IUF အာရှပစိဖိတ် HRCT သမဂများအစည်းအေဝး၊ စက်တင်ဘာ ၂၁-၂၂၊ ၂၀၂၀

COVID-19 ကပ်ကကီးကို ေကျာ်လွန်ြြင်း:
ေဘးကင်းလုံခြုံေသာ၊

အာမြံြျက်ရှိေသာ

ေရရှည်ြရီးသွားလုပ်ငန်း

ြပန်လည်

ရရှိေရးအတွက် စည်းရုံးတည်ေဆာက်ြြင်း
(၁) COVID-19 အ

အ

ရင်ဆိုင်ကကရြြင်း

COVID-19 ကပ်ေရာဂါသည် လွန်ခဲဴသညဴ် ကိုဵလေကျော်ေလာက်ကတည်ဵက ဟိုတယ်နှငဴ် ခရီဵသွာဵ
လုပ်ငန်ဵဝန်ထမ်ဵမျောဵ၏ ကျေန်ဵမာေရဵ၊ စာဵဝတ်ေနေရဵ၊ လုပ်အာဵခနှငဴ် အလုပ်အကိုင်အာမခဳချေက်မျောဵ
အေပါ် ဆိုဵဝါဵသညဴ် သက်ေရာက်မှု ရှိေစခဲဴပါသည်။ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ ခရီဵသွာဵလာမှု ကန့်သတ်ပခင်ဵ
မျောဵ၊ နယ်စပ်ဂိတ်ပိတထ
် ာဵမှုမျောဵနှငဴ် မမို့ေတာ်တခုလုဳဵ ပိတသ
် ိမ်ဵမှုမျောဵ ပပည်တင
ွ ်ဵပပည်ပ ခရီဵသွာဵလုပ်
ငန်ဵကို ကျေဆင်ဵေစခဲဴသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧမပီလ တွင် အာရှပစိဖိတေ
် ဒသအတွင်ဵရှိ နိုင်ငဳေပါင်ဵ ၁၄ နိုင်ငဳမှ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ
အလုပ်သမာဵ ၁၅.၃ သန်ဵခန့် အလုပ်အကိုင် ဆုဳဵရှုဳဵခဲဴကကရသည်။ သို့ေသာ်လည်ဵ အေပခအေန ပိုမိုဆိုဵ
ရွာဵလာကာ ၂၀၂၀ ၏ ပထမ ၆ လ အတွင်ဵ ေဒသတွင်ဵ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵလုပ်သာဵ ၄၈ သန်ဵထိ
အလုပ်အကိုင် ဆုဳဵရှုဳဵခဲဴကကရသည်။ ထိုင်ဵနိုင်ငဳလို နိုင်ငဳတင
ွ ် ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵအလုပ်သမာဵ ၈၁% အထိ
အလုပ်လက်မဲဴ ပဖစ်ေစခဲဴမပီဵ စက်တင်ဘာလတွင် ေနာက်ထပ် ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ အလုပ်သမာဵ ၁ သိန်ဵ ခန့်
အလုပ်အကိုင်ဆုဳဵရှုဳဵမှာပဖစ်ေကကာင်ဵ ခရီဵသွာဵအာဏာပိုင်က ထုတပ် ပန်ထာဵသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ အေစာပိုင်ဵတွင် ဟိုတယ်နှငဴ်အပန်ဵေပဖစခန်ဵရှိ ကျွန်ုပ်တု့ိ အဖွဲ့ဝင်မျောဵမှ
နိုင်ငဳပခာဵသာဵခရီဵသွာဵဘိုကင်

တခုမပီဵတခု

ဖျေက်သိမ်ဵမပီဵ

ဧညဴ်သည်တည်ဵခိုမှုနည်ဵလာသည်ကို

သတိထာဵမိလာသည်။ ပိုမိုဆိုဵရွာဵလာကာ မတ်လနှငဴ် ဧမပီလတွင် ဧညဴ်သည်တည်ဵခိုမှု ၁၅ % ေအာက်
အထိ ေလျောဴကျေလာခဲမဴ ပီဵ ေဒသတွင် အခမ်ဵအနာဵကကီဵတခုပဖစ်သညဴ် တိက
ု ျေု ိ အိုလဳပစ်ပွဲလည်ဵ ေရွှေ့ဆိုင်ဵ
လိုက်ရသည်။
ဧမပီမှ

ဇူလိုင်လအထိ

ဧညဴ်ဝင်မှု

အကိုင်တည်တဴေ
ဳ ရဵအတွက်

မရှိပခင်ဵေကကာငဴ်

ကကိုဵစာဵခဲဴရမပီဵ

ကျွန်ုပ်တု့ိ

ဟိုတယ်နှငဴ်

အဖွဲ့ဝင်ေတာ်ေတာ်မျောဵမျောဵ

အလုပ်

အပန်ဵေပဖစခန်ဵမျောဵလည်ဵ

ယာယီ

ပိတသ
် ိမ်ဵခဲဴကကသည်။ ဖျောဵနာခွငဴ်နှငဴ် တနှစ်စာခွငဴ်ရက်မျောဵ ယူေစကာ အလုပ်သမာဵမျောဵအာဵ ေနအိမ်တင
ွ ်
ေနေစခဲဴသည်။ ထို့ေနာက် အလုပ်လုပ်စရာမရှိ၊ လုပ်ခမေပဵ ပဖစ်လာသည်။ အမျောဵစုမှာ လုပ်အာဵ
ခမရကကေသာ်လည်ဵ ကျွန်ုပ်တု့၏
ိ အဖွဲ့ဝင်မျောဵသည် လုပ်အာဵခ ၅၀% ၊ ၇၅% နှငဴ် တချေု့ေနရာမျေ
ိ
ာဵတွင်
၁၀၀% ရရှိေရဵ ကကိုဵပမ်ဵချေက်မျောဵမှာ ေအာင်ပမင်မှု ရခဲဴပါသည်။
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သို့ေသာ်လည်ဵ

Bandung

ရှိ

Marriott

စီမဳခန့်ခွဲေသာ

Courtyard

ဟိုတယ်က

သမဂ

အဖွဲ့အစည်ဵအေနပဖငဴ် အလုပ်ရှင်ကေပဵေသာ ၅၀% လုပ်ခလစာမှာ အနိမဴ်ဆုဳဵလုပ်ခလစာ၏ ထက်ဝက်
သာရှိသပဖငဴ် စာဵဝတ်ေနေရဵကုန်ကျေစရိတအ
် တွက် မလုဳေလာက်ေကကာင်ဵ အပငင်ဵပွာဵခဲဴရသည်။ Accor နှငဴ်
Marriott

တိ့လ
ု ို

နိုင်ငဳတကာဟိုတယ်စီမဳအုပ်ချေုပ်သူမျောဵက

သူတု့၏
ိ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်မျောဵအာဵ

လူမွဲလုပ်ခလစာ ေပဵပခင်ဵ သို့မဟုတ် လုပ်ခ လုဳဵဝ မေပဵပခင်ဵမျောဵကို ခွငဴ်ပပုေပဵထာဵသည်။
ကမာေပါ်ရှိ အကကီဵမာဵဆုဳဵ ဟိုတယ် ကုမဏီမျောဵသည် COVID-19 ပျေ့ပွ
ဳ ာဵမှုကို ရပ်တန့်ေစဖို့အတွက်
ပါဝင်ပူဵေပါင်ဵသညဴ်အေနပဖငဴ်

