အမျုဵသာဵအဆငဴ
ိ
်စီမဳခန့်ခွဲေေဵရုဳဵ

ကိုဗစ်-၁၉ နှငဴ်ပတ်သက်၍ ြပည်သူ့ေေဵောမူဝါဒရှုေောငဴ်မှ တု့ြဳ ပန်ေဆာင်ေွက်ြခင်ဵ - အကျဉ်ဵချုပ် ေဖာ်
ြပချက်
တင်မ်ကင်နဒီ ၊ မတ်လ၊ ၂၂ ရက်၊ ၂၀၂၀
မိတ်ဆက်ြခင်ဵ
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်ဵတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေ ကာငဴ် ထိခိုက်မငမျာဵစွာကကုဳေတွ့ေနရပပီဵ ဤကပ်ေဘဵအကျပ်အတည်ဵကို
ကျွန်ုပ်တို့ စည်ဵလုဳဵညီညွတ်စွာ၊ထိေရာက်စွာ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဨစေ တဵလျ အလုပ်သမာဵ
သမဂ္ဂလငပ်ရှာဵမငအေနြဖငဴ်

ဤအချန်ိ ကာလအတွင်ဵ

ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ဝင်မျာဵနှငဴ်အလုပ်သမာဵလူတန်ဵစာဵတို့၏

လိုအပ်ချက်မျာဵကို ေကာင်ဵစွာသိြမင်နာဵလည်ပါသည်။
ေနာက်ခဳအေကကာင်ဵအော
အလုပ်သမာဵလူတန်ဵစာဵတို့၏အင်အာဵ ြပန်လည်တည်ေဆာက်ရန်နှငဴ် လူအမျာဵစုတို့အတွက် အပမဲတည်တဳဴသညဴ်
အေြပာင်ဵအလဲေဖာ်ေဆာင်ရန် စည်ဵလုဳဵညီညွတ်ေသာအလုပ်သမာဵမျာဵသမဂ္ဂ (United Workers Union)ကို
ဖွဲစည်ဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ယခုအချန်ိ တွင် အလုပ်သမာဵမျာဵနှငဴ်ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့အတူ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်မည်နည်ဵ၊
မည်သို့အတူတကွ ရုန်ဵကန် ကမည်နည်ဵဟူသညဴ် အချက်သည် ၁၀၀% နီဵပါဵ အလုပ်မြဖစ်ေတာဴသညဴ် စနစ်ကကီဵ
တစ်ခုကို ထာ၀စဉ် ေြပာင်ဵလဲသွာဵေစနိုင်သည်။
လက်ရှိကဲဴသို့ မတည်ပငိမ်မငအကျပ်အတည်ဵမျာဵသည် အေြပာင်ဵအလဲေဖာ်ေဆာင်ရန်အခင်ဵအကျင်ဵနှငဴ် တွန်ဵအာဵ
မျာဵ ဖန်တီဵေပဵသည် - ဤအကျပ်အတည်ဵကို အလဟဿအြဖစ်မခဳဘဲ ထိထိမိမိအသုဳဵြပုရပါမည်။
ကပ်ေရာဂါေဘဵေ ကာငဴ် ဆုဳဵရငဳဵမငမည်မျှြဖစ်ေပါ်နိုင်သည်ဟု မှန်ဵဆရန် ေစာေသဵေသာ်လည်ဵ ဤကပ်ေဘဵ အေြခ
အေနကာလတွင်

အလုပ်သမာဵမျာဵအေပါ်ဖိနပ
ှိ ်ပျက်စီဵေစမငမျာဵြဖစ်ေပါ်လာေတာဴမည်ဟု

သမိုင်ဵအစဉ်အလာ

အရ ကျွန်ုပ်တို့ေလဴလာသိရှိပပီဵ ြဖစ်သည်။ တစ်နည်ဵအာဵြဖငဴ်ဆိုရပါလျှင် လုပ်ငန်ဵခွင်တည်ပငိမ်မငပျက်စီဵေစေသာ
တည်ရှိေနနှငဴ်ပပီဵြဖစ်သညဴ် လုပ်အာဵ မသမာမငနှငဴ်ေခါင်ဵပုဳြဖတ်အြမတ်ထုတ်မငစနစ်မျာဵ ပိုမို အြမစ်တွယ်လာ
ေအာင်ကကိုဵပမ်ဵမငလည်ဵ ြဖစ်သည်။
လူမငအေနအထာဵအခင်ဵအကျင်ဵသည်

မည်သညဴ်အခါမျှ

ညီမျှခဲဴြခင်ဵမရှိခဲဴ၊

ထိုအေနအထာဵကို

လက်ရှိကပ်

ေဘဵကကီဵကလည်ဵ တိုက်ဖျက်ရန်မြဖစ်နင
ို ်ဟု ေဖာ်ြပေနသည်။
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ချက်ချင်ဵေဆာင်ေွက်သငဴ်သည်မျာဵ
အတူတကွကကိုဵပမ်ဵမည်ဆိုပါက ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ဝင်မျာဵ စိတ်အာဵထက်သန်တက်ဂကစွာ တိုက်ပွဲဝင် ပါဝင်လိုသညဴ်
တိုဵတက်သညဴ်အနာဂတ်အြမင်တစ်ခုကို ချြပေဆာင်ရွက်နင
ို ်မည်ြဖစ်သည်။ ပထမအဆငဴ်မှာ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ
အေရဵေပါ်တုဳ့ြပန်မငြဖစ်ပပီဵ ဝင်ေငွ၊ ရင်ဵနှီဵြမစုပ်နမ
ှဳ ငနှငဴ် ပိုငဆ
် ိုင်မင ဟူသညဴ်အစိတ်အပိုင်ဵ ၃ ခုပါဝင်သည်။
ချက်ချင်ဵေဆာင်ရွက်ရမညဴ်

