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အမွာစကား 

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္သူမ်ားႏွင္ ့ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာဖြဲ႔စည္းမွဳအေလ့အထတုိ႔သည္ အလ်င္ 
အျမန္ ေျပာင္းလဲေနျပီး  တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဖြ႔ံျဖိဳးေရး အပါအ၀င္ 
လူ႔အခြင္အ့ေရးမ်ား ႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကုိကာကြယ္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တည္ေထာင္ေရးသုိ႔ 
ဦးတည္ေရြ႕လ်ားေနသည့္ သမုိင္း၀င္အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔ ႏွင့္အတူ အစိုးရ၊ အလုပရွ္င္၊ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းကာ အလုပ္ခြင ္
ေလာကႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္  အဆင့္တုိင္းတြင္ တိုင္းျပည္တြင္းရွိ အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလုံးအတြက္ 
သင့္ေတာ္ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ တည္ေထာင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္ ့အလုပ္သမားေရးရာ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ 
မူေဘာင္ တစ္ရပ္ေပၚေပါက္ျပီး ထိုမွ တစ္ဆင့္ ေရရွည္တည္တ့ံျပီး၊ တရားမ်ွတေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး 
တုိးတက္မႈမ်ား ရွိလာမည့္ ၂၁ ရာစု သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေရာက္ရွိေစရန္  ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား ရွိေနခ့ဲ 
သည္။ 

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္ အတြက္ 
အခရာက်သည့္ ေမာင္းႏွင္အား ျဖစ္သည္။  ျပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအား နုိင္ငံတကာမွ 
စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈကုိ ကင္းလြတ္ေပး လိုက္သည္ ့ အခ်ိန္မ်ား မတိုင္မီမွာပင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း 
သည္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိ တြန္းအားေပးေနသည့္ ဒုတိယေျမာက္ အၾကီးဆုံုး ႏုိင္ငံျခား 
ပုိ႔ကုနလု္ပ္ငန္းျဖစ္လာခ့ဲပါသည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသည္ တရား၀င္လုပ္သားမ်ား ၅သိန္းခန္႔ကုိ အလုပ ္
အကိုင္ေပးႏိုင္ျပီး၊ အမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑အေနျဖင့္လည္း  
ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ  က်င့္၀တ္ႏွင့္ညီေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ရာ ပင္ရင္း ေနရာေဒသ တစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္ 
က႑အတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလာေရာက္လုပ္ကုိင္လိုသည့္ ျပည္တြင္း ႏွင္ ့ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား 
က ထင္ျမင္အသိအမွတ္ျပဳ ေစလုိသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ တစ္ခုကုိလည္း ခ်မွတ္ခဲ့သည္။  

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကုိ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစု၏ လုပ္အားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျပီး၊ တုိင္းျပည္ဖြံ႔ျဖိဳး 
တုိးတက္ေရးတြင္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္သည့္ ေန႔စဥ္ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အလုပ္သမား 
မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔အလုပ္လုပ္ေနရသည့္ အေျခအေနကုိ က်ား၊ မေရးရာ အျမင္ႏွင့္ေလ့လာအကဲျဖတ္ရန္ 
အထူးလုိအပ္ပါသည္။  ယခုအစီရင္ခံစာသည္ သုေတသနနည္းပညာအရခုိင္မာမႈရွိျပီးအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း 
တြင္ လက္ရွ ိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ က်ား၊မေရးရာအေျခအေန အေလ့အထကုိ ေလ့လာထားျခင္းျဖစ္သည္။   
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားက က႑အတြင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားစုေပါင္းကာ ေရွ႕ဆက္ျပီး လုပ္ငန္းခြင္တြင္း 
က်ား၊မေရးရာ အား မည္သို႕၀ုိင္း၀န္း ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပထားပါသည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအား 
ပုိမုိ အလားအလာရိွသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ စက္ရံုအဆင့္၊ လုပ္ငန္းအဆင့္ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ မဟာဗ်ဳဟာမ်ားခ်မွတ္ရန္ ဖိတ္ေခၚတုိက္တြန္းထားခ်က္တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။  

“အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွိ က်ား၊ မေရးရာ အေျခအေန” သည ္လေပါင္းမ်ားစြာ အေသးစိတ္ေစ႔စပ္ 
ေသခ်ာေသာ ေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ က်ား၊ မေရးရာ အေျခခံေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ႏွင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ေဆြးေႏြးျပီးမွ ေရးသားျပဳစုထားသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ျဖစ္ပါသည္။  ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီ (SIDA) ႏွင့္ H&M တုိ႔က ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးသည့္  
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြ႔ဲအစည္း ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္က႑တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
လုပ္ငန္းနွင့ ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးု တုိးတက္ေကာင္းမြန္ 
ျခင္းဆုိင္ရာ စီမံကိန္း (ILO-GIP) က ယခု အစီရင္ခံစာတြင္ အေကာင္းဆုံး မဟုတ္ေသးေသာ္လည္း 



 
 
 

