
ILO-GIP စီမံကိန္းအေနျဖင့္ သင္တန္းေပးသည့္ အဖြ႕ဲအစည္း 
ခုနွစ္ခု၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္အတြက္ 
လြန္ခ့ဲေသာ နွစ္အနည္းငယ္မွစ၍ပင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 
အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ရင္းႏီွးျမွပ္နံွခ့ဲသည္။ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထုိ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 
အထည္ခ်ဳပ္က႑ရိွ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအား 
အလုပ္သမားေရးရာနွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ 
အက်ယ္တ၀င့္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးနုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ 
သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္းအားျဖင့္ ILO-GIP အေနျဖင့္ 
၎တုိ႔၏ရင္းနီွးျမွပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ ေရရွည္တည္တ့ံေစျပီး အနာဂတ္တြင္ 
စက္မႈက႑အား ေကာင္းစြာ ေထာက္ပ့ံကူညီသြားနုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။

    ပူးေပါင္းပါ၀င္ခ့ဲေသာ မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား

Capacity Building Initiative

Capacity Building Initiative (CBI) အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္ 
စုေပါင္းေဆြးေႏြးအေရးဆိုျခင္း (collective bargaining)ဆုိင္ရာေခါင္းစဥ္မ်ားအပါအ၀င္ 
အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္း (Social Dialogue)မ်ားကုိ စက္ရုံမ်ားရိွ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ 
အေျခခံ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းရိွ အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
သမဂၢမ်ားအား သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်နုိင္ရန္အတြက္ ILO-GIP စီမံကိန္းမွ ကူညီေထာက္ပ့ံခ့ဲသည္။ 
သင္တန္းအစီအစဥ္သည္ အလုပ္သမားေရးရာလုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ (WCC)အေနျဖင့္ 
စက္ရုံမ်ားတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွ လႈပ္ရွားပါ၀င္နုိင္ေစရန္အတြက္ 
အားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေအာင္ျမင္မႈသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း၍လည္း 
ၾကီးၾကပ္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သင္တန္း (supervisory skill training)ကုိ ပုိ႔ခ်ခ့ဲပါသည္။ 
ထုိသုိ႔ ပုိ႔ခ်သင္ၾကားရာတြင္ သင္တန္းေက်ာင္းအေနျဖင့္ ILO မွ ဆန္္းသစ္ထားေသာ 
ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ၾကီးၾကပ္မႈဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သင္တန္း နည္းဗ်ဴဟာကုိ အသုံးျပဳခ့ဲသည္။ 

Converge Safety

Converge Safety Company အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္ 
က်န္းမာေရး (OSH)ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ OSH စနစ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ အလုပ္သမားမ်ားပါ၀င္ေသာ OSH ေကာ္မတီ ဖြ႕ဲစည္းျခင္း၊ 
အႏၱရာယ္ ၾကိဳတင္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး၊ 
ဓာတုအႏၱရာယ္ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္နွင့္ လုပ္အားစြမ္းရည္အားေကာင္းေစ 
ျခင္း ၊ လုပ္ငန္းခြင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အေျခခံ အေရးေပၚအသက္ကယ္ျခင္း၊ 
အစရိွသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ (၅)ရက္တာ သင္တန္းပုိ႔ခ်နုိင္ရန္အတြက္ ILO-GIP မွ 
ေထာက္ပ့ံကူညီခ့ဲသည္။ Converge Safety ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တုိးတက္ေစရန္အတြက္ 
ILO ၏ ကေမၻာဒီယားနုိင္ငံရိွ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ စီမံကိန္းမွ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ 
ဗဟုသုတမ်ားကုိ အသုံးျပဳခ့ဲသည္။ ဤစီမံကိန္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စက္ရုံအဆင့္ 
ေကာ္မတီအေနျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္က႑ရိွ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးနွင့္ 
က်န္းမာေရးကုိ စီစစ္ေဖာ္ထုတ္ျပီး စီမံခန္႔ခြ ဲနုိင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

CARE Myanmar

CARE သည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေနွာက္ယွက္မႈမ်ားကုိ 
တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ ၎နွင့္ပတ္သက္ေသာ မူဝါဒမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး၊  
ထိုကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး စက္ရုံအဆင့္ အလုပ္သ
မားေရးရာလုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီမ်ားကုိ (၃)ရက္တာသင္တန္းေပးခ့ဲ သည္။ ထို႔ျပင္ 
ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ား (TOT) ထပ္မံပုိ႔ခ်ေပးခ့ဲျပီး ထုိသင္တန္းသားမ်ားမွ စက္ရုံမ်ားရိွ 
အလုပ္သမားမ်ားအား ျပန္လည္ သင္ၾကားေပးခ့ဲသည္။ စက္ရုံမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း လိင္
ပုိင္းဆုိင္ရာထိပါးေနွာက္ယွက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္လည္း 
ကူညီေပးလ်ွက္ရိွသည္။

Marie Stopes International (Myanmar)

