
ILO-GIP စီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၈ဂ်ဴလုိင္မွ ၂၀၁၉ ေမလအတြင္းတြင္ 
ILO၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဗဟိုဌာန 
(ITCILO) နွင့္ ပူးေပါင္းကာ အထည္ခ်ဳပ္က႑မွ ေခါင္းေဆာင္ 
အေယာက္ (၃၀) ကုိ MIR-Lab နွင့္ စတင္မိတ္ဆက္ေပးခ့ဲသည္။ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၎အထည္ခ်ဳပ္စက္မႈက႑တြင္ လုပ္ကုိ
င္ေနေသာအုပ္စုမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကားလုပ္ငန္းက႑အဆင့္ 
ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမုွ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ျဖစ္သည္။ 

သင္တန္းတြင္ ေမာ္က်ဴးတစ္ခုလ်ွင္(၄)ရက္ၾကာသင္ၾကားသည့္္ သင္ခန္းစာေမာ္က်ဴး 
၅ ခုပါရိွျပီး၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ ျခံဳငုံမိေစရန္ စီစဥ္ထားသည္။

  တစ္ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးမ်ားနွင့္  တစ္ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ကုန္ထုတ္
လုပ္္ျဖန္႔ျဖဴးမႈကြင္းဆက္ရိွ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အခန္းက႑ အေၾကာင္းကုိ သိရိွနားလည္ျခင္း။

 လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးမ်ား၊  လုပ္ငန္းခြင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္ 
နစ္နာမႈကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း။

 ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ တုိးတက္ျမင့္မားေစျခင္း

 လုပ္ခလစာမ်ားအေၾကာင္း သိရိွနားလည္ျခင္း။ 

 လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္း ( social dialogue) ၏ 
တစိတ္တေဒသျဖစ္ေသာ စုေပါင္းညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ ကုိျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

စီမံကိန္းတြင္ အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန၊ 
အထည္ခ်ဳပ္က႑၏ အဓိက သမဂၢ အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ နွစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာနုိင္ငံထုတ္ကုန္နွင့္ 
စက္မႈလက္မႈ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(IWFM) နွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံစက္မႈလက္မႈနွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစုံ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (MICS ) ၊  ျမန္မာနုိင္ငံ 
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MGMA) နွင့္ အျခားေသာ အထည္ခ်ဳပ္ 
ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း မွ ပါ၀င္သူမ်ား အခ်ိဳးညီညီ ပါ၀င္္ခ့ဲသည္။ MIR-Lab ၏ 
သင္တန္းစီမံကိန္းတစ္ခုလုံးတြင္ သင္တန္းသား စုစုေပါင္း ၃၀ ခန္႔တက္ေရာက္ရန္ 
စီစဥ္ထားခ့ဲသည္။

MIR-Lab သင္တန္းအစီအစဥ္ ပိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားအား 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္း စာစီစာကုံး ေရးသားေစခ့ဲသည္။

 ပါ၀င္သူမ်ား သင္ယူခ့ဲေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

 ျမန္မာ့စီးပြါးေရးနွင့္ လူမႈေရး တုိးတက္မႈအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး၏ အေရးပါပုံ

 ရရိွခ့ဲေသာ သင္ယူေလ့လာမႈမ်ားက ၎တုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ မည္သုိ႔ အသုံး၀င္ပုံ

ထုိစာစီစာကုံးမ်ားထဲမွ အေကာင္းဆုံးေရးသားနုိင္သူ သုံးဦးအား ေရြးခ်ယ္ျပီး ဂုဏ္ျပဳဆုအျဖစ္ 
ထပ္ေဆာင္းသင္တန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ “ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္သမားအျငင္းပြါးမႈ 
တားဆီးေရးနွင့္ ေျဖရွင္းေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း”  ေခါင္းစဥ္ကုိ တစ္ပတ္ၾကာ (၂၀၁၉ 
ေအာက္တုိဘာ ၂၈ မွ နုိ၀င္ဘာ ၁ရက္ေန႔ထိ) သင္ယူေလ့လာရန္ အီတလီနုိင္ငံရိွ ITCILO 
စင္တာသုိ႔ ေစလႊတ္ခ့ဲသည္။

