
 
မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ (GMS)တြင္ ယခ ု
ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင ္ Aထူးစီးပြြါးေရး 
ဇုန ္(SEZ)မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈတိုးခ်ဲ႔ လာခဲ႔ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ရယူရန္ႏွင့္ ေဒသ 
ဆိုင္ရာ စီးပြါးေရးေပါင္းစပ ္ လုပ္ကိုင္ျခင္း 
Aရွိန္တိုးျမွင့္လာေစရန ္ ရည္္ရြယ္ခ်က္ျဖင့ ္
အ"ခား	 GMS	 ိုင်ငံများတွင်	 အထူး 
စီးပွား5ရးဇုန်	 ၇၀	 5ကျာ်ှင့်အတူ	 	 "မန်မာ 
ိုင်ငံတွင်လည်း	 အထူးစီးပွား5ရး ဇုန် 
သုံး5နရာ	 တည်5ထာင်ထားပါသည်။	 ဤ	

ေနရာမ်ားတြင ္ Aလုပ္သမားAထူး 
လိုAပ္ျပီး ေဒသခြဲတြင္ထင္ရွားေပၚလြင ္
သည့္ စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ 
Aထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းAားလုပ္ကိုင္ေဆာင္  
ရြက္ေနႀကပါသည္။ SEZ မ်ားသည ္
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ AထူးAခြင့္Aေရး 
ရွိျခင္း၊ Aရည္Aေသြးျမင့္မားေသာ A 
ေျခခံAေဆာက္AA ံုရွိျခင္း၊ Aလုပ္သ 
မားမ်ားAတြက ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ မႈ 
Aခိုင္Aမာမရွိျခင္းတို႔ေႀကာင့ ္ ထုတ္ 
လုပ္မႈကုန္က်စာရိတ္ႏွင့္ Aလုပ္သမား 
ကုန္က်စာရိတ္နည္းျခင္းကို လိုလားေသာ 
Aထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားAတြက ္ စြဲ 
ေဆာင္မႈရွိေသာေနရာမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ 
Aမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္ ဤက႑၏ A 
လုပ္သမား Aင္Aားစုကိ ု Aမ်ားဆံုး 
ကိုယ္စားျပဳေနေသာ္လည္း Aသိ 
Aမွတ္ျပဳျခင္း Aနည္းဆံုးခံရသည့္ ကြၽမ္း 
က်င္မႈဆိုင္ရာ လစာAနိမ့္ဆံုး ရရွိသည့္ 
Aလုပ္ ေနရာမ်ားတြင္သာ Aမ်ားစ ု
လုပ္ကိုင္ေနရသည္။ Aမ်ိဳးသမီးလုပ္သား 
မ်ားသည ္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားျဖစ ္
သည့္Aခါ ၎တို႔ရင္ဆိုင္ရသည့္ စိန ္
ေခၚမႈမ်ားမွာ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။ 

   
           ကေနဒါႏိုင္ငံ၏   International 
Development Research Center 
(IDRC) ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့ ္ Mekong 
Migration Network (MMN) ႏွင့ ္Asian 
Institute of Technology(AIT) တို႔ 
သည္ မဲေခါင ္ SEZမ်ားတြင ္ Aလုပ္ 
သမားႏွင့္္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ဆိုင္ရာ 
ျပသနာမ်ားကိ ု က်ား/မAျမင ္ ရႈ 
ေထာင့္ျဖင့ ္ ေလ့လာ စံုစမ္းေသာ 
သုေတသနႏွင့္ လံႈ႔ေဆာ္ Aားေပးမႈ 
စီမံကိန္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မ ွ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္Aထိ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
ဤဇုန္မ်ားတြင ္ ဖန္တီးေသာ Aလုပ္ 
မ်ားသည ္ Aမ်ိဳးသမီး ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ ္
သားမ်ားAတြက ္ သင့္ ေလ်ာ္ေကာင္း 
မြန္ေသာ Aလုပ္Aကိုင္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း 
ရွိမရွ ိ ေမးခြန္းကိ ု Aေျခခံ၍ ဤသုေတ 
သနသည ္Aထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကို Aထူး 
Aာရံ ုစိုက္ျပီး SEZ မ်ားတြင ္(case study) 
ျဖစ္ရပ ္ ေလးခုAား ေလ့လာ ခဲ့ပါသည္။ 
သီလ၀ါ SEZ (ရန ္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ 
ျမန္မာ ႏိုင္င)ံ၊ ဖႏြန ္ ပင ္ SEZ ႏွင့ ္
Manhattan SEZ (ကေမၻာဒီး 
ယားႏိုင္ငံ)ႏွင့ ္ Tak SEZ  (Takျပည္နယ္၊ 
ထိုင္းႏိုင္ငံ) တို႔ျဖစ္သည္။ 
သီလဝါAထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ရန ္

