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ေဖေဖာ်ဝါရီလ၁ရက်ေနမှ့စ၍ စစ်ေကာင်စီမှအာဏာသိမ်း�ပီးေနာက် ငါးလအ�ကာတွင်

ြမန်မာ�ုိင်ငံစီးပွားေရးအေပ�ြပင်းထန်စွာ ထုိး�ှက်မ� ြဖစ်ေပ�ေစခ့ဲသည်မှာ ေြပာစရာမလုိေအာင်

ပင် သိသာြမင်သာမ� �ိှလှသည်။ ထိ�အတူ ြမန်မာ�ုိင်ငံ၏စီးပွားေရးဖ�ံ ��ဖိ�းတုိးတက်မ�အတွက်

အေရး�ကီးေသာက�တစ်ခုလညး်ြဖစ်သည့် အေသးစား၊ အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ

အေန�ှင့် ၎င်း�ုိက်ခတ်မ�ဒဏ်ကုိ ခံရမည်မှာ မလဲွေချ။ သိ� ေသာ် ြပည်ပလုပ်ငနး်အချ�ိထွက်ခွာ

သွားြခင်း၊ ြပည်သူများက တ�ုတ်ပစ�ည်းများ၊ထုတ်ကုန်များကုိ သပိတ်ေမှာက်ြခင်း

များ(Boycott)၊  ြပည်တွင်းြဖစ်ကုိ အားေပးရန်  ြပ�လုပ်လာြခင်းတိ�သည် အချ�ိြပည်တွင်း

လုပ်ငနး်များအတွက် အခွင့်အလမ်းများ ြဖစ်လာ�ိုင်မည်လား ဟူ၍စ�်းစားစရာြဖစ်လာခ့ဲသည်။

ထိ� ေ�ကာင့် အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက် ြမန်မာ�ိုင်ငံ�ိှ အေသးစား၊ အလတ်စားလုပ်ငနး်များအေပ�

မည်သိ�  သက်ေရာက်မ��ိှသည်ကုိ Online Google Forms Survey ကုိအသုံးြပ�၍ ေမးြမနး်

ြခင်းများြပ�လုပ်ခ့ဲသည်။ စစ်တမ်းေကာက်ရာတွင်လည်း Non Probability Samplingမှ

Convenience sampling နည်းကုိအသုံးြပ�ထား�ပီး ြမန်မာ�ိုင်ငံ�ိှ အေသးစား၊ အလတ်စား

လုပ်ငနး်များက ပါဝင်ေြဖဆုိထားသည်။ စစ်တမ်းတွင်ပါဝင်ေြဖဆုိ�ိုင်သည့် SMEs လုပ်ငနး်

(၉)ခုကုိ ေမးြမနး်ခ့ဲသည်။ ထိ�အြပင်  ေဆာင်းပါး၊ သတင်း၊ ဂျာနယ်များကုိလည်း ြဖည့်ဆည်း

ေလ့လာကာ ထုိမှေတ��ိှချက်များကုိ အေြခခံ၍တင်ြပထားပါသည်။
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ပုံ (၁) - အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက် ၎င်းလုပ်ငနး်များ၏ အခွင့်အလမ်း�ှင့် စိနေ်ခ�မ�

အေသးစား၊ အလတ်စား လပ်ုငနး်များအေနြဖင့် အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပုိင်း အခက်အခဲ၊ စိနေ်ခ�မ�များကုိ ရင်ဆုိင်ေနရ

ေသာ လပ်ုငနး်များမှာ ၆၆.၇ရာခုိင်�ှ�နး်�ိှ�ပီး အခွင့်အလမ်း�ှင့် စိနေ်ခ�မ� �ှစ်မျ�ိးလံးု ရင်ဆုိင်ေနရေသာ လပ်ုငနး်မှာ

