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ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာမ်ား



ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္သည္ မိမိကုိယ္မိမိ ေလးစားမႈကုိ တန္ဖိုးထားသည့္ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူမေျပာေသာ 
ေလးစားမႈဆုိသည္မွာ လူတစ္ေယာက္ကုိ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကုိင္လိုျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ေဒါသသံစြက္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုစံျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း 
မဟုတ္ပါ။ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ ေလးစားမႈဟူသည္ သူမ၏ အသက္ေမြး၀
မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ်ွာက္ မည္မ်ွ ေအာင္ျမင္ျပီးေျမာက္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့သည့္အေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းမွ 
ေမြးဖြားလာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဖ်က္လတ္တက္ၾကြဆဲျဖစ္ေသာ 
အသက္ေျခာက္ဆယ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီး ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္သည္ အထ
ည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တုိးတက္ေရးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ တိုက္ပြဲ၀င္ 
လုပ္ေဆာင္လ်ွက္ရွိသည္။ သူမထံတြင္ ေနွာင့္ေႏွးသြားသည့္ လကၡဏာ 
သုိ႔မဟုတ္ အားေလ်ွာ့သည့္ လကၡဏာမ်ိဳး စိုးစဥ္းမ်ွ မေတြ႕ရေပ။

သူမႏွင့္လုပ္ငန္းတူမိတ္ေဆြမ်ားက သူမ၏ စီးပြါးေရးပိုင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မႈ 
အရည္အသြးကို ေလးစားတန္ဖိုးထားၾကသျဖင့္လည္း  ျပည္ေထာင္စုသမၼတ 
ျမန္မာနိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားနွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
အသင္းခ်ဳပ္တြင္ ၂၀၀၉ ခုနွစ္၌ Central Executive Committee (CEC) 
အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္လည္းေကာင္း၂၀၁၁ ခုနွစ္၌တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး 
အျဖစ္လည္းေကာင္းသူမကုိ ေရြးခ်ယ္ခ်ီးေျမွာက္ခဲ့ၾကသည္။ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္
သည္ ပထမဆုံးေသာ အမ်ိဳးသမီး အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္ျပီး ျမန္
မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း (MGMA) ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ 
သုံးၾကိမ္ဆက္တုိက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားနွင့္ 
စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCCI) တြင္  လူမႈတာဝန္သိ 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ျပီး  
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ  အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း၏ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ 
ေျခာက္နွစ္တုိင္ လုပ္ငန္းရွင္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ 
သူမသည္ အာရွတိုက္ရွိ လူမႈ တာဝန္သိ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈဆုိင္ရာ 
အပ္ႏွံခံရေသာ အဖြဲ႔ဝင္ ၊ United Nations Global Compact Network 
Myanmar ၏ဘုတ္အဖြဲ႔၀င္၊ ျမန္မာ့အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈပိုင္း
ဆုိင္ရာ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၏ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္၊ စက္ခ်ဳပ္အတတ္ပညာနွင့္ 
ၾကီးၾကပ္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ က်ြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးေနေသာ ျမန္မာနုိင္ငံ 
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖံြံျဖိဳးတုိးတတ္ေရး 
စင္တာ၏ သဘာပတိလည္း ျဖစ္သည္။ ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္သည္ 
သူမ၏အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုျဖစ္ေသာ Best Industrial Co. Ltd. တြင္လည္း 
အုပ္ခ်ဳပ္မွဳပိုင္းဆိုင္ရာ ဒါရိုက္တာ အျဖစ္ အခ်ိန္ဖဲ့၍ လုပ္ေဆာင္လ်ွက္ရွိပါသည္။

