
လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၏အေရး 
ပါမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳလ်က္၊ ILO-GIP စီမံကိန္းသည္ ILO ၏  
ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးကၽြမ္း 
က်င္သင္တန္း(SST)ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိတ္ဆက္ေပးခ့ဲပါသည္။  
SST သင္တန္းမ်ားကုိ ျပည္တြင္းပညာရွင္မ်ားအား  
တဆင့္ျပန္လည္ျဖန္႔ေ၀ေပးႏုိင္ရန္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ေပးျခင္း၊  
ေရြးခ်ယ္ထားေသာစက္ရံုမ်ားတြင္ အစမ္းေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး 
ျခင္းနွင့္ ၾကီးၾကပ္သူအေယာက္ ၆၀၀ အားသင္တန္းေပးျခင္းတုိ႕ျဖင့္ 
ILO-GIP သည္ စက္မွဳလုပ္ငန္းဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအတြက္ 
လုိအပ္ေသာအခ်က္အလက္ ၊နည္းပညာ ႏွင့္သေဘာထားတုိ႔ကုိ  
ျပည္တြင္းႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားထံသုိ႔ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးခ့ဲပါသည္။   

အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား- ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံအလုပ္သမားမ်ားကို တိုက္ရိုက္ႀကီးၾကပ္ရသူမ်ားျဖစ္သည္။ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကို အဓိကဆက္သြယ္ေပးသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ 
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ အထည္အေရအတြက္ ရရွိေအာင္  
ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဖိအားမ်ားရွိေသာ္လည္း တာ၀န္ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ 
ခံယူခ်က္သေဘာထား၊ အခ်က္အလက္ ၊နည္းပညာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ မျပည့္စုံၾကပါ။ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ သာမန္အလုပ္သမားဘ၀မွ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ တစ္ရက္အတြင္း 
ရာထူူးတိုးခံရသျဖင့္ စက္ရုံႀကီးမ်ားတြင္အျဖစ္မ်ားေသာ ေအာက္ေျချပသနာမ်ားကိုကာကြယ္
၊ေျဖရွင္းျခင္းမလုပ္ႏိုင္ၾကပါ။

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕နွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းတုိ႔မွ ပူးေပါင္း၍ 
တြဲဖက္အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည္။ ယခုအစီအစဥ္သည္ အ၀တ္အထည္ထုတ္လုပ္ေသာ 
ႏိုင္ငံ ၉ နိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းအတြက္ 
လိုအပ္ေသာစစ္ေဆးမွဳမ်ား၊သင္တန္းမ်ား၊အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားကို ပို႔ခ်လ်က္ရွိသည္။ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕၏ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 
အလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာအစီ အစဥ္သည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ႀကီၤးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားအတြက္ 
သင္တန္းမ်ားကို စတင္ပို႔ခ်ခဲ့သည္။  အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေရးကိုအားေပး
ၿပီး ႀကီးၾကပ္သူမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၏  က႑ႏွင့္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ 
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းျပဳမူပုံမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပစြာဆက္သြယ္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ 
အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မွဳတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ကို 
သင္ၾကားပို႔ခ်ရန္ယခုအစီအစဥ္ကို ပံုေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ယခုအစီအစဥ္သည္ 
က႑ ၃ ခုကို တိုးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္ထားသည္။ က႑မ်ားမွာ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ 
အရည္အခ်င္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မွဳတိုးတက္ေရး၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ 
အလုပ္သမားမ်ားၾကားဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္တိုးတက္ေရး 
တို႔ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕က ေပးေသာ 
သင္တန္းမ်ားထဲတြင္  SST သင္တန္းျဖစ္သည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 
အလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာအစီအစဥ္သည္္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး သင္တန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ILO-GIP က ပံ့ပိုးေပးသည့္ SST သင္တန္းမ်ားတြင္ 
ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

 ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားပါဝင္ရေသာ က႑ႏွင့္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

