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Iလုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆုိင္ရာအသင္းအဖြဲ႕တစ္ရပ္အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား

တင္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ုပ္

ေရခံေျမခံအေနအထားနွင့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္း
ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအသင္းအဖြ႔ဲ တစ္ခုျဖစ္ေပၚနိုင္မွ 
အေနအထားကုိ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ အိုင္အယ္(လ္)အုိ (ျမန္မာ) က အျပညျ္ပည္ဆိုင္ရာအလုုပ္ 
သမားေရးရာအဖြဲ႔၏ အျပညျ္ပည္ဆိုင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဗဟိုဌာနကုိ ေမတၱာရပ္ခံထားျပီးျဖစ္ပါသည္။
ဤသီးျခားလုပ္ငန္းတာ၀န္သည္ မၾကာမီက အတည္ျပဳလက္ခံခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏သင့္ေလ်ာ္ေကာင္း မြန္ေ
သာအလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာဌာေနအစီအစဥ္နွင့္ အားေကာင္းေသာ လုပ္သားေစ်းကြက္အုပ္ခ်ုပ္စီမံေရးအ တြက္ လုပ္
ငန္းခြင္ဆိုင္ရာအေျခခံမူသေဘာတရားနွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ က်င့္သုံးေရးဆိုင္ရာ ယင္း၏ဦးစား  ေပး (၂) တုိ႔နွင့္ 
ကုိက္ညီမႈရိွပါသည္။ ျဖစ္နိုင္ဖြယ္ရာအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္သည္ အမ်ုိးသားအဆင့္ သုံးပြင့္ ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲဖုိရမ္ 
(၂၀၁၈) နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လုပ္သားေစ်းကြက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ယင္း၏ အခ်က္ ၅ ခ်က္ပါလမ္းျပေျမပုံ 
(၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွ ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ) တုိ႔အတြက္လည္းျဖည့္ ဆည္းပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 
ပုိျပီးတိက်သည့္အခ်က္မွာ၊ အမ်ုိးသားအဆင့္၊ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ အဆင့္၊ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ လုပ္ငန္းက႑အဆင့္နွင့္ 
ကုမၸဏီအဆင့္တံုိတြင္ ခိုင္မာေသာလုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး မ်ားနွင့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မ်ားအတြက္ အားေ
ကာင္းသည့္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားနွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လမ္းျပေျမပုံ၏ ရလဒ္ (၃) ကို ကုစားေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနျဖင့္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာရုံး ၏ အျပည္ျပည္္ဆို
င္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဗဟုိဌာနသည္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးနွင့္ အျပန္အ လွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမုွနွင့္ပတ္သက္ျ
ပီး ေစ်းကြက္၏လုိအပ္မုွနွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး၀န္ေဆာင္ မႈမ်ားျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈအေနအထားမ်ားကုိ 
ပိုင္းျဖတ္စိစစ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ကာ၊ နည္းပညာဆိုင္ ရာ၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာနွင့္ အသင္းအဖြ႔ဲဆိုင္ရာ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲသည့္ 
ျပည္တြင္းေလ့က်င့္သင္ ၾကားေရးအသင္းအဖြ႔ဲတစ္ခုတည္ေထာင္ေရးအတြက္ ျဖစ္နိုင္ဖြယ္ရာအေျခအေနမ်ားကုိ အဆုိျပဳ 
လ်က္ရိွပါသည္။

ျဖစ္နိုင္ဖြယ္ရာေလ့လာမႈသည္ ျမန္မာ့အထည္ခ်ုပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္နွင့္ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတးက္ေရးအတြက္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး 
ဆုိင္ရာ အုိင္အယ္(လ္)အုိစီမံကိန္း (ILO-GIP) ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ပါ သည္။ ယင္းစီမံကိန္းရန္ပုံေငြကုိ 
ဆြီဒင္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးေအ ဂ်င္စီ (sida) နွင့္ H&M တုိ႔ထံမွရရိွျပီး၊ မၾကာေသးမီအခ်ိန္က 
Marks&Spencer တို႔ထံမွရရိွပါသည္။ ျဖစ္နိုင္ဖြယ္ရာ  ေလ့လာမႈသည္ ဥေရာပသမဂၢထံမွ ရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံမႈရရိွသည့္ 
လုပ္သားေစ်းကြက္အုပ္ခ်ုပ္စီမံမႈ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ဥပေဒဆုိင္ရာနွင့္ အသင္းအဖြ႔ဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိ
င္ရာ အိုင္ အယ္(လ္)အုိစီမံကိန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္နွင့္လည္းကုိက္ညီမႈရိွပါသည္။

အုိင္အယ္(လ္)အုိမိတ္္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားနွင့္အတူ အကဲျဖတ္္ဆန္းစစ္ရာမွ ထြက္ေပၚလာသည့္  
အဓိကသုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖန္႔ေ၀ရန္နွင့္ အဆုိျပဳထားသည့္ အနာဂတ္ျဖစ္နိုင္ေျခမ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီး 
ယင္းမိတ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ စုေဆာင္းရန္ရည္ရြယ္ျပီး လက္ရိွတင္ျပခ်က္အ က်ဥ္းခ်ုပ္ကုိ 
ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာအျပည့္အစုံကုိ အုိင္အယ္(လ္)အုိ အထည္ခ်ုပ္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း၏ 
၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ ရရိွနိုင္ပါသည္။



II ျ မနမ္ာႏ ိငုင္တံ ြင ္ လပုင္နး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရးဆ ုငိရ္ာေလက့်င ့သ္င ၾ္ ကားမ ႈအတ ြက ္ ေရရညွတ္ညတ္ ံခ့ ုငိ ျ္ မသဲည ့္ ေစ်းက ြကတ္စခ္ ျု ဖစတ္ညေ္ရးဆသီ ို ႔

တင္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ုပ္

လုပ္ငန္းတာ၀န္၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား
ျဖစ္နိုင္ဖြယ္ရာေလ့လာမႈရိွ အဓိကေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ အ္ုိင္အယ္(လ္)အုိျမန္မာကုိ ျဖည့္ဆည္းပ့ံပုိးေပးရန္နွင့္ 
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အုိင္အယ္(လ္)မိတ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားကုိ လုိအပ္သည့္အေထာက္အထားမ်ားကုိ ထပ္မံျဖည့္ 
စည္းျခင္းအားျဖင့္ အမ်ုိးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးေလ့က်င့္သင္ၾကားမုွအသင္းအဖြ႔ဲတစ္ခုကုိ တည္  
ေထာင္ျခင္း၊ မတည္ေထာင္ျခင္းနွင့္ တည္ေထာင္မည့္နည္းလမ္းကုိကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

အက်ုိးခံစားရမည့္သူမ်ား
ျဖစ္နိုင္ဖြယ္ရာေလ့လာမႈနွင့္ပတ္သက္ျပီး တိုက္ရုိက္အက်ုိးခံစားရမည့္သူမွာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ သုံးပြင့္ဆုိင္ 
ေဆြးေႏြးမႈဖိုရမ္ (NTDF) ျဖစ္ပါသည္။ ရည္ရြယ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ အဆုံးစြန္အက်ုိးခံစားရမည့္ သူမ်ားမွာ အုိင္အယ္(လ္)
အုိ မိတ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑နွင့္ အျခားေသာစီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈနွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံ   ေရးမ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီး ပ့ံပိုးကူညီမႈ
လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည့္ အျခားေသာပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။
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အမွာစကား

ခ ိငုမ္ာအားေကာငး္ေသာလပုင္နး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရးဆ ုငိရ္ာမေူဘာငမ္ ်ား၊ မ၀ူါဒမ်ားနငွ ့္ စနစမ္ ်ားသည ္ ျ မနမ္ာန ုငိင္ ံ 
အပါအ၀င ္ မညသ္ည ့န္ ုငိ ္ င္အံတ ြကမ္ဆ ို မရ ွမိျ ဖစလ္ ုအိပသ္ည ့အ္ရာမ်ားျ ဖစက္ာ၊ အားလ ံးုပါ၀င ျ္ ပးီ ေရရညွတ္ည ္ 
တံခ့ ုငိ ျ္ မေဲသာ လမူ ႈစးီပ ြားဖ ြံ႕ျ ဖ ိဳ းတ ုးိတကေ္ရးက ို သျိ မငန္ားလညရ္န ္ လ ုလိားေတာင ္တ့ပါသည။္ အ ိငုအ္ယ(္လ )္ 
အ ိ၏ု ဖ ြဲ႔စညး္ပ ံအုေျ ခခစံညး္မ်ဥး္၊ လပုင္နး္ခ ြငဆ္ ုငိရ္ာ အေျ ခခမံသူေဘာတရားမ်ားနငွ ့္ အခ ြင ့အ္ေရးမ်ားဆ ိငုရ္ာ 
အ ိငုအ္ယ(္လ )္အ ို ေၾ ကညာစာတမး္၊ မ ွ်တသည ့ဂ္လ ုဘိယလ္ ိကုေ္ဇးရငွး္အတ ြက ္ လမူ ႈတရားမ ွ်တမ ႈဆ ုငိရ္ာ အ ုငိ ္ 
အယ(္လ )္အ ို ေၾ ကညာစာတမး္၊နငွ ့္ မၾ ကာေသးမအီခ်နိက္ထတု ျ္ ပနခ္ ဲသ့ည ့္ အနာဂတအ္လပုအ္က ိငုဆ္ ုငိရ္ာ 
အ ိငုအ္ယ(္လ )္အ ိရုာျ ပည ့ေ္ၾ ကညာစာတမး္အပါအ၀င၊္ အ ိငုအ္ယ(္လ )္အ ိ၏ု အေျ ခခအံတု ျ္ မစ ျ္ ဖစေ္သာ အဓကိ 
အခ်ကအ္လကမ္်ားစ ြာသည ္ အစ ိးုရ၊ အလပုသ္မားအဖ ြဲ႔အစညး္က ုယိစ္ားလယွမ္ ်ားနငွ ့္ အလပုရ္ငွအ္ဖ ြဲ႔အစညး္ 
က ိယုစ္ားလယွမ္ ်ား၏ စဥဆ္ကမ္ျ ပတန္ငွ ့အ္သပိညာျ ပည ့၀္စ ြာျ ဖင ့္ ပ းူေပါငး္ပါ၀ငေ္ဆာငရ္ ြက ျ္ ခငး္အားျ ဖင ့္ သင ့ေ္
လ်ာေ္ကာငး္မ ြနေ္သာအလပုအ္က ိငု၊္ လမူ ႈတရားမ ွ်တမ ႈနငွ ့္ အားလ ံးုလ ႊမး္ျ ခ ံဳသည ့ျ္ ငမိး္ခ ်မး္မ ႈရရ ွေိရးက ို  ေမ ွ်ာမ္နွး္သည ့္ 
လပုင္နး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရးက ို မးီေမာငး္ထ ိးုျ ပထားပါသည။္

လ ြနခ္ ဲသ့ည ့န္စွအ္နညး္ငယအ္ခ်နိတ္ ြင ္ ျ မနမ္ာန ုငိင္သံည ္ နစွေ္ပါငး္ ၆၀ ကာလ စစအ္ပုခ္ ် ပုေ္ရးစနစမ္ ွ လပုင္နး္ခ ြငဆ္ ိငုရ္ာ 
ဒမီ ိကုေရစစီနစန္ငွ ့၊္ အလပုသ္မားအဖ ြဲ႔အစညး္မ်ားနငွ ့္ အလပုရ္ငွအ္ဖ ြဲ႔အစညး္မ်ားသည ္ ဤကဲသ့ ုိ႔ေသာ အေျ ခအေနသစက္ ို 
ပါ၀င ျ္ ဖည ့ဆ္ညး္ေဆာငရ္ ြကေ္ပးန ုငိသ္ည ့္ အခနး္က႑ကအပါအ၀င၊္ ဒမီ ုကိေရစစီနစသ္ ုိဥ့ းီတညေ္ျ ပာငး္လသဲည ့္ 
အလ ြနအ္ေရးၾ ကးီေသာ အျ ပာငး္အလကဲ ို လပုေ္ဆာငခ္ ဲျ့ ပ းီ ျု ဖစပ္ါ သည။္ အားလ ံးုပါ၀ငေ္သာ ျ မနမ္ာန ုငိင္ေံတာ ္
သစက္ ိတုညေ္ဆာကရ္ာတ ြင၊္ ၎တုိ႔ထမံေွမ ွ်ာမ္နွး္ထားသည ့္ အရာက ုိ ရငွသ္နအ္ားေကာငး္ေစန ုငိေ္သာ အ ိငုအ္ယ(္လ )္
အ ို မတိဖ္ကအ္ဖ ြဲ႔အစညး္မ်ား၏ စ ြမး္ေဆာငရ္ညက္ ၎တုိ႔အေနျ ဖင ့္ အျ ပဳသေဘာဆနစ္ ြာပါ၀င ္ ေဆာငရ္ ြကရ္နအ္တ ြက ္ 
အသပိညာႏငွ ့္ ကၽ ြမး္က်ငမ္ ႈမ ်ားရ ွရိနလ္ ိအုပ ္ ေၾ ကာငး္က ုိ ေဖာ ျ္ ပေနပါသည။္

အ ိငုအ္ယ(္လ )္အ ိအုပါအ၀င၊္ အလ ွဴ ရငွမ္ ်ားစ ြာႏငွ ့္ န ုငိင္တံကာအဖ ြဲ႕အစညး္မ်ားသည ္ အသပိညာဗဟသုတုနငွ ့္ 
စ ြမး္ေဆာငရ္ညတ္ညေ္ဆာက ျ္ ခငး္အတ ြက ္ ဤထြကေ္ပၚလာသည ့္ ေတာငး္ဆ ုမိ ႈက ို အျ ပဳသေဘာေဆာင ္ လ်က ္ 
တနု ္႔ ျ ပနခ္ ဲျ့ ပ းီျ ဖစပ္ါသည။္ အ ိငုအ္ယ(္လ )္အ ိ၏ု သံးုပ ြင ့ဆ္ ုငိမ္တိဖ္ကအ္ဖ ြဲ႕အစညး္မ်ားသည ္ ၎တုိ႔ဆက ္ လကေ္ဖာေ္ဆာငလ္ ိသုည ့္ 
လမူ ႈအဖ ြဲ႕အစညး္နငွ ့က္ ိကုည္သီည ့္ လပုင္နး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရးပ ံစုကံ ို တညေ္ဆာက ္ ရနအ္တ ြက ္ ၎တုိ႔၏စ ြမး္ရညမ္်ား ေသခ်ာစ ြာ
တ ိးုတက ျ္ မင ့မ္ားေစေရးဆသီ ို႔ဥးီတညလ္်က ္ ထငရ္ာွးအေရးပါ သည ့္ ရငး္န ွးီျ မ ွဳပႏ္ ွမံ ႈမ ်ားက ို လပုေ္ဆာငခ္ ဲၾ့ ကျ ပးီျ ဖစ ္ပ့ါသည။္

