
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕၏ 
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းစီမံကိန္း (ILO-GIP)သည္  သင္တန္းေပးသူမ်ား၏ 
ဗဟုသုတနွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးကိုအ
တူတကြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာနိုင္ငံထုတ္ကုန္နွင့္ 
စက္မႈလက္မႈ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (IWFM) ၊ 
ျမန္မာနိုင္ငံစက္မႈလက္မႈနွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစံု 
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (MICS) တို႔ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ 
ၾသဂုတ္လတြင္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကိုလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါ သည္။   

ILO-GIP ၏ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းစီမံ
ခ်က္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိ 
ကြင္းဆင္းသင္တန္းေပးသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုျမွင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္  
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲျပီး၊ အားေကာင္းကာ ကၽြမ္းက်င္မႈျပည့္စံုသည့္ 
အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း လႈပ္ရွားမႈ ပိုမုိတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
ကြင္းဆင္းသင္တန္းေပးသူမ်ားသည္ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား(BLOs) 
သို႔မဟုတ္ စက္ရုံအဆင့္ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္ 
အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွခန္႔အပ္ထားသူမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံထုတ္ကုန္နွင့္ 
စက္မႈလက္မႈ အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(IWFM) ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံစက္မႈလက္မႈနွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစံု အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (MICS) မွ 
ကြင္းဆင္းသင္တန္းေပးသူ ၁၀ဦးကို ေရွးဦးစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္းတြင္ 
ပါ၀င္ရန္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ILO-GIP အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းစီမံခ်က္ကို 
က႑ ၃ ခုျဖင့္တည္ေဆာက္ထားသည္။ ယင္းက႑မ်ားမွာ- ႏွစ္ရက္ၾကာ ဆရာျဖစ္သင္တန္း 
၈ ခု၊ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
(BLOs) သို႔သြားေရာက္ျခင္း၊ သင္ေထာက္ကူအျဖစ္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ပညာေပးဗီြဒီရိုမ်ားကို 
အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ၆ ခု၊ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ၈ ခုရိုက္ကူးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။†

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းစီမံခ်က္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေခါင္းစဥ္ ၅ ခုကို 
အဓိကသင္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။ 

 အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနွင့္ စီမံခန္႔ခြျဲခင္း

 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား

 ျမန္မာနုိင္ငံအလုပ္သမားဥပေဒမ်ား

 ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

 သင္တန္းေပးရာတြင္ လုိအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 

အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကြင္းဆင္းသင္တန္းေပးသူမ်ားသည္ 
တစ္လလ်ွင္ ႏွစ္ရက္ႏႈန္းျဖင့္ ၁၈ လၾကာေအာင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။  

လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ သင္တန္းခ်ိန္ ၁၈ ခ်ိန္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး 
အေျခခံ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အလုပ္အမႈေဆာင္ ၄၅၀ ဦးကုိ ျပန္လည္သင္ 
ၾကားေပးျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသင္တန္းမ်ားကိုအမ်ားအားျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္  
မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးတြင္  ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုေလ့လာမွဳတြင္ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သင္တန္းဆရာမ်ားနွင့္ 
ညွိႏိႈင္းေရးမွဴးမ်ားစုစုေပါင္း ၇ ဦးပါ၀င္ခဲ့သည္။

† အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ သင္ေထာက္ကူဗီဒီယုိမ်ားကုိ ILO-GIP ၀က္ဆုိက္တြင္ 
၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

 အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္ 
ပ့ံပုိးေပးျခင္း- အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားအား၀န္ေဆာင္မုွမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံရိွ 
အလုပ္သမားသမဂၢအဖြ႕ဲအ စည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း