 မတူညီေသာ ဦးေဆာင္မွဳပုံစံမ်ိဳးစုံကိုနားလည္ျခင္း

 အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်တတ္ျခင္း

 ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ျခင္း

 အက်ိဳးရွိစြာလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားခြဲေ၀ျခင္း

ILO-GIP သည္ Cambodia ႏွင့္ Vietnam တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပိုမ္ိုေကာင္းမြန္ေသာ 
အလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သင္ၾကားခဲ့ေသာ  သင္တန္းဆရာ ႏွစ္ဦး 
အကုူအညီျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ေမလတြင္ သင္တန္းဆရာ  
ႏွစ္ဦးသည္ ျပည္တြင္းသင္တန္းႏွစ္ခု [Capacity Building Initiative (CBI) and Brilliant 
Innovative Solutions (BIS)] မွ သင္တန္းပို႔ခ်သူ ၁၃ ေယာက္အား ဆရာျဖစ္သင္တန္းကို 
၃ ရက္ၾကာပို႔ခ်ခဲ့သည္။ SST သင္တန္းမ်ားဆက္လက္ပို႔ခ်ႏိုင္ရန္ ILO-GIP သည္ 
ရန္ကုန္တြင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေအာင္ျမင္မွဳသင္တန္းေက်ာင္းနွင့္လည္း ဆရာျဖစ္ 
သင္တန္းကို တြဲဖက္ပို႔ခ်ခဲ့သည္။† ယခုအခါ ေအာင္ျမင္မွဳသင္တန္းေက်ာင္းသည္  ILO၏ 
ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ SSTသင္တန္းကို ပို႔ခ်ရန္ တာ၀န္ယူထားျပီး 
၎တို႔သင္ၾကားေပးလ်ွက္ရွိေသာ သင္တန္းမ်ားထဲမွ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအေနျဖင့္ 
ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိသည္။

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာအစီအစဥ္ကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႔နွင့္  ကၽြမ္းက်င္ေသာ သင္တန္းဆရာ ႏွစ္ဦး၏ 
ႀကီးၾကပ္မွဳေအာက္တြင္ ဆရာ ၁၃ ေယာက္သည္ SST သင္တန္းကို 
ILO-GIP ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ စက္ရုံမ်ားမွ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ၃ 
ရက္ၾကာပို႔ခ်သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ပို႔ခ်ေနခ်ိန္အတြင္းမွာပင္ ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္
မ်ားကိုေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ယခုျဖစ္ရပ္ေလ့လာမွဳသည္ သင္တန္းဆင္းႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ၈ 
ဦး၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီးလုပ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီသင္တန္းမွာ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ ဘယ္လိုဆက္ဆံရမလဲဆိုတာသိခဲ့ရတယ္။ 
အစတုန္းက အလုပ္သမားေတြကို သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ေဝမွ်ဖို႕ ဘယ္
လိုလုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။ သင္တန္းၿပီးသြားတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ 
အလုပ္သမားေတြကို အလုပ္ကိုဘယ္လိုလုပ္ရမယ္၊ ဘာေတြလုပ္ရမယ္ဆိုတာ 
ေျပာျပတတ္သြားၿပီ။ သင္တန္းမတတ္ခင္က အလုပ္သမားေတြ ကိုယ္ေျပာ
သလိုလုပ္ပါ့မလားဆိုၿပီးစိုးရိမ္ခဲ့ရတယ္။ အခုဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာကို 
ယုံၾကည္မွဳရွိသြားၿပီ။”

† ဆရာျဖစ္သင္တန္းကို ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ျပင္ဆင္ထားေသာ္လည္း Covid-19 ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည္။

 ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးမွတစ္ဆင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးတုိးတက္ေကာင္း 
မြန္ေစျခင္း - လုပ္ငန္းခြင္ႀကီးၾကပ္သူမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္နုိင္ရန္ 
လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း

