
မေအးသီရိခိုင္  (အယ္လီနာ)
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး ၊ ဆိုဇူဆစ္ခ္ 
အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု

အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ- ၂ ႏွစ္ခြဲ 
ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာမန္ေနဂ်ာ အေတြ႔အၾကံဳ- ၃ လ

ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာမ်ား



ေအးသီရိခိုင္အေနျဖင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ဦးတည္ရည္ရြယ္ 
ၾကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းေတာ့မဟုတ္ပါ။သူမသည္ ယခုလက္ရွိအလုပ္လုပ္လ်ွက္ရွိေသာ 
စက္ရံုနွင့္ တစ္နာရီခန္႔ၾကာ ဘက္စ္ကားျဖင့္ သြားရေသာ 
သာမန္အိမ္ကေလးတြင္ သူမ၏မိဘမ်ားနွင့္အတူေနထုိင္လ်ွက္ 
သမရိုးက်ဘ၀ကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းေနအရြယ္တြင္လည္း 
ဥာဏ္ေကာင္းေသာ ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရျပီး 
ပညာကုိ ေကာင္းစြာ သင္ယူေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ဤသည္မွာ သူမမိခင္၏ 
ပညာေရးနွင့္ပတ္သက္ျပီး အမ်ားနွင့္မတူေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္မ ငယ္စဥ္ မူလတန္း 
ေက်ာင္းတက္ ခ်ိန္မွ အလယ္တန္းအထိကြ်န္မ မိခင္ မွ တခါတရံ အတူအတန္း 
လုိက္ တက္ ေလ့ရွိခဲ့ျပီး အတန္း၏ ေနာက္ ဆံုးတန္းမွ သင္ၾကားသည့္မွတ္စု
မ်ားကုိလုိက္လံမွတ္သား ပီးညအခါ  က်မ စာၾကည့္ခ်ိန္တြင္ ထုိမွတ္စုမ်ားျဖင့္ 
ကူညီေပးေလ့ရွိေၾကာင္း၊ မေအးသီရိခိုင္က ပညာေရးနွင့္ ပတ္သက္ျပီး 
မိခင္၏ဂရုစိုက္မႈကုိ မ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ယူပါသည္။ မည္သည့္ 
အတန္းေဖာ္သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ မိခင္မ်ားမွ သူမ၏မိခင္ကဲ့သုိ႔ု႔ စိတ္ရွည္စြာျဖင့္ 
ဂရုစိုက္ေပးနိုင္ခဲ့သည္ကုိ မေတြ႔ဖူးေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ 

ထုိကဲ့သုိ႕ ၾကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းရလဒ္ကတကၠသုိလ္တြင္ သုံးနွစ္ၾကာေလ့
လာသင္ၾကားျပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ မေအးသီရိခုိင္အားဓာတုနည္းပညာရပ္ 
ဘြဲ႕တစ္ခုကုိေအာင္ျမင္စြာရရွိေစခဲ့သည္။ ဘြဲ႕ရျပီးသည့္ေနာက္တြင္ 
သူမသည္ အလုပ္ရွာရန္ မ်ားစြာစိတ္အားထက္သန္ေနခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တြင္ 
သူမ၏ ဘြဲ႕၊ ပညာအရည္အခ်င္းနွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာအလုပ္တစ္ခု 
ရွာမရခင္အခ်ိန္၌္ သူမကဂ်ပန္စားေသာက္ဆုိင္တစ္ခုတြင္ ဧည့္ၾကိဳအျဖစ္ 
၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ ထိုအလုပ္ကုိေရာင့္ရဲမေနခဲ့ပါ။ 
အလုပ္လုပ္ေနစဥ္အခ်ိန္တြင္ သူမ၏ တက္လမ္းအတြက္ 
အေထာက္အကူျပဳနိုင္မည့္ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ားကုိအစဥ္တစိုက္ 
ရွာေဖြေနခဲ့သည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကိုင္တစ္ခုရရွိရန္အတြက္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ မေအးသီရိခိုင္သည္ 
သူမ၏ အရည္အခ်င္းမ်ားတိုးတက္ေအာင္ အဘက္ဘက္မွ ၾကိဳးစား 
ျဖည့္တင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သိပ္မၾကာခင္အခ်ိန္တြင္ သူမ၏အဂၤလိပ္စာသင္တန္းရွိ အတန္းေဖာ္ 
တစ္ေယာက္ ကမေအးသီရိခိုင္အား အထည္ ခ်ဳပ္ စက္ရံု တစ္ခုတြင္ 
ဘာသာျပန္အလုပ္ ေလ်ွာက္ရန္ အၾကံျပဳခဲ့သည္။ ဘာသာျပန္အလုပ္သည္ 
သူမ၏ ဘြဲ႕နွင့္ေလ်ာ္ညီမႈ မရွိေသာ္လည္းယခုလက္ရွိအလုပ္ထက္ ပို၍ 
စိတ္၀င္စားစာရာေကာင္းျပီး လစာ၀င္ေငြေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ 
မေအးသီရိခိုင္သည္ ထုိအလုပ္ကုိ ေလ်ွာက္ထားခဲ့ျပီး ေအာင္ျမင္စြာ 
ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္ျခင္း လည္းခံခဲ့ရ သည္။ သူမသည္ လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္အနည္းငယ္ 