၃၃.၃ရာခုိင်�ှ�နး်�ိှေ�ကာင်း ေလလ့ာေတ��ိှရသည်။

နိဒါနး်တွင် အစပျ�ိးခ့ဲသည့်အတုိင်း �ုိင်ငံြခားကုမ�ဏီများ ထွက်ခွာသွားြခင်း၊ ြပည်တွင်းြဖစ်ကုိ

အားေပးရန်�ှင့် တ�ုတ်ကုန်ပစ�ညး်များ မသုံးစဲွရန် ကမ်ပိနး်များ�ိှလာေသာေ�ကာင့် ြပည်တွင်းလုပ်ငနး်

အချ�ိအတွက် အခွင့်အလမ်းများ ြဖစ်လာ�ုိင်ဖွယ်�ိှေသာ်လညး် အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက် ြမန်မာ�ုိင်ငံ

အတွင်း�ိှ အေသးစား၊ အလတ်စားလုပ်ငနး်များအေနြဖင့် အခွင့်အလမ်းထက် စိန်ေခ�မ�များကုိသာ

ပုိမုိရင်ဆုိင်ေနရေ�ကာင်း ေတ�ရသည်။ စစ်တမ်း၏ ေလ့လာေတ��ိှချက်များအရ စစ်အာဏာသိမ်းမ�

ေ�ကာင့် ြဖစ်ေပ�လာသည့် အခွင့်အလမ်းဆုိသည်မှာ မ�ိှသေလာက်နညး်ပါးသည်ကုိ ေတ�ရသည်။ 

ကုိဗစ်�ှင့် �ိုင်ငံေရးမတည်�ငိမ်မ�များ�ိှေသာ်လည်း လက်�ိှအေရာင်းအဝယ်ေကာင်းသည့်လုပ်ငနး်

များသည် ကုိဗစ်ေရာဂါကာကွယ်ေဆးဆုိင်ရာ အစားအေသာက်များ၊ ေဆးဝါး�ှင့်ေဆးဝါးပစ�ည်းများ

(ဥပမာ- �ကက်ဥ၊ ကုိဗစ်အတွက် ထုတ်လုပ်ေသာ စားေသာက်ကုန်) �ှင့် လူတိ�အတွက်မ�ိှမြဖစ်လိုအပ်

ေသာ စားေသာက်ကုန်များ�ှင့် လူသုံးကုန်များသာ ြဖစ်သည်။ တချ�ိေသာ လူသုံးကုန်များ၊

အစားအေသာက်ထုတ်ကုန် အေရာင်းအဝယ်များသည် အနည်းဆုံး ထက်ဝက်ကျဆင်းသွားခ့ဲသည်ကုိ

ေတ�ရပါသည်။

အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက် အေသးစား၊ အလတ်စားလုပ်ငနး်များ၏ အခွင့်အလမ်းများ

ြဖစ်ေပ�လာမ� အေြခအေန
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ဝန်ေဆာင်မ�လုပ်ငနး်�ှင်တစ်ဦးကေတာ့ “အခွင့်အလမ်းများအေနနဲဆုိ့ရင် အရင်ကေလာက် ဝန်ေဆာင်မ�

ရယူသူ(customer) မများေတာ့သည့်အတွက် customer service ပုိင်းကုိ ပုိမုိဂ�ုစုိက်လာ�ိုင်ြခင်း၊

ထိ� ေ�ကာင့် သူတိ�၏ လိုအပ်ချက်များကုိ ပုိမုိသိ�ိှလာ�ပီး ထုတ်ကုန်အသစ်များ စ�်းစားထုတ်လုပ်လာ�ိုင်

ြခင်း၊ ထုိသိ�  ထုတ်လုပ်�ိုင်ြခင်းသည် ေနာင်အချနိ်တွင် အခွင့်အလမ်းြဖစ်လာ�ိုင်သည်” ဟု ေြပာြပ

ထားသည်။ သိ� ေသာ်လည်း ၎င်းမှာ သုံးပုံတစ်ပုံခန ့်�ိှေသာ �ိုင်ငံြခားသား ဝန်ေဆာင်မ�ရယူသူ(foreign

customers)များ ဆုံး���ံးလိုက်ရြခင်း၊ လုပ်ငနး်ချ�ဲထွင်မည့်ကိစ�များ ရပ်နားထားရြခင်းတိ� �ှင့်အတူ

