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အတသါပ ြႏွါပ အျဳါပဘပပြႏွ
ႏွစပ သ္စလာသ တသါပြ္န
္နပ႔င္ ့ ္ေလ့အလသ ပဳလမ့ မခ့ အ့ ္ေျဖေပ့ ပ္
ပ္သါပ ဳ လညပ။ြုရြ၀ သ္ႏွစပြး လပသါပလမွြုရ
ုရြ၂ သ္ႏွစပြ္ေဖ္ေဖပရ   လအင္ ပြအင္   ္ေတသ႔့ေ
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္ျဳ်ျ္ါပ ြျဖါပ လညပ ္ေပ့ါပ ၊ြဘ့လ့ ပဳ့ေပ
့ေပသါပ ့စ့္ေဳမခ့ ပပသြျဳနပလညပလာသ လ ပဳျ္ါပ
ါပ ျဖါပ လညပ ္ေပ့ါပ ြမဲ္ေ္ ါပြSEZ 
အတသါပ အင္ ညပ္ခ် ပဳစပပ ာသ ွပြအမခပ် လမ  ္ေ  ႊ
 ႊ္ေျဳ့ါပ လသ ပဳလ့ မခ့ အတသပပြလါ
လါပ ္ေလခ့ပ္ေပ့ါပ မသနပ္ေလ့အလသ ပဳြအပ
အပပသါပြ
  ွပ နပအတသပပအင္   ဂ သစပသပပ နပလပသအ ပဳလညပ ြအ
အငပပအ္ေေပ့ါပ အ ့္ေ္ ါပ စ၇၀၀ ပြ္ေလ သ္ြင္ သ
င္ သပပ္ေဳပြလ့ဳ လညပ။ြည္။ပ႑မခ့ မွ့ြအ
အလသ ပဳလသ ပဳပပသါပ လညပ ဳတပရနပ ပခါပအ္ေျ္အ
္အ္ေန၊ြအလသ ပဳလမ့ ြအစညပ အ ာသ ြဖသ
ဖသဲ႔စညပ ျ္ါပ ၊ြပံရသည့္
ပံရသည့္သမပ ပခါပမႈတသပ တပပလ့ျ္ါပ ႏွါပ အလ
အလပအမွတပျဳ် ာ္ ျ္ါပ ြႏွ
ႏွါပ ြ္ေစ့ါပ ္ေ ွ့ပပမႈလသ ပဳါနပ ြတပသ႔ျဖစပ
စပလညပ။ြ
ည္။အ္ေေပ့ါပ အ ့မခ့ ပပသ္ေလ လ့လာသ လ ပဳ
ပဳ ့တသါပြ
အလသ ပဳလမ့ မခ့ ၏္ေ  ႊ္ေျဳ့ါပ လသ့ လ့မႈအ္ေ
အ္ေဳပSEZ ဖသာ႔ျဖပ် တပသ တပပမႈ၏ြ
လပပ္ေ ့ပပမႈပပသလညပ ြမ  ္ေမ့ါပ င္ ပသ ျဳင္ ့
င္ ့ ဳ လညပ။. 

Migrant garment factory workers in 
the Mekong Region 

JOBS IN SEZS: 



 

SEZ မမသမ်ွားႏငု္ ့အလပုမသမမမသမား  ေားႊ႕လသငမုပာသမ့သႊ႕ ငမု 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZ မမသမတာင ု့အလု့ အလု္ကအငု ပညု္ု ားႊ႕  ားခအေန 
 

 

