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လုပ္ငန္းက႑အေတြ႔အၾကံဳ - ၁၈ နွစ္
လက္ရွိ ရာထူးအေတြ႔အၾကံဳ - ၅ နွစ္

ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာမ်ား



အသက္ ၃၄နွစ္အရြယ္ မခိုင္ဇာေအာင္က အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑၏ 
ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ဆိုးက်ိဳးမ်ားနွင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ားကုိ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ရႈျမင္ခဲ့ပါသည္။ 
ယေန႔အခ်ိန္တြင္ သူမက IWFM တြင္ ဥကၠဌ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း သူမသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏အခြင့္အေရးအတြက္ 
ခ်န္ပီယံတစ္ေယာက္ျဖစ္လာရမည္ဟူ၍ သူမ၏ဘ၀ခရီးကုိ စတင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။

မခိုင္ဇာေအာင္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာင္ဘက္ရွိ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ 
ေမြးဖြားၾကီးျပင္းခဲ့ျပီး ေမြးခ်င္းေမာင္နွမ ၈ ေယာက္အနက္ ငါးေယာက္ေျမာက္ 
သမီးျဖစ္ပါသည္။ ငယ္စဥ္အခါက သူမ၏မိသားစုမွာ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ 
မ်ားစြာ ရုန္းကန္ခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မခုိင္ဇာေအာင္သည္ သူမ အထက္တန္း 
ေအာင္ျမင္ျပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ မိသားစုကုိ ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ အတြက္ မိသားစုကို 
ေထာက္ပံ့ကူညီရန္အတြက္ သာေကၤတစက္မႈဇုန္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံု တစ္ရံုတြင္ 
စတင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ သူမသည္ အေ၀းသင္ပညာေရးျဖင့္ စီးပြါးေရးဘြဲ႕ကုိ 
ရရွိရန္ ၾကိဳးစားရုန္းကန္ ေနစဥ္ တစ္ေလ်ွာက္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားတြင္ 
ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ သူမသည္ STEP အမွတ္တံဆိပ္ 
အ၀တ္အစားမ်ားထုတ္လုပ္ေသာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
မီးရထားဌာနတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အလုပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးပါသည္။

လူငယ္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မခိုင္ဇာေအာင္သည္ သူမ၏ 
ပညာေရးတုိးတက္ေစရန္နွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္ 
ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ေစရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကုိ 
အျမဲမျပတ္ ရွာေဖြခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုိအခ်ိန္က ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 
အတတ္ပညာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမွာ အလြန္ပင္ 
နည္းပါးခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ သူမအေနျဖင့္ ပညာေရးအတြက္ 
မည္မ်ွပင္အခ်ိန္ေပး ေလ့လာခဲ့သည္ျဖစ္ေစ အားစိုက္ထုတ္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ 
ရရွိမည့္ ရလဒ္မွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ 
ပညာတတ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အတြက္ အခြင့္အလမ္းသည္လည္း မ်ားစြာ ရွိပံု 
မေပၚခဲ့ပါ။  

၂၀၀၁ ခုနွစ္ မခိုင္ဇာေအာင္ အလုပ္စလုပ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ 
စစ္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ 
ကူးေျပာင္းေရး နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္လည္း ေနာင္အနာဂတ္ကာလတြင္ 
ဆယ္နွစ္ခန္႔ၾကာျမွင့္ျပီးသည့္အခ်ိန္မွပင္ အစျပဳခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရ၏ စည္း
မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားလက္ေအာက္တြင္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားသည္လည္း 
တားျမစ္ျခင္းခံထားရသည္။ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ 
ဦးေဆာင္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္လည္း အက်ဥ္းခ်ခံထားရျခင္း သုိမဟုတ္ 
နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အေျချပဳ၍ လ်ဳိ႕၀ွက္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ 
မခိုင္ဇာေအာင္သည္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရသည့္ 
အေျခအေနမွာ အမွန္တကယ္ပင္ အလြန္ခက္ခဲေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။

“ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အလုပ္သမားေတြက 
တစ္ရက္ကို နာရီေပါင္း ၁၃ နာရီမွ ၁၅ နာရီအထိ 

အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကရတယ္။ ပိတ္ရက္ကလည္း တစ္လမွာ 
တစ္ရက္ေလာက္ပဲ ရခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရလာတဲ့ 

လစာကေတာ့အလြန္နည္းပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ 
က်ြန္မတို႔လည္း အလုပ္သမား အခြင့္အေရးဆိုတာ ဘာလဲ 

မသိခဲ့ပါဘူး။ ျပီးေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အလုပ္သမား 
အဖြဲ႔အစည္းရယ္လို႔လဲ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ”

မခိုင္ဇာေအာင္က ဘြဲ႕ရျပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ လစာမ်ားမ်ား နွင့္ 
အလုပ္အကုိင္ေကာင္းေကာင္း တစ္ခုရနိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကုိ 
ရွာေဖြခဲ့သည္။ သူမနွင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု တစ္ရံုတြင္ အတူလုပ္ခဲ့သည့္ 
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္တစ္ေယာက္က ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ အလုပ္သြားလုပ္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံသုိ႔ 
ခဏျပန္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ မခိုင္ဇာေအာင္နွင့္ ထပ္မံ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ 
ထုိလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္အမ်ိဳးသမီးက ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္၊ မဲေဆာက္ျမိဳ႕ရွိ 
သူမအလုပ္လုပ္ေနေသာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု၏ အေတြ႔အၾကံဳ မ်ားကုိ 
မခိုင္ဇာေအာင္အား ေျပာျပခဲ့သည္။ မဲေစာက္ရွိ အလုပ္အကုိင္ အေျခအေနမ်ားမွာ 
ရန္ကုန္နွင့္ ယွဥ္လ်ွင္  သာလြန္ေကာင္းမြန္ေနခဲ့သည္။

မခိုင္ဇာေအာင္သည္လည္း သူမ၏လက္ရွိအေျခအေနကုိ တုိးတက္ ေအာင္ 
လုပ္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနသူျဖစ္သျဖင့္ သူမ၏ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ နွင့္အတူ 
ထုိင္းနိုင္ငံသုိ႔ လုိက္သြားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ မခိုင္ဇာေအာင္၏ မိဘမ်ားက အသက္၂၀ 
သာရွိေသးေသာ သမီးျဖစ္သူ ထုိသုိ႔ ထိုင္း နယ္စပ္သြားမည္ကုိ စိုးရိမ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း 
တြန္႔ဆုတ္စြာျဖင့္ပင္ သေဘာတူ ခဲ့သည္။ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ နွင့္အတူတကြသြားမည္ 
ျဖစ္သျဖင့္လည္း သေဘာတူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မဲေဆာက္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ စတင္အလုပ္၀င္ျပီး မၾကာမီပင္ မခိုင္ဇာေအာင္က 
အျခားေသာ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားအား ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လုပ္ခလစာနည္းပါးမႈနွင့္ 
အလုပ္ခ်ိန္မ်ားမႈ ႏွင့္ မိသားစုမ်ား ခက္ခဲစြာ ရုန္းကန္ရသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ 
ကေလးမ်ား၏ ပညာေရး အေျခအေနမ်ားကို ၀မ္းနည္းစရာ အေျခအေနမ်ားအျဖစ္ 
ေျပာျပခဲ့သည္။ ထုိင္းနိုင္ငံတြင္ ၇ နွစ္ၾကာ အလုပ္လုပ္ေနခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ 
မိတ္ေဆြအသစ္တစ္ေယာက္က မခိုင္ဇာ ေအာင္ အား “ အဲဒီလိုမ်ိဳး 
ျပသနာေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတာကုိ နားေထာင္ဖို႔ သင္တန္းတစ္ခုကုိ 
အလုပ္အားရက္မွာ ေခၚသြားေပးမယ္ ” ဟု ေျပာခဲ့ သည္။ မခိုင္ဇာေအာင္ကလည္း 
သေဘာတူခဲ့ျပီး သူမနွင့္အတူ ထုိသင္တန္းသုိ႔ သြားေရာက္နားေထာင္ခဲ့သည္။ 
ထုိေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ FTUB မွ 
ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။



