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အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်စီမဳခန့်ခွဲေေဵရုဳဵ 

 

ကိုဗစ်-၁၉ နှငဴ်ပတ်သက်၍ ြပည်သူ့ေေဵောမူဝါဒရှုေောငဴ်မှ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ေွက်ြခင်ဵ - အကျဉ်ဵချုပ် ေဖာ် 
ြပချက် 

တင်မ်ကင်နဒီ ၊ မတ်လ၊ ၂၂ ရက်၊ ၂၀၂၀ 

မိတ်ဆက်ြခင်ဵ 

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်ဵတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေ ကာင်ဴ ထိခိုက်မငမျာဵစွာကကုဳေတွ့ေနရပပီဵ ဤကပ်ေဘဵအကျပ်အတည်ဵကို 

ကျွနု်ပ်တို့ စည်ဵလဳုဵညီညွတ်စွာ၊ထိေရာက်စွာ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်ရန်လုိအပ်ပါသည်။  ဨစေ တဵလျ အလုပ်သမာဵ 
သမဂ္ဂလငပ်ရှာဵမငအေနြဖင်ဴ ဤအချနိ်ကာလအတွင်ဵ ကျွနု်ပ်တို့အဖဲွ့ဝင်မျာဵနှင်ဴအလုပ်သမာဵလူတန်ဵစာဵတ့ုိ၏ 

လုိအပ်ချက်မျာဵကုိ ေကာင်ဵစွာသိြမင်နာဵလည်ပါသည်။ 

ေနာက်ခဳအေကကာင်ဵအော 

အလုပ်သမာဵလူတန်ဵစာဵတ့ုိ၏အင်အာဵ ြပန်လည်တည်ေဆာက်ရန်နှင်ဴ လူအမျာဵစုတို့အတွက် အပမဲတည်တဳဴသညဴ် 
အေြပာင်ဵအလဲေဖာ်ေဆာင်ရန် စည်ဵလဳုဵညီညွတ်ေသာအလုပ်သမာဵမျာဵသမဂ္ဂ (United Workers Union)ကို 

ဖဲွစည်ဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ယခုအချနိ်တွင် အလုပ်သမာဵမျာဵနှင်ဴကျွနု်ပ်တို့ မည်သ့ုိအတူ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်မည်နည်ဵ၊ 
မည်သ့ုိအတူတကွ ရုန်ဵကန် ကမည်နည်ဵဟူသည်ဴ အချက်သည် ၁၀၀% နီဵပါဵ အလုပ်မြဖစ်ေတာဴသည်ဴ စနစ်ကကီဵ 

တစ်ခုကုိ ထာ၀စဉ ်ေြပာင်ဵလဲသွာဵေစနိုင်သည်။ 

လက်ရိှကဲဴသ့ုိ မတည်ပငိမ်မငအကျပ်အတည်ဵမျာဵသည် အေြပာင်ဵအလဲေဖာ်ေဆာင်ရန်အခင်ဵအကျင်ဵနှင်ဴ တွန်ဵအာဵ 

မျာဵ ဖန်တီဵေပဵသည် - ဤအကျပ်အတည်ဵကုိ အလဟဿအြဖစ်မခဳဘဲ ထိထိမိမိအသဳုဵြပုရပါမည်။ 

ကပ်ေရာဂါေဘဵေ ကာင်ဴ ဆဳုဵရငဳဵမငမည်မျှြဖစ်ေပါ်နိုင်သည်ဟု မှန်ဵဆရန် ေစာေသဵေသာ်လည်ဵ ဤကပ်ေဘဵ အေြခ 

အေနကာလတွင် အလုပ်သမာဵမျာဵအေပါ်ဖိနှပ်ိပျက်စီဵေစမငမျာဵြဖစ်ေပါ်လာေတာဴမည်ဟု သမုိင်ဵအစဉ်အလာ 
အရ ကျွနု်ပ်တို့ေလဴလာသိရိှပပီဵ ြဖစ်သည်။ တစ်နည်ဵအာဵြဖင်ဴဆိုရပါလျှင် လုပ်ငန်ဵခွင်တည်ပငိမ်မငပျက်စီဵေစေသာ  

တည်ရိှေနနှင်ဴပပီဵြဖစ်သည်ဴ လုပ်အာဵ မသမာမငနှင်ဴေခါင်ဵပုဳြဖတ်အြမတ်ထုတ်မငစနစ်မျာဵ ပုိမုိ အြမစ်တွယ်လာ 
ေအာင်ကကိုဵပမ်ဵမငလည်ဵ ြဖစ်သည်။  

လူမငအေနအထာဵအခင်ဵအကျင်ဵသည် မည်သည်ဴအခါမျှ ညီမျှခဴဲြခင်ဵမရိှခဲဴ၊ ထုိအေနအထာဵကုိ လက်ရိှကပ် 
ေဘဵကကီဵကလည်ဵ တုိက်ဖျက်ရန်မြဖစ်နိင်ုဟု ေဖာ်ြပေနသည်။ 



3 

 

 

 

ချက်ချင်ဵေဆာင်ေွက်သင်ဴသည်မျာဵ 

အတူတကွကကိုဵပမ်ဵမည်ဆိုပါက ကျွနု်ပ်တို့အဖဲွ့ဝင်မျာဵ စိတ်အာဵထက်သန်တက်ဂကစွာ တိုက်ပဲွဝင် ပါဝင်လုိသည်ဴ 

တိုဵတက်သည်ဴအနာဂတ်အြမင်တစ်ခုကုိ ချြပေဆာင်ရွက်နိင်ုမည်ြဖစ်သည်။ ပထမအဆင်ဴမှာ စီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာ 
အေရဵေပါ်တုဳ့ြပန်မငြဖစ်ပပီဵ  ဝင်ေငွ၊ ရင်ဵနှီဵြမစုပ်နှမဳငနှင်ဴ ပုိင်ဆိုင်မင ဟူသည်ဴအစိတ်အပိုင်ဵ ၃ ခုပါဝင်သည်။ 