ကုန္ၿမိဳ႕၏ Aေရွ႕ေတာင ္ ဘက္ 
(၂၃)ကီလိုမီတာတြင္ တည္ရွိၿပီး ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ လည္ 
ပတ္လ်က္ရွိသည့္ Aထူးစီးပြား ေရးဇုန ္
တစ္ခုျဖစ္သည္။ သီလဝါAထူး စီးပြား 
ေရးဇုန္ကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္မ ွ စတင္ 
လုပ္ကိုင္ၿပီး ျမန္မာAစိုးရႏွင္ ့ ဂ်ပန ္
Aစိုးရတို႔မွ ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္      လည္  

 

 
ပတ္လ်က္ရိွျပီး စက္ရံုေပါင္း (၅၀၀)ႏွင္ ့
Aလုပ္သမား ေပါင္း ႏွစ္သိန္းခန္႔ျဖင္ ့
လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ေစရန ္ စီစU ္
ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္Aထိ လုပ္ငန္း 
ေပါင္း (၉၆)ခု Aထိ Aတည္ျပဳ 
ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔Aနက္ (၆)ခုမွာ 
Aထည္ ခ်ဳပ ္ လုပ္ငန္း မ်ားျဖစ္သည္။ 
ရင္းႏွီးျမႇပ ္ႏွံသူမ်ား၏ ၄၇%မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္င ံ
မွျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးေငြတန္ဖိုးမွာ (၂၀၁၈) 
ခုႏွစ္တြင ္ Aေမရိကန္ေဒၚလာ 
(၁.၄၇)သန္းထိ ေရာက္ရွိလာခဲ ့ သည္။ 
သီလဝါAထူးစီးပြား ေရးဇုန ္တြင ္Aလုပ္ 
သမားေပါင္း  (၆,၂၂၀) ခန္႔ Aလုပ္ 
လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး (၆၄%) မွာ 
Aမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾက သည္။ သီလဝါ 
Aထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွ ိ Aလုပ္သမား 
Aမ်ားစုသည ္ နီးစပ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခ ု
ျဖစ္သည္ ့ ေက်ာက္တန္း ႏွင္ ့ သန ္
လ်င္တို႔တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
သို့ ေသာ္ ၎ေဒသ၏ လုပ္သား 
ေစ်းကြက္တြင္ ေဒသခံ Aလုပ္သ မားမ်ား 
ကုန္စင္သြားေသာAခါ Aျခား ျပည္နယ ္
ႏွင့္တိုင္းမ်ားမွ ေဒသတြင္း ေရႊ႔ေျပာင္း 
လုပ္သားမ်ား ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ 
လာၾကသည္။ 

 ၂၀၁၇	 ခုှစ်တွင်၊	 MMN	 ၏	 စီမံကိန်း 
မိတ်ဖက်"ဖစ်သည့်	 Future	 Light	 Center	

(FLC)	 မှ	အထည် ချပ်စက်ုံအလုပ်သမား	

၂၀၀	ဦး အားစစ်တမ်း5ကာက်ခဲ့သည်။	SEZ	

အတွင်းရှိ	အလုပ်သမားများ	ှင့်	SEZ	"ပင်ပရှိ	

ရန်ကုန်တိုင်း5ဒသတွင်းအ ထည် ချပ် စက် 
ုံများရှိ			အလုပ်သမားများကို								စစ်တမ်း  
5ကာက်ယူခဲ့ကသည်။		၎င်းတိုမှာ	သီလဝါ		

