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အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့  

မဝူါဒ အကျဉး်ချုြ် 

မေလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်  

COVID-19 ကြ်ကာလကိုရင်ဆိုင်ရာ၌ အပြန်အလှန်ရဆွးရ ွးရပြာဆို(social dialogue)ရန်လိအုြ်ပခင်း 

နိဒါန်း (Introduction) 

ကေ္ဘာအနှံ့ဖြစ်ပွားမေမော COVID-19 မောဂါေည် ကေ္ဘာတစ်လွှား၌လူ့အေက်မပါင်းေျားစာွကုိဆုံးရှုံးမစပပီး၊ 

ကျေ်းောမေးမစာင့်မေှာက်ေှုစေစ်ေျားအမပါ်ေ့ုိလည်းအလွေ်မလးလံေည့်ဝေ်ကုိပိမစကာ၊ လူေှုမေး စီးပွားမေး 

လုပ်ငေ်းေျားကုိပါထူးကဲစွာမနှာင့်ယက်ှလျက်ေှိမေပါေည။်  

လူအေျားအဖပားက ယင်း၏မောက်ဆကတ်ွအဲကျ ိုးဆက်ေျားကုိခံစားေကကေေ်ေှိမောမကကာင့်၊ အစိုးေေျားတို့ေည် 

အလုပ်အကုိင်မလာကေှိ ၎င်းတို့၏လူေှုမေးေိတြ်က်ေျားတို့နှင့်အတူ လူေှုအြွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးပါဝင်မော ချဉ်း 

ကပ်ပံုစေစ်ဖြင့် ထိုေ့ုိခက်ခဲရှုပမ်ထွးလှေည့်ကပ်မောဂါကုိေင်ဆိုင်ြို့ လိုအပ်ပါေည။် ထိုေ့ုိမဆာင်ေွက်ောတွင် 

အကျ ိုးေှိထိမောက်ေည့် ေံုးပွင့်ဆိုင်အဖပေ်အလှေ်မဆွးမနွးေှု၊ ပူးမပါင်းမဆာင်ေွက်ေှု တို့ေှိေေ်လိုအပ်လာပါေည။် 

ကျေ်းောမေး၊လူေှုမေး၊ စီးပွားမေး ကဏ္ဍေျားအားလုံးကုိလွှေ်းခခုံေည့် အချက်အလက်ကျယ်ဖပေ့်စွာပါဝင်ေည့် 

လိုအပ်ချက်အကဲဖြတ်စစ်တေ်း(comprehensive needs assessment) ကုိတာဝေ်ယမူကာက်ခံေေ်အတွက် 

လည်းမကာင်း၊ ကပ်မေးအလွေ် လူေှုစီးပွားမောက်ဆကတ်ွအဲကျ ိုးဆက်ေျားကုိေည်းပါးမအာင်ဖပုလုပ်ဖခင်း၊ 

အလုပ်ေေားေျားနှင့်၎င်းတို့၏ေေိားစုေျား အထူးေဖြင့် အကာအကွယ်အေဲ့ဆုံးေူေျားတ့ုိ၏ အလုပ်အကုိင်နှင့် 

ဝင်မငွ ေဆုံးေမလမအာင်ကာကွယ်ဖခင်း၊ လုပ်ငေ်းေျားချွတ်ခခုံေကျေွားေမလမအာင် (bankruptcy) ကာကွယ် 

ဖခင်းတို့အတွက် ထိမောက်အကျ ိုးေှိေည့်ေညး်ဗျူဟာေျား၊ ေူဝါဒေျားကို ပုမံြာ်မေးဆွဲေေ်အတွက်လည်းမကာင်း 

ထိုေ့ုိမောေံုးပွင့်ဆိုင်မဆွးမနွးေှုေျားက အစိုးေေျား၊ အလုပ်ေှင်အြွဲ့ အစညး်ေျားနှင့် အလုပ်ေေားအြွဲ့ အစည်း 

ေျားတ့ုိကိ ုအတူတကွလုပ်မဆာင်ကကြို့ မဆာင်ကကဉ်းမပးပါလိေ့်ေည်။ The Employment and Decent Work for 

Peace and Resilience Recommendation, 2017 (No. 205) က ကပ်မောဂါကုိတ့ံုဖပေ်ေည့်အစီအေံေျားအား 

လုံးကုိမေးဆွဲမြာ်ထုတ်ောတွင်လည်းမကာင်း၊ ထိုအစီအေံေျားနှင့်စပ်လျဉ်းပပီး စည်းရုံးလှုပ်ေှားောတွင် လည်း 

မကာင်း  ကျား-ေ အားလုံးပါဝင်ေည့်အဖပေ်အလှေ်မဆွးမနွးေှုေျားေှတစဆ်င့် မဆာင်ေွက်ေေ်လိုအပ်မကကာင်း 

မြာ်ဖပထားပါေည။် ထို့အဖပင် အြွဲ့ ဝင်ေျားေည် Freedom of Association and Protection of the Right to 

Organize Convention, 1948 (No. 87) နှင့် the Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 

1949 (No. 98) တို့ကုိထည့ေ်ွင်းစဉ်းစားလျက် အလုပ်ေှင်အြွဲ့ အစညး်ေျားနှင့်အလုပေ်ေားအြွဲ့ အ 

စည်းေျားတ့ုိ၏အမေးပါေည့်အခေ်းကဏ္ဍကုိ အေိအေှတ်ဖပုေေ်လိုအပ်ပါေည။်  
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ခက်ခဲရှုပ်မထွးေည့်အမဖခအမေေျား၌၊ အဖပေ်အလှေ်မဆွးမနွးေှု(social dialogue) ေည ်မကာင်းေွေ်ေည့် ခေ့်ခဲွ 

စီေေံှုအတွက် အဓိကလက်ေက်ဖြစ်ေည်ကုိ အမကကာင်းဖပချက်အေည်းဆုံး (၃) ချက်ဖြင့် ေှင်းဖပနိုင်ပါေည။် ြထမ 

အချက်ောှ၊ ေံုးပွင့်ဆိုင်ေိတ်ြက်ေျားအကကား ေတင်းအချက်အလက်ေျားြလှယ်ကကဖခင်းဖြင့် ကပ်ကာလကို 

တုံ့ဖပေ်ြ့ုိအတွက်ေဝူါဒဒီဇိုင်းနင့်ှေဟာဗျူဟာအေညအ်မေွးကိလုည်းမကာင်း၊ ဖပေ်လည်ောလေ်ထူမေးလုပ်ငေ်း၏ 

အေည်အမေွးကိုလည်းမကာင်း ပိ၍ုမကာင်းေွေမ်စနိုင်ပါေည။် ဒုတယိအချက်ောှ၊ အဖပေ်အလှေ်မဆွးမနွးကက 

ဖခင်းဖြင့် ဤေူဝါဒေျားေည် ၎င်းတို့ကုိယတ်ိုင်ပါဝင်မေးဆွဲေည့်ေဝူါဒေျားဖြစ်လာကာ ယင်းတို့အမပါ် ကတိ 

ကဝတမ်ပးထားကကပပီးဖြစ်ေဖြင့် ယင်းေူဝါဒေျားကိုအမကာင်အထည်မြာ်ောတွင်လွယ်ကူမစပပီး ပိ၍ုထိမောက် 

မစပါေည။် တတိယအချက်ောှ၊ နိုင်ငံေျားေည် ေိေိတို့နိုင်ငံ၏စီးပွားမေး၊ လူေှုမေးကိစ္စေျားကုိ မေေှည် 

ဖပေ်လညတ်ည်မဆာက်ေဖခင်းမကကာင့်၊ အဖပေ်အလှေ် မဆွးမနွးညိှနှိုင်းေှုေျားက ယင်းတို့အကကား၌ ယုံကကညေ်ှုေှ ိ

မစြို့ တည်မဆာက်မပးပါေည။် ကွဲဖပားဖခားေားေှုေျားကုိ မကျာ်လွှားနိုင်ေေ်လည်းမကာင်း၊ လူ့အြွဲ့ အစညး်တစ်ခု 

၏မပါင်းစည်းညညီွတ်ေှုကိုပိ၍ုအားမကာင်းမစေေ်လည်းမကာင်း၊ ကပမ်ောဂါမေးဒဏ်ကို ခံနိုင်ေည့်အား ပိ၍ု 

မကာင်းမစေေ်လည်းမကာင်း ထိုယုံကကညေ်ှုေျ ိုးေှိြ့ုိလိုအပ်ပါေည။်  

 

ကြ်ရရာဂါကာလ၌ အပြန်အလှန်ရဆွးရ ွးညိှ ှိုငး်ပခငး် - အတိတ်အရတွ့အကကုံများမှ ဘာရတွ သငယ်ူ 

ခဲ့ကကြါသလဲ။ Social dialogue in times of crisis: What have we learned from past experiences? 