အတြင္း အထည္ ခ်ဳပ္ စက္ရံုနွစ္ရံုတြင္ ဘာသာျပန္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ ခဲ့ျပီးတ
န္ဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားလည္းရရွိခဲ့သည္။ ထုိစက္ရံုမ်ားထဲမွ 
ပထမဆုံးေသာစက္ရံုတြင္ အ လုပ္ လုပ္ကုိင္စဥ္အတြင္းသူမ၏ အနာဂတ္ 
အသက္ ေမြး ေၾကာင္း အတြက္ ဦးေဆာင္လမ္းျပတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ သူမ 
အားက်  အတုယူရသည့္ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံသူ အမ်ိဳးသမီး  တစ္ ေယာက္ 
နွင့္လည္းေတြ႔ဆုံခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။

ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံသူမစ္ ဂဲလ္လက္ မွာကုန္ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းဆုိင္ရာအင္ဂ်င္နီယာတ
စ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ ေအးသီရိခိုင္က “ သူမကအလြန္ထူးခ်ြန္ထက္ျမက္ ျပီး 
က်ြန္မကုိလည္းအမ်ားၾကီးသင္ၾကားျပသေပးခဲ့ပါတယ္ ” ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
ထုိအခ်ိန္ကသူမသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ 
ေနေသာ အနည္း ငယ္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္အပါအ
၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္။ေအးသီရိခိုင္သည္ မစ္ ဂဲလ္လက္ နွင့္ မေတြ႔ဆုံခင္က 
ျမန္မာ့လူမႈပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူအမ်ား ထင္ျမင္ ယူဆသည့္အ တိုင္း အင္ဂ်င္နီယာ 
အလုပ္ သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္သာသက္ဆုိင္သည္ဟုေတြးထင္ခဲ့ဖူးသည္။

“ က်ြန္မမစ္ ဂဲလ္လက္ နဲ႕ ေတြ႕တဲ့အခါမွာအမ်ိဳးသမီးတစ္ေ
ယာက္ကလည္းထက္ျမက္ထူးခ်ြန္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ေ
ယာက္ျဖစ္နိုင္မွန္းသေဘာေပါက္လာခဲ့တယ္။ ဒါကေယာ

က္်ားျဖစ္ျခင္းမိန္းမျဖစ္ျခင္းဆိုတာနဲ႕ မဆိုင္ဘဲ က်ြန္မတို႔ရဲ႕ 
ျဖစ္ခ်င္တဲ့  စိတ္ဆႏၵနဲ႕ ၾကိဳးစား အားထုတ္မႈေပၚမွာပဲ 

