၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ

၇

ရက်

မြန်ြာ့စီးပွားရရးတွင် လက်ခစားစနစ် (CMP) ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ြှုအရရးပါပုံ
အကျဉ်းချုပ်
လက်ခစားစနစ် (Cutting, Making, Packing-CMP) လုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံခခားမှတစ်ဆင့်
အော်ဒါလက်ခံ၍ ထွက်ရှိသည့်ထုတက
် ုန်များေအပါ် အကာ်မရှင်သတ်မှတ်နှုန်းခြင့် ေကျုးခံ
ိ စား
ရရှိအစသည့် လုပ်ငန်းေမျုးေစားခြစ်
ိ
ပါသည်။ ြွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံေများစုသည် ထုတ်လပ
ု ်မှုလုပ်ငန်း
များ စတင်လပ
ု ်ကိုင်ရာတွင် လက်ခစား CMP လုပ်ငန်းခြင့် စတင်အဆာင်ရွက်အလ့ရှိပါသည်။ CMP
လုပ်ငန်းများသည် ေလုပ်ေကိုင်ေခွင့်ေလမ်းများစွာ ြန်တီးအပးနိုင်သည့်ေခပင် နိုင်ငံအတာ်ေတွက်
ေရင်းေနှီးနည်းပါးစွာေသုံးခပုဖပီး နိုင်ငံခခားအငွေအခမာက်ေခမားကိုလည်း ရှာအြွအပးနိုငပ
် ါသည်။
ထို့ေခပင် ေလုပ်သမားများတွင် ေတန်းပညာဖပီးအခမာက်မှုမရှိခဲ့အသာ်လည်း လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်
လုပ်သားေအခမာက်ေခမားအမွးထုတ်အပးနိုင်သည့် ေကျုးအကျးဇူ
ိ
းများကိုလည်း ရရှိနိုင်မည်ခြစ်ပါသည်။
ဤစာတမ်းတိုတွင် CMP လုပ်ငန်းများ၏ သအောတရား၊ နိုင်ငံေတွင်း လုပ်ကိုင်လျက်ရှိအသာ
CMP လုပ်ငန်းေမျုးစားများ၊
ိ
CMP စနစ်မှ FOB စနစ်သို့ ကူးအခပာင်းခခင်း၏ ေားသာချက်များ၊
လက်ရှိတွင် CMP လုပ်ငန်းများ၌ကကုံအတွ့အနရသည့် ေအခခေအနနှင့်ေခက်ေခဲများ၊ လုပ်ခလစာ
နည်း ပါးစွာ ရရှိအနသည့် ေအကကာင်း ေရင်း များနှင ့် ခမန်မ ာ့ စ ီး ပွားအရးကဏ္ဍတွင ် နိုင ်င ံခခား
ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှု များစွာဝင်အရာက်လာနိုင်ရန်ေတွက် CMP စနစ်၏ေအရးပါပုံများကို အရးသားခပုစု
တင်ခပထားပါသည်။
စာတြ်းတိုအြှတ်စဉ်(၁၁၁)
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နိဒါန်း
၁။

ခမန်မာနိုင်ငံတွင် အေးကွက်စီးပွားအရးစနစ်ကို အြာ်အဆာင်ရာ၌ ခပည်တွင်း၊ ခပည်ပမှ ရင်းနှီး

ခမှုပ်နှံသူများြိတ်အခါ်၍ သွင်းကုန်ေစားထိးု လုပ်ငန်းနှင့် ခပည်ပပို့ကုန်လပ
ု ်ငန်းတို့ကို တွန်းေားအပး
အဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထိသ
ု ို့အဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများေနက်
(CMP)လုပ်ငန်းကို

လက်ခစားစနစ်

ခမန်မာနိုင်ငရ
ံ င်းနှီးခမှုပ်နှံမှုအကာ်မရှင်မှ နှစ်ရှညလ
် ုပ်ငန်းေခြစ် ရင်းနှီးခမှုပ်နှံ

ခွင့်ခပုအပးလျက်ရှိပါသည်။ CMP လုပ်ငန်းကို ေလုပ်ေကိုင်ေခွင့်ေလမ်းများစွာ ြန်တီးအပးနိုင်အရး
နှင့် နည်းပညာ၊ ေတတ်ပညာများရရှိအစအရးကိုရည်ရွယ်၍ ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများေား ခွင့်ခပု
အပးခခင်းခြစ်ပါသည်။ CMP လုပ်ငန်းများကို ခမန်မာနိုင်ငံ၌ ၂၀၀၀ ခပည့န
် ှစ်မတိုင်မီကတည်းက
လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာ

(CMP)

ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုလပ
ု ်ငန်းများတိုးတက်ခဲ့ဖပီး

ေလုပ်ေကိုင်ေခွင့်ေလမ်း

များစွာကိုလည်း ြန်တီးအပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။1

ရည်ရွယ်ချက်
၂။

ဤစာတမ်းတို၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ CMP လုပ်ငန်းသအောတရားများကိုသိရှိနိုင်ရန်၊

လုပ်ငန်းေမျုးေစားများ၊
ိ
CMP လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ေစိုးရ၏အဆာင်ရွက်ချက်များ၊ ကကုံအတွ့
အနရသည့် ေခက်ေခဲများေားသိရှန
ိ ိုငအ
် စရန်နှင့် လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ခပည်သူ့ေကျုးခပု
ိ
လုပ်ငန်းများအဆာင်ရွက်ရာတွင် ေအထာက်ေကူခြစ်အစရန် ရည်ရွယ်ခခင်းခြစ်ပါသည်။

အချက်အလက်ြျားရဖာ်မပြှုနည်းနာနိဿယြျား
၃။

ဤစာတမ်းတိုတွင် ေသုံးခပုထားအသာသတင်းေချက်ေလက်များကို ေစိုးရနှင့်နိုင်ငံတကာ

website များမှထုတ်ခပန်ထားအသာ သတင်းေချက်ေလက်များ၊ ဂျာနယ်များ၊ ခမန်မာနိုင်ငံေထည်ချုပ်
လုပ်ငန်းရှင်များေသင်း၊

စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုေသင်း၊

ေလုပ်သမားခပဿနာအခြရှင်းညှိနှိုင်းအရး

ေြွဲ့များ၏ အဆာင်ရွက်ချက်များမှ သတင်းေချက်ေလက်များရယူထားပါသည်။ ထို့ခပင် ေချု့အသာ
ိ
data များကို Bar Chart များခြင့် တင်ခပထားပါသည်။

1

အဒါက်တာညီညီအမာင် (DICA)၊ CMP စနစ်ေအခခခံခြင့်အဆာင်ရွက်သည့် ရင်းနှီးခမုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများနှင့် မျက်အမှာက်ကာလစိန်အခါ်မှုများ၊ စီမံ/ြွံ့ဖြိုးဂျာနယ်မှ

