








1မြန်ြာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်ကဏ္ဍအတွင်း လူအစားထိုး စက်ကိရိယာအသုံးမပုြှုနှင့် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့ ပမပာင်းလဲမခင်း

စကားချးီ

နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၊ လူမှုဘဝပြပာင်းလဲမှုများ  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ 

ပြပာင်းလဲမှုများနှင့်  ဂလိုဘယ်လိုက်ပေးရှင်း စသည်တို့သည် အလုပ်လုပ်ကိုင်မှု၏ သပဘာသဘာဝနှင့် အလုပ်အနာ 

ဂတ်များ၊ ထိုအလုပ်ခွင်များရှိ  ဝန်ထမ်းများ၏ ပနရာနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာတို့အပပါ်တွင် ကကီးမားပသာ သက်ပရာက်မှုများ 

ရှိပနပသာပြကာင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားပရးရာအဖွဲ့မှ ၎င်း၏ ရာြပည့်နှစ်  ၂၀၁၉ ခုနှစ်အား အလုပ်အကိုင် 

ပတ်ဝန်းကျင် ပလာကတွင်  ပြပာင်းလဲမှုများရှိချနိ်ဟု ပဖာ်ညွှန်းခဲ့ပါသည်။

ြမန်မာအမျ ိုးသားများနှင့် အမျ ိုးသမီးဦးပရ ၅ သိန်းနီးပါးခန့်အား အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပပးနိုင်ပသာ အပရးပါသည့် 

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများပြကာင့် မိရိုးဖလာထုံးစံအရ လူသားများြဖင့် 

ြပုလုပ်ပဆာင်ရွက်ချက်များအား ယခုအခါတွင် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများြဖင့် အစားထိုးအသုံးြပုပသာ ပြပာင်းလဲမှုများ 

တိုးြမင့်ြဖစ်ပပါ်ပနသည်။

နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများသည် ပင်ကိုယ်အားြဖင့် ပကာင်းသည်၊ ဆိုးသည် မရှိြကပပ။ လူအစားထိုးနည်း 

ပညာနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများသည် အလုပ်သမားများ၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ 

တစ်ခုလုံး၏ ယှဉ်ပပိုင်လိုမှုကို တိုးတက်ပစသည်။ တစ်ဖက်တွင်လည်း ထိုအပြပာင်းအလဲများသည် များစွာပသာ 

အထည်ချုပ်စက်ရုံများနှင့် အလုပ်သမားအများစုြဖစ်ပသာ အမျ ိုးသမီးငယ်အတွက် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍက ပံ့ပိုး 

ပပးနိုင်သည့် စီးပွါးပရးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်စွာရပ်တည်နိုင်မှုနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရရှိပစနိုင်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပသာ  

ြပင်းထန်သည့် စိန်ပခါ်မှုများြဖင့် ကကုံပတွ့ရနိုင်သည်။ ထို့အြပင် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြပာင်းလဲမှုများအား လုပ်ငန်းလည် 

ပတ်မှုနှင့် အုပ်ချုပ်ပရးရာ စွမ်းပဆာင်ရည် ြမင့်တက်ပစရန် အသုံးြပုနိုင်ပပီး ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအား 

ပနှာင့်ပနှးပစပသာ အချနိ်ြကန့်ြကာမှုများအားလည်း ပလျာ့ပါးပစနိုင်သည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု 

များအား အသုံးြပုြခင်းြဖင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းပစပသာ ပြခလှမ်းများ အားလည်း 

ပလှော့ချနိုင်ပပီး အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာပရးနှင့် ပဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပရးအတွက် ပကာင်းကျ ိုးများလည်း ရရှိ 

ပစနိုင်မည်ြဖစ်သည်။

အထူးသြဖင့် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ ILO မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ြမန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MGMA)

တို့အပနြဖင့်  လူအစားထိုး စက်ကရိယာများနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြပာင်းလဲမှုများပြကာင့် ပပိုင်တူြဖစ်ပပါ်နိုင်သည့် 

အလားအလာများနှင့် စိန်ပခါ်မှုများအား ပကာင်းမွန်စွာ သတိထားမိြကသည်။ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် 

ပါဝင်သက်ဆိုင်သူများအြကား ကဏ္ဍတစ်ရပ်လုံးအတွက် မှေတ၍ အလုံးစုံပါဝင်နိုင်ပသာ ပရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲသည့် 

အနာဂတ်ကို ပဖာ်ပဆာင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် လုပ်ပဆာင်ြကရန် အလွန်အပရးကကီးပြကာင်းနှင့် လွန်ခဲ့ပသာ ဆယ်စု 

နှစ်များအတွင်း အလုံးစုံပါဝင်ပသာ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ယန္တရားများအား ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် လိုအပ်ပသာ 

ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်များနှင့်  ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများအား ထုတ်ပဖာ်သတ်မှတ်ရန် လွန်စွာလိုအပ်သည်။ 

နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ စတင်အသုံးြပုြခင်းသည် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ အမျ ိုးသမီးများနှင့် အမျ ိုးသားများ 

အပပါ်တွင် မည်ကဲ့သို့ကွဲြပားစွာ သက်ပရာက်နိုင်ပြကာင်းကို အပလးထားြခင်းနှင့် လုပ်ခလစာတန်းတူညီမှေပသချာ 

စွာ ြဖစ်ပပါ်ပရးကုိ ြဖည့်ဆည်းပဆာင်ရွက်ြခင်းသည် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ယန္တရားအား ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထား 

နိုင်ရန် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအတွက် အပြခခံကျသည့်စိုးရိမ်စရာပင်ြဖစ်ပါသည်။

စကားချးီ



2 မြန်ြာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်ကဏ္ဍအတွင်း လူအစားထိုး စက်ကိရိယာအသုံးမပုြှုနှင့် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့ ပမပာင်းလဲမခင်း

ပထမနှစ်တစ်ရာ ခိုင်ပမဲတည်ရှိမှုမှ ပလ့လာသင်ယူခဲ့ြခင်းအရ အြပန်အလှန်ပဆွးပနွးပွဲများမှတဆင့် အစိုးရများ၊ အလုပ် 

ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များမှ စဉ်ဆက်မြပတ် ပူးပပါင်းညီညွတ်သည့် ပဆာင်ရွက်ချက်များသည် 

လူမှုပရးရာ တရားမှေတမှု၊ ဒီမိုကပရစီနှင့် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုတို့ရရှိရန်အတွက် မရှိမြဖစ်လိုအပ်ပြကာင်း ILO မှ အတည် 

ြပုထားပါသည်။  ပရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲပသာ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအနာဂတ်ြဖစ်ပပါ်ပစရန် အစိုးရ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် 

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများအြကား မူဝါဒပရးရာ အြပန်အလှန်ပဆွးပနွးပွဲများ ြပုလုပ်ရန် ဤ အစီရင်ခံစာက ြဖည့်

ဆည်းပံ့ပိုးမှုများလုပ်ပဆာင်ပပးထားပသာ အပထာက်အထားအပြခြပုသုပတသနသည် မရှိမြဖစ် လိုအပ်ပါသည်။

Donglin Li

ILO ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအောေှိ

ေန်ကုန်

စကားချးီ



3မြန်ြာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်ကဏ္ဍအတွင်း လူအစားထိုး စက်ကိရိယာအသုံးမပုြှုနှင့် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့ ပမပာင်းလဲမခင်း

နိဒါန်းအမှာစကား

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများအပါအဝင် အလုပ်အကိုင်ဝန်းကျင်ပလာကသည် ဂလိုဘယ်လိုက်ပေးရှင်း၊ ဒီဂျစ်တယ်စနစ် 

သို့ ပြပာင်းလဲြခင်း၊ အြခားပသာ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများ စတင်အသုံးြပုလာြခင်းနှင့် ရာသီဥတုများ 

ပြပာင်းလဲလာြခင်းများ၏ ရလဒ်တစ်ခုအြဖစ် လျင်ြမန်စွာပြပာင်းလဲပနြကသည်။ ၎င်းတို့သည် ကျယ်ြပန့်ပပီး အချင်း 

ချင်းဆက်နွယ်ပနသည့် ြဖစ်ရပ်များြဖစ်ပပီး ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းသည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွား ပရးဆိုင်ရာ တိုးတက် 

ပြပာင်းလဲမှုများ ြဖစ်ပပါ်ြခင်း၏ ဗဟိုအချက်အချာသို့ ပရာက်ရှိပနပါသည်။ နည်းပညာရပ်အသစ်များအား အစပျ ိုး 

အသုံးြပုသည့် အတိုင်းအတာပြခလှမ်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး အတတ်မပြပာနိုင်ပသာ်လည်း၊ ဦးတည်ရာအလားအလာမှာမူ 

ြငင်းပယ်၍မရနိုင်ပါ။

အချ ို ့ပသာ အလုပ်တာဝန်များအား လူအစားထိုး စက်ကိရိယာအသုံးြပုြခင်း သို့မဟုတ် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့ ပြပာင်း 

လဲြခင်းများသို့ ပြပာင်းလဲနိုင်သည့် အလားအလာရှိပသာ်ြငားလည်း ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအား စက်ရုပ် 

များမှ သိမ်းပိုက်နိုင်မည်မဟုတ်ပပ။ လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွင်းရှိ အချ ို ့ပသာ အလုပ်တာဝန်များအား လူအစားထိုး စက် 

ကိရိယာပြပာင်းလဲနိုင်ပသာ်လည်း အြခားပသာအရာများမှာ ဆက်လက်တည်ရှိ သို့မဟုတ် တိုးတက်ပြပာင်းလဲလာ 

နိုင်ပပီး အသုံးမဝင်ပတာ့သည့်အရာများ မဟုတ်ပချ။

ဤလုပ်ငန်းအတွက် ပိုမိုပတာက်ပသည့် အနာဂါတ်တစ်ခုအား ပသချာပစရန် ကျွန်ုပ်တို့အပနြဖင့် ယခုလက်ရှိ အသုံးြပု 

ပနပသာ “cut, make and pack” (ြဖတ်၊ ချုပ်၊ ထုပ်) ပုံစံမှပန၍ ပိုမိုလိုအပ်ပနသည့် “freight on board” (ကုန်ပစ္စည်း

