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မိတ္ဆက္
ဤစာအုပ္သည္ ကေလးလုပ္သားတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အလုပ္႐ွင္မ်ားတက္ေရာက္မည့္ ILO ၏ သင္တန္းသင္႐ိုး 
အတြက္ လမ္းညႊန္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ သင္႐ိုးကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ သင္တန္း 
ဦးေဆာင္ပံ့ပိုးသူမ်ား (facilitators) အတြက္ အကူအညီျဖစ္ေစမည့္ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္ခ်က္၊ အေထာက္အပံံ့ 
မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားပါဝင္သည္။ ဤစာတမ္းသည္ သင္႐ိုးအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္
တြဲျဖည့္စြက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လႊမ္းၿခံဳပါဝင္ၿပီး ကိစၥရပ္တစ္ခုတုိင္း အတြက္ အသံုးဝင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္၊ 
အႀကံေပးခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲအခန္းႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ 
သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ သင္တန္းအစီအစဥ္အၾကမ္း၊ မရင္းႏွီးေအးစက္မႈမ်ားကိုၿဖိဳခြဲျခင္း၊ တက္ႂကြ 
လႈပ္႐ွားကစားနည္းမ်ား၊ Power Point ဆလိုက္မ်ား၊ သင္႐ိုးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳစာမ်ားအပါအဝင္ 
ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ သင္တန္းနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးထားပါသည္။ ဤစာတမ္းကို ILO ၏ နည္းဗ်ဴဟာက် 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွအစ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ား 
အေသးစိတ္အထိပါဝင္ေသာ၊ ဤသင္႐ိုးရွိ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုစီတုိင္းကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ 
အေထာက္အကူျပဳ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႂကြယ္ဝစြာ ပါဝင္သည့္ ကေလးလုပ္သားကို သိရွိနားလည္ျခင္း 
ဟူသည့္ ရင္းျမစ္ စာတမ္းႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲ၍ ျပန္လွန္သံုးသပ္သင့္ပါသည္။

သင္႐ုိးအတြက္ျပင္ဆင္ျခင္း
ဤသင္႐ိုးသည္ ကေလးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့အဆင့္၊ အာရွေဒသတြင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 
အလုပ္႐ွင္မ်ားကို ႏုိးၾကားအသိျမႇင့္တင္မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အဓိကက်ေသာ အဆင့္တခုအျဖစ္ စီစဥ္ေရးဆြဲထား 
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ကေလးလုပ္သားမ်ားဆန္႔က်င္ တုိက္ဖ်က္ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ က႑မွပါဝင္ေသာ 
အလုပ္႐ွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေရးပါပံုကို ထင္႐ွားစြာေဖာ္ျပလိုျခင္းႏွင့္ လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္မ်ားထြက္ေပၚလာေစရန္လည္း ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ထိုရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွစ္ရပ္လံုးကို သင္႐ိုးျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွစ္ခုလံုးတြင္ စြဲမွတ္ထားသင့္ပါသည္။

နည္းဗ်ဴဟာက် အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း : သင္႐ိုးကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အျမင္႐ႈေထာင့္ျဖင့္ 
ၾကည့္ျခင္း
သင္တန္းမစတင္မွီ ေအာင္ျမင္မႈကိုေသခ်ာစြာ ရ႐ွိေစရန္အတြက္ သင့္အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းဗ်ဴဟာ 
က်ေသာ၊ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာအဆင့္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႕ ပါဝင္သည္။

သုေတသန : ကိစၥရပ္မ်ားစြာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္အေနအထားမ်ားႏွင့္ အလားအလာမ်ားကို ပိုမိုသိရွိနားလည္ 
ေစရန္အတြက္ သင္တန္းဦးေဆာင္ပံ့ပုိးသူမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ သုေတသနကို (လက္႐ွိစာ႐ြက္ 
စာတမ္းမ်ားကို စုစည္းေလ့လာျခင္း သို႔မဟုတ္ ျမန္ဆန္ေသာေလ့လာဆန္းစစ္မႈတစ္ခုျပဳလုပ္ျခင္း) ျပဳလုပ္ပါက 
အက်ိဳးရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား(ႏွင့္ အျခားအက်ိဳးသက္
ဆိုင္ပတ္သက္သူမ်ား) ပိုမိုထိေရာက္စြာခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ေစျခင္း၊ အေထြေထြသိျမင္ရင္းႏွီးမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ 
ဆင္ျခင္သိျမင္ျခင္းမ်ား၊ သင္႐ုိးအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ တရားဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ အေန 
အထားမ်ားကို ပိုမိုနားလည္ေအာင္အားထုတ္ျခင္း စသည္တုိ႔ကို သင္တန္းကာလအတြင္းတြင္ ေဆြးေႏြးသြားႏုိင္မည္ 
ျဖစ္သည္။
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လက္တေလာၿပီးစီးခ့ဲသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္းကဲ့သုိ႔ေသာ နက္နဲစြာ 
သုေတသနျပဳျခင္းမ်ားသည္ မူဝါဒေရးရာ အျပန္အလွန္ေျပာဆုိေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာက် အစီအစဥ္ 
ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးသည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
သုေတသနသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အတိုင္း 
အတာျဖင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္သည့္ ILO ၏ ကေလးလုပ္သားခန္႔မွန္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သုေတသနမ်ား ကဲ့သို႔ 
ေသာ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပန္လွန္သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္လည္း ျပည့္စံုၿပီးေျမာက္ႏုိင္ပါသည္။

အက်ိဳးသက္ဆိုင္ပတ္သတ္သူမ်ားကုိ ေျမပုံျဖင့္ေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ ကမ္းလင့္ေထာက္ကူျခင္း သင္တန္းတြင္ပါဝင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
အသိေပးေၾကျငာရန္အတြက္ အဓိကက်ေသာ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးျခင္းစီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ခြဲျခား သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ အက်ိဳးသတ္ဆုိင္သူမ်ားကို ပဏာမ ေျမပံုေရးဆြဲသတ္မွတ္ျခင္းမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။ ယင္းတြင္ 
CSO မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ျခင္း၊ သင္တန္းတြင္ အဓိကဦးေဆာင္ပံ့ပိုးသူ သို႔မဟုတ္ ဧည့္သည္ပညာ႐ွင္အေနျဖင့္ 
ပါဝင္ေစလိုသည့္ သုေတသနပညာ႐ွင္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္ႏုိင္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ေသာ အျပန္အလွန္ေျပာဆုိ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ အေကာင္းဆုံးဦးေဆာင္သြားႏိုင္မည့္သူ၊ ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ေဒသတြင္း၊ ရပ္႐ြာ 
အေျချပဳႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးအေျခခံေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအစရိွသည့္ ေဒသေက်ာ္လြန္၍ ကမ္းလင့္ေထာက္ကူမႈ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုလည္း စဥ္းစားသံုးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ေသာ ေထာက္ကူမႈမ်ား၏ အဓိကပန္းတုိင္မွာ 
ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖည့္စြက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ား အၾကားတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားေစမည့္ အဓိကလုပ္ေဆာင္မည့္ ျပည္သူလူထုအၾကား သင္႐ိုးအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ နားလည္သြားေစလိုျခင္းႏွင့္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစလိုျခင္းျဖစ္သည္။

သင္႐ိုးတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ား
သင္႐ိုး၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

ဤသင္႐ိုးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကမၻာတဝွမ္းလံုး႐ွိ အလုပ္႐ွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကေလးလုပ္သားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ သိျမင္ ရင္းႏွီးမႈရိွေစရန္ အတြက္ ပံုစံထုတ္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ ယင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို လိပ္မူေျဖရွင္းရန္ ဆႏၵမ်ား တုိးပြားလာေစရန္အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ 
သင္႐ိုးတြင္ ထုိနည္းတူ -