လွတ်လပ်စွာအေင်းအပင်းြွဲ့ စည်းေှုကုိမလးစားဖခင်း၊ စုမပါင်းမဆွးမနွးအမေးဆိုခွင့်ကုိထိထိမောက်မောက်အေိ 

အေှတ်ဖပုဖခင်းတို့အမပါ်အမဖခဖပုေည့် အဖပေ်အလှေ်မဆွးမနွးညှိနှိုင်းေှု(social dialogue)ေည် လူေှုမေးတေား 

ေျှတေှုေှိမေးအတွက် တိုးဖေှင့်လုပ်မဆာင်ေေ်  ေူဝါဒေျားမေးဆွဲောတွင် အမေးပါေည့်အခေ်းကဏ္ဍအဖြစ် ပါဝင်မေ 

ပါေည။် အဖပေ်အလှေ်မဆွးမနွးညိှနှိုင်းဖခင်းနှင့် ေံုးပွင့်ဆိုင်စေစ်ေည် ဒီေိုကမေစီစေစ်ကျင့်ေံုးဖခင်းနှင့်မကာင်းေွေ ်

ေည့်စီေံခေ့်ခွဲေှုအတွက် အလွေ်အမေးကကီးပါေည။် ထို့ဖပင် ၎င်းတို့ေည ် စီးပွားမေး၊ လူေှုမေးတ့ုိနှင့်ဆိုင်မော 

ဒဏ်ခံနိုင်ေှု၊ ယှဉ်ပပိုင်ကာ နိုင်လိုစိတဖ်ပင်းဖပေှု၊ တည်ပငိေေ်ှု၊ အားလုံးပါဝင်ေည့်ကကီးထွားေှုနှင့်ြံွ့ပြိုးတုိးတက်ေှု ေှ ိ

မစမေးတို့အတွက်အဓိကမောင်းနှင်ေူေျားဖြစ်နိုင်ပါေည။် အဖပေ်အလှေ်မဆွးမနွးညှိနှိုင်းေှုေျားေည ် ေူဝါဒချေှတ် 

မေးလုပ်ငေ်းစဉ်၌ တိုက်ရိုက်ေက်ဆိုင်ေှုအေှိဆုံးပုဂိ္ုဂ လ်ေျားက ဒီေိုကမေစီေညး်ကျပါဝင်လာကကမစေေ်အတွက် 

အချေ်ိတိုင်း တိးုဖေှင့်လုပ်မဆာငလ်ျက်ေှိေည။် ကပ်ဆိုက်မေေည့်ကာလ ဆုံးရှုံးေှုအေျားအဖပားေှိေည့်အချေိ်၌ 

ထိုက့ဲေ့ုိပါဝင်ဖခင်းေည် ယခင်ကထက် ပိ၍ုပင်အမေးပါမေမတာ့ေည။်  

ကေ္ဘာအနှံ့ဖြစ်ပွားမေမော COVID-19 မောဂါေညတ်စ်ေူထူးေည့်ေမောေောဝေှိမေမော်လည်း၊ အလုပ်အ 

ကုိင်ေျားနင့်ှစီးပွားမေးောလေ်ထူနိုင်မအာင်ပံ့ပိုးေေ်အလို့ငှာ အချေိ်နှင့်တစ်မဖပးညစီွာ ေညေ်ှေး်ထားေည့်တုံ့ဖပေ်ေှု 

ေျားကုိြေ်တီးောတွင်၊ အဖပေ်အလှေ်မဆွးမနွးညှိနှိုင်းဖခင်း(social dialogue)ဖြင့် ပုစံံအချ ို့ကုိမေးဆွဲနိုင်ပါေည။် 
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အထူးေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တုိ့အတွက်အေံုးဝင်ေည့်ထိုးထွင်းအဖေင်အချ ို့ကုိ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ တွင်ေင်ဆိုင်ခဲ့ေမော 

အမေးကကုကံာလက မငွမကကးဆိုင်ောခေ့်ခွဲေှုစေစ်ေှ ေေိှနိုင်ေည။် မငွမကကးဆိုင်ောအမေးကကုကံာလအစေှာပင်၊ 

နိုင်ငံေျားစာွတွင် macro နှင့်  micro အဆင့်နှစ်ခုစလုံး၌ social dialogue ေည် အမေးကကုံကာလ၏ ထိမောက် 

ေည့်ခေ့်ခွဲေှုစေစ်၏အမေးပါေည့် လက်ေက်ဖြစ်မကကာင်း ေက်မေဖပခဲပ့ပီးဖြစ်ေည။် Social dialogue ေည ်

Macro အဆင့်တွင်၊ အစိုးေေျားက လူေှုမေးေိတြ်က်ေျားနှင့်တုိင်ပင်မဆွးမနွး၍ အမေးကကီးေည့် stimulus 

packages(လုပ်ငေ်းေျားကုိနှိုးဆွေေ်၊ မငွမကကးကပ်ေဆိုက်မောက်ြို့ နိုင်ငံကုိကယ်တင်ေေ် အစိုးေကမပးေည့် 

ေက်လုံးေျား) ကုိမေွးချယ်ေေ် အစိုးေကုိကူညီေည။် Meso အဆင့်တွင်၊ လုပ်ငေ်းကဏ္ဍတစ်ခုကေင်ဆိုင်မေေေည့် 

ေီးဖခားအမဖခအမေေျားအတွက် လိုအပ်ချက်နှင့်အညီအံဝင်ခွင်ကျစီေထံားေည့်တုံ့ဖပေ်ေှုေျားမပးေေ် social 

dialogue က ကူညီေည။် Micro အဆင့်တွင်၊ အလုပ်ေှင်ေျား အလုပ်ေေားေျားနင့်ှ ၎င်းတို့နှင့်ေက်ဆိုင်ောအြွဲ့ 

အစည်းေျားေည် sectorနှင့် enterprise အဆင့်ေျား၏ တိကျေည့်အမဖခအမေအေျား၊ ဖြစ်တညမ်ေေည့်စိေ်မခါ် 

ေှုေျားနှင့်လိုက်မလျာညမီထွမအာင်ဖပင်ဆင်ညှိနှိုင်းေေ် ဆေ်းေစ်ေည့်မဖြေှင်းေှုေျားေေှိမေးအတွက် အဖပေ်အ 

လှေ်မဆွးမနွးကာ ညှိနှိုင်း၍အမဖြေှာနိုင်ပါေည။် ထို့ဖပင်၊  လုပ်ငေ်းေျားကုိ ဖပေ်လညပ်ုစံံချမေးအစီအေံေျားကို 

တစ်ခါတစ်ေံမဆာင်ေွက်ေေညေ်ျားလည်းေှိမလော၊ ထိခိုက်ောကျင်မစေည့် ထိုေို့မောအမဖခအမေေျားကုိ 

လက်ခံကကမေး၊ မထာက်ခံကကမေးအတွက်လည်း social dialogue ကကူညီပံ့ပိုးမပးေည။်  ိုင်ငံတကာ အဆင့် 

တွင်၊ ေင်းနှီးဖေှုပ်နှံေှု၊ အလုပ်အကုိင်နှင့်လူေှုကာကွယ်မစာင့်မေှာက်မေးကုိဗဟုိဖပုထားေည့်အောမောက် အကျ ိုးေှိ 

ေည့်ောလေ်ထူေှုဖြစ်မေးအတွက် တိးုဖေှင့်လုပ်မဆာင်ေေ် ILO ၏ ကေ္ဘာလုံးဆိုင်ောအလုပအ်ကုိင် ေမော 

တူညီချက် (ILO Global Jobs Pact) ကုိ ေမောတူလက်ခံခဲက့ကေည။်  

 

၁။ ကေ္ဘာ့စီးပွားမေးကပ်ဆိုက်စဉ်ကာလအတွင်း ILO၏ကေ္ဘာလုံးဆိုင်ောအလုပ်အကုိင် ေမောတူညခီျက်       
(ILO Global Jobs Pact) 

 
အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ောအလုပ်ေေားမေးောညီလာခံက ၂၀၀၉ခုနှစ် တွင်ေမောတူလက်ခံခဲ့မော Global Jobs 
Pact ေည ် ကပ်မေး၏ရိက်ုခတ်ေှုေျားကုိ ေည်ေို့ကုိင်တယွ်ေင်ဆိုင်ေေည်နှင့်စပ်လျဉ်းေည့်ေဝူါဒ 
လေ်းညွှေ်အား အိုင်အယ်လ်အုိ၏ေံုးပွင့်ဆိုင်ေိတ်ြက်ေျားကုိမပးအပ်ခဲပ့ါေည။် ကပ်မေးကာလကုိ 
မအာင်ဖေင်စွာ မကျာ်ဖြတ်ေေ်လည်းမကာင်း၊ မေေှည်တည်တံ့ေည့်ောလေ်ထူကာလဖြစ်မကကာင်း မေချာ 
မစြို့လည်းမကာင်း၊ မအာင်ဖေင်စွာေေှိလာေည့်အကျ ိုးဆက်ေျားအမပါ် ယုံကကညစ်ိတ်ချေှုေှိြို့ မစ့မဆာ် 
မပးြ့ုိလည်းမကာင်း အလုပ်ေှင်ေျားနင့်ှအလုပေ်ေားေျားေည် အစိုးေေျားနှင့်အတူတကွပူးတဲွ လုပ် 
မဆာင်ြိုလ့ိုအပ်မလော၊ Global Jobs Pact က ထိုေ့ုိအတူတကွလုပ်မဆာင်ေညဟူ်မော ကတိ ကဝတ်ကုိ 
တည်မဆာက်ော၌ social dialogue ၏အမေးပါေည့်အခေ်းကဏ္ဍကုိ အမလးထားေည။် Global Jobs Pact 