ရရှိပါသည်။

4
CMP လုပ်ငန်း၏ သရဘာတရား
၄။

CMP လုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ ခပည်ပမှ ကုန်ကကမ်းတင်သွင်းကာ ခပည်တွင်းတွင် ကုန်အချာ

ထုတလ
် ုပ်၍ ခပည်ပသိ့ု ခပန်လည်တင်ပို့ရသည့် လုပ်ငန်းခြစ်ပါသည်။2 ခမန်မာနိုင်ငံတွင် CMP ကို
C=Cutting, M=Making, P=Packaging ဟု ေဓိပ္ပါယ်ြွင့်ဆိုဖပီး ခြတ်အတာက်ခခင်း၊ ချုပ်လပ
ု ်ခခင်း
နှင့် ထုတပ
် ိုးခခင်းေဆင့်ထိ အဆာင်ရွက်သည့လ
် ုပ်ငန်းခြစ်ပါသည်။ CMP လုပ်ငန်း၏သအော
သောဝသည် နိုင်ငံခခားမှတင်သွင်းလာသည့် ကုန်ကကမ်းများေားလုံးကို အော်ဒါေတိုင်း ချုပ်လပ
ု ်
ခခင်း/ ထုတလ
် ုပ်ခခင်းခပုလုပ်ဖပီးပါက အလလွင့်စွန့်ပစ်ပစ္စညး် များကိုပါ အော်ဒါမှာသည့် နိုင်ငံများသို့
ခပန်လည်တင်ပို့ကကခခင်းခြစ်ပါသည်။
၅။

ေိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများခြစ်အသာ

တရုတ်ခပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊

ေဂဂလားအဒ့ရှ်နိုင်ငံတိတ
ု့ ွင်

ယင်းတို့၏ CMP ေအပါ် C=Contract, M=Manufacturing, P=Process ဟု ေဓိပ္ပါယ်ြွင့်ဆို
ထားပါသည်။ လက်အတွ့လုပ်ငန်းခွင်ေရ နိုင်ငံတကာမှနာမည်ကကီးတံဆိပ်များေား နှစ်ဦးသအော
တူစာချုပ်ချုပ်ဆို၍ ထုတလ
် ုပ်ခခင်းနှင့် ထုတက
် ုန်တစ်ခုရလာသည်မှ ထုတပ
် ိုးခပင်ဆင်သည့ေ
် ထိ
ေဆင့်ဆင့်လုပ်အဆာင်ခခင်းခြစ်ပါသည်။3

ရနာက်ခံသြိုင်းနှင့် CMP လုပ်ငန်းအရပါ် အစိုးရ၏ရောက်ရွက်ချက်ြျား
၆။

ခမန်မာနိုင်ငံတွင် CMP လက်ခစားစနစ်အဆာင်ရွက်ခခင်းကို ၁၉၉၁-၁၉၉၂ ေဏ္ဍာနှစ်မှ

စတင်အဆာင်ရွက်ခဲပ
့ ါသည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်ဖမို့၌ေထည်ချုပ်စက်ရုံ ၂၅ ရုံသာ ရှိခဲ့ရာမှ
၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် စက်ရုံအပါင်း ၂၉၁ ရုံထိ တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ ၎င်း CMP လုပ်ငန်းသည် ၂၀၀၅
ခုနှစ်ကတည်းက CMP လုပ်ငန်းများကကီးကကပ်အရးအကာ်မတီကို ြွဲ့စည်းအဆာင်ရွက်ခဲ့ခခင်းခြစ်ပါသည်။

2

လက်ရှိေဏ္ဍာနှစ် ရှစ်လတွင် ခပည်တွင်း လက်ခစား (CMP) လုပ်ငန်းများကခပည်ပမှကုန်ကကမ်းတင်သွင်းမှု အဒါ်လာ ၁ ဒသမ ၅ ေီလျအကျာ်
ံ
ရှိဖပီး ယခင်နှစ်

ကာလတူထက် အဒါ်လာသန်း ၂၇၀ အကျာ် ပိုမိုတင်သွင်းထား၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၈ ရက်အန့ထုတ်၊ ElevenJournal၊ https://news-eleven.com/
article/115106 မှ ရရှိပါသည်။
3

အဒါက်တာညီညီအမာင် (DICA)၊ CMP စနစ်ေအခခခံခြင့်အဆာင်ရွက်သည့် ရင်းနှီးခမုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများနှင့် မျက်အမှာက်ကာလစိန်အခါ်မှုများ၊ စီမံ/ြွံ့ဖြိုးဂျာနယ်မှ

ရရှိပါသည်။

5
၇။

စီးပွားအရးနှင့် ကူးသန်းအရာင်းဝယ်အရးဝန်ကကီးဌာနသည် CMP ပို့ကုန်/သွင်းကုန် ကကီးကကပ်အရး

အကာ်မတီကို တာဝန်ယူအဆာင်ရွက်၍ အောက်ပါအကာ်မတီ (၃)ခုကို ထပ်မံြွဲ့စည်း အဆာင်ရွက်ခဲ့
ပါသည်-

၈။

(က)

CMP ပို့ကုန်/ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ ကကီးကကပ်အရးဆပ်အကာ်မတီ

(ခ )

CMP လုပ်ငန်းများ စစ်အဆးအရးဆပ်အကာ်မတီ

(ဂ )

CMP လုပ်ခနှင့် ေခွန်ကကီးကကပ်အရးဆပ်အကာ်မတီ

ေဆိုပါေြွဲ့ေစည်းတွင်

ေြွဲ့ဝင်များေခြစ်

စီးပွားအရးနှင့်

ကူးသန်းအရာင်းဝယ်အရး

ဝန်ကကီးဌာန၊ ေလုပ်သမားဝန်ကကီးဌာနနှင့် ေမှတ် (၁) စက်မှုဝန်ကကီးဌာနတို့ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ CMP
လုပ်ငန်းများနှင့်

စပ်လျဉ်း၍

CMP

လုပ်ငန်းကကီးကကပ်အရးအကာ်မတီမှ

ေအထာက်ေကူခပု

ဆပ်အကာ်မတီ (၃) ခုကိုလည်းအကာင်း၊ ေလုပ်သမားဝန်ကကီးဌာနမှ CMP လုပ်ငန်းများ အခမခပင်
ကွင်းဆင်းစစ်အဆးအရးေြွဲ့ကိုလည်းအကာင်း၊ စီးပွားအရးနှင့် ကူးသန်းအရာင်းဝယ်အရးဝန်ကကီးဌာနမှ
CMP လုပ်ငန်းများ တင်သွင်း/တင်ပို့ လက်ကျန်စစ်အဆးအရးေြွဲ့ကိုလည်းအကာင်း ဝန်ကကီးဌာန
ေလိုက် ေသီးသီးြွဲ့စည်း၍ စီမံအဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။4

၉။

ခမန်မာနိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်ကဏ္ဍတိုးခမှင့်ရာ၌ ေထည်ေလိပ်လပ
ု ်ငန်း (ေထည်ချုပ်)ကဏ္ဍကို