ဤပအားတပခအေန  ရ 
SEZရ ား့မ အတာငု ့အလု့အလု္ကအငု ပညု္ ားႊ႕  ားခအေန်ွားႏင္ုလတုပ္ုႊ႕လ္မရ ္္္
္္မမသမားပသရ ္ာသႊ႕ သမမးမမသမ ွကား္္သငုမားတာ္ ွက လရပညုပရ သ်ားႏာခုအေနလငု်ွားႏင္ုရ Manhattan 
SEZ တာငုရ ့အလု သမ ရ ်ွားႏင္ု ႊ႕ သမ လကအငု ာင္ုရ မမ
မမသမ္ကအရ  မမသမ သမႊ႕သင္ု လားပ်ွားႏင္ု ည္ရ ားလမီ ေသမားပသု့ညုမရ ပ့္လရရ SEZ တာငုရ 
  မက်ိဳေားႊ႕သ္္သမပသမမသမ္ရ  
 ့အလုပမသမ  ာင္ု ား မးကအငု သရ ႊ႕လပခအေနသမမသမ ွကား္္သငုမရ တင
တငုႊ႕လလရပညုပရ  လမသ-ရ  ့အလု ခ္ုအေနပညု္စသ မ်ိဳလုရ မကတတၱမ  ွကႊ႕ ငုမ ရ ့စ
့စသမႊ႕သတုဘဲ ာင္ုယသ်ားႏကအငုပညု္ ညစသမမး္ကအမ  ွကႊ႕ ငုမတကအ္ႊ႕သစုပညုပရ Tak SEZ 
တာငုမသ္သမရ ယ ငုရ SEZ  ႊ႕သစုမပတုမွတု ငု္ရ 
့ညအႊ႕ ည်ိဳစကတု မ ႊ႕ ငုမမ ွကားပသ ့အလု ္ကအငု စ္ စ ုမမသမရ ်ွားႏ
်ွားႏင္ု  ာင္ု ား မရ  မက်ိဳမားသရ္ုမးရ မမ
မမသမရ ပညုရ လညအမွခုအေနႊ႕သစုားလ္ားခအေန္မႊ႕သစုႊ႕လ္မရ ယ 
ယ အားႊ႕သ္္သမပသ မမသမစအပညုရ ့အ
့အလု သမ ်ွားႏင္ုရ  ့အလု့အလု္ကအငု ပညု္ရ  ား
 ားႊ႕  ားခအေနမွသရ  
 ့အလုပမသမ လားပ မက်ိဳမားသရ္ုမးမမသမ ွကားခအေနား္္သငုမားႊ႕သ္္သမလရပညုပရ ပအ
ပအားတပခအေန  ရ  
 မမက်ိဳမပသမရ စည်ားႏးခုအေနမမမသမားလ္မသတညုပညု္ရ  ့
 ့အလု့အလု္ကအငု ပညု္ ားႊ႕  ားခအေနမမသမရ ္ာႊဲ႕လသမႊ႕ သမခအေနသမမးပညုရ တစု
စုစကတုတစုလကအငုမရ  သမႊ႕သင္ုရ  စကအမ ်ွားႏင္ုရ SEZ စ္မည ခ္ုအေန ာပဲသမမသမ္ရ ၎တကအ္၏ရ 
 ့အလုပမသမ ငု သမစအ္ကအရ မညု္ဲ္ပကအ္ရ 
တခုအေနဘကအမီ ေသမႊ႕လ္မရ ားစမမ္ာ္ုပာငုမပခအေနညုမရ းက
းကအပညု္ ားႊ႕  ားခအေနားလ္မသတညုပညုပရ  လမသရ ္ား
္ားမၻသပ္ယသမရ ္ဲ္ပကအ္ရ  ့အလုပမသမရ 
စည်ားႏးခုအေနမရ ်ွားႏင္ု္ကအ္ုည္ရ  ခုအေန့ကအ့သမားပသ်ားႏကအငုငညႊ႕ သမလယုယသပသမမသမရ  တာ္ု
္ုရ ႊ႕လယအတုား္သငုမ ႊ႕သစုီ ေသမ ွက ခုအေနရ  ညု ာယုပ့သမရ ပကအ္မုအတုရ ီ ေက
ီ ေကအငုမ်ားႏကအငုငည္ဲ္ပကအ္ရ  ခအေနကမ္ုးညအမ ့အလုပမသမ္အခုအေန္မစသ ကတု္ကအရ ့ကအ မငုပညု္ 
့အလုငခုအေနမ ွငုမမသမရ ား္မခအေနလုားစမညု္ရ “စာခ္ုအေနလစုရ ၍ ားပသ”ရ 
 ့အလုပမသမမမသမ ႊ႕သစုပတုမွတုမညု့သမပ 

