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အတိုေကာက္စာလံုးမ်ား

CLMS Child Labour Monitoring System (ကေလးအလုပ္သမား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးမႈစနစ္)

CMS Case Management System (အမႈတြဲစီမံခန္႔ခြဲစနစ္)

CPS Child Protection System (ကေလးသူငယ္ အကာအကြယ္ေပးေရးစနစ္)

DOE Department of Education (အေျခခံပညာဦးစီးဌာန)

DOL Department of Labour (အလုပ္သမားဦးစီးဌာန)

DSW Department of Social Welfare (လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန)

EMIS Education Management Information System 
 (ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္)

FGLLID Factories and General Labour Laws Inspection Department
 (အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန)

ILO International Labour Organization (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ ့)

KI Key Informant (အဓိကသတင္းေပးသူ) 

KII Key Informant Interviews (အဓိကသတင္းေပးသူႏွင့္ေတြ ့ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား)

LFS Labour Force Survey (လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္း)

LMIS Labour Market Information System (လုပ္သားေစ်းကြက္ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္)

MIS Management Information System (စီမံခန္႔ခြဲမႈ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္)

MOE Ministry of Education (ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန)

MOLIP Ministry of Labour, Immigration and Population 
 (အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ့အင္အားဝန္ႀကီးဌာန)

NAP National Action Plan on Child Labour
 (ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္)

SOP Standard Operating Procedure (လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈစံလုပ္ထံုးလုပ္နည္း)

TWG-CL Technical Working Group on Child Labour
  (ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာ နည္းပညာလုပ္ငန္းအဖြဲ ့)

UNESCO United Nations Organisation for Education and Culture
 (ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား)

UNICEF United Nations Organisation for Women and Children
 (အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား)

WFCL Worst Forms of Child Labour
 (အဆိုး႐ြားဆံုးေသာ ကေလးအလုပ္သမားပံုစံမ်ား)

၁။ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာႏွင့္ယွဥ္ေသာ မိတ္ဆက္နိဒါန္းတစ္ရပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (NAP) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ 
႐ြက္မႈကို ပံ့ပိုးကူညီသြားရန္ရည္႐ြယ္ၿပီး ILO ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ 
(MyPEC) က ဤေလ့လာမႈကိုျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ NAP ကို အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ ႔ 
အင္အားဝန္ႀကီးဌာန (MOLIP) ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာ နည္းပညာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (TWG-CL) 
၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ေအာက္တြင္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာတို႔က  ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့သည္။ NAP ႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲခ်မွတ္မႈ 
ကို ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည့္ ILO သည္ NAP အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈကို MyPEC စီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ နည္းလမ္း 
မ်ားစြာျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီသြားရန္ ဦးတည္ရည္႐ြယ္သည္။ 

NAP ၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္မွာ ကေလးအလုပ္သမားထုအတြင္းသို႔ ဆင္းသက္ဝင္ေရာက္ရႏိုင္ေျခ ေဘး     
အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ကေလးအလုပ္သမားထုအတြင္း ပိတ္မိေနၿပီးျဖစ္ေသာ
ကေလးသူငယ္မ်ားထံသို႔ တိုက္႐ိုက္သြားေရာက္ကာ ပံ့ပိုးကူညီေရးပင္ျဖစ္သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အရည္အေသြး 
ေကာင္းမြန္ေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားေပးအပ္ၿပီး အႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္ႏွင့္ ၎တို႔၏ပညာေရးကိုအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစ
သည့္အလုပ္တို႔ကို လုပ္ကိုင္ရျခင္းမွ ႀကိဳတင္တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္  ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔မိသားစု 
မ်ား၏အေျခအေနအား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ကာ ပံ့ပိုးကူညီမႈေပးၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ စစ္ေဆးေပးမည့္ 
စနစ္တစ္ရပ္ကို တရားဝင္ခ်မွတ္က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ကေလးအလုပ္သမား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 
စစ္ေဆးေရးစနစ္ (CLMS) တစ္ရပ္အျဖစ္ ရည္ညႊန္းေလ့ရွိသည့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာစနစ္တစ္ရပ္သည္ ႏုိင္ငံတိုင္း၏ကေလး
အလုပ္သမားတိုက္ဖ်က္ေရး အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားတြင္ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာ NAP မူၾကမ္းေအာက္တြင္လည္း ဦးစားေပးကိစၥရပ္တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။  

ကေလးအလုပ္သမား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ILO လမ္းညႊန္ခ်က္အရ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဓိကက်ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ CLMS တိုင္း၏ အဂၤ ါလကၡဏာရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

• ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း - အလုပ္လုပ္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ခြင္သို႔ကူးေျပာင္း 
ဝင္ေရာက္ေတာ့မည့္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ေယာက်္ားေလးမ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ၿပီး သူတို႔၏    လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္သည္။ 

• အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးျခင္း - အလုပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ မည္သို႔ေသာ 
ေဘးအႏၲရာယ္အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ကေလးအလုပ္သမားမ်ားရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း သိျမင္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ အလုပ္ခြင္ကိုၾကည့္႐ွဳစစ္ေဆးသည္။ 

• လႊဲေျပာင္းျခင္း - အကယ္၍ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ကေလးအလုပ္သမားမ်ား အျဖစ္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး 
ျပင္းထန္ႀကီးမားေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆုံး႐ႈးံႏုိင္ေျခေဘးအႏၲရာယ္ေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေနေၾကာင္း အကဲျဖတ္ 
ေလ့လာေတြ႕ျမင္ရပါက  ၎တို႔ကုိဖယ္ရွားကာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကြန္ယက္တစ္ခုႏွင့္ သေဘာတူခ်မွတ္ 
ထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမွတဆင့္ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိႏိုင္ 
ေအာင္ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔သည္။ 1

1 ILO (2005) ၊ ကေလးအလုပ္သမား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းအတြက္လမ္းညႊန္ခ်က္၊ စာမ်က္ႏွာ (၂) 
https://www.ilo.org/ipec/Action/Childlabourmonitoring/lang--en/index.htm

(ဃ) 1
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CLMS မွာ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အလြန္႐ႈပ္ေထြးၿပီး ကုန္က်စရိတ္ႀကီးမားေသာ စနစ္မ်ား 
ျဖစ္ရာ2 ကေလးအလုပ္သမားညႊန္းကိန္းမ်ားအား ရွိရင္းစြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေလ့လာရွာေဖြ 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းက ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ႏိုင္သည္။ 

သို႔ျဖစ္ရာ ဤေလ့လာမႈ၏ကနဦးစမွတ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ CLMS တစ္ရပ္ကို အသစ္ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္မလိုပဲ ရွိရင္းစြဲ 
သို႔မဟုတ္ ေရးဆြဲဖန္တီးေနၿပီးျဖစ္ေသာ တစ္ခုသို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပိုသည့္စနစ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အတိုင္းအတာ 
အထိ ေပါင္းစပ္သင့္သည္ဟူေသာ ထင္မွတ္ယူဆခ်က္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္၏။ ယင္းသို႔ေသာ ထင္မွတ္ယူဆခ်က္မွာ ေပါင္းစပ္ 
ထည့္သြင္းႏိုင္မည့္ CLMS တစ္ရပ္ေရးဆြဲခ်မွတ္မႈပါဝင္သည့္ ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာ NAP မူၾကမ္းႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိ
သည့္အျပင္ NAP ဆိုင္ရာအမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားအၿပီး NAP အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈကို 
ပံ့ပိုးကူညီရန္ ေရးဆြဲဖန္တီးထားေသာ ပင္မပညာေရးေရစီးအတြင္း ထည့္သြင္းေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစာတမ္း (the 
strategy paper on mainstreaming) ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီသည္။ အဆိုပါမဟာဗ်ဴဟာစာတမ္းတြင္ CLMS ကို ရွိရင္းစြဲ 
စနစ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္သြားရန္ ရွင္းလင္းစြာအၾကံျပဳတင္ျပထားသည္။3

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ရွိရင္းစြဲႏွင့္ေရးဆြဲဖန္တီးလ်က္ရွိေသာ မည္သည့္စနစ္မ်ားက ကေလးအလုပ္သမားညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ 
လႊဲေျပာင္းမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ 
သုေတသနျပဳေလ့လာမႈအဖြဲ႔သည္  ရွိရင္းစြဲ/ထြက္ေပၚလာေတာ့မည့္စနစ္မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈပံုစံကို ေသေသ 
ခ်ာခ်ာစိစစ္ေလ့လာခ့ဲၿပီး အဆုိပါစနစ္မ်ားအတြင္း ကေလးအလုပ္သမားအေရးကိစၥအား ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ေရးသႏၷဌိာန္ခ် 
ျမႇပ္ႏွံေဆာင္႐ြက္မႈကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈပံုစံကို 
က်င့္ၾကံအသံုးျပဳလွ်င္ပင္ အဆိုပါအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈက မရွိမျဖစ္အေရးပါသည္။ CLMS မွာ ေသးငယ္ေသာ လုပ္ငန္း 
တာဝန္မဟုတ္ဘဲ ျပႆနာအေရးကိစၥကိုင္ တြယ္ေျဖရွင္းမႈအေပၚ ခိုင္ခိုင္မာမာ သႏၷိဌာန္ခ်ျမႇဳပ္ႏွံေဆာင္႐ြက္မွသာ 
ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ 

ဤအစီရင္ခံစာကို ေအာက္ပါအတိုင္းဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္။ 

အခန္း (၂) တြင္ ေလ့လာမႈအတြက္ အသံုးျပဳေသာနည္းနာနိႆယကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားသည္။ အခန္း 
(၃)  တြင္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ CLMS  အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ  ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား 
ကို ပိုမိုအက်ယ္ခ်ဲ႕ တင္ျပထားသည္။ အခန္း (၄) တြင္ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုတင္ျပထားၿပီး အခန္း (၅) တြင္ 
ဆက္လက္ေလ့လာရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္သြားရန္လိုအပ္သည့္ အဓိကက်ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ 
ဘာလ (၈) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ CLMS အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ား အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ (stakeholder 
workshop) အတြင္း ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ျပႆနာအေရးကိစၥအခ်ဳိ႕ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပဏာမေကာက္ခ်က္မ်ားကို 
အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆုိပါေကာက္ခ်က္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း CLMS တစ္ရပ္ေရးဆြဲခ်မွတ္ေရးအတြက္ 
ပဏာမလမ္းျပေျမပံုတစ္ရပ္အျဖစ္   အဓိကေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။ 

2 ဥပမာ ILO (2017)၊ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ာအတြင္း ILO ကေလးအလုပ္သမားအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားဆိုင္ရာအကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအား 
ခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္း 2009-2014 https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_30355/lang--en/index.htm 
တြင္႐ႈဳပါ။ မၾကာေသးမီက ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ CLMS ဖန္တီးတည္ေဆာက္မႈအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအား ခြဲျခမ္းေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အတြက္။ 

3 NAP မူၾကမ္းႏွင့္ ပင္မပညာေရးေရစီးအတြင္း ထည့္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာစာတမ္းတို႔ကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္း မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ILO 
ႏွင့္ MOLIP တို႔ထံ ေတာင္းခံရယူၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။

၂။ ေလ့လာမႈနည္းနိႆယ

ဤေလ့လာမႈတြင္ အဆင့္ေလးဆင့္ပါဝင္သည္။ 

၁။ အၾကံေပးပညာရွင္မ်ားက ရရွိနိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လွန္ေလ့လာသံုးသပ္မႈျပဳေသာ 
ကနဦး သတင္းအခ်က္အလက္ စာ႐ြက္စာတမ္းေလ့လာမႈ (Initial desk study) 

၂။ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္မႈ (Field work) - အဓိကသတင္းေပးသူေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား (KII) ႏွင့္ 
အဓိက သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ား  (FGDs with stakeholders) အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ား 
အားလံုး အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားအၾကံေပးပညာရွင္က ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုမူ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္အႏွစ္ခ်ဳပ္ မွတ္တမ္းတင္ 
ခဲ့သည္။ 

၃။ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ကနဦး သတင္းအခ်က္အလက္ စာ႐ြက္စာတမ္းေလ့လာမႈတို႔အေပၚ
အေျခခံေသာ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ခြဲျခမ္းေလ့လာမႈ 

၄။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌က်င္းပခဲ့ေသာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ား 
အဖို႔ ကနဦးခြဲျခမ္းေလ့လာမႈႏွင့္ ပဏာမေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ညီညြတ္မႈရွိေၾကာင္း၊ မွန္ကန္တိက် 
ေၾကာင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အမွန္တကယ္ သိျမင္လက္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ အဓိက 
သက္ဆိုင္သူမ်ားထံသို႔ တံု႔ျပန္ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္အတူ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္း။

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္အဓိကက်ေသာအဆင့္မ်ားမွာ အဆင့္ (၂) ႏွင့္ (၄) တို႔ျဖစ္ၿပီး ထိုအဆင့္မ်ားတြင္ အၾကံေပးပညာရွင္ 
မ်ားသည္ MyPEC အဖြဲ႕၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ား (stakeholders) ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ကာ အဓိက 
သတင္းေပးသူ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား (KII) အတြင္း အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ားၾကားမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္သိျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားအၾကံေပးပညာရွင္ 
သည္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ား (FGCs) ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အျခားအုပ္စုမ်ား/အဖြဲ႕အစည္းမ်ား/လူပုဂၢိဳလ္မ်ား 
အားလံုးႏွင့္မူ အဓိကသတင္းေပးသူေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား (KII) ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈ (FGD) အတြက္ 
လူငယ္အုပ္စုေနာက္ဆံုးေ႐ြးခ်ယ္မႈကို MyPEC ႏွင့္ ၎၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားတို႔၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လူငယ္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံ 
ႏိုင္ေအာင္လည္း ကူညီေပးခဲ့သည္။ ေလ့လာမႈနည္းနိႆယႏွင့္ အဓိကေမးခြန္းမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာတြင္ အဓိက 
သတင္းေပးသူမ်ားအဖို႔ ၎တို႔ကအေရးႀကီးသည္ဟုသတ္မွတ္႐ႈျမင္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားကို လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေဝ
မွ်ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ဦးတည္ၿပီး MyPEC မွ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ 
အဓိကသတင္းေပးသူေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ (FGD and KII) အားလုံးကို စစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာမ်ား (questionnaires) 
အစား တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရန္စာရင္းမ်ား (checklists) ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ား (stakehold-
ers) တြင္ မတူျခားနားေသာလကၡဏာရပ္မ်ားရွိရာ မတူျခားနားေသာ အဓိကပါဝင္ေျဖဆိုသူအုပ္စုမ်ားအတြက္ အက်ံဳး 
ဝင္ေသာ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရန္စာရင္း (checklist) မွာ ေလ့လာမႈကိရိယာမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။ အခ်ဳိ႕ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားမွာ အုပ္စုမ်ားအားလံုးအတြက္ တူညီမႈရွိၿပီး အခ်ဳိ႕မွာကြဲျပားျခားနားသည္။ 

အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားအား အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္အစိုးရဌာနမ်ား (သင့္ေတာ္ဆီေလ်ာ္မႈရွိၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ 
ပါက)၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ MIS ႏွင့္ လူငယ္မ်ားအလုပ္အကိုင္ (YE) ကို 
အသီးသီးပံ့ပိုးကူညီလ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္း၊ ရပ္႐ြာေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
(NGOs) ႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CBOs) ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ရွာေဖြ 
ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ 
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အဓိကဦးစားေပး ပထဝီနယ္ေျမေဒသ (FGDs ႏွင့္ KIIs လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာၿမိဳ ့နယ္မ်ား) ေ႐ြးခ်ယ္မႈကို ကနဦးအခ်က္ 
အလက္ႏွင့္ စာ႐ြက္စာတမ္းေလ့လာမႈႏွင့္ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးအဆင့္မ်ားအတြင္း 
MyPEC ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေလ့လာေရးပထဝီနယ္ေျမေဒသမ်ားကို ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး 
ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝေပးအပ္လာႏိုင္သည့္
အေနအထားေပၚတြင္ အေျခခံၿပီးေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႕စဥ္းစားသံုးသပ္ကာေ႐ြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္တိုင္ အၾကံေပး 
ပညာရွင္သည္ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားဘက္မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးအပ္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနမႈကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳ 
ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ယင္းသည္ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္မႈလုပ္ငန္း၏ လႊမ္းျခံဳမႈႏွင့္ ေကာက္ခံရယူခဲ့ေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား၏ မွန္ကန္တိက်မႈအေပၚ ေပၚလြင္ထင္ရွားေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။  

ဤအလုပ္တာဝန္၏ရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ႏွင့္ ILO မွ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားေသာ (အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ) 
အဓိကက်သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအရ CLMS တစ္ရပ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ေပးေသာစနစ္တစ္ရပ္အျဖစ္ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိသည္။ 

• ကေလးအလုပ္သမားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ကေလးငယ္ 
မ်ားႏွင့္ ကေလးအလုပ္သမားထုအတြင္း က်ေရာက္ေနၿပီးျဖစ္ေသာကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ 
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက် ေကာက္ခံရယူသည္။ 

• ကေလးငယ္မ်ား ကေလးအလုပ္သမားထုအတြင္းသို႔သက္ဆင္းဝင္ေရာက္မႈကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးရန္၊ 
လိုအပ္လွ်င္ ကေလးငယ္မ်ားကို အလုပ္သမားထုမွဖယ္ရွားၿပီး ကေလးႏွင့္ သူ/သူမ၏မိသားစုကို အျခားေသာ 
အစားထိုးေ႐ြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီရန္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား (အသက္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ေအာက္) ကို 
အႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္ႏွင့္ အဆိုး႐ြားဆံုးပံုစံျဖင့္ ကေလးအလုပ္သမားခိုင္းေစျခင္းမ်ား (WFCL) မွ အကာ 
အကြယ္ေပးရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးသည္။ 

• ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားရရွိေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ ေျပာင္း 
လဲတိုးတက္မႈႏွင့္ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက်ေကာက္ခံရယူၿပီး 
တံု႔ျပန္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားေပးအပ္သည္။ 

သို႔ျဖစ္ရာ CLMS တစ္ရပ္ကို အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား (MIS) (ဥပမာ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ား)ႏွင့္ တူညီေသာဘံုလကၡဏာရပ္မ်ားရွိသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ 
တစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္႐ႈျမင္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ လိုအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ဳိးအစားမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
၎၏ကိုယ္ပိုင္ သီးျခားလကၡဏာရပ္မ်ားလည္း ရွိေပသည္။ 

အခန္း (၁) တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ မတူျခားနားေသာႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း CLMSs မ်ားေရးဆြဲခ်မွတ္မႈ ပံ့ပိုးကူညီေရးဆိုင္ရာ 
ILO ၏ လုပ္ငန္းမ်ားမွရရွိေသာ ရွိရင္းစြဲအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ CLMS အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ရွိရင္းစြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈသတင္း 
အခ်က္အလက္စနစ္မ်ား (MIS) အတြင္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းက သီးျခားရပ္တည္ေသာ CLMSs မ်ားအျဖစ္ ေရးဆြဲ 
ခ်မွတ္ျခင္းထက္ ပိုမိုျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ CLMS ေလ့လာမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကနဦး 
သတင္းအခ်က္ အလက္စာ႐ြက္စာတမ္းေလ့လာမႈ/ေလ့လာမႈအတြက္ ကနဦးႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းအဆင့္တြင္ စူးစမ္း 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ MISs မ်ားႏွင့္ CLMS အား ေပါင္းစပ္သြားႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 
အဓိက ထားေလ့လာခဲ့သည္။ 

၁။ UNICEF မွ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ၿပီး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ 
ဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနတြင္ က်င့္ၾကံအသံုးျပဳေသာ ကေလးသူငယ္အကာအကြယ္ေပးေရးစနစ္ (CPS)၊

၂။ UNICEF ႏွင့္ UNESCO မွ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ က်င့္ၾကံအသံုးျပဳေသာ ပညာေရးစီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ (EMIS)၊ 

၃။ ILO မွ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ၿပီး အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမားဦးစီး 
ဌာနတြင္ က်င့္ၾကံအသံုးျပဳေသာ အလုပ္သမားေဈးကြက္သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ (LMIS)၊ 

ဤေလ့လာမႈက ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ 

• တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုအပ္ေသာအေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခ 
အေနအတြင္း CLMS တစ္ရပ္တြင္ ထည့္သြင္းသင့္သည့္ ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာ အေရးပါဆံုး သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ 

• ရွိရင္းစြဲ/ေရးဆြဲဖန္တီးေနၿပီးျဖစ္ေသာ စနစ္မ်ားအား မည္သို႔ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ကာ ထိန္းသိမ္းမႈျပဳသနည္း 
(ဥပမာ သတင္းအခ်က္မ်ားအား မည္သူတို႔က မည္သို႔မည္ပံု ေကာက္ခံသည္၊ ထိန္းသိမ္းသည္၊ မွ်ေဝသည္၊ 
ခြဲျခမ္းေလ့လာဆန္းစစ္သည္။ မည္သည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည္။) 

• အဆိုပါစနစ္က CLMS တစ္ရပ္၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္မႈရွိသနည္း။ 

• CLMS အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို  ရွိရင္းစြဲ/ေရးဆြဲဖန္တီးေနၿပီးျဖစ္ေသာ စနစ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ 
စနစ္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံု ေပါင္းစပ္သြားႏိုင္မည္နည္း။ 

ေဒသတြင္းမွ CLMS ဆိုင္ရာစာေပစာတမ္းမ်ားအလြန္နည္းပါးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္က်င့္ၾကံအသံုးျပဳေနသာ 
CLMS စနစ္တစ္ရပ္ မရိွေသးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ CLMS ဆုိင္ရာေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားမရိွေပ။ 
သို႔ျဖစ္ရာ ဤေလ့လာမႈသည္ CLMS သေဘာတရားေရးရာ နားလည္သိျမင္မႈအတြက္ ILO ၏ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ 
ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ားႏွင့္ ေလ့လာမႈအတြက္ KIIs မ်ားအတြင္း ေကာက္ခံရယူခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ 
တြင္ အဓိကမွီခိုအားထားခဲ့ရသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေလ့လာမႈအဖြဲ႕က ေလ့လာမႈ၏အရည္အေသြးအေပၚ ႐ိုက္ခတ္ႏိုင္ 
သည့္ ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္ႏွစ္ရပ္ကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟူ၍ပင္။ ပထမတစ္ခ်က္အေနႏွင့္ ILO စာတမ္းစာေပ 
မ်ားမွာ အေတာ္ပင္ေရွးက်ေနၿပီျဖစ္သည္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျခားနားေသာအေျခအေနရွိသည့္ ကမၻာ့အစိတ္ 
အပိုင္းမ်ားတြင္ ေရးသားဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အဆိုပါေယဘုယ်စာေပစာတမ္းမ်ားကို ယေန႔ေခတ္ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ဟု တစ္ထစ္ခ်မွတ္ယူရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ထိုစာေပစာတမ္းမ်ားက ေခတ္ေနာက္က်သြားၿပီးျဖစ္ 
ႏိုင္သကဲ့သို႔ CLMS ၏ ေအာက္ခံလူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အစိတ္အပိုင္းလကၡဏာမ်ားမွာလည္း ကြဲ 
ျပားျခားနားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အၾကံေပးပညာရွင္မ်ားက ‘ပင္ကိုယ္ထိုးထြင္းဉာဏ္ (common 
sense)’အေပၚႏွင့္ KIIs မ်ားမွရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ႀကီးႀကီးမားမား မွီခိုအားထားခဲ့ရသည္။ 
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားမွာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝေပးအပ္ 
ရန္တြန္႔ဆုတ္ေနခဲ့သည္ျဖစ္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အသိအျမင္ဗဟုသုတမ်ား ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုစြာ ရယူစု 
ေဆာင္းႏိုင္ျခင္းမရွိေအာင္ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဓိကသတင္းေပးသူအခ်ဳိ႕ကမူ ၎တို႔၏သင္ခန္းစာမ်ား၊ 
စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားႏွင့္ အေတြးအျမင္မ်ားကို အလြန္ပြင့္လင္းစြာ မွ်ေဝေပးခဲ့သျဖင့္  ေလ့လာမႈတြင္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ မလံုေလာက္မႈဟူေသာ ျပႆနာကို ႀကီးႀကီးမားမား ေတြ႕ၾကံဳခံစားခဲ့ရျခင္း မရွိေပ။ ထို႔အစား အမွန္တကယ္ 
ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အားနည္းခ်က္အကန္႔အသတ္မွာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ားကို ေဝမွ် 
ျခင္းမျပဳႏိုင္ခဲ့ေသာ အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ား (stakeholders) အား ကိုယ္စားမျပဳျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေနႏိုင္ျခင္းပင္။ သို႔ျဖစ္ရာ 
ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား စိစစ္အတည္ျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ား (stakeholders) အားလံုးကို 
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ား မွ်ေဝထည့္ဝင္ေပးအပ္သြားႏိုင္ေအာင္ (ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈအဆင့္တြင္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္တိုင္) လႈံ႕ေဆာ္အားေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 
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၃။  CLMS အတြက္ ေယဘုယ်လိုအပ္ခ်က္မ်ား

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ CLMS တစ္ရပ္မွာ ပထမဆံုးႏွင့္အေရးအႀကီးဆံုးအေနျဖင့္ ကေလးအလုပ္သမားထု 
တြင္ပါဝင္ေနေသာကေလးငယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကေလးအလုပ္သမားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ 
ရင္ဆုိင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာကေလးငယ္မ်ားအား ၎တုိ႔၏က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈကုိ ထိခုိက္ 
ေစသည့္ အလုပ္အေျခအေနမ်ားအတြင္း ေလွာင္ပိတ္မိမေနေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ေကာက္ခံေရး၊ ခြဲျခမ္းေလ့လာဆန္း စစ္ေရးႏွင့္အသံုးျပဳေရးဆိုင္ရာ စနစ္တက်ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ပံုနည္းလမ္းတစ္ရပ္
ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ CLMS တစ္ရပ္ကို လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္အမ်ဳိးသားအဆင့္တို႔တြင္ 
တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လ်င္ျမန္ၿပီး သင့္ေတာ္လံုေလာက္ ေသာအေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမည့္ ရွင္းလင္း 
ေသာ လႊဲေျပာင္းေရးလမ္းေၾကာင္း/ စနစ္တစ္ရပ္ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (MIS) စနစ္တစ္ရပ္အျဖစ္ 
သတ္မွတ္႐ႈျမင္ႏိုင္သည္။ 

ဤေလ့လာမႈ၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ (အခန္း (၂) တြင္ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသကဲ့သို႔) အတြက္ CLMS တစ္ရပ္ကို ေအာက္ပါ 
အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ စနစ္တစ္ရပ္အျဖစ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္သည္။ 

• ကေလးအလုပ္သမားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရမည့္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာကေလးငယ္
မ်ားႏွင့္ ကေလးအလုပ္သမားထုတြင္ ပါဝင္ေနၿပီးျဖစ္ေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက် ေကာက္ခံရယူသည္။ 

• ကေလးငယ္မ်ား ကေလးအလုပ္သမားထုအတြင္းသို႔ သက္ဆင္းဝင္ေရာက္မႈကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးရန္၊ 
လိုအပ္လွ်င္ ကေလးငယ္မ်ားကို အလုပ္သမားထုမွဖယ္႐ွားၿပီး ကေလးႏွင့္ သူ/သူမ၏မိသားစုကို အျခားအစား 
ထိုး ေ႐ြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီရန္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား (အသက္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ေအာက္) ကို အႏၲရာယ္ 
ရွိေသာအလုပ္ႏွင့္ အဆိုး႐ြားဆံုးပုံစံျဖင့္ကေလးအလုပ္သမားခိုင္းေစျခင္း (WFCL) မွ အကာအကြယ္ေပးရန္ 
အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးသည္။ 

• ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားရရွိေသာကေလးငယ္မ်ား၏ ေျပာင္း 
လဲတိုးတက္မႈႏွင့္ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက်ေကာက္ခံရယူၿပီး 
တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားေပးအပ္သည္။

ထုိက့ဲသုိ႔ေသာစနစ္တစ္ရပ္ ေရးဆြခဲ်မွတ္ရန္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အစိတ္အပုိင္းလကၡဏာ 
ရပ္အခ်ဳိ႕က တရားဝင္အေျခတက်ျဖစ္ေနရန္ လုိအပ္သည္။ ILO (2005)4 တြင္ CLMS တစ္ရပ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ 
ျပဳလုပ္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္မ်ားကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
အဆင့္မ်ားတြင္ ျပႆနာအားသတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (ကေလးအလုပ္သမား နယ္ပယ္အတိုင္းအတာႏွင့္ သေဘာ 
သဘာဝ)၊ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္အတြက္ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္မိတ္ဖက္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္မူဝါ
ဒေရးရာမူေဘာင္အား ခြဲျခမ္းေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ အဆိုပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမည္ မဟုတ္ေပ။ NAP ေရးဆြဲဖန္တီးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ကေလး 
အလုပ္သမားဆိုင္ရာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခြဲျခမ္းေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ မူဝါဒ 
ေရးရာမူေဘာင ္ခြဲျခမ္းေလ့လာဆန္းစစ ္ခ်က္ႏငွ္ ့ဦးစားေပး ေဆာင႐္ြက္ခ်ကမ္်ားႏငွ္ပ့တ္သက၍္ သေဘာတူညမီႈရရွိေအာင ္
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စုစည္းေပးသည့္ အေရးပါေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါဝင္သည္။5 ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ခ်က္ 
မ်ားကို NAP စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းလင္းတင္ျပထားၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၅) ရက္ေန႔ 

