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အက်ဥ္းခ်ဳပ္

အဆင့္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂ဝ၁၃-၂ဝ၂၂)သည္ အမ်ိဳးသမီး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူထုအတြင္း ေခါင္းေဆာင္မႈက႑၌
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ကိုယ္စားျပဳႏႈန္းမွာ သိသိသာသာ နိမ့္က်
လ်က္ရွိေလသည္။ ဥပမာ - ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ၊
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ဦးေရမွာ ၆% မွ်သာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံထားရရာ အာရွ
ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးဦးေရ
ပါဝင္မႈ ပွ်မ္းမွ်အခ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ ၁၈.၃%

1

ႏွင့္ယွဥ္ပါက

မ်ားအေနႏွင့္

အလႊာအားလံုးတြင္

တန္းတူညီမွ်စြာ

ပါဝင္ႏိုင္ေစေရးကို

ေသခ်ာေစရန္

ပစ္မွတ္ထားေပသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းႏွင့္

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္အတူ

တြဲစပ္ပါရွိလာမည့္

ဦးတည္

လာမည့္

၂ဝ၁၅

အခြင့္အလမ္းမ်ား

ေပါင္းလိုက္ပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ စီမံခ်က္
မ်ားအေပၚတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစႏိုင္လိမ့္မည္ဟု
ယူဆရေပသည္။
က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညမ
ီ ်ွ ေရးကြနရ
္ က္အေနႏွင့္ လက္ရိွ

ေနာက္က် က်န္ရစ္လ်က္ရွိေလသည္။ အေျခတည္တံ့ၿပီးသား
အစဥ္အလာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပုရိသအသားေပး ေခါင္းေဆာင္မႈ

အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအဝင္

အယူအဆသည္

ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာသုိ႔

အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္သူမ်ား၏

တက္လွမ္းရာတြင္

အားေကာင္းသည့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္း၌

အလားအလာရွိသည့္

ကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အေသြးႏွင့္

အဟန္႔အတားတစ္ခု

စြမ္းရည္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ ထုတ္သတ္မွတ္

အျဖစ္တည္ရွိေနေပသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္မ်ား ျပည့္ဝ

ႏိုင္ရန္၊ လက္ရွိ ရွိေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈ

အားေကာင္းလာေစရန္၊

စြမ္းရည္

မိမိတို႔၏

ကုိယ္ပုိင္အရည္အခ်င္းႏွင့္

သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားႏွင့္

အလားအလာေကာင္းမ်ားအေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္

သည့္

ႏိုင္ရန္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ယခုထက္ပိုလိုအပ္လ်က္ရွိေသးေၾကာင္း

ရည္ရြယ္ၿပီး

ကိုလည္း အမ်ိဳးသမီးထုၾကီးက ညႊန္းဆိုေထာက္ျပေနပါသည္။

ယူျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းသည္

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အတူတကြေရးဆြဲခဲ့သည့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္

လုပ္ငန္းစဥ္၏ ရလာဒ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

လူမႈေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္

ပံုေဖၚႏိုင္စြမ္းရွိလာေစဖို႔

ပါဝင္ထုဆစ္

အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကိုလည္း

ကနဦးအစီအအစဥ္မ်ားအား

ျပင္ဆင္ခ်မွတ္ထား

ေလ့လာသံုးသပ္ႏုိင္ရန္

ယခုေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္စစ္တမ္းအား

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ပံ့ပိုးေပးရန္

ေကာက္
ကြန္ရက္

သုိ႔မွသာ ကြန္ရက္

သင့္ေတာ္မည့္

သင္တန္းအစီ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးေရခ်ိန္ အေျပာင္း

အစဥ္မ်ားအား

အလဲမ်ားက

စစ္တမ္းတြင္ လက္ရွိ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္

ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိေနသည္ကို

ေတြ႔ရေပသည္။

အစိုးရ၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား

သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ယခု

ဆိုင္ရာစီမံခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ အဓိကက်သည့္
ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊

ေအာက္ပါအဖြဲ႔အစည္း၊

နယ္ပယ္မ်ားထဲမွ လက္ရွိအမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အလား
အလာရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု
ေမးျမန္းျခင္းမ်ားပါရွိပါသည္ …

______________________________________________________________________________________________________________________________
1
Phan Tee Eain & the Gender Equality Network, 2012. Women in the Myanmar Parliament 2012, Yangon; Inter-Parliamentary Union, www.ipu.org/wmn-e/
world.htm (current as at 1 July 2013).
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ေက်းရြာဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္

အမ်ိဳးသမီး

ဒီမိုကေရစီက်သည့္

ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံသုိ႔

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လႈပ္ရွားမႈတစိတ္တပိုင္းတြင္

အစည္းမ်ား (CBOs)

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဦးေဆာင္သည့္က႑မွ ပါဝင္ေနသည္ကို

ယုံၾကည္မႈအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္ ျပည္

ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႔ရေပသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွအစုိးရမဟုတ္ေသာ

အဖြဲ႔အ

စည္းမ်ား
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္
စားလွယ္မ်ား

ပတ္သက္ေသာ

အရည္အခ်င္းမ်ား၊ သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လိုအပ္
ခ်က္မ်ားအား အကဲျဖတ္သံုးသပ္ရာတြင္ ေလ့လာအကဲျဖတ္ေရး
အဖြဲ႔သည္

ေခါင္းေဆာင္မႈ

အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္2

ကိုေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေဘာင္တြင္ မိမိကုိယ္ကုိ ဦးေဆာင္

ရလာဒ္အေနျဖင့္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္မႈ၊ သင္တန္းႏွင့္
လိုအပ္ခ်က္မ်ား၏

အေျခခံပုံစံမ်ား၊

ေခါင္း

ျခင္း၊ တစ္ျခားသူမ်ားအား ဦးေဆာင္ျခင္း၊ ရပ္ရြာ (သို႔) အဖြဲ႔
အစည္း (သို႔) အသင္းအဖြဲ႔ၾကီးမ်ားကို ဦးေဆာင္ျခင္း စသည့္

ေဆာင္မႈ စသည္တို႔အေပၚတြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အျမင္မ်ားအား

က႑သံုးရပ္တြင္

အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

က်ယ္ျပန္႔စြာ ပံုေဖာ္ဖြင့္ဟျပထားေပသည္။

သက္ဆုိင္မႈရွိသည့္

ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ

ႏိုင္ငံတကာမွ

သြားေနသည့္ပံုစံႏွင့္

ကိုက္ညီစြာပင္

သင္တန္းပို႔ခ်မႈ အစီအစဥ္အမ်ားစုသည္ “အသြင္သ႑ာန္ကူး
ေျပာင္းျခင္းရွိသည့္

ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ပံုစံ”အား

ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။

ထိုေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံသည္

အားေပး
အမ်ိဳးသမီး

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အားမွ်ေဝျခင္း၊ အားလံုး
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္
တို႔ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

က်င့္သံုးျခင္း

ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံသည္ ပိုမိုႀကီးမား

က်ယ္ျပန္႔သည့္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ရရွိလာေရး
အပါအဝင္

အေရးပါသည့္

လူမႈေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား

အရွိန္ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ တစ္ဖက္လူအေပၚ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳႏိုင္
ေစရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ လက္ရွိ
အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
သမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္
သမီးေခါင္းေဆာင္ကို
တူညီၾကပါသည္။

အလားအလာရွိသည့္

အမ်ိဳး

ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္

အမ်ိဳး

ပုံေဖၚၾကသည့္အျမင္မွာ
ထို႔အျပင္

၄င္းတို႔သည္

အလုပ္အေကြ်းျပဳေရး၊

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

မွန္မွန္ကန္ကန္

ဗဟုသုတႏွင့္
ခ်မွတ္ႏုိင္စြမ္း

မနီးရိုးစြဲ

ယခုေလ့လာမႈတြင္ ထည့္သြင္းသံုးသပ္ထားသည့္ သင္
တန္းပို႔ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ထိပ္သီး
ေခါင္းေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား (သုိ႔) လက္ရွိအမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္
အမတ္မ်ားထက္

ဒုတိယေနရာရွိ

ေလာင္းလ်ာမ်ားအေပၚတြင္သာ

အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္

ဦးတည္ပစ္မွတ္ထားေပသည္။

ငယ္ရြယ္ၿပီး အေတြ႔အၾကံဳ ပိုမိုနည္းပါးသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား
အနာဂတ္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ျပဳစုပ်ိဳး
ေထာင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ားတြင္
အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး၊
ေခါင္းေဆာင္မႈ

စြမ္းရည္ျပည့္ဝမႈ၊

က႑အလိုက္

သက္ဆိုင္

သည့္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈစသည့္ အဓိကနယ္ပယ္ ၃ ခု ျခံဳငံု
ပါဝင္ပါသည္။

ျပည္သူလူထု

ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးေသာ သင္တန္းပို႔ခ်မႈ အစီအစဥ္မ်ား

ျပည့္စံုေရး၊

တြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္တြင္ ပါဝင္

ရွိေရးတို႔၏

သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းအခ်ိဳ႕ကို ထည့္သြင္းထား
ေသာ္လည္း

