“ဒီဗြီဘီ စီးပြားေရးဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ
သတင္းဌာနက စေနေန႔တိုင္း ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗီြဘီရုပ္သံလိုင္းမွာ အထက္ပါ
အစီအစဥ္အတိုင္း ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြဘယ္လိုဖန္တီးမလဲ?” ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံေပးလိုတာ၊ ေမးျမန္းလိုတာရွိပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းနွင့္ ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅၉၄၅၉၈၆၅၉၄၀ နဲ႕ debate@dvb.no
ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြကိုဘယ္လိုဖန္တီးေပးမလဲ
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ လူဦးေရသန္း ၅၀ ေက်ာ္မွာ အလုပ္လက္မဲ့ဘယ္နွစ္သန္းရွိတယ္ ဆိုတာမ်ိဳးအ
စိုးရအဆက္ဆက္ တိတိက်က် ခ်ျပတာမ်ိဳး မေတြ႔ရပါဘူး။ဒါေပမယ့္လည္း နိုင္ငံတကာရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို
ဖိတ္ေခၚတဲ့အခါမွာေတာ့ အလုပ္သမာဗဟိုျပဳ (labor intensive) လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အားသာခ်က္
ေတြရွိေနေၾကာင္းေဖာ္ျပတတ္ၾကပါတယ္။ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြအရဆိုရင္
ေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ပ်မ္းမွ်အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းဟာ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရွိေနပါတယ္။
ဒီပမာဏဟာ ဘယ္ေလာက္အရွိတရားကိုထင္ဟပ္ပါသလဲ? စစ္ေဘးေရွာင္ေနတဲ့ဒုကၡသည္
ေတြ၊ အလုပ္အကိုင္မရွိလို႔အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြမွာသြားေရာက္လုပ္ကိုင္ ေနသူေတြကေကာ ဘယ္စာရင္း
ထဲကိုေရာက္ေနၿပီလဲ ဆိုတာေတာ့အတိအက် မသိရပါဘူ။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO) ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အရဆိုရင္ေတာ ့ ျပည္တြင္းမွာ
အလုပ္အကိုင္ရွားပါးတဲ့အတြက္ ထိုင္းနိုင္ငံမွာသြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အလုပ္သမားဦးေရဟာ ျပည္
ပကိုေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားဦးေရစုစုေပါင္းရဲ႕ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရွိေနပါတယ္။မေလး
ရွားမွာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရွိၿပီး၊ အိမ္နီးခ်င္းတရုတ္နိုင္ငံမွာေတာ့ ၄ ဒႆမ ၆ ရာခိုင္နႈန္းနဲ႔ စင္ကာပူ
မွာ ၃ ဒႆမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရွိေနပါတယ္။
၂၀၁၄ ခုနွစ္ Myanmar Population Census အရဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕လူဦးေရ ၅၁
ဒႆမ ၄ သန္း အနက္ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ဟာ အလုပ္လုပ္နိုင္တဲ့ (Productive age) အရြယ္ေတြျဖစ္
ၿပီး ၁၅ ႏွစ္ေအာက္အရြယ္ကေတာ့ ၂၈ ဒႆမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနတယ္လို႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ဒါေၾကာင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္နိုင္တဲ့အသက္အရြယ္ရွိတဲ့ လူဦးေရ (Working age population) အားရစရာ
ေကာင္းပါတယ္။
ဒီလိုလုပ္နိုင္တဲ့ အသက္အရြယ္ေတြေပါမ်ားေပမယ့္လည္း ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးတဲ့ ျပ
ႆနာကိုရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရတယ္လို႔ မၾကာခင္ကထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ Oxford Business Group ရဲ႕အ
စီရင္ခံစာမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။
www.work.com.mm မွာလည္းျမန္မာနိုင္ငံမွာနည္းပညာနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္
အလမ္းမ်ားစြာ ရွိလာေပမယ့္လည္း နည္းပညာကြ်မ္းက်င္ ဝန္ထမ္းေတြ ရွားပါးဆဲ ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့
အေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။အဲဒီ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာနိုင္ငံမွာရွိတဲ့ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေတြ၊
ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ေတြ နဲ႕ အျခားတကၠသိုလ္ေတြမွာ ေက်ာင္းၿပီးလာတဲ့ နည္းပညာဘြဲ႔ရလူငယ္ ၄၀
ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ဟာလည္း ကိုယ္သင္ယူထားတဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္နဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေတြမွာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကတယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။

အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာနဲ႔ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ
အေမရိကန္အစိုးရက ၂၀၀၃ ခုနွစ္မွာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ (The Burma Freedom and Democracy Art) ကိုျပဌာန္းၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ေတြကို ပိတ္ပင္လိုက္ပါ
တယ္။ဒီလိုပိတ္ပင္မႈေၾကာင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြရဲ႕တင္ပို႔နိုင္မႈလည္း သိသိသာသာ က်ဆင္းသြား
ခဲ့သလို အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြမွာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကို္င္ေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြလည္း အလုပ္လက္မဲ့
ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္လည္း ၂၀၀၃ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပည္ပထြက္ခြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူေတြပိုမ်ားလာ
ခဲ့ပါတယ္။တိုင္းျပည္စီးပြားေရးဟာလည္း လူတစ္စုလက္ထဲကိုေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔
၁၀ စုနွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီးျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုနွစ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္လဲမႈေတြ
ေၾကာင့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အလင္းေရာင္အခ်ိဳ႕ရရွိလာခဲ့ပါၿပီ။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ဟာ သမၼတအိုဘားမား နဲ႔ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကပါတယ္။ဒီေတြ႔ဆံုပြဲေနာက္မွာ သမၼတ အို
ဘားမားက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကို ရုပ္သိမ္းေပးမယ့္အေၾကာင္းနဲ႔ တဆက္တည္း ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ပို႔ကုန္
ေတြကိုအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးမယ့္ GSP (Generalized System of Preference) အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပး
မယ္လို႔လည္းေျပာခဲ့ပါတယ္။တကယ္ေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံကိုေပးထားခဲ့တဲ့ GSP အခြင့္အေရးကို ၁၉၈၉
ခုနွစ္ဧၿပီလကစၿပီး အေမရိကန္အစိုးရကျပန္ရုပ္သိမ္းခဲ့တာပါ။အလုပ္သမားဥပေဒ (Labor Law) နဲ႔ၿငိေန

တဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။GSP အခြင့္အေရးက ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ အမ်ားႀကီး
အေထာက္အကူ ျပဳလာမယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ၾကသလို အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၃ ခုနွစ္မွျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဒီပဲရင္းအေရး
အခင္းအၿပီး ပိတ္ပင္ထားတဲ့ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာနိုင္တယ္ လို႔သံုးသပ္ၾကပါ
တယ္။ဒီလိုပဲ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြလည္း ျပန္ၿပီးပြင့္လာမလားလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတာလည္း
ရွိပါတယ္။
“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္မွာေတာ့ အေမရိကန္အစိုးရကစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔
မႈကိုရုပ္သိမ္းေပးၿပီး၂၇နွစ္ၾကာတားဆီးထားခဲ့တဲ့ GSP အခြင့္အေရးေတြျပန္ေပးဖို႔သေဘာတူလိုက္ပါျပီ။
ဒါေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြလည္း ယခင္ကထက္ ပိုၿပီးေကာင္းလာနိုင္ပါတယ္”လို႔စီမံ
ကိန္းနဲ႔ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္နိုင္ဦးကေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႔ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာ
အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ရတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ေတြကေတာ့ အေျခအေန
သံုးမ်ိဳးရွိေနတာကိုေထာက္ျပထားပါတယ္။စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရတဲ့ အလုပ္လက္မဲ့
နည္းပညာအပါအဝင္ အျခားေသာကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားစုဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚရ
တဲ့ အလုပ္လက္မဲ့နဲ႔ အလုပ္တစ္ခုကေန တစ္ခုကိုေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ရာမွာ အေျပာင္းအေရႊ႕ၾကားကာလ
အတြင္းျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ အလုပ္လက္မဲ့ဆိုၿပီးေထာက္ျပထားတာပါ။ဒါေပမယ့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာေတာ့ စီး
ပြားေရးနိမ့္က်မႈေၾကာင့္ျဖစ္ပၚလာရတဲ့ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားေနတဲ့အေၾကာင္းေထာက္ျပၾကပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္အလုပ္အကိုင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးနိုင္ေရးဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ မ်ားစြာ ခရာက်ေနပါ
တယ္။ဒါေၾကာင့္လည္းနိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို ဖိတ္ေခၚေနတာရွိေပမယ့္လက္
ရွိအခ်ိန္ထိေတာ့ ျပည္ပရင္နွီးျမဳပ္နွံမႈကလည္း အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးနိုင္ျခင္း သိပ္မရွိ
ေသးပါဘူး။ဒါေၾကာင့္လည္း ထိုင္းနိုင္ငံ နဲ႔ မေလးရွားနိုင္ငံ စတဲ့နိုင္ငံေတြကို မွီခိုေနရပါေသးတယ္။ဒါေပ
မယ့္လည္း မေလးရွားနိုင္ငံကို ျမန္မာအလုပ္သမားေစလႊတ္မႈကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ပိုင္းမွာ ရပ္
ဆိုင္းလိုက္ပါတယ္။
မေလးရွားနိုင္ငံကို အလုပ္သမားေတြ ျပန္လည္ေစလႊတ္နိုင္ဖို႔အတြက္ မေလးရွားရဲ႕နိုင္ငံေရး
အေျခအေနေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္လို႔ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ျပည္သူ႔အင္အားဝန္
ႀကီးဌာနက အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ကေျပာထားေၾကာင္းသိရပါတယ္။
သမိုင္းက ဖန္တီးခဲ့တဲ့ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာ
နိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈကင္းမဲ့ၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မရွိတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ပညာေရးနိမ့္က်ခဲ့မႈေတြ
ေၾကာင့္လူသားအရင္းအျမစ္ေတြေပါေပမယ့္လည္း ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးခ်နိုင္တဲ့ အေနအထားေတာ့ မ
ရွိခဲ့ပါဘူး။ေခတ္ဆိုးေခတ္ပ်က္ႀကီးကို ေရစုန္ေမ်ာလိုက္ရင္း ဘြဲ႔ရပညာမတတ္ေတြသာေပါမ်ားလာခဲ့ပါ
တယ္။ခုခ်ိန္မွာအမ်ားဆံုးၾကားေနရတဲ့အသံေတြကေတာ့ အလုပ္ရွင္ေတြရဲ႕အလုပ္သမားရွားပါးတယ္ဆို
တဲ့ညည္းညဴသံနဲ႔အလုပ္သမားေတြရဲ႕အခြင့္အလမ္းမရွိဘူးဆိုတဲ့ ညည္္းညဴသံေတြပါ။တကယ္ေတာ့ အ
လုပ္သမားကေပါပါတယ္။ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းပဲရွားပါးေနတာပါ။
အိမ္နီးနားျခင္းနိုင္ငံေတြမွာ ေအာင္ေျခအလုပ္သမားအဆင့္ နဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနၾကရေပမယ့္
လည္းတရားဝင္သြားၾကတာေတြရွိသလို Passport စာအုပ္ဖိုးေတာင္မတတ္နုိင္လို႔ တရားမဝင္ေအာက္
လမ္းကသြားရင္း ဒုကၡေရာက္ခဲ့သူေတြလည္း ဒုနဲ႔ေဒးပါ။
အနွစ္ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ေတာ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ဆိုရင္ အသက္
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္တန္း Vocaltional Training ေတြအမ်ားအျပားလိုအပ္ေနပါတယ္။ျပည္တြင္း
မွာလက္ရွိရွိေနတဲ့ Vocational Training ေတြကလံုေလာက္ရဲ႕လား၊ ဘယ္လိုသင္တန္းမ်ိဳးေတြကိုဦးစား
ေပးပို႔ခ်ေပးေနလဲ။အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ေကာဘယ္ေလာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီလဲဆို
တာ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့အေၾကာင္းအရင္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။
ယမင္းျမတ္ေအး