ILO-GIP အေနျဖင့္ Marie Stopes International (MSI)အား အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑နွင့္ 
စတင္မိတ္ဆက္ေပးခ့ဲျပီး အလုပ္သမားမ်ားကုိ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာနွင့္ မ်ိဳ းဆက္ပြါးက်န္း
မာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ယခုထက္ပုိမုိ ေပးအပ္နုိင္ရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခ့ဲသည္။  
MSI သည္ စက္ရုံရိွ သူနာျပဳဆရာမနွင့္ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားအား 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာနွင့္ မ်ိဳ းဆက္ပြါးက်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားနွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ (၅)ရက္တာ သင္တန္း ပုိ႔ခ်ေပးခ့ဲပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စီ
မံခန္႔ခြအုဲပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားပါဝင္သည့္ အုပ္စုအား မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
တစ္ရက္တာၾကာျမင့္သည့္ သင္တန္း (Peer training) နွင့္ အလုပ္သမားသီးသန္႔အုပ္စုအား 
(၁) နာရီၾကာအျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးခ့ဲသည္။ MSI သည္ ဤက႑ရိွ 
သမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလည္း လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာနွင့္ မ်ိဳ းဆက္ပြါးက်န္းမာေရး အျမင္ဖြင့္ 
သင္တန္းမ်ား ေပးအပ္ခ့ဲသည္။

Kaizen Institute

ILO-GIP အေနျဖင့္ စက္ရုံမ်ား၏ ေရရွည္ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ 
ကုန္ထုတ္္စြမ္းအားတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ Kaizen Institute၏ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စက္ရုံအခ်ိဳ႕တြင္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ 
ထုိ႔ျပင္ စုေပါင္းညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ အက်ိဳးအျမတ္ခြေဲ၀ျခင္းနွင့္ပတ္သက္ျပီး အလုပ္သမားမ်ား၊ 
သမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ပူးတြ ဲလုပ္ေဆာင္နုိင္ရန္လည္းျဖစ္သည္။ Kaizen Institute 
သည္ ဌာနမ်ားနွင့္ စက္တန္းမ်ားရိွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လစဥ္ 
လက္ေတြ႕သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ခ့ဲျပီး ပါ၀င္သူမ်ားအတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ဗဟုသုတမ်ားနွင့္ အသိအျမင္မ်ား တုိးတက္ေစရန္ လစဥ္ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားလည္း 
ျပဳလုပ္ေပးခ့ဲသည္။

The Fifth Pillar and the Legal Clinic Myanmar

ILO-GIP သည္The fifth Pillar နွင့္ Legal Clinic Myanmar အား ျမန္မာနုိင္ငံ 
အလုပ္သမား ဥပေဒနွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတမ်ား တုိးတက္ေစရန္ ပ့ံပုိးကူညီခ့ဲသည္။ 
အဖြဲ႔အစည္းနွစ္ခုလုံးသည္ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံအလုပ္သမား ဥပေဒဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
စက္ရုံအလုပ္သမား ၅၀ မွ ၈၀ ထိ ပါ၀င္ေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ေပးခ့ဲသည္။ ထိုသို႔ေသာ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ားေပးရာတြင္ တက္ေရာက္လာေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအား စက္ရုံရိွအျခားလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားနွင့္ ျပန္လည္ေ၀မ်ွနုိင္ရန္အတြက္ 
အေျခခံ အလုပ္သမားဥပေဒအေၾကာင္းအရာမ်ားပါ၀င္သည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကုိလည္း 
ျဖန္႔ေ၀ေပးခ့ဲသည္။ အလုပ္သမားဥပေဒနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေမးျမန္းလုိေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားရိွပါက မိမိတုိ႕စက္ရုံရိွ လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းေရးေကာ္မတီမွကုိယ္ စား 
လွယ္မ်ားထံ ေမးျမန္းနုိင္ေၾကာင္းကုိလည္း လမ္းညႊန္ေပးခ့ဲသည္။

ILO-GIP ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - ၁ 

 အနာဂတ္အတြက္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္က႑တြင္ 
သင္တန္းပ့ံပုိးသူမ်ားမွ ျဖည့္ဆည္းပ့ံပုိးမုွမ်ားေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း 



     သင္တန္းပံ့့ပုိးသူမ်ား ရရိွခ့ဲေသာ အေတြးအျမင္မ်ား
သင္တန္းပ့ံပုိးသူမ်ားအေနျဖင့္ ILO-GIP စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ခ့ဲျခင္းျဖင့္ 
အထည္ခ်ဳပ္က႑လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပုံကုိ ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ခ့ဲေၾကာင္း 
အသိအမွတ္ျပဳ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ အထူးသျဖင့္ အျခား က႑မ်ားနွင့္ ျမန္မာ့အ
ထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑အၾကားရိွ ကြျဲပားေသာ သေဘာသဘာဝႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအေၾကာင္းကုိ ေလ့လာသိရိွခြင့္ရခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရိွ သင္တန္းေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈ 
တုိးတက္ဖြ႕ံျဖိဳးလာေစနုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား၏အေရးၾကီးပုံ ကုိလည္း 
ေလ့လာသိရိွခ့ဲရသည္။ 