အရြယ္ႏွင့္ က်ား၊ မ ကြဲျပားမႈစသည့္ မိရိုးဖလာ အေကာက္

ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

အယူမ်ားႏွင့္

ကြဲျပားသည့္

အေျခခံ၍

အရည္အခ်င္းမ်ား

သင္တန္းပို႔ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ား

အေရးၾကီးပံုကိုလည္း အေလးထားေျပာဆိုခဲ့ေပသည္။ အသက္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပၚတြင္

အထူး

ပါဝင္ပါသည္။

သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

အား

ဦးတည္

အဖြဲ႔မ်ားကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းအဆင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႔

တြင္းႏွင့္
•

ရွိၿပီး

အာဏာရွင္

မတူညီသည့္

ေရခ်ိန္

အတိုင္းအတာအရသာ

အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစုအေနျဖင့္

ေခါင္းစဥ္မ်ိဳးစံုကို

ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးရန္အတြက္

ဆန္ေသာ၊ အမ်ဳိးသားၾကီးစိုးေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံမွ ေသြ

အဖြဲ႕အစည္းျပင္ပမွ

ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားေပၚတြင္

ဖယ္ကာ လူမႈေရးရာ တရားမွ်တမႈ၊ တန္းတူညီမွ်ေရး စည္းမ်ဥ္း

ထားရေလ့ရွိသည္။

မ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းေပၚတြင္ မူတည္၍ အမ်ားပါဝင္ႏိုင္ခြင့္

လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားပါဝင္သည့္

လူအမ်ားစု

မွီခိုအား

ပါဝင္တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

______________________________________________________________________________________________________________________________
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For the complete set of competencies in the Leadership Framework refer to the full report, Taking the Lead: An Assessment of Women's Leadership Training
Needs and Training Initiatives in Myanmar, the Gender Equaltiy Network, September 2013, Yangon.
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အျပင္ အခ်ိဳ႕အစီအစဥ္မ်ားတြင္ သင္တန္းႏွင့္ အိမ္စာအလုပ္မ်ားမွ

ေနရာအားလံုး၏ ၄.၈% မွ်သာရွိေပသည္။3 ၂၀၁၁ တြင္ ActionAid၊

တစ္ဆင့္ ရပ္ရြာေဒသတြင္ အလုပ္သင္ဝန္ထမ္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္

CAREႏွင့္

ေစျခင္းကဲ့သို႔

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

သင္တန္း
အခ်ိဳ႕

တက္ၾကြသည့္

ပို႔ခ်မႈမ်ားကိုပါ

လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ားပါေသာ

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားၾကသည္။

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္

လမ္းညႊန္ျပသျခင္း

Oxfamတို႔မွ

ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္

ေလ့လာမႈစစ္တမ္း၌

ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑ႏွင့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ခ်မွတ္ျခင္းတို႔တြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈကို သက္

အစီအစဥ္

ေရာက္ေစေသာ လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ား

မ်ားကဲ့သုိ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးၾကသည္။

ကိုေဖၚထုတ္တင္ျပထားပါသည္။4 ထိုေလ့လာမႈမွ သိရွိရသည္မွာ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

ကိုယ္တုိင္

ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္သာ သီးသန္႔သက္ဆိုင္

ကပါ လမ္းညႊန္ျပသျခင္း အစီအစဥ္မ်ား၏ အေရးပါပံုကို အေလး

သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အထူးအခြင့္အေရးတစ္ခုဟု က်ယ္ျပန္႔စြာ

ေပးေျပာဆိုေနၾကခ်ိန္တြင္ လက္ေတြ႔၌ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ကူညီ

သတ္မွတ္လက္ခံလ်က္ရွိၾကသည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီး

ပံ့ပိုးမႈမ်ားအား

မ်ားအေနႏွင့္ အဆိုပါတရားေသအျမင္မ်ိဳးကို စြဲမွတ္လက္ခံသြား

အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား

ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ရန္အတြက္

အေရးပါေသာနယ္ပယ္

မ်ား က်န္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ၿပီး

အမ်ိဳးသမီးမ်ား လူထုေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္
ပိုမို ပါဝင္လာႏုိင္ေစေရးအတြက္ ယခုထက္ ပိုမိုကူညီပံ့ပိုးမႈေပးႏုိင္
ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ သင္တန္းအစီအစဥ္
မ်ားစြာကို လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အညီ

ပိုမိုဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္

လုပ္

ေဆာင္လ်က္ရွိေပသည္။ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ အသြင္
ေျပာင္းလဲႏုိင္စြမ္းရွိေသာ

ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္၊

အမ်ိဳးသမီး

မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္း၊

ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္း

က႑တြင္ ပါဝင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈ
အေပၚ

သံုးသပ္အကဲျဖတ္ရာတြင္

ထိခိုက္လာေစႏိုင္ပါသည္။

ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းရည္မ်ားတြင္ အကန္႔အသတ္
မ်ားရွိေနရံုသာမက ပညာေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိႏိုင္
မႈတြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ
နယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအပိုင္း
မ်ား၌ အကန္႔အသတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိဆဲပင္ ျဖစ္သည္။5
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ၎တို႔

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တုန္႔ျပန္
ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား

၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား တင္ျပေျပာဆိပ
ု ိုငခ
္ ြင့္ ရွလ
ိ ာေစရန္အတြက္

အေပၚ စဥ္ဆက္မျပတ္ အာရံုစူးစိုက္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ေၾကာင့္လည္းေကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈသည္ ေခါင္းေဆာင္

အေနႏွင့္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မႈ ႀကီးစိုးေနသည့္ ရိုးရာအစဥ္

မႈႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း အခန္းက႑တို႔တြင္ ပိုမိုေကာင္း

အလာအား မတူညီသည့္ ပံုစံတစ္ခုျဖင့္ ဦးေဆာင္ေျပာင္းလဲ

မြန္တိုးတက္လာသည္ကို

ႏိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈ

ေကာင္း ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ပိုမို

ေရးအသြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပံ့ပိုးလာႏိုင္ေစရန္အတြက္

ျမွင့္တင္ေပးရန္မွာ အေရးၾကီးေပသည္။

ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္မႈ၊

လည္းေကာင္း

ေနာက္ဆက္တြဲ

သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

အား ႏိုးၾကားတက္ၾကြလာေစၿပီး လိုအပ္သည့္ အတတ္ပညာမ်ား
ျဖည့္ဆည္းေပးသြားေပမည္။

စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္
တစ္ေယာက္၏အျမင္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္
လူထုေခါင္းေဆာင္မႈေနရာမ်ားတြင္
ကိုယ္စားျပဳႏုိင္မႈပမာဏ
ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔

အလြန္အမင္း

အေရးၾကီးသည့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
နိမ့္က်ေနျခင္းသည္

ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌
အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္

လႊတ္

ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၅ဦးသာ
ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရပါသည္။ ထိုပမာဏမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

ျပသခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း

ထိေရာက္သည့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားအား ပံုေဖာ္ဖန္
တီးရာတြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္
သည္

မည္သည့္အရာမ်ားအေပၚတြင္

အေျခခံျဖစ္တည္သည္

ဆိုသည္အား ရွင္းလင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္
ေပသည္။

စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ

ပုံေဖာ္ၾကသည့္အျမင္၊
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား

အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ကို

ျဖစ္လိုသည့္ဆႏၵတို႔ႏွင့္
ေမးျမန္းၾကည့္သည့္အခါ

ပတ္သက္ၿပီး
ေယဘုယ်အား

ျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္သံုးခ်က္ ေပၚထြက္လာသည္ကို ေတြ႔ရေပ
သည္။

______________________________________________________________________________________________________________________________
3
Phan Tee Eain & the Gender Equality Network, 2012. Women in the Myanmar Parliament 2012.
4
ActionAid, CARE, Oxfam, 2011, If Given the Chance: Women’s Participation in Public Life in Myanmar. Yangon.
5
The Institute for Inclusive Security, 2009, Bringing Women into Government: Strategies for Policy Makers, No 1, March; McKinsey and Company, 2012,
Women Matter: An Asian Perspective – Harnessing Women Talent to Raise Corporate Performance, p 16.