သူမ၏ ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္ကုိ ၾကည့္ရံုျဖင့္ ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္သည္ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္နိုင္စြမ္း ျမင့္မားေသာ ၊ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ရွိေသာ 
၊ အျမဲတေစ အလုပ္မ်ားေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဆိုသည္မွာ 
ယုံမွားသံသယ ရွိမည္ မဟုတ္ေခ်။ သူမအား ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စံျပတစ္ဦးအျဖစ္ မိမိကုိယ္မိမိ ယူဆပါသလား ဟု 
ေမးေသာ အခါတြင္မူ သူမက ထိုေမးခြန္းကုိ တုိက္ရိုက္မေျဖဆုိခဲ့ပါ။ ထုိအစား 
ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္က သူမ  ယူဆလက္ခံထားသည္မွာ သူမ၏ေအာင္ျမင္မႈကုိ  
တျခားေသာ သူမ်ားနွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ သူမကုိယ္သူမျဖင့္သာ 
တုိင္းတာစမ္းစစ္ေၾကာင္း သြယ္၀ိုက္၍ ေထာက္ျပေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

“ က်ြန္မက က်ြန္မကိုယ္က်ြန္မ အျမဲေမးပါတယ္ ။ 
ျပီးခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္နဲ႕ ယွဥ္လ်ွင္ အခုခ်ိန္မွာ က်ြန္မ ဘာေ
တြေျပာင္းလဲေအာင္လုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့သလဲ။ ျပီးခဲ့တဲ့ 

ဆယ္နွစ္နဲ႕ယွဥ္လ်ွင္ ခုခ်ိန္မွာ က်ြန္မ ဘာေတြေျပာင္း
လဲေအာင္လုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့လဲ။ ဘယ္ေလာက္ထိ က်ြန္မ 

တိုးတက္လာခဲ့သလဲ။ ဒီနည္းနဲ႔ပဲ က်ြန္မရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကို 
အျမဲ စမ္းစစ္တိုင္းတာပါတယ္္ ”

ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္သည္ ၁၉၉၁ခုနွစ္၊ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ 
စတင္ရင္းနွီျမွဳပ္နွံခဲ့ေသာ ေတာင္ကုိရီးယားနိုင္ငံ အေျခစိုက္ 
ကုမၼဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေဒ၀ူး စက္မႈ ကုမၼဏီ၌ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ 
၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ သူမ၏ 
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း ကုိ အစပ်ိဳးခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ 
ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ သတၱေဗဒအဓိကျဖင့္ 
မဟာဘြဲ႕ကုိ ရရွိထားျပီး သူမ၏ မဟာဘြဲ႔ စာတမ္းကုိ  ေဆးသိပၸံ 
သုေတသန ဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သူမသည္ ေဆး၀ါး သုေတသန 
ဖြဲ႔ျဖိဳးေရး စင္တာတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနစဥ္အတြင္း သူမ၏ ပညာေရးကုိ 
ဆက္လက္တုိးတက္ေအာင္လုပ္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနခဲ့သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈကုမၼဏီျဖစ္ေသာ ေဒ၀ူး တြင္ 
လုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳျဖင့္ ပါရဂူဘြဲ႕ (PhD)  အတြက္ 
ဆက္လက္ေလ့လာနိုင္ရန္ နိုင္ငံျခားသုိ႔သြားေရာက္ခဲ့သည္။  ဤသုိျဖင့္ 
ဘန္ေကာက္ရွိ Assumption University တြင္ စီးပြါးေရးသုံး အဂၤလိပ္ 
စာဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေနစဥ္အတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔  
အျခားေသာ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္ အလုိ႔ငွာ ခရီးထြက္ခဲ့သည္။

ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ပင္ သူမ အေမရိကားမွ ဘန္ေကာက္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ျပီး 