သယ်ယူပို့ပဆာင်မှုနှင့် ပတ်သက်ပပီးပရာင်းသူနှင့် ဝယ်သူအြကားတာဝန်ယူမှု) ပုံစံသို့ ကူးပြပာင်းပနသည့်အပလျာက် 

ကျွန်ုပ်တို့၏ ၁၀ နှစ်တာ မဟာဗျူဟာတွင် ချမှတ်ထားသည့် ဦးတည်ချက် ြဖစ်ထွန်းအပကာင်အထည်ပဖာ်နိုင်ပရးတွင် 

နည်းပညာအသစ်များအား စတင်အသုံးြပုြခင်းသည် ထိပရာက်ပသာ နည်းလမ်းတစ်ခု ြဖစ်နိုင်သည်။ 

ြမန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MGMA)နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့ဝင်များမှပန၍ ထိုကဲ့သို့ ပြပာင်းလဲြခင်း 

များ၏ အသီးအပွင့်များကို ခံစားရန်နှင့် ၎င်းတို့မှ ြဖစ်ပပါ်လာနိုင်ပသာ အခက်အခဲများကို ပလှော့ချနိုင်ရန် မည်သည့် 

အရာများကို မည်ကဲ့သို့ ြပင်ဆင်ထားရမည်နည်း။ ြမန်မာနိုင်ငံအပနြဖင့် ထိုကဲ့သို့ တီထွင်ကကံဆမှုများမှ ရယူနိုင်ရန် 

ပနရာပကာင်းတစ်ခုတစ်ခုသို့ ပရာက်ရှိရန် မည်ကဲ့သို့ ပသချာပစနိုင်မည်နည်း။

ဤလုပ်ငန်း၏ တာဝန်ရှိသူများမှပန၍ အနာဂါတ်တွင် ြဖစ်ပပါ်လာမည့်အရာများကို ရင်ဆိုင်နိုင်ရန်အတွက် ကျွမ်း 

ကျင် မှုစွမ်းရည်များ ပျ ိုးပထာင်ပပးြခင်းတွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံရန် လွန်စွာလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပနြဖင့် စက်ရုံတွင်း 

အဓိကဦးစားပပးကာ သင်တန်းပို့ချသည့်  ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်များ ပျ ိုးပထာင်ပပးြခင်းဆိုင်ရာ စနစ်များနှင့် အစီအစဉ် 

များ ပုံပဖာ်ပရးဆွဲရာတွင် ဦးပဆာင်သည့်ကဏ္ဍအား တာဝန်ယူရမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာနိုင်ငံအား လစာပငွတိုးြမင့် 

သည့် လမ်းပြကာင်းပပါ်တွင် ပရှ့ပရာက်ပစရန်အတွက် နည်းပညာနှင့် လူအစားထိုး စက်ကိရိယာ အသုံးြပုမှုများ မုချ 

လိုအပ်သည်။ ပူးတွဲပါ စာတမ်းမှပန၍ နိုင်ငံပတာ်အစိုးရအား လုံပလာက်ပသာ TVET ဥပပဒြပဠာန်းမှုအပပါ် ရင်းနှီး 

ြမှုပ်နှံ၍ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ပစရန်နှင့် လက်ရှိအလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ပရး ဥပပဒအား ပိုမိုပကာင်း 

မွန်ပအာင် ြပင်ဆင်ပရးဆွဲရန် ပဆွးပနွးအကကံြပုထားသည်။

နိဒါန်းအမှာစကား



4 မြန်ြာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်ကဏ္ဍအတွင်း လူအစားထိုး စက်ကိရိယာအသုံးမပုြှုနှင့် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့ ပမပာင်းလဲမခင်း

ကျွန်ုပ်တို့ အသင်းဝင်များ၏ လိုအပ်ချက်များအား တုံ့ြပန်ပဆာင်ရွက်ရန် လိုလားသည့် ပညာရှင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု 

ြဖစ်သည့်အပလျာက် MGMA သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသင်းဝင်များနှင့်အတူ လူအစားထိုး စက်ကိရိယာ အသုံးြပုြခင်းနှင့် 

ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့ ပြပာင်းလဲြခင်းများ တိုးြမင့်လာသည့် လမ်းပြကာင်းပပါ်တွင် သက်ပရာက်သည့် အခက်အခဲများအား 

တက်ကကစွာ ပဖာ်ထုတ်၍ ပြဖရှင်းနိုင်ရန် ပမှော်လင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပနြဖင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 

ပါဝင်သက်ဆိုင်သူများနှင့် အြပန်အလှန်ပဆွးပနွးရန် အားပပးမည်ြဖစ်ပပီး လူအစားထိုး စက်ကိရိယာ အသုံးြပုြခင်းနှင့် 

ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့ ပြပာင်းလဲြခင်းမှ လုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့် စက်ရုံအလုပ်ရုံအဆင့်များသို့ သယ်ပဆာင်လာမည့် အခွင့်အပရး 

များအား မည်ကဲ့သို့ အသုံးချမည်ဟူပသာ အြမင်များအား ပဆွးပနွးဖလှယ်ြကမည်ြဖစ်သည်။ MGMA၊ ၎င်း၏ အသင်း 

ဝင်များနှင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပါဝင်သက်ဆိုင်သူများ အတူတကွ လက်တွဲလုပ်ပဆာင်ြခင်းြဖင့် 

ပိုမိုပကာင်းမွန်ပသာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား၊ ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်များ ပျ ိုးပထာင်မှုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပရးပါပသာ 

အထည်ချုပ်ကဏ္ဍအား စွမ်းအားြမှင့်တင်ပပးပနသည့် အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးများအတွက် ပကာင်းမွန်ပသာလုပ်ငန်း 

ခွင်တစ်ခုသို့ ဦးတည်ပစနိုင်ပါသည်။

ဤသုပတသနအသစ်တစ်ရပ်သည် အချနိ်ကိုက်ပဖာ်ပဆာင်ထားပပီး ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လူအစားထိုး စက်ကိရိယာ 

အသုံးြပုမှုနှင့် ဒီဂျတီယ်စနစ်သို့ ပြပာင်းလဲြခင်းဆိုင်ရာ အြပန်အလှန်ပဆွးပနွးြခင်းများအပပါ် တိုက်တွန်းရန် ခိုင်မာ 

သည့် အပြခခံအြခင်းအရာများကို ပပးစွမ်းနိုင်သည့်အပလျာက် ကျွန်ုပ်တို့အပနြဖင့် ြမန်မာနိုင်ငံ ILO ဆက်ဆံပရးရုံးမှ 

ရရှိခဲ့သည့် ပထာက်ပံ့ကူညီပပးမှုများအတွက် အထူးပကျးေူးတင်ရှိပါသည်။

ရဒါ်ခိုင်ခိုင်နွယ်

အရွွရွွအတွင်းရေးမှူး

မမန်မာနိုင်ငံ အွည်ချုပ်လုပ်ငန်းေှင်များ အသင်း

နိဒါန်းအမှာစကား



5မြန်ြာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်ကဏ္ဍအတွင်း လူအစားထိုး စက်ကိရိယာအသုံးမပုြှုနှင့် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့ ပမပာင်းလဲမခင်း

အစီေင်ခံစာ အနှစ်ချုပ် 

အထည်ချုပ်ကဏ္ဍသည် အများအားြဖင့် အလိုအပလျာက်စနစ် အသစ်များနှင့် ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာများ စတင် 

အသုံးချမှုများပြကာင့် လျင်ြမန်စွာ ပြပာင်းလဲပနသည်။ ယင်းနည်းပညာများအား ကုန်ြကမ်းများ ရရှိြခင်းမှစ၍ ပနာက် 

ဆုံး စားသုံးသူများနှင့် ဆက်ဆံသည်အထိ ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ဆင့်တွင် စတင်ကျင့်သုံးပနြကပပီ ြဖစ်သည်။ အလုပ်များ 

ြပင်းထန်စွာ လုပ်ကိုင်ရသည့် အပြမာက်အများထုတ်လုပ်ရာတွင် အပြခခံအချက်ြဖစ်ပသာ စက်ရုံြကမ်းခင်းလည်း ယင်း 

ပြပာင်းလဲမှုများတွင် ပါဝင်ပါသည်။ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍဆိုင်ရာ McKinsey ၏ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာတွင် 

တင်ြပထားသည်မှာ “မြကာပသးမီကာလအတွင်း ြဖစ်ပပါ်ခဲ့ပသာ နည်းပညာ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုများမှာ စက်ချုပ်ြခင်းမှ 

ပကာ်ကပ်ြခင်း၊ သိုးပမွှးထိုးြခင်းနှင့် အဆုံးသတ် အပချာထုတ်လုပ်ြခင်းမှ သိုပလှာင်ြခင်းနှင့် အချင်းချင်းပထာက်ပို့ 

လုပ်ငန်းစဉ်များ စသည့် အတိုင်းအတာ အားလုံးအတွက် အကျုံးဝင်သည်။” (McKinsey & ကုမ္ပဏီ ၂၀၁၉၊ စာမျက်နှာ 

၈၈)

အလိုအပလျာက်စနစ်များနှင့် ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာများသည် အလုပ်သမားများပနရာတွင် စက်ရုပ်များြဖင့် အစားထိုး 

လာမည်ကို ပြကာက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပစသည်။ အထူးသြဖင့် ဖွံ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံများရှိ အထည်ချုပ်ကဏ္ဍအပပါ်တွင် မှီခိုလုပ် 

ကိုင်ပနပသာ အလုပ်သမား ပြမာက်များစွာ အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်မှု ြဖစ်ပစနိုင်ပသာပြကာင့် ြဖစ်သည်။ ပရရှည်ကာလတွင် 

အပြမာက်အများ ထုတ်လုပ်ပသာ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများ၌ လက်ြဖင့်လုပ်ရပသာ အလုပ်များစွာကို နည်းပညာ ဖွံ့ပဖိုး 

တိုးတကမ်ှုများြဖင့ ်အစားထိုးလပုက်ိငုလ်ာနိငုသ်ည။် သိုပ့သာလ်ည်း နည်းပညာဆိငုရ်ာ ပြပာင်းလမဲှုသည ်တြဖည်းြဖည်း 

ကျယ်ြပန့်လာမည်ြဖစ်ပပီး အစပိုင်းတွင် ရိုးရှင်းပပီး ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်ရပသာ အလုပ်များကို အလိုအပလျာက်စနစ် 

