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ပမန်မာစီ့ေးပွြားရရးတင်ွ ရရလုပ်ြငန်း ကဏ္ဍသည ်အရရးကကးီသည့် ကဏ္ဍ
တစ်ေရပ်ြ ပဖြစ်ေပြါသည။် ၂၀၀၉-၂၀၁၀တင်ွ ပပြညတ်င်ွး အသားတင်ကန်ု
ထုတလု်ပ်ြမှု (GDP)၏ ရ.၆% ပဖြစ်ေပပီြး ရမွးပမူရရးနှင့် အတတူွဲ၍ ပြဉ္စမ
ဝင်ရငွအများဆုံးကို ရယူရပြးခ့ဲကာ လူဦးရရ၏ ၅%ကို အလုပ်ြခန ့်ရပြး 
နုိင်ခ့ဲသည။် ရရလုပ်ြသား အများစုေကို ပမန်မာနုိင်ငံကမ်းရိုးတန်းရဒေသများ
ပဖြစ်ေသည့် ဧရာဝတတီိုင်း ရဒေသကကးီ၊ မွန်ပပြည်နယ်၊ တနသသာရီတိုင်းရဒေသ
ကကးီနှင့် ရခုိင်ပပြညန်ယ်တိုတ့င်ွ ရတွ ရ့ပြါသည။်

၂၀၁၀ပပြည့်နှစ်ေတင်ွ ရရလုပ်ြငန်းကဏ္ဍတင်ွအသကရ်မွးဝမ်းရကျာင်း
ပပြုရနသူရပြါင်းသံုးသိန်းခန ့ရိှ်သညဟ်ရုခုိင်ရရလုပ်ြငန်းဦးစီေးဌာနက အစီေ
ရင်ခံခ့ဲပြါသည။် ၂၀၁၃ခုနှစ်ေ ရခုိင်စံုေစေမ်းစေစ်ေရဆးရရးရကာမ်ရှင် အစီေရင်ခံ
စောတင်ွမူမိသားစုေအားလံုး၏ ၄%မှာရရလုပ်ြငန်းနှင့်ရမွးပမူရရးလုပ်ြငန်း
တင်ွ အချန်ိပပြည့် လုပ်ြကိုင်ရနကကသညဟ် ုဆိုသည။် ရခုိင်ပပြည ်နယ်တင်ွ 
ရရလုပ်ြငန်းနှင့် ဆကစ်ေပ်ြရန သည့် လုပ်ြငန်းများတင်ွ လုပ်ြကိုင်ရနသူများ
နှင့် ၎င်းတို၏့ မိသားစုေဝင်များ၏ ခန ့မှ်န်းရပခအရအတကွမှ်ာ ၁.၂သန်း
သညရိှ်သည။် ဤကဏ္ဍသညရ်ခုိင်ပပြညန်ယ်တင်ွဝင်ရငွ ဒုေတယိ အများဆုံး
ရှာရပြးရနရသာ ကဏ္ဍပဖြစ်ေပပီြး ၂၀၁၀-၂၀၁၁တင်ွ နုိင်ငံပခားသုိ ့တရားဝင် 
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တင်ပုိြရ့ရာင်းချမှုများမှ အရမရိကန်ရဒေါ်လာ ၅.၁ သန်း ရှာရဖွြ 
ရပြးနုိင်ခ့ဲသည။်

ဤစောတမ်းတင်ွ ဤရရလုပ်ြသားများနှင့်ပြတသ်ကရ်သာအရကကာင်း
အရာများကို လူမှုရရး၊ လူသားရရးရာ၊ သဘာဝ၊ ဘဏ္ဍာရရးနှင့် ရပ်ုြပုိြင်း
ဆိုင်ရာ အရင်းအနီှး ရှုရထာင့်များမှ တင်ပပြထားပြါသည။် ၎င်းတိုရ့တွ ့
ကကုံရနရသည့် စိေန်ရခါ်မှုများစွောကို ရှင်းပပြနုိင်ရန်လညး် လကရိှ် ဥပြရဒေ
များ၊ မူဝါဒေများ၊ အရလ့အထများ၊ အရပခခံ နုိင်ငံရရးနှင့် စီေးပွြားရရး
အရပခအရနနှင့် လူတန်းစေားတိုက့ကား လူမှုဆကဆ်ရံရး နီှးနွယ်မှုများကို
ရလ့လာမှုပပြုပြါသည။်

