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 မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ (GMS)တြင ္ ယခုေနာက္ 
ပိုင္းႏွွစ္မ်ားတြင္ အထူးစီးပြြါးေရးဇုန္ (SEZ)မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ 
တုိးခ်ဲ႔လာခဲ႔ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ ရယူရန္ႏွင့္ 
ေဒသဆုိင္ရာ စီးပြါးေရးေပါင္းစပ္လုပ္ကုိင္ျခင္း အရိွန္ 
တုိးျမွင့္လာေစရန္ ရည္္ရြယ္ခ်က္ျဖင့ ္ကေမၻာဒီယားႏုိင္ 
ငံတြင ္ေနရာ ၃၀ ခန္႔၊ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ၁၀ ေနရာ ႏွင့္ 
အျခား GMS ႏူိုင္ငံမ်ားတြင ္ေနရာ ၃၀ ေက်ာ္ႏွင့္အတူ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ SEZ သုံးေနရာ တည္ေထာင္ထား 
ပါသည္။ ဤေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္သမား အထူး 
လုိအပ္ျပီး ေဒသခြတဲြင္ ထင္ရွားေပၚလြင္သည့္ စီးပြါး 
ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ 
ငန္းအား လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ ေနႀကပါသည္။ SEZ 
မ်ားသည္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အေရး 
ရွိျခင္း၊ အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ အေျခခံအ 
ေဆာက္အအုံရိွျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ကာ 
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အခုိင္အမာမရိွျခင္းတုိ႔ေႀကာင့္ 
ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စာရိတ္ႏွင့္ အလုပ္သမား ကုန္က် 
စာရိတ္နည္းျခင္းကုိ လုိလားေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ 
ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ စြေဲဆာင္မႈရွိေသာ ေနရာမ်ား ျဖစ္ 
ေနသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဤက႑၏ အလုပ္သ 
မားအင္အားစုကို အမ်ားဆုံး ကုိယ္စားျပဳေနေသာ္ 
လည္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္း အနည္းဆုံးခံရသည့္ 
ကြၽမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ လစာအနိမ့္ဆုံး ရရွိသည့္ အလုပ္ 
ေနရာမ်ားတြင္သာ အမ်ားစု လုပ္ကုိင္ေနရသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား 
မ်ားျဖစ္သည့္အခါ ၎တုိ႔ရင္ဆိုင္ရသည့္ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားမွာ ပုိမိုမ်ားျပားလာသည္။ အဘယ္ေႀကာင့္ 
ဆုိေသာ္္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ အျခားသူမ်ား 
ႏွင့္မတူသည့္ အကာကြယ္မဲ ့ ထိခုိက္လြယ္မႈမ်ားကို 

ေတြ႔ႀကံဳရေသာေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။ GMS အတြင္း SEZ 
မ်ားတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္း 
ႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ 
အင္အားအေပၚ မ်ားစြာ အေျချပဳလာသည္။  

ကေနဒါႏုိင္ငံ၏ International Development 
Research Center (IDRC) ၏ ပံ့ပုိးကူညီမႈျဖင့္ 
Mekong Migration Network (MMN) ႏွင့္ Asian 
Institute of Technology(AIT) တို႔ သည္ မဲေခါင္ 
SEZမ်ားတြင္ အလုပ္သမားႏွင့္္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
ျခင္းဆုိင္ရာ ျပသနာမ်ားကုိ က်ား/မအျမင္ ရႈေထာင့္ 
ျဖင့္ ေလ့လာစုံစမ္းေသာ သုေတသနႏွင့္ လံႈ႔ေဆာ္ 
အားေပးမႈ စီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
အထိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဤဇုန္မ်ားတြင္ 
ဖန္တီးေသာ အလုပ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး ေရႊ႔ေျပာင္း 
လုပ္သားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အ 
လုပ္အကုိင္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း ရွိမရိွ ေမးခြန္းကို 
အေျခခံ၍ ဤသုေတသနသည္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း 
ကုိ အထူးအာရုံစိုက္ျပီး SEZ မ်ားတြင္ (case study) 
ျဖစ္ရပ္ ေလးခုအား ေလ့လာခ့ဲပါသည္။ သီလ၀ါ SEZ 
(ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ)၊ ဖႏြန္ပင္ SEZ 
(ဖႏြန္ပင္၊ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ)၊ Manhattan SEZ 
(Svay Rieng ျပည္နယ္၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ) ႏွင့္ Tak 
SEZ (Tak ျပည္နယ္၊ ထုိင္းႏိုင္ငံ) တို႔ျဖစ္သည္။  