မူတည္ပါတယ္္ ”
ထုိအခ်ိန္တြင္ပဲမေအးသီရိခိုင္သည္ သူမ၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္
နွင့္ပတ္သက္၍္ ျပန္လည္ သုံးသပ္ နိုင္ ခဲ့ျပီး  ျမန္မာ့ ဓေလ့ထုံးစံအရအမ်ိဳးသ
မီးတစ္ေယာက္အတြက္ မသင့္ေတာ္ ဟုယူဆ ထားေသာ အလုပ္တစ္ခုကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ကုိင္ရန္ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိသည္ကုိသိျမင္လာခဲ့သ
ည္။ သူမအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသာ ၾကီးစိုးေသာရာထူးေနရာတစ္ခုတြင္ 
လုပ္ကုိင္ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ိဳးမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ 
စိုးရိမ္မႈ ရွိခဲ့သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူသူမဘာသာျပန္အျဖစ္ 
အလုပ္လုပ္ခဲ့စဥ္ကတည္းက ၀ါသနာပါခဲ့ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အင္ဂ်င္
နီယာပညာရပ္ကုိစတင္ေလ့လာခဲ့သည္။ ညေနခင္းအလုပ္ဆင္းခ်ိန္တြင္ 
စာအုပ္မ်ား ဖတ္ ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္စဥ္ 
မစ္ဂါးလတ္ထံမွ ေသာ္လည္းေကာင္း အခြင့္အေရး ရလ်ွင္ ရသလုိသင္ယူေလ့
လာခဲ့သည္။မစ္ဂါးလတ္ထံတြင္ သူမအတြက္ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည့္ 
အသစ္ အ သစ္ ေသာသင္ယူေလ့လာစရာေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။ ထုိသုိ႔ျဖင့္ 



မေအးသီရိခိုင္သည္ သူမ၏ ေရွ႕ေဆာင္ လမ္းျပ ျဖစ္ေသာ မစ္ ဂဲလ္လက္နွင့္ 
အတူအလုပ္လုပ္ကိုင္ရင္းျဖင့္ သူမ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတုိင္ျဖစ္ေသာ အသက္ 
ေမြး ၀မ္း ေၾကာင္း လုပ္ငန္းသစ္တစ္ခုကုိစတင္ေလ်ွာက္လွမ္းရန္အတြက္ 
ယုံၾကည္မႈမ်ားရရွိလာခဲ့သည္။

နွစ္နွစ္ခြဲခန္႕ၾကာျပီးေနာက္တြင္သူမ၏ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က ဆူက်ံဳဆစ္ 
အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာအင္ဂ်င္နီယာအလုပ္ရနိုင္ေၾ
ကာင္းေျပာၾကားလာသည္။ မေအးသီရိခိုင္ သည္ ု အခြင့္ အေရး ကုိလက္လႊတ္မ
ခံဘဲထိုအလုပ္ကုိေလ်ွာက္ခဲ့သည္။ သူမ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊ 
ေလ့လာ သင္ယူမႈ၊ ဘာသာစကားက်ြမ္းက်င္မႈ၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳရွိမႈတုိ႔ေၾ
ကာင့္ သူမအားယခုလက္ရွိရာထူးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။

ရာထူးေနရာအသစ္တစ္ခုတြင္ လုပ္ကုိင္ရသည့္အခ်ိန္မွစ၍လုပ္ငန္းခြင္
တြင္ အဘက္ဘက္မွ စိန္ေခၚမႈမ်ား စြာ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရသည္။ သူမအေနျဖင့္  
တုိက္ရိုက္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကိုရင္မဆုိင္ခဲ့ရေသာ္လည္းသူမ၏ လုပ္ငန္း 
စြမ္းေဆာင္ရည္နွင့္ပတ္သက္ျပီးလုပ္ကိုင္နိုင္ေၾကာင္းကုိမူသက္ေသျပခဲ့ရ
သည္။  ယခုလက္ရွိရာထူးသည္ သူမအတြက္ အသစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္တခ်ိဳ႕က သူမ၏ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ပံုနွင့္ 
ပတ္သက္၍ လက္မခံလုိမႈ ၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သ
ည္။ ထုိ႔သုိ႔ျဖစ္ျခင္းမွာမေအးသီရိခိုင္၏ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အင္ဂ်င္နီယာ 
ဆုိင္ရာ သင္တန္းအမ်ားစုမွာမစ္ဂါးလတ္နွင့္ အလုပ္တြဲလုပ္ခဲ့သည့္ 
လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ ရရွိခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည့္ အတြက္ 
ေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္းသူမတြင္ အမ်ားကယုံၾကည္ကုိးစားမႈအတြက္ 
အေထာက္အကူျပဳသည့္ သက္ဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ ဘြဲ႕ 
မရွိျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္းမေအးသီရိခိုင္သည္ ထုိစိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲ မ်ားကို ေၾကာက္ 
ရြံ႕တုန္ လႈပ္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