SEZ မမသမပကအ္ားငာ  ငုမ ်္ွားႏမမမသမား  ္ားႊ႕လသငုမႊ႕ ငုမပညုရ  ့
 ့အလုပမသမား  ေားႊ႕လသငုမပာသမ့သမးလညအစညမမသမ္ကအရ ားႊ႕လသငုမ့ဲရ ့သ
့သားစပညုပရ သ်ားႏာခုအေနလငုရ SEZ 
ပညု ဓက္ႊ႕မက်ိဳ္ႊ႕လ  မ္ု  မသားခအေန သ်ွားႏင္ုခ္အေနမ္လုစာသတညု ွကႊ႕ ငုမား္္
္္သင္ုရ ား္မမ့္ု-
ႊ႕မက်ိဳေႊ႕လပာသမ့သ့းလု ွသမမးရ လညအစည ပစုမမသမ္ကအရ သခုအေနတ္မားလမားခအေနလရပညုပရ ီ ေက
ီ ေကအခအေနညုမတသစာသရ ပ့္လရရ SEZ ပညုရ  ခ္အေနမ ခအေနသမ ွကရ ႊ႕မက်ိဳ္ခအေနယုမမသမမွရ  
 ့အလုပမသမားစမမ္ာ္ုရ တ
တစုားႊ႕သမားႊ႕သမားလမသ္ုးညအမ့သႊ႕ ငုမား္္သင္ုရ မမ
မမသမမ္္သ ငုရ 
ႊ႕မခုအေနမသ်ားႏကအငုငညား္မမ့္ုားပပမမသမမွႊ႕လညုတာငုမား  ေားႊ႕လသငုမ ့အလု
လုပမသမမမသမ ားလ္မ္ွ ကအမးရ လကအမကအရ တကအမႊ႕မင္ု့သမညုရ ုအ
ုအရ ားမွမသု့င္ုီ ေသမပညုပရ ႊ႕မခုအေနမသ စကအမ ပညု့ညုမရ SEZ 
 ွက ့အလု ္ကအငုမမသမပညုရ 
ခအေနယုစလုႊ႕သတုား္မသုရ ား  ေားႊ႕လသငုမရ ့အလုပသမမမသမရ ႊ႕လ
ႊ႕လခုအေန့သားစမညု္မ္ု့ညအမမမသမရ ႊ႕သစု့ကမ္ုမညုုအားႊ႕လသးကအီ ေသမလရပညုပရ ပက
ပကအ္ားပသုရ ဤ ညုမွခုအေနမ မ္ုပညုရ  ား
 ား္သငု ီ ေညုမားလ္ားပမပညု္အကားတာ္ ပညုပရ ္ားမၻသပ္ယသမရ -
ဗ္ယ္ုခအေနခုအေနရ ခအေနယုစလုတာငုတညု ွကားပသရ Manhattan SEZ ပညုရ 
ႊ႕လညုလပကအ္ား  ေားႊ႕လသငုမပာသမ့သႊ႕ ငုမား့ွမသ္ခအေနညုမႊ႕လ္မရ ား္
ား္မမ့္ုားပပ  မငုမ မငုမရ ား  ေားႊ႕လသငုမပာသမ့သမးလညအစညရ  ပစုရ မမ
မမသမရ ႊ႕သစုားလ္ားစ ခုအေန ညု ာယု မ္ုႊ႕သင္ုရ ားပ
ားပပ ညႊ႕လညုပသမမသမ တာ္ုရ  ့အလု ္ကအငု  ာင္ု ့မုမမမသမရ သခုအေနတ္မီ ေသမ
သမလရပညုပရ ီ ေကအငုမ်ားႏကအငုငည၏ရ Tak SEZ ပညုႊ႕မခုအေနမသ်ားႏကအငုငည၏ခအေနယုစလုႊ႕မက်ိဳေရ ႊ႕မ
ႊ႕မလတ္ရ  ခ္အေနမတာငု ွကႊ႕လ္မရ တစုစကတုတစုားပပရ  သ
 သမႊ႕သင္ုရ ့္ု ွကားစမမပ္ုပသားခအေနားပသား  ေရ ားႊ႕လသငုမ ့အလုပမသ
မသမရ  ရ 
်ွားႏင္ုား  ေားႊ႕လသငုမပာသမ့သမးရ ္ခ္ုအေနပတု မ္ု ွကရ ားပသား  ေားႊ႕လသငုမ့အလု
လုပသမမမသမရ  ားလ္  ာင္ု ား မယသ်ားႏကးငု ခုအေနရ တည
တညုားီ ေသငုီ ေသမႊ႕ ငုမႊ႕သစုပညုပရ ဤ္
ဤ္ဲ္ပကအ္ရ ႊ႕လ်ိဳ့အလု်ားႏကးငုႊ႕ ငုမမွသရ ယသ
ယသယ္ား  ေားႊ႕လသငုမ့အလုပသမမမသမ သမရ  ့
 ့အလု ခ္ုအေနႊ႕ ငုမ်ွားႏင္ုရ ၎တကအ္၏ပာသမ့သ့းလု ွသမမးရ ္ကအား ာမ မယုီ ေသမပညု္ရ SEZရ 
ႊ႕လညုခအေနယုမမသမတာငုရ ပသ္ခ္ုအေနပတုီ ေသမႊ႕ ငုမတကအ္က သမရ  ာင္ုႊ႕လ်ိဳီ ေသမားပသ
ပသမသလရပမမသမရ ား္္သင္ုႊ႕သစုပညုပ 



 