သင္တန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေနရသည္ 
ဆိုသည္ကို ေလ့လာခြင့္ရရွိခဲ့ျပီး မည္သို႔ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ 
လုပ္ရမည္ဆုိသည္ကို ေလ့လာရန္ စိတ္အား ထက္သန္ခဲ့သည္။ သူမအေနျဖင့္လည္း 
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ထိုသုိ႔ေသာ ျပသနာမ်ားကုိ မည္သုိ႔ေျဖရွင္းရမည္ဟူ၍လဲ 
စတင္စဥ္းစားေတြးေတာေနခဲ့သည္။  “ က်ြန္မက အပတ္တုိင္း သင္တန္းသြားတက္ျပီး 
သင္တန္းဆရာေတြဆီကေန ေလ့လာခဲ့တယ္။ သင္တန္းက ေပးတဲ့ 
စာအုပ္ေတြလည္း ဖတ္ခဲ့တယ္။ အလုပ္သမားေတြအတြက္ ပုိျပီးေကာင္းေအာင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ ပုိျပီးေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏုိင္မည့္နညး္လမ္းကို သင္တန္းက 
ဆရာေတြက သိမွာပဲလို႔ ထင္ျပီး အဖြဲ႔မွာ ေနျပီး ေလ့လာဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ 
ကာလ တစ္ခုထိေလ့လာျပီး က်ြန္မ ျမန္မာနိုင္ငံကို ျပန္ေရာက္တာနဲ႕ 
ဒီအေတြးအေခၚေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ကုိလည္း စိတ္အားထက္သန္ 
ေနခဲ့တယ္။ ထုိင္းနယ္စပ္မွာေတာ့ တစ္သက္လုံး လုပ္ဖို႔ စိတ္ကူးမရွိခဲ့ဘူးပါဘူး။ 
တစ္ေန႔ ျမန္မာနိုင္ငံျပန္မယ္လုိ႔လည္း ဆုံးျဖတ္ထားျပီးသားေပါ့။ ” သုိ႔ေသာ္လည္း 
နိုင္ငံေရး အေျခအေနေၾကာင့္  မခိုင္ဇာေအာင္အတြက္ အိမ္ျပန္ဖို႔ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ 
ေနွာင့္ေႏွးခဲ့ရပါသည္။

အမွန္တကယ္အားျဖင့္ မခိုင္ဇာေအာင္သည္ နိုင္ငံေရးကုိ ဘယ္တုန္းကမွ 
စိတ္မ၀င္စားခဲ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အလုပ္သမားအဖဲြ႔အစည္းတြင္ 
ႏုိင္ငံအေျပာင္းအလဲအတြက္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို ေလ့လာေနဆဲတြင္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ကူညီေပးျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း၊ ကိစၥမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔သို႔ ေဆာင္ရြက္စဥ္ ကာလတြင္ မဲေဆာက္၌ 
ႏွစ္ၾကိမ္တိုင္တိုင္ အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရသည္။  

