှင်အရနမဖင့် အလုပ်ထုတ်နစ်နာရကကးရပးရဆာင်ေန်ြလိုအပ်ပါ။

52 စက်ရုံြျားကို အာဆီယံရအာက်တွင် အစုအဖွဲ့အရနမဖင့်ထားေှိကာ၊ ယင်းအစုအဖွဲ့တွင် ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးေှား၊ စကဂာပူနှင့် ြရလးေှားတို့ပါဝင်ပါသည်။
53 အလုပ်ေှင်ြျားနှင့် အဓိကအရေးကကီးသည့် လူရတွ့ရြးမြန်းမခင်းြျား၊ ေန်ကုန်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်။



မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု - အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်သြားြျား၏ ဝင်ငငွဆုံးရှုံးြှုဆိုင်ရာငလ့လာ ချက် 23

ပုံ (၉) -  စက်ရုံပိုင်ဆိုင်သူနိုင်ငံသားကိုအငမခခံမပီး ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုရည်ြှန်းချက်ြျားနှင့်ပတ်သက်မပီး ပျြ်းြှေငမပာင်း 
လဲြှု အငနအထား

ပုံ (၉) သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလနှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်လျက် ကုန်ထုတ်လုပ်ြှု ေည်ြှန်းချက်ြျား 

ရမပာင်းလဲြှုြျားကို ထုတ် ရဖာ်ထားမခင်းရကကာင့် အထည်ချုပ်စက်ရုံြျား၏ ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုအရပါ် ကိုဗစ် - ၁၉ က ြည်သို့ 

ရိုက်ခတ်ရကကာင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး၊ အမခားရှုရထာင့်ြှရန၍ ရဖာ်မပထားပါသည်။ ဤစိစစ်စိတ်မဖာြှုအတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်ြှု 

ေည်ြှန်းချက်ြျားသည် ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုလိုင်းတစ်ခုချင်းစီတွင် အလုပ်သြားြျားရပးအပ်ေန်လိုအပ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းအြျ ိုး 

အြည် အရေအတွက်ကို ေှင်းလင်းရဖာ်မပထားပါသည်။ ဂေပ်ြျဉ်းက ကိုေီးယားနှင့် တရုတ်ပိုင်စက်ရုံြျားတွင် ရမပာင်းလဲြှု 

ြျား ြည်သို့ြေှိရကကာင်းနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံသားနှင့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားြျားပိုင်စက်ရုံြျားတွင် ကုန်ထုတ်လုပ်ြှု ေည်ြှန်း 

ချက်ြျား တိုးတက်လာြှုအရနအထားြျားနှင့်ပတ်သက်ပပီး ရဖာ်မပထားပါသည်။ သို့ရသာ်၊ မြန်ြာနိုင်ငံသားပိုင် တစ်ဆင့်ခံ

စာချုပ်ချုပ်ဆိုလုပ်ကိုင်သည့် စက်ရုံြျားအရနမဖင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုေည်ြှန်းချက် ကျဆင်းြှုြျားနှင့် ကကုံရတွ့ကကေပါသည်။

သုရတသနစစ်တြ်းရကာက်ယူသည့် အချနိ်တွင်၊ အလုပ်သြား ၁၉ ောခိုင်နှုန်းက ၎င်းတို့၏ ြန်ရနဂျာ သို့ြဟုတ် အလုပ် 

ေှင်က ရနာက် ၃ လအကကာတွင် လုပ်သားထုအင်အားရလျှာ့ချြည့် သရကဂတလက္ခဏာကို ရဖာ်မပကကသည်ဟု ဆိုပါသည်။ 

ပုံ (၈) တွင် ရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း၊ သုရတသနစစ်တြ်းတွင်ပါဝင်သည့် အလုပ်သြား ၄ ပုံ ၁ ပုံသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ 

