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KI Key Informant (အဓိကသတင္းေပးသူ)

KII Key informant Interview (အဓိကသတင္းေပးသူ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ)

(ဃ)

၁။ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာႏွင့္ယွဥ္ေသာ မိတ္ဆက္နိဒါန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ကေလးလုပ္သားဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (NAP) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈကို 
ပံ့ပိုးကူညီသြားရန္ရည္႐ြယ္ၿပီး ILO ၏ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္ (MyPEC) က ဤ 
ေလ့လာမႈကိုျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ NAP ကို အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး 
ဌာန (MOLIP) ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ကေလးလုပ္သားဆိုင္ရာနည္းပညာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (TWG-CL) ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
ေအာက္တြင္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာတို႔က ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့သည္။ NAP ႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲခ်မွတ္မႈကို ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ 
သည့္ ILO သည္ NAP အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုလည္း MyPEC စီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ 
ျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီသြားရန္ ဦးတည္ရည္႐ြယ္သည္။

လူငယ္မ်ားအား စီးပြားေရးဆိုင္ရာစြမ္းအားျမႇင့္တင္ျခင္း (YEE) သည္  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ကေလးလုပ္သား ပေပ်ာက္ေရးဆီ 
သို႔ ဦးတည္ေသာ အဓိကက်သည့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ပထမဆံုးအေနႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ 
အလုပ္အကိုင္ (decent work) သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္အကိုင္ (self-employment) အတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည့္ 
အလားအလာမ်ားက ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈမွတစ္ဆင့္ ဝင္ေငြပိုမိုရရွိေရးဟူေသာ ေရတိုရည္မွန္းခ်က္ 
ထက္ ပညာေရးေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္ကို ပိုမိုျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္လာေအာင္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ားကို 
လႈံ႔ေဆာ္အားေပးႏိုင္မည့္ အေျခခံပင္မအေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားရွားပါးသည့္ 
အျပင္ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္ကုိျဖည့္ဆည္း ေဆာင္႐ြက္မႈဟူသည္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းစြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္မႈမ်ားဟူ၍ အဓိပၸာယ္ 
သက္ေရာက္ႏိုင္သည့္အေနအထားတြင္ပင္ လႈံ႕ေဆာ္အားေပးႏိုင္ျခင္းကိုဆိုလို၏။ ပညာေရး၏အဆံုးတြင္ စီးပြားေရး 
ဆိုင္ရာစြမ္းအားျမႇင့္တင္မႈ (YEE) / သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကိုင္ ရရွိႏိုင္မည့္အလားအလာမ်ားက ေမွးမွိန္ 
ေနသည္ဆိုလွ်င္ ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ေစာလ်င္စြာထြက္ခြာၿပီး ကေလးလုပ္သားထုအတြင္းသို႔ 
ဝင္ေရာက္သြားရႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားသည္။1

ဒုတိယအေနႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာစြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရးပံ့ပိုးကူညီမႈသည္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာအလုပ္ သို႔မဟုတ္ အျခား 
ေသာ အဆိုး႐ြားဆံုးကေလးလုပ္သားပံုစံမ်ား (WFCL) တြင္ ေတြ႔ျမင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ လူငယ္မ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီေပး 
ႏိုင္မည့္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခရွိေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာစီးပြားေရးဆိုင္ရာစြမ္း
အားျမႇင့္တင္မႈသည္ ပံုစံမ်ားစြာရွိႏုိင္သည့္အျပင္ တရားဝင္ပညာေရးစနစ္သို႔ျပန္သြားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ (သို႔မဟုတ္ စိတ္ 
ဆႏၵမရွိေသာ) ကေလးႀကီးမ်ား/လူငယ္မ်ားအတြက္  အလြန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 

အဆိုပါအေျခအေနေအာက္တြင္ ဤေလ့လာမႈ၏အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ေဘးအႏၲရာယ္ 
ေအာက္မွလူငယ္မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းမႈကို ျမႇင့္တင္သြားရန္ျဖစ္သည္။ တိတိက်က်ဆိုရ 
လွ်င္ ဤေလ့လာမႈသည္။

• ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခေဘးအႏၲရာယ္ေအာက္မွ မိသားစုမ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေရးစနစ္မ်ားတြင္ အထူးျပဳေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ေန 
ေသာအစီအစဥ္မ်ား (programmes) ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူမ်ားကို ေျမပံုေရးဆြဲေဖာ္ျပသည္။ 

• ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူငယ္မ်ား၏အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္က႑မ်ားအတြက္ လက္ရွိလိုအပ္ေန 
ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္သည္။ 

• ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ေဘးအႏၲရာယ္ေအာက္မွလူငယ္မ်ားအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာသံုးသပ္သည္။ 

1 Thompson Reuters (2015) ကေလးလုပ္သားအဆံုးသတ္ရန္လိုအပ္ေသာ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာပညာေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္သင့္ေလ်ာ္ 
ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္ တြန္းအားေပးျခင္း (Push for quality education, decent jobs needed to end child labour) https://
www.reuters.com/article/us-rights-youth-labour/push-for-quality-education-decent-jobs-needed-to-end-child-labor-idUSKB-
N0OQ0K920150610
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အႏၲရာယ္မ်ားေသာအလုပ္ (သို႔မဟုတ္ အျခား WFCL) တြင္ေလွာင္ပိတ္မိေနသည့္လူငယ္မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 
စြမ္းအားျမႇင့္တင္မႈသည္ ပံုစံမ်ားစြာျဖင့္ျဖစ္တည္ႏိုင္ၿပီး နယ္ေျမေဒသတြင္းမွ အလုပ္အကိုင္ေဈးကြက္အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ 
လူငယ္မ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား၊ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားတို႔ႏွင့္လည္း အမွန္တကယ္ ကိုက္ညီမႈရွိရမည္။ 
အမ်ားအားျဖင့္ အဆိုပါပံ့ပိုးကူညီမႈတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းကို အျခားပံ့ပိုးေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ ဘဝတြက္တာ 
ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္း၊ အေျခခံစာတတ္ေျမာက္မႈ၊ ဂဏန္းသခ်ၤာတတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးစီမံခန္ ့ခြဲမႈသင္တန္း)၊ 
ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈ (ဥပမာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ မ်ဳိးေစ့ေပးအပ္မႈမ်ား) 
သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈ (ဥပမာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးဝန္ေဆာင္မႈ) တို႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ 
ေလ့ရွိသည္။ တိတိက်က် မည္သို႔ေပါင္းစပ္မည္ဟူေသာအခ်က္က ပံ့ပိုးကူညီမႈကို လက္ခံရယူမည့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း
စီအေပၚမူတည္သည္ (အေျခခံသင့္သည္)။ သို႔ျဖစ္ရာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာစြမ္းအား ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ လူငယ္မ်ား 
(အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္) အား အႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္မွ ဖယ္ထုတ္ေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေရးအျပင္ WFCL 
တြင္ ေလွာင္ပိတ္မိေနျခင္း မရွိေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာမဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္ 
ေပသည္။ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရး (အနိမ့္ဆံုးအသက္အ႐ြယ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္ 
လြန္ေသာ္လည္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္အ႐ြယ္) သည္ NAP ပါ ေယဘုယ်မဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ အဓိကက်ေသာပင္မ
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဤေလ့လာမႈသည္ ပထမဆံုးႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုးအေနျဖင့္ လူငယ္အလုပ္ 
သမားမ်ားကို အႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္ ႏွင့္ WFCL မွ အကာအကြယ္ေပးရန္ အတြက္ NAP အထူးဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈကို ပံ့ပိုးကူညီျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းအရ2  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူဦးေရဆုိင္ရာဖြဲ ့စည္းပံုအခ်ဳိးအစားမွာ အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္း 
လဲေနသည္။ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္းက်ဆင္းေနၿပီး အသက္ႀကီးသူမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာ္လည္း ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ား 
၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားက ၂ဝ၅ဝ ခုႏွစ္ ေရာက္ခ်ိန္အထိ အျပည့္အဝ ႐ုပ္လံုးေပၚလာလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း 
ခန္႔မွန္းထား၏။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ အသက္အ႐ြယ္အိုမင္းသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ အႀကီးမားဆံုး အစိတ္ 
အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေပမည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေတာ္ပင္ႏုပ်ဳိေသာေသာလူဦးေရတစ္ရပ္ 
အျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္၏။ ဝ-၄ ႏွစ္ အ႐ြယ္ အသက္အငယ္ဆံုးအုပ္စုမွာ ၅-၉ ႏွစ္ ဒုတိယအသက္အငယ္ဆံုးအုပ္စုႏွင့္ 
စာလွ်င္ အလြန္ေသးငယ္ေနေသာ္လည္း အႀကီးမားဆံုးလူဦးေရအုပ္စုမ်ားမွာ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေအာက္မွာပင္ ရွိေနဆဲ     
ျဖစ္သည္။ ဆိုလုိသည္မွာ လာမည့္ႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္အတြင္းသို႔လူငယ္မ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္ 
ဝင္ေရာက္လာဦးမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အဆိုပါလူငယ္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္ႏွင့္ သက္ေမြး 
လုပ္ငန္းမ်ား အမွန္တကယ္ရရွိေစျခင္းက အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအျပင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး 
ခ်င္းစီ၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာအတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါသည္။ ယင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည္မွာ မူလတန္းအဆင့္ႏွင့္ 
အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ေရာ၊ အလယ္တန္းလြန္အဆင့္တြင္ပါ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးအခြင့္အလမ္း 
မ်ား အမွန္တကယ္ရရွိေစေရး လိုအပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းမႈေအာက္ အလုပ္သင္ အျဖစ္လုပ္ကိုင္သင္ 
ယူမႈ (apprenticeships) အပါအဝင္ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး (TVET) ကို လက္လွမ္းမီ ရရွိႏိုင္ျခင္း 
လည္းပါဝင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူငယ္မ်ားအားအလုပ္ခန္႔ထားေရး၊ TVET ႏွင့္ 
ပညာေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈအတြက္ ေယဘုယ်အေထာက္အပံ့တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္း (LFS) တြင္ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမွအလုပ္ခြင္သို႔ကူးေျပာင္းမႈ 
ဆိုင္ရာ ညႊန္းကိန္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုစာၾကာေအာင္ အလားတူစစ္တမ္းမ်ဳိး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္
႐ြက္ခဲ့ျခင္းမရွိ သည္ျဖစ္ရာ LFS မွေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မူလအေျချပစမွတ္ (baseline) 
တစ္ခုအျဖစ္ ႀကီးမားေသာအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။ 

2 အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွဳႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ ့အင္အားဝန္ႀကီးဌာန (2016) လူဦးေရအေျပာင္းအလဲဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာအေျခခံအစီရင္ခံ 
(Thematic Report on Population Dynamics) လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းအစီရင္ခံစာ၊ အတြဲ ၄-င၊ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းအစီရင္ခံစာမ်ား
အားလံုးကို http://themimu.info/census-data တြင္ ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲရယူႏို္င္သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ LFS အစီရင္ခံစာအရ3 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ စုစုေပါင္းကေလးသူငယ္ဦးေရ ၁၂ သန္းေက်ာ္၏ ၁ဝ.၅% မွာ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းသည္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္လူငယ္ ၁.၃ သန္းခန္႔ျဖစ္ၿပီး ထုိသူတို႔အနက္ ကေလး 
လုပ္သားထုတြင္ အမွန္တကယ္ေရာက္ရွိေနသူေပါင္း ၁.၁ သန္းေက်ာ္ရွိမည္ဟု ခန္ ့မွန္းထားသည္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္းခန္႔မွန္း 
ေျခ ကေလးအလုပ္ သမား ၁.၁ သန္းရွိသည့္အနက္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔ (ကေလးသူငယ္ ၆ဝ၆၈၁၅ ဦး) မွာ ၎တို႔၏ 
က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္စာရိတၱကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားကို 
လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ အဆိုး႐ြားဆံုး ကေလးလုပ္သားပံုစံမ်ား (WFCL) အတြက္မူ ခန္႔မွန္းတြက္ဆထားျခင္း မရွိေပ။4

ေယာက်္ားေလးမ်ားေရာ မိန္းကေလးမ်ားပါ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကေသာ္လည္း မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ ေယာက်္ားေလး 
မ်ားက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ ပိုမိုပါဝင္ေလ့ရွိသည္ (ေယာက်္ားေလးမ်ား၏ ၁၁.၃% ႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား 
၏ ၉.၈% အသီးသီးရွိသည္)။ လူပ်ဳိအပ်ဳိေဘာ္ဝင္ၿပီးေသာကေလးႀကီးမ်ားက ပိုမိုငယ္႐ြယ္ေသာကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ 
စာလွ်င္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားသည္။ ၅-၁၁ ႏွစ္ အ႐ြယ္အုပ္စု၏ ၁.၇% သာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၿပီး ၁၂-၁၄ ႏွစ္ 
အ႐ြယ္အုပ္စု၏ ၂၂.၇% ႏွင့္ ၁၅-၁၇ ႏွစ္ အ႐ြယ္အုပ္စု၏ ၇၅.၆% က အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရသည္ကိုေထာက္႐ႈလွ်င္ 
အေျခခံမူလတန္းပညာေရး၏အဆံုးတြင္ အလုပ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈႏွဳန္း (the work participation rate)  တစ္ဟုန္ထိုး 
ျမင့္တက္သြားေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွာ ပိုမိုငယ္႐ြယ္ေသာအသက္အပိုင္းအျခားတြင္ အလုပ္
လုပ္ကိုင္မႈပိုမိုမ်ားျပားၿပီး ထို႔ထက္ပုိမိုႀကီးမားေသာ အသက္အ႐ြယ္အပိုင္းအျခားတြင္မူ ေယာက်္ားေလးမ်ား အလုပ္လုပ္ 
ကိုင္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားသည္။ 

ထိုအခ်က္သည္ စစ္တမ္းမွရရွိေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာကိန္းဂဏာန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္။ အသက္ 
အ႐ြယ္ႏွင့္အမွ် ေက်ာင္းတက္ႏွဳန္းသိသိသာသာက်ဆင္းလာခ်ိန္တြင္ အလုပ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏႈန္းလည္း ျမင့္မားလာ 
ခဲ့သည္။ ၅-၁၁ ႏွစ္ အ႐ြယ္အုပ္စု၏ ၈၈.၉% ႏွင့္ ၁၂-၁၄ ႏွစ္အ႐ြယ္အုပ္စု၏ ၇၉.၈% ကေက်ာင္းေနေသာ္လည္း ၁၅-၁၇ 
ႏွစ္ အ႐ြယ္အုပ္စု၏ ထက္ဝက္ေအာက္ (၄၇%) သာ ေက်ာင္းေနသည္။ ထိုအခ်က္ကိုေထာက္႐ႈလွ်င္ အလယ္တန္း 
အဆင့္သို႔ ကူးေျပာင္းခ်ိန္တြင္ အလြန္မ်ားျပားေသာ အေရအတြက္ရွိသည့္ကေလးသူငယ္မ်ားက ေက်ာင္းထြက္ေလ့ 
ရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ယင္းသည္ပင္ အလုပ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ႏွဳန္းက ၂၂.၇% မွ ၇၅.၆% သို႔ထိုးတက္သြားေသာ 
အသက္အ႐ြယ္ အပိုင္းအျခားလည္းျဖစ္သည္။ အလုပ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေက်ာင္းေနမႈႏႈန္းၾကားမွ ကြာဟခ်က္ 
ကိုၾကည့္လွ်င္ အပ်ဳိလူပ်ဳိေဘာ္ဝင္ၿပီးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္အခ်ဳိ ့မွာ ေက်ာင္းေနရင္း တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္အလုပ္လုပ္
ကိုင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ 

အသက္အ႐ြယ္ အပိုင္းအျခားအုပ္စုမ်ားအားလံုးတြင္ မိန္းကေလးမ်ားမွာ ေယာက်္ားေလးမ်ားထက္စာလွ်င္ ေက်ာင္းေန 
မႈႏႈန္း အနည္းငယ္ပိုမိုျမင့္မားသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ေယာက်္ားေလးမ်ားက မိန္းကေလးမ်ားထက္စာလွ်င္ အခ်ိန္ျပည့္ 
အလုပ္ကို ပိုမိုလုပ္ကိုင္သည္ဟူေသာ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီေပသည္။ 

ကေလးသူငယ္ႏွင့္လူငယ္အမ်ားစု (၆ဝ.၇%) မွာ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾက 
သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ လက္လီလက္ကားေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျပဳျပင္ 
ေရးလုပ္ငန္းအပါ အဝင္)  မ်ား အစဥ္လိုက္တည္ရွိသည္။ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာကေလးသူငယ္မ်ား၏ ၈ဝ% ေက်ာ္မွာ 
ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းက႑ သံုးခုတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အေရအတြက္အနည္းငယ္မွ်ေသာ ကေလးသူငယ္ 
မ်ားက သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရျဖန္႔ျဖဴးေရး 
လုပ္ငန္းတို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ 

3 အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္ခန္႔ထားေရး၊ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕အစည္း (၂၀၁၆) ျမန္မာလုပ္သားအင္အားႏွင့္စာသင္ 
ေက်ာင္းမွအလုပ္ခြင္သို႔ ကူးေျပာင္းမႈေလ့လာခ်က္စစ္တမ္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_516117/
lang--en/index.htm

4 အိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္းမ်ားက WFCL ခန္႔မွန္းအေရအတြက္ကိုရယူရန္ သင့္ေတာ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ LFS အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေလ့မရွိပါ။ 
WFCL ႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာအလုပ္အကိုင္ကို အဆိုး႐ြားဆံုးကေလးလုပ္သားပံုစံမ်ား(WFCL)ဆိုင္ရာ ILO သေဘာတူညီခ်က္(၁၈၁) 
တြင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ထားသည္။ ကေလးသူငယ္အဓမၼေစခိုင္းျခင္းႏွင့္ ကြ်န္ကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ထားျခင္း၊ ကေလး 
သူငယ္မ်ားအား လိင္အျမတ္ထုတ္ရန္ အတြက္ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္ 
ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္  ကေလးသူငယ္မ်ား၏က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈႏွင့္ စာရိတၱမ်ားကိုထိခိုက္ 
ပ်က္စီးေစႏိုင္သည့္ အျခားအလုပ္အကိုင္အမ်ဳိးအစားတစ္ရပ္ (အႏၲရာယ္မ်ားေသာအလုပ္) 
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က႑အလိုက္ပ်ံ႕ႏွ႔ံမႈကိုၾကည့္လွ်င္လည္း အေတာ္ပင္မ်ားျပားေသာ အေရအတြက္ရွိသည့္ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ 
အႏရၲာယ္မ်ားေသာအလပုတ္ြင ္လုပက္ိငုလ္်ကရ္ွိေၾကာင္း သိျမင္ႏိငုသ္ည။္ ကေလးအလပုသ္မားအေရအတြကအ္မ်ားဆုံး 
က႑မ်ား (စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း) မွာ ႀကီးမားေသာ ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ အလားအလာမ်ားႏွင့္ 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္ (ဥပမာ အဆိပ္အေတာက္ပစၥည္းမ်ား၊ ၾကမ္းတမ္းျပင္းထန္ေသာအလုပ္၊ 
စက္ယႏၲယားမ်ား စသည္)။ ထို႔အျပင္ ကေလးအလုပ္သမားႏွင့္ လူငယ္အလုပ္သမားအေရအတြက္ အနည္းငယ္ပါရွိေသာ 
က႑အခ်ဳိ႕ (သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရး) မွာလည္း ႀကီးမားေသာ ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ အလား 
အလာမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္ (ဥပမာ ၾကမ္းတမ္းျပင္းထန္ေသာအလုပ္၊ အဆိပ္အေတာက္ 
ပစၥည္းမ်ား၊ ေျမေအာက္/တြင္းထဲတြင္ လုပ္ကိုင္ရျခင္း စသည္)။ အႏၲရာယ္မ်ားၿပီး က်န္းမာေရးအတြက္သင့္ေလ်ာ္မရွိ 
ေသာပတ္ဝန္းက်င္မ်ား (ဥပမာ အထီးက်န္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္း/ အလြဲသံုးျခင္း) ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ 
အိမ္တြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက ကေလးသူငယ္မ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္ေျခ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ေစႏိုင္သည္။5

သို႔ရာတြင္ အဆုိပါက႑အခ်ဳိ႕မွာ လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ရရွိႏိုင္မည့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးအပ္ေနေသာက႑မ်ားလည္းျဖစ္၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
စီမံခ်က္ (the Myanmar Sustainable Development Plan) သည္ ပုဂၢလိကက႑ဦးေဆာင္ေသာ စီးပြားေရးဖြံ ့ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရးကို အထူးဦးစားေပးအာ႐ံုစိုက္ေၾကာင္း6 ရွင္းလင္းေပၚလြင္ေနသည့္အျပင္ 
စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကဲ့သို႔ေသာ က႑မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈအတြက္ 
အဓိကက်ေသာက႑မ်ားအျဖစ္ တည္ရွိေန ၿပီးျဖစ္သည္ (ဥပမာ ေရသတၱဝါေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရး၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ 
ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း)။ သို႔ျဖစ္ရာ လူငယ္ အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးကို စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ 
ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတို႔မွ ဖယ္ထုတ္ျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကိုေရာ လူငယ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္
ခ်င္းစီ၏အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုပါ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစမည္ ျဖစ္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား
အားအကာအကြယ္ေပးေရးကပင္ လိုက္နာက်င့္ၾကံေဆာင္႐ြက္ရမည့္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါေသာမဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္
သည္။ 