ေဓိကဦးစားအပးအဆာင်ရွက်ခခင်းအကကာင့် စီးပွားအရးနှင့် ကူးသန်းအရာင်းဝယ်အရးဝန်ကကီးဌာနနှင့်
ခမန်မာနိုင်ငံေထည်ချုပ်လပ
ု ်ငန်းရှင်များေသင်းတို့သည်

ဆယ်နှစ်နည်းဗျူဟာစီမံကိန်းချမှတ်၍

တန်ြိုးခမှင့်ထုတ်ကုန်များေခြစ် ကမ္ဘာ့အေးကွက်သို့ ထိးု အြာက်ဝင်အရာက်နိုင်ရန် အဆာင်ရွက်လျက်
ရှိပါသည်။5
၁၀။

ကုန်သွယ်အရးဦးစီးဌာနေအနခြင့် ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ပစ္စညး် ေချု့ေား
ိ
Fully Online လိင
ု ်စင်

စနစ်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှစ၍ ေအကာင်ေထည်အြာ်အဆာင်ရွက်ခဲ့ဖပီး CMP လိင
ု ်စင်များကို
လည်း Online တွင် ခွင့်ခပုထုတအ
် ပးနိုင်အရး ခမန်မာနိုင်ငံေထည်ချုပ်လပ
ု ်ငန်းရှင်များေသင်း
4

Commerce Journal၊ https://www.commercejournal.com.mm/converstory/18165 မှ ရရှိပါသည်။

5

ရန်ကုန်ဖမို့ရှိ ေထည်ချုပ်လုပ်ငန်းခွင်စက်ရုံ၊ElevenJournal၊ https://elevenmyanmar.com/news/23511 မှရရှိပါသည်။

6
(Myanmar

Garment Manufacturers Association

-MGMA System)နှင့် ချတ်
ိ ဆက်

အဆာင်ရွက်နိုင်အရး ညှန
ိ ှိုင်းလျက်ရှိပါသည်။6

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် CMP စနစ်မဖင့်လုပ်ကိုင်လျက်ရရ
ှိ သာ လုပ်ငန်းအြျုးအစားြျား
ိ
၁၁။

ခမန်မာနိုင်ငံတွင်

CMP

စနစ်ခြင့်

လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့်

စီးပွားအရးလုပ်ငန်းများမှာ

ေထည်ချုပ်လပ
ု ်ငန်း၊ ြိနပ်စက်ရုံလုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်နှင့်ေီလက်ထရွန်နစ်လပ
ု ်ငန်း၊ ြိုက်ောနှင့်
ေသက်ကယ်သအေဂာလုပ်ငန်း၊ မီးြိုအချာင်သုံးကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း၊ မိုေိုင်းြုန်းေပိုပစ္စည်းလုပ်ငန်း၊
ဆံပင်ေတုလပ
ု ်ငန်း၊ ေိတ်ချုပ်လပ
ု ်ငန်း၊ မှန်ေီလးူ နှင့် ကင်မရာလုပ်ငန်း၊ စက်မှု ပစ္စညး် လုပ်ငန်း
စသည့်တို့ခြစ်ပါသည်။ ေဆိုပါလုပ်ငန်းများေနက် ေထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းသာ တွင်တွင်
ကျယ်ကျယ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။7
၁၂။

၁၉၈၈ ခုနှစ်မှစ၍ ေထည်ချုပ်၊ ထီး၊ ြိနပ်၊ ေိတ် ေစရှိအသာ CMP လက်ခစားစနစ်ခြင့်

နိုင်ငံခခားသားရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှု များအဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ လုပ်ငန်းအပါင်း ၃၆၀ မှ ေအမရိကန်အဒါ်လာ
၁၁၂၂ သန်းခန့် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ေဆိုပါလုပ်ငန်းများကို

တရုတ်နှင့် အဟာင်အကာင်နိုင်ငံတို့မှ

ေများဆုံး ဝင်အရာက်ရင်းနှီးခမှုပ်နှံခခင်း ခြစ်ပါသည်။8 ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ခမန်မာနိုင်ငံ၏ေထည်ချုပ်
လုပ်ငန်း၌ စက်ရုံအပါင်း ၄၀၀ အကျာ်ေထိတိုးတက်ခဲ့ဖပီး လုပ်သားေင်ေား (၃၅၀,၀၀၀)ကို
ခန့်ထားနိုင်ခဲ့ပါသည်။9 ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် CMP လက်ခစားစက်ရုံ ၄၃၆ ရုံရခ
ှိ ဲ့ဖပီး ယင်းစက်ရုမ
ံ ျားတွင်
ေလုပ်သမား ဦးအရ ၅ သိန်းအကျာ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။10

CMP စနစ်မဖင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းြျားြှရရှိသည့်ဝင်ရငွ
၁၃။

CMP စနစ်ခြင့်လုပ်ကိုင်အသာ ေထည်ချုပ်ကဏ္ဍသည် တိုင်းခပည်ဝင်အငွေများဆုံး ရှာအြွ

အပးအနသည့်ကဏ္ဍတစ်ခုခြစ်ဖပီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ယင်းကဏ္ဍမှ ပို့ကုန်တန်ြိုး ေအမရိကန်အဒါ်လာ
6

Commerence Journal၊ https://www.commercejournal.com.mm/converstory/18165 မှ ရရှိပါသည်။

7

ရန်ကုန်ဖမို့ရှိ ေထည်ချုပ်လုပ်ငန်းခွင်စက်ရုံ၊ ElevenJournal၊ https://elevenmyanmar.com/news/23511 မှ ရရှိပါသည်။

8

ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုနှင့် ညွှန်ကကားမှူးဦးစီးဌာနစာရင်း၊ http://myanmardigital.news/mm/content/44258 မှရရှိပါသည်။

9

လက်ရှိေဏ္ဍာနှစ် ရှစ်လတွင် ခပည်တွင်း လက်ခစား (CMP) လုပ်ငန်းများကခပည်ပမှကုန်ကကမ်းတင်သွင်းမှု အဒါ်လာ ၁ ဒသမ ၅ ေီလျအကျာ်
ံ
ရှိဖပီးယခင်နှစ်

ကာလတူထက် အဒါ်လာသန်း ၂၇၀ အကျာ် ပိုမိုတင်သွင်းထား၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၈ ရက်အန့ထုတ်၊ ElevenJournal၊ https://news-eleven.com/article/
115106 မှ ရရှိပါသည်။
10

ခမန်မာနိုင်ငံ CMP လက်ခစားစက်ရုံများတွင် မကကာခဏခြစ်ပွားအနအသာ ပဋိပက္ခများအကကာင့် လူ့ေခွင့်ေအရး ထိခိုက်အနမှုများ မခြစ်အပါ်အစအရး၊ Myanmar

digital new၊ http://myanmardigital.news/mm/content/44258 မှရရှိပါသည်။

7
၄.၅ ေီလယ
ီ ံနီးပါးရရှခ
ိ ဲ့ပါသည်။ ေထည်ချုပ်ကဏ္ဍ၌ ေလုပ်သမားဦးအရ ၁၀ သိန်းေထိ တိုးခမှင့်
ခန့်ထားနိုင်ရန်လည်း