နွစ္ၾကိမ္ေျမာက္ အက်ဥ္းက်ျပီးေနာက္ FTUB ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (ျပ
ည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားေကာင္စီ NUCB ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)  
ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခြင့္ရခဲ့ျပီး FTUB ၏ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
မခိုင္ဇာေအာင္သည္ ဦးေမာင္ေမာင္အား အရင္အခ်ိန္က တစ္ခါမွ မေတြ႔ဖူးေသာ္လည္း 
ဦးေမာင္ေမာင္သည္ ျမန္မာဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းေရး လႈပ္ရွားမႈအၾကိဳကာလတြင္ 
အဓိက ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ သူသည္ 
ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CTUM) တြင္ 
ဥကၠဌ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ မခုိင္ဇာေအာင္သည္ FTUB ၏ 
တာ၀န္ေပးခ်က္ျဖင့္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး တပ္ေပါင္းစုျဖစ္သည့္ 
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (NCUB) ရံုးတြင္ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ 
အလုပ္လုပ္ကုိင္ ရင္းျဖင့္ နိုင္ငံေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ားစြာ ေလ့လာခြင့္ရခဲ့သည္။ 
သူမသည္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားနွင့္အတူ နိုင္ငံေရး စကား၀ိုင္းမ်ားတြင္ 
စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အလုပ္သမား သမဂၢဖြဲ႔စည္းေရးနွင့္ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ေရး၊ အလုပ္အကုိင္အေျခအေနမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ 
ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ေရးနွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေလ့လာခဲ့သည္။ 

ဦးေမာင္ေမာင္နွင့္တကြ NCUB တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိလာေသာ 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားက မခိုင္ဇာေအာင္အတြက္ မ်ားစြာ တုိးတက္ေစခဲ့သည္။ 
သူမ၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းနွင့္ပတ္သက္ေသာ ခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ား 
ေျပာင္းလဲသြားသည္ကိုလည္း သူမကုိယ္တုိင္ သိျမင္ခဲ့သည္။ သူမအတြက္ 
ရာထူးေနရာေကာင္းေကာင္း၊ လစာေကာင္းေကာင္းရွာေဖြျခင္းထက္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ 
အလုပ္သမားအားလုံး၏ အေျခအေနတုိးတက္ေရးအတြက္ကုိသာ နက္နက္နဲနဲ 
စဥ္းစားျပီး စတင္ အေရးစိုက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ မခိုင္ဇာေအာင္သည္ ၂၀၁၄ 
ခုနွစ္တြင္ FTUB မွ CTUM အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ 
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ တြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔၀င္ တစ္ဦးအျဖစ္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္း ခံခဲ့ရျပီး။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ 
စတင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္ထုတ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈအလုပ္သမား
မ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ IWFM တြင္ လက္ေထာက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ 
ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ မခုိင္ဇာေအာင္သည္ IWFM ၏ ဥကၠဌ 
တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။ မခုိင္ဇာေအာင္သည္ သမဂၢ၀င္မ်ားနွင့္ 
အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေနတုိးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ သူမ၏ 
အနာဂတ္အခ်ိန္မ်ားအားလုံးကုိ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံရန္ ဆုံးျဖတ္ထားသူ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

“ က်ြန္မက အသက္ရွင္ေနသမ်ွကာလတစ္ေလ်ွာက္လံုး 
လုပ္နိုင္တဲ့အထိ ဒီအလုပ္ကို လုပ္သြားမွာပါ ”

ယခုအခ်ိန္တြင္ မခိုင္ဇာေအာင္သည္ သူမ၏ ညီမတစ္ေယာက္ ၊ 
အစ္ကိုတစ္ေယာက္နွင့္အတူ ရံုးႏွင့္ နီးေသာ အိမ္တစ္လုံးကို ဌားရမ္းကာ 
အတူေနထိုင္လ်ွက္ရွိပါသည္။ သူမ၏ အစ္ကုိျဖစ္သူက အလုပ္မ်ားေသာ 
ညီမမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစရန္ ထမင္းဟင္း ခ်က္ျပဳတ္ေပးေလ့ရွိပါသည္။ 
မခိုင္ဇာေအာင္က ေက်ာက္တန္းရွိ အိမ္ကုိလည္း အလုပ္အခ်ိန္ဇယားေပၚမူတည္ျပီး 
အလည္ျပန္ေလ့ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အလုပ္မ်ားသူျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ရွိတုိင္း 
ျပန္၍ေတာ့ မျဖစ္နိုင္ပါ။ သူမ၏ မိခင္ကလည္း သူမ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ 
အလြန္ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ “ သူလုပ္ေနတဲ့အလုပ္က တျခားလူေတြကို 
ကူညီေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါက ျမင့္ျမတ္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုလုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ 
ဒီ့အတြက္လည္း အန္တီတုိ႔က သူ႔ကုိ ဂုဏ္ယူရတာေပါ့။ ”