4 ILO (2005)၊ ကေလးအလုပ္သမား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္၊ https://www.
ilo.org/ipec/Action/Childlabourmonitoring/lang--en/index.htm

5 NAP ေရးဆြဲခ်မွတ္မႈအတြက္ ILO ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ေရးသားျပဳစုကာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာအစီရင္ခံစာမ်ားကို https://www.ilo.org/yan-
gon/areas/childlabour/facet/lang--en/index.htm?facetcriteria=TYP=Publication&facetdynlist=WCMS_632341 တြင္ ရယူႏိုင္ 
သည္။

တြင္ ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း 
ကေလးအလုပ္သမားအေရးကိစၥ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးကို ဦးတည္ကာတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ မိတ္ဖက္လုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားႏွင့္ သႏၷိဌာန္ခ်ျမႈပ္ႏွံေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ထင္ရွားေပၚလြင္ေသာ သေကၤတတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။  
ယင္းသည္ ေသးငယ္ေသာ သို႔မဟုတ္ လြယ္ကူေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ရပ္မဟုတ္ေၾကာင္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားက နားလည္သိျမင္ၾကသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း လက္တြဲပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္ဟူေသာ သႏၷိဌာန္ခ်ျမႇဳပ္ႏွံ 
ေဆာင္႐ြက္မႈရွိသည့္အျပင္ အစိုးရ၏ဦးေဆာင္မႈလည္း ရွိေနသည္။ 6

သို႔ျဖစ္ရာ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ CLMS တစ္ရပ္ကို အမွန္တကယ္ေရးဆြဲရန္ဦးတည္ေသာ 
ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္မ်ား (ILO လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔)ကို သာ အဓိက 
အေလးေပး အာ႐ံုစိုက္သည္။ 

အဆင့္ (၁) CLM စီမံခန္႔ခြဲမႈကို တည္ေဆာက္ပါ။

အဆင့္ (၂) ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးေရးကိရိယာမ်ားကို ေရးဆြဲဖန္တီးၿပီး စမ္းသပ္စစ္ေဆးပါ။ 

အဆင့္ (၃) လႊဲေျပာင္းေရးစနစ္ကို ေရးဆြဲဖန္တီးပါ။ 

အဆင့္ (၄) ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားကို စုစည္းျပင္ဆင္ပါ။ 

အဆင့္ (၅) ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးသူမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ပါ။ 

အဆင့္ (၆) CLM ဒီဇိုင္းပံုစံကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီး ပံုတူပြားအသံုးျပဳရန္ စဥ္းစားသံုးသပ္ပါ။ 

အဆင့္ (၁) တြင္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး စနစ္ယႏၲယားမ်ား႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြး 
ေသာ စနစ္တစ္ရပ္အား ေန႔တစ္ဓူဝစီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ပါဝင္သည္။ အဆင့္ (၂) တြင္ အစစ္အမွန္ညႊန္းကိန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ 
ျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ အဆိုပါညႊန္းကိန္းမ်ားအား (ရွိရင္းစြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္) မည္သို႔မည္ပံု အသံုးျပဳႏိုင္ 
မည္ကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ အဆင့္ (၃) သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအဖို႔ ကေလးငယ္မ်ား (ႏွင့္ ၎တို႔၏ 
မိသားစုမ်ား) အား လိုအပ္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိေအာင္ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္မည့္ အမႈတြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (case man-
agement system) တစ္ရပ္  ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ေပးရန္အတြက္ အလြန္အေရးပါၿပီး မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ နည္းလမ္း 
ျဖစ္သည္။ အဆင့္ (၄) ႏွင့္ (၅) တြင္ မည္သူတို႔က အမွန္တကယ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ လႊဲေျပာင္းမႈကို 
လုပ္ေဆာင္မည္။ လိုအပ္ပါက ၎တို႔ကို မည္သူတို႔က ေလ့က်င့္သင့္ၾကားေပးမည္ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈပါဝင္သည္။ အဆင့္ (၆) မွာ စနစ္အား အျပည့္အဝ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
မျပဳမီ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဤလုပ္ငန္းစဥ္မွထြက္ေပၚလာရမည့္ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

• မတူျခားနားေသာအဆင့္မ်ား (ဥပမာ လူမႈအသိုက္အဝန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ဳိးသားအဆင့္) တြင္ တိတိက်က် 
ေကာက္ခံရယူရန္လိုအပ္ေသာညႊန္းကိန္းမ်ား (သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား) ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သေဘာတူညီ 
ခ်က္ (ဥပမာ အသက္၊ လိင္သဘာဝ၊ ပညာေရးအဆင့္၊ အလုပ္အကုိင္အမ်ဳိးအစား၊ အလုပ္ခ်ိန္နာရီ၊ ကေလး 
တစ္ဦး၏ဘဝအတြင္းမွ ကေလးသူငယ္ အကာအကြယ္ေပးေရး အျခားအေရးကိစၥမ်ား စသည္)။ 

• ကုန္က်စရိတ္နည္းနည္းႏွင့္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္သည့္အျပင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေလ့လာရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ 
သြားမည့္ေနရာမ်ား (စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား စသည္) တြင္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္  အခ်က္အလက္ေကာက္ခံေရးႏွင့္ သိမ္းဆည္းေရးစနစ္မ်ား။ 

• အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သုိ႔ တိတိက်က်ေကာက္ခံမည္၊ သိမ္းဆည္းမည္ႏွင့္ မွ်ေဝေပးအပ္သြားမည္ 
(အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ရယူႏိုင္ခြင့္ အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား 

6 ျမန္မာတိုင္းမ္စ္ (၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖာ္ေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ ရက္) ကေလးအလုပ္သမားအေရအတြက္ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း အစိုးရမွေတြ႕ျမင္ေနရ 
https://www.mmtimes.com/news/government-sees-rise-child-workers.html
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အပါအဝင္)၊ ကေလးငယ္တစ္ဦးလႊဲေျပာင္းျခင္းအတြက္ မည္သူတုိ႔ထံတြင္ တာဝန္ရွိသည္၊ လႊဲေျပာင္းမႈကို 
စတင္လႈံ႕ေဆာ္ေပးမည့္ အဓိကလကၡဏာရပ္မ်ားမွာ မည္သည္တို႔ျဖစ္ၿပီး မည္သို႔ေသာဝန္ေဆာင္မႈအမ်ဳိးအစား
မ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေပးအပ္သြားႏိုင္သည္ အစရွိေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပး 
သည့္  အခ်က္အလက္ေကာက္ခံျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ စံလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (SOPs)။ ဤတြင္ ကေလးအလုပ္သမားအေရးကိစၥအား မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ 
မည္သူတို႔က ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးႏိုင္သည္ဟူေသာ နားလည္မႈလည္း ပါဝင္ေပလိမ့္မည္။ ဥပမာ 
အလုပ္သမားစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးႏိုင္
သည့္အခြင့္အာဏာရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္သမားသမဂၢကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
လည္း လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္ကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးၿပီး အမႈကိစၥမ်ားကို လႊဲေျပာင္း 
ေပးပို႔ႏိုင္သည္။ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြင္း ကေလးအလုပ္သမားအေရးကိစၥ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 
စစ္ေဆးရန္အတြက္ အလုပ္သမားစစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ ရပ္႐ြာလူမႈအသိုက္အဝန္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အတူ
ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈေအာက္ရွိ လူမႈေရးလုပ္သားမ်ားက ပိုမိုေနရာက်ႏိုင္သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားက 
လက္သင့္ခံႏိုင္ဖြယ္အတိုင္းအတာထက္ ပိုမိုအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို စာသင္ေက်ာင္းမ်ား 
အတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးႏိုင္မည့္ အေကာင္းဆံုးေသာအေနအထားတြင္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ 
မ်ား တည္ရွိေနသည္။ 

• ေကာင္းမြနသ္င့္ေလ်ာမ္ည္ ့ဝန္ေဆာငမ္ႈအမ်ဳိးအစားမ်ားကိ ုေလလ့ာေဖာထု္တ္ေပးမည္ ့‘လႊဲေျပာင္းေရးဝန္ေဆာင ္
မႈအစုအေဝး (referral package)’ တစ္ရပ္။ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပညာေရးႏွင့္ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ 
ပညာေရးအေထာက္အပံ့မ်ား၊ သက္ေမြးအလုပ္အကိုင္သင္တန္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ စိတ္ပိုင္း- 
လူမႈေရးအေထာက္အပံ့မ်ား၊ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာဝင္ေငြ ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအကာအကြယ္ 
ေပးေရးေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ အာမခံအစီအစဥ္မ်ား (အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမပါဝင္ဟုမဆိုလိုေပ) ပါဝင္သည္။ 

• ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္သြားႏိုင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူမ်ားကို ေျမပံုေရးဆြဲ 
ေဖာ္ျပမႈမ်ား။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေျမပုံေရးဆြဲေဖာ္ျပမႈမ်ားကို နယ္ေျမေဒသအဆင့္တြင္ျပလုပ္ရမည္။ လူမႈအသိုက္ 
အဝန္းတစ္ရပ္အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိႏိုင္သည္ကို အတိအက် 
ေလ့လာေတြ႕ျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။

အခန္း (၄) တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ ရွိရင္းစြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ အဆိုပါစနစ္မ်ားက CLMS တစ္ရပ္၏ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံုကိုက္ညီမႈသည္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ထိေရာက္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ CLMS တစ္ရပ္ ေရးဆြဲဖန္တီးကာ ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းသြားႏိုင္ရန္အတြက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားရမည့္ 
အဓိကက်ေသာ ျပႆနာအေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း ေလ့လာေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။  

၄။  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း CLMS ဆိုင္ရာေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား 

ဤအခန္းတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ 
က်င္းပခ့ဲသည့္ စိစစ္အတည္ျပဳေရးအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြတဲစ္ခုအတြင္း ျပည္တြင္းအဓိကသက္ဆုိင္သူမ်ား (stakeholders) 
ႏွင့္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးၿပီး ျဖစ္သည္။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲၿပီးဆံုးသြားခ်ိန္ ေနာက္ပိုင္း၌ပင္ ဤအစီရင္ခံစာပါ ေလ့လာ 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ေျပာင္းလဲမရႏိုင္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္အစီအစဥ္ (blueprint) တစ္ရပ္အျဖစ္ 
ရည္႐ြယ္ျခင္းမရွိေပ။ ထို႔အစား CLMS ေရးဆြဲဖန္တီးျခင္း၊ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ 
ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား လမ္းညႊန္တည့္မတ္ေပးရန္ 
ရည္႐ြယ္သည္။ ယင္းသည္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္မႈႏွင့္ အလိုက္သင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈ 
တို႔ကို လုိအပ္လာမည့္ အလြန္ရွည္ၾကာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာမည့္အျပင္ ဤအစီရင္ခံစာကိုလည္း လုပ္ငန္း 
စဥ္၏ စမွတ္ (ဆံုးမွတ္မဟုတ္ပါ) အျဖစ္ သတ္မွတ္႐ႈျမင္သင့္သည္။  

၄.၁။ ရွိရင္းစြဲႏွင့္ထြက္ေပၚလာေတာ့မည့္စနစ္မ်ား

ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ရွိရင္းစြဲ/ထြက္ေပၚလာေတာ့မည့္ 
စီမံ ခန္႔ခြဲမႈသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္သံုးခုကို ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့သည္။ ကေလးသူငယ္အကာအကြယ္ေပးေရးစနစ္ 
(CPS)၊ ပိုမိုတိတိက်က်ဆိုရလွ်င္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ၎၏ အမႈတြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (CMS)၊ ပညာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ (EMIS) ႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ 
ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အလုပ္သမားေဈးကြက္ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ (LMIS) (အလုပ္ 
သမားစစ္ေဆးေရးက႑အေပၚ အထူးအေလးေပး အာ႐ံုစိုက္မႈပါဝင္သည္) တို႔ျဖစ္သည္။

ကေလးသူငယ္အကာအကြယ္ေပးေရးစနစ္ (CPS)

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွဦးေဆာင္ၿပီး အမ်ဳိးသား 
လူမႈအကာ အကြယ္ေပးေရးမဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို က်င့္ၾကံလိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းက လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနအတြက္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ကေလးသူငယ္ အကာအကြယ္ေပးေရးေယဘုယ်မူေဘာင္ေအာက္တြင္ အမႈတြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (CMS) 
တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေအာင္လမ္းခင္းေပးခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ အမႈတြဲမန္ေနဂ်ာမ်ား (case managers) အား 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားရန္ႏွင့္ ေနရာခ်ထားရန္အတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနကို UNICEF မွ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည္။ ထိခိုက္ 
ပ်က္စီးလြယ္မႈအဆင့္ျမင့္မားေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေလ့လာဆန္းစစ္ကာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆီသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ျဖစ္သည္။ ကနဦးတြင္ အမႈတြဲမန္ေနဂ်ာ (၇၈) ဦးကိုသင္တန္းပို႔ခ်ၿပီး 
ၿမိဳ႕နယ္ (၂၇) ခုတြင္ ခန္႔အပ္ေနရာခ်ထားခဲ့ သည္။ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ား၏အဆိုအရ ယခုအခါ ေနာက္ထပ္ (၂၅) 
ၿမိဳ႕နယ္ကို ထပ္မံထည့္သြင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ရာ စုစုေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ (၅၂) ခုတြင္ အမႈတြဲမန္ေနဂ်ာေပါင္း (၁၁ဝ) ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ 
စြာလည္ပတ္ေနေသာ အမႈကိစၥစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (CMS) တစ္ရပ္ တည္ရွိေနသည္။ CMS တြင္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီးျဖစ္ကာ 
သက္ဝင္လည္ပတ္ေနေသာ ေဒတာေဘ့စ္တစ္ခု ပါရွိသည့္အျပင္ ကေလးအလုပ္သမားအေရးကိစၥမွာလည္း CMS ၏ 
ပဓာနက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေနခဲ့ရာ ကေလးလုပ္သားထု အတြင္းပိတ္မိေနသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားရရွိရန္ လႊဲေျပာင္းမႈကဲ့သို႔ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ထိုစနစ္မွတစ္ဆင့္ ရရွိႏိုင္ေလသည္။ 

သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနတြင္ ႐ံုးမ်ားႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ား မလံုေလာက္သျဖင့္ လူမႈအသိုက္ 
အဝန္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ CMS မွ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္မွာ အစဥ္တစိုက္ဆက္လက္ တည္ရွိေန 
ေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ဥပမာ အျခားအစိုးရဌာမ်ားႏွင့္ NGOs မ်ား) ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို CMS စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္ အဓိက်ေသာမဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ 
႐ႈျမင္ၾကသည္။   အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရးကဲ့သို႔ေသာ အျခားစနစ္မ်ားမွ ေကာက္ခံရယူခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
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မ်ားက CMS သို႔ အမွန္တကယ္ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေနခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေပးအပ္ႏိုင္ေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အလြန္ပင္နည္းပါးေနသည္ျဖစ္ရာ ႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာကေလးသူငယ္မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထံ
သို႔လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အျမဲတမ္းမျဖစ္ႏို္င္ ျခင္းက အဓိကက်ေသာအခက္အခဲျပႆနာရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ 
(၈) ရက္ေန႔တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ မိတ္ဖက္အလုပ္ ႐ံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားက လူမႈအသိုက္အဝန္း 
အတြင္း အသိပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္သြားရန္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ရရွိႏုိင္မည့္အရင္းအျမစ္မ်ား
အားလုံးကုိ အသုံးခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ NGOs မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအား ဆက္လက္ လႈ႕ံေဆာ္ 
စည္း႐ံုးသြားရန္ လိုအပ္ခ်က္တို႔ကုိ အေလးေပးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကို လူမႈအသိုက္အဝန္းအား ေျမပံုေရးဆြဲေဖာ္ျပမႈ
မ်ားပံုစံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး CMS အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းအေပၚတြင္ 
အေျခခံသင့္သည္။ 

အဆိုပါ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ား ရွိေနသည့္တိုင္ CMS သည္ CLMS ေအာက္ရွိလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအတြက္ အလြန္ပင္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ စနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ CLMS ေအာက္တြင္ သီးျခားစင္ၿပိဳင္လႊဲေျပာင္းမႈ စနစ္တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္း 
တည္ေဆာက္မည့္အစား CLMS အတြင္းရွိ လႊဲေျပာင္းေရးအစိတ္အပိုင္းကို CMS ႏွင့္ေပါင္းစပ္ျခင္းက ပိုမိုထိေရာက္ 
ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ CMS ႏွင့္ အျခားစနစ္မ်ား (အဓိကအားျဖင့္ အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရးစနစ္) 
ၾကား ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝေပးအပ္မႈရွိရန္ လိုအပ္သည္။ 
အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မွ ဝင္ေရာက္ကာ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအား စစ္ေဆး/ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း ကေလးအလုပ္သမားမ်ားကို အမွန္တကယ္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ 

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္  
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု
လံုးက အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရးကုိ လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္း (LFS) (ေအာက္တြင္႐ႈပါ) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး CLMS ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားရန္အတြက္ ျပင္းျပေသာစိတ္ဝင္စားမႈကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၾကသည္။  သို႔ျဖစ္ 
ရာ CMS သည္ CLMS အတြက္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္မႈအရွိဆံုးေသာ ‘ေက်ာ႐ိုး’ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေန 
ႏွင့္ လာမည့္လမ်ားအတြင္း သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္အလက္ေကာက္ခံေရးႏွင့္မွ်ေဝေရး ပ႐ိုတိုေကာမ်ား/ 
လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈစံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေလ့လာရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သြားရန္ လိုအပ္သည္။ CMS ႏွင့္ အလုပ္ 
သမား စစ္ေဆးေရးေဖာင္ပံုစံမ်ား (ကေလးလုပ္ သားညႊန္းကိန္းမ်ားပါဝင္သည္၊ ေအာက္တြင္႐ွဳပါ) အတြင္းရွိ ရွိရင္းစြဲ 
အခ်က္အလက္ ေကာက္ခံေရးစနစ္ကုိ CLMS အခ်က္ အလက္ေကာက္ခံေရး ဘံုပ႐ိုတိုေကာအတြက္ ကနဦးစမွတ္အျဖစ္ 
အသံုးျပဳသင့္သည္။ 

ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ (EMIS)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည့္စံုေသာ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ (EMIS) 
တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္မႈ၏ အေစာပိုင္းအဆင့္မ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္။ အဆိုပါစနစ္သည္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၊ 
နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန (DTVET) ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနတို႔အျပင္ လူသားအရင္း 
အျမစ္ဌာနကိုလည္း လႊမ္းျခံဳေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာပညာေရ 
႒ာနမ်ားအားလံုးကို တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ EMIS ၏ လႊမ္းျခံဳမႈေအာက္သို႔ ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္မ်ားကို    
ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ UNESCO ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ျမန္မာကြန္ပ်ဴတာကုမၸဏီႏွင့္အတူ လက္တြဲ 
ပူးေပါင္းကာ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါစနစ္ကို ေက်ာင္းအဆင့္တြင္ အခ်က္အလက္ေကာက္ခံေရးအတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲဖန္တီးထားသည္။ ဆရာ၊ 
ဆရာမမ်ားက ေဖာင္ပံုစံစာ႐ြက္တစ္ခု၊ ကြန္ပ်ဴတာစာရင္းဇယား သို႔မဟုတ္ Word စာ႐ြက္စာတမ္းတစ္ခုကို အသံုးျပဳကာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရး႐ံုးတြင္ ေပါင္းစပ္ 
စုစည္းၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို cloud solution တစ္ရပ္မွတစ္ဆင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အမ်ဳိးသားေဒတာေဘ့စ္ 
အတြင္းသို႔ ျဖည့္သြင္းသည္။ EMIS သည္ အေျခခံပညာေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာ အတန္းစဥ္အလိုက္ 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အေရအတြက္၊ ဆရာ၊ဆရာမအေရအတြက္၊ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာသင္တန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ 
အၿငိမ္းစားယူမည့္ေန႔စြဲ၊ ဆရာဆရာမႏွင့္ ဝန္ထမ္းအင္အား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားႏွင့္ စာသင္ခန္းအခ်ဳိး၊ ေက်ာင္းသူ 
ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာဆရာမ အခ်ဳိး၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားႏွင့္ အိမ္သာအေရအတြက္အခ်ဳိး စသည္) တို႔ကို 
ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားအေနႏွင့္ ေက်ာင္းဆက္တက္ႏႈန္း၊ 
အထက္တန္း မၿပီးဆံုးမႈႏႈန္း၊ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း၊ အထက္တန္းၿပီးဆံုး ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း စသည္တို႔ကို ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ 
သည္။ 

EMIS ႏွင့္ CLMS ႏွစ္ခုလံုး သက္ဝင္လည္ပတ္လာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ခြဲျခမ္းေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ အခ်က္အလက္ ပ်ံ ့ႏွံ႔တည္ရွိမႈပံုစံမ်ားကို စိစစ္အတည္ျပဳရန္ (ဥပမာ 
ေက်ာင္းဆက္တက္ႏႈန္းႏွင့္ အလုပ္တြင္ပါဝင္လုပ္ကိုင္မႈႏႈန္းတို႔က တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မည္သည့္ေနရာတြင္ အက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈရွိေနေၾကာင္းကို သိျမင္နားလည္ႏိုင္ရန္)အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အျပန္အလွန္ကိုးကားျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္းက အလြန္အသံုးဝင္ႏိုင္သည္။  ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းမ်ား (အေျခခံေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သက္ 
ေမြးေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမ်ား)တြင္ CLMS ကို အေထာက္အကူျပဳကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ မည္သို႔မည္ပံုရရွိေစႏိုင္ေၾကာင္း 
စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ (ဥပမာ) ေက်ာင္းဆက္တက္ႏႈန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ကို ေကာက္ခံရယူ 
ေသာ ဆရာဆရာမမ်ားသည္ ကေလးတစ္ဦးက ေက်ာင္းမွန္မွန္တက္ရမည့္အစား အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည္ကို ေလ့လာ 
ေတြ႕ရွိလွ်င္ CLMS မွတစ္ဆင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ EMIS ကို CLMS 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရးအတြက္ အဓိကထားအသံုးျပဳျခင္းက အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ခုေၾကာင့္ ေကာင္းစြာ အလုပ္ျဖစ္မည္ 
မဟုတ္ေပ။ ပထမတစ္ခုမွာ EMIS သည္ ေက်ာင္းတက္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားကိုသာ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ 
ထိခုိက္ပ်က္စီးလြယ္မႈ အဆင့္အျမင့္မားဆံုးေသာ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားကို ခ်န္လွပ္ဖယ္ထုတ္မိႏိုင္သည္။ ဒုတိယ 
တစ္ခုမွာ EMIS တြင္ လႊဲေျပာင္းေရးအစိတ္အပိုင္းမပါရွိသျဖင့္ CMS ကဲ့သို႔ေသာ လႊဲ ေျပာင္းေရးစနစ္တစ္ရပ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ 
ဆက္ရႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ EMIS သည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ CLMS အခ်က္အလက္ေကာက္ခံမႈအတြက္ အခ်က္အလက္ 
မ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ဆဲျဖစ္ၿပီး လႊဲေျပာင္းရန္လိုအပ္မည့္ အမႈကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္းစီကိုလည္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေလ့လာေဖာ္ 
ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ CLMS ဒီဇိုင္းပံုစံတြင္ CLMS အား EMIS ႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံု ခ်ိတ္ဆက္သြားႏိုင္မည္ကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။ 

EMIS တည္ေဆာက္ျခင္းက အလြန္ႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ရာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၎၏ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ 
ထိုလုပ္ငန္းအေပၚတြင္သာ အျပည့္အဝ အာ႐ံုစိုက္ေနႏိုင္သည္ကိုအမွတ္ရသင့္၏။ အဓိကသတင္းေပးသူ အခ်ဳိ႕၏ အဆို 
အရ EMIS စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ (IT)ႏွင့္ အျခားအေၾကာင္း 
အရာမ်ားတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို ႀကီးႀကီးမားမားလုပ္ေဆာင္သြားရန္လိုအပ္ေန
သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဤအေနအထား၌ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးအပ္ 
ျခင္း (အမႈကိစၥမ်ား လႊဲေျပာင္းျခင္း လည္းပါဝင္ေကာင္းပါဝင္ေပမည္) မွအပ CLMS တြင္ အဓိကက်ေသာအခန္းက႑ 
တစ္ရပ္မွ ပါဝင္ႏိုင္မည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းက လက္ေတြ႕မက်ပါေခ်။  

CLMS ဒီဇိုင္းေရးဆြဲဖန္တီးရန္အတြက္ EMIS ေဒတာေဘ့စ္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ စတင္အသံုးခ်ေဆာင္႐ြက္ျခင္း 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္၏႐ွဳပ္ေထြးနက္နဲမႈ အတိုင္းအတာတို႔ကို သတိျပဳရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။ 
EMIS အေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည္ (သီးျခားစင္ၿပိဳင္ ေဒတာေဘ့စ္တစ္ရပ္ပါဝင္ေသာ သီးျခားလႊဲေျပာင္းေရးစနစ္တစ္ရပ္ 
တည္ေဆာက္မည့္အစား) CLMS အား လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ CMS ႏွင့္ေပါင္းစပ္သြားရန္ဟူေသာ အထက္ပါအၾကံျပဳ 
ခ်က္ကို ထပ္မံအားျဖည့္ေထာက္ခံေနေပသည္။  
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အလုပ္သမားေဈးကြက္သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ (LMIS)

ျမန္မာႏိငု္ငံတြင္  လုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွအခ်ကအ္လကမ္်ားကိ ုအစဥ္တစိုက/္အခ်နိ္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ မွတတ္မ္းတင္ေကာကခ္ံေန 
ေသာ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ (LMIS) တစ္ရပ္မရွိသည့္အျပင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စနစ္ 
တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္း မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လုပ္သား 
အင္အားေလ့လာမႈစစ္တမ္း (LFS) မ်ားကို ပံုမွန္အခ်ိန္ဇယားတစ္ခုသတ္မွတ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေန 
သည္။ ၂၅ ႏွစ္တာ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးေသာ LFS ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး 
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ တို႔တြင္လည္း ထပ္မံအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ LFS အခ်က္အလက္မ်ားကို 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ေကာက္ခံခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ LFS တြင္ စာသင္ေက်ာင္းမွအလုပ္ခြင္သို႔ ကူးေျပာင္းမႈစစ္တမ္း  
အျပည့္အစံုတစ္ရပ္လည္း ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ LFS မ်ားတြင္ စံနည္းနာနိႆယျဖင့္ ေကာက္ခံရယူခဲ့ေသာ 
ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာ အသက္အ႐ြယ္အလိုက္ အလုပ္တြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ႏႈန္းမ်ား၊ 
အသက္အ႐ြယ္အလိုက္ လုပ္ကိုင္ေသာအလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ား) ပါဝင္သည္။ 

အလုပ္သမားစာရင္းအင္းဆိုင္ရာ စံနည္းနာနိႆယကိုအသံုးျပဳကာ အခ်က္အလက္မ်ားကို နမူနာအိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ 
ေကာက္ခံရယူသည္။ အခ်က္အလက္ေကာက္ခံမႈအားလံုးကို စာ႐ြက္အသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားအဆင့္၌ 
အလုပ္သမားဦးစီးဌာနတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို Excel ႏွင့္ SPSSျဖင့္ သိမ္းဆည္းကာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္သည္။ အစီရင္ခံစာမ်ား ေရးသားျပဳစုၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ထိုအစီရင္ခံစာမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ 
တစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ေပးၿပီး အခ်က္အလက္စုမ်ား(data sets)မ်ားကိုလည္း ေတာင္းခံရယူႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ထား 
သည္။ 

ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားပါဝင္ေသာ ပံုမွန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္သားအင္အား 
စစ္တမ္း (LFS)သည္ ေနာက္ဆံုးရအမ်ဳိးသားစာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကုန္က်စရိတ္နည္းနည္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈ 
ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအက်င့္အၾကံျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ခ့ဲရသည္7 ျဖစ္ရာ ထုိအက်င့္အၾကံကို အထူးပင္ 
အားေပး တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ LFS သည္ ကေလးအလုပ္သမားထုအတြင္းသုိ႔ က်ေရာက္မသြားေစေရးအတြက္ 
ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ားကို (အမႈကိစၥ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တစ္ရပ္မွ 
တစ္ဆင့္) အေကာင္းဆံုး ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ ကိရိယာတစ္ရပ္မဟုတ္ေပ။  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္
လ်က္ရွိေသာ အခ်က္အလက္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းတြင္မူ LFS သည္ အလြန္အေရးပါေသာ 
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႀကိမ္ေကာက္ခံေသာ LFS တြင္ပါဝင္သည့္ ကေလးအလုပ္ 
သမားဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားအျပင္ ပိုမိုျပည့္စံုေသာ ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာ သီးျခားအစိတ္အပိုင္း (child labour 
module) တစ္ရပ္ကို ပံုမွန္အခ်ိန္ ကာလတစ္ခုသတ္မွတ္ကာ (ဥပမာ သံုးႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္) အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ CLMS အတြက္ အေရးပါေသာ စိစစ္အတည္ျပဳေရး/မတူညီေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ခံေရးစနစ္ ယႏၲရားတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအဖို႔ အနာဂတ္ကာလ NAP ေျခရာေကာက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ မူဝါဒေရးရာအကဲျဖတ္သံုး သပ္ျခင္းႏွင့္ 
ေရးဆြဲျခင္းတို႔အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းမႈျပဳႏိုင္ေအာင္လည္း ကူညီေပး 
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနအတြင္း CLMS ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကက်ေသာ 
အျခား ဌာနတစ္ခုမွာ အလုပ္႐ံုမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန (FGLLID) ျဖစ္သည္။ FGLLID သည္ 
NAP အတြက္ ဦးစီးဦးေဆာင္ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔လည္း ဖြဲ႔စည္းထားရွိသည္။ 
အလုပ္သမားစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ ၎တို႔၏ ေန႔တဓူဝ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လႊဲေျပာင္းေပး ရန္လိုအပ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ပိုမိုရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည္။ အလုပ္သမားစစ္ေဆး 
ေရး စံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးေရးေဖာင္ပံုစံမ်ားတြင္ ကေလးအလုပ္သမား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးမႈ 

7 ရည္ညႊန္းခ်က္ထည့္သြင္းပါ  – SIMPOC စစ္တမ္းအေပၚ ILO ၏ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္ျဖစ္ႏိုင္သည္။

လည္း ပါဝင္ေနၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဤအေနအထားတြင္ အလုပ္သမားစစ္ေဆးမႈကို CMS ႏွင့္ ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေရး 
သည္ အထူးဦးစားေပးကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

CMS ႏွင့္ အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရးစနစ္ၾကား ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းက အဆိုး႐ြားဆံုး ကေလးအလုပ္သမားပံုစံ (WFCL) 
ျပစမ္ႈမ်ားအား တရားစြဲဆိအုေရးယူႏိငုမ္ည္ ့စြမ္းရညက္ိလုည္း အားေကာင္းခိငုမ္ာေစမည္ျဖစ၏္။ အလပုသ္မားစစ္ေဆးေရး 
ဌာတြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၏အခြင့္အာဏာႏွင့္ကြဲျပားျခားနားသည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အခြင့္အာဏာတစ္ရပ္ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

အလုပ္သမားစစ္ေဆးမႈႏွင့္ CMS ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းေၾကာင့္ (အထက္တြင္လည္း ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္) အခ်က္ 
အလက္ မွတ္တမ္းတင္ေရးဘံုစနစ္တစ္ရပ္ကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္လာရသည္။ အလုပ္သမား 
စစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္ CMS အမႈတြဲမန္ေနဂ်ာမ်ားၾကား သက္ေတာင့္သက္သာ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အမႈ 
ကိစၥမ်ားကို တစ္ဦးမွတစ္ဦးထံ မည္သို႔မည္ပံုလႊဲေျပာင္းရမည္ကို ေကာင္းစြာနားလည္သိရွိႏိုင္ရန္လည္းလိုအပ္သည္။ 
ေအဂ်င္စီႏွစ္ရပ္လံုး (ႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ NGOs မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားေသာမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား) 
ပါဝင္ေသာ ပူးတြဲသင္တန္းမ်ားက အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ (ဥပမာ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ) အလြန္ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈရွိခဲ့ 
ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။8

ကေလးအလုပ္သမားအေရးကိစၥက FGLLID ၏အခြင့္အာဏာေအာက္တြင္ရွိေၾကာင္း အလြန္ထင္ရွားေပၚလြင္ေနသည္ 
ျဖစ္ရာ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန (MOLIP) မွာ NAP အတြက္ ဦးစီးဦးေဆာင္ 
အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ CLMS အခ်က္အလက္မ်ားကို MOLIP အတြင္းသိမ္းဆည္းရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ MOLIP 
ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီရယူႏိုင္ေအာင္ထားရွိရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ CMS ပံုတူ 
ေဒတာေဘ့စ္တစ္ခုကို LFS ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားဦးစီးဌာန၏စနစ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား စစ္ေဆးေရးစနစ္မ်ားတို႔ႏွင့္ 
မည္သို႔မည္ပံုေပါင္းစပ္သြားႏိုင္မည္ကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္သြားရန္ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။ CMS ေဒတာေဘ့စ္တစ္ခုလံုးကို 
ေပါင္းစပ္သင့္သေလာ သို႔မဟုတ္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားပါဝင္ေသာ အမႈကိစၥမ်ားကိုသာ ေပါင္းစပ္သင့္သေလာ     
ဆိုသည္ကိုလည္း ထပ္မံေလ့လာေဖာ္ထုတ္သြားသင့္သည္။ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္႐ႈေထာင့္တစ္ရပ္မွ ၾကည့္လွ်င္ 
ကေလး အလုပ္သမားမ်ားပါဝင္ေသာ အမႈကိစၥမ်ားကိုသာေပါင္းစပ္ျခင္းက ပိုမိုႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းသည္ 
ပိုမိုနက္နဲ ႐ႈပ္ေထြးႏိုင္သည္။ EMIS cloud-based solution တည္ေဆာက္မႈပံုစံကို ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာၾကည့္႐ႈျခင္းက 
ပံုတူေဒတာေဘ့စ္စနစ္အတြက္ အသံုးဝင္ႏိုင္သည္။ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္ရလွ်င္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္သြားရန္ အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။ 

• CLMS တစ္ခုလံုးကို အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန (MOLIP) တြင္ ထား 
ရွိသင့္သည္။

• CLMS လႊဲေျပာင္းေရးစနစ္ကို လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန (DSW) ၏ CMS ႏွင့္ အျပည့္အဝေပါင္းစပ္သင့္သည္။

• အမ်ဳိးသားအဆင့္ ကေလးအလုပ္သမား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးေရးအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
EMIS မွ မည္သို႔ မည္ပံုပံ့ပိုးေပးအပ္ႏိုင္မည္ကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္သင့္သည္။ 

• အလုပ္သမားဦးစီးဌာန၏ LFS သည္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးေရးအတြက္ အဓိက 
စနစ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

• ဦးစားေပးကိစၥရပ္အေနျဖင့္ အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရးစနစ္ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွတ္ပံု 
တင္စာရင္းသြင္းမႈတို႔ကို CLMS မွတစ္ဆင့္ CMS ႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံုခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာ 
ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ အလုပ္သမားစစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ား/ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕တို႔က 

8 ILO (2017)၊ အလုပ္သမားစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ကေလးအလုပ္သမား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးေရးအစီအစဥ္မ်ားအား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေပါင္း
စပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေလးစားလိုက္နာမႈကို ျမွင့္တင္ျခင္း https://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_543568.pdf
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၎တို႔ေလ့လာ ေတြ႕ျမင္ခဲ့သည့္ သီျခားကေလးအလုပ္သမားကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္းစီကို ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ 
လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္မည့္ အျပင္ CMS အမႈတြဲမန္ေနဂ်ာမ်ားကလည္း အေရးဆိုတိုင္တန္းမႈမ်ားအရ လိုအပ္သည္ 
ဟု ထင္ျမင္ယူဆလွ်င္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ကို 
အေၾကာင္းၾကားေခၚယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

• သတင္းနည္းပညာအေျဖရွာေျဖရွင္းေရးစနစ္မ်ား (IT solutions) ႏွင့္ အခ်က္အလက္ မွတ္ပံုတင္ေရးစနစ္ 
မ်ားသည္ အျပန္အလွန္တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝမႈကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရမည္။ တစ္ၿပိဳင္ 
တည္းမွာပင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ကို အကာအကြယ္ေပးရမည္ (၎တို႔၏ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိုစနစ္မ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းၿပီး ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္)။ 

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ မိတ္ဖက္အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း၌ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ား 
က အဆုိပါျပႆနာအေရးကိစၥမ်ားကို ထည့္သြင္းသံုးသပ္အေျဖရွာႏိုင္ရန္အတြက္ CLMS တစ္ရပ္အား မည္သို႔စီစဥ္   
ေနရာခ်ႏိုင္မည္ကို ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခဲ့ၾကသည္။ မတူျခားနားေသာ အုပ္စုမ်ားမွေပးအပ္ေသာ အၾကံဉာဏ္မ်ားျဖင့္ ေရး 
ဆြဲထားေသာ ၎ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈပံုစံ (organogram) မွာ ေနာက္ဆံုးအၿပီးသတ္ပံုစံမဟုတ္ေပ။ အလုပ္႐ံု 
ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္းမွ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး CLMS တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈအတြက္ အၾကံ 
ျပဳခ်က္တစ္ရပ္ေပးအပ္ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ 
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အထက္ပါပုံအရ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတုိ႔မွာ CLMS တြင္ မ႐ွိမျဖစ္ 
အေရးပါေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထင္႐ွားေပၚလြင္ေနသည္ျဖစ္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြအဲတြင္း၌ ပါဝင္တက္ေရာက္ 
သူမ်ားသည္ CLMS ဖန္တီးတည္ေဆာက္မွဳတြင္ လႊဲေျပာင္းမွဳမ်ားအတြက္သာမဟုတ္ပဲ အခ်က္အလက္ႏွင့္သတင္းအခ်က္ 
အလက္မွ်ေဝမွဳမ်ားအတြက္ပါရည္႐ြယ္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မွဳစံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (SOPs) အား ဦးစားေပးကိစၥရပ္တစ္ခု 

TCRC 

ေက်ာင္း၊ အလုပ္ခြင္၊ 
အိမ္ေတာင္စု၊  

လူမ ႈအသုိက္အဝန္း 
အုပ္စုမ်ား  

အမႈကိစၥ 
မန္ေနဂ်ာ 
မ်ား 

CL/CP 
ဆပ္ေကာ္မတီ 

အလုပ္သမား 
စစ္ေဆးေရး 

အဖြ ဲ့ 

DSW DOL FGLLID MOE အမ်ဳိးသားဆင့္ အျခား 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ကေလးအလုပ္သမားအခ်က္အလက္ 
အမႈေဆာင္အဖြဲ ့ 

ကေလးအလုပ္သမားဆုိင္ရာအမ်ဳိးသားေကာ္မတီ 

သီးျခား  
ကေလးသူငယ္ 

အမ ႈကိစၥမ်ား 

 

ျမားျပာ = အခ်ကအ္လက္/သတင္း 

ျမားနီ = လႊေဲျပာင္းေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

အထက္ပါပံုအရ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတို႔မွာ CLMS တြင္ 
မရွိမျဖစ္ အေရးပါေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထင္႐ွားေပၚလြင္ေနသည္ျဖစ္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း၌ 
ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ CLMS ဖန္တီးတည္ေဆာက္မႈတြင္ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအတြက္သာမဟုတ္ဘဲ အခ်က္ 
အလက္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝမႈမ်ားအတြက္ပါရည္႐ြယ္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈစံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
(SOPs) အား ဦးစားေပးကိစၥရပ္တစ္ခုအေနႏွင့္ ေရးဆြဲခ်မွတ္သြားရန္အေရးပါပံုကို အေလးေပးေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾက 
သည္။ အခ်က္အလက္ေကာက္ခံျခင္း၊ မွ်ေဝျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အဆိုပါ SOPs မ်ားမွတစ္ဆင့္ 
သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးကို ေယဘုယ် သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပး 
ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိမူ လွ်ိဳ႕ဝွက္အျဖစ္သိမ္းဆည္းထားရွိၿပီး လိုအပ္သ 
ေလာက္သာသိရွိေစေရး သေဘာတရားအေပၚအေျခခံကာ မွ်ေဝေပးအပ္ သင့္သည္။ 

၄.၂။ CLMS တစ္ရပ္တည္ေဆာက္ေရး အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္မ်ားဆိုင္ရာ 

 ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ဤအပိုင္းသည္ အပိုင္း (၃) တြင္အက်ဥ္းခ်ဳံးတင္ျပထားေသာ CLMS တစ္ရပ္တည္ေဆာက္ေရး အဓိကက်သည့္လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္အဆင့္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပဏာမကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအဖို႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ အဓိကျပႆနာအေရးကိစၥမ်ားစာရင္းတစ္ခု 
(ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနတြင္ သီးသန္႔ျဖစ္ေသာျပႆနာမ်ား) ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ဦးတည္ရည္႐ြယ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထို  
စာရင္းမွာ ၿပီးျပည့္စံုႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳမွတ္သားသင့္သည္။ ပိုမိုမ်ားျပားေသာျပႆနာအေရးကိစၥ
မ်ားက ထြက္ေပၚလာဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း CLMS တစ္ရပ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ေရွ႕ဆက္တိုးျမႇင့္လုပ္ 
ေဆာင္လာခ်ိန္တြင္ ဂ႐ုတစိုက္စဥ္းစားသံုးသပ္မႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားကို လိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။  

အဆင့္ (၁) ကေလးအလုပ္သမား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးေရး (CLM) စီမံခန္႔ခြဲမႈကို တည္ေဆာက္ပါ 

အၾကံျပဳေသာ ေယဘုယ်ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပံုတစ္ရပ္ကို အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမ်ဳိး 
သားကေလးအလုပ္သမားေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ အဆိုပါစနစ္အားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာေယဘုယ် 
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈကို တရားဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ဆိုတင္ျပသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) 
ရက္ေန႔တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားက CLMS ၏ အခ်က္အလက္အစိတ္
အပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပိုမိုအေသးစိတ္ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသား 
အဆင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ အၾကံျပဳတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ TCRC ႏွင့္ ခိုင္မာေသာပူးေပါင္းညွိႏွဳိင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး TCRCs ေအာက္ရွိ ရွိရင္းစြဲ 
ကေလးအလုပ္သမားေကာ္မတီမ်ား သို႔မဟုတ္ ကေလးသူငယ္အကာအကြယ္ေပးေရးေကာ္မတီမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ 
အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္ အခ်က္အလက္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္မွ်ေဝျခင္း     
အျပင္ လႊဲေျပာင္းေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္မည္ျဖစ္သည္ (လႊဲေျပာင္း 
မႈမ်ားကို CMS မွ တစ္ဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲသြားမည္ျဖစ္သည့္တိုင္)။ သို႔ေသာ္ အမႈတြဲမန္ေနဂ်ာမ်ား၊ အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ 
မ်ား၊ NGO ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပညာေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ အျခားတာဝန္ရွိသူမ်ားၾကား စည္းေဝးတိုင္ပင္ေရးအတြက္ 
တရားဝင္သတ္မွတ္ထားေသာ ဖိုရမ္/ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈပံုစံတစ္ရပ္ထားရွိရန္ အေရးပါေနဆဲျဖစ္သည္။ 