ပိတထ
် ာဵေသာ

ဟိုတယ်မျောဵမှ

အလုပ်သမာဵမျောဵအာဵ

လစာေပဵမပီဵ

အိမ်မှာေနေစနိုင်ပါသည်။ ထိုကုမဏီမျောဵ ထိုကဲဴသို့ မေရွဵချေယ်ခဲဴပါ။ အခုေတာဴ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်ဵ မျောဵသည်
လည်ဵ တပခာဵနည်ဵတူ စီဵပွာဵေရဵအေပခအေနအရ လမ်ဵေပါ်ထွက်မပီဵ ကိုယ်စိတဆ
် င်ဵရဲစွာ အလုပ်ရှာေန
ကကရသည်။ အသက်ရှင်ေရဵအတွက် အပပင်ထွက်မပီဵ အလုပ်ရှာမှ ရမညဴ် သေဘာပဖစ်ပါသည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငဳမှ တကမာလုဳဵဆိုင်ရာအိပ်ေဆာင်ဝန်ထမ်ဵလှုပ်ရှာဵမှုအဖွဲ့ (GHC) ေတွ့ရှိသလိုပဲ ကျေပန်ဵ
အိပ်ေဆာင်ဝန်ထမ်ဵေတာ်ေတာ်မျောဵမျောဵသည်

ေငွေကကဵအေထာက်အပဳဴသာ

မရရှိလျေင်

အေပခခဳစာဵ

ေသာက်ဖွယ်ရာမျောဵေတာင် မဝယ်နိုင်ကကေတာဴပါ။ သူတု့၏
ိ နည်ဵပါေသာ လုပ်အာဵခ၊ အလု ပ်အကိုင် အာမ
ခဳချေက်

မရှိမှုတု့က
ိ

COVID-19

အကျေပ်အတည်ဵ

ကာလမတိုင်ခင်ကတည်ဵက

ယိုယွင်ဵခဲဴမပီဵသာဵ

ပဖစ်ပါသည်။ အခုေတာဴ ဆင်ဵရဲမွဲေတ ေနကကမပီ။ နိုင်ငဳေတာ်ေတာ်မျောဵမျောဵက ကျွန်ုပ်တု့အ
ိ ဖွဲ့ဝင်မျောဵသည်
ကပ်ေရာဂါေကကာငဴ် ထိခိုက်ရေသာ အလုပ်သမာဵမျောဵအတွက် ေငွေကကဵ ေထာက်ပဳဴေပဵဖို့ သက်ဆိုင်ရာ
အစိုဵရေတွကို ေတာင်ဵဆိုခဲဴကကပါသည်။
ယေန့ကျွန်ုပ်တု့၏
ိ
ကကိုဵစာဵရုန်ဵကန်မှုမှာ အလုပ်အကိုင် အကာအကွယ်ရှိဖို့နှငဴ် အလုပ်ရှိေနဖို့ပဖစ်မပီဵ
ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ ပပန်လည်ေကာင်ဵမွန်လာသညဴ်အခါ ကျွန်ုပ်တု့ိ အဖွဲ့ဝင်မျောဵ လုပ်ငန်ဵခွ ပပန်လည် ဝင်
ေရာက်နိုင်ဖို့ပဲ ပဖစ်ပါသည်။
တချေု့နိ
ိ ုင်ငဳမျောဵတွင် နှစ်ဉီဵနှစ်ဖက်အစီအစဉ်မျောဵအတိင
ု ်ဵ ကန့်သတ်ချေက်ပဖငဴ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵအရ ခရီဵ
သွာဵလာရမှုကို ဖွငဴ်ေပဵခဲဴမပီဵ တချေု့ေဒသမျေ
ိ
ာဵတွင် ေဒသတွင်ဵ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ ပပန်လည် အသက်
ဝင်လာကကပါမပီ။ အမျောဵစုမှာ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵကို ပိတထ
် ာဵဆဲပဖစ်ပါသည်။ ေမာ်ဒိဗ်၊ ဖူဵခက်နှငဴ် ဘာလီ
တိ့လ
ု ိုေနရာမျောဵတွင် ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵပပန်လည်ဖွငဴ်လှစ်ဖို့ စီစဉ်ခဲဴေသာ်လည်ဵ COVID-19 ထပ်မဳ ပဖစ်ပွာဵ
သပဖငဴ် ပပန်လည် ပိတသ
် ိမ်ဵလိုက်ရသည်။
ဒီလိုအေပခအေနမျေုဵိ ၂၀၂၀ နှစ်ကုန်အထိ ကကာမည်ပဖစ်သညဴ်အတွက် လူမှုေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵ
ကျေင်အတွင်ဵ ဆိုဵရွာဵေသာ အကျေုဵအဆက်
ိ
ရှိေနမည်ဆိုတာ သဳသယပဖစ်စရာ မလိုပါ။
(၂) ြရီးသွားလုပ်ငန်း ေနာက်ကွယ် - စီးပွားေရး- လူမှုေရး အကျုးသက်
ိ
ေရာက်မှု
ဒီအကျေပ်အတည်ဵ၏ အတိင
ု ်ဵအတာကို အပပညဴ်အဝနာဵလည်ဖို့အတွက် COVID-19 ကပ်ေရာဂါမတိုင်ခင်
ခရီဵသွာဵစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ အေရဵကကီဵပုဳကို ပပန်လည်စဉ်ဵစာဵဖို့ လိုပါသည်။ UNWTO အရ ၂၀၁၉
ခုနှစ်အတွင်ဵ ပပည်တင
ွ ်ဵခရီဵသွာဵ ၈.၈ ဘီလီယဳ ရှိေနချေန်ိ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ ခရီဵသွာဵအေရအတွက် ၁.၅
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ဘီလီလီယဳခန့်ရှိပါသည်။