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ သူမ၏ အနာဂတ္နွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေမးျမန္းသည့္အခါ သူမတြင္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အျမင္မ်ားရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ မခိုင္ဇာေအာင္အေနျဖင့္ 
အစိုးရဥပေဒမ်ားသည္ အလုပ္သမားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 
အကာအကြယ္မ်ား ၊ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေပးသည္ကို ျမင္လိုသည္။ 
အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမားမ်ားၾကားတြင္လည္း ေကာင္းမြန္အက်ိဳးရွိေသာ 
ပတ္သက္္မႈမ်ား၊ ဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိေစခ်င္သည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ 



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။

စီးပြါးေရးက႑တုိးတက္မႈအတြက္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု သူမက 
ယူဆသည္။ “ က်ြန္မက အလုပ္သမားေတြကို အတတ္နိုင္ဆုံး ကူညီသြားခ်င္တယ္။ 
အစိုးရဘက္က္ုိလည္း အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ 
ျပသနာတိုင္းကုိ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ေျဖရွင္းေပးနိုင္တဲ့ ဥပေဒေတြ 
ေျပာင္းလဲျပဌာန္းလာဖို႔အတြက္ တိုက္တြန္း လံႈ႔ေဆာ္မႈေတြ ဆက္ျပီး လုပ္ခ်င္ပါတယ္ ”

မခိုင္ဇာေအာင္က အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာတြင္ 
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရျခင္းက အျမဲတေစ လြယ္ကူသည္မဟုတ္ေၾကာင္း 
ေျပာပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းဌာနမ်ား၊ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားရွိ အာဏာရွိ ရာထူး 
ေနရာမ်ားမွ အမ်ိဳးသားၾကီးမ်ားနွင့္ အလုပ္အတူ လုပ္ေဆာင္ရေသာ အခါမ်ားတြင္ 
သူမကဲ့သုိ႔ ငယ္ရြယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္၏ အၾကံျပဳ ခ်က္မ်ားကုိ 
လက္ခံေစရန္မွာ တခါတရံတြင္ ခက္ခဲေၾကာင္း သိရပါသည္။ “ က်မတို႕အေနနဲ႕ 
အၾကံျပဳခ်က္ေတြ ေပးတဲ့အခါမွာ ဘာေၾကာင့္၊ ဘယ္လို၊ လုပ္သင့္တယ္။ 
ျဖစ္ေနတာေတြနဲ႕ ေျဖရွင္းဖုိ႔လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အခ်က္အလက္နဲ႔ တိတိက်က် 
ေျပာႏုိင္ဖုိ႔လည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ ”

သူမေနရာတြင္ အမ်ိဳးသားငယ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လ်ွင္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ပင္ 
ခက္ခဲနိုင္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသား မ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အမ်ား၏ေလးစားမႈ ရရန္အတြက္ ပို၍ လြယ္ကူသည္ဟု 
ယုံၾကည္ပါသည္။

“ အမ်ိဳးသမီးေတြက အမ်ိဳးသားေတြထက္ စည္းရံုးေရးမွာ 
ပိုျပီး အားစိုက္ထည့္ရပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆို 
တျခားအမ်ိဳးသားေတြကို သိမ္းသြင္းစည္းရံုးဖို႔က 
အမ်ိဳးသားျဖစ္တဲ့ သူတို႔အတြက္ ပိုလြယ္လို႔ပါပဲဲ ”