2 
 

လက္ရွိအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၏ ပုံရိပ္ကုိထင္ဟပ္ႏိုင္ျခင္း၊  အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ႏွိုင္းယွဥ္တင္ျပျခင္းတုိ႔ကုိ ပထမအဆင့္ေျခလွမ္းအျဖစ္ မွ်ေ၀ခြင့္ရသည့္အတြက္ ေက်နပ္အားရလွပါသည္။ 
ဤအစီရင္ခံစာအားဖတ္ရွဳျပီး  အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းခြင္ရွိအလုပ္သမားမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာလုပ္ကုိင္ႏိုင္ၾကေစရန္အတြက္ 
လူမွဳေရးရာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိစိတ္ ျဖင္ ့လက္တြေဲဆာင္ရြက္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚလုိပါ 
သည္။   

ဤအစီရင္ခံစာသည္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အေတြ႔အၾကံဳအား ခိုင္မာစြာ ေလ့လာအကဲျဖတ္ထားျပီးေရးသားတင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင ္
ျဖစ္ေၾကာင္း ILO က ယုံၾကည္ပါသည္။  ဤအစီရင္ခံစာသည္ အလုပ္ခြင္ေလာကတြင္ မၾကာေသးမီက 
ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္ခြင္ဖန္တီးေရး အစီအစဥ္အတြက္လည္း 
အေရးၾကီးသည့္ ျဖည့္ဆည္းမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင ္ ပိုမုိ အေရးပါသည္မွာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ 
ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ရည္မွန္းခ်က္သုိ႔ေရာက္ရွိေအာင္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳး 
တုိးတက္ေရး အစီအစဥ္အတြက္လည္း အေျခခံမူေဘာင္တစ္ရပ္အျဖစ္ ပံ့ပိုးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။   

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းတြင္ အခ်ိန္ေပးျပီး ပါ၀င္ေျဖၾကားေပးသည့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ 
ၾကီးၾကပ္သူမ်ား၊ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားအားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္ 
ေၾကာင္းေျပာလုိပါသည္။ Dean Laplonge ကုိလည္း ၄င္း၏ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းလွ 
သည့္အစီရင္ခံစာ ဆန္းစစ္မွဳစာတမ္းတစ္ေစာင္ကုိ ျပဳလုပ္ေရးသားေပးခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာကုိဖတ္ျပီး အစီရင္ခံစာတြင္ပါသည့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတုိင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွဳကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳဳလုပ္မည့္ သူမ်ားအား 
လည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာလုိပါသည္။  

 
Rory Mungoven 
ILO ဆက္သြယ္ညိွႏွိဳင္းေရးအရာရိွ 
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အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ယခုအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ ၁၆ရံု ၏ က်ား၊မ တန္းတူညီမ်ွမွဳ  
ဆုိင္ရာအကဲျဖတ္ျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားမွ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကိုးကား၍ ေရးသားထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ၄င္းစက္ရု ံ ၁၆ရံု သည္ ႏိုင္ငံတကာကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ေပးေနေသာ 
ႏိုင္ငံျခားသားပုိင္ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားသားမွစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စက္ရုံမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုအစီရင္ခံစာ 
တြင္ အကဲျဖတ္မႈနည္းစနစ္မ်ား နွင့္ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းသည့္ေမးခြန္းစာေစာင္မ်ားလည္းပါဝင္သည္။ 
ထုိ႔အျပင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔အစည္း၏  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အထည္ခ်ဳပ္က႑တြင္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းနွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးုတုိးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေစျခင္း စီမံကိန္း (ILO-GIP) ၏ အနာဂတ္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မွဳမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ 
ျဖစ္ေစမည့္ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအေပၚ  သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။  

 

 အကျဲဖတ္မႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ မိတ္ဆက္ 

က်ား၊မ တန္းတူညီမ်ွမွဳဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္မႈ အစီရင္ခံစာသည္ စက္ရုံလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 
ကၽြမ္းက်င္မွဳသင္တန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းရာထူးတုိးျမင့္ျခင္းမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈ၊ ေစာ္ကားမွဳ 
မ်ားႏွင့္၊  အလုပ္သမားမ်ား လိင္မွဳ ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ စက္ရု ံ
အတြင္းမွ ၀န္ထမ္းေရးရာစီမံခန္႔ခြဲေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ အေျခခံအလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း 
မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ထံမွ အေရအတြက္၊ ႏွင့ ္အရည္အေသြးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားရေအာင္ 
စနစ္တက် သုေတသနနည္းလမ္းမ်ားသံုးကာ ေလ့လာထားျခင္းျဖစ္သည္။ အကဲျဖတ္စာတမ္း ၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ILO-GIP စီမံကိန္းအတြက္ အဆုိပါစက္ရုံမ်ားမွ မွန္ကန္တိက်ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ေနာင္လာမည့္ အစီအစဥ္မ်ား အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွရန္ျဖစ္သည္။ အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာ 
တြင္ ႏုိင္ငံပိုင္စက္ရုံမ်ား မပါဝင္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အထည္ခ်ဳပ္ က႑တစ္ခုလံုး၏ အေျခအေနမ်ား 
ကုိ ထင္ဟပ္သည့္ ခုိင္လံုေသာသတင္းအခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား မပါဝင္ႏိုင္ပါ။ 
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ စက္ရုံမ်ား၌ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ က်ား၊မ ေရးရာ 
အေျခအေနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားပါသျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ပတ္သက္သူမ်ား 
အတြက္ ဆီေလ်ာ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ေတြးေခၚသိျမင္မွဳမ်ား ကုိ ရရိွေစပါသည္။  