3

OD__________________________
;aqmifrIu@odkY wufvSrf;jcif;
jrefrmEdkifiH&Sd trsKd;orD;rsm;twGuf acgif;aqmifrIoifwef; vdktyfcsufrsm;ESifh oifwef;tpDtpOfrsm;tm; avhvmoHk;oyfcsufppfwrf;
၁။ လူထုအား အလုပ္အေကၽြးျပဳရန္ ႏွစ္ျမွဳပ္ရည္စူးမႈရွိျခင္း
၂။ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား

ေဝမွ်ၿပီး

လူမႈေရးရာ

တရားမွ်

တမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ရဲရင့္စြာ
ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုျခင္း
၃။ ဆံးု ျဖတ္ခ်ကမ
္ ်ားကို မွနမ
္ န
ွ က
္ န္ကန္ ခ်မတ
ွ ႏ
္ င
ုိ ရ
္ န္ ဗဟု
သုတအၾကားအျမင္မ်ားျပားျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိျခင္း
အမ်ားျပည္သူအတြက္ အလုပ္အေကၽြးျပဳျခင္းႏွင့္ ဝန္
ေဆာင္မႈေပးျခင္း စသည့္သေဘာထားမွာ အမ်ားစုတြင္ ေတြ႔ရ
သည့္ အသြင္အျပင္လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ အမ်ားျပည္
သူအား

အလုပ္အေကၽြးျပဳသည့္

အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္

တစ္ေယာက္၏ အဆိုပါအျမင္မ်ိဳးသည္ “အလုပ္အေကၽြးျပဳသည့္
ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္”6 နမူနာပံုစံအား ထင္ဟပ္ေစပါသည္။
ထိုေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံတြင္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူသည္ အမ်ားျပည္
သူ၏လိုအပ္ခ်က္အား ဦးစားေပး ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာအား

မွ်ေဝကာ

လူအမ်ား

ကူညီေဆာင္ရြက္တတ္ေပသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္
ထိုေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံႏွင့္

အကိုက္ညီဆံုးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္
ပင္ကိုယ္အရည္အေသြးတို႔မွာ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔တတ္ျခင္း၊ သနား
ၾကင္နာမႈရွိျခင္း၊

အမ်ားက

ႏွစ္သက္သေဘာက်ၾကျခင္း၊

အျခားလူမ်ား၏ ေျပာစကားကို နားေထာင္တတ္ျခင္းႏွင့္ အျခား
သူမ်ားထံမွ သင္ယူတတ္ျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္ေပသည္။

“ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ
ျဖစ္ေနလို႔မရပါဘူး။

ကိုယ့္အတြက္ပဲကိုယ္
ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ

အလုပ္အေကၽြးျပဳမယ့္သူေတြပဲ
ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးကိုသာ

အမ်ားျပည္သူကို

စြမ္းရည္ျပည့္ဝတဲ့

ဒီလို

အမ်ိဳးသမီး

ေခါင္းေဆာင္လို႔ ကၽြန္မသတ္မွတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မကိုယ္တိုင္
လည္း အမ်ားကို အလုပ္အေကၽြးျပဳႏိုင္မယ့္ ေခါင္းေဆာင္
တစ္ဦးပဲ ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္”

မ်ိဳးကိုေတာ့

ကၽြန္မ

တစ္လြဲသံုးမယ့္ေခါင္းေဆာင္

သေဘာမက်ပါဘူး။

ျပည္သူလူထု

အတြက္ အလုပ္အေကၽြးျပဳၿပီး ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းေတြ
လုပ္ေပးခ်င္ပါတယ္”

ေျပာဆိုခဲ့တဲ့အျမင္ျဖစ္ၿပီး

အမ်ိဳးသမီးေတြ

ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ေတြ႔ရပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ
အက်ိဳးအတြက္ အလုပ္အေကၽြးျပဳရန္ဆိုသည္မွာ အျငင္းပြားစရာ
မလိုေအာင္ ေကာင္းမြန္လိုလားအပ္သည့္ ကိစၥျဖစ္ေသာ္လည္း
အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္

“အလုပ္

အေကၽြးျပဳျခင္း(serving)” ဆိုသည့္အသံုးအႏႈန္းမွာ အစဥ္အလာ
အားျဖင့္ မိန္းမပီသျခင္း၊ အဆင့္နိမ့္က်ျခင္းစသည့္ အဓိပၸါယ္
တို႔ႏွင့္စပ္ဆက္ေနၿပီး က်ား၊ မ အေျချပဳ လူမႈေရးရာစံႏႈန္းမ်ား
ပိုမိုခိုင္ခံ့ေအာင္ အင္အားျဖည့္ေပးသည့္ သေဘာသက္ေရာက္
သြားႏုိင္သည့္အတြက္ အလုပ္အေကၽြးျပဳသည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ
စြမ္းရည္ပံုစံကို အားေပးျမွင့္တင္ရာတြင္ သတိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္
သင့္ေပသည္။7 ၿပီးခဲ့သည့္ေလ့လာမႈတြင္ အဆိုပါ ေကာင္းမြန္
လိုလားအပ္သည့္ စရိုက္လကၡဏာသည္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္
မႈတြင္လည္း ေတြ႕ရသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုလည္း မွတ္သား
ထားသင့္ပါသည္။8

ယဥ္ေက်းမႈ

လိုလားႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္သည့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာသာမက

ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ

ယခုေခါင္းေဆာင္မႈအျမင္အား

အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ပါ

ပို႔ခ်ေပး

ႏိုင္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို သေဘာေပါက္နားလည္ရန္ အေရး
ႀကီးသည္ မွန္ေသာ္လည္း ယခုေလ့လာမႈတြင္မူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
အျမင္ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းသာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဦးတည္
ျပဳလုပ္ထားသည့္အတြက္ က်ား၊ မ မတူကြဲျပားသည့္ ႏႈိင္းယွဥ္

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ဆိုရလွ်င္

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့

သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အခန္း(၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အ
သြင္ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္ မႈပံုစံႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေန
သည့္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္
၏ပံုရိပ္အား

ထင္ဟပ္ေဖၚျပေနေပသည္။

အဆိုပါအမ်ိဳးသမီး

ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံသည္ သတၱိရွိျခင္း၊ ရဲရင့္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို
တတ္ျခင္း၊

“ကိုယ့္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို

နယ္ပယ္သံုးရပ္လံုးက

သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ေခါင္းေဆာင္

ျဖစ္သင့္ပါတယ္။

ဒီအျမင္ဟာ

တာဝန္ယူတတ္ျခင္း၊

(မိမိကိုယ္ကိုယ္အပါအဝင္)

ေဝဖန္အကဲျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း၊ လမ္းသစ္ထြင္သူတစ္ဦးျဖစ္ျခင္း၊
အစဥ္အလာအေတြးအေခၚပံုစံမ်ားအား

စိန္ေခၚႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း၊

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူမႈေရးရာ တရားမွ်တမႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီး
ေရးရာကိစၥမ်ားအေပၚတြင္ ေထာက္ခံအားေပးတတ္ျခင္းစသည့္
စရိုက္လကၡဏာမ်ားရွိသူအျဖစ္ ပံုေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

______________________________________________________________________________________________________________________________
6
The phrase “servant leadership” was coined by Robert Greenleaf in an essay he first published in 1970.
7
Eicher-Catt, Deborah, 2005, The Myth of Servant-Leadership: A Feminist Perspective, Women and Language, 28(1), 17-25.
8
ActionAid, CARE, Oxfam, 2011, If Given the Chance: Women’s Participation in Public Life in Myanmar, Section 3.2.Yangon.
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အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ိဴးသည္

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ

ျခံဳငံု၍ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ အသက္အရြယ္ႏွင့္ က်ား၊ မ

ေလးစားသမႈကိုခံရသူ၊ မတူ

ကြဲျပားမႈစသည့္ မိရိုးဖလာအေကာက္အယူမ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္

ကြဲျပားမႈမ်ားအား တန္ဖိုးထားတတ္သူ၊ အမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္

ေပၚတြင္ အေျခခံ၍ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ၊ အမ်ဳိးသားၾကီးစိုးေသာ

လုပ္ကိုင္တတ္သူ၊

ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံမွ ေသြဖယ္ကာ လူမႈေရးရာ တရားမွ်တမႈ၊ တန္း

အား မွ်ေဝတတ္သူ၊ လူအမ်ား၏

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို

ျမွင့္တင္အားေပး

တတ္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေပသည္။

“ကၽြန္မအေနနဲ႔

တူညီမွ်ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းေပၚတြင္ မူတည္၍

တိုင္းျပည္အတြက္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရတဲ့

အေရးကိစၥေတြမွာ ပါဝင္ခြင့္ရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္
ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္……

အဲဒီလိုပါဝင္ခြင့္ရမွသာ

မူဝါဒေတြကို

ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”
“အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔

မသန္စြမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေရး၊

အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ပညာေရးနဲ႔ အကာအကြယ္ ရရွိေရး
စတဲ့ အမ်ိဳးသမီးအေရးကိစၥေတြအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္
သင့္ပါတယ္။
အတြက္သာမက
ျဖစ္တဲ့

ကၽြန္မအေနနဲ႔ကေတာ့
ေယာက်ၤားေလးနဲ႔

လူငယ္ေတြအတြက္ပါ

အမ်ိဳးသမီးေတြ
မိန္းကေလးငယ္ေတြ

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့

ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္”

အမ်ားပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ရွိၿပီး
ပံုစံသုိ႔

ဦးတည္ေျပာင္းလဲေနသည့္

အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္တစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

လႈပ္ရွားမႈ

မွာ ပါဝင္ေနသည္ဟု ညြန္းဆိုေဖာ္ျပေနေပသည္။
အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္
ၾကံဳေတြ႔ရင္ဆိုင္ရတတ္သည့္ သေဘာထားမ်ား
အမ်ိဳးသားမ်ားျဖင့္

တည္ေဆာက္ထားေသာ

ေခါင္း

ေဆာင္မႈပံုစံ၏ အခုိင္အမာတည္ရွိေနမႈသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေရး
ပါသည့္ အကဲျဖတ္ေလ့လာခ်က္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ မည္သို႔မည္ပံု
အက်ိဳးရလာဒ္