မၾကာခင္တြင္ ေနမေကာင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူမ PhD အတြက္ေလ့လာ 
သင္ၾကားလ်ွက္ရွိေနစဥ္တြင္ပင္ အနားယူရန္အလုိ႔ငွာ ျမန္မာနိုင္ငံသုိ႔ 
ျပန္လာခဲ့ျပီး အသစ္တည္ေဆာက္ေသာ ပ်ဥ္းမပင္စက္မႈဇုန္ရွိ ေဒ၀ူးစက္
ရံုသုိ႔စီမံခန္႔ခြဲမႈပိုင္း ရာထူးျဖင့္ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ သူမအေနျဖင့္ 
သူမစိတ္၀င္စားသည့္ ေဆးသုေတသနပညာရပ္ကုိ ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ျပီး 
အထည္ခ်ဳပ္က႑တြင္ သူမ၏အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအသစ္ကုိ 
အျပီးတိုင္ေျပာင္းလဲ ေလ်ွာက္လွမ္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ေဒၚခိုင္ခုိင္ႏြယ္သည္ သူမေလ့လာခဲ့ေသာ သုေတသနအတတ္ပညာမ်ားက 
သူမ၏ အနာဂတ္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းတြင္လည္း မ်ားစြာ 
အသုံး၀င္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

စက္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရျခင္းက ေဒၚခိုင္ခုိင္ႏြယ္အတြက္  
အဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာ သင္ယူေလ့လာစရာ အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုလည္း 
ျဖစ္ပါသည္။ “ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွာ ရံုးအလုပ္လုပ္ခဲ့တုန္းက က်ြန္မက 
ဌာနေပါင္းစံုနဲ႕ အလုပ္လုပ္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ထုတ္လုပ္မႈ 
လုပ္ငန္းငန္းစဥ္အကုန္လုံးကုိ အဘက္ဘက္ကေန သင္ယူေလ့လာနိုင္ခဲ့တယ္။ 
စက္ရံုဘက္မွာ အလုပ္လုပ္ေတာ့လည္း ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းနဲ႕ ရံုးလုပ္ငန္းပိုင္း 
နွစ္ခုစလံုးက အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို နားလည္ဖို႕ 
ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ”  ထုိအခ်ိန္တြင္ ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္၏ ဦးေဆာင္လမ္းျပ 
ျဖစ္သူက သူမ၏ အလားအလာရွိမႈကုိ သိျမင္သျဖင့္ သူမအား 
ကုိယ္ပိုင္စီးပါြးေရးတစ္ခု စတင္ရန္ အားေပးခဲ့သည္။

“ က်ြန္မရဲ႕  ဦးေဆာင္လမ္းျပျဖစ္သူက က်ြန္မကို 
ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္…က်ြန္မ ေအာင္ျမင္လာတဲ့အခါ 

ကိုယ့္အိပ္မက္ေတြကိုပဲ တစိုက္မတ္မတ္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီး ကိုယ့္ကိုယ္ပိုင္အယူအဆ 

အေတြးအေခၚေတြနဲ႕ပဲ ၾကိဳးစားအားထုတ္ပါ တဲ့။ 
က်ြန္မကလည္း သူအၾကံျပဳတဲ့ ဒီအယူအဆေလးကို 

အေတာ္သေဘာက်ခဲ့တယ္။ ဒီအတိုင္း 
လက္ခံက်င့္သံုးဖို႔လည္း ဆံုးျဖတ္ထားခဲ့တယ္္ ”

ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္သည္ သူမစုထားေသာေငြျဖင့္ အပ္ခ်ဳပ္စက္ အလုံး ၂၀ ၀ယ္ျပီး 
အလုပ္သမားအနည္းငယ္ျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စတင္ခဲ့သည္။ 
ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားေသာ စီးပြါးေရးေလာကထဲတြင္ စတင္ေျခခ်သည့္အခ်ိန္မွစ၍ 
သူမအတြက္ ေနာက္ျပန္လွည့္ဖို႔ လမ္းမရွိေတာ့ေပ။ သူမ၏ 