သင္တန္းေပးသူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မေမ်ွာ္ကုိးေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္သာ ပူးေပါင္းအလုပ္လုပ္ခ့ဲေလ့ရိွရာ ယခုက့ဲသုိ႔ေသာ 
စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ တြဖဲက္လုပ္ေဆာင္ရသည့္အခါတြင္ စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕နွင့္ရင္ဆုိင္ခ့ဲ
ရသည္။

Converge Safety မွ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူတစ္ဦးမွလည္း သင္တန္းေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ 
စက္ရုံမ်ားတြင္ ရိွေနစဥ္အခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမားမ်ား၊ ၎တို႔၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ 
အလုပ္ရွင္မ်ားၾကားရိွ ဆက္ဆံေရးကုိ ပုိမုိေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးနုိင္ခ့ဲျပီး 
အက်ိဳးရိွသည္ဟု အၾကံျပဳခ့ဲသည္။ 

လုပ္ငန္းခြင္ ယဥ္ေက်းမႈ ေနာက္ခံခ်င္း မတူသည့္ စက္ရုံမန္ေနဂ်ာမ်ားနွင့္ေျပာဆုိဆက္ဆံ
ရျခင္းသည္ အစပုိင္းတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရိွေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလတစ္ခု 
ၾကာျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ၎တုိ႔အား မည္သုိ႔ခ်ဥ္းကပ္ရမည္နွင့္ မည္သုိ႔ 
ဆက္ဆံရမည္ဆုိသည္မ်ားကုိ ေလ့လာသိရိွခ့ဲရေၾကာင္းကုိလည္း  အျခားေသာ 
သင္တန္းေပးသူမ်ားမွ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ားနွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္း

၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ အဖြ႕ဲအစည္း ခုနွစ္ခုမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ 
ILO-GIP စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ခ့ဲသည့္အတြက္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအေပၚ 
စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားတိုးတက္လာသည္။ တုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် 
အထည္ခ်ဳပ္က႑ရိွ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ထားသည့္ အျမင္ႏွင့္ 
စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲလာခ့ဲေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

Marie Stopes International ၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွလည္း 
အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မီးဖြားခြင့္နွင့္ မ်ိဴ းဆက္ပြားက်န္း
မာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီေစရန္ သႏၷဌိာန္ခ်မိေၾကာင္း 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ 
အျခားေသာ၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း စက္ရုံအလုပ္သမားမ်ားကုိ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ပ့ံပုိးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲပါသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ လက္ရိွအခ်ိန္ 
တြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑နွင့္ပတ္သက္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားနွင့္ 
ဗဟုသုတ အသစ္မ်ားကုိ ၎တိုိ႔အဖြ႕ဲအစည္းရိွ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားအား 
ေဝမွ်ေပးလ်ွက္ရိွပါ သည္။

ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံမ်ား၊ အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားနွင့္ အတူတကြေဆာင္ရြက္ရသည့္အခါ 
ညိွႏိႈင္းရသည္မ်ား၊ ျပသနာေျဖရွင္းရသည္မ်ားလည္း ရိွသည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
ထုိအေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွတဆင့္ ၎တုိ႔၏ တီထြင္ၾကံဆ နုိင္စြမ္းမ်ားလည္း 
ပုိမုိတုိးတက္လာေၾကာင္း ေျပာျပခ့ဲသည္။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ရရိွလာေသာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏အဖြ႕ဲအစည္းအနာဂတ္အတြက္ 
အေထာက္အကူျပဳနုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးပုိင္းဆုိင္ရာ 
ေဆြးေႏြးေျပာဆုိနည္းနွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
နည္းစနစ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာသိရိွခ့ဲရသည္မ်ားကုိလည္း မိမိတုိ႔၏ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ အသုံးခ်ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုအလုပ္သမားေတြနဲ႔ ရံုးဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ခ်င္းက 
မတူပါဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔ပံုမွန္ရံုးဝန္ထမ္းေတြက Friday night ဆို ေပ်ာ္တယ္။ 
ကၽြန္မတုိ႔က overtime မဆင္းခ်င္ဘူး။ စက္ရံုအလုပ္သမားေတြကက်ေတာ့ 
Overtime မရွိတဲ့ စက္ရံုမွာ အလုပ္မလုပ္ခ်င္ၾကဘူး။ Overtime မရွိရင္ 
လစာတစ္ခုတည္းရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ Overtime ရွိတဲ့စက္ရံုကိုပဲသြားခ်င္တယ္။ 
အဲ့ဒါေၾကာင့္ စက္ရံု တစ္ရံုျပီး တစ္ရံုေျပာင္းတယ္။ ဒါက ကၽြန္မတုိ႔နဲ႔ cultureခ်င္း 
လံုးဝမတူတဲ့ အခ်က္ျဖစ္တယ္။”

“အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုတဲ့ ယဥ္ေက်းမွုက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ 
နည္းတာေတာ့ အမွန္ပဲ။ စကားေျပာဖုိ႔ space မရွိဘူး။ ျပႆနာေတြက 
ကိစၥေသးေသးေလးေတြကေန စတာေတြ႕ရတယ္။ ဒီလိုကိစၥေလးေတြကို 
အစည္းအေဝးမွာေျပာလို႔အဆင္မေျပေတာ့ ဒါကို ပံုၾကီးထပ္ခ်ဲ႕ရတယ္။ 
စက္ရံုကအလုပ္သမားေတြနဲ႔ စကားေျပာၾကည့္ေတာ့ ဒီအေၾကာင္းေတြကို သိလာျပီး 
အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုတာဟာ ဘယ္ေလာက္အေရးၾကီးတယ္ဆုိတာ 
ပိုျပီးသိလာရတယ္။”

“ကၽြန္မတုိ႔အတြက္ garment sectorနဲ႕ ပထမဆံုးအလုပ္လုပ္ဖူးတာေပါ့ေနာ္။ profit 
ကိုပဲဦးတည္တဲ့ organizationေတြနဲ႔ တစ္ခါမွ တြဲမလုပ္ခဲ့ဖူးဘူး။ မတူတဲ့culture 
ေတြကို လိုက္ညွိရတယ္။ advocacy ဝင္ရတယ္။ ဝင္တဲ့ေနရာမွာလည္း သူတုိ႔ရဲ႕ 
လိုအပ္ခ်က္ေတြအတြက္ ဒီလိုသင္တန္းေတြ ေပးရတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခုခ်က္ခ်င္းအ
က်ိဳးေက်းဇူးမရသည့္တုိင္ေအာင္  ေရရွည္မွာ ဘယ္လိုရလာႏုိင္တယ္ဆုိတာေတြနဲ႔  
ဆြဲေဆာင္ရတယ္။ training တစ္ခုျဖစ္လာဖုိ႔ program တစ္ခုေအာင္ျမင္ဖုိ႔ 
တစ္ခါတစ္ရံမွာ  ILOနဲ႔ brand ေတြရဲ႕ အကူအညီကို ေတာင္းရတာေတြရွိတယ္။ 
အဲ့လိုလုပ္ရတဲ့အတြက္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မွု၊ ေထာက္ခံအားေပးမွုနဲ႔ 
ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမွုေတြမွာ ကုိယ္ကိုယ္တုိင္တုိးတက္လာတယ္လုိ႔ထင္တယ္။”

“ကၽြန္မတို႔ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမွု (Social Dialogue) 
သင္တန္းစပီးေပးတဲ့ အခါ သူတို႔မွာ ခံစားခ်က္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိေနေတာ့ 
တစ္ခုခုဆို သူတို႔က ေျပာမယ္ေျပာမယ္ဆိုတာခ်ည္းပဲ 
ျဖစ္ေနတာေပါ့ေနာ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ သင္တန္းက သူတို႔အတြက္ 
Space တစ္ခုျဖစ္သြားတယ္။ သင္တန္း သံုးရက္ေလာက္မွာဆို သူတို႔က 
ဝုန္းဒိုင္းၾကဲ ေျပာၾကတယ္။ အရမ္းစြာတယ္ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ရက္ 
သင္တန္းမွာေတာ့ သူတုိ႔က ေတာ္ေတာ္ေျပာင္းလဲသြားတယ္။ 
စိတ္လိုက္မာန္ပါ မေျပာေတာ့ဘဲ ေဒါသကုိ ထိန္းၿပီး ေျပာလာနိုင္တာကို 
ေတြ႔ရတယ္။ ကၽြန္မတို႔ သင္ၾကားတာေတြက သူတုိ႔ရင္ထဲကို 
တိုက္ရိုက္ေရာက္တယ္လို႔ ထင္တယ္။ အဲ့ဒါေလးေတာ့ 
ေတာ္ေတာ္ေက်နပ္တယ္။”

“အခုဆိုရင္ အလုပ္သမားေတြနဲ႕ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက သူတို႔ၾကားမွာရွိတဲ့ 
ဆက္ဆံေရး ကြာဟခ်က္ေတြကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးနိုင္လာတာကို 
ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး လူအမ်ားနဲ႔သဟဇာတညီညြတ္မ်ွတမွုရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္နုိ
င္ တဲ့ကၽြမ္းက်င္မႈေတြရွိလာတာက ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မွုအပိုင္းမွာ တိုးတက္ေစပါ 
တယ္။”



