
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္းသည္ အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုိင္းဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား 
သင္တန္းေပးျခင္းေပၚတြင္ မူတည္သည္။ သုိ႔မွသာ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပသနာမ်ားကုိ အက်ိဳးရိွရိွ 
ကုိင္တြယ္နုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိ 
ျပဳလုပ္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ILO-GIP စီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၈ 
ေဖေဖာ္၀ါရီနွင့္ ၂၀၂၀ မတ္လၾကားတြင္ အထည္ခ်ဳပ္က႑ရိွ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျမန္မာနုိင္ငံ အလုပ္သမားဥပေဒတြင္ ပါရိွေသာ 
၎တုိ႔၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားနွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ နားလည္ေစရန္ 
အလုပ္သမားဥပေဒ သင္တန္း နွစ္ခုကုိ ပုိ႔ခ်ေပးခ့ဲျပီး ျဖစ္သည္။   

ILO-GIP စီမံကိန္းသည္  လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးနွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒဆုိိင္ရာ 
၄၅နာရီၾကာ သင္ရုိးညႊန္းတန္းအားမိတ္ဆက္ေပးရန္နွင့္  လက္ရိွပုိ႔ခ်လ်ွက္ရိွေသာ     
သင္တန္းမ်ားအား နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အကူမ်ား ပံ့ပုိးေပးရန္အတြက္ 
ေအာင္ျမင္မႈသင္တန္းေက်ာင္းနွင့္† ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။‡ ILO-GIP သင္ရုိးညႊန္းတန္းမွာ 
အထည္ခ်ဳပ္က႑တြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းရွာေဖြေနေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအား ရွစ္ပတ္ၾကာ ပုိ႔ခ်သည့္သင္တန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသလည္း 
ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ မတ္လတြင္ အလုပ္သမား ၉၀၃ေယာက္မွာ သင္တန္းတြင္ 
ပါ၀င္တက္ေရာက္ခ့ဲျပီးျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈ သင္တန္းေက်ာင္းသည္ ILO-GIP သင္ရုိးကုိ ဆက္
လက္သင္ၾကားပုိ႔ခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။

ILO-GIP သည္ ျမန္မာနုိင္ငံ အလုပ္သမားဥပေဒအေၾကာင္း နွစ္နာရီၾကာ 
အျမင္ဖြင့္သင္တန္းကုိလည္း ပုိ႕ခ်ေပးခ့ဲသည္။ ထုိအျမင္ဖြင့္သင္တန္းကုိ ILO-GIP စီမံကိန္းတြင္ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ စက္ရုံမ်ားရိွ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ေပးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိသင္တန္းအား မွတ္တမ္းတင္ရုိက္ကူးထားေသာ ဗီဒီယုိကုိ ILO-GIP ၀က္ဆုိက္တြင္ 
၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈနုိင္ပါသည္။* သင္တန္းတက္ေရာက္ျပီးသူ လူဦးေရမွာ ၂၀၂၀ မတ္လ ၁၅ 
ရက္ေန႔အထိ ၂၁၈၉ ေယာက္ရိွျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဤေလ့လာမႈသည္ နွစ္နာရီၾကာ အလုပ္သမားဥပေဒ အျမင္ဖြင့္သင္တန္း တက္ေရာက္ခ့ဲေသာ 
အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမ ရွစ္ဦးနွင့္ ေအာင္ျမင္မႈသင္တန္းေက်ာင္း၏ ရွစ္ပတ္ၾကာ 
သင္တန္းအစီအစဥ္ကုိ တက္ေရာက္ခ့ဲေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သား ၁ ဦးနွင့္ အလုပ္သမ ၆ ဦး၏ 
ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။

