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ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာမ်ား



မ၀င္းအိခိုင္သည္ ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀ကပင္ ေခါင္းေဆာင္မႈနွင့္ 
ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပမႈတို႔ကုိ မ်ားစြာ စိတ္၀င္စားခဲ့သည္။ သူမ တကၠသိုလ္၀င္
တန္းေအာင္ျမင္ျပီးျပီးခ်င္း နွင့္ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္ အဂၤလိပ္စာအဓိကျဖင့္ 
ေလ့လာေနစဥ္တြင္ ကေလးငယ္မ်ားကို အခ်ိန္ပိုင္း က်ဴရွင္သင္ျပခဲ့သည္။ 
ထုိ႔အျပင္ သူမ၏ေက်ာင္းအားလပ္ရက္မ်ားတြင္လည္း မိမိ၀ါသနာအေလ်ာက္ 
YWCA တြင္ ပရဟိတ ဆရာမ တစ္ေယာက္အျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
သူမ၏ဖခင္က သား သမီးမ်ားအားလုံးကို အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာရန္ 
စိတ္အားထက္သန္စြာ အားေပးခဲ့ျပီး အသင္အျပေကာင္းေသာ အဂၤလိပ္စာ 
က်ဴရွင္ကို တက္ေစခဲ့သည္။ ထုိအေၾကာင္းနွင့္ပတ္သက္၍ သူမ၏ 
ဖခင္က “ က်ြန္ေတာ့္ရဲ႕ သားသမီးေတြကုိ အဂၤလိပ္စာ က်ြမ္းက်င္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ေပးျခင္းက က်ြန္ေတာ္သူတုိ႔ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးတဲ့ 
အဓိကနည္းလမ္းေတြထဲက တစ္ခုပါပဲ ” ဟု ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။

မ၀င္းအိခိုင္သည္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွ ဘြဲ႕ရျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ 
Hitotsubashi တကၠသုိလ္တြင္ ပညာသင္ဆုျဖင့္ မဟာသိပၸံဘြဲ႕ကို 
ဆက္လက္ရယူနိုင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာျပည္ျပန္ေရာက္လာသည့္
အခ်ိန္တြင္လည္း UMFCCI မွက်င္းပေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးပိုင္းဆုိင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိသင္တန္းသည္ 
ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားရွိ လူမ်ားအတြက္ နည္းပညာပိုင္းသင္းတန္းမ်ား 
ပို႔ခ်ရန္အတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရမွ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ထားေသာ Association 
for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships 
( AOTS/HIDA ) အဖြဲ႔အစည္းနွင့္ ပူးေပါင္း၍ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

သူမ ျမန္မာျပည္ျပန္ေရာက္ျပီး မိသားစုစီးပြါးေရးျဖစ္သည့္ ေမပယ္ 
အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုကုိ စတင္ ကူညီဦးစီးလုပ္ကုိင္ရမည့္အခါတြင္ သူမ၌ 
စက္ရံုပိုင္းနွင့္ပတ္သက္၍ အေတြ႔အၾကံဳေကာင္းေကာင္း မရွိခဲ့ေသးပါ။ 
ထုိအခ်ိန္တြင္ ဤAOTS သင္တန္းသည္ မ၀င္းအိခိုင္အတြက္ အလြန္ပင္ 
အေထာက္အကူျပဳခဲ့ပါသည္။ “ ဒီသင္တန္းမွာဆုိရင္ စက္ရံုတစ္ရံုအတြက္ 
ကနဦး အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းအပါအ၀င္ ေခါင္းစဥ္အခ်ိဳ႕ကုိ 
ထပ္ေလ့လာခဲ့ရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာေတြကဆုိရင္ က်ြန္မ 
ဘြဲ႕လြန္အတန္းမွာေတာင္ မပါပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒါက က်ြန္မအတြက္ေတာ့ 
အလြန္ေကာင္းတဲ့ သင္တန္းတစ္ခုပါပဲ ” ။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္လည္း 
ထုိသင္တန္းသည္ မ၀င္းအိခိုင္အတြက္ ထူးျခားသည့္အက်ိဳးရလဒ္တစ္ခု 
ေပးခဲ့ပါသည္။ မ၀င္းအိခိုင္သည္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္တြင္ AOTS ၏ ႏွစ္ 
၅၀ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ က်င္းပသည့္ ေအာင္ျမင္ေသာကုိယ္ေရးမွတ္တမ္းျပိဳင္ပြဲ 
( story-writing ) တြင္ အသက္အငယ္ဆုံး ဆုရွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ့ျပီး ဂ်
ပန္၀န္ၾကီးကေတာ္ကုိယ္တုိင္ေပးအပ္ေသာ ဆုကုိ လက္ခံရယူခဲ့ပါသည္။