ILO-GIP ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - ၅



     ရရိွလာေသာအေတြးအျမင္မ်ား
အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သင္တန္းေပးသူမ်ား၏ေျပာၾကား
ခ်က္မ်ားအရ ILO-GIP စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးစီမံခ်က္တြင္ပါ၀င္ေသာ 
ေခါင္းစဥ္မ်ားအနက္မွ သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္မ်ားကို သင္တန္းသားမ်ားက 
ပိုမိုသေဘာက်ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။ သင္တန္းသားမ်ားသည္ 
သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္မ်ားမ်ားကို ေလ့လာျခင္းသည္ ၎တို႔၏ 
ဗဟုသုတမ်ားနွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို စက္ရုံအဆင့္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ 
စက္ရုံအလုပ္သမားမ်ားအား ျပန္လည္ေ၀မ်ွေပးရာတြင္ အသုံး၀င္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့
ပါသည္။ သင္တန္းသားမ်ားသည္ ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္မ်ားကိုသင္ၾကားခဲ့ရသည္။  

 သင္တန္းအစီအစဥ္နွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေရးဆြဲနည္းမ်ား

 သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္သစ္မ်ား

 သင္တန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုေသခ်ာစြာခ်မွတ္ျခင္းနွင့္ သင္တန္းသား
မ်ားအားထိုရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚတြင္သာအာရံုစူးစိုက္ေစျခင္းကဲ့သို႔ေသာ 
သင္ၾကားမႈအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား

 စာျဖင့္သင္ၾကားမည့္အစားသင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳျပီး သင္တန္းသားမ်ား
ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္သင္ယူရသည့္ နည္းလမ္းမ်ား

 အနာဂတ္သင္တန္းမ်ားပုိမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္ 
(feedback) မ်ားေတာင္းခံျခင္း

သင္တန္းေပးသူမ်ားက ကၽြမ္းက်င္မႈ အသစ္မ်ားနွင့္ 
နည္းစနစ္သစ္မ်ားကိုလက္ေတြ႕တြင္ အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းျပီး 
နားလည္လြယ္ေသာ သင္တန္းမ်ားကိုပို႔ခ်ေပးႏိုင္ေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့သည္။ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေလ့က်င့္မႈမ်ားရရွိခဲ့သျဖင့္ အေျခခံအလုပ္သမား အဖြဲံအစည္း 
(BLO)မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပိုအက်ိဳးရွိသည္ဟု သင္တန္းေပး
သူမ်ားကယုံၾကည္ၾကသည္။  

အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သင္တန္းေပးသူမ်ားသည္ 
သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းအျပင္  ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားဥပေဒဆိုင္
ရာေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကိုပါ ပိုမိုနားလည္သိရွိခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ 

“အရင္ကဆုိရင္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းသံုးရမယ္ဆုိတာမသိဘူး။ ခုက်ေတာ့ 
ေရာင္စံုမွတ္စုစာရြက္ေလးေတြ၊ ရုပ္ပံုကားခ်ပ္ေလးေတြကိုအသံုးျပဳျပီးစိတ္ဝင္စား 
ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ေပးတတ္လာတယ္။ handout ေတြလည္းထုတ္ေပးတတ္လာတယ္။ 
အိမ္ျပန္ေရာက္ရင္ handout ေလးေတြကို ျပန္ၾကည့္လို႔ရေတာ့ သင္ေပးလိုက္တာေ
တြကိုပိုမွတ္မိတာေပါ့။”

ခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ားနွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္း

တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိးတက္ဖြ႕ံျဖိဳးမႈ
အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သင္တန္းေပးသူမ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ 
သင္တန္းၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ တုန္႔ျပန္ခ်က္(feedback)
မ်ား ျပန္ေတာင္းျခင္းေၾကာင့္ သင္တန္းအတြက္သာမက 
စက္ရုံအတြင္းမွာပါ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္လုပ္ႏိုင္ေသာ 
အၾကံဥာဏ္မ်ားစြာရရွိခဲ့သည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အနာဂတ္အတြက္ 
အင္အားျဖစ္ေစရန္ ၎တို႔၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ေသခ်ာစြာနားေထာင္ျပီး 
အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။  