     ရရိွခ့ဲေသာ အေတြးအျမင္မ်ား
နွစ္နာရီၾကာ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ားက 
ထိုသင္တန္းျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ခြင့္အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ေသာ လုပ္သက္ခြင့္၊ 
ေရွာင္တခင္ခြင့္၊ မီးဖြားခြင့္၊ ဖခင္ျဖစ္ခြင့္ အစရွိသည္တို႔နွင့္ပတ္သက္သည့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ပိုမိုနားလည္လာေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလုပ္သမားမ်ားက ယခင္အခ်ိန္ကဆိုလ်ွင္ ေရွာင္တခင္ခြင့္နွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္ 
ခြင့္မ်ားကိုယူရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားက ၎တို႔ေလ့လာခဲ့ေသာ လူမႈဖူလံုေရးစနစ္အေၾကာင္းကိုလည္း 
ျပန္လည္မ်ွေ၀ခဲ့သည္။ သင္တန္းမတက္မီက ဖူလံုေရးေၾကး ေပးသြင္းေနရေသာ္လည္း 
ထိုသို႔ေပးရျခင္းရျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား နွင့္ မီးဖြားခြင့္ယူခ်ိန္၊ ေဆးရံုတက္ခ်ိန္တြင္ 
၎တို႔၏ လုပ္ခလစာကို ထုတ္ယူရန္ ကာမိသည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို နားမလည္ခဲ့ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္မတို႔စက္ရံုမွာ အလုပ္သမား ဥပေဒ သင္တန္း နွစ္ၾကိမ္ လုပ္ေပးခဲ့တယ္။ 
တစ္ၾကိမ္မွာ အေယာက္ ၂၀ ဆိုေတာ့ စုစုေပါင္း အေယာက္ ၄၀ 
တက္ခဲ့တာေပါ့။ အဲဒီ အေယာက္ ၄၀ ကေန အျခားအလုပ္သမားေတြကိုလည္း 
သင္တန္းက ရလာတဲ့ သတင္းစကားေတြ ေျပာျပေပးၾကတယ္။ သင္တန္းက 
အလုပ္ခ်ိန္အတြင္းေပးတာဆိုေတာ့ သြားတက္ဖို႕ လြယ္ကူတယ္။ 
ဒီလိုသင္တန္းမ်ိဳးေတြက အလုပ္သမားမ်ားမ်ား တက္နိုင္ေလ 
မ်ားမ်ားအက်ိုးရွိေလပါပဲ။”

† Business Kind Myanmar ႏွင့္ CARE International တုိ႕မွ LIFT ရန္ပုံေငြျဖင့္ အတူတကြ ဖြဲ
႕စည္းတည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

‡ ေအာင္ျမင္မႈ သင္တန္းေက်ာင္းသည္ ျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအတြက္ 
သင္တန္းမ်ား ပုိ႕ခ်ေပးသည္။ မ်ားစြာေသာ သင္တန္းေပး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအနက္ ၎တို႔ 
သင္ၾကားေပးေသာေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ အပ္ခ်ဳပ္စက္တပ္ဆင္ျခင္း၊ အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ 
အကၤ်ပုံီစံ ညွပ္ျခင္း၊ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ စက္ပုိင္းဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ 
အျပီးသတ္ျခင္း/ မီးပူတိုက္ျခင္း  ႏွင့္ CAD/CAM တို႔ျဖစ္သည္။ 

* https://www.ilo.org/yangon/projects/WCMS_568604/lang--en/index.htm

“ခြင့္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္တာဆိုရင္ ဟိုတစ္ေန႔က ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္တစ္ေယာက္ရဲ႕ 
အမ်ိဳးသားက ကေလးအေဖျဖစ္ခြင့္ ၁၅ ရက္ကို မေမြးခင္ ယူလို႔ရလားလို႔ေမးတယ္။ 
မေမြးခင္ေတာ့ ယူလို႔မရဘူး။ ေမြးၿပီးမွ ဖခင္ျဖစ္ခြင့္ ၁၅ ရက္က ခံစားခြင့္ 
ရွိတာလို႔ရွင္းျပခဲ့တယ္။ အရင္တုန္းကဆို အဲ့ဒါေတြ နားမလည္ေသးဘူးေလ။ အခု 
ILO ကေပးတဲ့ သင္တန္းေတြေၾကာင့္ ဒီလိုခြင့္ေတြရတယ္ဆိုတာ သိလာတယ္။ 
အျမြာပူးေမြးရင္ ခြင့္ထပ္ရတာကိုပါ သိလာပါတယ္။”