 ေကာင္းမြန္ေသာအနာဂတ္ တည္ေဆာက္ျခင္း - အထည္ခ်ဳပ္က႑ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား 
ျမန္မာနိုင္ငံ၏လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာလက္ ေတြ႕သင္ၾကားျခင္း (MIR- Lab) 
မွတဆင့္ ၎တုိ႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း

ILO-GIP  ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - ၂



    ရရိွခ့ဲေသာ အေတြးအျမင္မ်ား
MIR-Lab သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္ ပါ၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
အျပန္အလွန္ေဆြးေနြးေျပာ ဆုိမႈ ၊ အျငင္းပြါးမႈ တားဆီးေရးနွင့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး  
အစရိွသည္တုိ႕နွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေတြးသစ္ အျမင္သစ္မ်ား ၊ နည္းလမ္းသစ္မ်ား၊ 
ကၽြမ္းက်င္မႈသစ္မ်ားရရိွခ့ဲသည္။ သင္တန္းမွ ရရိွခ့ဲေသာ ဗဟုသုတမ်ားသည္ 
အလြန္အက်ိဳးရိွျပီး လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လြယ္ကူစြာ အသုံးခ်နုိင္ေၾကာင္း 
ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားမွ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

MGMA မွ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူတစ္ဦးမွလည္း ေလ့လာသင္ယူခ့ဲရသည္မ်ားထဲမွ 
သူမအတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာအေကာင္းဆုံး ေခါင္းစဥ္မွာ အနာဂတ္ 
ညိွႏႈင္ိးဖ်န္ေျဖေရးမ်ားတြင္ အသုံးခ်ႏိုင္မည့္ zone of possible agreement (ZOPA)* 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ MIR-Lab သင္တန္းအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖျခင္း(mediation) ႏွင့္ေစ့စပ္ ညိွႏႈင္ိးျခင္း(negotiation)ၾကားရိွ 
ကြျဲပားျခားနားမႈကုိ ေလ့လာသိရိွခ့ဲသည္။ ထုိ႔ျပင္ ITCILO ထပ္ေဆာင္းသင္တန္းျဖစ္ေသာ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္သမားအျငင္းပြါးမႈ တားဆီးေရးနွင့္ ေျဖရွင္းေရးစနစ္ 
တည္ေဆာက္ျခင္း ဆုိင္ရာ သင္တန္း တက္ေရာက္ခ့ဲသူတစ္ဦးမွလည္း 
၎အေနျဖင့္ အျခားေသာ နုိင္ငံမ်ားရိွ  လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးမ်ား နွင့္ တရားေရး 
စနစ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပိီး မတူညီေသာခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ေလ့လာသိရိွခ့ဲေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

သင္တန္း တက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ပါ၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းအေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ 
၎တုိ႔၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ ယွဥ္တြ ဲစဥ္းစားတတ္လာေစသည္။ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္လည္း 
ယခုအခါ အျငင္းပြါးမႈမ်ားနွင့္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္္းမႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ရာတြင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ 
လုပ္ေဆာင္နုိင္မည္ဟု မိမိကုိယ္မိမိယုံၾကည္မႈ ရိွေနျပီျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ပါ၀င္သူမ်ားသည္ 
ယခင္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေျဖရွင္းရမည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ စဥ္းစားသည့္အခါ၌ 
နည္းလမ္းတစ္ခုကုိတည္းကုိသာ အသုံးျပဳခ့ဲေသာ္လည္း အခုတြင္မူ အရန္အစီအစဥ္မ်ား 
(Plan A, Plan B တို႔ကုိ) ထားရိွရန္ အေရးၾကီးေၾကာင္း နားလည္သိရိွျပီး ျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိ႔ျပင္ MIR-Lab မွ ရရိွေသာ ဗဟုသုတမ်ားကုိ အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ 
ျဖစ္ေပၚနုိင္ေသာ ျပသနာမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားကုိ  ေျဖရွင္းရာတြင္ ပုိမုိလြယ္ကူလိမ့္မည္ဟု 
ယုံၾကည္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