လကရ္ ွအိခ်နိတ္ ြင ္ လပုင္နး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရးဆ ုငိရ္ာေလက့်င ့သ္င ၾ္ ကားမ ႈနယပ္ယတ္ ြင ္ အ ိငုအ္ယ(္လ )္အ ိနုငွ ့္ 
အျ ခားေသာအဖ ြဲ႔အစညး္မ်ား၏ စ ြမး္ေဆာငရ္ညဖ္ ြံ႕ျ ဖ ိဳ းတ ုိးုတကေ္ရးဆ ုငိရ္ာ ပ ံပ့ ိးုမ ႈသည ္ အလပုရ္ငွက္ ုယိစ္ား လယွမ္်ား၊ 
အလပုသ္မားက ိယုစ္ားလယွမ္ ်ားနငွ ့္ အစ ိးုရက ိယုစ္ားလယွမ္ ်ားအတ ြက ္ သကဆ္ ိငုရ္ာ ရကတ္ ုသိင ္ တနး္မ်ား 
သင ၾ္ ကားပ ို႔ခ ်ရနအ္တ ြက ္ န ုငိင္တံကာမ ွ ကၽ ြမး္က်ငပ္ညာရငွမ္ ်ားအား ဖတိ ၾ္ ကားရနလ္ ုအိပသ္ည ့အ္  ေျ ခအေနမ် ိးုတ ြင ္ 
သးီျ ခားပ ံပ့ ိးုမ ွနုငွ ့္ တ ုကိရ္ ိကုပ္ ံပ့ ိးုမ ႈမ ်ားက ို အေလးထားေဆာငရ္ ြကလ္်ကရ္ ွပိါသည။္

အသ ြငက္ ူ းူေျ ပာငး္ဆျဲ ဖစသ္ည ့ျ္ မနမ္ာန ုငိင္ကံ ိ ုပ ံပ့ ုးိကညူရီနအ္တ ြက ္ လကရ္ ွအိခ်နိအ္ထ ိ ၾ က ိဳ းပမး္ေဆာငရ္ ြကခ္ ဲ့ သည ့္ စ ြမး္ေ
ဆာငရ္ညတ္ညေ္ဆာက ျ္ ခငး္ဆ ုငိရ္ာ အဖ ြဲ႔အစညး္တ ြငး္ အေစာပ ိငုး္ပ ံေုဖာေ္ဆာငရ္ ြကထ္ားသည ့္  ေလက့်င ့ေ္ဆာငရ္ ြကမ္ ႈတ ြင ္ 
အ ိငုအ္ယ(္လ )္အ ိအုေနျ ဖင ့္ ေလက့်င ့သ္င ၾ္ ကားမ ႈလကခ္ရံယမူည ္သ့မူ ်ား အျ မင ့္ မားဆ ံးုအေနအထားသ ို႔ေရာကရ္ ွရိန ္
အတ ြက ္ ပ ိမု ုေိကာငး္မ ြနသ္ည ့္ ေလက့်င ့သ္င ၾ္ ကားမ ႈနညး္လမး္မ်ားနငွ ့္ အ ိငု ္ အယ(္လ )္အ ိမုတိဖ္ကအ္ဖ ြဲ႔႕အစညး္မ်ား၏ 
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ေရရညွလ္ ုအိပမ္ ႈမ ်ားက ို ပ ံမုနွက္စုားေပးရနအ္တ ြက ္ ေလက့်င ့သ္င ္ ၾ ကားမ ႈမ ်ားက အရညအ္ခ်ငး္အဆင ္တ့ ိးုတက ျ္ မင ့မ္ားေ
စန ုငိမ္ည ့န္ညး္လမး္မ်ားက ို ရာွေဖ ြေဖာထ္တုရ္န ္ လ ိအုပ ္ ေၾ ကာငး္ အၾ ကျံ ပဳထားပါသည။္ အ ိငုအ္ယ(္လ )္အ ိအုေနျ ဖင ့၊္ 
ဤအခ်ကက္ ို စ ြမဲတွလ္်က၊္ ဥးီစ ြာအေနျ ဖင ့္ လပုင္နး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရးဆ ုငိရ္ာ ေလက့်င ့သ္င ၾ္ ကားမ ႈနငွ ့ပ္တသ္က ျ္ ပးီ န ုငိ ္
ငတံ ြငး္သင ၾ္ ကားမ ႈလ ုိ အိပမ္ ႈနငွ ့္ သင ္ ၾ ကားပ ုိ႔ခ ်ေပးသမူ်ား၏အေနအထားက ို အကျဲ ဖတဆ္နး္စစရ္နန္ငွ ့္ အ ိငုအ္ယ(္လ )္
အ ိမုတိဖ္ကအ္ဖ ြဲ႔အစညး္မ်ား၏ လ ုအိပမ္ ႈမ ်ားက ို ျ ဖည ့ဆ္ညး္ေဆာငရ္ ြကေ္ပးရနအ္တ ြက ္ လပုင္နး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရးေလက့်င ့သ္
င ၾ္ ကားမ ႈဆ ုငိရ္ာ ယႏ ရၱားစဥဆ္ကမ္ျ ပတေ္ရရညွဖ္ ြံ႕ျ ဖ ိဳ းတ ိးုတကေ္စေရးအတ ြက ္ အနာဂတ ျ္ ဖစန္ ုငိေ္ျ ခမ်ားက ို အဆ ုျိ ပဳရန ္ 
အျ ပည ္ ျ ပညဆ္ ုငိရ္ာအလပုသ္မားေရးရာရ ံးု၏ အျ ပညျ္ ပညဆ္ ုငိရ္ာေလက့်င ့သ္င ၾ္ ကားေရးဗဟ ုဌိာန (ITCILO) ၏ ၀န ္ 
ေဆာငမ္ ႈမ ်ားက ို ရာွေဖ ြေဖာေ္ဆာငပ္ါသည။္

ခ ုငိမ္ာျ ပးီ ေရရညွတ္ညတ္ ံခ့ ုငိ ျ္ မသဲည ့္ လပုင္နး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရးက ို ျ မငွ ့တ္ငေ္ဆာငရ္ ြက ျ္ ခငး္သည ္ ျ မနမ္ာန ုငိင္၏ံ 
သင ္ေ့လ်ာေ္ကာငး္မ ြနေ္သာ အလပုအ္က ိငုဆ္ ုငိရ္ာဌာေနအစအီစဥ ္ (DWCP) အတ ြက ္ ဥးီစားေပးအရာတစခ္ ု 
ျ ဖစပ္ါသည။္ အ ိငုအ္ယ(္လ )္အ ို (ျ မနမ္ာ) ရ ံးုသည ္ လပုင္နး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရးေလက့်င ့သ္င ၾ္ ကားမ ႈဆ ုငိရ္ာယႏ ရၱား  စဥ ္
ဆကမ္ျ ပတေ္ရရညွဖ္ ြံ႕ျ ဖ ိဳ းတ ိးုတကေ္ရးက ို ဤအစအီစဥက္ ုိ ျ ဖန ္႔ေ၀ေဖာေ္ဆာငမ္ည ့္ နညး္လမး္မ်ားထမဲတွစ ္ ခအုေနျ ဖင ့္ 
သတမ္တွေ္ဖာထ္တုထ္ားျ ပးီ ျ ဖစပ္ါသည။္ ဤအကျဲ ဖတဆ္နး္စစခ္ ်ကႏ္ငွ ့ဆ္ ုငိသ္ည ့္ သံးုသပခ္်က ္ မ်ားသည ္ သင ့ေ္
လ်ာေ္ကာငး္မ ြနေ္သာအလပုအ္က ိငုန္ငွ ့္ ေအးခ်မး္သာယာျ ပးီ အားလ ံးုပါ၀ငေ္သာ န ိငုင္ေံတာ ျ္ ဖစေ္ပၚေရးဆသီ ို႔ဥးီ
တညသ္ည ့္ သနး္ေပါငး္မ ်ားစ ြာေသာ အမ် ိဳ းသမးီအလပုသ္မားမ်ားနငွ ့္ အမ် ိဳ းသား အလပုသ္မားမ်ား၏အပိမ္က ္ 
ေရရညွတ္ညတ္ ံခ့ ုငိ ျ္ မေဲစေရးအတ ြက ္ လ ိအုပသ္ည ့လ္ပုင္နး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရး ေလ ့ က်င ့သ္င ၾ္ ကားမ ႈဆ ုငိရ္ာပ ံစုမံ ်ားက ို 
ဒဇီ ိငုး္ပ ံေုဖာရ္ာတ ြင ္ ျ မနမ္ာန ုငိင္ေံတာအ္စ ိးုရ၊ အလပုသ္မားအဖ ြဲ႕အစညး္မ်ား နငွ ့္ အလပုရ္ငွအ္ဖ ြဲ႕အစညး္မ်ားက လ ိလုားသည ့ေ္
ဆ ြးေႏ ြးေျ ပာဆ ိမု ႈအတ ြက ္ ျ ဖည ့ဆ္ညး္ေဆာငရ္ ြကေ္ပးမည ္ ျ ဖစေ္ၾ ကာငး္ အ ိငုအ္ယ(္လ )္အ ိအုေနျ ဖင ့္ ေမ ွ်ာလ္င ့ပ္ါသည။္

Donglin Li
အ ုငိအ္ယ(္လ )္အ ို ဆကသ္ ြယည္ ွႏိ ိႈငး္ေရးအရာရ ွိ
အ ိငုအ္ယ(္လ )္အ ိ၊ု ရနက္နု။္



Vလုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆုိင္ရာအသင္းအဖြဲ႕တစ္ရပ္အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား

တင္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ုပ္

စကားခ်ီး

အားေကာငး္ျ ပးီ အက် ိးုရ ွသိည ့္ လပုသ္ားေစ်းက ြကအ္ပုခ္ ် ပုစ္မီေံရးဆ ိငုရ္ာ ဖ ြဲ႔စညး္တညေ္ဆာကမ္ ႈပ ံစုမံ ်ားက ို 
ေရရညွတ္ညတ္ ံခ့ ုငိ ျ္ မသဲည ့္ လမူ ႈစးီပ ြားဖ ြံ႕ျ ဖ ိဳ းတ ိးုတကေ္ရးအတ ြက ္ မရ ွမိျ ဖစလ္ ုအိပခ္ ်ကန္စရ္ပအ္ေနျ ဖင ့္ အသ ိ 
အမတွ ျ္ ပဳပါသည။္ ခ ုငိမ္ာသည ့္ လပုင္နး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရးမ်ားသည ္ ဤလပုသ္ားေစ်းက ြက ္ အပုခ္်ပုစ္မီေံရးဆ ုငိ ္ 
ရာ ဖ ြဲ႕စညး္တညေ္ဆာကမ္ ႈပ ံစုမံ ်ား၏ အေရးၾ ကးီသည ့္ အေျ ခခအံတု ျ္ မစ ျ္ ဖစပ္ါသည။္ ခ ိငုမ္ာသည ့လ္ပုင္နး္ခ ြင ္ 
ဆကဆ္ေံရးမ်ားက ို ျ မငွ ့တ္ငေ္ဆာငရ္ ြက ျ္ ခငး္သည ္ ျ မနမ္ာန ိငုင္အံတ ြက ္ သင ့ေ္လ်ာေ္ကာငး္မ ြနေ္သာအလပု ္ 
အက ိငုဆ္ ုငိရ္ာဌာေနအစအီစဥ ္ (DWCP) ဥးီစားေပးအရာတစခ္ ျု ဖစ ျ္ ပးီ၊ အ ိငုအ္ယ(္လ )္အ ို (ျ မနမ္ာ) ရ ံးုသည ္ 
လပုင္နး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရးေလက့်င ့သ္င ၾ္ ကားမ ွ ႈအတ ြက ္ ေရရညွတ္ညတ္ ံခ့ ုငိ ျ္ မသဲည ့္ ေစ်းက ြကတ္စခ္ဖု ြံ႕ျ ဖ ိဳ းတ ိးု 
တကေ္ရးက ို ဤအစအီစဥက္ ို ျ ဖန ္႔ေ၀ေဆာငရ္ ြက ျ္ ခငး္၏နညး္လမး္မ်ားထမဲ ွ တစခ္အုျ ဖစ ္ သတမ္တွေ္ဖာထ္တု ္ 
ခ ဲျ့ ပးီျ ဖစပ္ါသည။္ လတတ္ေလာအခ်နိတ္ ြင ္ လပုင္နး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရးေလက့်င ့သ္င ၾ္ ကားမ ႈနယပ္ယတ္ ြင ္ စ ြမး္ 
ေဆာငရ္ညဖ္ ြံ႕ျ ဖ ိဳ းတ ိးုတကေ္ရးနငွ ့ပ္တသ္က ျ္ ပးီ အ ုငိအ္ယ(္လ )္အ ိ၏ု ပ ံပ့ ိးုမ ႈသည ္ အ ိငုအ္ယ(္လ )္အ ိ၏ု အ ျ ပည ျ္ ပညဆ္ ုငိရ္ာ 
ေလက့်င ့သ္င ၾ္ ကားေရးဗဟ ုဌိာန (ITCILO) အပါအ၀င၊္ အ ိငုအ္ယ(္လ )္အ ိကု ထေိရာကသ္ည ့္ အျ ပနအ္လနွေ္
ဆ ြးေႏ ြးေျ ပာဆ ိမု ႈနငွ ့္ လပုင္နး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရးမ်ားအတ ြက ္ နညး္ဗ်ဴဟာမ်ားနငွ ့္ နညး္လမး္မ်ား နငွ ့ပ္တသ္က ျ္ ပးီ 
န ိငုင္အံတ ြငး္ရ ွိ အ ုငိအ္ယ(္လ )္အ ိ၏ု မတိဖ္ကအ္ဖ ြဲ႕အစညး္မ်ားမ ွ က ိယုစ္ားလယွမ္ ်ားအတ ြက ္ သငတ္နး္မ်ားပ ို႔ခ ်သည ့အ္ေန
အထားတ ြင ္ တ ုကိရ္ ုကိေ္လက့်င ့သ္င ၾ္ ကားမ ႈက ို အေလးထားေဆာငရ္ ြကပ္ါသည။္ ကာလလယအ္ေနအထားတ ြင ္ 
အေလးထားအာရ ံစု ိကုသ္ည ့အ္ရာမာွ န ုငိင္တံ ြငး္တ ြင ္ အရညအ္ေသ ြးျ မင ့မ္ား သည ့္ လပုင္နး္ခ ြင ္ဆ္ကဆ္ေံရးဆ ုငိရ္ာ ေလ ့
က်င ့သ္င ၾ္ ကားမ ႈရငး္ျ မစမ္ ်ားျ ဖစေ္ပၚေစမည ့္ ယႏ ရၱားနငွ ့ပ္တသ္က ္  ျ ပ းီ အ ိငုအ္ယ(္လ )္အ ို၏္ အျ ပညျ္ ပညဆ္ ုငိရ္ာ 
ေလက့်င ္သ့င ၾ္ ကားေရးဗဟ ုဌိာနက န ိငုင္တံ ြငး္ရ ွိ အ ိငုအ္ယ(္လ )္ အ ိုမုတိဖ္ကအ္ဖ ြဲ႕အစညး္မ်ားက ို အၾ ကအံဥာဏေ္ပးန ိငုသ္ည ့အ္ေ
နအထားမ် ိဳ းတ ြင ္ အသငး္အဖ ြဲ႔စ ြမး္ေဆာငရ္ည ္ ဖ ြံ႕ျ ဖ ိဳ းတ ိးုတကေ္ရးပ ံပ့ ိးုမ ႈဆသီ ို႔ ေျ ပာငး္လရဲနပ္င ျ္ ဖစပ္ါသည။္ ေနာကဆ္ ံးုတ ြင ္ 
လပုင္နး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရးဆ ိငုရ္ာ  ေလက့်င ့သ္င ၾ္ ကားမ ႈအတ ြက ္ ဤေစ်းက ြကသ္ည ္ ယငး္က ိယုတ္ ုငိက္ အ ိငုအ္ယ(္လ )္
အ ိထုအံမ ွအီသဟျဲ ပဳမ ႈမ ွ ကငး္လ ြတက္ာ က ိယုတ္ ုငိရ္ပတ္ညန္ ုငိေ္အာငထ္နိး္သမိး္ေဆာငရ္ ြကရ္နလ္ ိအုပပ္ါသည။္