သူမတြင္ အမ်ားယုံၾကည္လက္ခံစရာ အထင္ၾကီးေလးစားစရာ 
အရည္အခ်င္းမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုကုိ စတင္ စီမံခန္႔
ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္အခါတြင္ သူမအတြက္ ထင္သေလာက္ မလြယ္ကူခဲ့ပါ။ 
သူမ စတင္၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခ်ိန္တြင္ စက္ရံုမွာ ေငြေၾကးျပသနာတခ်ိဳ႕နွင့္ 
ရင္ဆုိင္ေနရျပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းတြင္လည္း သိသိသာသာတိုးတ
က္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနခဲ့သည္။ စက္ရံုတြင္ အသစ္ျဖစ္သူ 
မ၀င္းအိခိုင္ထက္ လုပ္သက္သက္တမ္းနွင့္ အေတြ႔အၾကံဳအားျဖင့္ မ်ားစြာ 
စီနီယာက်ေသာ အေတြ႔အၾကံဳရင့္ အလုပ္သမားမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ သူမ 
စတင္အလုပ္၀င္ခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးေရာ အမ်ိဳးသား အလုပ္သမားမ်ားပါ 
သူမကုိ မလုိလားခဲ့ၾကပါ။

“ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက သူတို႔ေတြက က်ြန္မရဲ႕ 
လမ္းညႊန္တာ ဒါမွမဟုတ္ အၾကံဳျပဳတာေတြကို သိပ္ျပီး 

လက္မခံခ်င္ခဲ့ၾကဘူး။ က်ြန္မက သူတို႔မ်က္စိေရွ႕မွာတင္ 
အရြယ္ေရာက္လာတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနေတာ့ 

က်ြန္မ လမ္းညႊန္တဲ့ေနာက္ မလိုက္ခ်င္ၾကဘူး ”

သုိ႔ေသာ္ အစပထမတြင္ မ၀င္းအိခိုင္၌ စက္ရံုပိုင္းအေတြ႔အၾကံဳ 
မရွိခဲ့ေသာ္လည္း သူမအေနျဖင့္ တကၠသ္ုိလ္နွင့္ နည္းပညာပို႔ခ်မႈ 
သင္တန္းမ်ားမွ စီးပြါးေရး နွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ 
ဗဟုသုတမ်ားစြာ သင္ယူေလ့လာခဲ့ျပီးျဖစ္သျဖင့္ ထုိအရာမ်ားကုိ 
စက္ရံုတြင္ လက္ေတြ႕အသုံးခ်နိုင္ခဲ့သည္။ သူမက အစကနဦး 
လမ်ားတြင္ သူမ၏ မန္ေနဂ်ာမ်ားနွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အားသာခ်က္ 
အားနည္းခ်က္မ်ားကုိသိရွိရန္နွင့္ ျပသနာက ဘာလဲဆုိသည္ကုိ 
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္အတြက္ အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ားေပးကာ 
နားေထာင္ခဲ့သည္။ သူမသည္ စက္ရံု၏လက္ရွိအေျခအေနအား 
တုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္နိုင္ေသာ နည္းလမ္းသစ္မ်ားနွင့္ 
နည္းပညာသစ္မ်ား ရရွိရန္အတြက္္ နိုင္ငံျခား စက္ရံုမ်ားရွိ 
က်ြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ နည္းပညာရွင္မ်ားထံမွလည္း အၾကံဥာဏ္မ်ား 
ရွာေဖြယူခဲ့သည္။ မ၀င္းအိခိုင္၏ မိခင္မွလည္း ယခုကဲ့သုိ႔ 
ေျဖၾကားေပးခဲ့ပါသည္ “ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ အလုပ္သမားေတြက 
သမီးရဲ႕ အယူအဆေတြ အစီအစဥ္ေတြကို လက္ခံလာခဲ့တယ္။ 
သမီးရဲ႕ အစီအစဥ္အတုိင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္တဲ့အ
ခါ ထုတ္လုပ္မႈအားေတြပိုေကာင္းလာျပီး ပိုျပီး အက်ိဳးရွိတာကုိလည္း 
အလုပ္သမားေတြက သူတုိ႔ကုိယ္တိုင္ ျမင္ေတြ႔သိရွိလာတာေပါ့ ”