“အခုဆိုရင္ မွန္ကန္တဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာေျပာဆိုတင္ျပနိုင္
ရင္ စက္ရံုေတြအေနနဲ႔ အလုပ္သမားေတြကို ခြင့္ယူဖို႔ ခြင့္ျပဳရမယ္ဆိုတာကို 
သိလာတယ္။ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ရပိုင္ခြင့္ေတြကို ရရွိေအာင္ 
ညွိႏိႈင္းေျပာဆိုနိုင္လာတယ္။” 

“အရင္ကဆုိရင္ ဖူလုံေရးေၾကးေတြ ေပးရတာကုိ တစ္ခ်ိဳ႕က အလကားေပးေနရတာလုိ႔ 
ထင္တယ္။  ကုိယ္လည္းအ့ဲဒီလုိေတြးခ့ဲတယ္။ ငါတုိ႔ေဆးခန္းလည္း ခဏခဏ မသြားဘူး။ 
ဖူလုံေရးခြင့္လည္း တစ္ခါမွ မယူဘဲနဲ႔ ဒီဟာၾကီးက ေပးေနရတယ္ဆုိတ့ဲအသိ ရိွခ့ဲတယ္။ 
သင္တန္း သြားတတ္တ့ဲအခါၾကေတာ့ ဖူလုံေရးေၾကးဘာေၾကာင့္သြင္းရတယ္ဆုိတာ 
နားလည္လာတယ္။ ဒါေတြက အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အက်ိဳးအတြက္ 
စုေပးေနတယ္ဆိုတာကုိ သေဘာေပါက္လာတယ္။”

 ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးအတြက္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္းကုိ 
ေဆာင္ရြက္ေစနိုင္ျခင္း - အထည္ခ်ဳပ္က႑ရိွ အလုပ္သမားမ်ား၏ ျမန္မာနုိင္ငံ  
အလုပ္သမား ဥပေဒဆုိင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း။

ILO-GIP ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - ၆



    ရရိွခ့ဲေသာ အေတြးအျမင္မ်ား
သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမားဘက္မွ အခြင့္အေရးမ်ားရွိသကဲ့သို႔ 
အလုပ္ရွင္ဘက္မွလည္း အခြင့္အေရးမ်ားရွိေၾကာင္း ေကာင္းစြာ 
နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့သည္။ ဥပမာ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိ၏ 
တစ္စံုတစ္ခုေသာ အမွားေၾကာင့္ အလုပ္ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရပါက ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေတာင္း
ခြင့္မရွိေၾကာင္းသိရွိလာသည္ဟု တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလုပ္သမားမ်ား၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားမွာ ဥပေဒတြင္ 
ပါရွိေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ အလုပ္ရွင္မွ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ပံ့ကိုးေပးျခင္းျဖစ္သည္ကို 
ေလ့လာသိရွိရခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမားအခ်ိဳ႕ အံ့အားသင့္ခဲ့ရသည္။