 

အဓိကေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသည္ ခုိင္မာစြာတုိးတက္ေနျပီး၊ အလုပ္သမားထုတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပုိမိုပါ၀င္မႈကုိ အဓိကတြန္းအားေပးသည္ ့လုပ္ငန္းျဖစ္လာသည္။ မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ 
သည့္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ အလုပ္သမားေပါင္း ၄သိန္းေက်ာ္ သည္ ျမန္မာျပည္၏အထည္ခ်ဳပ္ငန္းတြင္ 
အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ေနၾကသည္။ 
ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္သား ၁သန္းေက်ာ္ကုိ အလုပ္အကုိင္ေပးႏိုင္ျပီး 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္၊စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ ျမွင့္တင္ျခင္း ႏွင္ ့ကၽြမ္းက်င္မွဳ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းတုိ႔ အတြက္ 
အဓိက အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ 

က်ား၊မ တန္းတူညီမ်ွမွဳ ဆုိင္ရာအကဲျဖတ္စာတမ္း၏ ပမာဏဆုိင္ရာ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ 
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စစ္တမ္းျပဳလုပ္ထားေသာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ ၁၆ ရုံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနက် အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမတစ္ဦး 
သည္ မိမိ ေမြးရပ္ေျမမွထြက္ခြာျပီး အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ရန္ ဟူေသာ တိက် 
ျပတ္သားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္လာပါသည္။ ဤအလုပ္သမသည္ ယခုစက္ရုံတြင္ 
အျမဲတမ္းလုပ္သားအျဖစ္လုပ္ကုိင္ေနျပီး  လုပ္သက္ ၃ႏွစ္ေအာက္ ရွိသူျဖစ္သည္။ အသက္အရြယ္ ပ်မ္းမ်ွ 
အားျဖင့္ ၂၄ႏွစ္သာရွိျပီး အိမ္ေထာင္မရွိ၊ ကေလးမရွိသူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ တစ္ပတ္လ်ွင္ နာရီ ၆၀ ခန္႔ 
လုပ္ကုိင္ေနသူ ျဖစ္သည္။  

အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ားသည္ စက္ရုံအလုပ္ကို ေရတုိအလုပ္အျဖစ္သာ စဥ္းစားၾကသည္။ 
အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သည္ ၄င္းတုိ႔အတြက္ အိမ္ေထာင္မျပဳခင္ ကေလးမရခင္ ငယ္ရြယ္စဥ္ အခ်ိန္တြင္ လုပ္ 
ေသာ ယာယီအလုပ္တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ ၄င္းတုိ႔ ဝင္ေငြမွ အေတာ္မ်ားမ်ား 
ပမာဏကုိ ပံုမွန္အားျဖင့္ မိသားစုအားေပးပုိ႔ေထာက္ပံ့ေပးေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္ 
အရ ၀န္ထမ္းစီမံခန္႔ခြဲေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား ကလည္း ၄င္းတုိ႔စက္ရုံရိ ွ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားသည္ 
ကေလးရျပီးလ်ွင္ အလုပ္မွနားၾကသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကုိေထာက္ခံၾကသည္။  

အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈအသစ္ကုိေလ့လာရန္ႏွင့္ရာထူးတုိးျမွင့္ျခင္းဆုိင္ရာ 
အခြင့္အလမ္းတုိ႔နည္းပါးသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးလုပ္သား 
အမ်ားစုမွာ ကၽြမ္းက်င္မွဳ နည္းပါးသည့္ အလုပ္မ်ားျပီးစီးေရးကုိသာ အားထားရျပီး စက္ရုံအတြင္း 
လုပ္သားဆုိင္ရာ ဖြဲ႔စည္းမွဳအရလည္းၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး ရာထူးအဆင့္ေနရာမွာ နည္းပါးသည္။ လုပ္အားခမ်ား 
သည္လည္း ထုတ္လုပ္မွဳ အေရအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေရး ႏွင့ ္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည္။ ထိုက့ဲသုိ႔ 
ဆက္စပ္ေနျခင္း သည္ အလုပ္သမားမ်ားအား ရုိးရွင္းလြယ္ကူေသာ ကၽြမ္းက်င္မွဳ တစ္ခုကုိ သာထပ္ခါထပ္ခါ 
ျပဳလုပ္ေစျပီး ထုိအလုပ္တစ္ခုကုိသာ ကၽြမ္းက်င္ေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြမ္းက်င္မွဳ အသစ္တစ္ခုကုိ ေလ့လာ 
ပါက ထုိေလ့လာေနသည့္ အေတာအတြင္း ထုတ္လုပ္မွဳနည္းျပီး လစာ၀င္ေငြနည္း ေစေသာေၾကာင့္ 
ကၽြမ္းက်င္မွဳအသစ္တစ္ခုကုိ အခ်ိန္ေပး ေလ့လာသင္ယူလုိသည့္အေလ့အထႏွင့္ ၾကိဳးပမ္းမွဳကုိ 
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။  