သုိ႔ေသာ္လည္း သူမက ထုိစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ မေၾကာက္ရြံ႕ဘဲ 
ဆက္လက္ၾကိဳးစားေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္သစ္ ျဖစ္ေသာကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
ပိုင္းဆုိင္ရာအင္ဂ်င္နီယာၾကီးၾကပ္ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈလုိင္း 
efficiency %တက္ရန္၊ Operators မ်ား၏ ထုပ္လုပ္နိုင္စြမ္းကုိ တြ
က္ခ်က္တုိင္းတာျခင္း၊ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း    စဥ္ လည္ပတ္မႈ 
တုိးတက္ ရန္ နည္းလမ္းရွာျခင္း ၊ နမူနာအထည္၏ SMV တြက္ခ်က္ျခင္း 
ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈလုိင္း၏ ပုံစံေနရာခ်မႈ ပိုမို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ ့ေစရန္ 
အစရွိသည္. တာ၀န္မ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ ဤုအလုပ္သည္ 
ရႈပ္ေထြးျပီး ပညာသားပါေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္။ မေအးသီရိခိုင္အေနျဖင့္ 
အစည္းအေ၀းမ်ား တက္ရျခင္း ၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၊ စက္လုိင္းထဲရွိ 

ခ်ုဳပ္လုပ္သူမ်ားနွင့္ တိုင္ပင္ညွိႏိႈင္းေျပာဆုိရျခင္း ၊ ကြန္ပ်ဴတာသံုးျပီး 
အလုပ္လုပ္ရျခင္း စသည့္ တာ၀န္မ်ားနွင့္ အျမဲ အလုပ္ရႈပ္ေနေသာ္လည္း 
သူမကုိ ၾကည့္ရသည္မွာ ေအးေဆးတည္ျငိမ္ျပီး အလုပ္ကုိ အျပည့္အ၀ 
အာရံုစိုက္ေၾကာင္း သိသာလွပါသည္။  သူမက လုပ္ငန္းခြင္တြင္ 
အမ်ားသူငါထက္ ပိုမိုက်ြမ္းက်င္ေၾကာင္း ျပသနိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္ကို 
ပိုမို အားစိုက္လုပ္ကုိင္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားပါသည္။ သူမအတြက္ 
အျခားသူမ်ားကုိ သူမ၏လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္နွင့္ ပတ္သက္ျပီး 
သက္ေသျပရန္လုိအပ္သည္ဟု ခံစားသိရွိထားေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ 
သူမ၏ကုိယ္ပိုင္စြမ္းရည္မ်ားကို ယံုၾကည္မႈရွိျပီး ေပးအပ္ေသာ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္ကုိျပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ားအေပၚ 
ဂုဏ္ယူေၾကာင္းလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျမင္ရပါသည္။ သူမ၏ 
လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ စက္လုိင္းတြင္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား တုိးတက္မႈရလဒ္မ်ား 
ရရွိလာေၾကာင္း ရွင္းျပေသာအခါတြင္ သူမ၏ မ်က္နွာ၌ နွစ္လုိဖြယ္ေကာင္းေသာ 
အျပံဳးကို ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ မေအးသီရိခိုင္သည္ သူမ၏အလုပ္ကုိ 
ဂုဏ္ယူခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္မွာ ထင္ရွားလွပါသည္။

“ အစပိုင္းမွာေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြက က်ြန္မကိုလက္ရွိ 
တာ၀န္ယူရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီးလုပ္နိုင္မယ္
လို႔ မယံုၾကည္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ြန္မကသူတို႔လိုပဲ
အလုပ္ကိုတန္းတူလုပ္ရင္း က်ြန္မရဲ႕ က်ြမ္းက်င္မႈ ေတြကို 