ILO-GIP စီမံကိန္းသည္ ေရြးေကာက္ခံထားေသာ အလုပ္သမားမ်ား/သမဂၢ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားပါ၀င္ေသာ တရား၀င္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ 
အလုပ္္သမားေရးရာလုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ (WCC)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိေစရန္ ပို႔ခ်ခဲ့ေၾကာင္းပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၄၅ နာရီၾကာ သင္တန္းကို တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း 
ရက္တိုသင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ား ႏွင့္ထပ္တူ အေတြးအျမင္မ်ားကို မွ်ေဝခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ တစ္ခုပိုသည္မွာ ၎တို႔အေနျဖင့္ အေျခခံလစာတြက္ခ်က္နည္းကိုပါ 
နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ 
အစမ္းခန္႕ကာလတြင္ တစ္ရက္လ်ွင္ လုပ္ခလစာ ၃၆၀၀က်ပ္ ရရွိရမည္ျဖစ္ျပီး 
အျမဲတမ္း၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက တစ္ရက္လ်ွင္ ၄၈၀၀က်ပ္ ရရွိရမည္ကို သိရွိလာေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ လူမႈဖူလံုေရးကဒ္ တစ္ကဒ္သာလ်ွင္ 
ရွိသင့္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိခဲ့သည္။ စက္ရံုတစ္ရံုအသစ္ေျပာင္းလုပ္တိုင္း 
လူမႈဖူလံုေရးကဒ္ အသစ္ထပ္လုပ္စရာ မလိုေၾကာင္းကိုလည္း ILO-GIP သင္တန္းမွ 
ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။

“အလုပ္သမားေတြက ဆႏၵျပလို႔ အလုပ္ထုတ္ခံရရင္ ပိုက္ဆံရမယ္ပဲ ထင္တာေလ။ 
သင္တန္းတက္ျပီးေတာ့ ဆႏၵျပရင္ လုပ္သက္တစ္ႏွစ္ကို လစာတစ္ဝက္ပဲ 
ရတယ္ဆုိတာ သိလာတယ္။ အဲ့ဒါေတြကို အျခားသူေတြနဲ႕ ျပန္ၿပီးမွ်ေဝျဖစ္တယ္။”

“အလုပ္သမားေတြရဲ႕ဥပေဒပါအခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ျမန္မာအလုပ္သမားဥပေဒ နဲ႔
အက်ံဳး၀င္တဲ့အရာေတြကိုလည္းသိလာတယ္။ ဥပမာ အလုပ္အၾကိဳအပို႔ကား 
စီစဥ္ေပးတာတုိ႔၊ အေဝးသင္တက္ေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြအတြက္ 
ခြင့္ပိတ္ရက္ေပးတာတုိ႔ဆုိရင္ ဥပေဒပါရပိုင္ခြင့္ မဟုတ္ဘူး။ အလုပ္ရွင္က ေစတနာနဲ႔ 
လုပ္ေပးတာေတြျဖစ္တယ္ဆုိတာ နားလည္လာတယ္။”

“အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမား ျပႆနာေတြ ဘာေတြျဖစ္ရင္ အစတုန္းကဆို 
ဘယ္သြားလို႔ သြားရမွန္း မသိပါဘူး။ အခုေတာ့ WCC ကေနတဆင့္ HR 
အဆင့္ဆင့္သြားရမယ္ဆိုတာ သိလာတယ္။ ၿပီးေတာ့ WCC ကေျဖရွင္းမေပးနိုင္တဲ့ 
ကိိစၥမ်ိဳးေတြဆို ျမိဳ႕နယ္ညွိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရးရံုးအထိ တတ္လို႔ရတယ္ဆိုတာ 
သိခဲ့ပါတယ္။”

ခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ားနွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံ အလုပ္သမား ဥပေဒသင္တန္းကို တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားက အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမားၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ 
သင္တန္းျပီးေနာက္တြင္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
ရလဒ္မွာ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား သိသိသာသာ 
ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံ အလုပ္သမားဥပေဒအေၾကာင္း သိရွိျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမားသည္ 
၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအေၾကာင္းကို ပိုမိုနားလည္လာျပီး ထိုရပိုင္ခြင့္မ်ားကို 
ေတာင္းဆိုရာတြင္ လိုအပ္ေသာ မိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္မႈမ်ားလည္း 
ရွိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