 SEZ မမသမတာငု ့အလပုမသမရ  စညမု  ညအမရ သာဲ္စညုမႊ႕ ငုမ 
 

SEZ မမသမ သမ့ညအမတာငုရ  ့အလုပမသမမမသမရ ့ာတု့လုစာသ ပငုမ သာဲ္သာဲ္စညုမႊ႕ ငုမးကအငု သ  ာင္ု ား မရ ်ွားႏင္ုရ  ့အလုပမသမပမလုမမသမရ သာဲ္စညုမ့းလု ွသမ ာင္ုရ   ွက ခုအေန တာ္ုုရ တင
တငုမ္္လုားပသရ စညုမမမ ုမ္ခုအေနရ ္ပတု မ္ုရ မမသမရ  ွကားခအေနား္္သငုမရ ားတာ္ ွက ပညုပရ ားပပ သမ့ညအမမွရ ားႊ႕သ္္သမပသမမသမပညုရ စ္
စ္ုမး့အလုငခုအေနမးကအငု သရ  ့အလုပမသမရ စအားလရငုမ့းလု ွသမမးမမသမရ  သမရ သက်ွားႏကလု မ်ိဳလု မယု ည ႊ႕ ငုမရ မမသမ ွကား္္သငုမ်ွားႏင္ုရ  ့အလုပမသမပမလုမမသမသာဲ္စညုမ ခုအေနရ  ္ု ္ု ဲ ဲရ ္္က်ိဳမစသမားခအေန ား္္သငုမရ တငုႊ႕လပညုပရ SEZရ 
ႊ႕လငုလ ွက ့အလုပမသမပမလုရ  စညုမ  ညအမမမသမ်ွားႏင္ုရ  ့အလုပမသမ  ာင္ု ား မ သာဲ္ စညုမမမသမ့္ညုမရ  ့အလု့အလု္ကအငု ပညု္ ားႊ႕  ားခအေနပက ွက ခုအေန ရ  ့
 ့အလုပမသမရ   ာင္ု ား မရ းကအငု သ  မ္ု ့္ုမမသမားလမွမ ခုအေနရ ်ွားႏ
်ွားႏင္ုရ ႊ႕သစု့သ်ားႏကအငုပညု္  ာင္ု ား မ မက်ိဳမားသရ္ုမးမမသမ တာ္ုရ ္သည္လည္လကအမ ခုအေနရ ပအခုအေန တာငုမ ွက ့အလုပမသမမမသမ်ွားႏင္ုး္ုပာယု ခုအေန  ္ု  ဲ ွကား္္သငုမရ ားသ္ႊ႕လလရပညုပ 

 

  SEZ မမသမတာငု္ ၽာမုမ္မငမုးတအကမတ္ု့သႊ႕ ငုမ်ားႏွင္ု ပက မွတုႊ႕လ်ိဳ ည ႊ႕ ငုမ  
ား့့္သ ္ဲားပသ်ားႏကအငုငည သမ့ညအမတာငု ီ ေညု မ်ိဳလု့အလုပသမမမသမ တာ္ုရ ္ၽာမုမ္မငုမးား့္္မ

္မင္ုား မရ  စ္ စ ုမမသမရ စတ
စတငုားလမားခအေနားပသု့ညုမရ ားႊ႕သ္္သမပသ မမသမလကအငုမ  ွက ္ဲားပသရ ား့
ား့္္မင္ုား မရ မမသမပညုရ မညုပညု္ားခအေန သားပပရ ရရ မး
မးကအရ  ့အလု ာငုား့္္မင္ုမးႊ႕သစုႊ႕လ္မရ  ီ ေညုတစု အ အ မ်ိဳလုခအေနညုမရ ္ကအပသ သ ညအႊ႕လ်ိဳား့္္မင္ုားလမ ္ဲပညုပရ SEZ 
စ္ု ညအမမသမရ တာငု္ၽာမုမ္မငုမးစည်ားႏးခုအေနမမမသမရ ္မင္ုပညအမား္္သငုမရ  ားီ ေသ္ု ီ ေသမ ့ာခုအေနရ ခအေနညုမလရမ
ရမပညုပရ ားႊ႕သ္္သမပသမမသမပညုရ ၎တ
၎တကအ္၏္ၽာမုမ္မငုမး သမ ပက မွတုုႊ႕လ်ိဳႊ႕ ငုမမ ည ရ   သီ ေသမတကအမႊ႕ ငုမရ ပက
ပကအ္မုအတု့စသတကအမႊ႕ ငုမရ  တာ္ု့ညုမရ  ္မက်ိဳမမႊ႕လ်ိဳုအမွတု မ္ုႊ႕လ်ိဳပညုပရ ား့့္သားပသားပပား
ပား့မ အစ့ညအမတာငုရ  ီ ေညု မ်ိဳလု့အလုငခုအေနမတာငုရ ့အလု ္ဲပညု္်ွားႏစုရ  ား
 ား  တာ္ု်ွားႏင္ုရ  ့အလုတစု အတာငု းင္ု သီ ေသမတကအမားလမႊ႕ ငုမရ ပညုး္ုစလုမးမ ွကားလပရ ပအ
ပအားတပခအေနားတာ္ ွက မ္ုရ   ရ  
 ့အလုပမသမမမသမရ မကမက ့အလုမွ ားပသလငုားငာရ တကအမ့သ ခုအေနခအေနညုမ့မုမမမသမမွသရ   မကခုအေနလကအခအေနသ ္ရ လက
လကအမမသမမမသမ့အလုႊ႕ ငုမရ ပကအ္မုအတုရ  ့အလုားခအေနသ္ုီ ေလုတစု အားႊ႕လသငုမႊ႕ ငုမရ ခအေနညုမ့မုမမမသမပသႊ႕
သႊ႕သစုပညုပရ ားႊ႕သ္္သမပသရ  မမသမစအပညုရ မကမကတကအေ၏ရ စကတုလငုစသမမးရ ပကအ္မုအတုရ   
  မ်ိဳလု ့အလုတာငုယ ငု ားတာ္ ္္ည်ိဳ ွကႊ႕ ငုမရ ား္္သင္ုရ  ီ ေညု မ်ိဳလု့အလုငခုအေနမရ တာငု ့အလု့အလု ခအေန
 ခုအေနား ာမ မယု ္ဲႊ႕လ္မရ  ့အလု ာငုရရ ္ၽာမုမ္မငုမးမမသမစာသတကအမတ္ု့သားပသု့ညုမရ ့ညအား့သ္ုပညု
ညု္ရ ္ၽာမုမ္မငုမး ပက မွတုႊ႕လ်ိဳႊ႕ ငုမရ ်ွားႏင္ုရ  ပ္ုားမာမလညသသာည္ႊ႕သက်ိဳမတကအမတ္ုမးရ  တာ္ုရ   
  ာင္ု ့မုမမမသမရ  ့ာခုအေနရ ခအေနညုမလရမားခအေနလရပညုပ 