သင္တန္းျပီးဆုံးခ်ိန္၌ ပါ၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အလုပ္သမားဥပေဒပါ 
အေျခခံ ခံစားခြင့္မ်ားနွင့္ ဆက္စပ္၍ ထပ္တုိး ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရေသာအခါတြင္ 
ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 
၎တုိ႕အေနျဖင့္ အက်ိဳးစီးပြားဆုိင္ရာ ခံစားခြင့္မ်ား(ဥပမာ-ႏွစ္ေၾကးခံစားခြင့္၊ 
စြမ္းေဆာင္ရည္အလုိက္ေပးေသာ ခံစားခြင့္မ်ား)  နွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ 
ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းျခင္းနည္းလမ္းမ်ားမွာ  အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ဘက္သုိ႔ 
ဦးတည္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွခ့ဲသည္။ 

“ကၽြန္မတက္သမွ် သင္တန္းေတြထဲမွာ ILO-GIP က ကၽြန္မအတြက္ ေတာ္ေတာ္ 
အသံုးဝင္တယ္။ အခ်ိန္ေတာ့ ေပးရတယ္။ စက္ရံုအလုပ္ေတြ ပစ္ၿပီး လာရတာေလ။ 
ဒါေပမဲ့ ဒီသင္တန္းက ကၽြန္မအတြက္ အရမ္းအသံုးတည့္တယ္။ ILO က 
ဒီလိုသင္တန္းမ်ိဳး ေနာက္ထပ္ ထပ္ေပးရင္လည္း ကၽြန္မက တက္ဦးမွာပါ။”

“သင္တန္းမွာပါဝင္တဲ့ အခ်ိဳ႕သင္ခန္းစာေတြမွာ အုပ္စုလိုက္ သရုပ္ျပေဆြးေႏြးမႈေတြ 
ပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ အခန္းက႑ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန ပါ၀င္ရပါတယ္။ ဥပမာ- အလုပ္ရွင္ေတြက အစိုးရေနရာမွာ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားေတြက အလုပ္ရွင္ေနရာတြင္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရက အလုပ္သမား သမဂၢေနရာ မွာေသာ္လည္းေကာင္း 
ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ ေဆြးေႏြးရပါတယ္။ ယင္းေၾကာင့္ လူတုိင္းက 
မိမိသရုပ္ေဆာင္ရတဲ့ ေနရာရဲ႕ မတူကြဲျပားတဲ့ အျမင္ေတြကို သိျမင္လာျပီး 
ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္လာပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လက္ေတြ႕ျပႆနာေတြကို 
ေျဖရွင္းရတဲ့အခါမွာလည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပမယ့္ နည္းလမ္းေတြကို 
ေရြးခ်ယ္တတ္လာပါတယ္။”

* ZOPA ဆုိသည္မွာ နွစ္ဖြ႕ဲ သုိ႔မဟုတ္ နွစ္ဖြ႕ဲထက္ပုိေသာ ပါတီမ်ား၏ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ထပ္တူက်နုိင္ေသာ၊  သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရိွနုိင္သည့္ 
အေနအထားတစ္ခုေရာက္ရိွနုိင္ရန္  ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္သည္။

ခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ားနွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္း

ILO-GIP MIR-Lab သင္တန္းမတိုင္မီက ပါ၀င္သူမ်ားသည္  ၎တို႔၏ 
အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုနွင့္ တစ္ခုၾကားတြင္ ယံုၾကည္မႈမရွိဘဲ သံသယအျမင္မ်ား 
ရွိခဲ့သည္။ ဥပမာ- အလုပ္ရွင္မ်ားက အျငင္းပြါးမႈတစ္ခုျဖစ္ေပၚတိုင္း 
အလုပ္သမားမ်ားအား အစိုးရက အားေပးအားေျမွာက္ျပဳသည္ဟုလည္းေ
ကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားကလည္း အလုပ္ရွင္နွင့္ အစိုးရသည္ တစ္ဘက္တည္း 
ျဖစ္သည္ဟုလည္းေကာင္း ထင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ MIR-Lab 
သင္တန္းအား အတူတကြ တက္ေရာက္ရသည့္အခါတြင္ တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး 
ပိုမိုရင္းနွီးသိရွိလာျပီး နားလည္လာကာ အခ်င္းခ်င္းၾကား ယံုၾကည္မႈနွင့္ 
ေလးစားမႈမ်ား  အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ တိုးျမင့္ လာခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ 
အြန္လိုင္း chat group အသံုးျပဳပီး ပံုမွန္ ဆက္သြယ္ျဖစ္ၾကသည္။ 
ျပသနာတစ္ခုျဖစ္ေပၚတိုင္း တစ္ဦးနွင့္ တစ္ဦး ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးအၾကံေပးျပီး 
အျပန္အလွန္ကူညီၾကသည္။

အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အလုပ္သမား 
အခြင့္အေရးမ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီး အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးေသာအခါ 
ယံုၾကည္မႈပိုမုိရရွိလာခဲ့ျပီး၊  ျပႆနာေျဖရွင္းရာတြင္ အလြန္လြယ္ကူေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူမ၏စက္ရံုမ်ားတြင္လည္း တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို 
ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။  စက္ရံုမ်ားသို႔သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈ
မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ေပးရျပီး၊ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေဆာင္ရြက္ရေ
သာ္လည္း ရရွိေသာ ရလာဒ္မွာ အလြန္ပင္ ေကာင္းေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ 
ရင္းနွီးမႈတစ္ခု တည္ေဆာက္နိုင္သည္မွာ ေလးစားဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ 

MIR-Lab သင္တန္းတတ္ေရာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ညွိႏႈိင္းမႈ စြမ္းရည္၊ 
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး စြမ္းရည္မ်ား သိသာစြာ တိုးတတ္လာေၾကာင္း 
သိရသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အစိုးရ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲလာကာ 
ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးသည့္ေနရာတြင္ ယခင္ထက္ပို၍ 
စိတ္ရွည္သည္းခံတတ္လာျပီး စိတ္၀င္တစား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ 
ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖျခင္း(mediation) ထက္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းျခင္း(negotiation) 
၏ အေရးပါပံုကို စိတ္ဝင္စားလာၿပီး အသံုးခ်လာနိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔သို႔ေသာ 
ခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ားနွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံု ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ား 
ေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင့္္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္းလည္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 



စီမံကိန္း၏ အားသာခ်က္မ်ား
 MIR-Lab သင္တန္းသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ျပီး အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း 

တက္ေရာက္သူအားလံုးမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 MIR-Lab သင္တန္းဆရာ/မ မ်ားမွာ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ျပီး ပါ၀င္သူမ်ားအား 
သင္တန္းခ်ိန္တေလ်ွာက္လံုး သင္တန္းအေၾကာင္းအရာေပၚတြင္ 
စိတ္ပါ၀င္စားမႈရွိရန္ စြမ္းေဆာင္နိုင္သည္။

 MIR-Lab သင္တန္းတြင္ အသံုးျပဳေသာ သင္တန္းနည္းစနစ္မ်ား အထူးသျဖင့္ 
သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား နွင့္ ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ားမွာ အထူးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း 
ပါ၀င္သူမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စီမံကိန္း၏ ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ား
  သင္တန္းတက္ေရာက္သူအခ်ိဳ႕က သင္တန္းအခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာင္းလဲရန္ 

အၾကံဥာဏ္ေပးထားသည္။ ဥပမာ- သင္တန္းကို သံုးလတစ္ၾကိမ္အစား 
ႏွစ္လတစ္ၾကိမ္ သင္ၾကားေပးပါက ယခုထက္ ပိုအက်ိဳးရွိမည္ ျဖစ္သည္။ လမ္းခရီးတြင္ 
ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႕မႈကို ေရွာင္လႊဲနိုင္ရန္ သင္တန္းခ်ိန္ကို နံနက္ ကိုးနာရီမွ 
ညေန ငါးနာရီအစား နံနက္ ရွစ္နာရွီမွ ညေန ေလးနာရီ ေျပာင္းေပးမည္ဆိုပါက 
ပိုိမိုအဆင္ေျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

  သင္တန္းကာလမွာ တစ္ၾကိမ္လ်ွင္ ေလးရက္ျဖစ္သည့္အတြက္  
အခ်ိန္ဇယားကို ပိတ္ရက္နွင့္တြဲျပီး ျပဳလုပ္ေပးေစလိုေၾကာင္းသိရသည္။  
( ဥပမာ- တနဂၤေႏြမွ အဂၤါေန႔အထိ  (သို႔) ၾကာသပေတးေန႔မွ တနဂၤေႏြအထိ)။ 
သို႔ပါက သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ 
အလုပ္ႏွစ္ရက္သာပ်က္ရမည္ျဖစ္၍ ထိုအစီအစဥ္မွာ ပိုမိုလြယ္ကူပါလိမ့္မည္။ 