4 
 

ေည ် ကပ်မေးကာလအမတာအတွင်းနှင့်ကပ်မေးအပပီးကာလေျား၌ လူေှုမေးမပါင်းစည်းညညီွတ်ေှု၊ 
စည်းလုံးညညီွတေ်ှု ပိ၍ုအားမကာင်းလာမစေေ် လေ်းခင်းမပးေည။်   
 

  

အတိတ်၌ဖြစ်ပွားခဲမ့ောကပ်မေးေျားေှေေှိခဲ့ေည့်ေင်ခေ်းစာေျားတွင်ပါဝင်ေည်ေျားေှာ -  

 လူေှုမေးေိတ်ြက်ေျားနှင့်အတူလက်တွဲလုပမ်ဆာင်ေည့်အမတွ့အကကုနံှင့် အမဖခတကျတညမ်ထာင်ထား 

ေည့ ် social dialogue ဆိုင်ောအြွဲ့အစည်းေျားေှိကကေည့်နိုင်ငံေျားေည် ဖေေ်ဖေေ်ဆေ်ဆေ်နှင့်ထိမောက်ေှုေှိ 

မော ေံုးပွင့်ဆိုင်တုံ့ဖပေ်ေှုေျားကုိ ပိ၍ုမြာ်ထုတ်မေးဆွဲကကဟေ် ေှိေည၊် 

 အစိုးေေျားေည ် ကပ်မေးကုိတုံ့ဖပေ်ောတွင် ဖြစ်နိုင်ေေျှအမစာဆုံးအဆင့်၌ လူေှုမေးေိတြ်က်ေျားနှင့်     

အတတူကွလုပမ်ဆာင်ေင့်ေည၊် 

 လူေှုမေးေိတြ်က်ေျားေည် မအာက်မဖခအဆင့်ေှိလုပ်ေားမေးကွက်၌အဓိကလုပ်မဆာင်မေကကေူေျားတ့ုိ၏ပူ 

ပေ်ေှုေျားကို အစိုးေအာဏာပုိင်ေျားေိေှိမစေေ် ေိေိတို့ြက်ေစှတင်မဆာင်ေွက်ေင့်ေည၊်  

 ေံုးပွင့်ဆိုင်ေတိ်ြက်ေျားေည် ကပ်မေးဒဏ်အထူးရိုက်ခတ်ခံေေည့်အလုပေ်ေားေျားနှင့်လုပ်ငေ်းေျားကို ကူ 

ညေီေ်အတွက်၊ ေိေိတို့ေညေ်ှေး်ထားေည့်အစီအေံေျားအမပါ် အေျားေမောတူညီေှုကုိ  နိုင်င့ံအမေး 

စိတ်ဆန္ဒေိှေှုနှင့်အတူမအာင်ဖေင်စွာေေှိနိုင်ေည။် ကပ်မေးနှင့်ဆက်စပ်မေေည့်အမကကာင်းအောေျားက 

ယခင်ကအလုပ်ေှင်နှင့်အလုပ်ေေားအကကားေှိပဋိပက္ခဆေ်မောဆက်ဆံမေးကုိ  မအာင်ဖေင်စွာမကျာ်လွှား 

ေွားနိုင်ေည့် အခွင့်အလေ်းတစ်ခုကုိပင် ေေှိေွားမစနိုင်ေည၊်  

 ကပ်မေးနင့်ှလက်ငင်းကပ်ပါလာေည့်မောက်ဆကတ်ွဲအကျ ိုးဆက်ေျားကုိေင်ဆိုင်မဖြေှင်းဖခင်းတွင်  ကတိက 

ဝတတ်စ်ခ ု ယှဉ်တွဲပါလာေင့်ပါေည။် ယင်းေှာ၊ မေေှည်တည်တံ့ေည့်လုပင်ေ်းေျား၊ အေညအ်မေွးေှိဖပည်ေူ့ 

ဝေ်မဆာင်ေှုလုပ်ငေ်းေျားအားဖြင့်လည်းမကာင်း၊ ထို့ဖပင် အလုပ်ေေားမေးောစံချေိ်စံနှုေ်းေျား၊ ေင့်မလျာ် 

မကာင်းေွေ်ေည့်အလုပ်အကုိင်ဖြစ်မစမေးဟူေည့်အချက်တို့ကုိ အဖပည့်အဝမလးစားလိုက်ောဖခင်းဖြင့်လညး် 

မကာင်း အလုပ်အကုိင်ေျားကုိကာကွယ်မေးနင့်ှ ယင်းတို့ကုိ တိုးဖေင့်မဆာင်ေွက်မေးတ့ုိအတွက် မေေှည်အမေ 

ဖြင့် ဦးစားမပး၍ အမလးထားမဆာင်ေွက်ေွားေေ်ဖြစ်ေည။်   

  ထိမောက်ေည့်အဖပေ်အလှေ်မဆွးမနွးညှိနှိုင်းေှုဖြစ်ေေ်အတွက် လွတ်လပ်၍အေှအီခိုကင်းကာ ခိုင်ောမတာင့် 

တင်း၍ကုိယစ်ားဖပုေှုေှိမောအလုပေ်ှင်/အလုပ်ေေားအြွဲ့ အစညး်ေျားဖြစ်ဖခင်း၊ အဓိကလှုပ်ေှားမေေူေျားအ 

ကကား ယုံကကည်ေှုေှိဖခင်း၊ လူေှုမေးေိတြ်က်ေျား၏လုပပ်ိင်ုခွင့်ကုိအစိုးေက မလးစားဖခင်း တို့ေည ်

ေေှိေဖြစ်လိုအပ်ေည့ ်ကကိုတင်ေတ်ေှတခ်ျက်ေျားဖြစ်ေည၊် 

 ကဲွဖပားဖခားေားချက်ေျားအကကားဖြည့်ဆည်းမပးဖခင်း၊ အေျား၏ေမောတူညီေှုေေှိေေ်လုပမ်ဆာင်ဖခင်း၊ 

တို့ေည ် အဖပေ်အလှေ်မဆွးမနွးညှိနှိုင်းေှုအတွက် အမေးပါေည့်လက်ေက်ေျားဖြစ်ကကမော်လညး် ယင်းတ့ုိ 
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ကုိယတ်ိင်ုက ဖပဿောအားလုံးကုိ မဖြေှင်းမပးနိုင်ေည်ေဟုတပ်ါ။ အစိုးေ၏မကာင်းေွေ်ေည့်ေဝူါဒေျား၊ 

စည်းေျဉ်းစည်းကေ်းေျား၊ ေင့်မလျာ်ေည့်ေဏ္ဍာမေးနှစ်အပိင်ုးအဖခားေျားေည် ကပ်မေးနင့်ှဆက်စပ၍်စဉ်း 

စားော၌ အထူးအမေးပါေည့်အချက်ေျားဖြစ်ေည။်  

 

COVID -!9 ကူးစက်ကြ်ရရာဂါကုိတ့ံုပြနရ်ာ၌အပြနအ်လှန်ရဆွရ ွးညိှ ှိုင်းပခင်း - ရြါ်ရြါက်လာ 

သည့်ကျင့်သံုးမှုများ (Social Dialogue in response to the COVID-19 pandemic:Emerging 

practices) 

နိုင်ငံေျား၏ COVID-19 ကုိတုံ့ဖပေ်ေှုေျားအမပါ် ILO က ဆေ်းစစ်မလ့လာောတွင် နိုင်ငံေျားစာွ၌ ဤကပ်မောဂါ 

ကုိတ့ံုဖပေ်ေည့်ကေဦးအဆင့်ေျားတွင် ေက်မောက်ေှုမကာင်းမစေေ်အတွက် social dialogue ကိုအေံုးဖပု ကက 

မကကာင်း ညွှေ်ဖပပါေည။်   

လူမှုရရးမိတ်ဖက်များ ှင့်ချနိ်သားကုိက်ြးူရြါင်းရဆာင်ရွက်မှု - နိုင်ငံေျားစာွ၏အစိုးေေျားေည် ဤကပ်မောဂါနှင့် 

၎င်း၏မောက်ဆကတ်ွဲဖပဿောေျားကို ေင်ဆိုင်မဖြေှင်းေေ် ကပ်မောဂါအစေှာပင် အစီအေံေျားကုိပံုမြာ်မေးဆွဲော၌ 

၎င်းတို့၏လူေှုမေးေိတြ်က်ေျားနင့်ှ ပူးတွဲလုပ်မဆာင်ကကေည။် (ဂျာေဏီ၊ မော်ရိုကုိ၊ ကိုးယားဖပည်ေူ့ေေ္မတနိုင်ငံ၊ 

နှင့် ဆွီဇလေ်နိုင်ငံ)။ အချ ို့နိုင်င့ံအစိုးေေျား (ဥပော-ကုိးေီးယားဖပည်ေူ့ေေ္မတနိုင်ငံ)ေည ်အလုပ်ေေား အလုပ်ေှင် 

