
အလုပ္သမားေရးရာလုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ(WCC) ႏွင့္  
လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးပူးတြဲ 
ေကာ္မတီ(J-OSH) တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအလုပ္သမားဥပေဒအရ 
ဖြ႕ဲစည္းထားေသာ အဓိကအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနတုိးတက္ေစေရး၊  အလုပ္သမားမ်ား၊ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲတုိ႔ၾကား အျငင္းပြါးမႈ တားဆီးေရးႏွင့္ 
ျပႆနာေျဖရွင္းေရးတုိ႔အတြက္ လူမႈဆက္ဆံေရးပုိင္းဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈကုိ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္ခြင္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ 
ေဘးအႏၱရယ္ကင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ 
သက္ဆုိင္ရာစက္ရံုမ်ားမွ အလုပ္သမားေရးရာလုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းေရး 
ေကာ္မတီ (WCC) ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာ 
ေရးပူးတြ ဲေကာ္မတီ (J-OSH) ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ILO-GIP စီမံကိန္းမွ 
အမိ်ဳးအစားမတူေသာ သင္တန္းသံုးခုကုိ ပုိ႔ခ်သင္ၾကားေပးခ့ဲသည္။

အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား†(BLOs)၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ 
အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား 
အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရာတြင္ အက်ိဳးရွိစြာ ပါဝင္ေစေရးသည္ ILO-GIP 
၏ အဓိကညႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

 လုပ္ငန္းခြင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးအေရးဆိုျခင္း တို႔ကို 
အဓိကထားပို႔ခ်ေသာ ၁၅ ရက္တာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္း သင္တန္း

 လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ၅ 
ရက္တာသင္တန္း 

 လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ေျဖရွင္းေရး
ဆိုင္ရာ ၃ ရက္တာသင္တန္း 

ILO-GIP သည္ စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္ေသာ စက္ရံု ၂၀ ရွိ  အေျခခံ 
အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ား နွင့္ အုပ္ခ်ုပ္ေရးအဖြဲ႕ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကားတြင္ ဗဟုသုတရွိမႈအဆင့္မတူညီျခင္းႏွင့္ 
အခ်င္းခ်င္းယုံၾကည္မႈအားနည္းျခင္းမ်ား ရွိနိုင္သည္ကို သိျမင္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမား 
ေရးရာလုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ(WCC) ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘး အႏၱရာယ္ကင္းရွင္း 
ေရးႏွင့္က်န္းမာေရးပူးတြဲ ေကာ္မတီ (J-OSH) တို႔မဖြဲ႕စည္းခင္ အခ်ိန္တြင္ ၎တို႔အား 
သီးျခားစီ ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

ILO-GIP သည္ စြမ္းရည္ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕ (CBI) ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ 
အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္း သင္တန္း၊ Converge Safety ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ 
လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့့္က်န္းမာေရးသင္တန္း၊ Care 
International Myanmar ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈ 
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ေျဖရွင္းေရးသင္တန္းတို႔ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ILO-GIP အေနျဖင့္ 
အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းသင္တန္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ 
ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးသင္တန္းဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ အခ်ိန္နွင့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပည္တြင္းမွသင္တန္းဆရာမ်ားအား ILO သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို 
ဦးစြာသင္ၾကားေပးျခင္းတြင္ ရင္းနွီးျမွပ္နွံခဲ့သည္။

ယခုျဖစ္ရပ္ေလ့လာျခင္းသည္ အလုပ္သမားေရးရာလုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတ ီ
(WCC) အဖြဲ႕၀င္(၁၀)ဦးတို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္
ဦးေရ အညီအမွ်ပါ၀င္ခဲ့သည္။ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားအားလုံးသည္ ILO-GIPစီမံကိန္းမွ 
ပံ့ပိုးေပးေသာ သင္တန္းကို တက္ေရာက္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

† ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒ အရဖြ႕ဲစည္းထားေသာ စက္ရံုအဆင့္ အလုပ္သမားသမဂၢ

 အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္း - အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားတြင္ ခိုင္မာေသာလုပ္ငန္း 
ခြင္ဆက္ဆံေရးမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အလုပ္သမားေရးရာလုပ္ငန္းညိွနုိွင္းေရး 
ေကာ္မတီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အားေကာင္းေစျခင္း