	

	
SEZ	 (5"ဖဆိုသူ	 ၄၀	 ဦး)၊	 လင် သာယာ	

(5"ဖဆိုသူ	 ၇၉	 ဦး)ှင့်	 5ရ"ပည်သာ	

(5"ဖဆိုသူ	 ၈၁	 ဦး)	 "ဖစ်သည်။	 ၂၀၁၈	

ခုှစ်တွင်	 SEZ	 အထည်ချပ် စက်ုံ 
မှလုပ်ကိုင်5န5သာ	 အမျိးသမီး	 ၅	 ဦး၊	

အဓိကအချက်အလက်5ပးသူ	 အ5န"ဖင့်	

သီလဝါ	 SEZ	 စီမံခန့်ခွဲမ 5ကာ်မတီ 
မှကိုယ်စားလှယ်များ၊	စက်ုံပိုင်ရှင်	တစ်ဦး၊	

"မန့်မာ့အထည်ချပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

၊ှင့်	 အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းများ ှင့်	

အ5သးစိတ်5တွဆုံ5မး"မန်း"ခင်းများ"ပ 
လုပ်ခဲ့သည်။		

5လ့လာ5တွရှိချက်မှ	 ရရှိလာ5သာ 
ရလဒ် များအရ	 အထည်ချပ်စက်ုံရှိ	

အမျိးသမီး 5ရ5"ပာင်းလုပ်သားများအ 
တွက်	 သင့်5လျာ်5ကာင်းမွန်5သာ	 အလုပ် 
အကိုင် ရရှိရန်အတွက်	 အထူးဂု"ပရန်	

လိုအပ်သည့်	 အဓိက5ကာင်းအရာ	 5လးခု 
ထွက်5ပလာပါသည်။	 ၎င်းတိုမှာ	 အလုပ် 
လုပ်ကိုင်ရသည့်	 ပတ်ဝန်းကျင်အ5"ခအ5န၊	

အလုပ်သမား အစည်းအုံးဖွဲစည်း"ခင်း၊	

ကမ်းကျင်မတိုးတက်လာ"ခင်းှင့်	 အသိအ 
မှတ်"ပခံရ"ခင်း	ှင့်	5စာင့်5ရှာက်မလုပ်ငန်း	

တို"ဖစ်သည်။		

 

သီလဝါအထူးစီးပာွး.ရးဇုန်မှ	.ရ.8ပာင်းအထည်ချပ် 
စက်ံုအလုပ်သမားများ	

	

SEZ	များမှ	အလုပအ်ကိုင်များ		
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SEZ မ်ားတြင္ Aလုပ္လုပ္ကိုင္ရသည့္္ AေျခAေန 

 
 

သီလဝါAထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ တစ္ 
လပ်မ္းမ်ွဝင္ေငြ ၁၇၁၃၇၃က်ပ္ ရရွိေသာ လိႈင္သာယာစက ္ မႈဇုန္မွ 
ေျဖဆိုသူမ်ား၊ တစ္လပ်မ္းမ်ွဝင္ေငြ ၁၈၂၇၃၁က်ပ္ ရရွိေသာ ေရႊျပည္ 
သာစက္မႈဇုန္မ ွ ေျဖဆိုသူမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွU ္လွ်င ္ တစ္လပ်မ္းမ်ွဝင္ေငြ 
၁၆၆၂၉၂က်ပ္သာရရွိၾကသည္။ သီလဝါAထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ေျဖ 
ဆိုသူမ်ားသည္ လစU ္ဝင္ေငြ နည္းပါးေသာ္လည္း ခရီးစ 
ရိတ(္သို႔)ကားAႀကိဳAပို႔၊ Aစားေသာက္၊ ေနစရာ ႏွင့္ Aျခားခံစား 
ခြင့္စရိတ္မ်ားပါေသာ ခံစားခြင့္ႀကီးမ်ားကို ရရွိၾကသည္။ သီလဝါ 
Aထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ Aလုပ ္ သမားမ်ား၏ ၉၂%သည္ ရန္မွန္ေၾကး 
သို႔မဟုတ္ ထုတ္လပ္မႈသတ္မွတ္ခ်က ္ ျပည့္မီျခင္း တို႔Aတြက ္
ေငြေၾကးခံစားခြင့္ ေပးထားျကေသာ္လည္း ခြင့္ရက္ယူျခင္းAတြက ္
ရက္မွန္ေၾကး ကိ ု ခံစားခြင့္မရွိေပ။ ရက္မွန္ေၾကးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ 
Aက်ိဳးျမတ္မ်ားသည္ လစာတုိးျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ Aဓိက 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားAျဖစ္ ခြင့္ရက္တရက္မ ွမပ်က္ရန္ႏွင့္ ေန႔စU ္ Aေရတြက ္
သတ္မွတ္ခ်က္ ကိ ု ျပည့္မီေစရန္ ဖိAားမ်ား ျဖစ ္ လာၾကသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္သတ္မွတ္ထားေသာ လက္ရွ ိAနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာသည္ 
Aလုပ္ခ်ိန္ရွစ္နာရ ီ သတ္မွတ ္ ထားေသာ Aလုပ္တက္ရက ္
တရက္Aတြက ္၄၈၀၀က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္Aားျဖင့္ ၎ၾကမ္းခင္းလစာသည္ 
Aလုပ္ရွင္မ်ား သတ္ မွတ္သည့္ Aျမင့္ဆံုးလစာ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ 
Aနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ လစာသည္ Aခ်ိ ႕ဳေသာ Aလုပ္သမားမ်ား Aထူးသျဖင္ ့
လုပ္ခလ စာ၏၅၀%ကုိ မိသားစုဝင၂္U ီး ႏွင့္Aထက္သို႔ ေထာက္ပံ့ရေသာ 
ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားAတြက ္ တရိပ္ရိပ္တက္လာေသာ Aေျခခ ံ
ကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္Aညီ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္စြာ ရွင္သန္ႏိုင္ေရး Aတြက ္
မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေပ။ သီလဝါAထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ Aလုပ္သမားမ်ား၏ 
၃၀%သည္ ေဆးခြင့္ကို ရရွိေသာ္လည္း ၎ မွာလစာမဲ့ခြင့္ျဖစ္ၿပီး 
ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၃၆%သည္ လုပ ္သက္ခြင့္သည္ လည္း လစာမဲ့ျဖစ္ၿပီး 
ထိုခြင့္ေပးမေပးဆိုသည္ကို မသိရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုၾကသည္။  

သီလ၀ါAထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ရွိေသာ Aလုပသ္မား မ်ား၏ 
၇၀%သည္ Aလုပ္ခန့္ထားေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Employment 
Contract) မိတၲဴကိ ု လက္ဝယ္ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ မရွိၾကေပ။ ထို႔ျပင္ 
Aထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ Aလုပ္သမားမ်ား၏ ၅၂%သည္ လုပ္ငန္းခြင္Aတြင္း 
မေတာ ္ တဆမႈမ်ားကိ ု ကုိယ္တိုင္ႀကံဳေတြ႕ သို႔မဟုတ ္
ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုလုပ္ငန္းခြငမ္ေတာတ္ဆ မႈမ်ား၏ 
၇၆%သည္ Aလုပ္သမား၏ လက္ေခ်ာင္းမ်ားသို႔ စက္ခ်ဳပ္Aပ္ စိုက္ဝင ္
ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၄%မွာ လုပ္ငန္းခြင္Aတြင္း AားAင္ႏံုးခ်ိ၍ 
မူးေမ့လကဲ်မႈမ်ားျဖစ္သည္။ 

	

	