 

SEZ မမသမတာင ုားစသငု္ား ွသ္ုမး့ အလုငခုအေနမႊ႕သင္ုလည္လကအမမး 
 

 မမက်ိဳမပမ္မ ီ ေညု မ်ိဳလုစ္ု ညအ ့အလုပမသမရ  
 မမသမစအပညုရ မမက်ိဳမလာရမ်ားႏအကငုားပသရ  ပ္ု  ာယုရ ႊ႕သစု္္ားပသု့ညုမရ ား့့္သားတာ္ ွက မ္ု  ရ SEZ 
မမသမတာငု္ား့မားစသင္ုား ွသ္ုားလမားပသလညညလကအမမးရ မ ွကားလပရ မမသမႊ႕လသမားပသ့အလုပသမမမသမရ စာမုမားးသငု ပညု္ရ မက
မက ငု  ခုအေနမ္ကရ  သမရ ားယဘအယမ သမႊ႕သင္ု ပက မွတုမႊ႕လ်ိဳ္္ားလပရ ႊ႕မခုအေနမသ်ွားႏင္ုရ ္ား
္ားမၻသပ္ယသမရ ၏ရ  မမက်ိဳမပသမ လားပမမသမ  ရ စ္ု ညအ းင္ုရ ားခ္အေန္ား့မီ ေကခုအေနမနသခအေနမမသမရ ီ ေသမ ွက ခုအေနရ ့က
့ကအ လုရ ားပသု့ညုမရ ဤလခုအေနားးသငုမးမမသမပညုရ ယ ငု္တညုမ္မ ွက ္ဲ ရ ပကအ္မုအတုရ မႊ႕လညု္စညအ ္ဲားလပရ ပက
ပကအ္ႊ႕သစု၍ရ ္ား့မရ ားစသင္ုား ွသ္ုမးရ တသလခုအေနမမသမပညုရ  မမက်ိဳမပမ္မ့အလုပသမမမသမ ားလ္ ဓက္ရ ္မ
္မား သ္ုားခအေနပညုပရ ား့့္သ ္ဲားပသရ ႊ႕သစု လုမမသမ၏ရ တစုလ္ု ခ္ုအေနတာငုရ  မမက်ိဳမပမ္မ့အလုပသမမမသမပညုရ မက
မကမကတကအ္၏္ား့မမမသမ္ကအရ ္ကအယုတကအငုားစသင္ုား ွသ္ုရ ္္ညု္ း ္ဲ ႊ႕လ္မရ ္မခုအေနတစုလ္ုတာငုရ  ဓက္ားစသင္ုား ွသ္ုပသရ   
  ခုအေနမ္က သမရ ားႊ႕သ္္သမပသ၏ရ မက
မက ငု္တသလခုအေနယသရ ားးသငု ာ္ုားလမားခအေနပညုပရ ားတာ္ ွက မ္ု  ရ ား ာမ မယုစ သလကအမမသမားပသရ ားပပ ည မမက်ိဳမပမ္မရ မမ
မမသမ်ွားႏင္ုယွ ုလရ္ရ  မမက်ိဳမပမ္မား  ေားႊ႕လသငုမရ ့အလုပသမမမသမ တာ္ုရ ္ား့မားစသင္ုား ွသ္ုမးတသလခုအေနမမသမပညုလကအမကအ္္္မမသမားခအေနပညုပ 



