
ကမ္ဘာတဝှမ်းလံုးရိှ လယ်ယာစုိက်ပျ ိုးရရးတွင် လုပ်ကုိင်ရေကကရော လူအများစုတွင် စားေပ်ရိက္ခာ စေစ် 
ချ ို့တ့ဲမှုေ့ဲအတူ ေင့်တင့်ရလျာက်ပတ်ရော အလုပ်အကုိင်လည်း မရိှရကကာင်းကုိ COVID-19 ကပ်ရရာဂါမှ 
ရောက်ပပရေေည်။ ေယ်စပ်ဂိတ် ရတွပိတ်ပခင်းနှင့် အရရးရပါ်ေိေ်းချုပ်မှု အစီအမံများေည် စုိက်ပျ ိုးရရး 
လုပ်ေားများနှင့် ေူတ့ုိမိေားစုဝင်များ၏ ၀င်ရငွနှင့် အေက်ရမွး၀မ်းရကျာင်းမှု၊ ကျေ်းမာရရးနှင့် 
ရေးကင်းလံုခခုံမှု တ့ုိကုိ ခခိမ်းရပခာက်ရေေည်။ စုိက်ခင်းများ၊ ေစ်ေီးခခံများ၊ ဖေ်လံုအိမ်စုိက်ခင်းများနှင့် 
ေုပ်ပုိးရာရေရာများ၊ အရွယ်အစားအမျ ိုးမျ ိုးရိှရော လယ်ယာရပမများတွင် ရေေုိင်အလုပ်လုပ်ရော 
အလုပ်ေမားများေည် လုိအပ်ရော ပပည်ေ့ူကျေ်းမာရရး နှင့် လူမှုဖူလံုရရး အစီအမံများ မရရိှကကပါ။ 
ရရေ့ ရပပာင်းအလုပ်ေမားများအတွက် ပုိမုိဆုိးဝါးပါေည်။ အလုပ်ေမားေမဂ္ဂအခွင့်အရရးများကုိ 
မကကာခဏ ကေ့်ေတ်ပခင်း ေ့ုိမဟုတ် ဖိနိှပ်ပခင်းပဖင့် စုိက်ပျ ိုးရရး လုပ်ေား အေည်းငယ်ကုိော စုရပါင်း 
ညိှနှိုင်း ေရောတူညီမှု များပဖင့် အကျ ိုးခံစားခွင့် ရရစေည်။ စုိက်ပျ ိုးရရးမှ လုပ်ေား ၅ ရာခုိင်နှုေ်းော 
အလုပ်ရံု၊ အလုပ်ေမားစစ်ရဆးရရးစေစ် ေ့ုိမဟုတ် ေူတ့ုိ၏ ကျေ်းမာရရးနှင့် ရေးကင်းလံုခခုံမှု အခွင့်  
အရရးများကုိ ဉပရေအရ အကာအကွယ်ရေည်။

ကုလေမဂ္ဂ၏ အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာအလုပ်ေမား အဖဲွ့အစည်း (ILO) ေည် စုိက်ပျ ိုးရရးလုပ်ေားများ၏ 
အခွင့်အရရး၊ အေက်ရမွး ၀မ်းရကျာင်းမှုနှင့် ကျေ်းမာရရးနှင့်ရေးကင်းရရးတ့ုိကုိကာကွယ်ရေ်အတွက် 
နုိင်ငံတကာစံနှုေ်းများကုိ (ရအာက်တွင်ကကည့်ပါ) ပပုစုခ့ဲေည်။

အလုပ်ရှင်စီစဉ်ရပးေားရော ရေရာတွင်
• လုံရလာက်ရော ရောက််ေုံးရရ၊ ေေ့်ရှင်းမှုနှင့် 

ရလဝင်ရလေွက်ရကာင်းမွေ်မှု ရှိရမည်။

• အိပ်စက်ပခင်း၊ အစာစားပခင်းနှင့် ကိုယ်လက်ေေ့်ရှင်းရရး 
ရေရာများတွင် ေိရရာက်ရော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကွာအရဝး 
ေတ်မှတ်ချက်ရှိရမည်။ 