 X လက္႐ွိ ILO ၏ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ရန္အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အစပ်ိဳး 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားပါဝင္သည္

 X ကေလးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သမား႐ိုးက် သို႔မဟုတ္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ ေတြ႕ဆံုျခင္း 
မ်ားတြင္ CSO မ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္တခုအေနျဖင့္လည္း ထမ္းေဆာင္ ပါသည္

 X ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရး ဆန္႔က်င္လႈပ္႐ွားရာ၌ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားကိုလည္း ပါဝင္လာေစရန္ တုိက္တြန္း အားေပးမႈ ျပဳသည္

 X ကေလးလုပ္သားကိစၥရပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာလိပ္မူ ေျဖ႐ွင္းရာတြင္ CSO မ်ား၏ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္မႈသည္ အမ်ိဳး 
မ်ိဳးေသာ အက်ိဳးသက္ဆုိင္ ပတ္သက္သူမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈကို မည္သို႔အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္ကိုလည္း 
ျပသပါသည္

သင္တန္းကို အဓိကပါဝင္တက္ေရာက္က်မည့္သူမ်ား

ဤသင္႐ိုး၏ ကြင္းဆင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ တစိတ္တပိုင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကေလးလုပ္သား 
ပေပ်ာက္ရန္အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ လိုက္လံျဖည့္စြက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို မရွိမျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္ အဓိက 
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ဇာတ္ေဆာင္မ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သင္တန္း၏ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ခုိင္မာေတာင့္တင္းေသာ ဥပေဒ 
ေရးရာႏွင့္ မူဝါဒ သတ္မွတ္ခ်က္မူေဘာင္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ ေရ႐ွည္ရည္မွန္းခ်က္မွာ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ 
ဤသင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ရန္ သင္ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျခင္းစီ၊ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ႒ာနမ်ားအေပၚတြင္ 
အဓိကမူတည္သည္။ ယင္းသည္ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ား သတ္မွတ္ေျမပံုဆြဲျခင္း၊ 
ရပ္႐ြာ ေက်ာ္လြန္၍ ကမ္းလင့္ကူညီျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ျခားနားၿပီး “စိတ္လိုလက္ရတာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္မည့္” 
သို႔မဟုတ္ သင္႐ိုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို သင့္ေလ်ာ္သလို အေထာက္အကူေပးမည့္ အဓိကက်ေသာ ျပည္သူ 
လူထုမ်ားအေပၚတြင္ အဓိကဦးတည္ပါသည္။

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားတြင္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈရွိသည့္ အဓိကက်ေသာ ပုဂိၢဳလ္ သို႔မဟုတ္ 
ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာအေပၚတြင္ စိတ္ပါဝင္စားမႈ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသည့္သူမ်ား၊ 
ဤသင္႐ိုးမွထြက္ေပၚလာမည့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ရလဒ္မ်ားကို ေ႐ွ႕ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည့္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမွ 
တာဝန္ရိွသူမ်ား အစရွိသူတုိ႔ကို သင့္အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ေ႐ြးခ်ယ္သင့္သည္။ သင္႐ုိးတြင္ အျခားပါဝင္ရမည့္သူမ်ားမွာ 
အလုပ္႐ွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာ႐ွိမ်ား 
အစရွိသည့္ အက်ိဳးသက္ဆုိင္ပတ္သက္သူကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္။

သင္႐ုိးဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာ

သင္႐ိုးတြင္ တရက္တာအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ အဓိကအခန္းေလးခန္းျဖင့္ ခြဲျခားထားသည္။ ၁) 
ကေလးလုပ္သားကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ သိရွိနားလည္ျခင္း၊ ၂) ကေလးလုပ္သားကို ကမၻာအဆင့္၊ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ခန္႔မွန္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း၊ ၃) ကေလးလုပ္သားျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္း 
ရင္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ား၊ ၄) ကေလးလုပ္သား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ အခန္းတခန္းစီတိုင္းတြင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တင္ဆက္ျပသမႈမ်ားပါဝင္ၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္သူ 
မ်ားမွ ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း၊ သင္တန္းသားမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားတြင္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ပါဝင္သည္။

သင္႐ိုးတြင္ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ တင္ဆက္ျပသမႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာစံုညီ သို႔မဟုတ္ 
အုပ္စုငယ္မ်ားခြဲ၍ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းမ်ား ေပါင္းစပ္ျခင္းအေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ၎သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ အျမင္႐ႈေထာင့္အားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳပါဝင္ၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ 
သက္ဆုိင္ရာ အသိုက္အဝန္းတြင္ ကေလးလုပ္သားကိစၥရပ္မ်ားကို လိပ္မူေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည့္ 
အသိပညာမ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး ဗ်ဴဟာက်ေသာ၊ လက္ေတြ႕က်ေသာ၊ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္
မႈကိုအသားေပးေသာ အခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအပါအဝင္ သင္႐ိုးဆုိင္ရာပစၥည္းအားလံုးကို သင္႐ိုးမစတင္မွီ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ အထူး 
တုိက္တြန္းလိုပါသည္။ သင္႐ိုးဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ားတြင္ သင္တန္းအစီအစဥ္၊ Power Point ဆလိုက္မ်ား၊ သင္တန္း 
တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအတြက္ ေဝငွေပးအပ္မည့္ အေထာက္အကူျပဳစာမ်ားႏွင့္ ဤသင္တန္း ဦးေဆာင္ပံ့ပိုးသူ 
လမ္းညႊန္စာအုပ္ပါဝင္ပါသည္။ ထုိပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ဦးေဆာင္ပံ့ပိုးသူမ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ျဖည့္စြက္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားေပးအပ္မည့္ ကေလးလုပ္သားဆုိသည္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္း ဟူသည့္ အရင္းအျမစ္ 
စာတမ္းလည္း အတူပါရွိပါမည္။
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သင္႐ိုးကို တင္ဆက္ျပသမည့္သူမ်ား

ဤသင္႐ုိးကို ေခါင္းေဆာင္ပံ့ပိုးမည့္သူ (lead facilitator)တစ္ဦးမွ ဦးေဆာင္ၿပီး တေယာက္ သို႔မဟုတ္ တေယာက္ 
ထက္ပိုေသာ ပူးတြဲပံ့ပိုးမည့္သူမ်ားမွ အေထာက္အကူေပး၍ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ျဖစ္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ မ်က္ႏွာ 
စံုညီေဆြးေႏြးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔အထူးျပဳအေၾကာင္းအရာ/ ပိုမို နက္နဲစြာ ေဆြးေႏြးရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
(ဥပမာအားျဖင့္ ကမၻာ့အဆင့္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ကေလးလုပ္သား ဆုိင္ရာခန္႔မွန္းေလ့လာမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္ ျဖစ္ေပၚလာေစေသာအေၾကာင္းခံ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ား) စသည္တုိ႔ကို ေဆြးေႏြးရန္ 
အတြက္ အျခားေသာကၽြမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ကိုလည္း ဖိတ္ၾကားလိုပါက ဖိတ္ၾကားႏုိင္ပါသည္။