စီမံကိန္း၏ အားသာခ်က္မ်ား
 အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ေသာအခါ H&M 

brand၏ တက္ၾကြေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပ့ံပုိးမႈမ်ားေၾကာင့္ 
အလုပ္မ်ားဆိုင္းင့ံေနျခင္းမရိွေတာ့ဘဲ စက္ရုံမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ပုိ၍ရရိွခ့ဲသည္။ “H&M စက္ရုံေတြဆုိရင္ brand ရဲ႕ အကူအညီေၾကာင့္ 
သင္တန္းေတြမွာတက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလိုပ့ံပုိးမႈ 
ေၾကာင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရတာ ပုိအဆင္ေျပ တာကုိ ေတြ႔ရတယ္။ 
ညိွႏႈင္ိးေဆာင္ရြက္ရတာလည္း ပုိေကာင္းတယ္။”  

 ILO-GIP စီမံကိန္းမွအေကာင္အထည္ေဆာင္ရြက္ေသာ ဆင့္ပြါးသင္တန္းမ်ားတြင္ 
တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည့္ သင္တန္းသားမ်ားသည္လည္း မိမိတုိ႔သက္ဆိုင္ရာ 
ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္ ပိုင္ႏ္ိုင္လာသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရသည္။

 အလားတူပင္ ဤစီမံကိန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ စက္ရုံမ်ားသည္လည္း ဂုဏ္သတင္း 
ပုိမုိေကာင္းမြန္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

 တက္ေရာက္လာသည့္ သင္တန္းသားမ်ား (စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွ
င့္ အလုပ္သမားမ်ား) သည္ ရာထူးႏွင့္ ပညာအရည္အခ်င္းမတူညီသည့္တုိင္ 
သင္တန္းျပီးသြားသည့္အခါ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ တတ္ကၽြမ္းနားလည္မႈမ်ား 
တိုးတက္လာၾကသည္။  ဤသည္ကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ နွစ္ဖက္စလုံးအတြက္ 
အက်ိဳးရိွသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္နုိင္သည္။

စီမံကိန္း၏ ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ား
 အက်ိဳးစီးပြားကုိ ဦးတည္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအပုိင္းကုိ 

ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၾကရသည္ျဖစ္ရာ ILO-GIP စီမံကိန္း၏ 
၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ စက္ရုံမ်ားတြင္ သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ 
အခ်ိန္ညိွရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ ေနွာင့္ေနွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရိွသည္။ စက္ရုံမ်ားအေနျဖင့္ 
ရက္နီးမွ သင္တန္းရက္ ေရႊ႕ဆုိင္းရန္ မၾကာခဏ ေတာင္းဆုိသည္မ်ားလည္းရိွသည္။

 ILO-GIP သင္တန္းမ်ားကုိ ရက္အနည္းငယ္စီျဖင့္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုၾကာအထိ 
သင္ၾကားပုိ႔ခ်ရန္ စီစဥ္ေရးဆြထဲားသည္။ စက္ရုံအဆင့္ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားကုိ 
ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွ က်ပန္းေရြးခ်ယ္ေသာေၾကာင့္ သင္တန္းတစ္ခုနွင့္ 
တစ္ခုၾကား သင္တန္းသား အေျပာင္းအလဲမ်ားရိွသည္။ ထုိသုိ႔သင္တန္းသား 
အေျပာင္းအလဲျဖစ္ျခင္းက ပုိ႔ခ်ရာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။

  ILO-GIPစီမံကိန္း သင္တန္းမ်ားကုိ ၂၀၁၈ တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း ၂၀၁၉ မွသာ စတင္ လုပ္ေဆာင္နုိင္ခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
သင္တန္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာ သင္ရုိးညႊန္းတန္းမ်ားကုိ 
သေဘာတူထားသည့္အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ပုိ႔ခ်နုိင္ရန္ 
ရုန္းကန္ၾကိဳးစားေနရပါသည္။

  ILO-GIPသင္တန္းမွ ပုိ႔ခ်ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ျပန္လည္အသုံးျပဳနုိင္ရန္အတြက္ ပ့ံပုိးေပးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ တရားဥပေဒမွာ 
ျမန္မာနုိင္ငံ၌ လက္ရိွတြင္ မရိွေနပါ။ ဥပမာ ျမန္မာနုိင္ငံ ဥပေဒတြင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ မူဝါဒမ်ားမွာ တရားဝင္ ျပဌာန္းထားျခင္းမရိွ  ေသးပါ။ စုေပါင္းညိွႏိႈင္းေ
ဆြးေႏြးျခင္းနွင့္ပတ္သက္ျပီး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ားရိွေနသည္။ထုိ႔ျပင္ 
လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားမွာလည္း 
အတည္ျပဳျပီးသည့္တုိင္ ယခုခ်ိန္ထိ ရွင္းလင္းသိသာေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ရိွမေနေသးပါ။ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ဥပေဒမ်ား ရိွလာမွသာလွ်င္ 
စီမံခန္႔ခြအုဲပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ သမဂၢကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ 
အထည္ခ်ဳပ္က႑တြင္ ေကာင္းစြာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။