ချက်ချင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ ပထမအဆင်ဴမျာဵကုိ ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထာဵပပီဵ အထက်တွင်ဆုိခဲဴသည်ဴအတိုင်ဵ 
အစိတ်အပုိင်ဵ ၃ ရပ်ပါဝင်သည်။  

၁။ ဝင်ေငွ။        ။အေြခခဳဝင်ေငွဆိုသည်မှာ (အိမ်ေထာင်စုတစ်ခုအေနြဖင်ဴမဟုတ်ဘဲ) လူတစ်ဦဵချင်ဵစီထဳသ့ုိ 
ကာလအပုိင်ဵအြခာဵအလိုက် မြဖစ်မေနေပဵအပ်သည်ဴ ေငွေ ကဵြဖစ်သည်။ ထုိေပဵအပ်မငသည် မြဖစ်မေန ေပဵအပ ်

ရမည်ြဖစ်ပပီဵ လက်ခဳရရိှသူအေနြဖင်ဴ အလုပ်လုပ်ေနရန်မလုိအပ်ပါ သ့ုိမဟုတ် အလုပ်လုပ်ချင်သည်ဴ စိတ်ဆန္ဒရိှ 
ေ ကာင်ဵြပသရန်လည်ဵ မလုိအပ်ပါ။ ထ့ုိြပင် ဤလူသည် ထုိေငွေ ကဵရသင်ဴသည်၊ မရသင်ဴသည် ဟူ၍လည်ဵ 
စစ်ေဆဵဆဳုဵြဖတ်ရန်မလုိဘဲ မြဖစ်မေနေပဵအပ်ရမည်။  

ကပ်ေရာဂါေဘဵမတိုင်မီ အခေ ကဵေငွ ရသည်ြဖစ်ေစ သ့ုိမဟုတ် မရသည်ြဖစ်ေစ အလုပ် လုပ်ကိုင်ေနပပီဵ ယခု 
ထုိကပ်ေရာဂါေ ကာင်ဴ ေငွေ ကဵဆိုင်ရာထိခိုက်နစ်နာမငကကုဳေတွ့ရသူမျာဵအာဵ ၂၀၂၀ နှစ်ကုန်အထိ အေြခ 

ခဳဝင်ေငွကိုေပဵအပ်ရန် စည်ဵလဳုဵညီညွတ်ေသာအလုပ်သမာဵမျာဵသမဂ္ဂ(UWU)အေနြဖင်ဴ အဆုိြပုသည်။ ၂၀၂၀ နှစ ်
အကုန်တွင် အေြခအေနမျာဵြပန်လည်ဆန်ဵစစ်ရန်နှင်ဴ သင်ဴေလျာ်သလုိ ေရှ့ဆက် ေဆာင်ရွက်နိင်ုရန်ြဖစ်သည်။ 

ေငွ ကဵအရ ထိခိုက်နစ်နာြခင်ဵမရိှသည်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵြဖစ်သည်ဴ ဥပမာ-  အိမ်တွင်အလုပ်လုပ်နိင်ုပပီဵ လုပ်ခ 
လစာ မဆုဳဵရငဳဵသူမျာဵ သ့ုိမဟုတ် အလုပ်ရှင်ခွင်ဴြပုချက်ြဖင်ဴ လစာမဆုဳဵရငဳဵဘဲအထူဵခွင်ဴရယူနိင်ုသူမျာဵကိုမူ ခခင်ဵချက် 

အေနြဖင်ဴ အေြခခဳဝင်ေငွေပဵအပ်ရန် မလုိအပ်ပါ။ 

ကျွနု်ပ်တို့ အာဵကုိဵအာဵထာဵြပုထုိက်ေသာ၊ လည်ပတ်ေနေသာအလုပ်မျာဵထဳမှ ဝင်ေငွ မြဖစ်မေန ေပဵအပ်ရန် 

ေတာင်ဵဆိုြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

ကျွနု်ပ်တို့ အာဵကုိဵအာဵထာဵြပုထုိက်ေသာ အလုပ်မျာဵဆုိသည်မှာ အချနိ်ြပည်ဴအလုပ်အကိုင် သ့ုိမဟုတ် အလုပ် 
သမာဵေရဵရာမူဝါဒမျာဵကို ဆိုလုိြခင်ဵမဟုတ်ဘဲ အလုပ်သမာဵလူတန်ဵစာဵအတွက် စိတ်ချလဳုခခုဳမငနှင်ဴ ဂုဏ်သိက္ခာ 
ကုိ ဆုိလုိြခင်ဵြဖစ်ေပသည်။ အကျပ်အတည်ဵနှင်ဴ စိတ်ချလဳုခခုဳမငမရိှသည်ဴအေြခအေနတွင် အေြခခဳ လဳုခခုဳစိတ်ချရ 

မငဆိုသည်မှာ သဘာ၀အာဵြဖင်ဴ အမျာဵြပည်သူေကာင်ဵကျ ိုဵအတွက်ပင် ြဖစ်သည်။ ပပိုင်ဆိုင်လုိသည်ဴ သေဘာ 
သဘာ၀လည်ဵမရိှပါ - ဆိုလုိသည်မှာ သင်ဴတွင် လဳုခခုဳစိတ်ချမင ရိှြခင်ဵက ကျွနု်ပ်၏လဳုခခုဳစိတ်ချရမငကုိ ေလျာဴနည်ဵ 
ေစမည်မဟုတ်ဘဲ အြခာဵသမူျာဵလဳုခခုဳစိတ်ချမငရိှြခင်ဵြဖင်ဴ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လည်ဵ အကျ ိူဵရိှေစမည်ြဖစ်သည်။ 

စီဵပွာဵေရဵအရ လဳုခခုဳစိတ်ချမငရိှြခင်ဵြဖင်ဴ လူမငစည်ဵလဳုဵညီညွတ်မငနှင်ဴ လုပ်သာဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်မငတိုဵတက်ြမင်ဴမာဵ 

လာေစပပီဵ အြပန်အလှန်အာဵြဖင်ဴ စည်ဵရုဳဵရန်အြခအေနမျာဵ၊ ေအာင်ြမင်မငရရန်အေြခအေနမျာဵလည်ဵ ြဖစ်ေပါ် 
လာနိုင်သည်။ 