သက္ေသျပသြားမွာပါ ”
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ေအးသီရိခိုင္၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း 
လမ္းေၾကာင္းမွာ ျမန္မာနိုင္ငံရွိအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အတြက္ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္တ
စ္ခုေတာ့မဟုတ္ခဲ့ပါ။ အမ်ိဳးသမီးသမီးအမ်ားစုက အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္အ
လုပ္ရွာျခင္းမွာစား၀တ္ေနေရးအတြက္အမ်ိဳးသမီးနွင့္သင့္ေတာ္ေသာအလုပ္ျဖစ္
သည္ဟုယူဆၾကသည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေအး
သီရိခိုင္ကမူအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ ခ်ဳပ္လုပ္သူတစ္ေယာက္အျဖစ္လုပ္ကုိင္ျခ
င္းကုိမနွစ္သက္ပါ။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုလုပ္ကိုင္ ျခင္း  
မွာလည္းအမွန္တကယ္ စိတ္၀င္တစားလုပ္လုိျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲသူမတုိ႔အ
တြက္ ေမ်ွာ္မွန္းထားသည့္ အတုိင္း အလုပ္ရရန္လြယ္ကူျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္
ဟုသူမကယူဆပါသည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ အလုပ္ဆင္းခ်ိန္တြင္ တခါတရံပင္ပန္း 
ႏြမ္းနယ္ ေနျပီးရာထူးတုိးရန္ သုိ႔မဟုတ္ အတတ္ပညာပိုင္းဆုိင္ရာပိုမိုေကာင္း
မြန္ေသာေနရာတစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္း ေရႊ႕ နိုင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာအားစိုက္
ထုတ္မႈမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္လုိစိတ္ မရွိၾကေတာ့ေခ်။ မေအးသီရိခိုင္က“အရိုး
သားဆုံးေျပာရမယ္ဆုိရင္ အနာဂတ္မွာကေလးေတြ ရွိလာတဲ့အခါ  က်ြန္မရဲ႕ 



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။

သမီးကိုအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမွာ ခ်ဳပ္လုပ္တဲ့အလုပ္လုပ္ဖို႕ကိုအားမေပးလုိပါ
ဘူး ။ သူမကုိယ္တုိင္လည္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ ရတာကုိမၾကိဳက္ဘူးဆုိရင္ေပါ့” 
ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္းမေအးသီခိုင္၏ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာက ျမန္မာနိုင္
ငံရွိအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾ
ကာင္းလုပ္ငန္းသစ္မ်ားလည္း လမ္းေၾကာင္း ပြင့္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ 
ေနပါသည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားအခ်ိဳးပိုမ်ားသည့္
အေလ်ာက္ တျခားေသာအမ်ိဳးသားမ်ား ၾကီးစိုးသည့္ စက္ရံုမ်ားနွင့္ ယွဥ္လ်ွင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အၾကီးတန္းရာထူးမ်ား ( ဓေလ့ထုံးစံအရအမ်ိဳးသားမ်ား 
သာေနရာယူထားေသာရာထူးမ်ား)  ကိုရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားသည္ဟုသူမ
ကယူဆသည္။

မေအးသီရိခုိင္က  ျမန္မာနိုင္ငံရွိအမ်ိဳသမီးမ်ားသည္ ေရွးရိုးစြဲဆန္ျပီးအေျ
ပာင္းအလဲလုပ္ရန္ ေၾကာက္ရြံ႕မည္ကိုစိုးရိမ္ေသာ္လည္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈက
႑တြင္ မစ္ဂဲလ္လက္ ကဲ့သို႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုမ်ား ျပား လာ မည္ 
ဆုိလ်ွင္ အေျခအေနသည္ တစ္မ်ိဳးေျပာင္းလာနိုင္သည္ဟုယူဆေၾကာင္းေျ
ပာၾကားပါသည္။မေအးသီရိခိုင္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြ
က္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအၾကာေနရာယူထားသည့္ 
က်ား မ က႑ကိုစိန္ေခၚ လုပ္ကိုင္ေနေသာမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္တစ္ေယာ
က္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအးသီရိခိုင္က သူမ အားက် အတု ယူ ၾကိဳးစားခဲ့သကဲ့သုိ႔ 
ထုံးတမ္းစဥ္လာအတုိင္းမဟုတ္သည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈနွင့္ 
ပတ္သက္ျပီး သူမအား စက္ရံုရွိ တျခားေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွလည္းအားက်အ
တုယူနိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္နိုင္မည္ ဟု ေမ်ွာ္လင့္ ထား ပါသည္။