၂၀၁၉

ခုနှစ်အတွင်ဵ

အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ

ခရီဵသွာဵသူမျောဵသုဳဵစွဲေငွ

၁.၅

ထရီလီယဳရှိသပဖငဴ် တကမာလုဳဵဆိုင်ရာ ပို့ကုန်၏ ၂၉% နှငဴ် တကမာလုဳဵဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှု စုစုေပါင်ဵ၏
၇% ရှိပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်တင
ွ ် ကမ္ဘာခ
ဴ ရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵအတွင်ဵ အလုပ်သမာဵေပါင်ဵ သန်ဵ ၃၀၀ အထက်ကို အလုပ်
တိက
ု ်ရိုက် ခန့်ထာဵနိုင်ခဲဴမပီဵ ၁၄၄ သန်ဵမှာ ဧညဴ်ကကိုနှငဴ်အစာဵအေသာက်ဝန်ေဆာင်မှုမျောဵဌာနမှ ပဖစ်ပါ
သည်။ ထက်ဝက်ေကျော်ခန့်မှာ အမျေုဵသမီ
ိ
ဵမျောဵ (ပျေမ်ဵမျှ ၅၄%) ပဖစ်မပီဵ ခရီဵသွာဵ လုပ်ငန်ဵ အလုပ်သမာဵ
အမျောဵစုမှာ လူငယ်မျောဵ ပဖစ်ပါသည်။ တိက
ု ်ရိုက်နှငဴ် တဆငဴ်ခဳအလုပ်ခန့်ထာဵမှု ၂ မျေုဵစလု
ိ
ဳဵ ထညဴ်သွင်ဵ ပါ
က ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵအလုပ်သမာဵမှာ တကမ္ဘာလုဳဵအတိင
ု ်ဵအတာအလုပ်သမာဵ၏ ၁၀ ပုဳ ၁ ပုဳခန့်ရှိသည်။
UNWTO ၏ ခန့်မှန်ဵချေက်အရ တကမ္ဘာလုဳဵရှိ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ အလုပ်အကိုင် သန်ဵ ၁၂၀ မှာ မခိမ်ဵေပခာက်
ခဳရသညဴ်အေနအထာဵ ရှိေနပါသည်။ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵတွင် တဆငဴ်ခဳခန့်ထာဵသညဴ် အလုပ်ေတာ်ေတာ်
မျောဵမျောဵလည်ဵ အလုပ်လက်မဲဴနှငဴ် ဆင်ဵရဲမွဲေတမှု အေနအထာဵသို့ ဉီဵတည်ေနပါသည်။
၂၀၂၀ တွင် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ ခရီဵသွာဵဧညဴ်သည် ၁.၅ ဘီလီယဳမှ သန်ဵ ၄၀၀ ေအာက်သို့ ထိုဵကျေ
သွာဵပခင်ဵေကကာငဴ် ပို့ကုန်ဝင်ေငွ အေမရိကန်ေဒါ်လာ ၁.၂ ထရီလီယဳ ဆုဳဵရှုဳဵပခင်ဵက ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ
အေပါ် မှီခိုေနသညဴ် တပခာဵေသာ ကဏ္ဍအာဵလုဳဵ (စာဵေသာက်ကုန်၊ အစာဵအေသာက်ဝန်ေဆာင်မှု၊ လက်
လီပဖန့်ချေမှုီ ၊ ပိုေဆာင်ဆက်သွယ်ေရဵ၊ ေဖျော်ေပဖေရဵ) တိ့မ
ု ှာ သက်ေရာက်မှုရှိမည်။ UNCTAD အရ စီဵပွာဵ
ေရဵ ဆုဳဵရှုဳဵမှု အေမရိကန်ေဒါ်လာ ၃.၃ ထရီလီယဳအထိ ဉီဵတည်သွာဵနိုင်သည်။
အကျေုဵသက်
ိ
ေရာက်မှုမှာ လူမှုေရဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵတခုတည်ဵ မဟုတပ
် ါ။ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵအေပါ် ေစာငဴ်
ကကညဴ်ေနေသာ လတ်တေလာ ကုလသမဂ္ဂ မူဝါဒအစီရင်ခဳစာအရ ယခုနှစ်ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဝင်ေငွ မရရှိ
ပါက ေဂဟဆိုင်ရာဇုန်နှငဴ် ယဉ်ေကျေဵမှုဆိုင်ရာဇုန်မျောဵတွင် ကာကွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵဖို့ အတွက် အလုပ်လုပ်
ေနရေသာ အလုပ်သမာဵမျောဵလည်ဵ ဝင်ေငွဆုဳဵရှုဳဵကကရမည်။ ခရီဵသွာဵနယ်ေပမေတွထဲက ေဒသခဳေတွရဲ့
ေဂဟဆိုင်ရာ ေရရှည်တည်တဴမ
ဳ ှု လုပ်ငန်ဵမျောဵမှာလည်ဵ မခိမ်ဵေပခာက်မှုရှိေနပါမပီ။ ေကျေဵလက်နှငဴ် ကမ်ဵရိုဵ
တ ေဒသမျောဵတွင် အလုပ်သမာဵမျောဵ အလုပ်လက်မဲဴမျောဵလာပါက သူတု့စ
ိ ာဵဝတ်ေနေရဵအတွက် ေတာ
ခုတ်ပခင်ဵ၊ ငါဵဖမ်ဵပခင်ဵ၊ အမဲလိုက်ပခင်ဵနှငဴ် ေတာတိုဵပခင်ဵမျောဵ လုပ်ကကရကာ ပတ်ဝန်ဵကျေင်အေပါ် အကျေုဵိ
သက်ေရာက်မှု ရှိလာေစပါသည်။ ယဉ်ေကျေဵမှုအေမွအနှစ်ေနရာမျောဵတွင်လည်ဵ ဝင်ေငွမရှိပခင်ဵေကကာငဴ်
ကာကွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵမှုမျောဵ မလုပ်နိုင်သညဴ်အတွက် ေရရှည်ပျေက်စီဵမှုနှငဴ် ပပန်လည်အသုဳဵမပပုနိုင်ေတာဴ
သညဴ်အေပခအေနမျောဵ ဉီဵတည်သွာဵ နိုင်ပါသည်။
COVID-19
သက်ေရာက်မှုမျောဵ

ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵအကျေပ်အတည်ဵ
ပါ

။

လူမှု စီဵပွာဵ ပတ်ဝန်ဵကျေင်

ပ

အရင်ဵအပမစ်မျောဵအတွက် ရင်ဵနှီဵေပဵရန်၊ အမျောဵ

ပပည်သူရန်ပုဳေငွ ခွဲေဝချေေပဵရန်နှငဴ် ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ ေရရှည်ေကာင်ဵမွန်လာဖို့ကို ဉီဵစာဵေပဵရန် အစိုဵရ
မျောဵမှ လုပ်ေဆာင်ေပဵသငဴ်ေကကာင်ဵကို ပပသေနပခင်ဵ ပဖစ်ပါသည်။ ဒီအစိတအ
် ပိုင်ဵ ထဲက အေရဵကကီဵသညဴ်
3