ထင္ေစသည္ကို

ႏိုင္ငံတကာစီမံခန္႔ခြဲမႈေရးရာ

သုေတသနဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ခုက

ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။9

သက္ဆိုင္သည့္

စံႏႈန္းမ်ားအေပၚတြင္

ေယာက္ကို ပံုေဖာ္ေျပာဆိုၾကရာတြင္ တတိယအတူညီဆံုးပံုရိပ္မွာ

တာၾကသည္။10

ဗဟုသုတ အၾကားအျမင္မ်ားျပားျခင္း၊ ပညာတတ္ျခင္း၊ စြမ္း

သားမ်ားအတြက္

ေဆာင္ရည္ျမင့္မားျခင္း၊

ၾကျခင္းသည္

ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးထက္ျမက္ျခင္း၊

ေခါင္းေဆာင္မႈ

တစိတ္တပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဦးေဆာင္သည့္က႑

အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္
စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ

ဒီမိုကေရစီက်သည့္

အေျခခံ၍သာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌

ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ
ေအာင္ျမင္မႈစံကို

ေခါင္းေဆာင္မႈသည္

အထူးအခြင့္အေရးတစ္ခုဟု

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္

က်ား၊

တိုင္း
အမ်ိိဳး

ယံုၾကည္
မ

ေရးရာ

ခြဲျခားသံုးသပ္ ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း၊ ဆံုျဖတ္ခ်က္ မွန္မွန္ကန္ကန္ခ်ႏိုင္

အခန္းက႑ႏွင့္

ျခင္း စေသာ အရည္အခ်င္းပိုင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ပါသည္။

ခ်ိဳးေဖါက္ဆန္႔က်င္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ေနရာသို႔ တက္လွမ္းရာတြင္

“အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔
ေတာ့

အသိဥာဏ္ဗဟုသုတ

ရိွရမယ္။

အနည္းဆံုး
အသက္ၾကီးဖို႔

မလိုပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ အသိဥာဏ္၊ ဗဟုသုတနဲ႔
ျပည့္စံုမယ္ဆိုရင္ အသက္ငယ္လည္း ရပါတယ္”

အတားအဆီး၊

ပတ္သက္သည့္
အပိတ္အပင္မ်ား

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား

ေပၚေပါက္ေစလ်က္ရွိသည္။

အမ်ိဳးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား

အေန

ႏွင့္လည္း ေခါင္းေဆာင္ေနရာသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရာ လမ္းေၾကာင္း
တစ္ေလွ်ာက္တြင္
ေတြ႔ခဲ့ရသည္။

အဆိုးျမင္ေသာသေဘာထားမ်ားႏွင့္

၄င္းတို႔အေပၚ

ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ၾကပံု၊

ၾကံဳ
မေလး

မစားဆက္ဆံခံရပံုႏွင့္ အနီးနားပတ္ဝန္းက်င္ရွိလူမ်ားမွ စိတ္ဓါတ္
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေန
ေသာ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစု၌ အေတြ႕ရဆုံးျဖစ္ေသာ ထိုအျမင္တြင္
ေကာင္းမြန္ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊

အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္

လုပ္ကိုင္တတ္

ေသာ

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရွိျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာ အက်ိဳးရလာဒ္

မ်ားကို

ေပၚထြန္းလာေအာင္

က်ေအာင္ ေျပာဆုိတားဆီးတတ္ၾကပံု ဇာတ္လမ္းမ်ားကို အဆိုပါ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားထံမွ ၾကားသိခဲ့ရေပသည္။
		

လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းစသည္တို႔

ပါဝင္ပါသည္။
______________________________________________________________________________________________________________________________
9
Catalyst, 2007, The Double-Bind Dilemma for Women in Leadership: Damned if You Do, Doomed if You Don’t.
10
Ruderman, Marian and Ohlott, Patricia, 2005, ‘Leading Women: What Coaches of Women Need to Know’, Leading in Action, Vol 25, No 25, Number 3,
July/August.
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“အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သံဓိဌာန္
ခိုင္မာျပတ္သားဖို႔

လိုပါတယ္။

သူတို႔အေနနဲ႔

ဒီထက္ပိုၿပီး

ၾကိဳးစားရုန္းကန္ၾကဖို႔လိုပါတယ္”
မိန္းမတစ္ေယာက္ျဖစ္

ရတာ နည္းနည္းေတာ့ကြာပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္
လူေတြအေပၚ

အမ်ားၾကီး

စိန္ေခၚေလ့ရွိၾကပါတယ္။ လူေတြက အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးေျပာ
တဲ့ စကားဆိုရင္ နားမေထာင္ခ်င္ၾကဘူးေလ”

မဆန္သည့္ အရည္အေသြးဟု သတ္မွတ္ထားၾကေသာ အရည္
ျပသမိသည့္အတြက္

ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္

ေဝဖန္ခံေနရျခင္းမ်ား
၄င္းတို႔မွာ

ရန္လိုတတ္

သည္ (သို႔) ဆရာလုပ္ ဆံုးမတတ္သည္ (သို႔) အိမ္မွာမေနခ်င္
ဘဲ အျပင္၌သာ အခ်ိန္ျဖဳန္းလိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ေျပာဆို
ခံၾကရေလ့ရွိသည္။ အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းတို႔မွာ
ေမးခြန္းထုတ္ခံရ၊

ေဝဖန္အကဲျဖတ္ခံရကာ

ထိန္းေက်ာင္း

ကြပ္ကဲခံေနရသည္ဟု ခံစားၾကရေလသည္။ ခႏၶာကိုယ္အရြယ္
အစားသာမက
အမ်ားက

အသက္အရြယ္ႏွင့္

၄င္းတုိ႔အေပၚ

ထားရွိသည့္

အေတြ႔အၾကံဳတို႔မွာ

ဆံုးျဖတ္ျပဌာန္းေပးသည့္

အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ခြဲျခားေဖၚျပ
ခဲ့ၾကပါသည္။ အသက္အရြယ္ၾကီးသူအား ရိုေသေလးစားရမည္
ဟူသည့္

ထံုးတမ္းစဥ္လာရွိသည့္အတြက္

အထူးသျဖင့္

မိမိ

ထက္ အသက္အရြယ္ပိုၾကီးသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရ
သည္မွာ ပို၍ခက္ခဲသည္ဟု ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီး
တစ္ဦးမွ မွတ္ခ်က္ခ်ထားသည္။

“ယဥ္ေက်းမႈ

အစဥ္အလာေတြၾကာင့္

အသက္ၾကီးတဲ့

သူတို႔က သူတို႔သာ အသိဆုံး၊ အတတ္ဆံုးလို႔ ထင္ၾကၿပီး
အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သူတို႔ေလာက္မေတာ္ၾကဘူးလို႔ သတ္မွတ္
ခ်င္ၾကတယ္။ ဒါကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္မတို႔
အေနနဲ႔ ဂရုတစိုက္ရွိဖို႔လိုၿပီး ကုိယ္ေျပာတာကို နားေထာင္လာ
ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈတစ္ခုကို

အရင္ဆံုးတည္ေဆာက္

ဖို႔လိုပါမယ္။ အဲဒီေတာ့မွ သူတို႔လည္း လက္ခံလာပါလိမ့္မယ္။
အသက္အရြယ္က အရမ္းကို စကားေျပာပါတယ္”

6

မေဆာင္ေသာ

ငယ္ရြယ္သူမ်ား

ေျပာသည့္စကားကို

လက္သင့္ခံ

နားမေထာင္ခ်င္ၾကေပ။
အမ်ိဳးသမီး
မိန္းမ

လႊတေ
္ တာ္ကယ
ုိ စ
္ ားလွယတ
္ စ္ဥးီ ဆိလ
ု ်ွ င္

တစ္ေယာက္ျဖစ္လ်က္ႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးအလုပ္မ်ား

ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္အတြက္ဟူ၍

ဝင္

ထပ္ဆင့္ေဝဖန္ခံခဲ့ရ

“ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အသိႏိုးၾကားမႈက အရမ္းကို
နည္းပါးေနပါတယ္။ ကၽြန္မ အခုလုပ္ေနတာေတြက ဘာမွ
အဓိပၸါယ္မရွိဘူး၊

ႏိုင္ငံေရးမွာဝင္ပါေနလို႔

အိမ္ကမိသားစု

ထမင္းစားရမွာ မဟုတ္ဘူး စတဲ့အေျပာမ်ိဳးေတြကို လူေတြက
ကၽြန္မကိုလာလာေျပာၾကတယ္။ ကၽြန္မက အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး
ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ႏွစ္ခါျပန္ ေဝဖန္ခံရပါတယ္။ အခုတိုင္းျပည္
လည္း ေျပာင္းလဲေနပါၿပီ။ ကၽြန္မတို႔မိန္းမေတြအေပၚ ျမင္တဲ့
အျမင္ေတြလည္း ေျပာင္းလဲသင့္ပါၿပီ”
အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ဆုိလွ်င္

ဆန္႔က်င္ဘက္

ပံုစံ ႏွစ္ခုလံုးေရာေႏွာပါဝင္ေနသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရ
ေပသည္။