ျ မနမ္ာန ုငိင္၏ံ လပုင္နး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရးေလက့်င ့သ္င ၾ္ ကားမ ႈဆ ုငိရ္ာ၀နေ္ဆာငမ္ ႈမ ်ားေရရညွဖ္ ြံ႕ျ ဖ ိဳ းတ ိးုတ
ကေ္စ  ေရးအတ ြက ္ အေကာငး္ဆ ံးုေသာနညး္လမး္မ်ားနငွ ့ပ္တသ္က ျ္ ပးီ ၎တုိ႔၏ရ ႈေထာင ့အ္ျ မငမ္ ်ားက ို ေ၀မ ွ်ဖ ို႔အ 
တ ြက ္ ကၽ ြႏ ုပ္တ္ ုိ႔၏ ဖတိ ၾ္ ကားမ ႈက ိလုကခ္ခံ ဲသ့ည ့္ ျ မနမ္ာန ိငုင္ရံ ွမိတိဖ္ကအ္ဖ ြဲ႔အစညး္မ်ားနငွ ့္ ပါ၀ငသ္ကဆ္ ိငုသ္ ူ မ်ားက ို 
ေက်းဇ းူဥပကာရတငရ္ ွပိါသည။္ ၎တုိ႔၏ကၽ ြမး္က်ငမ္ ႈနငွ ့္ အၾ ကျံ ပဳခ ်ကမ္်ားသည ္ အမ်ားျ ပညသ္ဆူႏ ၵခ ံ 
ယမူ ႈက ို ေဆာငရ္ ြကေ္ပးျ ပးီ၊ ယငး္အေပၚအေျ ခခလံ်က ္ အ ိငုအ္ယ(္လ )္အ ု၏ိ အျ ပညျ ပ္ညဆ္ ိငုရ္ာ ေလက့်င ့သ္င ္ 
ၾ ကားေရးဗဟ ုဌိာနက လကရ္ ွအိစရီငခ္စံာက ို ေရးဆ ြေဲဖာေ္ဆာငခ္ ဲျ့ ခငး္ျ ဖစပ္ါသည။္ ဤအစရီငခ္စံာသည ္ ဤ 
အေရးပါသည ့္ အေၾ ကာငး္အရာနငွ ့ပ္တသ္က ျ္ ပးီ ေနာကထ္ပလ္ပုေ္ဆာငမ္ည ့္ ေဆ ြးေႏ ြးေျ ပာဆ ိမု ႈမ ်ားအတ ြက ္ 
လမး္ည ႊနမ္ ႈေပးမညဟ္ ု ကၽ ြႏ ္ပုတ္ ုိ႔အေနျ ဖင ့္ ေမ ွ်ာလ္င ့ပ္ါသည။္

ျ မနမ္ာအ့ထညခ္်ပုလ္ပုင္နး္က႑တ ြင ္ သင ့ေ္လ်ာေ္ကာငး္မ ြနေ္သာအလပုအ္က ိငုန္ငွ ့္ စဥဆ္ကမ္ျ ပတေ္ရရညွဖ္ ြံ႕  
ျ ဖ ိဳ းတ ိးုတကေ္ရးအတ ြက ္ လပုင္နး္ငနး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရးမ်ားတ ိုး္တကေ္ကာငး္မ ြနေ္စျ ခငး္ဆ ုငိရ္ာ အ ိငုအ္ယ(္လ )္ 
အ ို စမီကံနိ ္းု (ILO-GIP) မ ွ ၀နထ္မး္မ်ားသည ္ ကနဥးီအေနျ ဖင ့္ ဤေလလ့ာမ ႈက ိအုစပ် ိဳ းေဆာငရ္ ြက ျ္ ခငး္
နငွ ့္ စမီကံနိး္ကာလတစေ္လ ွ်ာကလ္ ံးု ၎တုိ႔၏လမး္ည ႊနမ္ ႈနငွ ့္ ပ ံပ့ ိးုကညူမီ ႈမ ်ားအတ ြက ္ ၎တုိ႔က ိလုညး္ ေက်းဇ းူ 
ဥပကာရတငရ္ ွပိါသည။္ အထးူသျ ဖင ့၊္ နညး္ပညာဆ ုငိရ္ာ အၾ ကေံပးအရာရ ွျိ ဖစသ္ ူ Ms Catherine Vaillancourt-

Lafl amme နငွ ့္ စမီကံနိး္ည ွႏိ ိႈငး္ေရးမ ွဴ းျ ဖစသ္ ူ ေဒၚေအးသကတ္ ုိ ိ႔အား ၎တုိ႔၏နညး္ပညာဆ ုငိ ္ ရာ ကၽ ြမး္က်ငမ္ ႈမ ်ားအတ ြ
ကေ္သာလ္ညး္ေကာငး္၊ လေူတ ြ႕ေမးျ မနး္ခရံသမူ်ားစ ြာအားည ွႏိ ိႈငး္ေဆာငရ္ ြက ျ္ ခငအ္ တ ြက ္ စမီကံနိး္၏ရ ံးုလပုင္နး္ပ ို
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ငး္ဆ ုငိရ္ာနငွ ့္ ေင ြေၾ ကးပ ိငုး္ဆ ုငိရ္ာ စမီေံဆာငရ္ ြကပ္ ံပ့ ိးုမ ႈမ ်ားေဆာငရ္ ြကေ္ပး ေသာ ေဒၚသစသ္စစ္မု ြနအ္ားလညး္ေကာငး္၊ 
ဘာသာစကားျ ပနဆ္ ိမု ႈမ ်ားက ို ေဆာငရ္ ြကေ္ပးသည ့္ ဥးီေဇာန္ ုငိ ္ ထ ြနး္အားလညး္ေကာငး္ အထးူပငေ္က်းဇ းူတငရ္ ွေိၾ ကာ
ငး္ေဖာ ျ္ ပလ ိပုါသည။္

Andreas Klemmer

ေလက့်င ္သ့င ၾ္ ကားေရးဆ ိငုရ္ာ ည ႊန ၾ္ ကားေရးမ ွဴ းနငွ ့္ သေုတသနလပုင္နး္တာ၀နေ္ခါငး္ေဆာင ္
အျ ပည ျ္ ပညဆ္ ုငိရ္ာအလပုသ္မားေရးရာအဖ ြဲ႕၏ အျ ပညျ္ ပညဆ္ ုငိရ္ာ ေလက့်င ့သ္င ၾ္ ကားေရးဗဟ ုဌိာန 
ITCILO
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အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္ျဖန္႔ေ၀ရန္ အုိင္အယ္(လ္)အုိ၏ အျပညျ္ပည္ဆိုင္ရာ  ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေရးဗဟိုဌာန၏ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္နွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္

အုိင္အယ္(လ္)အုိ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဗဟိိုဌာနသည္ အဆိုျပဳထားသည့္လုပ္ငန္း 
တာ၀န္ကုိေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္နွင့္ ျဖန္႔ေ၀မႈဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ရိွပါသည္။ အမ်ုိးသမီးမ်ားနွင့္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကုိင္ကိုျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ယင္းသည္ 
အုိင္အယ္(လ္)အုိ၏ မိတ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားနွင့္ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ စြမ္း 
ေဆာင္ရည္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပ့ံပုိးကူညီေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာ 
အရ ဦးေဆာင္မႈက႑တြင္ အဓိကေနရာမွ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္သားေစ်းကြက္အုပ္ 
ခ်ဳပ္စီမံမႈကုိ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အုိင္အယ္(လ္)အုိ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဗ 
ဟိုဌာန၏ ၀န္ေဆာင္မႈအပုိင္း၏ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ ဦးစားေပးမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး  
ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈသည္ ယင္း၏ကၽြမ္းက်င္မႈနယ္ပယ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အုိင္အယ္(လ္)အုိ၏ အ 
ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဗဟိုဌာနသည္ တူရင္းျမိဳ႕တြင္ရိွသည့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အထူးပညာ 
ရပ္သင္ေက်ာင္းမ်ား၊ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးလ်က္ရိွသည့္ မ်က္နွာခ်င္း 
ဆိုင္သင္ၾကားသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ပံစံျဖင့္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရိွေသာ အေ၀းသင္စနစ္ 
သင္ခန္းစာမ်ားအပါအ၀င္၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးမ်ားလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၏ လုိအပ္မႈမ်ားကုိ 
ကုစားေျဖရွင္းေပးရန္ အံ၀င္ဂြင္က်ျဖစ္ေသာ သင္ခန္းစာအမ်ားအျပားကို အလြယ္တကူေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္နိုင္ 
စြမ္းရိွပသည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံရိွ အျပညျ္ပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာရုံး

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာရုံးသည္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္ကုိျမွင့္တင္  
ေဆာင္ရြက္ရန္ရည္ရြယ္ျပီး ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ကုလသမဂၢ၏ အထူးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတြင္ 
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းျပီး မွ်တသည့္၀င္ေငြရရိွေစနိုင္မည့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္လုံျခံဳမႈနွင့္ 
မိသားစုမ်ားအတြက္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးျခင္း၊ ကုိယ္ပုိင္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လူမႈေပါင္းစည္း 
ညီညြတ္မႈအတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အလားအလာေကာင္းမ်ား၊ လူသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တိို႔၏ဘ၀ရွင္ 
သန္မႈမ်ားအေပၚသက္ေရာက္ေစမည့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီး လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိျခင္း၊ စည္းရုံးလံႈ႕ 
ေဆာ္ျခင္းနွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္၊ အမ်ုိးသမီးမ်ားအားလုံးနွင့္ 
အမ်ိဳးသားအားလုံးအတြက္ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးနွင့္တန္းတူညီမွ်ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းမ်ားပါ၀င္ပါသညူ္။ 
ထူး ျခားသည့္သုံးပြင့္ဆိုင္ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းျခင္းနွင့္အတူ၊ အုိင္အယ္(လ္)အုိသည္ ကုမၸဏီအဆင့္၊ စက္မႈလုပ္ 
ငန္းအဆင့္နွင့္ နိုင္ငံအဆင့္တုိ႔တြင္ ခိုင္မာေသာလုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးမ်ားအားျဖင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးုတုိးတက္  
ေရးနွင့္စပ္ဆ္ိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ကုစားေျဖရွင္းရန္အတြက္ အစုိးရမ်ား၊ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ 
အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ေကာင္းစြာပ့ံပုိးကူညီမႈေပးနိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ရိွပါသည္။ 
အုိင္အယ္(လ္)အုိသည္ သေဘာတူညီထားသည့္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာဌာေ
နအ စီအစဥ္တစ္ရပ္ကုိ ျမန္မာနိုင္ငံရိွ ယင္း၏မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္ရိွျပီး၊ 
ျမန္မာ နိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္  
ေဆာက္ျခင္းကုိလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေနပါသည္။
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မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္

ဤစာအုပ္သည္ ဆြီဒင္အျပညျ္ပည္ဆုိင္ရာဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးေအဂ်င္စီ (Sida)၊ H&M နွင့္ Marks and 

Spencer တိို႔ ရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးျခင္းအားျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္္သမားေရးရာအဖြဲ႕၏ ျမန္မာ့အ 
ထည္ခ်ုပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကုိင္နွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိး 
တက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးမ်ားတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းဆိုင္ရာ စီမံကိန္း (ILO-GIP) က 
ထုတ္ေ၀သည့္စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ပါအေၾကာင္းအရာအားလုံးသည္ ဤအစီရင္ခံစာထုတ္ေ၀ရန္ အ 
တြက္ ILO-GIP နွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားျပီးျဖစ္ေသာ အုိင္အယ္(လ္)အုိ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလ့ 
က်င့္သင္ၾကားေရးဗဟိုဌာနက တာ၀န္ယူေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။



1လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆုိင္ရာအသင္းအဖြဲ႕တစ္ရပ္အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား

တင္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ုပ္

စီမံကိန္းနယ္ပယ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဤပဏာမေလ့လာမႈ၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေရရွည္တည္တံခိုင္ျမဲေသာ 
ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ျဖစ္တည္ေရးကုိ အေထာက္အပံ့့ျပဳမည့္ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ ယႏၱရားမ်ားအားဆုံးျဖတ္သတ္မွ
တ္ေရးအ တြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကုိ 
ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ ယင္းသင္ၾကားမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳမႈအေနအထားမ်ားကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤေလ့လာမႈတြင္ အခန္း (၃) ခန္းပါရိွျပီး၊ အခန္း (၁) တြင္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ ပုိင္းျခားစိတ္ျဖာမႈမူေဘာင္၊ 
အခန္း (၂) တြင္ ေစ်းကြက္ဆုိင္ရာ သုေတသနရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ အခန္း (၃) တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အထ
ည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆုိင္ ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ အလားအလာေကာင္းသည့္ 
ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲေသာ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာယႏၱရားမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အနာဂတ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခႏွစ္ရပ္ ဟူ၍ 
စသည္ျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အခန္း (၁) - ပုိင္းျခားစိတ္ျဖာမႈမူေဘာင္
ဤေလ့လာမႈအေနအထားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ လုပ္ငန္းခြင္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အ 
ေျခအေနမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအၾကားရိွ တစ္ဦးခ်င္းဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ 
စုေပါင္း ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းအဆင့္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ရိွ အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
အလုပ္ရွင္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားအၾကားရိွဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္၊ ႏုိင္ငံအဆင့္တြင္ ၎တို႔အၾကား အျပန္အလွ
န္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတို႔ကုိ ရည္ညႊန္းပါ သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာဆက္ဆံေရးမ်ားသည္ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ၊ 
စီးပြားေရးဆုိင္ရာ၊ လူမႈေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္မႈဆိုင္ရာ ႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အသြင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ျပီး၊ 
ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားမွာ - အလုပ္သမားလူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ အလုပ္သမားငွါးရမ္းျခင္း၊ 
အလုပ္သမားေနရာခ်ထားျခင္း၊ လုပ္ခေၾကးေငြမ်ား၊ အခ်ိန္ပုိ၊ ဆုေၾကး၊ အက်ဳိးအျမတ္ေ၀မွ်ျခင္း၊ ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ေရဆုိးႏုတ္ ပယ္သည့္စနစ္၊ အပန္းေျဖမႈ၊ 
အိမ္ယာ၊ အလုပ္ခ်ိန္၊ နားခ်ိန္၊ အားလပ္ရက္၊ အလုပ္အကိုင္အတြက္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊ နာမ က်န္းျဖစ္မႈ၊ 
မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ား၊ မီးဖြားျခင္း၊ သက္ၾကီးရြယ္အုိႏွင့္ မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ ဆံေ
ရးဆိုင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကုိ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး၊ 
အဖြဲ႕လုိက္ေလ့လာသင္ယူရသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္လ်က္၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေလ့က်
င့္သင္ၾကားမႈ စနစ္ (သို႔) အေ၀းသင္စနစ္ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားပုိ႔ခ်ပါသည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑ကုိ 
အေလးထားအာရုံစုိက္သည့္ ဤေလ့လာမႈအေနအထားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာေစ်း
ကြက္ကုိ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တိုက္ရုိက္ပါ၀င္သည့္ 
ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူအားလုံးႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ အဓိက ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူအစုအဖြဲ႕ (၅) ဖြဲ႕ကုိ 
ခြဲျခားေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ - (၁)  ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈလိုအပ္ေနသူမ်ား - မိမိတို႔ကိုယ္ပုိင္အသုံးျပဳရန္အ
တြက္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာေလ့က်င့္ သင္ၾကားမႈကုိရွာေဖြသည့္ အဖြဲ႕အစည္း (သုိ႔) လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၊ 
(၂) သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးသူမ်ား - လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ ဆံေရးဆိုင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်သည့္ 
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား (သို႔) လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၊ (၃) ပ့ံပုိးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား -  ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈလိုအပ္ေ
နသူမ်ားႏွင့္ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးသူမ်ားမ်ားအၾကား ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား၊ (၄) 
တရား၀င္ထိန္းညိွေပးသူမ်ား - သင္တန္းပုိ႔ခ်မႈလုပ္ ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသတ္မွတ္ရန္တာ၀န္ရိွသည့္ 
အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (သို႔) စက္မႈလုပ္ငန္းက႑ ရိွထိုကဲ့သုိ႔ကုိယ္တိုင္စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ရန္တာ၀န္ရိွသည့္အဖြဲ႕အ
စည္းမ်ား။ ႏွင့္ (၅) ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားတုိး တက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
- ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈလိုအပ္ေနသူမ်ား၊ ပ့ံပုိးကူ ညီေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ တရား၀င္ထိန္းညိွေပးသူမ်ားကုိယ္
စား၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကုိ ရွာေဖြသည့္ အဖြဲ႕အစည္း (သို႔) လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္း 