ခမန်မာနိုင်ငံေထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များေသင်းက

အမျှာ်မှန်းထားပါသည်။

ခမန်မာနိုင်ငံ ေထည်ချုပ်လပ
ု ်ငန်းကဏ္ဍသည် တိုးတက်လျှက်ရှိရာ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် ယင်းလုပ်ငန်းမှ
ဝင်အငွ ေအမရိကန်အဒါ်လ ၁၀ ေီလယ
ီ ံခန့်ရရှိရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။11

CMP အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများ၏ ပပည်ပပို့ကုန်
အမမရိကန်မေါ်လာ

၃၀၀၀

၂၅၀၀

၂၅၀၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၂၂၀၀

၁၅၀၀
၁၀၀၀

၈၅၀

၅၀၀

၀
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၂၀၁၈-၂၀၁၉
(ပထမ ၆ လ)

၁၄။

ေထက်အြာ်ခပပါ Bar Chart ေရ ခမန်မာနိုင်ငံ၏ CMP ေထည်ချုပ်လပ
ု ်ငန်း၏ ပို့ကုန်

တင်ပိမ
ု့ ှုသည် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ေဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ေဏ္ဍာနှစ်ေထိ ပို့ကုန်ပမာဏ နှစ်စဉ်
ခမင့တ
် က်ခဲ့သည်ကို အတွ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ေဏ္ဍာနှစ်သည် ပထမ (၆) လပတ်ထိ
အြာ်ခပထားခခင်းခြစ်ပါသည်။

11

ေထည်ချုပ်ကဏ္ဍ အောင်ခမင်တာက တိုင်းခပည်အောင်ခမင်တာပဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လထုတ်၊ ဧရာဝတီသတင်းဂျာနယ်၊ https://burma.irrawaddy.

com/opinion/interview/2019/08/09/200329.html မှ ရရှိပါသည်။

8
CMP ပို့ကုန်/သွင်းကုန် ကာလတူအမပခအမနအားနှိုင်းယှဉ်ပခင်း
အမမရိကန်မေါ်လာဘီလီယံ

၃.

၂.၄၉၆

၂.၅
၂.

၁.၅၆၃

၁.၅

၁.၂၉၉

၁.၅၇၃

၂၀၁၇-၂၀၁၈
၂၀၁၈-၂၀၁၉

၁.
၀.၅
၀.
ပို့ကုန်

၁၅။

သွင်းကုန်

ေထက်အြာ်ခပပါ Bar Chart ေရ ခမန်မာနိုင်ငံ၏ CMP ေထည်ချုပ်လပ
ု ်ငန်းများမှ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ေဏ္ဍာနှစ် အောက်တိုောလ ၁ ရက်မှ အမလ ၃၁ ရက်ေထိ ပို့ကုန်ေအမရိကန်
အဒါ်လာ ၁.၅၆၃ ေီလယ
ီ ံအကျာ်ရရှိထားပါသည်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ေဏ္ဍာနှစ် အောက်တိုောလ

၁ ရက် မှ အမလ ၃၁ ရက်ေထိ ခပည်ပသို့ CMP ချုပ်ဖပီးေထည်တင်ပို့မှုတန်ြိုး ေအမရိကန်အဒါ်လာ
၂.၄၉၆ ေီလီယံအကျာ်ရရှိပါသည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ေဏ္ဍာနှစန
် ှင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ေဏ္ဍာနှစ် ကာလတူ
နှိုင်းယှဉ်လျှင် လက်ရှိေဏ္ဍာနှစ်သည် ေအမရိကန်အဒါ်လာ ၀.၉၃၃ ေီလယ
ီ ံထိ ပိုမိုရရှိခဲ့ပါသည်။
၁၆။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ေဏ္ဍာနှစ် အောက်တိုောလ ၁ ရက်မှ အမလ ၃၁ ရက်ေထိ သွင ်းကုန်

ေအမရိက န် အဒါ်လာ ၁.၂၉၉ ေီလီယံအကျာ် တင်သွင်း ခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ေဏ္ဍာနှစ်

အောက်တိုောလ ၁ ရက်မှ အမလ ၃၁ ရက်ေထိ ခပည်ပမှ CMP ကုန်ကကမ်းတင်သွင်းမှု
ေအမရိကန်အဒါ်လာ ၁.၅၇၃ ေီလယ
ီ ံအကျာ်ရရှိပါသည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ေဏ္ဍာနှစ်နှင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉
ေဏ္ဍာနှစ် ကာလတူနှိုင်းယှဉ်လျှင် လက်ရှိေဏ္ဍာနှစ်တွင် ေအမရိကန်အဒါ်လာ ၀.၂၇၄ ေီလယ
ီ ံ
ပိုမိုတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။12

12

လက်ရှိေဏ္ဍာနှစ် ရှစ်လတွင် ခပည်တွင်း လက်ခစား (CMP) လုပ်ငန်းများကခပည်ပမှကုန်ကကမ်းတင်သွင်းမှု အဒါ်လာ ၁ ဒသမ ၅ ေီလျအကျာ်
ံ
ရှိဖပီးယခင်နှစ်

ကာလတူထက် အဒါ်လာသန်း ၂၇၀ အကျာ် ပိုမိုတင်သွင်းထား၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၈ ရက်အန့ထုတ်၊ ElevenJournal၊ https://news-eleven.com/article/
115106 မှ ရရှိပါသည်။

9
CMP စနစ်ြှ FOB စနစ်သို့ ကူးရမပာင်းမခင်း၏အားသာချက်
၁၇။

စီးပွားအရးနှင့်ကူးသန်းအရာင်းဝယ်အရးဝန်ကကီးဌာနသည်

ပုဂ္ဂလက
ိ ကဏ္ဍြွံ့ဖြိုးတိုးတက်

အရးေတွက် ပို့ကုန်သုံးဆတိးု ခမှင့်အဆာင်ရွက်အရး ရည်မှန်းချက်နှင့်ေညီ CMP စနစ်ခြင့် တင်ပို့ခခင်း
ေစား (Free On Board- FOB) စနစ်ခြင့် တင်ပို့နိုင်ရန်ေတွက် အဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။13
၁၈။