အခ်ိဳ႕လူမ်ားထံမွ

အားေပးေထာက္ခံမႈကိုရရွိေသာ္

လည္း အခ်ိဳ႕လူမ်ားထံမွ အႏူတ္သေဘာေဆာင္သည့္ သေဘာ
ထားမ်ားကိုသာ

ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။

အမ်ိဳးသမီး

အနည္းငယ္ကသာလွ်င္ မည္သို႔ေသာ အဆိုးျမင္သေဘာထား
မ်ိဳးမွ မၾကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ရပ္က်ိဳးရြာက်ိဳး
ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အား ရဲရင့္သည့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအျဖစ္ ရွဳျမင္ၾကၿပီး တေလးတစားႏွင့္ ဆက္ဆံ

အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရရင္ အရမ္းကိုခက္ခဲပါတယ္။

ဖို႔အတြက္

သည္

လူ

ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္

သေဘာထားမ်ားအား

အျပဳသေဘာ

ေလသည္။

အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရိုးရာအစဥ္အလာအရ မိန္းမ

ရွိေလသည္။

အမ်ိဳးသမီးၾကီးမ်ားတြင္လည္း

ၾသဇာမသက္ေရာက္

ႏိုင္တဲ့အျပင္ သူတို႔ရဲ့ လုပ္ကိုင္နိဳင္စြမ္းကိုလည္း မၾကာမၾကာ

အေသြးမ်ိဳးအား

သည့္ ရိုးရာေတြးေခၚမႈပံုစံအား လက္ခံထားၾကသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ
သေဘာထားမ်ားရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔

“ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္ျဖစ္ရတာနဲ႔
အေနနဲ႔

အသက္အရြယ္ႏွင့္ အသိဥာဏ္ စပ္ဆက္ေနသည္ဆုိ

ၾကသည္ဟု ဆုိေလသည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီး
တစ္ဦး၏

ေျဖၾကားခ်က္တြင္ပါရွိသည့္

အျပဳသေဘာေဆာင္

သည့္ မွတ္ခ်က္တစ္ခုအရဆိုလွ်င္ ယခုအခါ ျပည္သူလူထုႏွင့္
ဆုိင္သည့္ အလုပ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ယခင္ကထက္ ပိုမို
ပါဝင္လာၾကသည့္အတြက္ လူအမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ား
ေျပာင္းလဲလာဖြယ္ရာရွိသည္ဟု ဆုိေလသည္။

OD__________________________
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အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အဆိုးျမင္သည့္ သေဘာ

အေထာက္အပ့ံမ်ားျဖစ္သည္ဟု

ဆိုပါသည္။

သို႔ေသာ္

ထားမ်ားအေပၚ တု႔ံျပန္ရင္ဆုိင္ရာတြင္ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္စြမ္းရွိၾကၿပီး

ထိုအခ်က္မ်ားနည္းတူ အေရးၾကီးသည္မွာ ၄င္းတုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္

ထို အဆိုးျမင္သေဘာထားမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္ ေအာက္ပါ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့ၾကေပသည္ …….

မိတ္ေဆြမ်ား၊

•

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း

အမ်ိဳးသားမ်ားကဲ့သို႔ပင္

တူညီေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားရွိေၾကာင္း ေယဘုယ်
သုံးသပ္ေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း
စားေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း

ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္း
တစ္ဖက္လူအား ယံု

ၾကည္လာေအာင္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း
•

အဆိုးျမင္မွတ္ခ်က္စကားမ်ားအား

လစ္လ်ဴရွဴထား
မိမိ၏

လုပ္ႏုိင္စြမ္းအားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း
ယံုၾကည္မႈႏွင့္

အေပါင္းအသင္း

လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ား

(ေယာက်္ားေလး

လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ား အပါအဝင္)၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ အစိုးရ
စသည္တို႔ထံမွ ကူညီပံ့ပိုးမႈ အပါအဝင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးလိုသည့္
ပါတ္ဝန္းက်င္

အသိုက္အဝန္းမ်ိဳး

ရရွိႏိုင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။

ကူညီပံ့ပိုးမႈရွိသည့္ ပါတ္ဝန္းက်င္ အသိုက္အဝန္းတြင္ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားအတြက္

အခြင့္အလမ္းမ်ား၊

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏုိင္ေစဖို႔

အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာအခင္းအက်င္း အပါအဝင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္

ျခင္းႏွင့္ မိမိ၏စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္

•

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊

စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားပါ ပါဝင္ေပသည္။ အထူး
သျဖင့္ မိသားစုထံမွ အကူအညီရေရး (အိမ္ေထာင္ဖက္ဆီမွ
ယုံၾကည္နားလည္မႈ
တက္လွမ္းႏိုင္ရန္

ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား

တည္ေဆာက္

အပါအဝင္)သည္
လိုအပ္သည့္

ေခါင္းေဆာင္ေနရာသို႔

အရည္အခ်င္းမ်ားအတြက္

အဓိကက်သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္ဟု အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွ ထည့္
သြင္းေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ထားျခင္း

“ဒီလိုယုတၱိမတန္တဲ့စကားေတြကို

အေရးသိပ္လုပ္

“ဒါဟာ လူေတြနဲ႔ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ေတြအေပၚမွာ မူတည္ပါ

ေလ့မရွိပါဘူး။ လ်စ္လ်ဴပဲ ရွဳထားပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြက

တယ္။ ကၽြန္မတို႔မွာ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈနဲ႔ ရည္မွန္း

ကၽြန္မရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈကို တကယ္ပဲ

ခ်က္ပန္းတိုင္ေတြရွိဖို႔

ေလးစားသမႈျပဳၾကပါတယ္။

ေနရာအခင္းအက်င္းရယ္၊

ရွိလာၿပီဆိုရင္ေတာ့
လာေအာင္လုပ္ၿပီး

ကၽြန္မ

အဆိုးျမင္တဲ့ေဝဖန္ခ်က္ေတြ

အဲလိုေျပာတဲ့လူေတြကို
သူတို႔အျမင္ေတြ၊

ယံုၾကည္

သေဘာထားေတြကို

လိုပါတယ္။

အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔က

လူမႈေရးဆက္ဆံမႈေတြ

တည္

ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ လံုေလာက္တဲ့ အခ်ိန္ကာလရယ္၊ ရွင္းလင္း
ျပတ္သားတဲ့အျမင္၊

နည္းဗ်ဴဟာနဲ႔

ခ်ဥ္းကပ္နည္းေတြကို

ေျပာင္းလဲႏိုင္ေအာင္ ကၽြန္မၾကိဳးစားပါတယ္။ ကၽြန္မ အလုပ္နဲ႔ပဲ

ေပးႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ သင္တန္းပို႔ခ်မႈေတြက အကူအညီေပး

သက္ေသျပတယ္”

ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္”

“အစပိုင္းမွာေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြက ကၽြန္မကို အခြင့္အေရး

“ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔

မေပးခ်င္ၾကဘူး။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ကိုယ့္အစြမ္းကို လက္ေတြ႔

လိုပါတယ္။

အလုပ္နဲ႔ပဲ သက္ေသျပခဲ့တယ္။ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔

အစိုးရဆီက ပ့ံပိုးကူညီမႈကိုလဲ လုိအပ္သလို ေျပာဆုိခြင့္ရ

ရင္

လာဖို႔ ေနရာအခင္းအက်င္းရွိဖို႔ လိုပါတယ္”

ၿငိမ္ၿငိမ္ေလး

ထုိင္ေနရံုနဲ႔မရဘူးေလ။

ကိုယ္ေျပာတာ

မွန္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ရင္ ဒါကို ထုတ္ေျပာကိုေျပာရမွာပဲ”

“မိသားစုရဲ႕

စြမ္းရည္ျပည့္ဝသည့္ စံျပအမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး
ျဖစ္လာရန္အတြက္ မည္သည့္အကူအညီမ်ိဳး လိုအပ္သနည္းဟု
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက

ေယာက်ၤားသား

အေထာက္အပံ့နဲ႔

အေထာက္အပံ့

လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔

ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္ဆီက

နားလည္မႈရဖို႔ အင္မတန္ အေရးၾကီးပါတယ္။ မိသားစုဆီက

လိုအပ္သည့္ေထာက္ပံ့မႈမ်ား

ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္

ရပ္ရြာပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕

သင္တန္းမ်ား

ေငြေၾကးအင္အား၊ လူမႈေရးရာ ေထာက္ပံ့မႈအျပင္ စိတ္ပိုင္း
ဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈေတြရဖို႔ လိုပါတယ္”

တက္

ေရာက္ႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္
သည့္

စြမ္းရည္ျမွင့္အစီအစဥ္မ်ားမွာ

အဓိကလိုအပ္သည့္
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ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ

အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္

ေလ့က်င့္သင္

ၾကားေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္အား ထင္ရွားေပၚလြင္ေစျခင္း
(က်ား၊ မ ေရးရာ ကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ အဆိုးျမင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား

ေအာက္ပါက႑၃ ခုမွ

ေခါင္း

မွတ္ခ်က္မ်ားကို

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိဳင္ျခင္းႏွင့္

အမ်ိဳးသမီး

ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးမ်ားကို အဆင့္ခြဲျခားေပးရန္ ေတာင္း

တစ္ဦးအေနႏွင့္

မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္ေခါင္းေဆာင္မႈ

ပုံစံအေပၚ

ဆိုခဲ့ပါသည္။

ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိျခင္း အပါအဝင္) ဆိုသည့္ အရည္အေသြးမွာ
အနည္းငယ္သာ