အချေက်မှာ အလုပ်အကိုင်၊ လူမှုဘဝ အကာအကွယ်ေပဵဖို့၊ ေငွေကကဵအေထာက်အပဳဴ ေပဵဖို့နှငဴ် ဟိုတယ်နှငဴ်
ခရီဵသွာဵအလုပ်သမာဵမျောဵအတွက် ကျေန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အကာအကွယ်မျောဵရရှိဖို့ ပါဝင်ပါသည်။
(၃) “ကျွန်ုပ်တု့သ
ိ ည် ပိုလျဝန်
ံ ထမ်းမဟုတ၊် လုပ်ငန်းဝင်ရန် အသင့်ြဖစ်သည်!”
ဟိုတယ်နှငဴ် ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵအလုပ်သမာဵမျောဵအတွက် အဓိက အပငင်ဵအပွာဵတခုမှာ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ
ေနာက်နှစ်ေလာက်မှ ပပန်လည်ေကာင်ဵမွန်လာမည်၊ အဆင်သငဴ်ပဖစ်မည် ဆိုသညဴ်အချေက်ပဲ ပဖစ်ပါသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ ကျေန်ဵမာေရဵနှငဴ် ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳမှုစည်ဵကမ်ဵချေက်မျောဵ၊ ပပင်ဆင်ပဖညဴ်စွက်မှုမျောဵ၊ ဟိုတယ်
နှငဴ်အပန်ဵေပဖစခန်ဵမျောဵမှ ကျွမ်ဵကျေင်အလုပ်သမာဵမျောဵ၊ သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်မျောဵ အဆင်သငဴ်ပဖစ် ေနပခင်ဵ ပဖစ်ပါ
သည်။
အစိုဵရအေနပဖငဴ် အေသဵစာဵအလတ်စာဵ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ အထူဵသပဖငဴ် အလုပ်သမာဵမျောဵကို
ဆက်လက်ခန့်ထာဵနိုင်ဖို့ ဟိုတယ်အေသဵမျောဵကို ကူညီေပဵရပါမည်။ ဟိုတယ်အလုပ်သမာဵအမျောဵစုမှာ
အေသဵစာဵ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျောဵတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနကကရပါသည်။ ေဒဝါလီခဳရပခင်ဵနှငဴ် အလုပ်သ
မာဵထုတ်ပယ်ပခင်ဵမျောဵ မရှိေစဖို့ ထိုအေသဵစာဵ ဟိုတယ်နှငဴ်အပန်ဵေပဖစခန်ဵမျောဵအတွက် အခွန်ေငွ ပပင်
ဆင်မှု၊ ေချေဵေငွထုတေ
် ပဵမှုမျောဵ၊ အေကကဵဝယ်ကဒ် သုဳဵစွဲခွငဴ်နှငဴ် တပခာဵအကူအညီမျောဵ ေပဵဖို့လိုအပ် ပါ
သည်။ ထိုအကူအညီမျောဵမှာ အလုပ်သမာဵမျောဵကို ဆက်လက်ခန့်ထာဵမပီဵ လစာနှငဴ် အကျေုဵခဳ
ိ စာဵ ခွငဴ်အ
ပပညဴ်အဝေပဵေသာ ဟိုတယ်နှငဴ် အပန်ဵေပဖစခန်ဵမျောဵအတွက်သာ ရရှိေစသငဴ်သည်။ လုပ်အာဵခ တ ကယ်
မေပဵနိုင်ေသာ အေသဵစာဵ ဟိုတယ်နှငဴ်အပန်ဵေပဖစခန်ဵမျောဵတွင် အလုပ်သမာဵမျောဵအာဵ ဝင်ေငွ ေထာက်ပဳဴ
မှုကို အစိုဵရမှ တိက
ု ်ရိုက် ေဆာင်ရွက်သငဴ်ပါသည်။
အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာနှငဴ် ပပည်တင
ွ ်ဵဟိုတယ်လုပ်ငန်ဵစုကကီဵလက်ေအာက်မှ ဟိုတယ်မျောဵအတွက် လုပ်သာဵ
အင်အာဵထိန်ဵထာဵဖို့၊

လုပ်အာဵခ၊

အကျေုဵခဳ
ိ စာဵခွငဴ်

အပပညဴ်ေပဵဖို့နှငဴ်

ကျေန်ဵမာေရဵနှငဴ်

ေဘဵကင်ဵ

လုဳခခုဳမှုမျောဵအပါအဝင် အခွငဴ်အေရဵကို ေလဵစာဵဖို့အတွက် အစိုဵရမှ ကကီဵကကပ်ေပဵသငဴ်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
အတွင်ဵ ဝင်ေငွမရရှိမှုကို အေကကာင်ဵပပကာ ပပည်တင
ွ ်ဵနှငဴ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ ဟိုတယ်မျောဵမှ လုပ်အာဵခ
မထုတ်ေပဵပခင်ဵ သို့မဟုတ် အလုပ်သမာဵေလျောဴချေပခင်ဵမျောဵ မပပုလုပ်ရပါ။ COVID-19 အကျေပ်အတည်ဵ
မတိင
ု ်ခင် နှစ်ေပါင်ဵမျောဵစွာမှ ဆယ်စုနှစ်မျောဵတိင
ု ် ဝင်ေငွနှငဴ် အကျေုဵအပမတ်
ိ
မျောဵစွာ ရရှိမပီဵသာဵပဖစ်ပါ
သည်။ အစိုဵရအေနပဖငဴ် ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ ပပန်လည်လည်ပတ်ေရဵမူဝါဒမျောဵ ချေမှတက
် ာ အလုပ်အကိုင်
ကာကွယ်ဖို့နှငဴ် အလုပ်သမာဵမျောဵအာဵ လုပ်အာဵခအပပညဴ် ေပဵဖို့အတွက် ထိုကုမ္ပဏီမျောဵ၏ ေငွေကကဵ အ
ရင်ဵအပမစ်ကို သုဳဵစွဲေစသငဴ်ပါသည်။
ဆိုလိုချေင်သညဴ်သေဘာမှာ အလုပ်သမာဵမျောဵအာဵ ထိန်ဵထာဵနိုင်ပခင်ဵက ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ ပပန်လည်
ေကာင်ဵမွန်ေစေရဵအတွက် အရင်ဵအနှီဵ တခုပဖစ်ပါသည်။

4

အလုပ်သမာဵေလျောဴချေပခင်ဵ သို့မဟုတ် ပိုလျှဝန်
ဳ ထမ်ဵ အပဖစ်သတ်မှတ်ပခင်ဵသည် ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ ပပန်
လည်ေကာင်ဵမွန်လာေစေရဵအတွက် ေလျောဴချေပပင်ဆင်ထာဵသလိုပဖစ်သညဴ်အတွက် ထိုသို့လုပ်ေဆာင်ေသာ
အလုပ်ရှင်မျောဵ တာဝန်ယူသငဴ်ပါသည်။
အလုပ်သမာဵမျောဵ ဆက်လက်ခန့်ထာဵသညဴ် ကုန်ကျေစရိတန
် ဲ့ ပတ်သက်မပီဵ မေလဵရှာဵနိုင်ငဳ ဂန်တန
ိ ်ဵရှိ
Resorts