စက္ရံုမွာ အေတြးအျမင္အသစ္ေတြခ်ျပျပီး လုပ္ေဆာင္ရသည္မွာလည္း 
အျမဲတမ္းေတာ့ မလြယ္ကူခဲ့ပါ။ မ၀င္းအိခိုင္၏ မိဘမ်ားကလည္း 
သူမ၏ အယူအဆအသစ္မ်ား ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားကုိ တခါတရံတြင္ 
သေဘာမတူခဲ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ သေဘာမတူသည့္တုိင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ မိဘနွစ္ပါးက 
သူမကုိ အျပည့္အ၀ ယုံၾကည္ေပးခဲ့ျပီး သူမေအာင္ျမင္ေအာင္လု
ပ္ေဆာင္နိုင္ရန္အတြက္လည္း အားေပးပံ့ပိုးခဲ့ပါသည္။ စက္ရံုတြင္ 
မ၀င္းအိခိုင္ အလုပ္မ၀င္ခင္က စက္ရံုမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အယူအဆမွာ 
အလုပ္သမားမ်ားအား လုိအပ္သည္ထက္ က်ြမ္းက်င္ေအာင္ 
ေျမေတာင္ေျမွာက္မေပးအပ္ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိသူတို႔ 
က်ြမ္းက်င္သြားေသာအခါ လက္ရွိေနရာမွထြက္ျပီး အျခားေနရာမ်ားသုိ႔ ေျ
ပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္ၾကလိမ့္မည္ဟု တြက္ဆ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
မ၀င္းအိခိုင္တြင္္မူ ထုိအရာနွင့္မတူေသာ အေတြးအျမင္ရွိခဲ့သည္။ သူမက 
စက္ရံုတစ္ရံု၏ေအာင္ျမင္မႈ ေသာ့ခ်က္သည္ အလုပ္သမားမ်ားကုိသူတုိ႔၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္အျမင့္ဆံုးေရာက္သည္အထိ  သင္ၾကားေပးျခင္း၊ 
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းဟု အျပည့္အ၀ယုံၾကည္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ 
ပညာျပည့္၀ေသာ အလုပ္သမားသည္သာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္ျပီး ပိုမို
၍လုပ္အားကုိစိုက္ထုတ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းအေပၚတြ
င္လည္း ပိုမို၍ သစၥာေစာင့္သိမည္ ျဖစ္သည္။

