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သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ 
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ 

မူ၀ါဒ အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာ 

 

 သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္းရိွ စက္ရုံမ်ားတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ 

အလုပ္အကုိင္ ၅၀၀၀ ခန္႔ ဖန္တီးေပးႏိုင္ခ့ဲသည္။ 

 ဇုန္အတြင္းရိွ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးဆုံး အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ အလုပ္အကုိင္မ ွ

အသိပညာနွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈရရွိၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည္ မန္ေနဂ်ာမ်ားတြင္ 

ပုိ၍အေရးပါျပီး အျခားစက္မႈဇုန္မ်ားရိွ ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕ လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ 

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ က်န္ရိွသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတစ္ခုလုံးကုိ အက်ိဳးရိွနုိင္သည္ဟု အၾကံျပဳ 

တင္ျပအပ္ပါသည္။ 

 အသိပညာစီးဆင္းမႈ ပုိမိုျမွင့္တင္နိုင္ရန္ ဇုန္အေနၿဖင္ ့ ျပည္တြင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ရိွသူမ်ား 

(အထူးသျဖင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား)ကုိ ဆြဲေဆာင္ေပးၿခင္းၿဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဴပ္နွံသူမ်ားက္ုိ ကူညီေပးႏုိင္ 

ပါသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ ျပဳလုပ္ရန္ ျပည္တြင္းမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နံွသူမ်ား 

လုိအပ္သည့္ ကြ် မ္းက်င္မႈမ်ား မည္သုိ႔ ကုိက္ညီမည္ကုိ ပုိမိုနားလည္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ဇုန္မွ အဆင့္ျမင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ဆြဲေဆာင္ရန ္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား 

အတြက္ အလုပ္အကုိင္ တြဲဖက္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 

 က်န္ရိွေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ - 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ျပင္ပရိွ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားမွ ထုတ္လုပ္သည့္ကုန္ၾကမ္းမ်ား 
အသုံးခ်မႈမွာ အေတာ္နည္းပါး လ်က္ရိွပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သီလ၀ါဇုန္ျပင္ပလုပ္ငန္းမ်ားမွ 
ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ၾကမ္း အသုံးျပဳႏိင္ုမႈ တုိက္ရုိက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ ေရတုိကာလတြင္ 
နိမ့္က်ေနပါသည္။ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမွ လြဲလွ်င္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ နုိင္ငံျခား 
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ကုမၸဏီမ်ားကုိ ကုန္ၾကမ္း ေထာက္ပံ့ေပးႏိင္ုျခင္း မရိွပါ။ အထက္ပါ အခက္အခဲမ်ား အတြက္ 
မူ၀ါဒ စီမံကိန္းမ်ား မလုပ္ေဆာင္မီကာလတြင္ ျပည္တြင္း၌ အလားအလာ ရိွသည့္ 
ထုတ္လုပ္သူမ်ားကုိ နုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းၿဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 
ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္ပါသည္။ 

 အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ သြားလာရျခင္းႏွင္ ့ ဇုန္အတြင္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ၀န္ေဆာင္မႈ 

မရွိျခင္းသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရိွေသာ လုပ္သားမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား 

ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕ရန္ အခက္အခဲမ်ားအျဖစ္ 

က်န္ရိွေနႏုိင္ပါသည္။ 

 အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ သီလ၀ါ 

အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ တုိင္းတာရန္ႏင့္ွ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ အေပါင္း 

လကၡဏာေဆာင္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေပးနုိင္ရန္သာမက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အၿခားေဒသ 

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈမ်ားမွ အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးမႈ ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ 

ေလ့လာရန္လည္း အေရးတၾကီး က်န္ရိွေနပါသည္။ 
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၁။ နိဒါန္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား အတြက္ အလုပ္အကုိင္ 

ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ တြန္းအားျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ 
စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္လ်က္ ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ရန ္အလုိ႔ငွာ 
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမႈမ်ားကုိ မည္က့ဲသုိ႔ ညွိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အသိပညာ နည္းပါးေနပါသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ အေနျဖင့္ လက္ရွိ ရိွေနေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားမွ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ အေထာက္အထားျဖင့္ ေလ့လာရန္ အလြန္အေရးၾကီး ပါသည္။ ယခု စာတမ္းသည္ 
ႏုိင္ငံတကာ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေရး စင္တာ (IGC) ႏွင္ ့ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန ္ ေကာ္မတီ (TSMC) တုိ႔ 
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ကာ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန ္ တုိးတက္မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူး 
သက္ေရာက္ မႈမ်ားကုိ အၾကံျပဳတင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အေရ႕ွေတာင္ပုိင္း ကီလုိမီတာ ၂၀ အကြာ 
တည္ရွိျပီး ၂၅၀၀ ဟက္တာ က်ယ္၀န္းပါသည္။ ဇုန္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ ဂ်ပန္ 
ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ေရး ေအဂ်င္စ ီ (JICA) ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာ၊ ဂ်ပန္ ပုဂၢလိက 
အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အတူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရိွပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ 
စတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ႔ျပီး စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅ တြင္ လုပ္ငန္း စတင္လည္ပတ္ခဲ႔ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ပထမဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ၿဖစ္သည့္အတြက္ စီးပြားေရး အက်ိဳးေက်းဇူး 
မည္က့ဲသုိ႔ ရရွိေစႏုိင္သည္ကုိ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
စီးပြားေရးအတြက္ မူ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳး ခ်မွတ္စမ္းသပ္ရန္ ထူးျခားသည့္ အေကာင္းဆုံး အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ရိွေနပါသည္။ 

IGC ၏ သုေတသနသည္ စစ္တမ္းေကာက္ယူ ေမးျမန္းၿခင္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင္ ့
အထူးစီးပြားေရးဇုန ္ ေကာ္မတီ (TSMC) ႏွင္ ့ ပူးေပါင္းကာ လုပ္ငန္းအဆင့္ႏွင့္ အလုပ္သမားအဆင့္ 
စစ္တမ္းမ်ားကုိ အေၿခခံပါသည္။ ၎စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ကုနထု္တ္လုပ္ႏုိင္မႈ စြမ္းရည္၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမႈ၊ 
ကုန္ထုတ္ၿဖန္႔ၿဖဴးေရးကြင္းဆက္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ ၀ိေသသ 
လကၡဏာမ်ား၊ လုပ္ခလစာမ်ား၊ ယခင္/ယခု အလုပ္အကုိင္မ်ား၊ သြားလာေရးပံုစံ၊ ဇုန္အတြင္း 
အလုပ္လုပ္ကုိင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား စသည္တုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ကုိင္မႈ ၃လ အစီအရင္ခံစာမ်ားမွ ျပည္တြင္းအလုပ္သမားႏွင့္ 
ႏုိင္ငံျခားအလုပ္သမားအခ်ိဳး အၿပင္ ဇုန္အတြင္း အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ 
အလုပ္အကုိငရ္ရွိမႈ ပုံစံမ်ားပါ သိရိွႏိုင္ပါသည္။ 

 
၂။ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးႏုိင္မႈ 

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔တြင ္ လည္ပတ္ေနေသာ လုပ္ငန္း 
၃၈ ခ ုမွ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ ၅၀၀၀ ဖန္တီးေပးႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ ရုပ္ျပ 
၂-၁ တြင္ လုပ္ငန္း အရြယ္အစားအလုိက္ ၿဖန္႔က်က္ထားမႈကုိ စုစုေပါင္းအလုပ္သမားမ်ားျဖင့္ 