အသုံးြပုလာမည် ြဖစ်သည်။ နည်းပညာများ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်လာသည်နှင့် အမှေ ပိုမိုရှုပ်ပထွးပသာ လုပ်ငန်းစဉ်များကိုပါ 

အလိုအပလျာက်စနစ်ြဖင့် အသုံးြပုလာမည် ြဖစ်သည်။ သို့ပသာ် အကန့်အသတ်များ/အဟန့်အတားများရှိပနမည်ကို 

အလိုအပလျာက်စနစ် အသုံးြပုြခင်းအား ပထာက်ခံပြပာဆိုသူများပင် သတိြပုမိြကသည်။ အလိုအပလျာက်စနစ်ြဖင့် 

ချုပ်လုပ်ပသာ စက်များြဖင့် “သတိုးသမီးဝတ်စုံပတာ့ ဘယ်ပတာ့မှ လုပ်နိုင်မယ်မဟုတ်” ဟု Softwear Automation 

ကုမ္ပဏီ၏ စီအီးအိုြဖစ်သူမှ အများြပည်သူပရှ့ပမှာက်တွင် ဖွင့်ဟပြပာဆိုခဲ့သည်။” (Peters ၂၀၁၇)

ြမန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်ကဏ္ဍတွင် ပအာ်တိုပမးရှင်း သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းများြဖင့် အလိုအပလျာက် ကုန်ထုတ်လုပ် 

နည်းသည် အကန့်အသတ်ြဖင့်သာ ရှိပနပသာ်လည်း တိုးလာပနသည်ဟု စက်ရုံများနှင့် အလုပ်သမားများ ပြဖဆိုခဲ့ပသာ 

လွှမ်းခခုံစစ်တမ်းများနှင့် အရည်အပသွးဆိုင်ရာ ပတွ့ဆုံပမးြမန်းမှုများအပပါ် အပြခခံထားပသာ ယခုပလ့လာချက်မှ 

ပတွ့ရှိခဲ့သည်။ လွှမ်းခခုံစစ်တမ်းလွှာပြဖဆိုခဲ့ပသာ စက်ရုံအားလုံးနီးပါးသည် ၄င်းတို့စက်ရုံတွင် တစ်မျ ိုးမျ ိုးပသာ 

ပအာ်တိုပမးရှင်း သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းများြဖင့် အလိုအပလျာက် ကုန်ထုတ်လုပ်နည်းတွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံထားခဲ့ပပီးြဖစ် 

ပသာ်လည်း ယင်းပြပာင်းလဲြခင်းသည် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်သာ ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ြပုလုပ်ခဲ့ပသာ လွှမ်းခခုံစစ်တမ်းလွှာအရ ဒီဂျစ်တယ်ပပလာ့တာပရင်တာများ သို့မဟုတ် ကွန်ြပူတာ 

အကူြဖင့် ဒီေိုင်းဆွဲြခင်း စသည့် ထုတ်လုပ်မှု မတိုင်ခင်အဆင့်များတွင် ၇၀% ပသာ စက်ရုံနီးပါးမှ နည်းပညာအသစ်များ 

စတင်အသုံးြပုပနခဲ့သည်ဟု ပတွ့ခဲ့သည်။ စက်ရုံများ၏ ၅၀% သို့မဟုတ် တစ်ဝက်နီးပါးတွင် အလိုအပလျာက် ြဖန့် 

ခင်းြခင်း သို့မဟုတ် ြဖတ်ပတာက်ြခင်းတို့ စတင်အသုံးြပုပနခဲ့သည်။ စက်ရုံများ၏ ၄၀% ခန့်တွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 

အလိုအပလျာက် (semiautomatic) သို့မဟုတ် အလိုအပလျာက် စက်ချုပ်စက်များ တစ်မျ ိုးမျ ိုးကို စတင်အသုံးြပု 

ပနခဲ့သည်။ 

အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်



6 မြန်ြာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်ကဏ္ဍအတွင်း လူအစားထိုး စက်ကိရိယာအသုံးမပုြှုနှင့် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့ ပမပာင်းလဲမခင်း

အလုပ်သမားအများစုသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလိုအပလျာက် (semiautomatic)သို့မဟုတ် အလိုအပလျာက်စနစ် 

ပါဝင်ပသာ နည်းပညာကို အသုံးြပုပနပပီးြဖစ်သည်။ ပြဖဆိုခဲ့ပသာ အလုပ်သမားအပယာက် (၂၆၀) တွင် ၁၃၁ ပယာက် 

မှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အလိုအပလျာက် (semiautomatic) နှင့် ၉ ပယာက်မှ အလိုအပလျာက် စနစ်ပါဝင်ပသာ နည်း 

ပညာကို အသုံးြပုပနပပီးြဖစ်သည်ဟု ပြဖဆိုခဲ့ြကသည်။ အထူးသြဖင့် ပခတ်မီပသာ စက်ပစ္စည်းများ ပိုမိုအသုံးြပုပနမှုနှင့် 

အလုပ်သမားများ၏ ဂျန်ဒါ သို့မဟုတ် ပညာပရးဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်မှု ဦးတည်ရာများ သိသိသာသာ မရှိခဲ့ပါ။ ယင်းသို့ 

ကိန်းဂဏန်းများ ြမင့်ပနပသာ်လည်း ဝန်ထမ်းများသည် ၄င်းတို့ အလုပ်အကိုင်တွင် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ပြပာင်းြခင်း သို့မ 

ဟုတ် အလိုအပလျာက်စနစ်ပြပာင်းြခင်း ပတွ့ကကုံခဲ့ရသည်ဟု ဝန်ထမ်းအနည်းငယ် (၄%) မှသာ ပြဖဆိုခဲ့သည်။ ယင်း 

လုပ်သားများသည် ပယဘုယျအားြဖင့် နည်းပညာပြပာင်းလဲမှုများသည် အြပုသပဘာပဆာင်သည်ဟု ပြဖဆိုခဲ့သည်။ 

ဝန်ထမ်းအများစုမှာ သင်တန်းနှင့် လုပ်ခလစာ ပိုမိုရရှိခဲ့ြကပပီး အလိုအပလျာက်စနစ်ပြပာင်းြခင်းသည် ၄င်းတို့ အလုပ် 

များကို ပိုမိုလွယ်ကူပစခဲ့သည်ဟု ပြဖဆိုခဲ့သည်။ အလိုအပလျာက်စနစ်ပြပာင်းြခင်းသည် ၄င်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်အား 

ပိုမိုပဘးကင်းပစသည်ဟု ဝန်ထမ်းတစ်ဝက်နီးပါးမှ ပြဖဆိုခဲ့သည်။ သို့ပသာ် ယင်းရလဒ်များရပအာင် ပြဖဆိုပပးခဲ့ပသာ 

အလုပ်သမားများနှင့် စီးပွားပရးအပရအတွက်သည် အလွန်နည်းပနပသးပသာပြကာင့် အထည်ချုပ်ကဏ္ဍတစ်ခုလုံး 

အတွက် ကိန်းဂဏန်းအရ သိသာသည့် ခခုံငုံသုံးသပ်ချက်များ မဆွဲနိုင်ပပ။

စီးပွားပရးလုပ်ငန်းအားလုံးသည် အလိုအပလျာက်စနစ်ပြပာင်းြခင်းနှင့် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ပြပာင်းြခင်းတို့တွင် ဆက်လက် 

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံရန် လာမည့် နှစ်များအတွင်း အစီအစဉ်ရှိပသာ်လည်း ယင်းရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများ၏ အလုပ်အကိုင်ပပါ်တွင် 

အကျ ိုးသက်ပရာက်မှုများမှာ သိသိသာသာ ပြပာင်းလဲနိုင်သည်။ လွှမ်းခခုံစစ်တမ်းလွှာပြဖဆိုခဲ့ပသာ စက်ရုံအားလုံး 

နီးပါးသည် ပနာင်လာမည့် (၃) နှစ်အတွင်း ၄င်းတို့စက်ရုံတွင် အလိုအပလျာက်စနစ်ပြပာင်းြခင်း သို့မဟုတ် ဒီဂျစ်တယ် 

စနစ်ပြပာင်းြခင်း တို့တွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုအသစ်အချ ို ့ကို  စီစဉ်ပနခဲ့သည်။ စက်ရုံအများစုသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ရှိပသာ 

အလုပ်အကိုင်ပမာဏကို အနာဂတ်တွင်လည်း ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် စီစဉ်ပနပသာ်လည်း စက်ရုံအကကီး (၂) 

ခုသည် အလိုအပလျာက်စနစ်များသုံးပပီး ၄င်းတို့၏ လုပ်သားအင်အား ၈၀% မှေ ပလှော့ချရန် စီစဉ်ပနသည်ဟု ပြဖဆို 

ခဲ့သည်။ 

အလိုအပလျာက်စနစ်ပြပာင်းြခင်းသည် အလုပ်အကိုင်များဖန်တီးမှု ပလှော့ချပပးမည်ြဖစ်ပပီး အချ ို ့ပသာအလုပ်အကိုင် 

များမှာ မလိုအပ်ပတာ့ဘဲ ဝန်ထမ်းပလှော့ချပပးနိုင်သလို ယင်းသည် လုပ်ခလစာြမင့်ပသာ အလုပ်အကိုင်များနှင့် ပိုမိုတိုး 

တက်ပကာင်းမွန်ပသာ အလုပ်အကိုင်အပြခအပနများကို ရရှိနိုင်သည့် လမ်းပြကာင်းများကို ဖန်တီးပပးနိုင်သည်။ 

အလိုအပလျာက်စနစ်များနှင့် ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာများ စတင်အသုံးြပုြခင်းတွင် အလုပ်သမားများသည် စက်ပစ္စည်း 

များအား အပမဲတပစ ရှုံးနိမ့်ပနလိမ့်မည် မဟုတ်ပပ။

ထိုအစား အလိုအပလျာက်စနစ်များ အသုံးြပုြခင်းြဖင့် အလုပ်သမားများစွာအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား 

ပိုမိုြမင့်တက်လာသည့် အကျ ိုးပကျးေူး ရရှိမည်။ 

နည်းပညာအသစ်များသည် လုပ်ငန်းခွင်ပဘးကင်းလုံးခခုံမှု နှင့် ကျန်းမာပရး အပြခအပနများကို တိုးတက်ပစနိုင်သည်။ 