ပထမအဆငဴ်မျာဵကို

ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထာဵပပီဵ

အထက်တွင်ဆိုခဲဴသညဴ်အတိုင်ဵ

အစိတ်အပိုင်ဵ ၃ ရပ်ပါဝင်သည်။
၁။ ဝင်ေငွ။

။အေြခခဳဝင်ေငွဆိုသည်မှာ (အိမ်ေထာင်စုတစ်ခုအေနြဖငဴ်မဟုတ်ဘဲ) လူတစ်ဦဵချင်ဵစီထဳသို့

ကာလအပိုင်ဵအြခာဵအလိုက် မြဖစ်မေနေပဵအပ်သညဴ် ေငွေ ကဵြဖစ်သည်။ ထိုေပဵအပ်မငသည် မြဖစ်မေန ေပဵအပ်
ရမည်ြဖစ်ပပီဵ လက်ခဳရရှိသူအေနြဖငဴ် အလုပ်လုပ်ေနရန်မလိုအပ်ပါ သို့မဟုတ် အလုပ်လုပ်ချင်သညဴ် စိတ်ဆန္ဒရှိ
ေ ကာင်ဵြပသရန်လည်ဵ မလိုအပ်ပါ။ ထို့ြပင် ဤလူသည် ထိုေငွေ ကဵရသငဴ်သည်၊ မရသငဴ်သည် ဟူ၍လည်ဵ
စစ်ေဆဵဆုဳဵြဖတ်ရန်မလိုဘဲ မြဖစ်မေနေပဵအပ်ရမည်။
ကပ်ေရာဂါေဘဵမတိုင်မီ အခေ ကဵေငွ ရသည်ြဖစ်ေစ သို့မဟုတ် မရသည်ြဖစ်ေစ အလုပ် လုပ်ကိုင်ေနပပီဵ ယခု
ထိုကပ်ေရာဂါေ ကာငဴ်

ေငွေ ကဵဆိုင်ရာထိခိုက်နစ်နာမငကကုဳေတွ့ရသူမျာဵအာဵ

၂၀၂၀

နှစ်ကုန်အထိ

အေြခ

ခဳဝင်ေငွကိုေပဵအပ်ရန် စည်ဵလုဳဵညီညွတ်ေသာအလုပ်သမာဵမျာဵသမဂ္ဂ(UWU)အေနြဖငဴ် အဆိုြပုသည်။ ၂၀၂၀ နှစ်
အကုန်တွင် အေြခအေနမျာဵြပန်လည်ဆန်ဵစစ်ရန်နှငဴ် သငဴ်ေလျာ်သလို ေရှ့ဆက် ေဆာင်ရွက်နင
ို ်ရန်ြဖစ်သည်။
ေငွ ကဵအရ ထိခိုက်နစ်နာြခင်ဵမရှိသညဴ် အလုပ်သမာဵမျာဵြဖစ်သညဴ် ဥပမာ- အိမ်တွင်အလုပ်လုပ်နင
ို ်ပပီဵ လုပ်ခ
လစာ မဆုဳဵရငဳဵသူမျာဵ သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်ခွငဴ်ြပုချက်ြဖငဴ် လစာမဆုဳဵရငဳဵဘဲအထူဵခွငဴ်ရယူနင
ို ်သူမျာဵကိုမူ ခခင်ဵချက်
အေနြဖငဴ် အေြခခဳဝင်ေငွေပဵအပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ အာဵကိုဵအာဵထာဵြပုထိုက်ေသာ၊ လည်ပတ်ေနေသာအလုပ်မျာဵထဳမှ ဝင်ေငွ မြဖစ်မေန ေပဵအပ်ရန်
ေတာင်ဵဆိုြခင်ဵြဖစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ အာဵကိုဵအာဵထာဵြပုထိုက်ေသာ အလုပ်မျာဵဆိုသည်မှာ အချန်ိ ြပညဴ်အလုပ်အကိုင် သို့မဟုတ် အလုပ်
သမာဵေရဵရာမူဝါဒမျာဵကို ဆိုလိုြခင်ဵမဟုတ်ဘဲ အလုပ်သမာဵလူတန်ဵစာဵအတွက် စိတ်ချလုဳခခုဳမငနှငဴ် ဂုဏ်သိက္ခာ
ကို ဆိုလိုြခင်ဵြဖစ်ေပသည်။ အကျပ်အတည်ဵနှငဴ် စိတ်ချလုဳခခုဳမငမရှိသညဴ်အေြခအေနတွင် အေြခခဳ လုဳခခုဳစိတ်ချရ
မငဆိုသည်မှာ သဘာ၀အာဵြဖငဴ် အမျာဵြပည်သူေကာင်ဵကျုဵအတွ
ိ
က်ပင် ြဖစ်သည်။ ပပိုင်ဆိုင်လိုသညဴ် သေဘာ
သဘာ၀လည်ဵမရှိပါ - ဆိုလိုသည်မှာ သငဴ်တွင် လုဳခခုဳစိတ်ချမင ရှိြခင်ဵက ကျွန်ုပ်၏လုဳခခုဳစိတ်ချရမငကို ေလျာဴနည်ဵ
ေစမည်မဟုတ်ဘဲ အြခာဵသူမျာဵလုဳခခုဳစိတ်ချမငရှိြခင်ဵြဖငဴ် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လည်ဵ အကျူဵရှ
ိ ိေစမည်ြဖစ်သည်။
စီဵပွာဵေရဵအရ လုဳခခုဳစိတ်ချမငရှိြခင်ဵြဖငဴ် လူမငစည်ဵလုဳဵညီညွတ်မငနှငဴ် လုပ်သာဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်မငတိုဵတက်ြမငဴ်မာဵ
လာေစပပီဵ အြပန်အလှန်အာဵြဖငဴ် စည်ဵရုဳဵရန်အြခအေနမျာဵ၊ ေအာင်ြမင်မငရရန်အေြခအေနမျာဵလည်ဵ ြဖစ်ေပါ်
လာနိုင်သည်။
လူအမျာဵစုအတွက်မူ လုခဳ ခုဳစိတ်ချရမငသည် စည်ဵလုဳဵညီညွတ်မငရရန်အတွက် ကနဦဵ လိုအပ်ချက်လည်ဵြဖစ်သည်။
ပမို့ြပကကီဵမှသည် လူတစ်ဦဵချင်ဵအေနအထာဵအထိ လစ်ဘရယ်လက်သစ်မျာဵ၏ (လုဳခခုဳစိတ်ချမင မရှိသညဴ် အလုပ်
ဟူေသာအေ ကာင်ဵြပချက်ြဖငဴ်) “လုဳခခုဳစိတ်ချမငနှငဴ်ဆုဳဵရငဳဵနိင
ု ်မငဆိုင်ရာလငပ်ရှာဵမင ”သည် စီဵပွာဵေရဵနှငဴ်လူမင မညီမျှမင
ကို ြဖစ်ေပါ်ေစသညဴ် အေြခခဳအေ ကာင်ဵတရာဵပင် ြဖစ်သည်။ အေ ကာက်တရာဵ၊ လုဳခခုဳစိတ်ချမင မရှိြခင်ဵတို့သည်
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လူမငစည်ဵလုဳဵညီညွတ်မငကို ပျက်ြပာဵေစသည်။
အေြခခဳဝင်ေငွသည် အေ ကာက်တရာဵဒီေရကို ေြပာင်ဵြပန်လှန်ပစ်နင
ို ်ပါသည်။
ချမ်ဵသာမငအမျာဵစုသည် အခေ ကဵေငွထဳမှ လာြခင်ဵမဟုတ်ပါ။ လူချမ်ဵသာတို့အတွက် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကကီဵ ရှိေန
နှငဴ်ပပီဵ ြဖစ်ပါသည်။
အလုပ်လုပ်ြခင်ဵမရှိဘဲ ေငွေ ကဵရရှိြခင်ဵသည် လူအမျာဵစုအတွက် ထူဵဆန်ဵေသာ၊ မရင်ဵနှီဵေသဵေသာ အရာ
တစ်ခုြဖစ်သည်။ သို့ေသာ်လည်ဵ rentier capitalism ( ေငွေ ကဵ သို့မဟုတ် ပစ္စည်ဵဥစ္စာ သို့မဟုတ် ဉာဏပစ္စည်ဵ
ပိုင်ဆိုင်မငမျာဵမှ အြမတ်အစွနဵ် မျာဵစွာရရှိေနေသာ်လည်ဵ လူ့အသိုင်ဵအဝိင
ု ်ဵအတွက်မကူညီသညဴ် အရင်ဵရှင်စနစ်)
ေအာက်တွင် အမျာဵအာဵြဖငဴ် ဝင်ေငွသည် အခေ ကဵေငွ(wages )အေပါ် မမူတည်ေ ကာင်ဵ သတိြပုရပါမည်။
အရင်ဵရှင်တို့အတွက်ဝင်ေငွသည် အခေ ကဵေငွထဳမှမဟုတ်ဘဲ ေငွေ ကဵ သို့မဟုတ် ပစ္စည်ဵဥစ္စာ သို့မဟုတ် ဉာဏ
ပစ္စည်ဵ ပိုင်ဆိုင်မငမျာဵထဳမှလာြခင်ဵ ြဖစ်ေပသည်။

