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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 ေတြ႔ဆုံေမး 
ျမန္းျခင္းမ်ားကုိ SEZစီမံခန္႔ခြေဲရးေကာ္မတီ ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ရွင္အသင္းမ်ား၊ 
စက္ရုံပိုင္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အရပ္ 
ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ေဒသ 
တစ္ခုစီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  

ေ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 အသိအမွတ္ျပဳခရံျခင္း ႏွင့္ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ ဤအေႀကာင္း 
အရာမ်ားကုိ ေလ့လာရာတြင ္ အလုပ္သမား မ်ား၏ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအေပၚ SEZ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ 
သက္ေရာက္မႈကုိလည္း မီးေမာင္းထုိးျပထားပါသည္။ 
Tak အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ ေတြ့ရွိခ်က္မ်ားကုိ 
ေအာက္ပါအတုိင္း အေလးေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

Tak အထူးစီးပြားေရးဇုန္ မွ ေရႊေျပာင္း အထည္ခ်ဳ ပ္ 
စက္ရံု အလုပ္သမားမ်ား 
 

SEZမ်ားမွ အလုပ္အကုိင္မ်ား 



 

  SEZ မ်ားႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရသည့္္ အေျခအေန
 

ထုိင္းႏုိင္ငံ ၏ Tak SEZ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ျမိဳ႕ 
ျမ၀တီအနီးတြင္ တည္ရွိျပီး တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ လက္ရွိ 
ေစ်းသက္သာေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားႏွင့္ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းသြားလာမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား 
မ်ားအေပၚ အခြင့္အေရးယူႏိုင္ရန္ တည္ေထာင္ထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဤက့ဲသုိ႔ ျပဳလုပ္ႏိူင္ျခင္းမွာ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္ 
သမား စီမံခန့္ခြေဲရးဆုိင္ရာ ဘုရင့္အမိန့္ျပန္တမ္း B.E.2560 ၏ 
ပုဒ္မ(၆၄)အရ ယာယီေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား အလုပ္ 
ခန္႔ျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ သြားလာလႈပ္ရွားမႈကုိ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ 
SEZ ျပည္နယ္မ်ားတြင္သာ ကန္႔သတ္ထားျခင္းတုိ႔ိအား 
ခြင့္ျပဳထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ(၆၄)အရ 
ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းရိွေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား 
ကုိသာ ထုိင္းနယ္စပ္ေဒသတြင္ ေနထုိင္ရန္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ 
ကုိင္ရန္ နယ္စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္ လက္မွတ္အား ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳ 
သည္။ သုိ႔့ေသာ္ အျခားျပည္နယ္/ခ႐ိုင္မ်ား အတြင္းသို႔ ေျပာင္း 
ေရႊ႔သြားလာခြင့္ကုိ ခြင့္မျပဳေပ။ ထုိင္းနယ္စပ္ ေဒသအတြင္း 
ေနထုိင္ခြင့္ တစ္လႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ သုံးလ ခြင့္ျပဳသည္။  

၎သည္ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ အလုပ္သမားမ်ား 
အလြယ္တကူ ဌားရမ္းႏိုင္ရန္ ေမ်ွာ္မွန္းထားေသာ္လည္း အလုပ္ 
သမားမ်ားအတြက္မူ လူမႉဖူလုံေရးႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ဌားရမ္းစာခ်ဳပ္၏ 
အျခားအက်ိဳ းျမတ္မ်ားကုိ မခံစားရေသာေၾကာင့္ အလုပ္အကုိင္ 
တည္ၿငိမ္ လုံၿခံဳမႈ မရၾကေပ။ 

Tak SEZ တြင္မူကား ယခင္ SEZအျဖစ္ မသတ္မွတ္ခင္က 
လုံျခံဳစိတ္ခ်ရျခင္းမရိွေသာ အလုပ္အကုိင္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အခြင့္ 
အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားသည္ ပုံမွန္ျဖစ္ေပၚေနက် ျဖစ္ျပီး ယခုေျဖႀကားသူ 
အမ်ားစုသည္ လုပ္အားခႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရသည့္ အေျခအေနမွာ 
အလုပ္သမား ဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား ရွိေနေႀကာင္း ေျဖႀကားပါသည္။ 
ေျဖၾကားသူအမ်ားစုသည္ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာကုိ မရရိွၾကသက့ဲသို႔ 
ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ၁၀% ေအာက္သည္ မည္သည့္ လစာခံစားခြင့္ 
ရွိေသာ ခြင့္အမ်ိဳးစားကုိမ် ွ ခံစားခြင့္မရိွၾကေပ။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားရွိ စီးပြား 
ေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လ်ွင္ Tak အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ လုပ္ငန္း 
ခြင္အေနမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ ဆုိးရြား 
ေသာ အေျခေနမ်ားတြင္ သက္ေရာက္ေနၾကသည္။  