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေမလ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ အထိ 
MMN စီမံကိန္း မိတ္ဘက္အဖြ႔ဲမ်ားသည္ ေလ့လာေန 
ေသာ ေဒသေလးခုတြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ အလုပ္ 
သမားမ်ားကုိ စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္း 
ေမးခြန္းလႊာကုိ ေျဖႀကားသူ ၇၀၀ ဦး ရွိပါသည္။ 
ရန္ကုန္၊ Tak ႏွင့္ ဖႏြန္ပင္တြင္ တစ္ေနရာလွ်င္ ၂၀၀ 

ဦးစီ၊ Svay Rieng တြင္ ေနာက္ထပ္ ေျဖႀကားသူ ၁၀၀ 
ဦး ရိွပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ မွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ 
ေဖေဖၚ၀ါရီလအထိ အထူးေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္းမ်ား 
(in-depth interviews) ကုိ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
အမ်ိဳးသမီးအထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ 
အဓိကအခ်က္အလက္ေပးႏုိင္သူမ်ားအား ေတြ႔ဆံု 
ေမးျမန္းျခင္းမ်ားကုိ SEZစီမံခန္႔ခြေဲရးေကာ္မတီ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ရွင္ 
အသင္းမ်ား၊ စက္ရံုပုိင္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢ 
မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လည္း 
ေကာင္း ေဒသတစ္ခုစီတြင ္ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။  

ေလ့လာခ်က္၏ ကနဦး ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား (primary 
data) အေပၚ သုံးသပ္ေလ့လာမႈ၏ ရလဒ္အား အေျခ 
ျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ စာေပ 
မ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ 
မဲေခါင္ SEZ အတြင္း အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုရိွ အမ်ိဳးသမီး 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္း 
မြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္ရရိွရန္အတြက္ အထူးဂရုစိုက္ 
ရန္ လိုအပ္သည့္ အဓိကအေႀကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္ 
ေလးခု ထြက္ေပၚလာပါသည္။ ဤက႑မ်ားမွာ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ရသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေန၊ 
အလုပ္သမားအစည္းအရုံး ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္း ႏွင့္ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ ဤအေႀကာင္း 
အရာမ်ားကုိ ေလ့လာရာတြင ္ အလုပ္သမား မ်ား၏ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအေပၚ SEZ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ 
သက္ေရာက္မႈကုိလည္း မီးေမာင္းထုိးျပထားပါသည္။ 
Tak အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ ေတြ့ရွိခ်က္မ်ားကုိ 
ေအာက္ပါအတုိင္း အေလးေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ မွ ေရႊ႕ေျပာင္း အထည္ခ်ဳပ္ 
စက္ရံု အလုပ္သမားမ်ား 
 

SEZမ်ားမွ အလုပ္အကုိင္မ်ား 



 

  SEZ မ်ားႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရသည့္္ အေျခအေန
 

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ တစ္လပ်မ္းမ်ွဝင္ေငြ 

၁၇၁၃၇၃က်ပ္ ရရွိေသာ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္မွ ေျဖဆုိသူမ်ား၊ တစ္လပ်မ္းမ်ွဝင္ေငြ 
၁၈၂၇၃၁က်ပ္ ရရိွေသာ ေရႊျပည္သာစကမ္ႈဇုန္မွ ေျဖဆိုသမူ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ 

တစ္လပ်မ္းမ်ွဝင္ေငြ ၁၆၆၂၉၂က်ပ္သာ ရရိွၾကသည္။ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ 

ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ လစဥ္ဝင္ေငြ နည္းပါးေသာ္လည္း ခရီးစရိတ္(သို႔) ကားအႀကိဳ 
အပုိ႔၊ အစားေသာက္၊ ေနစရာႏွင့္ အျခားခံစားခြင့္စရိတ္မ်ားပါေသာ ခံစားခြင္ ့