လူအမျာဵစုအတွက်မူ လဳုခခုဳစိတ်ချရမငသည် စည်ဵလဳုဵညီညွတ်မငရရန်အတွက် ကနဦဵ လုိအပ်ချက်လည်ဵြဖစ်သည်။    
ပမို့ြပကကီဵမသှည် လူတစ်ဦဵချင်ဵအေနအထာဵအထိ လစ်ဘရယ်လက်သစ်မျာဵ၏ (လဳုခခုဳစိတ်ချမင မရိှသည်ဴ အလုပ် 
ဟူေသာအေ ကာင်ဵြပချက်ြဖင်ဴ) “လဳုခခုဳစိတ်ချမငနှင်ဴဆုဳဵရငဳဵနိင်ုမငဆိုင်ရာလငပ်ရှာဵမင”သည် စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴလူမင မညီမျှမင 
ကုိ ြဖစ်ေပါ်ေစသည်ဴ အေြခခဳအေ ကာင်ဵတရာဵပင် ြဖစ်သည်။ အေ ကာက်တရာဵ၊ လဳုခခုဳစိတ်ချမင မရိှြခင်ဵတို့သည် 
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လူမငစည်ဵလဳုဵညီညွတ်မငကုိ ပျက်ြပာဵေစသည်။ 

အေြခခဳဝင်ေငွသည် အေ ကာက်တရာဵဒီေရကို ေြပာင်ဵြပန်လှန်ပစ်နိင်ုပါသည်။ 

ချမ်ဵသာမငအမျာဵစုသည် အခေ ကဵေငွထဳမှ လာြခင်ဵမဟုတ်ပါ။ လူချမ်ဵသာတ့ုိအတွက် ဆုိရှယ်လစ်စနစက်ကီဵ ရိှေန 

နှင်ဴပပီဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

အလုပ်လုပ်ြခင်ဵမရိှဘဲ ေငွေ ကဵရရိှြခင်ဵသည် လူအမျာဵစုအတွက် ထူဵဆန်ဵေသာ၊ မရင်ဵနှီဵေသဵေသာ အရာ 

တစ်ခုြဖစ်သည်။  သ့ုိေသာ်လည်ဵ  rentier capitalism ( ေငွေ ကဵ သ့ုိမဟုတ် ပစ္စည်ဵဥစ္စာ သ့ုိမဟုတ် ဉာဏပစ္စည်ဵ 
ပုိင်ဆိုင်မငမျာဵမှ အြမတ်အစွန်ဵ မျာဵစွာရရိှေနေသာ်လည်ဵ လူ့အသုိင်ဵအဝိင်ုဵအတွက်မကူညီသည်ဴ အရင်ဵရှင်စနစ်) 
ေအာက်တွင် အမျာဵအာဵြဖင်ဴ ဝင်ေငွသည် အခေ ကဵေငွ(wages )အေပါ် မမူတည်ေ ကာင်ဵ သတိြပုရပါမည်။ 

အရင်ဵရှင်တို့အတွက်ဝင်ေငွသည် အခေ ကဵေငွထဳမှမဟုတ်ဘဲ ေငွေ ကဵ သ့ုိမဟုတ် ပစ္စည်ဵဥစ္စာ သ့ုိမဟုတ် ဉာဏ 
ပစ္စည်ဵ ပုိင်ဆိုင်မငမျာဵထဳမှလာြခင်ဵ ြဖစ်ေပသည်။  ဂကယ်၀မငထဲမှအနည်ဵငယ်ေသာပမာဏကိုသာလျှင် လုပ်ခ 

လစာ/အခေ ကဵေငွအတွက် အသဳုဵြပုေနြခင်ဵြဖစ်ရာ ထုိအြခင်ဵအရာကုိ ဆယ်စုနစှ် (၄)ခုအထိ လုပ်ခလစာ 
အေြပာင်ဵအလဲမရိှ ရပ်တန့်ေနမငကုိ ကည်ဴြခင်ဵြဖင်ဴ သိရိှနိုင်သည်။ 

တစ်ကမ္ဘာလဳုဵဆိုင်ော အေြခခဳဝင်ေငွ (UBI) ဟူသည်ဴစဉ်ဵစာဵချက် 

ယခု ကပ်ေဘဵအကျပ်အတည်ဵကာလတွင် စည်ဵလဳုဵညီညွတ်ေသာအလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမှ အဆုိြပုလုိသည်မှာ 

တစ်ကမ္ဘာလဳုဵဆုိင်ရာအေြခခဳဝင်ေငွ (UBI) မဟုတ်ေသဵဘဲ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေ ကာင်ဴထိခိုက်နစ်နာမငကကုဳေတွ့ရသူ 
အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵလဳုဵအတွက် အနည်ဵဆဳုဵ အခေ ကဵေငွနငန်ဵ ထာဵအလိုက်  အေြခခဳဝင်ေငွေပဵအပ်ရန် အဆိ ု

ြပုြခင်ဵြဖစ်သည်။  သ့ုိေသာ် ဤစာတမ်ဵတွင်ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ ဒုတိယစိန်ေခါ်မငမှာ အကယ်၍ ကျွနု်ပ်တို့သည် 
အလုပ်မြဖစ် ရငဳဵနိမ်ဴေနပပီြဖစ်ေသာ စနစ်ဆုိဵကကီဵကုိ သက်ဆိုဵရှည်ေစသည်ဴ အင်အာဵ ဖဲွ့စည်ဵတည်ေဆာက် 
မငမျာဵကုိ အေလဵအနက်ထာဵ ေြပာင်ဵလဲလုိသည်ဆိုပါလျှင်မူ အလုပ်သမာဵလူတန်ဵစာဵကုိ ကုိယ်စာဵြပုသည်ဴ 

တစ်ကမ္ဘာလဳုဵဆုိင်ရာ တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွက်မငမျာဵလုိအပ်မည် ြဖစ်ေ ကာင်ဵ သတိြပုေစလုိပါသည်။  

အေြခခဳဝင်ေငွဆိုသည်မှာ အခေ ကဵေငွကုိဆုိလုိြခင်ဵမဟုတ်ဘဲ အမျာဵြပည်သူလုပ်အာဵေ ကာင်ဴ အမျာဵပိင်ုစီဵပွာဵ 

ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင်ရရိှလာသည်ဴ ဂကယ်၀ချမ်ဵသာမငမျာဵအာဵ  အမျာဵြပည်သူထဳသ့ုိ မျှေဝေပဵြခင်ဵကို ဆိုလုိသည်။ 

ကျွနု်ပ်တို့သည် အလုပ်သမာဵလူတန်ဵစာဵမျာဵြဖစ် ကသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဝင်ေငွရသည်ဴအလုပ်မရိှခဲဴလျှင် 
ေတာင်မှ အိမ်အတွက် သ့ုိမဟုတ် ရပ်ရွာအတွက် ကျွနု်ပ်တ့ုိ အလုပ် လုပ်ေနရသည်။ အခေ ကဵေငွရအလုပ်ြဖင်ဴသာ 
ကျွနု်ပ်တို့တန်ဖုိဵကို သတ်မှတ်၍မရသကဴဲသ့ုိ  ကျွနု်ပ်တ့ုိအသက်ရှင်သန်ေရဵအတွက် ထုိအခေ ကဵေငွရ အလုပ်ကိ ု

သာ မီှခုိေနရြခင်ဵမျ ိုဵလည်ဵ မြဖစ်သင်ဴေပ။ 

အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵနှင်ဴ အြပည်ြပည်အလုပ်သမာဵေရဵရာအဖွဲ့(ILO)တ့ုိက လုပ်အာဵသည် သက်မဴဲေရာင်ဵကုန်၊ 

ဝယ်ကုန်မဟုတ် ဟူ၍ မ ကာခဏ ေ ကညာတတ် ကေသာ်လည်ဵ အေြခခဳလူမငေထာက်ပဴဳမငမျာဵရရိှရန်အတွက် 
အလုပ်ရိှရန် လုိအပ်သည်ဴအေနအထာဵြဖစ်ေနဆဲပင် ြဖစ်ပါသည်။ 

ေေဵကွက်အတက်အကျမည်သ့ုိပင်ရိှေစကာမူ ေေဵကွက်အေပါ်မမူတည်ဘဲ အလုပ်သမာဵထုအတွက် လက်ခဳနိင်ု 
ဖွယ်ြဖစ်သည်ဴ လူမငအဆင်ဴအတန်ဵရရိှေရဵ၊ စည်ဵလဳုဵညီညွတ်မငရရိှရန်အတွက် လဳုခခုဳစိတ်ချမငဖန်တီဵေပဵေရဵ၊ စည်ဵ 

ရုဳဵနိင်ုေရဵနှင်ဴလက်ေတွ့ေဆာင်ရွက်နိင်ုေရဵတို့အတွက် တစ်ကမ္ဘာလဳုဵဆိုင်ရာ အေြခခဳဝင်ေငွ(UBI)သည် လက်ေတွ့ 
ကျသည်ဴ ေြခလှမ်ဵပင်ြဖစ်ပါသည်။  

၂။ ရင်ဵနှီဵြမစုပ်နှမဳင။     ။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာစွမ်ဵအင်ေအဂျင်စီ (IEA)၏ အကကီဵအကဲြဖစ်သူ  Fatih Birol က 
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“ကျွန်ေတာ်တို့ တစ်ဖက်မှာ ကမ္ဘာကကီဵအတွက် စီဵပွာဵေရဵ ြပန်နာလန်ထူလာေအာင်လုပ်ဖ့ုိ အခွင်ဴအေရဵကကီဵရိှေန 
သလုိပဲ တစ်ဖက်မှာလည်ဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵေစတဲဴ ရင်ဵနှီဵြမစုပ်နှမဳငေတွကို ေလျှာဴချဖုိ့နဲ့ စွမ်ဵအင်အကူဵ 
အေြပာင်ဵကို ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်ေဆာင်ရွက်ဖ့ုိလည်ဵ သိပ်ေကာင်ဵတဴဲအခွင်ဴအလမ်ဵြဖစ်ပါတယ်” ဟုေြပာ ကာဵခဲဴ 

သည်။ 

ထုိသ့ုိစိတ်အာဵထက်သန်စွာ ေဆာင်ရွက်လုိမငမျာဵ၊ ရန်ပဳုေငွမျာဵကုိ ယခု ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါတိုက်ဖျက်ရန်အတွက် 
သာမက အေရဵပါေသာလူမငေရဵရာ ဝနေ်ဆာင်မငမျာဵအြပင် ကမ္ဘာကကီဵတွင်လုိအပ်ေနပပီြဖစ်ေသာ စွမ်ဵအင်ဆုိင်ရာ 
အေြခခဳအေဆာက်အဦအသစ်တို့အတွက်လည်ဵ ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵ စာဵ အသဳုဵြပုသင်ဴသည်။ ဥပမာအာဵြဖင်ဴ - 

ြပန်ြပည်ဴပမဲစွမ်ဵအင် အကကီဵစာဵထုတ်လုပ်မငစီမဳကိန်ဵမျာဵ၊ ဘက်ထရီအသဳုဵြပု လျှပ်စစစ်ွမ်ဵအင်သုိေလှာင်မင အဆင်ဴ 
ြမစင်ဴတင်ြခင်ဵမျာဵ၊ ဨစေ တဵလျ၏ ကာဗွန်စပ်ုယူမငအဆင်ဴြမစင်ဴြခင်ဵ၊ ဟုိက်ဒရုိဂျင်ကို အတုိင်ဵအတာတစ်ခုထိ 

တင်ပ့ုိနုိင်ေရဵ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမစင်ဴတင်ြခင်ဵ စသည်တို ြဖစ်ပါသည်။ 

ြပန်ြပည်ဴပမဲစွမ်ဵအင်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵနှင်ဴ တင်ပ့ုိရန်အေြခခဳအေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ြခင်ဵအလုပ်တို့ကို အြမန်ဆုဳဵ 