World

မှ
ပါ

ထုတေ
် ဖာ်ပပသခဲဴပါသည်။

၂၀၂၀

ခုနှစ်၊

-

ပ

အလုပ်သမာဵအင်အာဵ ၂၈၁၈ ဉီဵနှငဴ် ဝန်ထမ်ဵ ၁၅၅ ဉီဵကို ေလျောဴချေခဲဴပါသည်။

အလုပ်သမာဵမျောဵ၏အခွငဴ်အေရဵကို ချေုဵေဖာက်
ိ
ကာ GMBEU သမဂ္ဂအမှုေဆာင်မျောဵနှငဴ် ေစဴစပ်ညှိနှိုင်ဵပခင်ဵ
မပပုခဲဴယုဳသာမက ပိုလျှဝန်
ဳ ထမ်ဵအေကကာင်ဵကို ေသချောမသိပဲ ဝန်ထမ်ဵအမျောဵအပပာဵကို ေလျောဴချေခဲဴသည်။
ပိုလျှဝန်
ဳ ထမ်ဵဟုဆိုရာတွင် လုပ်ငန်ဵနယ်ပယ်တခုတွင် ထိုအလုပ်သမာဵမျောဵနှငဴ် သက်ဆိုင်သညဴ် အလုပ်အ
ကိုင် မလိုအပ်ေတာဴသညဴ်အေနအထာဵကို ဆိုလိုပါသည်။ ထိုေနရာတွင် အလုပ်လုပ်ေနသူ အလုပ်သမာဵ
မျောဵကို တပခာဵေနရထာဵပခင်ဵ သို့မဟုတ် ခွဲထုတပ် ခင်ဵမျောဵ ပပုလုပ်ေပဵရန် လိုအပ် လာနိုင်သည်။ သို့ေသာ်
လည်ဵ ထိုသို့ ေလျောဴချေ အေပပာင်ဵအလဲ ပပုလုပ်ပခင်ဵမှာ လက်ရှိလည်ပတ်ေနေသာ အလုပ်ဌာန၊ ကျွမ်ဵကျေင်
မှု မထာဵေတာဴသညဴ်အချေန်ိ မှသာ ညှိနှိုင်ဵလုပ်ေဆာင်ကကရမည်ပဖစ်ပါသည်။ ဟို တယ်နှငဴ် အပန်ဵေပဖစခန်ဵ
မျောဵအာဵ ယာယီပိတသ
် ိမ်ဵရာတွင် ထိုအလုပ်အကိုင်ခဏ နာဵထာဵရပခင်ဵကို ပိုလျှေသာ
ဳ
အလု ပ်အကိုင်ဟု
မေခါ်နိုင်ပါ။ ပပည်တင
ွ ်ဵပပည်ပ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ ပပန်လည် လည်ပတ်ပါက ထိုဝန်ထမ်ဵေတွကို အပမန်ဆုဳဵ
လိုအပ်မည် ပဖစ်ပါသည်။
Resort World Genting လုပ်ငန်ဵကို ပိုလျှဝန်
ဳ ထမ်ဵေလျှာဴချေမပီဵ ၃ ပတ်အတွင်ဵ ပပန်လည် ဖွငဴ်လှစ်ခဲဴသည်။
ရလာဒ်အာဵပဖငဴ် ဝန်ထမ်ဵ မလုဳေလာက်မှုမျောဵနှငဴ် ကကုဳေတွ့ခဲဴကကရသည်။ လုပ်ငန်ဵအပပညဴ်အဝ လည်ပတ်
ေသာအခါ အလုပ်သမာဵမျောဵ လုဳလုဳေလာက်ေလာက်မရှိေတာဴပဲ ထိုေနရာတွင် အလုပ်လုပ်ေနကကေသာ
ကျွန်ုပ်တု့၏
ိ အဖွဲ့ဝင်မျောဵမှာ လုပ်အာဵ ၂ ဆ ၃ ဆ ပိုမိုလုပ်ကိုင်ကကရသည်။ ဒီလို အလုပ်သမာဵ ပပတ်လပ်ရ
ပခင်ဵမှာ ေမလတွင် အလုပ်သမာဵမျောဵ ပိုလျှ ဳေနသည်ဟု ေကကပငာခဲမဴ ပီဵ တကယဴ်တကယ် ဇွန်လအတွင်ဵမှာ
ပိုလျှေနတဲ
ဳ
အ
ဴ လုပ်သမာဵမျောဵ မဟုတပ
် ဲ တကယ်လိုအပ်ေနသူမျောဵပဖစ်တာကို သိရှိလာရသည်။ သူတို့
အလုပ်အကိုင်အခန်ဵကဏ္ဍ ရှိေနေသဵမပီဵ သူတု့က
ိ ျွမ်ဵကျေင်မှုမျောဵမှာလည်ဵ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ
အပပညဴ်အဝ ပပန်လည်ေကာင်ဵမွန်လာေရဵအတွက် အေရဵကကီဵေကကာင်ဵ ပပသခဲဴပါသည်။
ဩဂုတ်လ ၉ ရက်ေန့တွင်ကျေင်ဵပေသာ အာဆီယဳနိုင်ငဳ ပါလီမန်အမတ်မျောဵ အစည်ဵအေဝဵတွင် IUF အာရှ
ပစိဖိတ် အတွင်ဵေရဵမှူဵမှ Resorts World Genting က အေပခအေန၊ ဧညဴ်ကကိုလုပ်ငန်ဵ ခရီဵသွာဵလုပ်
ငန်ဵနှငဴ် အစာဵအေသာက်ဝန်ေဆာင်မှုမျောဵတွင် အလုပ်အကိုင် ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ထာဵဖို့ လိုအပ်ပုဳကို
ေထာက်ပပခဲဴသည်။ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵပပန်လည် လည်ပတ်သညဴ်အခါ စာဵသုဳဵသူမျောဵအေနပဖငဴ် ပိုမို ေဘဵ
ကင်ဵမပီဵလုဳခခုဳေသာ ပတ်ဝန်ဵကျေင်လိုအပ်လာလိမဴ်မည်။ ထိုသို့ရရှိဖို့အတွက်က ကျွန်ုပ်တု့၏
ိ အေတွ့ အကကုဳ
ရှိ အဖွဲ့ဝင်မျောဵ အေပါ်တွင်သာ မူတည်ပါသည်။
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တချေန်ိ တည်ဵမှာပဲ အလုပ်ရှင်မျောဵမှာ အကျေပ်အတည်ဵ

ကို အသုဳဵချေကာ သမဂ္ဂမျောဵကို တိက
ု ်ခိုက်

ေနကကသည်။ အင်ဒိုနီဵရှာဵနိုင်ငဳ ဘာလီရှိ Accor ၏ Sofitel Nusa Dua ရှိ သမဂ္ဂေခါင်ဵေဆာင်မျောဵမှာ
“

ပ

”

ပ

ပ

။

ဘာလီရှိ Accor ၏ Farimont Sanur Hotel Resort မှာလည်ဵပဲ အဓမ္မအလုပ်နာဵခိုင်ဵကာ အသစ်
ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ သမဂ္ဂမှ အဖွဲ့ဝင် ၃၈ ဉီဵကို မတရာဵ အလုပ်ပဖုတ်ခဲဴသည်။ သမဂ္ဂကို ထပ်မဝင်ရန် သ
ေဘာတူသညဴသ
် ူမျောဵကို အလုပ်ပပန်လည် ခန့်အပ်ခဲဴသည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငဳ မနီလာရှိ Holiday Inn
Galleria မှာလည်ဵ သမဂ္ဂနှငဴ် ေစဴစပ်ညှိနှိုင်ဵပခင်ဵမရှိပဲ သမဂ္ဂေခါင်ဵေဆာင်မျောဵနှငဴ်အဖွဲ့ဝင်မျောဵအာဵ အဓမ္မ
ဌာနေရွှေ့ေပပာင်ဵခဲဴသည်။ ထို့ေကကာငဴ် အဖွဲ့အဝင်အေရအတွက်သည်လည်ဵ ၈၀ မှ ၁၇ ဉီဵ ထိ ေလျောဴကျေ
သွာဵေစခဲဴသည်။
(၄) “ေဘးကင်းလုံခြုံေသာ လုပ်ငန်းြွင်ရရှိြွင့်!”
အလုပ်အကိုင်အာမြံြျက်နှင့်အတူ ေဘးကင်းလုံခြုံစွာြဖင့် ဟိုတယ်ြပန်လည် ဖွင့်လှစ်ြြင်း
နိုင်ငဳအမျောဵစုမှာ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ ပုဳမှန် ပပန်လည်လည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက် လအနည်ဵငယ်အချေန်ိ ယူရ
သည်။ ပပည်တင
ွ ်ဵခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ အဆငဴ်လိုက် ပပန်လည်လည်ပတ်နိုင်ပခင်ဵနှငဴ် အခမ်ဵအနာဵမျောဵ (
ထပ်ပွဲ၊ဧညဴ်ခဳပွဲ၊အစည်ဵအေဝဵ) လက်ခဳကျေင်ဵပလာနိုင်သညဴ်အေပခအေနေပါ်မူတည်မပီဵ ထို့ေနာက် ပပည်ပ
ခရီဵသည်မျောဵ တပဖည်ဵပဖည်ဵ ပပန်လည်ဝင်ေရာက်လာမည်ပဖစ်သည်။
ပ