ဆက်လက်ရပ်တည်�ိုင်ရန်မှာ �ကီးမားသည့် စိန်ေခ�မ�ြဖစ်ေ�ကာင်းကုိလည်း သိ�ိှရသည်။

လက်မ�  (Handmade) လုပ်ငနး်�ှင်တစ်ဦး၏ ေြပာ�ကားချက်အရ "�ိုင်ငံြခားလုပ်ငနး်ေတွ ထွက်သွားတာက

ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်ေတွ လုပ်ငနး်ေတွအတွက် အခွင့်အေရးြဖစ်လာ�ိုင်တာမှန်ပါတယ်။ ဒါေ�ကာင့်

ြပည်တွင်းလုပ်ငနး်ေတွအေနနဲ ့ ကုိယ့်ထုတ်ကုန်ကုိအရည်အေသွးမီှထုတ်�ိုင်ဖိ� က အဓိကြဖစ်လာတယ်။

ြပည်တွင်းလက်မ�ပစ�ည်းေတွနဲလ့က်မ�အထည်ေတွကုိစိတ်ဝင်စားလာ�က�ပီး ဝယ်ယူလာ�ကတယ်။

အထူးသြဖင့် လူငယ်ေတွေပါ။့" ဟူ၍ လူငယ်အများစုက လက်မ�လုပ်ငနး်များအေပ� စိတ်ဝင်စားလာ

ေ�ကာင်း သိ�ိှရသည်။ သိ� ေသာ် ကုန်�ကမ်းြပတ်လပ်ြခင်း၊ ေငွေပးေချမ�ခက်ခဲြခင်းတိ� ကုိ �ကံ�ေတ�ေနရဆဲ

ြဖစ်သည်ကုိ သိရသည်။ 

�ိုင်ငံေရး မတည်�ငိမ်မ�များ�ှင့်အတူ ကုိဗစ်တတိယလ�ိင်းလည်း ထပ်မံြဖစ်ေပ�လာခ့ဲသည်။ ထုိအချနိ်တွင်

အလုပ်ြဖစ်ေသာ လုပ်ငနး်များမှာ  သန ့်�ှင်းေရးဝန်ေဆာင်မ�လုပ်ငနး်များ၊ ပိ� ေဆာင်ေရး ဝန်ေဆာင်မ�များ

(Delivery Service)၊  ကုန်ေြခာက်လုပ်ငနး်များ၊ အစားအေသာက်�ှင့် ေဆးဆုိင်လုပ်ငနး်များ ဟုဆုိရမည်။

အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်တွင် သန ့်�ှင်းေရးဝန်ေဆာင်မ�လုပ်ငနး်များ၏ အေြခအေနမှာမေကာင်းခ့ဲ

ေသာ်လည်း   ကုိဗစ်တတိယလ�ိင်းြဖစ်ပွားသည်ေနာက် တိးုတက် လာခ့ဲသည်ဟု ေြပာ�ိုင်သည်။  ကုိဗစ်

ေရာဂါေ�ကာင့်  �ုံးခနး်များ၊ အိမ်ခနး်များ�ှင့် စားေသာက်ဆုိင်များတွင် သန ့်�ှင်းေရးကုိ အေလးေပးလာ�က

သည်။ ရပ်ကွက်များအ�ှ�ံ ေနရာတိုင်းနးီပါး ပုိးသတ်ေဆးြဖနး်ြခင်းများသည် မြဖစ်မေနလိုအပ်လာခ့ဲသည်

အတွက် သန ့်�ှင်းေရးဝန်ေဆာင်မ�များ၏ က�မှာအေရးပါလာခ့ဲသည်။   အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်