သုိ႔ေသာ္အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔စက္ရုံတြင္ လုပ္ငန္းရာထူးတုိးေရးနွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ က်ား၊မ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ားရရွိသည္ဟု 
ယံုၾကည္ၾကသည္။ ၀န္ထမ္းစီမံခန္႔ခြဲေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား က အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိသာ အလုပ္ခန္႔ခ်င္ သည္ဟုေျပာပါသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ေမြးရာပါဗီဇအရအထည္ခ်ဳပ္က႑ 
သည္ အမ်ိဳးသမီး လုပ္သားမ်ားႏွင့္သာပုိမိုသင့္ ေလ်ာ္ေသာအလုပ္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆေကာက္ခ်က္ခ်ထား 
ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စက္ခ်ဳပ္ရာတြင္ အေသးစိတ္အာရံုစိုက္ႏိုင္ျပီး ထုိအလုပ္မ်ိဳးကုိ 
သဘာဝအေလ်ာက္ ပုိမိုအလုပ္ျပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္ဟုလည္း ထင္ျမင္ၾကသည္။ 
၀န္ထမ္းစီမံခန္႔ခြဲေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား ႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ေရးမႈးတုိ႔၏အျမင္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း “ျပႆနာဖန္တီးမႈ” နည္းသည္ဟူေသာ အျမင္လည္းရွိၾကသည္။  

ထိုသို႔ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ားနွင့္ ယုံၾကည္မႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားနွင့္အမ်ိဳးသမီးထု နွစ္ရပ္စလံုး 
အတြက္ က်ား၊မခြျဲခားဆက္ဆံမႈကိုျဖစ္ေစေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အေသးစိတ္နွင့္ 
တစ္သမတ္တည္း လုပ္ရသည့္ အလုပ္မ်ားတြင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းအားနည္းျပီး သင္ရမလြယ္ပစဲိတ္မရွည္ 
ေသာေၾကာင့္ အလုပ္ရွာေဖြေပးသူမ်ားက ၄င္းအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အဆုိပါအလုပ္မ်ားတြင္လုပ္ရန္ 
မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း ယူဆထားၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိမူ တက္တက္ၾကြၾကြႏွင့္ ေရွ႔ေျပးဦးစီးဦးေဆာင္ 
လုပ္ရသည့္အရည္ခ်င္းမ်ိဳး လုိသည့္အလုပ္မ်ိဳး (ဥပမာ- အလုပ္ၾကီးၾကပ္က႑) နွင့္ ေလးလံေသာပစၥည္းမ်ား 
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ကုိ သယ္ယူျခင္းစက္မ်ား ကုိင္တြယ္ရျခင္းစသည့္ အလုပ္မ်ားကုိမလုပ္ေစလုိၾကေပ။ က်ား၊မ တန္းတူညီမ်ွမွဳ 
ဆုိင္ရာအကဲျဖတ္မႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ၀န္ထမ္းစီမံခန္႔ခြဲေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား ၊ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား နွင့္ 
အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးတုိ႔သည္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထုိက့ဲသုိ႔ပင္ နွလံုးသြင္းခံယူထားၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ က္ုိယ္ကုိယ္တုိင္ မိမိတုိ႔၏အျမင္ 
ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားသည္ က်ားမ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကုိ ထင္ဟပ္ျပေနသည္ (သို႔မဟုတ္) ျဖစ္ေပၚေနသည္ 
ဟု မျမင္ၾကေပ။  