CMP စနစ်မှ ခပည်တွင်းအရာင်း/ခပည်ပအရာင်း (Free On Board - FOB) စနစ်သို့ ေသွင်

ကူးအခပာင်းနိုင်လျှင်

နိုင်ငံအတာ်ေတွက်ကုန်သွယ်လပ
ု ်ငန်းခွန်နှင့်

ဝင်အငွခွန်အကာက်ခံရရှိနိုင်ပါ

သည်။ ေလုပ်ေကိုင်ေခွင့်ေလမ်းလည်း ပိုမိုြန်တီးအပးနိုင်မည်ခြစ်ပါသည်။ ထိ့ခု ပင် ခပည်သူများ
ေအနခြင့်လည်း ေမည်ရေမှတ်တံဆိပ်များကို မိမိနိုင်ငံေတွင်း ေလွယ်တကူဝယ်ယူေားအပး
နိုင်မည်ခြစ်ပါသည်။ (ဥပမာ- ထိုင်းနိုင်ငံတွင် H&M တံဆိပ် ေအရာင်းဆိုင် ေများေခပားရှိအနဖပီး
ခမန်မာနိုင်ငံေတွင်း ယင်းတံဆိပ်၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း ချုပ်လပ
ု ် အနအသာ်လည်း အရာင်းချခခင်းမရှိပါ။)
CMP စနစ်မှ FOB စနစ်သို့ ေသွင်ကူးအခပာင်းအဆာင်ရွက်ပါက သွင်းကုန်ေစားထိုးမှုကို ခမှင့်တင်ရာ
အရာက်ပါသည်။ ေလားတူနိုင်ငံေတွင်း ကုန်ကကမ်းမှ ကုန်အချာေထိချုပ်လပ
ု ်ခခင်းမှ ထုတ်လုပ်ခခင်း
ေဆင်သ
့ ို့ ကူးအခပာင်းသွားအစမည့်ေခပင် ဌာအနလုပ်ငန်းရှင်များေတွက် ေခွင့်ေအရးအကာင်းများ
ြန်တီးအပးနိုင်မည်ခြစ်ပါသည်။ 14

CMP လုပ်ငန်းြျား၏ ကကုံရတွ့ရနရသည့်အရမခအရနနှင့် အခက်အခဲြျား
၁၉။

ခမန်မာနိုင်ငံရှိ CMP လုပ်ငန်းေချု့သည်
ိ
အောက်ပါခပဿနာရပ်များနှင့် ရင်ဆိုင်အနရပါ

သည်(က)

ေချန်ိ ပိုလုပ်ခေပါေဝင် လက်ရှိရရှိအနသည့်လုပ်ခဝင်အငွသည် ေအခခခံကုန်အေးနှုန်း
များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက နည်းပါးအနခခင်းအကကာင့် စားဝတ်အနအရးေတွက်လုံအလာက်မှု
မရှိခခင်း၊

13

Commerence Journal၊ https://www.commercejournal.com.mm/converstory/18165 မှ ရရှိပါသည်။

14

အဒါက်တာညီညီအမာင် (DICA)၊ CMP စနစ်ေအခခခံခြင့်အဆာင်ရွက်သည့် ရင်းနှီးခမုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများနှင့် မျက်အမှာက်ကာလစိန်အခါ်မှုများ၊ စီမံ/ြွံ့ဖြိုးဂျာနယ်မှ

ရရှိပါသည်။

10
(ခ )

ေလုပ်ရှင်ေချု့နှ
ိ င့် စက်ရုံ၊ ေလုပ်ဌာန၏စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၏
ဆက်ဆံအရးေဆင်မအခပခြစ်ခခင်း၊

(ဂ )

ေလုပ်ရှင်ေချု့က
ိ ေလုပ်သမားဥပအဒများကို လိုက်နာမှုမရှိခခင်း၊

(ဃ)

ေအခခေအနကို ပိုမိုရှုပ်အထွးရန်ခပုလုပ်လိုသူေချု့က
ိ
အခမှာက်ပင့်အသွးထိးု မှုများရှိ
အနခခင်း၊

(င )

ေလုပ်သမားေချု့၏
ိ
စည်းကမ်းအြာက်ြျက်မှုများတွင် ေလုပ်သမားသမဂ္ဂေချု့ိ
၏ ပအယာဂပါအနခခင်း၊

(စ )

ေလုပ်သမားသမဂ္ဂအခါင်းအဆာင်ေချု့နှ
ိ င့်

ေလုပ်သမားေချု့က
ိ

ဥပအဒနှင့်မညီ

အသာ အတာင်းဆိုမှုများကို အတာင်းဆိုခခင်း၊
(ဆ)

စက်ရုံတစ်ရုံတွင် ေလုပ်သမားဆန္ဒခပမှုခြစ်ပါက ေခခားစက်ရုံများမှ ေလုပ်သမား
သမဂ္ဂေြွဲ့ဝင်များသည် လာအရာက်ပူးအပါင်း၍ ေင်ေားခြင့်အတာင်းဆိုသည့ေ
် စဉ်
ေလာခြစ်အပါ်အနခခင်း၊

(ဇ )

လုပ်ငန်းများဝင်အငွမအကာင်းသခြင့် လုပ်သားေင်ေားအလျှာ့ချရမည့် ေအခခေအန
ခြစ်အပါ်အနခခင်း၊

15

(ေ)

အခမငှါးရမ်းခနှင့် ေအခခခံေအဆာက်ေဦငှါးရမ်းခေတွက် စရိတ်ကကီးခမင့်ခခင်း၊

(ည)

လျှပ်စစ်မီးလုံအလာက်စွာမရရှိခခင်း၊

(ဋ )

သယ်ယူပို့အဆာင်စရိတ်ကကီးခမင့်ခခင်း၊15

(ဌ )

လုပ်ခလစာအပးရာတွင် ပွင့်လင်းမှုမရှိခခင်း၊

(ဍ )

ေခခားစက်ရုံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက လုပ်ခလစာနည်းပါးအနခခင်း၊

(ဎ )

တာဝန်ရှိသူများသည် ေလုပ်သမားများနှင့် တိုက်ရိုက် ထိအတွ့မှုမရှိခခင်း၊

ခမန်မာနိုင်ငံ CMP လက်ခစားစက်ရုံများတွင် မကကာခဏခြစ်ပွားအနအသာ ပဋိပက္ခများအကကာင့် လူ့ေခွင့်ေအရး ထိခိုက်အနမှုများ မခြစ်အပါ်အစအရး၊ Myanmar

digital new၊ http://myanmardigital.news/mm/content/44258 မှရရှိပါသည်။

11
(ဏ) တစ်ဆင့်ခံစီမံခန့်ခွဲသူများကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ေခပည့်ေဝအပးထားခခင်း စသည်တိအ
ု့ ကကာင့်
ေထည်ချုပ်လပ
ု ်ငန်းများတွင် ဆန္ဒခပခခင်းများ မကကာခဏခြစ်အပါ်အနရပါသည်။16
၂၀။

ေထက်အြာ်ခပပါခြစ်အပါ်အနသည့် ေအခခေအနများအကကာင့် CMP ေထည်ချုပ်လပ
ု ်ငန်းများ

တွင် လုပ်ငန်းခွင်မတည်ဖငိမ်မှုများနှင့်ေတူ နိုင်ငံခခားမှ ကုန်ဝယ်ေမှာစာအပးပို့မှာကကားကကသူများ၏
ယုံကကည်မှုအလျာ့နည်းလာဖပီး ေမှာစာနည်းပါးလာခခင်း၊ အနာက်ထပ်မအပးပို့ခခင်းများကို ကကုံအတွ့
အနရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့အသာ ေခက်ေခဲနှင့်ခြစ်စဉ်များအကကာင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ေတွင်း ေထည်ချုပ်
စက်ရုံ (၆) ခုပိတ်သိမ်းသွားခဲ့ရပါသည်။17