ILO-GIP ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - ၇



အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္းကုိ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္း သင္တန္းအျပီးတြင္ သင္တန္းသားမ်ားသည္ 
တစ္ဖက္လူကို အေလးေပးနားေထာင္ရမည္ကို ပိုမိုဂရုျပဳမိလာၾကသည္။ 
သင္တန္းသားမ်ားသည္ ယခင္က စကားေျပာရန္ကိုသာ အားသန္ေနျပီး ျပႆနာမ်ားကို 
ေဒါသႏွင့္ ကိုင္တြင္ေျဖရွင္းခဲ့သည္မ်ား ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ယခုအခ်ိန္တြင္ သင္တန္းသားမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေျပာဆို
လာၾကၿပီး တစ္ဦးအခက္အခဲကို တစ္ဦးအေလးေပးနားေထာင္လာၾကသည္။ 
တက္ေရာက္သူမ်ားေျပာၾကားခ်က္အရ ယခုလုပ္ပုံလုပ္နည္းသည္ ျပႆနာကို ပိုမိုလြယ္ကူ
စြာေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

စုေပါင္းေဆြးေႏြးအေရးဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး သိသင့္သည္မ်ား၊ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာသိရွိခဲ့ရေၾကာင္း သင္တန္းသားမ်ားက 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သင္တန္းမွရရွိေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို အလုပ္ရွင္ႏွင့္ 
အလုပ္သမားမ်ားၾကား ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္ေတြ႕အသုံးခ်လ်ွက္ရွိၾကာင္းကို
လည္း သိရသည္။ 

သင္တန္းမွရရွိလာေသာ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သ
မားေရးရာလုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ(WCC) အစည္းအေ၀းမ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိ 
က်င္းပျပဳလုပ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သင္တန္းသားမ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္။

အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္း သင္တန္းသည္ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္သာမက ၎တို႔၏ေန႔စဥ္ဘ၀အတြက္ပါ အက်ိဳးရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

   ခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ားနွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္း

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး ျမွင့္တင္ျခင္း

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးသင္တန္း 
တက္ေရာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ စက္ရုံတြင္းရွိ အႏၱရာယ္ျဖစ္နိုင္ေခ်မ်ားကုိ 
သိျမင္လာျပီး ေျဖရွင္းလာႏိုင္ေၾကာင္း တက္ေရာက္သူမ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
အခ်ိန္ၾကာလာပါက အႏၱရာယ္အေသးအဖြဲေလးသည္ပင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
အႏၱရာယ္ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သတိထားမိလာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
စက္ရုံမ်ားရွိ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးပူးတြဲ 
ေကာ္မတီ(J-OSH)၏ ဖြဲ႕စည္းပံုနွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာလည္း 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္။ ထိုနည္းတူ သင္တန္းေပးျခင္းသည္ 
ေနာက္ဆုံးအေရးေပၚအေျခအေနတြင္ အသုံးျပဳရန္ ကာကြယ္ေရးကိရိယာမ်ား 
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းကိုလည္း တိုးတက္ေစခဲ့သည္။

အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သင္တန္းၿပီးဆုံးခ်ိန္မွစၿပီး 
၎၏စက္ရုံရွိ BLO သည္ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ 
တိုးတက္ေရးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရရွိေၾကာင္းသိရသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွလည္း ILO-GIP သင္တန္းၿပီးဆုံးခ်ိန္မွစၿပီး 
လုပ္ငန္းခြင္ေဘးေအႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ တုန္႕ျပန္ခ်က္ (feedback) မ်ားကို 
အလုပ္သမားမ်ားထံမွ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ေျဖရွင္းေရး

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈသင္တန္းကို သင္တန္းသားမ်ားအားလုံးက 
သေဘာက်ၾကသည္။ ၎တို႔၌ သင္တန္းမတက္ခင္အခ်ိန္တြင္ 
ယခုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ဗဟုသုတ လုံလံုေလာက္ေလာက္မရွိ 
ဟူ၍ သင္တန္းသားမ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားကို ပိုမို သိရွိလာျပီး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းတတ္လာသည္ 
ဟုလည္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

CARE Myanmar မွ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈ ကာကြယ္ေရး 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ျပီး  
သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေပးအပ္ခဲ့သည္။

“သင္တန္းမွာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး 
နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို အေသးစိတ္သင္ၾကားခဲ့ရတယ္။ 
အခုလက္ရွိမွာေတာ့ စက္ရံုရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးေကာ္မတီမွာ ဌာနအားလုံးက ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္စီ 
ပါဝင္လာေအာင္ ျပဳျပင္ဖို႔ႀကိဳးစားေနပါတယ္။”