အစီရင္ခံစာကုိျခဳံငုံၾကည့္လ်ွင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ ၁၆ ရံုမွ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားက 
လုပ္ငန္းခြင္သည္ လံုျခဳံမႈစိတ္ခ်ရသည္ဟု ထူးထူးကဲကဲ ဆုိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိ ႔ဳေသာ စက္ရုံမ်ားတြင္္ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ အေထာက္ထားမ်ား ႏွင့္ နႈတ္အမူအရာ၊ ကိုယ္အမူအရာျဖင့္ေျပာဆုိ 
ေစာ္ကားမွဳ အခ်ိဳ႕ရိွေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။  ထုိသုိ႔ေသာ က်ားမ ဆ္္ုိင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ ေျပာဆုိ 
ေစာ္ကားမွဳမ်ားကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အလုပ္သြားအလုပ္ျပန္လမ္းတြင္လည္း ၾကဳံေတြ႔ရသည္။  ထုိသုိ႔ေသာ 
က်ား၊ မ အေျချပဳထိပါးေႏွာင့္ယွက္မွဳ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မွဳသည္ 
အျဖစ္မ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ပါကလည္း အမ်ားစုမွာ သာမန္အလုပ္ခ်ိန္ (မနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီထိ) 
တြင္း အမ်ိဳးသမီး လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ အခ်င္းခ်င္းမွ အျခားလုပ္ေဖာ္ တစ္ဦးသုိ႔ ထိပါးေစာ္ကားျခင္းျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္က်ား၊မ တန္းတူညီမ်ွမွဳဆုိင္ရာအကဲျဖတ္ရာ၌ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေျဖၾကားသူမ်ား အေနျဖင့္ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သိသိသာသာ နားလည္သေဘာေပါက္မႈလြမဲွားျခင္းမ်ား 
ရွိသျဖင့္ အကဲျဖတ္မႈရလဒ္မ်ားေပၚတြင္ သက္ေရာက္မွဳမ်ား ရိွႏုိင္သည္္။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသူမ်ားသည္ 
သူငယ္ခ်င္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း စေနာက္ၾကျခင္းကုိ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာထိပါးေနွာင့္ယွက္မႈ အျဖစ္ ေရာေထြး 
ထင္မွတ္ေနၾကသည္ကုိလည္းေတြ႔ရသည္။ မည္သည္ကစေနာက္သည္။  မည္သည္က လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာထိပါး 
ေႏွာင့္ယွက္သည္ကုိ ကြဲကြျဲပားျပားရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိျခင္းသည္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအၾကား 
နားလည္မႈလြမဲွား၍ ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ခက္ခလဲွသည္။ ၄င္းသည္ စက္ရု ံ ၁၆ ရုံတြင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မွဳ ျဖစ္ႏုွန္း တြက္ခ်က္ရာ၌ ခုိင္လံုေသာ ေကာက္ခ်က္ခ် ႏုိင္ရန္ အခက္ချဲဖစ္ေစသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း စက္ရုံမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေနွာင့္ယွက္မႈနွင့္ ေစာ္ကားမႈကိစၥရပ ္
မ်ားျဖစ္လာပါက တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးမည့္ တရားဝင္မူဝါဒမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
မရွိေပ။  

ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသည့္ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ား၊ ၀န္ထမ္းစီမံခန္႔ခြဲေရး 
မန္ေနဂ်ာမ်ား ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လိင္မွဳ ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြား ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစေရးကုိမူ 
အားေပးေထာက္ခံၾကသည္။ အားေပးမွဳမ်ားတြင္ စက္ရုံမ်ားအတြင္း လိင္မွဳ ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြား ဆိုင္ရာ 
က်န္းမာေရး သင္တန္းမ်ား ပိုမုိေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ပါ၀င္သည္။  သုိ႔ေသာ္ နႈတ္ျဖင့္အားေပးသေလာက္ 
လက္ေတြ႔က်က် က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အားေပးျခင္းမရွိေပ။ ၀န္ထမ္းစီမံခန္႔ခြဲေရး မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့ ္
အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ား သည္ ကေလးထိန္းျခင္းႏွင့္ မိခင္ႏုိ႔တိုက္ေကၽြးရန္အခန္းမ်ား ထားျခင္းကုိ 
အေရးၾကီးေသာ ဦးစားေပးက႑ အေနျဖင့္မစဥ္းစားၾကေပ။ ကေလးျပဳစုရန္တာ၀န္ရိွ မိခင္အမ်ိဳးသမီး 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ကေလးကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္မည့္ ၄င္းတုိ႔၏ အျခားမိသားစု၀င္မ်ား ထံတြင္သာ 
ထားခ့ဲၾကသည္။ စက္ရုံတြင္ ကေလးထိန္းခန္းရိွေနလ်ွင္ပင္ ထိုအခန္းကုိ အသံုးမျပဳၾကေပ။ 
၀န္ထမ္းစီမံခန္႔ခြဲေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား နွင့ ္ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမား မ်ားအေနျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမ 
တစ္ေယာက္သည္ မိခင္ဘဝနွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းကုိ ပုိမိုေကာင္းမြန္စြာ မည္သို႔မွ်တေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲရမည္ 
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ဆုိသည့္ ကိစၥႏွင္ ့ပတ္သက္ျပီး အေရးတယူ ေဆာင္ရြက္မွဳနည္းပါးသည္။ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ကေလးငယ္အား မိခင္ႏို႔ခ်ိဳတုိက္ေကၽြးျခင္းအေပၚ သိပ္အားမေပးၾကေပ။ ကေလးေမြးျပီး 
အမိ်ဳးသမီးမ်ားစက္ရံုတြင္ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ ျခင္းႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး တုိက္ရိုက္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳး 
မေတြ႔ရိွရေသာ္လည္း စက္ရံုမ်ားသည္ ငယ္ရြယ္ျပီး အိမ္ေထာင္မရိွ၊ ကေလးမရိွသည့္ အမိ်ဳးသမီးငယ္မ်ား 
ကုိသာ ဦးစားေပးအလုပ္ခန္႔ထားလုိသည္မွာ အထင္းအရွားျဖစ္သျဖင့့္ ထိုအခ်က္က စက္ရုံမ်ားက အမ်ိဳးသမီး 
လုပ္သားမ်ား (အလုပ္ရျပီး ၊ အလုပ္ရွာေနဆဲ) အားကေလးေမြးေစာင့္ေရွာက္လုိစိတ္ကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
လုိအပ္ခ်က္ႏွင့ ္ အလုပ္လုပ္လုိသည့္စိတ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးသင့္သည္ဟု ရွင္းလင္းစြာ သတင္းေပးေန 
သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။    
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သံုးသပ္အၾကံျပဳခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