All Photo credit: IDRC/Panos  

အႀကံျပ ဳခကက ခမ်ား 
 
 ဲေဳ ါက္ SEZ  ခမ်ားသညက္ 
သါက့ေေနခမကေကမါက်ား ာငကေသမအန္ပကအကလ္ါကအကာကက္ အဳ
အ ာဳါက့ေအန က်ား ခမ်ားပံ့ေပလ္်ားေပ်ားအလ ါကေသမ္ အနမ်ားအနမလာလအလ ါကေသမကနည
နညက်ား္  စ ံကလငက်ား ေကာေလာလဳခကက ခမ်ားအလ္ အအနမ်ားအနမသညက္ အ
္ အေကမါကအထညက္ 
 ေဖၚအလ ါကေသ်ားေပသ္ သါက့ေေနခမကေကမါက်ား ာငကေသမအန္ပကအကလ္ါက
ါကအမ်ားျ ာါက့ေကါကအမ်ားေပ်ားေသမ္ အန္ပက ခမ်ား္ ဖငကကစ်ားျဳါက်ားကလ္္ ကးညစပံ့ေပလ္်ားလင
လငက္ အာါက့ေ္ အန္ပကသ မ်ားအမ်ားန္ံ်ား ္ အ ာဳါက့ေအေလ်ားအာါက့ေ္ ကလ
ကလ္ယက/ လကကကခငက်ား မျဳါက်ား္ ကလ
ကလ္အဓလကဥစ်ား မ်ားေပ်ားလငကအကာကက္ အ
အအပလ္ါက်ားသညက္ ေန့ေနမဳခကက ာထာကကေပၚနမသညက့ေ္ ဥစ်ား မ်ားေပ်ားေပမ
ပမါကလာကကလငက္ အႀကံျပ ဳခကက ခမ်ား္ ကလ္္ အ
အႀက က်ားဖခဥက်ားေဖၚျပထမ်ားသညကသ္ အႀကံျပ ဳခကက ခမ်ားသညက္ ေယည္ယခ
ယခအမ်ားျဖါက့ေ္  ဲေဳ ါကေ သလာလ္ အလ္ါကါံ ခမ်ား အ လ်္ားလ ခမ်ား္ အျ
အျပါက္ 
ေ သပလ္ါကလမအဖဲာေအ ညက်ား ခမ်ားအာါက့ေ္ အန္ပကလာါကအ ညက်ားအလ္ံ်ား ခမ်ား
မ်ား္ အကာကကျဖ ကသညကသ္ အ စလါကဳံ မ္ အျပညက့ေအ ္ံကာါက္ အလ
အလ္ါကါံက ကဳ္ဳခါက်ားအကာကက္ အႀ
အႀကံျပ ဳခကက ခမ်ားကလ္္ အလ္ါကါံပလ္ါကလမအဳငက်ား ခမ်ားကာါကေကာေလာလ္ အလ္ါကသညကသ 

 
 

မေဲခ ါင္ႏို  ါငါ မ္ငံမ်ား၏ ္ႏို  ါငါ ေငငင ေ  ံအမ္ငံရ  ားသို႔-   ေ သပလ္ါကလမအဖာဲေအ ညက်ား ခမ်ား
 

  

 