ထုိသို႔ဖိတ္ေခၚရာတြင္ သင့္အေနျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူ သို႔မဟုတ္ အရင္းအျမစ္ ပုဂိၢဳလ္ကို သင္တန္း 
မစတင္မွီ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ေ႐ြးခ်ယ္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔ကို သင္႐ိုးပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ သင္တန္းမွေ
မွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႀကိဳတင္႐ွင္းျပထားရန္လုိသည္။ ထုိသို႔ လူပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးျခင္းစီကို သင္တန္း 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ဖိတ္ၾကားထည့္သြင္းျခင္းသည္ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ တန္ဖိုးမ်ားကို ထြက္ေပၚလာေစၿပီး 
၎တုိ႔၏ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ျခင္းမ်ားသည္လည္း ပိုမိုႀကီးမားၿပီး ထူးျခားကြဲျပားေသာ နားလည္ သေဘာေပါက္မႈ၊ 
ပိုမိုအားေကာင္းေသာ မ်က္ႏွာစံုညီ/အုပ္စုငယ္ခြဲ၍ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ထြန္းလာေစၿပီး ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ 
သင္တန္းမွ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား၊ အဆံုးသတ္ ထြက္ေပၚလာသည္မ်ားကိုရရွိေစရန္ အေထာက္အကူ ျပဳသည္။

သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း
သင္တန္းေနရာ

သင္႐ိုးတြင္ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္မည့္သူမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းသည္ အေရးပါ 
သကဲ့သို႔ မွန္ကန္ေသာ သင္တန္းေနရာေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးသည္။ အားလံုးအတူပါဝင္ေစေသာ 
သင္တန္းပံုစံႏွင့္ အခန္းတြင္း စားပြဲမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ထားရွိႏုိင္မည့္ (သမား႐ိုးက် စာသင္ခန္းကဲ့သို႔ စားပြဲႏွင့္ 
ကုလားထုိင္မ်ား အတန္းလိုက္စီထားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ) အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းေနရာတစ္ခုအား ေ႐ြးခ်ယ္ 
ရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။ လူအမ်ားလွည့္လည္သြားလာရန္ႏွင့္ ေခတၱအနားေပးခ်ိန္မ်ားအတြက္ ေနရာမ်ားကိုပါ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစရန္အတြက္ ေန႕လည္စာစားသည့္ေနရာသည္လည္း 
အလုပ္႐ုံ သင္တန္းေပးရာေနရာႏွင့္ နီးကပ္သင့္ပါသည္။

မရင္းႏွီးေအးစက္မႈမ်ားကိုၿဖိဳခြဲျခင္းမ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္႐ွားကစားနည္းမ်ား

၎တို႔သည္ သင္တန္းေပးရာတြင္ အေရးႀကီးသည္။ ၎တုိ႔ကိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သင္တန္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကို 
တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ သိကၽြမ္းရင္းႏွီးေစရန္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ေစၿပီး ဦးေဆာင္ပံ့ပိုးသူ မ်ားအေနျဖင့္လည္း 
သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ၊ သမား႐ိုးက်သိပ္မဆန္ေသာ ေလ့လာသင္ယူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးၿပီး 
ခ်ိတ္ဆက္ထည့္သြင္းေပးမည့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုကိုလည္း အသံုးျပဳထည့္သြင္း ႏုိင္သည္။ ေနာက္ဆက္တဲြ (၁) တြင္ 
ေပးထားသည့္ နမူနာပံုစံမ်ားကိုၾကည့္ပါ။

မရင္းႏွီးမႈၿဖိဳခြဲသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္ တေန႕တာကို စတင္ရန္စဥ္းစားထားၿပီး အျခားအရာမ်ားကိုလည္း ပိုမိုအသံုး 
ျပဳလိုပါက သံုးႏုိင္ရန္ အသင့္ထားရွိပါ (ဥပမာအားျဖင့္ အခန္း (၄) ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တက္ေရာက္ 
သူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား မစတင္မွီ)။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ 
တိုေတာင္းၿပီး လုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူသည္။ သင့္အေနျဖင့္ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ “ခြန္အားျမႇင့္တင္ 
တက္ႂကြေစရန္”  လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု စဥ္းစားမိသည့္ အခ်ိန္တုိင္း ထုိလႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္သည္။
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သင္႐ုိးကို တင္ဆက္ျပသျခင္းမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

သင္႐ိုးသည္ အတံု႕အျပန္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ အားလံုးအတူပါဝင္ေစျခင္းမ်ား ျမင့္မားစြာရရွိရန္ ေရးဆြဲထားသည္။ 
သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားသည္ သင္တန္းတေလွ်ာက္လံုး တက္ႂကြၿပီး ေကာင္းစြာပါဝင္မႈရွိေစရန္အတြက္ 
အုပ္စုငယ္မ်ားခြဲ၍ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းမ်ားကို ဦးစားေပးထည့္သြင္းထားသည္။ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသည္လည္း 
ထုိ႔ေၾကာင့္ မ႐ွိမျဖစ္အေရးႀကီးသည္။ ၎တုိ႔သည့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း၊ အသိပညာမ်ားဖန္တီးျခင္းကို ပံ့ပိုးေပး 
သလို အျပန္အလွန္ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားအၾကား သင္႐ိုးကို ေကာင္းစြာနားလည္မႈ 
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားသည္ သင္တန္းသို႔မလာေရာက္မွီ တဦးႏွင့္တဦး သိကၽြမ္းေကာင္းမွ 
သိကၽြမ္းေပမည္ (ထုိ႔အတူ ၎တုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္/ တာဝန္ယူရသည့္ေနရာ)။ သို႔ေသာ္ ၎တုိ႔သည္ 
ဤသင္႐ိုးကို မတူညီေသာ အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ား၊ ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိသင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားကို အတူတကြလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ အားေပး တုိက္တြန္းျခင္းသည္ 
သင္တန္း၏ အေရးပါေသာက႑ျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္ သင္႐ုိးကုိေနာက္ဆက္တြဲ လိုက္လံျဖည့္စြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ အျပန္အလွန္ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို တုိးျမင့္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသည္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေသာ ျပႆနာမ်ားကို 
ေျဖ႐ွင္းႏုိင္မည့္ ကုိယ္ပိုင္နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ႐ွင္းလင္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ကိုယ္တုိင္ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ 
ထားသည္။

အုပ္စုငယ္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း

သင္႐ုိးတြင္ပါရွိသည့္ ေလ့က်င့္ခန္းအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မ်က္ႏွာစံုညီေဆြးေႏြးမႈၿပီးေနာက္ အုပ္စုငယ္မ်ားျဖင့္ 
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ အဖြဲ႕တစ္ခုျခင္းစီရွိ လူနည္းနည္းစီကို မ်က္ႏွာစံုညီ ေဆြးေႏြးျခင္း တြင္ 
ပါဝင္ရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္မႈ နည္းသြားေစၿပီး ပိုမိုေျပာဆုိၾကရန္ႏွင့္ အတူပိုမိုပါဝင္ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
တစ္ခုျဖစ္သြားေစရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုစီတုိင္းတြင္ သင္တန္းသူ/သားမ်ား အေနျဖင့္ 
တူညီေသာ အုပ္စုတစ္ခုတည္းတြင္သာ မျဖစ္ေစဘဲ ဦးေဆာင္ပံ့ပိုးသူအေနျဖင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ 
စိတ္ပါဝင္စားမႈ စသည္တုိ႔အလုိက္ အုပ္စုမ်ားကို စားပြဲအလိုက္ သို႔မဟုတ္ သင္တန္းသားမ်ား ေရာေႏွာ၍ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးျခင္းစီကို နံပါတ္ (၁) မွ (၄) အထိေရတြက္ေစၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းအတြက္ အုပ္စု ငယ္မ်ား
ခြဲျခင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ မွတ္စုေရးမည့္သူႏွင့္ ျပန္လည္တင္ျပမည့္သူ 
တစ္ဦးကို သေဘာတူေ႐ြးခ်ယ္ရမည္။