ႀကီးမ်ားကုိ ရရွိၾကသည္။ သီလဝါ အထးူစီးပြားေရးဇုန္မွ အလပု္သမားမ်ား၏ ၉၂% 

သည္ ရက္မွန္ေၾကး သို႔မဟုတ္ ထုတ္လပ္မႈသတမွ္တ္ခ်က္ ျပည့္မီျခင္းတုိ႔အတြက ္
ေငြေၾကးခံစားခြင့္ ေပးထားၾကေသာ္လည္း ခြင့္ရက္ယူျခင္းအတြက္ ရက္မွန္ေၾကးကုိ 

ခံစားခြင့္မရိွေပ။ ရက္မွန္ေၾကးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈ အက်ိဳးျမတ္မ်ားသည္ လစာတိုး 

ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစေသာ အဓိက လမ္းေၾကာင္းမ်ားအျဖစ္ ခြင့္ရက္တရက္မွ မပ်က္ရန္ႏွင့္ 
ေန႔စဥ္အေရတြက္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ျပည့္မီေစရန္ ဖိအားမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သတမွ္တ္ထားေသာ လကရိွ္အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာသည္ အလပ္ု 

ခ်ိန္ရွစန္ာရီ သတမွ္တ္ထားေသာ အလုပ္တက္ရက္ တရက္အတြက္ ၄၈၀၀က်ပ္ 
ျဖစ္ၿပီး ပုံမွန္အားျဖင့္ ၎ၾကမ္းခင္းလစာသည္ အလပ္ုရွင္မ်ားသတမ္ွတ္သည့္ အျမင့္ 

ဆုံးလစာ ျဖစ္ေနခ့ဲသည္။ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ အလပ္ုသမားမ်ား 

အထူးသျဖင့္ လုပ္ခလစာ၏၅၀%ကို မိသားစု ဝင္၂ဦး ႏွင့္အထက္သို႔ ေထာက္ပ့ံရ 
ေသာ ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ တရိပ္ရိပတ္က္လာေသာ အေျခခံကုန္ေစ်း 

ႏႈန္းႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္စြာ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ မျဖည့္ 

ဆည္းေပးႏိုင္ေပ။ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ အလုပ္သမားမ်ား၏ ၃၀%သည္ 
ေဆးခြင့္ကို ရရွိေသာ္လည္း ၎မွာလစာမဲ့ခြင့္ျဖစ္ၿပီး ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၃၆%သည္ 

လုပ္သက္ခြင့္သည္လည္း လစာမဲ့ျဖစၿ္ပီး ထိုခြင့္ေပးမေပးဆုိသည္ကို မသိရိွေၾကာင္း 

ေျဖဆိုၾကသည္။ 
သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ရိွေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ ၇၀%သည္ 

အလုပ္ခန္႔ထားေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Employment Contract) မိတၲဴကုိ 

လကဝ္ယ္ပုိင္ဆိုင္ခြင့္ မရိွၾကေပ။ ထို႔ျပင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ အလုပ္သမားမ်ား၏ 
၅၂%သည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မေတာ္တဆမႈမ်ားကို ကိုယတုိ္ငႀ္ကံဳေတြ႕ 

သုိ႔မဟုတ္ ျမင္ေတြ႕ခ့ဲၾကသမူ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုလုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈမ်ား၏ ၇၆% 

သည္ အလပု္သမား၏ လကေ္ခ်ာင္းမ်ားသို႔ စက္ခ်ဳပ္အပ္ စုိက္ဝင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
၂၄%မွာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အားအင္ႏုံးခ်ိ၍ မူးေမ့လဲက်မႈမ်ားျဖစ္သည္ 

 

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ 

ေတာင္ဘက္ (၂၃)ကီလိုမီတာတြင္ တည္ရိွၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
တစ္ခုတည္းေသာ လည္ပတ္လ်က္ရိွသည့္ အထးူစီးပြားေရး 

ဇုန္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ကို ၂၀၁၅ 

ခုႏွစ္မွ စတင္လုပ္ကိုင္ၿပီး ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ဂ်ပန္အစုိးရတုိ႔မွ 
ေငြေၾကးစုိက္ထုတ္ လည္ပတ္လ်က္ရိွျပီး စက္ရံုေပါင္း(၅၀၀)ႏွင့္ 