  သင္တန္းမွရရွိခဲ့ေသာ ဗဟုသုတမ်ားနွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
အျခားသူမ်ားႏွင့္ ပိုမိုလြယ္ကူစြာ မွ်ေဝႏုိင္ရန္အတြက္ သင္တန္းမွတ္စု 
(handout)မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းသည္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ ပို၍ 
အသံုးဝင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

  ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားက သင္တန္းမွ ပို႕ခ်ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ 
ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိသည့္ အစိုးရဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုသာ ဖိတ္ၾကားျခင္းမွာ ပို
မိုေကာင္းမြန္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔မွသာ 
ပါ၀င္တက္ေရာက္သူအားလံုး အေနျဖင့္ သင္တန္းေခါင္းစဥ္မ်ားကို အျပည့္အ၀ 
ခ်ိတ္ဆက္နားလည္နိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ရရွိလာေသာ ဗဟုသုတသစ္မ်ားနွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈသစ္မ်ားကို မိမိတို႕၏လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ 
လက္ေတြ႕အသံုးခ်နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ားနွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ား ပုိမုိေျပာင္းလဲလာျခင္း

“သင္တန္းျပီးတဲ့ေနာက္မွာ အျငင္းပြားမႈတစ္ခုကို ေျဖရွင္းေတာ့မယ္ဆုိရင္ 
အဖက္ဖက္က စဥ္းစားတတ္လာတယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း အေျခအေန၊ နိုင္ငံေရး 
အေျခအေန၊ အလုပ္သမားေတြ ဆႏၵျပရင္ ၾကာမဲ့အခ်ိန္၊ လစာ အေျခအေန 
ဒီလိုေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားတတ္လာတယ္။ အဲ့ဒီလို စဥ္းစားတတ္လာေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ ညွိႏိႈင္းတာေတြကို ေကာင္းေကာင္းလုပ္နိုင္လာတယ္။ 
ရလဒ္ေကာင္းေတြ ရလာတယ္။”

“ဒီသင္တန္းက ရလာတဲ့ တခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြကို မွတ္စုထုတ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ 
ZOPA ေခါင္းစဥ္ကို တရုတ္လိုဘာသာျပန္ၿပီး ကၽြန္မစက္ရံုက တရုတ္၀န္ထမ္းေတြကို 
ျပန္ၿပီးသင္တန္းေပးတယ္။ ကၽြန္မစက္ရံုမွာ ျပန္အသံုးခ်တယ္ေလ။ ကၽြန္မက 
စက္ရံုပိုင္ရွင္ဆိုေတာ့ ကၽြန္မေလ့လာခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြေပၚ မူတည္ျပီး 
စက္ရံုရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ ေျပာင္းလိုက္တာေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္မဆီကို အလုပ္သမားတိုင္း 
တိုက္ရိုက္ တိုင္ၾကား သတင္းပို႔နိုင္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းတစ္ခု 
ဖန္တီးလိုက္တယ္။ ဝန္ထမ္းေတြကို ဆက္ဆံတဲ့ HR ကိုလည္း ကၽြန္မက 
သင္တန္းေခၚေပးလိုက္တယ္။  သူတို႕ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြ တိုးတက္ေအာင္ 
တစ္ခါတေလ သင္တန္းေတြ တတ္ခိုင္းတယ္။ တစ္ရက္ သင္တန္း ႏွစ္ရက္ 
သင္တန္းေပါ့ေလ။ စက္ရံုမွာရွိတဲ့ WCC† ဆိုလည္း သင္တန္းျပန္ေပးပီးေနာက္ပိုင္း 
အရမ္း STRONG ျဖစ္လာတယ္။”

† WCC ဆိုသည္မွာ အလုပ္သမားမ်ား/ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားနွင့္ 

စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ အလုပ္သမား 

ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ကေတာ့ ခုလို ( အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား၊ အစိုးရ) သံုးပြင့္ဆိုင္ 
သင္တန္းတက္ရတာ ပထမဦးဆံုးပါ။ အခုသင္တန္းက တက္ဖူးသမ်ွေတြထဲမွာ 
ရက္အရွည္ဆံုး အထိေရာက္ဆံုးနဲ႔ အေကာင္းဆံုးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္းဒါကို 
ျပန္ၿပီးအသံုးခ်လို႔ ရတယ္။အရမ္းအက်ိဳးရွိပါတယ္”