မန္မာနိုင္ငံ ၁၉၅၁ Aလုပ္ရံုAက္Uပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ၂၀၁၆ Uပေဒတြင္ စက္ရံုAတြင္း 
Aသက္ငါးနွစ္ေAာက္ ကေလးငယ္ရွိေသာ Aမ်ုိးသမီးAလုပ္သမား (၁၀၀) U ီးႏွင့္Aထက္ရွိလ်ွင္ 
Aလုပ္ရွင္မွ ေန့ကေလးထိန္းAခန္းမ်ား စီစU ္ထားေပးရမည္ဟ ု ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း စက္ရုံမ်ားတြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေျဖဆိုသူတစ္U ီးတစ္ေယာက္မ ွယင္းAေထာက္ပံ့မ်ားကိ ုရရွိခစံားရျခင္း မရွိေပ။  
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးAတြင္း သီလဝါAထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွ ိ Aလုပ္သမားမ်ားAတြက ္
ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတာ၀န္မ်ားသည္ ေျဖဆိုသူ Aမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ားနွင္ ့ ၄င္းတို့၏ 
မိခင္မ်ားေပၚတြင္သာ လံုးလံုးလ်ားလ်ား က်ေရာက္ေနျကသည္။  

စက္ရံုတြင္း ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လူထုAေျချပဳ 
ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ Aမ်ိဳးသမီးAလုပ္သမား မ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းခြင္တာဝန္ႏွင္ ့ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ တာဝန္တို႔တြင္ ဟန္ခ်က္ညီမ်ွတေစရန္ 
Aလြန္Aမင္း ႀကိဳးစားေနၾကရသည္။ သီလဝါAထူးစီးပြားေရးဇုန္မ ွေျျဖဆိုသူမ်ားမွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈတြင္ 
ကေလးသူငယ ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈAစီစU ္မ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ Aမ်ိဳးသမီးAလုပ္သမား Aမ်ားစုသည ္
Aလုပ္မွႏႈတ္ထြက္ရန ္ဖိAားေပးမွူမ်ားနွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပံုကိ ုထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

ေျဖဆိုသူမ်ားAနက္ Aသက္(၂၇)ႏွစ္Aရြယ္ မယုယု မွ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင္ ့
ပကသ္က္၍ "ကြၽန္မAေနနဲ႔ စက္ရံုမွာ ေန႔ကေလးထိန္း ဌာနေတြ 
ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးAခန္းေတြ Aေၾကာင္းကို တခါမွ် မၾကားခဲ့ဖူးပါဘူး။ 
Aလုပ္သမားေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ကေလးေတြကို သူတို႔ကိုယ္တိုင ္ ဂ႐ုမစိုက္ႏိုင္ၾကပါဘူး။  Aခိ် ႕ဳေသာ 
Aမ်ိဳးသမီးAလုပ္သမားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ကေလးေတြကိ ု နီးစပရ္ာမွာ Aပ္ႏွံခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒါဟာ 
ကြၽန္မကို Aလြန္A ံ့Aားသင့္ေစပါတယ္။ Aကယ္၍ ကြၽန္မAေမသာမရွိခဲ့ရင ္ကြၽန္မကေလးေတြAတြက ္
Aလုပ္ကထြက္ရမွာျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးAရ Aခက္ခAဲၾကပ္တည္းေတြ ႀကံဳလာရမွာပါ" ဟု 
ေျဖဆိုထားပါသည္။ 

	

	
SEZ မ်ားတြင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈAား Aေထာက္Aပံ့မ်ား ေပးျခင္း	
 



  
 
SEZ မ်ားတြင ္Aလုပ္သမားသမဂၢ ဖြဲ႕စည္းျခင္း 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SEZ မ်ားတြင ္ကၽြမ္းက်င္မႈတုိးတက္လာျခင္းႏွင့္ AသိAမွတ္ျပဳခံရျခင္း 

 

  
 
 

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ Aထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုလုပ္သားမ်ားAတြက ္ ကြ်မ္းက်င္မွူျမွင့္တင္ေရး 
သင္တန္းAစီစU ္ မ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း သီလဝါAထူးစီးပြားေရးဇုန္Aတြင္းရွ ိ ေျဖဆိုသူ၏ 
၂၀%ခန့္သာ ထိုသင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ခဲ့ျကရသည္။ သင္တန္းမ်ားကို Aလုပ္ခ်ိန္Aတြင္း တရား၀င္ 
ဖြင့္လွစ္ေပးသကဲ့သို့မဟုတ္ဘ ဲ Aလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပတြင္ တက္ေရာက္နိုင္ေသာ Aလုပ္သမား Aနည္းစုသာ 
ရွိခဲ့ျကသည္။ 