• ဆပ်ပပာ၊ ရရေေ့်၊ ပိုးေေ့်ရဆးနှင့ ်အပခားေေ့်ရှင်းရရးေုံး 
ပစ္စည်းများ အခမဲတမ်းရရှိနိုင်ပခင်းနှင့် COVID-19 ပပေ့်ပွားမှု 
ေိေ်းချုပ်နိုင်ရေ်အတွက် နိုင်ငံတကာအကကံပပုချက်များနှင့် 
ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။

•	 တစ်ကိုယ်ရရေေ့်ရှင်းမှု၊ ကိုယ်လက်ေေ့်စင်မှုဆိုင်ရာ အစီအမံများနှင့် 
ပတ်ေက်ရော ေတင်းအချက်အလက်ေည ်အလုပ်ေမားများ 
ေားလည်ရော ောောစကားများပဖင့် ေင်ေင်ရှားရှား ရဖာ်ပပရမည်၊ 
လက်လှမ်းမီရမည်။.

• အရရးရပါ် hotlines အပါအဝင ်ဆက်ေွယ်ရရးစေစ်များကို 
အချိေ်မရရွးရရှိနိုင်ရမည်။

ရဆးေက်ဆိုင်ရာ ဝေ်ရဆာင်မှုများကိုရယူပခင်း
ရေေိုင်ခွင့် အရပခအရေမည်ေို့ပင်ရှိပါရစ ရာေီအလိုက်နှင့်ရရေ့
ရပပာင်းအလုပ်ေမားများ အပါအ၀င် အလုပ်ေမားများနှင့်မိ
ေားစု၀င်အားလုံးေည် စမ်းေပ်ပခင်းနှင့်ကုေပခင်းအပါအ၀င် 
စေစ်တကျတပ်ဆင်ေားရော ရဆးေက်ဆိုင်ရာအရဆာက်အအုံများ
နှင့် အခမဲ့ရဆးကုေမှု၀ေ်ရဆာင်မှုများကို ရယူနိုင်ရမည်။

ဝင်ရငွကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရရးနှင့် လူမှုဖူလုံရရး

• စိုက်ပျ ိုးရရးလုပ်ေားများမှ ရပးအပ်ေားရော မရှိမပဖစ် 
ဝေ်ရဆာင်မှုများကို အေိအမှတ်ပပုရောအားပဖင့် 
ေူတို၏့လုပ်အားခကိ ုချက်ချင်း တိုးပမှင့်ရပးရမည်။

• အေည်းဆုံးအားပဖင့ ်လက်ရှိလုပ်ခနှင့် ရငွရပးရချမှုဆိုင်ရာ 
ေရောတူညီချက်များကိုလိုက်ောရမည်။

• ေိုကဲ့ေိုရ့ော ေရောတူညီချက်များမရှိလျှင ်အလုပ်ေမား 
များနှင့်မိေားစု၀င်များ၏  လူရေမှုလုပ်အားခရရှိရရး အာမခံ 
ချက်ရှိရစဖို ့ေက်ဆိုင်ရာအလုပ်ေမားေမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ   
နှင့် ညှိနှိုင်းခပီးဆုံးပဖတ်ရမည်။

• ဗိုင်းရပ်စ်ပျံန့ှံ့မှုကို ရလျှာ့ချရေ်အတွက ်အလုပ်ပုံစ ံပပေ်လည် 
ဖွဲ့စည်းပခင်းေည ်လုပ်အားခရပးရချမှုကိ ုရလျှာ့ချရေ်အတွက ်
အရကကာင်းပပချက် မဟုတ်ရပါ။