အြွဲ့ အစညး်ေျား၏ပံပ့ိးုေှုကုိ မေတ္တာေပ်ခံခဲ့ပါေည။် ဤေ့ုိလုပ်မဆာင်ေှုမကကာင့် အမေးမပါ်အစီအေံေျားကုိအလျင် 

အဖေေ်အမကာင်အထည်မြာ်ဖခင်းအားေမောတူလက်ခံေေ် ကူညီမဆာင်ေွက်မပးနိုင်ခဲ့ေည။် ထို့မကကာင့်တုံ့ဖပေ်ေှု 

ဆိုင်ောေူဝါဒ၏အဆင့်အားလုံး၌ လူေှုမေးေိတ်ြက်ေျား၏ပါဝငလ်ုပ်မဆာင်ေှု၏ထပ်တုိးတေ်ြုိးကုိ အေိအေှတ် ဖပု 

လာကကေည။်  

 

၂။ ကုိးေီးယားဖပည်ေူ့ေေ္မတနိုင်ငံ 
 
အမစာပုိင်း ေတ်လ (၆)ေက်မေ့တွင် အစိုးေနှင့်လူေှုမေးေိတြ်က်ေျားေည် COVID-19 ကပ်မောဂါပျ ံ့နှံ့ ေှုကုိ 
မကျာ်လွှားမအာင်ဖေင်နိုင်ေေ် ေံုးပွင့်ဆိုင်မကကညာစာတေ်းတစ်ခုကုိ ထုတ်ဖပေ်ခဲ့ေည။် ယင်းတွင်၊ အလုပ်အ 
ကုိင်ေျားကုိေဆုံးရှုံးေမလမအာင်ကာကွယ်ေေ်၊ ဗိင်ုးေပ်စ်နှင့်အေျားဆုံးထိမတွ့ ေေည့်အလုပ်ေေားေျားကုိ  
ကာကွယ်ေေ်၊အမေးစားလုပ်ငေ်းပုိင်ေှင်ေျားကုိအခွေ်ေက်ောခွင့်မပးေေ်ေညေ်ွယ်ေည့်အစီအေံေျားပါေှိေည။် 
ဤမကကညာစာတေ်းကုိ ေတ်လ ၁၉ေက်မေ့တွင် လက်ေတှ်မေးထိးုေည့်“Health Care Sector Tripartite  
Agreement” (ကျေ်းောမေးမစာင့်မေှာက်ေှုကဏ္ဍေံုးပွင့်ဆိုင်ေမောတူညီချက်)က ပပီးဖပည့်စုံမစခဲ့ေည။် ဤ 
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ေမောတူညခီျက်တွင်အလုပ်ေေား၊ စီေခံေ့်ခွဲေှု တို့နှင့်ဆိုင်ေည့် ေီးဖခားလိုက်ောေေ်တာဝေ်ေျားပါေှိပပီး ၎င်းတို့ 
ေညလ်ုပ်ငေ်းခွင်မေးအန္တောယက်င်းေှင်းမေးနှင့်ကျေ်းောမေး(OSH)၊လူောေျား၏လုံခခုံေှုအတွက်တိုးဖေှင့်လုပ် 
မဆာင်ေေ်လည်းမကာင်း၊ဗိုင်းေပ်စေ်ျ ိုးပွားဖခင်းကိုေပ်တေ့်ေေ်လည်းမကာင်း၊ကျေ်းောမေးဝေ်ထေ်းေျားကုိမဖခကုေ် 
လက်ပေး်ကျဖခင်းေဖြစ်ေမလမအာင်တားဆီးေေ်လည်းမကာင်း၊ ကျေ်းောမေးမစာင့်မေှာက်ေှုဌာေေျား၏အလုပ် 
အကုိင်လုပ်ကိုင်မေေေည့်အမဖခအမေတိုးတက်မကာင်းေွေမ်စေေ်လည်းမကာင်း၊ ထိုလုပ်ငေ်းကဏ္ဍ၌အလုပ်အ  
ကုိင်ေျားေဆုံးရှုံးေမလမအာင်ကာကွယ်မစာင့်မေှာက်ေေ်လည်းမကာင်း ေညေ်ွယ်ေည။်  
 
ရည်ညွှန်း - https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country responses/lang-en/index.htm#KR 

Economic, Social and Labour Council: Healthcare Sector Committee Agreed on COVID-19 Countermeasures;  
Newsletter, 26 March 2020.  

  

  

Social dialogue ၏သရဘာသဘာဝ - မဆွးမနွးညှိနှိုင်းဖခင်းဟုဆိုောတွင် အစိုးေနှင့်လူေှုမေးေိတြ်က်ေျားအကကား 

ေတင်းအချက်အလက်ေျားကုိြလှယ်ဖခင်း၊ မဆွးမနွးတိင်ုပင်ဖခင်း (ဥပော - မော့စဝါော၊ ဖပင်ေစ်၊ မော်ရိုကုိ၊ United 

Kingdom) ေှေည ် တေားဝင်ဖြစ်ေည့်ေံုးပွင့်ဆိုင်ေမောတူညီချက်ေျားကုိ ေမောတူလက်ခံကကဖခင်း (ဥပော - 

ောေဒုိးစ်၊ ချက်ကလိုဆိုဗားကီးယား၊ ဒိေ်းေတ်၊ အီေီယိုးပီးယား၊ OPT1  နှင့်ဆွီဒင် နိုင်ငံ) အထိ အေျ ိုးေျ ိုးေှိပါေည။်  

ခပ်ခွာခွာမေကကေေ်လိုအပ်ဖခင်း (social distancing) ကုိထည့်ေွင်းစဉ်းစားလျက်၊ နိုင်ငံေျားစာွေည် ဗွဒီီယိေုှ 

တစဆ်င့်အစညး်အမဝးဖပုလုပ်ဖခင်း (video conferencing)၊ ICT အေင်းအဖေစ်ေျားကုိအေုံးဖပုလျက် တစ်ဦးနင့်ှ 

တစ်ဦးလူချင်းေမတွ့ရုံတစ်ေည် အဖပေ်အလှေ်မဆွးမနွးညိှနှိုင်းေှုေျား (virtual dialogue) ကုိ အစဖပုလုပ်မဆာင်မေ 

ကကပပီဖြစ်ေည။် (ဥပော- ချက်ဖပည်ေူ့ေေ္မတနိုင်ငံ၊ ဖပင်ေစ်နှင့်စပိေ်)။ အချ ို့နိုင်ငံေျားတွင် ကပ်မေးကုိတုံ့ဖပေ်ေည့် 

ေူဝါဒေျားကုိြေ်တီးေေ်လညး်မကာင်း၊ ချေှတ်ထားေည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ေျားကုိအမကာင်အထည်မြာ်ေှုနှင့်ပတ်ေက် ပပီး 

မောက်ဆကတ်ွဲမလ့လာေေ်လည်းမကာင်း၊ ေံုးပွင့်ဆိုင်ယန္တေားကုိြဲွ့စည်းထားကကပပီးဖြစ်ေည။် (ဥပော- 

ေယ်လ်ဂျယီံ၊ မော့စဝ်ါော၊ ပါကစ္စတေ်၊ မတာင်အာြေိက နှင့် ဆွီဇလေ် နိုင်ငံ)။ ဆွီဇလေ်နိုင်ငံတွင် 

ဖပည်မထာင်စုအစိုးေနှင့်လူေှုမေးေိတြ်က်ေျား ၂၀၂၀ခုနှစ် ေတ်လ ၅ေက်မေ့တွင် ပထေအကကိေေံု်းပွင့်ဆိုင်မတွ့ဆုံ 

မဆွးမနွးပဲွ ကျင်းပပပီးေည့်မောက်၊ ေံုးပွင့်ဆိုင် လုပ်ငေ်းအြွဲ့မလးြွဲ့ ေည် လုပ်ငေ်းေူမောင် (ဥပမဒ၊ ေဏ္ဍမေး၊ လုပ ်

ငေ်းခင်ွမေော၊ လုပ်ငေ်းကဏ္ဍဆိုင်ော လက္ခဏာေွင်ဖပင်ေျား တို့နင့်ှစပ်လျဉ်း)မဆွးမနွးပွေဲျားကုိ ပုေံှေလ်ုပ်မဆာင် 

လျကေ်ှိကကပါေည။် 

အစိုးရ၏ကုိယစ်ားပြုမှုြံုစံ ှင့်အဆင့် - အချ ို့နိုင်ငံေျား (ဥပော-ဂျပေ်၊ မပါ်တူဂီ၊ ဆားဗီးယား နှင့်စပိေ)်ေည် ေုံးပွင့် 

ဆိုင်တိုင်ပင်အကကံဖပုမဆွးမနွးပဲွေျားတွင် အလုပ်ေေားမေးောနှင့်ဆိုင်ေည့်ဝေ်ကကီးေျားအဖပင် စီးပွားမေး၊ ခေီးေွား 