ဥပမာ - ထပ်ခါတလဲလဲ လှုပ်ရှားသွားလာမှု ပလှော့ချြခင်း သို့မဟုတ် လက်ြဖင့် ပိတ်စြဖတ်ြခင်းကဲ့သို့ အန္တရာယ်ရှိပသာ 

လုပ်ငန်းစဉ်များ အနီးအနားတွင် လုပ်ကိုင်ရြခင်းတို့မှ ဖယ်ရှားပပးနိုင်သည်။ 

နည်းပညာအြပင် ြမန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်ကဏ္ဍအား လာမည့်နှစ်များအတွင်း ပုံသွင်းပပးမည့် အြခားအချက်များ 

လည်း ရှိပါသည်။ ပထဝီအပနအထားအရ နိုင်ငံပရးအင်အားကကီးများြဖစ်ပသာ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အပမရိကန်နိုင်ငံတို့ 

အြကားြဖစ်ပနပသာ ကုန်သွယ်ပရးအြငင်းပွားမှုများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် တိုးလာပနပသာ လုပ်ခလစာနှင့် သဘာဝ 

အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်



7မြန်ြာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်ကဏ္ဍအတွင်း လူအစားထိုး စက်ကိရိယာအသုံးမပုြှုနှင့် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့ ပမပာင်းလဲမခင်း

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်စည်းမျဉ်းများပြကာင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအပနြဖင့် ြမန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် 

အြခားပသာ နိုင်ငံများတွင် မှာယူလုပ်ကိုင်ရန် တွန်းအားပပးပနပါသည်။ (Mowbray ၂၀၁၈)၁ အထူးသြဖင့် အာရှတိုက် 

ပေးကွက်များတွင် အထည်ချုပ်ကဏ္ဍသည်လည်း သိသိသာသာ တိုးတက်မှုများ ကကုံပတွ့ပနရပါသည်။ ယင်းအချက် 

များသည်လည်း ြမန်မာနိုင်ငံအတွက် အခွင့်သာပအာင် တွန်းအားပပးနိုင်ပါသည်။ သို့ပသာ်လည်း ကျပရာက်နိုင်သည့် 

အန္တရာယ်များလည်း  ရှိပါပသးသည်။ မြကာပသးမီက ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် လူမျ ိုးတုန်းသတ် ြဖတ်မှုအတွက် စီစဉ်ဖွဲ့စည်း 

ခဲ့ပသာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အချက်အလက်ရှာပဖွစုပဆာင်းသည့်မစ်ရှင်အဖွဲ့သည် ြမန်မာ့တပ်မပတာ်အပပါ် ထပ်မံပိတ် 

ဆို့မှုများြပုလုပ်ရန် အကကံြပုထားသည်။ ယင်းအချက်သည်  ြမန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်ကဏ္ဍအား အနုတ်သပဘာပဆာင် 

ပသာ သက်ပရာက်မှုရှိနိုင်သည်။ ယင်းသက်ပရာက်မှုများြဖစ်လာပါက သွယ်ဝိုက်၍ ြဖစ်ပပါ်လာမည်ြဖစ်ပပီး ခံယူ 

ထားပသာ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာ အန္တရာယ်နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိပနသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်ကဏ္ဍသည် အလွန် 

အပတွ့အကကုံမရှိပသးပသာ အလုပ်သမားအင်အား၊ ရင့်ကျက်မှုမရှိပသးပသာ စက်မှုကဏ္ဍဆက်ဆံပရးများနှင့် အား 

နည်းပနပသာ သင်တန်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ပဖိုးပအာင် ြပုလုပ်သည့်စနစ်များ စသည်တို့နှင့် ရုန်းကန်ရလိမ့်မည်။ စီးပွား 

ပရး လုပ်ကိုင်ရန် အားမပပးပသာ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ပုံမှန်တသမတ်တည်းမရရှိပသာ လှေပ်စစ်ဓါတ်အားနှင့် ပနှးပကွးပသာ 

ဆိပ်ကမ်းများသည် အချနိ်နှင့်ပတ်သက်လှေင် အလွန်အကဲဆတ်ပသာ အထည်ချုပ်ကဏ္ဍတွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများကို 

ပနှာင့်ပနှးပစမည် ြဖစ်သည်။

နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြပာင်းလဲမှုသည် တြဖည်းြဖည်းြဖစ်လာမည်ြဖစ်ပသာ်လည်း ထိုပမာဏနှင့် မလွဲမပသွပြပာင်းလဲ 

ြခင်းတို့အတွက် ြမန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ပသာ နိုင်ငံများသည် ယပန့ပင် စတင် ြပင်ဆင်ရမည်ြဖစ်သည်။ အထည်ချုပ်ကဏ္ဍတွင် 

အနာဂတ်ပအာင်ြမင်မှုရရှိြခင်းသည် လုပ်သားအင်အား၏ စွမ်းရည်/ကျွမ်းကျင်မှုများအပပါ်တွင် အဓိကမူတည်ပနပါ 

သည်။ ယင်းလုပ်သားအင်အားသည် ပခတ်မီပသာ စက်ပစ္စည်းများကုိ ကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းရှိရမည့်အြပင် လက်ြဖင့်ချုပ်/

ထုတ်လုပ်ရပသာ ရှုပ်ပထွးပပီး တန်ဖိုးြမင့်အထည်များအတွက်ပါ လိုအပ်ပသာ ကျွမ်းကျင်မှုများ တိုးြမှင့်ထားရမည် 

ြဖစ်သည်။ အနာဂတ်အထည်ချုပ်ကဏ္ဍတွင် ကျွမ်းကျင်ပသာ စက်ပစ္စည်းြပုြပင်ထိန်းသိမ်းသည့် ဝန်ထမ်းများ လိုအပ် 

လာမည်။ သင်တန်းပရးဆွဲြခင်းနှင့် သင်တန်းပပးြခင်းတို့အတွက် အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ရှင်များ၏ အဓိကအခန်း 

ကဏ္ဍအြဖစ် သင်တန်းပပးသည့်စနစ်များသည် ြပန်လည် ြပုြပင်ရမည် ြဖစ်သည်။ အစိုးရမှလည်း ဥပပဒမူပဘာင်များ 

နှင့် ထိုသင်တန်းများြပုလုပ်ရန် စိတ်ပါဝင်စားမှု တိုးတက်လာရန် တိုးြမှင့်လုပ်ပဆာင်သင့်သည်။

ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ပစမှုနှင့်အတူ ြမန်မာနိုင်ငံအတွက် ပိုမိုယှဉ်ပပိုင်နိုင်စွမ်းရှိလာပစရန် စီးပွားပရးပတ်ဝန်း 

ကျင်ပကာင်းများ ြဖည့်စွက်ပဖာ်ပဆာင်ရမည်။ အလိုအပလျာက်စနစ်အသုံးြပုပသာ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအတွက် မရှိ 

မြဖစ်အပရးကကီးသည်မှာ ကကိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပသာ ယုံြကည်စိတ်ချရပသာနှင့် ပေးနှုန်းသက်သာပသာ လှေပ်စစ်မီးရရှိရန် 

ြဖစ်သည်။ ပေးကွက်ထက် အချနိ်ပပါ်တွင် ပိုမိုအပလးထားသည့် စီးပွားပရးလုပ်ငန်းြဖစ်ပနပသာပြကာင့် အချနိ်တိုနှင့် 

ထိပရာက်ပအာင် ပဆာင်ရွက်နိုင်ပသာ ဆိပ်ကမ်းများနှင့် အပကာက်ခွန်ရုံးများသည်လည်း အလွန်အပရးကကီးပါသည်။ 

ကူးပြပာင်းရန် ကုန်ကျသည့်ကိစ္စရပ်များ ပြဖရှင်းထားသည့် ပိုမိုပကာင်းမွန်ပသာ အခွန်စည်းြကပ်ြခင်းသည် လိုအပ် 

ပါသည်။ ယင်းသည် အပြခခံအပဆာက်အအုံနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည် တည်ပဆာက်ပပးြခင်းအတွက် ရန်ပုံပငွ 

ပထာက်ပံ့ပပးသည်။ ယင်းပြပာင်းလဲမှုများအတွက် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု အများအြပားလိုအပ်ပပီး ြမန်မာနိုင်ငံအပနြဖင့် 

အထည်ချုပ်ကဏ္ဍတွင် ဆက်လက်ယှဉ်ပပိုင်နိုင်ပပီး အရည်အပသွးရှိပသာ အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးနိုင်ရန် မူဝါဒြပုြပင် 

ပြပာင်းလဲရန်ပါ လိုအပ်ပါသည်။

အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်

၁ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ြဖစ်ရပ်များအား တုန့်ြပန်သည့်အပနြဖင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဥပပဒများ စတင်အသုံးြပုခဲ့ 

ရာမှ အထည်အပရာင်ဆိုးသည့် အပဆာက်အအုံများ ပိတ်သိမ်းလိုက်ရသည်။ ယင်းသည် အထည်များအပရာင်ဆိုးသည့်ပေးနှုန်းများ သိသိသာသာ 

တိုးတက်ပစခဲ့သည်။



8 မြန်ြာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်ကဏ္ဍအတွင်း လူအစားထိုး စက်ကိရိယာအသုံးမပုြှုနှင့် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့ ပမပာင်းလဲမခင်း

နိဂုံးချုပ် 

အထည်ချုပ်ကဏ္ဍတွင် တန်ဘိုးပြပာင်းလဲမှုကွင်းဆက်အား ြမှင့်တင်ရန်၊ လုပ်ခလစာများနှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် 

အပြခအပနများ တိုးတက်ပကာင်းမွန်ပစရန် နည်းပညာသည် ြမန်မာနိုင်ငံအတွက် မရှိမြဖစ်လိုအပ်ပါသည်။ ကုန်ကျ 

စရိတ်သက်သာမှုသည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ကာလတိုအတွင်း အဓိကအားသာချက်များထဲမှ တစ်ခုြဖစ်ပနပသာ်လည်း 

လူမှုပရးမိတ်ဖက်များသည် “ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပသာ” အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း ထုတ်လုပ်သည့် အချက်အချာတစ်ခု 

ြဖစ်ပနြခင်းကို ပကျာ်လွန်ရန် ဆန္ဒြပင်းြပပနြကသည်။ အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်သည် ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ဆင့် 