2 ျ မနမ္ာႏ ိငုင္တံ ြင ္ လပုင္နး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရးဆ ုငိရ္ာေလက့်င ့သ္င ၾ္ ကားမ ႈအတ ြက ္ ေရရညွတ္ညတ္ ံခ့ ုငိ ျ္ မသဲည ့္ ေစ်းက ြကတ္စခ္ ျု ဖစတ္ညေ္ရးဆသီ ို ႔

တင္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ုပ္

တို႔ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း အျခားပါ၀င္ သက္ဆိုင္သူမ်ားကုိ အစားထုိးလ်က္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားကုိ 
ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းတို႔ကုိလုပ္ ေဆာင္ပါသည္။

သတ္မွတ္ထားသည့္ေစ်းကြက္တစ္ခုတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ား ခ်ိတ္ဆက္မႈစနစ္သည္  
ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈေစ်းကြက္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည့္ အဆင့္အေနအထား ကုိက္ညိွမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး 
အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါသည္။ ဤေလ့လာမႈ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆင့္ (၄) ဆင့္ကုိ ခြဲျခားေတြ႕ ျမင္ရပါသည္။ ယင္းတု႔ိမွာ 
- (၁) ေစ်းကြက္အေျခတည္စအဆင့္ - သင္တန္းပုိ႔ခ်သူမ်ားအၾကား ယွဥ္ျပိဳင္မႈအဆင့္နိမ့္ ပါးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း အေရအ 
တြက္နည္းပါးျခင္း၊ တရား၀င္းထိန္းညိွေပးသူမ်ားအားနည္းျခင္း၊ ပ့ံပုိးကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးသူမ်ားအားနည္းျခင္း ((သို႔) မရိွ 
ျခင္း)၊ ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားတုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏လႊမ္းမုိးမႈ 
အလြန္အားေကာင္းျခင္း၊ (၂) ေစ်းကြက္ထြက္ေပၚလာသည့္အဆင့္ - သင္တန္းပုိ႔ခ် သည့္လူသစ္မ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း
ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ သင္တန္းပုိ႔ခ်သည့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေရ အတြက္အလ်င္အ ျမန္တုိးပြားမ်ားျ
ပားလာျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈအဆင့္မ်ားတုိုးတက္ျမင့္မားလာျခင္း၊ တရား၀င္ထိန္းညိွေပးသူ မ်ားႏွင့္ ပ့ံပုိးကူညီ ေဆာင္ရြက္ေ
ပးသူမ်ားတုိးတက္အားေကာင္းလာျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားတုိးတက္ျဖစ္ ထြန္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ မိ
တ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏လႊမ္းမုိးမႈအားေကာင္းလာျခင္း၊ (၃) ေစ်းကြက္ခိုင္မာ ေတာင့္တင္းလာသည့္အေနအထား
သုိ႔ဦးတည္သည့္အဆင္- သင္တန္းပုိ႔ခ်သည့္၀န္ေဆာင္မႈလ့ုပ္ငန္းမ်ားတုိုးပြားမ်ားျပား လာျခင္းႏွင့္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
အၾကား ယွဥ္ျပိဳင္မႈအား ေကာင္းလာျခင္း (တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အသစ္ခြဲြထြက္ယွဥ္ျပိဳင္ဖြဲ႕ စည္းျခင္းမ်ားအပါအ၀င္)၊ 
ပ့ံပုိးကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ တရား၀င္ထိန္းညိွေပးသူမ်ားအားေကာင္းလာျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားတုိး
တက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လႊမ္းမုိးမႈေမွးမိွန္ ယုတ္ေလ်ာ့သြားျခင္း၊ ႏွင့္ (၄) 
ေစ်းကြက္ တည္ျငိမ္ရင့္က်က္မႈအဆင့္ - သင္ၾကားပုိ႔ခ်သည့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အေရအတြက္ႏွင့္ ယင္းတို႔အၾကားရိွယွ
ဥ္ျပိဳင္မႈမ်ား တည္ျငိမ္လာျခင္း၊ ပ့ံပုိးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ တရား၀င္ထိန္း ညိွေပးသူမ်ားအားေကာင္းလာျခင္း၊ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈတုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏လႊမ္းမုိးမႈအားနည္း
သြားျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ ဆံေရးေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ
ဆိုင္ရာေစ်းကြက္ကုိ ေပၚထြန္းခါစ အေနအထားအျဖစ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

ဤျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာေလ့လာမႈအေနအထားတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲမႈဟူေသာေ၀ါဟာရကုိ အျပီးသတ္ရလဒ္အေန 
အထားထက္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကုိ သြယ္၀ိႈက္သက္ေရာက္ေစေသာ ‘’အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် 
အဓြန္႔ရွည္တည္တ့ံခုိင္ ျမဲျခင္း’’ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္သတ္မွတ္ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။ ဤသိျမင္နားလည္မႈသေဘာအရ၊ 
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ လုပ္ ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆုိင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕ဟူသည္ 
အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး ဆိုင္ရာေလ့ က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ ေစ်းကြက္ျဖစ္တည္မႈတစ္ခုကုိ 
ထိန္းသိမ္းရန္ (ဆုိလိုသည္မွာ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲ ေစရန္) စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အထင္အရွားရပ္တည္သည့္အရာ
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ အသ
င္းအဖြဲ႕အဖြဲ႕တစ္ခုအားေရရွည္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္အတြက္ စဥ္းစားသုံးသပ္သည့္ 
ရႈေထာင့္အျမင္ (၃) ရပ္ကုိ ခြဲျခားသိျမင္ရပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ - (၁) ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာအေရးပါသည့္ 
ပါ၀င္သက္ဆုိင္သူအမ်ားအျပား၏ ေဆာင္ရြက္မႈတုိးတက္ျမင့္မားေစေရးကုိ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ 
အဖြဲ႕အစည္း၏စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာရႈေထာင့္အျမင္၊ (၂) ရင္း ႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈကုန္က်စရိတ္
မ်ားကုိ ျပန္ေထမိေစျပီး၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ကာမိေစသည့္ ၀င္ေငြအဆက္မ ျပတ္၀င္ေရာက္မႈကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစမည့္ အဖြဲ႕အစည္း၏စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာရႈေထာင့္အျမင္၊ ႏွင့္ (၃) 
ေစ်းကြက္ဆုိင္ရာ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ားက လက္ခံႏုိင္သည္ဟုထင္ျမင္ယူဆရသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္း၏စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာရႈေထာင့္အျ



3လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆုိင္ရာအသင္းအဖြဲ႕တစ္ရပ္အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား

တင္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ုပ္

မင္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲမႈဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္အျမင္ (၃) ရပ္သည္ သီးျခားစီတည္ရိွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္၊ 
တစ္ခုႏွင့္တစ္ ခုခ်ိတ္ဆက္ေနျပီး၊ အျပန္အလွန္အားေကာင္းေစပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ၊ ရႈေထာင့္အျမင္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္၊ 
ရႈေထာင့္အျမင္ မ်ားတစ္ေလွ်ာက္၊ လွည့္ပတ္ျပီး အေၾကာင္းႏွင့္အက်ိဳးဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကုိ 
သိျမင္နားလည္ေသာ္လည္း အား ေကာင္းသည့္ခ်ိန္မွ်မႈကုိ ေသခ်ာေစရန္အတြက္ တိက်သည့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရိွရမည္ျ
ဖစ္ပါသည္။ 

အတုိခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အရ
ည္အေသြးျပည့္၀သည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (နည္းပညာဆိုင္ရာ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲမႈ) ကုိ အေရးပါသည့္အက်ိဳးေက်းဇူး 
ခံစားရရိွမည့္သူမ်ားရရိွႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္စြမ္းရိွရန္လုိအပ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္၊ 
အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ရရိွေစႏုိင္မည့္ ၀င္ေငြအဆက္မျပတ္၀င္ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚေစ
ရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (ေငြေၾကး ဆိုင္ရာေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲမႈ) ႏွင့္ ျပည္တြင္းရိွမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလက္ခံႏုိ
င္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ ရာေတြးေခၚမႈစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ / အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ 
ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲမႈ) ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားရိွရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းကြက္ဆုိင္ရာ သုေတ
သနရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံလ်က္၊ ဤေလ့လာမႈက ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲမႈဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကုိ
က္ညီရန္အလားအလာရိွေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ ယႏၱရားတစ္ခုအတြက္ အနာဂတ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ႏွစ္ရပ္ကုိ 
အဆိုျပဳထားပါသည္။

အခန္း (၂) -  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက
႑တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားမႈေစ်းကြက္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျမင့္မားလ်က္ရိွျပီး၊ ၀န္ေဆာင္မႈပ့ံပုိးေပးမႈအေျခခံအေနအထား အလ်င္အျမန္က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းႏွင့္ 
ခြဲျခားသိျမင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ေစ်းကြက္သည္ 
ေပၚေပါက္လာ ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေစ်းကြက္ဆုိင္ရာ သုေတသနရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားက သြယ္၀ိႈက္ညႊန္းဆုိေနပါသည္။ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကား မႈဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ 
မူေဘာင္သည္ အားနည္း လ်က္ရိွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္တည္ေရးကုိလံႈ႕ေဆာ္ထိန္းသိန္းရန္အ
တြက္ အခရာျဖစ္ေသာ သင္တန္းပုိ႔ခ်သူမ်ား၊ ပ့ံပုိးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားတုိးတက္ျဖ
စ္ထြန္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပး သည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုထပ္ေနမည္ျဖစ္ပါ
သည္။ 

၀ယ္လုိအား (ေတာင္းဆိုသူမ်ား) ဘက္ အေနအထား

ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကုိအသုံးျပဳမည့္သူမ်ား အပုိင္းက႑

ေစ်းကြက္၏၀ယ္လုိအား (ေတာင္းဆိုသူမ်ား) ဘက္အျခမ္းတြင္၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ 
ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လိုအပ္ေနသူမ်ားမွာ အပုိင္းက႑ (၁) - အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုုံမ်ား၏ အလုပ္ရွင္ - မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ 
အပုိင္းက႑ (၂) အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အပုိင္းက႑ (၁) အျပင္၊ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြက္ 



4 ျ မနမ္ာႏ ိငုင္တံ ြင ္ လပုင္နး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရးဆ ုငိရ္ာေလက့်င ့သ္င ၾ္ ကားမ ႈအတ ြက ္ ေရရညွတ္ညတ္ ံခ့ ုငိ ျ္ မသဲည ့္ ေစ်းက ြကတ္စခ္ ျု ဖစတ္ညေ္ရးဆသီ ို ႔