ေလ့က်င့္မႈေၾကာင့္ပုိေကာင္းေသာ ရလဒ္မ်ာရရိွလာျခင္း
ILO-GIP စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းစီမံခ်က္တြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းသည္ 
အစကတည္းကပင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းေၾကာင့္ 
အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သင္တန္းေပးသူမ်ားသည္ ဗဟုသု
တႏွင့္နည္းပညာအသစ္မ်ားေလ့လာႏိုင္ရုံသာမက စက္ရုံမ်ား သို႔မဟုတ္ 
စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ဆင့္ပြားပို႔ခ်ျခင္းကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ထို႕အျပင္ 
သင္တန္းပို႕ခ်ျခင္းမ်ား တိုးတက္လာသည္နွင့္သမ်ွ သင္ၾကားမႈမ်ားကိုလည္း 
အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံအလုပ္အမားမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈမ်ား၊လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ 
ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္လာနိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ 
သင္တန္းသားမ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈေကာင္းေကာင္းရေစျပီး ရလဒ္ေကာင္းရေစရန္ 
အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ 

အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြ႕ဲခ်ဳပ္မွ သင္တန္းေပးသူမ်ားမွလည္း 
အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားအား သင္တန္းပုိ႔ခ်ျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔၏ လူအမ်ားၾကား
စကားေျပာျခင္းစြမ္းရည္ကုိ ျမွင့္တင္ႏုိင္သျဖင့္ေက်နပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။

“အရင္ကဆုိသင္တန္းရွိရင္ ေပးစရာရွိတာကိုပဲတန္းေပးလုိက္တာ။ 
Feedback ေတြဘာေတြျပန္မေတာင္းျဖစ္ဘူး။ ခုက်ေတာ့ Feedback 
ေတြျပန္ေတာင္းျဖစ္လာတယ္။ သင္တန္းေပးရုံနဲ႔ၿပီးသြားတာမဟုတ္ဘူး 
အလုပ္သမားေတြလိုအပ္တာနဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ သင္ၾကားမႈကိုျပဳျပင္လို႔ရ 
တယ္ဆိုတာသိလာတယ္။”

“အရင္ကဆုိသင္တန္းရွိရင္ ေပးစရာရွိတာကိုပဲတန္းေပးလုိက္တာ။ 
ဘာေၾကာင့္ ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုသင္တန္းသားေတြကိုမရွ
င္းျပျဖစ္ဘူး။ ခုက်ေတာ့ သင္တန္းရည္ရြယ္ခ်က္ကိုေျပာျပဖုိ႔ 
အေရးၾကီးတယ္ဆုိတာသိလာတယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ 
သင္တန္းသားေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ အျပန္အလွန္ 
ဆက္သြယ္လို႔ရမွာ။ သင္တန္းဆရာေပးခ်င္တာကတျခား၊ 
သင္တန္းသားရခ်င္တာကတျခားဆုိရင္ အဆင္မေျပဘူး။ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်င္းတူမွသာလွ်င္ ခရီးေရာက္မွာျဖစ္တယ္။”



စီမံကိန္း၏ အားသာခ်က္မ်ား 
 ILO-GIP သင္တန္းမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ 

စီစဥ္ထားရွိသည့္အတြက္ သင္တန္းသားမ်ား၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈကုိ တစ္ေန႔တာလံုး 

ဆြဲေဆာင္ထားႏိုင္သည္။ 

 ILO-GIP စီမံကိန္းမွ သင္ၾကားေပးေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားအနက္ ပါ၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္ 

သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္ႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒတုိ႔ကုိ စိတ္အဝင္စားဆံုးျဖစ္သည္။  

 သင္တန္းမ်ားေပးရာတြင္ အျခားေသာ သမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရသည့္အခါ မိမိတို႔၏ လူမႈကြန္ယက္က်ယ္ျပန္႔လာျပီး 

အခ်င္းခ်င္းေလးစားမႈမ်ား၊ ရင္းႏွီးမႈမ်ား တုိးလာသည္။ 

 ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ေတြ႔တြင္ စက္ရံုမ်ားအထိ သြားေရာက္ျပီး 

သင္တန္းေပးရသည့္အခါတြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ 

အေျခအေနနွင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားအေပၚ 

မည္မ်ွထိ နားလည္သည္ကို ေလ့လာသိရွိခြင့္ရခဲ့သည္။

စီမံကိန္း၏ ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ား
 အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွသင္တန္းေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ 

အလုပ္သမားမ်ားကို ဆင့္ပြါးသင္တန္းမ်ားေပးသည့္အခါတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ 

တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွာ သင္တန္းအေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ပတ ္

သက္ျပီး ဗဟုသုတၾကြယ္၀ၾကသည္ျဖစ္ရာ သိလိုေမးျမန္းလိုစိတ္မ်ားလည္း 

ထက္သန္ၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ဤသည္မွာ ရလဒ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း 

သင္တန္းဆရာမ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းအား အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာ 

ရရွိထားသည္ျဖစ္ရာ သင္တန္းသားမ်ားေမးေသာ ေမးခြန္းအားလံုး 

ေျဖၾကားနိုင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္မႈ မရွိပါ။  ဤျပႆနာအား 

သင္တန္းအခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ျပီးေနာက္ ေမးခြန္းႏွင့္အေျဖမ်ားအတြက္ 

အခ်ိန္ထပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိ္င္ပါသည္။ 

 အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သင္တန္းေပးသူမ်ားသည္ 
အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားအား သင္တန္းေပးရာတြင္ 
သင္တန္းသားတစ္ဦးတည္းသည္ သင္တန္းအခ်ိန္တုိ္င္းကို တက္ေရာက္ရန္ 
အေရးၾကီးပါသည္။ သို႔မွသာ ျပီးခဲ့ေသာသင္တန္းခ်ိန္က ၄င္းတုိ႔၏ 
ဗဟုသုတမ်ားကို တည္ေဆာက္ႏုိ္င္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ 
အဆင့္လိုက္ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အေျခခံသေဘာတရားသင္တန္းကို 
မတက္ေရာက္ရသူအဖို႔ ေနာက္တဆင့္သင္တန္းတြင္ ေလ့လာသင္ယူရန္ 
အခက္အခဲရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စက္ရံုစီမံခန္႔ခြဲေရးအေနျဖင့္ 
ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ တူညီေသာ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားကို 
လႊတ္ေပးရန္မွာ စက္ရံုမ်ား၏ ထုတ္လုပ္ေရး အတြက္အခက္အခဲရွိသည္။ 
စက္ရံုမ်ားမွ သင္တန္းတက္ေရာက္အလုပ္သမားမ်ားကို 
ေျပာင္းလဲေစလႊတ္ျခင္းသည္ သင္တန္းအက်ိဳးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေပသည္။  

  အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သင္တန္းေပးသူမ်ား ပို႔ခ်ေသာသင္တန္းကို 
အခ်ိဳ႕ေသာ အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ားသည္ ကားလမ္းမ်ား ပိတ္ျခင္း၊ 
သြားလာရခက္ခဲျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ မတက္ေရာက္ႏုိ္င္ပါ။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
အကူအညီပံုစံအခ်ိဳ႕ကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ သင္တန္းလက္လွမ္းမွီမႈအား 
တုိးတက္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

  ILO-GIP စီမံကိန္းမွ ေပးသည့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ား 
(ဥပမာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား) 
သည္ နက္နဲက်ယ္ျပန္႔သည့္အတြက္ ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ားတြင္ 
ျပန္လည္သင္ေပးရန္ အဆင္မေျပပါ။ ဤေခါင္းစဥ္သည္ အလုပ္သမားသမ
ဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သင္တန္းေပးသူမ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေသာ္လည္း 
အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားကို ျပန္လည္သင္တန္းပို႔ခ်ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ 
ေခါင္းစဥ္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။  

  အခ်ိဳ႕ေသာ သင္တန္းအေၾကာင္းအရာမ်ား (ဥပမာ လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႕ 
ဖြဲ႕စည္းခြင့္) အျခားေသာအလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်မ်ားသည္မွာ အခ်ိဳ႕ေသာ 
စက္ရံုမ်ားတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ားနွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ား ပုိမုိေျပာင္းလဲလာျခင္း