ပ

ပ

အချေန်ိ ယူရမှာ ေသချောပါသည်။ စိန်ေခါ်မှုလည်ဵ ရှိေနမည်။ အေရဵကကီဵဆုဳဵ

စိန်ေခါ်မှု တခုမှာ ဧညဴ်သည်မျောဵအတွက် ခရီဵထပ်မဳသွာဵဖို့နှငဴ် ဟိုတယ်ထဲတင
ွ ်နာဵေနဖို့ စိတခ
် ျေယုဳကကည်မှု
ပပန်လည်ရရှိေရဵအတွက် ပဖစ်ပါသည်။ ဒီလို စိတခ
် ျေယုဳကကည်မှုမှာ ခရီဵသွာဵဧညဴ်သည်မျောဵ ဟိုတယ်နှငဴ် အ
ပန်ဵေပဖစခန်ဵမျောဵတွင် ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳစွာ နာဵေနနိုင်မညဴ် အေပခအေနေပါ် မူတည်ပါသည်။
ဟိုတယ်နှငဴ် အပန်ဵေပဖစခန်ဵမျောဵတွင် ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳေကကာင်ဵ အာမခဳနိုင်သညဴ်အချေက်မှာ အမျောဵပပည်သူ
ဆိုင်ရာ ကျေန်ဵမာေရဵနှငဴ်သန့်ရှင်ဵသပ်ရပ်မှုအတွက် လိုက်နာရမညဴ် စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတခ
် ျေက်မျောဵ စီစဉ်
အေကာင်အထည်ထာဵမှုေပါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ထိုေအကာင်အထည်ေဖာ်မှုတင
ွ ် သမဂ္ဂမှတဆငဴ် အ
လုပ်သမာဵမျောဵလည်ဵ တိက
ု ်ရိုက်ပါဝင်ခွငဴ်ရှိရ ည်။
ေနာက်ဆုဳဵေတာဴ ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳေသာ ဟိုတယ်သည် အလုပ်အကိုင်အာမခဳချေက်အပပညဴ်ပဖငဴ် အေတွ့
အကကုဳရှိကျွမ်ဵကျေင်လုပ်သာဵမျောဵပဖငဴ် ဝန်ေဆာင်မှုေပဵနိုင်သညဴ်အေနအထာဵေပါ် မူတည်ပါသည်။ ဧညဴ်
သည်မျောဵကို စိုဵရိမ်ေကကာငဴ်ကကမှုမျောဵမှ ေကျော်လွှာဵေစပခင်ဵ၊ ယုဳကကည်မှု တိဵု ေစပခင်ဵက ဝန်ေဆာင်မှု အရည်
အေသွဵနှငဴ် ေဘဵကင်ဵမှုကို အာမခဳချေက်ေပဵနိုင်ပခင်ဵပဖစ်ပါသည်။ ဝန်ေဆာင်မှု ေနာက်ကွယ်က အေတွ့အ
ကကုဳနှငဴ်ကျွမ်ဵကျေင်မှုက

ယုဳကကည်မှု

တိဵု ေစပါသည်။

လူတုင
ိ ်ဵ - အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမာဵနှငဴ် ဧညဴ်သည် - တိ့သ
ု ည် လမ်ဵညွှန်ချေက်မျောဵအတိင
ု ်ဵ လိုက်နာ
ေဆာင်ရွက်ကကရမည်။ အလုပ်သမာဵမျောဵအတွက် ထိုလမ်ဵညွှန်ချေက်မျောဵအတိင
ု ်ဵ ေန့စဉ်နှငဴ်အမျှ လိုက်နာ
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ကျေငဴ်သုဳဵရပခင်ဵေကကာငဴ် မခိမ်ဵေပခာက်ခဳရပခင်ဵနှငဴ် အပပစ်ေပဵခဳရပခင်ဵမျောဵ မရှိေစရပါ။ ထိုသို့ စီမဳေဆာင်
ရွက်ရာတွင် ပိုမိုေကာင်ဵမွန်ေသာ လုပ်ငန်ဵအပပင်အဆင်၊ လိုအပ်ေသာ သင်တန်ဵမျောဵ၊ အလုပ်အကိုင်
အာမခဳချေက်နှငဴ် အလုပ်သမာဵတိ့၏
ု ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုေပါ်လည်ဵ မူတည်ပါသည်။
ဟိုတယ်နှငဴ်

အပန်ဵေပဖစခန်ဵမျောဵ

ပပန်လည်ဖွငဴ်လှစ်သညဴ်အခါ

အလုပ်သမာဵမျောဵမှ

ထိပ်တုက
ိ ်

ရင်ဆိုင်ကကရသည်။

အပန်ဵေပဖစခန်ဵမှ

အလုဳပိတ်

ဌာနမျောဵတွင်

COVID-19

အထိအေတွ့ကို

လူဉီဵေရထူထပ်မျောဵပပာဵေသာ

လူေတွနှငဴ်အဆက်မပပတ်

ဟိုတယ်နှငဴ်

ထိေတွ့ေနရပခင်ဵက

လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ COVID-19 ကူဵစက်ခဳရသညဴ် အေပခအေန အဆက်မပပတ် ပမငဴ်မာဵပခင်ဵပဖစ်ပါသည်။
ဟိုတယ်သည် အမျောဵသုဳဵ- စာဵေသာက်၊အနာဵယူ၊ အိပ်စက်၊ ေဖျော်ေပဖ၊ စုေဝဵ၊ အလုပ်လုပ် - ေသာ
ေနရာေလဵတခုလည်ဵ

ပဖစ်သည်။

ထိုေနရာတွင်

တဆက်တည်ဵ

အလုပ်လုပ်ေနေသာ

ဟိုတယ်

အလုပ်သမာဵမျောဵသည်လည်ဵ သူတု့မ
ိ ိသာဵစုေတွဆီ ကျေန်ဵမာစွာပပန်ရဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
ပ