ရခုိင်ပပြညန်ယ်တင်ွငါးဖြမ်းရလှအများစုေမှာ အရသးစေားနှင့် အလတ်
စေား ပဖြစ်ေသည့် ကမ်းနီးငါးဖြမ်းရလှများပဖြစ်ေပပီြး ရရလုပ်ြသားတစ်ေဦး သုိ ့
မဟတု ်နှစ်ေဦးခန ့ပ်ဖြင့်လုပ်ြကိုင်ကကသည။် အများစုေသည ်အင်ဂျင်မတပ်ြ
ထားသည့် သာမန်ငါးဖြမ်းကရိိယာတိုက့ိုအသံုးပပြုကကသည။် လုပ်ြသား
အများစုေသည ်ရရလုပ်ြသား အရရအတကွနှ်င့် ၎င်းတို ့လုပ်ြကိုင်စွေမ်း
ရဆာင်သည့် အလုပ်ြအရပြါ် မူတည၍် ရလှ တစ်ေခါထွကတ်ိုင်း ဝင်ရငွ ရရိှ
ကကသည။် ရရိှသည့် ဝင်ရငွများ ကွဲပပြားပခားနားရသာ်လညး် ဤရဒေသ
များမှ ရရလုပ်ြသားများ၏ ပြျမ်းမျှ ဝင်ရငွသည ်တစ်ေရနလ့ျှင် ၁၀၀၀-
၁၅၀၀ကျပ်ြခန ့ ်ရိှသည။် ဤသည်မှာလညး် ဖြမ်းဆးီရမိသည့် ပြမာဏ
ရပြါ်တင်ွမူတညပ်ပီြး ငါးအလွန် ဖြမ်းမိရသာရနမ့ျားတင်ွ ၅၀၀၀-၁၅၀၀၀
ကျပ်ြ အထိရနုိင်ကကသည။် ရရလုပ်ြသားများ၏ ဝင်ရငွသည ်အပမဲပြင် 
ကကို တင်ခန ့မှ်န်းမရနုိင်ဘ ဲဖြမ်းဆးီ ရမိသည့် ငါးပြမာဏအရပြါ် မူတည ်
ရနပြါသည။် 

ရရလုပ်ြသားငယ်များသညရ်ရလုပ်ြငန်းစီေးပွြားရရးကဏ္ဍ၏ ရအာက်
ရပခတင်ွ ရနရာယူထားပပီြး အရပခခံအကျဆုံးရသာအုတပ်မစ်ေများဟုလညး်
ဆိုနုိင် ပြါသည။် ထုိအ့ပပြင် ရရလုပ်ြသားများအရနပဖြင့် မတညပ်ငိမ် မရရရာ
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ကကို တင်ခန ့မှ်န်း မရနုိင်ရသာ အရပခအရနများကို ပုိြ၍ပုိြ၍ ရင်ဆိုင်ရနကက 
ရသည။် ၎င်းတို ့လံုးဝထိန်းချုပ်ြနုိင်မှု မရိှသည့် ရစေျးကကွ၏် သက်
ရရာကမ်ှု၊ သဘာဝသယံဇာတများ ကန်ုခန်းလာပခင်း၊ ညံ့ဖြျင်းသည့် 
အရပခခံ အရဆာက ်အအံုများနှင့် ကန်ုရချာထုတလု်ပ်ြမှုနညး်ပြညာ၊ 
နုိင်ငံရရး မတညပ်ငိမ်မှုဒေဏက်ို ခံစေားရနရသည။် 