နိုဝင်ဘာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းတို့၏ အလုပ်အကိုင် ြတည်ပြဲြှုအရနအထားနှင့်ပတ်သက်ပပီး စိုးေိြ်ခံစားြှုြျား မဖစ်ရပါ် 

ခံစားခဲ့ကကေကာ၊ ကိုဗစ် - ၁၉ သည် အလုပ်သြားြျားအကကား အလုပ်အကိုင်ြတည်ပြဲြှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စိုးေိြ်ြှုကို မြင့် 

ြားရစရကကာင်း ရဖာ်မပပါသည်။ သုရတသနစစ်တြ်းရကာက်ောတွင် ပါဝင်သည့် အလုပ်သြားတစ်ဝက်ရကျာ် (၆၀ ောခိုင် 

နှုန်း) က လုပ်ငန်းခွင်တွင်မဖစ်ရပါ်သည့် ၎င်းတို့၏ စိတ်ဖိစီးြှုအဆင့်သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက မြင့်ြား 

လာရကကာင်း ရဖာ်မပကကပါသည်။ စိတ်ဖိစီးြှုအဆင့်မြင့်ြားလာမခင်းသည် စက်ရုံြျားကနဦးပိတ်လိုက်မခင်း၊ ြှာယူထားသည့် 

ကုန်ပစ္စည်းေည်ြှန်းချက်ြျား အချနိ်ြီြပပီးရမြာက်ြည်ကိုစိုးေိြ်သည့် ဖိအားရပးြှုြျား၊ စက်ရုံြျားတွင် အရကာင်အထည် 

ရဖာ်ရဆာင်ေွက်ရနသည့် လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာရနေြည့် ပုံစံအရနအထားသစ်ြျား၊ ရသာင်းရမပာင်းရထွလာ စိတ် 

ဖိစီးြှုြျားနှင့် ကပ်ရောဂါကရပးသည့် စိတ်ရသာကြျားရကကာင့်မဖစ်ရကကာင်း အစီေင်ခံရဖာ်မပကကပါသည်။ လူြှုဝန်ထြ်းဦးစီး 

ဌာနသည် ကိုဗစ် - ၁၉ ရကကာင့် ထိခိုက်ြှုအြျားဆုံးမဖစ်သည့် လူြှုအသိုက်အဝန်းြျားကို ပံ့ပိုးကူညီေန်အတွက် စိတ်ပိုင်း 

ဆိုင်ောကျန်းြာရေးနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ော ပံ့ပိုးြှုြျားနှင့်စပ်လျဉ်းပပီး၊ ကုလသဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုံရငွ (UNFPA) ထံြှ ရလ့ကျင့် 

သင်ကကားြှုြျားကို ခံယူခဲ့ပါသည်။54

54 UNFPA, 2020
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 Figure 9: Average change in production targets by ownership nationality 

 

Figure 9 shows another perspective of how COVID-19 has impacted the garment factories' productivity as 
it looks at the changes in production targets in November 2019 compared to June 2020. Production targets 
for this analysis describes the number of product items workers needed to deliver in each production line. 
The graph shows how Korean and Chinese owned factories experienced no changes and Japanese and 
other ASEAN-owned factories experienced an increase of production targets. However, Myanmar 
subcontracting firms experienced a significant decline in production targets. 

At the time of the survey, 19 percent of the workers indicated that their manager or employer had 
signalled reductions in the workforce in the next three months. As shown in Figure 8, over a quarter of the 
workers surveyed felt more insecure about their jobs compared to November 2019 suggesting COVID-19  
increased the feeling of job insecurity among the workers. Over half of workers surveyed (60 percent) said 
their stress levels at work had increased compared to November 2019. The increase in the level of stress 
was reportedly due to the initial closure of factories, the added pressure to meet the backlog of order 
targets, new social distancing measures implemented in factories, and the general stress and mental 
strain of the pandemic itself. The Department of Social Welfare received training from the United Nations 
Population Fund (UNFPA) on mental health and psychosocial support to assist communities that had been 
impacted the most by COVID-1954.  