သုေတသနအရ အမ်ိဳဳးသားစံႏႈန္းမ်ားအေပၚ မူတည္သည့္ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ရသည့္ အေျခအေနမ်ား ကြျဲပားျခားနားမႈသည္ တစ္ 
စိတ္တစ္ပုိင္းအားျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ SEZ စီမံခန္႔ခြသူဲမ်ားက ၎တုိ႔၏ 
အလုပ္သမားအင္အားစုကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ တန္ဘုိးထားျပီး ေစ်းကြက္သြင္း 
သနည္းဆုိသည့္ အေျခအေနေပၚ မူတည္သည္။ ဥပမာ-ကေမၻာဒီယား 
က့ဲသို႔ အလုပ္သမားစံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ လုိလားေသာ ႏုိင္ငံျခား၀ယ္ 
ယူသူမ်ားအတြက ္ ျပယုတ္ေကာင္းအျဖစ္ ထားရိွရန္ ရည္ရြယ္သေလာ 
သုိ႔မဟုတ္ ထုိင္းႏိုင္ငံက့ဲသုိ႔ အနိမ့္ဆုံးအလုပ္သမား ကုန္က်စာရိတ္ကုိ 
လုိခ်င္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေက်နပ္ေစမည့္ “စြန္႔ပစ္၍ရေသာ” 
အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ေလာ။ 



  

  SEZ မ်ားတြင္ အလုပ္သမားသမဂၢ ဖြ႕ဲစည္းျခင္း 
ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ထုိင္းလူမိ်ဳးမဟုတ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ကုိယ္အပိုင္လုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ခြင့္ မရိွပါ။ Takအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရိွ 

အလုပ္သမားအမ်ားစုသည္ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ကုိယ္ပုိင္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ Tak 
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရိွ အလုပ္သမားမ်ား၏ ၁၅%ခန္႔သည္ NGOမ်ား လူမႈအဖြဲ႔စည္းမ်ားတြင္ အကူညီေတာင္းခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျဖစ္စဥ္အမ်ားစုကိုေျဖရွင္းရာတြင္ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ ညိႈႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းအျဖစ္သာ က်န္ရစ္ရပ္တည္ျကရသည္။ 

 

  SEZ မ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္း 
Tak အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရိွတြင္ ေျဖၾကားသူ အလုပ္သမားမ်ား၏ ၃၀%သည္ 

ကြၽမ္းက်င္မႈျမႇင့္တင္ေသာ သင္တန္းအစီစဥ္မ်ားကုိ တက္ေရာက္ခြင့္ရၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ေျဖႀကားသူအမ်ားစု ရရွိခ့ဲေသာ ေလ့က်င့္ေရးမ်ားသည္ အလုပ္ခြင္ေလ့က်င့္မႈျဖစ္ျပီး 
အထည္တစ္ခုခုခ်ဳပ္နည္းကုိသာ အာရုံျပဳ ေလ့က်င့္ေပးခ့ဲသည္။ SEZ စက္ရံုမ်ားတြင္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈစံႏႈန္းမ်ား က်င့္သုံးေႀကာင္း အေထာက္အထား အလြန္နည္းပါးသည္။ အလုပ္ 
သမားမ်ားသည္ မိမိတို့၏ ကြ်မ္းက်င္မွူအရည္ေသြးကုိ ယုံျကည္မွူရိွေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ 
ကၽြမ္းက်င္မႈအား အသိအမွတ္္ျပဳျခင္းမခံရ၊ ရာထူးတုိးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လစာတုိးျခင္း 
အတြက္လည္း အက်ိဳးမျပဳဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ရာထူးတုိးျမွင့္ျခင္း 
ခံရေသာ အလုပ္သမားမ်ားရိွေသာ္လည္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အေရ 
အတြက္ႏွင့္ အလုပ္တစ္ခုတြင ္အဆင့္ရာထူးတုိးေပးျခင္းသည္ ဆက္စပ္မႈမရိွေပ။ ထ့ုိျပင္ 
ရာထူးတုိးျမွင့္ခံရျခင္းနွင့္ လက္ရွိလုပ္ခလစာသည္လည္း ဆက္စပ္မုွမ၇ွိေပ။  

သုေတသနေတြ႔ရိွခ်က္အရ အလုပ္သမားမ်ား မိမိအလုပ္မွရေသာ ၀င္ေငြတိုးလာရန္ 
နည္းလမ္းမ်ားမွာ အခ်ိန္ပိုနာရီ ပုိမ်ားမ်ားလုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ေနာက္ထပ္တစ္ခု 
ေျပာင္းျခင္းနည္းလမ္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္။  