အလပ္ုသမားေပါင္း ႏွစ္သိန္းခန္႔ျဖင္ ့ လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ 

ေစရန္ စီစဥ္ေရးဆြခ့ဲဲသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အထိ လုပ္ငန္းေပါင္း 
(၉၆)ခု အထ ိ အတည္ျပဳေပးႏုိင္ခ့ဲၿပီး ၎တုိ႔အနက္ (၆)ခုမွာ 

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွသူမ်ား၏ 

၄၇%မွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးေငြတန္ဖုိးမွာ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္ 
တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁.၄၇)သန္းထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ 

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ အလပ္ုသမားေပါင္း (၆,၂၂၀) 

ခန္႔ အလပု္လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး (၆၄%)မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ သီလဝါ အထးူစီးပြားေရးဇုန္ရိွ အလပု္သမား 

အမ်ားစုသည္ နီးစပ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခု ျဖစ္သည့္ ေက်ာကတ္န္း 

ႏွင့္ သန္လ်င္တို႔တြင္ ေနထုိင္သမူ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သ့ုိေသာ္ 
၎ေဒသ၏ လုပ္သားေစ်းကြကတ္ြင္ ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ား 

ကုန္စင္သြားေသာအခါ အျခားျပည္နယႏ္ွင့္ တိုင္းမ်ားမွ 

ေဒသတြင္း ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ဝင္ေရာကလု္ပ္ကုိင္ 
လာၾကသည္။ 



       SEZ မ်ားတြင္ အလုပ္သမားသမဂၢ ဖြဲ႕စည္းျခင္း 
သုေတသနျပဳလုပ္သမူ်ားမွ ၂၀၁၈ခုနွစ္ ဇူလုိင္ 

လအတြင္း သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

ေကာ္မတီ၏ ကိုယ္စားလယ္ွမ်ားကို ေတြ့ဆံုေမးျမန္းမႈ 
အရ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ရပ္တည္ 

လွဳပ္ရွားေနေသာ အလပ္ုသမားသမဂၢမ်ားမရွိေျကာင္း 

သိရိွခဲ့ရသည္။ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းမွ 
ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ထ ူ

ေထာင္ရန္ အခက္ခမဲ်ားနွင့္ ရင္ဆုိင္တုိကပ္ြဲ၀င္ေန 

ရေျကာင္းႏွင့္ အလပ္ုသမားအဖြဲ့စည္းမ်ား ထူေထာင္ 
ေသာအခါ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တံု့ျပန္မူွမ်ားကို 

ေျကာက္ရြံ့ရေျကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ေျဖဆုိသူ အသက ္ (၃၂)နွစ္အရြယ္ မအိအိ မွ 
အလုပ္သမားသမဂၢႏွင့္ အစည္းအရုံးမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း 

ႏွင့္ပက္သက္၍ ေတြ့ဆံုေမးျမန္းမူွတြင္ “ကြ်န္မတို႕ 

အလုပ္သမား ကိုယ္စားလယ္ွေတြ ခန့္ထားခ့ဲရင္ 
ျပသာနာတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္လာတဲ့အခါ သူတ့ုိက 

စက္ရုံအုပ္ခ်ုပ္သူေတြ တာ၀န္ရိွသူေတြနဲ့ ထိပ္တုိက္ 

ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းေပးနုိင္ပါတယ။္ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ 

အလပ္ုသမားအမ်ားစုက နယ္ကေနတကလ္ာျပီး 

အလပ္ုလုပ္သူေတြလျဲဖစ္တယ္ ေျကာကလ္ေဲျကာက္ 

ျကတယ္ဆိုေတာ့ အလပု္သမားကိုယစ္ားလွယ္အေန 
န့ဲ တေယာက္မွ မရိွပါဘူး။ က ြ်န္မတို့အေနနဲ့ေတာ့ 

ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အလပ္ုသမား ကိုယစ္ား 

လွယ္ေတြရိွလာဖ့ုိဆိုတာ အရမ္းကို ခက္ခဲျပီး အလမ္ွး 
ေ၀းပါတယ္။” ဟု ေျဖဆိုထားပါသည္။  

အထးူစီးပြားေရးဇုန္အျပင္ရွိ အလုပ္သမား 

သမဂၢမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ 
စည္းမ်ားအေနျဖင့္ အထးူစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရွိ လုပ္ 

ငန္းခြင္အေျခေနမ်ားကုိ ေလ့လာရန္၊ အလုပ္သမား 

အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္လက္မ်ား ေ၀မ်ွရန္နွင့္ 
အလပ္ုသမားအခြင့္ေရး ခိ်ဳးေဖာက္ခံရရန္ အလားလာ 

ရိွေသာ ကိစၥရပမ္်ားတြင္ ကူညီေထာက္ပ့ံနိုင္ေရး 

စသညတ္ို႕တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရွိ အလုပ္ 
သမားမ်ားထံ ခ်ည္းကပ္ခြင့္ရရိွရန္ အလြန္ခက္ခဲ 

ေျကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

   
     SEZ မ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံလပု္သားမ်ားအတြက္ ကြၽမ္းက်င္မွူျမွင့္တင္ေရး သင္တန္းအစီစဥ္မ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာ္လည္း သီလဝါအထူးစီးပြား 

ေရးဇုန္အတြင္းရွိ ေျဖဆိုသ၏ူ ၂၀%ခန္႔သာ ထုိသင္တန္းမ်ားကုိ တကေ္ရာက္ခ့ဲၾကရသည္။ သင္တန္းမ်ားကို အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း တရား၀င္ ဖြင့္လွစ္ေပးသကဲ့သို႔မဟုတ္ဘဲ 

အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပတြင္ တကေ္ရာက္ႏုိင္ေသာ အလုပ္သမား အနည္းစုသာ ရိွခဲ့ၾကသည္။  
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရွိ စက္ရုံမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈစံႏႈန္းမ်ား က်င့္သုံးေႀကာင္း အေထာကအ္ထား အလြန္နည္းပါးသည္။ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ 

ကၽြမ္းက်င္မႈအား အသအိမွတ္္ျပဳျခင္းမခံရ၊ ရာထူးတုိးျခင္း သို႔မဟုတ္ လစာ တုိးျခင္းအတြက္လည္း အက်ိဳးမျပဳဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ သီလဝါ အထးူစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရိွ 

ေျဖဆိုသူႏွစ္ဦးသာ ၄င္းတုိ႕၏ အလုပ္လုပ္ကိုင္မူွ သကတ္မး္တေလ်ာက္တြင္ ရာထူးတိုးျမွင့္ခံရေၾကာင္း ေျဖဆိုခ့ဲသည္။  
ေျဖႀကားသူ အမ်ားစုသည္ မိမိတို႕၏ စိတ္၀င္စားမႈ သို႔မဟုတ ္ အခ်ဳပ္အလုပ္တြင္ ယခင္ အေတြ႔အႀကံဳရိွျခင္းေႀကာင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ 

ေရြးခ်ယခ့ဲ္ၿပီး အလုပ္ခြင္၌ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားစြာ တုိးတက္လာေသာ္လည္း လုံေလာက္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အသအိမွတ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ အသကေ္မြးပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတကမ္ႈအတြက္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ား အလြန္နည္းပါးေနပါသည္။  

 

     SEZ မ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအား အေထာက္အပ့ံမ်ား ေပးျခင္း 

ျမန္မာနိုင္ငံ ၁၉၅၁ အလပု္ရုံအက္ဥပေဒကို 

ျပင္ဆင္သည့္ ၂၀၁၆ ဥပေဒတြင္ စက္ရုံအတြင္း 

အသက္ငါးနွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ရိွေသာ အမ်ုိးသမီး 
အလုပ္သမား (၁၀၀)ဦးႏွင့္အထက္ရွိလ်ွင္ အလုပ္ရွင္မွ 

ေန့ကေလးထိန္း အခန္းမ်ား စီစဥ္ထားေပးရမည္ဟု 

ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း စက္ရုံမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေန 
ေသာ ေျဖဆိုသတူစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ယင္းေထာက္ပံ့ 