တစ္ဖက္တြင္လည္း အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို 
ပိုမို သတိျပဳမိလာျပီး အလုပ္ရွင္မ်ားအေပၚတြင္ ယခင္ကထက္ ေလးစားမႈ 
ပိုမိုထားရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္သမား ဥပေဒ သင္တန္းကို မတက္ေရာက္ဖူးေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား 
ဗဟုသုတမ်ားကို ေ၀မ်ွေပးျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေသခ်ာစြာသိရွိရန္ 
ကူညီေပးနိုင္သည္။ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူတစ္ေယာက္ကလည္း သူမအေနျဖင့္ 
သင္တန္းမွ ေလ့လာခဲ့သမ်ွကို စက္ရံုရွိ အျခားေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား 
ပံုမွန္ေ၀မ်ွေပးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အလုပ္သမား ရပိုင္ခြင့္မ်ားအေၾကာင္းကို အေျခခံ သိရွိရံုမ်ွျဖင့္ 
ထိုရပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိရန္မွာ အျမဲတမ္း မေသခ်ာေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အလုပ္သမားဥပေဒအရ 
အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္ပိုဆင္းရန္ ျငင္းဆန္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း 
လက္ေတြ႕တြင္မႈ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲေနေသးေၾကာင္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူတစ္ဦးမွ 
ဖြင့္ဟခဲ့သည္။

“အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားဆက္ဆံေရး ေကာင္းလာေတာ့ 
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈေကာင္းလာတယ္။ အထည္ပိုထြက္တယ္။ အရင္ကဆို 
စက္ရံုမွာ ျပႆနာေတြ မေျပလည္တာေတြျဖစ္တယ္။ အခုဆို 
သိပ္မျဖစ္ေတာ့ဘူးေလ။” 

“ျပီးခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြတုန္းက ကိုယ္မွန္ေနရင္ေတာင္ ျငိမ္ခံေနလိုက္တယ္။ 
ငါေျပာလိုက္ရင္ အလုပ္မ်ား ျပဳတ္သြားမလားဆုိျပီး စိုးရိိမ္တယ္။ အခုဆိုရင္ 
ေျပာရဲဆိုရဲရွိလာတယ္။ ကိုယ္မွန္ေနရင္ ျပန္ေျပာခြင့္ ရွိတယ္ဆိုတာ 
သိလာတယ္။”

“စက္ရံုမွာ လူသစ္တစ္ေယာက္ ဝင္လာၿပီဆိုရင္ ကိုယ္သိထားသမ်ွကို 
မွ်ေဝေပးျဖစ္တယ္။ အသစ္ဝင္လာတဲ့ အလုပ္သမားေတြ အဆင္ေျပေအာင္ 
လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ေတြ ေျပာျပေပးျဖစ္တယ္။”

“အနည္းဆံုးေတာ့ တာဝန္ယူတတ္တဲ့စိတ္ ပိုၿပီးေတာ့ ျဖစ္လာတယ္။ 
အလုပ္ထြက္ခ်င္ရင္ေတာင္မွ တစ္လၾကိဳေျပာဆိုတဲ့ တာဝန္ယူစိတ္ေလး 
ရွိလာတယ္ေပါ့ေနာ္။ အရင္တုန္းကဆို ကိုယ္ထြက္ခ်င္ 
ထြက္လိုက္တာပဲ ေနာက္လူေတြကို မၾကည့္ပါဘူး။ တစ္ကယ္တမ္း 
လုပ္ငန္းခြင္ထဲေရာက္တဲ့အခါၾကေတာ့ တာဝန္ယူတတ္လာတယ္။ 
ကိုယ္ေနရာမွာ ကိုယ္ထြက္ရင္ ေနာက္လူအစားထိုးဖို႔ လိုတယ္ေလ။ 
အဲ့ဒါကို အခ်ိန္ေပးရမယ္ဆိုတာ  သိလာၿပီး အလုပ္ရွင္ဘက္လည္း 
ၾကည့္တတ္လာတယ္။”