အလုပ္သမားမွ ဦးေဆာင္ျခင္း
ကြင္းဆင္းမႈအၿပီးတြင္ သင္တန္းတက္ခ့ဲေသာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုအလုပ္သမားအခ်ိဳ႕မွ ဦးေဆာင္ၿပီး 
၎တုိ႔၏စက္ရံုမ်ားတြင္ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းအသစ္မ်ားကုိ တည္ေထာင္ခ့ဲေၾကာင္း 
အလုပ္သမားသမဂၢမွ သင္တန္းေပးသူမ်ားမွတဆင့္သိရိွရသည္။ ညႈႏိႈင္ိးေရးနည္းစနစ္မ်ားကုိ 
သင္ၾကားၿပီးေနာက္ အခ်ိဳ႕အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားသည္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးအေရးဆုိျခ
င္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္းလည္းသိရိွခ့ဲရသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြ႕ဲ 
ဖြ႕ဲစည္းမႈကုိ ခုိင္မာေစရန္အတြက္ ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားသုိ႔ လက္ေ
တြ႔ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔တြင္ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွျခင္း၏ ေရရွည္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။

အလုပ္သမားသမဂၢအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားနွင့္ စက္ရုံစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးၾကား 
ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း  
အလုပ္သမားသမဂၢအဖြ႕ဲခ်ဳပ္မ်ားႏွင့့္ စက္ရုံစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးၾကား ယုံၾကည္မႈတိုးတက္လာျခင္းကို 
ေဖာ္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ရန္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ညိွႏႈင္ိးရာတြင္ 
ပုိမုိလြယ္လာသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရေၾကာင္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူ အခ်ိဳ႕မွ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

ယခင္ကဆိုလွ်င္ သင္တန္းျပဳလုပ္ရန္အတြက္ စက္ရုံမ်ားအား သမဂၢဘက္မွ 
ေတာင္းဆိုခ့ဲရသည္။ ယခုအခါ သင္တန္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ သိသာစြာ 
ျမင္ေတြ႕ရသည့္အခါတြင္ စက္ရုံမ်ားမွ သမဂၢအား အလားတူသင္တန္းမ်ားေပးရန္ 
ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။  

အလုပ္သမားသမဂၢအဖြ႕ဲခ်ဳပ္သင္တန္းေပးသူမ်ားဆီမွ သင္တန္းျပီးေနာက္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ 
ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပုိမုိအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕လာေၾကာင္း သတင္းစကားမ်ား ၾကားသိရသည္။ 
ဆင့္ပြားသင္တန္းဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ သင္တန္းသားမ်ားတြင္ စိတ္ကူးေကာင္း၊ 
အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားလည္း ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွခ့ဲသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၎တုိ႔၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ 
သင္တန္းဆရာမ်ားက ယုံယုံၾကည္ၾကည္ လုိလုိလားလားႏွင့္ နားေထာင္ေပးမည္ဟု 
ေမ်ွာ္လင့္သည္။

သမဂၢအတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အားေကာင္းေစျခင္း
အလုပ္သမားသမဂၢ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္းစီမံကိန္းတြင္ သမဂၢအဖြ႕ဲအစည္းႏွစ္ခုမွ 
သင္တန္းေပးသူမ်ားကုိ အတူတကြ ပူးေပါင္းပါဝင္ရသည့္အခါ မိမိတုိ႔၏ 
ရင္းႏီွးမႈမ်ားတိုးလာသည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္က်ယ္ျပန္႔ရန္ 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ရခ့ဲျပီး အခ်င္းခ်င္းေလးစားမႈမ်ား တိုးလာသည္။ ထုိုိသုိ႔ သမဂၢမ်ား အခ်င္းခ်င္း 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားမွာ ILO-GIPစီမံကိန္း၏ သမဂၢမ်ား စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္း 
သင္တန္းမတုိင္မီအခ်ိန္က ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွေနခ့ဲသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကိုယ္တုိင္ သင္ၾကားတာ ပို႔ခ်တာ ပိုျပီး စနစ္က်လာတယ္။ 
ေနာက္တစ္ခုက အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားေတြဆီ သင္တန္းေတြပိုေပးနိုင္ဖုိ႔ 
စီစဥ္တာ၊ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္တာေတြလည္း ပိုျပီးတုိးတက္လာတယ္။” 