ျခံဳငံု၍ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းအလုပ္လက္မဲ့ႏွဳန္းမွာ နည္းပါးၿပီး ၁% ေအာက္သာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ LFS အစီရင္ခံစာ7 
က လုပ္အားအျပည့္အဝအသံုးမျပဳမႈႏွဳန္း (labour underutilization rate) မ်ားစြာပိုမိုျမင့္မားၿပီး ၆.၇% ရွိေၾကာင္း 
ေထာက္ဆိုင္ျပထားသည္။ ထိုအခ်က္ကိုၾကည့္လွ်င္ ၎တို႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လိုသည္ထက္ မ်ားစြာပိုမိုနည္းပါးေသာ
အလုပ္မ်ားသာရွိသည့္ ႀကီးမားေသာ လုပ္သားအင္အားစုတစ္ရပ္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တြင္းမွ အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ အခ်ိန္ကာလအကန္႔အသတ္ရွိေသာ ကန္ထ႐ိုက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ အလုပ္ 
လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ထိုသေဘာတူညီခ်က္အမ်ားစုမွာလည္း ေန႔စားအလုပ္သမား သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အခ်က္ 
ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနႏိုင္သည္ (ထို႔ေနာက္တြင္ ရာသီအလိုက္အလုပ္ခန္႔ထားမႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားက အမ်ားဆံုး 
ျဖစ္သည္)။ ကန္ထ႐ိုက္သေဘာတူညီခ်က္အမ်ားစု (၅၆.၂) မွာ ႏႈတ္ျဖင့္ သေဘာတူညီမႈျပဳထားျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး အလုပ္ 
သမားမ်ား၏ ၃၁.၂% မွာ ကန္ထ႐ိုက္သေဘာတူညီခ်က္ ရွိမရွိ သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္အမ်ဳိးအစား 
ျဖစ္ေၾကာင္း မသိရွိၾကေပ။ ကန္ထ႐ိုက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ အသိအျမင္ဗဟုသုတနည္းပါးျခင္းက ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ သိျမင္နားလည္မႈအဆင့္ နိမ့္ပါးျခင္းႏွင့္ တြဲလ်က္ျဖစ္တည္ေလ့ရွိသည္။ 

5 အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္မွာ NAP အတြက္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ ေလ့လာမႈတြင္ပါဝင္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ကို အတိုခ်ဳံးကာ အလိုက္သင့္မြမ္းမံျပင္ 
ဆင္ထားေသာ မူကြဲတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ILO (2017)  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းကေလးလုပ္သားဆိုင္ရာ NAP အတြက္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာေလ့
လာမႈအစီရင္ခံစာ - NAP  ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေရးကိစၥမ်ားအေၾကာင္း ျခံဳငံုသံုးသပ္ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ https://
www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_29337/lang--en/index.htm;

6 ျမန္မာတိုင္းမ္ (၂၀၁၈) ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရ႐ွည္တည္ျမဲေစေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္ကို မူၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့၊ အစိုးရက တံု႔ျပန္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား 
ေတာင္းခံထား။ https://www.mmtimes.com/news/myanmar-sustainable-development-plan-drafted-govt-feedback-sought.html

7 အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္ခန္႔ထားေရး၊ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕အစည္း (၂၀၁၆) ျမန္မာလုပ္သားအင္အားႏွင့္ စာသင္ 
ေက်ာင္းမွ အလုပ္ခြင္သို႔ကူးေျပာင္းမႈေလ့လာခ်က္စစ္တမ္း၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_516117/
lang--en/index.htm

ကန္ထ႐ိုက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ တရားဝင္မႈကင္းမဲ့ၿပီး ကာလတိုအတြက္သာျဖစ္ျခင္းက တစ္စိတ္တစ္ေဒသအား 
ျဖင့္ လူမႈဖူလံုေရးလႊမ္းျခံဳမႈႏႈန္း နိမ့္က်ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏ ၁၁.၈% ကသာ 
ပင္စင္ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြပံ့ပုိးေပးအပ္မႈမ်ားရရွိၿပီး ၁၁.၇% မွ်သာ ကန္ထ႐ိုက္သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ 
ပါဝင္ေသာ မီးဖြားမႈအက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ခရနာမက်န္းခြင့္ရက္တို႔ကို ခံစားႏိုင္ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လူငယ္အလုပ္ 
သမားမ်ား အကာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနႏွင့္ ၎တို႔လုပ္ကိုင္ေသာ 
အလုပ္မ်ား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္  အဆိုပါအလုပ္မ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ အလားအလာ 
မ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကိုသာမက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ မီးဖြားမႈအက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားအပါအဝင္ လူမႈေရး 
ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပးေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီရရွိခံစားႏိုင္ခြင့္အပါအဝင္  အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာသတ္မွတ္ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား (working conditions) ကိုပါ အေလးေပးအာ႐ံုစိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအပိုင္းတြင္သတိျပဳမွတ္သား 
ရမည့္အခ်က္မွာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားအားလံုးကို သံုးသပ္ေလ့လာရာတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးတြင္လုပ္ကိုင္ေန
သူမ်ားအတြက္ လူမႈအကာအကြယ္ေပးေရးလႊမ္းျခံဳမႈႏႈန္းအနိမ့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရးလုပ္ငန္းတြင္လုပ္ကိုင္ေန
သူမ်ားအတြက္ လႊမ္းျခံဳမႈႏႈန္းအျမင့္မားဆံုးျဖစ္သည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမွအလုပ္ သမားမ်ားအတြက္ လႊမ္းျခံဳမႈႈႏႈန္းမွာ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားၾကားတြင္  တည္ရွိသည္။ တရားဝင္လုပ္ငန္း
က႑ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပနယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ (ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတည္ရွိေသာေနရာမ်ား လည္းျဖစ္၏) လူမႈ 
အကာအကြယ္ေပးေရးလႊမ္းျခံဳမႈႏႈန္း ပိုမိုျမင့္မားသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕မွာ အစိုးရအလုပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိး 
သမီးမ်ားကို ပိုမိုခန္႔ထားေလ့ရွိရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ လႊမ္းျခံဳမႈႏွဳန္းမွာ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ပိုမိုျမင့္မားသည္။ 

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းအရ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကသည္။ ၁၄-၁၈ ႏွစ္  
လူငယ္ မ်ား (ဤေလ့လာမႈက အဓိကပစ္မွတ္ထားေသာအုပ္စုျဖစ္၏) အနက္ ၆၉% က ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ေနထုိင္ၿပီး 
၃၁% က ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ေနထုိင္သည္။8 ေက်းလက္ေဒသတြင္ေနထိုင္ေသာလူငယ္အမ်ားစုမွာ ၎တို႔ကိုဖြားျမင္ရာ 
ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာမွာပင္ေနထိုင္ၾကၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္အေျခခ်မႈ မ်ားျပားေသာ အဓိကၿမိဳ႕ျပနယ္ေျမ 
ေဒသမ်ားႏွင့္ လုံးဝကြဲျပားျခားနားသည္။ ဥပမာ ရန္ကုန္တြင္စစ္တမ္းေမးခြန္းေျဖဆိုခဲ့သူမ်ား၏ ၄၇.၇% မွာ ေျပာင္းေရႊ႕ 
လာခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈအတြက္ အမ်ားဆံုးေတြ႕ျမင္ရေသာအေၾကာင္းရင္းမွာ မိသားစုေနာက္လိုက္ 
ပါေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား၏ ၂၅% ခန္႔က အလုပ္အတြက္ႏွင့္ ၁၇% ေက်ာ္က 
လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ဆို 
လွ်င္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၆% မွ အနည္းဆံုး အိမ္ေထာင္စုဝင္တစ္ဦးမွာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ေနထိုင္ၿပီး 
၉၇.၉% က အလုပ္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားထြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသူတုိ႔၏ပ်မ္းမွ်အသက္အ႐ြယ္မွာ ၂၆ ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ 
ျခားတြင္ ၃-၄ ႏွစ္ခန္႔ေနထိုင္ေလ့ရိွကာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၈၅ သိန္းခန္႔မိသားစုထံျပန္လည္ေပးပို႔ၾကသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား 
သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းက ၿမိဳ႕ျပအိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ ေက်းလက္အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ ႏွစ္ဆခန္႔ 
ပိုမိုမ်ားျပားသည္။9 သို႔ျဖစ္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ အလြန္ 
အေရးပါေသာ သက္ေမြးမဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္၏။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာလည္း အေတာ္ပင္အသက္ 
ငယ္႐ြယ္ေလ့ရိွသည္ျဖစ္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေရးမွာ လူငယ္မ်ားအား စီးပြားေရး 
ဆိုင္ရာ စြမ္းအားျမႇင့္တင္ျခင္း၏ အေရးပါေသာအစိတ္အပိုင္းလကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အျခားသုေတသန 
ျပဳေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ 
အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း) က ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းမႈကင္းမဲ့ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈတို႔ႏွင့္ 

8 ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွဳႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန (၂၀၁၇) ကေလးသူငယ္ႏွင့္လူငယ္ဆိုင္ရာ 
အေၾကာင္း အရာအေျခခံအစီရင္ခံစာ။ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ခံစာ၊ အတြဲ ၄- ၊ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းအစီရင္ခံစာမ်ားအားလံုးကို 
http://themimu.info/census-data မွ ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲရယူႏိုင္သည္။

9 အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္ခန္႔ထားေရး၊ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕အစည္း (၂၀၁၆) ျမန္မာလုပ္သားအင္အားႏွင့္ စာသင္ 
ေက်ာင္းမွ အလုပ္ခြင္သို႔ ကူးေျပာင္းမႈေလ့လာခ်က္စစ္တမ္း၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_516117/
lang--en/index.htm
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နီးနီးကပ္ကပ္ဆက္ႏြယ္ေနၿပီး ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ေဘးအႏၲရာယ္ အလြန္ႀကီးမားႏုိင္သည္။10

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ လူငယ္မ်ားအားစီးပြားေရးဆိုင္ရာ 
စြမ္းအားျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရး NAP ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ 
ဆက္ႏြယ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္၏သေဘာသဘာဝႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ 
ေနေသာ ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခအလားအလာမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးေရးအျပင္ သင့္ေတာ္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္မ်ားအတြက္ ဆီေလ်ာ္ျခင္းမရွိသည့္ အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွ အကာ 
အကြယ္ေပးေရးကိုလည္း ဆိုလိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိလူငယ္မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္း ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားသို႔ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေဒသတြင္းေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာေရႊ႕ေျပာင္း
အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္ပင္ျဖစ္၏။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္၏ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္မွာ သင့္ 
ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္မ်ားရွိသည့္ အလ်င္အျမန္ဖြံ ့ၿဖိဳးႀကီးထြားေနေသာ လုပ္ငန္းက႑မ်ား (growth indus-
tries) ၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အသိပညာဗဟုသမ်ားကို လူငယ္မ်ားအတြက္ အမွန္ 
တကယ္ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာ၏ က်န္ရွိေနေသးေသာ အပိုင္းမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏အလုပ္ရွင္မ်ားသာမက အစိုးရအရာရွိ 
မ်ားႏွင့္ အျခားတာဝန္ရွိသူမ်ားကပါ အဆိုပါျပႆနာအေရးကိစၥမ်ားအား မည္သို႔မည္ပံု႐ႈျမင္ၾကသည္ကို ပိုမိုအေသးစိတ္ 
ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။ အခန္း (၂) ၌ ဤေလ့လာမႈတြင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ နည္းနာနိႆယကို ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ အခန္း (၃) တြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ား (FGD) မွ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို 
အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပထားၿပီး အခန္း(၄) တြင္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး ပံ့ပိုးကူညီမႈ 
ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားမူေဘာင္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည္။ အခန္း (၅) တြင္ ပဏာမေကာက္ခ်က္မ်ားႏွင့္အၾကံျပဳခ်က္
မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

10 ILO (2017): ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ဆုလာဒ္မ်ား - အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြင္း အလုပ္သမားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ၏ အက်ဳိးရလာဒ္မ်ား 
https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_613815/lang--en/index.htm Arisman and Ratnawati Kusuma Jaya, Center 
for Southeast Asian Studies (2018) လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ အာဆီယံတစ္လႊားအလုပ္ခန္႔ထားမႈအတြက္ အလုပ္ 
သမားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း https://www.netherlandsandyou.nl/latest-news/news/2018/02/02/report-on-protection-of-hu-
man-rights-and-labour-migration

၂။ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈနည္းနာနိႆယ

ဤေလ့လာမႈတြင္ အဆင့္ေလးဆင့္ပါဝင္သည္။ 

၁။ အၾကံေပးပညာရွင္မ်ားက ရရွိနိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လွန္ေလ့လာသံုးသပ္မႈျပဳေသာ 
ကနဦး သတင္းအခ်က္အလက္စာ႐ြက္စာတမ္းေလ့လာမႈ (Initial desk study)

၂။ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္မႈ (Field work) - အဓိကသတင္းေပးသူေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား (KII) ႏွင့္ 
အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ား  (FGDs with stakeholders)။ အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ား 
အားလံုး အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားအၾကံေပးပညာရွင္က ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုမူ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ 
သည္။

၃။ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ကနဦးသတင္းအခ်က္အလက္ စာ႐ြက္စာတမ္းေလ့လာမႈတို႔အေပၚ 
အေျခခံေသာ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားခြဲျခမ္းေလ့လာမႈ။

၄။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့၌က်င္းပခဲ့ေသာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ား 
အဖို႔ ကနဦးခြဲျခမ္းေလ့လာမႈႏွင့္ ပဏာမေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ညီညြတ္မႈရွိေၾကာင္း၊ မွန္ကန္တိက် 
ေၾကာင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အမွန္တကယ္သိျမင္လက္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ အဓိက 
သက္ဆိုင္သူမ်ားထံသို႔ တံု႔ျပန္ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္အတူ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္း။

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိကက်ေသာအဆင့္မ်ားမွာ အဆင့္ (၂) ႏွင့္ (၄) တို႔ျဖစ္ၿပီး ထိုအဆင့္မ်ားတြင္ အၾကံေပးပညာရွင္ 
မ်ားသည္ MyPEC အဖြဲ႔၏ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ား (stakeholders) ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ကာ အဓိက 
သတင္းေပးသူ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား (KII) အတြင္း အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ားၾကားမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနားလည္သိျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားအၾကံေပးပညာရွင္ 
သည္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ား (FGCs) ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အျခားအုပ္စုမ်ား/အဖြဲ႕အစည္းမ်ား/လူပုဂၢိဳလ္မ်ား 
အားလံုးႏွင့္မူ အဓိကသတင္းေပးသူေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား (KII) ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ားအတြင္း အၾကံ 
ေပးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ My-PEC ဝန္ထမ္းမ်ားက လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ 
ထုတ္ခဲ့ၿပီး ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအရွိန္ရလာခ်ိန္တြင္ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားကိုထပ္မံေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ 
ႏိုဝင္ဘာလတြင္ တံု႔ျပန္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေပးအပ္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ အဓိကသတင္းေပးသူ 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား (KIIs) ကို ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္ေက်ာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈႏွစ္ႀကိမ္
လံုးမွအဓိကသတင္းေပးသူမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ေဒသႏၲရအဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ NGOs ႏွင့္ အျခားအရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက TVET 
ေပးအပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည္။ လြတ္လပ္ၿပီး ႐ိုးသား ပြင့္လင္းေသာႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ား 
ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေရးအတြက္  FGDs ႏွင့္ KIIs တို႔ကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရန္စာရင္းမ်ား (check-lists) အသံုးျပဳကာ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ 

ဤေလ့လာမႈအတြက္ အဓိကက်ေသာသက္ဆိုင္သူအုပ္စု (key stakeholder group) မွာ လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ပင္ျဖစ္ရာ 
အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတို႔ႏွင့္ 
ျပဳလုပ္ေသာ အဓိကသတင္းေပးသူ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား(KIIs) ကို လူငယ္မ်ားႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေသာ အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ား (FGDs) ျဖင့္ ျဖည့္စြက္ေပါင္းစပ္ထားသည္။ ပညာသင္ယူေနေသာလူငယ္မ်ားေရာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာလူငယ္မ်ားပါ 
ပါဝင္သည့္ FGDs မ်ားကိုဆိုလိုသည္။ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မ်ားေၾကာင့္ FGDs အေရအတြက္အနည္းငယ္ကိုသာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာအရ တိက်မွန္ကန္ၿပီး အားကိုး 
အားထားျပဳႏုိင္မည္ဟု မဆုိသာေပ။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားက လူငယ္မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္၊ လူငယ္ 
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မ်ားအေလးထားသည့္ အဓိကက်ေသာျပႆနာမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ညႊန္ျပေနသည္။ 

လူငယ္မ်ားအား ပညာေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွတဆင့္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ကေလးလုပ္သားဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားလုပ္ 
ငန္းစီမံခ်က္ (NAP)ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္လူငယ္အုပ္စုမ်ားအပါအဝင္ လူငယ္မ်ား 
ႏွင့္တိုက္႐ိုက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ My-PEC မိတ္ဆက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွတဆင့္ ႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ My-
PEC အဖြဲ႕သည္ အၾကံေပးပညာရွင္မ်ားကို မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအား ခ်ဥ္းကပ္ 
ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားအၾကံေပးပညာရွင္က လူငယ္ ၁ဝ ဦး အထိပါဝင္ေသာ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြး 
မႈ (FGD) ၆ ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ ့ FGDs မ်ားကုိ My-PEC မွတစ္ဆင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားမရရွိခဲ့ဖူး 
သည့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ (အျခားအဖြဲ ့အစည္းမ်ား (ဥပမာ YMCA/YWCA) မွ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားရရွိ 
ေကာင္း ရရွိခဲ့ေပမည္)။ FGD တစ္ခုကို ILO မွ ပံ့ပိုးကူညီေသာ အေရးေပၚဆက္သြယ္ေရးလိုင္း (hot line) မွတစ္ဆင့္ 
လြတ္ေျမာက္မႈရရွိခဲ့သည့္ ကေလးစစ္သားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ FGDs မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့သည့္လူ
ငယ္မ်ားမွာ မတူျခားနားေသာ ပညာအရည္အခ်င္း (တကၠသိုလ္ပညာေရးအပါအဝင္) မ်ားရွိၿပီး ကြဲျပားေသာကြ်မ္းက်င္မႈ
သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕က ပညာသင္ယူမႈႏွင့္အတူ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ 
ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕က အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။

အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ား (stakeholders) တြင္ မတူျခားနားေသာလကၡဏာရပ္မ်ားရွိရာ မတူျခားနားေသာ အဓိကပါဝင္ 
ေျဖဆိုသူအုပ္စုမ်ားအတြက္ အက်ံဳးဝင္ေသာ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရန္စာရင္း (checklist) ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးကိရိယာ 
မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ အခ်ဳိ႕အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အုပ္စုမ်ားအားလံုးအတြက္တူညီမႈရွိၿပီး အခ်ဳိ႕မွာကြဲျပားျခား 
နားသည္။

အဓိကဦးစားေပး ပထဝီနယ္ေျမေဒသ (FGDs ႏွင့္ KIIs လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ား) ေ႐ြးခ်ယ္မႈကို ကနဦးအခ်က္ 
အလက္ႏွင့္ စာ႐ြက္စာတမ္းေလ့လာမႈႏွင့္ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးအဆင့္မ်ားအတြင္း 
MyPEC ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ အဓိက 
သတင္းေပးသူမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝေပးအပ္လာႏုိင္သည့္ အေနအထားေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာေရး ပထဝီနယ္ေျမေဒသမ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔စဥ္းစားသံုးသပ္ကာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 
တိုင္ အၾကံေပးပညာရွင္သည္ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားဘက္မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ရန္တြန္႔ဆုတ္ေနမႈ 
ကို ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ယင္းသည္ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္မႈလုပ္ငန္း၏ လႊမ္းျခံဳမႈႏွင့္ ေကာက္ခံရယူခဲ့ 
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ မွန္ကန္တိက်မႈအေပၚ သိသာထင္႐ွားေသာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ 
သည္။    

လူငယ္မ်ားအားစီးပြားေရးဆိုင္ရာ စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရး (YE) ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ 
ေဘး အႏၲရာယ္မ်ားေအာက္မွလူငယ္မ်ားအၾကား နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြးသင္တန္းမ်ား လက္လွမ္းမီတက္ေရာက္ႏိုင္မႈ 
ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေစေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစတင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုး 
ကူညီသြားရန္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အဓိကက်ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ေပးသည္။ ဤေနရာတြင္ 
တရားဝင္ TVET အစီအစဥ္မ်ား၊ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား၊ တရားဝင္အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ 
မဟုတ္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား ေရာေႏွာေပါင္း စပ္ထားသည့္အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။ ဤေလ့လာမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
၏စီးပြားေရးအေဆာက္အအံု (Myanmar economy) အတြင္းရွိ အဓိကက႑သံုးခုကို အထူးအေလးေပးအာ႐ံုစိုက္ခဲ့ 
သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္ခန္႔ထားေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလားအလာရွိသည့္ အဓိကက်ေသာက႑မ်ားအျဖစ္ 
ေလ့လာ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ က႑သံုးခုကို ဆိုလိုေပသည္။ (အခန္း (၁) တြင္လည္း႐ႈပါ)