လုပ်ငန်းစဉ်၏ ကုန်ကျစရိတ်ပါဝင်မှုတွင် ကကီးမားစွာ ပါဝင်ပနပသာပြကာင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာြခင်းသည် အရည် 

အပသွးနိမ့်ြခင်းနှင့် လုပ်ခလစာနည်းြခင်း စသည်တို့နှင့် အဓိပ္ပါယ်တူ ပဖာ်ညွှန်းခံရပလ့ရှိသည်။ သို့ပသာ် ြမန်မာနိုင်ငံ 

သည် ပရရှည်တွင် ကုန်ကျစရိတ်နည်းရာမှ တန်ဖိုးပကာင်းမွန်ပသာ၊ ထိုမှတစ်ဆင့် တန်ဖိုးအကကီးဆုံးအြဖစ်သို့ ပရာက် 

ရှိရန် ပမှော်မှန်းပနပါသည်။ ကျွမ်းကျင်ပသာလုပ်သားအင်အား တိုးြမှင့်ြခင်းနှင့်အတူ ပအာ်တိုပမးရှင်း သို့မဟုတ် စက် 

ပစ္စည်းများြဖင့် အလိုအပလျာက် ကုန်ထုတ်လုပ်နည်းအား စတင်ကာ ထိပရာက်စွာအသုံး မြပုနိုင်လှေင် ယင်းသို့ ကူး 

ပြပာင်းရန် မြဖစ်နိုင်ပါ။ သို့ပသာ်လည်း ယင်းပြပာင်းလဲမှုများသည် အလုပ်အကိုင်များ၏ သဘာဝနှင့် ခွဲပဝမှုတို့အား 

မလွဲမပသွ ပြပာင်းလဲပပးမည်ြဖစ်ပပီး ယင်းသို့ကူးပြပာင်းမှုအပတာအတွင်း အချ ို ့ပသာ ဝန်ထမ်းပလှော့ချြခင်းများကို 

ြဖစ်ပပါ်ပစမည် ြဖစ်သည်။

ြမန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်ကဏ္ဍတွင် ပအာ်တိုပမးရှင်း သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းများြဖင့် အလိုအပလျာက် ကုန်ထုတ်လုပ် 

နည်းသည် အကန့်အသတ်ြဖင့်သာ ရှိပနပသာ်လည်း တိုးလာပနသည်။ လွှမ်းခခုံစစ်တမ်းလွှာပြဖဆိုခဲ့ပသာ စက်ရုံ 

အားလုံးနီးပါးသည် ၄င်းတို့စက်ရုံတွင် တစ်မျ ိုးမျ ိုးပသာ ပအာ်တိုပမးရှင်း သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းများြဖင့် အလိုအ 

ပလျာက် ကုန်ထုတ်လုပ်နည်းတွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံထားခဲ့ပပီးြဖစ်ပသာ်လည်း ယင်းပြပာင်းလဲြခင်းသည် ကုန်ထုတ်လုပ် 

မှု လုပ်ငန်းစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်သာ ြဖစ်သည်။ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ြပုလုပ်ခဲ့ပသာ လွှမ်းခခုံစစ်တမ်းလွှာအရ 

ဒီဂျစ်တယ်ပပလာ့တာပရင်တာများ သို့မဟုတ် ကွန်ြပူတာအကူြဖင့် ဒီေိုင်းဆွဲြခင်း စသည့် ထုတ်လုပ်မှု မတိုင်ခင် 

အဆင့်များတွင် ၇၀% ပသာ စက်ရုံနီးပါးမှ နည်းပညာအသစ်များ စတင်အသုံးြပုပနခဲ့သည်ဟု ပတွ့ခဲ့သည်။  စက်ရုံ 

များ၏ ၅၀% သို့မဟုတ် တစ်ဝက်နီးပါးတွင် အလိုအပလျာက် ြဖန့်ခင်းြခင်း သို့မဟုတ် ြဖတ်ပတာက်ြခင်းတို့ စတင် 

အသုံးြပုပနခဲ့သည်။ စက်ရုံများ၏ ၄၀% ခန့်တွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလိုအပလျာက် (semiautomatic )သို့မဟုတ် 

အလိုအပလျာက် စက်ချုပ်စက်များ တစ်မျ ိုးမျ ိုးကို စတင်အသုံးြပုပနခဲ့သည်။

အလုပ်သမားအများစုသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလိုအပလျာက် (semiautomatic) သို့မဟုတ် အလိုအပလျာက် စနစ် 

ပါဝင်ပသာ နည်းပညာကို အသုံးြပုပနပပီးြဖစ်သည်။ ပြဖဆိုခဲ့ပသာ အလုပ်သမားအပယာက် (၂၆၀) တွင် ၁၃၁ ပယာက် 

မှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလိုအပလျာက် (semiautomatic) နှင့် ၉ ပယာက်မှ အလိုအပလျာက် စနစ်ပါဝင်ပသာ နည်းပညာ 

ကို အသုံးြပုပနပပီးြဖစ်သည်ဟု ပြဖဆိုခဲ့ြကသည်။ အထူးသြဖင့် ပခတ်မီပသာ စက်ပစ္စည်းများ ပိုမိုအသုံးြပုပနမှုနှင့် 

အလုပ်သမားများ၏ ဂျန်ဒါ သို့မဟုတ် ပညာပရးဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်မှု ဦးတည်ရာများ သိသိသာသာ မရှိခဲ့ပါ။ ယင်းသို့ 

ကိန်းဂဏန်းများ ြမင့်ပနပသာ်လည်း ဝန်ထမ်းများသည် ၄င်းတို့ အလုပ်အကိုင်တွင် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ပြပာင်းြခင်း သို့မ 

ဟုတ် အလိုအပလျာက်စနစ်ပြပာင်းြခင်း ပတွ့ကကုံခဲ့ရသည်ဟု ဝန်ထမ်းအနည်းငယ် (၄%) မှသာ ပြဖဆိုခဲ့သည်။ ယင်း 

လုပ်သားများသည် ပယဘုယျအားြဖင့် နည်းပညာပြပာင်းလဲမှုများသည် အြပုသပဘာပဆာင်သည်ဟု ပြဖဆိုခဲ့သည်။ 

ဝန်ထမ်းအများစုမှာ သင်တန်းနှင့် လုပ်ခလစာ ပိုမိုရရှိခဲ့ြကပပီး အလိုအပလျာက်စနစ်ပြပာင်းြခင်းသည် ၄င်းတို့အလုပ် 

များကို ပိုမိုလွယ်ကူပစခဲ့သည်ဟု ပြဖဆိုခဲ့သည်။ အလိုအပလျာက်စနစ်ပြပာင်းြခင်းသည် ၄င်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်အား 

ပိုမိုပဘးကင်းပစသည်ဟု ဝန်ထမ်းတစ်ဝက်နီးပါးမှ ပြဖဆိုခဲ့သည်။

နိဂုံးချုပ်
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စီးပွားပရးလုပ်ငန်းအားလုံးသည် အလိုအပလျာက်စနစ်ပြပာင်းြခင်းနှင့် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ပြပာင်းြခင်းတို့တွင် ဆက် 

လက် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံရန် လာမည့်နှစ်များအတွင်း အစီအစဉ်ရှိပသာ်လည်း ယင်းရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများ၏ အလုပ်အကိုင်ပပါ် 

တွင် အကျ ိုးသက်ပရာက်မှုများမှာ သိသိသာသာ ပြပာင်းလဲနိုင်သည်။ လွှမ်းခခုံစစ်တမ်းလွှာပြဖဆိုခဲ့ပသာ စက်ရုံအားလုံး 

နီးပါးသည် ပနာင်လာမည့် (၃) နှစ်အတွင်း ၄င်းတို့စက်ရုံတွင် အလိုအပလျာက်စနစ်ပြပာင်းြခင်း သို့မဟုတ် ဒီဂျစ်တယ် 

စနစ်ပြပာင်းြခင်း တို့တွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုအသစ်အချ ို ့ကို  စီစဉ်ပနခဲ့သည်။ စက်ရုံအများစုသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ရှိပသာ 

အလုပ်အကိုင်ပမာဏကို အနာဂတ်တွင်လည်း ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် စီစဉ်ပနပသာ်လည်း စက်ရုံအကကီး (၂) 

ခုသည် အလိုအပလျာက်စနစ်များသုံးပပီး ၄င်းတို့၏ လုပ်သားအင်အား ၈၀% မှေ ပလှော့ချရန် စီစဉ်ပနသည်ဟု ပြဖဆို 

ခဲ့သည်။ 

ြမန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်ကဏ္ဍသည် ပရရှည်ပအာင်ြမင်မှု ရရှိြခင်းနှင့် လုပ်ခလစာများ ဆက်လက်တိုးပွားပပီး ြမန်မာ 

နိုင်ငံ အလုပ်သမားများ၏ အလုပ်အကိုင်အပြခအပနများတိုးတက်လာပစြခင်းတို့အတွက် ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖွံ့ပဖိုးတိုး 

တက်မှုသည် မရှိမြဖစ်အပရးကကီးပါသည်။ 

ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်များမှာ နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုးြဖင့် ပြပာင်းလဲပနပါသည်။ ပထမအပနြဖင့် အပြခခံစက်ချုပ်လုပ် 

ငန်းများမှာ အလိုအပလျာက်စနစ်ြဖစ်ပသာ်လည်း ကျန်ရှိပနပသးပသာ လက်ြဖင့် ချုပ်ရပသာအရာများမှာ ပိုမိုရှုပ် 

ပထွးလာပပီး လက်ြဖင့်လုပ်ကိုင်နိုင်ပသာ ကျွမ်းကျင်မှုများ ပိုမိုလိုအပ်သည်။ ဒုတိယအပနြဖင့် မန်ပနဂျာများနှင့် ပိုမို 

ပခတ်မီပသာ ကျွမ်းကျင်မှုများ (အိုင်တီဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများ ရှိပသာ) စက်မှုပညာရှင်များမှ ကကီးြကပ်ပပးရန် 

လိုအပ်သည်။ ယင်းသည် အဆင့်ြမင့်ကျွမ်းကျင်မှုများရှိပသာ ြပန်လည်ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းပရးလုပ်သားများ ပိုမိုလိုအပ် 

လာပစမည်။ ယင်းကဏ္ဍများတွင် ကျွမ်းကျင်မှုများတိုးတက်ဖွံ့ပဖိုးလာပစြခင်းသည် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် 