သီလဝါAထူးစီးပြားေရးဇုန္Aတြင္းရွိ စက္ရံုမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈစံႏႈန္းမ်ား က်င့္သံုးေႀကာင္း 
Aေထာက္Aထား Aလြန္နည္းပါးသည္။ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈAား 
AသိAမွတ္္ျပဳျခင္းမခံရ၊ ရာထူးတိုးျခင္း သုိ႔မဟုတ ္ လစာ တိုးျခင္းAတြက္လည္း Aက်ိဳးမျပဳဟု 
မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ သီလဝါ Aထူးစီးပြားေရးဇုန္Aတြင္းရွိ ေျဖဆိုသူႏွစ္U ီးသာ ၄င္းတို႕၏ Aလုပ ္လုပ္ကိုင္မွ ူ
သက္တမ္းတေလ်ာက္တြင္ ရာထူးတိုးျမွင့္ခံရေျကာင္း ေျဖဆိုခဲ့သည္။ 

ေျဖႀကားသူ Aမ်ားစုသည္ မိမိတို႕၏ စိတ၀္င္စားမႈ သို႔မဟုတ ္ Aခ်ဳပ္Aလုပ္တြင ္ ယခင္ 
Aေတြ႔Aႀကံဳရွိျခင္းေႀကာင့္ Aထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ Aလုပ္လုပ္ရန ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျပီး Aလုပ္ခြင္၌ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
မ်ားစြာ တိုးတက္လာေသာ္လည္း လံုေလာက္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ AသိAမွတ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ Aသက္ေမြးပညာ 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈAတြက ္Aခြင့္Aလမ္းမ်ား Aလြန္နည္းပါးေနပါသည္။ 
	

သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားမွ ၂၀၁၈ခုနွစ္ ဇူလိုင္လAတြင္း သီလဝါAထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေတြ့ဆံုေမးျမန္းမႈAရ 
သီလဝါAထူးစီးပြားေရးဇုန္Aတြင္း ရပ္တည္လွဳပ္ရွားေနေသာ Aလုပ္သမားသမဂၢမ်ား မရွိေျကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ သီလဝါ Aထူးစီးပြားေရးဇုန္Aတြင္းမွ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ 
Aလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ထူေထာင္ရန ္ Aခက္ခမဲ်ားနွင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ၀င္ေနရေျကာင္း ႏွင့္ Aလုပ္သမားAဖြဲ့စည္းမ်ား ထူေထာင္ေသာAခါ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တံု့ျပန္မွူမ်ားကို 
ေျကာက္ရြ ံ ့ရေျကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ေျဖဆိုသ ူAသက္ (၃၂)နွစ္Aရြယ ္မAိA ိမွ Aလုပ္သမားသမဂၢႏွင့္ Aစည္းAရံုးမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း ႏွင့္ပက္သက္၍ ေတြ့ဆံုေမးျမန္းမွူတြင္  
“ကြ်န္မတို႕ Aလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ေတြ ခန့္ထားခဲ့ရင ္ ျပသာနာတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္လာတဲ့Aခါ သူတို့က စက္ရံုA ုပ္ခ်ုပ္သူေတြ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ ့ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင ္
ေျဖရွင္းေပးနိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aခုေတာ ့ Aလုပ္သမားAမ်ားစုက နယ္ကေနတက္လာျပီးAလုပ္လုပ္သူေတြလျဲဖစ္တယ ္ ေျကာက္လေဲျကာက္ျကတယ္ဆိုေတာ ့
Aလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္Aေနနဲ ့ တေယာက္မ ွ မရွိပါဘူး။ ကြ်န္မတို့Aေနနဲ့ေတာ ့ ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ Aလုပ္သမား ကုိယ္စားလွယ္ေတြရွိလာဖို့ဆိုတာ Aရမ္းကိ ု ခက္ချဲပီး 
Aလွမ္းေ၀းပါတယ္။” ဟ ုေျဖဆိုထားပါသည္။  