စစ်တပ်၏လံုြခံ�ေရးတင်းကျပ်မ��ှင့် အစစ်အေဆးများ၊ ေနရာကွက်�ကားသပိတ်များေ�ကာင့်  ဆုိင်များ

အားလံးုပိတ်သိမ်းကာ ြပည်သူများအေနြဖင့် သွားလာေရးခက်ခဲမ�ြဖစ်ေပ�ေစခ့ဲသည်။ ထိ� ေ�ကာင့် အွန်လိုင်း

မှ အစားအေသာက်�ှင့် ပစ�ည်းဝယ်ယူမ�များ (Foodpanda, Grab Food �ှင့် အြခားအွန်လိုင်းဝန်ေဆာင်မ�

များ)  တစ်ဖန် ြမင့်တက်လာခ့ဲသည်။ ကုိဗစ်ထပ်မံြဖစ်ြခင်းက ပိ� ေဆာင်ေရး ဝန်ေဆာင်မ�လုပ်ငနး်များကုိ

သိသိသာသာတိးုတက်လာေစခ့ဲသည်။ 
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ေရာဂါအေပ� ြပည်သူများ၏စုိးရိမ်မ�မှာ ြမင့်တက်လာခ့ဲ�ပီးေနာက် စူပါမားကတ်�ှင့် ကုန်စုံဆုိင်များတွင်

ေဈးဝယ််မ�များြမင့်တက်လာ�ပီး ကုန်ပစ�ည်းများ ြပတ်လပ်သည်အထိြဖစ်ေပ�ခ့ဲသည်။ အစားအစာ

ြပတ်လပ်လာမည်ကုိ စုိးရိမ်၍ ဝယ်ယူမ�များေ�ကာင့် ကုန်စုံဆုိင်များတွင် ကုန်ေြခာက်များ၊ အသင့်စားကုန်

များ ဝယ်ယူ၍မရေတာ့သည့်အေြခအေနအထိ ေရာက်�ိှခ့ဲသည်။ ကုိဗစ်ေရာဂါကာကွယ်ေဆးဆုိင်ရာ

အစားအေသာက်များ (�ကက်ဥ၊ �ကက်ေပါင်း၊ ပင်စိမ်းရွက်၊ ေဂွးေတာက်ရွက်) အစ�ိှသြဖင့်

စားေသာက်ကုန်များ ေဈးအဆမတန်တက်သည်အထိ ြဖစ်ခ့ဲသည်။    ေဆးဆုိင်များတွင်လည်း အားြဖည့်

ေဆးဝါးများ၊ ေဆးဘက်ဆုိင်ရာပစ�ည်းများ�ှင့် အဖျားကျေဆးများ ဝယ်ယူမ�  အဆမတန်ြမင့်တက်လာခ့ဲ

သည်။ ထိ� ေ�ကာင့်ပင် ေဆးဝါးများြပတ်လပ်ကာ ေဈး�ှ�နး်များမှာလည်း အဆမတန်ြမင့်တက်လာခ့ဲေပ

သည်။ အချ�ိေဆးဆုိင်များတွင် ဝန်ထမ်းမေလာက်မ�များ�ှင့်အတူ ေဆးဆုိင်များ ပိတ်သိမ်းရသည်အထိ

အေရာင်းအဝယ်ေကာင်းခ့ဲသည်ဟုလည်း သိရသည်။ ကုိဗစ်ေ�ကာင့် ေရတိုမ�သာ အခွင့်အလမ်းြဖစ်လာခ့ဲ

�ပီး စစ်အာဏာသိမ်းမ�၏�ုိက်ခတ်မ�ေ�ကာင့် စိန်ေခ�မ�များမှာ �ိှေနစ�မဲပင်ြဖစ်သည်။
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အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက် အေသးစား၊အလတ်စားလုပ်ငနး်များ၏  ေယဘုယျ 

 အခက်အခဲ�ှင့်စိနေ်ခ�မ�များ
 

အာဏာသိမ်း�ပိးေနာက် ြမန်မာ�ိုင်ငံ�ိှ ြပည်တွင်းအေသးစား၊ အလတ်စားလုပ်ငနး်များအေနြဖင့်

သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရး အခက်အခဲ�ှင့် ေငွသားလည်ပတ်မ�  အခက်အခဲကုိ အများဆုံး�ကံ�ေတ�ေန�ကရ

သည်။ ြပည်ပကုန်�ကမ်းပစ�ည်းမရ�ိှြခင်း၊ အရည်အေသွးမီှ ကုန်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အားနည်းြခင်း စ

သည့် စိန်ေခ�မ�များကုိလည်း �ကံ�ေန�ကရသည်။

ြပည်တွင်းသယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရးခက်ခဲရြခင်းမှာ ညမထွက်ရအမိန ့်�ှင့် လမ်းတွင် အစစ်အေဆးများ

ြခင်း�ှင့် အချ�ိ ယာ�်ေမာင်းဝန်ထမ်းများ CDM လုပ်ြခင်းတိ� ေ�ကာင့် ြဖစ်သည်။  ထိ� ေ�ကာင့် ြပည်တွင်း

သွားလာေရးခက်ခဲြခင်း�ှင့် သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရးပုိင်းတွင် အချနိ်�ကန ့်��ကာြခင်း၊ ပစ�ည်းေပျာက်�ှြခင်း

တိ�  �ကံ�ေတ�ရေ�ကာင်း သိရသည်။ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မ�မှာလည်း ကုန်သွယ်ေရးဂိတ်များ ပိတ်ြခင်း၊

တင်း�ကပ်ြခင်းတိ� �ှင့်အတူ တချ�ိေသာ ကွန်တိန်နာယာ�်ေမာင်းများ CDM လုပ်ေသာေ�ကာင့် အလုပ်မ

ဆင်းသြဖင့် ကုန်သွယ်မ�ရပ်နားြခင်းများ�ိှလာသည်။ တချ�ိကုန်သည်များမှာ အခွန်ေပးေဆာင်ရြခင်း

�ှင့် အြခားေသာ စာရွက်စာတမ်းကိစ�များတွင် �ကားခံအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ေသာ ကုိယ်စားလှယ်လုပ်ငနး်

များ ရပ်နားထားသြဖင့် တိုက်�ုိက်လုပ်ေဆာင်ေနရေသာေ�ကာင့် အချနိ်�ကန ့်��ကာြခင်း�ှင့်အတူ

ကုန်ကျစရိတ် ြမင့်တက်လာေ�ကာင်းသိရသည်။



 ထိ� သိ�  နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးအခက်အခဲများေ�ကာင့် ြပည်ပကုန်�ကမ်းေဈးများလည်း ြမင့်တက်လာြခင်း၊

ပစ�ည်းြပတ်ြခင်းများ �ကံ�ေနရေ�ကာင်း သိရသည်။ �ိုင်ငံတကာမှ ပိတ်ဆိ� �ြခင်းများေ�ကာင့် ြပည်တွင်းမှ

တင်ပိ� �ခွင့် မရေတာ့သည့် လုပ်ငနး်များလည်း �ိှသည်။

ဘဏ်ဝန်ထမ်းအချ�ိ CDM လုပ်ြခင်းေ�ကာင့် ဘဏ်လုပ်ငနး်များလည်ပတ်ရန် ခက်ခဲြခင်း၊ ေဒ�လာေဈး

အဆမတန်တက်ြခင်း�ှင့် ြမန်မာေငွေဈးကျဆင်းြခင်းတိ� ေ�ကာင့် ေငွေ�ကးေဖာင်းပွမ�များ ြဖစ်ေပ�လာ

ြခင်းတိ� �ှင့်အတူ ဘဏ်စနစ်မတည်�ငိမ်ြခင်းများ ြဖစ်ေပ�လာခ့ဲသည်။ အဆုိပါ အကျ�ိးဆက်အေနြဖင့်

ေငွသားထုတ်ရခက်ခဲြခင်း၊ ေငွေပးေချမ�  ခက်ခဲြခင်းများ �ိှ�ကသည်။ 

 