အစီရင္ခံစာ၌ စက္ရုံ ၁၆ ရံု တြင္ က်ားမတန္းတူ အေျခအေနရရိွေရး တုိးတက္ေစရန္အတြက္ 
အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ သံုးသပ္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအျဖစ္ (ေအာက္ပါဇယားတြင္) 
ေဖာ္ျပထားသည္။ သံုးသပ္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ က်ား၊မတန္းတူညီမ်ွရရိွမႈအကဲျဖတ္ျခင္းက႑ အမ်ိဳးအစား ၃ 
မ်ိဳး အတုိင္း ခ်ိတ္ဆက္ တင္ျပထားသည္။  

ေခါင္းစဥ္ (က) လုပ္ငန္းခြင္ အခြင့္အလမ္းဆုိင္ရာ က်ားမတန္းတူညီမွ်မွဳ (လုပ္ငန္းရာထူးတုိးျမင့္ျခင္း 
ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္) 

ေခါင္းစဥ္ (ခ) လုပ္ငန္းခြင္ က်ားမဆုိင္ရာ ေတြ႔ၾကဳံခံစားရမွဳမ်ား (လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါး ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ 
နႈတ္ျဖင္႔ေစာ္ကားျခင္း ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ထိပါးေစာ္ကားျခင္းမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္္လ်က္) 

ေခါင္းစဥ္ (ဂ) လုပ္ငန္းခြင္တြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လိင္မွဳ ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြား ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး 
အေထာက္အပ့ံမ်ား ( မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္္လ်က္) 

သံုးသပ္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ အကဲျဖတ္မႈတြင္ပါဝင္ၾကေသာစက္ရုံ ၁၆ရံု မွ ေလ့လာေတြ႔ရိွ 
သံုးသပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ စက္ရုံမ်ားသည္ က်ားမတန္းတူညီမ်ွမွဳဆုိင္ရာအေျခအေနမ်ား ပုိမုိ တုိးတက္ 
ေစရန္ လက္ငင္းလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားလုိသလုိ   ေရရွည္လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားလည္း လုိမည္္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔တြင္ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာထိပါးေနွာင့္ယွက္မႈ၊ လိင္မွဳ ႏ့ွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြား ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းကုိလုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၌ 
မတူကြျဲပားသည့္ ကၽြမ္းက်င္မွဳ ႏွင့ ္စြမ္းရည္အဆင့္မ်ားလည္း ရိွေနႏိုင္သည္္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ 
စက္ရုံအတြင္း မည္သို႔ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ကုိလည္း ထပ္မံစဥ္းစားၾကရန္ 
လုိအပ္သည္။ သံုးသပ္အၾကံျပဳခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ေအာက္ပါ ဇယား (၁) တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။  

ေခါင္းစဥ္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေရရွည္ ေဆာင္ရြက္ရန ္

လုပ္ငန္းခြင္ 
အခြင့္အလမ္းဆုိင္ရာ 
က်ားမတန္းတူ 
ညီမ်ွမွဳမ်ား 

စနစ္က်ေသာ အလုပ္အကုိင္ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္း နမူနာပံုစံ ေပၚေပါက္ 
ေစျခင္း 

က်ား၊ မေရးရာ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စနစ္တက် အသိအျမင္ႏုိးၾကားေစျခင္း 

အလုပ္မထြက္ခြင္ သံုးသပ္မွဳျပဳလုပ္ျခင္း စနစ္အား မိတ္ဆက္ ျခင္း  

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေၾကာင္းကုိ ေလ့လာ ျခင္း 

အထည္ခ်ဳပ္က႑တစ္ခုလံုး လြမ္းျခံဳသည့္ ကၽြမ္းက်င္မွဳဆုိင္ရာ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း အစီအစဥ္အား မိတ္ဆက္ ျခင္း၊ 

အနာဂတ္တြင္လူအစားထုိး 
စက္မ်ားအသံုးျပဳ လည္ပတ္ျခင္း 
ေၾကာင့္ လုပ္သားက႑ အေပၚ 
သက္ေရာက္မွဳ ရွိလာႏုိင္သည့္ 
အေျခအေနမ်ား ႏွင့္  
ထုတ္လုပ္မႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ား 
ေျပာင္းလဲ ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ  
သုေတသန ျပဳစုျခင္း 

လုပ္ငန္းခြင္  

က်ားမ ဆိုင္ရာ 
အေတြ႔အၾကဳံမ်ား 

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မွဳမ်ား ႏွင့္  ေစာ္ကားမႈမ်ားအား ဟန္႔တား 
ေျဖရွင္းျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္မူဝါဒမ်ား ေပၚေပါက္ခ်မွတ္ ေစျခင္း 

အမ်ိဳးသားနွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာထိပါးေနွာင့္ယွက္မွဳ ႏွင့္ 
ပတ္သက္ျပီး အသိေပး သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း  

ထုိသို႔ကိစၥမ်ားကုိ တံု႔ျပန္ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းဆုိင္ရာ စြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ 
ေပးျခင္း 

အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားအသစ္မ်ား၏  အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကုိ သုေတသန 
ျပဳစုျခင္း 