CLMS ကို NAP ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မႈေဘာင္မ်ားအတြင္း ဒီဇိုင္းေရးဆြဲဖန္တီးရန္ လိုအပ္ 
သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ CLMS ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းမျပဳမီ ဦးစားေပးကိစၥရပ္တစ္ခုအေနႏွင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ 
မ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားေသာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားစာရင္းကို မျဖစ္မေနခ်မွတ္ျပ႒ာန္းရမည ္ 
ျဖစ္သည္။
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ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး မတူျခားနားေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာအခန္းက႑မ်ားသတ္ 
မွတ္ျပ႒ာန္းျခင္းက CLMS ေအာင္ျမင္စြာေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္ 
အေရးပါသည္။ စနစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ကေလးငယ္မ်ားေလ့လာေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ သီးျခားအမႈကိစၥရပ္မ်ားအား ဝန္ေဆာင္ 
မႈမ်ားရရွိႏိုင္ေအာင္ လႊဲေျပာင္းေရးအတြက္ မည္သူတို႔ထံတြင္တာဝန္ရွိသည္ဟူေသာ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အခန္းက႑ႏွင့္ 
အျခားမိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားကို မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားအားလံုး အမွန္တကယ္နားလည္ 
သိျမင္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။  အကယ္၍ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ႐ွင္းလင္း 
တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါက ျပႆနာအေရးကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာခ်ိန္တြင္ တစ္ပြဲတိုးေရတိုသတ္မွတ္ဖြင့္ဆို
ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေနရမည္ျဖစ္ရာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေစ 
မည္ျဖစ္သည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အေစာပိုင္းအဆင့္တစ္ရပ္မွာပင္ ေယဘုယ်အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္ 
ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈ ရယူႏိုင္ခဲ့သည့္တိုင္ အရာအားလံုးက ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားသည့္အတိုင္းျဖစ္
လာမည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲဖန္တီးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ 
ေပၚလာခဲ့ခ်ိန္တြင္ စနစ္ကို ထပ္မံသတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုရန္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနရေပမည္။ 

ႏိဝုငဘ္ာလ (၈) ရက္ေန႔ကက်င္းပခဲ့ေသာ CLMS ဆုိငရ္ာ မတိဖ္ကအ္လပု႐္ံုေဆြးေႏြးပြအဲတြင္း ေဆြးေႏြးသံုးသပခ္်ကမ္်ား၏ 
အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက အမႈကိစၥစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (CMS) မွတဆင့္ လႊဲေျပာင္းေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း 
ကို ဦးစီးဦးေဆာင္မႈျပဳရန္ႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနက အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ခံေရးႏွင့္ သိမ္းဆည္းေရးလုပ္ငန္းကို ဦးေဆာင္သြားရန္ ပဏာမသေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ အလုပ္သမား 
သမဂၢမ်ား၊ NGOs မ်ားႏွင့္ အဓိကက်ေသာအျခားလုပ္ေဆာင္သူမ်ား (actors) သည္လည္း CLMS ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အေရးပါေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္မွ ပါဝင္သြားရန္လည္း သေဘာတူညီမႈျပဳခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေ႐ွ ့ဆက္ 
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး အေျခခံအေၾကာင္းအခ်က္ တစ္ရပ္အျဖစ္ CLMS ကို ပူးတြဲေရးဆြဲဖန္တီးကာ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားတြင္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) တစ္ရပ္ (သို႔မဟုတ္ 
အျခားေသာ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္) ကို တတ္ႏိုင္သမွ် အေစာဆံုးေရးဆြဲခ်မွတ္သြားရန္ 
အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ MoU တြင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေျခခံဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားခြဲေဝမႈကို အက်ဥ္း 
ခ်ဳံးထည့္သြင္းေရးဆြဲသင့္သည္။ သုိ႔ေသာ္ CLMS ေရးဆြဲဖန္တီးျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းလုပ္ငန္း
မ်ား ႐ုပ္လုံးေပၚလာၿပီး အဓိကက်ေသာ အေရးကိစၥျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနႏွင့္ ပိုမိုအေသးစိတ္က်သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို 
ထည့္သြင္း ေရးဆြဲသြားႏိုင္သည္။ 

အဆင့္ (၂) ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးေရးကိရိယာမ်ားေရးဆြဲဖန္တီးၿပီး စမ္းသပ္စစ္ေဆးပါ 

အဆင့္ (၂) ၏ပထမဆံုးလုပ္ငန္းတာဝန္မွာ မည္သို႔ေသာသတင္းအခ်က္အလက္အမ်ဳိးအစားမ်ားအား ေကာက္ခံရန္ 
လိုအပ္သည္၊ မည္သည့္ေနရာ (လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား စသည္) တြင္ေကာက္ခံသြားမည္ 
ႏွင့္ မည္သူတို႔ကေကာက္ခံသြားမည္ ဟူေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ရန္ျဖစ္သည္။ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ CLMSကို ရွိရင္းစြဲစနစ္မ်ား (အဓိကအားျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ CMS ႏွင့္ အလုပ္     
သမား ဦးစီးဌာန၏ LFS ႏွင့္ အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရးစနစ္မ်ား) တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ အၾကံျပဳထားသည္။ ထိုစနစ္မ်ားမွာ 
အေတာ္အတန္ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္စြာ တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ေသာ စနစ္မ်ားျဖစ္၏ (LFS ႏွင့္ CMS တို႔ကို ေရးဆြဲ 
ဖန္တီးေနဆဲျဖစ္သည့္တိုင္)။ ထို႔အျပင္ CLMS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည့္ EMIS မွာ ကနဦးစတင္မႈအဆင့္မွာသာ ရွိေနေသး 
သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ကိရိယာမ်ား ဖန္တီးမႈႏွင့္စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈတြင္ ဤအေၾကာင္းအရာကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္ 
သြားရန္လုိအပ္သည့္အျပင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားကုိ အလုိက္သင့္ရင္ဆုိင္ေျဖ႐ွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ 
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိမႈ (flexibility) ကိုလည္း လိုအပ္သည္။ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ သက္ဝင္လည္ပတ္ေနၿပီးျဖစ္ေသာ စနစ္မ်ားရွိေနသည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါစနစ္မ်ား ေရးဆြဲ 
ဖန္တီးျခင္းမွ ရရွိေသာအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းက အလြန္ပင္တန္ဖိုးရွိႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕သင္ခန္းစာမ်ားကို 
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကမူ ထိုအေတြ႔အၾကံဳမ်ားအား 
CLMS ေရးဆြဲဖန္တီး မႈလုပ္ငန္းစဥ္၏အစတြင္ ထပ္မံေျမပံုေရးဆြဲေဖာ္ျပသြားရန္ဆႏၵရွိၾကသည္။ 

ရွိရင္းစြဲစနစ္မ်ားမွ ရရွိေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားတြင္ မၾကာခဏဆိုသလုိေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အဓိကက်ေသာနယ္ပယ္တစ္ရပ္မွာ 
စနစ္ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္  စြမ္းေဆာင္ရည္ အားေကာင္းခိုင္မာေစေရး 
လုိအပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ CLMS ေရးဆြဲဖန္တီးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လိုအပ္သည့္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား (အေျခခံ 
အေဆာက္အအံု၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ အသိအျမင္ဗဟုသုတ၊ ဝန္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္စသည္) ကို စဥ္းစားသံုးသပ္သြားရန္ အထူး 
ပင္အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ (ဥပမာ) CLMS ေ႐ွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးနယ္ေျမမ်ားအတြင္း စြမ္းေဆာင္ 
ရည္လိုအပ္ခ်က္မ်ား အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 

အဓိကက်ေသာ ေနာက္ထပ္သင္ခန္းစာတစ္ရပ္မွာ (အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္) အခ်ဳိ ့ၿမိဳ ့နယ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ 
သြားလာေရာက္ရွိရန္ ခက္ခဲေသာနယ္ေျမေဒသမ်ား) တြင္ ရရွိႏိုင္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အကန္႔အသတ္ရွိေနျခင္းႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ မည္သည့္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားက ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား 
လိုအပ္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ားအားလံုးကို ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီရရွိခံစားႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္းသည္  ဒီဇိုင္းေရးဆြဲဖန္တီးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ မရွိမျဖစ္အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ရ 
မည္။ ၿမိဳ ့နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြင္းရွိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူမ်ားအား ေျမပံုေရးဆြဲေဖာ္ျပျခင္းကို ဦးစားေပးကိစၥရပ္တစ္ခု
အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။ ကိရိယာမ်ားကနဦးစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ 
ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက CLMS စံကိရိယာမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ အေရးပါသည့္ 
ေဖာ္ညႊန္းမႈမ်ားကို ေပးစြမ္းေပလိမ့္မည္။ ေျမပံုေရးဆြဲေဖာ္ျပမႈသည္ အမွန္တကယ္လႊဲေျပာင္းမႈအတြက္အသံုးဝင္လာ 
မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူမ်ား စာရင္းစာအုပ္တစ္ခုကို ေပးအပ္ႏိုင္ျဖစ္သည္။ 

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာႏွင့္ ပုဂၢလိကသေဘာထားခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားက ကေလးအလုပ္သမားအေရးကိစၥ၏ 
အေၾကာင္းရင္းခံ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ကေလးအလုပ္သမားျဖစ္တည္မႈအတြက္ ေလာင္စာတစ္ရပ္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားစြာတို႔က ေထာက္ျပေျပာၾကားခ့ဲသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအဖို႔ 
CLMS အတြင္းမွ CMS ကို ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာ သေဘာထားအျမင္မ်ားႏွင့္အမူအက်င့္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ 
ဦးတည္ေသာ ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ အသိပညာေပးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း မည္သို႔မည္ပံုခ်ိတ္ဆက္ 
ႏိုင္ေၾကာင္း စဥ္းစားသံုးသပ္သြားရန္ အားေပးတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ဤတြင္ NAP မူေဘာင္က အလြန္အသံုး 
ဝင္ေသာအကိုးအကားတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ယင္းသည္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူ ေျမပံုေရးဆြဲေဖာ္ျပမႈမ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းရန္အတြက္ စဥ္းစားသုံးသပ္ရမည့္ အရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မိတ္ဖက္အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း၌ 
ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားစြာတို႔က CLMS ကို အသိပညာေပးေရးႏွင့္ ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၏ အေရးပါပံုကို အေလးေပးေဖာ္ျပခဲ့ၾကရာ ယင္းသည္ ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာ NAP မူၾကမ္းပါ ဦး
စားေပးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း အမွန္တကယ္ ကိုက္ညီမႈရွိသည္။ 

အဆိုပါကိရိယာအား ေ႐ွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေဖာ္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္အတိုင္းအတာက မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ CLMS ေရးဆြဲ 
ဖန္တီးရာ လမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္လံုးတြင္ စမ္းသပ္ျခင္း၊ မွားယြင္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ခ်ိန္ညွိျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ 
မည့္ တစ္ဆင့္ခ်င္း အႀကိမ္ႀကိမ္ထပ္ေက်ာ့လုပ္ေဆာင္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖင့္ ေရးဆြဲဖန္တီးမႈျပဳလုပ္ရန္ အထူး 
တိုက္တြန္း အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။ ဤေလ့လာမႈအတြက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုေပးခဲ့သည့္ အဓိက 
သတင္းေပးသူမ်ားစြာတုိ႔က တစ္ဆင့္ခ်င္းတုိးျမွင့္ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ပုံနည္းလမ္းတစ္ရပ္ကုိ အေလး 
ေပးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 
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အဆင့္ (၃) လႊဲေျပာင္းမႈစနစ္ကို ေရးဆြဲဖန္တီးပါ 

ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ လႊဲေျပာင္းမႈစနစ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ CLMS ေရးဆြဲတည္ေဆာက္ 
ျခင္း၏ ပထမအဆင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ စံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (SOPs) 
ကို ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းရမည္။ အနည္းဆံုးအေနႏွင့္ SOPs သည္ အဓိကမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီး ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ားအတြက္ လႊဲေျပာင္းေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ဖြင့္ဆို 
သတ္မွတ္ရမည့္အျပင္ ကေလးငယ္မ်ား (ႏွင့္မိသားစုမ်ား) မည္သို႔ေသာဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးအစားမ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပး 
ႏိုင္မည္ကို အက်ဥ္းခ်ဳံးသတ္မွတ္ေဖာ္ျပရမည္။  ႐ိုး႐ွင္းလြယ္ကူေစရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ထိုဝန္ေဆာင္မႈအမ်ဳိးအစားမ်ား 
ကို ဤအစီရင္ခံစာတြင္ “ဝန္ေဆာင္ မႈအစုအေဝး (service package)” တစ္ရပ္အျဖစ္ ရည္ညႊန္းသံုးႏွဳန္းထားသည္။ 

အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းျခင္းကိစၥရပ္တြင္ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားက CLMS ကို 
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန (အလုပ္သမားဦးစီးဌာန) မွ ပိုင္ဆိုင္ရမည္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း CLMS ၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေၾကာင္း 
ေယဘုယ်ထုတ္ေဖာ္တင္ျပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန (Ministry of 
justice) ႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိတိက်က်ဆိုရလွ်င္ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားတို႔က 
အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ လႊဲေျပာင္းေရးစနစ္ကို လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ CMS ႏွင့္ေပါင္းစပ္ရမည္ဟု 
အၾကံျပဳတင္ျပထားသည္။ 

လႊေဲျပာင္းေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ CMS တြင္ ႀကီးမားေသာ အတုိင္းအတာတစ္ရပ္အထိ ရွင္းလင္း 
တင္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား စသည္တို႔မွတဆင့္ လႊဲေျပာင္း 
လာေသာ အမႈကိစၥမ်ားႏွင့္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားကို အျပည့္အဝကူညီျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ 
လႊဲေျပာင္းေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ျပန္လွန္ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းက အသံုးဝင္ႏိုင္သည္။ 