CMP လုပ်ငန်းြျားတွင် စရိတ်ကကီးမြင့်ြှုအရမခအရနြျား
၂၁။

ခမန်မာနိုင်ငံသို့ CMP လုပ်ငန်းများေတွက် တင်ပို့မှုကုန်ကျစရိတ်၊ နိုင်ငံေတွင်း သယ်ပို့

စရိတ်နှင့် တင်ချစရိတ်၊ လျှပ်စစ်စွမ်းေားနှင့် အလာင်စာဆီစရိတ်ေပါေဝင် ေခခားေအထွအထွ
ကုန်ကျ စရိတ်များသည် ေိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက စရိတ်ပိုမိုများခပားအနခခင်းအကကာင့်
ခမန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခခားရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှု (FDI) များလာအရာက်ရန် ေဓိကေတားေဆီးခြစ်အန
ပါသည်။
၂၂။

ခပည်ပမှလပ
ု ်ငန်းေပ်နှံသူများသည် စင်ကာပူနိုင်ငံဆိပ်ကမ်းနှင့် မအလးရှားနိုင်ငံဆိပ်ကမ်း

တို့မှတစ်ဆင့် ကုန်ပစ္စညး် များကို တင်သွင်း/တင်ပို့ရပါသည်။ ထိအ
ု ကကာင့် ကုန်ေပ်နှံသူများသည်
တစ်ဆင့်ခံခရီးစရိတ်အငွများကို နိုင်ငံတကာပျှမ်းမျှချုပ်ခအေးနှုန်းများနုတ်ဖပီးမှ ကျန်အငွအပးသည့်
ေတွက် ခမန်မာ CMP ေထည်ချုပ်လပ
ု ်ငန်းရှင်များ လက်ခံရရှိအသာချုပ်ခအငွမှာ ေိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ
များထက်အလျာ့နည်းအနခခင်းခြစ်ပါသည်။ ခမန်မာ CMP လုပ်ငန်းရှင်များသည် လုပ်ငန်းေပ်နှံသူများ
ထံမှ ေမှာစာရရှိမှုနည်းပါးခခင်းအကကာင့် ရရှိသည့လ
် ုပ်ခခြင့်သာ လက်ခံ၍ လုပ်ခနည်းပါးစွာခြင့်
လုပ်ကိုင်အနရခခင်းခြစ်ပါသည်။18

16
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Ibid

18

ဂျပန်နိုင်ငံ Institute of Developing Economic ဌာနမှ သုအတသနပညာရှင် Mr.Toshihiro KUDO အရးသားသည့် Location Advantages and Disadvant-

ages in Myanmar မှ ရရှိပါသည်။

12
CMP လုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်အမြင်ြျား
၂၃။

လက်ရှိတွင် CMP လက်ခစားလုပ်ငန်းများမှ နှစ်စဉ်အဒါ်လာ သန်း ၃၀၀ ခန့် ဝင်အငွ ရှိအနဖပီး

ေဆိုပါလုပ်ငန်းများကို FOB စနစ်သို့ အခပာင်းလဲအဆာင်ရွက်နိုင်မည်ဆိုပါက အဒါ်လာ သန်း ၃၀၀၀
(သုံးေီလယ
ီ ံ)ေထိ နိုင်ငံခခားဝင်အငွ ရရှိနိုင်ပါသည်။19
၂၄။
နိုင်ရန်

ခပည်တွင်း CMP လုပ်ငန်းများတွင် ထုတက
် ုန်များကို ကိုယ်တိုင်ေစေဆုံး ထုတ်လုပ်
ကုန်ကကမ်းထုတ်လုပ်မည့်စက်ရုံများရင်းနှီးခမှုပ်နှံလာအောင်

ေစိုးရကတိုက်တွန်းအပးရန်

လိေ
ု ပ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အဆာင်ရွက်မည်ဆိုလျှင် ပိတ်စခပုလုပ်မည့် စက်ရုံ၊ ြိနပ်လပ
ု ်ငန်းနှင့်
ဆက်စပ်သည့် သားအရလုပ်ငန်းစက်ရုံများလည်း လိေ
ု ပ်လာမည်ခြစ်ပါသည်။20
၂၅။

လက်ရှိတွင် အခမငှါးရမ်းခနှင့် ေအခခခံေအဆာက်ေေုံေတွက် စရိတ်ကကီးခမင့်အနသည်ကို

အလျာ့ကျသွားမည်ဆိုပါက လုပ်ငန်းရှင်များသည် လုပ်ခလစာကို ပိုမိုတိုးခမှင့်အပးနိုင်မည်ခြစ်ပါ
သည်။21 ေခွင့်ေလမ်းအကာင်းများရှိအသာ်လည်း ဆိပ်ကမ်းေခက်ေခဲက ေဓိကခပဿနာခြစ်ပါ
သည်။ ဆိပ်ကမ်းအကာင်းမရှိသည့ေ
် တွက် သအေဂာတင်ပို့သည့အ
် နရာတွင်ကကန့်ကကာကာ ကုန်ကျ
စရိတ်ကကီးမားခခင်းခြစ်ပါသည်။ ထိ့ခု ပင် သယ်ယူပို့အဆာင်စရိတ်ေအနခြင့် စက်ရုံမှ ဆိပ်ကမ်းသို့
သယ်ယူစရိတ်သည် ဆိပ်ကမ်းမှ စင်ကာပူဆိပ်ကမ်းသို့ သအေဂာတင်ပို့သည့် စရိတ်နီးပါးအလာက်
အပးအန ရခခင်းခြစ်ပါသည်။22
၂၆။

စက်ရုံလုပ်သားများ ေလုပ်သမားေခွင့်ေအရးဆုံးရှုံးမှုခြစ်စဉ်များတွင် လုပ်ငန်းေပ်နှံသည့်

ကုမ္ပဏီများ၌လည်း တာဝန်ရှိပါသည်။ ခပည်ပကုမ္ပဏီကကီးများသည် ခပည်တွင်းရှိ လက်ခစားစက်ရုံ
များသို့ ပစ္စညး် ေပ်ရာတွင်ပွင့်လင်းခမင်သာမှုနည်းပါးစွာ လုပ်အဆာင်အနခခင်းအကကာင့် လုပ်သားများ
သည် ေမှန်တကယ်ရသင့်သည့န
် ှုန်းထားထက် အလျာ့နည်းမှုများရှိအနပါသည်။23

19

ခမန်မာနိုင်ငံေထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များေသင်း၏ အခပာကကားချက်မှ အကာက်နုတ်ထားပါသည်။

20

ခမန်မာနိုင်ငံ စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုေသင်း ဗဟိုအကာ်မတီဝင် ဦးအောင်မင်း၏ အခပာကကားချက်မှ အကာက်နုတ်ထားပါသည်။