မူ၀ါဒ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

မတ္လ ၂၀၁၈ 
 

 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ က်ယ္ၿပန္႔ေသာ စီးပြားေရး၀န္းက်င္မွ လုပ္ငန္းအရြယ္အစားမ်ားကုိ ၿခံဳငုံမိႏုိင္ရန္ 
ႏႈိင္းယွဥ္မႈအေနၿဖင့္ ၂၀၁၆ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံလုပ္ငန္းမ်ား စစ္တမ္း1ၿဖင္ ့ေလ့လာဆန္းစစ္ထားၿပီး 
အ၀ါေရာင္ ဘားတန္းသည္ လုပ္ငန္းအရြယ္အစားကုိ ကုိယ္စားၿပဳထားပါသည္။ 

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားမွ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပုံမွန္အားၿဖင့္ အျခားစက္မႈဇုန္မ်ားမွ လုပ္ငန္း 
မ်ားထက္  အလုပ္သမား အေရအတြက္ ပုိမိ ုမ်ားျပားေနပါသည္။ 
 

ရုပ္ျပ ၂-၁ လုပ္ငန္းအရြယ္အစားအလုိက္ၿဖန္႔က်က္ေနမႈ 

 

ရင္းျမစ္၊ ၃လပတ္ အလုပ္သမားအစီအရင္ခံစာနွင့္ ၂၀၁၆ ကမာၻ ့ဘဏ္လုပ္ငန္းစစ္တမ္း 
 

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင ္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကင္းလြတ္ဇုန္ႏွင့္ 
လုပ္ငန္း ျမွင့္တင္ေရးဇုန္မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ကင္းလြတ္ဇုန္သည္ ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၇၅ 
ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ပုိ႔ကုန္ အျဖစ္လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ျပီး၊ လုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရးဇုန္သည္ 
ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ အတြက္ အဓိက ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးရပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာ႔အထူးစီးပြားေရးဇုန ္
ဥပေဒတြင္ ကင္းလြတ္ဇုန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရးဇုန္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကုိ ပထမ ၇ ႏွစ္ 
သုိ႔မဟုတ္ ၅ ႏွစ ္ အသီးသီးခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါ့အျပင္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူမ်ား သည္ ျပည္ပမွ 
တင္သြင္းလာေသာ အေၿခခံအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ရုံးခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လုိအပ္သည့္ 

                                                      

1 ၂၀၁၆ ကမၻာဘဏ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ လုပ္ငန္းစစ္တမ္း (WBES)သည ္ အလႊာခြဲက်ပန္းနမူနာ ေကာက္နည္းကုိ 
ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳခဲ႔သည္။ စစ္တမ္းတြင္ အလႊာခြဲက်ပန္းေရြးခ်ယ္မႈကုိ စက္ရုံ၊ အရြယ္အစား၊ ေဒသအလုိက္ 
ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခဲ႔သည္။ WBES တြင္ ေကာက္ယူထားေသာ စာရင္းသည ္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိသာ 
ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ 



မူ၀ါဒ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

မတ္လ ၂၀၁၈ 
 

 

လုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အေကာက္ခြန္ ႏွင့္ အျခားအခြန္အခမ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ကင္းလြတ္ဇုန္တြင္ အေကာက္ခြန္မ်ား၊ ျပည္ပမွ တင္းသြင္းေသာ ကုန္ၾကမ္း အပါအ၀င္ 
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ားကုိလည္း ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ရုပ္ျပ ၂-၂ တြင္ အၾကီးစား လ်ွပ္စစ္ပစၥည္း ႏွင္ ့ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကင္းလြတ္ဇုန ္
တြင္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း အမ်ားဆုံး ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ ပ်မ္းမွ် အလုပ္သမား 
အေရအတြက္သည္ ကင္းလြတ္ဇုန္တြင္ ၂၅၀ လုပ္သားရိွျပီး လုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရးဇုန္တြင္ ၅၀ လုပ္သား 
၀န္းက်ငရိွ္ပါသည္။ ကြာဟခ်က္မွာ ဇုန္မ်ားတြင္ အထူးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား မတူညီျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အလုပ္သမား အေရအတြက္မ်ားစြာျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ကဲ႔သုိ႔ေသာ 
အၾကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကင္းလြတ္ဇုန္တြင္ အမ်ားအျပားေတြ႔ရွိရပါသည္။  