                                                           
1 Occupied Palestinian Territory 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country
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လုပ်ငေ်း၊ ေယ်ယူပ့ုိမဆာင်မေး၊ အမဖခခံအမဆာက်အအံုဆိုင်ောကဏ္ဍတို့ေှတာဝေ်ေှိဝေ်ကကီးအချ ို့ကို ထည့်ေွင်းထား 

ေည။် နိုင်ငံအမတာ်ေျားေျားတွင် (ဥပော-အာဂျင်တီးေား၊ ချက်ဖပည်ေူ့ေေ္မတနိုင်ငံ၊ ဖပင်ေစ်၊ ကုိးေီးယားဖပည်ေူ့ 

ေေ္မတနိုင်ငံ၊ စပိေ်နှင့်တူေီးေှား) အဖပေ်အလှေ်မဆွးမနွးညိှနှိုင်းေည့်အစည်းအမဝးေျား၌ နိုင်ငံ၏အဖေင့်ဆုံးအဆင့်ေှ 

အာဏာပုိင်ေျား (ေေ္မတ၊ အစိုးေမခါင်းမဆာင၊် လွှတ်မတာ်ေောပတိ) ပါဝင်ကကေည။် ဤလုပ်မဆာင်ေှုေည် လူေှု 

မေးေိတ်ြက်ေျားနင့်ှအဖပေ်အလှေ်မဆွးမနွးေည့်တေ်ြိးုကုိ လက်မတွ့ေရုပဖ်ပမြာ်ဖပဖခင်းဖြစ်ေည။် ထို့ဖပင်၊ COVID-

19 ကပ်မောဂါ ပျ ံ့နှံ့ေှုကုိထိေ်းချုပ်ေေ်လည်းမကာင်း၊ လူေှုစီးပွားမေးအမပါ်ရိုက်ခတ်ေှုကုိ ေည်းနိုင်ေေျှ ေည်းပါး 

မစေေ်လည်းမကာင်း တိင်ုးဖပည်၏ကျ ိုးပေ်းအားထုတ်ေှု၌ လူေှုမေးေိတြ်က်ေျား၏ပါဝင်ေှုကုိ အစိုးေက အေိအေှတ် 

ဖပုဖခင်းကုိလည်း ဖပေပါေည။်   

Social dialogue မှတစ်ဆင့် သရဘာတူလက်ခံလာကကသည့်မဝူါဒအစီအမံအမျ ိုးအစားများ - Social dialogue 

ေှတစ်ဆင့်ေမောတူလက်ခံလာကကေည့်အစီအေံေျားေည် ဗိုင်းေပ်စကိ်ုထိေ်းချုပ်ေေ်အမေးမပါ်လုပမ်ဆာင်ေှု (ဥပော 

- ကျေ်းောမေးစေစ်ေျားအတွက် မငွမကကးတိုး၍ေံုးဖခင်းနှင့် လူေားအေင်းအဖေစ်တုိး၍ခေ့်ထားလာဖခင်း) ေှေည ်

မကျာင်းေေွားေမတာ့ေညေ်ားေေီးေျားကုိမစာင့်မေှာက်ေေ်ခွင့်ယဖူခင်း (parental leave)၊ အလုပ်အကုိင် 

ေဆုံးရှုံးမေး၊ အလုပ်ေေားေျား၏ဝင်မငွကုိကာကွယ်မေး (ဥပော- အလုပ်လက်ေဲ့ဖြစ်ဖခင်းနှင့်ဆိုင်ေည့်ယန္တေားကုိ 

တစ်စိတ်တစ်မဒေ တိုးချဲ့ဖခင်း၊ ဝင်မငွပံ့ပိုးဖခင်း၊ အချေိ်ပိုင်းအလုပ် တို့ဖြင့်) အစီအေံေျား၊ လုပ်ငေ်းေျားကုိပံပ့ိးုဖခင်း 

(ဥပော- လုပခ်လစာအတွက်မထာက်ပံ့မငွမပးဖခင်း၊ မချးမငွအာေခံမပးဖခင်း၊ အခွေ် လူေှုြူလုမံေးထည့်ဝင်မကကးတ့ုိ 

အတွက် မပးေေည့်အချေိ်ကုိ မဖပာင်းလွယ်ဖပင်လွင်ဖြစ်မစဖခင်း) တို့အထိ ပါဝင်ပါေည။် လူေှုမေးေိတြ်က်ေျားနှင့် 

တိင်ုပင်မဆွးမနွးပပီးမောက်၊ မေောမဒအေီးေီးေှအစိုးေေျားစာွေည် (အာဂျင်တီးေား၊ အဇာေုိင်ဂျေ်၊ ဖပင်ေစ်၊ ဂျာေေီ၊ 

အီတလီ၊ ကုိးေီးယားဖပညေူ့်ေေ္မတနိုင်ငံ၊ မပါ်တူဂီ၊ ဆွီဒင်နှင့် တူေီးေှား အပါအဝင်) COVID-192 

ကပ်မောဂါ၏စီးပွားမေး၊လူေှုမေးအမပါ်ရိက်ုခတ်ေှုေည်းပါးမအာင်ဖပုလုပ်ေေ်ေညေ်ှေး်လျက် economic stimulus 

packages (စီးပွားမေးကုိနှိုးဆွေေ်အစုိးေကမပးေည့်ေက်လုံးေျား) ေျားကုိမကကညာခဲ့ပပီးဖြစ်ေည၂်။ 

 

  

၃။ မတာင်အာြေိကနိုင်ငံ 
    မတာင်အာြေိကနိုင်ငံ၏ The National Economic Development and Labour Council (NEDALC) ေည်  
   အလုပ်အကုိင်၊ အလုပ်ေေားမေးောကဏ္ဍအမပါ် နိုင်ငံအဆင့်တ့ံုဖပေ်ေှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေေ္မတ Ramaphosa နှင့် 
   အမေးမပါ် မဆွးမနွးခဲ့ေည။် အလုပ်လက်ေဲ့အာေခံေေ်ပုံမငွ (Unemployment Insurance Fund)  

                                                           
2 ထပ်၍ေိလိုေည်ေျားကိကုကည့်ေေ် - ILO:COVID-19 and the world of work. နိုင်ငံေျား၏ေူဝါဒတ့ံုဖပေ်ေှု။ အမဖြေျားအတွက် 
အဖပေ်အလှေ်မဆွးမနွးေှုအမပါ်ေှီတည်ဖခင်း 
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/land-en/index.htm 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/land-en/index.htm
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   မအာက်ေ ှအလုပ်ေှင်-အလုပ်ေေား ေက်ောခွင့်မပးမငွ ယာယီအစီအစဉ် (A Temporary Employer-Employee 
  Relief Scheme)ကုိ ထူမထာင်ထားေည။် ထိုအစီအစဉ်အေ၊ ယာယီအလုပ်ေပ်ဆိုင်းခံေမောအလုပေ်ေားေျား 
  ကုိအခမကကးမငွမပးေည်(၃လအတွက်ဟုကေ့်ေတ်ထားပပီး၊ယခင်လစာ၏၆၀ောခိင်ုနှုေ်းမပးေည်)။မဖခချုပ်ကေ့်ေတ် 
  ထားခံေချေိ်ကုိ ောေကျေ်းခွင့်အဖြစ်ေတ်ေှတေ်ေည် … စေည်ဖြင့်)။ 
 
  ထို့အဖပင်၊ ေံုးပွင့်ဆိုင် “ကုိရိုောဗိုင်းေပ်စ် တုံ့ဖပေ်မေးလုပ်ငေ်းအြွဲ့” ကုိ မအာက်ပါတို့ကုိ လုပ်မဆာင်ေေ်ြွဲ့ စည်းခဲ့  
  ေည။်  
  လုပ်ငေ်းခွင် လိုက်မလျာညမီထွေှိမစမေးဖပင်ဆင်ညှိနှိုင်းဖခင်းအစီအေံေျား ဥပောအိေ်ေှ/တယ်လီြေု်းဖြင့်အလုပလ်ုပ်  
  ဖခင်း၊ အချေိ်တိ ု(ေ့ုိ) အဆိုင်းဖြင့်အလုပလ်ုပ်ဖခင်း၊ လုပ်ငေ်းမဆာင်ေွက်ေှုေျားကုိ တိုးချဲ့ဖခင်း - မလျှာခ့ျဖခင်း၊ အခွင့် 
  အလေ်းေစ်ေျားကုိေှာမြွထုတ်မြာ်ဖခင်း။ အထူး/ောေကျေ်းခွင့် အတွက် အလုပ်ေေားေျား၏ေစ်ောမကကးေေ်ပုမံငွ 
  နှင့်အလုပလ်က်ေဲ့အာေခံေေ်ပုံမငွ။ ဖြစ်နိုင်မဖခေှိေည့်ေတေားြိနှိပေ်ှုေျားေှမေှာင်လွှဲနိုင်ေေ် အခက်အခဲမောက် 
  မေေည့်ကုေ္ပဏီေျားအတွက် ေင့်မလျာ်ေည့်စေစ်ကုိအေံုးဖပုကာကူညပီံပ့ိုးဖခင်း။ ဖြစ်နိင်ုြွယေ်ှိCOVID-19  
  မောဂါပိးုေယ်ေယ်မဆာင်ေူေျား/မဝဒောေညေ်ျားကုိ က့ဲေဲ့အဖပစ်ဆိုဖခင်း (ေ့ုိ) ခွဲဖခားဆက်ဆံဖခင်းေျ ုိးမေှာင်ေှား 
  ေေ်လိုအပ်ေှု။ ကျယ်ဖပေ့်မောအဖေင်ဖြင့်စီးပွားမေးအမပါ်ရိုက်ခတ်ေှုေျားကုိ မစာင့်ကကည့်ေေ်နှင့် ဆီမလျာ်ေည့် 
  ေူဝါဒေျားဖြင့်တ့ံုဖပေ်ေေ် လိုအပ်ေှု။ အေျားဖပည်ေူေယ်ယူပ့ုိမဆာင်မေးအတွက် မောက်ထပ်လုပမ်ဆာင်ေေ် လိုအပ ်
  ေှု (ဗိုင်းေပ်စပ်ျ ံ့နှံေ့ှုကုိ ေညး်ပါးမအာင်မလျှာ့ချေေ်)၊ မကျာင်းေှအစာမကျွးမေွးဖခင်းအစီအစဉ်အပါအဝင် အစားအစာ 
  ြူလုံစွာေှိေှုနှင့်ဆက်နွယ်မေေည့်ကိစ္စေျားကုိ မောက်ထပ်လုပ်မဆာင်ေေ်လိုအပ်ေှု။  
 