စတင်ရန် အလွန်ပင်အေရဵကကီဵလှသည်။ သ့ုိမှသာ လူတ့ုိ လုပ်ငန်ဵခွင်သ့ုိအြမန်ဆုဳဵ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်နိင်ုေပလိမ်ဴ 
မည်။ ထ့ုိအြပင် ဤလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍတွင်ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်မည်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက်လည်ဵ အလုပ်စတင် 
သည်ဴအချနိ်မှစ၍ အလုပ်တည်ပမဲခိုင်မာမငရိှရန်နှင်ဴ သမဂ္ဂအခွင်ဴအေရဵမျာဵအြပည်ဴအဝရရိှရန်လည်ဵ လုိအပ်သည်။ 

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွာဵမငမရိှေစရန် သက်ဆိုင်ရာသမဂ္ဂမျာဵက အဆင်ဴဆင်ဴတာဝန်ယူ ေဆာင် 
ရွက်ေပဵနိုင်ရန်လည်ဵ ြဖစ်သည်။ 
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၃။ ပုိင်ဆိုင်မင။      ။ ေကာ်ပုိရိတ်      သ့ုိမဟုတ် အစိုဵရအကျ ိုဵငှာရည်ရွယ်ပပီဵ အစုိဵရ၏အြခာဵေသာ ေဆာင်ရွက်မင 

မျာဵဆီသ့ုိ ေရာက်ရိှသွာဵမည်ဴ အမျာဵပိင်ုရန်ပဳုေငွမျာဵအတွက် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ကာဵ ရှင်ဵလင်ဵေသာ တာဝန်ယူ 
မငမျာဵနှင်ဴ ပုိ၍ဒီမုိကေရစီနည်ဵကျကျ ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချမှတ်မငမျာဵ ရိှရေပမည်။ လုပ်ငန်ဵကဏ္ဍအမျ ိုဵအစာဵ အလုိက် 

အဓိပ္ပာယ် အမျ ိုဵမျ ိုဵသက်ေရာက်နိင်ုသည်။ တစ်ကမ္ဘာလဳုဵရိှလူမျာဵ မီှခိုေနရသည်ဴ လူသဳုဵကုန်ပစ္စည်ဵ သ့ုိမဟုတ် 
ဝန ်ေဆာင်မငမျာဵကဲဴသ့ုိေသာ မရိှမြဖစ်ကဏ္ဍမျာဵသည် အမျာဵပိင်ုဆိုင်သည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ ရပ်တည်သင်ဴပပီဵ 
ေအာက်ပါကဏ္ဍမျာဵရိှ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ကုမ္ပဏီမျာဵ အပါအဝင်ြဖစ်သည် -  

●  စွမ်ဵအင် 
● ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်မင 

● ကေလဵမျာဵအတွက် ငယ်စဉ်ဘဝပညာေရဵ 
● တယ်လီဖုန်ဵ၊ ေရဒီယုိ၊ေ ကဵနန်ဵ၊ တီဗီအသဳုဵြပု ဆက်သွယ်ေရဵ 

● ေထာက်ပဴဳပ့ုိေဆာင်ေရဵ 

အမျာဵပိင်ုလုပ်ငန်ဵမျာဵသည်လည်ဵ ေခါက်ရိုဵ ကျ ိုဵေနသည်ဴ အထက်-ေအာက် စီမဳခန့်ခဲွသည်ဴပဳုစမဳျ ိုဵမဟုတ်ဘဲ အ 

လုပ်သမာဵမျာဵနှင်ဴ customers မျာဵပါဝင်သည်ဴ ဒီမိုကေရစီနည်ဵကျ စီမဳအုပ်ချုပ်မငမျ ိုဵြဖစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ 

အချ ို့ေသာ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ အမျာဵပုိင်ြဖစ်ေစရန် မသင်ဴေလျာ်ေသာ်လည်ဵ ထုိလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ 
အမျာဵြပည်သူပိုင်ရန်ပဳုေငွ ေပဵအပ်မည်ဆုိပါက ပူဵတွဲဆုဳဵြဖတ်ချက်ချမှတ်မင လုပ်ငန်ဵစဉ်ကို အဆိုပါလုပ်ငန်ဵ 
မျာဵ လက်ခဳေစရပါမည်။  

အဓိပ္ပာယ်မှာ ဤကပ်ေဘဵအကျပ်အတည်ဵကာလတွင် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ မပပိုလဲေစရန် ရည်သန်၍ 
လုပ်ငန်ဵဘုတ်အဖဲွ့ဝင်မျာဵအာဵ အမျာဵပုိင်ေငွကိုအသဳုဵြပု၍ ေငွေ ကဵအကူအညီေပဵအပ်ေလဴရှိသည်။ ထုိ 

ေငွေ ကဵအကူအညီရရိှမညဴ် ဘုတ်အဖဲွ့ဝင်ရာထူဵ သဳုဵပဳုတစ်ပုဳကို စီမဳခန့်ခွဲေရဵဝန်ထမ်ဵမဟုတ်သူမျာဵအာဵ 
ေပဵအပ်ရပါမည်။ ဤနည်ဵြဖင်ဴအမျာဵပုိင်ေငွကို စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအ ကာဵ ရှယ်ယာြပန်ဝယ်ြခင်ဵ 

တွင် အသဳုဵမြပုနုိင်ေစရန်၊ အုပ်ချုပ်ေရဵဆုိင်ရာဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ ြမင်ဴမာဵလှေသာ လစာေပဵရန်အတွက် 
အသဳုဵမြပုနုိင်ေစရန် ကာကွယ်ေပဵသကဴဲသ့ုိ  လုပ်အာဵခ အခေ ကဵေငွမျာဵေလျှာဴချရန်နှငဴ် လုပ်ငန်ဵခွင်အေြခ 
အေနမျာဵေလျှာဴချရန် အမျာဵပုိင်ေငွကို အသဳုဵြပုေနြခင်ဵမှလည်ဵ ကာကွယ်နုိင်မည်ြဖစ်သည်။  

အလုပ်သမာဵတ့ုိတွင် သင်ဴေလျာ်သည်ဴဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵချမှတ်နုိင်စွမ်ဵရိှပပီဵ အမျာဵြပည်သူအကျ ိုဵစီဵပွာဵအ 
တကွ် အလုပ်ရှင်မျာဵအာဵတာဝန်ယူမင/တာဝန်ခဳမငရိှေစနုိင်လိမ်ဴမည်ဟု စည်ဵလဳုဵညီညတွ်ေသာ အလုပ်သမာဵ 