• အထည္ခ်ဳပ္/အဝတ္အထည္ထုတ္လုပ္ေရး က႑ ကို ေ႐ြးခ်ယ္ထားခဲ့၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အလ်င္အျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳး 
ႀကီးထြားေနေသာ အဓိကက်သည့္ က႑တစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၌ အဝတ္အထည္မ်ားကို USDOL 
၏ ကေလးလုပ္အားမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ 
သည္။11 အဝတ္အထည္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာဦးစားေပးကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး 

11 http://www.dol.gove/sites/default/files/documents/ilab/ListofGoods.pdf

အဆိုပါက႑သည္ လူငယ္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈဝန္းက်င္ အေျခအေန 
မ်ားေပးအပ္ႏိုင္မည့္ တရားဝင္အလုပ္အကိုင္မ်ားစြာရွိေသာ က႑တစ္ခုျဖစ္သည္။ လူငယ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာကို 
အလုပ္ခန္႔ထားႏိုင္သည့္ က႑တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ 

• စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးတြင္ အဓိကက်ေသာက႑တစ္ခု 
အျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည့္အျပင္ လက္ရွိအေနအထားတြင္ လူအမ်ားစုကိုအလုပ္အကိုင္ေပးစြမ္းေနျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္ (အျခားက႑ရပ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ အလုပ္အကိုင္ေပးစြမ္းႏိုင္မႈ မ်ားစြာပိုမိုျမင့္မားသည္။ အခန္း 
(၁) တြင္႐ႈပါ)။ သို႔ျဖစ္ရာ ယေန႔ယခုႏွင့္ အနာဂတ္ကာလ၌ လူငယ္အေရအတြက္ ေျမာက္ျမားစြာတို႔မွာ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းတြင္သာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရႏိုင္ေျခ မ်ားေနသည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္ကုန္ထုတ္ 
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြင္း ေကာင္းမြန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးေပးအပ္ေရးအတြက္ TVET က 
မည္သည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စူးစမ္းေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္းက လူငယ္မ်ားအားစီးပြားေရး
ဆိုင္ရာစြမ္းအားျမႇင့္တင္မႈ (YEE) အတြက္ အေရးပါေသာအသိအျမင္မ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ (စိုက္ပ်ဳိး 
ေရးကုန္ထုတ္စြမ္းအား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးကဲ့သို႔ေသာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္
လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္)။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑အတြင္းမွ ေရသတၱဝါေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္း (aquaculture) ကုိ အေလးေပးဆန္းစစ္ေလ့လာခ့ဲသည္။ ေရသတၱဝါေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရးသည္ အလ်င္ 
အျမန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားေနေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားႏိုင္ေျခအလားအလာေကာင္း
မ်ားရွိသည့္အျပင္ လာမည့္ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း ေကာင္းမြန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးေပး 
ႏိုင္မည့္ က႑တစ္ခုအေနျဖင့္ အေရးပါလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။12 

• ခရီးသြားလာေရးက႑ ကိုလည္း ထည့္သြင္းထား၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံတံခါးဖြင့္လွစ္ခဲ့ခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အလ်င္ 
အျမန္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေနေသာက႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အျပင္ အလုပ္အကိုင္အေျမာက္အျမား ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္အလား
အလာရွိျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ခရီးသြားလာေရးက႑သည္ သီးျခားတိက်ေသာကြ်မ္းက်င္မႈအတတ္ပညာ
မ်ား (ဥပမာ ဘာသာ စကားႏွင့္ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈ) လိုအပ္ေသာက႑တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ရာ လုပ္ငန္းက႑အတြင္း 
ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားအင္ အားတစ္ရပ္ရွိရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းက႑ဖြံ ့ၿဖိဳးလာေစရန္အတြက္ သက္ေမြးသင္တန္းမ်ား 
မွာ အဓိကက်ေသာအခန္းက႑ တစ္ရပ္မွပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ ခရီးသြားလာေရးက႑မွာ အလြန္ကြဲျပား 
စံုလင္ေသာ က႑တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကြ်မ္းက်င္မႈအတတ္ပညာျမင့္မားကာ လုပ္ခေငြေၾကးေကာင္းမြန္ေသာ တရား 
ဝင္က႑အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္အတူ လံုျခံဳမႈကင္းမဲ့လြန္းၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္းခံရ 
သည့္ တရားမဝင္ က႑အလုပ္အကိုင္မ်ားလည္း အတူယွဥ္တြဲျဖစ္တည္ေနသည္။  သို႔ျဖစ္ရာ TVET အေနျဖင့္ 
အသံုးခ်အျမတ္ထုတ္သည့္ အက်င့္အၾကံမ်ားအစား ေကာင္းမြန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားအား မည္
သို႔မည္ပံုျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ကို စူးစမ္းေလ့လာေဖာ္ထုတ္သြားရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။13

ဤေလ့လာမႈ၏ရည္႐ြယ္ခ်က္အရ ‘ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ေဘးအႏၲရာယ္ေအာက္မွလူငယ္ (vulnerable yound 
person)’တစ္ဦးဟူသည္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ အလုပ္အတြင္းသို႔ လက္ရွိေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္ 
ရမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ခန္႔ထားႏိုင္သည့္ အနိမ့္ 
ဆံုး အသက္အ႐ြယ္ကန္႔သတ္ခ်က္) မွ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ၾကား ေယာက်ၤားေလးတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ကို 
ဆိုသည္။  ILO သေဘာတူညီခ်က္ နံပါတ္ ၁၈၂ (အပိုဒ္ ၃) အရ အႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္ဟူသည္ ၎အလုပ္၏ 
ပင္ကိုယ္သေဘာသဘာဝအရ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရသည့္ဝန္းက်င္ အေျခအေနမ်ားအရ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ 
က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱတို႔အား ထိခုိက္ပ်က္စီးေစႏိုင္သည့္ အလုပ္ကိုဆိုသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အစိုးရႏွင့္အရပ္ဘက္ လူမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားေရးသားျပဳစုခဲ့သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္
အကိုင္မ်ားစာရင္းအရ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ ႏွင့္ ၁၈ ႏွစ္ ၾကားကေလးသူငယ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ရန္ခြင့္မျပဳေသာ အလုပ္ 
အကိုင္မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ 

12 http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_myanmar/en
13 https://hi-tek.io/assets/tourism-statistics/Myanmar2018.pdf
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လက္ေတြ႕က်က်ဆိုရလွ်င္ ‘ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ေဘးအႏၲရာယ္ေအာက္မွလူငယ္’ တစ္ဦးဟူသည္ ေက်ာင္းထြက္ 
ခဲ့ၿပီးျဖစ္သူ လူငယ္တစ္ဦး၊ ပညာေရးႏွင့္ေကာင္းမြန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား အလြန္ 
နည္းပါးသည့္ ေဝးလံေခါင္ပါးေသာ ေနရာေဒသတစ္ခုတြင္ ေနထိုင္သူလူငယ္တစ္ဦး၊ တစ္ကိုယ္တည္း သို႔မဟုတ္ 
မိသားစုႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူ သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကင္းမဲ့ေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ 
သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္ကိုင္သူ လူငယ္တစ္ဦးကို ဆိုလိုသည္။ 

 

၃။ လူငယ္မ်ားအားစီးပြားေရးဆိုင္ရာ စြမ္းအားျမႇင့္တင္ျခင္း - အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ားမွ 

(stakeholders) တင္ျပခဲ့ေသာ အဓိကျပႆနာအေရးကိစၥမ်ား

ဤအခန္းတြင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အဓိကသတင္းေပးသူ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား (KIIs) ႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြး 
မႈမ်ား (FDGs) မ်ားမွ ပဏာမေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။ အဆိုပါေလ့လာေတြ႔ရွိ 
ခ်က္မ်ားကို (သင့္ေလ်ာ္ညီညြတ္မႈရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္) ကနဦး သတင္းအခ်က္အလက္ စာ႐ြက္စာတမ္းေလ့လာမႈ 
(desk research) မွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျဖည့္စြက္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာဆန္းစစ္
မႈမွေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုပင္ အဓိကအေလးေပးအာ႐ံုစိုက္သည္။ 

ဤအခန္းကိုအပိုင္းေလးပိုင္း ခြဲျခားဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ပထမဆံုးပိုင္းတြင္ ပဓာနက်ေသာစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအျဖစ္ လူငယ္ 
မ်ားမွ အေလးအနက္ထားတင္ျပခ့ဲသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ထားသည္။ ဒုတိယပိုင္းတြင္ လူငယ္မ်ားအား 
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စြမ္းအားျမႇင့္တင္ျခင္း (YEE) ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း/ပုဂၢလိကက႑ ႐ႈေထာင့္အျမင္တစ္ရပ္မွ ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္တင္ျပထားသည္။ တတိယပိုင္းတြင္ လူငယ္မ်ားအားစီးပြားေရးဆိုင္ရာစြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရးကို အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရး အေရးကိစၥတစ္ရပ္ႏွင့္ အစိုးရ၏ဦးစားေပးကိစၥရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးထားသည္။ စတုတၳ 
တစ္ျဖစ္လဲ ေနာက္ဆံုးအပိုင္းတြင္  ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွ ပဏာမေကာက္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားသည္။ 

၃.၁။ လူငယ္မ်ား၏႐ႈေထာင့္မွေလ့လာျခင္း - စီးပြားေရးဆိုင္ရာစြမ္းအားျမႇင့္တင္ျခင္းကို ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ 

အေရးကိစၥတစ္ခုအေနႏွင့္႐ႈျမင္ျခင္း 

လူငယ္မ်ားမွာ ၎တို႔၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေနျခင္းမ်ဳိးမရွိေပ။ အလုပ္အကိုင္တစ္ခု 
ရရွိရန္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎တို႔က ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ သိျမင္နားလည္ၾကသည္။ 
FGDs မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ လူငယ္မ်ားသည္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္အတြင္းမွ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အခြင့္
အလမ္းမ်ားကို ပညာေရးမွတစ္ဆင့္ရရွိေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အသိအျမင္ဗဟုသုတတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆြးေႏြး 
သံုးသပ္ခဲ့သည္ (ပညာေရးႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ အတတ္ပညာမ်ားကအေရးႀကီးေၾကာင္း ေယဘုယ်အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံ 
ထားသည္)။ ‘လူငယ္မ်ားအား စြမ္းအားျမႇင့္တင္ျခင္း’ ကို အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုေစခဲ့ရာ လူငယ္တစ္ဦးက-

“လူငယ္မ်ားအားစြမ္းအားျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုတာ သူတို႔ရဲ႕လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစလို
တဲ့စိတ္ဆႏၵနဲ ့ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈပါ” ဟုဆိုခဲ့သည္။

ေနာက္ထပ္တစ္ေယာက္က-

“လငူယမ္်ားအာ းစြမ္းအားျမႇင့္တင္ျခင္းဆိတုာ သူတို႔ရဲ႕အသိဉာဏ္ပညာပိုင္းဆိငု္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိအုဆင့္ 
ျမႇင့္တင္ႏိုင္တဲ့၊ သူတို႔ရဲ႕အလုပ္နဲ႔ဆုိင္တဲ့ ကြ်မ္းက်င္မႈ အတတ္ပညာေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္တဲ့  စြမ္းရည္ပါ” 
ဟု သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။

ကိုယ္တိုင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးအတြက္သာမက မိသားစုအက်ဳိးေက်းဇူးအတြက္ပါ ဝင္ေငြလိုအပ္ 
ေၾကာင္းကိုလည္း လူငယ္မ်ားက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျမင္ၾကသည္။ ထိုအခ်က္ကို သက္ေမြးသင္တန္းသားတစ္ဦး၏ 
မွတ္ခ်က္စကားတြင္ နမူနာအျဖစ္ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနသည္။ 

“လူငယ္မ်ားအားစြမ္းအားျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုတာ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ မိသားစုအတြက္ 
လံုေလာက္တဲ့ ဝင္ေငြ ရရွိႏိုင္မယ့္ ေကာင္းမြန္တဲ့အလုပ္အကိုင္တစ္ခု ရရွိႏိုင္တာကို ဆိုလိုပါတယ္” ဟူ၏။

သို႔ရာတြင္ FGDs  တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ေသာ လူငယ္မ်ားမွာ အခက္အခဲ၊ အတားအဆီးမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနခဲ့ 
သည္။ ပညာေရးႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္ေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ အလုပ္အကိုင္ 
ရရွိေရးဆိုင္ရာ အဟန္႔အတားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ 
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ထိုတာဝန္ယူစိတ္ကို အလြန္ပင္အျပဳသေဘာေဆာင္သည္ဟု (KIIs တြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အဓိကသတင္းေပးသူ 
မ်ားကပါ) သတ္မွတ္႐ႈျမင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားမွာ မိဘတို႔၏ တာဝန္ 
ယူမႈကင္းမဲ့ေသာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မႈ (irresponsible parenting) ၏အက်ဳိးရလာဒ္တစ္ခုအေနႏွင့္ အသံုးခ်အျမတ္ထုတ္မႈ
ကိုရင္ဆိုင္ခံစားရေလ့ရွိေၾကာင္း အခ်ဳိ႕ကေထာက္ျပေဝဖန္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕မိဘမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ပညာ 
ေရးကိုစြန္႔လႊတ္ကာ မိသားစုကိုေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရးအတြက္ အ႐ြယ္ႏွင့္မမွ် အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ အထူး 
သျဖင့္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးက (ဥပမာ) အရက္ေသစာမူးယစ္ေဆးဝါး အလြဲသံုးမႈျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း
မရွိေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ေနရာတကာက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္တည္ေနေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ 
မဟုတ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသတြင္း ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းမိသားစုမ်ားၾကား သုေတသနျပဳေလ့လာမႈအရ ‘လိမၼာ 
ေသာကေလးငယ္တစ္ဦး’ဟူသည္ မိဘႏွင့္အျခားမိသားစုဝင္မ်ားကုိ ႀကီးႀကီးမားမားေပးဆပ္ပံ့ပိုးသည့္ သို႔မဟုတ္ 
မိသားစုအတြက္ တာဝန္ယူျဖည့္ဆည္းသည့္ ကေလးငယ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္ဟူေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာအရသြန္ 
သင္ေျပာဆိုမႈက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္တည္ေနၿပီး ကေလးလုပ္သားမ်ားျဖစ္ထြန္းေစသည့္ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။14

တည္ေနရာသည္ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္ အဓိကက်ေသာ 
အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေဒသမွ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပညာေရး 
(မူလတန္းအဆင့္မွပင္စတင္ၿပီး)ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းပံုစံျဖင့္ သက္ေမြးသင္တန္းမ်ားကို လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲ 
သည္။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဌာနမ်ားမွာလည္း ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားမွာထက္ ပိုမိုနည္းပါးသည္။ ထို႔အျပင္ အရည္အေသြး 
အရၾကည့္လွ်င္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ပညာေရးမွာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမမီဟု သတ္မွတ္ယူဆၾကသည္။ အလုပ္အကိုင္၊ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားကလည္း မ်ားစြာပုိမုိနည္းပါးသည္ျဖစ္ရာ ေက်းလက္ေဒသမွလူငယ္မ်ားမွာ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္း 
မ်ားကို လုိက္လံရွာေဖြရန္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ ထိုအခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အခ်ဳိ႕လူငယ္မ်ားက 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနည္းလမ္းမ်ား အလြန္နည္းပါးျခင္း သို႔မဟုတ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ေပးေခ်ရန္ေငြေၾကး 
မတတ္ႏိုင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အလြန္အေျခခံက်ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားက ၎တို႔၏ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြမႈကို 
ဟန္႔တားပိတ္ပင္ေနခဲ့ေၾကာင္း အေလးေပးထုတ္ေဖာ္တင္ျပခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အလြယ္ 
တကူ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္လည္း (အျခားအရာအားလံုး မေျပာင္းလဲပဲရွိေနခဲ့လွ်င္) လူငယ္မ်ားမွာ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကနဦးတာဝန္ယူက်ခံေပးေခ်ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား 
အား ေထာက္ေခ်ာက္ဆင္အသံုးခ်မည့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာကင္းမဲ့ေသာ အလုပ္အကိုင္႐ွာေဖြ ေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
ပိုမိုရင္ဆိုင္ေတြ႕ၾကံဳရသည္။ 

မိသားစု၏ ေယဘုယ်အေျခအေနကလည္း အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီး ဆိုး႐ြားေသာ စီးပြား 
ေရးအေနအထားမ်ားက အဟန္႔အတားတစ္ရပ္အျဖစ္ ပိတ္ဆို႔ထားသည္။ မိသားစုမ်ား၏စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္ 
အကန္႔အသတ္မ်ားက ၎တို႔ကို တရားဝင္စာသင္ေက်ာင္းမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေအာင္ မည္သို႔မည္ပံုတားဆီး 
ပိတ္ပင္ထားခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး (NFE) အတန္းမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားမွ ေယဘုယ်ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့ၾက 
သည္။ ယင္းသည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ “လိမၼာေသာကေလး” ဟူေသာ ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းစဥ္လာအရ သြန္သင္ 
ေျပာဆိုမႈႏွင့္လည္း ဆက္ႏြယ္ေနသည္။ 

14 Asia Foundation and ILO (2015) ထိုင္းနိုင္ငံ ပုစြန္ႏွင့္ အျခားပင္လယ္ထြက္အစားအစာ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္း ကြင္းဆက္မ်ားအတြင္းမွ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ကေလးလုပ္သားမ်ား - လုပ္သားအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ရန္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/meetingdocument/wcms_430209.pdf; ILO 
(2017) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းကေလးလုပ္သားဆိုင္ရာ NAP အတြက္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာေလ့လာမွဳအစီရင္ခံစာ - NAP  ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေရးကိစၥမ်ားအေၾကာင္း ျခံဳငံုသံုးသပ္ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/
WCMS_IPEC_PUB_29337/lang--en/index.htm;

 ILO (2016) ရန္ကုန္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ကေလးလုပ္သားဆိုင္ရာ အသိအျမင္ဗဟုသုတ၊ သေဘာထားခံယူခ်က္ 
မ်ားႏွင့္အက်င့္အၾကံမ်ား (KAP) ေလ့လာခ်က္ https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_27675/lang--en/
index.htm

က်န္းမာေရးႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈအေျခအေနသည္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ေနေသာ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္း 
ရင္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ FGDs မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာခဲ့၏။ မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားမွာ ပညာသင္ၾကား 
ႏိုင္ခြင့္တြင္ေရာ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ပါ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည္။ ဥပမာ 
မသန္စြမ္းမိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ ေက်ာင္းဆရာမျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ္လည္း မသန္စြမ္းဆရာမတစ္ဦးအျဖစ္ 
အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းခံရမည္၊ မခံရမည္ကို ေသခ်ာေရရာျခင္းမရွိဘဲ ျဖစ္ေနရသည္။ 

ထိုအခ်က္ကို KIIs မွရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားက အတည္ျပဳေပးသည္။ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားသည္ 
အလြန္အေရးပါသည့္ အလုပ္ခန္႔ထားေရး ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား (job placement initiatives) (ဥပမာ 
ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းအတြင္း၌) ကို စာရင္းျပဳစုခဲ့ၿပီး KIIs တြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕မွာလည္း မသန္စြမ္းလူငယ္မ်ားကို အဓိကပစ္မွတ္ထားကာ အလုပ္ခန္႔အပ္ခဲ့ၾကသည္။ အဓိကသတင္းေပး 
သူမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏စြမ္းရည္ႏွင့္ မသန္စြမ္းလူငယ္မ်ားကို အလုပ္ခန္႔ထားလိုသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ စိတ္ဆႏၵ 
တို႔ကို ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာအေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း အေလးေပးတင္ျပ 
ခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါျပႆနာမ်ားသည္ အေျချပဳရမည့္ပညာေရးကုိ လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္ျခင္းမရွိေအာင္ အခက္အခဲ၊ 
အတားအဆီးမ်ား ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ မသန္စြမ္းလူငယ္မ်ား၏ အေျခခံအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ႀကီးမားေသာ အတုိင္း 
အတာတစ္ခုအထိ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေနသည္။ မသန္စြမ္းလူငယ္မ်ားသည္ အျခားလူငယ္မ်ားႏွင့္စာလွ်င္ အလုပ္ 
အကိုင္တစ္ခုအတြက္ လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ားကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေျခ ပို၍ပင္နည္းပါးသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အလုပ္ရွင္ 
မ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈဝန္းက်င္အေျခအေနအတြင္း၌ သာမက ကနဦးေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈတြင္ပါ (ပံုမွန္ထက္ 
ရွည္ၾကာေသာ ကနဦးေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈလည္းျဖစ္ႏိုင္၏) သင့္ေတာ္ေကာင္း မြန္ေသာပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား စီစဥ္ေပး 
အပ္ကာ အလြန္ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ မသန္စြမ္းလူငယ္မ်ားကို 
အလုပ္သမားေစ်းကြက္ အဝင္ဝဆီသို႔ ဦးေဆာင္ေခၚငင္သြားရေပမည္။ 