  ILO-GIP စီမံကိန္္းသည္ က်ယ္ျပန္႔၍ ရႈပ္ေထြးနက္နဲသည္။ ပါ၀င္ေသာစက္ရုံအေရအတြက္ 
မ်ားျပားျခင္း၊ ပုိ႔ခ်သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား က်ယ္ျပန္႔ျခင္း၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မ်ားျပားျခင္း၊ 
စက္ရုံမ်ားနွင့္ သင္တန္းခ်ိန္ညိွႏိႈင္းရာတြင္ ၾကန္႔ၾကာျခင္း အစရိွသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္  စီ
မံကိန္းအေကာင္အထည္အေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေနွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ရိွခ့ဲသည္။ မူလက 
စီမံကိန္းကုိ သုံးနွစ္ၾကာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ့ဲသည္။ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ ၾကီးၾကီးမားမား
ထားခ့ဲသည္။သုိ႔ေသာ္ ဤသင္တန္းအစီအစဥ္ကုိ စက္ရုံမ်ားရိွ စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္မ်ားၾကား 
အသားက်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ထပ္မံလုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

  ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စံႏႈန္းမ်ားကုိ ျပည့္မီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ 
စက္ရုံမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ 
ေစလႊတ္ေပးရျခင္းတြင္ အကန္႔အသတ္ရိွသည္။ အေကာင္းဆုံးရလဒ္ ရရိွရန္အတြက္ 
စက္ရုံမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ျပီး သင္တန္းေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ ေလ်ွာ့ခ်၍  
လုိအပ္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အဓိကထား သင္ၾကားသင့္သည္။

  စက္ရုံမ်ားရိွ စီမံခန္႔ခြအုဲပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းစီမံကိန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ 
ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ သင္တန္းမ်ားကုိ အလြတ္( အခမ့ဲ) ေပးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ဟု 
အခ်ိဳ႕ေသာ သင္တန္းေပးသူမ်ားက ယူဆသည္။ ILO အေနျဖင့္ စီမံကိန္းမစမီတြင္ 
စက္ရုံမ်ားအား ပါ၀င္ရန္ အမွန္တကယ္စိတ္၀င္စားမႈ ရိွ ၊ မရိွ ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ 
လိုအပ္သည္။ ဥပမာ- စီမံကိန္းတြင္ အရင္းအနီွးအခ်ိဳ႕ စုိက္ထည့္ေစျခင္း။

ခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ားနွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ား ပုိမုိေျပာင္းလဲလာျခင္း

“အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းလုိ႔ ၾကားလုိက္တ့ဲအခါ အရင္တုန္းကဆုိ Union ေတြ Strike ေတြကုိပဲ 
ေျပးျမင္တယ္။ ဒါေတြကလည္း Labor law နဲ႔ပဲ ဆုိင္တယ္လုိ႔ ထင္ခ့ဲတာ။ ဒါေပမ့ဲ ILO-GIP စီမံကိ
နု္းမွာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္တ့ဲအခါမွာ Labor Law ေတြကုိ Awareness ရသြားတုိင္းလည္း သူတုိ႔ရဲ႕ 
လိုအပ္ခ်က္ေတြ ဒီမွာ ျဖစ္ေနတ့ဲ ပဋိပကၡေတြကုိ ေျဖရွင္းနုိင္တာ မဟုတ္ဘူး။  အ့ဲဒီလုိေျဖရွင္းတ့ဲ 
ေနရာမွာဆုိရင္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ အားတက္သေရာနားေထာင္တတ္မႈနဲ႔ 
စိတ္ရင္းေစတနာရိွ ျခင္းဆုိတ့ဲ ကၽြမ္းက်င္မုွေတြလိုအပ္တယ္ဆုိတာ သိရိွလာခ့ဲပါတယ္။ Social 
Dialogue ေတြ ကုိ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑အတြင္းမွာ ဦးစားေပးေဆာင္္ရြက္ရမယ့္ 
အရာတစ္ခုအေနနဲ႔ေဆာင္ရြက္ေနတာကုိ မေတြ႕ရပါဘူး။"

လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး(OSH)နွင့္ပတ္ 
သက္ျပီး၊ ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာအရာရိွမ်ားနွင့္ OSH မူ၀ါဒမ်ားကုိ  
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခ်မွတ္ခန္႔အ
ပ္ေဆာင္ရြက္ထားျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အထည္ခ်ဳပ္က႑တြင္မူ ၎ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အလြန္နည္းေနပါေသးသည္။ ILO-GIP စီမံကိန္း၏ပ့ံပုိးမႈျဖင့္ OSH 
ေကာ္မတီမ်ားဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာင္ပုံ၊ စက္ရုံမန္ေနဂ်ာမ်ားနွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ OSH 
ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားနွင့္၊ OSH ႏွင့္ပတ္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အက်င့္မ်ားကုိ 
စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ျဖင့္ ေဆာင္ၾကဥ္းပုံနည္းလမ္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီး၊ အထည္ခ်ု
ပ္စက္ရုံမ်ားကုိလမ္းညႊန္မႈေပးခ့ဲပါသည္။ ထို႔ျပင္ စက္ရုံအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ 
OSHႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိလည္း အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားနွစ္ဦးနွစ္ဖက္ပါ၀င္သ
ည့္္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး၍အတူတကြအေျဖရွာလာၾကသည္။ 
လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ 
က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားလွေသာ္လည္း တုိေတာင္းေသာ စီမံကိန္းကာလအတြင္း 
ဤမွ်တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမွာ အလြန္ပင္ အက်ိဳးရိွသည္ဟု 
ခံစားမိေၾကာင္း Converge Safety ၏ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွ ရင္ဖြင့္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 
၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးသင္တန္းမ်ားသည္ အထည္ခ်ဳပ္က႑တစ္ခုလုံးအတြက္ အက်ိဳးရိွမည္ဟု 
ေမ်ွာ္လင့္လ်ွက္ရိွသည္။  

ILO-GIP စီမံကိန္းျပီးသည့္ေနာက္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ စက္ရုံမ်ားမွ Kaizen Institute အား 
ကုန္ထုတ္လုပ္စြမ္းအားျမွင့္တင္ျခင္းနွင့္ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ားထပ္မံေပးအပ္ရန္ 
ေတာင္းဆုိသည္မ်ားလည္းရိွသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ စက္ရုံမ်ားထဲမွ တစ္ရုံသည္ သင္တန္းတြင္ 
စိတ္၀င္တစား တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ သုံးရက္တာသင္တန္းျပီးသ
ည့္ေနာက္တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား သိသာစြာ တုိးတက္လာသည့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွခ့ဲသည္။



အနာဂတ္သုိ႔ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္

၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား
ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးမ်ားနွင့္ social dialogue နွင့္ပတ္သက္ျပီး 
စနစ္တက်သင္ၾကားေပးသည့္ သင္တန္းေက်ာင္း/တကၠသုိလ္ မရိွသည့္အတြက္ 
၎ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေလ့လာရာတြင္ အခက္အခဲရိွသည္။ 
ထုိသုိ႔မရိွျခင္းက ျမန္မာ့စက္မႈလုပ္ငန္းက႑ရိွ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ 
အျခားေသာ အလုပ္သမားေစ်းကြက္တြင္ Social dialogue သုိ႔မဟုတ္ 
supervisor skill တုိ႔ကုိသင္ၾကားေပးသည့္ သင္တန္းဆရာတစ္ေယာက္အျဖစ္ 
ရပ္တည္ရန္အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။ သင္တန္းေပးသည့္ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ 
ဤနယ္ပယ္ရိွ တစ္ဦးခ်င္းစီတုိင္း၏အရည္အခ်င္းကုိ ကူညီျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ 
လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ ဆံေရးမ်ားနွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈ သို႔မဟုတ္ 
ၾကီးၾကပ္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းးက်င္မႈစြမ္းရည္မ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီး၊ အသိအမွတ္ျပဳ 
ဒီပလုိမာ တစ္ခုခု ရရိွထားသင့္သည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ ထုိသုိ႔ခက္ခဲနက္နဲေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အနည္းငယ္သိရိွရုံျဖင့္ ျမန္မာ့စက္မႈက႑ဖြ႕ံျဖိဳးတုိး
တက္ေအာင္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးရာတြင္ ထိေရာက္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ယူဆသည္။ 
ထုိအခ်က္က အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ားကုိပင္ 
ပုိမုိျဖစ္ေစနုိင္မည္ဟု   ILO-GIP စီမံကိန္းရိွ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားက သုံးသပ္သည္။

သင္တန္းပုိ႔ခ်မႈကုိ လုပ္ငန္းက႑တစ္ခုလုံးအထိခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း 
ယခုလက္ရိွ ILO-GIP စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ေသာ စက္ရုံမ်ားမွာ H&Mနွင့္M&S 
က့ဲသုိ႔ေသာ နုိင္ငံတကာအမွတ္တံဆိပ္ (Brand) အထည္မ်ားထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရုံ 
၂၀ ျဖစ္သည္။ ထုိBrandမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမွာလည္း စက္ရုံမ်ား၏ စီမံကိန္းတြင္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အေရးၾကီးသည္။ ILO-GIPသင္တန္းရရိွျပီးေသာ 
စက္ရုံမ်ားတြင္ပင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွေနေသးလွ်င္ နုိင္ငံျခားထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္
လုပ္ေနေသာ အျခားေသာစက္ရုံမ်ားတြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ပုိမုိမ်ားျပားမည္ကုိ 
ခန္႔မွန္းၾကည့္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ လက္ရိွ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံေပါင္း ၆၀၀ 
ေက်ာ္ရိွျပီး မ်ားစြာေသာ စက္ရုံမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားမွာ အေရးေပၚေျဖရွင္းရန္ 
လုိအပ္လိမ့္မည္ဟု ေတြ႔ရိွခ့ဲၾကသည္။ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ထုိသုိ႔ေသာ Brand 
၏အေထာက္အပ့ံ မရရိွေသာ စက္ရုံမ်ားအပါအ၀င္ အထည္ခ်ဳပ္က႑တစ္ခုလုံးရိွ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ယခုထက္ မ်ားစြာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေထာက္ပ့ံေပး
သြားရန္ လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္း သိရိွခ့ဲသည္။

၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအတြက္ 
အနာဂတ္သင္တန္းမ်ားတြင္ ရင္းနီွးျမွပ္နံွျခင္း 
ILO-GIP စီမံကိန္း၏ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ပုဂၢလိက က႑နွင့္ 
ယခုထက္ပုိ၍ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ ေစ့စပ္ညိွႏႈင္ိးမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား 
ေထာက္ပ့ံေပးေစလုိေၾကာင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။ အလားတူပင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ 
မ်ိဳ းဆက္ပြါးက်န္းမာေရးကုိ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ၀န္ထမ္းမ်ားမွလည္း 
၎တို႔အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေ႔ရးမ်ားနွင့္  အျပန္အလွန္ 
ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈတို႔နွင့္ပတ္သက္ျပီး ဆက္လက္္ေလ့လာဆည္းပူးလိုေၾကာင္းေျပာ

ပါသည္။ထုိသုိ႔သင္ယူေလ့လာျခင္းမ်ားက ၎တုိ႔၏ဗဟုသုတမ်ားကုိ ျဖန္႔ေ၀ေပးရာတြင္ 
တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။

ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ စက္ရံုမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း
ILO-GIP ၏ေထာက္ပ့ံကူညီမႈျဖင့္ The Fifth Pillarသည္ အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈေပးျခင္း၊ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ 
အလုပ္သမားမ်ားကုိျဖည့္ဆည္းပ့ံပုိးေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ထိုအဖြ႕ဲအစည္းရိွ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသူတစ္ဦးမွလည္း သူမ၏ အနာဂတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ 
ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။

“ေနာင္အခြင့္အေရးရမယ္ဆိုရင္ hotline ေလးလုပ္ခ်င္ပါတယ္။ အခုလဲ 
ကၽြန္မတို႔ဆီကို လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္နွာ ကေနျဖစ္ျဖစ္ ဖုန္းဆက္ျပီးပဲျဖစ္ျဖစ္ 
ဥပေဒ နဲ႔ ပတ္သက္တာေတြကို လာတိုင္ပင္တာရွိပါတယ္။ အခုကေတာ့ 
ကၽြန္မတို႔ အျပည့္အ၀မလုပ္ေပးနိုင္ေသးပါဘူး။ အဖြဲ႔မွာေတာ့ရည္
ရြယ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ အဆင္ေျပမယ္ဆိုရင္ hotline ေလးလုပ္ျပီး 
ေျဖရွင္းေပးခ်င္တဲ့ဆႏၵရွိပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ လာေမးတဲ့လူေတြကို 
ကၽြန္မတို႔က အားတဲ့ခ်ိန္မွာပဲ ေျဖေပးနိုင္ပါတယ္။ ေယဘုယ်ေလာက္ပဲ 
ေျပာနိုင္တယ္။ လာတုိင္ပင္တဲ့လူေတြအတြက္ သီးသန္႔လူတစ္ေယာက္သာ 
ထားေပးနိုင္မယ္ဆုိရင္ အခုထက္ပိုပီးထိေရာက္မယ္လို႔ထင္တယ္။ 
အဲ့ဒီလိုလုပ္ခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ့ရွိတယ္။”

“ျမန္မာ့အထည္ခ်ုဳ ပ္လုပ္ငန္းတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကုိင္နွင့္ စဥ္ဆက္မျပန္ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္လုပ္ငန္းခြင္္ဆက္ဆံေရးမ်ားတုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေစျခင္း”  
ဆိုင္ရာ  ILO-GIP စီမံကိန္း။ ILO-GIP စီမံကိန္းသည္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး ( labor relations)၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈ (social dialogue) ႏွင့္ က်ားမ 
တန္းတူညီမ်ွမႈတုိ႔ကုိ ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ွာ့ခ်ရန္နွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရိွသည္။ ယခုစီမံကိန္းကုိ 
ဆြဒီင္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရး ေအဂ်င္စီ ( Sida) ၊ Marks and Spencer နွင့္ H&Mတုိ႔မွ ပ့ံပုိးေပးသည့္ ရန္ပုံေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရိွသည္။ စီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၆ 
ဂ်ဴလုိင္လမွ ၂၀၂၀ ေမလအထိ  ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံသိရိွလုိပါက http://bit.ly/ilo-gip တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာနုိင္ပါသည္။