မျာဵသမဂ္ဂ(UWU)အေနြဖင်ဴ ယုဳ ကည်ပါသည်။ 

အမျာဵသိရိှနုိင်ဆုဳဵ ဥပမာတစ်ခုမှာ ယခင်အမျာဵပုိင် အမျ ိုဵသာဵေလေ ကာင်ဵလုိင်ဵြဖစ်သည်ဴ Qantas ေလ 
ေ ကာင်ဵလုိင်ဵအာဵ လုပ်ငန်ဵမပပိုလဲရန်အတွက် ေဒါ်လာသန်ဵေပါင်ဵ ၇၀၀ ေကျာ် ကူညီခဲဴြခင်ဵပင် ြဖစ်သည်။ 

လူမငလုပ်ငန်ဵေဆာင်တာမျာဵ လည်ပတ်ရန် အေရဵပါပပီဵ ဖဲွ့စည်ဵတည်ေဆာက်မငဆိုင်ရာ စိန်ေခါ်မငမျာဵ ကကုဳေတွ့ 
ေနရကာ အမျာဵပိင်ုလုပ်ငန်ဵအြဖစ် အသွင်မေြပာင်ဵနိုင်သည်ဴ သီဵြခာဵလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍမျာဵတွင်မူ အမျာဵပိင်ု လုပ် 
ငန်ဵမျာဵ အာဵပုဂ္ဂလိကြပုမင မြဖစ်ပွာဵေစရန်နှင်ဴ နှစ်ဦဵနှစ်ဖက်ပုိင်ဆိုင်မင ြပန်လည်ြဖစ်ေပါ်လာေစရန် အတွက်သာ 

အမျာဵပိင်ု ေငွေ ကဵကုိအသဳုဵြပုသင်ဴပါသည်။  

အဆုိပါလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍမျာဵတွင်- စိုက်ပျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ၊ စာဵေသာက်ကုန်ြပင်ဆင်ြခင်ဵ/ထုပ်ပုိဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊ 
ဧည်ဴဝတ်ပျူငှာကကိုဆိုြခင်ဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ လူမငေရဵရာြပုစုေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအချ ို့လည်ဵပါဝင်သည်။ ဤသ့ုိ 
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အမျာဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်သည်ဴပဳုစသဳည် ဨစေ တဵလျ၏ ပမို့ြပသာမကေကျဵလက်ေဒသမျာဵအထိ အနာဂတ် 
တွင် ေကာင်ဵကျ ိုဵြဖစ်ေပါ်ေစမည်ြဖစ်သည်။ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မငစီဵပွာဵေရဵပုစဳဳသည် အေရဵေပါ်အေြခအေနနှင်ဴ 
အကျပ်အတည်ဵကာလမျာဵကုိလည်ဵ ခဳနိင်ုစွမ်ဵရိှမည်ြဖစ်ပပီဵ ြပန်လည်ထူေထာင်နိုင်လိမ်ဴမည်ြဖစ်သည်။  လုိအပ် 

သလုိြပန်လည်ဖဲွ့စည်ဵထူေထာင်မငမျာဵြပုလုပ်ရာတွင်လည်ဵ အေြခခဳအာဵြဖင်ဴ လယ်သမာဵမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ 
ရိုဵရာဓေလဴအရပုိင်ဆိုင်သူမျာဵနှင်ဴ စာဵသုဳဵသူမျာဵ၏အကျ ိုဵစီဵပွာဵကုိ ကုိယ်စာဵြပုသူမျာဵ စသြဖင်ဴ သက်ဆိုင် 

သူမျာဵ ပါဝင်ရပါမည်။ 
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ေတာင်ဵဆိုချက်မျာဵ 

ယခုအကျပ်အတည်ဵကာလတွင် လူမငနှင်ဴစီဵ ပွာဵေရဵရာစိတ်ချလဳုခခုဳမင မြဖစ်မေနရရိှေရဵ ဨစေ တဵလျဖက်ဒရယ် 

အစိုဵရအေနြဖင်ဴ တက်ဂကစွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် ကျွနု်ပ်တ့ုိေတာင်ဵဆိုသည်။ 

ေေဵကွက်ယုတ္တိြဖစ်သည်ဴ အြမတ်အစွန်ဵ မျာဵမျာဵရရိှေရဵနှင်ဴ မညီမျှေသာခွဲေဝမငမျာဵကုိ ပယ်ဖျက်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ 

ေအာက်ပါေတာင်ဵဆိုချက် ၃ ချက်ကုိ လုိက်ေလျာေပဵရမည် - 

၁။ အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် လဳုခခုဳစိတ်ချေမှု 

➢ အေြခခဳဝင်ေငွေပဵအပ်ြခင်ဵ 

ကုိဗစ်-၁၉ ေ ကာင်ဴေငွေ ကဵအရထိခိုက်နစ်နာသူအလုပ်သမာဵမျာဵြဖစ်သည်ဴ ဥပမာအာဵြဖင်ဴ အိမ်မှအလုပ်လုပ်ရန် 
မြဖစ်နိင်ုသူ၊ အလုပ်အကုိင်ဆုဳဵရငဳဵသူ၊ မကျန်ဵမာသူ သ့ုိမဟုတ် ဝင်ေငွမဴဲသီဵသန့်ေနထုိင်ေနရသူ စေသာ အလုပ် 

သမာဵမျာဵအာဵ ရက်သတ္တတစ်ပတ်လျှင် ၇၄၀.၈ ေဒါ်လာ (အနည်ဵဆဳုဵအခေ ကဵေငွ) မြဖစ်မေန ေပဵအပ်ရန်။ 

အကျုဳဵ ဝင်သူမျာဵတွင် - အချနိ်ြပည်ဴအလုပ် မလုပ်သူ အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ ကာလသတ်မှတ်ချက်ြဖင်ဴ ြပင်ပမှ ငှာဵ 