ထုိက့ဲသုိ႔ျပန္လွန္ေလ့လာသုံးသပ္မႈသည္ CMS တြင္သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအစုအေဝး(service package) 
ကို ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ သင့္ေတာ္လံုေလာက္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္လည္း 
ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။ ကေလးအလုပ္သမားအေရးကိစၥက CMS ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အမွန္တကယ္ပါဝင္ေနခဲ့ 
ၿပီးျဖစ္ရာ သင့္ေတာ္လံုေလာက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အလြန္အေရးပါႏိုင္သည္။ 
ရွိရင္းစြဲဝန္ေဆာင္မႈအစုအေဝးမ်ား (service packages) အားျပန္လွန္ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းက ဤေလ့လာမႈ၏ နယ္ပယ္ 
အတိုင္းအတာကို ေက်ာ္လြန္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာစာရင္းသည္ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္ 
ဝတၱရားမ်ားသတ္မွတ္ရန္အတြက္ အသံုးဝင္ေသာ အကိုးအကားတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုစာရင္းကို အဓိကသတင္းေပး 
သူေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား (KIIs) အေပၚတြင္ေရာ မိတ္ဖက္အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ
တြင္ပါ အေျခခံၿပီး ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္မ်ားကိုေလ့လာ႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း - စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈအသိုက္အဝန္းအဆင့္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ လုပ္ငန္းခြင္ 
မ်ားတြင္ အလုပ္သမားဦးစီးဌာနႏွင့္ အလုပ္႐ံုမ်ားႏွင့္ အေထြေထြအလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ လူမႈ 
အသိုက္အဝန္းမ်ားတြင္ NGOs မ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္လူမႈအသိုက္
အဝန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အလုပ္႐ွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ွင္မ်ား၊ ေဆးခန္း
မ်ားႏွင့္လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္လူ
မႈအသိုက္အဝန္းမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာအသိပညာေပးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။ 

• ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား - NGOs မ်ားႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီး 
ဌာနအမႈတြဲမန္ေနဂ်ာမ်ား။ လက္ရွိအမႈတြဲမန္ေနဂ်ာမ်ားအၾကား အလုပ္ဝန္ပိျခင္းကိုႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္
အေနႏွင့္ အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားေပးျခင္းက သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ႏိုင္သည္။ စာသင္ေက်ာင္းမန္ေနဂ်ာမ်ား၊ အလုပ္သမားစစ္ေဆးသူမ်ား 
အျပင္  ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရႏိုင္ေသာ အျခားလူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ား

ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ ဖန္တီးျခင္းအဆင့္တြင္ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္သြားရန္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားကို အားေပးတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ 

• ျပင္းထန္ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တမႈ 
ရရွိေစျခင္း - ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန (MOJ)၊ အလုပ္သမားစစ္ေဆးသူမ်ား။ CLMS ၏ အဓိကရည္႐ြယ္ 
ခ်က္မွာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းရန္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ေအာက္ခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းကာ ျပင္း ထန္ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈကို ရင္ဆုိင္ခံစားခဲ့ရေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ 
တရားမွ်တမႈရရွိေစမည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ပံုနည္းလမ္းတစ္ရပ္က ကေလးငယ္မ်ားေရွ႕ 
ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းသြားႏိုင္ရန္ႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလားတူခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားကိုႀကိဳတင္ကာ
ကြယ္ရန္ႏွင့္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

• ပညာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးအပ္ျခင္းသည္ ကေလးအလုပ္သမားအေရးကိစၥအတြက္ အေရးအပါဆံုး 
ေသာ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 
နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအျပင္ NGOs မ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွစီစဥ္ေသာ တရားဝင္ႏွင့္ 
တရားဝင္မဟုတ္ေသာ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး (TVET) 
အစီအစဥ္မ်ားအားလံုးကို လႊဲေျပာင္းမႈတြင္ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ား၌ ပညာသင္ၾကားမႈတြင္ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ေငြေရးေၾကးေရးအေထာက္ အပံ့မ်ားေပးအပ္ရန္လိုအပ္ႏိုင္သည္ (အျခားေသာဝင္ေငြ 
ေဖာ္ေဆာင္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ လူမႈအကာအကြယ္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္၊ 
ေအာက္တြင္႐ႈပါ)။ 

• အလားတူပင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ရွိရင္းစြဲလူကုန္ကူးမႈႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ ကေလးစစ္သားအစီအစဥ္ 
မ်ားတို႔ႏငွ္ ့ခ်တိဆ္ကရ္နစ္ဥ္းစားသုံးသပသ္င္သ့ကဲသ့ို႔ လမ္းေပၚကေလးမ်ားဆိငုရ္ာ ၿမိဳ႕ေတာစ္ညပ္ငသ္ာယာေရး 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္သင့္သည္။ 

• အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားစြာတို႔က အခ်ဳိ႕ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ စိတ္ပိုင္း-လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္ 
အပံ့မ်ားရရွိေအာင္ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အေရးပါပံုကို ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသည္ ရွားပါးေသာဝန္ေဆာင္မႈ
တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရစနစ္မ်ားအတြင္း လူသူေငြေၾကးကိရိယာမ်ား လံုေလာက္မႈမရွိသည့္ေနရာ 
မ်ားတြင္ NGOs မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ထိုကဲ့သို႔ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္ေကာင္း 
သည္။ ဤတြင္ (ဥပမာ) မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးမႈေၾကာင့္ သားသမီးမ်ားအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရေသာ မိသားစု 
အတြင္းမွ မိဘမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းလည္း ပါဝင္ေကာင္းပါဝင္ႏုိင္သည္။ 

• ကေလးအလုပ္သမားအေရးကိစၥက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ဆက္ႏြယ္ေနသည္ျဖစ္ရာ လူႀကီးမ်ား 
အတြက္ အျခားေသာ ဝင္ေငြေဖာ္ေဆာင္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
ကေလးႀကီးမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း႐ွင္းေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ား 
အား ကေလးလုပ္သားထုအတြင္းပိတ္မိမေနေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အလြန္အေရးပါႏိုင္သည္။ အဆိုပါ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို “ထံုးတမ္းစဥ္လာ ကေလးသူငယ္အကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ား (actors)” 
ထံမွတစ္ဆင့္ အျမဲတမ္းရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း စက္မႈလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း 
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ TVET အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
စသည္တို႔ကို အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ေသာ NGOs မ်ား မွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ 
ရာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးအစားမ်ားအား ေျမပံုေရးဆြဲေဖာ္ျပျခင္း (mapping) က 
CLMS ေရးဆြဲဖန္တီးမႈအဆင့္အတြင္းရွိ ေျမပံုေရးဆြဲေဖာ္ျပျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းတိုင္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ 
ျဖစ္သင့္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားက SOPs ကို (ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူမ်ား အပါ 
အဝင္) အဓိကက်ေသာသက္ဆိုင္သူမ်ား (stakeholders) မ်ားအား အျပည့္အစံု ေျမပံုေရးဆြဲေဖာ္ျပမႈအေပၚ 
အေျခခံၿပီး ေရးဆြဲခ်မွတ္သြားရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အေလးေပး ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 
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• လူမႈအကာအကြယ္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ကေလးအလုပ္သမားႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲ 
ေတမႈ၏ ေမာင္းႏွင္မႈေအာက္မွကေလးအလုပ္သမားမ်ားအား ျပန္လည္ထုတ္ယူရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ 
ေပးေရးအတြက္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာကိရိယာမ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ေရးသားထားသည္။ လူမႈအကာ 
အကြယ္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားမွာ ကေလးသူငယ္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား၊ သက္ႀကီးပင္စင္မ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ့ 
အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား၊ က်န္းမာ ေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအစီအစဥ္မ်ား စသည္ျဖင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လူမႈအကာ 
အကြယ္ေပးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းမႈက ‘လႊဲေျပာင္းမႈအက်ဳိးခံစားခြင့္ အစုအေဝး (referral 
package)’ တစ္ရပ္၏ အေရးပါေသာအစိတ္ အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။

အထက္တြင္ အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ရသကဲ့သို႔ပင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာတို႔က ကေလးငယ္တစ္ဦးကို ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေပးအပ္ေနႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ကေလးႏွင့္ ၎၏မိသားစုႏွင့္ထိေတြ႕ေနႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကေလး(ႏွင့္ ၎၏မိသားစု) 
အတြက္ ပင္မဝင္မွတ္/ဆက္သြယ္ရန္အဖြဲ႕အစည္းကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းျခင္းက SOP ၏ အဓိကက်ေသာအစိတ္အပိုင္း
တစ္ရပ္ျဖစ္သင့္သည္။ ယင္းသည္ ကေလးဘက္မွ ေဝခြဲမရမႈမ်ားမျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးသည့္အျပင္ 
ကေလးငယ္တစ္ဦးအား “ဂ႐ုမျပဳမိဘဲ ေက်ာ္သြားသည့္” အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္တားဆီးေပးသည္။ CMS 
SOP က ကနဦးစတင္မွတ္ျဖစ္သင့္သည္မွာမွန္ေသာ္လည္း အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ဝန္ထမ္းမ်ား (ဥပမာ 
အလုပ္သမားစစ္ေဆးသူမ်ား) အား ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ စတင္ဆက္သြယ္ရမည့္သူမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ 
ေပးအပ္ႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုး သပ္ရန္ လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။  

အလားတူအေရးပါသည္မွာ SOPs သည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအားလံုး (မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ား၊ ေဝးလံေခါင္ပါးေသာ 
နယ္ေျမေဒသမ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ား စသည္တို႔အပါအဝင္) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား တန္းတူညီမွ်လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္ 
ေအာင္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို စဥ္းစားသံုးသပ္ရမည္ဟူေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္၏။ အမ်ားအားျဖင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီး 
လြယ္မႈအဆင့္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိရန္အတြက္ အႀကီးမားဆံုးအခက္အခဲႏွင့္ 
ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိသည္ (ဥပမာ ၎တို႔တြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမရွိျခင္း)။ သို႔ျဖစ္ရာ မွတ္ပံုတင္ျခင္း    
အတြက္ လႈံ႕ေဆာ္စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အလြန္ေဝးလံေသာႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးလြယ္မႈ အဆင့္ျမင့္မားေသာ 
လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားသို႔ လက္ေတြ႔ကြင္း ဆင္းေဆာင္႐ြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတို႔ႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံု ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း စဥ္းစားသံုးသပ္သြားရန္ အေရးႀကီးသည္။ 

အထက္ႏွင့္ဆက္စပ္တင္ျပရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ အဓိကက်ေသာျပႆနာတစ္ရပ္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနေသာ 
ကေလးငယ္မ်ားအား CLMS ကို လက္လွမ္းမီႏိုင္ရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ဟူေသာ ျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအဆင့္မ်ားက အလြန္ျမင့္မားသည္ျဖစ္ရာ ယင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ားရွာေဖြေဖာ္
ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ မႈမ်ားလက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္မႈတို႔ကို ပိုမိုခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးေစႏိုင္သည္။ CMS က အေရးဆိုတိုင္တန္းမႈ/ 
အမႈတြဲလႊဲေျပာင္းမႈတစ္ရပ္ကို လက္ခံရရွိခ်ိန္တြင္ ကေလးငယ္က ထိုေနရာမွေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားစြာအသံုးျပဳေသာ အေသးစိတ္စနစ္တက် ေလ့လာရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈက 
အထူးပင္အေရးပါႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈက အခ်က္အလက္မွ်ေဝမႈအေပၚတြင္လည္း အက်ဳိးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။ အမႈတြဲမန္ေနဂ်ာသစ္မ်ားအား ကေလးငယ္တစ္ဦး၏အေျခအေနကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုသိရွိ 
မွတ္မိေနေစရမည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈတိုင္းတြင္ အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ကေလးငယ္မွျပန္လည္တင္ 
ျပေနရျခင္းမ်ဳိး မရွိေစရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ 

အဆင့္ (၄) ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားကို စုစည္းျပင္ဆင္ပါ 

အထက္တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ CLMS မွာ ထီးတည္းရပ္တည္ေသာ စနစ္တစ္ရပ္ ျဖစ္စရာမလိုသည့္အျပင္ ေစာင့္ 
ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးမႈကိုလည္း ရွိရင္းစြဲစနစ္မ်ား (အဓိကအားျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ CMW၊ EMIS ႏွင့္ အလုပ္ 
သမားစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏လုပ္ငန္းမ်ား) ႏွင့္ေပါင္းစပ္ႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ CLMS သည္ မိတ္ဖက္မ်ားစြာပါဝင္ေသာ 
သီးျခားေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ား (ဥပမာ အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရး၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ WFCL 

ျဖစ္ေၾကာင္း သံသယရွိပါက ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား) ကိုလည္း ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးရန္သင့္မသင့္ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားသံုးသပ္ရေပမည္။ မတူျခား နားေသာဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပူးတြဲသင္တန္းမ်ား 
ပို႔ခ်ရန္လည္း စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္သည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ ထိုဝန္ထမ္းမ်ားက တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးပိုမိုသိရွိနားလည္လာႏိုင္ၿပီး ခိုင္ 
ျမဲေသာ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ ႐ိုးသားပြင့္လင္းေသာ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို 
တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

အဆင့္ (၅) ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးသူမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေပးပါ 

အဓိကသတင္းေပးသူအခ်ဳိ႕ ေထာက္ျပခဲ့သည့္အတုိင္းပင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ အလုပ္သမားဦးစီးဌာနႏွင့္ အလုပ္႐ံုႏွင့္ 
အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနွဝန္ထမ္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးရန္ အခြင့္ 
အာဏာပိုင္ဆိုင္ေသာ အလုပ္သမားစစ္ေဆးသူမ်ား)ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းက မရွိမျဖစ္ အေရးပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ သင္တန္းမ်ားကို အမ်ားအျပားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္ယူရမည့္ အေရးပါေသာ 
သင္ခန္းစာမ်ားရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ ႀကီးမားေသာအတိုင္းအတာ တစ္ရပ္အထိ 
ရွိေနခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိမွတ္သားထားရန္ လိုအပ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ ကနဦးအေနႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြင္း မွန္ကန္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ 
မ်ားရွိသည့္ အနည္းဆံုးလိုအပ္ေသာ လူ႔အရင္းအျမစ္ပမာဏကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ‘အႀကီးစား’ ေလ့က်င့္သင္ 
ၾကားမႈတစ္ရပ္ လုိအပ္ျခင္းရွိမရွိႏွင့္ အဓိကေအဂ်င္စီမ်ားအား လိုအပ္ျခင္းရွိမရွိ စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္လိုအပ္သည္။  လိုအပ္ 
သည္ဆိုပါက ရရွိႏုိင္မည့္အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားမွာ အလြန္ပင္အေရးပါသည္။ အထက္တြင္ 
ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ပူးတြဲေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားကလည္း အေရးပါႏိုင္သည္။ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အသိအျမင္ 
ဗဟုသုတမ်ားလက္ဆင့္ကမ္းေပးအပ္ ႏိုင္ရန္အတြက္သာမက မတူျခားနားေသာေအဂ်င္စီမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားၾကား 
ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းတစ္ ရပ္အေနႏွင့္လည္း အေရးပါေလသည္။ 

အနာဂတ္ကာလ အဖြဲ႔အစည္းစံႏႈန္းသတ္မွတ္မႈအတြက္ ကေလးအလုပ္သမားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ လႊဲ 
ေျပာင္းမႈတို႔က အဆင့္ျမင့္ပညာေရးသင္႐ိုးမ်ား (ဥပမာ အလုပ္သမားေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္း)တြင္ စံ 
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိမရွိ စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္လည္းလိုအပ္ေပမည္။ 