၁။ မိမိကိုယ္ကို ဦးေဆာင္ျခင္း

သမီးမ်ားသည္

၂။ တစ္ျခားသူမ်ားအား ဦးေဆာင္ျခင္း
၃။ ရပ္ရြာ၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ အသင္းအဖြဲ႔ၾကီးမ်ားကို ဦးေဆာင္ျခင္း
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ႏွင့္ သင္တန္းလိုအပ္
ခ်က္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္ အေနအထား၊ ၄င္းတို႔၏
ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ယခင္က တက္ေရာက္
ခဲ့ဖူးသည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားအေပၚ မူတည္
ၿပီး သိသာထင္ရွားစြာ ကြဲျပားၾကသည္။

အေရးပါသည္ဟု
၄င္းတို႔တြင္

သတ္မွတ္ၾကၿပီး

ထိုအရည္အေသြးမ်ိဳး

အမ်ိဳး
အနည္း

ငယ္ နည္းပါးေနသည္ဟုလည္း ယူဆၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္
ထိုအရည္အေသြးမွာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

သင္ယူေလ့လာလိုမႈ

အျမင့္ဆံုး လိုအပ္ခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား
ၾကသည္။ က်ား၊ မ ေရးရာ ကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံသည့္
အဆိုးျမင္မွတ္ခ်က္မ်ားအား

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိူင္ျခင္းဆိုသည့္

အရည္အေသြးမွာ အနာဂတ္သင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ားတြင္ အလိုအပ္
ဆံုး ပို႔ခ်စရာ အရည္အေသြးအျဖစ္ တစ္ခုတည္း ထိပ္ဆံုးမွ
ရပ္တည္လ်က္ ရွိေနသည္ကို ယခုေလ့လာမႈတြင္ မေမ့မေလ်ာ့

၁။ မိမိကိုယ္ကို ဦးေဆာင္ျခင္း

ထည့္သြင္းေဖၚျပရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ အထက္တြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ

ေဖၚျပခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ

အခန္းက႑အတြက္ အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္သည့္ အဓိကအရည္

အခန္းက႑သို႔ တက္လွမ္းရာတြင္ အဆိုးျမင္ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားစြာ

အေသြးမ်ားသည္

သိျမင္နားလည္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း

ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရျခင္းကို ထင္ရွားေပၚလြင္ေစေပသည္။ အစိုးရမဟုတ္

ႏွင့္ ပတ္သက္လ်က္ ရွိေပသည္။ မိမိကိုယ္ကို သိျမင္နားလည္

ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းဆိုသည္မွာ မိမိ၏ကိုယ္ပို္င္အားသာခ်က္ႏွင့္ အား

တြင္

နည္းခ်က္မ်ားအား နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ရည္

အျပင္းျပဆံုးျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရေပသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား

ကိုယ္ပိုင္ကြ်မ္း

အတြက္ ေလ့လာသင္ၾကားရန္ ပင္မဦးစားေပးအျဖစ္ စြမ္းရည္မ်ား

ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရိွျခင္း

ျမွင့္တင္ေပးျခင္း ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေရြးခ်ယ္

က်င္မႈႏွင့္

မိမိကိုယ္ကုိ

ခ်မွတ္ႏို္င္ျခင္း၊

စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔အေပၚ

မိမိ၏

အဆိုပါအရည္အေသြးအား

ျဖည့္စြမ္းရန္

ဆႏၵသည္

စသည္တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔တြင္

သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါအရည္အခ်င္းမ်ား ရွိတန္သေလာက္ ခိုင္ခုိင္မာမာရွိၾက

ေဆာင္တစ္ေယာက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အျမင္ကို ထုတ္ေဖၚေျပာ

သည္ဟု

သင္ၾကား

ၾကားခဲ့စဥ္ကအတိုင္း ဗဟုသုတၾကြယ္ဝျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိၿပီး

ေလ့က်င့္ေပးရန္ ဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖၚျပျခင္းမရွိေပ။

ကၽြမ္းက်င္မႈ ျပည့္ဝျခင္း စသည္တို႔အေပၚတြင္ တည္မွီသည့္

အလားတူပင္

အေရးပါမႈႏွင့္

ယူဆၾကၿပီး

ထိုအရည္အေသြးမ်ားကို

ေမာင္းႏွင္စြမ္းအားႏွင့္

ရည္ရြယ္ခ်က္အား

ျပသျခင္း အရည္အေသြးကို အေရးၾကီးသည့္အခ်က္အေနျဖင့္
သတ္မွတ္ၾကေသာ္လည္း
အရည္အခ်င္းအျဖစ္
သင္ၾကားလိုသည့္

၄င္းတို႔တြင္

ျပည့္ျပည့္ဝဝရွိၿပီးသား

သတ္မွတ္ၾကသည့္အတြက္
လိုအပ္ခ်က္စာရင္းထဲတြင္

ဦးစားေပး

စြမ္းရည္ျပည့္ဝသည့္

အဟပ္ညီသည့္

အမ်ိဳးသမီးေခါင္း

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ိဳးကို

ဆိုလုိ

ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
အိမ္မႈကိစၥတာဝန္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ တာ
ဝန္ဝတၱရားမ်ားအၾကား

ခ်ိန္ညွိလုပ္ကိုင္ရျခင္းကိုမူ

အေရးပါမႈ

ထည့္သြင္း

အနည္းဆံုး အရည္အေသြးအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ထားျခင္းမရွိေပ။ ဤအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္

အေနႏွင့္ အိမ္မႈကိစၥမ်ားစြာကို တာဝန္ယူထားရသည့္ ၾကားမွ

ရွင္းျပခ်က္မွာ အဆိုပါအရည္အေသြးအားလံုးသည္ လက္ရွိပံ့ပိုး

ဤသို႔႐ႈျမင္ၾကသည္မွာ အ့ံၾသဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။11 ပုဂၢလိက

ေပးေနသည့္

အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့လာထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာ

သင္တန္းအစီအစဥ္

ပါရွိၿပီးေသာေၾကာင္ ့ျဖစ္ႏိူင္ပါသည္။

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္

သုေတသနတစ္ခုမွ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီ

______________________________________________________________________________________________________________________________
11
Oxfam, CARE, Tro’caire, ActionAid, 2013, Women and Leadership. Yangon.
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အစဥ္မ်ားကဲ့သို႔ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္မ်ား နည္းပါးေနၿပီး

သည္

မိရိုးဖလာ က်ား၊ မ ေရးရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အားေကာင္းေနဆဲ

ျမွင့္တင္လုိစိတ္ ျပင္းထန္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ႏိုင္ငံေရး

အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳထားပါသည္။

ပါတီမ်ားမွ

ယင္းအၾကံျပဳခ်က္မွာ အိမ္မႈကိစၥမ်ားႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး အလုပ္

စြမ္းရည္အား ခိုင္ခံ့အားေကာင္းေအာင္ ပိုမိုျမွင့္တင္လိုၾကသည္ကို

အကိုင္ၾကား

“ႏွစ္ဆတိုး

ေတြ႔ရသည္။

ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး လကၡဏာ”သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေခါင္းေဆာင္

စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊

မႈစြမ္းရည္ ျမင့္မားတိုးတက္လာေရးတြင္ ၾကီးမားေသာ အဟန္႔

အုပ္စုမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုသည့္ အရည္အေသြး နယ္ပယ္

အတားျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။12 ယခုေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္စစ္

မ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ ပိုမို ေလ့လာသင္ယူလိုေသာ

တမ္းအရဆိုလွ်င္

နယ္ပယ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ အဆိုပါ ေခါင္း

ဟန္ခ်က္ညီေအာင္

ေကာင္းမြန္စြာ

ခ်ိန္ညွိရသည့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား

ဟန္ခ်က္ညီခန္႔ခြဲႏိုင္သည့္

အရည္အေသြးရွိ

သည္ဟု မခံစားၾကရသလို ထိုအရည္အေသြးအား ျဖည့္ဆည္း
ရန္လည္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိၾကေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ရေပ
သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းတို႔၏
မိသားစုအေရး အိမ္တြင္းေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ သင္တန္းမ်ားက အေထာက္
အကူ ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ယူဆၾကျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။
အဆိုပါသင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ားမွာ ေခတ္ႏွင့္အညီ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္
လိုေနျခင္းလဲ

ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

အနာဂတ္တြင္

ျပဳလုပ္မည့္

သင္တန္းပို႔ခ်မႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အထက္ပါအရည္အေသြးအား
ဦးစားေပးအဆင့္မွ

ခ်န္လွပ္ထားျခင္းမျပဳမီ

ဤအခ်က္အား

ယခုထက္ ပိုမိုေလ့လာ ၾကည့္သင့္ေပသည္။

၂။ တစ္ျခားသူမ်ားအား ဦးေဆာင္ျခင္း
ထိေရာက္စြာ

ေျပာဆုိဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္

မတူညီမႈ

ဤအရည္အေသြးဘက္တြင္

ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္မူ

ေျပာဆုိဆက္ဆံေရး

အားလံုးျခံဳငံုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္

ပဋိပကၡမ်ားကို

စြမ္းေဆာင္ရည္ထိေရာက္ေသာ

အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္

စဥ္မ်ားမွာ လက္ရွိရွိေနသည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္သင္တန္း
အမ်ားစုတြင္ မပါရွေ
ိ သးသည့္ နယ္ပယ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပသည္။
၃။ ရပ္ရြာ၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ အသင္းအဖြဲ႕ၾကီးမ်ားကို ဦးေဆာင္ျခင္း
အျမင္ႏွင့္
ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္
အေသြး