“ဒီသင္တန္းပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ VIBER GROUP လုပ္ထားတယ္။ MIR-Lab 
သင္တန္းကလူ ၃၀ နဲ႕ေပါ့။ ဒီအဖြဲ႕ထဲမွာ အကုန္ေရး အကုန္တိုင္ပင္ၾကတယ္။ 
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ပိုေကာင္းလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြက သူစိမ္းေတြ 
မဟုတ္ေတာ့ဘူးေလ။ ျပႆနာတစ္ခု ရွိလာျပီဆိုရင္လည္း တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး 
အကူအညီေတာင္းဖို႕၊ ကူညီေပးဖို႔ ၀န္မေလးၾကဘူး။”



အနာဂတ္သုိ႔ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္  

ဗဟုသုတမ်ွေ၀ျခင္းတြင္ အာရုံစုိက္ျခင္း
MIR-Lab သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားသည္္ သင္တန္းမွ ရရွိလာေသာ 
ဗဟုသုတသစ္မ်ားကို စက္ရံုမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိ 
အျခားေသာဝန္ထမ္းမ်ားကို မွ်ေဝေပးရန္ စိတ္အားထက္သန္ၾကသည္။ 
ထို႔သုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏုိ္င္ရန္ အတြက္ ထပ္တုိးအေထာက္အပံ့မ်ားျဖစ္သည့္ 
သင္တန္းသင္ရိုးမာတိကာ၊ မွတ္စု (handouts) ႏွင့္ အျခားသင္တန္းသံုး 
ပစၥည္းမ်ားကို လက္လွမ္းမီလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားထားပါသည္။ 

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဖြ႕ံျဖိဳးလာျခင္း
လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးနွင့္ ပတ္သက္ေသာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ 
သင္တန္းကို ျပီးျပည့္စံုမႈရွိေစရန္အတြက္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားက 
၎တို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းဆရာျဖစ္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတိုးတက္လိုမႈ နွင့္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရရွိလိုေသာ 
ဆႏၵကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနွင့္ 
အလုပ္သမားမ်ားအား တရား၀င္ ပိုမိုေ၀မ်ွနိုင္ျပီး ၎တို႕ေလ့လာခဲ့ေသာ 
အေတြးအျမင္မ်ားနွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားတြင္ ေရရွည္အ
သံုးခ်နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳခဲ့သည္။

“PROFESSIONAL TRAINER လို ျပန္သင္ေပးနိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းမ်ိဳး 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ိဳး ရွိခ်င္ပါတယ္။ အခုက် ေလးရက္စာပဲ တတ္ထားေတာ့ 
ကို္ယ့္မွာ ျပန္ဖတ္စရာ ေလးရက္စာပဲ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ျပန္သင္ေပးဖို႔ကလည္း အားမရွိဘူး။ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
သိခ်င္ပါတယ္။ နားလည္ခ်င္ပါတယ္။”

“အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႕ သင္ရိုးညႊန္းတန္းကို 
အေျခခံေလာက္ပဲ ဆြဲတတ္တယ္။ တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္စာေလာက္ပဲ 
ဆြဲနိုင္ပါေသးတယ္။ ဆြဲေတာ့လည္း ကိုယ္သိထားတဲ့အေၾကာင္းအရာထဲကပဲ 
ထုတ္ႏုတ္ၿပီး ဆြဲတာေလ။ ဒီ့ထက္ပိုျပီး အရည္အေသြးျပည့္မီတဲ့ 
သင္တန္းမ်ိဳးေတြျဖစ္ေအာင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေတြနဲ႔အညီ ဆြဲတတ္ခ်င္တာေပါ့ဗ်ာ။ အဲ့ဒါေတြကို 
ကၽြန္ေတာ္တို႔က ထပ္ၿပီးေတာ့ ေလ့လာခ်င္တာပါ။” 

ထိုမွတ္ခ်က္မ်ားက MIR-Lab သင္တန္းသည္ ပါ၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ဖြံ႕ျဖိဳးမႈနွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ား ထပ္မံတက္ေရာက္ရန္ နွင့္ 
ဗဟုသုတမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ေ၀မ်ွေပးရန္ ၎တို႔၏ စိတ္အားထက္သန္မႈကို ႏိႈးဆြေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။

“ျ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။