စက္ရံုရွိကုန္ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းဆုိင္ရာအင္ဂ်င္နီယာဌာနတြ
င္ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ သူမအတြက္ စက္မႈ အင္ဂ်င္နီယာ  
ဘာသာရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ား ႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား 
ပိုမိုရရွိနိုင္ေသာ အခြင့္အေရးေကာင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အတြက္ သူမ၏ အသ
က္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္နယ္ပယ္ကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္အတြက္ အ ေထာက္ အကူ 
ျပဳရန္အလုိ႕ငွာသူမသည္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ တရုတ္ဘာသာနွင့္ ဂ်ပန္ဘာသာ
ကုိလည္းသင္ယူလ်ွက္ရွိသည္။

သူမကေနာင္တခ်ိန္တြင္ ကုိယ္ပိုင္စက္ရံုငယ္ေလးတစ္ခုတည္ေထာင္ရန္ 
အိပ္မက္ရွိျပီးသူမ၏ က်ြမ္းက်င္မႈမ်ာ းကိုထုိလုပ္ငန္းတြင္ ေကာင္းစြာအသံုးခ်မည္ 
ျဖစ္မည္။ သူမ၏အိပ္မက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အတတ္ ပညာ
အသစ္မ်ားကုိဆက္လက္ေလ့လာရမည္ျဖစ္ျပီးသူမ၏အလုပ္တြင္ တျဖည္းျ
ဖည္းပိုတုိး၍က်ြမ္းက်င္လာရန္ လုိအပ္သည္ကုိလည္းေအးသီရိခိုင္အေနျဖင့္ 

သိရွိထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိသည္မွာတစ္ေန႔တြင္ သူမသည္   
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ဆုိင္ရာဘြဲ႕ကိုရယူရန္ တကၠသုိလ္ 
သုိ႔ျပန္လည္ တက္ေရာက္ ပါလိမ့္မည္။

မေအးသီရိခိုင္ကသူမထံအၾကံဥာဏ္ေတာင္းလာေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို
လည္းကုိယ့္အိပ္မက္ကုိယ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္နွင့္အလုပ္တစ္ခုမေ
ရြးခ်ယ္ခင္ထုိအလုပ္နွင့္ပတ္သက္ျပီးကုိယ့္အေနျဖင့္ေလးစားအားက်အ
တုယူရသည့္ အရာက ဘာလဲဆုိသည္ကုိစဥ္းစားရန္အားေပးေလ့ရွိသည္။
သူမသည္ယခုရာထူးတြင္ လုပ္ကုိင္သည္မွာ မၾကာေသး ေသာ္လည္း သူ
မခ်စ္ျမတ္နိုးသည့္အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိခဲ့သည္။ထုိအရာကသူမ
အားအလုပ္ၾကိဳးစားရန္နွင့္ေအာင္ျမင္ရန္ အတြက္လည္းစိတ္အားတက္ၾ
ကြေစသည္။တစ္စံုတစ္ေယာက္ကဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာတစ္ေယာက္သုိ႔မဟုတ္
ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈ ဆုိင္ရာမန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္ ျဖစ္လုိပါကထုိသူသည္ 
စက္ခ်ဳပ္သမတစ္ေယာက္အျဖစ္ စတင္လုပ္ကုိင္ေနရသည့္တုိင္ မိမိျဖစ္ခ်င္
သည့္အရာကိုစိတ္ထဲတြင္ စြဲျမဲစြာေတြးထားျပီးမျဖစ္မခ်င္း ၾကိဳးစားသင့္သည္။ 
“ ဒါေပမယ့္ သင့္မွာစာဖိုမွဴး ျဖစ္ခ်င္တဲ့အိပ္မက္ရွိေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ 
စက္ခ်ဳပ္တဲ့သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ မလုပ္လာပါနဲ႕ ” ဟုလည္းေအးသီရိခိုင္ကဟာ
သတစ္ခုေျပာခဲ့ပါသည္။

“ တကယ္လို႔ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကသူတို႔ရဲ႕ 
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး 

က်ြန္မကိုအၾကံဥာဏ္ေတာင္းခဲ့ရင္ ….. အျမဲတမ္းသင္
ယူေလ့လာျပီးအေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႔ မေၾကာက္ပါနဲ႕လို႔ 

အားေပးခ်င္ပါတယ္။ ”

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