 

 
54 UNFPA, 2020 

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

pr
od

uc
tio

n 
ta

rg
et

 p
er

 li
ne

Change of  production target

Nov'19

Jun'20



အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)24

ပုံ (၁၀) - အလုပ်အကိုင်တည်မြဲြှုနှင့်ပတ်သက်မပီး အလုပ်သြားြျား၏ သိမြင်နားလည်ြှု

လုပ်ငန်းခွင်အငမခအငနြျား

အလုပ်အကိုင်အရမခအရနြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ော တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာရနထိုင်ရေး စည်းြျဉ်းြျားကို 

အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်မခင်းမဖင့် ကိုဗစ် - ၁၉ ဆိုင်ော ရဆာင်ေွက်ြှုြျားကို ချနိ်ညှိရဆာင်ေွက်ောတွင် ကကုံရတွ့ေ 

သည့် အခက်အခဲြျားကို တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျားက ြီးရြာင်းထိုးမပပါသည်။ စက်ရုံြျားတွင်၊ အလုပ်သြားြျားအရနမဖင့် 

နှာရခါင်း စည်းြျားနှင့် ြျက်နှာအကာြျားကို တစ်လုံးဝတ်ဆင်ထားေပပီး၊ ၎င်းတို့အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် ရနောြျားကိုလည်း 

ရမပာင်းလဲြှုြျားမပုလုပ်ထားကာ၊ လုပ်ရဖာ်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အမပန်အလှန် ထိရတွ့ရမပာဆိုဆံဆက်၍ 

ြေပါ။

လူရတွ့ရြးမြန်းောတွင်ပါဝင်ပပီး အလုပ်ကိုင်ဆုံးရှုံးသွားရသာ အလုပ်သြားက ကိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါကူးစက်ပျ ံ့နှံ့ရနချနိ် 

အတွင်း အလုပ်အကိုင်အသစ်ေှာရဖွမခင်းသည် ြိြိတို့တွင်ေှိသည့် ကျွြ်းကျင်ြှုြျားနှင့် ကိုက်ညီြှုြေှိသည့် အလုပ်အကိုင်ြျား 

ရကကာင့် စိန်ရခါ်ြှုြျားေင်ဆိုင်ေရကကာင်း အစီေင်ခံတင်မပကကပါသည်။ အချ ို ့ရသာစက်ရုံြျားသည် ကျွြ်းကျင်ြှုမြင့်ြားသည့် 

စက်ချုပ်သြားြျားကို အလုပ်ခန့်အပ်ေန် ေှာရဖွလျက်ေှိရသာ်လည်း အလုပ်လက်ြဲ့မဖစ်သွားသည့် အလုပ်သြားအြျားစု 

သည် ကျွြ်းကျင်ြှုနည်းပါးသည့် အပ်ချုပ်စက်ကိုင်ရအာ်ပရေတာြျား သို့ြဟုတ် အမခားကျွြ်းကျင်ြှုစွြ်းေည်ေှိသည့် 

ရအာ်ပရေတာြျားမဖစ်ပါသည်။ အလုပ်သြားြျားက အလုပ်သြားသြဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် အလုပ်သြားြျား၊ အသက် ၄၀ အထက် 

အြျ ိုးသြီးြျားနှင့် အြျ ိုးသားအလုပ်သြားြျားအား ခန့်အပ်ေန်ြလိုလားသည့် ဘက်လိုက်ြှုြျားေှိရကကာင်းကိုလည်း ရဖာ် 

မပကကပါသည်။ ကိုဗစ် - ၁၉ သည် ဤခွဲမခားဆက်ဆံြှုမပုသည့် အရလ့အကျင့်ြျားကို ပိုြိုအားရကာင်းရစပါသည်။