လက်မ�လုပ်ငနး်�ှင်တစ်ဦးက  ေတာ့ "ကမ်ပိနး်တချ�ိေ�ကာင့် local ဘက် ေရာက်လာတာေတ�ရပါတယ်။

ထုတ်ကုန်တူတာေတွ များလာတဲ့အခါ ပုိလှ�ပီး၊ အရည်အေသွးပုိေကာင်း�ပိ  လူ�ကိ�က်များတဲ့ဆီမှာပဲ အ

ဝယ်များတယ်" ဟူ၍ ေြပာြပထားသည်။ အရည်အေသွးပုိင်းအားနည်းြခင်းမှာ စိန်ေခ�မ�ြဖစ်ေ�ကာင်း သိရ

သည်။ ထိ� �ြပင် ကုန်�ကမ်းေဈးတက်ြခင်း၊ အရင်လို ေငွေပးေချရမလွယ်ြခင်း၊ ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်ဆုိရင်

ေဈး�ှိမ်ြခင်း၊ လက်မ�အလုပ်ြဖစ်သည့်အတွက် အချနိ်ေပးရြခင်း၊ ထိ� ေ�ကာင့် ဝယ်ယူသူက မေစာင့်�ိုင်

ြခင်း၊ ြပ�လုပ်�ပီးမှ မယူေတာ့သည့်အတွက်ေ�ကာင့် ဆုံး�ူံးမ�များ�ိှေ�ကာင်းလည်း ေတ�ရသည်။

ြပည်တွင်းြဖစ်ကုိအားေပးရန်၊ တ�ုတ်ထုတ်ကုန်များဆန ့်ကျင်ရန်ဟူေသာ ကမ်ပိနး်များြဖစ်ေသာ်လာ

ေသာ်လည်း စိန်ေခ�မ�အခက်အခဲ�ှင့် �ိုင်ငံ့စီးပွားေရးကျဆင်းမ�များေ�ကာင့် နာမည်ရြပည်တွင်းထုတ်ကုန်

များသာ ေဈးဝယ်သူများ၏ စိတ်ဝင်စားမ�ကုိရ�ိှ�ိုင်သည်။ 

ြပည်သူများသည် အလုပ်အကုိင်ဆုံး���ံးြခင်း၊ ဝင်ေငွနည်းပါးလာြခင်း၊ ေငွသားလက််ဝယ်�ိှမ�နည်းပါးလာ

ြခင်းများေ�ကာင့် ၎င်းတိ�၏ သုံးစဲွမ�ကုိ ေလ�ာ့ချလာ�ကသည်။ ထိ� ေ�ကာင့် ဝယ်လိုအားေလျာ့နည်းလာ

ြခင်း၊ ေဈးကွက်နည်းလာြခင်းသည်လည်း SMEs လုပ်ငနး်များအတွက် အေရးပါေသာ စိန်ေခ�မ�

ြဖစ်သည်။ 
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သယ်ယူပိ�ေဆာင်ေရး
အခက်အခဲ

33.3%

ေငသွားလညပ်တ်မ�အခက်အခဲ(online banking or
cash)
33.3%

ကုန�်ကမ်း
အခက်အခဲ

26.7%

အရညအ်ေသွးမီှကုနေ်ချာထူတ်လုပ်
မ�

6.7%

ပုံ (၂) - အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ရင်ဆုိင်လာရသည့် အခက်အခဲများ

ပုံ (၃) - လပ်ုငနး်အမျ�ိးအစားအလိက်ု အခက်အခဲများကုိ ရင်ဆုိင်ေနရမ�အေြခအေန
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အာဏာမသိမ်းမီက လုပ်ငနး်များ ပုံမှန်လည်ပတ်�ိုင်ခ့ဲေသာလည်း အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်တွင်