Flipchart မ်ားအသံုးျပဳျခင္း

Flipchart မ်ားကို သင္တန္းသားမ်ား ဥာဏ္ဖြင့္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို မ်က္ႏွာစံုညီ 
ျပန္လည္မတင္ျပမွွီ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားတေလွ်ာက္ အသံုးျပဳသြားရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
Flipchart မ်ားအသံုးျပဳျခင္းသည္ ရံဖန္ရံခါ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ သင္တန္းတြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားကို 
ႀကီးမားၿပီး ႐ွင္းလင္းစြာဖတ္ႏုိင္ေသာ စာလံုးမ်ားကို အျပာ သို႔မဟုတ္ အနက္ေရာင္ မာကာ ေဘာပင္မ်ားျဖင့္ 
(ျမင္သာေစရန္) ေရးသားေပးရန္ တုိက္တြန္းၿပီး စာေၾကာင္းအျပည့္အစံု မဟုတ္ဘဲ ပိြဳင့္အမွတ္ (Bullet point) မ်ား 
အဓိကစာလံုးမ်ားကို အသံုးျပဳေရးသားရန္ အသိေပးရမည္။
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အခန္းမ်ားႏွင့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

ႀကိဳဆုိျခင္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္း (မိနစ္ ၃၀)
သင္႐ုိးကို သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားအား ႀကိဳဆုိျခင္းျဖင့္စတင္ၿပီး ဦးေဆာင္ပံ့ပိုးသူမွ အဖြင့္ 
စကား ေျပာၾကားျခင္းျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ သမား႐ုိးက် ပံုစံမဟုတ္ 
ဘဲ လြတ္လပ္သည့္ ပံုစံလည္းျဖစ္ႏုိင္ၿပီး သင့္အေနျဖင့္ အစိုးရအႀကီးတန္းအရာ႐ွိ သုိ႔မဟုတ္ ILO မွ 
ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားျခင္းျဖင့္လည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေနာက္သင္႐ုိး 
အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ရန္ျဖစ္ၿပီး ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ား 
အေနျဖင့္ သင္တန္းမွရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္မ်ားစသည္တုိ႔ျဖင့္ေ႐ွ႕ဆက္ရမည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ 
သင္တန္းကို ဦးေဆာင္ပံ့ပိုးသြားမည့္သူ၊ အတူပံ့ပိုးသြားမည့္သူမ်ားႏွင့္ သင္႐ိုးကို ပို႔ခ်သြားမည့္ 
အျခားေသာ ILO ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပညာ႐ွင္မ်ားကို မိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ 
သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ သင္႐ိုး၏ အေနအထား၊ သင္တန္းတြင္း အေျခအေနမ်ားကို ႐ွင္းျပၿပီး 
လြတ္လပ္ေသာ၊ သမား႐ိုးက်ပံုစံက်မဟုတ္ေသာ၊ အားလံုးအတူပါဝင္ရမည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ိဳး 
ျဖစ္ေၾကာင္းကို ႐ွင္းလင္းရမည္။ အဆံုးသတ္အေနျဖင့္ လူအမ်ား စကားေျပာဆုိၾကျခင္း၊ အျပန္အ
လွန္တံု႕ျပန္ၾကျခင္းမ်ားျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေလ့က်င့္ခန္း ၁ : မရင္းႏွီးေအးစက္မႈမ်ားၿဖိဳခြဲျခင္း - 
တဦးႏွင့္ တဦးသိရွိရန ္ဟူေသာေလ့က်င့္ခန္းကို စတင္ရမည္။ ဤေလ့့က်င့္ခန္း၏ အေရးႀကီးေသာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားအားလံုးကို မိတ္ဆက္ျခင္း အပါအဝင္ ပြင့္လင္း 
လြတ္လပ္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစမည့္ သမားရိုးက်၊ ပံုစံက် မဟုတ္ 
ေသာ လြတ္လပ္သည့္ သင္တန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ဖန္တီးျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
သည္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ေသာ သင္တန္းရက္ တစ္ခုကို ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

အခန္း ၁ : ကေလးလုပ္သားကုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ သိရွိနားလည္ျခင္း 
(တနာရီ)

သင္႐ိုး၏ ပထမဆံုး နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာအခန္းသည္ ကေလးလုပ္သားဟူေသာ အဓိပၸာယ္ကို 
ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ နားလည္မႈမ်ားကို ပိုမိုတုိးျမင့္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ သင္တန္း 
တက္ေရာက္သူမ်ားကို ILO ႏွင့္ UN ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွ ရယူထားေသာ ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ 
ႏုိင္ငံတကာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား၊ အဆုိးဝါးဆံုးပံုစံျဖင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ားကုိ ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ 
ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေနေသာ ကေလးလုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားကို တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။ 
ဤအပိုင္းသည္ ILO ၏ သက္ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုက္တြန္းအဆိုျပဳခ်က္မ်ား၊ ထုိ႔အတူ 
UN ၏ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္တုိ႔ကို သင္တန္းသားမ်ားအား မိတ္ဆက္ 
ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကိုလည္း တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။ 
ဤအပိုင္းၿပီးသည့္ေနာက္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ လကၡဏာ 
ကို ဖြင့္ဆုိသတ္မွတ္ျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အနိမ့္ဆံုးအသက္၊ “ကေလးအလုပ္” ဟူေသာ 
အသံုးအႏႈန္းကို နားလည္ျခင္းႏွင့္ အဆုိးဝါးဆံုးပံုစံ ကေလး လုပ္သား မ်ား၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား 
စသည္တုိ႔ကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ နားလည္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခန္းတြင္ Power Point 
ျဖင့္ တင္ဆက္ျပသျခင္း၊ သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ အေမးအေျဖ၊ ေလ့က်င့္ခန္း ၂ : ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း 
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စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အကာအကြယ္ေပးေရးတို႔မွ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို 
ခြဲျခား သတ္မွတ္ျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားပါရွိမည္ျဖစ္သည္။ အတူတကြေပးအပ္မည့္ ကေလး 
လုပ္သားကို သိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္းဟူေသာ အရင္းအျမစ္စာတမ္းတြင္ ဤအခန္း၌ 
အသံုးဝင္ေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားပါရွိၿပီး ILO ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုက္တြန္း 
ေထာက္ခံခ်က္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ UN ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္႐ုံ 
အက္ဥပေဒ၊ ေစ်းဆုိင္ႏွင့္ အလုပ္႐ုံမ်ားအက္ဥပေဒ၊ ေရနံေျမအက္ဥပေဒ (အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
လူမႈဖူလံုေရး) စသည္တုိ႔လည္း ပါဝင္သည္။ တင္ဆက္ျပသမႈမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚတြင္ 
အေျခခံ၍ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားသည္ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားခြဲကာ ကေလးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဥပေဒေရးရာမ်ား၊ အစိုးရ၏ အခန္းက႑ စသည္တုိ႔ကို နက္နဲစြာ 
စစ္ေဆးေလ့လာရမည့္ ေလ့က်င့္ခန္း (၂) ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ကာ (၁) ဥပေဒႏွင့္ 
မူဝါဒမ်ားအတြင္း ကြာဟခ်က္မ်ား (၂) မတူညီေသာ အစိုးရဝန္ႀကီး႒ာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အၾကား အကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ ကြာဟခ်က္မ်ား (၃) ကေလးမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ 
ရွိေသာအလုပ္ ဟု စဥ္းစားသတ္မွတ္ႏုိင္မည့္ အလုပ္မ်ားစာရင္း စသည္တုိ႔ကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြးရမည္ 
ျဖစ္သည္။

အေထာက္အကူျပဳေပးေဝေသာစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား သံုးခုကို ဤအပိုင္းၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ သင္တန္း 
တက္ေရာက္သူမ်ားအား ေဝငွေပးသင့္ပါသည္။

 X ကမၻာတဝွမ္းတြင္ ကေလးမ်ားသည္ မည္သည့္အလုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို လုပ္ေနၾက 
ပါသလဲ ?