21

ေလုပ်သမားခပဿနာသုးပွင့်ဆိုင် အခြရှင်းညှိနှိုင်းအရး ေြွဲ့ဝင်ဦးရဲဝင်းနိုင် အခပာကကားချက်မှ အကာက်နုတ်ထားပါသည်။

22

ခမန်မာနိုင်ငံေထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များေြွဲ့ဝင် ဦးခမင့်စိုး၏ အခပာကကားချက်မှ အကာက်နုတ်ထားပါသည်။

23

ေလုပ်သမားခမှင့်တင်အရးနှင့် ကာကွယ်အစာင့်အရှာက်အရးေြွဲ့ (LRDP)မှ အဒါ်ေိအရွှေဇင် အခပာကကားချက်မှ အကာက်နုတ်ထားပါသည်။

13
နိုင်ငံတကာ အထည်ချုပ်လုပ်သားြျား၏ လုပ်ခလစာြျား
တစ်လ
စဉ်

နိုင်ငံအြည်

လုပ်ခ

ြှတ်ချက်

(US $)

24

၁

ေအမရိကန်

၁၈၆၄

၂

အတာင်ကိုရီးယား

၁၂၅၀

၃

တူရကီ

၉၃၃

၄

ပနားမား

၇၀၅

၅

ဟွန်ဒူးရပ်စ်

၆၅၀

၆

ထိင
ု ်း

၆၃၂

၇

မအလးရှား

၅၅၇

၈

ဂွာတီမာလာ

၅၃၉

၉

ေီဂျစ်

၅၃၈

၁၀

ပီရူး

၄၉၅

၁၁

ေယ်လဆ
် ာအဗဒို

၄၀၃

၁၂

တူနီးရှား

၄၀၄

၁၃

ြိလစ်ပိုင်

၃၇၂

၁၄

ပါကစ္စတန်

၃၂၀

၁၅

တရုတ်

၂၇၀

၁၆

ေိန္ဒိယ

၂၅၅

၁၇

ဗီယက်နမ်

၂၄၈

၁၈

ေင်ဒိုနီးရှား

၂၃၀

၁၉

မက္ကဆီကို

၂၀၇

၂၀

ေဂဂလားအဒ့ရှ်

၁၉၇

၂၁

သီရိလကဂာ

၁၉၄

၂၂

ခမန်မာ

၁၄၆

ခန့်မှန်းအခခ24
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မြန်ြာနိုင်ငံနှင့် CMP အြျားေုံးချတ်
ိ ေက်သည့်နိုင်ငံြျား
၂၇။

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ေထည်ချုပ် (ချုပ်ဖပီးေထည်)ေများဆုံးတင်ပို့ထားသည့န
် ိုင်ငံ (၁၀)နိုင်ငံ

ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့ကို အောက်ပါဇယားေတိင
ု ်းအလ့လာသိရှိရပါသည်-

CMP အများဆုံးချတ်
ိ ဆက်သည့်နုင
ိ ်ငံများ
အမမရိကန်မေါ်လာသန်း
၁၀၀၀
၉၀၀

၉၃၀
၈၃၄

၈၀၀
၇၀၀
၆၀၀
၅၀၀
၄၀၀

၃၉၉
၃၂၃

၃၀၀
၂၀၀
၁၀၀
၀

Source: မြန်ြာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်ြျားအသင်း

၂၉၄

၂၆၆

၂၁၁

၁၅၈

၁၅၇

၁၄၅

15
နိုင်ငံတကာရောင်ရွက်ချက်ြျား
၂၈။

ဂျပန်၊ ကိုရီးယား ေစရှိသည့်ြွံ့ဖြိုးဖပီးအသာနိုင်ငံများနှင့် ထိုင်ဝမ်တို့သည် စီးပွားအရးြွံ့ဖြိုး

တိုးတက်မှု လမ်းအကကာင်းအပါ်သို့မအရာက်မီ CMP လက်ခစားစနစ်ကိုကျင့်သုံးအသာ ေငယ်စား
စက်မှုလုပ်ငန်းများခြင့်

ေအခခခံခဲ့သည်ကိုအတွ့ရှိရပါသည်။

ေလားတူပင်

ေအရှ့အတာင်ောရှ

ကျားနိုင်ငံများဟုဆိုကကသည့် ထိင
ု ်း၊ မအလးရှား၊ စင်ကာပူနိုင်ငံတ၏
ို့
စီးပွားအရးြွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှု
များသည်လည်း CMP လက်ခစားစက်မှုလုပ်ငန်းများကို ေအခခခပုခဲ့ခခင်းခြစ်ပါသည်။ လက်ရှိ
ေအခခေအနတွင် ဗီယက်နမ်၊ ကအမ္ဘာဒီးယား၊ ေဂဂလားအဒ့ရှ်ကဲ့သို့အသာ ြွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများသည်
CMP လက်ခစားစက်မှုလုပ်ငန်းများကို ထူအထာင်ကျင့်သုံး၍ စက်မှုြွံ့ဖြိုးတိုးတက်အရး လမ်းအကကာင်း
အပါ်သို့ အရာက်ရှိရန်ကကိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် CMP လက်ခစားစက်မှုလုပ်ငန်းများ
စတင်ခဲ့စဉ်က (Foreign Direct Investment - FDI) ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာရှိခဲ့ပါသည်။
၂၉။

ြွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများသည် စီးပွားအရးြွံ့ဖြိုးမှုေတွက် ေဓိကေအခခခံကျသည့် 3M (Mani

Money and Material) တို့ေနက် အငွအကကးနှင့် ပစ္စညး် ထက် လူ့ေရင်းေခမစ်ကိုသာ စွမ်းအဆာင်
နိုင်ကကသည်ခြစ်ရာ Lobour Intensive စက်မှုလုပ်ငန်းများခြစ်သည့် CMP လက်ခစားစက်မှု
လုပ်ငန်းများသည်

ေဓိကေားထားရအသာလုပ်ငန်းများခြစ်လာပါသည်။

ြွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏

ြွံ့ဖြိုးမှုေအပါ် ေခခားေအထာက်ေကူခပုသည့်ေချက်တစ်ရပ်မှာ နိုင်ငံခခားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးခမှုပ်နှံ
မှု (FDI) ပင်ခြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံခခားမှ တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုများသည်လည်း CMP လက်ခစား
စက်မှုလုပ်ငန်းစနစ်ခြင့် ေများစုဝင်အရာက်လာကကခခင်းခြစ်ပါသည်။25
၃၀။

ေိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတစ်ခုခြစ်အသာ ေဂဂလားအဒ့ရှ်နိုင်ငံ၏ ေထည်ချုပ်လပ
ု ်ငန်းတွင် CMP

စနစ်ကအ
ို လ့လာပါက ြွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိအနသည်ကို အတွ့ရှိရပါသည်။ CMP စနစ်သည် လုပ်သား
ေင်ေားကိုေခပည့်ေဝေသုံးချရအသာ လုပ်ငန်းတစ်ခုခြစ်သည့်ေားအလျာ်စွာ ရရှိနိုင်အသာလုပ်သား