ရည်ညွှန် - ကျေ်းောမေးဦးစီးဌာေ၊ မတာင်အာြေိကနိုင်ငံ 
https://sacoronavirus.co.za/2020/03/17/national-economis-development-and-labour-council-on-measures-to-combat-

covid-19-coronavirus/  

 

အလုပ်ေေားမေးောဦးစီးဌာေ၊ မတာင်အာြေိကနိုင်ငံ 

https://www.gov.za/sites/default/files/gcis document/202003/43161gen215.pdf  

 
 

 

 

အပြန်အလှန်ရဆွးရ ွးညှိ ှိုင်းမှု  ိုင်ငံအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏အခန်းကဏ္ဍ -  ဤအြွဲ့ ေျားေည် ေတူကဲွဖပားေှု ေှိကက 

ေည၊် တေားဝင်အေိအေှတ်ဖပုအြွဲ့ အစညး်ေျားေှေည် (စီးပွားမေးနှင့်လူေှုမေးမကာင်စီ၊ အဖပေ်အလှေ်မဆွးမနွးေေ် 

နိုင်ငံအဆင့်မကာင်စီေျား၊အလုပ်ေေားမေးောအကကံမပးမကာင်စီေျား)လိုအပ်ချက်အေြွဲ့ စည်းထားေည့်အြွဲ့ အစညး် 

ေျားအထိ ေှိကကေည။် ၎င်းတို့ေည် နိုင်ငံအဆင့် ေံုးပွင့်ဆိုင်ေတိ်ြက်ေျား (အစိုးေ၊ အလုပေ်ှင်အြွဲ့ အစညး်၊ 

အလုပ်ေေားအြွဲ့ အစညး်ေျား)ကို တစ်စုတစ်စညး်တည်းမဆာင်ကကဉ်းမပးပါေည၊် တစ်ခါတစ်ေံ ေင့်မလျာ်ပါက 

https://sacoronavirus.co.za/2020/03/17/national-economis-development-and-labour-council-on-measures-to-combat-covid-19-coronavirus/
https://sacoronavirus.co.za/2020/03/17/national-economis-development-and-labour-council-on-measures-to-combat-covid-19-coronavirus/
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis%20document/202003/43161gen215.pdf
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အဖခားပါဝင်ေက်ဆိုင်ေူေျားကုိပါ အတူတကွစုစည်းမပးပါေည။် ထိုေ့ုိမောအြွဲ့ အစညး်အချ ို့ေညအ်လုပ်အကုိင် 

မလာကနှင့်နှီးနယွ်ေည့်ရိုက်ခတ်ေှုေျားနှင့် အေှေ်တကယ်ရိုက်ခတ်ေှုေျား (ဥပော- မော့စဝါော၊ ချက်ဖပည်ေူ့ 

ေေ္မတနိုင်ငံ၊ မော်လ်ဒုိော၊ ေယ်ေလေ်၊ မဖောက်ပိုင်းေက်ဆီဒိုးေီးယား၊ ဆားဗီးယား၊ မတာင်အာြေိက 

နှင့်မတာင်ကုိးေီးယား)ကုိ မဆွးမနွးပပီးကကပပီဖြစ်ေည်။ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ေံုးပွင့်ဆိုင် နိုင်ငံအဆင့် လုပ်ခလစာ 

ဆိုင်ောမကာင်စီေည် COVID-19  မပါ်မပါက်ဖြစ်ပွားေည့်အချေိ်၌ လုပ်ခလစာ နှင့်ပတ်ေက်ပပီးေတ်ေတ်ေှတ်ေတှ် 

မဆွးမနွးခဲ့ေည။် ထိုစဉ်တွင်၊ ပါကစ္စတေ်နိုင်ငံ၏ Sindh ဖပညေ်ယ်ေည် ေိေိဖပည်ေယ်၏စီးပွားမေးလုပ်ငေ်းေျား 

နှင့်လုပ်ေားအင်အားစု အမပါ် COVID-19 ၏ရိုက်ခတ်ေှုကုိမလျာ့ချေေ်အတွက် ေံုးပွင့်ဆိုင်ယန္တေားကုိ ဖပေ်လည် 

အေက်ေွင်းခဲပ့ါေည။်  

လူမှုရရးမိတ်ဖက်များအကကား  ှစ်ဦး ှစ်ဘက် အပြန်အလှန်ရဆွးရ ွးညှိ ှိုင်းမှု - အချ ို့နိုင်ငံေျားတွင် အလုပ်ေှင်နှင့် 

အလုပ်ေေားအြွဲ့ အစညး်ေျားကနှစ်ဦးနစှ်ေက်(biletral)အဖပေ်အလှေ်မဆွးမနွးကကေည။် ထိုေ့ုိမဆွးမနွးောေှ အစိုး 

ေက အမေးတကကီးစဉ်းစားမပးေေည့်အဆိုဖပုချက်ေျားကုိတင်ဖပနိုင်ခဲ့ကကေည။် ဥပောေျားစွာထဲေှအချ ို့ေှာ၊ အဆိုဖပု 

ေည့်အစီအေံေျားေည်  အန္တောယ်နှင့်အေျားဆုံးေင်ဆိုင်မေေေည့်အလုပ်ေေားေျား (ောေကျေ်းခွင့်ယထူားေေူ (ေ့ုိ) 

အေွားအလာကေ့်ေတ်ခံထားေေူ (ေ့ုိ) အလုပ်ဖပုတ်ခါေီးဖြစ်မေေူ) နှင့်လုပ်ငေ်းေျား အထူးေဖြင့် အမေးစားနှင့် 

အလတ်စားစီးပွားမေးလုပ်ငေ်းေျား (SMEs) (ဥပော- အိုင်ေင်လေ်၊ မော်ရိုကို၊ ေယ်ောလေ်နှင့် စပိေ ် နိုင်ငံေျား) 

အစေိှေည့်အကာအကွယ်မပးေေ်လိုအပ်ေူေျားကို အဓိကထားကကေည။်  

 

၄။ စပိေ်နိင်ုငံ 
    လူေှုမေးေိတြ်က်ေျားေည် အမေးကကုံကာလအမကကာင်းမဆွးမနွးေေ် ေတ်လ ၁၂ေက်မေ့ တွင်မတွ့ဆုံ 
    ကကေည။် ထို့မောက်၊ အစိုးေထံေ့ုိ ပူးမပါင်းမတာင်းဆိုချက်ေျားကုိ တင်ဖပေည်။ မတာင်းဆိုချက်ေျား 
    ထဲေှအချ ို့ေှာ 

 COVID-19 မကကာင့်ောေကျေ်းခင့်ွယထူားေေည့်အလုပ်ေေားေျားေည် ခွင့်ပထေေက်ေ ှအ 
လုပ်ဖပေ်ဝင်ေည့်ေက်အထိ ၎င်းတ့ုိ၏လစာကုိ ၁၀၀ ောခိင်ုနှုေ်းေေင့်မကကာင်း 

 အစိုးေေည ်SMEs ကုိပ့ံပိးုေည့်အစီအေံေျားကုိ ဦးစားမပးေင့်မကကာင်း။ (SMEs ေည ် 
COVID-19 ကပ်မောဂါအမဖခအမေမကကာင့် စီးပွားမေးဆိုင်ောဆိုးကျ ိုး၏အကကီးေားဆုံးပခိေ်း  
မဖခာက်ေှုနှင့် ေင်ဆိုင်မေေေည။်  
 

ရည်ညွှန်း :https://www.lavanguardia.com/economia/2020317/474233465315/gobierno-medidas-patronal-sindicatos-
coronavirus.html 
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  ိုင်ငံအဆင့်အပြန်အလှန်ရဆွးရ ွးမှု ှင့် ရအာက်ရပခအဆင့်ညိှ ှိုင်းရဆွးရ ွးမှုများအကကားဆက် ွယ်မှု - နိုင်ငံအဆင့် 