တင္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ုပ္

ကုန္ပစၥည္းထုတ္ လုပ္လ်က္ရိွေသာ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑ရိွ
လုပ္ငန္းစုစုေပါင္းအေရအ တြက္ကုိ မသိရိွရပါ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလမွစျပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္
ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MGMA) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရိွေသာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံအေရအတြက္သည္ ၅၁၈ ရုံရိွခဲ့ျပီး၊ 
ယင္းစက္ရုံမ်ားသည္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ထုတ္လုပ္ သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး၏ အမ်ားစုႏွင့္အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ ျပည္
ပပုိ႔ကုန္ဦးစားေပးထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအထဲတြင္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ရေသာ / အလားအလာရိွေသာ ကုမၸဏီမ်ားဟူ၍ ခြဲျခားႏုိင္ပါ သည္။ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
အလုပ္သမားအေရအတြက္ ၁၀၀၀ ႏွင့္ အထက္ရိွေသာ အနည္းငယ္သာရိွေသာ ကုမၸဏီအစုအဖြဲ႕ျဖစ္ျပီး၊ 
ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားက တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းပုိင္ဆိုင္ကာ၊ ယင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ကုနု္ထုတ္စြမ္းအား သာမကဘဲ၊ 
အလုပ္သမား ဥပေဒေလးစားလုိက္နာမႈအပုိင္းတြင္လည္း တစ္ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာအရ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကရပါ 
သည္။ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ရသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ အလုပ္သမားအေရအတြက္ ၅၀၀ ႏွင့္ 
၁၀၀၀ အၾကားရိွ ျပီး၊ အလယ္အလတ္စားျဖစ္ကာ အေရအတြက္အားျဖင့္ ၾကီးမားသည့္အစုအဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။ 
ယင္းကုမၸဏီမ်ားကုိလည္း ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားက တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းပုိင္္ဆိုင္ၾကျပီး၊ ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားရိွေသာ္လည္း၊ 
ေလးစားလုိက္နာမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ခၽြတ္ ယြင္းခ်က္မ်ားရိွေနပါသည္။ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္ကုမၸ
ဏီမ်ားျဖစ္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ရေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လုပ္ ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ာလုိအ
ပ္လ်က္ရိိွေသာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံမ်ားအနက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ ကုိအသုံးျပဳမည့္ အဓိက်သည့္ အပုိင္းက႑ခြဲ 
ႏွစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ရန္ေမွ်ာ္ လင့္ရသည့္ ကုမၸဏီအေရအတြက္သည္ 
တိုးပြားမ်ားျပားလာလ်က္ရိွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္၊ ႏုိင္ငံေရးအတည္ျငိမ္မႈသည္ ယင္းတိုးပြားမ်ားျပားလာသည့္ 
အလားအလာကုိ ေလာင္းရိပ္မိေစပါသည္။ အပုိင္းက႑ (၂) အျပင္၊ အနည္းဆုံး အလုပ္သ မားအေရအတြက္ 
၄၀၀၀၀၀ သည္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကပါသည္။ ယင္းအလုပ္သမားမ်ား အနက္ 
အမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အထည္္ခ်ဳပ္ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္သမားထု၏ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ကၽြမ္း
က်င္ပညာရွင္အဆင့္အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ ၂.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္သည္ မန္ေနဂ်ာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အထည္ခ်ဳပ္ 
လုပ္ငန္းက႑ရိွ အလုပ္သမားမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ပညာေရးအဆင့္မ်ားသည္ ျမင့္မားလွျပီး၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း 
၀န္းက်င္ခန္႔သည္ အလယ္တန္းအဆင့္ႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္ပညာေရးကုိ ျပီးေျမာက္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ဆိုင္သည့္ ပ့ံပုိးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားမႈကုိအသုံးျပဳမည့္ အဓိကက်ေသာအပုိင္းက႑ ၂ ခုပါ၀င္ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ အပုိင္းက႑ (၃) - 
အလုပ္ရွင္အ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အပုိင္းက႑ (၄) - အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အပုိင္း (၃) အျပင္၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအထည္ ခ်ုဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MGMA) သည္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ စုစည္းထားသည့္ 
ျပည္တြင္းအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ ငန္းမ်ား၏ အဓိကအခရာပင္ျဖစ္ပါသည္။ MGMA ၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပုိင္ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားအျပင္ အျခားကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ပါ၀င္ပါသည္။ MGMA သည္ စီးပြားေရးလုပ္
ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈလက္မႈႏွင့္ကု
န္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း (UMFCCI) ေအာက္တြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ MGMA အျပင္၊ 
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑ တြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ အျခားေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေသးစား
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရိွပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏီွးျမွ ႔ဳပ္ႏံွသူမ်ား၏ အဖြဲ႕ခြဲမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားကုိ 
ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ အထူး သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ တရုတ္ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ 
ကုိရီးယားအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသအဆင့္တြင္၊ MGMA ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမျပဳသည့္ 
ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ အထည္ခ်ဳပ္အ လုပ္ရွင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ရိွပါသည္။ 

အပုိင္းက႑ (၄) အျပင္၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းမႈႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး၊ 
တရား၀င္ကိန္းဂဏန္းမ်ားမရိွေပ။ သုိ႔ေသာ္၊ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းရိွသ



5လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆုိင္ရာအသင္းအဖြဲ႕တစ္ရပ္အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား

တင္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ုပ္

ည့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ ရုံပမာဏမွာ ၂၅ % ရိွျပီး၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑ရိွလုပ္သားထုတြင္ အလုပ္သမား
အဖြဲ႕အစည္း၀င္အလုပ္သမားမ်ားမွာ ၈ - ၁၀ % ရိွပါသည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ 
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CTUM) ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံလုပ္ဆိုင္ရာ 
အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕အျဖစ္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္၊ CTUM သည္ အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲခ်ဳပ္ 
၈ ခုရိွျပီး၊ စက္ရုံအေျချပဳအဖြဲ႕၀င္အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း ၇၈၃ ဖြဲ႕ရိွကာ၊ အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ားအပါအ၀င္ 
အၾကမ္းအားျဖင့္ အလုပ္သမားအေရအတြက္ ၇၀၀၀၀ ကုိ ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ အျခားအေရးပါသည့္ 
အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္သူလယ္သမား၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ 
ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (AFFM/IUF)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈလုပ္ငန္းအလုပ္သမားသမ
ဂၢ မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (IWFM) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစုံ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
(MICS) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ တရား၀င္အဓိ က 
ထိန္းညိွေပးသူမွာ အပုိင္းက႑ (၅) ျဖစ္ေသာ - အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ၾကီးဌာန 
(MoLIP) ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထိန္းညိွမႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ရြက္မ်ားကုိ အပုိင္းက႑ 
(၆) ျဖစ္ေသာ - အျခား ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားက ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အပုိင္းက႑ (၅) အျပင္၊ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ 
လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသည္ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ၊ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထိ
န္းညိွျခင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနကုိ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ဖြင့္ဆုိရန္အတြက္ အဓိကတုိက္ရုိက္သက္ဆုိင္သည့္ MoLIP 
ေအာက္ရိွ ဦးစီးဌာန (၃) ခုမွာ - အလုပ္သ မားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ 
စက္ရုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းေဒသၾကီးအဆင့္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ 
ယင္းဦးစီးဌာနမ်ားသည္ အလုပ္သမားဦးစီးဌာနရုံး (၇၈) ရုံး ျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ အပုိင္းက႑ (၆) 
အျပင္၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ၾကီးဌာန၊ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာ
င္း၀န္ၾကီးဌာနမ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ တရား၀င္ ထိန္းညိွေရးဆိုင္ရာ အခ်ိဳ႕ေသာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ လု
ပ္ေဆာင္သည့္၀န္ၾကီးဌာနမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း က႑တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာေလ့က်
င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ကိုယ္တိုင္တရား၀င္ ထိန္းညိွသည့္အဖြဲ႕အစည္းမရိွေသးပါ။

ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားတုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစ၇န္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ 
သည့္ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ားမွာ အပိုင္းက႑ (၇) ျဖစ္ေသာ - နည္းပညာဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ
မ်ားႏွင့္ အပုိင္းက႑ (၈) ျဖစ္ေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာေအဂ်င္စီမ်ားအၾကားတြင္ ရိွေနပါသည္။ အပုိင္းက႑ (၇) 
အျပင္၊ အထူးအ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ပါ၀င္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေ
ရးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတ ကာ အတုိင္ပင္ခံကုမၸဏီမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးေထာက္ပ့ံသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားမွရရိွသည့္ 
ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံမ်ားျဖင့္ ၾကီးမားသည့္စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာစီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ အတုိင္းအတာေသးငယ္သည့္ကနဦးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာမွ မဟာမိတ္အ လုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္းကုိျဖန္႔က်က္မႈရိွေသာ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႕မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္တြဲဖက္ထားသည့္ အလုပ္သ
မားေရးရာေဆာင္ရြက္ေသာသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကနဦးေဆာင္ရြက္
မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည့္ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ အ စုိးရမ ဟုတ္သည့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အေ
ကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အစုိးရမဟုတ္ သည့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၎တု႔ိ၏ကုိယ္ပုိင္ရုံးမ်ားဖြင့္လွစ္လ်က္၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး ဆိုင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္
သက္ျပီး ေစ်းကြက္ျဖစ္တည္မႈအတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်သူမ်ား အေနျဖင့္ တုိက္ရုိက္ေဆာင္
ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ အပုိင္းက႑ (၈) အျပင္၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးက႑ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အဓိကေငြေၾကးအလွဴ



6 ျ မနမ္ာႏ ိငုင္တံ ြင ္ လပုင္နး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရးဆ ုငိရ္ာေလက့်င ့သ္င ၾ္ ကားမ ႈအတ ြက ္ ေရရညွတ္ညတ္ ံခ့ ုငိ ျ္ မသဲည ့္ ေစ်းက ြကတ္စခ္ ျု ဖစတ္ညေ္ရးဆသီ ို ႔

တင္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ုပ္

ရွင္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ - ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတို႔ျဖစ္ျပီး၊ ယင္းတုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံထုတ္ 
အထည္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားေစ်းကြက္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကုိထင္ဟပ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ တြင္ 
ယင္းႏုိင္ငံမ်ားသည္ နည္းပညာဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအ တြက္ 
ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈမ်ားျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျပည္တြင္းရိွေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈလိုအပ္ 
ေနသူမ်ားအတြက္ တစ္ဦးတည္းအေနျဖင့္ ေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ အျခားသက္ဆိုင္ရာ 
အစုိးရမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ သံရုံးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာလုပ္ 
ငန္းက႑သည္လည္း လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာပ့ံပုိးမႈမ်ားကုိ ျဖည့္ 
ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ ေခါင္းစဥ္အေၾကာင္းအရာအလုိက္ဦးစားေပးအ
ရာမ်ား

ေယဘုယ်ဆိုရေသာ္၊ လုပ္သားထု၏နည္းပညာ ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈမရိွျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈႏွင့္ 
ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အေျခခံအ ေဆာက္အအုံမ်ားတို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ 
အျခားေသာအဟန္႔အတားျဖစ္ေစ သည့္အရာမ်ားကုိ ဦးစားေပးသည့္ အထည္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္စက္ရုံမန္ေနဂ်မ်ားအတြက္ လုပ္
ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာေလ့က်င့္ သင္ၾကားမႈက႑သည္ ထိပ္တန္းအေလးထားစုိးရိမ္စရာမ်ားထဲတြင္မပါရိွေပ။ လု
ပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာနယ္ပယ္ က႑အတြင္း ဦးစားေပးသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ရန္ေျ
ပာဆိုေသာအခါတြင္၊ ေစ်းကြက္ဆုိင္ရာ သုေတသနျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္းတြင္ ေအာက္ပါအဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
မၾကာခဏရည္ညႊန္းေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ - လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ေယဘုယ်အသိအျမင္ျမွင့္တင္ျခ
င္းသင္တန္း၊ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး၊ အလုပ္ခ်ိန္၊ စည္းရုံးခြင့္ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ အေျခအေနစည္းကမ္္းခ်က္တို႔ျဖစ္ပါ
သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္ ျပီး လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္းတြင္ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူ
မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္ျခင္းမရိွေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာေခါင္းစဥ္ႏွ
င့္အတူ မၾကာခဏရည္ညႊန္းေဖာ္ျပသည့္ အျခားေသာ ေခါင္းစဥ္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ - က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရိွေရးကုိ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ကေလး အလုပ္သမားခိုင္းေစမႈဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္း
ခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

ေကာင္းမြန္သည့္သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈေစ်းကြက္ႏွ
င့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကုိအသုံးျပဳမည့္သူမ်ား၀န္းက်င္ေလာကမွ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံးက 
ေလ့က်င့္သင္ ၾကားမႈသည္ တုိေတာင္းျပီး၊ ေမာ္က်ဴးအလိုက္ျဖစ္သင့္ကာ၊ အလြယ္တကူနားလည္လြယ္ျပီး၊ 
လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္သင္ၾကား လွ်င္ပုိမုိေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနစဥ္ကာလအတြင္းေလ့က်င့္သ
င္ၾကားခြင့္ျပဳရန္လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း ခြင္တြင္ေန႔စဥ္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အလုပ္အကုိင္ကုိအား အေႏွာ
င့္အယွက္ျဖစ္ေစမႈေလ်ာ့နည္းေစရန္လုိအပ္ေၾကာင္း သေဘာတူၾကပါသည္။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအေနျဖင့္ 
ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားကုိ အမီွျပဳမႈေလွ်ာ့ခ်လ်က္၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ အေျချပဳျပီး၊ ေကာင္းမြန္သည့္အေလ့အက်င့္ဆိုင္ရာ 
ျဖစ္ရပ္မွန္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕က်သည့္လမ္းညႊန္မႈမ်ား ကုိ ပုိမိုအေျချပဳအေလးထားသင့္ပါသည္။ အြန္
လုိင္းမွေလ့လာသင္ယူမႈပုံစံမ်ားႏွင့္ ဗြီဒီယိုထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား (သို႔) ကုိယ္တိုင္ေလ့လာသည့္အေ၀းသင္ေမာ္က်ဴး
မ်ားအပါအ၀င္၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းျဖင့္ေလ့လာသင္ယူမႈပုံစံမ်ားမွလည္း စိတ္၀င္ စားဖြယ္ေကာင္းေကာင္းကာ အက်ိဳးေ
က်းဇူးရိွသည့္အရာအခ်ိဳ႕ရိွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္၊ လွ်ပ္စစ္ မီးျပတ္ေတာက္မႈမ်ား၊ အင္တာ နက္လုိင္းမေကာင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ 
သတင္းခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာ မရိွျခင္းမ်ားသည္ ေလ့က်င့္သင္ ၾကားမႈအတြက္ 
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တင္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ုပ္

အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႔ကုိသတိျပဳရန္လိုအပ္ပါ သည္။ 
ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာသုေတသနျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ားအၾကား 
အားလုံးသေဘာတူညီခဲ့ၾကသည့္အရာရိွပါသည္။ ယင္းမွာ၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကုိ ေဒသသုံးဘာသာစကား 
(ျမန္မာဘာသာစကား) (အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္သင္ၾကားျခင္းျဖစ္ေစ) ျဖင့္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်သင့္ျပီး၊ 
အထူးသျဖင့္၊ စက္ရုံအလုပ္ရုံအဆင့္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္သည့္အေနအထားတြင္ 
ပုိ၍အေရးၾကီးပါသည္။ လုိအပ္ပါက၊ ဘာသာျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားထည့္သြင္းလ်က္ ႏုိင္ငံျခားသားကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကုိ 
ဖိတ္ေခၚလ်က္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ားကလည္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားကုိ 
ျပည္တြင္းမွသင္ၾကားပုိ႔ခ်သူ မ်ားတြဲဖက္ပါ၀င္သင္ၾကားသင့္ေၾကာင္းႏွင့္၊ ယင္းျပည္တြင္းမွကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေ
သာ သင္ၾကားပုိ႔ခ်သူမ်ားအေနျဖင့္ လည္း လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ က်င့္သုံးရာတြင္ 
လက္ဆင့္ကမ္းေပးသည့္အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားရိွရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာေဖာ္ျပၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍၊ 
ျပည္တြင္းအလုပ္သမားအရာရိွမ်ား၊ ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မ်ား၊ ညိွႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာလုပ္ငန္းညိွႏိႈ
င္းေရးေကာ္မတီမ်ားတြင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ယခင္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ 
အတိုင္ပင္ခံမ်ားအေနျဖင့္ ထားရိွရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ႏုိင္ပါသည္။ 