ဂကယ်၀မငထဲမှအနည်ဵငယ်ေသာပမာဏကိုသာလျှင် လုပ်ခ

လစာ/အခေ ကဵေငွအတွက် အသုဳဵြပုေနြခင်ဵြဖစ်ရာ ထိုအြခင်ဵအရာကို ဆယ်စုနစ
ှ ် (၄)ခုအထိ လုပ်ခလစာ
အေြပာင်ဵအလဲမရှိ ရပ်တန့်ေနမငကို ကညဴ်ြခင်ဵြဖငဴ် သိရှိနုင
ိ ်သည်။
တစ်ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ော အေြခခဳဝင်ေငွ (UBI) ဟူသညဴ်စဉ်ဵစာဵချက်
ယခု ကပ်ေဘဵအကျပ်အတည်ဵကာလတွင် စည်ဵလုဳဵညီညွတ်ေသာအလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမှ

အဆိုြပုလိုသည်မှာ

တစ်ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာအေြခခဳဝင်ေငွ (UBI) မဟုတ်ေသဵဘဲ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေ ကာငဴ်ထိခိုက်နစ်နာမငကကုဳေတွ့ရသူ
အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵလုဳဵအတွက် အနည်ဵဆုဳဵ အခေ ကဵေငွနငနဵ် ထာဵအလိုက် အေြခခဳဝင်ေငွေပဵအပ်ရန် အဆို
ြပုြခင်ဵြဖစ်သည်။

သိေ
ု့ သာ် ဤစာတမ်ဵတွင်ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် ဒုတိယစိန်ေခါ်မငမှာ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်

အလုပ်မြဖစ် ရငဳဵနိမဴ်ေနပပီြဖစ်ေသာ စနစ်ဆိုဵကကီဵကို သက်ဆိုဵရှည်ေစသညဴ် အင်အာဵ ဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာက်
မငမျာဵကို အေလဵအနက်ထာဵ ေြပာင်ဵလဲလိုသည်ဆိုပါလျှင်မူ အလုပ်သမာဵလူတန်ဵစာဵကို ကိုယ်စာဵြပုသညဴ်
တစ်ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွက်မငမျာဵလိုအပ်မည် ြဖစ်ေ ကာင်ဵ သတိြပုေစလိုပါသည်။
အေြခခဳဝင်ေငွဆိုသည်မှာ အခေ ကဵေငွကိုဆိုလိုြခင်ဵမဟုတ်ဘဲ အမျာဵြပည်သူလုပ်အာဵေ ကာငဴ် အမျာဵပိင
ု ်စီဵပွာဵ
ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင်ရရှိလာသညဴ် ဂကယ်၀ချမ်ဵသာမငမျာဵအာဵ အမျာဵြပည်သူထဳသို့ မျှေဝေပဵြခင်ဵကို ဆိုလိုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်

