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ပံု (၁၅)  ကုမၸဏီအရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးအလုိက္ အလုပ္ႏုတ္ထြက္မႈမ်ား 20

ပံု (၁၆)  ဆက္လက္လည္ပတ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔၏ အလုပ္ခန္႔ထားမႈက 21
 အလုပ္အကိုင္ အသားတင္ ဖန္တီးေပးႏုိင္ျခင္းတြင္ က႑အလိုက္ ပါ၀င္ျခင္း

စကားခ်ပ္ ၃ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပို႔ကုန္မဟုတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မည္သည္က အလုပ္သမားမ်ားကို 22
 ပိုမိုကာကြယ္ေပးႏိုင္သနည္း။

ပံု (၁၇)  အလုပ္ရွင္မ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈအတတ္ပညာကြာဟခ်က္ 24
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အက်ဥ္းခ် ံဳးထားေသာ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ အတိုေကာက္မ်ား
GOM  Government of Myanmar 
GVC  Global Value Chains 
ICT  Information and Communications Technology 
IHLCA  Integrated Household Living Conditions Assessment 
ILO  International Labor Organization 
MPLCS  Myanmar Poverty and Living Conditions Survey 
NESP  National Education Strategic Policy 
REER  Real Effective Exchange Rate 
SEZ  Special Economic Zone 
SME  Small and Medium Enterprises 
TVET  Technical Vocational Education and Training 
WDI  World Development Indicators 

ေငြေၾကးညီမွ်ျခင္း ႏႈန္းထားမ်ား

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းအရ)
ေငြေၾကးယူနစ္ = ျမန္မာက်ပ္ (MMK)
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ  = ျမန္မာေငြ ၁၃၆၈.၅၀ က်ပ္

ဒုတိယ ဥကၠ႒  Victoria Kwakwa
ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Michal Rutkowski
မန္ေနဂ်ာ   Jehan Arulpragasam
စီမံကိန္း ေခါင္းေဆာင္ Wendy Cunnigham and Rafael Munoz 
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ျမန္မာျပည္၏ အလုပ္အကိုင္မ်ား
OVERVIEW
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အလုပ္ၾကိဳးစားလုပ္ကုိင္ၾကသူမ်ား၏ တုိင္းျပည္ ျဖစ္သည္။  ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံအတြင္း အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၂၄ သန္း ရွိၿပီး ၎တို႔တြင္ ေငြေၾကးျဖင့္ လုပ္အားခ 
ရသည့ ္လပုင္န္းမ်ား သို႕မဟတ္ု ေငြေၾကးမဟတု္ေသာ္လည္း တျခား ပုစံတံစန္ည္းနည္းျဖင့ ္
လုပ္အားခရသည့္လပု္ငန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ခဲ့သည့္ 
ျမနမ္ာႏိုင္င္၏ံ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း၏  ေနာက္ကြယ္တြင ္ ထုိ အလပုအ္ကိငုမ္်ားသည ္
အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္သည္။ ထိုအလုပ္အကိုင္မ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး 
သည့္ မိသားစုမ်ားအပါအ၀င္ မိသားစုအမ်ားအျပားအတြက္ အဓိက၀င္ေငြရရွိသည့္ 
ရင္းျမစ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႕ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ မွီတင္းေနထုိင္လ်က္ရွိသည့္ 
တိငု္းျပညတ္ြင ္လမူ်ဳိးဘာသာ စုလံငစ္ြာ ေတြ ႔ဆံုကာ ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ႏိငုသ္ည့ ္အခြင့ ္
အလမ္းမ်ားလည္း ရရွိေစၿပီး လူမူေပါင္းစည္းေရးကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀မ်ား တုိးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ 
စီးပြားေရး ပိမုိ ုတုိးတက္လာေစရနအ္တြက္ အရညအ္ေသြးျမင့မ္ားၿပီး၊ ျပညသူ္ျပညသ္ား 
အားလံုးႏွင့္ လႊမ္းျခဳံလက္လွမ္းမီေစသည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား လုိအပ္ပါသည္။ ျမန္မာ 
ႏိငုင္နံငွ့ ္အေျခအေနခ်င္း အလွမ္းမကြာသည့ ္ႏိငုင္မံ်ားႏငွ့ ္ႏိႈင္းယဥွလွ္်င ္အမနွတ္ကယ္ 
တြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္မႈႏႈန္းျမင့္မားသည္ဟု ေျပာႏုိင္ေသာ္လည္း အလုပ္အကိုင္မ်ား၏ 
အရည္အေသြးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ 
သမားမ်ား၏ဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေရးကိုလည္းေကာင္း အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္သည့္ 
အေနအထား မရွိေသးေပ။  ျမနမ္ာႏုငိင္ရံွ ိအလုပအ္ကုိငမ္်ား၏ ၉၀ ရာခုငိ္ႏႈန္းေက်ာ္သည ္
စိကုပ္်ဳိးေရး၊ အိမတ္ြင္းစီးပြားေရးလပုင္န္းႏငွ့ ္လပုင္န္းအေသးစားမ်ားစသည့ ္က႑မ်ားရွ ိ
ကုန္ထုတ္စြမ္းအားနိမ့္ပါးၿပီး လစာနည္းေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ား ျဖစ္သည္ကုိ ေတြ ႔ရ 
သည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑မ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ ကုန္ထုတ္ 
စြမ္းအားသည္ ေဒသတြင္း အလားတူႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ နိမ့္က်ေနေသးသည္။ 
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိုလည္း အလြတ္သေဘာခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ အလုပ္ 
စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္သာ အမ်ားစု စီမံေနၾကၿပီး ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားေသာ 
လူမႈအာမခံ (က်န္းမာေရးအာမခံ၊ ပင္စင္)မ်ားကုိ လုပ္ငန္းခြင္မွ တဆင့္ ရရိွႏုိင္ေသာ 
ဦးေရမွာလည္း စုုစုေပါင္း လုပ္သားအင္အား၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္နည္းေနေသးသည္။
အလုပ္သမားမ်ား၏ သုံးပုံတစ္ပုံက တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အလုပ္တစ္ခုထက္မက လုပ္ကုိင္ 
ေနၿပီး ရာသီေပၚ အလုပ္ေျပာင္းလဲမႈႏႈန္း ျမင့္မားသကဲ့သို႔ လုပ္သားအင္အားစုအတြက္ 
အလပုမ္လုံေလာက္ျခင္းႏငွ့ ္လိအုပသ္ညထ္က္  ပိမုိအုသုံးခ်ေနျခင္းတုိ႔ သသိာထငရ္ွားစြာ 
ရိွေနသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ဘ၀ႏွင့္ ပတ္သက္လာပါကလည္း အတိုင္းအတာတစ္ခု 
အထိ ခန္႔မွန္းမရႏုိင္ေသးသည့္ အေနအထားျဖစ္ေနေပသည္။ အလုပ္ သမားအမ်ားစုမွာ 
အနည္းဆုံးလပုခ္လစာ သတမ္တွခ္်ကန္ီးပါးသာ ၀င္ေငြရရွိေနၿပီး ကြၽမ္းက်ငမ္ႈပိုျမင့သ္ည့ ္
အလုပ္အကုိင္မ်ားတြင္ အာမခံေၾကးအနည္းငယ္ကုိပါရရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
ေက်းလက္ေနျပညသူ္မ်ား၊ ပညာနမိ့ပ္ါးသူမ်ားႏငွ့ ္ပဋပိကၡဒဏခ္ံေဒသမ်ားတြင ္ေနထုိင ္
ၾကသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ ပို၍ပင္ နည္းပါးလ်က္ ရွိသည္။

စီးပြားေရးတုိးတက္ႀကီးပြားမႈႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ရရွိမႈတုိ႔အတြက္ အခက္အခဲ အဟန္႔ 
အတားျဖစ္ေစသည့္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားကုိ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ကုိင္စြဲလာခဲ့ၿပီး ေနာက္ 
တခံါးပတိစ္ီးပြားေရးပံစုမံ ွစတင႐္နု္းထြက္ ခဲရ့ာ ျမနမ္ာႏုငိင္သံည ္အ့ၾံသစရာရလဒမ္်ားကုိ 
ရရိွလာခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ ျပည့လ္ြန္ႏစွမ္်ားႏငွ့ ္၂၀၁၀ ျပည့္ႏစွ ္အၾကား စီးပြားေရးခ်ဳပကုိ္ငမ္ႈ 
အဆင့အ္မ်ဳိးမ်ိဳးျဖင့ ္၀ယ္လိအုားကိ ုထနိ္းခ်ဳပခ္ဲ့ျခင္းေၾကာင့ ္လိအုပသ္ည့ ္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွမံႈႏငွ့ ္
အလုပ္အကုိင္ မလုံေလာက္မႈတုိ႔ကုိ သိသိသာသာေတြ ႔ၾကံဳခဲ့ရသည္။ (ပုံ ၁) ၂၀၁၀ 
ခုႏစွမ္စွ၍ ျမနမ္ာႏုငိင္သံည ္ေငြလလဲယ္ွမႈႏႈန္းထားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပထ္ားမႈကုိ အျပည့အ္၀ 
ဖ်က္ခ် ထားခဲ့ၿပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကဲ့သို႔ အဓိကကြန္ရက္ခ်ိတ္
ဆက္ေသာလုပ္ငန္းက႑မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သြင္းကုန္လုိင္စင္မ်ား ေလ်ာ့ခ်လိုက္ 
ျခင္းျဖင့္ ပုဂၢလိကသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ (ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကဲ့သို႔) စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အားေပး 
အားေျမႇာက္ျပဳရန္ႏငွ့ ္ႏုငိင္တံကာကုနသ္ြယမ္ႈမ်ားႏငွ့ ္ႏိငုင္ံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈမ်ား ျမနမ္ာ 
ႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္ေရး လမ္းဖြင့္ေပးႏိုင္ရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလ်က္လည္း ရွိေပသည္။
ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္ကုန္ (ဂ်ီဒီပီ) ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအပါအ၀င္ ရင္းႏွီး 

အလုပ္အကုိင္ဆုိသည္မွာ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ရွိသည္။ 
အ႐ိုးရွင္းဆံုးေျပာရလွ်င္ ပံုမွန္၀င္ေငြ (ေငြသား 
ျဖစ္ေစ အလားတူ ပံုစံျဖစ္ေစ) ရရွိေနသည့္ 
မည္သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ကုိမဆုိ အလုပ္အကုိင္ 
ဟု ေခၚဆုိသည္။ ယင္းသည္ အ႐ိုးရွင္းဆံုးပံုစံ 
အျဖစ္ ပုံမွန္လစာတစ္ခု ရရိွသည့္ အခ်ိန္ျပည့္ 
လႈပရ္ွားမႈတစခ္ ုျဖစ္ႏိငုသ္ကဲသ့ို႔ မသိားစအုလုကိ ္
ရာသီအလုိက္ ပံုစံေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ေနသည့္ 
လႈပ္ရွားမႈ အစုအေ၀းကဲ့သို႔ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ပံုစံ 
လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

အလုပ္အကိုင္ ေပါမ်ားျခင္း
အထက္ပါအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ အလုပ္ 
အကိုင္ေပါမ်ားျခင္းဟူသည္ အလုပ္အကို္င္ရွိ 
သည္ဟု အခုိင္အမာ ေျပာဆုိႏုိင္ေသာ လူဦးေရ 
ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းကို ဆုိလိုသည္။

အလုပ္အကိုင္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ျခင္း 
လုပ္ခလစာ၊ အလုပ္သမားကုန္ထုတ္စြမ္းအား၊ 
ေဘးကင္းၿပီး သာယာေသာ အလပုပ္တ္၀န္းက်င၊္ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တုိး 
တက္ႏုိင္မႈအခြင့္အလမ္းစသည့္ အေနအထား 
မ်ားတြင္ အလုပ္အကုိင္မ်ား၏  အရည္အေသြး 
ေျပာင္းလဲလာျခင္းျဖစ္သည္။

လူတိုင္းအတြက္ အက်ံဳး၀င္ေသာ 
အလုပ္အကိုင္မ်ား
အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အသက္အရြယ္ရွိသူ 
လူတုိင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ္လည္း က်ားမ 
ျဖစတ္ညမ္ႈ၊ တည္ေနရာႏငွ့ ္လမူ်ိဳးအလုိက္စသည့ ္
အခ်က္မ်ားေပၚမူတည္ၿပီး အခြင့္အလမ္းရရွိမႈမွာ 
ကြာျခားသည္။ လူတိုင္း အက်ံဳး၀င္ေစေသာ 
အလုပ္အကုိင္မ်ား မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုသည္ 
ယင္းသို႔ေသာ အုပ္စုအသီးသီး၏ အလုပ္အကိုင္ 
အေျခအေနကို  ပိုမိုတုိးတက္ရန္ လိုအပ္ေန 
ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္သည္။ 

အလုပ္အကိုင္ဆုိသည္မွာ
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ျမန္မာ့ အမွန္တကယ္ ဂ်ီဒီပီတုိးႏႈန္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းအငယ္အတြင္းတြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားထက္ လွ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာခဲ့ျခင္း …

ကိုးကား။ ။ WDI၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ။

… ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းႏွင့္ တန္းတူညီလာျခင္း

ကိုးကား ။ ။ WDI၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ။
မွတ္ခ်က္။ ။ ႏွစ္ ဆုိသည္မွာ ငါးႏွစ္ကာလ၏ ကနဦးကာလကို ရည္ညႊန္းသည္။
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အမွန္တကယ္ ဂ်ီဒီပီတုိးႏႈန္း၊ ၂၀၁၀-၂၀၁၅၊ ႏွစ္အလုိက္ %ပံု ၁

ပွ်မ္းမွ် အမွန္တကယ္ဂ်ီဒီပီ တိုးႏႈန္း၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ၅ ႏွစ္ (%)ပံု ၂
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ႏစွ ္၅၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း အေရွ႕ေတာငအ္ာရတွြင ္အငတုိ္က္အားတိုက္ အရွဆိံုးေသာ  စီးပြားေရးစနစတ္စခ္မု ွပတ္ိဆုိ႔မႈအမ်ားဆုံး စီးပြားေရး 
စနစတ္စခ္သုို႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ကူးေျပာင္းသြားခဲသ့ည။္ ဒတိုယ ကမာၻစစဒ္ဏမ္ ွ႐နု္းထလာခဲၿ့ပီး လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေနာက္ မၾကာမ ီ
ျမင့္မားေသာ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ား တုိးတက္ထြန္းကားလာမႈကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေစသည့္ မူ၀ါဒ 
မ်ားအား အစိုးရက စတင္ က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး သာမက ပုဂၢလိကက႑လႈပ္ရွားမႈမ်ား (ဥပမာ ကုန္သြယ္ခြင့္လုိင္စင္၊ 
ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ)၊ သြင္းကုန္အစားထုိးျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ကာ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ၿပီး အခြင့္အေရးမ်ား ရယူသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းတို႔ကို ႏုိင္ငံေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။ 
၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းကာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ႏိုင္ငံပိုင္ ေျပာင္းလဲၿပီး ျပင္ပေစ်းကြက္ကုိလည္း ပိတ္ဆုိ႔၍လည္း 
ေကာင္း၊ ဆကလ္က္ၿပီး ႏိငုင္ံေရးအရ ပတသ္က္မႈရွသူိ အခြင့ထူ္းခ ံအသုုိင္းအ၀န္း က်ဥ္းက်ဥ္းကသာ တြင္းထြက္ သယံဇာတ ရင္းျမစတူ္းေဖာ္သည့ ္
လုပင္န္းမ်ားႏငွ့ ္ကနုထု္တ္လပုမ္ႈ၏ အဓကိအပိငု္းမ်ားကိ ုျမဲျမဲျမံျမ ံထိန္းခ်ဳပထ္ားျခင္းတုိ႔ျဖင့လ္ည္းေကာင္း စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားကုိ တင္းက်ပစ္ြာ 
ကန္႔သတ္ထားခဲ့သည္။ ေခတ္မီ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး အခန္းက႑၏ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာလည္း ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ လည္း 
အစိုးရက လက္၀ါးႀကီးအပုထ္ားေသာ စီးပြားေရးစနစ္ႏငွ့ ္အလမွ္းကြာေ၀းသည့ ္အေသးစားကုနသ္ြယ္ျခင္း၊ လယ္ယာလုပင္န္း လုပကုိ္င္ျခင္းျဖင့ ္
လည္းေကာင္း၊ အျခား အရပ္ေဒသမ်ားသို႕ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အသက္ကို ရွင္သန္ေအာင္ ေမြးျမဴခဲ့ၾကရသည္။ 

ရရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ မူတည္ကာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတုိ႔မည္သို႕ အတူတကြ 
ေျပာင္းလဲေၾကာင္း တုိင္းတာမႈတစ္ရပ္အရ ၁၉၉၀ ႏွင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအထိ အလုပ္အကုိင္ ဖြ႕ၿံဖိဳးမႈမွာ က်ဆင္းေနေၾကာင္း ေတြ ႔ရိွရသည္။ 
၁၉၉၁ မွ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ အတြင္း ပွ်မ္းမွ် အားျဖင့္ ထုတ္ကုန္ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္မႈပါက အလုပ္အကုိင္ တုိးတက္မႈ ၀.၃၅ မွ ၀ .၃၆ ရိွခဲ့ေသာ္လည္း 
၁၉၉၉ မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ကာလအတြင္းမွာမူ ၀.၂၁ သို႕ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ 

စကားခ်ပ္ (၁) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ေရႊေခတ္ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
အင္အားခ်ိနဲ႕လာသည္။ 

ျမႇဳပ္ႏွမံႈမ်ားမွာလည္္း ၂၀၁၀ မ ွ၂၀၁၅ ခုႏစွအ္ၾကာ ႏစွစ္ဥ ္၇ ဒသမ ၃ ရာခိငု္ႏႈန္းႏငွ့ ္၁၉ ဒသမ ၆ ရာခိငု္ႏႈန္းအထိအသီးသီး စတငတ္ုိးပြားလာေနၿပီျဖစသ္ကဲသုိ့႔ 
မွတ္ပံုတင္ၿပီးေသာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားမွာလည္း လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္ကာလႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ႏွစ္ဆနီးပါးတုိးလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ (ပံု ၁) ယင္းကဲ့သုိ႔ 
အားက်ေလာက္စရာ စီးပြားေရးဖြ ံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမွာ မၾကာေသးမကီာလအတြင္း လြတ္လပ္ေရး ျဖစစ္ဥကုိ္ ေတြ ႔ၾကံဳခဲရ့သည့ ္ႏုငိင္မံ်ားတြင ္ျဖစ္ေပၚခဲသ့ည့ ္
ပံုစံအတိုင္း ထပ္တူၾကေနသည္ကို ေတြ ႔ရသည္။ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ စက္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑မ်ားသို႔ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားေနခဲ့ … 

ကိုးကား။ ။ WDI၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ။
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စက္မႈ (%)စိုက္ပ်ဳိးေရး (%) ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စသျဖင့္ (%) 

ဂ်ီဒီပီတြင္ စက္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑မ်ား၏ ပါ၀င္မႈအခ်ိဳးအစား၊ ရာခိုင္ႏႈန္းပံု ၃



®mn\ma®pv\f Anagt\ Alup\Akuic\m¥a;' eKt\qs\S^qui≥ Overview8

ခန္႔ထားႏိုင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ ပါဝင္မႈအခ်ိဳးအစား၊ ရာခိုင္ႏႈန္း (%)

သို႔ေသာ္ က႑အလုိက္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားႏုိင္မႈမွာ က်ယ္ျပန္႔စြာ မေျပာင္းမလဲက်န္ရွိ …

ကိုးကား။ ။ IHLCA (၂၀၀၄/၀၅၊ ၂၀၀၉/၁၀)၊ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာစာရင္း (၂၀၁၄)
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ပံု ၄

အေရွ႕အာရွႏိငုင္အံခ်ဳိ႕တြင ္ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈမ်ား ေနာကပ္ိငု္းကာလ စီးပြားေရးတုိးတကမ္ႈႏႈန္းအေပၚ အဓကိ ေမာင္းႏငွ ္
ၾကသည့္ အရာမ်ား (%) 

ကိုးကား။ ။ Solow ပံုစံအေပၚအေျခခံကာ ၀န္ထမ္းအင္အားကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္။
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အလုပ္သမားမတည္ကုန္ပစၥည္း အလုပ္သမားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လူ႔အရင္းအျမစ္ စြမ္းအားစု စုစုေပါင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းရည္ 

ပံု ၅
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1 သီးသန္႔မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည့္ေနရာမ်ားမွ အပ ယခု အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ အတူယွဥ္တြဲထားေသာ မူ၀ါဒ 
မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံထားျခင္း 

စီးပြားေရးတည္ေဆာက္ပုံ ေျပာင္းလဲလာမႈမွာ ျမန္ဆန္ေသာ္လည္း အလုပ္အကိုင္မ်ား၏ အေျခအေနမွာမူ သိသာစြာ ေျပာင္းလဲလာျခင္း မရွိေပ။ ၂၀၀၀ 
မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္ကုန္ (GDP) တြင္ အခ်ဳိးက်ပါ၀င္မႈမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑သည္  ၅၂ မွ ၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔က်ဆင္းခဲ့ေသာ္
လည္း ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ ၁၁ မွ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသုိ႕ လည္းေကာင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၃၃ မွ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသုိ႔လည္းေကာင္း 
အသီးသီး ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ က႑အလိုက္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈတြင္ အေျပာင္းအလဲမရွိဘဲ ရပ္တန္႕ေနသည္ကို ေတြ ႔ရွိရသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ 
၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ စက္မႈက႑တြင္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ျဖစ္သည္။ (ပံု ၃ ႏွင့္ ၄) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား တုိးျမင့္မႈႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ စုပံုလာမႈ တို႔ကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးက႑မ်ား၏ စုစုေပါင္းကုန္
ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးမွာလည္း၂၀၁၀/၁၁ ႏွင့္ ၂၀၁၅/၁၆ ခုႏွစ္မ်ားအၾကား ျမန္မာ့စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ၏ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးရွိၿပီး ေငြလံုးေငြရင္း စုပံုလာမႈ 
က ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယေနရာတြင္ရွိေနျခင္းကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ပုံ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ 
ကမာၻ႕စီးပြားေရးတြင္ ပိုမိုေပါင္းစည္းပါ၀င္လာႏုိင္မႈတို႔ကို ေတြ ႔ျမင္ႏိုင္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ဂ်ီဒီပီတိုးပြားမႈတြင္ လုပ္သားအင္အား 
(အလုပ္သမား ဦးေရ)က ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ထည့္၀င္ႏုိင္သည့္အတြက္ ဤမွ်ေလာက္ ႀကီးမားသည့္အခန္းက႑မဟုတ္ေပ။ စက္မႈက႑ႏွင့္ 
၀န္ေဆာငမ္ႈက႑မ်ားရွ ိက႑တြင္း ကုနထ္တ္ုလုပမ္ႈတုိးပြားေစသည့ ္လုပင္န္းစဥမ္်ား (အလုပအ္ကုိင ္အရညအ္ေသြးတိုးျမႇင့္ျခင္း) ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင ္
လာမႈေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအားသည္လည္း တုိးတက္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ကမ္ေဘာဒီးယားႏုိင္ငံတို႔ 
အပါအ၀င္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရး ေျဖေလ်ာ့ေပးသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အသီးသီးေဖာ္ေဆာင္ၾကသည့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္လည္း 
ယင္းကဲ့သို႔အလားတူ အဆင့္တြင္ ျမင္ေတြ ႔ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ (ပံု ၅)

က႑အလိုက္ အလုပ္အကုိင္ခြဲေ၀မႈတြင္ ေနာက္ေကာက္က်ခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္အကုိင္ေဖာ္ထုတ္မႈႏွင့္ ၀င္ေငြမ်ား ျမင့္မားတုိးတက္လာျခင္းက 
ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။  ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၀၄/၅ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ၏ ၄၈ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းထိရွိခဲ့ရာမွ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀င္ေငြရရွိမႈ ျမင့္မားလာခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသုိ႔ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ပထ၀အီေန အထားအရ လအူေရာကအ္ေပါက္နည္းၿပီး တသီးတသန္႔ျဖစ္ေနေသာေနရာမ်ား အထူးသျဖင့ ္ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင ္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းမွာ 
ျမင့္မား လ်က္ရွိသည့္အတြက္ ေနရာေဒသေပၚမူတည္ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း ကြာျခားခ်က္မွာလည္း သိသာထင္ရွားလ်က္ ရွိေနေပသည္။ အကယ္၍ 
ေျပာင္းျပန္အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့ပါက ဆင္းရဲသည္ဟု မေခၚဆုိႏုိင္ေသာ မိသားစုမ်ားအနက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ဥ္းကို 
ေက်ာ္႐ံုသာရွိေသာ မိသားစုမ်ားမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ဥ္းေအာက္သို႔ ျပန္လည္က်ဆင္းသြားႏုိင္သည့္ အလားအလာရွိေနေပသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ 
ေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္းမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တိုးတက္လာသည္ဟု ဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း အေရွ႕အာရွေဒသအတြင္းတြင္မႈ ေနာက္ေကာက္က်ေနဆဲ 
ပင္ျဖစ္သည္။