မူ ပုံမှန်လည်ပတ်�ိုင်ြခင်းမ�ိှသည်ကုိေတ�ရသည်။ အချ�ိမှာသက်တမ်း�ှည်ဝန်ထမ်းများကုိ

ထိနး်သိမ်းထား�ုံ�ှင့် ေရ�ှည်တွင်ဆက်လက်ရပ်တည်�ိုင်ရန်သာ �ုနး်ကန်ေနရ�ကသည်။

နယ်စပ်ဂိတ်များတင်းကျပ်၍ ကုန်ပစ�ည်းအဝင်ေနာက်ကျြခင်း၊ အွန်လိုင်းေငွေချစနစ်(ONLINE

BANKING) မရေတာ့ြခင်း၊ ေဈးကွက်နည်းပါးလာြခင်းတိ� ေ�ကာင့် အချ�ိေသာ ြပည်တွင်း

ထုတ်ကုန်လုပ်ငနး်များ ရပ်တန ့်�သွားသည်။ လုပ်ငနး်ပုိမုိတိးုချ�ဲရန် ရင်း�ှးီြမ�ပ်�ှံမ�

(INVESTMENT)များ ြပ�လုပ်ထားေသာ်လည်း အာဏာသိမ်းမ�ေ�ကာင့်ရပ်ဆုိင်းထားရ

သည့်အတွက် နစ်နာမ�များလည်း�ိှ�ကသည်။ ဝန်ေဆာင်မ�  လုပ်ငနး်တစ်ခု၏ ေဈးဝယ်သူ သုံးပုံ

တစ်ပုံသည် �ိုင်ငံြခားသားများြဖစ်သည့်အတွက် အာဏာသိမ်းမ�ေ�ကာင့် ြပည်တွင်း�ိှ

�ိုင်ငံြခားသားများထွက်ခွာသွားြခင်း�ှင့်အတူ လုပ်ငနး်ဆုံး���ံးမ�များ ြဖစ်ေပ�လာသည့်လုပ်ငနး်

လည်း�ိှသည်။

 

ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်လုပ်ငနး်တွင် ြပည်ပကုန်�ကမ်းကုိ အသုံးြပ�တင်သွင်း ေရာင်းချရသည့်

လုပ်ငနး်များသည်လည်း ကုန်�ကမ်းေဈး အဆမတန် တက်ြခင်း၊  တင်သွင်းမ�အခက်အခဲ

ရင်ဆုိင်ရသြဖင့် မ�ကာခဏလုပ်ငနး်ရပ်တန ့်ရမ�များ�ိှေနသည်။ ယခင်အေရာင်းအဝယ်ေကာင်း

ခ့ဲသည့် ြပည်တွင်းအလှထုတ်ကုန်လုပ်ငနး်များသည် ယခင်ေရာင်းချရမ�၏ ၂၀ ရာခုိင်�ှ�နး်သာ

ယခုအချနိ်တွင် ေရာင်းချ�ိုင်သည့် အေြခအေန�ိှေ�ကာင်းေတ�ရသည်။ ဝယ်ယူသုံးစဲွသူများ

အေနြဖင့်လဲ အလုပ်ဆုံး���ံးြခင်း၊ (CIVIL DISOBEDIENCE MOVEMENT -CDM)စီဒီအမ်

ဝန်ထမ်းများြဖစ်ြခင်းေ�ကာင့် ေ�ှာင်တိမ်းရြခင်း၊ ေကျာင်းများဖွင့်လှစ်�ိုင်ြခင်း မ�ိှသည့်အ ေြခ

အေနတိ� �ှင့်အတူ သူတိ�၏သုံးစဲွမ�များကုိ ေလ�ာချလာြခင်းများေ�ကာင့်ြဖစ်ေ�ကာင်း သိ�ိှရ

သည်။

 

အထူးသြဖင့် လက်�ိှလုပ်ငနး်တိးုချ�ဲမ�ြပ�လုပ်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် လုပ်ငနး်များ ဆက်လက်