ILO-GIP ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - ၄



     ရရိွခ့ဲေသာအေတြးအျမင္မ်ား
SST သင္တန္းမွာ ဗဟုသုတအသိအျမင္မ်ားရရွိခဲ့သည့္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားက 
ယင္းသင္တန္းသည္ အလုပ္သမားမ်ားကို ပုိမိုေကာင္းမြန္စြာသင္ၾကားစီမံနုိင္မည့္နည္း 
လမ္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီး အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ေကာင္းမြန ္
သည့္ေခါင္းေဆာင္မွုဆုိင္ရာစြမ္းရည္မ်ားနွင့္ စိတ္၀င္တစားနားေထာင္ေပးသည့္နည္းလမ္း
မ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ အလုပ္သမားမ်ားကို စိတ္ဓါတ္ လံႈ႕ေဆာင္ေပးမႈ၏အေရးၾကီးပံ ု
ကိုလည္း ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

သင္တန္းမွ ဦးေဆာင္မႈ သုံးမ်ိဳးအေၾကာင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ရေၾကာင္း 
ႀကီးၾကပ္သူမ်ားကအခုလိုေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

လႊမ္းမိုးေသာသူ: လႊမ္းမိုးေသာႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးသည္ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာရွိပါက 
အခ်က္အလက္ကိုမၾကည့္၊ အျခားသူမ်ားေျပာဆိုသည္ကိုလည္း နားမေထာင္ဘဲ၊ 
မိမိ၏ခံစားခ်က္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကသာ မွန္သည္ဟုယူဆၿပီး မိမိသေဘာအတိုင္း 
ဆုံးျဖတ္ေလ့ရွိသည္။

ေတြေ၀သူ: ေတြေ၀ေသာႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးသည္ အမွန္အတိုင္းေျပာရန္၀န္ေလးတ
တ္ၾကသည္။ အလုပ္သမားမ်ားက မိမိကိုမုန္းတီးမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕တတ္ၿပီး 
မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈနည္းတတ္ၾကသည္။

ကၽြမ္းက်င္သူ: ကၽြမ္းက်င္ေသာႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးသည္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၾကားတြင္ မွ်တစြာရပ္တည္ၿပၤီး အလုပ္သမားမ်ား၏စကားကို
အေလးေပးနားေထာင္တတ္သည္။ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာေပၚေပါက္ပါက 
အခ်က္အလက္ကိုၾကည့္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ပီသစြာ 
ဘက္မလိုက္ဘဲေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။ မွ်တေသာႀကီးၾကပ္သူကို အလုပ္သမားမ်ား 
မေလးစားဘဲေနမည္မဟုတ္ပါ။

“ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းဆက္ဆံေျပာဆိုတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီးေတာ့ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရတာပိုျပီး အဆင္ေျပလာတယ္။ အလုပ္သမားေတြကို  
ရိုင္းရိုင္းစိုင္းစိုင္းေျပာတုန္းက သူတို႔နဲ႔ဆက္ဆံေရးအဆင္မေျပဘူး။  
ကိုယ္ေျပာတဲ့အတိုင္းလည္းမလုပ္ၾကဘူး။ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ၾကားမွာ 
အျပန္အလွန္နားလည္မွဳမရွိခဲ့ၾကဘူး။”

“အစပိုင္းမွာေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာကို ဦးေဆာင္မႈ သုံးမ်ိဳးလုံးရွိခဲ့တယ္လို႔ 
ထင္တယ္။ တစ္ခါတစ္ေလလႊမ္းမိုးၿပီး တစ္ခါတစ္ေလေတြေ၀တတ္တယ္။  
ဒါေပမယ့္ကိုယ္လုပ္လိုက္တာ မွားလားမွန္လားမသိခဲ့ဘူး။ 
သင္တန္းၿပၤီးတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ 
ဘယ္နည္းလမ္းသုံးရမယ္ဆိုတာ ေသခ်ာသိခဲ့ရတယ္။ အခုဆိုရင္ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ 
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ေသခ်ာတာက 
လႊမ္းမိုးၿပီးေတြေ၀တဲ့ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးတစ္ေယာက္မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။”