 
ရုပ္ျပ ၂-၂ လုပ္ငန္းက႑အလုိက္ အလုပ္အကုိင္ရရွိမႈ 

 

ရင္းျမစ္၊ IGC လုပ္ငန္းစစ္တမ္း 
 

၃။ ဇုန္အတြင္း အလုပ္လုပ္ကုိင္ၿခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား - အသိပညာ ပ်႕ံႏံွမႈမ်ား 
အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ခုမွာ  ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားမွ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ 

အသိပညာ စီးဆင္းၿခင္း (၀ါ) အသိပညာ ပ်ံ႕နံွ ့မႈ ၿဖစ္ပါသည္။ 
 

အသိပညာ ပ်ံ႕ႏံွမႈမ်ား မည္သုိ႔ ျဖစ္ေပၚနုိင္ေစသနည္း။ အသိပညာ စီးဆင္းမႈ အဓိက လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုမွာ 
လုပ္သား ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား အတြင္းရွိ 
ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားတြင္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား အသုံးခ်ႏုိင္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္း မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ 



မူ၀ါဒ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

မတ္လ ၂၀၁၈ 
 

 

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ တုိးတက္္လာႏိုင္ပါသည္။ ထုိအလုပ္သမား 
မ်ားသည္ ျပင္ပဇုန္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕ျခင္း၊ အျခားျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
တုိ႔တြင္ လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အသိပညာသည္ ႏုိင္ငံအ၀န္း ပ်ံ႕ႏံွ ့ေစႏုိင္ပါ သည္။  

 
အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း သီလ၀ါ အက်ိဳးေက်းဇူး သက္ေရာက္မႈ မည္မွ် ၾကီးမားပါသနည္း။ 

ရုပ္ျပ ၃-၁ သည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အဓိက အက်ိဳးေက်းဇူး အမိ်ဳးအစားမ်ား 
ေျဖၾကားမႈကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ လုပ္သားမ်ားအတြက္ အဓိက အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ 
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ား သင္ယူႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ဟု ေျဖၾကားထားပါသည္။ ဒုတိယ 
အေရးၾကီးဆုံး အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ အလုပ္ႏွင့္နီးၿခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တမ္းမ်ားအရ လုပ္သားအမ်ားစုသည္ 
ဇုန္အနီးတ၀ုိက္ ေဒသမ်ားမွ ငွားရမ္းထားသည့္အတြက္ စစ္တမ္းအေျဖမွာ ပကတိ အေျခအေနႏွင့္ 
ကုိက္ညီပါသည္။  

 
ရုပ္ျပ ၃-၁ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အဓိကအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

 

ရင္းျမစ္၊ IGC အလုပ္သမားစစ္တမ္း 

ရုပ္ျပ ၃-၂ တြင္ ရာထူးအဆင့္အလုိက္ သင္ယူရရိွသည့္ က ြ်မ္းက်င္မႈ အမ်ိဴးအစားမ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ စက္ရုအံလုပ္သမားမ်ား၏ ေျဖဆုိမႈမ်ားသည္ သိသာထင္ရွားစြာ 
ကြဲၿပားေနပါသည္။ ခန္႔မွန္းေျခအရ မန္ေနဂ်ာ ၆၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ လ႔ူစြမ္းအား အရင္းျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ 
အဓိက သင္ယူရရွိသည္ဟု ေၿဖဆုိထားပါသည္။ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးႏွင္ ့ စာရင္းကုိင္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္ၿမွင့္ႏိုင္ခ့ဲၿပီး  စက္ရုံလုပ္သား ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင္ ့ ရုံး၀န္ထမ္း ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း 
တုိ႔သည္လည္း အထက္ပါ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ သင္ယူေလ့လာလ်က္ ရွိသည္ဟု ေျဖဆုိၾကပါသည္။ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ေလ့လာႏိုင္ျခင္းသည္ အဓိက အသိပညာစီးဆင္းေစေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးဟု ယူဆပါက 
အသိပညာ စီးဆင္းမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ျခင္းကုိ မန္ေနဂ်ာ အဆင့္တြင္ 
လုပ္ကုိင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္  ေနာက္ထပ္ ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ေလ့လာျခင္း ျဖင့္ အတိအက် 