ကပ်ရောဂါမဖစ်ရပါ်ရနစဉ်အချနိ်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင်ြျားတွင် ၎င်းတို့ကကုံရတွ့ခဲ့ေသည့် ရမပာင်းလဲြှုအြျ ိုးအစားနှင့်ပတ် 

သက်ပပီး၊ သုရတသနစစ်တြ်းရကာက်ယူောတွင်ပါဝင်သည့် အလုပ်သြားြျားကို ရြးမြန်းရသာအခါတွင်၊ ရမပာင်းလဲြှုြှာ 

လုပ်ငန်းခွင်တွင် အချနိ်ပိုအလုပ်ချနိ်ရလျာ့နည်းသွားပပီး ရနာက်တွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ဆိုင်ော ပိုြိုတင်းကကပ်သည့် စည်းြျဉ်း 

စည်းကြ်းြျား ချြှတ်မခင်းမဖစ်ရကကာင်း အြျားစုက ရဖာ်မပကကပါသည်။ အမခားတင်မပသည့် ရမပာင်းလဲြှုြှာ ဆုရကကးြျားနှင့် 

လုပ်ခလစာနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အမခားရသာရပးရဆာင်ြှုြျားတွင် ရလျာ့နည်းြှုြျားမဖစ်ရပါ်မခင်းပင် မဖစ်ပါသည်။
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 Figure 10: Workers perceived job security  

  

Workplace conditions 
Regarding working conditions, respondents highlighted the difficulty in adjusting to COVID-19 measures 
by implementing physical distancing rules. In factories, workers are required to wear face masks or face 
shields all day, their duty stations have changed, and they cannot interact with their colleagues.  

Interviewed workers that had lost their jobs reported that finding new jobs during the COVID-19 outbreak 
was challenging because of skill mismatches. Some factories were looking for highly skilled sewers 
whereas a majority of unemployed workers were low skilled or were operators with a different skill set. 
Workers also described a bias against hiring union workers, female workers above the age of 40, and  
against hiring males. COVID-19 has amplified these discriminatory practices.  

When workers surveyed were asked about what type of changes they had experienced in their workplace 
during the pandemic, the most cited change was reduced overtime hours followed by stricter COVID-19 
regulations in the workplace. Another reported change was the reduction in bonuses and other monetary 
payments.  
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November 2019

More secure No Change More insecure

25%

60%

15%

Level of stress at work compared to 
November 2019

No Change Increased Increased significantly

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်မပီး၊ 

လုပ်ငန်းခွင်တွင်မေစ်ငပါ်သည့် စိတ်ေိစီးြှုအဆင့်ြျား

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်မပီး၊ အလုပ်အကိုင်

တည်မြဲြှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ရှုငထာင့်အမြင်ြျား



မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု - အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်သြားြျား၏ ဝင်ငငွဆုံးရှုံးြှုဆိုင်ရာငလ့လာ ချက် 25

ပုံ (၁၁) - လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ၏ ရိုက်ခတ်ြှုြျား55

စက်ရုံအရနမဖင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးခပ်ခွာခွာရနမခင်းကဲ့သို့ရသာ ကိုဗစ် - ၁၉ ဆိုင်ော ကန့်သတ်ချက်ြျားကို ရလးစားလိုက်နာြှု 

ေှိြေှိနှင့်ပတ်သက်ပပီး၊ ကျန်းြာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာန (MOHS) က စစ်ရဆးြှုြျားလုပ်ရဆာင်ရသာ်လည်း၊ အလုပ် 

သြားြျားစက်ရုံြှ ထွက်ခွာသွားရသာအခါတွင် မဖစ်ပျက်ြည့်အရနအထားနှင့်ပတ်သက်ပပီး စဉ်းစားသုံးသပ်ေန် အရေးကကီး 

ရကကာင်း အလုပ်ေှင်တစ်ဦးက ေှင်းလင်းရဖာ်မပပါသည်။ လူရတွ့ရြးမြန်းခံေသူတစ်ဦးက အလုပ်ချနိ်ပပီးရနာက်တွင် အလုပ် 