ေျပာင္းလဲခ့ဲသည့္ ခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ား

ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းတက္ေရာက္ျပီးေနာက္ 
၎တုိ႔၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈပံုစံသည္လည္း 
ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲလာေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတြင္လည္း ပိုမိုစိတ္ရွည္လာသည္။ 
၄င္းတုိ႔၏ ဦးေဆာင္မႈပံုစံႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို 
နားေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္လည္း 
သိသာထင္ရွားစြာ တုိးတက္လာခဲ့သည္။ 

သင္တန္းတက္ေရာက္ျပီးေနာက္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ 
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတုိးတက္လာသည့္ႏွင့္အမွ် လုပ္ငန္းခြင္တြင္ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္လာသည္။  
ယခုအခါ သင္တန္းမွ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရေသာအရာမ်ားကို စက္ရံုမ်ားတြင္ 
ကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္ အရည္အေသြးတုိးတက္ေစရန္အလုိ႔ငွာ အသံုးခ်ႏုိ္္င္သည့္ 
လက္ေတြ႕နည္းလမ္းမ်ားစြာအား ေတြ႕ရွိျပီးျဖစ္သည္။

ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးအခ်ိဳ႕မွ သင္တန္းရလဒ္အေနျဖင့္ ၎တုိ႔စက္ရံုမ်ားတြင္ 
အလုပ္ပ်က္ကြက္ႏႈန္းႏွင့္ အလုပ္ထြက္ႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း 
မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်မႈ မ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီး၊ 
ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားကို ထိန္းထားနုိင္ရန္နွင့္ ႏုိ္င္ငံျခားဝယ္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားကို 
ဆြဲေဆာင္ရန္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားတြင္ အလုပ္ပ်က္ကြက္ႏႈန္း 
နွင့္အလုပ္ထြက္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းမႈသည္ အေရးပါသည္။

“Active listening game ကို သင္ရတဲ့အခါ နားေထာင္ျခင္းရဲ႕ 
အက်ိဳးေက်းဇူးကို သိလာတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္မွာဆိုလည္း 
အလုပ္သမားေတြရဲ႕ စကားေတြကို နားေထာင္ဖို႔ 
လုိအပ္တယ္ဆိုတာသိလာတယ္။ သူတို႔မွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ 
မိသားစုကိစၥေတြရွိေနမယ္ဆိုတာ ဆင္ျခင္မိလာတယ္။ 
အခုေနာက္ပိုင္းဆို မိသားစုကိစၥေတြဆိုရင္ေတာင္ နားေထာင္ေပးတယ္။ 
ျဖည့္ေတြးေပးတတ္လာတယ္။ အရင္ကဆို အလုပ္သမားေတြရဲ႕ 
ခံစားခ်က္ေတြကို နားေထာင္ေပးေလ့မရွိဘူး။ အိမ္ကကိစၥကို 
အိမ္မွာပဲထားခဲ့လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ အခုက် နားေထာင္ေပးေတာ့ 
အလုပ္မွာလဲ ပိုအဆင္ေျပလာတယ္။ အရင္ကလို ကိုုယ့္ကို ပမာမခန္႔ 
လုပ္တာေတြမရွိေတာ့ဘူး။ ဆက္ဆံေရးေတြ ပိုေကာင္းလာတယ္။”

“ကုိယ့္လုိင္းမွာ ျပႆနာ ျဖစ္ရင္ ကုိယ္တိုင္ေျဖရွင္းေပးေတာ့ 
ပုိအဆင္ေျပလာတယ္။ ျပႆနာနည္းလာတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ 
က္ုိယ့္အရည္အခ်င္းေတြကုိ အထက္အရာရိွေတြေရာ ေအာက္ကလူေတြေရာ 
သိျပီး ကၽြန္မကုိ all super အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ၾကတယ္။ 
သင္တန္းျပီးတ့ဲေနာက္မွာ အခြင့္အလမ္းေတြ ပုိရလာတယ္။”