 X ေဘးအႏၱရာယ္႐ွိေနေသာကေလးလုပ္သားဟူသည္မွာ ဘာပါလဲ?

 X ILO ၏ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာႏုိင္ငံတကာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

အခန္း ၁ တြင္ပါရွိသည့္ အဓိကအသိေပးလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ -
 X ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေနေသာကေလးလုပ္သားမ်ားသည္ အဆိုးဝါးဆံုးပံုစံျဖင့္ ကေလး 

လုပ္သား ခုိင္းေစျခင္းတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ အႀကီးဆံုးအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္မ်ားကို 
ေသေက်ျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း သို႔မဟုတ္ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစရန္ 
ဦးတည္ေနေသာ အလုပ္မ်ားျဖစ္သည္။

 X ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ကေလး 
လုပ္သားကိစၥရပ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္မည့္ အားေကာင္းခိုင္မာေသာ အကာအကြယ္မ်ား 
ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီသင့္သည္။

 X ကေလးမ်ားလုပ္သည့္ အလုပ္တုိင္းသည္ ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ မယူဆႏုိင္ပါ။ တခ်ိဳ႕ 
ေသာ အလုပ္မ်ားသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားျဖစ္ေစၿပီး အ႐ြယ္ 
ေရာက္သူ တစ္ဦးကဲ့သို႔ အက်ိဳးျပဳအရာေရာက္ေသာဘဝတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေစသည္။
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အခန္း ၂: ကမၻာ့အဆင့္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ကေလးလုပ္သားဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းေတြ႕ရွိခ်က္ 
မ်ားကုိ သိရွိနားလည္ျခင္း (တနာရီ)

ဤအခန္းတြင္ ILO ၏ ကမၻာ့အဆင့္ ကေလးလုပ္သားခန္႔မွန္းေတြ႕ရွိခ်က္၊ တကမၻာလံုးအႏွံ႕ပ်ံ႕ႏွံ 
ျဖစ္ပြားမႈ အတိုင္းအတာ၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ က႑အလိုက္ခန္႔မွန္းေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ား စသည္တုိ႔ႏွင့္အတူ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္းရလဒ္မ်ားကိုပါ မိတ္ဆက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ဤအခန္းအဆံုးတြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကေလးလုပ္သား 
အေျခအေန၊ ကမၻာအဆင့္၊ ေဒသတြင္းအဆင့္ ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာမ်ား၏ အေနအထားကို 
နားလည္သြားသင့္ၿပီး ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျပႆနာမ်ား အေသးစိတ္အအခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ 
နားလည္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ရပ္႐ြာလူထုတြင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း အဆင့္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေၾကာင္း 
(အခန္း ၄ တြင္ ေဆြးေႏြးသည္) ကို ဦးေဆာင္ပ့ံပိုးသူမွ အေလးေပးေျပာၾကားႏုိင္သည့္ အေျခခံသ
တင္းအခ်က္အလက္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ၿပီးေနာက္ Power Point ျဖင့္ ခပ္တုိတုိ တင္ဆက္ျပသမႈ၊ 
အေမးအေျဖႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္း ၃ : ျမန္မာႏုိင္ငံရွိကေလးလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္ 
မ်ား ေျမပံုဆြဲျခင္း စသည္တုိ႔ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဤအခန္းအတြက္ အေထာက္အကူေပးမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကေလးလုပ္သားဆုိသည္ကို 
နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္း စာတမ္း၌ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္လည္း သင္ကိုယ္တုိင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ လုပ္သား အင္အားစစ္တမ္းကို အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ထားသင့္ပါသည္။ ယင္းသည္ စစ္တမ္းဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ 
အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ စစ္တမ္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္ကို ဖိတ္ၾကားထားသည္ 
ဆုိလွ်င္ပင္ သင့္အေနျဖင့္ ဤအခန္းကိုဦးေဆာင္သြားႏုိင္ရန္အတြက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ေလ့လာထား 
သင့္ေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား ဤစစ္တမ္းတြင္ ႂကြယ္ဝစြာပါရွိသည္။

တင္ဆက္ျပသမႈၿပီးေနာက္ ေလ့က်င့္ခန္း (၃) တြင္ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေျဖဆုိရန္အတြက္ 
သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားကို အုပ္စုငယ္မ်ား ခြဲ၍အလုပ္လုပ္ခုိင္းမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔စုေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားသည္ သင္တန္းသားမ်ား၏ ကေလးလုပ္သားအေပၚ နားလည္ 
သေဘာေပါက္မႈမ်ားကို ပိုမိုနက္႐ိႈင္းၿပီး က်ယ္ျပန္႔စြာ သိရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ အသားေပးေဆြးေႏြး 
ရမည္မ်ားမွာ (၁) ကေလးလုပ္သားမ်ားကို ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်ရွိေနေသာ စီးပြားေရးက႑မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ (၂) သီးသန္႔နယ္ပယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသမ်ား အပါအဝင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ 
ပထဝီဝင္အေနအထားမ်ား (၃) ကေလးလုပ္သားမ်ားကို အသံုးျပဳေနသည့္ အလုပ္အမ်ိဳးအစား 
သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္မ်ား (၄) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကေလးသူငယ္ကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္မ်ားႏွင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ား ထြက္ေပၚ 
ရာ၊ ျဖတ္သန္းသြားလာရာ၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာရာေဒသမ်ား စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ 
သင္တန္းသားမ်ား အဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ မွတ္စုမ်ား မွတ္သားထားသင့္ၿပီး 
ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ကေလးလုပ္သား ဆုိင္ရာ  “ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်႐ွိသည္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ” ပဏာမ 
တင္ျပမႈတစ္ခုအျဖစ္ ၎တုိ႔ကို ျပန္လည္ စုစည္းတင္ျပႏုိင္သည္။
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ဤအခန္းတြင္ေပးထားသည့္ အေထာက္အကူျပဳစာတမ္းႏွစ္ခုမွာ :
 X ေဒသတြင္း ကေလးလုပ္သားပ်ံ႕ႏွံ႕ျဖစ္ပြားမႈ

 X ျမန္မာႏုိင္ငံလုပ္သားအင္အားစစ္တမ္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

အခန္း(၂) မွ အဓိကအသိေပးလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ :
 X ကေလးလုပ္သားသည္ ေဒသအားလံုးရွိ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အဆင့္အားလံုးတြင္ 

သက္ေရာက္ခံစားေနရသည့္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ျပႆနာတရပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
တကမၻာလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ကေလးလုပ္သားအမ်ားစုကိုမူ အာ႐ွပစိဖိတ္ ေဒသတြင္သာ 
ေတြ႕ရသည္။

 X ကေလးလုပ္သားမ်ားကို စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေရလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ 
ဧည့္ခံႀကိဳဆိုေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အျခားလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ သမား႐ိုးက် 
ႏွင့္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ က႑မ်ိဳးစံုႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးစံုတြင္ 
ေတြ႕ရသည္။

 X ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ား (၁) သန္းေက်ာ္ရွိေနၿပီး တဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ 
(၆၁၆,၈၁၅) မွာ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားလုပ္ေနၾကရသည္။

အခန္း ၃ : ကေလးလုပ္သားျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ 
မ်ား (တနာရီ)