“သင္တန္းေတြ စီစဥ္တဲ့ေနရာမွာ communicationက ေနာက္ဆံုး မိနစ္အထိ 
အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္ေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ဘက္ကေန မၾကာခဏ 
သတိေပးရမယ့္ကိစၥေတြရွိတယ္္၊ အတည္ျပဳခ်က္ယူရမွာေတြရွိတယ္ဆုိတာမ်ိဳး 
ေတြ သိလာတယ္။ ဒါမွသာ တကယ့္သင္တန္းက်ရင္ စက္ရံုရဲ႕ 
လိုအပ္ခ်က္နဲ႔လည္း ကိုက္ညီျပီး အဆင္ေျပမွာ ျဖစ္တယ္။”



အနာဂတ္သုိ႔ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္

သင္တန္းမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ လက္လွမ္းမီမႈ
အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သင္တန္းေပးသူမ်ား သည္ အထည္ခ်ဳပ္က႑ႏွင့္ 
အျခားက႑မ်ားတြင္လည္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား 

ျဖန္႔ေဝေပးလိုသည္။

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
ထပ္တုိးကြင္းဆင္းသင္တန္းမ်ား လုိအပ္ခ်က္  
အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံအလုပ္သမားအခ်ိဳ႕သည္ အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ အလုပ္သမား
အခြင့္အေရးတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ထပ္တုိးသင္တန္းမ်ား ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ 
ထပ္တိုးသင္တန္းမ်ား လိုခ်င္စိတ္သည္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္  အလုပ္သ
မားသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သင္တန္းေပးသူမ်ား ေပးေသာ လက္ရွိသင္တန္း၏ တန္ဖုိးကို 
ျမင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ အေရးၾကီးေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ား၏ 
ဗဟုသုတမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နက္နက္နဲနဲသိရွိလိုျပီး အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ပိုမိုလက္လွမ္းမီလိုေသာေၾကာင့္  ျဖစ္သည္။ 

သင္တန္းဆရာမ်ား၏ အရည္အေသြး
အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သင္တန္းေပးသူမ်ား သည္ 
သင္တန္း၏အရည္အေသြးကို ေသခ်ာေစရန္ အသိအမွန္ျပဳလက္မွတ္ 
ေပးအပ္သည့္ အၾကံဥာဏ္ကို ေထာက္ခံသည္။ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့့္ 
သင္တန္းပို႔ခ်ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္အရည္အေသြးတိုးတက္ေစရန္ 
ထပ္တုိးသင္တန္းမ်ားကိုလည္း လက္လွမ္းမီလိုသည္။ 

သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ျခင္း ကိစၥရပ္
သင္တန္းေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ စက္ရံုစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ရွင္းလင္းသည့္ 
ပို႔ခ်ျခင္းကိစၥရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္အလို႔ငွာ ဤသင္တန္းမ်ိဳးကို ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံရန္ 
အၾကံျပဳသည္။ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားကုိ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ျပဳျခင္း၏ 
အက်ိဳးေက်းဇူးကို ရွင္းလင္းစြာ ျပသျခင္းျဖင့္ စက္ရံုသစ္မ်ားမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ 
ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လာမည္ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွာ အလုပ္သမားေပါင္း ၂၄ သန္းရွိေပမယ့္ 
သင္တန္းလက္လွမ္းမွီတာက ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းနည္းေလးပဲရွ ိ
တယ္။ အလုပ္သမားနဲ႔ အလုပ္ရွင္ၾကား ဆက္ဆံေရးတုိးတက္ဖုိ႔နဲ႔ 
စီးပြားေရးအေျခအေန တည္ျငိမ္လာဖုိ႔ဆုိရင္ သင္တန္းဆရာဦးေရ 
မ်ားလာဖုိ႔အေရးၾကီးတယ္။”

“မြမ္းမံသင္တန္းေတြ ထပ္ေပးေစခ်င္တယ္။ အခ်ိန္ကို လုျပီးသင္ရေတာ့ 
သင္ျပီးသားသင္ခန္းစာေတြ ေမ့သြားမွာစိုးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ျပန္ေႏႊးေပးေစခ်င္တယ္။ ဆင့္ပြားသင္တန္းဆရာေတြအေနနဲ႔ ပိုျပိး 
ကၽြမ္းက်င္ခ်င္တယ္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ျဖစ္ခ်င္တယ္။”

“ျ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။