တီထြင္စမ္းသစ္ေသာ စိတ္ကူးတစ္ခုက အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုၾကီးမ်ားမွ 
ပယ္ထည္မ်ားကုိ၀ယ္ယူျပီး ျပန္လည္ခ်ဳပ္လုပ္ေရာင္းခ်ရန္ျဖစ္သည္။ ယခုလုိျ
ပန္လည္ခ်ဳပ္လုပ္အသုံးခ်ျခင္းက စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား အေလအလြင့္ျဖစ္မႈကုိ 
ေလ်ွာ့ခ်နိုင္ရံုသာမက မိမိစက္ရံုအတြက္လည္း အက်ိဳးရွိေစနိုင္ေၾကာင္း 
သူမ သိျမင္ခဲ့သည္။ သူမ၏ ေဒ၀ူးမွ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ၊ 
စနစ္တက် တီထြင္ၾကံဆ အသုံးခ်တတ္ေသာ သုေတသနဥာဏ္ စသည္တုိ႔ကုိ 
ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ စက္ရံုထြက္ စြန္႔ပစ္အထည္မ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ရသည့္ 
စနစ္တစ္ခုကို တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့သည္။

သူမ၏စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမွ အျမတ္အစြန္းစတင္ရရွိလာျပီး 
အလုပ္သမားအေရအတြက္လည္း ပိုမိုခန္႔ထားခဲ့နိုင္ေသာအခါ 
ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္နွင့္ သူမ၏ စီးပြြါးေရး မိတ္ဖက္မ်ား စုေပါင္း၍ 
စြန္႔စြန္႔စားစားျဖင့္ပင္ Best Industrial Co. Ltd. ကုိ ၁၉၉၄ 
ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအား 
နိုင္ငံတကာမွ စီးပြါးေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားက နွစ္အနည္းငယ္ၾကာတဲ့အထိ 
စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ 
ထုိအခ်ိန္ကာလအတြင္း အျခားေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား 
ရုတ္သိမ္းသြားၾကေသာ္လည္း ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္ကမူ သူမ၏ စီးပြါးေရးႏွင့္ 
လုပ္ငန္းက႑အေပၚ ယုံၾကည္မႈထားရွိကာ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အခ်ိန္၊ေငြနွင့္ 
အားထုတ္မႈမ်ားဆက္လက္ ရင္းနွီးျမဳွပ္ႏွံခဲ့သည္။

ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္ ငယ္ရြယ္စဥ္က အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ 
ဤကဲ့သုိ႔အဆုံးစြန္ထိလုပ္ကိုင္ရန္ ဘယ္တုန္းကမ်ွ စိတ္မကူးခဲ့ပါ။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း သူမအေနျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ 
မယုံနိုင္ေလာက္ေအာင္ ေအာင္ျမင္ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းတစ္ခု 
သူမကုိယ္တိုင္ တည္ေဆာက္နိုင္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။  
ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ သူမ၏ အၾကံေပးခ်က္မွာ 
“ လူတစ္ေယာက္အတြက္ ကုိယ့္္ရဲ႕ငယ္ဘ၀က စိတ္ပါ၀င္စားတဲ့၀ါသနာအတုိင္း 
အလုပ္လုပ္ဖို႔ အခြင့္အေရး မရတာနဲ႕ပဲ ဘ၀ၾကီးက 
အဆုံးသတ္သြားတာမဟုတ္ပါဘူး။ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းနဲ႕ 
အလုပ္ၾကိဳးစားမယ္ဆုိရင္ ဘယ္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္နဲ႕မဆုိ 
ေအာင္ျမင္နိုင္ပါတယ္ ”။

ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္၏ အလုပ္အခ်ိန္ဇယားမွာ အျမဲ ျပည့္နွက္ေနပါသည္။ 
သူမက လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစီအစဥ္ခ်ရန္နွင့္ အေရးၾကီးသည္မ်ားကို 
ဦးစားေပးစီစဥ္နိုင္ရန္အတြက္ သူမ၏ အလုပ္အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေန႔စဥ္ 
မနက္ခင္းပိုင္းတြင္ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈပါသည္။ သူမ၏မ်ားစြာေသာ လုပ္င
န္းတာ၀န္မ်ားျပီးစီးေအာင္လုပ္ရန္အတြက္ ည ကိုးနာရီ ဆယ္နာရီအထိ 