အလိုအပလျာက်စနစ်ပြပာင်းြခင်းနှင့် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ပြပာင်းြခင်းတို့မှ ရရှိမည့် အကျ ိုးပကျးေူးများကို အလုပ်သမား 

များမှ ဆက်လက်ခံစားပစရန် အဓိကကျပါသည်။ ယင်းကျွမ်းကျင်မှုကဏ္ဍများသည် ပရရှည်တွင် ြမန်မာ့အထည်ချုပ် 

လုပ်ငန်း၏ အဓိက အာရုံစိုက်ရမည့်အရာ ြဖစ်သင့်သည်။

 

နိဂုံးချုပ်
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အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်များ

အထည်ချုပ်ကဏ္ဍရှိ စွမ်းရည်ြမှင့်တင် ပရးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလုပ်သမားများသည် စက်ရုံတွင်း ပလ့ကျင့်သင်တန်း 

များ ပို့ချြခင်းအတူ စွမ်းရည်ြမှင့်တင်ပရးစနစ်များနှင့် စီမံချက်များပရးဆွဲရာတွင် ဦးပဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။ အလုပ် 

သမားများနှင့် အလုပ်ရှင်များအပနြဖင့် ပနာက်ဆုံးပပါ်နည်းပညာများအား အသိအမှတ်ြပုပပီး လက်ပတွ့အသုံးြပုပါက 

လိုအပ်ပသာ စွမ်းရည်များနှင့် ပလ့ကျင့်သင်တန်းများ အပကာင်အထည်ပဖာ်ရန်လည်း ဆုံးြဖတ်လာြကမည်ြဖစ်သည်။ 

စွမ်းရည်ပလ့ကျင့်သင်ြကားပရးအစီအစဉ်များအပနြဖင့် နည်းပညာသစ်များအသုံးြပုနိုင်ပစရန် ပလ့ကျင့်သင်ြကား

ပရးပကျာင်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတို့အပနြဖင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့များဖွဲ့စည်းသင့်သည်။ ပလ့ကျင့်သင်ြကားပပးရန် 

ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းြဖင့်သာ အလိုပလျာက်စနစ် စက်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူမည်ဆိုပါက ကုန်ကျစရိတ်အလွန် 

များမည်ြဖစ်သည်။ ထို့ပြကာင့် စက်ရုံများ သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းပရာင်းချသူများထံတွင် ၎င်းတို့ စက်ပစ္စည်းများ 

အသုံးမြပုချနိ်၌ ပခတ္တသုံးစွဲနိုင်ပစရန် အတွက် မိတ်ဖွဲ့ထားသင့်သည်။ ဥပမာ - စက်ရုံတစ်ခု၏ ပိတ်စညှပ်ခန်းအတွက် 

အလုပ်ချနိ်မှာ မနက် ၉ နာရီမှ ညပန ၅ နာရီအထိြဖစ်ပပီး ပုံမှန်အလုပ်ချနိ်မစခင် သို့မဟုတ် အလုပ်ချနိ်အပပီးတွင် 

အစိုးရနည်းပညာပကျာင်းမှ ပကျာင်းသားများအား  ပလ့ကျင့်သင်ြကားပရးအတွက် ခွင့်ြပုပပးြခင်းမျ ိုးြဖစ်သည်။

အလုပ်ရှင်မှလိုအပ်သည့် အလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီပါက စွမ်းရည်အသိအမှတ်ြပု 

ပထာက်ခံလွှာအား ပလ့ကျင့်သင်ြကားပရးတွင် ပူးပပါင်းထည့်သွင်းပပးနိုင်သည်။ ၎င်းတို့အပနြဖင့် ကျွမ်းကျင်မှု 

စွမ်းရည်များကို အမှန်တကယ်အသုံးြပုနိုင်ပါက ထိုအသိအမှတ်ြပုပထာက်ခံလွှာသည် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား 

သမဂ္ဂနှစ်ခုလုံးအတွက် အကျ ိုးရှိနိုင်သည်။ အလုပ်သမားသမဂ္ဂသည် အလုပ်သများအား လစာပကာင်းများရရှိရန် 

ပမှော်လင့်ချက်ြဖင့်  ထိုပထာက်ခံလွှာများကို အခိုင်အမာပထာက်ပံ့ပပးပနသည် (အင်တာဗျူး ၁၁၊ ၂၀၁၉)။ ယင်းပထာက် 

ခံလွှာအား ပလ့ကျင့်သင်ြကားပရး အစီအစဉ်များသို့ ပူးပပါင်းထည့်သွင်းနိုင်ပသာ်လည်း ထိုစွမ်းရည်များသည် အလုပ် 

နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ပဆးနိုင်ပသာ  ထင်ြမင်တုံ့ြပန်ချက်ပပးသည့် စနစ်ကိုလည်း တွဲဖက်ထားရှိရမည် ြဖစ်သည်။ 

ထိုသို့ြပုလုပ်ရာတွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏ ပါဝင်မှုလိုအပ်ပသာ်လည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုထိသာ ယင်းပထာက်ခံလွှာ 

များ၏ ထိပရာက်မှုကို အာမခံချက်ပပးနိုင်ြကသည်။ ပထာက်ခံလွှာထုတ်ပပးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်အပနြဖင့် သတ်မှတ် 

ထားပသာ ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်များအပပါ်အပြခခံရမည်ြဖစ်ပပီး ပွင့်လင်းြမင်သာမှု ရှိရမည်ြဖစ်သည်။

ပလ့ကျင့်သင်တန်းများ ပို့ချချက်မှတ်တမ်းအား စိစစ်ရာ၌ ရလဒ်များမှာ ခိုင်မာပကာင်းမွန်ြခင်းမရှိပသာပြကာင့် အစိုးရ 

အပနြဖင့် ဥပပဒပရးရာနှင့် မူဝါဒပရးရာ အပနအထားများကို တိုးတက်ပကာင်းမွန်ပအာင် အပလးပပးပဆာင်ရွက်ကာ 

ပလ့ကျင့်သင်ြကားပရးများ ြပုလုပ်လာြကရန် အကျ ိုးခံစားခွင့်များြဖင့် စည်းရုံးသင့်သည်။ TVET ဥပပဒ သို့မဟုတ် 

အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုနှင့် စွမ်းရည်တိုးတက်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ အစရှိသည့် အဓိကဥပပဒမူပဘာင်များအား ြပန်လည် 

သုံးသပ်ပပီး အပပီးသတ်ထုတ်ြပန်သင့်သည် (အင်တာဗျူး ၁၅၊ ၂၀၁၉)။ ကဏ္ဍများစွာအနက် အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုနှင့် 

စွမ်းရည်တိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ရန်ပုံပငွများအား အပလးပပးဂရုစိုက်ရန် လိုအပ်သည်။ ထိုရန်ပုံပငွသည် (အကျ ိုးအြမတ် 

ရယူပသာ သို့မဟုတ် အကျ ိုးအြမတ် မရယူပသာ) ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ သို့မဟုတ် အြခားပသာအဖွဲ့အစည်းများမှ ပို့ချပသာ 

စက်ရုံတွင်း သို့မဟုတ် ပလ့ကျင့်ပရးသင်တန်းစီမံချက်များ ြဖစ် ပြမာက်လာပရးအတွက် အကျ ိုးခံစားခွင့်များြဖင့် 

ဆွဲပဆာင်ရန် သို့မဟုတ်  ပထာက်ပံ့ရန် အသုံးြပုသင့်သည်။ ဤသို့ပလ့ကျင့်ပရးစီမံချက်များအား ပထာက်ပံ့ပပးသည့် 

(အလုပ်သမားများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အစိုးရ) စပသာအဖွဲ့များမှ ပူးပပါင်းကာ စီမံခန့်ခွဲသင့်ပြကာင်း ILO ၏ နိုင်ငံ

ပပါင်းစုံဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ပြကြငာချက်မှ ပထာက်ခံထားသည်။ (အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း 

၂၀၁၇)

အကကံြပုတိုက်တွန်းချက်များ



11မြန်ြာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်ကဏ္ဍအတွင်း လူအစားထိုး စက်ကိရိယာအသုံးမပုြှုနှင့် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့ ပမပာင်းလဲမခင်း

အစိုးရအပနြဖင့် ပလ့ကျင့်ပရးသင်တန်းများနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အသုံးြပုမှုများအတွက် ပကာင်းမွန်ပသချာပသာ 

အကျ ိုးခံစားခွင့်များရရှိပစရန် ပဖာ်ပဆာင်ပပးသင့်သည်။ အလုပ်သမားများ၏ လုပ်နိုင်စွမ်းရည်နှင့် ၎င်းတို့အား ယုံ 

ြကည်မှုကင်းမဲ့မှုများပြကာင့် စက်ရုံအများအြပားတွင် အလုပ်သမားများအတွက် ပလ့ကျင့်ပရးသင်တန်းများအား 

အကန့်အသတ်ြဖင့်သာ ပို့ချြကသည်။ အလုပ်သမားများအား ပလ့ကျင့်သင်ြကားပပးပပီးပါက အလုပ်ထွက်မည် စိုးရိမ် 

ပသာပြကာင့် စက်ရုံများအပနြဖင့် ပလ့ကျင့်ပရးသင်ြကားြခင်းများ မြပုလုပ်ပပးြကပချ (အင်တာဗျူး ၀၅) ။

ပလ့ကျင့်ပရးသင်တန်းများအား လုပ်ပဆာင်ပပးရန် တွန့်ဆုတ်ပနမှုကို ပကျာ်လွှားနိုင်ရန်အတွက် အကျ ိုးခံစားခွင့် 

စီမံချက်များြဖစ်ပသာ အခွန်ဆိုင်းငံ့ခွင့်များ၊ ပထာက်ပံ့ပြကးများ၊ ရန်ပုံပငွများ၊ ပကျာင်းစရိတ်ပချးပငွများ (သို့မဟုတ်) 

စရိတ်ပလှော့ချပပးမှုများ သို့မဟုတ် အစိုးရရန်ပုံပငွမှ အချနိ်အပိုင်းအြခားြဖင့် စိုက်ထုတ်ပပးသည့် လုပ်အားလစာ 

စသည့်တို့အား စီမံပဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။ နည်းပညာအပြပာင်းအလဲများ ကကုံပတွ့ပနရပသာ ကုမ္ပဏီများကို 