“အလုပ္မွာလည္း ကိုယ့္လက္ေအာက္ငယ္သားေတြဆို 
ေတာ္ေတာ္အဆင္ေျပလာတယ္။ အခုဆို ေအာ္စရာမလို 
ေျပာစရာမလိုေတာ့ဘူး။ သူတို႔အသိစိတ္နဲ႔သူတို႔ လုပ္ၾကတယ္။ 
အလုပ္သမားအေဟာင္းေတြကိုလဲ ထိန္းနိုင္လာတယ္။ အလုပ္မထြက္ေအာင္ 
ေျပာနိုင္လာတယ္။ အလုပ္ပ်က္ရက္ေတြလည္း နည္းလာတယ္။ 
ဒါေတြက ကိုယ့္အေနနဲ႕ သူတို႔ေတြအေပၚ နားလည္ေအာင္ ၾကိဳးစားတဲ့ 
ရလဒ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။”



စီမံကိန္း၏ အားသာခ်က္မ်ား
 သင္တန္းတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားေပးသည့္အတြက္ အဆင္ေျပ 

အက်ိဳးရွိသည္။ 

 ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ သင္တန္းေခါင္းစဥ္မ်ားသည္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ျပီး 
၄င္းတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ေသာအရာမ်ားကို ၄င္းတို႔စက္ရံုမ်ားတြင္ 
အလြယ္တကူအသံုးခ်ႏုိင္သည္။ 

 သင္တန္းဆရာမ်ားသည္ စိတ္ရွည္ျပီး ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ား နားမလည္သည့္ 
အရာမ်ားကို ဥပမာမ်ားႏွင့္တကြ ရွင္းျပသည္။

 သင္တန္းခ်ိန္အတြင္း ေခါင္းစဥ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 
ကစားနည္းေကာင္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်သည့္အတြက္ သင္တန္းသည္ 
ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းျပီး မွတ္မိလြယ္သည္။ 

 ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးကၽြမ္းက်င္သင္တန္း (SST) မွ ေပးေသာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္အား 
ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ လြန္စြာတန္ဖုိးထားသည္။ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ၄င္းတုိ႔အတြက္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈကို တုိးျမွင့္ရန္ ႏွင့္ ထုိ႔အတြက္ 
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ိဳးသည္ ရွိခဲလွသည္ဟု ဆုိပါသည္။

စီမံကိန္းတြင္ ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ား
  ပညာအရည္အခ်င္းအနည္းငယ္သာရွိျခင္းသည္ သင္တန္းတက္ေရာက္ရာတြင္ 

အဟန္႔အတားတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူအခ်ိဳ႕မွ မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ 
လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္ျပီး အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာ 
ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ပင္္  ပညာရပ္ဆုိင္ရာ စကားလံုးမ်ား၊ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို 
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေစကာမူ နားလည္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

  တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သင္တန္းဆရာမ်ားက ေမးခြန္းမ်ားေမးသည့္အခါ 
၎တုိ႔အေနျဖင့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို နားမလည္သည့္အတြက္ 
မေျဖႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဆရာမ်ား၏ စိတ္ထဲ၌ ၎တို႔အား သင္တန္းတြင္ 
စိတ္မဝင္စားဟုအထင္ရွိျပီး  ေမးခြန္းမ်ားထပ္တလဲလဲေမးသည္။ ထိုအခါ 
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ထိခိုက္ျပီး သိမ္ငယ္မိေၾကာင္း သိရသည္။ 

  သင္တန္းဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ပညာအရည္အခ်င္းဆုိ္င္ရာ ျပႆနာကို သတိျပဳျပီး 
အနာဂတ္သင္တန္းမ်ားတြင္ လိမၼာပါးနပ္စြာ ခ်ဥ္းကပ္သင့္ပါသည္။