မူ၀ါဒ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

မတ္လ ၂၀၁၈ 
 

 

သိႏုိင္မည္ဟု အၾကံျပဳပါသည္။ 

ရုပ္ျပ ၃-၂ ရာထူးအဆင့္အလုိက္ သင္ယူရရိွသည့္ ကြ် မ္းက်င္မႈအမ်ိဴးအစားမ်ား 

 

ရင္းျမစ္၊ IGC အလုပ္သမားစစ္တမ္း 

 
၄။ ျပည္တြင္းထုတ္ ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ ၿပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အသုံးၿပဳမႈ နည္းပါးၿခင္း 

ဇုန္မွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အျခား နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ အထူးျပဳဇုန ္ ႏွင္ ့
အထူးျပဳဇုန္ၿပင္ပမွ လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကုိင္ျပီး တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကုန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ား 
ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈသည္ သိသာေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ပုိမုိေခတ္မီေသာ နည္းပညာ 
အသုံးျပဳသည့္ စက္ရုံမ်ား၊ အရည္အေသြး ျပည့္မေီသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ စက္ရုံမ်ား၊ 
ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပုံစံရွိသည့္ စက္ရုံမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿဖင့္ 
ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မည္က့ဲသုိ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ၿပည့္၀စြာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ ရမည္ကုိ ေလ့လာ 
ႏုိင္ပါသည္။ 

ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ အထူးၿပဳဇုန္ရွိ စက္ရုံမ်ားသုိ႔ ကုန္ၾကမ္းမ်ား 
ျဖည့္ဆည္း  ေပးျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ္လည္း၊ လက္ရွိ 
ျပည္တြင္းထုတ္ ကုန္ၾကမ္းရင္းၿမစ္ အသုံးခ်မႈမွာ အလြန္တရာ နည္းပါးေနပါသည္။ ရုပ္ျပ ၄-၁ တြင္ 
ျပည္တြင္းထုတ္ ကုန္ၾကမ္း ကုန္က်စရိတ္ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ လုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရးဇုန္တြင္ ၂၀ 
ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ႏွင္ ့ ကင္းလြတ္ဇုန္တြင္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ ရိွေနပါသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ 
ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ၾကမ္း အသုံးခ်ႏုိင္မႈ နည္းပါးျခင္းသည္ သီးျခားက႑ အလုိက္ ၿဖစ္တည္ျခင္းမရွိပါ။ 
သုိ႔ေသာ္ အစားအေသာက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပ်မ္းမွ် ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ျပည္တြင္းထုတ္ ကုန္ၾကမ္းကုိ 
အသုံးျပဳခဲ႔ပါသည္။  

 



မူ၀ါဒ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

မတ္လ ၂၀၁၈ 
 

 

ရုပ္ျပ ၄-၁ ျပည္တြင္းထုတ္ ကုန္ၾကမ္းအသုံးျပဳမႈ ရာခုိင္နုွန္း 

 

ရင္းျမစ္၊ IGC လုပ္ငန္းစစ္တမ္း 
 

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ အသုံးျပဳၿခင္းသည္လည္း 
နည္းပါးလ်က္ ရိွပါသည္။ အဓိက ၀န္ေဆာင္မႈ ခုႏွစ္ခု ၿဖစ္သည့္ (အုိင္တီ၊ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ ထိန္းသိမ္းေရး ၊ 
လုံျခံဳေရး၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ ကိရိယာ တန္ဆာပလာ ၿပဳၿပင္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ပုိးမႊား 
ထိန္းခ်ဳပ္ေရး) စသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သီလ၀ါ အထူးၿပဳဇုန္ရွိ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၁၀ မွ ၃၀ 
ရာခုိင္ႏႈန္းကသာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အသုံးၿပဳပါသည္။  
 