အပလးပပးပသာ အကျ ိုးခံစားခွင့် စီမံချက်များလည်း ပရးဆွဲပဖာ်ပဆာင်နိုင်သည် (ဗာဂျးီနီးယား စီးပွါးပရးတိုးတက် 

ပရးမိတ်ဖက် ၂၀၁၉)။ ထိုကဲ့သို့ပသာစီမံချက်များအား အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုနှင့် စွမ်းရည်တိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ရန်ပုံပငွမှ 

ပထာက်ပံ့နိုင်သည်။ ပလ့ကျင့်သင်ြကားမှုများကို လိုအပ်သည့်အတိုင်း အပကာင်အထည်ပဖာ်ခဲ့ ပြကာင်း ပသချာပစရန်  

သင့်ပတာ်ပသာ စိစစ်မှုများ လိုအပ်ပပီး စနစ်ကျပသာ အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ရှင်များထံမှ ပါဝင်ထည့်သွင်းမှုများ

လည်းလိုအပ်သည်။

အကျ ိုးခံစားခွင့် ဖွဲ့စည်းပုံများသည်လည်း အလုပ်ခွင်၌ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ မှီြငမ်းအသုံးြပုမှုကို အားပပးရာတွင် 

အပထာက်အကူြပုနိုင်သည်။ ယခင်သုပတသနများအရ အလုပ်သမားများသည် ပရရှည်တွင်အကျ ိုးရှိမည်ြဖစ်ပသာ်

လည်း ခဏတာအတွက် လစာကျဆင်းသွားမည်ကို ဆိုလိုပါက နည်းပညာ မှီြငမ်းအသုံးြပုမှုတွင် တွန့်ဆုတ်နိုင်သည် 

(Atkins Et al 2017)။ အလုပ်ရှင်များအပနြဖင့် ဤြပဿနာကို ထပ်မံပလ့လာပပီး စက်ရုံများတွင် သင့်ပလျာ်ပသာ 

အကျ ိုးအြမတ်ရရှိနိုင်ပြကာင်း လမ်းညွှန်ချက်များအား တိုးြမှင့်လုပ်ပဆာင်နိုင်ပါသည်။

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်များနှင့် အြခားပသာအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အြပန်အလှန် အပတွ့အကကုံဖလှယ်မှု လမ်း 

ပြကာင်းများကို  ပဖာ်ပဆာင်ကာ ပထာက်ပံ့အားပပးမှုရသင့်သည်။ ြမန်မာြပည်ရှိ အချ ို ့ပသာစက်ရုံများအပနြဖင့် 

အလုပ်သမားများအား အလုပ်သင်အစီအစဉ်ြဖင့် ြပည်ပသို့ ပို့လွှတ်ပပီးြဖစ်သည်။ အချ ို ့ပသာ တရုတ်စက်ရုံများလည်း 

ထိုနည်းတူစွာ ြမန်မာဝန်ထမ်းများကို တရုတ်ြပည်သို့ ၂ လ ၃ လခန့်ပို့လွှတ်ြခင်းြဖင့် ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အချင်းများ တိုး 

တက်ပစသည်။ လတ်တပလာတွင် အစီအစဉ်တစ်ခုမှ လူဦးပရ ၂၀ ကို ပစလွှတ်ခဲ့သည် (အင်တာဗျူး ၁၉/၂၀၁၉)။ ဤ 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များသည် အရည်အချင်းနှင့် ထိပတွ့ပလ့လာခွင့်များ တိုးြမှင့်ရန်အတွက် အလွန်အပရး 

ကကီးသည်။ အထူးသြဖင့် အချ ို ့ပသာ ပုဂ္ဂလိကစီးပွားပရးလုပ်ငန်းများသည် ြပင်ပအကူအညီမပါပဲ ထိုအစီအစဉ်များ 

အား လုပ်ပဆာင်နှင့်ပပီးြဖစ်သည့်အတွက် အစိုးရအပနြဖင့် ဤသို့အြပန်အလှန် အပတွ့အကကုံဖလှယ်မှု အမျ ိုးအစားများ 

ကို ထပ်မံပံ့ပိုးပပးသင့်သည်။

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖွံပဖိုးတိုးတက်ပရးကို အြခားစွမ်းရည်များ တိုးတက်ပစရန် အပထာက်အကူြပု 

သည့် လုပ်သားအင်အား ပညာပရးဆိုင်ရာ အစပျ ိုးလုပ်ပဆာင်မှုများနှင့်အတူ ြဖည့်စွက်ရမည်။ ဉာဏစွမ်းရည်နှင့် 

ြပဿနာပြဖရှင်းနိုင်သည့် စွမ်းရည်များကို တိုးတက်ရမည့်အဓိကအရာများအြဖစ် သတ်မှတ်ပပီးြဖစ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင် 

အတွင်း၌ ရပိုင်ခွင့်များနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများဆိုင်ရာထပ်ဆင့်ပညာပရးများ လိုအပ်ပနသည်ဟု စက်မှုလုပ်ငန်း 

အပထာက်အထားများအရ ပဖာ်ြပပနသည်။ 

အကကံြပုတိုက်တွန်းချက်များ
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လှေပ်စစ်ဓာတ်အားကဲ့သို့ပသာ စီးပွားပရးပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍများတွင် စီးပွားပရးပတ်ဝန်းကျင် ြပုြပင်ပြပာင်းလဲမှုကို 

လိုအပ်သည်။ ြမန်မာနိုင်ငံအပနြဖင့် လှေပ်စစ်ဓာတ်အားအပြခခံ အပဆာက်အအုံများ တိုးတက်ပကာင်းမွန်ပစရန်အ 

တွက် ြပုြပင်ပြပာင်းလဲမှုများနှင့် ရင်းနှီးြမှပ်နှံမှုများကို ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပပီး ထိုလုပ်ပဆာင်ချက် 

များ၏ အပသးစိတ်အချက်အလက်များသည် ဤအစီရင်ခံစာ၏ အတိုင်းအတာထက် များစွာသာလွန်သည်။ သို့ပသာ် 

စက်များကို စနစ်တကျ အစီအစဉ်ချမှတ်ပစနိုင်ရန်အတွက် ပွင့်လင်းြမင်သာမှုတိုးတက်လာြခင်းနှင့် လှေပ်စစ်ဓာတ်အား 

ြပတ်ပတာက်မှုများကို ကကိုတင်အသိပပးြခင်း အစရှိသည့် ကာလတိုစိန်ပခါ်မှုများကို ပလှော့ချနိုင်ခဲ့သည် (Interview 

12, 2019)။ စက်ရုံများတွင် ဆိုလာြပားများတပ်ဆင်ြခင်းကဲ့သို့ပသာ အြခားပသာ လှေပ်စစ်စွမ်းအင် အရင်းအြမစ်များ 

ရှာပဖွြခင်းအားြဖင့်လည်း စီးပွားပရးလုပ်ငန်းများအပနြဖင့် လှေပ်စစ်ဓါတ်အား ြပတ်ပတာက်မှုများအတွက် ကကိုတင် 

ြပင်ဆင်မှုများ ြပုလုပ်ထားနိုင်သည်။

မလိုအပ်ပသာ ကကိုးနီစနစ်ကို ဖယ်ရှားြခင်းြဖင့် စီးပွားပရးလုပ်ငန်းများ ရင်ဆိုင်ပနရပသာ ကုန်ကျစရိတ်များကို ပလှော့ 

ချြခင်း၊ ရင်းနှီးြမှပ်နှံမှု တိုးြမှင့်ြခင်းများအတွက် ပနရာများ ချဲ့ထွင်ြခင်း၊ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာတိုးြမင့်ြခင်းကို ပိုမိုြပုလုပ်

လာနိုင်ြခင်းတို့ပြကာင့် ပရရှည်တည်တံ့ပသာ ကဏ္ဍြဖစ်လာပစသည်။ စီးပွားပရးလုပ်ငန်းများအတွက် ပသးငယ်ပသာ 

အတားအဆီးများကို ြဖစ်ပပါ်ပစပသာ အလွယ်တကူပြပာင်းလဲသွားနုိင်သည့် အုပ်ချုပ်ပရးဆိုင်ရာ ညွှန်ြကားချက်များ၊ 

အမိန့်ပြကာ်ြငာစာများ အစရှိသည်တို့ကို အထူးဂရုြပုသင့်သည်။ ထိုစည်းမျဉ်းများ၏ စုပပါင်းသက်ပရာက်လာမှုများ 

သည် ကကီးမားနိုင်ပချရှိသည်။ 

 

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ တန်ဖိုးဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုကို မလိုအပ်ဘဲ တားဆီးပနပသာ မူဝါဒများအား ဖယ်ရှားရန် 

အတွက် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အခွန်ပကာက်ခံမှုစနစ်ကို ြပန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်။ အထူးသြဖင့် ပဒသတွင်းထုတ်လုပ် 

သည့် ထုတ်ကုန်များအပပါ် ပကာက်ခံပနသည့်အခွန်သည် ပဒသခံသွင်းထုတ်ကုန်ပရာင်းချသူများ၏ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက် 

မှုကို ဟန့်တားပနသည်။ ၎င်းကိစ္စရပ်ကို လက်ရှိအပနြဖင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပနပသာ ပငွပချးစာချုပ်များြဖင့် ချုပ် 

ဆိုထားသည့် ဂိုပထာင်များ ထူပထာင်ပပးြခင်းအားြဖင့် ပြဖရှင်းနိုင်သည် (Interview 12, 2019)။ အစိုးရအပနြဖင့် 

အထည်ချုပ် ထုတ်လုပ်ပရးလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သီးြခား HS ကုဒ်များအပါအ၀င် စက်ပစ္စည်းများအပပါ် 

အပကာက်ခွန်ပလှော့ချြခင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားြခင်းကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။ အစိုးရအပနြဖင့် စက် 

ယန္တရားသစ်များအား (MIC ခွင့်ြပုချက်အရ) အခွန်မပပးပဆာင်ဘဲ တင်သွင်းခွင့်ရှိသည့် စက်ရုံအသစ်များနှင့် ထိုကဲ့သို့ 

မြပုလုပ်နိုင်ပသာ နဂိုရှိပပီး စက်ရုံများအြကား ကိုက်ညီမှုမရှိသည့် ဆက်ဆံမှုများအား  ပြဖရှင်းရမည့်အဆင့်များကို 