မူွမ်ားကို ရရွိခံစားရျခင္း မရိွေပ။  

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအတြင္း သီလဝါအထူး 
စီးပြားေရးဇုန္ရိွ အလပ္ုသမားမ်ားအတြက္ ကေလးသူ 

ငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး တာ၀န္မ်ားသည္ ေျဖဆိုသူ 

အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ားနွင့္ ၄င္းတ့ုိ၏ မိခင္မ်ားေပၚ 
တြင္သာ လံုးလံုးလ်ားလ်ား က်ေရာကေ္နျကသည္။  

စက္ရံုတြင္း ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ 

လူထအုေျချပဳ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား မရိွ 
ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားသည္ လုပ္ 

ငန္းခြငတ္ာဝန္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတာ 

ဝန္တို႔တြင္ ဟန္ခ်က္ညီမ်ွတေစရန္ အလြန္အမင္း 
ႀကိဳးစားေနၾကရသည္။ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ 

ေျဖဆိုသူမ်ားမွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈတြင္ ကေလးသူငယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္မႈအစီစဥ္မ်ား မရိွျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး 

အလုပ္သမား အမ်ားစုသည္ အလပ္ုမွႏႈတ္ထြက္ရန္ 

ဖိအားေပးမွူမ်ားန့ွင္ ရင္ဆိုင္ေနရပံုကုိ ထုတေ္ဖာ္ေျပာ 
ၾကားခ့ဲသည္။  

ေျဖဆိုသူမ်ားအနက္ အသက(္၂၇)ႏွစ္အရြယ ္

မယုယု မွ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပက္ 
သက၍္ "ကြၽန္မအေနနဲ႔ စက္ရုံမွာ ေန႔ကေလးထိန္း 

ဌာနေတြ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအခန္းေတြ 

အေၾကာင္းကိ ုတခါမွ် မၾကားခဲ့ဖူးပါဘူး။ အလပ္ုသမား 
ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ကေလးေတြကုိ သူတို႔ကုိယတ္ိုင္ ဂ႐ု 

မစုိက္ႏုိင္ၾကပါဘူး။ အခိ်ဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္ 

သမားေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ကေလးေတြကုိ နီးစပ္ရာမွာ 
အပ္ႏံွခ့ဲၾကရပါတယ္။ ဒါဟာ ကြၽန္မကို အလြန္အံ့အား 

သင့္ေစပါတယ္။ အကယ္၍ ကြၽန္မအေမသာမရွိခ့ဲရင္ 

ကြၽန္မကေလးေတြအတြက္ အလုပ္ကထြက္ရမွာျဖစ္ၿပီး 
စီးပြားေရးအရ အခက္ခဲအၾကပ္တည္းေတြ ႀကံဳလာရ 

မွာပါ" ဟ ု ေျဖဆုိထားပါသည္။ အမ်ိဳးသမီး အထည္ 

ခ်ဳပစ္က္ရုံအလုပ္သမား အမ်ားစုသည္ မ်ိဳးပြါး ႏိုင္ေသာ 
အသက္အရြယ္ ျဖစ္ႀကေသာ္လည္း ေလ့လာေတြ႔ရိွ 

ခ်က္အရ SEZ မ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက ္

ေပးေသာပံံပုိးမႈ မရွိေပ။ မ်ားျပားေသာလုပ္သားမ်ား 

စြမ္းေဆာင္ရသည့္ မိခင္အခန္းက႑အား ေယဘုယ် 

အားျဖင့္ အသိအမွတ္မျပဳႀကေပ။ အျကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ 
ေလ့လာခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ တစ္၀က္ခန္႔တြင္ အမ်ိဳး 

သမီးလုပ္သားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ားကုိ 

ကိုယတုိ္င္ ေစာင့္ေရွာက္ျကည့္ရုွေနရသည္ကို ျကည့္ 
ျခင္းအားျဖင့္ မူလေနထိုင္ရာဇာတိတြင္ အျခားအမ်ိဳး 