FGDs မ်ားတြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ မည္သည့္ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားကမွ် ေ႐ြးခ်ယ္စရာလမ္းေၾကာင္းမ်ား အကန္႔ 
အသတ္ရွိမႈကို လူမ်ဳိး သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကားအေပၚအေျခခံေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ျခင္း
မရိွေပ။ သုိ႔ေသာ္ သတိျပဳမွတ္သားသင့္သည္မွာ လူမ်ဳိးႏွင့္ဘာသာစကားသည္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ အက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အျခားသုေတသနျပဳေလ့လာမႈမ်ားက အထင္ 
အရွားညႊန္ျပေနခဲ့သည္ ဟူေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္၏။ လူမ်ဳိးႏွင့္ဘာသာစကားက တည္ေနရာႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ 
ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားက ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားမွာကဲ့သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ား အလြယ္တကူမရရွိႏိုင္သည့္ ေဝးလံေခါင္ပါးေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေလ့ရွိသည္။15 သို႔ျဖစ္ရာ ၁၄-
၁၈ ႏွစ္အ႐ြယ္လူငယ္မ်ားအနက္ ေက်းလက္ေနလူငယ္ ၆၉% အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား သီးသန္႔ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ 
႐ြက္ေပးမည့္ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳ လွဳပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား (initiatives) (ဥပမာ အလုပ္သင္အျဖစ္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ 
အပါအဝင္ မိုဘိုင္းဖုန္းသင္တန္းေပးအပ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းအေျချပဳသင္တန္းမ်ား) ကိုေလ့လာ 
ေဖာ္ထုတ္သြားရန္ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ (ေအာက္တြင္႐ႈပါ)

အခ်ဳိ႕ကေလးသူငယ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ NFE အတန္းမ်ားတြင္ တက္ 
ေရာက္ေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား) သည္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး 
ကဒ္ျပားတစ္ခု ရရွိပိုင္ဆိုင္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း နားလည္သိျမင္မႈမရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနခဲ့၏။ ထိုအခ်က္က အသိ 
ပညာဗဟုသုတႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားေခါင္းပါးသည့္ ဆင္းရဲေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ခြဲျခားဖယ္ 
ထုတ္မႈကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနသည္။ ထိုသို႔ခြဲျခားဖယ္ထုတ္ျခင္းက အဆိုပါကေလးမ်ားအတြက္ 
ပညာေရးႏွင့္အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲေစခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ နိမ့္က်ေသာပညာေရး 
အဆင့္မ်ား၊ နည္းပါးေသာ အသိအျမင္ဗဟုသုတႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ကေလးလုပ္သားကို မ်ဳိးဆက္မ်ားစြာတိုင္အဓြန္႔ 
ရွည္တည္တံ့ေစေသာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းဆိုင္ရာႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ အျခားအရင္းအႏွီးမ်ား (individual and so-

15 ILO (2017) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းကေလးလုပ္သားဆိုင္ရာ NAP အတြက္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာေလ့လာမွဳအစီရင္ခံစာ - NAP  ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာ 
တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အေရးကိစၥမ်ားအေၾကာင္း ျခံဳငံုသံုးသပ္ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ https://www.ilo.org/ipec/Informationresourc-
es/WCMS_IPEC_PUB_29337/lang--en/index.htm;
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cial capital) အစရွိသည္တို႔က အစဥ္လိုက္ခ်ိတ္ဆက္ကာ အဖန္တလဲလဲထပ္ေက်ာ့လည္ပတ္ေနသည့္ အဆိုးသံသရာ
လည္ျခင္းျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေတြ႔ရျခင္းျဖစ္သည္။ သက္ေမြးသင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးမည္ဟု ကမ္း 
လွမ္းခဲ့ေသာ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားက ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားျပႆနာကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္တင္ျပခဲ့ၿပီး သင္တန္း 
အစီအစဥ္မ်ားမွတဆင့္ သင္တန္းသားမ်ားကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားရရွိေအာင္ မည္သို႔ကူညီေပးႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္း 
လင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

ပညာအရည္အခ်င္းနိမ့္ပါးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားတုိ႔သည္ ၎တို႔၏ပညာအရည္အခ်င္းအားနည္းခ်က္
တစ္ခုတည္းကပင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုရရွိေရးအတြက္ အတားအဆီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိ 
အမွတ္ျပဳ လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ထိုအားနည္းခ်က္ကပင္ ၎တို႔ကို စိတ္ပ်က္အားငယ္မႈမ်ားျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ျပင္းထန္ေသာ 
စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားခဲ့သူ သို႔မဟုတ္ TVET ၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္ခဲ့သူ 
အခ်ဳိ႕သည္လည္း ၎တို႔၏ ပညာဆည္းပူးေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ယူမႈမ်ားက သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ 
အလုပ္အကိုင္မ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိသျဖင့္ စိတ္ဓာတ္က်ဝမ္းနည္းရေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္တင္ျပခဲ့သည္မွာ 
အလြန္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းသည္။ ထိုသူတို႔သည္ ၎တို႔၏ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ယူခဲ့ေသာ 
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္မ်ားကို နည္းပါးေသာလုပ္ခေငြေၾကးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ 
ေနခဲ့ရသည္။ ယင္းသည္ ပညာေရးသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ လက္ရွိအလုပ္သမားေဈးကြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားၾကား ဆီေလ်ာ္ 
ကိုက္ညီမႈကင္းမဲ့ျခင္း၏ အက်ဳိးရလာဒ္ျဖစ္ႏိုင္သည္ (ေအာက္တြင္႐ႈပါ)။ FGDs တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာလူငယ္မ်ားက အစိုးရ 
အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ပညာေရးလက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္မႈကိုသာမက ပညာေရး၏အရည္အေသြးႏွင့္ အသံုးတည့္မႈ 
ကိုပါ ျမႇင့္တင္သြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေယဘုယ်ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။  အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးကို 
ပိုမိုလက္လွမ္္းမီရရွိႏိုင္ျခင္းသည္ လူငယ္မ်ားအား ေလာင္းကစားျခင္းႏွင့္ အရက္ေသစာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးျခင္း 
(လူငယ္မ်ားအတြက္ အဓိကေဘးအႏၲရာယ္တစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္႐ႈျမင္ထားသည္) မျပဳေအာင္ စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေပး 
ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ဳိ႕လူငယ္မ်ားက ၎တို႔၏႐ႈေထာင့္အျမင္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ 

၃.၂။ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈႏွင့္ လူငယ္မ်ားအားစီးပြားေရးဆိုင္ရာစြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရး 

လူငယ္မ်ားအားစြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ား (KIs) တြင္ အလုပ္ 
သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ၊ အဓိကဦးစားေပးက႑မ်ား (စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ 
ခရီးသြား က႑မ်ား) မွ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ NGOs ႏွင့္ INGOs ၊ TVET ၊ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် လပုက္ိငုမ္ႈစမီခံန္႔ခြဲေရးတို႔တြင ္ပါဝငလု္ပက္ိငု္ေဆာင႐္ြက္လ်ကရ္ွိေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးမတိဖ္ကအ္ဖြ႔ဲအစည္း 
မ်ားႏွင့္  ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ ့အစည္းမ်ားတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။ 

လူငယ္မ်ားအားစြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ လက္ငင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေျဖရွင္းရမည့္ အေရးကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာပညာေရးကို အမွန္တကယ္လက္လွမ္းမီရရွိေစ 
ျခင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအားေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းက ကေလးသူငယ္ႏွင့္လူငယ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ 
ခ်င္းစီ၏ ဘဝအခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္သာမက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ပါ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ 
ေၾကာင္း အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားအားလံုးက သေဘာတူလက္ခံၾကသည္။ 

ပညာေရးစနစ္မွ လူငယ္မ်ားရရွိပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားက လုပ္သားေဈးကြက္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ 
မႈမရွိေၾကာင္း အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားစြာတို႔က (KIs) ထုတ္ေဖာ္တင္ျပခဲ့သည္။ တိတိက်က်ဆိုရလွ်င္ စာသင္ေက်ာင္း 
မ်ားႏွင့္ သက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ သင္တန္းၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္လာခဲ့ေသာ လူငယ္မ်ားထံ၌ ၂၁ ရာစုလုပ္သား 
ေဈးကြက္တြင္လိုအပ္သည့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး၊ တစ္ကိုယ္ေရဖြ႔ံၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ 
ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား (soft skills) ကင္းမဲ့ေနေၾကာင္း အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားက အေလးေပးေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ 
ၾကသည္။ အဆိုပါ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး၊ တစ္ကိုယ္ေရဖြ႔ံၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈဆိုင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား (soft skills) တြင္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အသင္းလိုက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား၊ 
စူးစမ္းေမးျမန္းၿပီး ဓမၼဓိဌာန္က်က်စဥ္းစား သံုးသပ္ႏိုင္ေသာစြမ္းရည္ႏွင့္ မိမိဘဝကိုကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေသာ ကြ်မ္း 

က်င္မႈမ်ား (ဥပမာ ေ႐ြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ား အေၾကာင္း အသိအျမင္ဗဟုသုတ၊ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အသိပညာ၊ 
မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးမႈမွ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းေနႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္စသည္)  ပါဝင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေျမာက္ျမားလွ စြာ 
ေသာ NFE ႏွင့္ သက္ေမြးသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး၊ တစ္ကိုယ္ 
ေရဖြ႔ံၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား (soft skills) တည္ေဆာက္ေရးအေပၚ အထူးအေလးေပး 
အာ႐ံုစိုက္သည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး၊ တစ္ကိုယ္ေရဖြ႔ံၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
မ်ား (soft skills) ကင္းမဲ့မႈေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွာ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား ျပန္လည္ေလ့ က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ 
အတြက္ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳေနရသည္ျဖစ္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ ႐ြက္မႈကုန္က် 
စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္ေစၿပီး ကုန္ထုတ္စြမ္းအားက်ဆင္းေစသည္။ အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္ လူငယ္မ်ားအား အရည္ 
အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္မည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လိုက္နာေဆာင္ 
႐ြက္သည့္ တရားဝင္က႑ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳရန္ဆြဲေဆာင္မႈ အားနည္းေသာ 
ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သြားရသည္။ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္းက ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ 
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္တည္ေနသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္တို႔သည္ ဘြဲ႕ရၿပီး 
သူမ်ားအား ျပန္လည္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကို ပံုမွန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ရပ္ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ေနရသည္။ 

အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားမရရွိႏိုင္ျခင္းဟူေသာလူငယ္အခ်ဳိ႕၏ ေတြ႔ၾကံဳခံစားရမႈမ်ားတြင္ 
(အထက္တြင္အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခဲ့၏) ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုက္ညီမႈမရွိျခင္းက အေၾကာင္းရင္း 
တစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိေနႏိုင္သည္။ ထိုလူငယ္မ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား မရွိေၾကာင္း အလုပ္ရွင္မ်ားမွ 
ေတြ႔ျမင္ရျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔မွာ ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္မ်ား စတင္လုပ္ကိုင္ေစျခင္းျဖင့္ “အဆင့္ေလွ်ာ့ခ်ခံရျခင္း” ခံၾက 
ရသည္။ 

ထို႔အျပင္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားၾကားတြင္ေရာ မိဘမ်ားႏွင့္အလုပ္ရွင္မ်ားၾကားတြင္ပါ (အထူးသျဖင့္ စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းငယ္မ်ား) လုပ္ငန္းခြင္အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိအျမင္ဗဟုသုတမ်ား နည္းပါးေၾကာင္း အဓိက 
သတင္းေပးသူ (KIs) အခ်ဳိ႕က အေလးေပးေျပာဆိုတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဤတြင္ နယ္ပယ္က႑ႏွစ္ရပ္က ထင္ရွားေပၚလြင္ 
ေနသည္။ 

အသက္အ႐ြယ္ အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအသိအျမင္ဗဟုသုတႏွင့္ ကေလးလုပ္သားခိုင္းေစမႈတြင္ 
ဖြဲ႕စည္းပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ မပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိအျမင္၊ 
ဗဟုသုတတို႔ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ႏြယ္ေနသည္ (ဥပမာ 
အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည့္ “လိမၼာေသာကေလး” ဟူေသာ သြန္သင္ေျပာဆိုမႈ)။ မိဘမ်ားက ႏိုင္ငံသားစိစစ္ 
ေရးကဒ္ျပားအတု ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဥပေဒအရ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အသက္အ႐ြယ္ကို ျပည့္မီျခင္းမရွိေသးေသာ 
၎တို႔၏သားသမီးမ်ားအား တင္းက်ပ္ေသာက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားရွိသည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္းသို႔ ထည့္ 
သြင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ၾကပံုကို အဓိကသတင္းေပးသူတစ္ဦးက ဥပမာအျဖစ္ မွ်ေဝတင္ျပခဲ့သည္။ 

ထုိ႔အျပင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိအျမင္ဗဟုသုတလည္း နည္းပါး 
သည္။ တိတိက်က်ဆိုရလွ်င္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားကို ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွ မည္သို႔မည္ပံုအကာအကြယ္ေပးရမည္ကို 
နားလည္ သိျမင္မႈနည္းပါးသည္။ အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ မွ ၁၈ ႏွစ္ၾကား လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားမွာ 
၎တို႔အသက္ အ႐ြယ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီမႈမရွိေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ 
အလုပ္အကိုင္မ်ားစာရင္း16ကို အေစာတလ်င္ေရးသားျပဳစုၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္မွာ အထူးဦးစားေပး 
ကိစၥရပ္ ျဖစ္သည္။ 

16 အလုပ္ခန္႔ထားႏိုင္မည့္ အနိမ့္ဆံုးအသက္အ႐ြယ္ဆိုင္ရာ ILO ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္(138) အရ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္ 
အကိုင္မ်ားႏွင့္ သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားစာရင္းတစ္ခုကို ခ်မွတ္လိုက္နာက်င့္ၾကံရမည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း 
ရွင္းမႈႏွင့္စာရိတၱတို႔ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ မည္သူ႔ကိုမဆို လုပ္ကိုင္ခြင့္မျပဳေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား 
စာရင္းျဖစ္သည္။
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ထို႔အျပင္ အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ား (stakeholders) အားလံုးက လက္ရွိပညာေရးစနစ္သည္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားကို 
အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ TVET ကို ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာအျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ ပညာေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အေလးေပးေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ 
မိသားစုမ်ားၾကားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေက်ာင္းသင္ပညာေရး (academic education) ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး သို႔မဟုတ္ 
႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ား (white collar jobs) ကို ပိုမိုႏွစ္သက္ၾကသည္ျဖစ္ရာ TVET အား ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ ပညာေရး 
တစ္ရပ္အျဖစ္ ျမႇင့္တင္ေရးမွာ ဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္သြားရမည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အထူးအေလးေပးေျပာဆို 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။  ေက်ာင္းသင္ ပညာေရး (academic education) ႏွင့္ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုိမုိသေဘာက်ႏွစ္သက္ျခင္းက 
လုပ္သားေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းစြာကိုက္ညီမႈမရွိသျဖင့္ လူငယ္မ်ားမွာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရာတြင္ 
အခက္အခဲမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ၾကရသည္။ ေက်ာင္းသင္ပညာေရး (academic education) ကို မရရွိေသာ လူငယ္ 
မ်ားမွာလည္း အမ်ားအားျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈအတတ္ပညာမ်ားကင္းမဲ့ေနၾကသည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ 
ေဒသတြင္း အျခားေနရာမ်ားသို႔ လူငယ္မ်ားေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကုိင္ခ်ိန္တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာအလုပ္အကိုင္အမ်ဳိးအစား
မ်ားနည္းပါးသျဖင့္ လုပ္ခေငြေၾကးနည္းပါးၿပီး အႏၲရာယ္မ်ားေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားအတြင္း ပိတ္ေလွာင္မိေနသည္ 
ျဖစ္ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခအဆင့္ ပိုမိုျမင့္မားသြားရေၾကာင္း အဓိကသတင္းေပးသူမ်ား (KIIs) က အေလးအန
က္ထားေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

လက္ရွိအေနအထားတြင္ TVET အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွာ အသက္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ႏွင့္အထက္ လူငယ္မ်ားကိုသာ တက္ 
ေရာက္သင္ၾကားခြင့္ျပဳသည္။ သင္တန္းသားမ်ားအဖို႔ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း အႏၲရာယ္ရွိေသာ 
အလုပ္မ်ား လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုေရွာင္လႊဲႏုိင္ရန္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဆီယံအသိုက္အဝန္းသေဘာ 
တူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာသတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လက္ခံ 
ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ စာ႐ြက္စာတမ္း ကနဦး 
ေလ့လာမႈ(desktop study) အရ အျခားအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားစြာ (မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား) တို႔တြင္  
အသက္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ေအာက္လူငယ္မ်ားကို သက္ေမြးသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရသည္ 
(ဥပမာ သက္ေမြးပညာကို အလယ္တန္းအဆင့္ပညာေရးတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းမွတစ္ဆင့္)။17

ဆိုလိုသည္မွာ အစိုးရမွႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္ေသာ TVET သင္တန္းမ်ားတြင္ မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရးၿပီးဆံုး ေအာင္ 
ျမင္ခဲ့သည့္ လူငယ္မ်ားအား တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိဘဲ အလယ္တန္းပညာေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား
ကိုသာ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ မသင္မေနရ ပညာေရးၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ရသည့္လူငယ္မ်ားမွာ 
TVET အသိအမွတ္ျပဳ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားမရရွိႏိုင္ဘဲ အလုပ္ခြင္သို႔သာ စတင္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္အကိုင္တစ္ခုရရွိလိုေသာ လူငယ္မ်ားသည္လည္း စိတ္ဝင္စားမႈမရွိသည့္  ေကာလိပ္ 
တကၠသိုလ္/သီအိုရီသေဘာတရားဆန္ေသာပညာေရးကို ျဖတ္သန္းေလွ်ာက္လွမ္းၾကရသည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ လူငယ္မ်ားကို 
အကာအကြယ္ေပးရန္ ဦးတည္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏ မရည္႐ြယ္ေသာအက်ဳိးဆက္မ်ားေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားမွာ 
အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ကေလးလုပ္သားဘဝႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈထက္ ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ခိုင္းေစမႈဆန္ေသာ 
အလုပ္သင္ဘဝမ်ားသို႔ ပိုမိုက်ေရာက္သြားရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သင္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္သင္ယူမႈမ်ားအတြက္ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသတ္မွတ္ၿပီး ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းမႈျပဳသည့္ တရားဝင္အတည္ျပဳထားေသာစနစ္တစ္ရပ္ မရွိေသာေၾကာင့္ 
လည္း အလုပ္သင္မ်ားမွာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည့္အရာမ်ား၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ပံုနည္းလမ္းမ်ားတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အတတ္ပညာရွင္ဆရာသမားမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚတြင္သာ မွီခိုအားထားေနရသည္။  

သို႔ျဖစ္ရာ အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ား (stakeholders) က TVET အား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ရန္ အေရးပါမႈႏွင့္ 
ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္းလိုအပ္ေနမႈကုိ အေလးေပးေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ TVET အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတြင္ အသက္ 
၁၈ ႏွစ္ ေအာက္လူငယ္မ်ားအား တက္ေရာက္သင္ၾကားခြင့္ျပဳမည့္အျပင္ ဓမၼဓိဌာန္က်သည့္ အလုပ္သင္အျဖစ္လုပ္ကိုင္
သင္ယူေရးမူ ေဘာင္တစ္ရပ္ (apprenticeship framework) ေရးဆြဲခ်မွတ္ေပးမည့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈပံုစံကိုဆိုလို
သည္။ ထိုမူေဘာင္ေအာက္တြင္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အတတ္ပညာရွင္ဆရာသမားမ်ားသည္ လူငယ္မ်ား 
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အား သက္ေမြးပညာစစ္ ေဆးစမ္းသပ္မႈမ်ားႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္မႈမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား 
ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

အျခား အာဆီယ ံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မူလတန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေက်ာင္းထြက္လာသူမ်ားကို TVET တြင္ တက္ေရာက္ 
သင္ယူခြင့္ျပဳထားသည္။

ဥပမာ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင ္ မသင္မေနရပညာေရးမွာ ေျခာက္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းႏွစ္ရပ္အျဖစ္ ခြဲျဖာ 
သြားေသာ အလယ္တန္းေအာက္အဆင့္ပညာေရးအျဖစ္  ကူးေျပာင္းဝင္ေရာက္သြားသည္။ ‘သမာ႐ိုးက်’ အလယ္တန္း 
ပညာေရးႏွင့္ သံုးႏွစ္တာၾကာျမင့္ေသာ ‘အေျခခံ သက္ေမြးပညာေရး’ လမ္းေၾကာင္းတို႔ျဖစ္သည္။ အလယ္တန္း၊ 
အထက္အဆင့္တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္ 
လက္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ သက္ေမြးဘာသာရပ္မ်ားပါရွိသည့္ နည္းပညာသင္တန္း 
ေက်ာင္းမ်ားကို တတိယလမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ပူးေပါင္းႏိုင္သည္။ အလယ္တန္းေအာက္အဆင့္တြင္ 
သက္ေမြးသင္တန္းကိုေ႐ြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားေရာ သမား႐ိုးက်အထက္တန္းေက်ာင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သူမ်ားပါ 
နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားခြင့္ရွိသည္။ သက္ေမြးသင္တန္းကို အလယ္တန္းပညာ 
ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ အသက္ ၁၅-၁၈ အ႐ြယ္လူငယ္မ်ားမွာ အထက္တန္းေက်ာင္းကို 
ဦးစြာျဖတ္သန္းရမည့္ အစား TVET တြင္  တက္ေရာက္သင္ယူႏိုင္သည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ အလယ္တန္းပညာေရး 
မွာ မိသားစုႏွင့္လူငယ္အခ်ဳိ႕အတြက္ မ်ားစြာပိုမိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ 