အလုပ်သမာဵလူတန်ဵစာဵမျာဵြဖစ် ကသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည်

ဝင်ေငွရသညဴ်အလုပ်မရှိခဲဴလျှင်

ေတာင်မှ အိမ်အတွက် သို့မဟုတ် ရပ်ရွာအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ အလုပ် လုပ်ေနရသည်။ အခေ ကဵေငွရအလုပ်ြဖငဴ်သာ
ကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုဵကို သတ်မှတ်၍မရသကဲဴသို့ ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်သန်ေရဵအတွက် ထိုအခေ ကဵေငွရ အလုပ်ကို
သာ မှီခိုေနရြခင်ဵမျုဵလည်
ိ
ဵ မြဖစ်သငဴ်ေပ။
အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵနှငဴ် အြပည်ြပည်အလုပ်သမာဵေရဵရာအဖွဲ့(ILO)တို့က လုပ်အာဵသည် သက်မဲဴေရာင်ဵကုန်၊
ဝယ်ကုန်မဟုတ် ဟူ၍ မ ကာခဏ ေ ကညာတတ် ကေသာ်လည်ဵ အေြခခဳလူမငေထာက်ပဳဴမငမျာဵရရှိရန်အတွက်
အလုပ်ရှိရန် လိုအပ်သညဴ်အေနအထာဵြဖစ်ေနဆဲပင် ြဖစ်ပါသည်။
ေေဵကွက်အတက်အကျမည်သို့ပင်ရှိေစကာမူ ေေဵကွက်အေပါ်မမူတည်ဘဲ အလုပ်သမာဵထုအတွက် လက်ခဳနင
ို ်
ဖွယ်ြဖစ်သညဴ် လူမငအဆငဴ်အတန်ဵရရှိေရဵ၊ စည်ဵလုဳဵညီညွတ်မငရရှိရန်အတွက် လုဳခခုဳစိတ်ချမငဖန်တီဵေပဵေရဵ၊ စည်ဵ
ရုဳဵနိင
ု ်ေရဵနှငဴ်လက်ေတွ့ေဆာင်ရွက်နင
ို ်ေရဵတို့အတွက် တစ်ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာ အေြခခဳဝင်ေငွ(UBI)သည် လက်ေတွ့
ကျသညဴ် ေြခလှမ်ဵပင်ြဖစ်ပါသည်။
၂။ ရင်ဵနှီဵြမစုပ်နမ
ှဳ င။

။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာစွမ်ဵအင်ေအဂျင်စီ (IEA)၏ အကကီဵအကဲြဖစ်သူ

Fatih Birol က
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“ကျွန်ေတာ်တို့ တစ်ဖက်မှာ ကမ္ဘာကကီဵအတွက် စီဵပွာဵေရဵ ြပန်နာလန်ထူလာေအာင်လုပ်ဖို့ အခွငဴ်အေရဵကကီဵရှိေန
သလိုပဲ တစ်ဖက်မှာလည်ဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵေစတဲဴ ရင်ဵနှီဵြမစုပ်နမ
ှဳ ငေတွကို ေလျှာဴချဖို့နဲ့ စွမ်ဵအင်အကူဵ
အေြပာင်ဵကို ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်ေဆာင်ရွက်ဖို့လည်ဵ သိပ်ေကာင်ဵတဲဴအခွငဴ်အလမ်ဵြဖစ်ပါတယ်” ဟုေြပာ ကာဵခဲဴ
သည်။
ထိုသို့စိတ်အာဵထက်သန်စွာ ေဆာင်ရွက်လိုမငမျာဵ၊ ရန်ပုဳေငွမျာဵကို ယခု ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါတိုက်ဖျက်ရန်အတွက်
သာမက အေရဵပါေသာလူမငေရဵရာ ဝန်ေဆာင်မငမျာဵအြပင် ကမ္ဘာကကီဵတွင်လိုအပ်ေနပပီြဖစ်ေသာ စွမ်ဵအင်ဆိုင်ရာ
အေြခခဳအေဆာက်အဦအသစ်တို့အတွက်လည်ဵ

ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵ

အသုဳဵြပုသငဴ်သည်။

ဥပမာအာဵြဖငဴ်

-

ြပန်ြပညဴ်ပမဲစွမ်ဵအင် အကကီဵစာဵထုတ်လုပ်မငစီမဳကိန်ဵမျာဵ၊ ဘက်ထရီအသုဳဵြပု လျှပ်စစ်စွမ်ဵအင်သိုေလှာင်မင အဆငဴ်
ြမစငဴ်တင်ြခင်ဵမျာဵ၊ ဨစေ တဵလျ၏ ကာဗွန်စပ
ု ်ယူမငအဆငဴ်ြမစငဴ်ြခင်ဵ၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို အတိုင်ဵအတာတစ်ခုထိ
တင်ပို့နိုင်ေရဵ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမစငဴ်တင်ြခင်ဵ စသည်တို ြဖစ်ပါသည်။
ြပန်ြပညဴ်ပမဲစွမ်ဵအင်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵနှငဴ် တင်ပို့ရန်အေြခခဳအေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ြခင်ဵအလုပ်တို့ကို အြမန်ဆုဳဵ
စတင်ရန် အလွန်ပင်အေရဵကကီဵလှသည်။ သို့မှသာ လူတို့ လုပ်ငန်ဵခွင်သို့အြမန်ဆုဳဵ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်နင
ို ်ေပလိမဴ်
မည်။ ထို့အြပင် ဤလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍတွင်ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်မညဴ် အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက်လည်ဵ အလုပ်စတင်
သညဴ်အချန်ိ မှစ၍ အလုပ်တည်ပမဲခိုင်မာမငရှိရန်နှငဴ် သမဂ္ဂအခွငဴ်အေရဵမျာဵအြပညဴ်အဝရရှိရန်လည်ဵ လိုအပ်သည်။
လုပ်ငန်ဵခွင်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွာဵမငမရှိေစရန် သက်ဆိုင်ရာသမဂ္ဂမျာဵက အဆငဴ်ဆငဴ်တာဝန်ယူ ေဆာင်
ရွက်ေပဵနိုင်ရန်လည်ဵ ြဖစ်သည်။
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၃။ ပိုင်ဆိုင်မင။