၁. ္ႏို  ါငါ ရငငမတငငရတငသ ည မသင   ံ  င္ ငံခု   
  င္ရငံ ငံ   ံေ္ံေခါငံ ငံေေငါငသ ုတငသေ သ င ၍    ုငညငမႈ အတ အညငေ ငါငအရုငအညင္။ 
၂. SEZ မ္ငံအတ     င္ရမငံဥ္ေဒမ္ငံ ု      င္အတါငမ္ငံ    ုငညငမႈ 
 ငံ ေေငါငသ ုတငသေ သ င ၍    ုငညငမႈ အတ အညငေ ငါငအရုငအညင္။ 
၃. ေဒရ   ါငအငအတါငရညငေညေရင  င္ ငံခ္ႏိုႈညငံ ငံု   ေ္ါင ါင ၍ မဲေခ ါင္ႏို  ါငါ မ္ငံငရါင 
္ႏို  ါငါ မ်ား၏  ည မငသ   ံ  င္ ငံခ  ေဖေငရငငမတငငေ ငါငအရုငအညင္။ 
၄.    ေခ ခေ ငငခ္အေရင   င္္ငငပညငံု္ါင  ္ မတညငအတ ေေအညင    င္အတါင၊    င္ရမငံမ္ငံ၊ 
ပယငယူရူမ္ငံ ္ႏိုတါငသ SEZ ေီမ ခညငားသို႔ခရဲရူမ္ငံ  ငရုင 
 ူမႈ   ါငအင ေ္ညင  တညငေ ရံေ္ႏိုရံေခါငံ ခရါငသ  မငံမ္ငံု   ေမတါငသငါင ငံေ္ံ၍ 
ေတငံမ္ဥငံရငငမတငငအညင္။ 
၅. ASEAN Common Competency Programme ္ႏိုတါငသ Regional Model Competency 
Standards  ငံရ  ံ၍ 
 ခ္ခ င္   င္ုၽရမငံု္ါငမႈ ရ  မတငငေ္ခေ ္ႏိုႈညငံမ္ငံ ငံ ေဒရငေငပတမငံရ  ံေရေဲခါငံု
ံု   ငံေ္ံအညင    င္အတါင ေတငံ အ  ံမ္ငံ္ႏိုတါငသ    င္ရမငံရမဂၢမ္ငံ 
္ႏိုတါငသညီံု င္ေရင္ူံေ္ ါငံေ ငါငအရုငအညင္။    င္ရမငံမ်ား၏ ုၽရမငံု္ါငေရငေရမငံေ ငါငမႈ 
္ႏိုတါငသ ေငရားသို႔  ု ခ ေ္ဳ ေေခေ္ခေ္ီံ  ီေ ္ငငေရင  င္ ငံခင  ံေ္ံေခါငံ 
 ေ သ   ငံေမတါငသငါင ငံေ္ံအညင္။ 
၆.  မ္ ခံရမီံ္ႏိုတါငသေအ ေေေ္ငါငံ  င္ရငံမ္ငံု  ဦံငတငခ္ုင ငံ 
၍  တငခ္ခ င္ေုငအ     င္ရမငံမ္ငံ ငရုင ုၽရမငံု္ါငမႈေ သု္ါငသေအံ 
ု  ေီေဥင ငံေ္ံအညင္။ ေ သု္ါငသေအံရတင  ဓ ု ေေခခ ုၽရမငံု္ါငမႈမ္ငံ  ငရုင ေဖေငေ္ီံ 
   င္ခရါင၌  ုငရရယငေေ္င   ေခါငံ၊  ဖရဲားသို႔   ုင္ူံေ္ ါငံေ ငါငအရုငေခါငံ၊  ရုငေမရံ္တင 
ုၽရမငံု္ါငမႈ၊ တတ ္ႏို ႈါငံေ ရံေ္ႏိုရံေခါငံ၊ ေ္ရညငေေဖအတါငံေခါငံ၊    င္္မငဏ ေီမ ခညငားသို႔ခရေဲခါငံ၊ 
 ေ္ႏိုတငုင အတုငေ္ံေခါငံ ငံ အါင   ါင ေေဖအတါငံေခါငံ၊   င္ါညငံ   ါငအငု္ညငံမငေအံ္ႏိုတါငသ 
   ေခ ခေအံ  ေ သ  မ္ငံ၊    င္ရမငံ္ႏိုတါငသ  ူားသို႔ ခရါငသ ေအံ၊ ု္ငံ/မ ငညငံငူတီမတ္မႈ ္ႏိုတါငသ 
မ မ ု  ယငု  ယ   ုတငမႈငတငေ ငုငေခါငံ င  ားသို႔္ ပါငရတင္။ 
၇.    င္ရမငံမ္ငံမ်ား၏ုၽရမငံု္ါငမႈ ရေင    င္ခ္ုငမ္ငံု  ေဖဳ  ငငေ္ီံ 
       င္ခ္ုငမ္ငံေဖတငသ တငံအညင ေရမငံအတငေမတါငသငါငေအံ ေီ ေဥငမ္ငံေငါငေ ငါငအရုငအညင္။ 
  ူံရေဖါငသ   တငခ္ခ င္  င္ါညငံု   ရုငေအငုငမႈ အတ  ငမတငသ 
 ညငဂငငညတငံ္တငင  ံငုငမႈမ္ငံု   ေ ငုငအႈေ္ီံ    င္ရမငံ ငရုင    င္ ု  ါင 
 ခရါငသ  မငံ  ္ မ  ေုငါငံ ငေေအညင ေဖေငရတင္။ 
၈.   င္ခရါင္ႏိုတါင သ   င္ရမငံမ္ငံေည   ါငအငပညငံု္ါငငရါင ေညားသို႔ုေ ံ  ညငံ ငညမ္ငံ 
ံ ငံအတ ေခါငံု    ငံေ္ံုူတီအညင္။  မ္ ခံရမီံမ္ငံမ မ င  ားသို႔မ်ား၏ ခညငံုက္ႏိုတါငသ 
ငငပညငမ္ငံ  ေအငုငေရငေီမ ေ ငါငအရုင္ႏို ႈါငအညင ုေ ံေေငါငသေအတငုငမႈေဖါငသ  ္သ  ္ ံုူတီေခါငံ 
ရတင ေအံ ုီံေ ုငါငံ  ေမါငဖရါငသ ရ ္တငေ္ံအညင္။ 