  သင္တန္းသားအခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ သင္တန္းမွ ရရွိထားေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို 
အျခား ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား ျဖန္႔ေဝလိုသည့္ 
ဆႏၵရွိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၎တုိ႔ရရွိထားေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္လည္ေဝမွ်ရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိသည္။ 
အထူးသျဖင့္ အထက္အရာရွိမ်ားက ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားျဖစ္သည့္အခါ 
သင္တန္းျပဳလုပ္ခြင့္ ေတာင္းခံရာတြင္ ဘာသာစကားအခက္အခဲရွိသည္။ 
အထက္လူၾကီးမ်ား ခြင့္ျပဳသည့္အခါမွသာ မိမိရရွိထားေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို 
မွ်ေဝႏုိင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုတြင္မူ ျပန္လည္မမွ်ေဝႏုိင္ေသးေၾကာင္း 
သိရသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ သင္တန္းမွ ရရွိလာေသာ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မမွ်ေဝရေသးေပ။

ခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ားနွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ား ပုိမုိေျပာင္းလဲလာျခင္း

အလုပ္သမားေဟာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏုိ္င္ျခင္းဆုိသည္မွာ စက္ရံုတစ္ခုသည္ 
ေရရွည္တြင္္ အဖိုးတန္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ဆပြားတိုးရန္  
အခြင့္အလမ္းရွိသည္ဟု ဆုိလိုသည္။ ၄င္းသည္ စက္ရံုအတြက္ ျပိဳင္ဘက္ထ
က္သာလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏို္င္စြမ္း (competitive advantage) ကို 
ဖန္တီးေပးသည္။ အျခားသာဓကျပရလွ်င္ သင္တန္းသည္ အလုပ္သမားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ 
သူမ၏ဆက္ဆံေရးကို ပို၍ေကာင္းမြန္ေစျပီး ၄င္းသည္ ထုိအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ေရာ 
စက္ရံုအတြက္ပါ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ရလဒ္မ်ားကို ရေစေၾကာင္း 
ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးမွ ရွင္းျပေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

သင္တန္းမွပို႔ခ်ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ မိသားစုႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္း အသံုးခ်ႏုိင္သည္။

“ကၽြန္မလိုင္းမွာဆို လူေဟာင္းေတြမ်ားတယ္။ ကေလးေတြရဲ႕ 
အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္ျပီး grade ေတြ တက္ေပးတယ္။ လစာမ်ားေအာင္ 
ကူညီေပးတယ္။ သူတို႔ေတြကို အားေပးတယ္။ ဒါမွသာ သူတို႔ေတြ 
လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေပ်ာ္ပီး စက္ရံုအတြက္ေရာ ကိုယ္တိုင္အတြက္ေရာ နွစ္ဖက္စလံုး 
အက်ိဳးရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

“အိမ္မွာဆုိလည္း ဆက္ဆံေရးေတြေျပာင္းလဲလာတယ္။ အရင္ကဆုိ 
ကို္ယ့္ခင္ပြန္းနဲ႔ စကားေျပာရင္ ေအာ္ေျပာတယ္။ ကေလးေတြကိုလည္း 
စိတ္မရွည္ဘူး။ အလုပ္ကျပန္လာရင္ ပင္ပန္းေတာ့ ေအာ္မိတယ္။ အခုဆို 
ကိုယ္က ဆင္ျခင္ျပီး ေျပာတယ္။ ျပသနာတစ္ခု ျဖစ္လာတယ္ဆိုရင္လည္း 
ေခါင္းေအးေအးနဲ႔ ေျဖရွင္းတတ္လာတယ္။ မိသားစုက ေအးခ်မ္းလာတယ္။”

“ကၽြန္မတုိ႔အေနနဲ႔က အျပင္မွာ management သင္တန္းတက္ဖုိ႔ အခ်ိန္မရွိဘူး။ 
အခုက စက္ရံုက လႊတ္လို႔ တက္ခြင့္ရလို႔ ေက်းဇူးလည္းတင္တယ္။ 
သင္တန္းကရလာတဲ့ certificate ကိုလည္း အရမ္းတန္ဖိုးထားတယ္။”