သမီးမ်ား၏ ကေလးသူငယ္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပး 

ျခင္းမွာ အဓိကမက်ေျကာင္း ေတြ့ရသည္။ 



အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ 

အလုပ္ကုိင္အခြင့္လမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည့္ အလားလာေကာင္းမ်ား 
ရွိေသာ္လည္း စီမံကိန္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ၎အလားလာမ်ားသည္ 
လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်ွက္သာရိွေသးေၾကာင္း ေဆြးေႏြး 
တင္ျပထားသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္ကိုင္ကုိ ျမႇင့္တင္အားေပးေသာ 
အလုပ္ကုိင္အခြင့္လမ္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ 
အျခားအခြင့္ေရးမ်ားကုိ ဦးစားေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ ေလ့လာမႈမ်ားမွ ေအာက္ပါ 
ဦးစားေပးအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ 
 

 ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအဖြဲ႔သုိ႔ အျကံျပဳခ်က္မ်ား  

၁။ အလုပ္သမားဥပေဒ အသိပညာေပးေရးအစီစဥ္မ်ားကုိ အထူးစီးပြားေရး 
ဇုန္မ်ားတြင္ရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားအပါအဝင္ အထည္ခ်ဳပ္က႑ရိွ စက္ရံုမ်ား 
အား အဓိကဦးတည္၍ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အလုပ္သမား 
အခြင့္ေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔စည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အေကာင္ 
ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။  

၂။ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံမ်ားတြင္ လုိအပ္ေသာ အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ား၏ 
ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕ႀကံဳမ်ားကုိ တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳေစရန္ 
အထည္ခ်ဳပ္က႑လုံးဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ အသိမွတ္ျပဳသင္တန္းမ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ ေပးရန္။  

၃။ လက္ရွိ ျပဌာန္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာကုိ ရွင္သန္လုပ္ခ 
လစာအထိ တြက္ခ်က္ တုိးျမႇင့္ျပဌာန္းေပးရန္။ 

 

  သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီ သုိ႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

 
၁။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရိွ အလုပ္သမားေရးရာ အစိုးရ၀န္ေဆာင္မူွရံုးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စက္ရံုမ်ားအတြင္းသုိ႔ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းမၾကားထားေသာ ႐ုတ္တရက္ 

ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ မၾကာခဏ ပံုမွန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 
၂။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း လုပ္ကိုင္ေနေသာ စီမံခန္႔ခြသဲူ၊ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားအား စက္ရုံစီမံခန္႔ခြမဲႈဆုိင္ရာ သက္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ႀကီးၾကပ္မႈ၊ စီမံမႈဆုိင္ရာ တတ္သိနားလည္ေရး သင္တန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္။ 
၃။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း လုပ္ကုိင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ၎ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္း ထားၿပီးျဖစ္ေသာ 

အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္ေရးမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈမ်ား အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း ႏွင့္ ေျဖရွင္းျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တတ္သနိားလည္ေစေရး 
သင္တန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္။ 

၄။ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္ေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔စည္းမ်ားကုိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရိွ အလုပ္သမားမ်ားထံ ခ်ည္းကပ္ခြင့္ရရွိေစေရး အာမခံေပးရန္။  
၅။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီေသာ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ထားရိွေပးရန္။  
၆။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရိွ စက္ရုံပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ဝယ္ယူသူမ်ားအား စက္ရံုမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ရွင္သန္လုပ္ခလစာမ်ား 

ေထာက္ပ့ံေရးကုိ တုိက္တြန္းေပးရန္။ 
 

   အလုပ္ရွင္မ်ားသုိ႔အျကံျပဳခ်က္မ်ား 
 

၁။ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ခြင့္ျပဳျခင္း အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပဌာန္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ 
သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးရန။္  

၂။  အလုပ္သမားမ်ားကုိ ရွင္သန္လုပ္ခလစာမ်ား ေပးရန္။  
၃။  အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ကြၽမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား 

ေထာက္ပ့ံေပးရန္။ 
 

  ဝယ္ယူသူမ်ားသုိ႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား  
 

၁။ မိမိတုိ႔၏ ေရာင္းခ်သူကုန္သည္မ်ားအား ၎တုိ႔၏ အလုပ္သမားမ်ားကုိ 
ရွင္သန္လုပ္ခလစာမ်ား တုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီရန္။ 

Photo credits: IDRC/Panos, Kyoko Kusakabe and Carli Melo 

 