သူမက ေကာင္းစြာ ျပင္ဆင္မႈရွိျခင္း၊ ခိုင္မာေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ကုိးကားျခင္း 
နွင့္ ျဖစ္ရပ္နမူနာမ်ားကုိ ေလ့လာထားျခင္းက ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး 
ေျဖရွင္းရေသာ္အခါမ်ား၊ အျငင္းပြါးရေသာအခါမ်ားတြင္ လြန္စြာအေရးၾကီးေၾကာင္း 
အေလးအနက္ ေျပာၾကားထားပါသည္။ “ က်ြန္မက အစည္အေ၀းခ်ိန္းဆုိမႈေတြက္ု 
အျမဲတမ္း အနည္းဆုံးတစ္ပတ္ၾကိဳျပီး ၾကည့္ထားတယ္။ က်ြန္မ လုပ္ရမယ့္ အရာ၊ 
ေျပာရမယ့္အရာ အတြက္ ေသခ်ာ ျပင္ဆင္တယ္။ ”

သူမက အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑ရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အနာဂတ္ရွိသည္ဟု တစ္ဖက္မွ ယုံၾကည္ေသာ္လည္း  
အလုပ္နွင့္ပတ္သက္၍ ျပသနာ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိလာေသာအခါ၌ အလုပ္သမားမ်ားတြင္ 
ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ အေသအခ်ာရေစရန္အတြက္  အလုပ္သမားအဖြဲ႔သုိ႔ 
အသင္း၀င္ေရာက္ရန္လည္း တိုက္တြန္းအားေပးထားပါသည္။ သူမက 

အလုပ္ရွင္အားလုံးက အလုပ္သမားဥပေဒကုိ နာခံေနတာမဟုတ္သည့္အတြက္ 
အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ထုိျပသနာမ်ားကုိ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ 
ေျဖရွင္းသည့္အခါမ်ားတြင္ တခါတရံတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေၾကာင္း 
ရွင္းျပထားပါသည္။ “ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းေတြက အလုပ္မွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ 
ရတဲ့အလုပ္သမားေတြကုိ ျဖစ္ေစ တရားမ်ွတမႈမရွိဘဲ အလုပ္ထုတ္ခံရတဲ့ 
အလုပ္သမားေတြကို ျဖစ္ေစ ကာကြယ္ကူညီေပးနိုင္ပါတယ္။ ”

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ မခိုင္ဇာေအာင္အတြက္ ျမင္သာေသာ 
ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈတစ္ခုမွာ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားကုိ က်ိဳးေၾကာင္းစီေလ်ာ္မႈရွိသည့္ 
အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ေလ်ွာ့ခ်လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူမအေနျဖင့္ 
ထုိသုိ႔အလုပ္ခ်ိန္ေလ်ွာ့ခ်ျခင္းက အလုပ္သမားမ်ားကုိ သူတုိ႔၏ အသက္ 
ေမြး၀မ္းေၾကာင္း တုိးတက္မႈအတြက္ ေလ့လာသင္ယူစရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
လက္လွမ္းမီေစသည့္ အခ်ိန္တစ္ခု ရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ပါသည္။ 
တခါတရံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ မ၀င္ဖူးမခ်င္း 
မိမိအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအတြက္ မည္သုိ႔ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိသည္ကို 
မသိနိုင္ဟူသည့္ အခ်က္မွာလည္း  ျပသနာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားပါသည္။

“ က်ြန္မတို႔ေတြက ကိုယ့္ရဲ႕ 
လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေတြကေနတဆင့္မွ ကိုယ့္အတြက္ 
ေနာက္ထပ္ ဘယ္လိုအခြင့္အလမ္းေတြ ရွိနိုင္လဲဆိုတာကို 

တျဖည္းျဖည္း သိျမင္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အဲဒီလိုသိလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ဘ၀အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း
အတြက္ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာကို ေရြးခ်ယ္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ”