Aထူးစီးပြားေရးဇုန္Aျပင္ရွိ Aလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ႏွင့္ Aလုပ္သမား Aခြင့္ေရးဆိုင္ရာ Aဖြဲ႔စည္းမ်ားAေနျဖင့္ Aထူးစီးပြားေရးဇုန္Aတြင္းရွိ လုပ္ငန္းခြင္Aေျခေနမ်ားကုိ 
ေလ့လာရန္၊ Aလုပ္သမားAခြင့္ေရးဆိုင္ရာ Aခ်က္လက္မ်ား ေ၀မ်ွရန္နွင့္ Aလုပ္သမားAခြင့္ေရး ခိ်ဳးေဖာက္ခံရရန္ Aလားလာရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင ္ ကူညီေထာက္ပံ့နိုင္ေရး 
စသည္တို႕တြင ္Aထူးစီးပြားေရးဇုန္Aတြင္းရွိ Aလုပ္သမားမ်ားထံ ခ်ည္းကပ္ခြင့္ရရွိရန္ Aလြန္ခက္ခေဲျကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 



Aႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိ သီလဝါAထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ သင့္ေလ်ာ္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ Aလုပ္ကိုင္Aခြင့္လမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပး 
ႏိုင္သည့္ Aလားလာေကာင္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း စီမံကိန္း 
ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားAရ ၎Aလားလာမ်ားသည္ လက္ေတြ႕ 
Aေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်ွက္သာရွိေသးေၾကာင္း ေဆြး 
ေႏြးတင္ျပထားသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ Aလုပ္ကိုင္ကို 
ျမႇင့္တင္Aားေပးေသာ Aလုပ္ကိုင္Aခြင့္လမ္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင္ ့
Aလုပ္သမားမ်ား၏ Aက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ AျခားAခြင့္ေရးမ်ားကို 
U ီးစားေပးရန ္ ရည္ရြယ္၍ ေလ့လာမႈမ်ားမွ ေAာက္ပါ 
U ီးစားေပးAႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ 

   ျမန္မာႏုိင္ငံAစုိးရAဖြ႔ဲသုိ႔Aျကံျပဳခ်က္မ်ား 
 

၁။Aလုပ္သမားUပေဒ AသိပညာေပးေရးAစီစU ္မ်ားကို Aထူးစီး 
ပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ရွိေသာ Aလုပ္သမားမ်ား AပါAဝင ္
Aထည္ခ်ဳပ္က႑ရွိ စက္ရုံမ်ားAား AဓိကU ီးတည္၍ သက္ 
ဆိုင္ရာ Aလုပ္သမားသမဂၢမ်ား Aလုပ္သမားAခြင့္ေရး ဆိုင္ရာ 
Aဖြဲ႔စည္းမ်ားႏွင္ ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းAားျဖင္ ့ Aေကာင ္
ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။  
၂။Aထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားတြင္ လိုAပ္ေသာ Aထည္ခ်ဳပ္Aလုပ္ 
သမားမ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္Aေတြ႕ႀကံဳမ်ားကို 
တရားဝင္Aသိမွတ္ျပဳေစရန္ Aထည္ခ်ဳပ္က႑လံုးဆိုင္ရာ ကြၽမ္း 
က်င္မႈ Aသိမွတ္ျပဳသင္တန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္။  
၃။ လက္ရွိ ျပဌာန္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ Aနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာကို 
ရွင္သန္လုပ္ခလစာAထိ တြက္ခ်က္ တိုးျမႇင့္ျပဌာန္းေပးရန္။_

 သီလဝါAထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ 
သုိ႔ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