“အရင္တုန္းက ျပႆနာအရင္းအျမစ္ကိုမရွာဘဲ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ 
အျပန္အလွန္ အျပစ္တင္ခဲ့ၾကတယ္။ အခုေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ 
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိုေဆြးေႏြးၿပီး ျပႆနာကို 
ဘယ္လိုေျဖရွင္းရင္ေကာင္းမလဲအတူတူ တိုင္ပင္ၾကတယ္။ ျပႆနာေတြကို 
စနစ္တက် အဆင့္ဆင့္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္လာပါၿပီ။”

“နားေထာင္တတ္တဲ့ စြမ္းရည္ျမင့္လာတယ္။ ပုံမွန္ဆိုရင္ ကၽြန္မက 
စကားမ်ားၿပီးေတာ့ သူမ်ားေျပာတာကို သိပ္နားမေထာင္ခ်င္ဘူး။ ကိုယ္ေျပာရဖို႔ပဲ 
စိတ္ကအားသန္ေနတာ။ အခုေတာ့ သူမ်ားေျပာတာကိုပါ နားေထာင္တတ္ေအာင္ 
ေလ့က်င့္ေနတယ္။ သူတို႔ေျပာတာကို ကၽြန္မ သေဘာမတူရင္ေတာင္ 
သူတို႔လာေျပာတဲ့ ျပႆနာအေၾကာင္းအရင္းကို စဥ္းစားျဖစ္လာတယ္။ ျပႆနာအ
ရင္းအျမစ္ကိုႀကိဳးစားရွာၾကည့္တယ္။”

“အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႕အခန္းက႑က အလြန္အေရးပါ ပါတယ္။ 
အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္စက္ရုံေတြမွာဆိုရင္ ပိုအေရးပါတယ္။ သူတို႔က 
အလုပ္ရွင္နဲ႔အလုပ္သမားၾကား ဆက္သြယ္တဲ့ေနရာမွာရွိေနတာဆိုေတာ့ 
ဘက္မလိုက္ဘဲ မ်ွမွ်တတ ေဆာင္ရြက္တတ္ဖို႔လိုအပ္တယ္။ အျပန္အလွန္ေ
ဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းသင္တန္းက လက္ေတြ႕မွာ မွ်မွ်တတေဆာင္ရြက္တတ္ေအာင္ 
သင္ၾကားေပးတယ္။ အဲ့တာေၾကာင့္ လက္ေတြ႕မွာ အသံုး၀င္ျပီး  
စက္ရံုရဲ႕အေျခအေနက ပိုေကာင္းလာတယ္။”

“အခုဆိုရင္ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၾကီးတဲ့အမႈ ငယ္ေအာင္ ၊ ငယ္တဲ့အမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္ 
ေျဖရွင္းနိုင္လာတယ္။” 

“အလုပ္ခြင္မွာတင္မကဘဲ ေန႔စဥ္လူမႈဘ၀မွာပါ ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ 
ပိုအဆင္ေျပေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာကို သိခဲ့ရတယ္။ ဒီမွာဆို 
ကၽြန္မတို႔ယဥ္ေက်းမႈအရ မိသားစု၀င္ေတြၾကားမွာ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးတာေတြလုပ္ေလ့
မရွိဘူး။ လူငယ္ေတြက လူႀကီးစကားကိုနားေထာင္ရတယ္။ သားသမီးေတြကလည္း 
မိဘကို ျပန္မေျပာရဲၾကဘူး။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္မတို႕အေနနဲ႕ 
မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြကို ညိွႏႈိင္းတတ္ေအာင္ သင္ေပးသင့္တယ္။ 
အားေပးသင့္တယ္။”

“ဒါက စက္ရုံမွာ မ်က္လုံးေတြအမ်ားႀကီးရွိတာနဲ႔တူတယ္။ ေအာက္ေျခက 
အလုပ္သမားေတြရဲ႕အသံကိုေရာ သတင္းစကားေတြကိုေရာ သိဖို႔ 
လြယ္ကူျမန္ဆန္လာတယ္။”

“အလုပ္သမားေတြက သင္တန္းတက္ရေတာ့ သူတို႔ဆီက feedback 
ေတြအမ်ားႀကီးျပန္ရလာတယ္။ အလုပ္ခြင္ဘယ္ေနရာကေတာ့ 
အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး လာေျပာၾကတယ္။ အဲ့လိုလာေျပာၾကေတာ့ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က ဘယ္ေနရာကိုေတာ့ ျပဳျပင္ဖို႔လိုေနၿပီ ဆိုတာသိရတယ္။ 
စက္ရုံမွာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ 
လုပ္ေဆာင္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္ဆိုတာကိုလည္း သိခဲ့ရတယ္။”