ေျဖႀကားသူ အမ်ားစုသည္ မိမိတို႕၏ စိတ္၀င္စားမႈ သုိ႔မဟုတ္ အခ်ဳပ္အလုပ္တြင္ 
ယခင္အေတြ႔ အႀကံဳရွိျခင္းေႀကာင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျပီး အလုပ္ခြင္၌ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားစြာ တုိးတက္လာေသာ္လည္း 
လုံေလာက္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ အသက္ေမြးပညာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အလြန္နည္းပါးေနပါသည္။ 

  

          SEZ မ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအား အေထာက္အပ့ံမ်ား ေပးျခင္း 
      
 
  

အမ်ိဳးသမီး အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံအလုပ္သမား အမ်ားစုသည္ မ်ိဳးပြါး 
ႏုိင္ေသာ အသက္အရြယ္ ျဖစ္ႀကေသာ္လည္း ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္အရ 
SEZ မ်ားတြင္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာပံံပုိးမႈ မရိွေပ။ မ်ားျပား 
ေသာလုပ္သားမ်ား စြမ္းေဆာင္ရသည့္ မိခင္အခန္းက႑အား ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ အသိအမွတ္မျပဳႀကေပ။ အျကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ေလ့လာခဲ့ေသာ 
ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ တစ္၀က္ခန္႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ 
ကေလးမ်ားကုိ ကုိယ္တိုင္ေစာင့္ေရွာက္ျကည့္ရုွေနရသည္ကို ျကည့္ျခင္း 
အားျဖင့္ မူလေနထုိင္ရာဇာတိတြင္ အျခားအမ်ုိးသမီးမ်ား၏ ကေလးသူ 
ငယ္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းမွာ အဓိကမက်ေျကာင္း ေတြ့ရသည္။ 



အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
 

Tak အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ အျခားနိုင္ငံမ်ားရိွ အထူးးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား 
နွင့္ ႏုွိင္းယွဥ္လ်ွင္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကုိင္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ 
လုပ္ငန္းခြင္အေျခေနႏွင့္ အျခားကူညီပ့ံပုိးမႈမ်ားတြင္ လစ္ဟာလ်က္ရိွသည္။ အထူး 
စီးပြားေရးဇုန္မ်ားမွ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကုိင္မ်ား ျဖစ္လာရန္ 
အခြင့္လမ္းမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးနုိင္မည့္ အလားအလာမ်ားကုိ ေမ်ွာ္လင့္ထားျပီး စီမံ 
ကိန္းေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားတြင္ ၎အလားလာမ်ားကုိ လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖာ္ 
လ်ွက္ရိွေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္ 
ကုိင္ကုိ ျမႇင့္တင္အားေပးေသာ အလုပ္ကုိင္အခြင့္လမ္းမ်ား ပ့ံပုိးေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္ 
သမားမ်ား၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ အျခားအခြင့္ေရးမ်ားကုိ ဦးစားေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ 
ေလ့လာမႈမ်ားမွ ေအာက္ပါ ဦးစားေပး အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာခ့ဲသည္။ 
 

   ထုိင္းႏုိင္ငံအစုိးရအဖြဲ႔သုိ႔အျကံျပဳခ်က္မ်ား  
 
၁။ စက္ရုံမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆုံး လုပ္ခလစာရရိွမႈ၊ လစာျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ လစာ 
ခံစားႏုိင္ေသာခြင့္ရက္မ်ား၊ အခ်ိန္ပုိလုပ္ခလစာႏႈန္းထားမ်ား၊ အစမ္းခန္႔အလုပ္သင္ 
မ်ား၏ လစာနည္းပါမႈ၊ တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္းႏွင့္ 
အလုပ္အာမခံ ကနဦးေပးသြင္းေငြစနစ္ အစရိွသည့္ အလုပ္သမားကိစၥရပ္မ်ား 
အေပၚ အေလးေပးေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ 
အားေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။  

၂။ ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ကုိယ္ပုိင္သမဂၢမ်ား ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အလုပ္ 
သမား ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ေပးရန္။  

၃။  ပုဒ္မ(၆၄)ကုိ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားအရ ျပင္ဆင္ေပးရန္  

(က) အလုပ္သမားအားလုံးအတြက္ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳမိန္႔သက္တမ္းကုိ တုိးျမႇင့္ၾကာ 
ရွည္ေစျခင္းျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ အလုပ္ကုိင္မ်ားရရိွရန္ ခြင့္ျပဳေပးရမည္။  

(ခ) ႏုိင္ငံသားသက္ေသခံစနစ္ထက္ ပုိမုိသက္သာေစရန္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ 
ေလ်ာ့ခ်ေပးရမည္။  

(ဂ) အလုပ္သမားမ်ား၏ မီွခုိသူမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳေပးရမည္။ 

(ဃ) အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္ စာရင္းသြင္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ အလုုပ္ရွင္ႏွင့္ မခ်ိတ္ 
ဆက္ရဘဲ ေဆာင္ရြက္နုိင္ေစရန္ ခြင့္ျပဳေပးရမည္။ 