။ ေကာ်ပိုရိတ်

သို့မဟုတ် အစိုဵရအကျုဵငှ
ိ ာရည်ရွယ်ပပီဵ အစိုဵရ၏အြခာဵေသာ ေဆာင်ရွက်မင

မျာဵဆီသို့ ေရာက်ရှိသွာဵမညဴ် အမျာဵပိင
ု ်ရန်ပုဳေငွမျာဵအတွက် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ကာဵ ရှင်ဵလင်ဵေသာ တာဝန်ယူ
မငမျာဵနှငဴ် ပို၍ဒီမိုကေရစီနည်ဵကျကျ ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချမှတ်မငမျာဵ ရှိရေပမည်။ လုပ်ငန်ဵကဏ္ဍအမျုဵအစာဵ
ိ
အလိုက်
အဓိပ္ပာယ် အမျုဵမျ
ိ ုဵသက်
ိ
ေရာက်နင
ို ်သည်။ တစ်ကမ္ဘာလုဳဵရှိလူမျာဵ မှီခိုေနရသညဴ် လူသုဳဵကုန်ပစ္စည်ဵ သို့မဟုတ်
ဝန် ေဆာင်မငမျာဵကဲဴသို့ေသာ မရှိမြဖစ်ကဏ္ဍမျာဵသည် အမျာဵပိင
ု ်ဆိုင်သညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵအေနြဖငဴ် ရပ်တည်သငဴ်ပပီဵ
ေအာက်ပါကဏ္ဍမျာဵရှိ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ကုမ္ပဏီမျာဵ အပါအဝင်ြဖစ်သည် ●

စွမ်ဵအင်

●

ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်မင

●

ကေလဵမျာဵအတွက် ငယ်စဉ်ဘဝပညာေရဵ

●

တယ်လီဖုန်ဵ၊ ေရဒီယို၊ေ ကဵနန်ဵ၊ တီဗီအသုဳဵြပု ဆက်သွယ်ေရဵ

●

ေထာက်ပဳဴပို့ေဆာင်ေရဵ
အမျာဵပိင
ု ်လုပ်ငန်ဵမျာဵသည်လည်ဵ ေခါက်ရဵို ကျုဵေနသညဴ
ိ
် အထက်-ေအာက် စီမဳခန့်ခွဲသညဴ်ပုဳစမ
ဳ ျုဵမဟု
ိ
တ်ဘဲ အ
လုပ်သမာဵမျာဵနှငဴ် customers မျာဵပါဝင်သညဴ် ဒီမိုကေရစီနည်ဵကျ စီမဳအုပ်ချုပ်မငမျုဵြဖစ်
ိ
ရန်လိုအပ်ပါသည်။
အချု့ေသာ
ိ
စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို အမျာဵပိုင်ြဖစ်ေစရန် မသငဴ်ေလျာ်ေသာ်လည်ဵ ထိုလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ
အမျာဵြပည်သူပိုင်ရန်ပုဳေငွ ေပဵအပ်မည်ဆိုပါက ပူဵတွဲဆုဳဵြဖတ်ချက်ချမှတ်မင လုပ်ငန်ဵစဉ်ကို အဆိုပါလုပ်ငန်ဵ
မျာဵ လက်ခဳေစရပါမည်။
အဓိပ္ပာယ်မှာ ဤကပ်ေဘဵအကျပ်အတည်ဵကာလတွင် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ မပပိုလဲေစရန် ရည်သန်၍
လုပ်ငန်ဵဘုတ်အဖွဲ့ဝင်မျာဵအာဵ အမျာဵပိုင်ေငွကိုအသုဳဵြပု၍ ေငွေ ကဵအကူအညီေပဵအပ်ေလဴရှိသည်။ ထို
ေငွေ ကဵအကူအညီရရှိမညဴ် ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ရာထူဵ သုဳဵပုဳတစ်ပုဳကို စီမဳခန့်ခွဲေရဵဝန်ထမ်ဵမဟုတ်သူမျာဵအာဵ
ေပဵအပ်ရပါမည်။ ဤနည်ဵြဖငဴ်အမျာဵပိုင်ေငွကို စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအ ကာဵ ရှယ်ယာြပန်ဝယ်ြခင်ဵ
တွင် အသုဳဵမြပုနိုင်ေစရန်၊ အုပ်ချုပ်ေရဵဆိုင်ရာဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ ြမငဴ်မာဵလှေသာ လစာေပဵရန်အတွက်
အသုဳဵမြပုနိုင်ေစရန် ကာကွယ်ေပဵသကဲဴသို့ လုပ်အာဵခ အခေ ကဵေငွမျာဵေလျှာဴချရန်နှငဴ် လုပ်ငန်ဵခွင်အေြခ
အေနမျာဵေလျှာဴချရန် အမျာဵပိုင်ေငွကို အသုဳဵြပုေနြခင်ဵမှလည်ဵ ကာကွယ်နိုင်မည်ြဖစ်သည်။
အလုပ်သမာဵတို့တွင် သငဴ်ေလျာ်သညဴ်ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵချမှတ်နိုင်စွမ်ဵရှိပပီဵ အမျာဵြပည်သူအကျုဵစီ
ိ ဵပွာဵအ
တွက် အလုပ်ရှင်မျာဵအာဵတာဝန်ယူမင/တာဝန်ခဳမငရှိေစနိုင်လိမဴ်မည်ဟု စည်ဵလုဳဵညီညတ
ွ ်ေသာ အလုပ်သမာဵ
မျာဵသမဂ္ဂ(UWU)အေနြဖငဴ် ယုဳ ကည်ပါသည်။
အမျာဵသိရှိနိုင်ဆုဳဵ ဥပမာတစ်ခုမှာ ယခင်အမျာဵပိုင် အမျုဵသာဵေလေ
ိ
ကာင်ဵလိုင်ဵြဖစ်သညဴ် Qantas ေလ
ေ ကာင်ဵလိုင်ဵအာဵ လုပ်ငန်ဵမပပိုလဲရန်အတွက် ေဒါ်လာသန်ဵေပါင်ဵ ၇၀၀ ေကျာ် ကူညီခဲဴြခင်ဵပင် ြဖစ်သည်။
လူမငလုပ်ငန်ဵေဆာင်တာမျာဵ လည်ပတ်ရန် အေရဵပါပပီဵ ဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာက်မငဆိုင်ရာ စိန်ေခါ်မငမျာဵ ကကုဳေတွ့
ေနရကာ အမျာဵပိင
ု ်လုပ်ငန်ဵအြဖစ် အသွင်မေြပာင်ဵနိုင်သညဴ် သီဵြခာဵလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍမျာဵတွင်မူ အမျာဵပိင
ု ် လုပ်
ငန်ဵမျာဵ အာဵပုဂ္ဂလိကြပုမင မြဖစ်ပွာဵေစရန်နှငဴ် နှစ်ဦဵနှစ်ဖက်ပိုင်ဆိုင်မင ြပန်လည်ြဖစ်ေပါ်လာေစရန် အတွက်သာ
အမျာဵပိင
ု ် ေငွေ ကဵကိုအသုဳဵြပုသငဴ်ပါသည်။
အဆိုပါလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍမျာဵတွင်-