မ၀င္းအိခိုင္သည္ သူမ၏ငယ္စဥ္တည္းက စိတ္၀င္စားမႈျဖစ္ေသာ 
အျခားလူမ်ားကုိ ဦးေဆာင္လမ္းျပျပဳလိုသည့္ ၀ါသနာကုိ စက္ရံုတြင္ 
စတင္၍ ေကာင္းစြာ အသုံးခ်ခဲ့သည္။ လက္ရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ 
က်ြမ္းက်င္မႈမ်ား တုိးတက္ေစရန္အတြက္ စက္ရံုတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ 
သင္တန္းမ်ား စတင္ေပးခဲ့သည္။ မ၀င္းအိခိုင္သည္ သူမ၏ မန္ေနဂ်ာမ်ားနွင့္ 
ထူးခ်ြန္၀န္ထမ္းမ်ားကုိလည္း ဂ်ပန္နိုင္ငံသုိ႔ေစလႊတ္ကာ အရည္အေသြးပိုင္းနွင့္ 
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပိုင္း တုိးတက္ေစေရးအတြက္ ေနာက္ဆုံးေပၚ 
နည္းပညာမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူေစခဲ့သည္။ က်ြမ္းက်င္မႈမရွိေသးေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္လည္း အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားတြင္ 
စတင္လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္ျခင္းအတတ္ပညာကုိ 
သင္ၾကားေပးသည့္ ပံုမွန္ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း အစီအစဥ္တစ္ခုကုိလည္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ မ၀င္းအိခိုင္သည္ သင္တန္းသား 
သင္တန္းသူမ်ားအတြက္ မ်ွမ်ွတတျဖစ္ေစရန္အလို႔ငွာ သင္တန္းတ
က္ေရာက္ေနစဥ္တစ္ေလ်ွာက္လံုး အေျခခံလစာအျပည့္ေပးပါသည္။ 
သင္တန္းျပီးဆုံးသြားေသာအခါတြင္လည္း တက္ေရာက္ျပီးစီးေၾကာင္း 
သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ထုတ္ေပးပါသည္။ ထုိအထဲမွ ထူးခ်ြန္ေသာ 

သင္တန္းသူ သင္တန္းသားမ်ားကုိ ေမပယ္စက္ရံုတြင္ အလုပ္ခန္႔ထားပါသည္။ 
ေမပယ္စက္ရံုမွ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအားလုံးကုိ 
အျခားအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားမွလည္း လက္ကမ္းၾကိဳဆိုၾကပါသည္။ 
စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဖြဲ႔၏ အကူအညီနွင့္အတူ အလုပ္သမားမ်ား၏ 
က်ြမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေရး၊ အလုပ္သမားမ်ား စက္ရံုတြင္ စြဲစြဲျမဲျမဲလုပ္ကုိင္ေရး၊ 
နည္းပညာစမ္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားအသံုးျပဳျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ 
မ၀င္းအိခိုင္၏ စူးစိုက္လုပ္ကုိင္မႈက အခ်ိန္ကာလတစ္ခုၾကာျပီးေနာက္တြင္ 
စက္ရံုတြင္ ကုန္ထုတ္္လုပ္မႈပိုင္း ႏွစ္ဆ တိုးတက္လာျခင္း ႏွင့္ 
အက်ိဳးအျမတ္ပိုင္းတြင္လည္း သိသာေသာ တုိးတက္မႈမ်ား ကို ရရွိေစခဲ့သည္။

မ၀င္းအိခိုင္၏ စက္ရံုပိုင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေရးအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ေသာ 
က႑သစ္တစ္ခုမွာ က်ား မ ဆိုင္ရာ ကြဲျပားခ်က္ အျမင္မ်ားကုိ 
ျပန္လည္စုစည္းျခင္းျဖစ္သည္။ စက္ခ်ဳပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ 
ဓေလ့ထုံးစံအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အလုပ္ဟု မွတ္ယူထားၾကေသာ္လည္း 
ေမပယ္အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ သုံးပံုတစ္ပံုေက်ာ္မွာ အမ်ိဳးသားမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ စက္ရံုတြင္ အလုပ္္ကုိ ေယာက်္ားတာ၀န္ ၊ မိန္းမ တာ၀န္ ဟူ၍ 
ခြဲျခားမထားပါ။ အလုပ္သမားမ်ားအားလုံး မိမိတုိ႔၏ အလုပ္တာ၀န္မ်ားကုိ 
ျပီးေျမာက္ေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးေရာ အမ်ိဳးသားပါ အတူတကြ 
လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ စက္လိုင္းမ်ားထဲ၌ 
အမ်ိဳးသားမ်ား ခ်ဳပ္လုပ္ေနၾကျခင္းသည္ သမရိုးက် ျမင္ကြင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနျပီ 
ျဖစ္သည္။ မ၀င္းအိခိုင္အတြက္ အေရးၾကီးသည္မွာ က်ားျဖစ္ျခင္း မ ျဖစ္ျခင္း 
မဟုတ္ေပ။ လူတစ္ေယာက္သည္ ေပးအပ္ထားေသာ တာ၀န္ကုိ ေကာ
င္းမြန္စြာထမ္းေဆာင္နုိင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ က်ြမ္းက်င္မႈမ်ား ၊ 
သင္တန္းတက္ေရာက္ထားမႈမ်ား ရွိေနရန္သာ ျဖစ္သည္။