ရမ်ဵထာဵသည်ဴအလုပ်သမာဵမျာဵ၊ အလွတ်တန်ဵလုပ်ကုိင်သူမျာဵ၊ ကန်ထရိုက်တာမျာဵ၊  ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်ဵရိှ 
အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ အွန်လုိင်ဵပလက်ေဖာင်ဵအသဳုဵြပုအလုပ်သမာဵမျာဵ၊ လုိအပ်ချနိ်မှသာ ဝနေ်ဆာင်မငေပဵသညဴ် 
အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ ယာယီအလုပ်သမာဵမျာဵ စသည်တို့လည်ဵ အပါအဝင်ြဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵတို့သည် ဨစေ တဵလျ 

နိုင်ငဳသာဵ ဟုတ်သည်ြဖစ်ေစ၊ မဟုတ်သည်ြဖစ်ေစ၊  Visa ရိှသည်ြဖစ်ေစ၊ မရိှသည်ြဖစ်ေစ အကျုဳဵ ဝင်သည်။ 

မတ်လ ၂၂ ရက်ေန့တွင်ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်ဴ အစုိဵရေ ကညာချက်ြဖစ်သည်ဴ အလုပ်လက်မဴဲေထာက်ပဴဳေ ကဵေငွကို 
နှစ်ဆ တိုဵေပဵမည်ဆိုသည်ဴအချက်ကုိ ကျွနု်ပ်တို့ကကိုဆိုေသာ်လည်ဵ  ကျွနု်ပ်တို့အြမင်တွင်မူ အနည်ဵဆဳုဵအခေ ကဵ 
ေငွေပဵအပ်ြခင်ဵသည် ပုိမုိသင်ဴေလျာ်သည်ဴ ကမ်ဵခင်ဵေေဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

 ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မငတိုဵချဲ့ြခင်ဵ 

ဨစေ တဵလျနိုင်ငဳအတွင်ဵရိှ Visa ကုိင်ေဆာင်ထာဵသအူလုပ်သမာဵမျာဵအတွက်သာမက မှတ်ပဳုတင်ထာဵြခင်ဵမရိှ 
သည်ဴအလုပ်သမာဵမျာဵအပါအဝင် လူတုိင်ဵလက်လှမ်ဵမှီနိင်ုသည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မငေပဵရန်။ 

➢ တန်ဵတူ ဖူလဳုေရဵခဳစာဵခွငဴ်ေပဵြခင်ဵ 

အနည်ဵဆဳုဵအေနအထာဵြဖင်ဴ လူတိုင်ဵ အနည်ဵဆဳုဵအခေ ကဵေငွမြဖစ်မေနရရိှေစရန်အတွက် အလုပ်လက်မဲဴ 

ေထာက်ပဴဳေ ကဵနှင်ဴ အစိုဵရ၏ Centerlink ဌာနလက်ေအာက်ရိှ ခဳစာဵခွင်ဴမျာဵကို ချက်ချင်ဵတိုဵြမစင်ဴေပဵရန်။ 

➢ အခွန်ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴ ြမစင်ဴတင်သတ်မှတ်ြခင်ဵ 

နိုင်ငဳအတွင်ဵရိှ အနိမ်ဴဆဳုဵဝင်ေငွသာရရိှေနသူမျာဵအာဵ ကူညီရန်အတွက် ေလာေလာဆယ်ကာလတွင် ဝင်ေငွကင်ဵ  

လွတ်ခွင်ဴကို ၁၈၂၀၀ ေဒါ်လာအထိသာသတ်မှတ်ထာဵရာမှ ၂၅၀၀၀ ေဒါ်လာအထိ ြမစင်ဴတင်သတ်မှတ်ေပဵရန်။ 
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➢ ငှာဵရမ်ဵခနှင်ဴေချဵေငွ ြပန်လည်ေပဵအပ်မငမျာဵကုိ ေခတ္တရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ 

ငှာဵရမ်ဵခနှင်ဴေချဵေငွြပန်လည်ေပဵအပ်မငေခတ္တရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵကုိ ချက်ချင်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်။ မတ်လ ၂၀ 

ရက်ေန့၊ အစုိဵရ၏ေ ကညာချက်ြဖစ်သည်ဴ ငှာဵရမ်ဵခနှင်ဴေချဵေငွြပန်လည်ေပဵအပ်ြခင်ဵမြပုနိုင်သူမျာဵအာဵ နှင် 
ထုတ်မငမှေခတ္တတာဵြမစ်ြခင်ဵကုိ ကျွနု်ပ်တို့ကကိုဆိုသည်။  

၂။ ေေွှေ့ေြပာင်ဵသွာဵလာေနေုိင်လုပ်ကိုင်သူမျာဵအတွက် လဳုခခုဳစိတ်ချေမှု 

➢ VVisa လွတ်ပငိမ်ဵချမ်ဵသာခွင်ဴ 

မှတ်ပဳုတင်ထာဵြခင်ဵမရိှသည်ဴ ေရွှေ့ေြပာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် Visa လွတ်ပငိမ်ဵချမ်ဵသာခွင်ဴ အြပည်ဴအဝေပဵ 
အပရ်န်နှင်ဴ ြပည်ထဲေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏  Visa ဆုိင်ရာအတင်ဵအကျပ်ေဆာင်ရွက်မငမျာဵ၊ ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵမငမျာဵကို 

ရပ်တန့်ရန်။ 

➢ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳခဳရမင ကာကွယ်တာဵဆီဵြခင်ဵ 

ဤကပ်ေဘဵ၏ေနာက်ဆက်တွဲအေနြဖင်ဴ ြဖစ်ေပါ်လာမညဴ် တိုင်ဵတစ်ပါဵသာဵကုိ အေ ကာက်လွန်ဖိနိှပ်သည်ဴ 

အမျ ိုဵသာဵေရဵအစွန်ဵေရာက်ဝါဒအေပါ် သ့ုိမဟုတ် ေရွှေ့ေြပာင်ဵလူထုအာဵ တိုက်ခိုက်မငမျာဵအေပါ် လဳုဵ၀ 
သည်ဵခဳြခင်ဵ မြပုရန်။ 

 