ဖြမ်းမိထားသည့် ငါးများကို ကန်ုရချာထုတလု်ပ်ြနုိင်သည့် နညး်
ပြညာနှင့် စွေမ်းရညမ်ျား မရိှပခင်းရကကာင့် ရရလုပ်ြငန်းများ အရညအ်ရသွး 
နိမ့်ကန်ုပပီြး ရခုိင်ရရလုပ်ြငန်းကဏ္ဍ၏ ရှင်သန်မှုကိုလညး် ရလျာ့ကျရစေ 
ပြါသည။် ရခုိင်ပပြညန်ယ်မှ ရရလုပ်ြသားများအရနပဖြင့် ဖြမ်းမိထား ရသာ 
ငါးများကို မပုြပ်ြရအာင်ကာကယ်ွရသာအခါသမားရိုးကျ ရရခဲရိုက်ပခင်း၊ 
သုိတ့ညး်မဟတု ်အရပခာကလှ်န်းပပီြးငါးရပခာက်လုပ်ြပခင်းများသာ လုပ်ြ
ကိုင်နုိင်ကကသည။် ရရခဲ မဝယ်နုိင်ရသာ သူများအရနပဖြင့် ၎င်းတို ့ထုတ်
ကန်ုများ အလဟဿပဖြစ်ေသွားသည်ကိုသာ ပမင်ရနရသည။် တစ်ေခါတစ်ေရံ
တင်ွပပြညပ်ြရစေျးကကွမ်ျားအတကွ ်ရညမှ်န်းထားရသာ ကန်ုပြစေ္စညး်များကို
အရညအ်ရသွး မပပြည့်မီမှုရကကာင့်လညး် ပငင်းပြယ်ခံ ကကရသည။် ငါးဖြမ်း
လုပ်ြငန်းထဲမှ၁၂% (၂၈၄၈၅တန်) သညအ်လဟဿပဖြစ်ေသွားပခင်း သုိမ့
ဟတု ်ငါးဖြမ်းပပီြးရနာကပုိ်ြင်း ကန်ုရချာထုတလု်ပ်ြသည့် နညး်ပြညာမရိှမှု၊ 
ငါးဖြမ်းရလှများရပြါ်တင်ွ လံုရလာကသ်ည့် စေက်ပြစေ္စညး်များ မရိှမှု၊ လမ်း
ပြန်းဆကသွ်ယ်ရရး ညံ့ဖြျင်းမှုနှင့် လျှပ်ြစေစ်ေဓာတ်အား မရိှပခင်းတိုရ့ကကာင့် 
အရလအလွင့်ပဖြစ်ေသွားသည်ဟ ုရခုိင်ပပြညန်ယ်ရရလုပ်ြငန်း ဦးစီေးဌာနမှ 
ခန ့မှ်န်းထားသည။် လမ်းပြန်းဆကသွ်ယ်ရရး ညံ့ဖြျင်းမှု၊ လျှပ်ြစေစ်ေဓာတ်အား
မရိှမှုနှင့် ရလာင်စောဆကီန်ုကျစေရိတ ်ပမင့်မားမှုတိုက့ို ယခင်ရရလုပ်ြငန်း
ကဏ္ဍအတကွ ်အခက်အခဲအပဖြစ်ေ ရဖြာ်ပပြထားခ့ဲသလုိအင်ဂျင်စွေမ်းအား
ပမင့်ရသာ ရလှများကို အသံုးပပြုနုိင်ပခင်း ဖြမ်းမိထားရသာ ငါးများကို 
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ကန်ုရချာပဖြစ်ေရအာင်ထုတလု်ပ်ြပခင်း သုိရလှာင်ထားပခင်း၊ သယ်ယူ
ပုိြရ့ဆာင်နုိင်ပခင်းတိုသ့ညလ်ညး် အကကးီမားဆုံးရသာ အဟန ့်အတားများ 
ပဖြစ်ေသည။် ရခုိင်ပပြညန်ယ်တင်ွ၂၀၀၅-၂၀၀၆ခုနှစ်ေတင်ွ အရအးခန်းစေကရ်ုံ
၁၈ခုရိှခ့ဲရသာ်လညး် ၂၀၁၀ခုနှစ်ေတင်ွ ၁၁ခုမျှသာရိှရတာသ့ည။် ရရခဲစေက်
များ၏အရရအတကွ်သညလ်ညး် ၂၀၀၅-၂၀၀၆ခုနှစ်ေတင်ွ ၆၀ရိှခ့ဲရာမှ 
၂၀၁၀ပပြည့်နှစ်ေတင်ွ ၃၉စေကသ်ာ ကျန်ရတာ့သည။် ယင်းသုိပ့ဖြစ်ေရပခင်းမှာ 
လျှပ်ြစေစ်ေဓာတ်အား မရိှပခင်းရကကာင့်လုပ်ြငန်းလညပ်ြတရ်န် ကန်ုကျစေရိတ ်
ပမင့်မားမှုသည ်အဓိက အရကကာင်းရင်း ပဖြစ်ေရလသည။် 