ဤအခန္းတြင္ ကမၻာ့အဆင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ား ျဖစ္ေစရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ 
ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အာ႐ွေဒသတြင္း အေျခအေနမ်ားတြင္ က်င့္သံုးမႈ 
မ်ားကို ဆန္းစစ္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကို အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြနည္းပါးျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြး႐ွိေသာ 
ပညာေရးကို လက္လွမ္းမွီမႈမရွိျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ရျခင္း 
အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို စုစည္းျခင္းျဖင့္ စတင္ၿပီး ကေလးသူငယ္၏ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္း 
လံုၿခံဳေရး၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္း-လူမႈေရးပိုင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစသည္တုိ႔ျဖင့္ ကေလး 
လုပ္သားအေပၚ သက္ေရာက္ခံရေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ မိသားစု၊ ရပ္႐ြာလူထု၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ 
စီးပြားေရး စသည္တုိ႔အေပၚတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးရလဒ္မ်ား စသည္တုိ႔ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ 
ျခင္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဤအခန္း၏ အဆံုးပိုင္းတြင္ (အခန္း ၂ တြင္ ေလ့လာေဆြးေႏြးခဲ့သည္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍) 
သင္တန္း တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ေစသည့္ ဘံုတူညီေသာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကို စာရင္းျပဳစုႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးသည္ ကေလးအတြက္သာ 
မဟုတ္ဘဲ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးအတြက္ပါ အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးသည္ကို 
နားလည္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခန္းတြင္ Power Point ျဖင့္ တင္ဆက္ျပသျခင္း၊ အေမးအေျဖ 
က႑ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္း ၄ : ကေလးလုပ္သားျဖစ္ေစရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ႏွင့္ေနာက္ဆက္
တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားကိုး နက္နဲစြာသိရွိနားလည္ေစျခင္း စသည္တုိ႔ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ကေလးလုပ္သားျဖစ္ေစရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဦးေဆာင္ပံ့ပိုးသူမွ အထူး 
အေလးထားေျပာၾကားရန္မွာ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အလုပ္ခြင္သို႔ တြန္းပို႔ေသာ အဓိက 
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အေၾကာင္းရင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္တစ္ခုတည္းေၾကာင့္သာ 
မဟုတ္ဟူေသာအခ်က္ကို ေျပာၾကားရန္ အေရးႀကီးသည္။ ကေလးလုပ္သားပံုစံအားလံုးသည္ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတစ္ခုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ရျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားကို ကေလး 
လုပ္သားဆုိသည္ကို သိရွိနားလည္ျခင္း စာတမ္း၌ ေတြ႕ႏုိင္သည္။

ဤအခန္းတြင္ Power Point ျဖင့္တင္ဆက္ျပသမႈမ်ားမွာ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ယင္းသည္ 
သင္တန္းသားမ်ားကို ကေလးလုပ္သားမ်ားျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
အက်ိဳးဆက္မ်ားကို (အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အက်ိဳးသက္ဆုိင္ 
ပတ္သက္သူမ်ား၏ ခုိင္မာအားေကာင္းစြာႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲစြာ မဟာဗ်ဴဟာက်ျပန္လည္ 
တံု႕ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈ၏ အေရးပါမႈကို ညႊန္ျပေနေသာ) အျပည့္အဝ၊ မည္မွ်ခက္ခဲမႈ႐ွိသည္ဟူသည့္ 
အတုိင္းအတာအထိနားလည္သေဘာေပါက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိနည္းတူ 
အေရးႀကီးသည္မွာ ဤအခန္းတြင္ ပါ႐ွိသည့္ ေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္သည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္သူ 
မ်ားကို အဖြဲ႕ငယ္ေလးဖြဲ႕ခြဲခုိင္းၿပီး ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေစမည္ျဖစ္သည္ 
(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား (၂) ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ကေလး 
လုပ္သားအျဖစ္ထိခိုက္လြယ္မႈ ျဖစ္ေစေသာ ကေလးအမ်ိဳးအစားအုပ္စုမ်ား (၃) ကေလးသူငယ္မ်ား 
၏ ထိခိုက္လြယ္မႈကို ျဖစ္ေစေသာ ထိခိုက္ ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား (risk factors) (၄) 
ကေလးသူငယ္၊ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ တုိင္းျပည္အေပၚတြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ 
သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ား စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။

ဤအခန္းအဆံုးပုိင္းတြင္ သင္တန္းသားမ်ားအားေဝငွရန္မွာ -
 X ကေလးလုပ္သားျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ ထိခိုက္လြယ္မႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ 

အက်ိဳးဆက္မ်ားကို နားလည္ျခင္း

အဓိကအသိေပးလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ :
 X ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ေစသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းရင္းခံ 

မဟုတ္ပါ။ တခါတရံ ပညာေရးကိုလက္လွမ္းမမွီျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း၊ သဘာဝ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား၏ ဒဏ္ကုိ ခံစားရျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ 
ထံုးတမ္းစဥလ္ာမ်ားႏငွ္ ့ယုံၾကညမ္ႈမ်ား၊ တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင႐္ြက္ႏုငိမ္ႈမရွိျခင္း 
စသည့္တို႔အပါအဝင္ အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို 
လုပ္ငန္းခြင္သို႔ တြန္းပို႔သည္မ်ားလည္းရွိသည္။

 X ကေလးလုပ္သားသည္ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး၊ ၎တုိ႔၏ 
႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္း - လူမႈေရးပိုင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကို ထိခိုက္ေစၿပီး ဘဝေနာက္ 
ပိုင္း အ႐ြယ္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ 
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

 X ကေလးလုပ္သားသည္ ကေလးအတြက္သာမကဘဲ ၎၏ မိသားစုမ်ား၊ ေဒသခံ ရပ္႐ြာ 
လူထုမ်ား၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စီးပြားေရးတုိ႔ကိုပါ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္သည့္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။
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အခန္း ၄ : ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (၁နာရီ ၄၅ မိနစ္)

ဤအခန္းသည္ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ၎တုိ႔၏အဆိုးဝါးဆံုးပံုစံမ်ားကို အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားအေနျဖင့္ ေျဖ႐ွင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို အဓိကဦးတည္ထားသည္။ ယင္းသည္ 
သင္႐ိုုး၏ အရွည္ဆံုး ေသာအပုိင္းျဖစ္ၿပီး အျခားအခန္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသံုးအခ်က္အလက္မ်ားစ
သည္တုိ႔၏ အလုံးစံုအေရးပါမႈကို လႊမ္းၿခံဳညႊန္ျပထားေသာအခန္းလည္းျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ 
အခန္း(၃)ၿပီးဆံုး၍ ဤအခန္းမစတင္မွီ ေပးထားသည့္ တက္ႂကြလႈပ္႐ွားကစားနည္းမ်ား (ေနာက္ 
ဆက္တြဲ ၁ တြင္ၾကည့္) မွ တစ္ခုကို အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး သို႔မွသာ ဤအခန္းကိုမစတင္မွီ အေရးႀကီး 
ေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လန္းဆန္းၿပီး အာ႐ုံစူးစိုက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ဤအခန္းအဆံုးတြင္ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသားမ်းသည္ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးအတြက္ 
၎တုိ႔ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ က႑ အေရးႀကီးပံုကို နားလည္သေဘာေပါက္သြားယံုသာမက 
၎တို႔၏သက္ဆုိင္ရာ႒ာနမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးအပ္မည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ထုိအခန္းက႑ကို ဝင္ေရာက္ 
လုပ္ေဆာင္လိုသည့္ ဆႏၵျဖစ္ေပၚျခင္း၊ တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္လိုျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာသင့္ 
ေပသည္။  