ေငြေၾကးေပးရန္စိတ္အားထက္သန္မႈ

ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာသုေတသနရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားက ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈလုိအပ္ေနသူမ်ား (buyers)၊ တရား၀င္ 
ထိန္းညိွေပးသူမ်ား (regulators) မ်ားအေနျဖင့္ ရုံးတြင္း၀န္ထမ္းမ်ားအားျဖင့္ (သို႔) ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈတုိးတက္ျဖစ္ထြ
န္း ေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကမကထပ့ံပုိးေပးျခင္းျဖင့္ တတိယအဖြဲ႕အစည္း၏အားျဖင့္ 
အခမဲ့ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ားအေပၚ အလြန္မီတည္လ်က္ရိွေၾကာင္း ညႊန္းဆုိထားပါသည္။ ဥပမာ၊ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈလို အပ္ေနသူမ်ားအနက္၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း (၄) ခုတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအား 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္အတြက္ ေငြေၾကး အသုံးျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမွာ တစ္ခုေအာက္ပင္ေလ်ာ့နည္းေနျပီး၊ 
လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ အပါအ၀င္၊ သိမ္ေမြ႕သည့္ကၽြမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္(ကၽြမ္းက်င္မႈ
စြမ္းရည္အေပ်ာ့) ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ပင္လွ်င္ ေငြေၾကးကုန္က်ႏုိင္မႈမရိွသေလာက္ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့က်င့္သင္ၾ
ကားမႈျဖစ္ထြန္းေစရန္ေဆာင္ေပးသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားအတြက္မႈ အေနအထားမွာမူ မတူညီကြဲျပားသည့္အေ
နအထားတြင္ရိွပါသည္။ ျပည္တြင္းမွ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈလို အပ္ေနသူမ်ား (buyers)၊ ပ့ံပုိးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား 
(facilitators)၊ (သို႔) တရား၀င္ထိန္းညိွေပးသူမ်ား (regulators) ကုိယ္စား လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာေလ့က်
င့္သင္ၾကားမႈကုိ ယင္းမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ရွာေဖြေခၚယူေသာ အခါတြင္ ၎တို႔က ေစ်းကြက္၏ႏႈန္းထား 
(သင္တန္းအတြက္ကုန္က်မႈႏႈန္းထား) ကုိ ေပးပါသည္။

၀န္ေဆာင္မႈေထာက္ပံ့့ေၾကးမ်ားအေပၚမီွခုိအားထားျခင္း

သင္တန္းအတြက္ကုန္က်စရိတ္ေစ်းႏႈန္းအေနအထားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး၊ ေလ့က်င္သင္ၾကားမႈလိုအပ္ေနသူမ်ား၊ ပ့ံ
ပုိးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ တရား၀င္ထိန္းညိွေပးသူမ်ား၏ စုိးရိမ္စိတ္အခုိင္အမာစြဲျမဲေနမႈနွင့္အတူ၊ soft 
skills (ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး၊ တစ္ကုိယ္ရည္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္ရရိွမႈဟူသည့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈ မ်ား) ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ဦးစားေပးမႈမရိွျခင္းက လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ ဆံေရးဆုိင္ရာေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေစ်းကြက္ျဖစ္တည္မႈသည္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈတုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစ ရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာေထာက္ပံ့့မႈမ်ားအေပၚ အခုိင္အမာအမီွ 
သဟဲျပဳေနေၾကာင္း ညႊန္းဆုိေနပါသည္။ ဤခ်ိတ္ဆက္မႈစနစ္သည္ ေစ်းကြက္မ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္လုိအပ္သ
ည္မွာ ထုံးစံပင္ျဖစ္ျပီး၊ ဆုိလုိသည္မွာ သင္တန္းပုိ႔ခ်သူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႔၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေစ်းကြက္တြင္က်ယ္ 



8 ျ မနမ္ာႏ ိငုင္တံ ြင ္ လပုင္နး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရးဆ ုငိရ္ာေလက့်င ့သ္င ၾ္ ကားမ ႈအတ ြက ္ ေရရညွတ္ညတ္ ံခ့ ုငိ ျ္ မသဲည ့္ ေစ်းက ြကတ္စခ္ ျု ဖစတ္ညေ္ရးဆသီ ို ႔

တင္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ုပ္

က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းထက္ ယင္းမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလိုျခင္းသည္ 
ပို၍ယုတိၱရိွေနတတ္ျခင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဤခ်ိတ္ဆက္မႈစနစ္ကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္တစ္စိ
တ္တစ္ပုိင္းရွင္းျပႏုိင္သည္မွာ၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈတုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း
အမ်ားအျပားၾကားတြင္ပါရိွေနျခင္း ပင္ျဖစ္ျပီး၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈတြင္ အမ်ားျပည္သူေ
ကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာအတြက္ ေကာင္း မြန္သည့္အရည္အေသြးေကာင္းမ်ားရိွေနပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍၊ ယင္းသင္တန္းမ်ားကုိ 
အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ သို႔မ ဟုတ္ပါက၊ အနည္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္မွာ ျမင့္မားသည့္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏႈ
န္းထားျဖင့္ ေထာက္ပံ့့ေပးျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးသူမ်ားဘက္ အေနအထား

သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းနယ္ပယ္

ဤသင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးသူမ်ားဘက္အေနအထားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စိစစ္စိတ္ျဖာမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးသူမ်ားကုိ အုပ္စု (၃) ျဖင့္အပုိင္းက႑ခြဲျခားထားပါသည္။ ယင္းတု႔ိမွာ - 
အစုိးရႏွင့္ အစုိးကတစ္ခိ်ဳ႕တစ္၀က္ပါ၀င္သည့္ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးသူမ်ား၊ စီးပြးေရးအရသင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးသူ
မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မယူဘဲ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးသည့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
ေစ်းကြက္ျပင္ပတြင္ရိွသည့္ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပး သည့္အစုအဖြဲ႕မွာ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကုိ 
တိုက္ရုိက္သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသည့္ နည္းပညာဆိုင္ ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

အစုိးရႏွင့္ အစုိးရကတစ္ခ်ိဳ႕တစ္၀က္ပါ၀င္သည့္ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးသူမ်ားအျပင္၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး၊ မည္သည့္အစုိးရအဖြဲ႕အစည္း (သုိ႔) အစုိးရကတစ္ခ်ိဳ႕တစ္၀က္ပါ၀င္ သည့္ 
မည္သည့္ေအဂ်င္စီမွ် အထူးကၽြမ္းက်င္မႈမရိွပါ။ ထုိ႔အျပင္၊ မည္သည့္အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းကမွ် 
လုပ္ငန္းခြင္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး၊ ဒီပလုိမာ (သို႔) အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္ သင္တန္းမ်ား
ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းမရိွပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွျပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
သီးျခားသင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးလ်က္ ရိွေသာ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမွာ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀
န္ၾကီးဌာန (MoLIP) ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တကၠသုိလ္မ်ားသည္ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ 
အသြင္ပုံစံမ်ားကုိ သင္ၾကားးပုိ႔ခ်ေပး ပါသည္။

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္၊ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကုိ 
သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးလ်က္ရိွပါ သည္။ MGMA၊ MICS ႏွင့္ CTUM တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေပၚအေျခခံသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အေနအထားတြင္ ယင္းတို႔ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသုိ႔ 
သြားေရာက္ပုိ႔ခ်မႈအေနအထားသည္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ သာရိွေနျပီး၊ သင္တန္းပုိ႔ခ်ရာတြင္လည္း အဖြဲ႕အစည္းတြ
င္းမွသင္ၾကားပုိ႔ခ်သူမ်ား (သုိ႔) ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္အသင္းအဖြဲ႕ ကြန္ယက္အတြင္းမွ အခ်ိန္ပုိင္းသင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသူ
မ်ားအားျဖင့္ ပို႔ခ်ေပးပါသည္။ အစုိးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းႏွင့္ႏုိင္ငံတ ကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အေနအထားတြင္၊ 
သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ေဆာင္ ရြက္ေပးသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားထံမွရရိွသည့္ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြေပၚအေျခခံျပီး သီးျခားသင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးျခင္းသာျဖစ္ ျပီး၊ ျပင္ပမွ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသူ
မ်ားကိုေခၚယူလ်က္သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးပါသည္။ ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ မည္သည့္အဖြဲ႕အ စည္းမွ် လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေ
ရးဆိုင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အထူးကၽြမ္းက်င္မႈမရိွၾကပါ။ အထက္တြင္ညႊန္ ျပထားျပီးသည့္အတိုင္းပင္၊ 



9လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆုိင္ရာအသင္းအဖြဲ႕တစ္ရပ္အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား

တင္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ုပ္

အခ်ိဳ႕ေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယင္းတို႔၏ ရုံးမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း / 
ျပည္တြင္းမွအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္လ်က္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ 
သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာ ေရးကုိ 
အေလးထားအာရုံစုိက္လ်က္၊ လူ႕အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးကဲ့သုိ႔ေသာ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ဒီပလုိမာ (သို႔) အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးသည့္ သင္တန္းမ်ားကုိ 
ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးပါ သည္။ ဤသင္ခန္းစာအခ်ိဳ႕သည္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ သင္ရုိးမာတိကာ၏ 
အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အက်ံဳး ၀င္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သံရုံးမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ပတ္
သက္ျပီး ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမည့္သူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကမ္းလွမ္းပါသည္။ 

စီးပြားေရးအရသင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးသူမ်ားအျပင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကုိ 
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလ်က္ရိွေသာ စီးပြားေရးအရသင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးသူမ်ား၏အရည္အခ်င္းနယ္ပယ္သည္ ေသာင္းေျပာင္း 
ေထြလာေရာေႏွာမႈအေနအထားျမင့္မားလ်က္ရိွပါသည္။ ဤပဏာမေလ့လာမႈ၏တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 
သည့္ သုေတသနျပဳမႈသည္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာေလ့က်င့္
သင္ၾကား မႈအတြင္ အထူးကၽြမ္းက်င္သည့္ ပုဂိၢလိကက႑မွအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ။ သို႔ရာတြင္၊ 
ကုမၸဏီမ်ားစြာသည္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေရြးခ်ယ္ထားသည့္အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
အက်ံဳး၀င္ေသာ သင္တန္း မ်ားကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသည္ဟုထင္ျမင္ရပါသည္။ စီးပြားေရးအရသင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးသည့္
အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားသည္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးလ်က္ရိွျပီး၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လု
ပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာအေၾကာင္း အရာမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီအမ်ားအျပားသည္လည္း အထ
ည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑အတြက္ပါ၀င္ေသာ လူ႕အ ရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အထူးျပဳသင္ၾကားပုိ႔ခ်လ်က္ရိွ
ပါသည္။ ျပည္တြင္းရိွကုမၸဏီမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕တို႔သည္ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္လ်က္၊ 
ျပည္တြင္းအလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္း ပြားမႈမ်ားအပါအ၀င္၊ ဥပေဒဆုိင္ရာအၾကံေပး၀န္ေဆာ
င္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလ်က္လ်က္ရိွပါသည္။ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပး သည့္အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားသည္ အေဆာ
က္အဦေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္း ေရးႏွင့္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားကုိ 
သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံျခားတုိက္ရုိက္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွ သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ႏုိင္ငံျခားသားပုိင္ 
အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားအ တြက္ လူ႕အရင္းအျမစ္စီ
မံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာဤလုပ္ငန္း၀င္သင္တန္း မ်ားတြင္ 
လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္သမားဥပေဒဆိုင္ရာ အပုိင္းမ်ားးပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈတုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္ေပးအပ္မႈေအာက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ နည္းပညာဆုိင္ရာပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ျဖစ္တည္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာေလ့က်င့္သ
င္ ၾကားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ‘’အစားထုိး’’ သင္ၾကားပုိ႔ခ်သူမ်ားအေနျဖင့္ တိုက္ရုိက္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ဥပမာ၊ SMART 

Myanmar စီမံကိန္းသည္ SMART စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္လက္ေတြ႕သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ 
ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ျပီး၊ ILO-GIP စီမံကိန္းသည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာလက္ေတြ႕
သင္ ၾကားျခင္း (MIR-Lab) ကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းပုိ႔ခ်မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္   

သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးသူမ်ား၏ လက္ရိွေစ်းကြက္သုိ႔ေရာက္ရိွသင္ၾကားပုိ႔ခ်ႏုိင္မႈအေနအထားသည္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရိွေနပါ 
သည္။ စီးပြားေရးအရသင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးသူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းအ



10 ျ မနမ္ာႏ ိငုင္တံ ြင ္ လပုင္နး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရးဆ ုငိရ္ာေလက့်င ့သ္င ၾ္ ကားမ ႈအတ ြက ္ ေရရညွတ္ညတ္ ံခ့ ုငိ ျ္ မသဲည ့္ ေစ်းက ြကတ္စခ္ ျု ဖစတ္ညေ္ရးဆသီ ို ႔

တင္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ုပ္

မ်ားစုသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ေနရာမ်ားစြာတြင္ လႊမ္းမုိးေနရာယူထားလ်က္ရိွပါသည္။ ျပည္သူပုိင္က႑ေအဂ်င္စီ
မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအႏံွ႕အ ျပားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔တည္ရိွေနေသာ္လည္း၊ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ 
စြမ္းေဆာင္ရည္အေနအထားသည္ ဘတ္ဂ်တ္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းအေရအတြက္ အကန္႔အသတ္ရိွမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ေလ်ာ့နည္းေနပါသည္။ စီးပြားေရးအရ သင္တန္းပုိ႔ခ် ေပးသူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကုိအသုံးျပဳမည့္သူ မ်ားအပုိင္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး၊ ေလ့က်
င့္သင္ၾကားမႈတုိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ 
ကုန္အတယ္ေတာ္မ်ား၏ အေလးထားအာရုံစုိက္သည့္ တုိက္ရုိက္အက်ိဳးရလဒ္အေနျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းက႑တြင္ 
ျပည္ပပုိ႔ကုန္ဦးစားေပးသည့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံမ်ားအတြက္သာ အေလးထားဦးစာေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါသည္။ 
တုိက္ရုိက္ႏိႈင္းယွဥ္မႈအားျဖင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြက္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်လ်က္ရိွေသာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ 
မ်ားသည္ သင္တန္းပုိ႔ခ်သည့္၀န္ေဆာင္မႈခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ အေနအထားတြင္ရိွပါသည္။ 

လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလ်က္ရိွေသာ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအ 
ျပားသည္ မိမိ္တုိ႔၏အဖြဲ႕အစည္းတြင္းရိွ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရိွေသာ ၀န္ထမ္းအေရအတြက္ျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ရလ်က္ရိွေန ျပီး၊ မၾကာခဏဆုိသလုိပင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာအခ်ိန္ပုိင္းေလ့က်င့္သင္ၾ
ကားေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳး ေထာင္ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရိွယင္း၀န္ထမ္းမ်ားကုိအေပၚ၌သာ 
အမီွျပဳေနရပါသည္။ အျခားလုပ္ေဆာင္ေလ့ရိွ သည့္ အေလ့အက်င့္တစ္ခုမွာ အလုပ္မွ အနားယူသြားျပီျဖစ္ေသာ 
တရားသူၾကီးမ်ား၊ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနမွ အျငိမ္းစား အရရိွမ်ား၊ အလုပ္သမားေရးရာလုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ
အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ညိွႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕၀င္ ေဟာင္းမ်ားကုိ ေလ့လာသင္ယူမႈဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားနွင့္
နည္းပညာမ်ားအသုံးျပဳျခင္းနွင့္ပတ္သက္ျပီး ေလ်ာ္ကန္သည့္ေလ့ က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားမရိွဘဲ အရင္းအျမစ္ပုဂိၢဳလ္မ်ား
အေနျဖင့္ေရာ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ပါ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အေတြ႕အၾကံဳအကန္႔အသ
တ္ျဖင့္သာရိွသည့္ အခ်ိန္ပုိင္းေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည့္သူမ်ားအေပၚ ၾကီးၾကီး မားမား မီွခုိအားထားေနရျခင္းသည္ 
အေရေသြးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စုိးရိမ္စရာမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။