25

ခမန်မာနိုင်ငံ CMP လက်ခစားစက်ရုံများတွင် မကကာခဏခြစ်ပွားအနအသာ ပဋိပက္ခများအကကာင့် လူ့ေခွင့်ေအရး ထိခိုက်အနမှုများ မခြစ်အပါ်အစအရး၊ Myanmar

digital new၊ http://myanmardigital.news/mm/content/44258 မှရရှိပါသည်။
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ေင်ေားေရင်းေခမစ်ေား သက်သာအသာလုပ်ခလစာနှင့်ေတူ လုပ်သားထုေတွက် ေဆင်အခပ
အချာအမွ့အစမည့် လုပ်ငန်းခွင်ဝန်းကျင်ကို ြန်တီးအပးထားနိုင်သည်ကို အတွ့ရှိရပါသည်။ လုပ်ခလစာ
နည်းပါးစွာအပးထားအသာ်လည်း

ေရည်ေအသွးခပည့်မီအသာထုတ်ကုန်များကို

ေချန်ိ မီရရှိဖပီးစီး

အစအရးေတွက် လုပ်ငန်းခွင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လူ့စွမ်းေားေရင်းေခမစ်ကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်အကကာင်း
အတွ့ရှိရသည်။ လုပ်သားေများစုသည် ပညာေအခခခံနည်းပါးအသာ်လည်း ေထည်ချုပ်လုပ်ငန်းနှင့်
ပတ်သက်၍

ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများခြစ်လာအစရန်

သင်တန်းများြွင့်လှစ်ပို့ချအပးလျက်ရှိသည်ကို

အတွ့ရှိရသည်။ ထို့ခပင် ေလုပ်သမားများ၏နစ်နာချက်များကိုရရှိနိုင်ရန် အခြရှင်းအပးမည့် ခိုင်မာအသာ
ေလုပ်သမားေြွဲ့ေစည်းများလည်း ထူအထာင်ထားရှိသည်ကို အတွ့ရှိရပါသည်။ အခမအနရာရရှိမှုနှင့်
လျှပ်စစ်မီးရရှိမှုတွင်လည်း လျှပ်စစ်နှုန်းထားများ သက်သာခွင့်အပးထားဖပီး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်အလျှာက်
ေုပ်ချုပ်အထာက်ပံ့မှုကိစ္စရပ်များေတွက်လည်း

လွယ်ကူလျင်ခမန်ဖပီး

ေချန်ိ ကုန်သက်သာအစရန်

စီမံခန့်ခွဲထားသည်ကို အတွ့ရှိရပါသည်။26

နိဂုံး
၃၁။

CMP လုပ်ငန်းသည် ေအခခခံလူတန်းစားများေတွက် ေလုပ်ေကိုင်ေခွင့်ေလမ်းများ

ြန်တီးအပးခခင်းနှင့်ေတူ စီးပွားအရးကဏ္ဍေတွက်လည်း ေကျုးများအစဖပီ
ိ
း နိုင်ငံအတာ်၏ဝင်အငွကို
တိုးတက်အစပါသည်။ ထို့အကကာင့် ေဆိုပါ CMP လုပ်ငန်း တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အဆာင်ရွက်
နိုင်အရးေတွက် ပကတိခြစ်အပါ်အနသည့် ေအခခေအနေရပ်ရပ်ခြစ်သည့် ေလုပ်သမား လုပ်ခလစာ
ခပဿနာများ၊ ေလုပ်ရှင်ေလုပ်သမားေခငင်းပွားမှုခပဿနာများ၊ CMP လုပ်ငန်းေတွက် ေအခခခံ
ေအဆာက်ေေုံဆိုင်ရာခပဿနာများကိုသုံးသပ်၍

၎င်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်

ဥပအဒ၊

စည်းမျဉ်း

စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတခ် ပန်ခပဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် လိေ
ု ပ်လျက်ရှိပါသည်။ ေဆိုပါ
လိေ
ု ပ်ချက်များခပည်မ
့ ီပါက နိုင်ငံခခားရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုများသည် ခပည်တွင်းသို့များစွာ အရာက်လာ

26

http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/Research-Articles/Production-in-Bangladesh-Overcoming-

Operational-Challenges/rp/en/1/1X000000/1X0A8DO9.htm မှရရှိပါသည်။
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နိုင်၍ နိုင်ငံ၏စီးပွားအရးြွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလည်း သိသာစွာခြစ်ထွန်းလာမည်ခြစ်ပါသည်။ သို့ခြစ်ပါ၍
CMP လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ေချက်ေလက်များကိုအလ့လာ အရးသားခပုစုတင်ခပခခင်း ခြစ်ပါသည်။
သုရတသနဌာန
မပည်သူ့လွှတရ
် တာ်ရုံး

ဤစာတြ်းတိုအား ရဒါ်ရဝရဝနှင်း (အကကီးတန်းစာရရး)ြှ တာဝန်ယူရရးသား၍ သုရတသနဌာနြှ
အရာထြ်းအေင့်ေင့်က ဝိုင်းဝန်းကကီးကကပ်တည်းမဖတ်၍ ထုတ်ရဝမခင်းမဖစ်ပါသည်။

18
သတိမပုရန်
ဤသတင်းေချက်ေလက်သည် လွှတ်အတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များေား ၎င်းတို့၏ လွှတ်အတာ်ဆိုင်ရာ
တာဝန်များကို အဆာင်ရွက်ရာတွင် ေအထာက်ေကူခပုရန်ေတွက် ခြစ်ပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်အရးဆိုင်ရာ ကိစ္စ
တစ်စုံတစ်ခုေတွက် ေသုံးခပုရန်မဟုတ်ပါ။ ေချန်ိ နှင့်တအခပးညီ အနာက်ဆုံးရသတင်းခြစ်မည်ဟု သတ်မှတ်
မထားသင့်ပါ။ ဤေချက်ေလက်များေား တရားဝင် သို့မဟုတ် ပညာရှင်ဆိုင်ရာေကကံအပးချက်ေခြစ်
မသတ်မှတ်သင့်ပါ။ ေထူးေကကံအပးချက် သို့မဟုတ် သတင်းေချက်ေလက်များလိုေပ်ပါက ေရည်
ေအသွးခပည့်မီအသာ သင့်အလျာ်သည့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် အဆွးအနွးတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။ လွှတ်အတာ်
သုအတသနဝန်အဆာင်မှုသည် စာတမ်းတိုများတွင် ပါဝင်အသာေအကကာင်းေရာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်အတာ်
ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လွှတ်အတာ်ဝန်ထမ်းများနှင့် အဆွးအနွးမှုများ ခပုလုပ်အပးနိုင်ပါသည်။ ေများခပည်သူနှင့်
အဆွးအနွးမှုများ ခပုလုပ်ခခင်းမရှိပါ။
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