ဤကုိယ္ေရးရာဇ၀င္ စာတမ္းကုိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ( ILO ) ၏ “ ျမန္မာ့ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ စံ
ခ်ိန္စံညႊန္းျပည့္မီေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္နွင့္ ေရရွည္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈကုိေရွးရွုေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ တုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း” 
( ILO-GIP) စီမံကိန္းအတြက္ Factive Consulting မွ ထုတ္ေ၀ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ILO-GIP ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ  အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ 
အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ လူမႈေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ၊ နွင့္ က်ားမ 
တန္းတူညီမ်ွမႈ တုိ႔ကုိ တု္ိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးရန္နွင့္  ဆင္းရဲမြဲေတမႈကုိ 
ေလ်ွာ့ခ်ရန္ ျဖစ္သည္။ ယခုစီၤမံကိန္းကို္  Swedish International 
Development Cooperation Agency (Sida) နွင့္ H&M တုိ႔မွ  
ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက  
https://bit.ly/ilo-gip တြင္၀င္ေရာက္ေလ့လာနုိင္ပါသည္။

အလုပ္လုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ သူမ၏၀န္ထမ္းမ်ားကေတာ့ သူမ မည္မ်ွ 
အလုပ္မ်ားေၾကာင္းသိသျဖင့္  သူမအား ေန႔လည္စာစားရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ခနအနားယူရန္ေသာ္လည္းေကာင္း မၾကာခန သတိေပးေျပာယူရေလ့ရွိသည္။ 
ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္ကလည္း သူမလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္၀န္ထမ္းမ်ား၏ 
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပံုကုိ “ က်ြန္မရဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြက က်ြန္မအတြက္ အမ်ားၾကီး 
အကူအညီျဖစ္ေစပါတယ္ ” ဟု ေက်းဇူးတင္စြာ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္အား သူမ၏အလုပ္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ 
ရရွိဖူးသည့္ သင္တန္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ ေမးျမန္းေသာအခါ၌ သူမတြင္ 
သူမ၏မိသားစု၀င္မ်ားနွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအပါအ၀င္ ဦးေဆာင္လမ္းျပသူမ်ား 
မ်ားစြာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ တကၠသုိလ္တြင္ သူမအား 
သုေတသနအေတြးအျမင္သစ္မ်ား ၊ နည္းပညာမ်ား ႏွင့္ ထုိးထြင္တီထြင္မႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္နိုင္ေစသည့္ အဓိက က်ြမ္းက်င္မႈမ်ား ေလ့လာခဲ့ရေၾကာင္းကုိလည္း 
အသိအမွတ္ျပဳ ေျပာၾကားထားပါသည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းနွင့္ 
သက္ဆုိင္ေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ဗဟုသုတမ်ား ရရွိခဲ့သည့္ ေဒ၀ူးစက္ရံုတြင္ 
စတင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္မ်ားနွင့္  MGMA နွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ AOTS 
သင္တန္းစင္တာမွ ရရွိခဲ့ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္း 
အေၾကာင္းမ်ားကုိလည္း ရည္ညႊန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သူမ၏မိသားစုမွ သူမနွင့္ အတူရွိစဥ္ အေရးၾကီးေသာ 
ဘ၀သင္ခန္းစာမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးခဲ့ၾကပါသည္။ သူမအား 
စိတ္ရင္းအမွန္ျဖင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းစကားေျပာရန္ ငယ္စဥ္ကတည္းက 
ႏွလုံးသားထဲစြဲသည္အထိ သင္ၾကားထားသည္။ ထုိအေလ့အက်င့္ေကာင္းက 
သူမအား စကားေျပာပြင့္လင္းသူ၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ ျပတ္သားစြာ 
တင္ျပေျပာဆုိတတ္သူအျဖစ္ ဂုဏ္သတင္းေမႊးေစသည္။ သူမက 
အၾကီးတန္း ရာထူးေနရာမ်ားမွ အမ်ိဳးသားလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားက သူမအား 
အစစအရာရာ လက္ခံျခင္း၏ အဓိက ေသာ့ခ်က္မွာ “ စိတ္ထဲရွိသည့္အတိုင္း 
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆုိတတ္ျခင္းႏွင့္ တစ္ပါးသူ၏ မတူေသာ အေတြးအျမင္ 
အယူအဆမ်ားကုိလည္း နားလည္လက္ခံေပးျခင္း ” ေၾကာင့္ျဖစ္မည္ဟု 
ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားပါသည္။ ဤသေဘာထားအျမင္က သူမ၏ 
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဘ၀ တစ္ေလ်ွာက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့သည္။ 
ထုိအခ်က္က လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားနွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား
နွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀ယ္ယူသူမ်ားနွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အပ္သူ
မ်ားနွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္ဆံေျပာဆုိရာတြင္ မရွိမျဖစ္အေရးၾကီးေသာ 
က်ြမ္းက်င္မႈ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚခိုင္ခုိင္ႏြယ္သည္ တစ္စံုတစ္ခု လုပ္ကုိင္ရမည္ဆုိလ်ွင္ 
ထုိအလုပ္ကုိ ေသခ်ာစြာျပီးေျမာက္ေစရန္အတြက္ ထုိက္တန္ေသာ 

အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခု ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံရမည္ဟု ခိုင္မာစြာ ယုံၾကည္သည္။ 
ထုိခံယူခ်က္က သူမ၏ အလုပ္သမားမ်ားကုိလည္း နည္းမွန္လမ္းမွန္ 
ညႊန္ၾကားနိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ “ က်ြန္မက အလုပ္တစ္ခုကုိ 
အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုတြင္ ျပီးေအာင္ အလ်င္စလိုလုပ္တာထက္ 
ကုိယ္တတ္နိုင္သေလာက္ အေကာင္းဆုံးလုပ္တာကုိပဲ ပိုသေဘာက်တယ္။ ” 
ထုိခံယူခ်က္မွာ ေက်ာင္း နွင့္ မိဘမ်ားက သင္ၾကားေပးခဲ့တာမဟုတ္ဘဲ 
သူမအတြက္ သူမကုိယ္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ထားသည့္အရာ ျဖစ္ပါသည္။ 
သူမအား ယခုလက္ရွိရာထူးတြင္ အခ်ိန္မည္မ်ွၾကာ ဆက္လုပ္ဖို႔ ရွိပါသလဲ
ဟုေမးျမန္းေသာအခါတြင္လည္း သူမက ထုိခံယူခ်က္အတိုင္း “က်ြန္မက 
ဘယ္အခ်ိန္ဘာလုပ္မယ္ဆိုျပီး အခ်ိန္ကာလေတြသတ္မွတ္ရတာမ်ိဳးကုိ 
မၾကိဳက္ပါဘူး။ ျဖစ္နိုင္တာကေတာ့ က်ြန္မ တတ္နိုင္သေလာက္ အေကာ
င္းဆုံးလုပ္ေဆာင္နိုင္တယ္လုိ႔ ကုိယ့္ကိုကုိယ္ေက်နပ္လက္ခံတဲ့ အခ်ိန္ထိ 
ဆက္လုပ္သြားမွာပါ ” ဟု ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ထုိအျပင္ ေဒၚခိုင္ခုိင္ႏြယ္က အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွာ စတင္လုပ္ကုိင္မည့္ 
အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအတြက္လည္း ဤလုပ္ငန္းခြင္၌ 
ပညာအရည္အခ်င္းနည္းသူမ်ားပင္ ေအာင္ျမင္နိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပထားပါသည္။

“ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုေတြမွာ အလုပ္သမားေတြက 
မူလတန္းေအာင္ ၊ အလယ္တန္းေအာင္ရံုနဲ႕ 

ၾကီးၾကပ္သူေတြ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ အလုပ္ၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္ဖို႔ 
စိတ္အားထက္သန္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ဒီေနရာမွာ 

အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္္ ”

https://www.factiveconsulting.com/
https://bit.ly/ilo-gip