အလပုအ္ကုိငဖ္နတီ္းေပးႏုငိ္ျခင္းအေပၚ သက္ေရာကမ္ႈရွိေသာ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈကုိ မၾကာေသးမကီ ေဖာ္ေဆာငရ္ာတြင ္ဌာနဆုိငရ္ာ အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
မ၀ူါဒမ်ားႏငွ့ ္စမီခံ်က္မ်ားကိ ုေျပာင္းလဲႏိငုရ္န ္ႏိႈင္းႏိႈင္းခ်နိခ္်နိ္ျဖင့ ္အားထုတ္ရန ္လုိအပသ္ည။္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္း ေကာင္းမြနလ္ာျခင္းႏငွ့ ္ပဂုၢလိက 
စီးပြားေရးက႑ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕လာေသာ္လည္း ၂၄ သန္းေသာ လုပ္သားထုအတြက္မူ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္သာလွ်င္ ရွိသည္။ စီးပြားေရး 
တိုးတကမ္ႈႏငွ့ ္ပဂုၢလကိ က႑ဖြ႔ၿံဖိဳးတုိးတက္မႈ မ်ားမွာ ျမနမ္ာႏုငိင္၌ံ အလုပအ္ကုိငမ္်ား ဖနတီ္းေရးအတြက္ လုိအပသ္ညမ္နွ္ေသာလ္ည္း ယင္းတုိ႔မွ်ျဖင့သ္ာ 
မလံုေလာက္ႏုိင္ဟူသည့္ အယူအဆကို စြဲကိုင္ကာ ယခုသုံးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္တကြ အတူတြဲဖက္ထားေသာ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ျပဳစု 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး၏ က႑ေပါင္းစံုတြင္ အလုပ္အကုိင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ က႑အလုိက္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ မူ၀ါဒမ်ားကုိ 
ျဖည့္စြက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဦးတည္ေရးဆြဲထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ား လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရးဖြ ံ႔ၿဖိဳးတုိးတကမ္ႈတစခ္တုည္းကုိသာ ဗဟုိျပဳကာ ေရးဆြထဲားသည့ ္မဟာဗ်ဴဟာမ ွေပၚထြက္လာႏိငု ္သည့ ္ရလဒကုိ္ေက်ာ္လြန၍္ ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္
ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ား တုိးပြားေပၚထြက္လာေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္မည့္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ ယခုသုံးသပ္ခ်က္ အစီအရင္ခံစာတြင္ 
တင္ျပထားသည္။ တႏိငုတ္ပိငု ္စိက္ုပ်ိဳးေမြးျမဴေရး၊ စိက္ုပ်ဳိးေရးက႑ အလုပသ္မားငွားရမ္းျခင္း၊ အမိတ္ြင္း စက္မႈလက္မႈလုပင္န္းမ်ား၊ စိက္ုပ်ဳိးေမြးျမဴေရး 
မဟတ္ုေသာ ပဂုၢလိကက႑ႏငွ့ ္ျမနမ္ာႏုငိင္ံျပငပ္မ ွအလုပအ္ကိငုမ္်ားအပါအ၀င ္က႑ေပါင္းစံကုိုသာမက ေမခ႐ိစုီးပြားေရးမ၀ူါဒမ်ားႏငွ့ ္လုပသ္ားအငအ္ား 
တုိ႔ကုိပါ ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး ဤအစီရင္ခံစာကုိ ေရးသားတင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ မူ၀ါဒမွတ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း က်ယ္ျပန္႔လွေသာ အဆုိပါက႑မ်ားအၾကား 
အလုပအ္ကိငုမ္်ား တညရ္ွိေနေသာပံစုကံိ ုအေသးစတ္ိေလ့လာကာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ စီးပြားေရးအသြင္ေျပာင္းလမဲႈ ျဖစစ္ဥတ္ြင ္ပိမုိုေကာင္းမြန္ေသာ 
အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ယင္းအလုပ္အကုိင္မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည့္ လုပ္သားအင္အားကုိ ရွာေဖြျခင္းသာမက 
လက္ရွိအလုပ္အကိုင္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ၿပီး အတူယွဥ္တြဲလ်က္ရွိသည့္ အကန္႔အသတ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ ယင္းအကန္႔အသတ္မ်ားကို 
ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည့္ဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ေရး အဆိုျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အလုပ္အကိုင္က႑အလိုက္ သီးသန္႔သံုးသပ္ေ၀ဖန္ခ်က္ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အဓိကဦးစားေပးမူ၀ါဒမ်ားဆီ ဦးတည္ေဖာ္ေဆာင္ထားသည့္မူ၀ါဒတုိ႔ကုိ ဤသုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာက တစ္စုတစ္စည္းတည္း 
တင္ျပထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။1 
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Employee
9,452,864

39%

Private
1,692,461

7%

Private
2,549,962

11%

Non Ag Employee****
5,522,216

23%

# of Employee ≤10
2,602,860

11%

Non-Farm HH Enterprise
6,152,019

26%

Family Farming
8,511,411

35%

Goverment
842,816

3%

Agricultural Labor***

3,930,648
16%

# of Employee >10
2,633,245

11%

Working*

24,116,294
100%

International**
2.8 million

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္အကို္င္မ်ား (၂၀၁၅ ခုႏွစ္)ပံု ၆

မွတ္ခ်က္။ ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအထိ ကာလအတြင္း အဓိက အလုပ္အကိုင္မ်ား၊  တၿပိဳင္နက္တည္း အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ကိုင္ျခင္းကို ထည့္သြင္းမထားေပ။ 
*ယမန္ႏွစ္က အလုပ္ခန္႔ထားခံရသူ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္မ်ားအား အေျချပဳထားၿပီး ယာယီအလုပ္ပ်က္ကြက္သူမ်ား (၃၆၇,၂၀၀ ဦး) အား ခ်န္လွပ္ထားသည္။** ႏိုင္ငံတကာဆုိသည္မွာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ကို္င္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေရြ႕ေျပာင္း လုပ္သား ဦးေရမွာ ခန္႔မွန္းေျခ ၂ ဒသမ ၈ သန္းဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသူ အေရအတြက္ကို 
ေဖာ္ထုတ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရခဲ့ေပ။ *** စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမားဆုိသည္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ လုပ္ခလစာျဖင့္ လုပ္ကုိင္သူ အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္သည္။ **** ‘စိုက္ပ်ဳိးေရး မလုပ္ေသာ 
အလုပ္သမားမ်ား’ ဆိုသည္မွာ စက္မႈလက္မႈ သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္ အလားတူအခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမားဦးေရ ၂၈၆,၀၀၀ လုပ္ကိုင္ ေနခဲ့ေသာ္လည္း 
လြန္ခဲ့သည့္ ၇ရက္အတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ကုမၸဏီအရြယ္အစားကို မသိရေပ။
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ယေန႔ေခတ္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ယေန႔ေခတ္ အလုပ္အကိုင္မ်ားမွာ  မည္သို႔ပံုစံရွိသနည္း။
အလပုသ္မားဦးေရ၏ သံုးပံ ုတစပ္ံ ုျဖစသ္ည့ ္လူဦးေရ စစုုေပါင္း ၈ သန္းေက်ာ္သည ္မသိားစတုစ္ႏုငိတ္စပ္ိငု ္စိက္ုပ်ိဳးေမြးျမဴျခင္းလုပင္န္းကုိ လပုကုိ္ငလ္်က ္
အျခားေသာ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း (၃ ဒသမ ၉ သန္း)ေသာ အလုပ္သမားဦးေရကို စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ခန္႔ထားသည္ကို ေတြ ႔ရသည္။  အိမ္တြင္းစီးပြားေရး 
လပု္ငန္းတစ္ခုကုိ ပိုင္ဆုိင္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ လူဦးေရမွာ ၆ ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္သည္ကုိ ေတြ ႔ရသည္။ ထုိလူဦးေရ၏ သုံးပံုတစ္ပံုမွာ မိသားစုတႏိုင္တပုိင္ 
စိကုပ္်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပင္န္းေသာလ္ည္းေကာင္း စိက္ုပ်ိဳးေမြးျမဴေရးမဟုတ္သည့ ္အိမတ္ြင္းစီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားေသာလ္ည္းေကာင္း လုပကုိ္င္ေနၾကၿပီး 
လုပ္ခလခရရိွသူမ်ားမဟုတ္ေပ။ ထုိ႔အျပင္ ေနာက္ထပ္ ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္း (၂ ဒသမ ၆ သန္း)မွာလည္း စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး သုိ႔မဟုတ္ အိမ္တြင္းစီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းဟူေသာ အမ်ိဳးအစားတြင္ ထည့သ္ြင္းသတ္မတ္ွထားျခင္းမရွသိည့္ လုပင္န္းခြငမ္်ားႏွင့ ္အလုပ္သမား ၁၀ ဦးေအာက္သာ ခန္႔ထားေသာ လုပင္န္း 
ခြငမ္်ားဟ ုအဓပိၸာယ္ဖြင့ဆ္ိထုားသည့ ္က႑အလုိက ္အလြတ္သေဘာ လုပခ္သာရရွသိည့ ္အလုပအ္ကုိငမ္်ားကုိ လုပကုိ္င္ေနၾကသည။္ ၇ ရာခိငု္ႏႈန္းေသာ 
အလုပ္အကိုင္မ်ားကသာ ပိုၿပီး စနစ္တက်ရွိသည့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ (ပံု ၆)။ အျခားေသာ ၂ ဒသမ ၈ သန္းခန္႔ထိရွိႏုိင္သည့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ကို ေတြ ႔ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္ကုိင္မ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အမွီျပဳေနၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၏ တည္ၿငိမ္မႈမရွိသည့္ သဘာ၀၏ဒဏ္ကို ခံစားရသည္။   
အလုပ္သမားအင္အားစုစုေပါင္း၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က စိုက္ပ်ဳိးေရးကို ၎တို႔ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ကိုင္ေသာ အဓိက အလုပ္ 
အကုိင္ဟု ၎တုိ႔ဘာသာသတ္မွတ္ေသာ္လည္း ေက်းလက္အလုပ္သမားအေရအတြက္၏ ထက္၀က္ေက်ာ္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမွာ တစ္ႏွစ္ 
ပတ္လည္လံုး အခ်ိန္ျပည့္ လုပ္ကုိင္ရသည့္အလုပ္မဟုတ္ေပ။ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အငွားအလုပ္သမားမ်ားမွာ အလုပ္မ်ားသည့္ 
(မိုးရာသီ) အခ်ိန္တြင္ ရွိသင့္သည္ထက္ အလုပ္ပိုလုပ္ၾကရသည္မွာ တစ္ႏွစ္တာ အလုပ္လုပ္ရက္ စုစုေပါင္း၏ သံုးပံု ႏွစ္ပံုကို ငါးလတာကာလအတြင္း 
လုပ္ကုိင္ရသည္ အထိ ရိွၿပီး အလုပ္နည္းသည့္ (ဇန္န၀ါရီလမွ ေမလအထိ) ကာလတြင္လည္း အလုပ္မွာ မရိွသေလာက္ရွားသည္ (ပုံ ၇)။ စုိက္ပ်ဳိးေရးရာသီ 
အနမိ့အ္ျမင့အ္ၾကား ကြာျခားမႈမွာ ၁၃ ရာခိငု္ႏႈန္းအထိ ရွိႏိငုသ္ျဖင့ ္တစ္ႏစွတ္ာလံုးတြင ္ေက်းလက္ အလုပသ္မားအငအ္ား၏ ရာသီေပၚအလုပ္ေျပာင္းလမဲႈမွာ 
ႀကီးမားသည့္ႏႈန္းရွိသည္။ ဤအခ်က္က စိုက္ပ်ိဳးေရးကုန္ထုတ္စြမ္းအားနိမ့္က်မႈကို အားေပးသည့္အတြက္ ၀င္ေငြနည္းပါးမႈကိုလည္း ပိုဆိုး၀ါးေစသည္။ 
အာရွတိုက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး ပါ၀င္မႈ အခ်ဳိးအစား အျမင့္ဆုံးျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔သည္ အထူးသျဖင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ လုပ္ခအားျဖင့္ အနည္းဆံုး ရရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္သမားမ်ားအၾကား က်ားမကြာျခားမႈမွာ အေတာ္အသင့္ 
ညမီွ်လ်က္ရွၿိပီး ပညာေရးမွာမ ူနမိ့ပ္ါးသည့အ္ဆင့တ္ြငသ္ာရွၿိပီး (စိက္ုပ်ဳိးေရးအလုပသ္မား စစုုေပါင္း၏ ၇၀ ရာခိငု္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ မလူတန္းအဆင့ ္သုိ႔မဟုတ္ 
ပုိနိမ့္ေသာ ပညာေရးအဆင့္သာရိွ) ေယဘုယ် အလုပ္သမားထုထက္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ၾကသည္ကုိ ေတြ ႔ရသည္။ အမ်ားစုမွာ ပဋိပကၡဇုန္မ်ားအတြင္း 
ေနထိုင္ၾကသည့္အတြက္ ထပ္ေဆာင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း ရင္ဆုိင္ရသည္။ 

စိုက္ပ်ဳိးရိတ္သိမ္းသူ မိသားစုတစ္စုလွ်င္ ပွ်မ္းမွ် အလုပ္လုပ္ရေသာရက္

ကိုးကား။ ။ ကမာၻ႕ဘဏ္ ၂၀၁၆။
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ပံု ၇

စိုက္ပ်ဳိးရိတ္သိမ္းသူ မိသားစုတစ္စုလွ်င္ ပွ်မ္းမွ် အလုပ္လုပ္ရေသာရက္
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ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အႀကီးမားဆုံးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အနက္ အလုပ္အကုိင္မ်ားမွတဆင့္ 
အျမတ္အစြန္းရရွိႏိုင္ေရးမွာ အခက္ခဲဆံုးပင္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး 
ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတို႔အတြက္ အလုပ္အကုိင္မ်ားက အားျဖည့္ေပးလ်က္ရွိသကဲ့သုိ႔ လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းအခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔အတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေပသည္။ ပဋိပကၡလြန္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ ႔အၾကံဳအမ်ိဳးမ်ိဳးအရ စစ္သည္ 
ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္၊ ပဋိပကၡဒဏ္ကုိ ခံစားခဲ့ရေသာ မိသားစုမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ပါ၀င္သည့္ခံစားမႈကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
တုိ႔အတြက္ အလုပ္အကုိင္မ်ားမွာ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနသည္။ ပဋိပကၡဇုန္မ်ားတြင္ အလုပ္အကုိင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ သီးသန္႔ရည္ရြယ္ကာ ႀကိဳးပမ္းရန္လိုအပ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ယင္းသုိ႔မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ မရရွိျခင္းေၾကာင့္ ဤသုံးသပ္ခ်က္ကုိ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကမာၻတလႊားရွိ ပဋိပကၡ 
ဇုန္မ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားက လက္ရွိအေျခအေနကို ပံုေဖာ္ရာတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါဇုန္မ်ားသည္ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း၊ 
ေစ်းကြက္ကင္းမဲ့ျခင္း၊ ရွိၿပီးသားအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား မခိုင္မာျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ အားနည္းျခင္းတို႔ကို မ်ားေသာအားျဖင့္ 
ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကုိ ၾကည့္ပါကလည္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားစဥ္အတြင္း ပုိင္ဆိုင္ထားသည့္ အေမြအႏွစ္မ်ား ဆုံး႐ံႈးလုိ
က္ရျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူသားႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိရယူႏုိင္ျခင္းမရွိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ပဋိပကၡျပင္ပတြင္ 
ေနထုိငရ္ငွသ္နသူ္မ်ားထက္ ပိငုဆုိ္ငမ္ႈပိမုိုႏြမ္းပါးေလ့ရွၾိကသည။္ ၿငမိ္းခ်မ္းေရး အဓြန္႔ရညွတ္ညတ့ံ္ရန ္မေသခ်ာ မေရရာမႈေၾကာင့ ္အရင္းအျမစ ္
မ်ားတြင ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွရံန ္စတ္ိအားထက္သနမ္ႈမရွၾိကဘ ဲဆက္လကရ္ငွသ္န ္ရပတ္ည္ႏုငိ္ေရးအတြက္ ေရတုိေျဖရငွ္းနည္းမ်ားကုိသာ ဦးတညသ္ြား 
ေလ့ရွိသည္။ ပဋိပကၡ လြန္ေဒသမ်ား ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးတြင္ ပါ၀င္ေပါင္းစည္းႏုိင္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ေရရွည္ဖြဲ ႔စည္းပံုဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ေကာင္းမ်ားရရွိႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖြင့္ေပးရန္ လုိအပ္ေနသကဲ့သုိ႔ ပဋိပကၡဒဏ္ 
ခစံားခဲရ့သမူ်ားအတြက ္အျမနဆ္ံုး ၀င္ေငြရရွိႏိငုမ္ည့ ္ေရတုိမ၀ူါဒမ်ားႏငွ့ ္စမီခံ်က္မ်ားကိ ုခ်က္ျခင္းေထာကပ္ံကူ့ညီေပးၿပီး ျမနမ္ာ့လူ႔အဖြ ဲ႔အစည္းႏငွ့ ္
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရးကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္လည္း လိုအပ္သည္။

စကားခ်ပ္ ၂။    ။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားရွိ အလုပ္အကိုင္မ်ား 

ပွ်မ္းမွ် တစ္ဦးခ်င္း ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြႏွင့္ ဝင္ေငြရရွိရင္ အရင္းအျမစ္

ကိုးကား။ ။ MPLCS, ၂၀၁၅။
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ေက်းလက္ေနမိသားစု ထက္၀က္ေက်ာ္ လုပ္ကုိင္ေလ့ရွိေသာ အလုပ္အကုိင္အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အလုပ္မ်ားႏွင့္ 
မသက္ဆုိင္ေသာအလုပ္မ်ား ေရာေထြးေနၾကသည္ကို ေတြ ႔ရသည္။ အမွန္တကယ္မွာမူ ေက်းလက္ေန မိသားစုမ်ား၏ ၀င္ေငြတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး မဟုတ္ 
ေသာ လုပ္ငန္းမွရရွိသည့္၀င္ေငြအစုမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ သို႔မဟုတ္ ေန႔စားအေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္ကာ ရရွိသည့္ ၀င္ေငြအစုထက္ ပိုမ်ား 
သည္ကို ေတြ ႔ရသည္ (ပံု ၈)။ အနည္းငယ္ ပိုမိုေခ်ာင္လည္သည့္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာ မိသားစုမ်ားတြင္မူ လက္လီ၊ လက္ကား၊ 
ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀င္ေငြအစု ပိုမုိရရွိႏိုင္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာကုိ ပိုမိုအက်ိဳးရွိရွိ အသုံးခ်ၾကသည္ကုိ 
ေတြ ႔ရၿပီး ပိုမိုႏြမ္းပါးေသာ မိသားစုမ်ားမွာမူ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ မသက္ဆုိင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ျခင္း အလြန္နည္းပါးသည္။ 
မိသားစု၀င္ေငြအတြက္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားက အေရးပါလွေသာ္လည္း တီထြင္ဖန္တီးႏုိင္စြမ္း 
နည္းပါးျခင္းႏငွ့ ္ႏုငိင္တံြင္းရွ ိကုနထ္တ္ုလုပမ္ႈကြင္းဆက္ႏငွ့ ္မခ်တ္ိဆက္မဘိဲ မမိဘိာသာ ရပတ္ညရ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့ ္အျမတ္အစြန္းရရွိျခင္းထက္ ေၾကြးၿမ ီ

စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ငွားရမ္းလုပ္သားမ်ား၏ ေန႔စဥ္လုပ္ခလစာ၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ

ကိုးကား။ ။ ကမာၻ႔ဘဏ္ (၂၀၁၆)
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ျမန္မာ

လုပ္ခလစာ၊ တစ္ရက္လွ်င္ရရွိေသာ ေဒၚလာ
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ဗီယက္နမ္

ဖိလစ္ပိုင္

ပံု ၉

အိမ္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေနရာအလိုက္ အလုပ္သမား ျဖန္႔ေ၀ပံု

All firms

ကိုးကား။ ။ MPLCS, ၂၀၁၅။

မိုက
္ခ႐

ိုစီး
ပြာ

းေ
ရး

လ
ုပ္င

န္း
မ်

ား
 အ

ား
လ

ံုးက
 ခ

န္႔ထ
ား

ေသ
ာ 

အ
လ

ုပ္သ
မာ

းအ
ေရ

အ
တ

ြက
္၏

 ရ
ာခ

ိုင္ႏ
ႈန္း

100%

60%

20%

80%

40%

0%
Urban Rural

64%

19%
15% 2% 2% 1%

62%

18%
18% 14%

66%

19%

   လစာရေသာ မိသားစုဝင္မ်ား

လစာမရေသာ မိသားစုဝင္မ်ား ပိုင္ရွင္(မ်ား)

လစာရေသာ္လည္း မိသားစုဝင္မဟုတ္သူ အလုပ္သမားမ်ား

ပံု ၁၀
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တင္ရွိျခင္းက ပိုမ်ားသည္။ ႏွစ္စဥ္ ေျခာက္ေသြ႔ေသာ စိုက္ပ်ဳိးရာသီတြင္ ျပည္တြင္းပံုမွန္လွည့္လွည္ေျပာင္းေရြ႕ေနထုိင္ၾကရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတိုင္း 
ယာယီလွည့္လွည္ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ျခင္းမွာလည္း အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေပသည္။ ယင္းသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ရာမွ ေငြလႊဲပို႔သည့္ 
စစုုေပါင္းပွ်မ္းမွ်တနဖ္ိုးသည ္အျခား၀င္ေငြမ်ားႏငွ့ ္ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့ ္သိသိသာသာ သက္ဆုငိမ္ႈမရွိေသာ္လည္း တခ်ိ ႕ဳေသာလမ်ားတြငမ္ႈ အဓကိ၀င္ေငြရရွရိာ 
အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားစုမွာ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းမွာ တိုုင္းျပည္စီးပြားေရးတြင္ အရည္အေသြးအားျဖင့္ အနိမ့္ဆုံးေသာ 
အလုပ္အကုိင္ အမ်ဳိးအစားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ေန႔စားလုပ္သားမ်ားမွာ ပိုင္ဆုိင္မႈလည္း မ်ားမ်ားစားစား 
မရိွၾကပါ။ ေျမယာမဲ့မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ပညာအရည္အခ်င္းမွာလည္း နိမ့္က်သည္။ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ႏုိင္သူမ်ားထက္ ငယ္ရြယ္ေလ့ 
ရိွၾကသည္။ ေက်းလက္ေန အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ယင္းတုိ႔၏ ၀င္ေငြမ်ားကုိ ေန႔စား စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အဓိက ရရိွၾကသည္။ 
အျခား ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ လယ္ယာမ်ားတြင္သာမက ေန႔စားအလုပ္မ်ားကုိပါ လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ ေန႔စားလုပ္သားမ်ား၏ အလုပ္အကုိင္ 
ရရွိမႈ၊ ၀င္ေငြရရွိမႈ အေနအထားမွာ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း တေျပးညီမရွိဘဲ ကာလအလိုက္ ကြာဟခ်က္ၾကီးမားေလ့ရွိသည္။ မိုးရာသီတြင္ အလုပ္အကိုင္ 
ေပါမ်ားေလ့ရွၿိပီး (ငါးလအတြင္း ပ်မ္းမွ် ရက္ေပါင္း ၁၀၉ ရက္ အလုပရ္ွသိည)္၊ ပြင့လ္င္းရာသီမ်ားတြင ္အလုပအ္ကိငုမ္်ား ရွားပါးေလ့ရွသိည ္(သံုးလအတြင္း 
ပ်မ္းမွ်ငါးရက္ အလပုရ္ွသိည)္။ (ပု ံ၇) အဆုိပါ ေန႔စား လုပသ္ားမ်ားသည ္ေဒသတြင္း ႏိငုင္မံ်ားႏငွ့ ္ႏႈငိ္းယွဥလွ္်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမနမ္ာျပညရ္ွ ိအျခား 
အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ခ အားျဖင့္ အနိမ့္ဆုံးရရွိသည့္ အလုပ္အကိုင္အမ်ဳိးအစားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ (ပုံ ၉)