စိုက်ပျုဵေရဵလု
ိ
ပ်ငန်ဵ

၊

စာဵေသာက်ကုန်ြပင်ဆင်ြခင်ဵ/ထုပ်ပိုဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ၊

ဧညဴ်ဝတ်ပျူငှာကကိုဆိုြခင်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် လူမငေရဵရာြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအချု့လည်
ိ
ဵပါဝင်သည်။ ဤသို့
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အမျာဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်သညဴ်ပုဳစသ
ဳ ည် ဨစေ တဵလျ၏ ပမို့ြပသာမကေကျဵလက်ေဒသမျာဵအထိ အနာဂတ်
တွင် ေကာင်ဵကျုဵြဖစ်
ိ
ေပါ်ေစမည်ြဖစ်သည်။ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မငစီဵပွာဵေရဵပုစ
ဳ ဳသည် အေရဵေပါ်အေြခအေနနှငဴ်
အကျပ်အတည်ဵကာလမျာဵကိုလည်ဵ ခဳနင
ို ်စွမ်ဵရှိမည်ြဖစ်ပပီဵ ြပန်လည်ထူေထာင်နိုင်လိမဴ်မည်ြဖစ်သည်။

လိုအပ်

သလိုြပန်လည်ဖွဲ့စည်ဵထူေထာင်မငမျာဵြပုလုပ်ရာတွင်လည်ဵ အေြခခဳအာဵြဖငဴ် လယ်သမာဵမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵမျာဵ၊
ရိုဵရာဓေလဴအရပိုင်ဆိုင်သူမျာဵနှငဴ် စာဵသုဳဵသူမျာဵ၏အကျုဵစီ
ိ ဵပွာဵကို ကိုယ်စာဵြပုသူမျာဵ စသြဖငဴ် သက်ဆိုင်
သူမျာဵ ပါဝင်ရပါမည်။
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ေတာင်ဵဆိုချက်မျာဵ
ယခုအကျပ်အတည်ဵကာလတွင် လူမငနှငဴ်စဵီ ပွာဵေရဵရာစိတ်ချလုဳခခုဳမင မြဖစ်မေနရရှိေရဵ ဨစေ တဵလျဖက်ဒရယ်
အစိုဵရအေနြဖငဴ် တက်ဂကစွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် ကျွန်ုပ်တို့ေတာင်ဵဆိုသည်။
ေေဵကွက်ယုတ္တိြဖစ်သညဴ် အြမတ်အစွနဵ် မျာဵမျာဵရရှိေရဵနှငဴ် မညီမျှေသာခွဲေဝမငမျာဵကို ပယ်ဖျက်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ
ေအာက်ပါေတာင်ဵဆိုချက် ၃ ချက်ကို လိုက်ေလျာေပဵရမည် -

၁။ အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် လုဳခခုဳစိတ်ချေမှု
➢ အေြခခဳဝင်ေငွေပဵအပ်ြခင်ဵ

ကိုဗစ်-၁၉ ေ ကာငဴ်ေငွေ ကဵအရထိခိုက်နစ်နာသူအလုပ်သမာဵမျာဵြဖစ်သညဴ် ဥပမာအာဵြဖငဴ် အိမ်မှအလုပ်လုပ်ရန်
မြဖစ်နင
ို ်သူ၊ အလုပ်အကိုင်ဆုဳဵရငဳဵသူ၊ မကျန်ဵမာသူ သို့မဟုတ် ဝင်ေငွမဲဴသီဵသန့်ေနထိုင်ေနရသူ စေသာ အလုပ်
သမာဵမျာဵအာဵ ရက်သတ္တတစ်ပတ်လျှင် ၇၄၀.၈ ေဒါ်လာ (အနည်ဵဆုဳဵအခေ ကဵေငွ) မြဖစ်မေန ေပဵအပ်ရန်။
အကျုဳဵဝင်သူမျာဵတွင် - အချန်ိ ြပညဴ်အလုပ် မလုပ်သူ အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ ကာလသတ်မှတ်ချက်ြဖငဴ် ြပင်ပမှ ငှာဵ
ရမ်ဵထာဵသညဴ်အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ အလွတ်တန်ဵလုပ်ကိုင်သူမျာဵ၊ ကန်ထရိုက်တာမျာဵ၊

ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်ဵရှိ

အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ အွန်လိုင်ဵပလက်ေဖာင်ဵအသုဳဵြပုအလုပ်သမာဵမျာဵ၊ လိုအပ်ချန်ိ မှသာ ဝန်ေဆာင်မငေပဵသညဴ်
အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ ယာယီအလုပ်သမာဵမျာဵ စသည်တို့လည်ဵ အပါအဝင်ြဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵတို့သည် ဨစေ တဵလျ
နိုင်ငဳသာဵ ဟုတ်သည်ြဖစ်ေစ၊ မဟုတ်သည်ြဖစ်ေစ၊ Visa ရှိသည်ြဖစ်ေစ၊ မရှိသည်ြဖစ်ေစ အကျုဳဵဝင်သည်။
မတ်လ ၂၂ ရက်ေန့တွင်ထုတ်ြပန်ခဲဴသညဴ် အစိုဵရေ ကညာချက်ြဖစ်သညဴ် အလုပ်လက်မဲဴေထာက်ပဳဴေ ကဵေငွကို
နှစ်ဆ တိုဵေပဵမည်ဆိုသညဴ်အချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ကကိုဆိုေသာ်လည်ဵ ကျွန်ုပ်တို့အြမင်တွင်မူ အနည်ဵဆုဳဵအခေ ကဵ
ေငွေပဵအပ်ြခင်ဵသည် ပိုမိုသငဴ်ေလျာ်သညဴ် ကမ်ဵခင်ဵေေဵ ြဖစ်ပါသည်။
 ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မငတိုဵချဲ့ြခင်ဵ
ဨစေ တဵလျနိုင်ငဳအတွင်ဵရှိ Visa ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူအလုပ်သမာဵမျာဵအတွက်သာမက မှတ်ပုဳတင်ထာဵြခင်ဵမရှိ
သညဴ်အလုပ်သမာဵမျာဵအပါအဝင် လူတိုင်ဵလက်လှမ်ဵမှီနင
ို ်သညဴ် ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မငေပဵရန်။
➢

တန်ဵတူ ဖူလုဳေရဵခဳစာဵခွငဴ်ေပဵြခင်ဵ
အနည်ဵဆုဳဵအေနအထာဵြဖငဴ်

လူတိုင်ဵ

အနည်ဵဆုဳဵအခေ ကဵေငွမြဖစ်မေနရရှိေစရန်အတွက်

အလုပ်လက်မဲဴ

ေထာက်ပဳဴေ ကဵနှငဴ် အစိုဵရ၏ Centerlink ဌာနလက်ေအာက်ရှိ ခဳစာဵခွငဴ်မျာဵကို ချက်ချင်ဵတိုဵြမစငဴ်ေပဵရန်။
➢ အခွန်ကင်ဵလွတ်ခွငဴ် ြမစငဴ်တင်သတ်မှတ်ြခင်ဵ

နိုင်ငဳအတွင်ဵရှိ အနိမဴ်ဆုဳဵဝင်ေငွသာရရှိေနသူမျာဵအာဵ ကူညီရန်အတွက် ေလာေလာဆယ်ကာလတွင် ဝင်ေငွကင်ဵ
လွတ်ခွငဴ်ကို ၁၈၂၀၀ ေဒါ်လာအထိသာသတ်မှတ်ထာဵရာမှ ၂၅၀၀၀ ေဒါ်လာအထိ ြမစငဴ်တင်သတ်မှတ်ေပဵရန်။
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➢ ငှာဵရမ်ဵခနှငဴ်ေချဵေငွ ြပန်လည်ေပဵအပ်မငမျာဵကို ေခတ္တရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ

ငှာဵရမ်ဵခနှငဴ်ေချဵေငွြပန်လည်ေပဵအပ်မငေခတ္တရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵကို ချက်ချင်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်။ မတ်လ ၂၀
ရက်ေန့၊ အစိုဵရ၏ေ ကညာချက်ြဖစ်သညဴ် ငှာဵရမ်ဵခနှငဴ်ေချဵေငွြပန်လည်ေပဵအပ်ြခင်ဵမြပုနိုင်သူမျာဵအာဵ

နှင်

ထုတ်မငမှေခတ္တတာဵြမစ်ြခင်ဵကို ကျွန်ုပ်တို့ကကိုဆိုသည်။

၂။ ေေွှေ့ေြပာင်ဵသွာဵလာေနေိုင်လုပ်ကိုင်သူမျာဵအတွက် လုဳခခုဳစိတ်ချေမှု
➢ Visa လွတ်ပငိမ်ဵချမ်ဵသာခွငဴ်

မှတ်ပုဳတင်ထာဵြခင်ဵမရှိသညဴ် ေရွှေ့ေြပာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် Visa လွတ်ပငိမ်ဵချမ်ဵသာခွငဴ် အြပညဴ်အဝေပဵ
အပ်ရန်နှငဴ် ြပည်ထဲေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ Visa ဆိုင်ရာအတင်ဵအကျပ်ေဆာင်ရွက်မငမျာဵ၊ ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵမငမျာဵကို
ရပ်တန့်ရန်။
➢ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳခဳရမင ကာကွယ်တာဵဆီဵြခင်ဵ

ဤကပ်ေဘဵ၏ေနာက်ဆက်တွဲအေနြဖငဴ် ြဖစ်ေပါ်လာမညဴ် တိုင်ဵတစ်ပါဵသာဵကို အေ ကာက်လွန်ဖိနှိပ်သညဴ်
အမျုဵသာဵေရဵအစွ
ိ
န်ဵေရာက်ဝါဒအေပါ် သို့မဟုတ် ေရွှေ့ေြပာင်ဵလူထုအာဵ တိုက်ခိုက်မငမျာဵအေပါ် လုဳဵ၀
သည်ဵခဳြခင်ဵ မြပုရန်။