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငတံြင္လည္း မူလတန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေက်ာင္းထြက္သူမ်ားသည္ အလယ္တန္းပညာေရးအတြက္ ‘သမား 
႐ိုးက်’ႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးလမ္းေၾကာင္းတို႔အၾကား ေ႐ြးခ်ယ္မႈျပဳႏိုင္သည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ မသင္မေနရ 
ပညာေရးမွာ အလယ္တန္းေအာက္အဆင့္ထိျဖစ္သည္။ သက္ေမြးအလယ္တန္းပညာေရးကို ေ႐ြးခ်ယ္သင္ယူသူတို႔ 
သည္ တကၠသိုလ္အဆင့္ပညာေရးကို သင္ယူခြင့္ရလိုလွ်င္ အလယ္တန္းေအာင္ ေကာလိပ္ပညာေရးကို ေ႐ြးခ်ယ္တက္ 
ေရာက္ႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ TVET ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းက ေနာက္ပိုင္းကာလ၌ ေကာလိပ္၊ 
တကၠသိုလ္ပညာေရးစနစ္တြင္ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း မရွိေပ။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္႐ံုး
လုပ္ငန္းမ်ားကို အလြန္တန္ဖိုးထားေသာ မိသားစုမ်ားၾကားတြင္ TVET မွာ ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ ပညာေရးလမ္း 
ေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ 

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္င၌ံ မသင္မေနရပညာေရးတြင္ အလယ္တန္းေအာက္အဆင့္ပညာေရးလည္း အက်ဳံးဝင္သည္။ 
သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မူလတန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္မည့္ 
အစား သက္ေမြးအလုပ္အကိုင္ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ေကာလိပ္၊ 
တကၠသိုလ္ပညာေရးႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးလမ္းေၾကာင္းတို႔က ေရာယွက္ဆက္ႏြယ္ျခင္းမရွိဘဲ အစအဆံုး သီးျခား 
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ရာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ခက္ခဲသည္။ သို႔ 
ေသာ္ အေရးေပၚျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေဖာ္ေဆာင္လိုလွ်င္ ယင္းသည္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေသာ 
စနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္၏။ 
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လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား အကာအကြယ္ေရးကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူငယ္မ်ားမွာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္အတြက္ 
ႏိုင္ငံတြင္း၌ေရာ၊ ေဒသတြင္း၌ပါ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာၾကရေၾကာင္းႏွင့္ လူငယ္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား အျမတ္ 
ထုတ္အသံုးခ်မႈႏွင့္ ထိပါးေစာ္ကားမႈရန္မွ အကာအကြယ္ေပးျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူငယ္မ်ားအားစြမ္းအား ျမႇင့္တင္ 
မႈတြင္ မပါမျဖစ္ပါရွိရမည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ မိမိႏိုင္ငံမွ မထြက္ခြာမီ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း              
(Pre-departure training) မွာ အေရးပါေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားစြာ 
တုိ႔က အေလးေပးေျပာဆုိတင္ျပခ့ဲသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈတြင္ ကြ် မ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား (လူငယ္ေရႊ႕ 
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ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္မ်ားကိုေလွ်ာက္ထားရယူႏိုင္ရန္)ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ 
ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး၊ တစ္ကိုယ္ေရဖြ႔ံၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား (soft skills) သင္တန္းမ်ား 
(ဥပမာ စစ္မွန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြခန္႔ ထားေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးသူမ်ားကို ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္ 
ေစရန္) ပါဝင္ရန္လိုအပ္သည္။ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းသည္ လူငယ္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား အႏၲရာယ္မ်ားေသာ 
အေျခအေနမ်ားမွ ကယ္မဆြဲထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း 
အေလးေပး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရမွစီစဥ္ဖြင့္လွစ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားက ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ား
အတြက္သာမက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္ပါ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ က်င့္ၾကံေဆာင္႐ြက္မႈနည္းလမ္းမ်ားမွာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားအၾကားႏွင့္ က႑မ်ား 
အတြင္း၌ မတူျခားနားမႈရွိသည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားစြာတို႔က အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္လူငယ္ 
မ်ားကို စက္႐ံုမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္မျပဳေပ။ အခ်ဳိ ့အလုပ္ရွင္မ်ားကမူ ထုတ္လုပ္မႈကိုအေထာက္အပံ့ေပးရသည့္ 
သီးျခားအလုပ္အကိုင္မ်ား (ဥပမာ တံျမက္လွည္းျခင္း) ကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းတြင္ 
လူငယ္မ်ားကို အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးမွသာ ဟိုတယ္မ်ား၌အလုပ္ခန္႔ထားမႈျပဳေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
အဆိုပါက႑ႏွစ္ခုလံုးတြင္ ကနဦးေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကို အလုပ္ခန္႔ထားခ်ိန္မွ စတင္လုပ္ေဆာင္ရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ 
အမ်ားအားျဖင့္ ၁၈ ႏွစ္ အ႐ြယ္မွ စတင္ေလ့က်င့္သင္ၾကားရျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ေရသတၱဝါေမြးျမဴထုတ္လုပ္မႈတြင္ လူငယ္မ်ားက မိသားစုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ရႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ 
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္လူငယ္မ်ားပါ ေရာေႏွာပါဝင္ေနႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား 
သည္ လူငယ္မ်ားအတြက္ လက္သင့္ခံႏိုင္ဖြယ္ျဖစ္ေသာအလုပ္မ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားကို ကြဲကြဲျပားျပား
သိျမင္နားလည္လာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ပိုမိုလိုအပ္သည္။ 

ေရသတၱဝါေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ အနာဂတ္အလားအလာမ်ားကို လူငယ္မ်ားနားလည္ 
သိျမင္ ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေရသတၱဝါေမြးျမဴထုတ္လုပ္ 
ေရးလုပ္ငန္းသည္ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ 
ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ ထုတ္မႈေဘးအႏၲရာယ္ကို ပိုမိုႀကီးမားေစသည့္ (အကယ္၍ သင့္ေတာ္မွန္ကန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမျပဳ 
လွ်င္) အလုပ္သမားေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈေနရာတြင္ အစားထိုးႏိုင္မည့္လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးႏွင့္ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းမႈေအာက္ အလုပ္သင္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္သင္ယူႏိုင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈကို 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိသည့္အျပင္ ဆက္လက္အေလးေပးအာ႐ံုစိုက္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ 
ရန္လိုအပ္ေနေသာ နယ္ပယ္က႑တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း KIIs မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ ့အစည္းအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ 
(partner workshop) တို႔မွတစ္ဆင့္ ေလ့လာေတြ႕ျမင္ရသည္။ TVET ကို ပိုမိုလက္လွမ္းမီ တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ရန္ 
အတြက္သာမက သင္တန္းမ်ား၏အရည္အေသြးႏွင့္ အလုပ္သမားေဈးကြက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္မႈကို ျမႇင့္တင္ 
ကာ လူငယ္မ်ားအား စာသင္ေက်ာင္းမွအလုပ္ခြင္သို႔ ကူးေျပာင္းဝင္ေရာက္မႈတြင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္ရန္အတြက္ 
ျဖစ္သည္။ 

ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္ အလုပ္သင္အျဖစ္လုပ္ကိုင္သင္ယူႏိုင္ေရးကို ႀကီးမားေသာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ 
အေကာင္အထည္ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းမရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိအဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳ 
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ (initiatives) အခ်ဳိ႕က အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး၊ အလုပ္သင္အျဖစ္လုပ္ကိုင္သင္ယူႏိုင္ေရး 
စသည္တို႔ကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

ဥပမာ ျမန္မာေရြ႕လ်ားပညာေရးစီမံကိန္း(myME) က အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းျပင္ပ 
ပညာေရး (NFE) အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ 
အလားတူေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားသာမက အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္မိဘမ်ားဆီသို႔ 
အေရာက္သြားကာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပံ့ပိုးေပးအပ္သည္။ ေပးအပ္ေသာသင္တန္းတြင္ TVET ကို အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ 
အေနႏွင့္ ထည့္သြင္းထား၏။ myME သည္ မတူျခားနားေသာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားမွ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ အလုပ္ 
အကိုင္႐ွာေဖြေရးႏွင့္ အလုပ္သင္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္သင္ယူႏိုင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈကို ထည့္သြင္းသြားႏိုင္ရန္ မိတ္ဖက္စီး
ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ 

အဆိုပါ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳလႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား (Initiatives) က က႑တစ္ရပ္ကို သီးျခားအေလးေပးအာ႐ံု 
စိုက္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ေအာက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေရရွည္တည္ျမဲေစေသာ ေရသတၱဝါ 
ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရးအစီအစဥ္ (MYSAP) သည္ ေရသတၱဝါ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ 
ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အလုပ္ခြင္တြင္ လူငယ္မ်ားလက္ေတြ႕ေလ့က်င့္သင္ယူႏုိင္ေစရန္အတြက္ ေကာလိပ္မ်ားမွလူငယ္မ်ားကို 
ေရာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွကေလးမ်ားကိုပါ ပံ့ပိုးကူညီေပးသည္။ 

ရင္းျမစ္ -   http://www.mymeproject.org/
              http://www.mysap-myanmar.com/

ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေရး၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အေနႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ဉာဏ္ရည္ 
ဉာဏ္ေသြး၊ တစ္ကိုယ္ေရဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား (soft skills) ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ပညာေရး 
အပါအဝင္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကို အမွန္တကယ္ရရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ 
႐ြက္ေပးရန္မွာ အစိုးရ၏တာဝန္ဝတၱရားတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိကသတင္းေပးသူေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ (KIIs) မ်ားစြာတို႔ 
တြင္ ရွင္းလင္းတိက်စြာ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရ၏အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ အလြန္နည္းပါးေၾကာင္းႏွင့္ 
အလုပ္ရွင္မ်ား၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ားတြင္ 
လည္း တုိက္႐ိုက္တာဝန္ရွိေၾကာင္း အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ NGOs/IN-
GOs ၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ ့အစည္းမ်ား အစရွိေသာအဖြဲ ့အစည္းမ်ားသည္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ
ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကို အလြယ္တကူရရွိႏိုင္ေစေရးအတြက္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပံ့ပိုးကူညီသြားရန္ 
လိုအပ္သည္။ အဆိုပါပံ့ပိုးကူညီမႈကို နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ 

• အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သေဘာတရားေရးရာ 
သံုးသပ္ဆင္ျခင္မႈကို အားေပးကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း။
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• စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေရးအေထာက္အပံ့ႏွင့္ ရန္ပံုေငြမ်ားေပးအပ္ျခင္း။

• အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ား (stakeholders) တို႔နွင့္ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္
ကာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဌာနမ်ား အမွန္တကယ္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးျခင္း။

• TVET ပံုရိပ္ျမႇင့္တင္ေရး ဆန္းသစ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို ေ႐ွ႕ေျပးစမ္းသပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ 
သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း။

• သက္ေမြးသင္တန္းမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္မႈရွိေသာပညာေရး 
၏အေရးပါပံုကို အမ်ဳိးသားႏွင့္ လူထုအစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း မျဖစ္မေနေဆြးေႏြးရမည့္ ေခါင္းစဥ္အေၾကာင္း 
အရာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း။

၃.၃။ လူငယ္မ်ားအား စီးပြားေရးဆိုင္ရာစြမ္းအားျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ဦးစား 
ေပးကိစၥရပ္မ်ား 

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အစိုးရဌာနမ်ားစြာ၊ လူငယ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျခားအဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ားမွ ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့သည္ အမ်ဳိးသားလူငယ္မူဝါဒ (The National 
Youth Policy)18 တြင္ေရာ အမ်ဳိးသားလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (NAP) တြင္ပါ လူငယ္မ်ားအားစီးပြားေရးဆိုင္ရာ စြမ္းအား 
ျမႇင့္တင္ျခင္း (ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ဆိုရလွ်င္ လူငယ္မ်ားအားစြမ္းအားျမႇင့္တင္ျခင္း) ၏ အေရးပါပံုကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သီးျခားျဖစ္ေသာ လူငယ္အလုပ္အကိုင္မူဝါဒ သို႔မဟုတ္ 
အလားတူမူဝါဒတစ္ရပ္ မရွိသည့္တုိင္ လူငယ္မ်ားအားစီးပြားေရးဆိုင္ရာ စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရးမွာ အမ်ဳိးသားဦးစားေပးကိ
စၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သံသယျဖစ္စရာ မရွိေပ။ 

ထိုအခ်က္ကို ဤဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ KIIs ႏွင့္ FGDs မ်ားတြင္ အလြန္ရွင္းလင္းစြာ 
ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးအရႏွင့္လူမႈေရးအရ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာလိပ္၊ 
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသင္(academic) ပညာေရး၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး၊ 
တစ္ကိုယ္ေရဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတည္ေဆာက္ေရးအပါအဝင္ ပညာေရးႏွင့္ သက္ 
ေမြးသင္တန္းမ်ားအား  အမ်ဳိးသားဦးစားေပးကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္လိုအပ္သည္။ ဤတြင္ 
TVET ကုိ ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္ေပးသည့္ မူဝါဒေရးရာႏွင့္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ကို ျပန္လွန္သံုးသပ္ရန္လည္း 
လိုအပ္သည္။ TVET သင္တန္းမ်ားတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္လူငယ္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္ 
(အပိုင္း ၃.၂ တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သကဲ့သို႔)။   

အထက္တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ လူငယ္မ်ားအားစြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရး ဦးစားေပးကိစၥရပ္တစ္ခုအေနႏွင့္ အဓိကက်သည့္စီးပြားေရးက႑မ်ား (ဥပမာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ 
ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း) အတြင္း ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ၂၁ ရာစု ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး၊ တစ္ကိုယ္ေရဖြ႔ံၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္ 
အကိုင္ရရွိမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား (soft skills) ၊ ျပည့္ဝေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား၊ 
ဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားအင္အားတစ္ရပ္ မရွိပါက ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မႈနည္းပါးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေနေပမည္။  

လူငယ္မ်ားအား စြမ္းအားျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး (ယင္းသည္ 
လည္း အမ်ဳိးသားဦးစားေပးကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္၏) အတြက္လည္း အဓိကက်ေသာ အေထာက္အပံ့တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ျပည့္ဝသည့္လူငယ္မ်ားမွာ ေကာင္းမြန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ပိုမိုရရွိႏိုင္သည့္အျပင္ 
ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္မႈ၏ သားေကာင္မ်ားအျဖစ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခနည္းပါး၏။ ဤတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားဟူသည္ 

18 The Global New Light of Myanmar (2018) ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္မူဝါဒကို ထုတ္ျပန္။  http://www.globalnewlightofmyanmar.com/
myanmar-youth-policy-released/

နည္းပညာ (သုိ႔မဟုတ္) (academic) ကြ် မ္းက်င္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကုိင္မႈ ျဖစ္စဥ္အတြင္း ထိခုိက္ 
နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ ေသာအေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္တားဆီးမႈတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အသိအျမင္ ဗဟု 
သုတမ်ားကိုဆိုလိုသည္။ ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္မႈႏွစ္မ်ဳိးလံုးအတြက္ လိုအပ္ 
ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ 

ILO ၏အဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားအင္အား၏ ငါးပံုတစ္ပံုမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ လုပ္ခ 
ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ ျပန္ပို႔ေငြမ်ားက ၎တို႔မိသားစုမ်ား၏ စီးပြားေရးဖူလံုမႈအတြက္ အဓိကက်သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လူငယ္မ်ား 
အား မိမိကိုယ္ကုိကာကြယ္ႏိုင္ ေအာင္စြမ္းအားျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္မႈအား ေကာင္းမြန္စြာစီမံခန္႔ 
ခြဲႏိုင္ေစရန္အတြက္ တာဝန္ရွိအစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အားေကာင္းခိုင္မာလာေအာင္ တည္ေဆာက္ 
ေပးျခင္းက ILO ၏ သံုးပြင္းဆိုင္အာဆီယံစီမံကိန္း (TRIANGLE ASEAN Project)  တြင္ ပဓာနက်ေသာ အစိတ္အ 
ပိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းေအာက္တြင္ သမဂၢမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အလုပ္သမားမ်ားထံသို႔ 
သြားေရာက္ကာ ထြက္ခြာမႈမျပဳမီသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (pre-departure information) ေပးအပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
ပံ့ပိုးကူညီေပးသည္။ ထိုေဆာင္႐ြက္ခ်က္ကို ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကုိင္မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစ 
ေရး လုပ္ ေဆာင္ခ်က္အဆင့္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္မ်ား 
တြင္ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္အလုပ္အကိုင္ရရွိေစေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္မွ 
ပါဝင္ေနသည့္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားအျပင္ ၿမီစားလုပ္သားအျဖစ္ေစခိုင္းျခင္းႏွင့္ အျခားေသာအသံုးခ် 
အျမတ္ထုတ္မႈပံုစံမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ေစေသာအက်င့္အၾကံမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး 
ေအဂ်င္စီမ်ားကို ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ 

ILO သည္ လူငယ္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအားစြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ပ့ံပုိးကူညီလ်က္ရိွေသာ အဖြ႕ဲ အစည္း 
မ်ားစြာအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕(IOM) သည္ 
၎၏ IOM-X စီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားထံသို႔အေရာက္သြားကာ ပံ့ပိုးကူညီလ်က္ရွိသည္။ 
“အသိအျမင္ဗဟုသုတက စြမ္းအားျဖစ္သည္ (Knowledge is power)” ဟူေသာေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ အြန္လိုင္းဗြီဒီယို
ဇာတ္လမ္းတိုမ်ားကိုအသံုးျပဳကာ လူငယ္မ်ားအား ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာ အသိအျမင္ 
ဗဟုသုတမ်ားျဖင့္ စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေပးရန္ ရည္႐ြယ္သည္။ ဗီဒီယိုဇာတ္လမ္းမ်ားကို အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး 
ႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အတူလက္တြဲပူးေပါင္းကာ ဖန္တီးထားသည္။ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ 
မထြက္ခြာမီသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (pre-departure information) ရရွိခဲ့ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားက 
ေအာင္ျမင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအေတြ႕အၾကံဳမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိသည္ ဟူေသာသင္ခန္းစာအေပၚ 
တြင္ အေျခခံကာ ႐ိုက္ကူးဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။  

ရင္းျမစ္မ်ား -
https://www.ilo.org/asia/projects/WCMS_622433/lang--en/index.htm
https://www.iom.int/news/iom-x-video-series-targets-myanmar-migrants

သို႔ေသာ္ လူငယ္မ်ား၏ ေတြ႔ၾကံဳခံစားရမႈမ်ားက အလြန္တရာမ်ားျပားလွသည္ျဖစ္ရာ ပညာေရးႏွင့္အလုပ္အကိုင္အတြက္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိမည္ဆိုလွ်င္ ထိုလူငယ္မ်ားမွာ ၎တို႔၏ဇာတိေျမတြင္သာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္လိုသည္ကို သိျမင္ 
နားလည္သင့္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအတြက္ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုအေနႏွင့္ေရာ 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈတစ္ရပ္အေနႏွင့္ပါ အဆိုပါအခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးအပ္ျခင္းက လူငယ္မ်ားအားစြမ္းအားျမႇင့္ 
တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါသည္ (ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားအား မည္သို႔မည္ပံု ျမႇင့္တင္သြားႏိုင္မည္ဟူေသာ 
အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္ပါ MYSAP မွ ဥပမာတြင္႐ႈပါ။) ေနရပ္ျပန္လာေသာေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားမွာ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းနည္းပါးမႈတို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိသည္ျဖစ္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
ျခင္းသည္ အေရးပါေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းနည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ႀကီးႀကီးမားမားထိခိုက္နစ္နာဆံုး
႐ႈံးေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရားတစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို အေလးေပးေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 
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ဤသို႔ျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ မူဝါဒမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး အဆိုးသံသရာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ 
အေကာင္း သံသရာတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည့္ အစဥ္လိုက္ ထပ္ဖန္တလဲလဲလည္ပတ္ေသာ ဆက္ႏြယ္မႈတစ္ရပ္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရ 
သည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြင္း ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားနည္းပါးျခင္းက အကန္႔အသတ္ရွိေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 
ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးမႈဆီသို႔ ဦးတည္ေစၿပီး ယင္းတို႔ကတစ္ဖန္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကင္းမဲ့ေသာ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းသြားလာမႈကိ ုပိမုိအုားေကာင္းေစသည။္ အျခားတစဘ္က္တြင ္သင့္ေတာဆ္ီေလ်ာမ္ႈရွၿိပီး အရညအ္ေသြးေကာင္းမြန ္
သည့္ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကို လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္ျခင္းက   ျပည္တြင္းစီးပြားေရးဖြံ ့ၿဖိဳးမႈကိုေဆာင္ၾကဥ္းေပး 
ႏိုင္ၿပီး ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးအပ္ႏိုင္သည့္အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ 
သမားမ်ားကိုလည္း အကာအကြယ္ေပးႏုိင္သည္။ 