၀န္ေဆာင္မႈျခားနားမႈအဆင့္သည္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရိွေနျခင္းမွာ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားျဖင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံ ေရးဟူေသာ ေ၀ါဟာရႏွင့္ပတ္သက္ျပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံထားသည့္ အဓိ
ပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မရိွေသးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း ခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ သင္ရုိးညႊန္တန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
အေျခခံအုတ္ျမစ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သေဘာတူညီမႈမရိွေသးေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုေတသနျပဳခ်က္၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနျဖင့္ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးသည့္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းက မွ် လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္
သက္ျပီး အထူးျပဳကၽြမ္းက်င္ျခင္းမရိွဘဲ၊ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပား - အထူးသျဖင့္ အစုိးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေရာ 
အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးႏွင့္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဆက္စပ္ေန 
သည့္နယ္ပယ္မ်ားျဖစ္ေသာ လူ႕အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး၊ ဥပေဒ 
ေၾကာင္းဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္သည့္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း 
အတြင္းရိွ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်ိန္ပုိင္းသင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ 
မီွခိုအား ထားေနရလ်က္ရိွပါသည္။

ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈတုိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ သင္တန္းပုိ႔ခ်မႈ 
လုပ္ငန္းေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားရရိွမႈအေပၚမူတည္လ်က္၊ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးအရ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးသူမ်ားသာမက၊ 
အစုိးရ မဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားသည္လည္း လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစ
ဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္ျပီး သင္ၾကားပုိ႔ခ်ရာတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကုိ မီွခုိအားထားရလ်က္ရိွပါသည္။ 
ျပည္တြင္းရိွကၽြမ္း က်င္ပညာရွင္မ်ားကုိမူ သုံးပြင့္ဆိုင္မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအနက္ တစ္ဖက္ဖက္ကုိ မ်က္ႏွာလုိက္သည္ဟု 



11လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆုိင္ရာအသင္းအဖြဲ႕တစ္ရပ္အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား

တင္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ုပ္

စဥ္းစားသုံးသပ္ၾက ပါသည္ (သို႔) ၎တို႔၏ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈနည္းပါးၾကပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
၎တုိ႔သည္ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ သည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္းတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ပညာရပ္ကုိ 
သင္ယူေလ့လာႏုိင္သည့္အခြင့္အ လမ္းမရိွခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 

ယုံၾကည္ႏုိင္ေလာက္သည့္ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳမႈရရိွထားလ်က္၊ ေထာက္ခံအတည္ျပဳမႈရရိွထားသည့္အေန 
အထားမ်ိဳးတြင္ (ဥပေဒဆိုင္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား) လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္၊ ေရြးခ်ယ္ထား 
သည့္ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္းမ်ားမွအပ၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ 
ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈနွင့္ပတ္သက္ျပီး ျပညတြင္းေစ်းကြက္တြင္ သင္တန္းပုိ႔ခ်သည့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏စံခ်ိ
န္စံညႊန္း မ်ားကုိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင့္သတ္မွတ္ရန္ ေသခ်ာျပီးအရည္ေသြးျပည့္မီသည့္မူေဘာင္ခ်မွတ္ထားျခင္းမ
ရိွေပ။ လုပ္ငန္း ခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားမရိွျခင္း၊ အထူးသျဖင့္၊ 
အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုိမႈ၊ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး (သုိ႔) လုပ္ခေၾကးေငြႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈဆုိ
င္ရာနည္းစနစ္မ်ားတို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈအရည္ေသြးအတြက္ စံအမွတ္ တစ္ခုကုိသတ္မွတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေခါင္းေဆာင္တစ္
ဦးမရိွျခင္းသည္ ေစ်းကြက္၀င္ေရာက္ ရန္အတြက္ အတားအဆီးမ်ားကုိ နိမ့္ဆင္းေစလ်က္၊ သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္
ကုန္က်မႈေစ်းႏႈန္းယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားကုိလံႈ႕ ေဆာ္ေပးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈလိုအပ္ေ
နသူမ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈကုိယုတ္ေလ်ာ့ ေစျပီး၊ ေစ်းကြက္ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေငြေၾကးဆိုင္ရာႏွင့္ နည္းပညာ
ဆိုင္ရာေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲေရးတုို႔ႏွင့္ပတ္ သက္သည့္ အတားအဆီးမ်ားကုိ ပုိမိုျမင့္မားေစပါသည္။ 

အခန္း (၃) - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း
တြင္ လုပ္ငန္ခြင္ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾ
ကား မႈအတြက္ အလားအလာေကာင္းသည့္ေရရွည္
တည္တ့ံခိုင္ျမဲေသာ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာယႏၱရားမ်ား 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ အနာဂတ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ပ့ံပုိးရာတြင္ ေနာက္ထပ္ဆန္း စစ္
မႈမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အလားအလာ ေကာင္းသည့္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲေသာ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ 
ရာယႏၱရားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အနာဂတ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားႏွစ္ရပ္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ပထမျဖစ္ႏုိင္ေျခသည္ 
ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္ တတိယ က႑အတြက္ အားေကာင္းသည့္အခန္းက႑တစ္ခုကုိ လက္ခံထားပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္၊ ဒုတိယ ေစျဖစ္ႏုိင္ေျခသည္ အစုိးရ၏ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ၾကီးၾကီးမားမား မိွီခုိအားထားပါသည္။ 
ျဖစ္ႏုိင္ေျခႏွစ္ရပ္စလုံးကုိ အခန္း (၁) တြင္ အႏွစ္ခ်ုပ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲေသာ ေလ့က်င့္သင္
ၾကားမႈဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႕တစ္ရပ္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈပမာဏမ်ားႏွင့္အတူ ဒီဇုိင္းပုံေဖာ္ထားျပီး၊ အခန္း (၂) 
တြင္ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားသည့္ ေစ်းကြက္ဆိုင္ ရာသုေတသနရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအေပၚတြင္တည္ေဆာက္ထား
ပါသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခႏွစ္ရပ္လုံးကုိ ေဒသၾကီးႏွင့္ကမၻာ တစ္၀ွမ္းရိွအျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 
သက္ေသထူထားျပီးျဖစ္သည့္ ပုံစံမ်ားအားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ထား ပါသည္။ 
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က



12 ျ မနမ္ာႏ ိငုင္တံ ြင ္ လပုင္နး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရးဆ ုငိရ္ာေလက့်င ့သ္င ၾ္ ကားမ ႈအတ ြက ္ ေရရညွတ္ညတ္ ံခ့ ုငိ ျ္ မသဲည ့္ ေစ်းက ြကတ္စခ္ ျု ဖစတ္ညေ္ရးဆသီ ို ႔

တင္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ုပ္

အနာဂတ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခ (၁) - လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည့္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္အဖြဲ႕အစည္း

ပထမျဖစ္ႏုိင္ေျခသည္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သင္ၾကားပုိ႔ 
ခ်မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈကြန္ယက္သေဘာတရားမွ 
ထြက္ ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခ်ိတ္ဆက္မႈကြန္ယက္ကုိ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ အတည္တ 
က်ဖြဲ႕စည္း သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္း၏လုပ္ပုိင္ခြင့္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္
သည့္ အသိအျမင္မ်ားျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ လူမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရတို႔အဖုိ႔ လက္ခံႏုိင္ေလာက္ေသာ 
အရည္အ ေသြးရိွသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆ္ိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကုိ ရရိွႏုိင္ေစေရးအတြက္ 
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ပ့ံပုိး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးဆုိင္ရာ ရႈေထာင့္

အဖြဲ႕အစည္းကုိ အခ်ိန္ျပည့္အေထြေထြ၀န္ထမ္းတစ္ဦးပါ၀င္လ်က္၊ အခ်ိန္ျပည့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲဲ႕အစည္း၏၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ILO-

GIP စီမံကိန္း၏ပ့ံပုိးမႈျဖင့္ ၁၂ လတာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ကာ၊ ၂ ႏွစ္ေျမာက္အခ်ိန္မွစတင္ျပီး လူမႈမိတ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ပါ၀င္သည့္အေနျဖင့္မွတ္ယူျပီး၊ လုပ္ငန္းခြင္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားကုိ 
သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေနေသာ ဆက္စပ္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားက ဘက္မလုိက္သူအျဖစ္လက္ခံသည့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက 
ဆက္လက္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အဖြဲ႕အစည္းကုိ အၾကံေပးေကာင္စီက ထိန္းခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အၾကံေပးေကာင္စီတြင္ လူမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အစ
ည္းမ်ားႏွင့္အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ သုံးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္သည့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အ 
စည္းမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္စီ၏သေဘာပတိကုိ MoLIP က ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ခုိင္မာေသာလုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးကုိတိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈတုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (အုိင္အယ္(လ္)အုိ၊ ဂ်ပန္သံရုံး၊ ဆီြဒင္သုံရုံးႏွင့္ ျဗိတိန္သံရုံးတို႔ကဲ့သို႔ေသာ) 
အား လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္တစ္ရပ္ေပးလ်က္၊ မဲေပးပုိင္ခြင့္မေပးဘဲ၊ ေကာင္စီတြင္ပါ၀င္တက္ေရာက္ရန္ေရးအတြက္ 
ဖိတ္ၾကားရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ပါသည္။

နည္းပညာဆုိင္ရာ ရႈေထာင့္

အဖြဲ႕အစည္းက တ္ုိက္ရုိက္ဦးတည္ခ်က္ထားရိွသည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားမွာ ယင္း၏အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ျပီး၊ 
အတိအက်ဆိုရေသာ္ ျပည္သူပုိင္က႑ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ တတိယက႑တို႔မွ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ 
သင္ၾကား ပုိ႔ခ်သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႕၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းအားျဖင့္ 
ရည္ရြယ္ထားေသာ (သို႔) အဆုံးစြန္အက်ိဳးေက်းဇူးရရိွခံစားရမည့္သူမ်ားမွာ ကနဦးအားျဖင့္ အခန္း (၂) တြင္ 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားျပီးျဖစ္ေသာ၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း က႑တြင္ လုပ္ငန္ခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကား
မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေစ်းကြက္တြင္ရိွေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကုိအသုံးျပဳမည့္သူမ်ား အပုိင္း (၈) ပုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္၊ ေနာက္ဆုံးတြင္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ အ ျခားေသာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားမွ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာပါ၀င္သက္ဆိုင္သူ
မ်ားလည္း ရရိွခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။



13လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆုိင္ရာအသင္းအဖြဲ႕တစ္ရပ္အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား

တင္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ုပ္

အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ယင္း၏အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေအာက္ပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည္ျဖစ္ပါသ
ည္။

 ေထာက္ခံအားေပးမႈ - အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ စနစ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 
အသိပညာ ေပးျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ ဤအစီအစဥ္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕တြင္ 
အဖြဲ႕အစည္း၏ အဖြဲ႕၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈ - အဖြဲ႕အစည္းသည္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္သုေတသနျပဳ 
လုပ္ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းဒီဇုိင္းပုံစံႏွင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ ပူးတြဲသင္တန္းပုိ႔ခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းမ်ားအပါအ၀င္၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာေ
လ့က်င့္ သင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ အေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ 
အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းရရိွေစရန္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 သင္တန္းပုိ႔ခ်သူမ်ား၏ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ - အဖြဲ႕အစည္းသည္ ကမၻတစ္၀ွမ္းႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ 
သင္တန္း ပုိ႔ခ်သူမ်ားက ၾကီးမွဴးျပဳလုပ္သည့္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားသုိ႔ အဖြဲ႕၀င္မ်ားတက္ေရာက္ႏုိင္ 
ခြင့္ရရိွေစရန္အတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့့ေပးမႈ - အဖြဲ႕အစည္းသည္ အဖြဲ႕၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိယ္စား 
လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ ဆံေရးဆိုင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကုိ နာမည္ခံမည္ျဖစ္ျပီး၊ ဦးတည္ရည္ရြယ္ထားသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္း၀င္မဟုတ္ ေသာသူမ်ားထံသုိ႔သြားေရာက္စည္းရုံးေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ယင္းေလ့က်င့္သင္ၾ
ကားမႈအသီးအပြင့္မ်ားကုိ အဆုံးစြန္ တိုင္ရရိွခံစားရေစရန္ တုိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

 

အဖြဲ႕အစည္း၏အျခားေသာအဓိကတာ၀န္တစ္ခုမွာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသည့္သင္တန္းမ်ားအား အ 
ရည္ေသြးေကာင္းမြန္သည့္ သင္တန္းမ်ားေသခ်ာေစရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအျခင္းအရာျပည့္စုံျပီးေျမာက္ေစရန္အတြက္ 
အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာအဓိကစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး၊ သင္ 
တန္းပုိ႔ခ်သူမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိလက္ခံရန္ 
အဖြဲ႕၀င္မ်ားကဆုိင္းင့ံေနပါက၊ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္မ်ားကုိ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ 
အဖြဲ႕၀င္မ်ား ကုိယ္စား ေလးစားလုိက္နာမႈဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္၊ 
အဖြဲ႕အစည္းအ ေနျဖင့္ အဖြဲဲ႕၀င္မ်ားက အဖြဲ႕အစည္း၀င္မဟုတ္ေသာသူမ်ားထံ သြားေရာက္သင္ၾကားပုိ႔ခ်သည့္ 
သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အစီရင္ခံတင္ျပရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္စနစ္တစ္ခုကုိခ်မွ
တ္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ပါ သည္။ အပ္စပ္မႈရိွမည့္အေနအထားမ်ိဳးတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈတုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစ
ရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ မိတ္ ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပ့ံပုိးမႈျဖင့္ သင္တန္းပုိ႔ခ်မႈ၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအေပၚျပ
န္လည္သုံးသပ္ျခင္းကုိ ျပင္ပပုဂိၢဳလ္မ်ား အား တာ၀န္ေပးအပ္၍လည္း ေဆာင္ရြက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္

ပထမ ခန္႔မွန္းမႈမ်ားအေပၚအေျခခံလ်က္၊ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ယင္းအားဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈအတြက္ အေမရိ 
ကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀ လုိအပ္မည္ျဖစ္ကာ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး၊ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပး 
မည့္သူမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာကုန္က်စရိတ္ျဖတ္ေတာက္ျပီးေနာက္တြင္ ပထမႏွစ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၆၅၀၀၀ လုိအပ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ဒုတိယႏွစ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၀၀၀၀ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကုန္က်စရိတ္မ်ား 



14 ျ မနမ္ာႏ ိငုင္တံ ြင ္ လပုင္နး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရးဆ ုငိရ္ာေလက့်င ့သ္င ၾ္ ကားမ ႈအတ ြက ္ ေရရညွတ္ညတ္ ံခ့ ုငိ ျ္ မသဲည ့္ ေစ်းက ြကတ္စခ္ ျု ဖစတ္ညေ္ရးဆသီ ို ႔