“အရင္က လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္တယ္ဆိုတာကို 
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ျဖစ္မွ ျဖစ္တယ္လို႔ထင္ခဲ့တာ။ အခုသင္တန္းတက္ၿပီးမွ 
စကားနဲ႔ေရာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ေရာ ေႏွာက္ယွက္တာကပါ 
အက်ံဳး၀င္တယ္ဆိုတာ သိခဲ့ရတယ္။ ဒါ့အျပင္ လုပ္ငန္းခြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
အမ်ိဳးအစားေတြကို ဘယ္လိုကာကြယ္ရမလဲဆိုတာပါ သင္ၾကားခဲ့ရပါတယ္။”



စီမံကိန္း၏ အားသာခ်က္မ်ား
 သင္တန္းေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အထူးေကာင္းမြန္ပါသည္။ 

သင္တန္းေပးသူမ်ားသည္ သင္ေထာက္ကူစၥည္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးနည္းလမ္း 
အေျမာက္အမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ သင္တန္းေပးသူမ်ားက 
ကာတြန္းရုပ္ပံုမ်ားကို အသံုးျပဳကာ တစ္ေန႔တာသင္ၾကားျပီးသမွ် သင္ခန္းစာမ်ားကုိ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာၾကားေပးသည့္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 

မွတ္မိလြယ္ပါသည္။ 

 စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ သင္တန္းတြင္ 
အတူတကြနီးကပ္စြာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးရျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုလည္း 
စိတ္အားထက္သန္စြာေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ဤသင္တန္းသည္ 
၎တုိ႔အလုပ္တြင္ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္လာေစျပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 

ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း အေထာက္အကူျပဳသည္။ 

 သင္တန္းမွ ရရွိခဲ့ေသာ ဗဟုသုတမ်ားေၾကာင့္ မိမိကုိယ္မိမိယံုၾကည္မႈမ်ား 
တုိးတက္လာျပီး အလုပ္ခြင္အေပၚ အက်ိဳးျပဳမႈမ်ားကိုလည္း တုိးတက္ေစသည္ဟု 
ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ 

စီမံကိန္း၏ ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ား
 တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သင္တန္းအား ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ရွိ ILO 

သင္တန္းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ဤသင္တန္းေနရာနွင့္ ပတ္သက္၍ အခက္အခဲအနည္းငယ္ရွိခဲ့သည္။ 
သင္တန္းေနရာသည္ ၎တုိ႔၏စက္ရံုမ်ားႏွင့္ အလြန္ေဝးသည့္အတြက္ 
တက္ေရာက္ရန္ အဆင္မေျပေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
သင္တန္းေနာက္က်သျဖင့္ သင္ခန္းစာအခ်ိဳ႕ လြတ္သြားသည္မ်ားလည္း 
ရွိသည္။ သင္တန္းေနရာသို႔ အၾကိဳအပို႕ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
သြားလာရအဆင္ေျပသည့္သင္ေနရာတြင္ သင္ၾကားေပးျခင္းက အနာဂတ္တြင္ 

ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းနုိင္ေပလိမ့္မည္။  

 ILO-GIP သင္တန္းတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏အခ်ိန္ကို ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံရျခင္းေၾကာင့္ 
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားေပၚတြင္ ေရတိုသက္ေရာက္မႈရွိျခင္းနွင့္ 
ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူတစ္ေယာက္မွ 
“အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ဗဟုသုတတိုးတက္လာတယ္ဆုိရင္ေတာင္ 
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမွာ သိသာတဲ့တုိးတက္မႈ အျမဲရွိေနမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု 
မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ 

 လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္ က်န္းမာေရး (OSH) 
သင္တန္းျပီးေနာက္ အလုပ္သမားအခ်ိဳ႕သည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 
ျဖစ္နိုင္ေျခရွိေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ထူးထူးကဲကဲ 
ေၾကာက္တတ္လာၾကသည္။ ထို႕အတြက္ သင္တန္းအေၾကာင္းအရာအား 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္သင့္ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးအခ်ိဳ႕မွ အၾကံျပဳထားသည္။ 
ျဖစ္ႏို္င္ေခ်ရွိသည့္ အႏၲရာယ္ရွိမႈအဆင့္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင္ 
အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ထိုေဘးအႏၱရာယ္ကို သင့္ေလ်ာ္စြာ တံု႔ျပန္ႏုိ္င္မႈအား 
ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္သည္။ 

 ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ စက္ရုံမ်ားတြင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ 
လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကုိ သင္တန္းအေၾကာင္းအရာမ်ား 
မွ်ေဝႏုိ္င္ရန္ လက္ကမ္းစာေစာင္ႏွင့္ ပိုစတာမ်ားကို ပိုမိုရရွိလိုၾကသည္။ 
ဤေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ိဳးသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ 
စက္ရံုမ်ားတြင္ ကုန္က်စရိတ္အနည္းဆံုးႏွင့္ သင္တန္းေခါင္းစဥ္၏ ေရာက္ရွိမႈႏွင့္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ဆပြားတိုးရန္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည္။ 

 သင္တန္း၏ အားသာခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုကုိ မီးေမာင္းထုိးျပရလွ်င္ အနာဂတ္တြင္ 
သင္တန္းအားလံုးကို စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တခါ
တရံတြင္သက္သက္စီခြဲေပးမည့္အစား အျမဲတမ္းအတူတကြ ေပးသင့္ေၾကာင္း 
ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွ အၾကံျပဳထားသည္။ 

 အခ်ိဳ႕ေသာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွ ၎တုိ႔စက္ရုံမ်ားတြင္ အလုပ္မ်ားလာ၍ 
အခ်ိန္ပိုမရွိပါက သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ အခြင့္အေရးဆံုးရႈံးခဲ့ေၾကာင္း 
ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ သင္တန္းခ်ိန္အား လူတုိင္းအတြက္ 
အဆင္ေျပေအာင္ စီစဥ္ရန္ ခက္ခဲသည္ကိုလည္း နားလည္ေသာ္လည္း 
လြတ္သြားေသာ သင္တန္းခ်ိန္မ်ားကုိ ျပန္လည္ညွိႏႈိင္းျပီး 
စီစဥ္ေပးေစလို္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ က်ဴးလြန္သူအား 
ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ရန္ အျမဲမျဖစ္ႏုိ္င္ေၾကာင္းကို ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွ 
ေထာက္ျပခဲ့သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိ္ေသာ္ ဝန္ထမ္းစာခ်ဳပ္တြင္ 
ထိုျပႆနာအတြက္ ႏႈတ္ျဖင့္ သတိေပးရန္သာ ပါရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
CARE ျမန္မာမွ စက္ရံုမ်ားအား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မူဝါဒမ်ားကို 
ခ်မွတ္ရန္ ပံ့ပိုးေပးသည္မွန္ေသာ္လည္း ၎တို႕အေနျဖင့္ ထိုအျပဳအမူမ်ားကို 
လက္ခံနုိင္မႈ အတုိင္းအတာေလ်ာ့နည္းေစရန္နွင့္ ျဖစ္ႏုိ္င္ေခ်ရွိေသာ 
စည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ 
ေထာက္ပံ့ကူညီမႈႏွင့္ အားေပးတုိက္တြန္းမႈမ်ား ထပ္မံလုိအပ္လ်ွက္ရွိသည္။ 

“အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္း (social dialogue)၊ စုေပါင္းညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း 
(collective bargaining) နဲ႕ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ အျမင္ဖြင့္ေခါင္းစဥ္ေတြက 
အရမ္းေကာင္းတယ္။ သင္တန္းဆရာေတြက ေတာင္းဆုိတယ္ဆုိတဲ့စကားလံုးကို 
မသံုးဖုိ႔နဲ႔ ညွိႏႈိင္းတယ္ဆုိတဲ့ စကားလံုးကို အစားထိုးသံုးတတ္ဖုိ႔ သင္ေပးတယ္။ 
Brand ကုမၸဏီေတြဆုိရင္လည္း ဆႏၵျပတဲ့စက္ရံုေတြ၊ အလုပ္သမားဆူပူအံု
ၾကြတဲ့စက္ရံုေတြနဲ႔ အလုပ္တြဲမလုပ္ခ်င္ၾကဘူးဆုိတာေတြ သိလာရတယ္။ 
သင္တန္းမေပးခင္တုန္းက ဒါမ်ိဳးေတြကို ကၽြန္မတုိ႔မသိခဲ့ၾကဘူး။ 
ကိုယ္လုိခ်င္တာပဲေတာင္းခဲ့ၾကတာ။ ခုက်ေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ 
အက်ိဳးရွိတာကို စဥ္းစားတတ္လာတယ္။”