ရရလုပ်ြသားများဆင်းရဲနွမ်းပြါးရနရပခင်း၏ရနာကထ်ပ်ြ အရကကာင်း
ရင်းတစ်ေခုမှာ ငါးဖြမ်းလုပ်ြကကွ်များနှင့်ကန်ုသည်များအရနပဖြင့် စေစ်ေရဆး
ရရးဂိတမ်ျားတင်ွ အခွန်အခများ အလွန်အမင်း ရပြးရဆာင်ရပခင်းပဖြစ်ေ
သည။် ၂၀၁၂ခုနှစ်ေ အထိကန်ုသည်များအရနပဖြင့် အမ်းနှင့် ရတာင်ကတု်
ပမို မ့ျားရိှ အဓိက ပမို ဝ့င် စေစ်ေရဆးရရးစေခန်းများတင်ွ အခွန်အခများကို 
အလွန်အမင်းရပြးရဆာင်ကကရသည။် စေစ်ေရဆးရရးစေခန်းများတင်ွ ကကန ့်
ကကာမှုများရကကာင့် ထုတက်န်ုအရညအ်ရသွးပြျကစီ်ေးပပီြး လုပ်ြငန်းလည်
ပြတမ်ှု ကန်ုကျစေရိတ ်ပုိြများကာ အပမတန်ညး်ရသည။် ထုိကန်ုကျစေရိတ်
များအားလံုးမှ ထပ်ြဆင့်လကဆ်င့်ကမ်းသွားရသာအခါခါးစေညး်ခံရသည်
မှာလညး် ရရလုပ်ြသားများသာပဖြစ်ေသည။် တင်ဒေါစေနစ်ေ သုိမ့ဟတု ်ကမ်း
နီး၊ ကန်ုးတင်ွး ငါးလုပ်ြကကွ်များကို ချရပြးပခင်းသုိမ့ဟတုရ်ရာင်းချပခင်း
သညလ်ညး် ပုြဂ္ဂလိကများကို ရရာင်းချပပီြးသည့်ရနာက ်ထုိသူများမှရန၍ 
ရရလုပ်ြသားများထံမှ အသံုးပပြုခစေရိတမ်ျား ရကာက်ခံပခင်းသည်လညး် 
ရရလုပ်ြသားများကို ဆင်းရဲတင်ွးပုိြ၍ နကရ်စေရသာ အချက်ပဖြစ်ေသည။် 
ဤစေနစ်ေကိုရဒေသခံစေစ်ေတပ်ြနှင့် အုပ်ြချုပ်ြမှုအာဏာပုိြင်များအတကွ်ရန်ပံုြ
ရငွရှာရဖွြသည့် နညး်လမ်းတစ်ေခုအပဖြစ်ေ ၁၉၉၃ခုနှစ်ေတင်ွ ရခုိင်ပပြည်နယ်၌
စေတင်မိတဆ်က ်အသံုးပပြုခ့ဲသည။် 