“ေနမေကာင္းတဲ့အတြက္ OT မဆင္းနိုင္တဲ့အခါ မဆင္းနိုင္ေၾကာင္း 
အထက္စူပါေတြကို ေျပာျပပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က ခြင့္မျပဳဘူး။ 
ဆင္းေပးရမယ္။ မဆင္းေပးဘူးဆိုရင္ ေဒါသတၾကီး ေျပာဆိုခံရတာေတြ 
ရွိတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြက စိတ္ဖိစီးမႈ ပိုမ်ားတာေပါ့ေနာ္။ 
ေနာက္ပိုင္းမွာ အခုလိုကိစၥေတြကို ဘယ္လိုေျဖရင္းရမလဲဆိုတာလည္း 
ထပ္သိခ်င္ပါတယ္။”



စီမံကိန္း၏ အားသာခ်က္မ်ား
 ၄၅ နာရီၾကာသင္ၾကားပုိ႔ခ်ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈနွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ 

သင္တန္းနွင့္ ၂ နာရီၾကာပို႔ခ်ေသာ အျမင္ဖြင့္ သင္တန္းတြင္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ 
အလုပ္သမားအားလံုးက သင္တန္းဆရာ/မ မ်ားမွာ ကၽြမ္းက်င္ျပီး 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ေအာင္ သင္ျပနိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 သင္တန္းနွစ္ခုစလုံးမွ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားက လုပ္ငန္းခြင္တြင္ဆက္သြယ္ေဆာင္ 
ရြက္မႈဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ သင္ၾကားေပးရန္ 
အၾကံျပဳခဲ့သည္။ ဥပမာ ၎တို႔အေနျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနွင့္ မည္သို႔ ေျပာဆိုဆက္ဆံရမည္ဆိုသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထပ္မံ ေလ့လာသင္ၾကားလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

 အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ားက အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း တိုးတက္မႈတြင္ 
သင္တန္းနွင့္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္၏အေရးပါမႈကို ေထာက္ျပခဲ့သည္။ 
“အလုပ္သမားတစ္ေယာက္သည္ ေအာင္ျမင္မႈ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ 
သင္တန္းတက္ေရာက္ထားျခင္းမရွိပါက ထိုသူအေနျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ 
အလုပ္၀င္ရာ၌ အေျခခံအဆင့္တြင္သာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
သင္တန္းဆင္းျဖစ္ပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာတစ္ခု လြယ္လြယ္ကူကူ 
ရရွိနိုင္သည္။”

 အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ အလယ္တန္းေအာင္မ်ားသာ ျဖစ္သျဖင့္ သင္တန္းဆရာ/မ 
မ်ားက အဂၤလိပ္လို ေျပာပါက အေၾကာင္းအရာအေပၚ ၎တို႔၏ စိတ္၀င္စားမႈနွင့္ 
နားလည္နိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းနိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အလုပ္သမားဥပေဒ သင္တန္းကို 
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားခဲ့သျဖင့္ အဆင္ေျပေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စီမံကိန္း၏ ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ား
 အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ား (အထူးသျဖင့္ လက္ရွိအလုပ္၀င္ေနျပီးသူမ်ား)ကို 

သင္တန္းေပးျခင္းမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ နွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေသာ 
အခ်ိန္ကို ရင္းနွီးျမွပ္ႏွံမႈၾကား လြန္ဆြဲေနျပီး အျမဲတေစ ညွိႏိႈင္းရေလ့ရွိသည္။ 
၂ နာရီၾကာ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ားမွာ အသံုး၀င္သည္မွန္ေသာ္လည္း 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ထိုသင္တန္းတို႔ကို တက္ေရာက္ရန္ 
အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲရာတြင္ပင္ စက္ရံုမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