၁.္ SEZ  ခမ်ားလာလအန္ပကလာါက ခမ်ား ္ 
အန္ပကသ မ်ားအ ာဳါက့ေအေလ်ားပလ္ါကလမ္  ာ က်ားေပမါက  ကလ္ေ မါက့ေႀကညက့ေေန့ေနမျပစ်ား္ အန္ပကလာ
လာါက ခမ်ားကလ္္ အ ခလ ်ားသမ်ားအာါက့ေအျပညကျပညကပလ္ါကလမ္ အန
အန္ပကသ မ်ား ံအ ငက်ား ခမ်ားအာါက့ေအညစ္ နလ္ကကငမေ လငက္ ဖလအမ်ားေပ်ားလငကသ္  
၂.္ အ လ္်ားလ ခမ်ားအာါက့ေငစ်ားကပက ာမပး်ားေပ ါက်ားန္ပကကလ္ါက္ ု္ ASEAN Common Competency 
Programme္ အာါက့ေ္ Regional Model Competency Standards 
 ခမ်ားသံ္်ားျပစ်ား္ ေ သက ကသာ က်ား္ အထညကဳခ ပကက်ာ က်ားကခါက  ္ အသလအ ာကကျပ  ံအ ငက်ား ခမ်ား္ သံ
သံ္်ား ာျဲဳါက်ားအမ်ား္ အမ်ားေပ်ားျ ာါက့ေကါကလငကသ္ အန္ပကသ မ်ား ္ က်
က်ာ က်ားကခါက ာမ ာ က်ားေပမါက  ္ အာါက့ေအေကာေအႀကံ အေပၚ္ အေျဳျပ ျပစ်ား္ ပစ
ပစေနခမကေသမန္ပကအမ်ားဳကလ္်ားေပ်ားျဳါက်ား္ အေန့ေအထအမ်ားျ ာါက့ေကါကအမ်ားေပ်ားလငကသ 
၃.အ လ္်ားလ ခမ်ားအာါက့ေငစ်ားကပက ာမပး်ားေပ ါက်ားန္ပကကလ္ါက္ ု္ အန္ပကသ မ်ား ခမ်ား က်ာ က်ားကခါက  အသ
အသ က္ နလ္အပကဳခကက ခမ်ားကလ္္ 
ေဖၚထ္ကကျပစ်ား္ ထလ္နလ္အပကဳခကက ခမ်ားျဖညက့ေပညက်ားလငက္ အ ခလ ်ားသ စ်ားေလ မေျပမါက်ားန္ပကသမ်ား ခမ်ား
မ်ားကလ္ဥစ်ားကညကဳခကကထမ်ား္ ု္  ာ က်ားလညကျ ာါက့ေကါကေလ်ားအ စအ ဥက ခမ်ားေပမါကလာကကလငကသ 
 
 
 
          အန္ပကလာါကအ ညက်ားအလံ္်ား ခမ်ားသလ္ေ 

 

၁.္ အန္ပကလာါက ခမ်ား 
ဥပေ ပလ္ါကလမ ံဳခလငက ံည ငက်ား ခမ်ားအာါက့ေအညစနလ္ကကငမ  ကလ္ေ မါက့ေႀကညက့ေေန့ေနမလငက္ န္
န္ပကါငက်ားအမ်ား္ ကလ္ယကကလ္ါကထလငက်ားဳခ ပက  အကာကက္ ငညက်ား င ကက ကဳ္ကညကေထမါကလငကသ္ အန္ပကလာါက ခမ်ားသ
်ားသညက္ ဥပေ နလ္ကကငမ  အကာကက္ အဳခါက်ားဳခါက်ားအျပငကအနာငကကမသငကဳံ  ကလ္ စ ဥကလငက္ နလ
နလ္အပကေငပ သညကသ 
၂.္ အ လ္်ားလ ခမ်ားအာါက့ေငစ်ားကပက ာမပး်ားေပ ါက်ားန္ပကကလ္ါက္ ုအထညကဳခ ပက ကကလ္ံန္ပကသမ်ား ခမ်ားအကာကက္ က်
က်ာ က်ားကခါက   ံအ ငက်ား ခမ်ား္ အာ
အာါက့ေ္ အန္ပကသ မ်ား ခမ်ား အလညကအဳခါက်ားကလ္ကလမ်ားသါကအသလအ ာကကျပ ျပစ်ား္ ပစ
ပစေနခမကသညက့ေန မေပ်ားအလ ါကသညက့ေ္ အသ
အသကကေ ာ်ားအန္ပကအကလ္ါကကလ္်ားကကကေႀကမါက်ား္ အ ာဳါက့ေအန က်ား ခမ်ားကလ္္ ဖငကကစ်ားေပ်ားလငကသ 
၃.္ အ လ္်ားလ ခမ်ားအာါက့ေငစ်ားကပက ာမပး်ားေပ ါက်ားန္ပကကလ္ါကု္ အန္ပကသ မ်ား ခမ်ားအကာကက္ အဓ
အဓလကအေျဳဳံက်ာ က်ားကခါက  ္ ေန့ေကခါက့ေေလ်ား္ အ စအ ဥက ခမ်ားေပမါကလာကကျပစ်ား္ က်
က်ာ က်ားကခါက  အသ ကေန့ေကခါက့ေေလ်ားအ ာဳါက့ေအန က္ ခမ်ားကလ္္ နညက်ား္ အန္ပကဳခလငကကာါက စ ဥကေပ်ားလငကသ 

၄.္ အန္ပက ာဳါက ခမ်ားကာါက္ နညကပကကန ပကလာမ်ားအလ ါကေသမ္ ေငေကေန်ားထလငက်ား မင ခမ်ား္ ကည
ကညကေထမါကု္ ေလလာညကအကာကကထလငက်ားသလ က်ားထမ်ားလငကသ 

 
 