တင္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ုပ္

အတြက္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားထံမွရရိွမည့္ အဖြဲ႕၀င္မွတ္ပုံတင္ေၾကး၊ အုုိင္အယ္(လ္)အုိ၏ပ့ံပုိးမႈ၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈတုိးတက္ျဖစ္ 
ထြန္းေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသည့္မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ၎တို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ထည့္၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ 
သင္တန္း ၀န္ေဆာင္ခမ်ားအားျဖင့္ ကာမိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္၊ ရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ထူေထာင္ျပီး၊ ယင္းရန္ပုံေငြကုိ 
ဘဏ္တြင္စာရင္း ေသအပ္ႏံွလ်က္၊ ရရိွေသာဘဏ္တုိးေငြျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္း၏လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ ပါသည္။

အနာဂတ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခ (၂) - လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္း

ဒုတိယျဖစ္ႏုိင္ေျခသည္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး 
ဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ဗဟိုဌာနတစ္ခုအေနျဖင့္ သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္းမွ 
ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းကုိ MoLIP ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္လ်က္၊ အစုိးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ 
တစ္စိတ္ တစ္ပုိင္းလြတ္ကင္းသည့္အဖြဲဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ မွတ္ပုံတင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္

အဖြဲ႕အစည္းကုိ MoLIP က သတ္မွတ္လ်ာထားျပီး၊ ဘုတ္အဖြဲ႕က အတည္ျပဳေပးသည့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးကုိ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးအတြက္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး 
တစ္ဦးႏွင့္ သင္တန္းပုိ႔ခ်မႈပုိင္းအတြက္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးတို႔က ပံ့ပုိးကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသ
ည္။ အုပ္ ခ်ဳပ္စီမံေရးပုိင္းဆိုင္ရာ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးသည္ အဖြဲ႕အစည္း၏၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျ
ပီး ရုံးတြင္းပုိင္းပ့ံ မႈမ်ားကုိ စီမံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ ကနဦးအေနျဖင့္ HR/ADMIN/FINANCE၊ အရည္အေသြေ
ကာင္းမြန္ေသခ်ာေရးက႑ႏွင့္ သတင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာနည္းပညာတုိ႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ တာ၀န္မ်ား 
အဆင္ေျပေခ်ာေမြေစရန္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၀န္ထမ္း (၃) ဦးအဖြဲ႕ႏွင့္ အကူ၀န္ထမ္း (၃) ဦးအဖြဲ႕တို႔ကုိ 
ဦးေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေရးဆိုင္ရာ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးသည္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်သူ (၄) ဦးႏွင့္ 
အကူ၀န္ထမ္း (၄) တို႔ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ေလ့လာသင္ယူမႈဆိုင္ရာဌာနကုိ စီမံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ 
၎တို႔ကုိ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးသင္ၾကားပုိ႔ခ်သူဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာေလ့က်င့္သင္
ၾကားမႈတို႔ကုိ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမည့္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲလ်က္ စီမံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အဖြဲ႕အစည္းကုိ အစုိးရအေဆာက္အဦ တစ္ခုတြင္ လက္ခံထားရိွမည္ျဖစ္ျပီး၊ ထိုသုိ႔လက္ခံထားရိွျခင္းအားျဖင့္ 
သင္ တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ သင္ၾကားေရးခန္း၊ တည္းခုိေဆာင္နွင့္ အစားေသာက္ဆုိင္ရာ 
အေထာက္အပ့ံပစၥည္းမ်ား အဆင္သင့္ရရိွႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္းအားလက္ခံထားရိွမည့္ေနရာႏွင့္္ပတ္သက္ျ
ပီး MoLIP ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး ျပီး ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အဖြဲ႕အစည္းကုိ အၾကံေပးေကာင္စီက ထိန္းခ်ဳပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အၾကံေပးေကာင္စီတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
သုံးပြင့္ဆိုင္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈဆိုင္ရာဖုိရမ္ (NTDF) အားျဖင့္ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ 
လူမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ သံုးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အျခားကုိယ္စား
လွယ္မ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါ သည္။ ေကာင္စီ၏သဘာပတိကို MoLIP က ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ခုိင္မာေသာ
လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးကုိျမွင့္တင္  ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္တစ္ရပ္ေပးလ်က္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈတုိး
တက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖိတ္ၾကားရန္လည္း 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ပါသည္။  



15လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆုိင္ရာအသင္းအဖြဲ႕တစ္ရပ္အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား

တင္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ုပ္

နည္းပညာဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္

အဖြဲ႕အစည္းကဦးတည္ရည္ရြယ္သည့္ အစုအဖြဲ႕ (၂) ခုရိွပါသည္။ အတိအက်ဆိုရေသာ္ (၁) သင္ၾကားပုိ႔ခ်သူဖြံ႕ 
ျဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိၾကိဳးပမ္းေ
ဆာင္ရြက္လ်က္ရိွ သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အျခားေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသူမ်ားႏွင့္ (၂) 
လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာအ ေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားကုိ 
ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (သုိ႔) လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

အဖြဲ႕အစည္း၏ ပထမဦးတည္ရည္ရြယ္သည့္အစုအဖြဲ႕အျပင္ ေအာက္ပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသြားမည္ျဖစ္ 
ပါသည္။

 ေထာက္ခံအားေပးမႈ - အဖြဲဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ 
ျမန္မာ အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာစံနစ္တစ္ရပ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သ
က္သည့္ စီ စဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ျခင္းတို႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 သင္ၾကားပုိ႔ခ်သူဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး - အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းရိွေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈျပဳလုပ္သည့္ 
အသင္း အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အံ၀င္ဂြင္က်ျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ သင္ၾကားပုိ႔ခ်သူမ်ားအတြက္ 
သင္ခန္းစာမ်ားကုိ လည္းေရးဆြဲလ်က္ ေစ်းကြက္သုိ႔ေရာက္ရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ဒုတိယဦးတည္ရည္ရြယ္သည့္အစုအဖြဲ႕အျပင္၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ 
ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီးသင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္း - ျပည္တြင္းမွ 
သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးသူမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါကသက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာမွ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ 
ဖက္ျပဳလ်က္၊ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အခရာက်ေသာ 
သင္တန္းပုိ႔ခ်မႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ေသာ သင္ခန္းစာအစုစုတို႔ကုိ ေရးဆြဲျပဳစုလ်က္၊ အခန္း (၂.၂) တြင္ သတ္မွတ္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ ဦးစားေပးအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေၾကာင္းအရာအေပၚအေလးထားအာရုံစုိုက္ 
လ်က္၊ အခန္း (၂.၁) တြင္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားရိွေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားကုိ အသုံးျပဳမည့္သူမ်ားစိတ္တိုင္း 
က်ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အဖြဲ႕အစည္း၏အေရးပါသည့္တာ၀န္တစ္ရပ္မွာ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း 
သည့္ လုပ္ငန္း၏စံအမွတ္ကုိ သတ္မွတ္ရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအရာျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္း 
အေနျဖင့္ ယင္း၏သင္ၾကားပုိ႔ခ်သူမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ႏွင့္ ဤက႑ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး 
ကမၻတစ္ ၀ွမ္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းလ်က္ ဤစြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္
မႈမ်ားကုိ အတူတ ကြးပူးတြဲသင္ၾကားပုိ႔ခ်ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္
သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ အျပင္၊ အဖြဲဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ယင္း၏ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အခရာက်သည့္ 
သင္ခန္းစာအစုစုတို႔ကုိ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါက၊ အသိအမွတ္ျပဳေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာမွအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္အတူ 
သိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရိွေစရန္ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔အားျဖင့္၊ ယင္း၏သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈဆိုင္
ရာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဤက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမႈရရိွမည္ျဖစ္ပါသ
ည္။



16 ျ မနမ္ာႏ ိငုင္တံ ြင ္ လပုင္နး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရးဆ ုငိရ္ာေလက့်င ့သ္င ၾ္ ကားမ ႈအတ ြက ္ ေရရညွတ္ညတ္ ံခ့ ုငိ ျ္ မသဲည ့္ ေစ်းက ြကတ္စခ္ ျု ဖစတ္ညေ္ရးဆသီ ို ႔

တင္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ုပ္

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပင္စပ္လ်ဥ္း၍၊ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္မည့္သူမ်ားေရြးခ်ယ္ျ
ခင္း၊ သင္ တန္းမတုိင္မီ လုိအပ္မႈမ်ားအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ သင္တန္းျပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ အသိပညာအသစ္
ရရိွမႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းျပီးဆုံးျပီးေနာက္တြင္ ရရိွသည့္အသိပညာအသစ္မ်ားကုိက်င့္သုံးမႈႏႈန္းအား 
စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းမ်ားအပါအ၀င္၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈအခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းတြင္းအရည္အေ
သြးထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တစ္ ရပ္ကုိ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းတြင္းအရည္အေသြးေသခ်ာေ
ကာင္းမြန္ေရးေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ျပန္လ
ည္သုံးသပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားမွရရိွ လာသည့္ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကုိ အဖြဲ႕အစည္းျပင္ပတြင္သင္ၾကားပုိ႔
ခ်မႈႏွင့္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈအားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္သက္ ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာတြင္ 
မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္

အဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္မႈကုန္က်စရိတ္မွာ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀၀၀ ခန္႔မွန္း 
ထားပါသည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မွာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ ပထမ ၂ႏွစ္တာကာလအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၀၀၀ ကုန္က်မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
အဖြဲ႕ အစည္းအေနျဖင့္ ယင္း၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုကာမိေစရန္အတြက္ အုိင္အယ္(လ္)
အုိထံမွ သတ္မွတ္ ထားသည့္ထည့္၀င္ေငြ၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈတုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစ ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ထည့္၀င္ေငြ၊ ယင္းမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ၎တုိ႔ဆႏၵ
အေလ်ာက္ထည့္၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ မႈမ်ားမွရရိွမည့္အခေၾကးေငြမ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
အနာဂတ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခ (၁) တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ အတိုင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ေဆာင္ရြ
က္ေပးသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကတိျပဳထားခ်က္ မ်ားမွရရိွေငြမ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုအေနျဖင့္ 
ရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ကုိထူေထာင္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ျပီး၊ ယင္းရန္ပုံေငြ ကုိ ဘဏ္တြင္စာရင္းေသေငြအပ္လ်က္၊ 
အတုိးေငြမွရရိွေသာ၀င္ေငြျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္း၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ လည္ ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။

အနာဂတ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခ (၂) ရပ္အား တန္ျပန္ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

ဒုတိယျဖစ္ႏုိင္ေျခသည္ ပထမျဖစ္ႏုိင္ေျခထက္ ျဖစ္ႏုိင္မႈအလားအလာ နည္းပါးသည့္အေနအထားတြင္ရိွေ
နၾကာင္း၊ အဓိကအားျဖင့္၊ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဘ႑ာေရးရႈေထာင့္အရ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲမႈနွင့္ဆုိင္သ
ည့္ စြန္႔စားရႈအႏၱရာယ္အေန အထားျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း အနာဂတ္ျဖစ္နုိင္ေျခ (၂) ရပ္အား 
တန္ျပန္ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္က ညႊန္းဆုိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ဤေတြ႕ရိွခ်က္သည္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ေရရွည္တည္
တ့ံခိုင္ျမဲမႈအလားအလာသည္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ ဆံေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲမႈအလား
အလာထက္ ပုိမုိျမင့္မားလ်က္ရိွေနသည္ဟူေသာ အျပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးဆီသုိ႔ ဦးမတည္သင့္ပါ။ စြန္႔စားရမႈအႏၱ
ရာယ္မ်ားေလ်ာ့နည္းေစေရးအတြက္ ေလ်ာ္ကန္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သာလွ်င္၊ အနာဂတ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခ 
(၂) ရပ္လုံးသည္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္အေနအထားတြင္ရိွ ပါသည္။ ဒုတိယျဖစ္ႏုိင္ေျခေအာင္ျမင္မႈရရိွႏုိင္ရန္အတြက္ 
အစိုးရအေနျဖင့္ ဦးေဆာင္မႈက႑ကုိတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္၊ ဘ႑ာ ေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ 
ကတိက၀တ္ျပဳမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။



17လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆုိင္ရာအသင္းအဖြဲ႕တစ္ရပ္အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား

တင္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ုပ္

ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အဆင့္မ်ား

ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အ စည္း 
(သို႔) ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုကုိ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္း 
ခြင္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိုးတက္မႈအရိွန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အ 
တြက္ ႏုိင္ငံေရးအရ ျပင္းျပေသာစိတ္ဆႏၵ ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကတိက၀တ္ရိွမရိွကုိ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 
ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္၊ ထုိကဲ့သို႔ေသာဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အသင္းအဖြဲ႕တည္ေဆာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္
သက္ျပီး ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ (သို႔) ေစ်းကြက္အင္အားစုမ်ားအေပၚမီွခုိအားထားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေ
ဆာင္ရန္အတြက္ စဥ္းစားသုံသပ္လ်က္ ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ပါသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ (၁) (သို႔) (၂) ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ပါက၊ ေနာက္ထပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အဆင့္မွာ အနာဂတ္တြင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္မည့္အဖြဲ႕အစည္း
အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ စီမံခ်က္၊ အစီအစဥ္မူၾကမ္းႏွင့္ဘတ္ဂ်တ္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တာ၀န္ေပးအပ္ရန္ႏွင့္ 
အစကနဦးကပင္ ပုိင္ဆုိင္မႈကုိသတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္း၏အနာဂတ္ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး၊ စတင္လုပ္ ေဆာင္ရန္တို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္၊ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းပုံစံကုိ
ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာင္ဖို႔ျဖစ္ေစကာမူ၊ ယင္းသုိ႔ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ဖို႔အတြက္ လုိအပ္ေသာ သတ္မွတ္ထားသည့္ထည့္ 
ထည့္၀င္ေငြမ်ားကုိ တာ၀န္ယူအာမခံရန္အတြက္ အစုိးရႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈတုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ကတိက၀တ္ျပဳမႈမ်ားရရိွ ေအာင္ ႏိႈက္ထုတ္ယူဖုိ႔လိုအပ္ပါသည္။ 
ဤအေျခအေနမ်ားကုိ ကုစားေျဖရွင္းမွသာလွ်င္ အဖြဲ႕အစည္းအသစ္တစ္ခုကုိ ျပကၡဒိန္ႏွစ္တစ္ခုအတြင္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းတ
ည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  



18 ျ မနမ္ာႏ ိငုင္တံ ြင ္ လပုင္နး္ခ ြငဆ္ကဆ္ေံရးဆ ုငိရ္ာေလက့်င ့သ္င ၾ္ ကားမ ႈအတ ြက ္ ေရရညွတ္ညတ္ ံခ့ ုငိ ျ္ မသဲည ့္ ေစ်းက ြကတ္စခ္ ျု ဖစတ္ညေ္ရးဆသီ ို ႔

တင္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ုပ္

Notes
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