• ရေေိုင်ခွင့်အရပခအရေ မည်ေိုပ့င်ရှိရစကာမူ ရာေီ 
အလိုက် နှင့် ရရေ့ရပပာင်းအလုပ်ေမားများ အပါအ၀င် 
အလုပ်ေမားအားလုံးေည ်လစာရ ဖျားောခွင့်/ အေူးခွင့်၊ 
မရတာ်တဆေိခိုက်မှု အာမခံနှင့် မေေ်စွမ်းရစမှု 
ေစ်ောရကကးရရှိရေ် အခွင့်အရရးရှိရမည်။

IUF COVID-19 ရတာင်းဆိ ုချက်များ - စိ ုက်ပျ ို းရရး

COVID-19 ပျံန့ံှ့မှုကုိ တားဆီးရာတွင် လယ်ယာ လုပ်ေားများကုိကာကွယ်ရေ်နှင့် အေက်ရပါင်း 
များစွာကုိ ကယ်တင်နုိင်ရေ်အတွက် အလုပ်ေမား ေမဂ္ဂ၏ရတာင်းဆုိချက်များကုိ ဤစာရစာင်တွင် 
စုစည်းရဖာ်ပပေားေည်။

လယ်ယာစုိက်ပျ ိုးရရးလုပ်ေားများေည် စားေပ်ရိက္ခာဖူလံုမှုအတွက် မရိှမပဖစ်လုိအပ်ပါေပဖင့် အစုိးရများ၊ 
အလုပ်ရှင်များနှင့်  အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းများမှ လယ်ယာစုိက်ပျ ိုးရရးနှင့် ၎င်းတ့ုိ၏ မိေားစုဝင်များအား 
ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရေ်အတွက် ရအာက်ပါေည်းလမ်းများကုိ အရကာင်အေည်ရဖာ်ရေ် IUF မှ ရတာင်းဆုိပါေည်။

IUF: ကမ္ဘာတဝှမ်းရှ ိ စားေပ်ရိက္ခာ၊ လယ်ယာနှင့ ် ဟိုတယ်အလုပ်ေမားများကို ရပါင်းစည်းပခင်း
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ေယ်ယူပိုရ့ဆာင်ရရး 
•	လုပ်ငေ်းခွင်ဆီေို ့ ေွားလာရေ်အတွက် စီစဉ်ရပးေားရော 

ေယ်ယူပို ့ရဆာင်ရရးတွင ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကွာအရဝး 
ပခားေားမှုကို အရလးေားရမည်။

• ေယ်ယူပိုရ့ဆာင်ရရးယာဉ်များကို ပုံမှေ်ပိုးေတ် ရဆးနှင့ ်
အလုပ်ေမား များကိ ုလုံရလာက်စွာ ကာကွယ်ရမည်။

လုပ်ငေ်းခွင် ရေးကင်းလုံခခုံမှု
• လုပ်ငေ်းခွင်ရေရာအားလုံးတွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရရး အကာအကွယ် 

ပစ္စည်းကိရိယာများ ေင့်ရလျာ်စွာ အေုံးပပုရစပခင်း အပါအဝင ်
လိုအပ်ရော အကာအကွယ်အစီအမံများ၊ အကွာအရဝး 
ေတ်မှတ်ချက် အရလးေားဖို ့စီမံေားရမည်။

• အလုပ်လုပ်ရေရရော အလုပ်ေမားများေည ်ရောက်ေုံးရရ၊ 
ကိုယ်လက်ေေ့်စင်မှု အေုံးအရဆာင်နှင့ ်တပခားလိုအပ်ရော 
အဝတ်အစား၊ ပိုးေတ်ရဆးများကိ ုအချိေ်တိုင်း လုံရလာက်စွာ 
ရရှိရေရမည်။