မ၀င္းအိခိုင္သည္ ေမပယ္အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ရံုသာမက 
အျခားေသာ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အၾကီးတန္းရာထူးတာ၀န္မ်ား 
ယူထားလ်ွက္ရွိပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားကို အဂၤလိပ္စာ 
သင္ၾကားေပးေနေသာ Streamline Training and Learning 
Centre တြင္လည္းေကာင္း၊ ESPRIT ကဲ့သုိ႔ေသာ အဓိက 
နံမည္ၾကီးကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကုိ တင္သြင္း ျဖန္႔ခ်ီေနေသာ စီ
ပြါးေရးလုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေ၀စည္သူ ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးေရး 
ကုမၼဏီတြင္လည္းေကာင္း တာ၀န္ယူလ်ွက္ရွိပါသည္။

စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း မ်ားစြာကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရျခင္း၏ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို 
ေကာင္းစြာေျဖေလ်ာ့နိုင္ရန္အတြက္ မ၀င္းအိခိုင္က သူမ၏ 
က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ ေသခ်ာစြာဂရုစိုက္ပါသည္။ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ 



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။

ေနရက္မ်ားမွ အသစ္အသစ္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ သူမ၏စိတ္ကုိ 
အျမဲလန္းဆန္းတက္ၾကြ ရွင္းလင္းေနေစရန္အတြက္ အိပ္ေရး၀၀ အိပ္သည္။ 
ပံုမွန္အားျဖင့္ အပတ္စဥ္ အားကစားခန္းမသုိ႔သြား၍ အေလးမျခင္းနွင့္ 
က်န္းမာေရး အကသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ျခင္းတို႔ကုိလည္း 
ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ ထုိအထဲမွ သူမအနွစ္သက္ဆုံးေသာ စိတ္ဖိစီးမႈ 
ေလ်ွာ့ခ်သည့္ နည္းလမ္းမွာ ပန္းခ်ီဆြဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ “ က်ြန္မ အရမ္း 
စိတ္ပင္ပန္းလာတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ပံုဆြဲေလ့ရွိပါတယ္။ က်ြန္မ ယုံၾကည္ထားတာက 
က်ြန္မခံစားေနရတဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကုိ စုတ္တံကေနတဆင့္ စာရြက္ေပၚ 
လႊတ္ခ်ပစ္လိုက္တာေပါ့။ အဲဒီလုိဆြဲျပီးတဲ့အခါတုိင္း က်ြန္မရဲ႕ ဖိစီးမႈေတြ 
ေလ်ာ့သြားတယ္လုိ႔ ခံစားရတယ္။ ” မ၀င္းအိခိုင္သည္ သူမခ်စ္ေသာ 
မိသားစု၀င္မ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈေၾကာင့္လည္း စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ရသည္။ 
မည္မ်ွပင္အလုပ္မ်ားေနေစကာမူ တနဂၤေႏြေန႔ေန႔တုိင္း သူမ၏ 
မိသားစု၀င္မ်ားနွင့္အတူ အခ်ိန္ကုိ ေကာင္းစြာ အသုံးခ်ေလ့ရွိေၾကာင္း 
သိရပါသည္။