မေဆာင်ရွက်�ိုင်ေတာ့ဘဲ �ိှ�ပီးသားလုပ်ငနး် တည်�မဲေရးသာ ေဆာင်ရွက်ေနရသည်ဟု

ဆုိသည်။ ဝယ်လိုအား ကျဆင်းလာြခင်းေ�ကာင့် မ�ိှမြဖစ်ထုတ်ကုန်များ၊ ဥပမာ -

စားေသာက်ကုန်၊ ေဆး ဝါးထုတ်ကုန်များမှလွဲ၍ အြခားြပည်တွင်းလုပ်ငနး်များသည်

ဆက်လက်ရပ်တည်ေရးကုိ နည်းမျ�ိးစုံြဖင့်ေဆာင်ရွက်ေနရသည်ဟု ေြပာဆုိသည်ကုိ ေတ�ရ

သည်။ 

ြပင်ပသက်ေရာက်မ�များ
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ြမန်မာ�ိုင်ငံ အေနြဖင့် ၁၉၉၀ခု�ှစ်မှစ၍ အေသးစားအလတ်စား စီးပွားေရး လုပ်ငနး်များအြဖစ် SME

လုပ်ငနး်များဟု သတ်မှတ်ေခ�တွင်ခ့ဲ�ပီး အဆုိပါ လုပ်ငနး်များ အားေကာင်းေမာင်းသန်ေမာင်�ှင်�ိုင်

ေရးအတွက် အစုိးရအဆက်ဆက်တိုင်း အားထုတ်မ�များ �ိှခ့ဲသည်။ အေသးစားအလတ်စား လုပ်ငနး်

များ ေရ�ှည်တည်တံ့�ိုင်ေရးအတွက် ဥပေဒများ၊ ေချးေငွမူဝါဒများ၊ ဖ�ံ ��ဖိ�းေရး ေပ�လစီများ  မူဝါဒ

များ �ိှေသာ်လည်း ဤက�အတွက် �ကံ�ေတ�ေနရေသာ စိန်ေခ�မ�များထဲတွင် လူစွမ်းအား

အရင်းအြမစ်စိန်ေခ�မ�များ၊ ဘ�ာေရးဆုိင်ရာ အစ�်အဆက် စိန်ေခ�မ�များ�ိှေနဆဲ ြဖစ်သည်။ ယခင်

အစ�်အဆက်�ိှေနသည့် စိန်ေခ�မ�များအား လုပ်ငနး်�ှင်များ ထပ်မံ ထည့်သွင်း ေြဖဆုိြခင်းမြပ�ပဲ

လတ်တေလာ ရင်ဆုိင်�ကံ�ေတ�ေနသည့် စိန်ေခ�မ�များြဖစ်သည့် သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရး အခက်အခဲ၊

ေငွသားလည်ပတ်မ�  အခက်အခဲတိ� ကုိသာ ေြဖဆုိခ့ဲြခင်းကုိ ေထာက်��ပါက ၎င်းတိ�လုပ်ငနး်များ

ဆက်လက်ရပ်တည်�ိုင်ေရးကုိသာ အာ�ုံစုိက်ေနေ�ကာင်း သုံးသပ်�ိုင်သည်။ ြပည်တွင်း မီဒီယာများ

ေဖာ်ြပချက်အရ ရင်း�ှးီြမ��ပ်�ှံမ�  တန်ဖုိးဘီလျ  ံ  ဝနး်ကျင်�ိှသည့် �ိုင်ငံရင်းနးီြမ��ပ်�ှံမ�လုပ်ငနး် ၁၁ ခု

ထက်မနည်း ြမန်မာ�ိုင်ငံမှထွက်ခွာသွားရာ ယင်းတိ�၏ သက်ေရာက်မ�များသည် ြပည်တွင်း အေသး

စား အလတ်စား လုပ်ငနး်များအေပ� မည်သည့် အတိုင်းအတာထိ �ိှ�ိုင်မည်ကုိမူ ဆက်လက်ဆနး်စစ်

ချက်ထုတ်စရာ ကျန်�ိှေနသည်။
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