 
၁။Aထူးစီးပြားေရးဇုန္Aတြင္းရွိ Aလုပ္သမားေရးရာ Aစိုးရ၀န ္
ေဆာင္မွူရံုးမ်ားႏွင္ ့ ပူးေပါင္း၍ စက္ရံုမ်ားAတြင္းသို႔ ႀကိဳတင္ 
Aေၾကာင္းမၾကားထားေသာ ႐ုတ္တရက္ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးမႈ 
မ်ားကို မၾကာခဏ ပံုမွန ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။  
၂။Aထူး စီးပြားေရးဇုန္Aတြင္း လုပ္ကိုင္ေနေသာ စီမံခန္႔ခြဲသူ၊ 
ႀကီးၾကပ္သူမ်ားAား စက္ရံုစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ သက္ဆိုင္ရာAလုပ္ 
သမားUပေဒႏွင္ ့ စည္းမ်U ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္Aတြင္း Aလုပ္ရွင ္
Aလုပ္သမား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင္ ့ ထိေရာက္ေသာ 
ႀကီးၾကပ္မႈ၊ စီမံမႈဆိုင္ရာ တတ္သိနားလည္ေရး သင္တန္းမ်ား 
ေထာက္ပံ့ေပးရန္။  
၃။Aထူးစီးပြားေရးဇုန္Aတြင္း လုပ္ကိုင္ေနေသာ Aလုပ္ 
သမားမ်ားAား သက္ဆိုင္ရာ Aလုပ္သမားUပေဒႏွင္ ့ စည္းမ်U ္း 
မ်ား၊ ၎Uပေဒတြင ္ ျပဌာန္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ Aလုပ္သမားမ်ား၏ 
Aခြင့္ေရးမ်ားႏွင္ ့ Aလုပ္သမားAျငင္းပြားမႈမ်ား Aစီရင္ခ ံ
တင္ျပျခင္း ႏွင္ ့ ေျဖရွင္းျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်U ္း၍ 
တတ္သိနားလည္ေစေရး သင္တန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္။ 
၄။Aလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ႏွင္ ့ Aလုပ္သမား Aခြင့္ေရးဆိုင္ရာ 
Aဖြဲ႔စည္းမ်ားကို Aထူးစီးပြားေရးဇုန္Aတြင္းရွ ိ Aလုပ္သမား 
မ်ားထံ ခ်ည္းကပ္ခြင့္ ရရွိေစေရး Aာမခံေပးရန္။  
 
 
 

 
၅။Aထူးစီးပြားေရးဇုန္Aတြင္း Aလုပ္သမားမ်ားAတြက္ စံသတ္ 
မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီေသာ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား 
ထားရွိေပးရန္။  
၆။Aထူးစီးပြားေရးဇုန္Aတြင္းရွ ိ စက္ရံုပိုင္ရွင္မ်ားႏွင္ ့ ၎တို႔၏ 
ဝယ္ယူသူမ်ားAား စက္ရံုမ်ားတြင ္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ Aလုပ္ 
သမားမ်ားAတြက္ ရွင္သန္လုပ္ခလစာမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးကို 
တိုက္တြန္းေပးရန္။ 

 

 Aလုပ္ရွင္မ်ားသုိ႔Aျကံျပဳခ်က္မ်ား 
 

၁။Aလုပ္သမားမ်ားAား Aလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင္ ့
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင္ ့ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ခြင့္ျပဳျခင္း AပါAဝင ္
ႏိုင္ငံေတာ္မ ွ ျပဌာန္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ Aလုပ္သမား 
Uပေဒ စည္းမ်U ္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးရန။္  
၂။ Aလုပ္သမားမ်ားကို ရွင္သန္လုပ္ခလစာမ်ား ေပးရန္။  
၃။Aလုပ္သမားမ်ားAတြက္ Aလုပ္ခ်ိန္Aတြင္း ကြၽမ္းက်င္ 
မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္။ 

 

 ဝယ္ယူသူမ်ားသုိ႔ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ား  
 

၁။မိမိတို႔၏ ေရာင္းခ်သူကုန္သည္မ်ားAား ၎တို႔၏ Aလုပ္ 
သမားမ်ားကို ရွင္သန္လုပ္ခလစာမ်ား တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ရန ္
ပံ့ပိုးကူညီရန္။ 
 
 
 
 