၃။ လုပ်ငန်ဵလုဳခခုဳစိတ်ချေမှု
➢

ြပန်ြပညဴ်ပမဲစွမ်ဵအင်
ကိုဗစ်-၁၉

တိုက်ဖျက်ေရဵဆိုင်ရာ မည်သညဴ် ရန်ပုဳေငွ/ေဆာင်ရွက်ချက်တွင်မဆို အေရဵပါသညဴ်အစိတ်အပိုင်ဵ

တစ်ရပ်အေနြဖငဴ် ြပန်ြပညဴ်ပမဲစွမ်ဵအင်ထုတ်လုပ်ေရဵနှငဴ်တင်ပို့နိုင်ေရဵအေြခခဳအဆာက်အဦအသစ် ဖွဲ့စည်ဵတည်
ေဆာက်မငကို ထညဴ်သွင်ဵရန်။
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➢ Jအလုပ်အာမခဳချက်

အလုပ်ရှင်မျာဵအာဵလုဳဵအေနြဖငဴ် အလုပ်အာမခဳချက်ေပဵရန် -

ေန့/ညခွဲ၍ အလှညဴ်ကျ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ရန်

မြဖစ်နင
ို ်ခဲဴလျှင်ေတာင်မှ အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ အလုပ်မှယာယီရပ်စဲြခင်ဵကို ခွငဴ်မြပု။

အလှညဴ်ကျတာဝန်ထမ်ဵ

ေဆာင်ရန် ြပန်လည်လိုအပ်လာပါက အလုပ်သမာဵမျာဵ အလုပ်ြပန်ဝင်ရန်။
➢ အ
မမျာဵပိုင်ဆိုင်မင

မရှိမြဖစ်လိုအပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵကဏ္ဍမျာဵကို မပပိုလဲရန် ေငွေ ကဵအကူအညီေပဵြခင်ဵမြပုပါနှငဴ် - ထိုအစာဵ ၎င်ဵ
တိက
ု့ ို အမျာဵပိုင်အြဖစ်ဝယ်ယူပါ။ အမျာဵြပည်သူသုဳဵကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵထုတ်လုပ်မငကို အမျာဵြပည်သူပိုင်ဆိုင်မင
ေအာက်သို့ ေရာက်ရှိေစရန်။
➢ လုပ်ငန်ဵမပပိုလဲရန်အတွက် ေငွေ ကဵအကူအညီေပဵရန် လိုအပ်ချက်မျာဵ

မည်သညဴ်လုပ်ငန်ဵကဏ္ဍမဆို အစိုဵရ၏ ေငွေ ကဵအကူအညီရယူလိုသညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵသည် အလုပ်သမာဵနှငဴ်
ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ ကျငဴ်ဝတ်မျာဵ၊ စဳချန်ိ စဳညဃန်ဵမျာဵကို တင်ဵတင်ဵကျပ်ကျပ် လိုက်နာရန် လိုအပ်သည်။
ေနာက်ဘာေတွဆက်လုပ်ကကမလဲ
ယေန့ေခတ်ြဖစ်ေပါ်ေနသညဴ်

အကျပ်အတည်ဵအေြခြပု

ကျုဵေ
ိ ကာင်ဵဆီေလျာ်မငရှိသညဴ်

ချမ်ဵသာေရဵအရင်ဵရှင်စနစ်ကို

ေြဖရှင်ဵနည်ဵလမ်ဵတစ်ရပ်ထွက်ေပါ်လာရန်

တစ်ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာအေြခခဳဝင်ေငွ (UBI)၊

တိုက်ဖျက်ရန်အတွက်

အေရဵတကကီဵလိုအပ်ေနသည်။

ဒီမက
ို ေရစီနည်ဵကျပိုင်ဆိုင်မင၊ ရင်ဵြမစ်မျာဵခွဲေဝချထာဵမင၊ နည်ဵပညာ

နှငဴ်ေလဴလာေစာငဴ် ကညဴ်ြခင်ဵ စသည်တို့အြပင် အေရဵအကကီဵဆုဳဵအေနြဖငဴ် ရာသီဥတုဆိုင်ရာအကျပ်အတည်ဵကို
ရုန်ဵကန်ေကျာ်ြဖတ်နင
ို ်မညဴ်

ေရရှည်တည်တဳဴေသာအနာဂတ်ဆီသို့ချတက်
ီ
ြခင်ဵ

စေသာကဏ္ဍရပ်မျာဵတွင်

ပါဝါဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာက်မငကို နည်ဵစနစ်တကျြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲနင
ို ်ရန် ေြဖရှင်ဵနည်ဵမျာဵကို ကျွန်ုပ်တို့ စဉ်ဵစာဵ
ေဖာ်ထုတ်ပပီဵ သေဘာတူညီမငရယူရန် လိုအပ်သည်။
အထက်ေဖာ်ြပပါကိစ္စရပ်မျာဵကို

အေလဵအနက်ထာဵစဉ်ဵစာဵေပဵလို ကေသာ

သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်မျာဵစွာရှိြခင်ဵမှာ

ကျွန်ုပ်တို့သမဂ္ဂအတွက် ကဳေကာင်ဵြခင်ဵတစ်ရပ်ြဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီပဳဴပိုဵေပဵရမည်ြဖစ်သည်။
ဥပမာတစ်ခုအေနြဖငဴ် ေအာက်ပါ link တွင် Godfrey အေ ကာင်ဵတင်ြပထာဵပါသည် - ေနာက်ထပ်ကကုဳလာရမညဴ်
အကျပ်အတည်ဵအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အဆင်သငဴ်ြဖစ်ေနရန် အခွငဴ်အေရဵအေြပာင်ဵအလဲမျာဵလိုအပ်ပါသည် - ဥပမာ
အာဵြဖငဴ် အလုပ်သမာဵအာဵလုဳဵတွင် နာမကျန်ဵခွငဴ်ရရှိနုင
ိ ်ေရဵ။
https://overland.org.au/2020/03/why-we-need-two-weeks-special-leave-in-the-fight-againstcoronavirus/
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