အနာဂတ္သုိ႔ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္

ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတိုးျမွင့္ျခင္း 
ဆရာျဖစ္သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားတြင္ အနာဂတ္အတြက္  
အိမ္မက္မ်ားရွိသည္။ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ကိုယ္တုိင္စိတ္ေက်နပ္ေ
စရန္သာမက စက္ရံုမ်ားႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္က႑တစ္ခုလံုး အက်ိဳးရွိေစရန္အလို႔ငွာ 
အလုပ္သမားမ်ားကို ၾကီးၾကပ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ 
ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားမ်ား ပိုေကာင္းလာေစရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လိုသည္။ မိမိ၏ 
လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကိုလည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားျဖစ္
လာေစရန္ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေပးလိုသည္။

အထည္ခ်ဳပ္က႑ရိွ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား
ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းတြင္ ၎တုိ႔ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရေသာ 
လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အျခားေသာ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ 
အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတုိးတက္ေစရန္အလုိ႔ငွာ 
ေဝမွ်ကူညီလိုသည္။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္းကို လူမ်ားစြာအတြက္ 
အနာဂတ္တြင္အလုပ္ေပးႏုိ္င္ျပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအခြင့္အလမ္းမ်ားေ
ပးႏုိ္င္သည့္ ခိုင္မာအသံုးဝင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈတစ္ခုအျဖစ္ အျခားေသာလူမ်ားမွ 
ျမင္ေစရန္ တုိက္တြန္းအားေပးလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ဗဟုသုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ မွ်ေဝျခင္း
ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ၎တုိ႔သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားသည့္အရာမ်ားကို 
အျခားအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ေနာက္လုိက္ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားကို 
မွ်ေဝေပးရန္ စိတ္အားထက္သန္ၾကသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ပိုမုိမ်ားျပားေသာ 
လူစုလူေဝးဆီသို႔ ကၽြမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးႏို္င္ရန္အလို႔ငွာ 
အနာဂတ္တြင္ အျခားေသာ “ဆရာျဖစ္သင္တန္း” မ်ားကိုလည္း 
လက္လွမ္းမွီနိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။

“ကၽြန္မဆုိ သင္တန္းေတြ တက္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကုိယ့္မွာ ယုံၾကည္မႈေတြ 
ပုိတက္လာတယ္။ စက္ရုံေဟာင္းေတြဆုိ ေခါက္ရုိးက်ိဳးေနေတာ့ 
ကုိယ္တတ္ထားတ့ဲ system ေတြကုိ ခ်ျပလုိ႔ အဆင္မေျပေတာ့ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ 
ကုိယ့္အရည္အခ်င္းေတြ တတ္ထားတ့ဲပညာေတြကုိ အသုံးခ်လို႔ရေအာင္ 
စက္ရုံအသစ္ကုိ ရွာေနတယ္။ ရာထူးအတြက္ ၀င္ေငြအတြက္ေၾကာင့္ 
စက္ရုံအသစ္ရွာတာမဟုတ္ဘူး။ ကုိယ္တတ္ထားတ့ဲ ပညာေတြကုိ ကုိယ့္လူေတြကုိ 
တတ္ေစခ်င္တ့ဲအတြက္ စက္ရုံအသစ္မွာ ကုိယ္ကုိတုိင္ ဒီ system အသစ္ကုိ 
ခ်ျပီး လုပ္ေပးမွာ ျဖစ္တယ္။ အျခားsupervisors ေတြကလည္း ဒါမ်ိဳ းေတြ 
တတ္ခ်င္တယ္၊ သင္ယူခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဘယ္ေနရာမွာ တတ္လုိ႔ရတယ္ဆုိတာကုိ 
ေျပာျပေပးမယ္။ ကုိယ္ကုိတုိင္လည္း တတ္နုိင္သမ်ွ ေ၀မ်ွေပးမယ္။”

“ျ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။