ရခိုငပ်ပြညန်ယ်မ ှရရလပုြသ်ားငယ်များ  |  5

ရခုိင်ပပြညန်ယ်တင်ွ ရရွးရကာက ်တင်ရပမမြှောကထ်ားသည့် ဥပြရဒေပပြု
အမတ်များနှင့် စီေပွြားရရးသမားများ၊ ရရလုပ်ြသားများအရနပဖြင့် ငါးလုပ်ြ
ငန်းလုိင်စေင်များနှင့် ပြတသ်က၍်ဆကလ်က၍်အရချအတင်ပငင်းခံု၊ ရဆးွ
ရနွးမှုများရိှလာရသာရကကာင့် ၂၀၁၁ခုနှစ်ေ ဦးသိန်းစိေန်အစုိေးရ အာဏာရ
လာပပီြးရနာကပုိ်ြင်းတင်ွ ရခုိင်စုိေကပ်ြျို းရရးနှင့် ရမွးပမူရရးဝန်ကကးီက ငါး
ဖြမ်းကကွ၂်ကကွက်ို အားလံုး လုပ်ြကိုင်နုိင်ရန် ဖွြင့်ရပြးခ့ဲသည့် ရလဒ်ေကို 
စေတင်ရရိှခ့ဲပြါသည။် ထုိသုိဘ့ုံငါးဖြမ်းကကွသုိ်မ့ဟတု ်ငါးဖြမ်းအုပ်ြစုေများကို
ဖွြင့်ရပြးလုိကပ်ခင်းရကကာင့်ရရလုပ်ြသားများ ရပြးလုိက်သည့်စေရိတ်များကို 
ရလျှာခ့ျရပြးနုိင်ခ့ဲပပီြးရရလုပ်ြသားအားလံုးကိုလညး် ထုိငါးဖြမ်းလုပ်ြကကွ်
များအတင်ွးသုိ ့ကန ့သ်တ ်ချုပ်ြချယ်ပခင်းမရိှ ဝင်ရရာက ်ဖြမ်းဆးီ ခွင့်ပပြု
ခ့ဲသည။် ဤသုိ ့ရပပြာင်းလဲမှု တစ်ေခုနှင့် အတ ူအမ်းနှင့် ရတာင်ကတု ်စေစ်ေ
ရဆးရရးစေခန်းများတင်ွ ရပြးရဆာင်ခ့ဲရသည့်အခွန်အခများကို ပြယ်ဖြျက်
ခ့ဲသပဖြင့် ရန်ကန်ုပမို သုိ့ ့ထွက်ကန်ုများ ပုိြရ့ဆာင်ရာတင်ွ ကန်ုကျစေရိတ်
များကိုလညး် ရလျှာခ့ျရပြးနုိင်ခ့ဲသည။် 

တင်ဒေါစေနစ်ေကို အဆုံးသတလုိ်ကပ်ခင်းအားပဖြင့် ရရလုပ်ြသား တစ်ေဦး
ချင်းအား ငါးဖြမ်းခွင့်ကို လွတလ်ပ်ြ၍ အကန ့အ်သတမ့ဲ်ရပြးရသာရကကာင့့်် 
အဏ္ဏဝါ ရင်းပမစ်ေများ ကန်ုခမ်းပခင်းကို ပုိြမုိပမန်ရစေသညဟ် ုအချို က့ ဆို
ကကရသာလ်ညး် ရခုိင် ရရလုပ်ြသားများ အရနပဖြင့် ငါးရင်းပမစ်ေများကို စုေ
ရပြါင်း၍ ထိန်းသိမ်း ကာကယ်ွ ကကရန်ဟရူသာ တာဝန်သိစိေတက်ိုလညး် 
ဤမူဝါဒေအသစ်ေမှ ထည့်ရပြးနုိင်ခ့ဲသညဟ် ုအချို က့ ဆိုပပြန်သည။် မည်သုိ ့
ပြင်ဆိုရစေကာမူစီေးပွြားပဖြစ်ေငါးဖြမ်းရလှများပဖြင့်အလွန်အကကူးငါးဖြမ်းပခင်း
မှသည ်ကမ်းရပခ ရရတမ်ိတင်ွ ပုိြကဆ်ွဲပခင်း အပြါအဝင် စိေန်ရခါ်မှုများစွော 
ကျန်ရနပြါရသးသည။် ရရလုပ်ြငန်းဦးစီေးဌာနမှာလညး် ရင်းပမစ်ေ၊ လူအင်
အား၊ စွေမ်းရဆာင်ရညနှ်င့် ထိရရာကသ်ည့် ရစောင့်ကကည့်ရရးစေနစ်ေတိုမှ့ာ
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လညး် အကန ့အ်သတပ်ဖြင့်သာ ရိှသည။် ထုိကဲ့သုိ ့လုပ်ြခ လစောအနညး်
အငယ်သာရသလုိ ရငွရကကးဘတဂ်ျကပ့ံ်ြပုိြးမှုနညး်ပြါးသည့် ရရလုပ်ြငန်း 
ဦးစီေးဌာနအရနပဖြင့်တားပမစ်ေထားရမည့် ငါးဖြမ်းကရိိယာနှင့် ငါးလုပ်ြငန်း 
နားရသည့် ငါးရစ်ေ ငါးသန်ရာသီများကို မတားပမစ်ေနုိင်ပဲြ ရရလုပ်ြသား
များထံမှ တရားမဝင်ရငွယူ၍ ငါးဖြမ်းခွင့်များရပြးခ့ဲရသည့် ပဖြစ်ေရပ်ြများ
လညး်ရိှပြါသည။် 