သို႔ျဖစ္ရာ အမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး႐ႈေထာင့္တစ္ရပ္မွၾကည့္လွ်င္ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ ေအာက္ခံအေၾကာင္းတရား 
တစ္ခုမွာ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီဆီေလ်ာ္မႈရွိၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ (အဆင့္မ်ားအားလံုးမွ) ပညာ 
ေရးပင္ျဖစ္၏ (ထုိနည္းတူစြာအေရးပါသည္မွာ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ TVET ပင္ျဖစ္သည္)။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
အသက္ဝင္လည္ ပတ္ေနေသာ အမ်ဳိးသားကြ်မ္းက်င္မႈအမ်ဳိးအစားခြဲျခားသတ္မွတ္ေရးစနစ္ (national skills classifi-
cations system) တစ္ရပ္ရွိေၾကာင္း အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားစြာတုိ႔က ေထာက္ျပခဲ့သည္။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီး
ၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အဆိုပါစနစ္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းက႑အခ်ဳိ႕အတြက္ သက္ေမြးအလုပ္
အကိုင္ဆိုင္ရာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား (trade certificates)  ရယူႏိုင္သည္ (ဤေလ့လာမႈတြင္ အေလးေပး ဆန္း 
စစ္ခဲ့ေသာက႑သံုးခု အပါအဝင္)။ TVET မူေဘာင္အား တရားဝင္လိုက္နာက်င့္ၾကံေနခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ အဓိကစိန္ေခၚမႈ 
အခက္အခဲမွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္မူေဘာင္မ်ား ကင္းမဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါေခ်။ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားဆီသို႔ဦး
တည္ေစေသာ ပညာေရးက အရည္အေသြးျပည့္မီျခင္းမရွိပဲ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္မႈ 
မရွိသည့္အျပင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္လူငယ္မ်ားမွာလည္း TVET တြင္ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္မရွိသည့္ အခ်က္ကသာ အဓိက 
စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲျဖစ္ၿပီး အထက္တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတုိင္းပင္ လူငယ္အခ်ဳိ႕ကို အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ကေလး 
လုပ္သားအျဖစ္ဆီသို႔ ပိုမိုတြန္းပို႔ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားေသာ TVET အက်င့္အၾကံမ်ားကို ေ႐ွ႕ေျပးစမ္းသပ္ 
ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ အေရးပါေသာ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား (initiatives) ရွိ ေနခဲ့ေၾကာင္း (အထက္တြင္ 
တင္ျပထားေသာ my-ME ႏွင့္ MYSAP မွဥပမာမ်ားကို ႐ႈပါ) ထင္႐ွားေပၚလြင္ေအာင္ ေဖာ္ျပသင့္ေပသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ 
ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအား ေျမပံုေရးဆြဲေဖာ္ျပျခင္း၊ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း၊ ေလ့လာသင္ယူျခင္းႏွင့္ 
တိုးျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ TVET စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆီသို႔ဦးတည္ေသာ ပထမဆံုးေျခလွမ္း တစ္ရပ္ 
အေနျဖင့္ အလြန္အေရးပါေသာ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည္။  ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားအား စီးပြား 
ေရးဆိုင္ရာ စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိကသတင္း 
ေပးသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားက ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

KIIs မ်ားစြာတို႔တြင္ လူငယ္မ်ားအားစီးပြားေရးဆိုင္ရာ စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အေရးကိစၥ 
မ်ားကိုသာမက မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးမႈကိုလည္း အဓိကစိုးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရေၾကာင္း အေလးေပး 
ေဖာ္ျပသင့္သည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးမႈ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးမွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ဦးစားေပး ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ 
အေရးကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေတြ႕ျမင္ရသည္။   လူငယ္မ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ားကို မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးမႈ 
ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ စိတ္ပိုင္းႏွင့္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆင္းရဲဒုကၡမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွ ကယ္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ေရာ 
ႏိုင္ငံ၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား အလဟႆျပဳန္းတီးမႈကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ရန္အတြက္ပါ ဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္သြားရ 
မည္ျဖစ္သည္။

 

၃.၄။ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္မႈမွ ပဏာမေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ အဓိကက်ေသာသက္ဆိုင္သူမ်ား (stakeholders) အားလံုးက လူငယ္မ်ားအားစီးပြားေရးဆိုင္ရာစြမ္း
အားျမႇင့္တင္ေရး (ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႐ႈေထာင့္တစ္ရပ္မွဆိုရလွ်င္ လူငယ္မ်ားအားစြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရး) သည္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ အထူးဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္ရမည့္အေရးကိစၥတစ္ခုအျဖစ္ ထင္႐ွားေပၚလြင္ 
ေနေၾကာင္း သေဘာတူလက္ခံၾကသည္။ 

ပထမဆံုးအေနႏွင့္ ပညာေရးႏွင့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးျခင္းက လူငယ္မ်ားအား တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္နစ္နာ 
ေစသည္ျဖစ္ရာ စိတ္ဓာတ္က်ဝမ္းနည္းမႈမ်ားက အဆိုပါလူငယ္မ်ားကို မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးမႈဆီသို႔ ေရာက္ရွိေစၿပီး 
ဆင္းရဲျခင္း သံသရာအတြင္း ပိတ္ေလွာင္မိေစႏိုင္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ကေလးလုပ္သားအျဖစ္သို႔ 
ဆင္းသက္က်ေရာက္ေစႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ားအတြင္း ၿမီစားအလုပ္သမားအျဖစ္ေစခိုင္းမႈႏွင့္
လူကုန္ကူးမႈ၏ သားေကာင္ မ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေစႏိုင္သည္။ 

ဒုတိယအေနႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္အရည္အခ်င္းမ်ားရွိေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားကို အေရးေပၚလုိအပ္လ်က္ရွိသည္။ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား၊ ဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားစသည္ 
တို႔အျပင္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး၊ တစ္ကိုယ္ေရဖြ႔ံၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈဆိုင္ရာ 
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားမွာ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ အရာျဖစ္ေသာ္လည္း လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားတြင္မရွိေသာ အရာျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရေလ့ရွိသည္။ လူငယ္မ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားနည္းပါးျခင္းက ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတိုးတက္မႈကို တံု႔ 
ဆိုင္းေႏွးေကြးေစသည္။ 

တတိယအေနႏွင့္ လူငယ္မ်ားအားစီးပြားေရးဆိုင္ရာစြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရးသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အမ်ဳိးသားလူမႈ 
စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ပညာအရည္အခ်င္းရွိၿပီး ေကာင္းစြာေလ့က်င့္သင္ၾကားထားေသာ 
လုပ္သားအင္အားတစ္ရပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ အလြန္အေရးပါသည္။ ထို႔အျပင္  အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ကေလးလုပ္သားေစခိုင္းျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ 
ၿမီစားလုပ္သားအျဖစ္ ေစခိုင္းျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရ
သည့္လူငယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားက အလြန္ပင္ႀကီးမားလွသည္။ 

သုိ႔ျဖစ္ရာ လူငယ္မ်ားအား စီးပြားေရးဆုိင္ရာစြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရး (ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ႐ႈေထာင့္တစ္ရပ္မွဆုိရလွ်င္ လူငယ္ 
မ်ားအား စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရး) ကုိ လူငယ္မူဝါဒႏွင့္ ကေလးလုပ္သား NAP တို႔တြင္ အမ်ဳိးသားဦးစားေပးအေရးကိစၥတစ္
ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထည့္သြင္းထားသည္။ 

လူငယ္မ်ားအားစြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ကနဦးစမွတ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအားလံုး 
အတြက္ (သူတို႔၏ ေနရပ္ဌာေန၊ လူမ်ဳိး၊ လိင္သဘာဝ၊ မသန္စြမ္းမႈအေနအထား စသည္တို႔က မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေနေစကာမူ) 
လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္ၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္အျပင္ လက္လွမ္းမီႏိုင္မည့္ ပညာေရး 
(ေက်ာင္းပညာေရး၊ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ဉာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး၊ 
တစ္ကိုယ္ေရဖြ႔ံၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား (soft skills) အေပၚအေျခခံေသာပညာေရး 
ကိုဆိုသည္) ကို အမွန္ တကယ္ရရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

TVET သင္တန္းမ်ားတြင္ မသင္မေနရမူလတန္းပညာေရးၿပီးဆံုး၍ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့သူ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ေအာက္လူငယ္ 
မ်ား တက္ေရာက္ေလ့က်င့္ သင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ TVET စနစ္ကိုျပန္လည္ဖြဲ ့စည္းတည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း 
အဓိကသက္ဆုိင္သူမ်ား (stakeholders) က အေလးအနက္ထား ေဆြးေႏြးတင္ျပခ့ဲၾကသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ ျပန္လည္ဖြ ဲစ့ည္း 
တည္ေဆာက္မႈတြင္ TVET ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ကို အလယ္တန္းပညာေရးတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ 
ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းမႈေအာက္ အလုပ္သင္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္သင္ယူေရးစနစ္တစ္ရပ္ ဖြဲ ့စည္းတည္ေထာင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ 
ေ႐ြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္းလည္း ပါဝင္ေပမည္။ ကာလလတ္ သို႔မဟုတ္ ကာလရွည္လုပ္ငန္း
တစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အဆိုပါအလုံးစံုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႀကီး အေကာင္အထည္ေပၚမလာေသးခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
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(အစိုးရ၊ စီးပြားေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ ့အစည္းမ်ား) သည္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ပံုနည္းလမ္းမ်ား
ကို ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး အေထာက္အပံ့မ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ဦးစြာရယူႏိုင္ 
သည္။  မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ TVET စနစ္ကို အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏွဳိင္းယွဥ္ ေလ့လာသံုးသပ္သြားမည့္ 
ထဲထဲ ဝင္ဝင္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ကို ဦးစားေပးကိစၥရပ္တစ္ခုအေနႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္လိုအပ္ 
သည္။ လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ သင္တန္းတြင္ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ 
ရွင္မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပး ႏုိင္မည့္ အားလံုးပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ စနစ္ 
တစ္ရပ္ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ နည္းလမ္းမ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပေပးႏိုင္ေသာ 
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကိုဆိုလိုသည္။ 

အစိုးရသည္ အဓိကတာဝန္ရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုး (လူငယ္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ 
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ NGOs ႏွင့္ INGOs ၊ ႏိုင္ငံတကာေအဂ်င္စီမ်ား) ကလည္း အတူလက္တြဲေဆာင္႐ြက္ရန္ လို 
အပ္ေၾကာင္းႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီတုိင္းက အေရးပါေသာအခန္းက႑တစ္ရပ္မွ ပါဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း အားလံုး အသိအမွတ္ျပဳ 
လက္ခံၾကသည္။ ေဖာ္ျပပါ အေရးပါေသာလုပ္ေဆာင္သူ (actor) မ်ားစြာတို႔ၾကား ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးသည္ ပဓာနက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ လူငယ္မ်ားအား စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 
စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေပးရန္ သီးသန္႔ရည္႐ြယ္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားေသာမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြား
ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ 

အဆုိပါေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ ၁ဝ၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား 
ညီလာခံတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လူငယ္အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ အေရးယူတံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 
တိုက္တြန္းခ်က္ (the 2012 Call for Action on Youth Employment) ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ILO 
အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက အစိုးရမ်ားႏွင့္လူမႈေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါမူဝါဒမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား 
အစရွိသည္တို႔ကို တရားဝင္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တိုက္တြန္းသြားခဲ့သည္။ 

• စီးပြားေရးဖြံ ့ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးမႈကို လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံအဆင့္မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးဆိုင္ရာမူဝါ
ဒမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား။

• လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား ေကာင္းမြန္သင့္ေလ်ာ္ေသာအလုပ္မ်ားတြင္ ခန္႔ထားေရးအတြက္ အားေပးျမႇင့္ 
တင္ေပးႏိုင္မည့္ အလုပ္သမားေဈးကြက္မူဝါဒမ်ား။

• စြန္႔ဦးတီထြင္မႈႏွင့္ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈ (လူငယ္မ်ားအတြက္အပါအဝင္) ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ အစီ 
အစဥ္မ်ား။

• လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကို ဆံုးခန္းတိုင္ရရွိေစရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အလုပ္အကိုင္မ်ားဆီသို႔ ကူးေျပာင္းဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီေပးမည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္း အစီ 
အစဥ္မ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမွအလုပ္ခြင္သို႔ကူးေျပာင္းမႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္

• အလုပ္တြင္းအခြင့္အေရးမ်ား (Rights at work) (ဆိုလိုသည္မွာ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားကို အႏၲရာယ္ရွိေသာ 
ကေလးလုပ္သားေစခိုင္းမႈႏွင့္ အျခားေသာ အလုပ္တြင္း အသံုးခ်အျမတ္ထုတ္မႈပံုစံမ်ားမွ အကာအကြယ္ 
ေပးေရး)19

19 ILO (2012) လူငယ္အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာအက်ပ္အတည္း - အေရးယူတံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရန္တိုက္တြန္းမႈဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ၁ဝ၁ ႀကိမ္ 
ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕ ဂ်နီဗာညီလာခံ၏ ေကာက္ခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_185950.pdf

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လူငယ္အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ အေရးယူတံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရန္ေတာင္းဆိုခ်က္ (the 2012 Call for Ac-
tion on Youth Employment) ကို ခ်မွတ္ခဲ့စဥ္ကတည္းက ILO သည္ (ဥပမာအားျဖင့္) သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ လူငယ္အလုပ္ခန္႔ထားေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို 
တက္တက္ၾကြၾကြ အားေပးျမႇင့္တင္လာခဲ့သည္ (အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္)။ 

ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား (Initiatives) တြင္ အစိုးရမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ 
အလုပ္တြင္းရပိုင္ခြင့္မ်ား ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ား၏ အသိအျမင္ဗဟုသုတမ်ားကို မည္သို႔မည္ပံုျမႇင့္တင္သြားႏိုင္မည္ဟူ 
ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ အခမဲ့သင္တန္းသင္႐ိုးတစ္စံု (the free training package) Rights@Wor-
k4Youth ပါဝင္သည္။ အဆိုပါသင္႐ုိးတြင္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္း 
ေရးႏွင့္က်န္းမာေရး၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ား အစရွိေသာ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ        
လူငယ္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ၿပီး သင္တန္းမ်ားအတြက္ေရာ အလြယ္တကူဖတ္႐ႈႏိုင္မည့္ 
အကိုးအကားစာတမ္းအေနႏွင့္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
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၄။ အမ်ဳိးသားမူေဘာင္

၄.၁။ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒေရးရာမူေဘာင္

အခန္း (၁) ႏွင့္ (၃) တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူငယ္အလုပ္ခန္႔ထားေရးဆိုင္ရာမူဝါဒ (youth employ-
ment policy) တစ္ရပ္ မရွိေသာ္လည္း လူငယ္မ်ားအားစြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရး၏မတူျခားနားေသာအစိတ္အပိုင္းလကၡ
ဏာရပ္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည့္ လူငယ္မူဝါဒ (Youth Policy) တစ္ရပ္ရွိသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၆ 
ရက္ေန႔က စတင္အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ အဆိုပါမူဝါဒတြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္မ်ား၊ 
အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ား၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးသုေတသန၊ စာေပ၊ အႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားကို  ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားသည္။ လူငယ္မူဝါဒဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားမွာ ဤဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ FGDs ႏွင့္ KIIs တို႔တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပလာခဲ့ေသာျပႆနာအေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည္ 
ျဖစ္ရာ အဆိုပါ လူငယ္မူဝါဒ အားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူငယ္မ်ားအားစီးပြားေရး
ဆိုင္ရာစြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါေပလိမ့္မည္။ ILO အေရးယူတံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရန္တိုက္တြန္းခ်က္ 
(ILO Call for Action) ႏွင့္အညီ လူငယ္မ်ားအား စီးပြားေရးဆိုင္ရာစြမ္းအားျမႇင့္တင္မႈသည္ လူငယ္မ်ားအားစြမ္းအား   
ျမႇင့္တင္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အလံုးစံုထပ္တူညီသည္မဟုတ္ဘဲ လူငယ္မ်ားအားအလုပ္ခန္႔ထားမႈ (youth employ-
ment) ကိုျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္အလုပ္ခန္႔ထားေရးမူဝါဒမ်ားကို အစိုးရမွအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားလည္း ပါရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သတိျပဳမွတ္သားသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ေယဘုယ်ဆိုရလွ်င္ 
အမ်ဳိးသားမူဝါဒေရးရာမူေဘာင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းလူငယ္မ်ားအား စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရး၏အေရးပါပံုကို အသိ 
အမွတ္ျပဳလက္ခံသည္။

အေစာပိုင္းက ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ကေလးလုပ္သားဆိုင္ရာ NAP သည္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရး 
လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္မႈကို ျမႇင့္တင္သြားရန္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား အကာအကြယ္ 
ေပးရန္ အေရးပါပုံတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံေၾကာင္း ထင္ရွားေပၚလြင္ေနသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ရွိရင္းစြဲစီမံကိန္းႏွင့္ အစီ 
အစဥ္အခ်ိဳ႕အေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳံးရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားက (ေအာက္တြင္ ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္) NAP 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ႏိုင္သည္။ NAP အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မႈ 
အတြက္ ေလ့လာသင္ယူကာအသုံးခ်ႏိုင္မည့္ သင္ခန္းစာမ်ားက မည္သည့္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံတြင္ ရွိ 
ႏိုင္ေၾကာင္း မွန္ကန္တိက်စြာနားလည္သိျမင္ေစျခင္းျဖင့္ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းကို ဆိုလိုသည္။  ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
ေယဘုယ်ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္မွာ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ အက်င့္အၾကံမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ား အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္ 
တစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းတစ္ရပ္မဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္သည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဦးေဆာင္ဦး 
႐ြက္ျပဳလႈႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား (initiatives) အား မည္သို႔မည္ပံု တိုးျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ႏွင့္ ပံုတူကူးအသံုးခ်ႏိုင္ 
မည္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာနားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ သင္ခန္းစာမ်ားအား ပိုမိုစနစ္တက် ဆန္းစစ္ေလ့လာသြားရန္ဆႏၵ 
ရွိေကာင္းရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မွ ၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္အထိ အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စီမံခ်က္ 
(Education Sector Strategic Plan for 2016 – 2021)20  တစ္ရပ္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီးျဖစ္သည္။ 
ထိုစီမံခ်က္ကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈမ်ား 
အေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ အဆိုပါစီမံခ်က္သည္ ဘဝတစ္သက္တာပညာသင္ယူေရး ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈနည္းလမ္း
တစ္ရပ္ကို အေျခခံၿပီး အဖြင့္နိဒါန္းတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းအေလးေပး တင္ျပထားသည္။   

“ယေန႔ကမၻာ့စီးပြားေရးေလာကတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ေအာင္ျမင္မႈသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံရွိႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
အသိပညာဗဟုသုတ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ တတ္ကြ်မ္းမႈမ်ားေပၚတြင္ အဓိကတည္မွီလ်က္ရွိသည္။ ပညာေရးက႑တြင္ 
ဦးစားေပးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ၾကြယ္ဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ႀကီးမားသည့္ 

20 ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန (၂၀၁၆ ခုႏွစ္) အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ (၂၀၁၆-၂၀၂၁)  http://www.moe-st.gov.mm/wp-content/
uploads/2018/01/NESP_20Summary_20-_20English_20-_20Final_20-_20Feb_2023.pdf

ေရရွည္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကို ရရွိခံစားၾကရပါသည္” 21

ထိုခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈနည္းလမ္းက ဤေလ့လာမႈအတြင္း FGDs ႏွင့္ KIIs မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည့္ ျပႆနာ 
အေရးကိစၥမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္မႈကိုလည္း ခိုင္မာအားေကာင္းေစသည္။ အမ်ဳိးသားပညာေရးစီမံခ်က္ 
(NESP) သည္ ေဝးလံေခါင္ပါးေသာနယ္ေျမေဒသမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအုပ္စုမ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ 
ပညာေရးကို လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္၊ အဆင့္မ်ားအားလံုးတြင္ ပညာေရးအရည္အေသြး တိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေစရန္ (တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ရွိမည့္ ကမၻာ့တန္းဝင္ အဆင့္ 
ျမင့္ပညာေရးစနစ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈအပါအဝင္)ႏွင့္ လုပ္သားေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ 
ေကာင္းမြန္ထိေရာက္ေသာ TVET စနစ္တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ရန္ အစရွိသည္တို႔ကို ဦးတည္ရည္႐ြယ္ေသာ 
ပညာေရးဘက္စံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အဓိကအေလးေပးသည္။ (အဆိုပါစာရင္းမွာ အျပည့္အစံုမဟုတ္ေပ၊ ေနာက္
ထပ္ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို သိရွိလိုလွ်င္ NESP တြင္႐ႈပါ)။ 

NESP သည္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အလြန္ျမင့္မားေသာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ၎၏ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားကို အျခားမူဝါဒ 
စာတမ္းမ်ား (ဥပမာ ကေလးလုပ္သားဆိုင္ရာ NAP) ေအာက္မွ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ထား 
သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အဓိကက်ေသာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားၾကား ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရးက မရွိမျဖစ္ 
အေရးပါသည္။ အေျခခံပညာေရး၊ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး (NFE) ႏွင့္ TVET ကို မတူျခားနားေသာ ဌာနမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားစြာတို႔မွ ေပးအပ္ေနသည္ျဖစ္ရာ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရးက ပို၍ပင္အေရးပါလာရ 
သည္။22