အမိတ္ြင္းစီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားသည ္ၿမိ ႕ဳျပႏငွ့္ေက်းလက္ အလုပအ္ကုိင္ေစ်းကြကတ္ြင ္သိသာထငရ္ွား ေသာ အခန္းက႑မပွါ၀င္ေနသည။္    ႏိငုင္တံြင္းရွ ိ
မိသားစုအားလုံး၏ ၄၀ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အိမ္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း အနည္းဆုံးတစ္ခုပိုင္ဆိုင္ၾကၿပီး ျမန္မာျပည္ရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း 
အတြက္ အဓိက ၀င္ေငြရရွိရာလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ အိမ္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ရွိၾကသည့္အတြက္ 
ေက်းလက္ေနလထုူအခ်ိဳးအစား ပါ၀င္မႈပိုမ်ားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အိမ္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္မႈမွာမူ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆုိင္မႈရွိေသာ ၿမိ ႕ဳျပရွိ မိသားစု 
မ်ားက ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေသာ ေက်းလက္မိသားစုမ်ားထက္ပိုမ်ားသည္ကုိ ေတြ ႔ရသည္။ အိမ္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၆၂ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ 
ပိငုရ္ငွတ္စဦ္းတည္း၏ လုပအ္ားျဖင့သ္ာ လုပင္န္းလညပ္တ္ေနၾကရာ အလုပအ္ကုိငဖ္နတီ္းေပးႏုငိ္ေရးကုိ သသိာစြာ ႐ိက္ုခတ္မႈရွိေနဆဲျဖစသ္ည ္(ပံ ု၁၀)။ 
အိမ္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုလွ်င္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ (ပိုင္ရွင္ အပါအ၀င္) အလုပ္သမား ၂ ဒသမ ၂ ဦးႏႈန္းသာရွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အိမ္တြင္းစီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခန္႔ထားသည့္ အလုပ္သမားဦးေရမွာ ၁၂ သန္းခန္႔ ရိွေသာ္လည္း ထက္၀က္ခန္႔မွာ ယင္းအလုပ္ကုိ အဓိကအလုပ္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ၾကျခင္း 
မဟုတ္ဘ ဲရရိွေနသည့္ ပင္မ၀င္ေငြအေပၚ  ထပ္မံျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ လုပ္ကုိင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အလုပ္ခန္႔ထားမႈမ်ား 
အနက္ သုံးပံုႏွစ္ပံုခန္႔မွာ အမ်ိဳးသမီးပိုင္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ ေကာင္းမြန္သည့္ အသက္အရြယ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကၿပီး ထက္၀က္ခန္႔မွာ အလယ္တန္းပညာႏွင့္ အထက္ တတ္ေျမာက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားအား ဆင္းရဲတြင္းမွ ကယ္ထုတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔၏ 
ဖြ႕ၿံဖိဳးတုိးတက္မႈ အလားအလာမွာ အကန္႔အသတ္မ်ားရိွေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။  ျမနမ္ာႏုငိင္ရံွ ိတစ္ႏိငုတ္စပ္ိငု ္စီးပြားေရးလပုင္န္းမ်ားက ဖနတီ္းေပးႏုငိ္ေသာ 
အလပုအ္ကုိငမ္်ားမွာ လပုခ္လစာ အလြနအ္မင္း နည္းပါးသကဲသ့ို႔ ကုနထု္တ္ႏိငုစ္ြမ္းလည္း မရွသိေလာက္ပင။္ စီးပြားေရးလုပင္န္းအမ်ားစမုွာ ပိုင္ရ္ငွတ္စဦ္း 
တည္း၏လပုအ္ားျဖင့ ္တစ္ႏုငိတ္စပ္ိငုလ္ညပ္တ္ကာ အေသးစားကုနသ္ြယ္မႈႏငွ့ ္၀န္ေဆာငမ္ႈလုပင္န္းမ်ားကုိသာ ေဇာက္ခ်လုပကုိ္ငၾ္ကၿပီး အရြယ္ အစား 
အလြန္ေသးငယ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အိမ္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ ေန႔စားအလုပ္သမားအမ်ားစု၏ ၀င္ေငြမွာ ျပ႒ာန္း 
ထားေသာ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာထက္ နည္းၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ပင္ နိမ့္က်ေနၾကသည္။ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ အိမ္တြင္းစီးပြားေရး 
လပုင္န္းမ်ားသည ္ႏိငုင္ရံွ ိအလုပသ္မားအားလုံး၏ ထက္၀က္ခန္႔ကုိ ၀င္ေငြေထာက္ပ့ံေပးထားႏုငိ္ေသာလ္ည္း စစုုေပါင္း၀င္ေငြသည ္ဂ်ဒီပီ၏ီ ၁၀ ရာခိငု္ႏႈန္း 
ထက္ နိမ့္က်သည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယင္းကဲ့သုိ႕ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး လမ္းေၾကာင္းကို ျဖတ္သန္းရသည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႕ပင္ အလုပ္အကိုင္မ်ား၏ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ထားရွိမႈ
အေနအထားသည္ ဆင္တူသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမား စုစုေပါင္း ၁.၇ သန္းခန္႕သည္ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ပုဂၢလိကပိုင္ စီးပြားေရး 
လပုင္န္းမ်ားတြင ္လပုကုိ္ငလ္်ကရ္ွသိည။္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အလုပ္သမား ၁၀ ဦးႏွင့္ အထက္ အလုပ္ေပးထားၾကသည္။ ယင္းမွာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ စုစုေပါင္းလုပ္သားအင္အားထု၏ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္သားအေရ 
အတြက္မ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မည္ ဆိုပါက ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ အထိ ရိွႏုိင္သည္။ ယင္းအခ်က္သည္ (စုစုေပါင္း လုပ္သား အင္အားထု၏ ၁၁ 
ဒသမ ၃ ရာခိငု္ႏႈန္းက မတ္ွပုတံငထ္ားသည့ ္စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားတြင ္၀င္ေရာက္ လုပက္ိငု္ေနၾကေသာ) ဗယီက္နမက္ဲသုိ့႔ ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈအဆင့တူ္ႏိငုင္မံ်ားႏငွ့ ္
ဆင္တူသည္ကို ေတြ ႔ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အလုပ္အကုိင္ အရည္အေသြးမွာ တေျပးညီတည္း 
ျမင့္မားေနျခင္းမရွိေသာ္လည္း ပံုမွန္လုပ္ခလစာ၊ လူမႈခံစားခြင့္မ်ား၊ လချဖင့္ အားလပ္ရက္ရွည္ခံစားခြင့္၊ မိခင္ေရာ ဖခင္အတြက္ပါ မီးဖြားျခင္းဆိုင္ရာ 
ခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းဆုိင္အရာရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ အလုပ္ရွင္ကေပးအပ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ ေစသည့္ 
အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္ကို အျမဲခန္႔၀န္ထမ္းမ်ား၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ခ်ဳပ္ဆုိထားရွိ သည္ကိုေတြ ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အလုပ္သမား 
အခြင့္အေရး ၾကီးၾကပ္ စစ္ေဆးသူမ်ား မလုံေလာက္မႈ ျမင့္မားေနသာေၾကာင့္ စည္းကမ္း လုိက္နာမႈမွာ ေလ်ာ့ရဲေနမည့္အလားအလာရိွသည္။ အဆုိပါ 
အလုပ္သမားမ်ားမွာ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ တစ္စုတစ္စည္းတည္းရိွေနၾကၿပီး ပညာေရးအဆင့္အတန္းမွာလည္း ပုိျမင့္ၾကသကဲ့သုိ႔ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားႏွင့္ ပိုမိုငယ္ရြယ္သူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားသည္။
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ျပည္ပသုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းသည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္အကုိင္မ်ား၏ အဓိက ရင္းျမစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံသည္ ေဒသအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာမႈ မ်ားျပားေသာ ႏုငိင္ံျဖစသ္ည။္ ျမနမ္ာႏိငုင္သူံ/သား ေလးဦးတြင ္တစဦ္းသည ္၎တုိ႔၏ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ ျပညပ္သုိ႕ ထြက္ခြာၿပီး အလုပလု္ပကုိ္ငဖ္ူး 
သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ ေနထုိင္သူ လူဦးေရမွာ ၂ ဒသမ ၈ သန္းရိွသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျပင္ပသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သူဦးေရမွာ ေဒသတြင္း 
ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ ၾကသူမ်ားအားလံုးႏွင့္ ျပည္တြင္းေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၾကသူမ်ား၏ အမ်ားစုသည္ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိရန္ ရည္ရြယ္ကာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခဲ့ၾကျခင္း  (ပံု ၁၀ ႏွင့္ ၁၁) ျဖစ္ၿပီး (ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ 
ေနထုိင္ၾကသူမ်ား၏) ထက္၀က္ေက်ာ္က မိသားစုထံ ေငြလႊဲပုိ႔ေပးၾကရာတြင္ ပွ်မ္းမွ်တန္ဖုိး (၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္) တစ္လလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၂၀၀,၀၀၀ 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀) ရွိကာ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ၀င္ေငြ တစ္လစာထက္ပင္ သိသိသာသာ ပိုမ်ားေနသည္ကို ေတြ ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ေနရပ္ျပန္ 
လုပ္သားအမ်ားစုသည္ ယခင္ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ျခင္းမျပဳခင္က လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကိုသာ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ၾကသည့္အတြက္ အလုပ္ 
အဆင့သ္တ္မတွခ္်ကတ္ြင ္ပိမုိတုိုးတက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၎တုိ႔၏ကြၽမ္းက်ငမ္ႈအရညအ္ခ်င္းမ်ား တုိးတက္လာျခင္းမရွဟုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိငုင္ရံပ္ျခား 
တြင ္ရရွခိဲသ့ည့၀္င္ေငြမ်ားကိ ုျပနလ္ညရ္င္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမရွဟုိ သုံးသပ္ႏုငိသ္ည။္ ေရြ႕ေျပာင္းလုပသ္ား ဟုတသ္ည္ျဖစ္ေစ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ အလုပသ္မား 
အမ်ားစုသည္ မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားမွတဆင့္ အလုပ္ရွာေဖြၾကရာ လိုက္ဖက္သင့္ေလ်ာ္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမားအင္အားသည္ အေတာ္ႀကီးမားသည္ဟု ဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း ကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္ နိမ့္ပါးျခင္းေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ တန္ဖိုးျမင့္ 
အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္စြမ္းမွာ နည္းပါးသည္။  အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည့္ အသက္အရြယ္ကုိ ယခု အစီရင္ခံစာတြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ 
အထက္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားသည္ ျဖစ္ရာ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည့္ လူဦးေရ ၃၅ ဒသမ ၄ သန္းရိွသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ လူေနမႈ 
အေျခအေန စစ္တမ္း (၂၀၁၅) အရ သိရသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္း နီးပါးသည္ အလုပ္တစ္ခုကုိ တႏွစ္ေက်ာ္ လုပ္ကုိင္ၿပီး စုိက္ပ်ဳိးရာသီအလုိက္ 
အတက္အက်ႏႈန္းမ်ား သိသိသာသာ ျမင့္မားသည္။ အထက္ပါ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ 
သန္းေခါင္စာရင္း၏ အခ်က္အလက္ (၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္း)ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ ႔၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လုပ္သားအင္အား 
စစ္တမ္းအစီရင္ခံစာ၏ အခ်က္အလက္ (၆၄ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း)တုိ႔ကုိ အေျခခံကာ တြက္ခ်က္မႈမ်ားႏွင့္လည္း ကုိက္ညီသည္ကုိေတြ ႔ရသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အမ်ိဳးသားမ်ားက (၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္း)  အလုပ္အကုိင္ပိုမိုရယူထားႏုိင္ေသာ္လည္း လုပ္ခလစာမရရွိေသာ အိမ္မႈကိစၥ 
မ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ဆိုပါက အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ အိမ္ သုိ႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္ အလုပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေနၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္  ကြၽမ္းက်င္အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ ပိုမိုလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ္လည္း ၀င္ေငြမွာမူ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ပိုနည္းေနသည္။

ႏိုင္ငံတကာသို ႔ ေရြ႕ေျပာင္းအေျခခ်ျခင္းအတြက္ တြန္းအားေပး 
ေသာအရာမ်ား

ျပည္တြင္းေရြ ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းအတြက္ တြန္းအားေပးေသာ 
အရာမ်ား

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္

အလုပ္လုပ္ရန္

မိသားစု/လက္ထပ္ရန္

အျခား

ကိုးကား။  ။ အစီရင္ခံစာ ေရးသူကိုယ္တိုင္ တြက္ခ်က္ထားျခင္း၊ MPLCS (2015)
မွတ္ခ်က္။ ။ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိသည့္ မိသားစု၀င္က တင္ျပသည့္အတုိင္း။

အလုပ္လုပ္ရန္/အလုပ္ရွာရန္

ကိုးကား။ ။ အစီရင္ခံစာ ေရးသူကိုယ္တိုင္ တြက္ခ်က္ထားျခင္း၊ MPLCS (2015)
မွတ္ခ်က္။ ။ အလုပ္လုပ္ရန္/အလုပ္ရွာရန္ ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ယင္းအေၾကာင္း 
ျပခ်က္ျဖင့္ ေရြ႕ေျပာင္းေနထုိင္သည္ဟု ေျဖၾကားသူမ်ားသာမက မိသားစု၀င္အား အေဖာ္ျပဳရန္ဟု 
ေျဖၾကားသူမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းထားသည္။

မိသားစုႏွင့္ ေတြ ႔ရန္/လက္ထပ္ရန္

ပဋိပကၡေဘး/စစ္ေဘး/သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မွ ေ၀းရာသို႔ေျပးရန္

မိသားစုႏွင့္အတူ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရန္

က်န္းမာေရး/ပညာေရး

အျခား

ပံု ၁၁ ပံု ၁၂
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အလုပ္အကုိင္အမ်ားစုမွာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားစြာ မလုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။   အလုပသ္မား ၃ ဦးတြင ္၂ ဦးမွာ ကြၽမ္းက်ငမ္ႈမ်ားစြာ မလုိအပ္ေသာ 
သို႔မဟုတ ္အေသးစား စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္အကုိင္မ်ား၊ လုပ္ခလစာအနည္းဆုံးႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း မရွိသည့ ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည။္ 
၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးမွာလည္း ေခါင္းရြက္ဗ်တ္ထုိး ေစ်းသည္မ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္မ်ားကဲ့
သုိ႔ေသာ ႐ုိးစင္းၿပီး ကိုယ္ကာယ အားျပဳသည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမလုိအပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကရသည္။ အဆုိပါ အလုပ္အကုိင္မ်ားသည္ 
လူ႔အဖြ ဲ႔အစည္းတစခ္ ုလညပ္တ္ေနႏိငု္ေရးအတြက္ အေျခခကံ်ေသာ သြင္းအားစမု်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆန္းသစတီ္ထြင္ႏိငု္ျခင္း နည္းပါးၿပီး အတတ္ပညာ 
ဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား ၉ ခု အနက္ ပွ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာ အနိမ့္ဆံုးရရွိသည့္ အလုပ္အကို္င္မ်ားျဖစ္သည္။ က်န္ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အေသးစား 
စိုက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားစြာ မလိုအပ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပွ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာ တေျပးညီတည္း ရရွိသည္။ ေက်းလက္ 
ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ပညာရည္အဆင့္နိမ့္သူမ်ားသည္ အထက္ပါ အလုပ္အကုိင္မ်ားတြင္ အလုံးအရင္းျဖင့္ ပါ၀င္ေနၿပီး ၿမိဳ႕ျပေနသူမ်ားႏွင့္  
ပညာအရည္အခ်င္းျမင့္မားသူမ်ား အနက္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာလည္း အဆုိပါအလုပ္အကုိင္မ်ားလုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားစြာ မလိုအပ္ေသာ 
အလုပ္သမားျဖစ္လုိသည့္ ဆႏၵမွာမူ အသက္အရြယ္အလိုက္ ကြဲဲျပားမႈမရိွေၾကာင္း အ့ံအားသင့္ဖြယ္ ေတြ ႔ရသည္။ အထက္တန္းႏွင့္အထက္ ပညာ 

အရညအ္ခ်င္း ရွသူိမ်ား အမ်ားစလုႊမ္းမုိးထားေသာ အလပု ္အကုိငစ္စုုေပါင္း၏ ၃ ရာခိငု္ႏႈန္းကုိသာ ကြၽမ္းက်ငမ္ႈမ်ားစြာလိုအပသ္ည့ ္အလုပအ္ကုိငမ္်ားဟု 
သတ္မွတ္ ႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေခ် သံုးဆပိုမိုမ်ားျပားသည္။ 
အလုပ္သမားထု၏ ကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္မွာမူ အလားတူ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လုိအပ္ခ်က္ထပ္ပါ နိမ့္က်ေနသည္။  
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ ထက္၀က္ေက်ာ္မွာ အလယ္တန္းပညာသင္ၾကားခဲ့ရျခင္းမရိွသကဲ့သို႔ ယေန႔ မူလတန္းကေလးငယ္မ်ား၏ ၁၈% မွာ 
စာမဖတ္ရႈႏိုင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ ဖတ္႐ႈေနေသာ စာသား၏အဓိပၸာယ္ကုိ ေကာင္းစြာ နားမလည္ျခင္းတုိ႔ ေတြ ႔ၾကံဳေနရသည္။ အလုပ္သမား ၁၀ ဦးတြင္ 
တစဦ္းခန္႔မွာ အတတပ္ညာ သုိ႔မဟုတ ္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသငတ္န္းမ်ား တက္ေရာကခ္ဲၿ့ပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်င္းခ်င္း ခ်တ္ိဆက္မႈ မရွသိည့အ္တြက္ 
အရည္အေသြးကုိမူ သံသယျဖစ္ဖြယ္ျဖစ္ေနေပသည္။ ပညာတစ္ႏွစ္ပုိသင္ျခင္းအား အလုပ္ရွင္က မည္မွ်တန္ဖုိးျဖတ္သည္ကုိ တုိင္းတာျခင္းျဖစ္ေသာ 
ပညာေရးမွ ရရွိသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးသည္ ေဒသတြင္းပွ်မ္းမ်၏ ထက္ဝက္သာရွိၿပီး ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ လာအိုအပါအဝင္ ႏိႈင္းယွဥ္ရႏိုင္ငံမ်ားထက္ 
နိမ့္ပါးေနသည္။ ဇယား (၁) အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပညာေရးမွရရွိသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑က ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး 
ပညာေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ၀င္ေငြအၾကား ဆက္စပ္မႈမရွိဘဲ အလယ္တန္းလြန္ပညာေရးကသာ အဆိုပါက႑၏ ၀င္ေငြအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ 

ႏိႈင္းရ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပွ်မ္းမွ် ေက်ာင္းေနျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းျပန္တက္ႏႈန္း ခန္႔မွန္းျခင္း

ပွ်မ္းမွ် ေက်ာင္းျပန္တက္ႏႈန္း % ပွ်မ္းမွ် ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္

ျမန္မာ (၂၀၁၅) ၅.၁ ၅.၇

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ (၂၀၀၅) ၇.၁ ၅.၉

ကေမၺာဒီးယား (၂၀၀၈) ၅.၆ ၄.၁

တ႐ုတ္ (၂၀၀၂) ၁၆.၆ ၇.၅

လာအို (၂၀၀၈) ၅.၁ ၄.၆

မေလးရွား (၂၀၁၀) ၁၂.၀ ၉.၈

သီရိလကၤာ (၂၀၀၉) ၉.၅ ၉.၈

ထိုင္း (၂၀၁၁) ၉.၄ ၇.၃

ဗီယက္နမ္ (၂၀၁၅) ၉ - ၁၀ ၇.၅

အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ ၉.၄ ၁၀.၄

မွတ္ခ်က္။ ။ ကိုးကား။ ။ Montenegro and Patrinos (၂၀၁၄)၊ Barro-Lee ၂၀၁၀, MPLCS ၂၀၁၅.

ဇယား ၁
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အနာဂတ္အလုပ္အကိုင္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ပိုမို ေျပာင္းလဲ 
ေကာင္းမြန္လာမည္ဆိုပါက  အလုပ္အကိုင္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို 
ျမင့္မားလာေစႏုငိ္သည္။
အနာဂတ္တြင ္အလုပ္အကုိင ္အမ်ဳိးအစားမ်ား အသစ္ေပၚေပါက္လာေရးႏငွ့္ ပိမုိုေကာင္းမြနလ္ာေရးအတြက္ အလားအလာရွိေသာ ရင္းျမစ္မ်ားႏငွ့ ္ယင္း
တို႔ကိုရရွိပို္င္ဆုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အဓိကအတားအဆီးမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ အဆုိပါ အတားအဆီးမ်ားမွာ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ျပႆနာတြင္ 
အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ ရႈေထာင့္မ်ားျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးတစ္ခုလံုး၏ ေယဘုယ်အေနအထား၊ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း မရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ကုန္သြယ္မႈ၊ ေက်းလက္စီးပြားေရးႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၏ ေရွ႕ေျပးပင္ ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးအေနအထားအား ပိုမိုခိုင္မာေစျခင္း
ေမခ႐ိုစီးပြားေရး မူေဘာင္သည္ အလုပ္အက္ုိင္မ်ားဖန္တီးျခင္းအတြက္ ေရခံေျမခံေကာင္းအျဖစ္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း စိန္ေခၚမႈပိုမ်ားေသာ စီးပြားေရး 
အသုိက္အ၀န္းတြင္ အလုပ္အကုိင္မ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ မက္ခ႐ုိ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈကုိ ထိန္းထားျခင္းက အဓိကက်ေပလိမ့္မည္။  
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႔ ျမင့္မားစြာရရွိခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္တာကာလကုိ ၾကံဳေတြ ႔ၿပီးသည့္ေနာက္ 
ကနု္ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းျခင္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းျမင့္ျခင္းႏငွ့ ္သာမာနဘ္ဏစ္ာရင္းလိုေငြျပျခင္းမ်ားျဖင့ ္ျမနမ္ာႏုငိင္သံည ္အျခားႏိငုင္မံ်ားထက္စာလွ်င ္
ပိုမိုခက္ခဲသည့္ အေနအထားကုိ ၾကံဳေတြ ႔ေနရသည္။ ယင္းသုိ႔ တုိးပြားလာသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးဆံုး႐ႈံးႏုိင္မႈ အလားအလာအေပၚ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ထားရွိသည့္အျမင္ကုိ ထိခိုက္ၿပီး အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးျခင္းတို႔ကုိ အားနည္းေစသည့္ ကာလတုိ စီးပြားေရးအားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ပိုမို 
သိသာထင္ရွားလာေစသည္။ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ တည္ၿငိမ္ေသာအလုပ္အကုိင္မ်ားသည္ ေရရွည္တည္တ့ံေစႏိုင္ေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ား 
ဖန္တီးႏုိင္ၿပီး အလုပ္အကိုင္မ်ားမွတဆင့္ ဘ၀အဆင့္အတန္းျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေရး အလုပ္သမား ေစ်းကြက္၏စြမ္းရည္ကုိလည္း အားနည္းေစသည့္ 
က်ဥ္းေျမာင္းလွေသာ ျမနမ္ာ့ကုနထ္တ္ုလုပမ္ႈအေျခခံေၾကာင့ ္စီးပြားေရးတုိးတက္မႈမွာလည္း ခဏအတြင္း အေငြ႔ပ်ံေပ်ာက္ကြယ္ႏုငိ္ေခ် ရွသိည့ ္အခ်က္ကုိ 
လည္း ယင္းတုိ႔က ေထာက္ျပေနသည္။ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္းကို တိုးတက္ေစျခင္းသည္ စီးပြားေရး ဆံုး႐ႈံးႏုိင္မႈ အလားအလာအေပၚ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ထားရွိသည့္အျမင္အေပၚ သက္ေရာက္သကဲ့သုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ အျမတ္အစြန္းရရွိမႈကုိထိခိုက္ၿပီး စီးပြားေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ 
အလုပ္အကုိင္ ခန္႔ထားႏုိင္မႈ၏အခန္းက႑ကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္အတြက္ လူတိုင္းအက်ံဳး၀င္ေသာ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေပး 
ႏိုင္မႈတို႔ ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ 

ျမနမ္ာႏုငိင္ံေတာ္ ဗဟုိဘဏက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားသည့ ္အေတာအ္သင့ ္ႀကီးမားေသာ ဘ႑ာေရးလုိေငြျပမႈသည ္ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိ ျမနမ္ာ 
ႏိုင္ငံႏွင့္ အေနအထားတူေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အထက္သို႔ေရာက္ေအာင္ အားျဖည့္ေပးေနၿပီး သာမာန္ေငြစာရင္းမ်ားအတြက္ ဖိအားမ်ားပိုမ်ားေစေပသည္။   
ထုိ႔ျပင ္ျမင့မ္ားေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏငွ့ ္ယွဥတ္ြဲေနသည့ ္သတ္မတ္ွေငြလဲႏႈန္းတနဖ္ိုးအေပၚ ဗဟိဘုဏ၏္ အာ႐ံစုိက္ုမႈကလည္း ထိေရာက္ေသာ အမနွ ္
ေငြလလွဲယ္ႏႈန္း (Real Effective Exchange Rate - REER)အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳခံရမႈကုိ အားျဖည့္ေပးေနသည္။ ယင္းမွာ အသစ္ျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြး 
ျမင့္ေသာ အလုပအ္ကိငုမ္်ား ဖနတီ္းေပးႏိငုမ္ည့ ္ပို႔ကုနက္႑တြင ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းကိ ုအဟန္႔အတားျဖစ္ေစသကဲသ့ို႔ ပိမုိယွုဥၿ္ပိဳင္ႏုငိစ္ြမ္းရွသိည့ ္သြင္းကုန ္
မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရေသာ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားႏုိင္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကိုလည္း မ်ားစြာထိခိုက္ေစသည္။
သြင္းကုန္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းပိုမိုက်ဆင္းလာသျဖင့္ ျပည္ပမွတင္သြင္းႏုိင္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ထုတ္လုပ္ေနၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားႏွင့္ 
ပိမုိယွုဥၿ္ပိဳငလ္ာရသည့အ္တြက ္အက်ိဳးအျမတ္ရရွမိႈကုိ မထခိိကု္ေစေရးအတြက္ ကနုက္်စရတိမ္်ား ေလ်ာ့ခ်လာႏိငုၿ္ပီး မ်ားေသာအားျဖင့ ္အလုပသ္မားမ်ား 
ေလ်ာ့ခ်ေလ့ရိွၾကသည္။ တဖက္တြင္လည္း ပုိ႔ကုန္ဦးစားေပးက႑မ်ားရိွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပတြင္ပါ ၎တုိ႔ကုန္ 
ပစၥည္းမ်ား၏ ၀ယ္လုိအားက်ဆင္းလာသည့္အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ အျမတ္အစြန္း ေလ်ာ့က်လာမႈတုိ႔၏ဒဏ္ကုိ ခံစားေနရသည္။ ကုန္ထုတ္ 
စြမ္းအားျမင့ၿ္ပီး လပုခ္လစာ ပိမုိရုရွိေသာ အလုပအ္ကုိငမ္်ား ထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ ကြၽမ္းက်ငမ္ႈမ်ားစြာ မလုိအပ္ေသာ က႑မ်ားထက္စာလွ်င ္ပို႔ကုန ္
ဦးစားေပးက႑မ်ား၏ အေရးပါမႈေၾကာင့ ္အမနွတ္ကယ္သက္ေရာက္မႈရွ ိသကဲသုိ့႔ ယွဥၿ္ပိဳင္ႏိငုစ္ြမ္းရွၿိပီး အေျခခမံမူ်ားႏငွ့ ္ကုိက္ညသီည့ ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း 
တစ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္မွာ အလြန္အေရးႀကီးသည္။

ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိေသာ အလုပ္အကိုင္ 
အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း
စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ကုိ မဟာဗ်ဴဟာက်စြာ ပ့ံပိုးေပးႏုိင္မည္ဆိုပါက အရည္အေသြးျမင့္အလုပ္အကုိင္မ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္သည့္ နယ္ပယ္တစ္ခု 
ျဖစလ္ာႏိငုသ္ည။္   သုိ႕ေသာ ္ႏုငိင္အံမ်ားစတုြင ္စိက္ုပ်ဳိးေရးက႑၏ ကုနထ္တ္ု စြမ္းအားသည ္၀န္ေဆာငမ္ႈႏငွ့ ္ကနုထု္တ္လုပမ္ႈက႑မ်ားႏငွ့ ္ႏႈငိ္းယွဥပ္ါက 
နိမ့္က်ေလ့ရွိရာ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ကို အဓိက မွီခိုေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမွာလည္း အထူးသျဖင့္ နိမ့္က်လ်က္ရွိသည္။ အဓိက 
စိုက္ပ်ဳိးေရး ကုန္စည္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမွာ အိႏိၵယႏုိင္ငံရွိ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ 
ေနၾကေသာ လုပ္သားမ်ား၏ သုံးပံုတစ္ပံုႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္(ပံု ၁၃)။ ယင္းမွာ စီးပြားေရးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားစဥ္က 
ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔မွာ အလုပ္သမားမ်ား ပိုလွ်ံေနၿပီး ယင္းအလုပ္သမားမ်ား အျခားအရပ္ 
ေဒသတစ္ခုသို႕ သြားေရာက္မည္ဆိုပါက ခရီးသြားစရိတ္မ်ား ျမင့္မားျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရး မဟာဗ်ဴဟာအရ အရည္အေသြးနိမ့္သည့္ 
ဆနစ္ပါး အေျမာကအ္ျမား စိက္ုပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေစၿပီး အျခား ဆနစ္ပါး အမ်ဳိးအစားစုလံငမ္ႈ မရွိျခင္း၊ စက္မႈလယ္ယာ အသုံးျပဳမႈနည္းပါးျခင္း၊ အျမတ္အစြန္း 
မ်ားမ်ား ရရွိႏိုင္ေသာ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ကြင္းဆက္မ်ားသို႕ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ 
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ယေန႔ ျဖစထ္ြန္းလာသည့ ္စီးပြားေရး ေခတ္သစတ္ြငမ္ ူယင္းသုိ႔ေသာ စိက္ုပ်ိဳးေရးက႑ကုနထု္တ္စြမ္းအားနမိ့က္်မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့ ္အေၾကာင္းရင္းမ်ား 
နည္းပါးလာၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပသို႔ပါ ေရြ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ပိုမိုပြင့္လင္းလာသည့္အတြက္ ေက်းလက္ေဒသ 
အလုပ္သမားအင္အား ပိုလွ်ံမႈကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားလည္း လမ္းပြင့္လာသည္။ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးမႈတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ႏွင့္ 
အမူအက်င့္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေရးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေငြလႊဲေပးပို႔ေသာ ၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းအသစ္မ်ားကို ၎တို႔ႏွင့္ အတူ ယူေဆာင္ 
လာခဲ့သည္။ စားနပ္ရိကၡာလုံေလာက္မႈရွိေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဦးစားေပးျခင္းကို ေျဖေလ်ာ့လိုက္သည့္အတြက္ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ 
ေကာက္ပဲသီးႏွံအမ်ိဳးစံုကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ သီးႏွံေျပာင္းလဲရန္အတြက္ နည္းပညာလိုအပ္မႈေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မွာ 
အရိွန္ေႏွးေကြးေနျခင္းျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ထုတ္ကုန္သစ္ေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း ခ်ဥ္းနည္း၀င္ေရာက္ရန္ လိုအပ္မႈႏွင့္ လုံျခံဳေရးကြန္ရက္ကင္းမဲ့မႈတုိ႔ေၾကာင့္ 
ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ား ဆုံးရႈံးႏိုင္ေခ်ရွိသည္။ စက္မႈလယ္ယာသို႔ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေျဖးညင္းစြာျဖင့္ အရွိန္ယူေနဆဲျဖစ္သည္။ ထုတ္ကုန္တိုးျမႇင့္ႏိုင္မႈကုိ 
မျမင္ရေသးခင္ ကာလအတြင္း စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္ၾကမ္းသမားမ်ား အခ်ိန္ပိုမိုရရွိလာသည့္အတြက္  စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး မဟုတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား 
ပိုမိုလုပ္ကိုင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင ္စိကုပ္်ဳိးေရးတနဖ္ိုးကြင္းဆက္မ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ခ်႕ဲထြင္ႏိငုသ္ည့ ္အလားအလာမ်ားစြာရွသိည။္ ေက်းလက္ေဒသ အမိ္ေထာငစ္ ု
မ်ားသည ္စိကုပ္်ဳိးေမြးျမဴေရးမဟတ္ုသည့ ္ ၀န္ေဆာငမ္ႈေပးျခင္းႏငွ့ ္ကုနစ္ညထု္တ္လုပ္ျခင္းလုပင္န္းမ်ားကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွၾိကသည။္ စိက္ုပ်ဳိးေရး 
လပုင္န္းသည ္ရာသအီလုိက္ေဆာငရ္ြက္ရသည့ ္လုပင္န္းျဖစရ္ာ စိက္ုပ်ဳိးေရး လုပင္န္းနားသည့ ္အခ်နိမ္်ားတြင ္အျခား အလုပမ္်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိငုသ္ည့ ္
အခြင့အ္ေရးမ်ား ရွိေနသည။္ လက္ရွတိြင ္အလုပအ္ကုိငမ္်ား ဖနတီ္းေပးႏုိငသ္ည့ ္စိက္ုပ်ဳိးေရးထုတ္ကုနမ္်ားကိ ုျပဳျပငထ္ပုပ္ိုးသည့ ္တနဖ္ိုးကြင္းဆက္မ်ား၊ 
ယင္းတို႔ႏငွ့ ္အျပနအ္လနွ ္အမွသီဟ ဲျပဳႏိငုသ္ည့ ္လုပင္န္းမ်ား၊ အိမ္ေထာငစ္မု်ားရွိေနသည။္ သို႕ေသာ္ ေစ်းကြက၊္ အေျခခအံေဆာက္အဦးႏငွ့ ္ပံပ့ိုးေပးသည့ ္
မူ၀ါဒမ်ား အားနည္းေနျခင္းေၾကာင္း အဆိုပါ အလားအလာမ်ားမွ အေကာင္အထည္ေပၚလာျခင္း မရွိေသးေပ။

ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ လုပ္သားကုန္ထုတ္စြမ္းအား

ကိုးကား။ ။ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ၂၀၁၆။
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မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ မွတ္ပုံတင္မထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ပဂုၢလိကက႑မ်ား၏ အသားတင ္အလုပအ္ကုိငဖ္နတီ္းေပးႏိငုမ္ႈမွာ လက္ရွစိီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစစ္ဥ၏္ တစစ္တ္ိတစပ္ိငု္းအျဖစ ္မၾကာေသးမ ီ
ကာလအတြင္း အရွိန္ျမင့္တက္လာခဲ့ သည္။ ပုဂၢလိကက႑တြင္ အလုပ္အကိုင္တုိးပြားမႈႏႈန္းမွာ ကနဦး အေျခခံနိမ့္ပါးသည္ႏွင့္အတူ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္အၾကား ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။ ျခံဳငံုၾကည့္ပါက အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္အလားအလာရွိသည့္ လူဦးေရ ၃၅ ဒသမ ၄ 
သန္းအနက္ ၁ ဒသမ ၇ သန္း ကသာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္အတြက္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ အလုပ္အကုိင္အေရအတြက္ စုစုေပါင္းသည္ 
အလုပအ္ကိငု္ေစ်းကြက္ႏငွ့ ္ႏႈငိ္းယွဥပ္ါက နည္းပါးလ်က္ရွသိညကုိ္ေတြ ႔ရသည။္ အလုပအ္ကိငု ္ဖနတီ္းေပးႏိငုမ္ႈကုိ ၾကည့မ္ညဆုိ္ပါက လကရ္ွလုိပင္န္းမ်ား 
တုိးခ်ဲ႕လာျခင္းေၾကာင့္ထက္ ေစ်းကြက္အတြင္းသုိ႕ အသစ္၀င္ေရာက္လာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ အဓိက ျဖစ္သည္ကုိ ေတြ ႔ရိွရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ထို 
အသစ္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အလုပ္အကုိင္အေရအတြက္သည္ ေစ်းကြက္အတြင္းရိွလုပ္ငန္းမ်ား အရြယ္အစား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသုိ႕မဟုတ္ လုပ္ငန္းဖ်က္သိမ္း 
သြားျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားရသည့္ အလုပ္အကုိင္ အေရအတြက္အား ေထမိေၾကာင္း ေတြ ႔ရိွရသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လုပ္ငန္း အရြယ္အစား 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကြယ္ေပ်ာက္သြားေလ့ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္ (ပုံ 
၁၄)။

(အလုပ္သမား ၄ ဦးအထိသာ ခန္႔ထားေသာ) လုပ္ငန္း အေသးစားမ်ားႏွင့္ (အလုပ္သမားဦးေရ အနည္းဆုံး ၁၀၀ ဦးရိွေသာ) လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ 
အလုပ္အကိုင္မ်ား အဓိက ဖန္တီးေပးေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားသည္ စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ အလုပ္အကိုင္ စုစုေပါင္း ၏ ၄၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဖန္တီးေပးခဲ့ၾကၿပီး အျခား ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာမူ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွ ဖန္တီးေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ လုပ္ငန္းအသစ္မ်ားက 
ဖန္တီးေပးသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားအနက္ ေလးပံု သုံးပံုသည္ အေသးဆံုးေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အႀကီးဆံုးေသာလုပ္ငန္းမ်ားက ဖန္တီးေပးေနေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္ (ပံု ၁၅)။

ကုမၸဏီမ်ား စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္ႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းခိ်န္ကာလအလုိက္ အလုပ္ႏုတ္ထြက္မႈမ်ား

အလုပ္စဝင္စသူမ်ား

ကိုးကား။ ။ ကမာၻ႔ဘဏ္ (၂၀၁၇)။ 
မွတ္ခ်က္။ ။ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ၾကား စီးပြားေရးတစ္ရပ္လံုး၏ အလုပ္ခန္႔ထားႏုိင္မႈ ႏွစ္စဥ္ ပွ်မ္းမွ် တိုးတက္မႈႏႈန္း။
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အလုပ္မထြက္ဘဲ
က်န္ရိွသူမ်ား

အလုပ္ထြက္သူမ်ား

အလုပ္အကိုင္ ဆံုး႐ႈံးေစျခင္း

အသားတင္ႏႈန္း

အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးျခင္း  

ပုံ ၁၄
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ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္ ဗဟိုျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္ အခဲအတားအဆီးမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ ဆိုလွ်င္ အလုပ္အကိုင္မ်ား 
ပိုမိုဖန္တီးေပးႏိုင္လာမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စစ္တမ္းအရ ျပည္တြင္းဗဟိုျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေရးတြင္ အတားအဆီး 
ျဖစ္ေနသည့ ္အေျခခအံက်ဆုံး အခက္အခဲမ်ားတြင ္ေျမယာေစ်းႏႈန္းႏငွ့ ္ငွားရမ္းခမ်ား ေစ်းႏႈန္းၾကီးျမင့မ္ႈ၊ လွ်ပစ္စဓ္ာတ္အား ပုမံနွ ္မရျခင္းႏငွ့ ္အရင္းအႏွီး 
ေခ်းေငြ အလြယ္တကူ မရရိွျခင္းတုိ႔က ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ ရိွေနၾကသည္ လုပ္ငန္းအတြက္ ေျမယာအခက္အခဲသည္ ႏုိင္ငံတိုင္းရိွ အလတ္စား အေသးစား 
လပုင္န္းမ်ား ရငဆ္ိငု္ေနရေသာ္လည္း ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္ၾကဳံေတြ ႔ရသည့ ္အခက္အခသဲည ္ေဒသတြင္း ႏိငုင္မံ်ားထက္ ပိမုိ ုဆုိးရြားၿပီး အဓကိ ျပႆနာတစခ္ ု
ျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပညတ္ြင္း လုပင္န္းရငွ ္အမ်ားစကု ေျပာသည။္ လွ်ပစ္စဓ္ာတအ္ား ပုမံနွ ္မရႏိငု္ေသာေၾကာင့ ္၂၀၁၆ ခုႏစွတ္ြင ္အေသးစားႏငွ့ ္အလတ္စား 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မီးစက္ကုိ ကုိယ္ပိုင္၀ယ္ယူျခင္းသုိ႕မဟုတ္ အမ်ားႏွင့္ စပ္တူေ၀မွ် သံုးစြဲျခင္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းခဲ့ 
ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း အေရအတြက္မွာ အေရွ႕အာရွ ေဒသတစ္ခုလုံး၏ ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ သိသာစြာ ျမင့္မားေနသည္။ ေနာက္ပို္င္း 
တြငဆ္က္လက္ ေဆြးေႏြးသြားရနရ္ွသိည့ ္အလုပသ္မားမ်ား၏ ပညာအရညအ္ခ်င္း နမိ့ပ္ါးသည့ ္အခ်က္မွာလည္း ျမနမ္ာႏိငုင္ရံွ ိလပုင္န္းမ်ား ၾကဳံေတြ ႔ေန 
ရသည့္ အခက္အခက္မ်ားအနက္ ထိပ္ဆုံးက ပါ၀င္ေနသည္။ 

အရြယ္အစားၾကီးမားသည္ဟု ဆုိႏိုင္ၿပီး ဆက္လက္ၾကီးထြားရန္ အလားအလာရွိေနသည့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ 
ယခုထက္ အေျခအေနေကာင္းလာႏိုင္ၿပီး အလုပ္အကုိင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ မွတ္ပံုမတင္ရေသးေသာ 
လုပင္န္းမ်ား အေနျဖင့ ္ယခထုက္ ပိမုိ ုတုိးခ်ဲ႕ႏိငုမ္ည့ ္အခြင့အ္လမ္းမ်ား ရွိေနသည။္ ၿမိ ႕ဳျပျဖစထ္ြန္းလာျခင္း၊  တစဦ္းက်၀င္ေငြ တုိးတက္လာျခင္းႏငွ့ ္လူဦးေရ 
မ်ားျပားသည့္ အျပင္ လူငယ္အခ်ဳိးအစား ပါ၀င္မႈၾကီးမားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ တရား၀င္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ႏွင့္ မွတ္ပုံမတင္ရေသးသည့္  
အိမ္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေသးမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာရန္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ျပ 
ျဖစ္ထြန္းလာျခင္းႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြမ်ားျမင့္မားလာျခင္းက တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားထက္ ပိုမိုသည့္ 
ေစ်းကြက္ထသံို႔ ၀ယလ္ိအုားေျပာင္းလလဲာသည။္ စိကုပ္်ဳိးေရးက႑တြင ္နည္းပညာႏငွ့ ္ေစ်းကြကဖ္ြ ံ႔ၿဖိဳး တိုးတကလ္ာမႈက ေက်းလက္ေဒသအလပုသ္မား 
မ်ားအတြက္ ၀ယ္လိုအားကို က်ဆင္းေစသည့္အတြက္ ပိုလွ်ံအလုပ္သမားမ်ားမွာ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားသို႔ စတင္စီးဆင္းလာၾကသည္။ ဖြဲ ႔စည္းပံုေျပာင္းလဲျခင္း 
၂၅ ႏစွ ္ၾကာျမင့ၿ္ပီးေနာကမ္ွာပင ္စိကုပ္်ဳိးေရးက အလုပသ္မားအငအ္ား၏ ၄၆ ရာခိငု္ႏႈန္းကုိ ကိယ္ုစားျပဳေနဆဲျဖစသ္ည့ ္ဗယီက္နမ္ႏုငိင္၏ံ အေတြ ႔အၾကံဳအရ 
ေက်းလက/္ၿမိ ႕ဳျပ အလုပအ္ကုိငမ္်ား၏ေျပာင္းလမဲႈမွာ အရွနိ္ေႏွးေကြးသည့အ္တြက ္ဤျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမွာ အခ်နိယူ္ရေပလိမ့မ္ည။္ ပုမံနွ ္အလုပအ္က္ုိင ္
မ်ားက ေစ်းကြက္လုိအပ္ခ်က္ကုိ ပိုမိုျဖည့္ဆည္းေပးလာႏုိင္ေသာ္လည္း ေက်းလက္မွၿမိ ႕ဳျပသုိ႔ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္အက္ုိင္ရွာေဖြၾကသူမ်ားအားလုံးအတြက္ 
အလုပ္အကုိင္ ေပးႏို္င္ျခင္းမရွိေပ။ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ေရြ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူအမ်ားစုသည္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားရွိ မွတ္ပုံမတင္ရေသးသည့္ စီးပြားေရးအေပၚ 
မွီခိုလာၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရြ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက အိမ္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ပိုင္ဆိုင္သည့္အခ်ိန္တြင္ မေရြ႕ 
ေျပာင္းၾကသူမ်ားက ၁၇ ရာခ္ုိင္ႏႈန္းသာ ပုိင္ဆိုင္သည္ကုိ ေတြ ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ၿမိ ႕ဳျပရိွ မွတ္ပံုတင္မထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေက်းလက္ရိွ အလုပ္အကုိင္ 
မ်ားႏငွ့ ္ႏႈငိ္းယွဥပ္ါက စိက္ုပ်ဳိးရာသီအေပၚ မွခီိုေနရျခင္းမ ွကင္းလြန္ျခင္း၊ ရာသီဥတု အေပၚ မွခီိုေနရျခင္းမ ွကင္းလြတ္ျခင္းႏငွ့ ္လုပခ္အားျဖင့ ္ပိိမုိ ုရရွိႏိငု္ျခင္း 
တို႔ေၾကာင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေလ့ရွိသည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ အလားတူ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ရန္ ေရခံေျမခံပိုေကာင္းသည့္ 

ပုံ ၁၅ ကုမၸဏီအရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးအလုိက္ အလုပ္ႏုတ္ထြက္မႈမ်ား

အလုပ္စဝင္သူမ်ား

ကိုးကား ။ ။ ကမာၻ႔ဘဏ္ (၂၀၁၇)။
မွတ္ခ်က္။ ။ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ၾကား စီးပြားေရးတစ္ရပ္လံုး၏ အလုပ္ခန္႔ထားႏုိင္မႈ ႏွစ္စဥ္ ပွ်မ္းမွ် တိုးတက္မႈႏႈန္း။
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အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးျခင္း၊ 
အလုပ္မထြက္ဘဲ က်န္ရွိသူမ်ား

အလုပ္အကိုင္ ဆံုး႐ံႈးေစျခင္း၊ 
အလုပ္မထြက္ဘဲ က်န္ရွိသူမ်ား

အလုပ္ထြက္သူမ်ား

Micro (1-4) Small (5-19) Medium (20-99) Large (100+)
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ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ရရွိႏိုင္ေခ်ပိုမ်ားသည္။ အိမ္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ 
လွ်င္ျမနစ္ြာ ၿမိ ႕ဳျပအသြင္ေျပာင္းလဲျခင္းကုိ ကမာၻအႏွံ႔တြင ္ေတြ ႔ရၿပီး ေနာငလ္ာမည့္ႏစွမ္်ားစြာ အတြက္ ျမနမ္ာ့အလုပအ္ကုိငမ္်ား၏ အသြငအ္ျပငမ္ွာလည္း 
ယင္းသို႔ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

အရြယ္အစားၾကီးမားသည္ဟု ဆုိႏိုင္ၿပီး ဆက္လက္ၾကီးထြားရန္ အလားအလာရွိေနသည့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ 
စီးပြားေရးလုပင္န္းငယ္မ်ားအား မတ္ွပုတံငၿ္ပီး တရား၀ငလု္ပင္န္းမ်ားအျဖစသုိ္႕ ေရာက္ရွလိာရန ္တြန္းအား ေပးႏိငုမ္ည့ ္အခြင့အ္လမ္းမ်ားစြာရွိေနပါသည။္ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား စစ္တမ္းတစ္ရပ္အတြက္ ေမးျမန္းရာတြင္ ယင္းတို႔၏ ထက္၀က္က မွတ္ပံုတင္စရိတ္ျမင့္
မားျခင္းႏငွ့ ္အခ်နိၾ္ကာျမင့သ္ည့ ္ဌာနဆိငုရ္ာ လပုထံု္းလုပန္ည္းမ်ား လပုင္န္းမတ္ွပံမုတင္ျခင္း၏ အဓကိ အေၾကာင္းရင္းဟ ုထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾက သည။္ 
မွတ္ပုံတင္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိသည့္အက်ဳိးမွာလည္း မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္ဟု ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ကေျဖၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား တရား၀င္ 
မတွပ္ုတံငသ္ည့ ္လုပင္န္းအေရအတြက္ အလြန ္နည္းပါးေနျခင္းသည ္ထူးဆန္းသည့ ္အခ်က္တစခ္ုေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့ ္စီးပြားေရး လပုင္န္းမ်ား 
မွတ္ပုံတင္ၾကရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္မွာ မွတ္ပုံတင္ျခင္းေၾကာင္း ရရွိသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္လိုအပ္သည္။ 

ထတုက္နုစ္ြမ္းအား အလြန္ျမင့မ္ားသည့ ္လပုင္န္းမ်ားကုိ တရား၀င ္မတွပ္ုတံငလ္ာေစရန ္အားေပးျခင္းျဖင့ ္အလုပအ္ကုိင ္အေရအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း 
အရည္အေသြးေသာ္လည္းေကာင္း တိုးတက္လာႏိုင္သည္။ လတ္တေလာ တိုးတက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းငယ္ အမ်ားစုသည္  ထုတ္
ကုန္စြမ္းအားနိမ့္ပါးသည့္အတြက္ စီးပြားေရးတစ္ခုလုံး၏ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လက္ တိုးတက္ႏိုင္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမူနည္းပါသည္။ 
သို႕ေသာ ္  အေထာက္အထားမ်ားအရ ေသးငယ္ေသာ္လည္း ခြန္အားရွိသည့္ ဂဇဲသမင္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္သည့္ ထုတ္ကုန္စြမ္းအားျမင့္ၿပီး  အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ 
တကလ္မ္းရွသိည့ ္လုပင္န္းငယမ္်ားလည္းရွိေနသည။္ ထုိလုပင္န္းမ်ားမ ွအခ်ိ ႕ဳသည ္ဖြ ံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိငုင္မံ်ား၏ ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတုိးတကမ္ႈအတြက္ ေမာင္းႏငွအ္ားျဖစ္ႏိငုသ္ည့ ္
လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အဆိုပါ  ဂဇဲသမင္ကဲ့သို႔ ဖ်တ္လတ္ေသာမိုက္ခ႐ိုလုပ္ငန္းငယ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ ထုတ္ကုန္စြမ္းအားျမင့္ အႀကီးစား 
လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ ကူညီေပးရန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မူဝါဒေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား၏ဦးစားေပးရမည့္ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး 
ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ အလုပအ္ကိငုဖ္နတ္ီးေရးသည ္ကမာၻ႕စီးပြားေရးႏငွ့ ္ဆက္စပ္ေနသည့ ္က႑မ်ားႏငွ့ ္ျပညတ္ြင္းစားသုံးသူပိမုိမု်ားျပားလာေသာ က႑မ်ားတြင ္
အားေကာင္းလ်က္ရွသိည။္  စိက္ုပ်ိဳးေရး လုပင္န္းလည္း မဟုတ္၊ လုပင္န္းငယ္ အမ်ဳိးအစားတြငလ္ည္း မပါ၀ငသ္ည့ ္ပဂုၢလိလပုင္န္း က႑တြင ္ခ်ညမ္ွ်င္ႏငွ့ ္
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသည္ လုပ္သားအေရအတြက္ အမ်ားဆံုးခန္႔ထားၿပီး (ပံု ၁၇) ကမာၻ႔စီးပြားေရးသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈကို ထင္ဟပ္ေန 
သည္။ ႏိႈင္းယွဥ္ရေသာ္ အစားအေသာက္၊ အေဖ်ာ္ယမကာႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းက႑သည္ ယခင္ထက္ အလုပ္အကုိင္အသားတင္ဖန္တီးႏုိင္မႈ အရိွဆုံး 
ျဖစသ္ည။္ ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္ႏိငုင္ံျခားလုပင္န္းမ်ား အေရအတြက္နည္းပါးေသးေသာ္လည္း ၎တုိ႔ထဲမ ွအမ်ားစမုွာ အလုပအ္ကုိငအ္သစမ္်ား ေဖာ္ေဆာင ္

ဆက္လက္လည္ပတ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တုိ႔၏ အလုပ္ခန္႔ထားမႈက အလုပ္အကုိင္ 
အသားတင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္း တြင္ က႑အလုိက္ ပါ၀င္ျခင္း

ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ 
အထည္ခ်ဳပ္

လုပ္ငန္း

ကိုးကား။ ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စစ္တမ္း

အစားအ
ေသာက္ႏွင့္

ေဆးရြက္ႀကီး

လက္လီႏွင့္
လက္ကား

အျခား
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဟိုတယ္ႏွင့္
စားေသာက္

ဆုိင္

သတၳဳ၊
စက္ယႏၱရား၊
လွ်ပ္စစ္သံုး
ပစၥည္းမ်ား၊

ကား 

ဓာတု
ပစၥည္းမ်ား၊

သတၳဳ
မဟုတ္ေသာ
ပစၥည္းမ်ား၊

ပလတ္စတစ္

သစ္သား၊
စကၠဴ၊

ပရိေဘာဂ
ႏွင့္ အျခား
ကုန္ထုတ္

လုပ္ငန္းမ်ား
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အသားတင္အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးႏုိင္မႈ အခ်ဳိးအစား အလုပ္ခန္႔ထားႏိုင္မႈ စုစုေပါင္း အခ်ိဳးအစား

ပုံ ၁၆
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ေပးသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၆၆ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္  ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး တရားဝင္ပုဂၢလိကက႑၏ အလုပ္အကုိင္အသားတင္ 
ဖနတီ္းႏိငုမ္ႈ၏ သံုးပံတုစပ္ံခုန္႔သည ္ ပို႔ကုနလု္ပင္န္းမ်ားတြင ္လုပသ္ားအငအ္ား ပိမုိလုိုအပလ္ာျခင္းေၾကာင့္ျဖစသ္ည။္ ထိုေတြ ႔ရွခိ်က္အရ ပို႔ကုနအ္သားေပး 
လပုင္န္းမ်ား ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေအာင ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့ ္ကမာၻ႕တနဖ္ိုးကြင္းဆက္မ်ားတြင ္ပါဝင္ေစျခင္းသည ္ျမနမ္ာႏိငု၏္ အလုပအ္ကုိငမ္်ား 
အတြက ္အေရးႀကီးေသာ လပုင္န္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသလ်က္ရွသိည။္ လုပင္န္းခြငအ္ႏရၲာယ္ကင္းမႈ၊ အလုပသ္မားမ်ား က်န္းမာေရးႏငွ့ ္လုပခ္လစာမ်ားျဖင့ ္
တိငု္းတာပါကလည္း ပို႔ကုနလု္ပင္န္းမ်ားသည ္ပို႔ကုန္ႏငွ့မ္ဆုိင္ေသာ လုပင္န္းႀကီးမ်ားထက္ ပိမုိအုရညအ္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ အလုပမ္်ားဖနတီ္းသည။္ 
(စကားခ်ပ္ ၃) 

အခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမိုမ်ားျပားလာေသာ္ျငား ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က႑တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္မႈသည္ ရွိသင့္သည္ ထက္ေလ်ာ့နည္းေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိလုပ္
ငန္းအားလုံး၏ ၅ရာခုိင္ႏႈန္းသည္သာလွ်င္  ပို႔ကုန္မ်ားတင္ပို႔သည္ - ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၄ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားမွရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၆၆ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အျခား အဆင့္တူႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈန္းယွဥ္ပါက ရာခိုင္ႏႈန္း နည္းပါးသည္။ အေၾကာင္း 
ရင္းမ်ားမ ွတစခ္်က္မွာ ကမာၻ႕တနဖ္ိုးကြင္းဆက္မ်ားသုိ႔ ျမနမ္ာႏိငုင္ ံပါဝငမ္ႈနည္းပါး ျခင္းေၾကာင့္ျဖစၿ္ပီး အလုပအ္ကုိငမ္်ား တုိးပြားမႈကုိလည္း ကန္႔သတ္ရာ 
ေရာက္သည္။ ၂၀၁၆ တြင္ ျမန္မာ့ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသာလ်င္ ပုိ႔ကုန္အျဖစ္တင္ပုိ႔ၿပီး အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသမ်ားတြင္မူ ၂၆ 
ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစစ္တမ္း၂၀၁၆ တြင္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၏အဆိုအရ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ 
အလုပ္သမား ဥပေဒအရ အကန္႕အသတ္မ်ား ရိွေနျခင္းႏွင့္ ေျမေနရာ ရရိွႏုိင္မႈတုိ႔သည္  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရာတြင္ ၾကဳံေတြ ႔ရသည့္ အဓိက 
အခက္အခဲ သံုးခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

အလပုသ္မားမ်ားေပါမ်ားမႈတြင ္အသက္အရြယႀ္ကီးသူ မ်ားျပားလာသည့ ္ေဒသတြင္းႏငွ့္ႏႈငိ္းယွဥပ္ါက လူငယမ္်ားသည့ ္ႏိငုင္တံစခ္အုျဖစ ္ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္
အားသာခ်က္ရွိေနၿပီး လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ား တိုင္ေအာင္ ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးႏိုင္မည့္ အလားအလာရွိသည္။ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံသားမ်ားသြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား (ထိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား) ႏွင့္ယွဥ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူဦးေရတြင္ လူငယ္မ်ား 
မ်ားျပားျခင္းသည ္အနာဂတတ္ြင ္အဆိပုါႏိငုင္မံ်ားသာမက အျခားေသာ အသက္အရြယ္ႀကီးသမူ်ားလာသည့ ္ႏိငုင္ႀံကီးမ်ား (တ႐တ္ု၊ ဗယီကန္မ)္ မ်ားကပါ 
ျမန္မာ့လုပ္သားမ်ား ပိုမိုလိုအပ္လာမည့္ လကၡဏာျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရြယ္ေရာက္သူဦးေရသည္ ၂၀၅၅ တြင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာၿပီး အျမင့္ 
ဆုံးအျဖစ္ ၄၂ သန္းအထိရိွလာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းသည္။ အဆိုပါအရြယ္ေရာက္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ကြၽမ္းက်င္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ပါက အသက္ 
အရြယ္ႀကီးလာသူမ်ား အၿငမိ္းစားယူသည္ႏငွ့အ္မွ် လစလ္ပလ္ာမည့ ္ကြၽမ္းက်ငမ္ႈ အထုိက္အေလ်ာက္လုိအပ္ေသာ အလုပမ္်ားအတြက္ ယွဥၿ္ပိဳင္ႏိငုသူ္မ်ား 
ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔ႏိုင္ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပိုမိုႀကီးမားေသာေစ်းကြက္ဖန္တီးေပးၿပီး ဝင္ေငြလည္း ပိုမိုရရွိရန္ အလားအလာရွိသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ျပည္ပရွိလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာရန္လိုအပ္သည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို 
ေစ်းနည္းႏွိမ့္၍ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ လုပ္ခလစာေလွ်ာ့၍ ခန္႔ထားသေလာ၊ တနည္းဆုိရေသာ္ အဆိုပါအလုပ္သမားမ်ားသည္ 
အျခားေသာ ပို႔ကုန္မဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ားထက္ ပိုမိုဆိုးရြားေသာ အေနအထားမ်ား တြင္ လုပ္ကိုင္ေနရသေလာ။

မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ႏိုင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔ေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မတင္ပို႔ 
ေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလားတူ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ထက္ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္အေနအထားရွိေၾကာင္းေတြ ႔ရသည္။ ဥပမာ -- 

• ပို႔ကနုတ္ငပ္ို႔ေသာလုပင္န္းမ်ားတြင ္လပုင္န္းခြငအ္ေနအထားကိ ု၁၃၀ ရာခိငု္ႏႈန္း ပိမုိုေကာင္းေစသညၿ္ပီး ျမနမ္ာပိငုလု္ပင္န္းမ်ား၏ အလုပ ္
ခြင္စံႏႈန္းကို ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ (ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ေဟာင္ေကာင္) လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္တူ ျမႇင့္တင္ေပးသည္။

• ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပို႔ကုန္မဟုတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္သားမ်ားအေျပာင္းအေရႊ႕ႏႈန္း တူညီသည္။ (ကြာျခားခ်က္မွာ ေျပာပေလာက္ 
ေအာင္မဟုတ္ေပ။)

• ဆကစ္ပမ္ႈနည္းေသာ္လည္း ပို႔ကနုလု္ပင္န္းမ်ားသည ္လုပခ္ ၂၀ ရာခိငု္ႏႈန္းအထ ိပိုေပးသည။္  သုိ႔ရာတြင ္ ပို႔ကုနလု္ပင္န္းႏငွ့ ္ပို႔ကုနမ္ဟတ္ု 
ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရသည့္ နာရီေပါင္း တူညီသည္။

• ပို ႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၏ စက္႐ုံမ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ မီးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားရွိၿပီး အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
အလုပ္ခြင္အတြင္း  က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေရးမႈေပးရန္ အလားအလာ ၂၇ ရာခိုင္နႈန္းပို၍ရွိသည္။

ကိုးကား - Tanaka 2016

စကားခ်ပ္ ၃ ။    ။ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပို႔ကုန္မဟုတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မည္သည္က အလုပ္သမားမ်ားကို 
ပိုမိုကာကြယ္ေပးႏိုင္သနည္း။
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လူ႔အရင္းအျမစ္စီမံခန္္႔ခဲြမႈ -
ပိုမိုကြၽမ္းက်င္ေသာလုပ္သားအင္အားစု တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ခန္႔ထားျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေရအတြက္မ်ားျပားသည့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာလူဦးေရ ၃၅သန္းနီးပါး၏ ကြၽမ္းက်င္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္အားလံုး၏
ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကုိ ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည့္အလားအလာရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာတတ္ဦးေရႏွင့္ ပညာတတ္မ်ား၏ အရည္အေသြးဆုိင္ရာစီမံမႈမ်ား 
အလြန္နိမ့္ပါးျခင္းႏွင့္ လုပ္သားအင္အားစု၏ ကြၽမ္းက်င္မႈအေပၚ အလုပ္ရွင္မ်ားေက်နပ္မႈမရွိျခင္းသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္မ်ားရရွိရန္ႏွင့္ 
အလုပ္သမားမ်ားတြင္ လိုအပ္ေနေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကိုတည္ေဆာက္ရန္  အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားစစ္တမ္း ၂၀၁၆ တြင္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ပညာေရးစနစ္သည္ယေန႔ေခတ္ အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ လုိအပ္ေသာ 
ဗဟုသုတႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈအေပၚသက္ေရာက္မႈမရိွေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္သားအင္အားစု၏ ပညာေရးမလုံေလာက္မႈသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကုိ အတား 
အဆီးျဖစ္ေစသည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ၿပီး ဘ႑ာေရးအၾကပ္အတည္း (၁၅.၈ ရာခုိင္ႏႈန္း) ၏ေနာက္ ဒုတိယအဆုိးဆုံးအတားအဆီး (၁၄ 
ရာခိငု္ႏႈန္း) ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည။္ ျမနမ္ာႏိငုင္ရံွ ိအလပုသ္မားမ်ားသည ္ကြၽမ္းက်ငမ္ႈပံစုမံ်ိဳးစံတုြင ္စြမ္းေဆာငမ္ႈ ေလ်ာ့ပါးေနသည၊္ အလုပ္ရ္ငွမ္်ား၏ 
ထက္ဝက္ေက်ာ္က စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္း မွသည္ စာေရးသာျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတက္ကြၽမ္းမႈအထိ ကြၽမ္းက်င္မႈကြာဟခ်က္မ်ား 
ရွိေနေၾကာင္း ေျပာသည္ (ပံု ၁၈)။

ကြၽမ္းက်င္မႈအေနအထားသည္ ေနာင္လာမည့္လုပ္သားမ်ိဳးဆက္မ်ားတြင္ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ရွိလုပ္သားအင္အားစုအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် 
နည္းပါးသည္။ လတ္တေလာျဖစ္စဥ္မ်ားအရ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ယူႏုိင္မႈအေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈရိွလာသည္၊ အသက္အငယ္ဆုံး လုပ္သား မ်ားအုပ္စု 
(အသက္ ၁၅ မွ ၂၄) သည္ အထက္တန္းႏွင့္အထက္အထိ ပညာသင္ယူဘူးၾကသည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့ ္ပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာ (၂၀၁၆-၂၀၂၁) (NESP) 
တြင္ သိျမင္ျခင္းဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား (စာအေရးအဖတ္၊ အတြက္အခ်က္ႏွင့္ အျခားဘာသာရပ္ဆိုင္ရာမ်ား) ႏွင့္ ပညာေရးအရည္အေသြးကုိ 
ဦးစားေပးေသာ္လည္း အလုပခ္ြငစ္ြမ္းေဆာငရ္ညအ္တြက္ အေရးပါသညဟု္ အလုပရ္ငွမ္်ားကေဖာ္ျပသည့ ္လူမႈဝန္းက်င္ႏငွ့အ္ျပဳအမဆုိူငရ္ာ ကြၽမ္းက်ငမ္ႈ 
မ်ား (အသင္းအဖဲြ႕ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ၊ မိမိကိုယ္ကို စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈ၊ စသည့္) ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ သိျမင္ျခင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား (ျပႆနာ 
ေျဖရွင္းတတ္မႈ၊ ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္မႈ၊ စသည့္) ကုိလည္းလုိအပ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ေဖာ္ထားသည္။ လတ္တေလာတြင္မူ အတတ္ပညာဆုိင္ရာပညာေရးသည္ 
ျပတ္ေတာင္းအားနည္းေနဦးမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အလုပ္သမားမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ အဓိက တာဝန္ယူၾကရသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္သာ စနစ္တက် ေလ့က်င္သင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္မ်ားရိွသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ ဖြြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖဲြ႕ 
အစည္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ အာရွဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္) တုိ႔ပူးေပါင္း၍ လက္ရိွအလုပ္သမားမ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ အေတြ ႔ရမ်ားေသာ အလုပ္ 
အကုိင္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္တုိႏွင့္ လက္ေတြ ႔အတတ္ပညာဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ားပါဝင္သည့္ သင္ၾကားမႈစနစ္တစ္ခုကုိ ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကနဦး 
အစီအစဥ္မ်ားကို ၂၀၁၇ တြင္ စတင္ခဲ့သည္။

ျပညတ္ြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ အိမန္ီးခ်င္းႏိငုင္မံ်ား၌ ျဖစ္ေစ၊ အလုပသ္မားႏငွ့အ္လုပအ္ကုိငကုိ္ကည္မီႈကုိ ျမႇင့တ္င ္ျခင္းျဖင့ ္အလုပသ္မားမ်ား၏ ထုတ္ကုနစ္ြမ္းအားႏငွ့ ္
လုပ္ခကုိ ျမင့္တင္ႏိုင္ၿပီး တဆက္တည္းတြင္ လုပ္သားအင္အားစု၏ ကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္ကုိလည္း တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ရွင္ 
မ်ားသည္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားစြာမလုိအပ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကိုပင္ ရွာေဖြရန္ အခက္အခဲရွိၾကၿပီး အလုပ္သမားမ်ားမွာလည္း ၎တို႔ႏွင့္ ရရွိေသာ 
အလုပ္အကိုင္မ်ား ကိုက္ညီမႈမရွိ၍ မေပ်ာ္ရႊင္ၾကေပ။ ထိုသို႔မကိုက္ညီမႈမွာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
မိမိအဆက္အသြယ္ႏွင့္ တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုဆိုးရြားႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ နည္းပညာသစ္မ်ားသည္  ကြၽမ္းက်င္မႈမလိုအ
ပ္ေသာအလုပအ္ကုိငမ္်ားအပါအဝင ္ျပညတ္ြင္းႏငွ့ ္ႏိငုင္ရံပ္ျခားရွ ိအလပုအ္ကိငုမ္်ားႏငွ့ပ္တ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လြယ္လင့တ္ကူ 
လက္လွမ္းမီေစသည္။ လက္ရွိတြင္ အသုံးျပဳမႈနည္းပါးေနေသးေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္အမွ် 
၎နည္းပညာသစ္မ်ားသည္ မိ႐ုိးဖလာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စာလွ်င္ အလုပ္သမားႏွင့္အလုပ္အကုိင္ကုိက္ညီမႈရွိေစရန္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္အလား
အလာရွိသည္။
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Source: Author's calculations based on the 2016 World Bank Enterprise Survey
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးရန္ 
တိက်ေသာ မူဝါဒေရးရာ ခ်မွတ္မႈမ်ား လိုအပ္သည္
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ယေန႔ေခတ္အလုပ္အကိုင္မ်ား၏ သေဘာသဘာဝ၊ စီးပြားေရး အေျခအေနေကာင္းမ်ားမွ ဖန္တီးေပးေသာ  အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ တခ်ိဳ႕ 
ေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရသည့္ အတားအဆီးမ်ား စသည္တို႔ေပၚတြင္ မူတည္၍ မည္သည့္အစီအမံမ်ားက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္ 
အကိုင္မ်ားဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ မည္သည့္ အစီအမံမ်ား လုိအပ္မည္နည္း။ ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ 
အျပည့္အဝရရိွေနသည္။ သုိ႕ရာတြင္ အလုပ္အကုိင္မ်ား၏ အရည္အေသြးမွာ နိမ့္ပါးေနဆဲျဖစ္သည္။ လုပ္ခလစာပုိျမင့္ေသာ၊ လုပ္ငန္းခြင္အေနအထားပုိမုိ 
ေကာင္းမြန္ေသာ၊ ထတ္ုကနုစ္ြမ္းအားျမင့ ္အလုပအ္ကုိငမ္်ား ဖနတီ္းျခင္းျဖင့ ္လည္းေကာင္း၊သုိ႔မဟုတ္ လက္ရွအိလုပအ္ကိငုမ္်ားကုိ အဆင့္ျမႇင့တ္င္ျခင္းျဖင့ ္
လည္းေကာင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီးပြားေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ေရခံေျမခံေကာင္းေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ
မ်ားရွိ႐ုံျဖင့္ မလံုေလာက္ႏိုင္ေပ။

အလုပ္အကုိင္မ်ား တုိးတက္ေစရန္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ နည္းလမ္းသံုးခုရိွသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကုိင္အသစ္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ 
လက္ရွိ အလုပ္အကုိင္မ်ား၏ အရည္အေသြးကုိ တိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကုိင္မ်ားသည္ လူတုိင္းအတြက္ လက္လွမ္းမီေစျခင္း၊ ေသခ်ာေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ယခု အစီရင္ခံစာသည္ အဆုိပါ နည္းလမ္းသံုးခု ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကုိ တင္ျပ 
ထားသည္။ မူ၀ါဒ ၁ မွ ၅ အတြင္းသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္အသစ္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းနွင့္ သက္ဆိုင္ၿပီး၊ မူ၀ါဒ ၆ မွ ၈ သည္ လက္ရွိ အလုပ္ 
အကိုင္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို တိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ၿပီး၊  မူ၀ါဒ ၉ ႏွင့္ ၁၀ သည္ အလုပ္အကိုင္မ်ား လူတိုင္းအတြက္ လက္လွမ္းမီေစျခင္းႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည္။ က႑တစ္ခုခ်င္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုံးစုံ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ပါဝင္ၿပီးျဖစ္သည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
အလုပအ္ကိငု ္ရလဒမ္်ား ျမႇင့တ္င္ႏိငုရ္န ္ထပ္ေဆာင္းမဝူါဒမ်ားကုိ အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည။္ ဇယား ၂ တြင ္အဓကိက်ေသာ မဝူါဒေဖာ္ေဆာငခ္်က္မ်ားကုိ 
အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖာ္ျပထားၿပီး အလုပ္အကိုင္ရလဒ္မ်ား ရရွိလာႏိုင္မည့္ အခ်ိန္ကာလကိုလည္း ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပထားသည္။ အလုပ္အကိုင္မ်ားသည္ ေရခံေျမခံ 
ေကာင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားဆုံေတြ ႔ရာမွ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ား 
လက္ေတြ ႔ျဖစ္လာရန္ တၿပိဳင္နက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုိအပ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ ရည္မွန္းထားေသာ အလုပ္အကုိင္ရလဒ္မ်ားရရိွရန္ 
အဆိုျပဳထားေသာ မူဝါဒမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ ျဖည့္စြက္မူဝါဒမ်ားကိုပါ ဇယား၂ တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္ အသစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ မူ၀ါဒ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။  ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကုိင္မ်ားဖန္တီးေပးႏိုင္ေသာ ေရခံေျမခံေကာင္းသည့္ မက္ခ႐ို 
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးႏိုင္သည္။

ထိေရာက္ေသာ အမွန္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း (REER) အေပၚသက္ေရာက္ေနေသာ ဖိအားမ်ားကုိ ခန္႔ခဲြျခင္းသည္ ကုန္သြယ္ေရးက႑မ်ား၏ အလုပ္အကုိင္ 
ဖန္တီးႏိုင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျပင္ပျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚလုိက္၍  ဗဟုိဘဏ္က ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းအားသတ္မွတ္ျခင္းကုိ 
ဆက္လက္ခြင့္ျပဳသင့္သည္။ အလားတူပင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာသီးျခားရပ္တည္ႏိုင္မႈကို ထပ္မံကူညီေပးရန္အေရးႀကီးရာတြင္ ကနဦးအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရး 
အ႐ႈံးေပၚမႈတြင ္ဗဟိဘုဏက္ ဝင္ေရာက္ေထာကပ္ံ့ျခင္းကုိ ကန္႔သတ္ျခင္းျဖင့ ္ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဖအိားကုိ စမီခံန္႔ခဲြရန္ျဖစၿ္ပီး ျပညတ္ြင္းေၾကြးၿမီေစ်းကြက္ 
ခ ဲ်႕ထြငရ္န ္လကရ္ွႀိကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာငရ္ြက္ျခင္းျဖင့ ္ေငြစကၠဴမ်ား႐ုက္ိထုတ္ျခင္းအေပၚ မွခီိုေနရမႈကိ ုေလွ်ာ႔ခ်ႏိငုသ္ည။္ အဆုိပါ အခ်က္ကုိ 
ကာလတိအုတြင္းအေထာက္အကူျဖစ္ေစရန ္ေငြတုိကလ္က္မတ္ွမ်ား ေလလံတငရ္ာတြင ္အတုိးႏႈန္း ျမႇင့တ္င္ျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳႏိငုသ္ည။္ အခ်နိၾ္ကာလာသည္ႏငွ့ ္
အမွ် ျပညတ္ြင္းေငြေခ်းကရိယိာမ်ား ပိမုိႀုကီးမားလာၿပီး ေငြေၾကးဆုိငရ္ာ ဆုံး႐ႈံးႏိငုမ္ႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးကာ ယခစုတငလ္ညပ္တ္စျပဳေနသည့ ္ဘ႑ာေရး 
ေစ်းကြက္ အတြက္လုိအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ပိုမိုခိုင္မာလာေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။ တဘက္တြင္လည္း ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ 
ျပည္ပမွ အတိုးႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းယူႏိုင္မႈကို ေကာင္းစြာအသံုးျပဳသင့္သည္။ ျပည္တြင္းေခ်းေငြမ်ားသည္ ျပည္ပမွေခ်းေငြမ်ား၏ ပမာဏ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတိုးအတြက္ကုန္က်စရိတ္အရလည္းေကာင္း၊ ျပန္ဆပ္ရမည့္ကာလအရေသာ္လည္းေကာင္း အစားမထိုးႏိုင္ေခ်။ ေရရွည္စီးပြား 
ေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈႏွႈင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ကိုျမႇင့္တင္ႏိ္ုင္မည့္ ဘ႑ာေရးအေနအထားတစ္ခုကို ေရရွည္တည္တ့ံ၍ ေငြေၾကးေဖာင္းပြျခင္းမရွိေသာ 
ဤနည္းလမ္းျဖင့္ ကူညီ ဖန္တီးႏိုင္သည္။

၂။  လုပ္ငန္းမ်ား စတင္တည္ေထာင္ရန္၊ တိုးတက္ႀကီးပြားရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခဲြမ်ားထားရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ကို မြမ္းမံျခင္း

ထတုက္နု္ျမႇင့တ္ငမ္ႈဆိငုရ္ာ စီးပြားေရးအခကအ္ခမဲ်ားကုိ ေျဖရငွ္းျခင္းသည ္ကုနထ္တ္ုလုပ္ႏိငုသ္ည့ ္ေဂဟ စနစ္ႏငွ့အ္လုပအ္ကုိငမ္်ား ဖနတ္ီးေပးႏိငု္ျခင္းကုိ 
ပိမုိတုိုးတက္ေစသည။္ လပုင္န္းသစမ္်ားသည ္ အလုပအ္ ကုိင ္ပိမုိခုန္႔ထားႏိငုမ္ႈ - အထူးသျဖင့ ္ကုနထ္တ္ုလုပင္န္း၊ လက္လီအေရာင္းႏငွ့ ္အျခားဝန္ေဆာငမ္ႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဝစုအမ်ားဆုံးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားပိုင္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ 
လုပင္န္းမ်ားထမံ ွအလုပအ္ကိငုမ္်ားဆံုး႐ႈံးသညထ္က္ ပိ၍ု အလုပအ္ကုိငအ္သစမ္်ား ဖနတီ္းေပးေနၿပီး ၎အခ်က္သည ္စီးပြားေရးက႑တြင ္အရင္းအျမစ ္
မ်ား ေရႊ႔႔ ႕ေျပာင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္နည္းပါးေသာ္ျငား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ကုန္ထုတ္စြမ္းအားသည္ အျခားေသာႏႈိင္းရႏိုင္ငံမ်ား (ဥပမာ - ဗီယက္နမ္) ထက္ေလွ်ာ႔နည္းေနၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ စီးပြားပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားေၾကာင့္ အလံုးစံုယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈကို မ်ားစြာထိခိုက္လ်က္ရွိ္သည္။
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လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ရန္ႏွင့္ ခ်ဲ ႔ထြင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကုိ မြမ္းမံျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာ အတားအဆီးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးသည္။  
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ရန္ အတားအဆီးျဖစ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းထူေထာင္ျခင္း၊ သြင္းအားစု 
(ကုန္ၾကမ္း၊ အလုပ္သမားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား) ရရွိႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားကုိ လက္လွမ္းမီွေစႏိုင္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေျဖရွင္းေပးရန္လုိအပ္သည္။ 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ (၂၀၁၆) ကို ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ရင္းႏွီး 
ျမဳပ္ႏံွမႈမူဝါဒမ်ားကုိ ဆက္လက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ ၁၉၁၄ ကုိ အစားထုိးရန္ 
ေရးဆဲြထားသည့ ္ကမုၸဏမီ်ားအကဥ္ပေဒအသစအ္ား စတငအ္သံုးျပဳျခင္းသည ္ ရာစုႏစွ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေသာ္ စညက္မ္း မ်ားျဖစသ္ည့ ္ကုမၸဏအီမည္ေျပာင္းရန ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္လိုျခင္း၊ လုပ္ငန္းသေဘာ သဘာဝေျပာင္းလဲရန္ သုိ႔မဟုတ္ ရွယ္ယာမ်ားျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းရန္အတြက္ တရား႐ုံး 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ လုိအပ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားသည္ "ကုန္သြယ္ခြင့္" ကုိင္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ အဆုံးသတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔အျပင ္ဥပေဒသစသ္ည ္လပုင္န္းမ်ား အရင္းအႏွီးရွာေဖြမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစသ္ည။္ တဆက္တည္းတြင ္အေသးစားႏငွ့ ္မသိားစပုိငု ္လုပင္န္း 
မ်ားအတြက္ လုအိပခ္်ကမ္်ားကိ ုရငွ္းလင္းလြယ္ကူေစသည့အ္ျပင ္ႏိငုင္သံားပိငု္ႏငွ့ ္ႏိငုင္ံျခားသားပိငုက္မုၸဏမီ်ား၏ အဓပိၸါယဖ္ြင့ဆုိ္မႈ အသစမ္်ားမတွဆင့ ္
ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားရွယ္ယာထည့္ဝင္မႈကို ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္သည္။