သြားြျား၏ အရဆာင်ြျားတွင်လည်းရကာင်း၊ အြျားမပည်သူသယ်ယူပို့ရဆာင်ရေးမဖစ်သည့် ဘတ်(စ်)ကား၊ ေထားစသည် 

တို့တွင်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ အြျားမပည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ရနောြျားတွင်ရသာ်လည်းရကာင်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာ 

ခွာရနထိုင်သည့် အရလ့အကျင့်ကျင့်သုံးမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စိန်ရခါ်ြှုကို ေည်ညွှန်းရဖာ်မပပါသည်။ လူရတွ့ရြးမြန်းော 

တွင်ပါဝင်သည့် အလုပ်ေှင်တစ်ချ ို ့က ေှင်းလင်းရဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း ကိုဗစ် - ၁၉ က ရဆာင်ကကဉ်းရပးလာသည့် 

အမခားရမပာင်းလဲြှုတစ်ေပ်ြှာ ဒီဂျစ်တယ်နည်းမဖင့် ရမဖေှင်းြှုြျားကို အသုံးမပုမခင်းပင် မဖစ်ပါသည်။ ယခင်အချနိ်တွင် အလုပ် 

သြားြျားအား ဒီဂျစ်တယ်နည်းမဖင့် လုပ်ခလစာရပးသည့် CB Pay သို့ြဟုတ် KBZ Pay စနစ်ကို လက်ခံဖို့အတွက် စည်းရုံး 

သိြ်းသွင်းေသည်ြှာ ခက်ခဲလှပါသည်။ သို့ရသာ်၊ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါရကကာင့် အလုပ်သြားြျားအကကား ဒီဂျစ်တယ် 

နည်းမဖင့် ရငွရကကးဆိုင်ောဝန်ရဆာင်ြှုြျားကို ရထာက်ခံအားရပးသည့် အခွင့်အလြ်းတစ်ေပ် ထွက်ရပါ်လာခဲ့ပါသည်။56

55 ဤရြးခွန်းြျားသည် တု့န်မပန်ရမဖကကားသူြျားအဖို့ ရေွးချယ်စောအြျ ိုးြျ ိုးကို ရေွးချယ်ေန် အရထာက်အကူမဖစ်ရစခဲ့ပါသည်။
56 FDG with employers
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 Figure 11: COVID-19 effects in the workplace55 

  

An employer explained that despite the Ministry of Health and Sports (MOHS) having checked whether the 
factory complied with the COVID-19 restrictions such as social distancing, it was crucial to consider what 
happens when the workers leave the factories. One interviewee referred to the challenge practicing 
physical distancing after working hours, either in workers’ hostels, public transport, or other public spaces.  
Another change brought by COVID-19 as described by some interviewed employers is the uptake of digital 
solutions. Previously, it was hard to persuade workers to accept digital payments such as CB pay or KBZ 
pay, however, an opportunity to foster the use of digital financial services among the workers has 
emerged due to COVID-19.56     

 

  

 
55 This questions enabled respondents to select multiple options. 
56 FGD with employers 
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အိုင်အယ်(လ်)အို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိရုံး (မြန်ြာနိုင်ငံ)26

 ၅။ နိဂုံး

ဤသုရတသနရလ့လာြှုသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ကပ်ရောဂါမဖစ်ရပါ်ရနစဉ်အချနိ်ကာလအတွင်း မြန်ြာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း 

ကဏ္ဍေှိ အလုပ်သြားြျားနှင့် အလုပ်ေှင်ြျား၏ ပကတိအရမခအရနြျားကို စူးစြ်းေှာရဖွရဖာ်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက် 

ရဖာ်မပြည့်အပိုင်းသည် ဤသုရတသနရလ့လာြှု၏ အဓိကရတွ့ေှိချက်ြျားနှင့် အနာဂတ်ြူဝါဒဆိုင်ော ကကားဝင်ရဆာင်ေွက် 