• တည်ရေရာ၊ ပဖေ့်ပဖူးမှုနှင့်ပတ်ေက်ရော ေတင်း အချက်အလက် 
များကို လုပ်ငေ်းအရပခအရေ အလုံးစုံေဲက အလုပ်ေမားအားလုံး 
ေားလည်ရော ောောစကားပဖင့် လက်လှမ်းမီနိုင်ရပါမည်။

• ပုံမှေ် ပိုးေတ်ရဆးဖျေ်းပခင်းအပါအဝင ်ပစ္စည်း ကိရိယာများနှင့် 
လိုအပ်ရော အေုံးအရဆာင်များကိ ုပဖေ့်ပဖူး၊ အေုံးပပုရာတွင် 
အကကံပပုေားရော ရေးကင်းလုံခခုံရရး အစီအမံများကိ ု
ရလးစားရမည်။

•	အလုပ်ေမားများအရေပဖင့် ၀င်ရငွ၊ အလုပ်အကိုင ်ဆုံးရှုံးမှု 
ေိုမ့ဟုတ် နှင်ချခံရမှုများကို မရကကာက်ရွံ့ေ ဲ အန္တရာယ်မကင်းရော 
အရပခအရေများရှိေည့် အလုပ်ခွင်မှ စွေ့်ခွာေည့်အခွင့်အရရးကို 
အေုံးချနိုင ်ရမည်။

• အမျ ိုးေမီးအလုပ်ေမား ၏ အခွင့်အရရး ကိ ုအေူးအရလးရပး 
ရမည် - ေူတိုရ့ဲ့ဝင်ရငွ ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရရးနှင့် လူမှုဖူလုံရရး 
ခံစားခွင့်၊ မီးဖွားစဉ ်ရစာင့်ရရှာက်ခွင့်၊ ရမွးကင်းစကရလး 
ရစာင့်ရရှာက်ခွင့်၊ ေင့်ရလျာ်ရော အကာအကွယ်ရပးေည့ ်
ကိရိယာများ ရရှိခွင့်နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရနှာက်ယှက်မှုမှ   
ကာကွယ်ခွင့် ရှိရမည်။

ကျေ်းမာရရးနှင့် ရေးကင်းလုံခခုံမှု

• တစ်ကုိယ်ရရေေ့်ရှင်းမှုနှင့် ရေးကင်းလံုခခုံရရး အစီအမံများအား 
မှေ်ကေ်စွာအေံုးချနုိင်ရရးနှင့် အပမေ်နှုေ်း၊ ပုတ်ပပတ်နှုေ်း၊ ဝေ်ေမ်း 
ရလျာ့ချမှုနှင့် ပဖတ်လမ်းေည်းမှတဆင့် အလုပ်ေမားများ ပမင့်မား 
ရောအန္တရာယ် မရိှရစရရးအတွက်  ေမဂ - အလုပ်ရှင် ပူးတဲွပါဝင်ရော 
အလုပ်ခွင်ကျေ်းမာရရးနှင့် ရေးကင်းလံုခခုံရရးရကာ်မတီများ မရိှမပဖစ် 
လုိအပ်ေည်။ ေုိရကာ်မတီတွင် အမျ ိုးေမီး အလုပ်ေမားများ 
ကုိယ်စားပပု ပါဝင်ေင့်ေည်။ 

ညှိနှိုင်းအရရးယူရဆာင်ရွက်မှု

• နုိင်ငံရတာ်အဆင့်တွင် အရည်အချင်းပပည့်ဝရော အစုိးရအာဏာပုိင်များ၊ 
အလုပ်ရှင်များနှင့် ေက်ဆုိင်ရာအလုပ်ေမားေမဂ္ဂအဖဲ့ွအစည်းများ
မှ ဤစီမံချက်များကုိ ပူးတဲွပမှင့်တင်ပခင်း၊ အရကာင် အေည်ရဖာ်ပခင်းနှင့် 
ရစာင့်ကကည့်စစ်ရဆးပခင်းကုိ  ပပုလုပ်ရမည်။ လက်လီရရာင်းချေူများ၊ 
အစားအစာ ပပုပပင်ေုတ်လုပ်ေည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် စုိက်ပျ ိုးရရး 
ေွက်ကုေ်များ ေုတ်လုပ်ေူများေည်  ေိရရာက်ရော အရကာင်အေည် 
ရဖာ်မှုအရပါ် ကတိကဝတ် တည်ရမည်။ 