တွင်ဖပုလုပ်ေည့် social dialogue ၏ေလဒေ်ျားေည် မအာက်မဖခအဆင့်ေျား၌ဖပုလုပ်ေည့် အဖပေ်အလှေ် မဆွးဖခင်း၊ 

ညှိနှိုင်းဖခင်းေျားကုိ လှုံ့မဆာ်ေှုမပးနိုင်ေည။် အီတလီနိုင်ငံကုိဥပောအဖြစ်ကကည့်မော်၊ ကဏ္ဍအဆင့်၊ 

လုပ်ငေ်းေျားအဆင့် ၌ဖပုလုပ်ေည့် social dialogue ကုိမတွ့နိုင်ေည။်  

၅။ အီတလီနိုင်ငံ 
 
     “Joint Protocol for the regulation of measures to combat and contain the spread of  
      COVID-19 at the workplace” (လုပ်ငေ်းခွင်၌ COVID-19 ကုိတုိက်ြျက်ေေ်၊ ပျ ံ့ပွားေှုကုိထိေ်းချုပ် 
      ေေ်အစီအေံေျားကို စညး်ကေ်းဖြင့်ထိေ်းေိေး်ေေ်အတွက်ပးူတဲွလုပ်ထုံးလုပ်ေည်း) ကုိေံုးပွင့်ဆိုင်ေတိ် 
      ြက်ေျားဖြစ်ေည့် အစိုးေနှင့်လူေှုမေးေိတြ်က်ေျားအကကား ေတ်လ ၁၄ေက်မေ့က လက်ေတှ်မေးထိုး 
     ခဲ့ေည။် အလုပ်ေေားကုိယစ်ားလှယ်ေျားပူးမပါင်းပါဝငလ်ျက်၊ ဤလုပ်ထုံးလုပ်ေည်းကုိ ကုေွပဏီအား 
     လုံး၊ လုပ်ငေ်းခွင်အားလုံးတို့၌ အမကာင်အထည်မြာ်ေွားေေ်ဖြစ်ေည။်  
 
     ဤလုပ်ထုံးလုပ်ေညး်တွင် social safety nets (ဖပည်ေူေျား၏အကျ ိုးခံစားခွင့်အတွက် အစိုးေ၏ 
     နိုင်ငံမေး၊စီပာွးမေးေူဝါဒအစီအစဉ်)၊အလုပ်လုပေ်ေ်စေစ်ကျမကာင်းေွေ်ေည့်စီစဉ်ေှုေျား၊မေးကင်းလုခံခုံ 

ေည့်အလုပ်လုပကုိ်င်ောဝေ်းကျင်ဖြစ်မကကာင်းမေချာမစေည့်တစ်ချေိ်တည်းေှာပင်စီးပွားမေးလုပ်ငေ်း 
ေျားကုိဆက်လက်ထိေ်းထားေေ်ေညေ်ှေး်ေည့်မယေုယျအစီအေံေျားအပါအဝင်အချက်(၁၃)ချက်ပါေှ ိ
ေည။်လူေှုမေးေိတြ်က်ေျားကုိလည်းဤအစီအေံေျားအဖပင်မောက်ထပ်အစီအေံေျားကုိလုပ်ငေ်း/ကဏ္ဍ 
အလိုက်ေတ်ေှတဖ်ပဌာေ်းကကေေ်ပေ်ကကားေည။် လစာဖြင့်ခွင့်ေက(်paid leave)နှင့်ပတ်ေက်မော 

     မေးခွေး်ေျားေညစ်ုမပါင်းမဆွးမနွးညှိနှိုင်းအမေးဆိုဖခင်း(collective bargaining)မခါင်းစဉ်မအာက်ေ ှ 
     မဆွးမနွးစောအမကကာင်းအောဖြစ်ေည။် ဤေညကုိ်အမဖခခံလျက် အလုပ်ေေားေေဂ္ဂေျား၏ 
     မတာင်းဆိုချက်အေ၊    ေတ်လ ၂၄ေက်မေ့တွင် အီတလီနိုင်ငံ၏ေဏ်လုပ်ငေ်းကဏ္ဍေှအလုပ်ေှင်ေျား 
     နှင့် အလုပ်ေေားေေဂ္ဂေျားေည် စုမပါင်းေမောတူညီချက်(collective agreement) အေစ်တစ်ခ ု
     ကိုလက်ေတှ်မေးထိုးကကေည။် ယင်းတွင်၊ ေဏ်၏အလုပလ်ုပ်ချေိ်၊ မြာက်ေညေ်ျားကုိေကခ်ျေိ်းမပး 
     ဖခင်း က့ဲေို့မောအစီအေံေျားကုိ ေဏ်နှင့်တကွအလုပ်ေေားေျား၏လိုအပ်ေှုေျားအတိင်ုးတစ်ပုံစံတညး် 
     ဖြစ်မစဖခင်းတ့ုိ ပါဝင်ေည။် ထိုအချက်အဖပင်၊ ကုေ္ပဏီအချ ို့ေည် လုပ်ငေ်းယာယီပိတ်ေိေ်းဖခင်း၊ 
     ဖခင်း၊ထုတ်လုပေ်ှုမခတ္တေပ်ဆုိင်းဖခင်းစေညဖ်ြင့်တ့ုိနှင့်ဆက်နွယ်ေည့်အစီအေံအချ ို့အတွက်အလုပ် 

ေေားေေဂ္ဂေျားနှင့်ေမောတူညီချက်ေျား ချုပဆ်ိုခဲ့ေည။်  
      ရည်ညွှန်း - ILO: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang-en/index.htm  

TUAC: https://tuac.org/news/covid19-crisis-mapping-out-trade-union-and-social-partners-responses/  

 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang-en/index.htm
https://tuac.org/news/covid19-crisis-mapping-out-trade-union-and-social-partners-responses/
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လူမှုရရးမိတ်ဖက်အဖွဲ့ အစညး်များ၏လုြင်န်းရဆာင်ရက်ွချက်ပဖစ်ရသာအကကံပြုပခင်း၊ အများသရဘာတူညီမှုရရအာင် 

ရဆာက်တည်ပခင်းတို့သည် social dialogue ကုိထိရရာက်ရစသည့်အဓိကရသာ့ချက်ပဖစ်သည် - အလုပ်ေေား နှင့်အ 

လုပ်ေှင်အြွဲ့ အစညး်ေျားေည် ၎င်းတို့၏အြွဲ့ ဝင်ေျားအမပါ် ကပ်မေး၏ရိက်ုခတ်ေှုကုိမဖခောခံော၌တက်ကကစွာပါဝင် 

လုပ်မဆာင်ကကေည။် ထိုေ့ုိလုပ်မဆာင်ဖခင်းေှာ ၎င်းတို့၏ပပူေ်ေှုေျားနှင့်လိုအပ်ေှုေျားကိုပို၍မကာင်းစွာေားလည်ေေ် 

လည်းမကာင်း၊ ဤအမေးကကုကံာလ၌ ၎င်းတ့ုိကုိအကကံဖပုေေ်လည်းမကာင်း၊ COVID-19 ကပ်မောဂါနှင့်စပ်လျဉ်းေည့် 

ေူဝါဒမဆွးမနွးပွဲေျား၌ဩဇာလွှေ်းေိးုေေ်လည်းမကာင်း၊ ဖြစ်နိုင်ေည့်အချေိ်အခါ၌ နှစ်ဦးနှစ်ေက်ေမောတူညေီှု နှင့် 

ေံုးပွင့်ဆိုင်ေမောတူညီေှုေျားေေှိေေ်လည်းမကာင်း ဖြစ်ေည။် (OSH) လုပ်ငေ်းခွင်မေးအန္တောယက်င်းေှင်းမေးနှင့် 

ကျေ်းောမေး နှင့်ဆိုင်ေည့်ကိစ္စေျား၊ လခနှင့်ခွင့် အတွက်စီေံထားေှိေှု၊ လုပ်ငေ်းေျားကုိအဆက်ေဖပတ်မစေေ်အစီအစဉ် 

(business continuity plans)၊ လုပ်ငေ်းလည်ပတ်ေှုမလျှာခ့ျမေးအစီအစဉ်(retrenchment plans)၊ အလုပ်လက်ေဲ့ 

အကျ ိုးခံစားခွင့်ကုိတိုးချဲ့၍မပးဖခင်း၊ လူေှုြူလုံမေးအစီအေံေျားေည် အဖခားအဓိကအမကကာင်းအောေျားထဲေ ှ

အလုပ်ေှင်နှင့်အလုပ်ေေားအြွဲ့ အစညး်ေျားတ့ုိ၏အားထုတ်ေှုနှင့်၎င်းတို့၏ပါဝင်ေှုကုိ ဆွဲမဆာင်မေေည့်အချက်ေျား 

ဖြစ်ေည။်  

 

အကကိုသံုးသြ်ထားသည့်မူဝါဒရကာက်ချက်အချ ို့ (Some preliminary policy conclusions) 