၂

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း

မ်ိဳးကို

ျပႆနာ

စသည့္အရည္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္

အေရးပါေသာ

အရည္အေသြးနယ္ပယ္ မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကျပီး ၄င္းတို႔တြင္
ေကာင္းမြန္စြာရွိၿပီးေသာ
ၾကသည္။

သို႔ေသာ္

အရည္အေသြးမ်ားဟုလည္း
၄င္းတို႔

ဆက္လက္ျမွင့္တင္

ေဖၚျပ
ေလ့လာ

လိုသည့္ အရည္အေသြးမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ၾကေပသည္။ ျပႆနာ
ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း

အေရးပါမႈသည္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

အရည္အေသြး၏
မွန္မွန္ကန္ကန္ခ်မွတ္

ႏုိင္သည့္

စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ

ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္၏

အျမင္ႏွင့္

တစ္သားတည္းဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ ၄င္းတို႔တြင္

မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားမႈမ်ားအေပၚ တန္ဖိုးထားတတ္ျခင္းသည္ အဓိက

ျပည့္ျပည့္ဝဝရွိၿပီးသားဟု

အေရးအၾကီးဆံုး အရည္အေသြးမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

အရည္အေသြးမ်ားအား ဆက္လက္ေလ့လာလိုစိတ္ ျမင့္မားေန

အေနႏွင့္ ၄င္းတို႔တြင္ အထက္ပါအရည္အေသြးမ်ား ပိုင္ဆုိင္မႈ

ရျခင္းမွာ

ျမင့္မား သည္ဟု သတ္မွတ္ေဖၚျပၾကၿပီး ၄င္းတို႔ ျမွင့္တင္ျဖည့္ဆည္း

အဆိုပါအရည္အေသြး နယ္ပယ္မ်ားအား ထည့္သြင္းထားျခင္း

လိုသည့္

မရွိေသးသည့္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

အဓိကအရည္အေသြးမ်ားထဲတြင္

ျခင္းမျပဳၾကေပ။

ပါဝင္ထည့္သြင္း

အဆုိပါေခါင္းစဥ္မ်ားသည္

လက္ရွိေခါင္း

ေဆာင္မႈအရည္ေသြးဆုိင္ရာ စီမံခ်က္မ်ား အားလံုးနီးပါးတြင္ ျခံဳ
ငံုပါဝင္ထားၿပီးသားပင္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းသေဘာသ
ဘာဝႏွင့္

ကိုက္ညီစြာပင္

လုပ္ကိုင္ေနသည့္

ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

ျမွင့္တင္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဆိုသည့္
ျခားေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ

တစ္ျခားသူမ်ားအား

အရည္အေသြးအား

အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ပိုၿပီး

အ

ဦးစားေပး

အေရးၾကီး အရည္အေသြးအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ ၄င္းတို႔

သံုးသပ္ထားသည့္

လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ

အထက္ပါ

သင္တန္းမ်ားတြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ဆိုင္ရာေလ့က်င့္
သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ား
အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ
ေလ့လာသံုးသပ္ထားသည့္

အစီအစဥ္အားလံုးတြင္

အမ်ိဳး သမီးအခြင့္အေရး၊ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္

သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား

ပါဝင္ၾကသည္။

______________________________________________________________________________________________________________________________
12
McKinsey and Company, 2012, Women Matter: An Asian Perspective - Harnessing Women Talent to Raise Corporate Performance; See also: Tuminez, Astrid,
2012,Rising to the Top? A Report on Women’s Leadership in Asia, Asia Society.
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အခ်ိဳ႕အစီအစဥ္မ်ားတြင္

လူမႈေရးသေဘာအရ

က်ား၊

မ

ေရးရာ တည္ေဆာက္ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခခံ
မိတ္ဆက္ပို႔ခ်မႈႏွင့္
သမီးမ်ား

အစျပဳၾကသည္။

ဤအခ်က္အား

ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာကို

အမ်ိဳး

တက္လွမ္းရာတြင္

ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား
ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ
အမ်ားစုတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ

သင္တန္းပို႔ခ်မႈ

အစီအစဥ္

အေျခခံ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္

အတြင္းရွိ က႑၃ခုေအာက္မွ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အရည္

စိန္ေခၚ

အေသြးတစ္ခ်ိဳ႕အား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အတုိင္းအတာပံုစံမ်ားျဖင့္

မ်ားစြာေသာ

ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ထားေပသည္။ သင္တန္းအစီအစဥ္ အားလံုး

သင္တန္းအစီအစဥ္တို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္ အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊

နီးပါးတြင္ လူထုေရွ႕တြင္ စကားေျပာဆိုျခင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္

အမ်ားျပည္သူ လူမႈဘဝတို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တန္းတူညီတူ

မႈအား အထူးအာရံုစိုက္ထားသည့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံေရး ကၽြမ္း

ပါဝင္ခြင့္ရရန္

က်င္မႈအတြက္

အတားအဆီးျပဳေနသည့္

လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ားအား

ေမးခြန္းထုတ္ရန္အတြက္

အသံုးျပဳၾကသည္။

အေရးၾကီးပံုစသည့္

အေျခခံအေၾကာင္းအရာအျဖစ္
စံုျဖင့္

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး

နည္းမ်ိဳး

သေဘာတူစာခ်ဳပ္

ၾကသည္။

ေလ့က်င့္သင္ၾကားသည့္

အထက္တြင္

အေသြးမ်ားထဲတြင္

ပံ့ပိုးမွ်ေဝေပးၾကသည္။

ထိပ္ဆံုးဦးစားေပး

အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္

ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း

အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္တန္းပို႔ခ်ေပးလ်က္ ရွိေပသည္။

ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း

အမ်ိဳးသမီး

မ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းတို႔အနာဂတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လိုသည့္ အရည္

(CEDAW)ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအား
အထက္တြင္

အစီအစဥ္မ်ားပါရွိ

ေျပာဆုိဆက္ဆံေရး
ေနရာမ်ားတြင္

အရည္အေသြးကို

ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ေလ့

မရွိေပ။ ဤသည္မွာ ၄င္းတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ ၿပီးသည့္ သင္တန္း
မ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ေျပာဆုိ

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အရည္အေသြးသည္ ယခင္က သင္တန္း

ျပဳလုပ္ ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက အေရးပါသည္ဟု သတ္မွတ္

တၾကိမ္မွတက္ေရာက္ခဲ့ဖူးျခင္း မရွိသူမ်ားအတြက္လည္း အေရး

ထားၾကသည့္ အရည္အေသြးမ်ားထဲတြင္ လူမႈေရးစံႏႈန္း သတ္

ၾကီးေပလိမ့္မည္။

အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

မွတ္ခ်က္မ်ားအား

စိန္ေခၚျခင္းဆိုသည့္

အရည္အေသြးကို

သင္တန္းပို႔ခ်မႈ

အစီအစဥ္အမ်ားစုတြင္

မိမိကိုယ္ကို

ထိပ္တန္းအေရးပါသည့္ အဆင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။

သိျမင္ နားလည္ႏင
ုိ စ
္ မ
ြ ္း၊ မိမက
ိ ယ
ို က
္ ယ
ို ၾံု ကည္မတ
ႈ ည္ေဆာက္ ျခင္း၊

၄င္းတို႔တက္ေရာက္ၿပီးသည့္

ထင္ဟပ္ေပၚ

ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္

လြင္ေစျခင္းအားျဖင့္ ၄င္းတို႔တြင္ အဆိုပါ အရည္အေသြးျမင့္ျမင့္

အရည္ေသြးမ်ားကိုလည္း ျခံဳငံုထည့္သြင္းထားေပသည္။ ေျပာဆို

မားမား ရွိထားၿပီးျဖစ္သည္ဟုလည္း သတ္မွတ္ယူဆ ၾကေပ

ဆက္ဆံျခင္း အရည္အေသြးကိုမူ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳး

သည္။

သမီးမ်ားသည္ အေရးပါသည့္ အရည္အေသြးတစ္ခုအျဖစ္ သတ္

ယခင္တက္ခဲ့ရသည့္

သင္တန္းမ်ားအား

သင္တန္းမ်ားက

၄င္းတို႔အား

မ်က္စိပြင့္နားပြင့္ေစ၍ က်ား၊ မ အေျချပဳ လူမႈေရး စံႏႈန္းမ်ား

မွတ္ထားၾကေသာ္လည္း ၄င္းတို႔သည္

ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ မတူညီမႈမ်ား၊ မမွ်တမႈမ်ားကို

ျမင္လာေစ

တြင္ ျမင့္မားသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိၿပီးျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ၾက