အခ်ိန္တုိလြယ္ကူစြာ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီေပးျခင္းသည္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကုိ "ဒုတိယအခြင့္အေရး" ေပးရာေရာက္ၿပီး 
၎တို႔၏စီးပြားေရးမ်ားကို ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးသည္။ ရန္ကုန္လူမဲြစာခံေရးအက္ဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူမဲြစာခံေရး အက္ဥပေဒမ်ားသည္ 
ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္ေဒဝါလခီံႏိငုရ္န ္ေဆာငရ္ြက္ေပးေသာ္လည္း လုပင္န္းစဥအ္လြနရ္ညွၾ္ကာေသာေၾကာင့ ္အသုံးျပဳမႈအလြန ္နည္းပါးသည။္ ဆႏၵအေလ်ာက္ 
ပ္ိတ္သိမ္းလုိသည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း လက္ရွိကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအရ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ထံမွ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းခြင့္ရရွိရန္လုိအပ္ၿပီး 
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ထုခဲြရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားေၾကာင့္ ရွည္ၾကာေသာလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ ႔ၾကရသည္။ ေဒဝါလီခံျခင္းႏွင့္ ဆႏၵ အေလ်ာက္ လုပ္ငန္း
မ်ားပတိသ္မိ္းျခင္းအတြက္လုပင္န္းစဥမ္်ားအသစ္ျပငဆ္င္ေရးဆဲြျခင္းႏငွ့္ေခ်ာေမြ႕ေအာင ္ေဆာငရ္ြက္ေပးျခင္းသည ္အလုပအ္ကုိငမ္်ားကုိ ျမႇင့တ္င္ေပးမည့ ္
လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ အရင္းအျမစ္မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ရာတြင္ သိသာစြာကူညီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သြင္းအားစမု်ား  - အထူးသျဖင့ ္စတိခ္်ရေသာ လွ်ပစ္စဓ္ာတ္အား၊ ဘ႑ာေရးႏငွ့ ္ေျမေနရာမ်ား - လက္လွမ္းမီေရးတြင ္ပတ္ိဆို႔ေနမႈမ်ားကုိ ေျဖရငွ္းျခင္းသည ္
ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးႏိုင္မႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတိုးတက္မႈအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခု 
ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။ အစိုးရသည္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားစုေဝးေနသည့္ အဓိကေနရာမ်ား၏လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈတြင္ ပုဂၢဳလိက 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ဆဲြေဆာင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ေပးေရးကုမၸဏီကုိ စီးပြားျဖစ္ လုပ္ကုိင္ 
ျခင္းသည္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီအမ်ားစု စုေဝးရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈစြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ တုိးျမႇင့္ေရးအတြက္ ဗ်ဴဟာက်ေသာ 
ပဂုၢလိက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွမံႈမ်ားကုိ ဆြဲေဆာငရ္နအ္ေျပာင္းအလတဲစခ္ုျဖစ္ႏိငုသ္ည။္ အဓကိအတားအဆီးမ်ားတြင ္ေျမေနရာရရွိႏိငုမ္ႈလည္း ပါဝငၿ္ပီး စီးပြားေရး 
လုပ္ကိုင္မႈစစ္တမ္း ၂၀၁၇ တြင္ အိမ္ျခံေျမမွတ္ပံုတင္အသစ္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားၿပီး အိမ္ျခံေျမတန္ဖိုး၏ ၅ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ 
ကုန္က်သည္ (မ်ားေသာအားျဖင့္ တံဆပ္ေခါင္းဖိုး ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အိမ္ျခံေျမတန္ဖိုး၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအခြန္ေပးေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္)။ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ား ပိုမိုေခ်ာေမြ႕ေစရန္ႏွင့္ ေျမ (အိမ္ျခံေျမ) အမည္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစရန္ ထပ္မံေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရႊ
႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အေပါင္အျဖစ္ထား၍ ေခ်းေငြရယူျခင္းကို ခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ နည္းလမ္း မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကိုလည္း စတင္က်င့္သံုးႏိုင္သည္။ 
သို႔ရာတြင ္ေခ်းေငြဆုံး႐ႈံးႏိငုမ္ႈကိ ုကာမိေစရန ္ျမနမ္ာႏိငုင္ရံွ ိအတုိးႏႈန္းမ်ားကန္႔သတ္ထားျခင္းကုိ ဘ႑ာေရးတညၿ္ငိမ္မ္ႈမပ်က္ျပားေစဘဲ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း 
ေျဖေလွ်ာ့ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း ရွာေဖြႏိုင္သည္။ သက္ဆုိင္ရာ အညႊန္းကိန္းမ်ား၊ ဥပမာ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ႐ႈေထာင့္အားလုံးတြင္ နိမ့္က် 
ေနသည့ ္ေထာကပ္ို႔သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စြမ္းေဆာငရ္ညအ္ညႊန္းကိန္းႏငွ့ ္စီးပြားေရးလပုကုိ္ငရ္လြယ္ကူမႈ (အထူးသျဖင့ ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွသူံမ်ားကုိ ကာကြယ္ 
ေပးျခင္း) အညႊန္းမ်ား စသည္တို႔ကုိ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာအတားအဆီးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရာတြင္  အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္  ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ထပ္မံဖြင့္ေပးျခင္း (ကုန္ပစၥည္း ေစ်းကြက္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း)မွတဆင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သြင္းအားစုမ်ား ပိုမိုလက္လမ္းမီလာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏ္ုိင္ရန္ႏွင့္ ဆန္းသစ္ႏိုင္ရန္ ခ်ိန္ညိွမႈမ်ား 
ျပဳလာႏိုင္ၿပီး ကုန္ထုတ္စြမ္းအားအေပၚ ေကာင္းေသာသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္။

တင္ပို႔ကုန္မ်ားအမ်ိဳးအစားစံုလင္ျခင္းသည္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ လုပ္သားေစ်းကြက္ရလဒ္မ်ား တိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
ပို႔ကုန္ယွဥ္ၿပိ္ဳင္ႏိုင္မႈအလားအလာရွိၿပီး အလုပ္သမား အမ်ားအျပား လိုအပ္ေသာက႑မ်ား (အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ေရး) လုပ္ငန္း 
အမ်ိဳးအစားမ်ား ထပမ္တုိံးခ်ဲ႕ႏိငုသ္ည။္ ထုိမတွစဆ္င့ ္ရွိႏငွ့ၿ္ပီးသားက႑မ်ား၏ယဥွၿ္ပိဳင္ႏိငုစ္ြမ္းကုိ ျဖည့စ္ြက္ရာေရာက္ၿပီး အလုပအ္ကုိငအ္ခြင့အ္လမ္းမ်ား 
တိုးပြားေစႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားဆန္းသစ္မႈႏွင့္ နည္းပညာသစ္မ်ား အသံုးခ်မႈျမႇင့္တင္ျခင္းကို ပိုမိုကြၽမ္းက်င္မႈျပည့္ဝေသာလုပ္သားအင္အားစုႏွင့္ 
တြဲဖက္ႏိငုပ္ါက ပိမုိအုဆင့္ျမင့္ေသာ ထတုကု္နမ္်ား သုိ႔မဟုတ္ ထပဆ္င့တ္နဖ္ိုးေပါင္းစပထ္ားသည့ ္ထုတ္ကနုမ္်ား ထတ္ုလုပ္ႏုငိရ္န ္အားေပးရာေရာက္သည။္ 
ဥပမာအားျဖင့ ္ျပညတ္ြင္္းဟိတုယမ္်ားႏငွ့ ္ခရီးသြားလုပင္န္းမ်ား၏ စမီခံန္႔ခဲြသူမ်ား ႏငွ့ ္အလုပသ္မားမ်ား၏ စြမ္းေဆာငရ္ည္ႏငွ့ ္အရညအ္ေသြးကုိျမႇင့တ္င္ျခင္း၊ 
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းအမ်ားစုျဖစ္ေသာ လက္မႈထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ဖန္တီးႏိုင္မႈစြမ္းပကားကို ျမႇင့္တင္ျခင္း တုိ႔ျဖင့္္ 
ျမန္မာခရီးသြားက႑၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ဗ်ဴဟာက်က်အသံုးခ်ႏိုင္သည္။ အလားတူ ပင္ ပို႔ကုန္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းက႑သည္ ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္ 
လုပ္ငန္းထက္ ပိုမိုအရည္အေသြးေကာင္းေသာ အလုပ္မ်ားေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ပို႔ကုန္အသားေပး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းသည္ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကုိင္မ်ား ဖန္တီးမည့္ အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာကို အေထာက္အကူျပဳသည္။

စားသုံးသအူသစမ္်ားေပၚေပါက္လာၿပီး ျပညတ္ြင္းေစ်းကြက္ အေတာ္အတနႀ္ကီးသည့ ္ဝန္ေဆာငမ္ႈလုပင္န္းမ်ားတြင ္ျမနမ္ာႏိငုင္သံည ္အလုပအ္ကုိငမ္်ား 
ဖနတ္ီးရန ္အခြင့အ္ေရးမ်ားရွသိည။္ ဖရနခ္်ိဳက္စ ္လုပကုိ္င္ျခင္းသည ္စြန္႔ဦးတီထြငလု္ပကုိ္ငလုိ္သူမ်ားကုိ  ေအာင္ျမငၿ္ပီးသား ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားကုိ ပံတူုကူးယူ 
ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးသည္။ ဖရန္ခ်ိဳက္စ္လုပ္ငန္းမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ 
ႏိငုင္တံကာဝန္ေဆာငမ္ႈအမတွတ္ဆိံပမ္်ားျဖစသ္ည။္ ျမနမ္ာႏိငုင္ ံသည ္ဟင္းလ်ာခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ ဧည့ဝ္န္ေဆာငမ္ႈႏငွ့ ္အျခားေသာဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားစသည့ ္
ျပည္တြင္း ဖရန္ခ်ိဳက္စ္လုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္္ တိုးပြားလာေအာင္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္၍ အားေပးႏိုင္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီေသာ အစားအေသာက္ေဘးကင္းေရးနည္းစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါက ျပည္တြင္းဟင္းလ်ာႏွင့္ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈကုိ အားေကာင္းလာေစၿပီး စားသံုးသူမ်ားကို ပိုမိုဆဲြေဆာင္လာႏိုင္မည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အီလက္ထေရာနစ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ 
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ေရးသည္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကုိ စားသုံးသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည့္ သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားေပးသည္။ 
စားသုံးသူအခြင့္အေရး၊ အီလက္ထေရာနစ္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္၊ အခ်က္အလက္မ်ားလုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ စသည့္ အားလံုးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကိစၥမ်ားကို 
ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိ္ုင္စြမ္းရွိေသာ ေထာက္ပို႔သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းတုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အီလက္ထေရာနစ္ ကူးသန္း 
ေရာင္းဝယ္ေရး တိုးတက္မႈအတြက္လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။

၃။  အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္ ကမာၻ႔တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း

ႏိငုင္ံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွမံႈမ်ားကိ ုဆြဲေဆာင္ျခင္းႏငွ့ ္အလုပသ္မားအမ်ားအျပားလုိအပ္ေသာ က႑မ်ားစံတုြင ္လုပကုိ္င္ေစျခင္းသည ္အရညအ္ေသြးျမင့အ္လပု ္
မ်ား ဖန္တီးရန္ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္မႈသည္ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၅ အထိ ပ်ွမ္းမ်ဂ်ီဒီပီ ၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး 
အလုပအ္ကိငု္ေကာင္းမ်ားပိမုိရုရွလိာသည့ ္ရင္းျမစတ္စခ္လုည္းျဖစသ္ည။္ သုိ႔ရာတြင ္ကေမာၻဒယီားႏိငုင္ ံစီးပြားေရးတံခါးဖြင့လွ္စခ္ဲသ့ည့ ္ ၂၀၀၃ မ ွ၂၀၀၈ 
ကာလအတြင္း ရရွိခဲ့သည့္ ၆ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေလ်ာ့နည္းေနေသးသည္။ အလုပ္အကိုင္အားျဖင့္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမွာ အထည္အလိပ္ 
ႏွင့ ္စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းကဲ့သုိ႔ အလုပ္သမားမ်ားစြာလုိအပ္ေသာ က႑မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚရန္ျဖစ္ၿပီး ဆက္စပ္ေနေသာ 
အတားအဆီးမ်ား (လုပ္ငန္းအတြက္လိုအပ္ေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ ဖြံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး) ကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အစုအဖဲြ႕မ်ားေပၚေပါက္လာရန္ ကူညီေပးသည္။ 
ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ က႑မ်ားစြာ ဆက္စပ္ေနသည့္ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒမ်ားလုိအပ္သည္။ ဆုိရလွ်င္ ႐ိုးရွင္းေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီး 
ျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ၂၀၁၆ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ တန္းတူအခြင့္အေရးကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတုိ႔ လုိအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
အစိုးရသည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားေပးရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ ေခ်ာေမြ႕ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိေစရန္၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ားကုိ 
တုန္႔ျပန္ေရးႏွင့္ ေျခရာေကာက္ေရးအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားေရးဆဲြရန္၊ မသင့္ေလွ်ာ္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေရးအတြက္ 
ဆီေလ်ာ္ေသာ မူဝါဒညိႏႈိင္းမႈမ်ား ရွိေစရန္အတြက္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လုံေလာက္ေသာ အစိုးရ-
ပုဂၢလိက ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားရွိေစရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကမာၻ႔တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းသည္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးမႈအေပၚတြင္ အေရးပါေသာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေကာင္းမ်ားရွိသည္။ ျပည္တြင္းမွ သြင္းအားစုေပးႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တင္ပို႔သူမ်ားၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားဖန္တီးျခင္းသည္ 
ျပညတ္ြင္းရွ ိအေသးစားႏငွ့အ္လတ္စားလုပင္န္းမ်ား လုပင္န္းခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းနငွ့ ္အလုပအ္ကုိငသ္စမ္်ားဖနတီ္းေပးရန ္ရင္းျမစ္ျဖစ႐္ုသံာမက အဆိပုါျပညတ္ြင္း 
လပုင္န္းမ်ား ႏိငုင္တံကာမတိဖ္တမ္်ားႏငွ့ ္လုပင္န္းမ်ား ခ်တ္ိဆက္ မပိါက ထုတကု္နစ္ြမ္းအားတုိးတက္ေစႏိငုသ္ည။္ ယေန႔တြင ္ျမနမ္ာ့ကုနထု္တ္လုပသူ္မ်ား၏ 
၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာလ်င္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားထံသို႔ တင္သြင္းသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္သည္။ 
ကမာၻ႔တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားသည္ အခ်ိန္ယူရေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပထဝီအရနီးစပ္မႈမွ အက်ိဳးအျမတ္ 
ရယူႏုိင္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးမ်ား သီးျခားခဲြထုတ္ႏိုင္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ရွာေနခ်ိန္တြင္ 
ျမနမ္ာႏိငုင္ကုိံ အာရတွနဖ္ိုးကြင္းဆက္ႏငွ့ ္ေပါင္းစည္းရန ္အလြန္ေကာင္းေသာ အခြင့အ္လမ္းေပးသည။္ ကမာၻ႕တနဖ္ိုးကြင္းဆကသုိ္႔ ျမနမ္ာဝင္ေရာက္ေရး 
ျမႇငတ္ငရ္ာတြင ္ကမာၻ႔တနဖ္ိုးကြင္းဆကက္႑ရွ ိမနွက္န္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွသူံမ်ားကုိ ဆဲြေဆာငရ္န္ႏငွ့ ္ႏိငုင္တံကာေစ်းကြက္မ်ားႏငွ့ ္ခ်တ္ိဆက္မႈတုိးျမႇင့ရ္န ္
လုိအပ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အရည္အေသြးျမင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း လုိအပ္သည္။ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကမာၻ႕ 
တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားမွ ဖိတ္စင္မႈမ်ားကုိ အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားထံမွာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား နည္းပညာစုပ္ယူႏိုင္မႈ စြမ္းရည္အား 
ေကာင္းေစေရးကို အာ႐ုံစိုက္ရေပမည္။ ထုိအတြက္ ရည္မွန္းထားေသာ အႀကီးစား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြ
မႈဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို သင္ၾကားေပးႏိုင္သည္။

ကမာၻ႔တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားတြင္ ပါဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္  ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွံမႈႈ 
ဥပေဒ ၂၀၁၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရင္းႏွ္ီးျမဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေခ်ာေမြ႕ေစျခင္းတို႔ျဖင့္ ျမန္ဆန္လြယ္ကူမႈကိုရွာေဖြသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး 
ျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ထပ္မံဖိတ္ေခၚႏိုင္သည္။ အီလက္ထေရာနစ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတင္ျခင္း၊ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ အဓိက 
စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔မွတဆင့္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား (အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္ယူေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား) အဆင့္ျမႇင့္တာ၍ လက္ရွိအထူးစီးပြားေရးဖုန္မ်ားႏွင့္ စက္မႈဖုန္မ်ားကုိ အသံုးခ်ႏိုင္သည္။ လက္ရွိအထည္အလိပ္တင္ပို႔သုူမ်ားအတြက္
သာ ခြင့္ျပဳထားေသာ ျပန္ေလွ်ာ့အေကာက္ခြန္စနစ္ကုိ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔၍ လြယ္ကူစြာအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါက ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းကိုု ပိုမို 
ျမႇင့္တင္ႏိ္ုင္ေပမည္။

၄။  စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ရွိ မိုက္ခ႐ိုႏွင့္အေသးစား လုပ္ငန္းက႑ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေစႏိုင္ျခင္း

စိကုပ္်ိဳးေရးက႑ကုိ စားေသာက္ကနု္ွႏငွ့ပ္တ္သက္ေသာ ကမာၻ႔တနဖ္ိုးကြင္းဆက္မ်ားႏငွ့ ္ခ်တ္ိဆက္ျခင္းသည ္ေက်းလက္ေဒသတြင ္အလပုအ္ကုိငမ္်ား 
ဖန္တီးမႈကို လမ္းဖြင့္ေပးႏိုင္သည္။ လက္ရွိတြင္ အသံုးမခ် ရေသးေသာ လုပ္သားအင္အားစုႀကီးရွိေနၿပီး ၎တို႔ကို ကမာၻ႕တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားတြင္ 
တိုက္႐ုိက္ သုိ႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ပါဝင္ေနသည့္ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားတန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ား (ႀကိတ္ခဲြျခင္း၊ ထုတ္ပိုးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပို႔သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ျခင္း) တို႔တြင္ ေခၚယူခန္႔ထားႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ အစားအေသာက္အရည္အေသြးစံႏႈန္းမ်ားခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ကိုက္ညီရန္
လိုအပ္သလို စမ္းသပ္ျခင္း၊ ေထာက္ခံခ်က္ရယူျခင္းႏွင့္ တံဆိပ္ကပ္ျခင္းတို႔အတြက္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားလည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
၎၏အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ဥပေဒအုပ္ခ်ဳပ္မႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးမီ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာက်င့္ထုံးမ်ားႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္ေစရန္ 
အဆင့္ျမႇင့တ္င္ႏိငုသ္ည။္ ထုိ႔အျပင ္ေတာငသူ္လယ္သမားမ်ားမသွည ္ေစ်းကြက္သုိ႔ခ်တ္ိဆက္ႏိငုမ္ႈကုိ တုိးျမႇင့္ျခင္း၊ လယ္ယာလပုင္န္းစဥမ္်ားႏငွ့ ္စိက္ုပ်ိဳး 
နည္းမ်ားကိုတိုးျမႇင့္၍ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေစျခင္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၏ လြယ္ကူျမန္ဆန္မႈႏွင့္ ထုတ္ကုန္စြမ္းအားကို ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အရည္အေသြးမီ 
သြင္းအားစုမ်ားလက္လွမ္းမီေရး၊ တင္သြင္းသူႏွင့္ ေစ်းကြက္ၾကား ခ်ိတ္ဆက္မည့္နည္းပညာ (အုိင္စီတီ အသုံးျပဳမႈအပါအဝင္) စသည့္လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ရွိေနသည္။
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ပုဂၢလိကက႑အတြက္ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္သက္သာစြာ လိုက္နာႏုိင္မည့္ အစားအေသာက္ ေဘးကင္းေရး နည္းစနစ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရး 
လုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ားတိုးခ်ဲ႔ရရွိလာႏိုင္သည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး 
လယယ္ာစိက္ုပ်ိဳးေရး မဟုတ္ေသာလုပင္န္းမ်ားတြင ္အလုပခ္န္႔ထားမႈ၏ ၁၇ ရာခိငု္ႏႈန္းအထိရယူထားသည။္ အဆုိပါလုပင္န္းမ်ား၏ ၅၇ ရာခိငု္ႏႈန္းသည ္
ဝန္ထမ္းဦးေရ အေယာက္ ၂၀ ေအာက္သာရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး 
ဦးစီးဌာနထံမွ ပုဂၢလိကပိုင္ အစားအေသာက္ႏွင့္ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းသစ္မ်ားကုိ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိရန္ ေစာင့္ဆိုင္းရခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ် 
ေပးႏိုင္ပါက စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ ဲ်႕ႏိုင္ရန္ေကာင္းေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အဓိကပါဝင္ပတ္သက္ 
သူမ်ားျဖစ္သည့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ အျခားဌာနမ်ားအၾကား (လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန 
လက္ေအာက္ရွ ိသီးႏွကံာကြယ္ေရးဌာနခဲြ၊ စီးပြားေရးႏငွ့ ္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝနႀ္ကီးဌာန လက္ေအာက္ရွစိားသံုးသူကာကြယ္ေရးဌာန) ပိမုိတုိုးတက္ 
ေသာ ညိႏိႈင္းမႈမ်ားရွိရန္လိုအပ္သည္။

၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပရွိ အလုပ္အကိုင္မ်ားအပါအဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္တိုးပြားမႈေႏွးေကြးႏိုင္ေသာ္လည္း ေရႊ႔႕ေျပာင္းေနထိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား နည္းလမ္းတက်ျဖစ္ပါက အာဆီယံေဒသ 
အတြင္းရိွ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အဆင္တသင့္ လက္လွမ္းမီႏုိင္မည္။ ျမန္မာလုပ္သားအင္အားစုသည္ ေရႊ႔႕ေျပာင္းႏိုင္စြမ္းျမင့္မားၿပီးျဖစ္ေ
သာ္လည္း ၎တို႔၏ ကြၽမ္းက်ငမ္ႈကိတုည္ေဆာက္ရန္ႏငွ့ ္ႏိငုင္ံျခားဝင္ေငြ၏တနဖ္ိုးႏငွ့ ္အျမတ္အစြန္းကိုျမႇင့တ္ငရ္န ္ေရႊ႕႔ေ့ျပာင္း ေနထုိငမ္ႈမဟာဗ်ဴဟာတစခ္ကုို 
ေရးဆဲြရန္လုိအပ္ေနေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိကဲ့သုိ႔ ၾကံဳရာက်ပန္း ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားအစား အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ ႔အၾကံဳကုိ ရယူ၍ 
ႏုိင္ငံမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားအတြက္ ထုိသုိ႔မိတ္ဖက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိငုသ္မူ်ားအတြက ္ခြင့္ျပဳထားသည့ ္အလပုအ္ကိငုအ္မ်ိဳးအစားမ်ားကိ ုေဖာ္ျပႏိငုၿ္ပီး တရားမဝငလ္မ္းေၾကာင္းမ်ားမ ွသြားေရာက္၍ ရရွလိာ 
သည့ ္အလုပမ္်ားထက ္ထပ္ေဆာင္းတနဖ္ိုးမ်ားရွိေသာ အလပုအ္ကုိငမ္်ား ရရွိႏိငု္ေစသည။္ အလုပသ္မားမ်ား အလြနအ္မင္းလိအုပ္ေနေသာ အလုပအ္ကုိင ္
မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးသည့စ္ာရင္းကိ ုအသုံးျပဳျခင္းသည ္သေဘာတူညခီ်က္မ်ား သတမ္တ္ွရာ တြင ္အဓကိအခ်က္အျဖစပ္ါဝငသ္ည။္ ေရႊ႕ေျပာင္းမည့သူ္မ်ား 
သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ သင္ၾကားမႈႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သင္တန္းေပးသူမ်ား၏ သင္႐ိုး 
ညႊန္းတမ္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာကြၽမ္းက်င္မႈစံႏႈန္းမ်ားစတင္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို နည္းလမ္းတက် ျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္သည္။

တုိက္႐ိုက္မူဝါဒမ်ားမွတဆင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိသက္သာေစႏိုင္သည္။ အတိအက် ဆိုရလ်င္ မူဝါဒေရးဆဲြသူမ်ားသည္  
ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား၊ ေဒသရွိ သတင္းအခ်က္အလက္စင္တာမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေနသူမ်ား တို႔မွတဆင့္ ေဝးလံသည့္ေဒသမ်ားရွိအလုပ္အကိုင္မ်ား 
ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္ မကုိက္ညီမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ႔ခ်ရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ႏိုင္ရန္ 
မတတ္ႏိငု္ေသာဆင္းရသဲည့ ္အိမ္ေထာငစ္မု်ား၊ အထူးသျဖင့ ္ရာသီအလုိက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိငရ္သူမ်ားကုိ လုံေလာက္ေသာ ေငြေၾကးေထာကပ့္မံႈေပးျခင္းျဖင့ ္
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈကုိ လက္လွမ္းမီေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ျပန္လည္ေရ႔ႊ႕ေျပာင္းလာရန္ မက္လံုးမ်ား၊ ေနရပ္ျပန္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လဲႊပို႔ေငြ 
မ်ားကုိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံႏိုင္ျခင္းတုိ႔သည္ ေရႊ႔႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္း၏ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။ အထက္ပါပံုစံမ်ားကုိ 
အာဆယီံေဒသအတြင္း ေအာင္ျမငစ္ြာအေကာငအ္ထည္ေဖာ္ႏိငုခ္ဲၿ့ပီး အလုပအ္ကုိငအ္တြက ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိငရ္ျခင္း၏ အရညအ္ေသြးကိ ုျမႇင့တ္ငရ္ာတြင ္
ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္သည္။