 နိုင်ငံတစခ်ုချင်းစ၏ီဖြစ်တညမ်ေေည့်အမဖခအမေနှင့် လုပ်ငေ်းတစ်ခုစီေည် ကွဲဖပားဖခားေားမော်လညး် 

အားလုံးနှင့်ေင့်မတာ်ေည့် မဆွးမနွးေှုပုံစံတစ်ခ ု (one-size fits all) ဟူ၍ေေှိပါ။ Social dialogue ပုစံံအား 

လုံးနှင့်အဆင့်အားလုံးေည် လတ်တမလာနှင့်လာေည့်ကာလေျားအတွက်ပါ အမေးပါမေပါလိေ့်ေည်။  

  Social dialogue ၏ေက်မောက်ေှုကကီးေားမစေေ်အလို့ငှာ social dialogue လုပ်ငေ်းစဉ်ကိုဖြစ်နိုင်ေေျှအ 

မစာဆုံးစတင်လုပမ်ဆာင်ြို့ ေဖြစ်ေမေလိုအပ်ေည၊် ထို့ဖပင် လူေှုမေးေိတ်ြက်ေျားေည် ဤကပ်မေးကုိ 

တုံ့ဖပေ်ေည့်အဆင့်အားလုံးတွင်ပါဝင်ြို့လိုအပ်ေည် - လိုအပ်ေှုေျားကုိအကဲဖြတ်ချင့်တွက်ဖခင်းေှေည် 

အစီအေံေျားကိုမြာ်ထုတ်မေးဆွဲ၊ အမကာင်အထည်မြာ်၊ မစာင့်ကကည့်အကဲခတ်၊ တေ်ြုိးချင့်တွက်ေညအ်ထိ 

ဖြစ်ေည။်  

 နိုင်ငံ၏အဆင့်ဖေင့်အာဏာပိင်ုေျားက ေံုးပွင့်ဆိုင် social dialogue ၌ လူေှုမေးေိတြ်က်ေျားနှင့်အတူ 

ပါဝင်မဆွးမနွးဖခင်းေည် social dialogue ၏လုပင်ေ်းစဉ်အမပါ် အေျား၏ယုံကကညလ်က်ခံေှုကုိေေှိမစေည်။  

 လူေှုမေးေိတြ်က်ေျားက ကုေ္ပဏီနှင့်အလုပေ်ေားေျား၏လိုအပ်ေှုေျား၊ ဧကေ်အေှေဖ်ြစ်မေေည့်ကိစ္စေျားအား 

ထဲထဲဝင်ဝင်ေိေညဟူ်ေည့်အချက်ကုိမထာက်ဆဖခင်းဖြင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချော၌ ၎င်းတို့ထိမောက်စွာပါဝင် 

ဖခင်းေည ် ေညေ်ှေး်ချက်မကာင်းေွေမ်ော ထိမောက်မော ကာကွယ်မေးအစီအေံေျားကုိ ေမောတူလက်ခံ 

ေွားမစနိုင်ပပီး၊ ယင်းအချက်က လုပ်ငေ်းခွင်ေျား၌ COVID-19 ေပျ ံ့နှံမ့အာင် ကေ့်ေတ်ေေ်ကကိုးစားလုပ်မဆာင် 
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မေမောအလုပေ်ေားေျားနှင့်လုပ်ငေ်းေျားအတွက်အမထာက်အကူဖြစ်မစပါေည။် ထို့ဖပင် အလုပ်အကုိင်နှင့် 

လုပ်ငေ်းေျားကုိပ့ံပိုးေည့် အစီအေံေျားကုိလည်း ေမောတူလက်ခံေွားမစနိုင်ပါေည။်  

 လူေှုမေးေိတြ်က်အြွဲ့ အစညး်ေျားေည် အလုပ်ေှင်နှင့်အလုပေ်ေားေျားက ဤကပ်မောဂါ၏ရိုက်ခတ်ေှုေျား 

ကုိ အမကာင်းဆုံးေင်ဆိုင်နိုင်ေေ်နှင့်ေညး်ပါးမအာင်လုပ်မဆာင်နိုင်ေေ် ကူညီပံ့ပိးု အကကံဖပုဖခင်းဖြင့် အမေးပါ 

ေည့်အခေ်းကဏ္ဍကုိ ပပီးဖပည့်စုံမအာင် ဖြည့်ဆီးမပးလျက်ေှိေည။် 

 ကေ္ဘာ့ကုလေေဂ္ဂအြွဲ့ ဝင်နိုင်ငံေျားေည် “ေည်ေူေျှေကျေ်ေစ်မစေ” ဟူေည့် ဖပုခဲ့ေည့်ကတိနှင့်အညီ၊ 

အန္တောယ်အေျားဆုံးမောအလုပ်ေေားေျားနှင့် လုပ်ငေ်းေျား၏လိုအပ်ချက်ဖြစ်မော အကာအကွယ် 

(protection) ကုိ ၎င်းတို့အားလုံးေေှိမစေေ်အတွက် social dialogue ေည် ယင်းကုိ ဦးစားမပးကိစ္စအဖြစ် 

ကုိင်တယွ်ေင့်ပါေည။် 

---------------------------------------------------------------------------------------------------    

မည်သူမျှ မကျန်ရစ်ရစရရး 

 ဤကပ်မောဂါမေးေည် အတိတ်ကာလ၏အတားအဆီးအဟေ့်အတားေျားကုိ မအာင်ဖေင်စွာ မကျာ်လွှား 

ေေ်အခွင့်အလေ်းေျားမပးမေပါေည်။ ေိတ်ြက်ေျားတို့ေညဖ်ြစ်တညမ်ေေည့်အမဖခအမေ၏မလးေက်ေှုကုိ 

ဖေင်မောမကကာင့်၊ ၎င်းတို့၏ ကဲွဖပားချက်ေျားကုိမေးြယ်ထားလိုကကပပီး အမဖခခံကျေည့်အချက်ေျားအမပါ် 

တွင်ော အာရုထံားကကေည။် 

  Social dialogue အြွဲ့အစညး်ေျား ငုပ်ေွားမောမေောေျားတွင်၊ COVID-19 ကပ်မောဂါ၊ ၎င်း၏ 

ေက်မောက်ေှုေျားနှင့်ဆက်နွယ်ေည့်မေးခွေ်းေျားကုိမဖြကကားမစဖခင်းဖြင့်၊ယင်းအြွဲ့ အစညး်ေျားကုိ ဖပေ်လည ်

အေက်ေွင်းနိုင်ေည။် 

 လူချငး်ကုိယတ်ိုင်မတွ့၍အစည်းအမဝးလုပ်ောေှမပါ်မပါက်လာနိုင်ေည့်ကျေ်းောမေးနှင့်ဆိုင်ေည့်အန္တောယ်

ကုိမေှာင်ေှားနိုင်ေေ်အလို့ငှာ၊ အစိုးေနှင့်လူေှုမေးေိတ်ြက်ေျားကုိယတ်ိုင်မတွ့ေေည့်နှယ ် အစည်းအမဝးဖပု 

လုပ်ေေ်အတွက် မခတ်မပါ်ေည်းပညာေျားကုိအေုံးဖပုနိုင်ပါေည။် 

 ကပ်မောဂါအမစာပုိင်းကာလအဆင့်ေျားတွင်တည်မဆာက်ထားနိုင်ခဲ့မောအစိုးေနှင့်လူေှုမေးေိတြ်က်ေျားအ 

ကကားေှိယုံကကညေ်ှု၊ လူေှုမပါင်းစည်းညညီွတ်ေှုေျားကုိ မလျာ့ပါးမအာင်လုပ်မကာင်းလုပန်ိုင်ေည့် ေည်ေည့် 

အဖပုအေူကုိေဆိုမေှာင်ေှားေေ် ဂရုစိုက်ေင့်ပါေည။် 

 နိုင်ငံအဆင့်၌ social dialogue ဖပုလုပ်၍ေမောတူလက်ခံခဲ့မောအစီအေံေျားကုိ ကျင့်ေံုးောတွင်၊   

လုပ်ငေ်းေျားတွင်ေှိကကေည့်ေီးဖခားလိအုပ်ေှုေျားကုိ ပိ၍ုမကာင်းမကာင်းတုံ့ဖပေ်ေေ်အလုိငှာ၊ ကဏ္ဍနှင့်ကုေ္ပဏီ 

အဆင့်ေျား၌ ၎င်းတ့ုိနင့်ှလိုက်ြက်ေည့် biletral dialogue (အလုပ်ေှင် အလုပ်ေေားအကကား မဆွးမနွး 
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ညှိနှိုင်းေှု)၊ collective bargaining (စုမပါင်းမဆွးမနွးညှိနှိုင်းမတာင်းဆိုေှု) ေျားကုိဆက်လက်လုပမ်ဆာင်ေေ် 

လိုအပ်မကာင်းလိုအပ်ပါေည။်  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဥမောပေေဂ္ဂ၏ပံ့ပိုးေှုဖြင့် ဤေူဝါဒအကျဉ်းချုပ်ကို ောောဖပေ်ဆိုေည်။ 

 

 

  

 

 

 