 အလုပ္သမားမ်ားအတြက္မူ ၄၅ နာရီၾကာ သင္တန္းသည္ပင္ 
တိုေတာင္းလြန္းေသးသည္ဟု ယံုၾကည္လ်ွက္ရွိသည္။ ေခါင္းစဥ္ ၂၀ ကို 
ရက္ေပါင္း ၂၀ အတြင္းတြင္ ေလ့လာမွတ္သားရျခင္းသည္ သင္တန္းအတြင္း 
အေၾကာင္းအရာအလံုးစံုကို မွတ္မိ နားလည္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း ၎တို႔က 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕သင္တန္းသူ/သားမ်ားက သင္တန္းကာလတြင္  
အလုပ္သမားဥပေဒကဲ့သို႔ေသာ  စာေတြ႕အေၾကာင္းအရာမ်ားထက္ 
အ၀တ္စ ညွပ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း အစရွိသည့္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေလ့လာရန္ ပိုမိုနွစ္သက္ေၾကာင္း သိရသည္။ သင္တန္းေခါင္းစဥ္တိုင္းက 
သင္တန္းသားအားလံုး၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ ခက္ခဲသည္မွန္ေသာ္လည္း 

အလုပ္သမားဥပေဒသင္တန္းကို လက္ေတြ႕နည္းျဖင့္ သင္ၾကားရန္ 
အလားအလာရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ သင္တန္းသားမ်ားအား 
ေခါင္းစဥ္တြင္ တက္တက္ၾကြၾကြ ခ်ိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးနိုင္ရန္  ပံုျပင္အေျခခံ 
သ႑ာန္လုပ္သရုပ္ေဆာင္တင္ဆက္ ျခင္းနွင့္ အျခားေသာ သင္ၾကားမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။

 နွစ္နာရီၾကာ အလုပ္သမားဥပေဒ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းအတြင္းတြင္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားနွင့္ 
အေတြးအေခၚမ်ားကို နားလည္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
ထိုအသံုးအႏႈန္းမ်ားမ်ားမွာ ပညာအရည္အခ်င္းျမင့္ေသာ သင္တန္းဆရာ/မ 
မ်ားအတြက္ သာမန္ဟုထင္ျမင္စဥ္တြင္ အလယ္တန္းေအာင္ 
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားမ်ားအတြက္မူ ၎တို႕ကို နားလည္ရန္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား 
ထပ္မံ လိုအပ္နိုင္ပါသည္။

 အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ အေရးေပၚအေျခေနတြင္ပင္ ေရွာင္တခင္ခြင့္ယူရန္ 
အခက္အခဲရွိေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ သင္တန္းနွစ္ခုလံုးမွ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားမ်ားက 
ေရွာင္တခင္ခြင့္ အေၾကာင္း ထပ္မံေလ့လာလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆြးေႏြးသူမ်ားကလည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ အခ်ိန္ပိုဆင္းခိုင္းျခင္းအား 
ျငင္းဆိုရန္ မတတ္နိုင္ေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုျပႆနာမ်ားကို 
ကူညီေျဖရွင္းရန္အတြက္ စက္ရံုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေရွာင္တခင္ခြင့္နွင့္ 
အခ်ိန္ပိုဆင္းျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ျပီး အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားနွင့္ 
ေလးစားလိုက္နာမႈရွိရန္ ထိုအေၾကာင္းအရာကို အဓိကထားသင္ၾကားေသာ 
သင္တန္းမ်ား (သို႔) လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ထပ္မံလိုအပ္နိုင္ပါသည္။ 



အနာဂတ္သုိ႔ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္

သင္တန္းမ်ားကုိ ပုိမုိ လက္လွမ္းမီနုိင္ျခင္း 
အုပ္စု နွစ္ခုလံုးမွ ပါ၀င္သူမ်ားက ၎တို႔ကိုယ္တိုင္အတြက္နွင့္ အျခားေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားထပ္မံ တက္ေရာက္လိုသည့္ ဆႏၵကို 
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဤသည္ကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္  ပါ၀င္သူမ်ားက  သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္း၏ 
အက်ိဳးေက်းဇူးကို ေသခ်ာစြာ သိျမင္ေၾကာင္း သိနိုင္သည္။