• စုိက်ပျ ိုးရရးလုပ်ေားများ၏ ကျေ်းမာရရးနှင့် လံုခခုံရရးကုိ ကာကွယ်မည့် 
ပုိမုိခုိင်မာရော အစီအမံများအတွက် ကုလေမဂ္ဂ၏ ILO၊ FAO နှင့် 
WHO တ့ုိမှ အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာအဆင့်တွင် တုိက်တွေ်းရမည်။ ေူတ့ုိ၏ 
နုိင်ငံအလုိက် အရပခစုိက်ရံုးများမှတစ်ဆင့် အစုိးရများနှင့် ဆက်ေွယ်၍ 
ေုိရတာင်းဆုိချက်များ ကုိ အရကာင်အေည်ရဖာ်ရေ် ကူညီရမည်။

အလုပ်ေမား စစ်ရဆးရရး 
• အစုိးရများေည် ရလ့ကျင့်ေင်ကကားရပးေားရော အလုပ်ေမားစစ်ရဆးရရးမှုး 

အလံုအရလာက်တ့ုိပဖင့် ရဖာ်ပပပါအစီအမံများ ပံုမှေ်မပပတ် လုိက်ောမှုရိှမရိှ 
ရစာင့်ကကည့် စစ်ရဆးရမည်။

အရရးရပါ် ကယ်ဆယ်ရရး 

ကုလေမဂ္ဂ၏ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်ေမား အဖွဲ့အစည်းမှ 
ေရောတူညီချက်များေည ်နိုင်ငံတကာမှ ေရောတူေားေည့ ်
စံချိေ်စံညွှေ်းများအရပါ် အရပခခံ၍ အစိုးရများ အရရးယူရဆာင်ရွက် 
နိုင်ရေ် တိကျရောလမ်းညွှေ်ချက ်ရပးပါေည်။

• လွတ်လပ်စွာအေင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့ ်စုရပါင်းညှိနှိုင်းခွင့်ကိုကာ
ကွယ်ပခင်း

• လုပ်ခလစာရပးပခင်း 
• အလုပ်ေမားများနှင့် ၄င်းတ့ုိမိေားစုများအတွက် လံုရလာက်ရော

ရဆးကုေမှုများရပးပခင်း
• လံုရလာက်ရော ရေရာေုိင်ခင်းရပးပခင်း 
• လစာပဖင့် ခွင့်ရပးပခင်း 
• အလုပ်ေမားများ၏ အကျ ိုးအပမတ်အတွက် စုိက်ခင်းတွင် မျှတ 

ညီညွတ်ရေားနှုေ်းေားပဖင့်  ကုေ်ပစ္စည်းနှင့်ဝေ်ရဆာင်မှုများရပးပခင်း
• မီးဖွားကာလာ ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်မှု၊ လစာရ မီးဖွားခွင့်နှင့် 

ကရလးရစာင့်ရရှာက်ေူ မိခင်များ အတွက် အကာအကွယ်ရိှပခင်း 
•  အလုပ်ရံု၊အလုပ်ေမားစစ်ရဆးမှု မပဖစ်မရေ လုပ်ရဆာင်ပခင်း
• ပုိမုိပပည့်စံုရော အရေးစိတ်အချက်အလက်များ အတွက် 