မ၀င္းအိခိုင္နွင့္ သူမ၏မိခင္သည္ လက္ရွိတြင္ ေမပယ္အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု၌ 
ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈဌာနတစ္ခု 
ဖြင့္လွစ္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းအသစ္တစ္ခုကို အတူတကြ 
လုပ္ကုိင္လ်ွက္ရွိပါသည္။ ကေလးရွိေသာ အလုပ္သမားမိခင္မ်ားအတြက္ 
အလုပ္ခြင္သုိ႔ ျပန္၀င္နိုင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
သူတုိ႔က ဤစီမံကိန္းသည္ က်ြမ္းက်င္ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ား 
ကုိယ္၀န္ေဆာင္သည္နွင့္တျပိဳင္နက္ လုပ္ငန္းခြင္မွ ထြက္ခြါသြားသည္ထက္ 
ဆက္လက္အလုပ္လုပ္နိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ဟု 
ယုံၾကည္ၾကသည္။ က်ြမ္းက်င္အလုပ္သမားမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းနွင့္ 
ထိန္းသိမ္းထားနိုင္ျခင္းသည္ အလုပ္သမား အ၀င္အထြက္ႏႈန္းမ်ားေသာ 
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ထုိအစြန္းနွစ္ဖက္ကုိထိန္းသိမ္းရန္
အတြက္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ စိတ္ရင္းခံျဖင့္ပင္ 
မ၀င္းအိခိုင္သည္ သူမ၏စက္ရံုတြင္ အသန္စြမ္းသူအေျမာက္အျမားကုိလည္း 
အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးအပ္ထားပါသည္။ သူမက စက္ရံုတြင္ 
အျခားေသာအလုပ္သမားမ်ားနည္းတူ မသန္စြမ္းအလုပ္သမားမ်ားစြမ္းေ
ဆာင္နိုင္ေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေၾကာင္း ရွင္းျပပါသည္။ 
အနာဂတ္တြင္လည္း က်ြမ္းက်င္ မသန္စြမ္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ပိုမို၍ ခန္႔ထားရန္ အစီအစဥ္ရွိပါသည္။

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ အသက္ေမြး၀မ္းအေၾကာင္းအျဖစ္ 
ေရြးခ်ယ္လုိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ မ၀င္းအိခုိုင္ေျပာျပထားေသာ 
အဓိက စိန္ေခၚမႈမွာ ပညာေရး ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤက႑ရွိ 

အလုပ္သမားအမ်ားစုသည္ ပညာေရးပိုင္းအားနည္းၾကသျဖင့္ အသ
က္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္ ရပ္တည္ရန္အတြက္  
တခါတရံတြင္ မိမိကုိယ္ကုိ ယုံၾကည္မႈ မရွိျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ 
က်ြမ္းက်င္မႈမရွိျခင္းမ်ား ေတြ႔ၾကံဳၾကရသည္။

“ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့ ေနရာတစ္ေနရာ ရဖို႔အတြက္ဆိုရင္ 
သူတို႔ေတြအေနနဲ႕ တီထြင္ၾကံဆနိုင္စြမ္းရွိရပါမ

ယ္။ျပီးေတာ့ အျခားေသာ စီမံခန႔္ခြဲမႈပိုင္းနဲ႕ဆိုင္တဲ့ 
က်ြမ္းက်င္မႈေတြလည္း ရွိကိုရွိရပါမယ္ ”

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္  အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု၌အလုပ္
လုပ္ျခင္းသည္ က်ိဳးေၾကာင္းစီေလ်ာ္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း 
ေထာက္ျပထားပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ 
အရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိယ္တုိင္က အိမ္မွာရွိစဥ္တြင္ပင္ 
စက္ခ်ဳပ္ျခင္းကုိ ၀ါသနာပါထားျပီးေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ သူမက အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ လုပ္ကုိင္လုိေသာ 
အမ်ိဳးသမီး စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိလည္း အျမဲတမ္း 
လက္ကမ္းၾကိဳဆုိလ်ွက္ရွိပါသည္။ “ က်ြန္မက အမ်ိဳးသမီး အေသး
စားစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကုိ အျမဲအားေပးပါတယ္။ သူတုိ႔အတြက္ 
ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္လည္း အျမဲၾကိဳးစားတယ္။ 
ကုိယ္လုပ္မိခဲ့တဲ့ အမွားေတြ သူတုိ႔မလုပ္မိေအာင္ေျပာျပတယ္။ 
တြဲေခၚေပးတယ္။ ”