 
၅။ ဇုန္အတြင္းရိွ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

ရုပ္ျပ ၅-၁ တြင္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန၌္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားမွ 
ေၿဖၾကားထားသည့္ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ သြားလာရျခင္း သည္ 
မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ အဓိက အခက္အခဲ ျဖစ္ပါသည္။ ရုပ္ျပ ၅-၂ တြင္ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ 
မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င ္ ၂ နာရီအထက္ သြားလာေနရသည္။ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစသည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မရွိၿခင္း (ဥပမာ- စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ စတုိးဆုိင္မ်ား မရွိျခင္းသည္) သီလ၀ါ 
အထူးစီးပြားေရး ဇုန္တြင္ အလုပ္ လုပ္ကုိင္မႈမ်ားကုိ အဓိက အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။ 

 
 
 
 
 



မူ၀ါဒ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

မတ္လ ၂၀၁၈ 
 

 

ရုပ္ျပ ၅-၁ အလုပ္သမားမ်ားမွ ေၿဖၾကားထားေသာ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ား 

 

ရင္းျမစ္၊ IGC အလုပ္သမားစစ္တမ္း 

 
ရုပ္ျပ ၅-၂ ရာထူးအဆင့္အလုိက္ သြားလာရသည့္ ၾကာခ်ိန္ 

 

  
ရင္းျမစ္၊ IGC အလုပ္သမားစစ္တမ္း 

 



မူ၀ါဒ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

မတ္လ ၂၀၁၈ 
 

 

၆။ ေရွ႔ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား  
IGC ၏ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန ္ သုေတသနေပၚ အေၿခခံ၍ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးအတြက္ 

အသိပညာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား အားေပး လႈ႕ံေဆာ္ႏုိင္ရန္၊ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ အလုပ္အကုိင္ 
အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးျခင္းနွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးတုိးတက္မႈ အရိွန္အဟုန္ျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။ 
 
မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ နားလည္နုိင္ရန္  

ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းက်င့္ထုံးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျဖစ္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ 
ၿမင့္မားလာျခင္း၊ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိနုိင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္္းရပ္တည္နုိင္မႈ စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ အခိုင္အမာ 
ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဇုန္အတြင္းရိွ ရာထူးၿမင့္ႏွင့္ရာထူးလတ္ မန္ေနဂ်ာမ်ားမွ သင္ယူရရွိသည့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ တုိးတက္လာေစျပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး 
ယုိဖိတ္မႈ အဓိကအရင္းအျမစ္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစုိးရအေနျဖင္ ့ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ 
အကိ်ဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ မည္သုိ႔ ျမွင့္တင္ေပးနုိင္သည္္ကုိ နားလည္ႏုိင္ရန္ အလ႔ိုငွာ - ကုမၸဏီမ်ားမွ 
ရွာေဖြေနသည့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ကုိ နားလည္နုိင္ရန္ သာမက မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ 
ေခတ္မီွကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား မည္သုိ ့ေလ့လာေနသည္ကုိ နားလည္ရန ္အေရးၾကီးပါသည္။ 
 
ကြ် မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ဆြဲေဆာင္နုိင္မည့္ မူ၀ါဒမ်ား 

ရာထူးၿမင့္ႏွင့္ ရာထူးလတ္ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည ္သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 
အျခား က်န္ရိွသည့္ စီးပြားေရး ၀န္းက်င္တစ္ခုလုံးကုိ အသိပညာ စီးဆင္းေစမည့္ အဓိက အရင္းအျမစ ္
ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ကြ် မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ဆြဲေဆာင္ရန္ အလုိ႔ငွာ- ဇုန္အတြင္းရိွ အလုပ္သမားမ်ား 
ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ သြားလာရျခင္းႏွင္ ့ ဇုန္အတြင္း အဆင္ေျပ 
ေခ်ာေမြ႔ေစသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမရိွျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန ္အေရးၾကီးသည္။ အထက္ပါ 
အခ်က္မ်ားမွ သြားလာမႈ အဆင္ေၿပေရးႏွင့္ ဇုန္အတြင္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ အျခားအေလးေပး မူ၀ါဒမ်ားအေနျဖင့္ ေနထုိင္ေရး အတြက္ 
အိမ္ရာမ်ား စီစဥ္ေပးေရး မူ၀ါဒကုိလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 
 