ဤအခန္းတြင္ CSO မ်ား၏ အခန္းက႑ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည့္ Power Point Slide 
ျဖင့္စတင္ၿပီး မိတ္ဖက္ပံုစံျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၏အင္အား၊ ႏုိးၾကားအသိျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ 
အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ား၊ အသိေပးတင္ျပျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားလည္း 
ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤအခန္း ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ CSO မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔လုပ္ႏုိင္သည္/ 
လုပ္သင့္သည္မ်ားကို ေျပာျပျခင္းထက္ ၎တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၾကားဝင္ 
ကူညီမႈမ်ားကို ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ေလ့က်င့္ခန္းတေလွ်ာက္လံုး သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္သြားေစရန္ သာ 
ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤအခန္းကို အေမးအေျဖက႑မ်ားျဖင့္ ေ႐ွ႕ဆက္သြားၿပီး ေလ့က်င့္ခန္း 
ႏွစ္ခုျဖင့္ အဆံုးသတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေလ့က်င့္ခန္း ၅ : ကေလးလုပ္သား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ 
အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္း 
၆ : ေနာက္ဆက္တြဲ လိုက္လံျဖည့္စြက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား တုိ႔ျဖစ္သည္။

ထုိေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၏ ပထမဆုံးတစ္ခုတြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားကို အဖြဲ႕ငယ္မ်ားခြဲၿပီး 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဓိကကိစၥရပ္သံုးခုမွ တစ္ခုစီကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြးေစရမည္ျဖစ္သည္။ (၁) 
ကေလးလုပ္သားဆန္႔က်င္ေရး အတြက္ ရပ္႐ြာလူထုအဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ (၂) 
ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးအတြက္ သေဘာတူညီမႈေဆာက္တည္ျခင္းႏွင့္ မိတ္ဖက္ဖြဲ႕ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ (၃) အစုိးရႏွင့္ မူဝါဒေရးရာမ်ား အျပန္အလွန္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈတြင္ အရပ္ဘက္ 
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္မႈ စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိကိစၥရပ္မ်ား ၿပီးေနာက္တြင္ 
ဒုတိယေလ့က်င့္ခန္းမွာ ေဖာ္ျပပါအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေသာ 
အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုေစရန္ျဖစ္သည္ (၁) အစိုးရ (၂) ၎တုိ႔၏ 
သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း (၃) ၎တုိ႔ကိုယ္တုိင္ အလုပ္ခြင္ထဲတြင္ CSO မ်ားအေနျဖင့္ တင္ျပ 
အသိေပးရန္ တုိ႔ျဖစ္သည္။
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အခန္း (၄) တြင္ အဓိကအသိေပးလိုသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ :
 X ကေလးလုပ္သားကိစၥရပ္သည္ ဘက္ေပါင္းစံု၊ ေထာင့္ေပါင္းစံုမွ အက်ိဳးသက္ဆုိင္ 

ပတ္သက္သူ အသီးသီး၏ တံု႕ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္သည္ 
႐ႈပ္ေထြးေသာျပႆနာတရပ္ျဖစ္သည္။

 X ကေလးလုပ္သားဆန္႔က်င္ေရးတြင္ CSO မ်ားထံမွရႏုိင္သည္ အဓိကနည္းလမ္းမ်ား 
ျဖစသ္ည္ ့ရပ႐္ြာလူထကုိ ုအသပိညာေပး ျမႇင္တ့င္ျခင္း၊ မဝူါဒေရးရာမ်ား တင္ျပအသိေပးျခင္း၊ 
အကာအကြယ္ေပးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ေရး စသည့္ 
အခ်က္မ်ားအားလံုးကို အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္အႏွစ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း (မိနစ္ ၃၀)

သင္႐ိုးအဆံုးပိုင္းတြင္ တေန႕တာအတြင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရသည္မ်ားကို ဦးေဆာင္ ပံ့ပိုး 
သူမွ ျပန္လည္အႏွစ္ခ်ဳပ္ေပးၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားကို ၎တုိ႔၏ တက္ႂကြစြာနားေထာင္မႈ၊ ပါဝင္ 
လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ အႀကံျပဳျခင္းမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားသင့္ၿပီး ေနာက္ထပ္အဆင့္မ်ားကို ေဆြးေႏြး 
ရမည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ သင္႐ိုးအကဲျဖတ္ျခင္း ကိုလည္း ျဖည့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိရမည္။ 
ဦးေဆာင္ပံ့ပိုးသူမွ ILO အေနျဖင့္ အဓိကဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္ ေနာက္ထပ္ အဆင့္မ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္းတင္ျပၿပီး 
ပါဝင္တက္ေရာက္သူအားလံုးသည္လည္း ၎တုိ႕၏ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲလိုက္လံ ျဖည့္စြက္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကရန္ အားေပးတုိက္တြန္းသင့္ သည္။ ထုိ႔ေနာက္သင္တန္းကို အဆံုးသတ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ : မရင္းႏွီးေအးစက္မႈကို ၿဖိဳခြဲျခင္းႏွင္ ့
တက္ႂကြ လႈပ္ရွားကစားနည္းမ်ား ျဖည့္စြက္ခ်က္
မရင္းႏွီးမႈမ်ားကိုၿဖိဳခြဲျခင္းႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားကစားနည္းမ်ားသည္ ပို၍ သက္ေတာင့္သက္သာ႐ွိၿပီး၊ သမား႐ုိးက် 
မဆန္ေသာ သင္တန္းပံုစံတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားအၾကား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ပါဝင္ 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားရရွိရန္အတြက္ ထိေရာက္စြာအသံုးခ်ႏုိင္သည္။ ေအာက္တြင္ သင့္အေနျဖင့္ စဥ္းစားအသံုးျပဳႏိုင္ 
ရန္နမူနာ တခ်ိဳ႕ကို တင္ျပထားပါသည္။

၁. ဘံုတူညီမႈရွိတတ္သည့္ အရာမ်ား
ဤလႈပ္႐ွားမႈသည္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားအၾကား ဘုံတူညီမႈရွိတတ္သည့္အရာမ်ားကို သတ္မွတ္ခိုင္းျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ၂ ေယာက္မွ ၄ ေယာက္ခန္႔စီပါသည့္ အုပ္စုငယ္မ်ားခြဲပါ။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ၎တုိ႔အၾကားတြင္ ဘံု 
တူညီမႈရွိသည့္ အရာမ်ားကို ငါးမိနစ္အတြင္း စဥ္းစားခုိင္းၿပီး ေဆြးေႏြးခုိင္းပါ။ ၎တုိ႔စတင္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
သင့္အေနျဖင့္ ဥပမာမ်ားျဖင့္ စေပးႏုိင္သည္ ဥပမာ ႐ုပ္႐ွင္ သို႔မဟုတ္ ဂီတပညာ႐ွင္၊ အႏုပညာ႐ွင္ တဦးတေယာက္ကို 
ႏွစ္သက္ျခင္း၊ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ သီးသန္႔အစားအစာအမ်ိဳးအစား စသျဖင့္။ လိုက္၍ ေရးမွတ္ရန္ အဖြဲ႕တစ္ခုျခင္းစီမွ 
လူတဦးစီကို တာဝန္ေပးပါ။ ငါးမိနစ္ျပည့္ပါက အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ဘံုတူညီေသာ အခ်က္ငါးခ်က္ သို႔မဟုတ္ 
ငါးခ်က္ထက္ပို၍၊ ႐ွစ္ခ်က္ထက္ပို၍၊ ဆယ္ခ်က္ထက္ပို၍ စသျဖင့္ မည္မွ်စီရၾကသည္ကိုေမးျမန္းၿပီး အေရအတြက္ 
အမ်ားဆံုးရသည့္အဖြဲ႕ကို ႐ွာပါ။ အဖြဲ႕တစ္ခုျခင္းစီကို ၎တုိ႔၏ ေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းပါ။ ဤလႈပ္႐ွားမႈကို 
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ခန္႔မွန္းေခ် (၁၅) မိနစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူသည္။