လကရ္ွ ိအလပုအ္ကုိငမ္်ား၏ အရညအ္ေသြးကုိ တုိးတက္ေစရန ္မ၀ူါဒ အၾကံျပဳခ်ကမ္်ား
၆။  အိမ္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကို ျမႇင့္တင္ရန္

မိုက္ခ႐ိုလုပ္ငန္းက႑တြင္ ကြၽမ္းက်င္မႈကုိျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ အိမ္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကုိ သိသာစြာ ျမႇင့္တင္ေစႏိုင္မည့္ 
အလားအလာရိွသည္။ ႏိုင္ငံတကာအေတြ ႔အၾကံဳမ်ားက မိုက္ခရို က႑ရွိ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား တုိးတက္လာေစမည့္ မူဝါဒမ်ားေရးဆဲြရန္ အသုံးဝင္ေသာ 
အျမင္မ်ားေပးသည္။ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ အတတ္ပညာဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ စီးပြားေရး 
ႏငွ့ ္စမီခံန္႔ခဲြမႈဆွိငုရ္ာ ကြၽမ္းက်ငမ္ႈမ်ား (ဥပမာ ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္း သတမ္တ္ွျခင္းႏငွ့ ္ကုနက္်စားရတ္ိတြက္ခ်က္ျခင္း၊ ကုနပ္စၥည္းမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္း၊ 
ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ စသည့္) တုိ႔ျဖင့္ ျဖည့္စြက္သင္ၾကားပါက လုပ္ငန္း၏စြမ္းေဆာင္ရည္တြင္ မ်ားစြာ သက္ေရာက္မႈ 
ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ အေျခခံေငြေၾကးအသိပညာဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ကုန္က်စားရိတ္ႏွင့္အျမတ္အစြန္းမ်ား 
ေရာယွက္ေနတတ္သည့္ အိမ္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအေရးပါသည္။ သာမန္ အေျခခံေငြေၾကးအသိပညာဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကား 
ခ်က္မ်ားအျပင္ ကုန္က်စားရိတ္ႏွင့္အျမတ္အစြန္းမ်ားကို စနစ္တက်မွတ္သားျခင္း၊ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သေဘာ 
ေပါက ္နားလည္ျခင္း၊ အတုိးႏႈန္းႏငွ့ ္ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၏ သက္ေရာက္မႈကိ ုတြကခ္်က္ႏိငု္ျခင္းတုိ႔သညလ္ည္း တနဖ္ိုးရွသိည့ ္ကြၽမ္းက်ငမ္ႈမ်ားျဖစသ္ည။္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိရွလြယ္ေသာအေနအထားအရ  ေဒသတြင္း လုပ္သားေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လူတိုင္းအက်ံဳးဝင္မႈကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစေရးအတြက္ 
ေလ့က်ငသ္ငၾ္ကားမႈမ်ားကိ ုေဒသ၏ ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏငွ့ ္နီးကပစ္ြာေပါင္းစပ ္ထားရနလုိ္သည။္ ပညာရငွမ္်ား၊ အလုပသ္ငမ္်ားႏငွ့ ္ေစ်းကြက္လုိအပခ္်က္ကုိ 
မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေနေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ရပ္ရြာအေျခစုိက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳ 
ႏိုင္သည္။
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၇။  လုပ္သားအင္အားစု၏ ကြၽမ္းက်င္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာကုိ လုပ္သားေစ်းကြက္ႏွင့္ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည္။ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္သင္ၾကား 
ေရးစနစ္မ်ားတြင္ ရည္မွန္းခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေသာ္လည္း အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝ၍ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိေသာ အလုပ္ရရွိႏိုင္ေရးသည္ အေရးအႀကီးဆံုးရည္မွန္းခ်က္
မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ သည္။ ပညာေရးဥပေဒ (၂၀၁၄)ႏွင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ (၂၀၁၅) ႏွင့္ ေပါင္းစပ္လ်က္ရွိေသာ  အမ်ိဳးသားအဆင့္ပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာမူ
ဝါဒ ၂၀၁၆-၂၀၂၁ (NESP) တုိ႔တြင္ ပညာေရးစနစ္၏ရည္မွန္းခ်က္၊ ၎တြင္ ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ား၊ စနစ္အတြင္းရိွ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲမည့္ေနရာမ်ားႏငွ့ ္အဆုိပါျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေဆာငရ္ြက္မည့ ္မဟာဗ်ဴဟာစမီကံနိ္းတုိ႔ကုိ အေသးစတ္ိေဖာ္ျပထားသည။္ သို႔ရာတြင ္အမ်ိဳးသား 
အဆင့ပ္ညာေရးမဟာဗ်ဴဟာမဝူါဒတြင ္ေဖာ္ျပထားေသာ ရညမ္နွ္းခ်က္သည ္ေက်ာင္းတံခါးဝတြင ္အဆုံးသတသ္ြားသည။္ တနည္းဆုိရလ်င ္ေက်ာင္းမ်ား 
ႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာေနရာမ်ားတြင္သာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈတုိးတက္မႈကုိ တုိင္းတာရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန 
လကလ္မွ္းမသီညအ္ထသိာ ကန္႔သတထ္ားျခင္းသည ္လက္ေတြ ႔က်ေသာ္လည္း ပညာေရးႏငွ့ ္ေလ့က်င့ ္သငၾ္ကားေရးစနစမ္်ားက သငၾ္ကားေပးသည္ႏငွ့ ္
အလုပ္ရွင္မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္အၾကား ဆုိးရြားေသာ မကုိက္ညီမႈမ်ားျဖစ္ေစသည္။ ပုဂၢလိကက႑ဖြြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးမူေဘာင္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ 
အစီအစဥ္မ်ား (PSDFAP) ၏ ပဥၥမမ႑ိဳင္သည္ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားကုိ ဘဲြ႔ႏွင့္ဒီပလုိမာမ်ားေပးရန္ သင္ၾကားျခင္းမွ အလုပ္ခြင္တြင္ 
အသုံးခ်ႏိုင္မည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားသင္ၾကားေပးျခင္းသုိ႔ ဦးတည္ရန္ႏွင့္ တကြဲတျပားျဖစ္ေနေသာ နည္းပညာႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေရးစနစ္
ကို ဆန္းစစ္ရန္ ဦးစားေပးသည္။ ထိုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးမူဝါဒအားလံုးတြင္ ေရာယွက္ေပါင္းစပ္၍ လုပ္သားေစ်းကြက္ 
အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို  ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ရန္လိုအပ္သည္။

ျမန္မာ့လပု္သားအင္အားစုသည္ ေက်ာင္းပညာေရးမွသင္ၾကားေပးေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားသာမက အလုပ္အကုိင္အလုိက္ လိုအပ္ေသာကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား
ကိုလည္း ပိုင္ႏိုင္တတ္ေျမာက္ရန္လိုအပ္သည္။ အမ်ိဳးသား အဆင့္ပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာမူဝါဒကို လုပ္သားေစ်းကြက္အျမင္ျဖင့္ျဖည့္စြက္ရန္ အတြက္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွေရးဆဲြေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈမဟာဗ်ဴဟာကို ေရးဆဲြႏိုင္သည္။ ၎ရွိႏွင့္ၿပီးသား မဟာဗ်ဴဟာမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ 
အဓကိနည္းလမ္းသုံးခပုါဝင္ႏိငုသ္ည၊္ (၁) လပုင္န္းမ်ားတနဖ္ိုးထားေသာ ကြၽမ္းက်ငမ္ႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန ္(၂)  ျမနမ္ာႏိငုင္ံႏငွ့္ႏိငုင္တံကာ အေတြ ႔အၾကံဳ 
မ်ားမတွဆင့ ္ထုိ ကြၽမ္းက်ငမ္ႈမ်ားကုိ ရယူႏိငုမ္ည့န္ည္းလမ္းမ်ားႏငွ့ ္သငၾ္ကားေပးမည့သူ္မ်ား၊ လုိအပသ္ညမ္်ားကုိ ေဖာ္ထတ္ုရန ္(၃) ျမနမ္ာ့ေက်ာင္းသား 
မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏စြမ္းရည္ကို မွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံတကာအကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ရန္ (ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ PISA, 
TIMMS အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ PIAAC စစ္ေဆးမႈမ်ား)။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေနသည့္ အေျခခံကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားအား 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုိအပ္ေနသည့္ လူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္အျပဳအမူဆုိင္ရာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္သိျမင္ျခင္းဆုိင္ရာကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ျဖည့္စြက္ေပးႏိုင္သည္။ထုိ႔သို႔ 
ျဖည့္စြက္ရန္ သင္ၾကားမႈအေလ့အထမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အလြန္အမင္းလိုအပ္ေနေသာ အလုပ္အ
ကိုင္မ်ားအတြက္ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားျပန္လည္သင္ၾကားေပးရန္ နည္းပညာႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရး (TVET) သင္တန္းတုိမ်ားေပးအပ္မႈႏွင့္ 
သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္မ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ရန္လည္း လုိအပ္သည္။ ထုိ႔အတြက္  ပုဂၢလိကသင္ၾကားမႈမ်ားကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမွ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊  ကြပ္ကဲျခင္းတုိ႔ 
ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ၿပီး အားနည္းခ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဘာက္ခ်ာမ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ေပးႏိုင္သည္။ အဆင့့္ျမင့္
ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားအတြက္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီမံခန္႔ခဲြမႈကြၽမ္းက်င္သူမ်ား တိုးပြားလာရန္ လိုအပ္ေနသည္။ အျမန္ဆံုးႏွင့္ လြယ္ကူမႈအရွိဆံုးမွာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ
အထူးကြၽမ္းက်င္သူမ်ားမွ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း နည္းျပေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

၈။  အလုပ္နွင့္အလုပ္သမားကိုက္ညီမႈရွိေစျခင္း

လကရ္ွ ိအလပုအ္ကုိင္ႏငွ့ ္လူသားရင္းျမစ ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွလိ်က္ႏငွ့ပ္င ္အလုပသ္မားႏငွ့အ္လုပအ္ကုိင ္ကိက္ုညမီႈတုိးတက္လာေအာင ္ေဆာငရ္ြက္ 
ႏိုင္သည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပအလုပ္အကုိင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား မရရွိျခင္းသည္ အလုပ္သမားႏွင့္အလုပ္အကုိင္ကုိက္ညီမႈေလ်ာ့
ပါးေစၿပီး  ၎ကုိအေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းႏွစ္ခုကုိ စဥ္းစားႏိုင္သည္။ ပထမအေနျဖင့္ အလုပ္ေနရာလြတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္ 
အလကမ္်ားကုိ စုေဆာင္းရန္ႏငွ့ ္မွ်ေဝရန ္နည္းပညာအသုံးျပဳမႈကုိ အားေပးႏိငု ္သည။္ ပဂုၢလိကကုမၸဏမီ်ားသည ္အလုပ္ေခၚစာမ်ားကုိ အငတ္ာနက္ေပၚတြင ္
လႊင့္တင္ထားၿပီး အလုပ္ရွာသူမ်ားက ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ား မွတဆင့္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားတြင္ ကြၽမ္းက်င္မႈနည္းေသာ 
လပုသ္ားမ်ားအတြက္ ေနရာလြတ္မ်ားကုိ ေခၚယူေလ့မရွိေပ။ ကြၽမ္းက်ငမ္ႈမ်ားစြာ မလုိအပ္ေသာ အလပုမ္်ားအတြက ္အလားတူဝက္ဘ္ဆိက္ုတစခ္ဖုနတီ္းရန ္
မက္လံုးေပးျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစံုအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးႏိုင္ၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပသုိ႔ အလုပ္သမားမ်ား ေရႊ႕႔ေျပာင္းမႈကုိလည္း 
အေထာက္အကူျပဳသည္။ အဆုိပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီေစရန္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံံ့ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ 
ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ စီစဥ္ထားရွိျခင္းတို႔ကို အစိုးရက တာဝန္ယူရမည္။

ဒတိုယအေနျဖင့ ္အလုပအ္ကုိငမ္်ားအတြက္ ပိမုိုျပငဆ္င္ႏိငုရ္န ္လုပသ္ားေစ်းကြက္ဆုိငရ္ာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မဘိမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ 
အလပုရ္ွာေဖြသမူ်ား၊ ေလက့်င့သ္ငၾ္ကားေပးေရး ေက်ာင္းမ်ားႏငွ့ ္အစိုးရဌာနမ်ားသုိ႕ ျဖန္႔ေဝေပးရန။္ အလုပ္အကုိင္ေစ်းကြက္ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ 
သည္လုပ္ခမ်ား၊ အလုပ္အကုိင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အလုပ္အကုိင္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေကာက္ယူၿပီး အညႊန္းကိန္းမ်ားထုတ္ကာ သုံးစဲြမည့္သူမ်ားလက္လွ
မ္းမီေစမည့္ ပံုစံမ်ားျဖင့္ ေဝမွ်ေပးသည္။ သုံးစဲြမည့္သူမ်ားတြင္ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းေရြးခ်ယ္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အလုပ္အကုိင္ သို႔မဟုတ္ 
ေနရာေဒသ ေျပာင္းေရႊ႕လိသုည့ ္အလပုရ္ွာသူမ်ား၊ အလုပအ္ကုိငမ္်ား ပိမုိမု်ားျပားလာသည့က္႑မ်ားႏငွ့ကုိ္က္ညီေအာင ္သင႐္ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားခ်နိည္ိလုိွ
သည့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ရရွိေရးကုိ ထည့္သြင္းလုိသည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
လုပ္သားေစ်းကြက္ အခ်က္အလက္မ်ား အျပည့္အဝရရွိေရး နည္းလမ္းမ်ား စတင္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ မၾကာေသးမီက အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ 
အလုပသ္မားအဖဲြ႕ႏငွ့ပ္ူးေပါင္း၍ လပုသ္ားအငအ္ားအခ်က္အလကမ္်ား ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းသည ္စမတ္ွတစခ္ုျဖစခ္ဲၿ့ပီး အလုပသ္မားမ်ား၊ အလုပရ္ငွမ္်ားႏငွ့ ္
ကြၽမ္းက်င္မႈဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးရန္ လုပ္သားေစ်းကြက္ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာငယ္မ်ား
ထုတ္ေဝေပးႏိငုသ္ည။္ ထုိသို႔ေသာ  အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု ေက်ာင္းသားမ်ားႏငွ့ ္အလုပအ္ကုိငရ္ွာေဖြသူမ်ားကုိ ကူညီေပးေနသည့ ္ကမာၻအႏွံ႔ရွ ိအစအီစဥ ္
မ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။
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လူတိုင္းအတြက္ လက္လွမ္းမီေစႏိုင္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ မူ၀ါဒ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
၉။  စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကို ျမႇင့္တင္ျခင္း

လပုသ္ားအငအ္ားစ၏ု ထက္ဝက္ေက်ာ္သည ္၎တုိ႔ကုိယ္ပိငု ္သုိ႔မဟုတ္ လုပခ္စားစိက္ုပ်ိဳးေရး လုပသ္ားမ်ားျဖစၿ္ပီး စိက္ုပ်ိဳးေရးက႑သည ္အလြနဆ္င္းရ ဲ
သမူ်ားအတြက ္အလုပအ္ကုိင္ႏငွ့ ္ဝင္ေငြရရွမိည့ ္အလြနအ္ေရးႀကီးေသာ အရင္းအျမစတ္စခ္အုျဖစ ္ႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာဆကလ္က္က်နရ္ွရိန ္အလားအလာ 
ရိွသည္။ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာကပင္ စတင္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ထုိျဖစ္စဥ္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရတြင္ လယ္ယာ 
စိကုပ္်ိဳးေရးက႑၏ အလံုးစံထုတုက္နုစ္ြမ္းအားျမႇင့တ္င္ေရး စမီကိံန္းတစခ္ ုရွိေသာ္လည္း ထုိအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည ္အလပုအ္ကုိငမ္်ား၏ ဝင္ေငြရရွမိႈႏငွ့ ္
အလပု္ခြင္ အေနအထားတုိ႔အေပၚေရာင္ျပန္ဟပ္ရန္ ထပ္ေဆာင္းအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ပထမအေနျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားကုိ တန္ဖိုး
နည္းေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားအစား ပိုမိုျမတ္စြန္းႏိုင္ေသာ သီးႏွံမ်ားေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးရန္ အားေပးႏိုင္ၿပီး ျပင္ဆင္ထားေသာ ေရသြင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ 
လက္လွမ္းမီေစျခင္း တုိ႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္သည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္အကုိင္မ်ားတြင္ စက္မ်ားအသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ 
လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေပးရန္လိုၿပီး ေဒသတြင္း လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးတန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ား ဖြံ ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္။ 
စကမ္်ားအသံုးျပဳ႐ုံသက္သက္ျဖင့္ လယ္ယာ ထုတ္ကုန္မ်ားျမင့္တက္လာမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ား ပိုထြက္လာႏိုင္ၿပီး လယ္ယာျပင္ပရွိ 
ထပဆ္င့တ္နဖ္ိုးတက္ေစသည့ ္လုပ္ေဆာငမ္ႈမ်ားတြင ္အသုံးျပဳႏိငုသ္ည။္ တတိယအေနျဖင့ ္ေက်းလက္ေနျပညသူ္မ်ား၏ကြၽမ္းက်ငမ္ႈကုိ ျမႇင့တ္င္ျခင္းျဖင့ ္
ယေန႔လယ္ယာလုပ္သားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနရျခင္းမွ စိုက္ပ်ိဳး စီးပြားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑မ်ားရွိ လစာျမင့္ေသာ 
အလုပအ္ကုိင ္အခြင့အ္လမ္းရရွရိန ္လမ္းဖြင့္ေပးႏိငုသ္ည။္ စတုတၳအေနျဖင့ ္ေဒသတြင္းရွ ိစိက္ုပိ်ဳးေရးႏငွ့ဆ္က္စပ္ေနေသာ လယ္ယာျပငပ္လပု္ေဆာငမ္ႈ 
မ်ားကို လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးတန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားအျဖစ္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးလာေစရန္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အၾကံေပးမႈဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ေထာက္ပ့ံေပး 
ႏိုင္သည္။

၁၀။  ပဋိပကၡျဖစ္ရာေဒသမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္ျခင္း

ေရတိုတြင္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ လူအဖဲြ႕အစည္းအဆင့္တြင္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းကုိ အာ႐ုံစိုက္သင့္သည္။ ပဋိပကၡလြန္ေျမာက္ၿပီးႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕
တြင္ေတြ ႔ရေသာ သက္ေသသကၠာရမ်ားအရ အရင္းအႏီွးမ်ား - ေငြေၾကး၊ အရင္းအႏီွး၊ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ကြၽဲႏြားတိရစာၦန္မ်ား - အျမန္ေပးအပ္ျခင္းသည္ 
ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ ဝင္ေငြရရွိႏိုင္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာဖန္တီးႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထုိသုိ႔"အရင္းအႏွီး 
အသားေပး" ၾကားဝင္နည္းလမ္းမ်ားကိုပဋိပကၡလြန္ေျမာက္ၿပီးေဒသမ်ားတြင္ထားရွိျခင္းသည္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားတိုးလာျခင္း၊ ငွားရမ္း 
အလုပသ္မားအျဖစမ္ ွကိယ္ုပိငုလ္ယ္ယာ လုပင္န္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲလာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အေသးစားကုနသ္ြယ္လုပင္န္းမ်ား စတငလု္ပကုိ္င္ျခင္းတုိ႔ျဖင့ ္ဝင္ေငြ 
သသိာစြာ တုိးပြားလာေစေၾကာင္း ျပသလ်က္ရွသိည။္ ေငြေၾကးေထာက္ပံမ့ႈမ်ားကိ ုစီးပြားေရးႏငွ့ ္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ ေလ့က်င့သ္ငၾ္ကားမႈမ်ားႏငွ့ ္
ေပါင္းစပပ္ါက အက်ိဳးေက်းဇူး ပိမုိႀုကီးမားေၾကာင္းလည္း ေတြ ႔ရသည။္ အေသးစားစီးပြားေရးက႑စတငသ္ည္ႏငွ့ ္တၿပိဳငန္က္ လူအမ်ားသည ္ပိငုဆုိ္ငမ္ႈမ်ား 
တုိးပြားလာၿပီး ေစ်းကြက္ဖြြံ ႕ၿဖိဳးလာၿပီး အထက္ပါေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ သာမန္ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျဖစ္သုိ႔ 
ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္။ ယာယီအလုပ္အကုိင္မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ား - ရပ္ရြာဖြံ ႔႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ 
ေငြေၾကးေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္အတြက္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားသင္ယူႏိုင္ျခင္း - တုိ႔သည္ ပဋိပကၡလြန္ေျမာက္ၿပီးအေျခအေနတြင္ 
ဝင္ေငြရရွိရန္ႏွင့့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္ ေအာင္ျမင္စြာ လႈံ႕ေဆာ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ အဆုိပါအစီအစဥ္မ်ားတြင္ လူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္အျပဳအမူဆုိင္ရာ 
ေလ့က်င့သ္ငၾ္ကားမႈမ်ား၊ အေျခခံေငြေၾကးအသိပညာႏငွ့ ္အျခားအလုပ္ႏငွ့မ္ဆုိငသ္ည့ ္ကိစၥရပမ္်ားကုိ အလုပခ္ြင ္သုိ႕မဟုတ္ ေလ့က်င့သ္ငၾ္ကားေရးတြင ္
ေပါင္းစပ္ေပးသည။္ ဤနည္းျဖင့ပ္ါဝငသူ္မ်ားၾကား (မပါဝငသူ္မ်ားႏွင့ ္ႏႈငိ္းယွဥပ္ါက) ရနလုိ္မႈမ်ားေလွ်ာ႔ခ်ေပးႏိငုၿ္ပီး လူမႈသဟဇာတျဖစမ္ႈကိ ုျမႇင့တ္င္ေပး 
သည္။ အဆုိပါ အစီအစဥ္မ်ားသည္ လူအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုအတြင္းႏွင့္ လူအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဆက္စပ္ေပးမည့္ ေရတုိႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအျဖစ္ 
ေရးဆဲြထားသည္။

အမွီအခိုကင္းလြတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားကုိ ကာလလတ္အတြင္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္လုိသည္။ ပဋိပကၡလြန္ေျမာက္ၿပီး ေဒသ 
အမ်ားစုသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္္ခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ား လက္လွမ္းမီမႈ မရိွသည့္ 
အေနအထားတြင ္ေစ်းကြက္ရွာေရာင္းခ်ႏိငုမ္ည့ ္သီးႏွမံ်ားေျပာင္းလဲစိက္ုပ်ိဳးႏိငုရ္န ္ေထာက္ပံမ့ႈမ်ားလုိအပသ္ည။္ ထုိ႔အတြက္ နည္းပညာအကူအညမီ်ား၊ 
သြင္းအားစုမ်ား (မ်ိဳးေစ့၊ ေရသြင္းစနစ္၊ ေျမၾသဇာ) လိုအပ္သလို ေပါ့ပါး၍ မပုပ္သိုးႏိုင္သည့္ တန္ဖိုးျမင့္သီးႏွံမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္လက္လွမ္းမီေစရန္ 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ား လုိအပ္သည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ အဆုိပါေဒသမ်ားႏွင့္  ၎ေဒသရွိ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ရန္ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး - လမ္းတံတား အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား၊ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး - တြင္ေရရွည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမ်ားစတင္ႏိုင္ၿပီး အလုပ္
သမားအမ်ားအျပားခန္႔ထားႏိုင္ၿပီး ေျမေနရာအသုံးျပဳမႈနည္းသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား စီမံျပဳျပင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ဖြံ ႔ၿဖိဳး ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ပဋိပကၡလြန္ေျမာက္ၿပီးေဒသမ်ားကုိ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေစျခင္းျဖင့္ 
ထိုေဒသမ်ားရွိ အလုပ္အကိုင္မ်ား၏ ကုန္ထုတ္ စြမ္းအားကို ျမႇင့္တင္ေပးသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ ရပ္ရြာလူအဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားစြာ လိုအပ္သည္။ အုပ္စုမ်ား 
အၾကား ယုံၾကညမ္ႈမရွိျခင္း၊ အၾကမ္းဖကမ္ႈမ်ား ထပ္မ္ံေပၚေပါက္ႏိငု္ျခင္း၊ ပိငုဆုိ္ငမ္ႈမ်ားအတြက္ လုံျခံဳမႈႏငွ့ ္စီးပြားေရးအရ ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ားျဖစ္ေစသည့ ္
လူအဖဲြ႕အစည္းအတြင္း သဟဇာတျဖစ္မႈ အားနည္းျခင္းတို႔သည္အစီအစဥ္မ်ား၏ထိေရာက္မႈကို ကန္႔သတ္ရာေရာက္သည္။ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲြျခင္း၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အဆိုပါအစီအစဥ္မ်ားအား ပိုင္ဆိုင္မႈ စသည္တုိ႔တြင္ ေဒသခံလူအဖဲြ႕အစည္း၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား လိုအပ္သည္။
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အႏွစခ္်ဳပဆုိ္ရလ်င ္ျမနမ္ာႏိငုင္သံည ္အလုပအ္ကုိငလု္ပင္န္းစဥတ္ြင ္ေမွ်ာ္လင့ခ္်က္ထားစရာ မ်ားစြာရွသိည။္ လ်င္ျမန္ေသာစီးပြားေရးဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ လုပင္န္းမ်ား 
ေပၚေပါက္လာမႈ၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိဆဲြေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသတြင္းတြင္ စားသုံးသူလူတန္းစားတစ္ရပ္ေပၚေပါက္္လာမႈ၊ ပိုမို 
တညၿ္ငမိ္ေသာ စီးပြားေရး မဝူါဒႏငွ့ ္အရြယအ္စားႀကီးမား၍ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိငု္ေသာလပုသ္ားအငအ္ားစ ုစသည့အ္ခ်ကမ္်ားသည ္လဦူးေရ အမ်ားစလုကလ္မွ္း 
မီႏိုင္မည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ား ဖန္တီးရာတြင္ ပါဝင္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ယခုသံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမွတ္စုတြင္ မွတ္ယူထား 
သညန္ငွ့ ္တဲြဖက္ေနာကခ္မံတ္ွစမု်ားတြင ္ေထာကခ္ထံားသည့အ္တုိင္း ေစ်းကြက္အငအ္ားစမု်ားေခၚေဆာငရ္ာသက္သက္ထားရွိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပညတ္ြင္း 
အသားတင္ထုတ္ကုန္ (ဂ်ီဒီပီ) တုိးပြားေရးကုိသာ အာ႐ုံစိုက္ျခင္းတုိ႔ထက္စာလွ်င္ တိက်ေသာ အလုပ္အကုိင္အသားေပး မူဝါဒတစ္ခုရွိျခင္းသည္ 
အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ ပိုမိုတြန္းအားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
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# သက္ဆိုင္ရာ 
က႑

အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

မူ၀ါဒ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အလုပ္အကို္င္ 
က႑အေပၚတြင္ 
သက္ေရာက္မႈ 
ရွိမည့္ ေရတို၊ 
ခ်က္ခ်င္း၊ 
ေရလတ္ - ၁-၃ 
ႏွစ္၊  ေရရွည္ - 
၄ႏွစ္ႏွင့္အထက္

အလုပ္အကိုင္ 
ဖန္တီးေပးျခင္း 
ႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
သည့္ မူ၀ါဒ 
အၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ား

အလုပ္အကိုင္ အေရအတြက္မ်ားစြာ ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္

၁ အရည္အေသြး 
ျမင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
မႈမ်ားကို ေဖာ္ 
ေဆာင္ၿပီး 
အလုပ္အကိုင္
မ်ား ဖန္တီးေပး 
ႏုိင္ေရးအတြက္ 
မက္ခ႐ို စီးပြား 
ေရးဆိုင္ရာ 
မေရရာမႈမ်ား 
ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ 
ဘ႑ာေရးႏွင့္ 
ေငြေရးေၾကးေရး 
ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား 
ကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္း 

စိန္ေခၚမႈ - 
အလုပ္အကိုင္မ်ား 
ဖန္တီးေပးႏုိင္သည့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
အရွိန္ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ 
ရည္မွန္းခ်က္ - 
စီးပြားမူ၀ါဒမ်ား၏ 
ရွင္းလင္းမႈ၊ နားလည္ 
သေဘာေပါက္ႏုိင္မႈႏွင့္ 
စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရမႈ တို႔ကို 
ျမႇင့္တင္ရန္    စိန္ေခၚမႈ 
- ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား 
တည္ၿငိမ္ေစေရး အေထာက္အကူျပဳေစရန္ 
ဗဟိုဘဏ္၏ မတည္မႈကို ကန္႔သတ္ရန္ (ဂ်ီပီ)

ေရတို ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ 
၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀

ပို႔ကုန္အသားေပးက႑မ်ား ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ 
ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈကို 
ဆက္လက္ထိန္းထားရန္

ေရလတ္

မိသားစုလုပ္ငန္းငယ္မ်ား  ခ်ဲ႕ထြင္လာမႈကို 
အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အတိုးႏႈန္း 
ကန္႔သတ္ခ်က္ကို အဆင့္လိုက္ ေျဖေလ်ာ့ၿပီး 
ဘ႑ာေရး က႑တည္ၿငိမ္မႈကို တုိးျမႇင့္ရန္

ေရလတ္

၂ လုပ္ငန္းမ်ား 
စတင္ႏိုင္ရန္၊ 
ေအာင္ျမင္ 
ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ 
ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ 
လုိအပ္သည့္ 
ဥပေဒ 
မူေဘာင္မ်ား 
ဖန္တီးေပးျခင္း  

စိန္ေခၚမႈ - 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား  
ေစ်းကြက္ထဲသို႔ 
၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္၊ 
မွတ္ပုံတင္ရန္၊ ပုံမွန္ 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ 
ရန္၊ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္၊ သြင္း 
အားစုမ်ား ရယူႏိုင္ရန္ 
ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပား 
လြန္းေနသည္။ 
ရည္မွန္းခ်က္ - ဥပေဒ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ 
အစိုးရမွ ေျဖေလွ်ာ့ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 
အခ်ဳိ႕က႑မ်ားတြင္ 
မက္လုံးေပး ဆြဲေဆာင္ 
ျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ကိုင္ရာတြင္ 
ရင္ဆိုင္ေနရာသည့္ 
စရိတ္စကမ်ားကို 
ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ရန္  

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအား အျပည့္အ၀ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ ကုမၸဏီမ်ား အက္ 
ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ 
မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ရန္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 

ေရတို ၁၊ ၃၊ ၇

အစိုးရ-ပုဂၢလိကမိတ္ဖက္ျပဳ  ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
ေဒသႏၲရ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး 
ကုမၸဏီမ်ားကို စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း 
တို႔ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မလံုေလာက္မႈကို 
ေျဖရွင္းရန္

ေရရွည္

မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ေရြ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ 
ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ေပါင္ႏွံျခင္းကိုခြင့္ျပဳရန္၊ ေခ်းေငြ 
ဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ဌာန 
တည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြႏႈန္းထား 
ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျဖေလ်ာ့ရန္

ေရတို

လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္ျမင့္မားေသာက႑မ်ား 
(ဥပမာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း)
ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္အတြက္က်န္ရွိေနေသာ 
အတားအဆီးမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္၍ ဖယ္ရွားရန္

ေရရွည္

ကုန္သြင္းသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို 
ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ညႇိႏိႈင္း လုပ္ေဆာင္၍ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ (ဥပမာအစား
အေသာက္ေဘးကင္းမႈ၊စံခ်ိန္စံညႊန္းျပည့္မီမႈ)

ေရရွည္

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးျခင္းစနစ္ႏွင့္ အီလက္ 
ထေရာနစ္ ကုန္သြယ္စီးပြားက႑တို႔ 
ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို 
ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္

ေရရွည္

ပိမုိုေကာင္းမြနၿ္ပီး လူတုိင္းအတြက္ လက္လွမ္းမီႏိငုသ္ည့ ္အလုပအ္ကိငု ္အေရအတြက္ မ်ားမ်ား ဖနတီ္းေပးႏိငုရ္န ္
ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ မူ၀ါဒ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

ဇယား ၂
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# သက္ဆိုင္ရာ 
က႑

အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

မူ၀ါဒ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အလုပ္အကို္င္ 
က႑အေပၚတြင္ 
သက္ေရာက္မႈ 
ရွိမည့္ ေရတို၊ 
ခ်က္ခ်င္း၊ 
ေရလတ္ - ၁-၃ 
ႏွစ္၊  ေရရွည္ - 
၄ႏွစ္ႏွင့္အထက္

အလုပ္အကိုင္ 
ဖန္တီးေပးျခင္း 
ႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
သည့္ မူ၀ါဒ 
အၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ား

၃ အလုပ္အကိုင္ 
မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ေသာ ကမာၻ႔ 
တန္ဖိုးကြင္း 
ဆက္မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈကို 
အားေပးျမႇင့္ 
တင္ျခင္း
(GVCs)

စိန္ေခၚမႈ - 
ကမာၻ႕တန္ဖိုးကြင္းဆက္ 
မ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈ နည္းပါး 
ျခင္း 
ရည္မွန္းခ်က္ - 
ကုန္သြယ္မႈစရိတ္မ်ား 
ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္၊ ႏိုင္ငံျခား 
ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား 
ကူညီေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္၊  
ျပည္ပတင္ပို႔သူမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ 
၀ယ္ယူသူမ်ားအား ျပည္ 
တြင္းႏွင့္ ပိုမို ခ်ိတ္ဆက္ 
ႏုိင္ရန္ အားေပးျခင္း၊ 
အဆိုပါ အေနအထား 
မ်ားက ဖန္တီးေပးေသာ 
အေျခအေနမ်ားမွ အက်ဳိး 
ေက်းဇူးရရွိႏိုင္ရန္ 
ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
စြမ္းရည္ကိုျမႇင့္တင္ရန္

အေကာက္ခြန္ရာျဖတ္စနစ္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္၊  သိုေလွာင္႐ံုအာမခံစနစ္ကို 
ခြင့္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္ယူမႈအတြက္ 
National Single Window စန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ေရလတ္ ၁၊ ၂၊ ၄၊ ၇၊ ၈၊ ၉

ျပည္တြင္းကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔သူမ်ားအား 
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အျခားနည္းပညာသင္တန္းမ်ား 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္  

ေရတို

ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား 
ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္

ေရရွည္

တိုင္ၾကားမွဳမ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ 
ေနရာတစ္ခုႏွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ားအား တိုင္ၾကား 
ေျဖရွင္းေရးစနစ္တစ္ခု ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ 

ေရတို

၄ ေက်းလက္ရွိ 
မိုက္ခ႐ိုႏွင့္ 
အေသးစား 
လုပ္ငန္းက႑  
ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး 
တန္ဖိုး 
ကြင္းဆက္မ်ား 
ျမွင့္တင္ျခင္း

စိန္ေခၚမႈ - ႏိုင္ငံတကာ
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈစံႏႈန္း
မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ 
နည္းသည့္ စိုက္ပ်ိဳးမႈ 
မ်ားကို အာ႐ုံစိုက္ေနျခင္း
ရည္မွန္းခ်က္ - 
ဆန္စိုက္ပ်ိဳးမႈကို 
အစားထိုးျခင္္း၊ ေတာင္သူ 
လယ္သမားမ်ားကို 
အရင္းအႏွီးမ်ား 
ရရွိေစျခင္းႏွင့္ ပိုမို 
လက္လွမ္းမီေစျခင္း၊ 
ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား 
တိုးျမွင့္ျခင္း၊ 
ကုန္သိုေလွာင္ရန္ 
အေဆာက္အဦမ်ား 
တည္ေဆာက္ျခင္း

ႏိုင္ငံတကာအစားအေသာက္ အရည္အေသြး 
စံႏႈန္းမ်ား ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္ၿပီး campaign တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ကာ 
စည္း႐ုံးလွဳ႕ံေဆာ္ရန္ 

ေရလတ္ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၆၊ ၇၊ ၉

ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကိုက္ညီေစရန္ စိုက္ပ်ိဳး 
နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တိုးတက္ေစရန္ 
နည္းပညာ အကူအညီမ်ားေပးျခင္း

ေရတို

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
အျပင္ လယ္ယာစိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ အနီးတ၀ိုက္တြင္ 
လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားအား စမ္းသပ္ျခင္း၊ 
ေထာက္ခံခ်က္ရယူျခင္းႏွင့္ ထုပ္ပိုးတံဆိပ္ကပ္ 
ျခင္းတို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ပံ့ပိုးေပးျခင္း 

ေရတို

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္အေျခခံ 
အေဆာက္အဦးမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ 
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ 
မႈ တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္

ေရလတ္

စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ တန္ဖိုးကြင္းဆက္ 
မ်ားအတြင္းရွိ မိုက္ခ႐ိုႏွင့္ အေသးစား စြန္႔ဦး 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားေပး 
ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးလက္လွမ္းမီမႈရွိေစျခင္း

ေရတို

အဓိကက်ေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားျဖစ္သည့္ 
အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန 
ႏွင့္ ဆက္စပ္ဌာနမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
မႈတိုးတက္ေစျခင္း

ေရရွည္
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# သက္ဆိုင္ရာ 
က႑

အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

မူ၀ါဒ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အလုပ္အကို္င္ 
က႑အေပၚတြင္ 
သက္ေရာက္မႈ 
ရွိမည့္ ေရတို၊ 
ခ်က္ခ်င္း၊ 
ေရလတ္ - ၁-၃ 
ႏွစ္၊  ေရရွည္ - 
၄ႏွစ္ႏွင့္အထက္

အလုပ္အကိုင္ 
ဖန္တီးေပးျခင္း 
ႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
သည့္ မူ၀ါဒ 
အၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ား

၅ ျပည္ပႏိုင္ငံ 
မ်ားသို႔ 
အပါအ၀င္ 
ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာ 
လုပ္ကိုင္ရာတြင္ 
ကုန္က်မည့္ 
စရိတ္မ်ားကို 
ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ 

စိန္ေခၚမႈ - ဆက္သြယ္ေရး 
အားနည္းျခင္း၊ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား 
မရရွိျခင္းႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ 
နိမ့္ပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းမႈသည္ 
(ၾကိဳတင္စီစဥ္မွႈ 
အားနည္းၿပီး) အေရးေပၚ 
အေျခအေနျဖစ္ေနျခင္း
ရည္မွန္းခ်က္ - 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေရး 
အတြက္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္ အရင္း 
အျမစ္မ်ားေပးရန္

အလုပ္အကိုင္မ်ား၊ အလုပ္ေခၚယူပံု 
အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရ

ေရတို ၇၊ ၈၊ ၁၀

အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနေသာ အလုပ္အကိုင္ 
မ်ားကို အာ႐ုံစိုက္သည့္ တရားဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္ကိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ေရလတ္

ေလ့က်င္သင္ၾကားေရးေက်ာင္းမ်ား၏ သင္႐ိုး 
ညႊန္းတမ္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္မႈစံႏႈန္းမ်ား 
ထည့္သြင္းသင္ၾကားရန္

ေရလတ္

ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပဆက္သြယ္မႈ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ 
တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေက်းလက္လမ္း 
မ်ားႏွင့္ အမ်ားသံုးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတို႔တြင္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္

ေရလတ္

ႏြမ္းပါးသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားပါ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား 
ရရွိေစရန္ ေငြေၾကးအခြင့္အလမ္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္

ေရတို

ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္

၆ အိမ္တြင္း 
စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ 
ထုတ္ကုန္ 
စြမ္းအား 
ျမႇင့္တင္ရန္

စိန္ေခၚမႈ - ဘ႑ာေရး၊ 
ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ 
ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား 
လက္လွမ္းမီမႈ 
အကန္႔အသတ္ရွိျခင္း
ရည္မွန္းခ်က္ - အိမ္တြင္း
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
အတြက္ သီးသန္႔စီစဥ္ 
ထားသည့္ ဝန္ေဆာင္ 
မႈမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားမႈမ်ားမွတဆင့္ 
အခက္အခဲမ်ား ေလ်ာ႔ပါး 
ေစရန္

လုပ္ငန္းငယ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းၾကီးမ်ား 
အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ႏိုင္မည့္ ခ်ိတ္ဆက္မွဳမ်ား 
ဖန္တီးေပးရန္

ေရလတ္ ၇၊ ၈၊ ၁၀

မိသားစု လုပ္ငန္းငယ္မ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ားအား 
ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ နည္းပညာသင္တန္းမ်ား၊ 
လုပ္ငန္းခြင့္ သင္တန္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္

ေရလတ္ 

အတတ္ပညာဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ 
စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈဆိုင္ရာ 
ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံေငြေၾကးအသိပညာ 
တို႔ပါဝင္သည့္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈဆိုင္ရာ 
ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား အတြက္ သင္တန္းမ်ားေပးရ

ေရတို

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆဲြေရးႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး 
အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးျမႇင့္ရန္

ေရလတ္ 

ေစ်းကြက္ႏွင့္ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ေပးရန္

ေရလတ္ 
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# သက္ဆိုင္ရာ 
က႑

အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

မူ၀ါဒ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အလုပ္အကို္င္ 
က႑အေပၚတြင္ 
သက္ေရာက္မႈ 
ရွိမည့္ ေရတို၊ 
ခ်က္ခ်င္း၊ 
ေရလတ္ - ၁-၃ 
ႏွစ္၊  ေရရွည္ - 
၄ႏွစ္ႏွင့္အထက္

အလုပ္အကိုင္ 
ဖန္တီးေပးျခင္း 
ႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
သည့္ မူ၀ါဒ 
အၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ား

၇ အလုပ္အကိုင္ 
ႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာ ပညာႏွင့္ 
သင္တန္းမ်ားမွ 
တဆင့္ 
လုပ္သားထု၏ 
သက္ဆုိင္ရာ 
အလုပ္ႏွင့္ 
ဆုိင္ေသာ 
တတ္ကြၽမ္းမႈ 
မ်ားကို ျမႇင့္တင္ 
ေပး

စိန္ေခၚမႈ - 
ပညာေရးအဆင့္အတန္း 
နိမ့္က်မႈသကဲ့သို႔ 
ေပးအပ္ေနသည့္ 
သင္တန္းမ်ားမွာ 
လုပ္သားေစ်းကြက္ 
လိုအပ္ခ်က္ 
ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း
ရည္မွန္းခ်က္ -  ဘြဲ႕ႏွင့္ 
ဒီပလိုမာမ်ားထက္ 
လုပ္ငန္းခြင္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို 
ပိုမိုေရွး႐ႈေသာ ပညာေရး 
အဆင့္အတန္းႏွင့္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈ 
တို႔ကို ျမႇင့္တင္ရန္။

အေျခခံပညာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာ (တကၠသိုလ္ 
အဆင့္) ပညာေရး စနစ္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္

ေရရွည္ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ 
၉၊ ၁၀

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ 
ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဦးစားေပးကာ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည့္ အစီအစဥ္အား 
အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း 
ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္

ေရတို

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အေနျဖင့္ ကာလတို ပုဂၢလိက နည္းပညာႏွင့္ 
သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ား 
အခမဲ့တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ လက္မွတ္မ်ား 
စီစဥ္ေပးျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းျခင္း

ေရတို

အလုပ္ခြင္တြင္း သင္တန္းေပးျခင္းျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပညာမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

ေရတို

လူမႈအျပဳအမႈဆိုင္ရာအတတ္ပညာမ်ားႏွင့္ 
အဆင့္ျမင့္ သိျမင္ျခင္းဆိုင္ရာ အတတ္ပညာမ်ား 
ႏွင့္သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္မ်ားကို ေပါင္းစည္းျခင္း

ေရရွည္

၈ လုပ္ငန္းႏွင့္ 
သင့္ေလွ်ာ္ 
မွန္ကန္သည့္ 
အလုပ္သမား 
မ်ား ခန္႔ထား 
ျခင္း

စိန္ေခၚမႈ - 
မလိုက္ဖက္ေသာ အလုပ္ 
မ်ားတြင္ အလုပ္သမား 
မ်ား စုျပံဳေနျခင္း
ရည္မွန္းခ်က္ - 
လုပ္သားေစ်းကြက္ 
ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ဖန္တီးရန္ 
ႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိရန္၊ ႏွင့္လစ္လပ္ 
အလုပ္ေနရာမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားအား 
ျဖန္႔ေ၀ျခင္း

ႏွစ္စဥ္ လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္းကို ေကာက္ယူ 
ႏိုင္ရန္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲျခင္း

ေရရွည္ ၂၊ ၄၊ ၅၊ ၇၊ ၁၀ 
လွ်ပ္စစ္ 
ဓာတ္အားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရး 
ကြန္ယက္မ်ား

ကြၽမ္းက်င္မႈနည္းပါးသည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား 
အတြက္ အလုပ္ေခၚသည့္ ၀က္ဆိုက္မ်ား 
ဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား  
မက္လံုးေပးျခင္း

ေရတို

အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ား အြန္လိုင္း၊ app မ်ားတြင္ 
ကၽြမ္းက်င္စြာ အသုံးခ်ႏိုင္ေရး သင္တန္းမ်ား 
ေပးရန္ ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး႐ုံးမ်ား၊ 
အင္န္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ (အင္တာနက္ 
ကဖီးမ်ား)ႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း

ေရတို

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 
ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ 
Myanmar Development Institute က 
ဦးေဆာင္ကာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ား၊ 
ပညာေပး/သင္တန္းေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္းကို 
စီမံခန္႔ခြဲေနသူမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
မူ၀ါဒေရးဆြဲသူမ်ားအတြက္ လုပ္သားေစ်းကြက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္သြင္းရာပံုစံမ်ား 
ဖန္တီးရန္

ေရရွည္
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# သက္ဆိုင္ရာ 
က႑

အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

မူ၀ါဒ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အလုပ္အကို္င္ 
က႑အ ေပၚတြင္ 
သက္ေရာက္မႈ 
ရွိမည့္ ေရတို၊ 
ခ်က္ခ်င္း၊ 
ေရလတ္ - ၁-၃ 
ႏွစ္၊  ေရရွည္ - 
၄ႏွစ္ႏွင့္အထက္

အလုပ္အကိုင္ 
ဖန္တီးေပးျခင္း 
ႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
သည့္ မူ၀ါဒ 
အၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ား

လူတိုင္းအတြက္ လႊမ္းျခဳံႏိုင္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္

၉ စိုက္ပ်ိဳးေရး 
ကုန္ထုတ္ 
စြမ္းအားကို 
ျမႇင့္တင္ရန္

စိန္ေခၚမႈ - ဆန္စပါး 
စိုက္ပ်ဳိးေရးတြင္သာ 
အာ႐ံုစိုက္ေနျခင္း၊ 
စက္မႈလယ္ယာ 
အသြင္ေျပာင္းမႈ မရွိျခင္း 
(ဥပမာ ဆည္ေျမာင္း 
စနစ္)၊ ႏွင့္ ထြက္ႏႈန္းျမင့္ 
ေစမည့္ ေခတ္မီအေျပာင္း 
အလဲမ်ားအား လက္ခံမႈ 
နည္းျခင္း
ရည္မွန္းခ်က္ - 
ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ 
ေခတ္ႏွင့္အညီ တိုးတက္ 
ေျပာင္းလဲၿပီး လုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာမ်ား ပိုမိုအမ်ိဳး 
စံုလာေစရန္ 

တန္ဖိုးျမင့္စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ ထြက္ႏႈန္းျမင့္ေစ 
မည့္ ေခတ္မီအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိး 
ေမြးျမဴေရးအတြက္ ေရအသံုးခ်ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအား 
ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ျခင္းတို႔အား ဦးတည္ 
ရည္မွန္းလ်က္ စိုက္ပ်ဳိးေရး အမ်ဳိးစံုလင္မႈအား 
ျမႇင့္တင္ရန္ (ဥပမာ တန္ဖိုးျမင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ 
စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ သစ္သီး၀လံပန္းမန္စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ 
ေမြးျမဴေရး၊ ၾကက္ေမြးျမဴေရး၊ ႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္း 
စသည္)

ေရလတ္ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၆၊ 
၇၊ ၈၊ ၁၀

ဆည္ေျမာင္းစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး (ျပဳျပင္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ လည္ပတ္ျခင္း၊ 
ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္တူးေဖာ္ျခင္း) 
ကြၽမ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး 
ပံ့ပိုးေပးရန္

ေရတို

ျမန္မာလယ္ယာဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဘဏ္အား 
လံုေလာက္ေသာ ဘတ္ဂ်တ္ခြဲေ၀မႈ 
ခ်ထားေပးျခင္းျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား 
ေခ်းေငြ ပိုမိုရရွိႏိုင္ၿပီး စက္မွဳလယ္ယာသို႕ 
အသြင္းေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ေဒသခံ 
လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ေရးက႑ 
တန္ဖိုးကြင္းဆက္ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္

ေရတို

ေဒသအသီးသီးရွိ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ 
ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာ 
စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရးက႑ တန္ဖိုးကြင္းဆက္ 
မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ား၊ 
နည္းပညာအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ 

ေရရွည္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္သည့္ 
အုပ္စုမ်ားအေပၚ အထူးအေလးထားသည့္ 
စိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းပညာသင္တန္းမ်ား ပံံံ့ပိုးေပးႏိုင္ 
ရန္၊ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး အခြင့္လမ္းမ်ား 
ပိုမိုရရွိရန္အတြက္ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ 
အစိုးရမ်ား၊ NGO မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္

ေရတို
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# သက္ဆိုင္ရာ 
က႑

အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

မူ၀ါဒ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အလုပ္အကို္င္ 
က႑အ ေပၚတြင္ 
သက္ေရာက္မႈ 
ရွိမည့္ ေရတို၊ 
ခ်က္ခ်င္း၊ 
ေရလတ္ - ၁-၃ 
ႏွစ္၊  ေရရွည္ - 
၄ႏွစ္ႏွင့္အထက္

အလုပ္အကိုင္ 
ဖန္တီးေပးျခင္း 
ႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
သည့္ မူ၀ါဒ 
အၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ား

၁၀ ပဋိပကၡလြန္ 
ေဒသမ်ားတြင္ 
အလုပ္အကိုင္ 
အခြင့္အလမ္း 
မ်ား ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ 
ေပးျခင္း

စိန္ေခၚမႈ - 
ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ 
အရင္းအျမစ္ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာမ်ား 
နည္းပါးျခင္း
ရည္မွန္းခ်က္ - 
အရင္းအျမစ္ ပိုင္ဆုိင္မႈကို 
အသံုးခ်သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ 
ပံုစံကို ခ်န္ထားၿပီး လက္ရွိ 
ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည့္ 
တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ 
လုပ္ငန္းငယ္မ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ 

အခ်ိန္တိုအတြင္း အရင္းအျမစ္ပို္င္ဆိုင္မႈမ်ား ျပန္
တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးလူမႈအကူအညီမ်ားေပးရန္

ေရတို ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ 
၈၊ ၉ ႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္အား 
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

ကၽြမ္းက်င္မႈအတတ္ပညာမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္ 
ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ အကူးအေျပာင္းဆိုင္ရာ 
အေထာက္အပံံ့မ်ား ထူေထာင္ႏုိင္မည့္ 
လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္းမ်ား

ေရတို

အလြယ္တကူ တင္ပို႔ႏုိင္မည့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား 
စိုက္ပ်ိဳးထြန္ယက္ႏုိင္ေရး စိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းပညာ 
သင္တန္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္

ေရလတ္

ပဋိပကၡလြန္ ေဒသမ်ားအား ေဒသတြင္း 
ကုန္သြယ္ေရးကြန္ရက္အတြင္း ေပါင္းစည္းေပးရန္

ေရရွည္
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