၄၅ နာရီၾကာ သင္တန္းကို တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ  အလုပ္သမ တစ္ဦးမွလည္း 
ထိုအေတြ႕အၾကံဳက သူမ၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္နွင့္ မိမိကိုယ္မိ 
ယံုၾကည္မႈအေပၚ သိသာေသာ သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

အလုပ္သမားမ်ားက အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားနွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအေၾကာင္းကို 
ေလ့လာျခင္းက အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမားၾကား ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားကို 
ေကာင္းမြန္တိုးတက္ရန္နွင့္  ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့က်ရန္ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း 
ေထာက္ျပခဲ့သည္။ 

လက္ရိွျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္း 
အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ 
WCC၏အခန္းက႑ကိုပိုမိုနားလည္သိရွိလာသည္မွန္ေသာ္လည္း 
ေျဖရွင္းမရေသးေသာ ျပႆနာတခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနေသးေၾကာင္း ဤေလ့လာမႈမွ 
ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဥပမာ

ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူအခ်ိဳ႕က ဖ်ားနာခြင့္ႏွင့္ အေရးေပၚကိစၥမ်ားအတြက္ 
ေရွာင္တစ္ခင္ခြင့္ကို ယူ၍မရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့့သည္။ အခ်ိန္ပိုဆင္းခိုင္းျခင္းကို 
ျငင္းဆိုပါကလည္း ၾကီးၾကပ္သူမွ အေရးယူသည္။ ထိုသို႔အေရးယူျခင္းမျပဳဘဲ 
ျငင္းဆိုခြင့္မေပးဟုလည္း အျခားေသာ အလုပ္သမားမ်ားမွ 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို 
ေလးစားလိုက္နာေစရန္နွင့္ ထိုျပႆနာမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္အလို႔ငွာ 
အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္  အစိုးရနွင့္ သမဂၢမ်ားထံမွ 
ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

“ဝန္ထမ္းေတြ ကၽြမ္းက်င္မႈ တိုးတတ္လာဖို႔အတြက္ အစုိးရနဲ႕ 
အဖြဲ႔အစည္းေတြ ပူးေပါင္းၿပီး သင္တန္းေတြ ေပးေစခ်င္ပါတယ္။  
အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈတုိးတက္လာရင္ 
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းမွာလည္း တိုးတတ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

“သင္တန္းမတက္ခင္က လူစိမ္းေတြနဲ႕ စကားမေျပာရဲဘူး။ 
သင္တန္းအစပိုင္းမွာ ဆရာ/မ ေတြက သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ မိတ္ဆက္ေပးတယ္။ 
ျပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔ကို တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ မိတ္ဆက္ေစတယ္။ 
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးနဲ႕ မိတ္ေဆြဖြဲ႕တဲ့ အေၾကာင္းေတြကို 
ေလ့လာခဲ့ရတယ္။ ဒါက ကၽြန္မ စက္ရံုအလုပ္စ၀င္တဲ့အခါ အျခားလူေတြနဲ႕ 
စကားေျပာဖို႔ ယံုၾကည္မႈ ရွိေစတယ္။ သင္တန္းျပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကၽြန္မရဲ႕ 
အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအပိုင္းကလည္း အရင္ကထက္ 
ပိုေကာင္းလာပါတယ္။”

“ရပိုင္ခြင့္ေတြအေၾကာင္း သင္ျပီးတဲ့ေနာက္မွာ အလုပ္ရွင္နဲ႕ 
အလုပ္သမားေတြၾကား ညွိႏိႈင္းရတာေတြလည္း ပိုျပီးအဆင္ေျပလာတယ္။ 
နားလည္မႈလြဲတာမ်ိဳးေတြ နည္းသြားတယ္။ ဒါ့အျပင္ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦးၾကား 
ေျပာဆိုဆက္ဆံတာေတြလည္း ပိုေကာင္းလာတယ္။”

“ျ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။