၄။ အလုပ္သမားမ်ား၏ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ 
ေရွာက္မႈ အကူညီမ်ားေထာက္ပ့ံရန္။  

၅။ ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ ကြၽမ္းက်င္မႈျမႇင့္တင္ေသာ သင္တန္းမ်ား 
ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးရန္။  

၆။ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ အလုပ္သမားဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္ပ့ံမ်ားႏွင့္ 
အလုပ္သင္တို႔၏ ခံစားခြင္မ်ားကုိ ပုိသိရိွေစရန္ သင္တန္းမ်ား ေထာက္ပ့ံ ေပးရန္။  

၇။ လုပ္ငန္းခြင္ပတ္ဝန္းက်င္ လုံၿခံဳမႈႏွင့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈကုိ ေသခ်ာေစရန္ 
အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား၊ သုံးစြဲသူႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႔စည္းမ်ားပါဝင္ေသာ လူမႈေရး 
စကားဝုိင္းမ်ားကုိ ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ျမႇင့္တင္ရန္။ 
 

       ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရအဖြဲ႔သုိ႔ အျကံျပဳခ်က္မ်ား 
 

၁။ ပုဒ္မ(၆၄)အရ နယ္စပ္ျဖတ္သန္းေရး လက္မွတ္တြင္ အက်ံဳးဝင္ေစရန္ 
"ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္ေၾကာင္း အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ရိွရမည္"ဟူေသာ အခ်က္ကုိ 
ဖယ္ရွားေပးရန္။  
၂။ ျမန္မာအလုပ္သမားေရးရာ သံအမတ္မ်ား၏ တက္ႂကြစြာ ပူေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္မႈမ်ားမွတဆင့္ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္အေျခေနမ်ားကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈမ်ား ပုိမုိအားေကာင္းလာေစရန္။  
၃။ အလုပ္သမားေရးရာ အရာရိွမ်ားထံသုိ႔ တုိင္ၾကားလာေသာ အလုပ္သမား 
မ်ားကုိ အျပည့္အဝ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးရန္။  

 

 

   အလုပ္ရွင္မ်ားသုိ႔အျကံျပဳခ်က္မ်ား 
 

၁။ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာေပးေခ်မႈ၊ အခ်ိန္ပုိလုပ္ခလစာႏႈန္းထားမ်ား၊ လစာ 
ခံစားႏုိင္ေသာခြင့္ရက္မ်ားႏွင့္ အစမ္းခန္႔အလုပ္သင္မ်ား၏ လုပ္ခလစာ အစရိွသည့္ 
တ့ုိတြင္ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာရန္။ လစာျဖတ္ေတာက္ 
ျခင္းစနစ္ မက်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ အလုပ္အာမခံ ကနဦးေပးသြင္းေငြစနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္း 
ေျကာင္း ေသခ်ာေစရန္။  
၂။ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္မိတၱဴႏွင့္ ေနထုိင္စာခြင့္ စာရင္းသြင္းထား 
ေသာ သက္ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမူရင္းႏွင့္ မိတၱဴမ်ားကုိ အလုပ္သမားမ်ား၏ 
လက္ဝယ္တြင္ ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္။ ၎သည္ ဥပေဒအရ လုိအပ္ခ်က္ 
တခု ျဖစ္သည္။  
၃။ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ပ့ံပုိးရန္။  
၄။ အလုပ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေကာ္မတီ (Worker's Welfare 
Committee)မ်ား၏ အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမားၾကား ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီ 
စဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားက့ဲသုိ႔ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ ကူညီပ့ံပုိးေပးရန္။  
၅။ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေပးရန္ႏွင့္ အေတြ႕ႀကံဳႏွင့္ 
ကြၽမ္းက်င္မႈ တုိးတက္လာမႈေပၚမူတည္ၿပီး လုပ္ခလစာႏွင့္ ရာထူးတုိးျမႇင့္ေပးေရး 
အခြင့္လမ္းမ်ား တိိက်စြာ စီစဥ္ထားရန္။ သင္တန္းကုန္က်စရိတ္အတြက္ အခြန္ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ အစီစဥ္မ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသုံးခ်သင့္ပါသည္။  
၆။ စက္ရုံတြင္း ကုိယ္ပုိင္စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္ ယနၷရားတစ္ခု တည္ေထာင္ 
ရန္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ 
ငန္းခြင္အေျခေနႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ သက္ဆုိင္ 
ရာ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကုိ အမ်ားနည္းတူ လုိက္နာမုွ မရိွေၾကာင္း သတိျပဳ 
မိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ တုိင္ျကားခ်က္အမ်ားျပားကုိ 
စုစည္းရန္ႏွင့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္မွာ လုိအပ္ခ်က္တခုျဖစ္ပါသည္။ 
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