ပူးတဲွရဖာ်ပပချက်ကုိ ကကည့်ပါ
အကကံပပုချက်

• စုိက်ပျ ိုးရရးလုပ်ငေ်းခွင်တွင်းရိှ အန္တရာယ်များကုိ ဖယ်ရှားပခင်း၊ ရလျှာ့ချပခင်း 
ေ့ုိမဟုတ် ေိေ်းချု ပ်ပခင်းပဖင့် စုိက်ပျ ိုးရရးလုပ်ေားများ၏ ကျေ်းမာရရးနှင့် 
ရေးကင်းလံုခခုံမှုကုိ ကာကွယ်ပခင်း

• ကျေ်းမာရရးနှင့် ရေးကင်းလံုခခုံမှု အစီအမံများ၏ အေံုးချ၊ ေံုးေပ်ချက်များတွင် 
ပါဝင်ပခင်း 

• ကျေ်းမာရရးနှင့် ရေးကင်းလံုခခုံမှု၏ ကုိယ်စားလှယ်များ၊ ကျေ်းမာရရးနှင့် 
ရေးကင်းလံုခခုံမှု ရကာ်မတီ၏ ကုိယ်စားလှယ်များ ရရွးချယ်ပခင်း 

• အန္တရာယ်ရိှရစရော လုပ်ငေ်းလုပ်ရဆာင်မှုမှ မိမိကုိယ်ကုိ စွေ့်ခွာခွင့် ရိှပခင်း 

• ယာယီနှင့်ရာေီအလုိက်အလုပ်ေမားများအား အခမဲတမ်းအလုပ်ေမားများက့ဲေ့ုိ 
ကျေ်းမာရရးနှင့် ရေးကင်လံုခခုံမှု အကာအကွယ် ရရိှပခင်း 

• အပခားကမှ အလုပ်ေမားများေည်းတူ လူမှုလံုခခုံရရးနှင့်ကျေ်းမာရရးအာမခံ 
အစီအစဉ်များတွင်ပါဝင်ပခင်း 

• စက်ယန္တရားများအေံုးပပုပခင်းနှင့် စုိက်ပျ ိုးရရး ဓာတုပစ္စည်းများအပါအဝင် 
ပစ္စည်းများအား ကုိင်တွယ်၊ ေယ်ပ့ုိ၊ အေံုးပပုရာတွင် အကာအကွယ်ရိှပခင်း 

• အမျ ိုးေမီး အလုပ်ေမားများအား ကာကွယ်ပခင်း 

ပုိမုိပပည့်စံုရော အရေးစိတ်အချက်အလက်များ အတွက် ပူးတဲွပါကုိကကည့်ပါ

အကကံပပုချက် ၁၉၂

IUF COVID-19 ရတာင်းဆိ ုချက်များ - စိ ုက်ပျ ို းရရး

ပပဌာေ်းချက် ၁၁၀ - စိုက်ခင်းများ မျက်နှာဖုံး

ပပဌာေ်းချက် 184 – စိုက်ပျ ိုးရရးလုပ်ငေ်းေဲက ကျေ်းမာရရးနှင့် ရေးကင်းလုံခခုံမှု:

• အစုိးရများေည် ေယ်စပ်ပိတ်ဆ့ုိမှုများနှင့် ရစျးကွက် ဆံုးရှုးံမှုများရကကာင့် 
ရေရာေုိင်ခင်းနှင့် မရိှမပဖစ် လုိအပ်ရော ၀ေ် ရဆာင်မှုများ ခပိုလဲေွားရော 
ရေေများတွင် စုိက်ပျ ိုးရရးလုပ်ေားများအတွက် အရရးရပါ်ကယ်ဆယ်ရရး 
လုပ်ငေ်းများ လုပ်ရပးရမည်။ ရေေဆုိင်ရာ အစားအစာ ေုတ်လုပ်မှုကုိ 
လှုံ့ရဆာ်ရေ်နှင့် ရောက်ပ့ံရေ်ေင့်ရလျာ်ရော အစီအမံများကုိလည်း ချမှတ်ရမည်။