အဆင့္ (၆) CLM ဒီဇိုင္းပံုစံစမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီး ပံုတူပြားရန္အတြက္ စဥ္းစားပါ

အေရွ႕ပိုင္းတြင္ေဆြးေႏြးခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားစြာတို႔မွာ CLMS အားေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေဖာ္ေဆာင္ရာ 
တြင္ ကနဦးအစတြင္ အေသးစားေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ႏွင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတိုးျမႇင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ ရွင္းရွင္း 
လင္းလင္း အၾကံျပဳတင္ျပထားသည္။ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေဖာ္ေဆာင္မည့္နယ္ေျမမ်ားကို CMS သက္ဝင္လည္ပတ္ေနၿပီ 
ျဖစ္ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ  ေ႐ြးခ်ယ္သြားရန္လည္း အၾကံျပဳထားသည္။ 
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၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ CLMS တစ္ရပ္အတြက္ ေကာက္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ ပငမ္ျပႆနာ အေရးကိစၥမ်ား 

အခန္း (၄) တြင္ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ ျပႆနာအေရးကိစၥမ်ားကိုအေျခခံကာ ဤအခန္းတြင္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ 
ဘာလ (၈) ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ စိစစ္အတည္ျပဳေရးအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ထပ္မံေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခဲ့ၾကသည့္ 
အဓိကက်ေသာ ျပႆနာအေရးကိစၥအခ်ဳိ ့ကို အက်ဥ္းခ်ဳံးတင္ျပထားသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာရင္းသည္ အလုပ္႐ံု 
ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ၾကသည့္အဓိကက်ေသာေမးခြန္းမ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၁။ အဆိုျပဳထားေသာ ေယဘုယ်စံပံုစံ (model) က ျမန္မာႏိုင္ငံ CLMS အတြက္ လက္ေတြ႕က်ပါသလား၊ လိုအပ္ 
ေသာ အက်ဳိးရလာဒ္ကိုေပးႏိုင္ပါသလား။ မေပးႏိုင္ပါဟုဆိုလွ်င္ ေယဘုယ်စံပံုစံက မည္သို႔ျဖစ္သင့္သနည္း။ 

၂။ ထိုစံပံုစံအတြင္း အဓိကက်ေသာသက္ဆိုင္သူမ်ား (stakeholders) ၏အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရား 
မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ ဆိုလိုသည္မွာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားမွ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ (MoU) တစ္ရပ္ 
တြင္ႏွင့္ CLMS ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈစံလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား (SOPs) တြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ပါဝင္သင့္သနည္း။ 

၃။ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အဓိကအားနည္းခ်က္အကန္႔အသတ္မ်ားမွာအဘယ္နည္း။ ယင္းတို႔ကို မည္သို႔ေက်ာ္ 
လႊားႏိုင္မည္နည္း။ ပိုမုိတိတိက်က်ဆိုရလွ်င္ CLMS အား ေ႐ွ ့ေျပးစမ္းသပ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ စတင္အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ မည္သည့္သင္တန္းမ်ားလိုအပ္သနည္း။ 

၄။ မည္သည့္ကေလးကိုမွ် ေမ့ေလ်ာ့ခ်န္ရစ္ျခင္းမရွိေစရန္၊ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ကေလးကမွ် အတြင္းေရးလွ်ိဳ႕ဝွက္ 
ခ်က္ခ်ဳိးေဖာက္မႈကို ရင္ဆိုင္ခံစားရျခင္းမရွိေစရန္အတြက္ အခ်က္အလက္ေကာက္ခံေရးႏွင့္ မွ်ေဝေရးစနစ္အား 
မည္သို႔မည္ပံု တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္နည္း။ 

၅။ သြားလာရန္ခက္ခဲေသာနယ္ေျမေဒသမ်ား (ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားအပါအဝင္) အတြင္းမွကေလးငယ္မ်ား ႏွင့္ 
ထိခိုက္ ပ်က္စီးလြယ္မႈအဆင့္အျမင့္ဆံုးေသာကေလးငယ္မ်ား (ထုိသူတို႔ကို႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ခက္ခဲႏိုင္သ
ည္) ထံသို႔မည္ သို႔မည္ပံုသြားေရာက္ကာ ေလလ့ာ႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည္နည္း။ 

၆။ အခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမလံုေလာက္မႈကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔မည္သို႔ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္နည္း။ 

၇။ CLMS အား မည္သို႔မည္ပံု ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္နည္း။ မည္သည့္နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ ေဖာ္ 
ေဆာင္ႏိုင္မည္နည္း။ 

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသည္ CLMS ေရးဆြဲခ်မွတ္မႈ၏ အစပထမ စူးစမ္းေလ့လာေရးအဆင့္ျဖစ္သည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားသည္ CLMS ဒီဇိုင္းေရးဆြဲမႈ ပိုမို႐ုပ္လံုးေပၚတိုးတက္လာခ်ိန္တြင္ အဆိုပါေမးခြန္းအခ်ဳိ႕ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေျဖၾကား 
ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။  

ေအာက္ေဖာ္ျပပါေကာက္ခ်က္မ်ားသည္ အဓိကသတင္းေပးသူေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား (KIIs)၊ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
(FGDs) ႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတို႔မွ ဆင္းသက္လာေသာ ေကာက္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဤအစီရင္ခံစာ၏နိဂံုးခ်ဳပ္ေကာက္ခ်
က္မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေကာက္ခ်က္မ်ားမွာ ေျပာင္းလဲမရႏုိင္ေသာလမ္းညႊန္ခ်က္အစီအစဥ္တစ္ရပ္မဟုတ္ေပ။ 
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ပင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အဓိကက်ေသာေမးခြန္းမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္ 
လည္ သံုးသပ္ေျဖၾကားရမည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤေကာက္ခ်က္မ်ားသည္ CLMS ၏ ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံႏွင့္ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အဓိကသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘံု႐ႈေထာင့္ 
အျမင္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပထားသည္။  

၁။  ျမန္မာႏိုင္ငံ CLMS ကို ရွိရင္းစြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ရမည္။ 

၂။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန (MOLIP) သည္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ 
လက္တြဲ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ကာ CLMS တည္ေဆာက္မႈတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳရမည္။ CLMS လႊဲေျပာင္းေရး 
အစိတ္အပိုင္းကို လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ CMS တြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ 

၃။  အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရးသည္ CLMS ႏွင့္ အျခားစနစ္မ်ား၏ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ရမည္။ (ဥပမာ EMIS သည္လည္း အခ်က္အလက္ပံ့ပိုးေပးအပ္ေရးအခန္းက႑တစ္ရပ္မွပါဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္
သည္) 

၄။  အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ပါေသာဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံ (two-tiered structure) တစ္ရပ္လိုအပ္သည္။ ပထမအဆင့္ (Tier 1) မွာ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ျဖစ္ၿပီး အခ်က္အလက္ေကာက္ခံရန္ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ရန္ တာဝန္ 
ရွိသည္။ ဒုတိယအဆင့္ (Tier 2) မွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္တြင္ျဖစ္ၿပီး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႐ႈေထာင့္တစ္ရပ္မွေန၍ 
အခ်က္အလက္မွ်ေဝေရးႏွင့္ ခြဲျခမ္းေလ့လာဆန္းစစ္ေရးအတြက္ အေလးေပးအာ႐ံုစိုက္သည္။

အဆင့္ႏွစ္ဆင့္လံုးတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက မရွိမျဖစ္အေရးပါၿပီး အဓိကသက္ဆိုင္ 
သူ (stakeholders) မ်ားစြာပါဝင္ေသာစနစ္က အလြန္ပင္႐ႈပ္ေထြးသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ႐ွင္းလင္းေသာတာဝန္ဝတၱရားခြဲေဝ
မႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ရန္ အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။ တာဝန္ဝတၱရားခြဲေဝမႈကို တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ နား 
လည္မႈစာခြ်န္လႊာမ်ား (MoUs) အျပင္ အခ်က္အလက္ေကာက္ခံေရးႏွင့္မွ်ေဝေရး ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္မႈစံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (SOPs) မ်ားတြင္လည္း ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ CLMS ၏ ေယဘုယ်ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈပံုစံကို ေအာက္ပါပံုအေပၚအေျခခံကာေရးဆြဲႏိုင္သည္။ အခန္း 
(၄) တြင္ ေဖာ္ျပၿပီးသကဲ့သို႔ပင္ ယင္းသည္ ႏိုဝင္ဘာ (၈) အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း အုပ္စုဖြဲ႔ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား 
တြင္ ေရးဆြဲဖန္တီးခဲ့သည့္ပံုမ်ားအေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။
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5) ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ပဏာမလမ္းျပေျမပုံတစ္ရပ္ သို ့မဟုတ္ ဤအစီရင္ခစံာပါေကာက္ခ်က္မ်ားမွေ႐ွ ့ဆက္ကာ 
CLMS ေရးဆြဖဲန္တီးမွဳအတြင္း ကပ္လ်က္႐ွိေသာအဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အဆင့္မ်ားအတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္မွဳ 
လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤပဏာမလမ္းျပေျမပုံကို မိတ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမွ ေသေသခ်ာခ်ာျပန္လွန္ေလ့လာသံုးသပ္ 
ကာ အလိုက္သင့္ျပင္ဆင္မွဳျပဳရန္လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ ပိုမိုအေသးစိတ္က်ေသာ စီမံခ်က္ေရးဆြမဲွဳကိုလည္း လိုအပ္လာမည္ 
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လမ္းျပေျမပုံသည္ ဤအေသးစိတ္စီမံခ်က္ေရးဆြမဲွဳအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ရပ္ကိုေပးအပ္ႏိုင္သည္။ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအဖုိ႔ ႐ွင္းလင္းၿပီးလက္ေတြ႔က်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားခ်မွတ္ကာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိန္ 

TCRC 

ေက်ာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္၊ 
အိမ္ေထာင္စု၊ 

လူမ ႈအသုိက္အဝန္း 
အုပ္စုမ်ား  

အမႈတြ ဲ
မန္ေနဂ်ာ 
မ်ား 

CL/CP ဆိုင္ရာ 
ဆပ္ေကာ္မတီ 

အလုပ္သမား 
စစ္ေဆးေရး 

အဖြ ဲ့ 

DSW DOL FGLLID MOE အမ်ဳိးသားအဆင့္ အျခား 
အဖြဲ ့အစည္းမ်ား 

အမ်ဳိးသားအဆင့္ CL အခ်က္အလက္အမ ႈေဆာင္အဖြဲ ့  

ကေလးအလုပ္သမားဆုိင္ရာအမ်ဳိးသားေကာ္မတီ 

သီးျခား 
ကေလးငယ္မ်ား၏ 
အမႈတြမဲ်ား 

ျမားျပာ = အခ်က္အလက္/သတင္း 

ျမားနီ = လႊေဲျပာင္းေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

၅။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ပဏာမလမ္းျပေျမပံုတစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ဤအစီရင္ခံစာပါ ေကာက္ခ်က္မ်ားမွ 
ေရွ႕ဆက္ကာ CLMS ေရးဆြဲဖန္တီးမႈအတြင္း ကပ္လ်က္ရွိေသာ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္မ်ားအတြက္ 
တစ္ဆင့္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္မႈလမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤပဏာမလမ္းျပေျမပံုကို မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ 
ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္လွန္ေလ့လာသုံးသပ္ကာ အလိုက္သင့္ျပင္ဆင္မွဳျပဳရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ ပိုမိုအေသး 
စိတ္က်ေသာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲမႈကိုလည္း လိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လမ္းျပေျမပံုသည္ ဤအေသးစိတ္ 
စီမံခ်က္ေရးဆြဲမႈအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ရပ္ကိုေပးအပ္ႏိုင္သည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအဖို႔ ရွင္းလင္း 
ၿပီးလက္ေတြ႕က်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားခ်မွတ္ကာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိန္ ကာလအပိုင္းအျခားမ်ား 
သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း CLMS တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း 
လည္းပါဝင္ေပသည္။ 

အမ်ဳိးသားအဆင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ 
ဖြဲ႕စည္းၿပီး ပါဝင္ေသာအစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေယဘုယ် MOU 
တစ္ေစာင္ေရးဆြဲခ်မွတ္ပါ။ MOU တြင္ ေယဘုယ်

အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုထည့္သြင္းကာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္းသစ္မ်ား ပူးေပါင္းဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ 
သို႔မဟုတ္ အရွိတရားမ်ားေျပာင္းလဲလာခ်ိန္တြင္ 
အလြယ္တကူ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈ သို႔မဟုတ္ 

ခ်ဲ႕ထြင္မႈျပဳႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အခ်က္အလက္ေကာက္ခံေရးကိရိယာမ်ားကို 
ခ်ိန္ညႇိျပင္ဆင္ပါ/ေရးဆြဲဖန္တီးပါ။ 

(ဥပမာ အမႈတြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးမွတ္တမ္း၊ 
အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရးေဖာင္ပံုစံ၊ 

အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းတင္ေရး၊ ေနာက္ထပ္ 
ကိရိယာမ်ား၊ cloud သိမ္းဆည္းေရးစနစ္ စသည္ )

ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ 
လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကို ေျမပံုေရးဆြဲေဖာ္ျပပါ။ 
လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ 

ဝန္ေဆဆင္မႈေပးအပ္သူ လမ္းညႊန္ေျမပံုေရးဆြဲပါ။

CLMS တြင္ပါဝင္ေသာ အမႈတြဲမန္ေနဂ်ာမ်ား၊
အလုပ္သမားစစ္ေဆးသူမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ 

NGOs ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သင္တန္းပို႔ခ်ပါ။

ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ
လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြင္း CLMS  ကို  

ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေဖာ္ေဆာင္ပါ။

သင္ခန္းစာမ်ားကိုအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ပါ၊ 
MOU,  SOPs ႏွင့္ အခ်က္အလက္ကိရိယာမ်ား 

စသည္တို႔ကို လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ပါ။

CLMS  ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမေဒသမ်ား 
အားလံုးတြင္ တိုးျမႇင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္႐ြက္ပါ။

အခ်က္အလက္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္
မွ်ေဝျခင္းဆိုင္ရာ SOPs မ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ပါ

CMS  ေအာက္တြင္ လႊဲေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ SOPs  
မ်ားကို ျပန္လွန္ေလ့လာသံုးသပ္ကာ 

လိုအပ္လွ်င္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ပါ။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္ ၅ ခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း CLMS ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို လမ္းညႊန္မႈေပးၿပီး ဤအစီရင္ခံစာမွာ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေျခခံရမည့္အကိုးအကား 
စာတမ္းတစ္ေစာင္အျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီသြားလိမ့္မည္ဟု ဦးတည္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 
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