အန္တရာယ်

ပ

ပ
။ သမဂ္ဂ

ပ

အန္တရာယ်
သမဂ္ဂ

ပါ

ပ

။
ပါ ဝ

ပါဝ

ပ

။

၊

ပ

။

ေနာက်ဆုဳဵတွင် ကျေန်ဵမာေရဵနှငဴ် သန့်ရှင်ဵမှုသည် ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳေသာဟိုတယ်နှငဴ် အမျောဵပပည်သူ ကျေန်ဵ
မာေရဵအတွက် အာမခဳချေက်ေပဵနိုင်ေကကာင်ဵ အသိအမှတ် ပပုလာမည်။ သန့်ရှင်ဵေရဵဝန်ထမ်ဵမျောဵ၊ အိပ်
ေဆာင်ဝန်ထမ်ဵမျောဵ၊ ပန်ဵကန်ဵေဆဵ

ပ

မျောဵသည် မရှိမပဖစ် အလုပ်သမာဵမျောဵအပဖစ် သတ်မှတ်

ကကသည်။ ၎င်ဵတိ့က
ု ို ကျွမ်ဵကျေင်မှုမရှိေသာ လုပ်သာဵ၊ လုပ်အာဵခနည်ဵေသာ လုပ်သာဵအပဖစ် ဆက်ဆဳလို့
မရေတာဴပါ။ ဟိုတယ်တလုဳဵ ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳမှု ရှိ၊မရှိ သူတု့၏
ိ အလုပ်ေပါ်တွင်လည်ဵ မူတည်သည်။ ဧညဴ်
သည်၏ အသက်သည် သူတု့လ
ိ ုပ်ေဆာင်ချေက်အေပါ် မူတည်သည်။ သူတု့အ
ိ လုပ်က အဖိုဵတန်လာမပီ။ တ
နည်ဵအာဵပဖငဴ် လုပ်အာဵခ ပိုေပဵဖို့၊ အလုပ်အကိုင်အာမခဳချေက် ရှိေစဖို့ လိုအပ်သည်။
သည်အေကကာင်ဵအရာနှငဴ် ပတ်သက်မပီဵ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ေမလ ၉ ရက်ေန့တွင် IUF အာရှပစိဖိတ်
အတွင်ဵေရဵမှူဵမှ WHO ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချေုပ်၏ အထူဵကိုယ်စာဵလှယ် Dr. David Nabarro ထဳသို့
ဆက်သွယ် တင်ပပခဲဴပါသည်။ ကျေပန်ဵ အလုပ်သမာဵမျောဵ ငှာဵရမ်ဵပခင်ဵ (အချေန်ိ ကန့်သတ်ချေက်ပဖငဴ် ချေုပ်ဆို
ေသာစာချေုပ် သို့မဟုတ် အလုပ်သမာဵငှာဵရမ်ဵ ေအဂျေင်စီမျောဵမှ အလုပ်သမာဵေခါ်ယူပခင်ဵ) က လုပ်ငန်ဵခွင်
ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳမှုအတွက် အာဵနည်ဵေစေကကာင်ဵ ရှင်ဵပပခဲဴပါသည်။ ကုမဏီေတာ်ေတာ်မျောဵမျောဵတွင် ကျေ
ပန်ဵ အလုပ်သမာဵမျောဵအာဵ ပုဳမှန်ဝန်ထမ်ဵမျောဵလို တကိုယ်ေရအကာအကွယ် (PPE) တန်ဵတူမေပဵပဲ ၂
မျေုဵခွ
ိ ဲ ထာဵတာကို ေတွ့ရှိခဲဴရသည်။ အလာဵတူပဲ တချေု့ိ စက်ရုဳက စာချေုပ်ပဖငဴ် ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်ေသာ အ
လုပ်သမာဵမှာ မိမိတု့အ
ိ စီအစဉ်ပဖငဴ် PPE စီစဉ်ရပခင်ဵ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်ဵခွင်က စီစဉ်ေပဵေသာ PPE ကုန်
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ကျေစရိတ်ကို

လုပ်အာဵခမှ နုတယ
် ူပခင်ဵမျောဵ ေတွ့ရှိခဲဴရသည်။ သတ်မှတခ
် ျေန်ိ မဲဴ စာချေုပ်ပဖငဴ် (အ

လုပ်ကကာချေန်ိ အာမခဳချေက်မရှိေသာ)အလုပ်သမာဵမျောဵ သို့မဟုတ် ကျေပန်ဵအလုပ်သမာဵမျောဵမှာ ဖျောဵနာ
ေသာ်လည်ဵ ပဖစ်နိုင်သညဴ်အချေန်ိ တုင
ိ ်ဵ အလုပ်လုပ်ေနကကရသည်။ ဖျောဵနာမပီဵ အလုပ်မဆင်ဵပဖစ်သညဴ်အခါ
လုပ်အာဵခ မရရှိေတာဴသညဴ်အတွက် အလုပ်သမာဵမျောဵမှာ ဖျောဵနာေနတာကို ဖုဳဵကွယ်မပီဵ အလုပ် ဆင်ဵကက
သူမျောဵလည်ဵ ရှိသည်။
အေကကာက်တရာဵကကီဵစိုဵမှုသည်လည်ဵ အေရဵကကီဵသည်။ အလုပ်ပပုတ်မသွာဵဖို့အတွက် လုပ်အာဵခ နည်ဵ
နည်ဵနဲ့ အလုပ်လုပ်ေနရမပီဵ လုပ်အာဵခအေပါ် မေပပာဆိုရဲပခင်ဵမှာ အာမခဳချေက်မဲဴအလုပ်အကို င် လုပ်ေနရ
သူမျောဵ ပဖစ်ကကသည်။ အိပ်ေဆာင်ဝန်ထမ်ဵမျောဵအေနပဖငဴ် အခန်ဵသန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵကို လုပ်အာဵခ
နည်ဵ

လုပ်ကိုင်ကကရမပီဵ COVID-19 ထိေတွ့မှုအန္တရာယ်လည်ဵ ပိုမျောဵပါသည်။

ေသာ်လည်ဵ

သူတု့ိ တခုခု ခုခဳေပပာဆိုရာမှ အလုပ်လက်မဲဴပဖစ်သွာဵမှာကို ပိုမိုေကကာက်ကကရသည်။
COVID-19 ကာလတွင် အထိအေတွ့ အဓိကမျောဵေသာအလုပ်သမာဵမျောဵပဖစ်သညဴ်အာဵေလျော်စွာ ေဘဵ
ကင်ဵလုဳခခုဳေသာ လုပ်ငန်ဵခွင်အစိတအ
် ပိုင်ဵ
သမဂ္ဂတွင် ပါဝင်ပူဵေပါင်ဵ

၊

ပ
မရှိမပဖစ်လိုအပ်ပါသည်။

(၅) “ြရီးသွားလုပ်ငန်းပိုမိုေကာင်းမွန်ေအာင်တည်ေဆာက်မည်”
ြရီးသွားလုပ်ငန်း ေရရှည်ြပန်လည်ေကာင်းမွန်ေစရမည်။
COVID-19 အကျေပ်အတည်ဵက ပပည်ပခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ ယိုယွင်ဵမှုကို ပပသခဲဴမပီဵ ပဖစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်
တိ့န
ု ိုင်ငဳမျောဵသည် ခရီဵစဉ်ဝယ်ယူမပီဵ လာကကေသာ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ ခရီဵသွာဵ
လုပ်ငန်ဵစီစဉ်သူမျောဵအေပါ် မျောဵစွာမှီခိုေနကကသည်။ ခရီဵမသွာဵခင် ကတည်ဵကပ