ြှုြျာအတွက် သင်ခန်းစာြျားကို ရဖာ်မပထားပါသည်။

သုရတသနရလ့လာြှုေလဒ်ြျားက ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလနှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအကကား (စက်ရုံြျား အမပည့်အဝအင် 

တိုက်အားတိုက်ရဆာင်ေွက်သည့် အရမခအရနြျားရအာက်တွင်) တွင် အထည်ချုပ် အလုပ်သြားြျားအရနမဖင့် ၎င်းတို့၏ 

လစဉ်အသားတင်ဝင်ရငွ ၈ ောခိုင်နှုန်းရလျာ့နည်း ကျဆင်းသွားမခင်းနှင့် ကကုံရတွ့ခံစားေရကကာင်း ညွှန်မပရနပါသည်။ ထို့ 

အမပင်၊ တစ်ဆင့်ခံစာချုပ်ချုပ်ဆိုလုပ်ကိုင်သည့် မြန်ြာနိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံြျားတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ေှိသည့် အလုပ်သြား 

ြျားသည် ထိခိုက်နစ်နာြှုအြျားဆုံးမဖစ်သည့် အစုအဖွဲ့မဖစ်ပပီး၊ ၎င်းတို့၏ စုစုရပါင်းဝင်ရငွသည် ၄၀ ောခိုင်နှုန်းအထိ 

ရလျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။ ဝင်ရငွဆုံးရှုံးြှုကို အဓိကမဖစ်ရပါ်ရစသည့်အောြှာ အချနိ်ပိုနာေီြျား ရလျာ့နည်းသွားမခင်းရကကာင့် 

မဖစ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်တည်ပြဲရေးနှင့် ဝင်ရငွဆုံးရှုံးြှုြျားအတွက် စိုးေိြ်ပူပန်မခင်းနှင့်အတူ၊ ကိုဗစ် - ၁၉ သည် အလုပ် 

သြားြျား၏ စိတ်ဖိစီးြှုအဆင့်ြျားအရပါ် အပျက်သရဘာရဆာင်သည့် ရိုက်ခတ်ြှုြျားကိုလည်း မဖစ်ရပါ်ရစခဲ့ပါသည်။

အလုပ်သြားသြဂ္ဂ သို့ြဟုတ် အလုပ်သြားရေးော လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးရကာ်ြတီ (WCC) ေှိသည့် စက်ရုံြျားတွင် လုပ်ကိုင် 

သည့် အလုပ်သြားြျားသည် အလုပ်သြားသြဂ္ဂ သို့ြဟုတ် အလုပ်သြားရေးော လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးရကာ်ြတီ (WCC) 

ြေှိသည့် စက်ရုံြျားတွင်လုပ်ကိုင်သည့် အလုပ်သြားြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ အချနိ်ပိုနာေီရလျာ့နည်းြှု နည်းပါးပါသည်။ 

သို့ရသာ်၊ နြူနာအေွယ်အစား အကန့်အသတ်မဖင့်ေှိရနမခင်းနှင့် ရနာက်ထပ်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်ြျားြေှိမခင်းတို့ 

ရကကာင့် ထိခိုက်ပျက်စီးြှုကို ဤရလ့လာြှုတွင် ရဖာ်မပမခင်းြေှိပါ။  အလုပ်သြားသြဂ္ဂနှင့် ညှိနှိုင်းရေးရကာ်ြတီ (WCC) 

ြေှိသည့် စက်ရုံြျားသည် အရသးစား သို့ြဟုတ် နိုင်ငံသားပိုင် တစ်ဆင့်ခံစာချုပ်ချုပ်ဆိုလုပ်ကိုင်သည့် စက်ရုံြျားမဖစ်ပါ 