၂. “ဟုတ္ကဲ့” ဟူေသာအေျဖ
ယင္းသည္ လႈပ္႐ွားမႈႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈပါ ပါဝင္သည့္ ႐ုိး႐ွင္းေသာကစားနည္း ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ၅ 
မိနစ္ သုိ႔မဟုတ္ ၅ မိနစ္ေအာက္သာၾကာသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားမွာ ၎တုိ႔၏ စားပြဲ၊ ထုိင္ခံုမ်ား တြင္သာ 
ထုိင္ေနရန္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းဦးေဆာင္ပံ့ပိုးသူမွာ အားလံုးကို ေမးခြန္းမ်ား ေမးမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းသား တဦး 
တေယာက္သည္ ေမးသည့္ေမးခြန္းကို “ဟုတ္ကဲ့” ဟုေျဖပါက မတ္တပ္ရပ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေမးခြန္း မေမးမွီ 
ျပန္လည္ထုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းေပါင္းစံုကို ေမးႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေမးခြန္းမ်ားမွာ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ 
သို႔မဟုတ္ မိသားစုႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ (အထိခိုက္မခံေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးကို သတိထားပါ) ေမးခြန္းမ်ား 
ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အျခားေမးခြန္းမ်ားသည္လည္း အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျခားကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေမးခြန္းတုိတိုကို ျမန္ျမန္ေမးၿပီး သင္တန္းသားမ်ားမွ ျမန္ျမန္ေျဖ ျမန္ျမန္ျပန္ထုိင္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းတြင္ သင့္ေလ်ာ္သလို ဟာသေလးမ်ားထည့္၍ ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ ပို၍ေပ်ာ္႐ြင္ဖြယ္ရာျဖစ္ေစမည္ျဖ
စ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စံျပေမးခြန္းမ်ားမွာ ကေလး႐ွိပါသလား? ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမ? ေျမးျမစ္မ်ား? ဥယ်ာဥ္ တစ္ခုရွိ 
ပါသလား? ကားပိုင္ပါသလား? ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ေမြးတာလား? ေဘာလံုးႀကိဳက္လား? အိမ္ေထာင္က်ၿပီးၿပီလား? 
အဝါေရာင္ကို ႀကိဳက္ပါသလား? အကယ္၍ သင္တန္းသူ/သားမ်ားသည္ စာပြဲးဝိုင္းတြင္ စက္ဝုိင္းပံု ထုိင္ေနၾကသည္ 
ဆုိပါက ဤေလ့က်င့္ခန္းတြင္ “ဟုတ္ကဲ့” တခါေျဖၿပီးတုိင္း ဘယ္ဘက္ကပ္လ်က္ခံုကို တခါေ႐ႊ႕ျခင္းျဖင့္ လူအမ်ား 
သည္ စားပြဲကို ပတ္ေနၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔၏ ထုိင္ခံုသုိ႔ ျပန္ေရာက္သည့္ အခါမွသာ ျပန္ထုိင္ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

၃. သင္ဘယ္ကလာပါသလဲ?
ဤလႈပ္႐ွားမႈသည္ ပို၍႐ႈပ္ေထြးေသာ္လည္း ဆယ္မိနစ္အတြင္း ၿပီးႏိုင္ပါသည္။ ပို၍လြယ္ကူျမန္ဆန္ေစလိုလွ်င္ 
သင္တန္းေနရာတြင္ အတားအဆီးမ်ား႐ွင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ထုိင္ခံုမ်ားကို စားပြဲမ်ားေအာက္သြင္းျခင္းျဖင့္ 
သင္တန္းသူ/သားမ်ားအေနျဖင့္ အေတာ္အသင့္ သက္သာစြာ အခန္းတြင္း လွည့္ပတ္သြားလာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
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သင္တန္းသူ/သာမ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းအခန္းကို ၎တုိ႕၏ႏုိင္ငံေျမပံုအျဖစ္ျဖင့္ ျမင္ေယာင္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ သင္တန္းေခါင္းေဆာင္သူမွ အခန္းတြင္းရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို အဓိက ပထဝီဝင္ 
တည္ေနရာမ်ားအျဖစ္ ဥပမာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၊ ကမ္း႐ိုးတန္း သို႔မဟုတ္ အထူးျပဳတုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား စသျဖင့္ သတ္မွတ္ 
ေပးႏုိင္သည္။ သင္တန္းသားမ်ားကို ၎တုိ႔၏ စိတ္ကူးကိုအသံုးျပဳပါေစ။ ၎တုိ႕ကို ေျမပံုတြင္ ပါ႐ွိသည့္ တည္ေနရာ 
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားေမးမည္ျဖစ္သည္ (ဥပမာ သင္ဘယ္မွာေမြးခဲ့သလဲ?) ထုိ႔ေနာက္ အေျဖေပးသည့္ 
ေနရာသို႔ ေ႐ြ႕ၾကရန္ျဖစ္သည္။

ေမးခြန္းတစ္ခုျခင္းစီတုိင္းကို သင္တန္းသူ/သားမ်ား လုိက္ေ႐ႊ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႕ေရႊ႕ရမည့္ေနရာသို႔ ေ႐ႊ႕ရန္ 
အတြက္သာမက ေမးခြန္းတခုေမးၿပီးတုိင္းတြင္ ေ႐ႊ႕ရမည့္ေနရာတူေနသူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္တံု႕ျပန္ 
လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္ေပးပါ။ အျခားေသာေမးခြန္းမ်ားမွာ ဘယ္ေနရာမွာ ႀကီးျပင္းခဲ့တာလဲ? 
ေက်ာင္းတက္ခဲ့တဲ့ေနရာ? တကၠသိုလ္တက္ခဲ့တဲ့ေနရာ? အခုဘယ္ေနရာမွာအလုပ္လုပ္ေနသလဲ? အားလပ္ရက္ 
အတြင္းမွာ ႏုိင္ငံတြင္းက သင္အလည္သြားခ်င္တဲ့ေနရာ? သင့္အေနျဖင့္ အခန္းတြင္း တေနရာကို “ႏုိင္ငံရပ္ျခား” ဟု 
သတ္မွတ္ေပးရန္လိုၿပီး ႏုိင္ငံျခားတြင္ ေမြးခဲ့သူ၊ ေနထုိင္ခဲ့သူ၊ စာသင္ၾကားခဲ့သူ စသျဖင့္ ဘဝတာအတြင္း အခ်ိဳ႕ေသာ 
အခ်ိန္မ်ားတြင္ တုိင္းျပည္ျပင္ပ၌ ရွိေနခဲ့သူမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။









Fundamental Principles and Rights at Work 
Branch (FUNDAMENTALS)

International Labour Organization
4 route des Morillons
CH-1211 Geneva 22 – Switzerland
Tel.: +41 (0) 22 799 61 11
Fax: +41 (0) 22 798 86 95

fundamentals@ilo.org

www.ilo.org/childlabour 

      @ILO_Childlabour

ILO Yangon Office

No. 1 Kanbae (Thitsar) Road
Yankin Township

Yangon – Myanmar
Tel: +(951) 233 65 39
Fax: +(951) 233 65 82

yangon@ilo.org

www.ilo.org/yangon 