၃။ လုပ်ငန်ဵလဳုခခုဳစိတ်ချေမှု 

➢  ြပန်ြပည်ဴပမဲစွမ်ဵအင် 

ကုိဗစ်-၁၉  တိုက်ဖျက်ေရဵဆိုင်ရာ မည်သည်ဴ ရန်ပဳုေငွ/ေဆာင်ရွက်ချက်တွင်မဆို အေရဵပါသည်ဴအစိတ်အပိုင်ဵ 
တစ်ရပ်အေနြဖင်ဴ ြပန်ြပည်ဴပမဲစွမ်ဵအင်ထုတ်လုပ်ေရဵနှင်ဴတင်ပ့ုိနုိင်ေရဵအေြခခဳအဆာက်အဦအသစ် ဖဲွ့စည်ဵတည် 
ေဆာက်မငကို ထည်ဴသွင်ဵရန်။ 
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➢ Jအလုပ်အာမခဳချက် 

အလုပ်ရှင်မျာဵအာဵလဳုဵအေနြဖင်ဴ အလုပ်အာမခဳချက်ေပဵရန် -  ေန့/ညခွဲ၍ အလှည်ဴကျ တာဝနထ်မ်ဵေဆာင်ရန် 

မြဖစ်နိင်ုခဲဴလျှင်ေတာင်မှ အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ အလုပ်မှယာယီရပ်စဲြခင်ဵကို ခွင်ဴမြပု။  အလှည်ဴကျတာဝန်ထမ်ဵ 
ေဆာင်ရန် ြပန်လည်လုိအပ်လာပါက အလုပ်သမာဵမျာဵ အလုပ်ြပန်ဝင်ရန်။ 

➢ အ     မမျာဵပုိင်ဆုိင်မင 

မရိှမြဖစ်လိုအပ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍမျာဵကုိ မပပိုလဲရန် ေငွေ ကဵအကူအညီေပဵြခင်ဵမြပုပါနှင်ဴ - ထုိအစာဵ ၎င်ဵ 
တိုက့ို အမျာဵပုိင်အြဖစ်ဝယ်ယူပါ။ အမျာဵြပည်သူသုဳဵကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵထုတ်လုပ်မငကို အမျာဵြပည်သူပုိင်ဆိုင်မင 
ေအာက်သို့ ေရာက်ရှိေစရန်။ 

➢ လုပ်ငန်ဵမပပိုလဲရန်အတွက် ေငွေ ကဵအကူအညီေပဵရန် လုိအပ်ချက်မျာဵ 

မည်သည်ဴလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍမဆုိ အစုိဵရ၏ ေငွေ ကဵအကူအညီရယူလုိသည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵသည် အလုပ်သမာဵနှင်ဴ 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ ကျင်ဴဝတ်မျာဵ၊ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵမျာဵကို တင်ဵတင်ဵကျပ်ကျပ် လုိက်နာရန် လုိအပ်သည်။  

ေနာက်ဘာေတွဆက်လုပ်ကကမလဲ 

ယေန့ေခတ်ြဖစ်ေပါ်ေနသည်ဴ အကျပ်အတည်ဵအေြခြပု ချမ်ဵသာေရဵအရင်ဵရှင်စနစ်ကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် 
ကျ ိုဵေ ကာင်ဵဆီေလျာ်မငရိှသည်ဴ ေြဖရှင်ဵနည်ဵလမ်ဵတစ်ရပ်ထွက်ေပါ်လာရန် အေရဵတကကီဵလုိအပ်ေနသည်။ 

တစ်ကမ္ဘာလဳုဵဆုိင်ရာအေြခခဳဝင်ေငွ (UBI)၊  ဒီမိကုေရစီနည်ဵကျပုိင်ဆိုင်မင၊ ရင်ဵြမစ်မျာဵခွဲေဝချထာဵမင၊ နည်ဵပညာ 
နှင်ဴေလဴလာေစာင်ဴ ကည်ဴြခင်ဵ စသည်တ့ုိအြပင် အေရဵအကကီဵဆုဳဵအေနြဖင်ဴ ရာသီဥတုဆုိင်ရာအကျပ်အတည်ဵကို 
ရုန်ဵကန်ေကျာ်ြဖတ်နိင်ုမည်ဴ ေရရှည်တည်တဳဴေသာအနာဂတ်ဆီသ့ုိချတီက်ြခင်ဵ စေသာကဏ္ဍရပ်မျာဵတွင် 

ပါဝါဖဲွ့စည်ဵတည်ေဆာက်မငကုိ နည်ဵစနစ်တကျြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲနိင်ုရန် ေြဖရှင်ဵနည်ဵမျာဵကို ကျွနု်ပ်တို့ စဉ်ဵ စာဵ 
ေဖာ်ထုတ်ပပီဵ သေဘာတူညီမငရယူရန် လုိအပ်သည်။ 

အထက်ေဖာ်ြပပါကိစ္စရပ်မျာဵကို အေလဵအနက်ထာဵစဉ်ဵစာဵေပဵလုိ ကေသာ သမဂ္ဂအဖဲွ့ဝင်မျာဵစွာရိှြခင်ဵမာှ 
ကျွနု်ပ်တို့သမဂ္ဂအတွက် ကဳေကာင်ဵြခင်ဵတစ်ရပ်ြဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵတို့ကုိ ကျွနု်ပ်တို့ ကူညီပဴဳပုိဵေပဵရမည်ြဖစ်သည်။ 

ဥပမာတစ်ခုအေနြဖင်ဴ ေအာက်ပါ link တွင် Godfrey အေ ကာင်ဵတင်ြပထာဵပါသည် - ေနာက်ထပ်ကကုဳလာရမည်ဴ 
အကျပ်အတည်ဵအတွက် ကျွနု်ပ်တို့အဆင်သင်ဴြဖစ်ေနရန် အခွင်ဴအေရဵအေြပာင်ဵအလဲမျာဵလုိအပ်ပါသည် - ဥပမာ 

အာဵြဖင်ဴ အလုပ်သမာဵအာဵလဳုဵတွင် နာမကျန်ဵခွင်ဴရရိှနိုင်ေရဵ။ 

https://overland.org.au/2020/03/why-we-need-two-weeks-special-leave-in-the-fight-againstcoronavirus/ 
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