စက္ရံုတြင္း က်ားမတန္းတူညီမွ်မွဳ 
ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္မႈ မ်ား ပုံမွန္ 
ျပဳလုပ္ျခင္း 

အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ 
အေလ့အထမ်ား 
တုိးျမင့္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း   
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လုပ္ငန္းခြင္တြင္း 

လိင္မွဳနွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြား 
ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး 
အတြက္ပံ့ပိုးမွဳမ်ား  

လိင္မွဳ ဆုိင္ရာ နွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ အသိေပး 
သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း  

လိင္မွဳ ဆုိင္ရာနွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ 
အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္လက္မ်ား ေပးျခင္း 

အလုပ္လုပ္ေနေသာမိခင္မ်ား ဖခင္မ်ား ၏ ေအာင္ျမင္ မွဳ ဇာတ္လမ္းမ်ား 
အေၾကာင္း မွ်ေ၀ျခင္း 

အလုပ္သမားမ်ား လိင္မွဳဆိုင္ရာႏွင့္ 
မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရး ပိုမုိ 
အျမင္ပြင့္လာ ေစေရးအား လုပ္ငန္းခြင္ 
ကိစၥရပ္တစ္ခု အေနျဖင့္ အားေပး 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

အလုပ္လုပ္ေသာမိခင္ဖခင္မ်ားအတြ
က္ က႑တြင္း အေထာက္အပံ့မ်ား ကုိ 
သုေတသန ျပဳလုပ္ျခင္း 

အထည္ခ်ဳပ္က႑ရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
လုိအပ္ေသာ အာဟာရ ရရိွမွဳ 
အေျခအေန ကို သုေတသန 
ျပဳလုပ္ျခင္း 

ျပည့္စံုေစရန္ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ထားေသာ သံုးသပ္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  

ျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္က႑အတြက္ က်ားမတန္းတူညီမ်ွအခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမွဳတို႔ ဆက္စပ္ေန 
သည့္ စာတမ္းေရးျခင္း ႏွင့္ ထိုစာတမ္းအား သက္ဆိုင္သ ူမန္ေနဂ်ာမ်ားအား သိရွိေစျခင္း။ 

စက္ရုံတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ က်ားမတန္းတူရွိေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ဖန္တီးေပးျခင္း။ 

ေစ့စပ္ညိွနိႈင္းျခင္းနွင့္ စုေပါင္းညိွႏဳိွင္းေဆြးေႏြးမွဳဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က်ားမတန္းတူရွိေရး ကိစၥကိုပါ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားေစျခင္း။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕မွ က်ားမ ေရးရာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ ့ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ သေဘာတူလက္မွတ္ေရး 
ထိုးေရး ႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ အားေပးျခင္း။  
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စာေရးသူအေၾကာင္း 

 

Dean Laplonge, PhD သည္ ကမၻာအႏ့ံွ သုေတသန အၾကံေပး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ Factive ကုမၸဏီ မွ 
အဓိကအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ (www.factiveconsulting.com) သူသည္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ 
လံုျခဳံစိတ္ခ်ရမွဳ၊ က်ား၊မကုိအေျခခံ၍ေစာ္ကားခံရမႈမ်ား၊ ဖိုသဘာ၀ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏လုပ္ပုိင္ခြင့္ စသည္တုိ႔ကုိ 
ကုိစိတ္၀င္တစား အၾကံေပးေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္သည္။ ၄င္းသုေတသနျပဳ ေလ့လာထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ 
စာေစာင္မ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား သတၱဳတူူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လိင္ပိုင္းဆ္ုိင္ရာ 
အျမတ္ထုတ္ အသံုးခ်ျခင္း၊ ေယာက ၤ်ားဆန္ျခင္း ႏွင့္ အႏၱရာယ္တြင္းစြန္႔စားျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလုပ္ငန္းခြင္တြင္း 
လံုျခဳံစိတ္ခ်မႈရိွေစျခင္း ႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ားမ တန္းတူ၀ါဒျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
တုိ႔ပါ၀င္သည္။    သူသည္ သုေတသနလုပ္ငန္းတြင္ ၁၅ႏွစ္ေက်ာ္ အေတြ႔အၾကဳံရိွျပီး စီမံခ်က္မ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 
အစုိးရေအဂ်င္စီမ်ား၊ သုေတသနသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ စက္ရုံမ်ား၊ ပုဂၢလိက အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ 
ျဖစ္သည္။ ထုိအလုပ္မ်ားတြင္ (International Finance Corporation) ၏ Papua New Guinea ရွိ 
ေဝးလံေသာေဒသ တြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လံုျခဳံစိတ္ခ်ရမွဳ ျမွင့္တင္ရန္ 
အစီအစဥ္  ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း (UNFPA, Danish Refugee Council and International Rescue 
Committee) ႏွင့္ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား သုေတသနျပဳျခင္း၊  ဆီးရီးယားတြင္ GBV actor 
မ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း ကုိ (UNFPA ႏွင့္ Global Communities) တုိ႔ႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ 
ပါ၀င္သည္။   
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ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔အစည္း 

 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြ႔ဲအစည္း သည္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းခြင္ 
တည္ေဆာက္ေရး ကုိ ျမွင့္တင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ အထူး 
ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္းတြင္ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဝင္ေငြကုိရရွိ 
ေစႏုိင္မည့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္ အလမ္းမ်ား ပါဝင္ျပီး၊  လုပ္ငန္းခြင္လုံျခဳံမႈႏွင္ ့ မိသားစုမ်ားအား လူမွဳ 
အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင ္ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ လူမွဳေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ 
အလားလာမ်ား၊    အမ်ိဳးသမီး၊အမ်ဳိးသားအားလံုး ၄င္းတုိ႔၏ဘဝကုိ သက္ေရာက္ေစမည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈမ်ား လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္နွင္ ့ က်ား၊မ တန္းတူညီမ်ွ 
ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ ၄င္းတုိ႔၏ ထူးျခားေသာ သံုးပြင့္ဆုိင္ေပါင္းစည္းျခင္းနွင့္အတူ ILO သည္ 
ႏုိင္ငံတြင္းစဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းဆုိင္ရာအခက္အခဲမ်ားကုိရင္ဆုိင္ရန္အတြက္  
လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးကုိ လုပ္ငန္းခြင္အဆင့္၊ စက္မွဳလုပ္ငန္းအဆင့္၊ ႏုိင္ငံအဆင့္တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ အစုိးရမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားအား အေကာင္းဆံုး ပံ့ပိုးကူညီေပး 
ႏိုင္သည့္ ေနရာတြင္ရွိသည္။ ILO သည္ ၄င္း၏ကမာၻအႏံွ႔ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ 
အေရးပါလွေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ရရိွခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာကုန္စည္ စီးဆင္းမွဳကြင္းဆက္ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူမွဳေရးဆုိင္ရာက်င့္၀တ္မ်ားလိုက္နာရန္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ျပန္လည္ကုစားျခင္း 
လုပ္နည္း မ်ားကုိမရိွမျဖစ္လုိအေပ္ေသာ္လည္းယင္းသည္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္ျဖစ္ 
ေစရန္ အတြက္ မလံုေလာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူမွဳက်င့္၀တ္လိုက္နာျခင္းဆုိင္ရာ ေရွ့ေျပးလုပ္ေဆာင္ 
မွဳမ်ားသည္ လုပ္သားေစ်းကြက္ လႊမ္းမိုးမႈကိုျမွင့္တင္ရန္ စသည့္ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာလုပ္ေဆာင္မွဳ 
အစီစဥ္မ်ားအားထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လုိအပ္လာသည္။  ထိေရာက္သည့္လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး၊ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္လုပ္အားခ ဆ္ုိင္ရာမူဝါဒ၊  အလုပ္သမားေရးရာစစ္ေဆးျခင္း၊ လူမႈေဆြးေႏြးပြႏွဲင့္ 
သင့္ေတာ္သည့္အဆင့္တြင္ စုေပါင္း ေဆြးေႏြးျခင္း တုိ႔ပါဝင္သည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားရွိ ILO ၏ 
အေတြ႔အၾကဳံမ်ားအရ သံုးပြင့္ဆုိင္ယႏၱရားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း 
လုပ္ငန္းအဆင့္တြင္ပင ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခြင့္ရွိသူမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳမ်ားရေစသည့္ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္သည္။   

ILO သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သုံးပြင့္္ဆ္ုိင္မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္ အကုိင ္
ဌာေနအစီစဥ ္ ႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး လက္တြပဲူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားရိွေနသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
အလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ အလုပ္ရွင္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏ စြမ္းရည္ကုိျမွင့္တင့္ေပးလ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
အထည္ခ်ဳပ္က႑တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းနွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ 
လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ စီမံကိန္းတစ္ခု ကုိလည္း 
ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ရိွသည္။ စီမံကိန္းကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 
လုပ္ငန္းခြင္ ဆက္ဆံေေရး စြမ္းရည္ကိုျမွင့္တင္ျခင္း နွင့္ လူမႈေဆြးေႏြးညိွႏွိဳင္းမွဳ ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား 
ေပးျခင္းကုိ အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနသည္။ က်ားမတန္းတူအခြင့္အေရးနွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ျခင္း သည္လည္း စီမံခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင ္ ၏အစိတ္အပို္င္းတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ 
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ေၾကညာခ်က္ 

ဤစာအုပ္သည္ဆြီဒင္ႏိုင္ငံအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ (Sida) and H&M တုိ႔က ရန္ပံုေငြ 
ေထာက္ပံ့ေပးသည့္  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔အစည္း၏  ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အထည္ခ်ဳပ္ 
က႑တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းနွင့ ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းခြင ္
ဆက္ဆံေရးုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း စီမံကိန္း (ILO-GIP) မွထုတ္ေ၀သည့္စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။  
စာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာအားလုံးသည္ ILO ၏ အၾကံေပး Dean Laplonge ၏ တစ္ဦးတည္း တာ၀န္ယူ 
ေရးသားမွဳမ်ား ျဖစ္ျပီး SIDA သုိ႔မဟုတ္ H&M ၏ သေဘာထားအျမင္မဟုတ္ပါ။  