သည်။

စက်ရုံြျားအမပည့်အဝ အားတက်သရော ရဆာင်ေွက်လုပ်ကိုင်သည့်အရမခအရနြျားတွင် အလုပ်သြားြျားဝင်ရငွဆုံးရှုံးေ 

သည့် အရမခအရနအမပင်၊ ဤရလ့လာြှုသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ရနှာင်းပိုင်းနှင့် ရြလ အရစာပိုင်းကာလ စက်ရုံြျား ယာယီ 

ပိတ်သည့်အချနိ်အတွင်း အလုပ်သြားအြျားစု ဝင်ရငွသိသာ ထင်ေှားစွာဆုံးရှုံးသည့် အရမခအရနကို ရလ့လာြှတ်သားခဲ့ 

ပါသည်။ အြျားစုသည် ၎င်းတို့၏ စုစုရပါင်းဝင်ရငွ၏ တစ်ဝက်ရကျာ် ဆုံးရှုံးေသည့်အရမခအရနြျားနှင့်ကကုံရတွ့ကကေရသာ်

လည်း တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျားအနက် အနည်းဆုံး ၄ ပုံ ၁ ပုံ သည် ြည်သည့်ရလျာ်ရကကးြျှြေေှိကကပါ။

ဝင်ထွက်သွားလာြှု ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ြှုဆိုင်ော ရဆာင်ေွက်ြှုြျားသည် တုန့်မပန်ရမဖကကားသူြျားစွာတို့၏ ဝင်ရငွြျားကို 

သိသာထင်ေှားစွာ ရိုက်ခတ်ခဲ့ရကကာင်း ဤရလ့လာြှုက ရလ့လာြှတ်သားထားပါသည်။ အစိတ်စိတ်အမြွှာမြွှာမဖစ်သည့် 



မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှု - အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ အလုပ်သြားြျား၏ ဝင်ငငွဆုံးရှုံးြှုဆိုင်ရာငလ့လာ ချက် 27

အခက်အခဲအကျပ်အတည်းကို တုန့်မပန်ရဆာင်ေွက်ောတွင် မဖစ်ရပါ်သည့် အန္တောယ်မဖစ်နိုင်ြှုကို ရလျာ့နည်းရစေန်အတွက် 

အလုပ်သြားြျား၊ ကုန်အြှတ်တံဆိပ်ြျား၊ အလုပ်ေှင်ြျားနှင့် အစိုးေအပါအဝင် စနစ်တစ်ခုလုံးေှိအစိတ် အပိုင်းအားလုံးတွင် 

ထိရောက်သည့် အမပန်အလှန်ရဆွးရနွးရမပာဆိုြှုလုပ်ရဆာင်ေန် လိုအပ်ပါသည်။

လူရတွ့ရြးမြန်းြှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့်အလုပ်ေှင်ြျားက ကုန်ပစ္စည်းြှာယူြှုတည်ပငိြ်မခင်းသည် စက်ရုံြျားအဖို့ ၎င်းတို့၏ 

လုပ်ငန်းဆက်လက် လည်ပတ်ရဆာင်ေွက်နိုင်ရေးအတွက် အရေးအကကီးဆုံးရသာအမခင်းအောမဖစ်ရကကာင်း ရဖာ်မပကကပါ 

သည်။ သို့မဖစ်၍၊ နိုင်ငံတကာကုန်အြှတ်တံဆိပ်ြျား၊ ကုန်ပစ္စည်းရပးသွင်းသူြျား၊ အလုပ်ေှင်ြျားနှင့် အလုပ်သြားသြဂ္ဂြျား 

အကကား အနီးကပ်ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မခင်းသည် အခက်အခဲအကျပ်အတည်းကာလအတွင်း အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းကဏ္ဍ 

ရေေှည်တည်တံ့ခိုင်ပြဲစွာ ဆက်လက်လည်ပတ်ရဆာင်ေွက်နိုင်ရေးအတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရအာင်မြင်ြှုေေှိရစြည့် (အနိုင် - 
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