ရရလုပ်ြသားများသည ်စိေန်ရခါ်မှုများကို ရပဖြရှင်းနုိင်ရန်နညး်မျို းစံုေကို
ရဖြာရ်ဆာင်ကျင့်သံုးရနကကသည။် ထုိနညး်များထဲတင်ွ မိသားစုေလုပ်ြအား
ကို အသံုးပပြုပခင်း၊ ရငွတိုးရချးပခင်း၊ အပခားရသာအလုပ်ြအကိုင်များ လုပ်ြ
ကိုင်ပခင်းနှင့် အရရးရပြါ်အရပခအရန ကကုံခ့ဲလျှင်ပဖြစ်ေရစေ၊ ပပြဿနာတကခ့ဲ်
လျှင်ပဖြစ်ေရစေ၊ အာမခံအရနပဖြင့်၎င်းတို၏့ရလှရှင်၊ အလုပ်ြရှင်များထံ အကူ
အညယူီပခင်းတို ့ပြါဝင်သည။် ရရလုပ်ြသား တစ်ေဦး၏ မိသားစုေဝင်တိုင်း
သည ်လုပ်ြငန်းထဲတင်ွ ပြါဝင်ကညူကီကရသည။် ရကျာင်း မတက်နုိင်ရတာ့
သည့် သားရယာကျ်ားရလးများသည ်ဖြခင်နှင့်အတ ူလုိကပ်ြါ ငါးဖြမ်းကက
ပပီြး မိခင်များကရတာ ့ငါးကို ကန်ုရချာထုတသ်ည့် လုပ်ြငန်းစေဉ်တင်ွပြါဝင်
ကကသည။် ရရလုပ်ြငန်းလုပ်ြသူများသညင်ါးမဖြမ်းသည့် ကာလတင်ွ ပမစ်ေ
တရလျှာက ်ထင်းရကာကက်ကသည။် အချို က့လညး် ၎င်းတို၏့ ရကျးရွာ
များမှ ပုိြမုိ ရကာင်းမွန်သည့် အခွင့်အလမ်း ရိှသည့် ရနရာများသုိ ့အပပီြး 
သုိမ့ဟတု ်ယာယီထွကခွ်ာပခင်းများပပြုလုပ်ြကကသည။် 

ရရလုပ်ြငန်းစေကမ်ှုကဏ္ဍနှင့် ရရလုပ်ြသားငယ်များ၏ ရှင်သန်နုိင်မှုကို
လုပ်ြငန်းရှင် - ရရလုပ်ြသား ဆကဆ်ရံရးပဖြင့်လညး် ထိန်းရကျာင်းရပြး
သည။် ရရလုပ်ြသားများနှင့် ကန်ုသညမ်ျားသည ် အချင်းချင်း အပပြန်
အလှန် မီှခုိသည့် ဆကနွ်ယ်မှုများ ရိှရသာလ်ညး် ဆကဆ်ရံရး သရဘာ
သဘာဝ အရနပဖြင့် တစ်ေရယာကနှ်င့် တစ်ေရယာက ်အပပြန်အလှန် အကျို း
ပပြုပခင်းမှသည ်အလဲွသံုးစေားပပြုပခင်း၊ အသံုးချပခင်းတိုအ့ထိလညး်ရိှနုိင်ပပီြး
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အပပြန်အလှန် ညမိြှေနှိုင်းနုိင်ရန် လုပ်ြပုိြင်ခွင့် အရပခအရန မညသူ်ထံတင်ွ ပုိြရိှ
သည်ဟူရသာ အချကအ်ရပြါ် မူတညသ်ည။် ရရလုပ်ြသားများ အရနပဖြင့် 
ကျန်းမာရရး၊ လူမှုရရး၊ ဘာသာရရးနှင့် ကရလးများ ပြညာရရးအတကွ ်
အရရးရပြါ် ရငွရချးယူနုိင်ရန် ရငွတိုးရချးစေားသူများထံ မီှခုိအားထားပပြု
ကကရသည။် 