အလုပ္အကုိင္ တြဲဖက္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ဖြံ ့ျဖိဳးလာေစရန္ 

IGC သုေတသန ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္း မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ အလုပ္အကုိင္ 
ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားမွ တဆင့္ အလုပ္အကုိင္ ရရိွခ့ဲၾကပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ ကုိက္ညီသည့္ 
အလုပ္သမားမ်ား ပ့ံပိုးႏိုင္ရန ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ အလုပ္အကုိင္ တြဲဖက္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ 
လုပ္ေဆာင္ေပးႏိင္ုပါသည္။ ထိေရာက္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈပလက္ေဖာင္း တည္ေဆာက္ရန္မွာ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင္ ့ အရည္အေသြးျပည့္မီမႈကုိ အခုိင္အမာ စစ္ေဆးျခင္း 
သာမက အလားအလာရိွေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ကုိလည္း သိရွိႏုိင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
IGC ၏ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင္ ့  သီလ၀ါ ၿပင္ပဇုန္မ်ားတြင္ ေနာက္ထပ္ျပဳလုပ္မည့္ စစ္တမ္းမ်ား၌ 



မူ၀ါဒ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

မတ္လ ၂၀၁၈ 
 

 

ဤအခ်က္ကုိ ထည့္သြင္း လုပ္ေဆာင္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ကြ် မ္းက်င္လုပ္သား 
လုိအပ္မႈ ျမင့္မားလာျခင္းကုိ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္  အလားအလာရိွေသာ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ နည္းပါးစြာ အလုပ္ ရွာေဖြေပးႏုိင္ျခင္းျဖင့္ (အလုပ္အကုိင္ 
တြဲဖက္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈသည္ ကြ်မ္းက်င္အဆင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားကုိ ဇုန္အတြင္းသုိ႔ ၀င္လာႏုိင္ျခင္း) 
ကုိ ျမွင့္တင္ေပးနုိင္ပါသည္။ 
 
ၿပည္တြင္းထုတ္ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ ၿပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အသုံးၿပဳရန္ ၿမွင့္တင္ေပးျခင္း 

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေနသည့္ နုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ တရုတ္၊ ထ္ုိင္၀မ္၊ 
ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံမ်ားကုိ ၾကည့္ပါက အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္နွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ကာ ဇုန္ျပင္ပတြင္လည္း အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေပးႏုိင္သည္သာမက လုပ္ငန္းကြင္းဆက္မွ 
အသိပညာႏွင့္ နည္းပညာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိလည္း လ်င္ျမန္စြာ ၿပန္႔ႏံွ႔ေစပါသည္။ ေရတုိကာလတြင္ 
သြင္းကုန္ ခ်ိတ္ဆက္မႈသည္ ၿပည့္၀စြာ အသုံးခ်ႏုိင္မႈ မရိွေသးပါ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
ကမာၻ႔ေစ်းကြက္တြင္ ကုန္က်စရိတ္နည္းၿပီး အရည္အေသြးၿပည့္မီသည့္ ၿပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
ဖြံ႔ၿဖိဳးလာရန္ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ဇုန္အတြင္းရိွ 
လုပ္ငန္းမ်ား  ျပည္တြင္းထုတ္ သြင္းကုနမ္်ား၊ ၿပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အသုံးၿပဳရန ္
အားေပးသည့္ စနစ္တက် ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ေရရွည္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ 
 

 