ခရီဵစဉ်ကကိုတင် ဝယ်

ယူမှုအတွက် မျောဵစွာသုဳဵစွဲခဲဴကကမပီဵ အလည်အပတ်ေနရာေရာက်ချေန်ိ တင
ွ ် လုဳ
ပ။
ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ
ေဂဟ

ပ

ပါ

ပါ။ အဲလိုမပဖစ်ေအာင် လုပ်ကကရမည်။

ဒဆိုင်ရာခရီဵသွာဵနှငဴ် စွန့်စာဵ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵမျောဵသည် ထိခိုက် ပျေက်စီဵ လွယ်ေသာပတ်ဝန်ဵ

ကျေင်မျောဵကို ညစ်ညမ်ဵပျေက်စီဵေစသည်။ ကုလသမဂ္ဂ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျေင်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ် (UNEP)
အစီရင်ခဳစာမှ ေနာက်ထပ်ကပ်ေရာဂါမှ ကာကွယ်ကကဖို့ ေတာင်ဵဆိုခဲဴမပီဵ ေဂဟ

ဒဆိုင်ရာ ခရီဵသွာဵလုပ်

ငန်ဵ သို့မဟုတ် သဘာဝဆိုင်ရာ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵမျောဵတွင် ပိုမိုေကာင်ဵမွန်ေသာ စီမဳခန့်ခွဲမှု လိုအပ်
ေကကာင်ဵ ေထာက်ပပခဲဴသည်။ သို့မှသာ သက်ရှိမျောဵအေပါ် ဖျေက်ဆီဵမှု သို့မဟုတ် သတ္တဝါမျောဵ၊ တပခာဵ ပိုဵ
ေကာင်မျောဵနှငဴ်ထိေတွ့မှု နည်ဵပါဵမပီဵ ထိုသတ္တဝါမျောဵမှ လူသာဵမျောဵထဳသို့ ေရာဂါကူဵစက်မှု ေလျောဴချေေစ
နိုင်မည်။ SARS-CoV-2 ကဲသို့လို ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ် ေရာဂါသည် သက်ရှိတေ
ို့ နထိုင်ရာဘုဳေဒသပျေက်စီဵမှုနှငဴ်
သတ္တဝါမျောဵကို လူသာဵသို့ထိေတွ့ရာက ထွက်ေပါ်လာသညဴ် အစိတအ
် ပိုင်ဵတခု ပဖစ်နိုင်သည်။
8

ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵပိုမိုေကာင်ဵမွန်ေအာင် ပပန်လည်တည်ေဆာက်ဖို့အတွက် အစိုဵရ၏အခန်ဵ ကဏ္ဍ ပိုမို
အေရဵကကီဵပါသည်။ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵမှ ေဒသခဳမျောဵ အကျေုဵခဳ
ိ စာဵခွငဴ်ရရှိေစဖို့၊ အလုပ်အကိုင်ေကာင်ဵမျောဵ
ဖန်တဵီ ေပဵဖို့နှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာ အရင်ဵအပမစ်နှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျေင်မျောဵ ကာကွယ်အာဵပဖညဴ်ဖို့ လုပ်ေဆာင်
ေပဵရမည်။
၂၀၂၀

ခုနှစ်

ဩဂုတ်လ

အသွင်ေပပာင်ဵေရဵ တွင်

တွင်

ထုတေ
် ဝေသာ

လက်ရှိအကျေပ်အတည်ဵကို

ကုလသမဂ္ဂ

မူဝါဒအကျေဉ်ဵနှငဴ်

ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်

ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ

သဘာဝ၊

ရာသီဉတုနှငဴ်

စီဵပွာဵေရဵတိ့ု အသွင်ေပပာင်ဵေရဵအတွက် အခွငဴ်အေရဵ တခုဟု ညွှန်ဵဆိုထာဵပါသည်။ လမ်ဵပပမှုထဲက
တချေက်မှာ သယဳဇာတသုဳဵစွဲမှု ေရရှည်ပိုမိုပဖစ်ေစဖို့၊ ကာဗွန်ထုတလ
် ွှတမ
် ှု ေလျောဴချေဖို့၊ ပပန်လည်သုဳဵစွဲ
နိုင်သညဴ် စွမ်ဵအင်မျောဵကို အာဵေပဵဖို့နှငဴ် ညစ်ညမ်ဵမှုမျောဵ ေလျောဴချေဖို့ပဲ ပဖစ်ပါသည်။ သို့ေသာ်လည်ဵ ဒီလမ်ဵ
ပပေပမပုဳတင
ွ ် လူသာဵေတွကို ဉီဵစာဵေပဵမပီဵ သူတု့၏
ိ အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျောင်ဵ၊ အလုပ်အကိုင်နှငဴ် ဝင်ေငွ
အကာအကွယ်ေပဵေရဵ ဉီဵစာဵေပဵထာဵပါသည်။ အထူဵသပဖငဴ် အမျေုဵသမီ
ိ
ဵမျောဵ၏ အလုပ်အကိုင် အခွငဴ်အ
လမ်ဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ အာမခဳချေက်မျောဵ ဉီဵစာဵေပဵပါဝင်သည်။
နိဂုဳဵချေုပ်အေနပဖငဴ် အစိုဵရမျောဵသည် ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ ပပန်လည်ေကာင်ဵမွန်လာဖို့နှငဴ် ေရရှည်တည်
တဳေ
ဴ စဖို့ တိုက်ရိုက်ရင်ဵနှီဵပမုပ်နှဳ့ရမည်ပဖစ်မပီဵ အမျောဵပိုင်ထိန်ဵချေုပ်ပိုင်ဆိုင်မှုကို ပမှငဴ်တင်ေပဵရမည်။ ထိရ
ု င်ဵ
နှီဵပမှုပ်နှဳမှုတင
ွ ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျေင်နှငဴ် ယဉ်ေကျေဵမှုဆိုင်ရာ အေမွအနှစ်ဇုန်မျောဵ ကာကွယ်ဖို့ ပါဝင်ရ
ပါမည်။ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵတွင် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျေင်ကို ေရရှည်ကာကွယ်ပခင်ဵနှငဴ် ရာသီဉတုေပပာင်ဵလဲမှု
ေလျောဴချေမှုအစီအစဉ်ပါဝင်ေစပခင်ဵပဖငဴ်

ေနာင်လာေနာင်သာဵမျောဵအတွက်

အလုပ်အကိုင်

သန်ဵချေကိ
ီ ု

ဖန်တဵီ ေပဵနိုင်ေသာ အခွငဴ်အလမ်ဵလည်ဵ ပဖစ်သည်။ ဒီနည်ဵပဖငဴ် ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ ေရရှည်တည်တဳဴ
မည်။
(တင်ဆက်မှု ၁- စက်တင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၂၀)
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