လည်း စဉ်းစားသင့်သည်။

  

ြမန်မာအစိုးရအပနြဖင့် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ စက်ရုံများမှ သင့်ပလျာ်သည့် အခွန်အခများ ပပးပဆာင်ရန်အတွက် လွှဲပြပာင်း 

ပေးနှုန်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပပါ် ပဆာင်ရွက်မှုပုံစံကို အပဆာတလျင် ြပန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်။ အဆို 

ပါကိစ္စရပ်သည် စက်ရုံများတွင် စက်အစားထိုးသုံးမှုများ ပိုမိုြဖစ်ပပါ်လာသည်နှင့်အမှေ အပရးကကီးလာမည်ြဖစ်ပပီး 

ဝင်ပငွမှ ပိုမိုနည်းပါးသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ြမန်မာနိုင်ငံတွင်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ကုန်ကျစရိတ်အား ကာမိ 

ပစရန်အတွက် ပပးပို့ရန် လိုအပ်လာမည်။ အစိုးရအပနြဖင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အလိုက်ဝယ်ယူြခင်း အပလ့အကျင့် 

ပြကာင့် ပေးနှုန်းမှားယွင်းစွာ သတ်မှတ်ြခင်းအား ြဖစ်ပပါ်နိုင်ပစြခင်း ရှိမရှိကိုလည်း ြပန်လည်စစ်ပဆးသင့်သည်။ 

အစိုးရအပနြဖင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း တန်ဖိုးကွင်းဆက်များ၏ ဘဏ္ဍာပရးဆိုင်ရာ လုပ်ပဆာင်မှုများနှင့် ထိုတန်ဖိုး 

ကွင်းဆက်များ၌ ြမန်မာနိုင်ငံ၏အခန်းကဏ္ဍကို ရှင်းလင်းစွာနားလည်ပစရန် ဤအပလ့အကျင့်များကို ြပန်လည်သုံး 

သပ်မှုများ ြပုသင့်သည်။ ဤအစီရင်ခံစာ၌ ကုန်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရာတွင် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အလိုက် ဝယ်ယူြခင်းကို 

ပွင့်လင်းြမင်သာပိုမိုရှိနိုင်သည့် နည်းလမ်းအကကံြပုချက်များ ပါဝင်သင့်သည်။

အကကံြပုတိုက်တွန်းချက်များ



13မြန်ြာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်ကဏ္ဍအတွင်း လူအစားထိုး စက်ကိရိယာအသုံးမပုြှုနှင့် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့ ပမပာင်းလဲမခင်း

စက်ရုံများတွင် စက်ပိုမိုအစားထိုးသုံးပနပသာ အကူးအပြပာင်းကာလကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းရှင်အပန 

ြဖင့် လူမှုပရးပတွ့ဆုံပွဲများ ြပုလုပ်နိုင်ပသာ စွမ်းရည်များကို ပလ့ကျင့်ပဖာ်ပဆာင်သင့်သည်။ အထူးသြဖင့် စက်အစား 

ထိုးအသုံးြပုမှုများ မိတ်ဆက်မှု မစတင်မှီ၊ မိတ်ဆက်ပနချနိ်နှင့် မိတ်ဆက်ပပီးချနိ်တို့တွင် အလုပ်သမားများနှင့် ပတွ့ဆုံ 

စကားပြပာမှုနှင့် တိုင်ပင်ပဆွးပနွးမှုများ တိုးတက်လာပစရန် အလုပ်ရှင်များအား ကူညီပထာက်ပံ့ပပးနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ 

အပနြဖင့် ပိုလှေဝံန်ထမ်းများနှင့် ဌာနတွင်းပရှေ့ပြပာင်းမှုများဆိုင်ရာ အလုပ်သမားဥပပဒ၏ အထူးအကူအညီများရရှိကာ 

အကျ ိုးပကျးေူးများလည်း ရရှိလာနိုင်သည်။ 

အစိုးရ၊ လူမှုပရးမိတ်ဖက်များ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရမဟုတ်ပသာ အဖွဲ့အစည်းများမှ စက်အစားထိုး 

အသုံးြပုမှုများနှင့် ပတ်သက်ပသာ စက်ရုံအဆင့်ပတွ့ဆုံပဆွးပနွးပွဲကို အားပပးပံ့ပိုးသင့်သည်။ လူမှုပရးပတွ့ဆုံ 

ပဆွးပနွးပွဲသည် နိုင်ငံများစွာရှိ အလုပ်ခွင်များ၌ ပြပာင်းလဲမှုကို ပြဖရှင်းရန်အတွက် အပရးပါပသာ နည်းလမ်းတစ်ခု 

ြဖစ်သည်။ ဥပမာအားြဖင့် ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် အလုပ်သမားများသည် လုပ်ခလစာထက် လုပ်ငန်းခွင်အပြခအပနကို 

ဦးစားပပးသည့်အတွက် ဝန်ထမ်းပရးရာလိုအပ်ချက် ပလျာ့နည်းမှုကို လုပ်ငန်းရှင်နှင့်ပဆွးပနွးသည့်အခါ ပိုမိုအဆင်ပြပ 

လာသည်။

သို့ပသာ် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ရှင်များအြကား အပတွ့အကကုံနှင့် ယုံြကည်မှုသည် ဂျာမနီကဲ့သို့ 

ပသာ နိုင်ငံနှင့် အဆင့်ချင်းမတူညီြခင်းပြကာင့် စိန်ပခါ်မှုြပဿနာများနှင့်ပတ်သက်၍ ပတွ့ဆုံပဆွးပနွးပရးကို ပိုမို 

ခက်ခဲပစသည်။ ပထမအဆင့်အပနြဖင့် အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများသည် စက်ရုံအဆင့်တွင် ပိုမိုပကာင်းမွန် 

ပသာသတင်းအချက်အလက် ဖလှယ်မှုကို စဉ်းစားသင့်သည်။ ၎င်းတွင် အလုပ်ရှင်များ ရင်ဆိုင်ရမည့် ယှဉ်ပပိုင်မှု 

ဖိအားများ ပါဝင်သင့်သည်။ ထို့အြပင် လုံခခုံပရးနှင့် စက်အစားထိုးအသုံးြပုမှု၏ အြခားအကျ ိုးပကျးေူးများအပြကာင်း 

သတင်းအချက်လက် မှေပဝြခင်းများလည်း ပါဝင်သင့်သည်။ အလုပ်ရှင်များသည် စက်ရုံတွင် စက်အစားထိုးအသုံးြပုမှု 

အစီအစဉ်များကို အလုပ်သမားများနှင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဆွးပနွးရန် ကကိုးစားသင့်ပပီး အလုပ်သမားများအပနြဖင့် 

လည်း စက်ရုံအတွက်ပြပာင်းလဲမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လက်ခံ့နိုင်ပသာ သပဘာတူညီချက်ကိုရှာပဖွရန် 

စိတ်ရင်းမှန်ြဖင့် ကကိုးပမ်းအားထုတ်သင့်သည်။

ကဏ္ဍအဆင့် ပဆွးပနွးမှုနှင့် သတင်းအချက်အလက် ဖလှယ်ြခင်းသည် အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ရှင်များအြကား 

နားလည်မှုကို တိုးြမင့်ပစနိုင်သည်။ ဥပမာအားြဖင့် MGMA သည် အလုပ်သမား သမဂ္ဂပခါင်းပဆာင်များနှင့် အမျ ိုးမျ ိုး 

ပသာ စက်အစားထိုးအသုံးြပုမှု အမျ ိုးအစားများနှင့် ထိုကဲ့သို့ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုအပပါ် ြပန်ရပငွနှင့်ပတ်သက်ပသာ သတင်း 

အချက်များကို မှေပဝနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပြပာင်းလဲမှုများြဖစ်သည့် မှာယူမှုအပရအတွက် ပလျာ့ကျ 

လာြခင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ြကာြမင့်ချနိ် ပလျာ့ကျလာြခင်း သို့မဟုတ် အရည်အပသွးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ ြမင့်မား 

လာြခင်းအစရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း ြဖန့်ပဝနိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့ပသာ သတင်းအချက်အလက် 

အမျ ိုးအစားများသည် အလုပ်သမားသမဂ္ဂ  ပခါင်းပဆာင်များအား အလုပ်ရှင်များမှ ပတွ့ကကုံပနရသည့် ဖိအားများ 

ပြပာင်း လဲလာမှုကို ပိုမိုသိရှိနားလည်ရန် အပထာက်အကူြပုနိုင်သည်။ MGMA မှပန၍လည်း စက်အ စားထိုးအသုံးြပုမှုမှ 

ရရှိလာနိုင်သည့် အကျ ိုးပကျးေူးများြဖစ်သည့် အရည်အပသွး၊၊ ကကိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှု၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းမှုနှင့် ကျန်းမာပရးတိုးတက်မှုများဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို မှေပဝနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့ မှေပဝြခင်း 

သည် စက်အစားထိုးအသုံးြပုမှုမှာ အလုပ်သမားဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များ ပလှော့ချရန်အတွက် မဟုတ်ပြကာင်း ြပသ 

ရန် အပထာက်အကူြပုနိုင်သည် (Interview 09, 2019)။ တစ်ချနိ်တည်းတွင် အလုပ်သမားသမဂ္ဂမှပန၍ စက်အစား 

ထိုးအသုံးြပုမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်သမားများ၏ အပတွ့အကကုံများကို မှေပဝနိုင်ပပီး ထိုသို့မှေပဝြခင်းအား MGMA 

မှ အလုပ်ရှင်များ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း စက်အစားထိုးအသုံးြပုမှုနှင့် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်များ မိတ်ဆက်ြခင်းအား စီမံခန့်ခွဲ 

ရန် အပထာက်အကူပပးြခင်းများတွင် အသုံးြပုနိုင်သည်။

အကကံြပုတိုက်တွန်းချက်များ



14 မြန်ြာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်ကဏ္ဍအတွင်း လူအစားထိုး စက်ကိရိယာအသုံးမပုြှုနှင့် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့ ပမပာင်းလဲမခင်း

အကကံြပုတိုက်တွန်းချက်များ



15မြန်ြာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်ကဏ္ဍအတွင်း လူအစားထိုး စက်ကိရိယာအသုံးမပုြှုနှင့် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့ ပမပာင်းလဲမခင်း