ပူေပါင္းသင္ၾကားေရးမွတဆင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း

ပူးေပါင္းသင္ၾကားခ်ိန္မ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ 
အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္တို႔သည္ ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရုံသာမက 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးလည္း ပိုမိုသိကၽြမ္းခဲ့ၾကသည္။ ပူးေပါင္းသင္ၾကားျခင္းကို 
အလြန္ ႏွစ္သက္ၾကေၾကာင္းလည္း သင္တန္းသားမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
သင္တန္းသားမ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနစဥ္ 
တစ္ဦး၏သေဘာထားႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ပင္ကိုယ္စရိုက္တို႔ကို တစ္ဦးက 
နားလည္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါ အခ်င္းခ်င္း ပိုမိုယုံၾကည္လာၾကသည္။ 
လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္လာၾကသည္။ 
ထို႔အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ ဆက္ဆံေရး 
ပိုမိုေခ်ာေမြ႕လာၿပီး အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာေပၚေပါက္လာပါက အျပန္အလွန္ 
ကူညီေပးႏိုင္ၾကသည္။

“သင္တန္းမွာ သင္ၾကားတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ အကုန္လုံးက  
ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုအပ္တာနဲ႔ကိုက္ညီပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕နဲ႔ 
အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း အခ်င္းခ်င္းခင္မင္လာၾကၿပီးေတာ့ 
ဆက္ဆံေရးလည္း ပိုေကာင္းလာၾကတယ္။”



အနာဂတ္သုိ႔ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္

ပန္းတိုင္သို႔ေရာက္ရွိရန္ အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ပါဝင္ေဆြးေႏြးမ်ားသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးနွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကူညီႏုိင္ရန္ 
အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္း (Social Dialogue)ကို အသံုးျပဳကာ 
အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမား ၾကားညွိႏႈိင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၾကသည္။ ၎တုိ႔အေနျဖင့့္္ 
နိုင္ငံတကာကုန္အမွတ္တံဆိပ္Brand မ်ားသည္ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈႏွင့္ 
ဆူပူအံုၾကြမႈတုိ႔တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမရွိေသာ စက္ရံုမ်ားႏွင့္အလုပ္လုပ္လိုေၾကာင္းကို 
သိရွိနားလည္ၾကျပီျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ စက္ရံုတြင္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ပါက 
ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မက္လံုးတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ 

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 
ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ပိုမိုခိုင္မာေသာ 
မူဝါဒမ်ားကို ေတြ႕ျမင္လုိသည္။ ၎တုိ႔၏စက္ရံုမ်ားႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္က႑ 
ႏွစ္ခုစလံုးရွိ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံကာ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ 
နစ္နာမႈတိုင္ၾကားခ်က္ေျဖရွင္းေရး ယႏၲရားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လည္း 
ျဖစ္သည္။ 

သင္တန္းေခါင္းစဥ္မ်ားကို ပိုမိုအေသးစိတ္ေလ့လာျခင္း 
ေလ့လာမႈမ်ားအရ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားသည္ စက္ရံု၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန တိုးတက္ရန္ ထပ္တုိးသင္တန္းမ်ားကို ရလိုေသာ ခိုင္မာသည့္

စိတ္ဆႏၵမ်ားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဤေလ့လာမႈတြင္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ 
အလုပ္သမားမ်ား၏ တရားဝင္ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ား၊ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊  လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတုိ႔ကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပိုမိုေလးနက္ေသာ သင္တန္းမ်ားကို 
တက္ေရာက္ရန္ အခြင့္အလမ္းရလိုေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းျခင္း 
ရာထူးၾကီးပိုင္းရွိ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွ စိတ္ဝင္စားမႈနည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေထာက္ပံ့မႈ မလံုေလာက္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ILO-GIP သင္တန္းမွရရွိခဲ့ေသာ 
ဗဟုသုတမ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ 
မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေရးနွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ပဏာမေျခလွမ္းမ်ားကို 
ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေစလိုသည္။ 

“စက္ရံုေတြ အကုန္လံုးမွာ သင္တန္းကသင္ေပးလုိက္တဲ့ ဗဟုသုတေတြကို 
လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏုိ္င္ရင္ တကယ္ကို အက်ိဳးရွိမွာပါ။ အဲဒီလိုသာလုပ္ႏုိ္င္ရင္ 
ေအးခ်မ္းသာယာတဲ့လုပ္ငန္းခြင္ ျဖစ္လာဖို႕နဲ႔ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတုိးလာဖို႕ 
စြမ္းေဆာင္ႏုိင္လာမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။”

“ျ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။