မူလတန္းႏွင့္အလယ္တန္းပညာေရးကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန (အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွတဆင့္) မွႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္ေသာ 
အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အဓိကရရွိႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ေဝးလံေခါင္ပါးေသာ 
နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ား (အမ်ားစုမွာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ား ျဖစ္သည္) 
အတြက္ မူလတန္းပညာသင္ၾကားႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း
မ်ားတြင္လည္း ပညာသင္ယူႏိုင္သည္။ မိသားစုကေငြေၾကးတတ္ႏုိင္လွ်င္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ 
သည္။

ေက်ာင္းျပင္ပကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာန၏ ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ ပညာေရး အစီ 
အစဥ္ (NFPE EP)ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စီစဥ္ဖြင့္လွစ္ေသာ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္သည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္မ်ားသည္ အတန္းခ်ိန္ျပည့္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ 
ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ေဘးအႏၲရာယ္ေအာက္မွကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားကို ပညာသင္ၾကား 
ခြင့္ရရွိေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီရာတြင္ အဓိကက်ေသာအခန္းက႑တစ္ရပ္မွ ပါဝင္သည္။ 

TVET ကုိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနတို႔ အပါအဝင္ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားစြာအျပင္ NGOs ႏွင့္ အလုပ္ရွင္ (အလုပ္စဝင္ေသာအဆင့္တြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည္) တို႔က 
ေပးအပ္သည္။ မ်ားစြာေသာ TVET အစီအစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား (ဥပမာ JICA ႏွင့္ ADB) က 
ပံ့ပိုးကူညီေပးၿပီး အစိုးရဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ NGOs မ်ားက လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သည္။ 

TVET အစီအစဥ္မ်ားစြာတို႔တြင္ လူငယ္မ်ားအားအလုပ္အကိုင္ရရွိေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
(ဥပမာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ျပပြဲမ်ား) ပါဝင္သည္။ အခ်ဳိ႕အစီအစဥ္မ်ားက နည္းပညာ 
ႏွင့္ သက္ေမြးသင္တန္းမ်ားႏွင့္အတူ ဘဝတြက္တာ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသည္။ သင္တန္း 
မ်ားစြာတို႔က ႐ိုးရာလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ လက္သမား၊ ပန္းရံ၊ စက္ခ်ဳပ္၊ ဆံပင္အလွျပင္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပဳျပင္ေရး 
စသည္) ကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး အခ်ဳိ႕သင္တန္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလ်င္အျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားေနေသာက႑မ်ား 
အေပၚ အဓိကအေလးေပးသည္ (ဥပမာ မႏၲေလးတြင္ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန (the 

21 Op.Cit. p. 7
22 ေအာက္ပါေဖာ္ျပခ်က္သည္ NESP ႏွင့္ KIIs မွရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံသည္။
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Department of TVET) မွစီစဥ္ဖြင့္လွစ္ေသာ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း)။ 

အဆင့္ျမင့္ပညာေရး (Tertiary education) ကို ဝန္ႀကီးဌာန (၈) ခု၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး 
အင္စတီက်ဴးရွင္း (ေကာလိပ္မ်ား၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ား ႏွင့္တကၠသိုလ္မ်ား) ၁၇၁ ခု တြင္ တက္ေရာက္သင္ယူႏိုင္သည္။ 

သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား မလံုေလာက္ျခင္းမ်ဳိး မရွိေပ။ 
မတူညီ ေသာပညာေရးအမ်ဳိးအစားမ်ား ပို႔ခ်ေပးေနသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း အမွန္တကယ္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ 
ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားကား အမွန္ပင္ရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာ၏တစ္ေနရာတြင္ 
ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ပညာေရးကို တန္းတူရည္တူလက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေန 
သည္ (ေဝးလံေခါင္ပါးေသာ ေနရာေဒသမ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္း ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ 
လူငယ္မ်ားအတြက္)။ 

ထို႔အျပင္ ပါဝင္ေနေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အလြန္မ်ားျပားသျဖင့္ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းမႈ 
ကို ဧကန္႐ႈပ္ေထြးေစၿပီး အေျပာင္းအလဲမ်ားေသာဥပေဒမ်ား၊ ေယဘုယ်အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကိုလိုက္နာေသာခ်ဥ္းကပ္ 
လုပ္ေဆာင္ပံုနည္းလမ္းမ်ား (programmatic approaches) စသည္တို႔၏ ေဘးအႏၲရာယ္ကို ပိုမိုႀကီးမားေစသည္။ 
ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ TVET အစီအစဥ္မ်ား) ကို အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစားေပး 
ကိစၥရပ္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒမ်ား၊ အေသးစား လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမူဝါဒမ်ား အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ဟန္ခ်က္ 
ညီညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးဟူေသာ ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ထိုအခ်က္က အလြန္ပင္အေရးႀကီး 
သည္။ ပညာေရးႏွင့္စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားၾကား ေယဘုယ်ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ထိုမူဝါဒမ်ားႏွင့္အစီအစဥ္ 
မ်ား၏ ခိုင္မာအားေကာင္းမႈကို အေသးစိတ္ေျမပံုေရးဆြဲ ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္းတို႔က ဤေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၏
နယ္ပယ္အတုိင္းအတာကုိ ေက်ာ္လြန္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ဆက္တြေဲစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္အေနႏွင့္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းက အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ႐ႈပ္ေထြးလွသည့္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္အတြင္း (အျခားအရာအားလံုးမေျပာင္းလဲပဲ ထို႔အတိုင္းဆက္လက္ 
တည္ရွိေနပါက) ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားအားလံုးကို အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာပညာေရး ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ 
အားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈက အလြန္ပင္႐ႈပ္ေထြးနက္နဲၿပီး ႀကီးေလးခက္လဲေသာကိစၥတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ NESP 
သည ္ ပညာေရးႏငွ္ ့TVET ကိတုန္းတူရညတ္လူကလ္မွ္းမရီရွိႏိငု္ေရးႏငွ္ ့ပညာေရးႏငွ္ ့TVET အရညအ္ေသြးေကာင္းမြန္ေရး 
ဆီသို႔ ဦးတည္ေသာ အလြန္အေရးပါေသာမဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

၄.၂။ လက္ရွိအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား

အဖြဲ ့အစည္းအမ်ဳိးအစား အေလးေပးနယ္ပယ္ အဓိကသင္ခန္းစာမ်ား

အစိုးရအစီအစဥ္မ်ား အစိုးရကို လူငယ္မ်ားအား စြမ္းအား 
ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အဓိကတာဝန္ရွိသူ 
အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားသည္ 
(အဓိကအားျဖင့္ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္း 
အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္)။ ပညာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အစိုးရေအဂ်င္စီအခ်ဳိ႕ 
က ေပးအပ္ၿပီး MOE မွာ သဘာဝက်စြာ 
ပင္ အႀကီးမားဆံုး ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးသူျဖစ္သည္။ MOE က အေျခခံ၊ 
အလယ္တန္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာတို႔ 
အျပင္ TVET ကို TVET ဦးစီးဌာနမွ 
တစ္ဆင့္ ေပးအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ နယ္ 
ပယ္က က်ယ္ဝန္းလွသည္ျဖစ္ရာ က႑ 
အလိုက္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား (ဥပမာ စိုက္ပ်ဳိး 
ေရးဝန္ႀကီးဌာန) က က႑ အလိုက္ 
သီးသန္႔သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရး 
အစီအစဥ္မ်ား ေပးအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ 
အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ား (ဥပမာ နယ္စပ္ 
ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန) က သီးျခား ပထဝီ 
နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ (ဥပမာ နယ္စပ္ 
ေဒသမ်ား) ကေလးသူ ငယ္ႏွင့္လူငယ္ 
သီးျခားအုပ္စုမ်ားကို အဓိက ပစ္မွတ္ထား 
ဦးတည္သည္။ MOLIP မွာ အမ်ဳိးသား 
ကြ်မ္းက်င္မႈအရည္အခ်င္းမ်ား မူေဘာင္ 
အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။

MOLIP သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ အျခား 
ႏိုင္ငံသို႔/မွ အလုပ္သမားေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြား 
လာမွဳကို စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္လည္း 
တာဝန္ရွိသည္။ အလုပ္အတြက္ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းသြားလာစဥ္ ေကာင္းမြန္ေသာဆံုး 
ျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ 
လူငယ္မ်ားအား စြမ္းအားျမႇင့္တင္ျခင္း 
လည္းပါဝင္သည္။

NESP သည္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားစြာတို႔က ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေပးအပ္ေနေသာ အေနအထားတြင္ ပူး 
ေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ခိုင္မာမႈရွိ 
ေစမည့္အဓိကက်ေသာ စာတမ္းတစ္ 
ေစာင္ျဖစ္သည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ ့အစည္း 
မ်ားစြာတို႔က မတူျခားနားေသာ အေျခ 
အေနမ်ားတြင္ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ 
ညီေသာ ပညာေရးပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ပံ့ပိုး 
ေပးအပ္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ လူငယ္မ်ားအား 
စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေပးသည္။ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ KIs မ်ား၊ ေတြ ့ဆံုေမးျမန္းခဲ့ 
သည့္ လူငယ္မ်ားတို႔က လမ္းေၾကာင္းမ်ား 
စြာတို႔မွတစ္ဆင့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားေပးအပ္ျခင္းကို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ျခင္း 
မ႐ွိေပ။ ထို႔အစားေတြ ့ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ 
မ်ားက ပညာေရးတြင္ မွန္ကန္ဆီေလ်ာ္မႈ 
ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္ေရးႏွင့္ 
ပညာေရးကို လူငယ္အားလံုးလက္လွမ္းမီ 
ရရွိႏုိင္ေရး (အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ လူ 
ငယ္မ်ားအတြက္ TVET အပါအဝင္) ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ထုတ္ေဖာ္ 
ျပသခဲ့သည္။

မူလတန္းၿပီး ေက်ာင္းထြက္သူမ်ားအေန 
ျဖင့္ TVET ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား 
အတိုင္း ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းသြား 
ႏုိင္ေအာင္ပ့ံပုိးကူညီေရးမွာ  အလြယ္တကူ 
ထိခိုက္နစ္နာႏိုင္သည့္ လူငယ္မ်ားအား 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေသာ ကေလးလုပ္ 
သားအျဖစ္ေစခိုင္းမႈမွ အကာအကြယ္ေပး 
ရန္အတြက္ အထူးဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ 
ရမည့္ကိစၥရပ္ျဖစ္၏ TVET ကို အလယ္ 
တန္းပညာေရးတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း 
ထားသည့္ အျခားအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ

စနစ္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို 
ပိုမိုအေသးစိတ္ေလ့လာျခင္းက အလြန္ 
အက်ဳိးရွိေသာ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။



30 31

အဖြဲ ့အစည္းအမ်ဳိးအစား အေလးေပးနယ္ပယ္ အဓိကသင္ခန္းစာမ်ား

အလုပ္ရွင္/စက္မႈလုပ္ငန္း 
အသင္းအဖြ႕ဲဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ 
ျပဳေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား  
(initiatives)

စက္မႈလုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
အလုပ္ရွင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားက အစိုးရႏွင့္  
လက္တြဲပူးေပါင္းကာ ပညာေရးႏွင့္ေလ့ 
က်င့္သင္ၾကားမႈျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ 
က႑အလိုက္ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳ ေဆာင္ 
႐ြက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကသည္။ ထိုေဆာင္ 
႐ြက္မႈမ်ားက တည္ၿငိမ္ၿပီး အရည္အခ်င္း 
ျပည့္မီေသာ လုပ္သားအင္အား တစ္ရပ္ 
ျဖစ္တည္ေရးကို ဦးတည္ရည္႐ြယ္သည္ 
(အထူးသျဖင့္ အလ်င္အျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီး 
ထြားေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း)

စက္မွဳလုပ္ငန္း/အလုပ္ရွင္ ဦးေဆာင္ 
ေသာ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳေဆာင္႐ြက္မႈ 
မ်ား (initiatives) က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိျမင္ျခင္းမရွိေသး 
ေသာ (သို႔မဟုတ္) အသံုးမျပဳေသးေသာ 
ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ပံုနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ဥပမာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို 
စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ အလုပ္ 
အကိုင္ရွာေဖြေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေပးအပ္ျခင္း။

သီးျခားစီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားမွ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ 
ေသာ ပုဂၢလိကက႑ 
ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳ 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
(initiatives)

သီးျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ (အဓိက 
အားျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီး 
သြားလာေရးလုပ္ငန္းမ်ား) က ဝန္ထမ္း 
သစ္မ်ားကို ဦးတည္ေသာ လုပ္ငန္းတြင္း 
သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ပို႔ခ်ေပးသည္။ 
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ 
ထိုဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ၁၈ ႏွစ္အထက္ 
အသက္အ႐ြယ္ ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။ 
အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းတြင္မူ  ၁၈ ႏွစ္ 
ေအာက္ အသက္အ႐ြယ္ရွိသူမ်ားလည္း 
ေရာေႏွာပါဝင္သည္။ အခ်ဳိ႕အထည္ခ်ဳပ္ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ၎တို႔၏လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ၁၆ ႏွစ္ 
အထက္ အလုပ္သမားမ်ား ပါဝင္လုပ္ 
ကိုင္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။

တရားဝင္ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းတို ့မွ 
ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးသူမ်ားအား ကြ်မ္းက်င္ 
မႈျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ္ 
လည္း လုပ္ငန္းတြင္း သင္တန္းမ်ားမွ 
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစေသာ သင္ခန္းစာမ်ား 
ရရွိေၾကာင္း KIs အခ်ဳိ႕က အေလးေပး 
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ 
ေရး၊ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး၊ တစ္ကိုယ္ 
ေရဖြ႔ံၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈဆိုင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား (soft skills) ႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ သင္တန္းေပးျခင္းက နည္းပညာ 
ဆိုင္ရာသင္တန္းေပးျခင္းကဲ့သို႔ပင္ 
အေရးပါေၾကာင္း အလုပ္ရွင္မ်ား ေလ့လာ 
ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

ထို႔အတူ လူငယ္မ်ားအား သင္တန္းတြင္ 
ပါဝင္လာေစရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ 
ေၾကး၊ အလုပ္သင္လစာ သို႔မဟုတ္ 
အျခားေသာ ေငြေရးေၾကးေရး မက္လံုး 
မ်ားေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အလုပ္ 
ရွင္မ်ားက ေလ့လာေတြ ့ျမင္ခဲ့ရသည္ 
(သင္တန္း ၿပီးဆံုးသြားခ်ိန္တြင္ 
အလုပ္ခန္႔ထားရန္ အာမခံခ်က္ရွိ 
သည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ ျဖစ္ေစ)။
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အခ်ဳိ ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ လုပ္ငန္း 
တြင္း သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ပို႔ခ် ေပးျခင္းမ႐ွိ 
ေၾကာင္း၊ ထို႔အစား ၎တုိ႔ေလ့က်င့္သင္ 
ၾကားေပးခဲ့သည့္ လူငယ္အလုပ္သမား 
မ်ားကို အလုပ္ခန္႔ထားေၾကာင္း အလုပ္ 
ရွင္အခ်ဳိ႕က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္ 
(အႏွစ္သာရအားျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား 
အား ‘သိမ္းသြင္းစုေဆာင္းျခင္း’ ႏွင့္ ေလ့ 
က်င့္သင္ၾကားေပးစရာမလိုေအာင္ ေရွာင္ 
လႊဲျခင္း)။ ယင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈကင္းမဲ့ေသာ 
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ဖန္တီး 
ေနသည္။  

လုပ္ငန္းတြင္း သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား 
တြင္ သက္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက 
မည္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ဳိး လိုအပ္ 
သည္ကို တိတိက်က် သိ႐ွိထားသည့္ 
အားသာခ်က္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တရား 
ဝင္ TVET အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သင္႐ိုးညႊန္း 
တမ္းမ်ားကို ျပန္လွန္သံုးသပ္ကာ ျပင္ 
ဆင္ေရးဆြဲမွဳျပဳခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းတြင္း 
သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားမွ သင္ခန္းစာ 
မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းက ေပးအပ္သြား 
မည့္သင္တန္း၏ အရည္အေသြးႏွင့္ 
လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္မႈကို 
ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။ 

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕ 
အစည္း အစီအစဥ္မ်ား

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ့အစည္းမ်ားသည္ 
အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ ပညာေရးဝန္ေဆာင္ 
မႈမ်ား (ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ မိသားစုမ်ား မွ 
ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား 
အတြက္ သက္ေမြးအႀကိဳႏွင့္ သက္ေမြး 
သင္တန္းမ်ား အပါအဝင္) ကိုေပးအပ္ရာ 
တြင္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑ 
တစ္ရပ္မွ ပါဝင္သည္။

အရပ္ဘက္ လူမွဳအဖြဲ ့အစည္းမွ စီစဥ္ 
ေသာ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဝန္ 
ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးအပ္မႈတြင္ ဆန္း 
သစ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ပံုနည္း 
လမ္းမ်ားကို စမ္းသပ္အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ႏိုင္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကက႑ 
မိတ္ဖက္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲပူး 
ေပါင္းကာ အဆိုပါဦးေဆာင္ ဦး႐ြက္ျပဳ 
ေဆာင္႐ြက္မွဳမ်ား (initiatives) ကို တိုး 
ျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္ သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  
ထို႔အျပင္ CSOs မ်ားသည္ ပညာေရးကို 
အျခား အေထာက္အပံ့ အမ်ဳိးအစားမ်ား 
ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေလ့ရွိသည္ (ဥပမာ-အသိ



32 33

အဖြဲ ့အစည္းအမ်ဳိးအစား အေလးေပးနယ္ပယ္ အဓိကသင္ခန္းစာမ်ား

ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြေဖာ္ 
ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ဘက္စံုစြမ္းအား ျမႇင့္ 
တင္ေရးအေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ 
ျခင္း)။ ထို႔အျပင္ CSOs အခ်ဳိ႕က သြား 
ေရာက္ရန္ခက္ခဲေသာ လူမႈ အသိုက္ 
အဝန္းမ်ားအတြင္း လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ 
ၾကသည္ (ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ား၊ ထိခိုက္ 
နစ္နာဆုံး႐ံႈးႏုိင္ေျခ အျမင့္မားဆုံး ကေလး 
သူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားထံသို႔ သြား 
ေရာက္ကာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ 
ျခင္း)။ သို႔ျဖစ္ရာ ထိုကဲ့သို႔ေသာ CSO 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားက စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 
စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရးအတြက္သာမက 
(ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ ေဘးအႏၲရာယ္ 
ေအာက္မွ လူငယ္မ်ားအား စီးပြားေရး 
ဆိုင္ရာ စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ 
ေထာက္ပံ့ကူညီေပးႏိုင္မည့္) လူမႈေရး၊ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ (စသည္) စြမ္းအား 
ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ပါ အလြန္ အေရးႀကီး 
သည္။

၅။ ေကာက္ခ်က္မ်ားႏွင့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ဤေလ့လာမႈမွ အဓိကေကာက္ခ်က္မ်ားအား KIIs ၊ အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ FGDs မ်ားႏွင့္ တံု႔ျပန္ 
ထင္ျမင္ခ်က္ေပးေရး မိတ္ဖက္အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ေဆြးေႏြးသံုးသပ္မႈတို႔မွ အဓိကထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဤအစီရင္ခံစာ ပါေကာက္ခ်က္မ်ားအား ေယဘုယ်ဆန္ဆန္တင္ျပထားကာ လူငယ္မ်ားအေပၚ ေယဘုယ်အက်ဳိးသက္ 
ေရာက္မႈရွိၿပီး စီးပြားေရးက႑အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ အက်ဳံးဝင္သက္ဆိုင္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားအေပၚ အဓိကအေလးေပး 
အာ႐ံုစိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ သီးျခားလူငယ္အုပ္စုမ်ားက သီးျခားစိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခံစားၾကရၿပီး သီးျခား 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ မတူျခားနားေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈ
မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္ေနသည့္ သီးျခားအဂၤါလကၡဏာမ်ားရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ 
လက္ခံပါ၏။ ထိုသုိ႔ သိမွတ္လက္ခံထားသည့္တိုင္ က႑အားလံုးကို ႐ိုက္ခတ္ေနသည့္ ေယဘုယ် (အမ်ားအားျဖင့္ ဖြဲ႕ 
စည္းတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ) ျပႆနာအေရးကိစၥမ်ားရွိေနသည္မွာ အလြန္ထင္ရွားေပၚလြင္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ ဤ 
ေလ့လာမႈအတြက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ားအတြင္း အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ား (လူငယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္း 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား) သည္ မည္သည္တို႔က အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ႀကီးမားေသာ အတိုင္းအတာတစ္ခု 
အထိ အားလံုးသေဘာတူ သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔ကို ေအာက္တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပထားၿပီး ထို႔ေနာက္တြင္ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ ့မွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္တင္ျပထားသည္။ 

၁။ လူငယ္မ်ားအား စီးပြားေရးဆုိင္ရာ စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရး (ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဆိုရလွ်င္ လူငယ္မ်ားအား 
စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရး) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိကဦးစားေပးကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားအား စီးပြား 
ေရးဆိုင္ရာ စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရးသည္ အနည္းဆံုးပံုစံသံုးမ်ဳိးျဖင့္ အေရးအပါဆံုးျဖစ္ေနရေၾကာင္း အစိုးရဌာန 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ NGOs ႏွင့္ INGOs ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားၾကား ေယဘုယ် သေဘာတူညီမႈရွိသည္။ 

• ပထမဆံုးအေနႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရးသည္ လုပ္ခလစာေကာင္းသည့္ သင့္ေလ်ာ္ 
ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ 
ဦးစားေပးေဖာ္ ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။ ထိုအခက္အခဲမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိႏိုင္ 
ေသာ္လည္း ပညာအရည္အခ်င္းက အေရးအပါဆံုး အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

• ဒုတိယအေနႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ထုတ္လုပ္မႈထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ေကာင္းစြာ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားၿပီး ပညာအရည္အခ်င္းရွိေသာ လူငယ္မ်ားကုိ လိုအပ္သည္။ ဤေနရာတြင္လည္း 
ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးက ျပႆနာအေရးကိစၥမ်ား၏ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ 

• အမ်ဳိးသားစီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ ႀကီးႀကီးမားမား မွီခိုအားထားေန 
သည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း ေရ႐ွည္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ကာ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားေပးအပ္သြားရန္ 
ဆႏၵရွိသည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ကြ်မ္းက်င္ၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ လုပ္သားမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ 
အေရးႀကီးသည္။ 

၂။ ကေလးသူငယ္မ်ားအားလံုး (၎တို႔၏လိင္သဘာဝ၊ လူမ်ဳိး၊ ေနထိုင္ရာေဒသ စသည္တို႔က မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ 
ကာမူ) လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီဆီေလ်ာ္မႈရွိၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့ 
က်င့္သင္ၾကားေရးကို အမွန္တကယ္ လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေရးက ေနာက္ထပ္ဦးစားေပး
ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ဘက္စံုထူးခြ်န္ေစရန္ႏွင့္ “ထံုးတမ္းစဥ္လာ” 
ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ ရာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားအျပင္ အေပ်ာ့/ဘဝတြက္တာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား (soft/
life skills) ေပးရန္ မျဖစ္မေနလုိအပ္သည္။ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားစြာတို႔က လူငယ္မ်ားတြင္ ၎တို႔၏ 
ပုဂၢလိကဘဝမ်ားကို စီမံရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား၊ ဓမၼဓိဌာန္က်က်ေတြးေခၚမႈ၊ အဖြဲ႔
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လိုက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္း စသည္တို႔မရွိသျဖင့္ ၎တို႔အားအလုပ္ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးျခင္းက အခက္ 
အခဲမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း အေလးေပးေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၂၁ ရာစု ကြ်မ္းက်င္မႈ အေပ်ာ့ 
(soft skills) အေပၚ ပိုမိုအေလးေပးအာ႐ံုစိုက္ျခင္းက လူငယ္မ်ားအားအလုပ္ခန္႔ထားရန္ အလုပ္ရွင္မ်ားကို ပိုမို 
ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္လုပ္ ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ လူငယ္မ်ား၏ စြမ္းရည္ 
ကိုလည္း ႏိုးဆြေပးႏိုင္ေပမည္။ ယင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈ 
အတြက္ေရာ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ပါ မ်ားစြာအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေပါင္း 
သင္းဆက္ဆံေရး၊ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး၊ တစ္ကိုယ္ေရဖြ႔ံၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 
(soft skills)ပညာေရး၏ အရည္အေသြးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေရးသည္ အထူး 
ဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္၏။ 

၃။ သင္တန္းပို႔ခ်မႈတြင္ လူငယ္မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္ဦးတည္ၿပီး ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ အသိအျမင္၊ 
ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအသိအျမင္ဗဟုသုတမ်ား
ကိုလည္း ထည့္သြင္းသင့္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရး 
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အလြန္အေရးပါေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အစိတ္အပိုင္းလကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး 
ကေလးလုပ္သားဆိုင္ရာ NAP တြင္လည္း အေရးပါေသာလကၡဏာတစ္ရပ္အေနႏွင့္ပါဝင္သည္။ 

၄။ လက္ရွိတြင္ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးစနစ္သည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္လူငယ္မ်ားအား TVET တြင္ ပါဝင္ 
တက္ေရာက္ခြင့္မျပဳေပ။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ မူလတန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ အလယ္တန္းဆက္လက္တက္ 
ေရာက္ျခင္းမရွိဘဲ ေက်ာင္းထြက္လာသူမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းမွတပါး အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာမရွိသျဖင့္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ အလြန္ျမင့္မားသြားရသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ခန္႔ 
ထားႏိုင္သည့္ အနိမ့္ဆံုးအသက္ အ႐ြယ္မွာ ၁၆ ႏွစ္ (အကယ္၍ မူလတန္း ၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္ၿပီးျဖစ္လွ်င္) 23 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ၁၆-၁၈ ႏွစ္ အ႐ြယ္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားမွာ ကြ်မ္းက်င္မႈကင္းမဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ား 
ျဖစ္လာၿပီး တကယ္တမ္းလက္ေတြ႔တြင္ အခ်ဳိ႕လုပ္ ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း ပါဝင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္မရွိသျဖင့္ ေ႐ြး 
ခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း လံုးဝမရိွေသာအေျခအေနတစ္ခု တြင္ပိတ္ေလွာင္မိေနသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ထိုလူငယ္ 
မ်ားမွာ တရားဝင္မဟုတ္ေသာက႑တြင္ ၎တို႔၏အသက္အ႐ြယ္ ႏွင့္ေလ်ာ္ညီမႈမရွိေသာအလုပ္မ်ားကို  မျဖစ္ 
မေန လုပ္ကိုင္ရႏိုင္သည္။  သို႔ျဖစ္ရာ မူလတန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေက်ာင္း ထြက္လာသူမ်ားအတြက္ သက္ေမြး 
သင္တန္းမ်ားကို ပိုမိုလက္လွမ္းမီရရွိေစေရး ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္မႈက အထူးဦးစားေပး ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္ 
ျဖစ္သည္။ 

၅။ ပညာေရးအရသာမက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းျဖစ္တည္မႈအရပါ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပၾကား ကြဲျပားျခားနား 
ေနျခင္းက စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ အဓိကအေရးကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။ လုပ္သားေဈးကြက္ကို ေက်းလက္ေဒသမ်ား 
ဆီသို႔ တိုးျမႇင့္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းက လူငယ္မ်ားအားစီးပြားေရးဆိုင္ရာ စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရး (YEE) အတြက္ အဓိက 
က်ေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြား 
လာေရးက႑ကဲ့သို႔ေသာ အဓိကက်သည့္စီးပြားေရးက႑မ်ားက အခရာက်ၿပီး တိုးျမႇင့္ခ်ဲ႕ထြင္မႈကို ထိုက႑ 
မ်ားအတြင္း မည္သည့္ေနရာမ်ား တြင္ေဖာ္ေဆာင္သည္ဟူေသာအခ်က္က အေရးႀကီးသည္။ တိုးျမႇင့္ခ်ဲ႕ထြင္မႈ 
တြင္ မည္သည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ဳိးအစားမ်ား အမ်ားဆံုးပါဝင္ 
သည္ ဟူေသာအခ်က္ကလည္း အေရးႀကီးေလသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ လူငယ္ 
အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားၾကား ပိုမိုသဟဇာတ ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အျပန္အလွန္
ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္းက အဓိကဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္ရ 
မည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

23 အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အသက္ ၁၄ ႏွစ္ အ႐ြယ္မွစ၍ တစ္ရက္လွ်င္အမ်ားဆံုးေလးနာရီအထိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ 
ခြင့္ျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္တြင္ ခန္႔ထားရန္အတြက္ ေယဘုယ်အနိမ့္ဆံုးအသက္အ႐ြယ္မွာ ၁၆ ႏွစ္ျဖစ္သည္။

၆။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားနည္းပါးျခင္းက ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ (ျပည္တြင္း 
သို႔မဟုတ္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္) ေနာက္ကြယ္မွ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကို 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္တည္ေနေသာ သက္ေမြးမဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အေနျဖင့္ သိမွတ္လက္ခံထားသည့္ 
အျပင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုအဆင့္အတြက္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
သို႔ေသာ္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈသည္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လူငယ္ေရႊ႕ေျပာင္း 
အလုပ္သမားမ်ားအား ၿမီစားလုပ္သားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ 
သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကိုျမႇင့္တင္ျခင္း (ဥပမာ မိမိႏိုင္ငံမွမထြက္ခြာမီ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္း (pre-departure training) မွ တစ္ဆင့္) သည္ လူငယ္မ်ားအားစီးပြားေရးဆိုင္ရာ 
စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရး (YEE) အတြက္ အေရးပါေသာ အေထာက္အပံ့တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

၇။ အစိုးရကို အဓိကတာဝန္ရွိသူအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားၿပီး အစိုးရကလည္း အမ်ဳိးသားလူငယ္မူဝါဒ 
(the National Youth Policy) ကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္း 
သည္ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲၿပီး အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ လိုအပ္သည္ျဖစ္ရာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္အလုပ္ရွင္မ်ား၊ NGOs 
မ်ား စသည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားအေရးပါေသာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား (actors) ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမပါဘဲ 
အစိုးရခ်ည္းသက္သက္အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳ 
လက္ခံၾကသည္။ 

၈။ တကယ္တမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားစြာတို႔မွာ လူငယ္မ်ားအားစြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ 
TVET ၊ ေ႐ႊ႔႕ေျပာင္းသြားလာမႈစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ 
ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အနည္းႏွင့္အမ်ား အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္း 
ေဆာင္႐ြက္ၾကၿပီး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္အစီအစဥ္မ်ား (မိတ္ဖက္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္လွ်င္ပင္) ကို အစိုးရဌာနမ်ားမွႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုမွ်ကြဲျပားစံုလင္ေသာ ပတ္ဝန္း 
က်င္တစ္ရပ္အတြင္း ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ သဘာဝအေလ်ာက္ပင္ 
ခက္ခဲၿပီး အာ႐ံုစိုက္အားထုတ္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားလိုအပ္သည္။  

၉။ မူဝါဒေရးရာမူေဘာင္မွာ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လူငယ္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပိုမို
က်ယ္ျပန္႔ေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔အတြက္ အေျခအေနေကာင္းမ်ားဖန္တီးေပးသည္။ အဓိက 
စိန္ေခၚမႈမွာ အရင္းအျမစ္မ်ားရွားပါးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္အတြင္း ေကာင္းစြာေရးဆြဲဖန္တီးထားေသာမူ
ဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားအားလံုးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ျဖစ္၏။ အဓိကဌာနမ်ားက 
စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္ေလသည္ (ဥပမာ အလြန္နည္းပါးေသာ 
ရန္ပံုေငြႏွင့္ ဝန္ထမ္းအင္အား)။ 

၁ဝ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူငယ္မ်ားမွာ အလြန္တာဝန္ယူမႈရွိၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားျဖင့္ ၎တို႔ 
မိသားစုမ်ားကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္အတြက္ ပညာသင္ၾကားကာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားတည္ေဆာက္လိုၾကသည္။ သို႔ 
ေသာ္ မိဘမ်ား၏ သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ားက တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အဆိုပါေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
အရပ္ဆီသို႔ ဦးတည္ေနသည္။ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းကပထမ၊ ပညာသင္ၾကားျခင္းက ဒုတိယအျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ယံုၾကည္ေသာမိဘမ်ား၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိရန္ (ကေလးလုပ္သားအျဖစ္သို႔ ဆင္း 
သက္ရမည့္အစား) အလြန္ခက္ခဲႏုိင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲလာေအာင္ ေဆာင္ 
႐ြက္ျခင္းက အလြန္အေရးႀကီးၿပီး ပညာေရးအဆင့္မ်ားအားလံုးတြင္ ဘဝတြက္တာ/အေပ်ာ့ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားေပး 
ေသာပညာေရးကို လိုအပ္ေၾကာင္း ထပ္မံရည္ညႊန္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။  

အထက္ပါေကာက္ခ်က္မ်ားအပၚအေျခခံကာ ေရရွည္ႏွင့္ေရတို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။ 
ကာလတိုတစ္ခုအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ (ဤဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ရ 
လွ်င္) ထပ္တိုးသုေတသနျပဳေလ့လာမႈမ်ားမွ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည္ဟု အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ေသာနယ္ပယ္အခ်ဳိ႕ပါဝင္
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သည္။ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိအဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ား (stakeholders) ႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတဆင့္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အျခား 
ႏိုင္ငံမ်ားမွ အေတြ႔ အၾကံဳမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 

ပညာေရးအရည္အေသြး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး (အထူးသျဖင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး၊ 
တစ္ကိုယ္ေရဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား (soft skills) ႏွင့္ပတ္သက္၍

ကာလတို ကာလလတ္မွ ကာလရွည္အထိ

NESP တြင္ ပညာေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး 
အတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပထားၿပီး မူဝါဒ 
မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲရန္ မလိုအပ္ေပ။ သို႔ 
ေသာ္လူငယ္မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
CSO မ်ားေမာင္းႏွင္သည့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားမွ 
ရရွိေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ရယူစုေဆာင္းျခင္း၊ ခြဲျခမ္း 
ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းက အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း 
ေစႏိုင္သည္။ အဆိုပါအေတြ ့အၾကံဳမ်ားကို မူလတန္းႏွင့္ 
အလယ္တန္းပညာေရး ေရးဆြဲဖန္တီးမႈႏွင့္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ 

ေယဘုယ်ဆိုရလွ်င္  NESP ၊ လူငယ္မူဝါဒႏွင့္ ကေလး 
လုပ္သားဆိုင္ရာ NAP တို႔ကို အျပည့္အဝ အေကာင္ 
အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လုပ္သားေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားက 
အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲေနသည္ျဖစ္ရာ ပစၥည္းကိရိယာ 
သစ္မ်ား အသံုးျပဳမႈအပါအဝင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး 
ေနရာဌာနႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားကို ပံုမွန္အဆင့္ျမႇင့္တင္ 
သြားရန္ လိုအပ္သည္ (ဥပမာ အထည္ခ်ဳပ္က႑ အလုပ္ 
အကိုင္မ်ားအတြက္ TVET တြင္)။ ယင္းအတြက္ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားျပားႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
က႑မ်ားႏွင့္ အတူေရးဆြဲခ် မွတ္ထားသည့္ ရွင္းလင္း 
ေသာ စီမံခ်က္တစ္ရပ္ လိုအပ္သည္။ 

ရွိရင္းစြဲ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားအား ခြဲျခမ္းေလ့လာမႈမွ 
ထြက္ေပၚလာေသာ ရလာဒ္မ်ားအေနႏွင့္ အလယ္ 
အလတ္ၾကာျမင့္ေသာ ကာလတစ္ခုအတြင္း ပညာေရး 
စနစ္၏ တစ္နံတစ္လ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
သြားမည့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းသစ္မ်ား၊ သင္ၾကားေရး 
အစီအစဥ္သစ္မ်ား စသည္တို႔ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာရန္ 
လိုအပ္သည္။ ယင္းကို NESP ေယဘုယ်မူေဘာင္ 
ေအာက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ 

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး၊ 
တစ္ကိုယ္ေရဖြ႔ံၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈဆိုင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား (soft skills) ဆိုင္ရာ ပညာေရးကို 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ ေစမည့္ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳ 
ေဆာင္႐ြက္မွႈ (initiative) တစ္ရပ္တြင္ အလုပ္သမား 
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာ (ကေလးလုပ္သားႏွင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ အပါအဝင္) ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘး
အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
အသိပညာတို႔ကို ေပါင္းစပ္ထည့္ သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္ 
(အထူးသျဖင့္ TVET ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္)။ 

ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းစြန္႔ဦးတီထြင္မႈ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကို 
ပိုမို အားေပးျမွင့္တင္သြားႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး အေပ်ာ့ 
ကြ်မ္းက်င္မႈ (soft skills) အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေရးဆြဲ 
ဖန္တီးရန္ ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ 
ထိုယဥ္ေက်းမႈေအာက္တြင္ လူငယ္မ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္ စီး 
ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမို စတင္ လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ 
မည္ျဖစ္သည္ (အထူးသျဖင့့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း 
မ်ားနည္းပါးေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္)။

ကေလးသူငယ္မ်ားအားလံုးအတြက္ ပညာေရးအားလံုးကို အျပည့္အဝလက္လွမ္းမီရရွိေစေရး (၎တို႔၏ေနထိုင္ရာ 
ေဒသ၊ လူမ်ဳိး၊ မသန္စြမ္းမႈအေနအထား စသည္တို႔က မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေနေစကာမူ) ႏွင့္ မည္သည့္ကေလးကမွ် အလုပ္ 
အတြက္ ပညာေရးကို စြန္႔လႊတ္ရျခင္းမ်ဳိး မရွိေစေရး။ 
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လက္ေတြ႕က်ေသာ ကေလးလုပ္သားေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာစစ္ေဆးေရးစနစ္ (CLMS) တစ္ရပ္တည္ 
ေဆာက္ပါ။ (အဆုိပါ အေၾကာင္းအရာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
ILO သီးျခားအစီရင္ခံစာတြင္႐ႈပါ)။ 

သုေတသနျပဳေလ့လာမႈမ်ား ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ၿပီး ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္းမွ မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား 
အတြက္ပညာေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္သင့္ေလ်ာ္ေသာအလုပ္ 
အကိုင္မ်ား ရရွိေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ 
အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို သိျမင္ 
နားလည္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ပါ။ 

NESP ကို အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္႐ြက္ပါ။

ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခအဆင့္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ ကေလး 
သူငယ္မ်ား၏ ပညာသင္ၾကားမႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ 
ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးပါ။ ပညာေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 
စစ္ေဆးမႈ၊ ကေလးသူငယ္အကာအကြယ္ေပးေရး 
အမႈတြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ႏွင့္ ကေလးလုပ္သားေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာစစ္ေဆးေရးစနစ္တို႔ၾကား ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္း 
ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေစရန္ ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ 
ပါ။ (ကေလးလုပ္သား NAP ေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ 
ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္)

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ေအာက္လူငယ္မ်ား/မူလတန္းေအာင္ေက်ာင္းထြက္လာသူမ်ားအတြက္ TVET လက္လွမ္းမီရရွိေစေရး
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ထိခိုက္နစ္နာ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ေဘးအႏၲရာယ္ေအာက္မွ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ TVET လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ လို 
အပ္ခ်က္မ်ားတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သီးျခားတိက်ေသာ 
ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ပါ။ က႑အလိုက္ သီးျခားဦး 
ေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳ ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ CSO ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ 
ျပဳေဆာင္႐ြက္မႈ (initiatives) အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ရရွိလာေသာ 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ခြဲျခမ္းေလ့လာ
ဆန္းစစ္ျခင္းလည္း ပါဝင္ရမည္။ 

ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ား (comparative studies) မွ 
တစ္ဆင့္ အျခားအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားကို 
ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ၿပီး ခြဲျခမ္းဆန္းစစ္ပါ။ 

ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းမႈေအာက္ အလုပ္သင္အျဖစ္လုပ္ကိုင္ 
သင္ယူေရးနစ္တစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ 
အလယ္တန္းပညာ TVET ေ႐ြးခ်ယ္စရာ လမ္းေၾကာင္း 
မ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ TVET စနစ္ႏွင့္ 
ဥပေဒမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ 
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လူငယ္မ်ားအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္  မထြက္ခြာမီ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးအပ္ေရး 
(pre-departure information) တို႔ကို ပညာေရးဆိုင္ရာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ထပ္မံေပါင္းစပ္ေရး 
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ မထြက္ခြာမီ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ေပးအပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအား ေယဘုယ်ျခံဳငံုသံုး 
သပ္မႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ၿပီး ထိုစီမံကိန္းမ်ား၏အက်ဳိးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ပါ။ အျခားအာဆီယံ 
ႏိုင္ငံမ်ားမွသင္ခန္းစာမ်ားကလည္း ထိုဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 
အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ႏုိင္သည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး၊ 
တစ္ကိုယ္ေရ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈဆိုင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား (soft skills) ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား/
သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ 
TVET ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းပါ။  

သက္ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားအားလံုးကို အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရး
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မတူျခားနားေသာက႑မ်ားမွ အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ား 
ၾကားႏွင့္ မတူျခားနားေသာ အဓိကသက္ဆိုင္သူ အုပ္စု 
မ်ားၾကား ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီေစေရး အား 
ထုတ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီပါ။ 
ယင္းသည္ အခ်ိန္ယူေဆာင္႐ြက္ရေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
ျဖစ္ရာ ထိေရာက္ေသာ စနစ္ယႏၲယားမ်ား လိုအပ္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ဥပမာ မတူျခားနားေသာ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳ 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား (initiatives)၊ အြန္လိုင္း ပံုရိပ္ေယာင္ 
အစည္းအေဝးမ်ား (virtual meetings) ႏွင့္ လုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္မ်ားဟန္ခ်က္ညီမႈ (calendar alignments) 
ကို အတူပူးတြဲႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းလည္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 

အဓိကက်ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္စီမံခ်က္မ်ားမွ ဦးစားေပး 
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အရင္းအျမစ္ ခြဲေဝခ် 
ထားမႈ (resource allocation) အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီ 
အားေပးပါ။
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