သည္ဟု မ်ားစြာေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေပသည္။

သည့္အတြက္ ၄င္းတို႔ျမွင့္တင္ေလ့လာလိုသည့္ အရည္အေသြး

၄င္းတို႔ရရွိခဲ့သည့္

ဗဟုသုတမ်ားက ၄င္းတို႔ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္

နယ္ပယ္တြင္ ထိပ္ဆံုးမွ ထည့္သြင္းထားၾကျခင္း မရွိသည္ကို

အဆိုးျမင္သေဘာထားမ်ားအား ျပန္လည္တံု႔ျပန္ရာတြင္ လိုအပ္

ေတြ႔ရေပသည္။ မိတ္ဆက္အစပ်ိဳး သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္

သည့္ နည္းပညာျဖည့္ဆည္းေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆို

အဆုိပါ အရည္အေသြးနယ္ပယ္ကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးရန္

ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ အဆုိပါ အရည္အေသြး

လုိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခခံသင္တန္း အေတြ႔အၾကံဳရွိၿပီးသား

မ်ားအား ယခုထက္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျဖည့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ပံ့ပိုးမည့္ တိုးခ်ဲ႕သင္ၾကားမႈ

တင္းလိုစိတ္ ထက္သန္ျပင္းျပလ်က္ ရွိေနသည္ဟု ဆိုေလသည္။

မ်ားတြင္မူ တစ္ျခားနယ္ပယ္မွ အရည္အေသြးမ်ားကို ထည့္သြင္း

ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားအေနႏွင့္ ယခု

ထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

နယ္ပယ္တြင္ ပိုမိုလက္ေတြ႔က်သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအား ေထာက္ပ့ံ
ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဤအခ်က္အား ေဖၚထုတ္ျပသႏိုင္ေပသည္။

အဆိုပါအရည္အေသြး

ေလ့လာသုံးသပ္ခဲ့သည့္ သင္တန္းပို႔ခ်မႈ အစီအစဥ္ေတာ္
ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အဖြအ
႔ဲ စည္း၊ အသင္းအဖြ႕ဲ ၊ ရပ္ရြာအားဦးေဆာင္
ျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေခါင္းစဥ္အနည္းငယ္ကိုသာ
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ထည့္သြင္းထားေပသည္။ ရက္ရွည္သင္တန္းမ်ားတြင္သာ ေျပာ

အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုအေနႏွင့္ သင္ၾကားေလ့လာရန္ အ

ဆိုညိႇႏႈိင္းျခင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္

ခြင့္အလမ္း အနည္းငယ္သာ ရွိၾကၿပီး အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာ

ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း၊

စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊

မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ႏိုင္ခြင့္လည္း နည္းပါးသည့္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္

အရည္အေသြး

မႈေနရာသ႔ို တက္လွမ္းလိုသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ

အေျပာင္းအလဲအား

က်ိဳးေၾကာင္းစပ္ဆက္ေတြးေခၚျခင္း

စသည့္

မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဆင့္ျမင့္ပို႔ခ်မႈမ်ား ပါရွိေပသည္။
ေခါင္းေဆာင္မႈ
မပါရွိေသာ္လည္း

အခ်ိဳ႕ေသာ

ထည့္သြင္းထားသည့္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္

အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္တြင္
သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္

ေခါင္းစဥ္တစ္ခုမွာ

တာဝန္ခံမႈဆိုသည့္

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္
စြမ္းရည္ျပည့္ဝသည့္

ပညာရပ္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားမွာ မရွိမျဖစ္အေရးပါသည့္ သင္
တန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးဆိုင္ရာ အခ်က္

ေကာင္းမြန္ေသာ

အလက္မ်ားအျပင္ အထက္ပါပညာရပ္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္

ေခါင္းစဥ္ပင္ျဖစ္သည္။

လည္း ယခုထက္ ပိုမိုေလ့လာသင္ယူလုိၾကေၾကာင္းကို ေဖာ္

အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္
အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္၏

ပံုရိပ္အား ေဖၚျပရာတြင္ ကိုယ္က်င့္တရား၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ တာဝန္
ခံႏိုင္မႈစသည္တို႔၏ အေရးၾကီးပုံကို အထူးျပဳ ေျပာဆိုခဲ့ေပသည္။
ပညာရပ္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ား

ထုတ္ျပသခဲ့ၾကေပသည္။
စြမ္းရည္ ပ်ိဳးေထာင္ေရးနည္းနာမ်ား
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ စြမ္းရည္
ပ်ိဳးေထာင္ေရးနည္းနာ
သည္။

သင္တန္းအစီအစဥ္ေတာ္ေတာ္မ်ားတြင္

ပါဝင္တက္

အစီအစဥ္အားလံုးတြင္

အသံုးျပဳၾက

အခ်ိန္ႏွင့္ပံုစံမတူညီသည့္

သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ထည့္သြင္းထား

ေရာက္သူ၏ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အေပၚမူတည္ၿပီး

ၾကသည္။

၄င္းတို႔အတြက္

သူမ်ားအေနႏွင့္

ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ပို႔ခ်မႈအစီအစဥ္မ်ားကို ထည့္

အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြကို

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္

ပါဝင္တက္ေရာက္

ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္မည့္

သြင္း ထား ၾကေလသည္။ ဥပမာ - ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ရွင္းလင္းတင္ဆက္မႈမ်ား၊

မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္သင္တန္း

ဖိတ္ၾကားထားေသာ

ပို႔ခ်မႈတစ္ခုတြင္ ၄င္းတုိ႔အတြက္ ေရရွည္ခံသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊

လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္မႈမ်ား (ဥပမာ - ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳျခင္း)

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အသက္ေမြး

စသည္တို႔

ဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္ႏွင့္

ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။

အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း

စသည့္

ဂိမ္းမ်ား၊

အစီအစဥ္မ်ား၊

ေဟာေျပာသူမ်ား၊

ပါဝင္သည့္

စာသင္ခန္းပုံစံ

စကားရည္လုပြဲမ်ား၊
ဗီဒီယိုဇာတ္ကားမ်ား၊
ေဆြးေႏြးပြဲအခ်ိန္မ်ား

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုဆုိလွ်င္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးသည္။ ႏိုင္ငံေရး

အတြက္ ျပဳလုပ္သည့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား

ပါတီမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္မူ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္

အားလံုးအတြက္ ျပဳလုပ္သည့္သင္တန္းမ်ားမွာထက္ အေတြ႔အ

လူ႔အခြင့္အေရး၊

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားျခင္း

ၾကံဳ၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျပန္လည္မွ်ေဝသည့္ အစီအစဥ္ကို ပိုမို

ထည့္သြင္းပို႔ခ်ၾကေပသည္။

ထည့္သြင္းေလ့ရွိေၾကာင္း သိရေပသည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္း

အေျခခံအဂၤလိပ္စာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ား

အေနနွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား

ကိုလည္း အခ်ိဳ႕ကထည့္သြင္းသင္ၾကားေလ့ရွိသည္။ လူထုကိုယ္

ထက္ အေတြ႔အၾကံဳအျဖစ္အပ်က္မ်ား ျပန္လည္ေဖာက္သည္ခ်

စားျပဳ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈကို စိတ္ဝင္စားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ေျပာဆုိရသည့္

လိုအပ္သည့္ သင္တန္းပို႔ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔

တတ္ၾကေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္ဟုဆိုေပသည္။ (တစ္ဦးႏွင့္ တစ္

ေသာ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ စိတ္ဝင္စားသည့္ အမ်ိဳးသမီး

ဦး သင္ယူေလ့လာပံုခ်င္း ကြဲျပားႏုိင္သည္ကို ေထာက္ရွဳပါက အ

မ်ား လိုအပ္သည့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား မတူကြဲျပား သည္ကို

ဆိုပါသင္ယူေရးနည္းလမ္းမွာ အမ်ိဳးသမီးအားလံုးအတြက္ ထိ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္

ေရာက္မည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ေသခ်ာခ်င္မွ ေသခ်ာေပမည္။)

စသည့္

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးစနစ္၊

အေၾကာင္းအရာတို႔ကို

အစည္းမ်ားသည္

သတိထားမိပါသည္။

သင္ၾကားေလ့က်င့္ေရး

အခ်ိဳ႕အဖြဲ႕

ပိုမိုလိုအပ္သည္ဟု

အစီအစဥ္တြင္

ပိုမုိတက္ၾကြစြာ

အခ်ိဳ႕သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္

ေဆြးေႏြး

ေက်ာင္းသင္တန္း

ေရႊ႕ေျပာင္း

ပံုစံ သင္တန္းခ်ိန္မ်ားတြင္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါသည့္

အေလးေပးထားၾကသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ဝင္

သင္ၾကားေရးနည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ - သုေတသနျပဳလုပ္ေစျခင္း၊

စားမႈမတူေသာ

သင္တန္းကာလတြင္

ေဖၚျပသည့္

အုပ္စုတစ္စုတည္းအေပၚတြင္သာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္

ေနာက္ဆက္တြဲသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ခဲ့ၾကသည္။

မတူထူးျခားသည့္

ဆုိင္ရာ ဆုိင္ရာ

ေလ့လာရသည့္အေပၚ

သီးသန္႔အလုပ္စီမံခ်က္မ်ားအား

မူတည္ၿပီး
အေကာင္
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သင္တန္းပို႔ခ်သူမ်ား

ဦးတည္ခ်က္ထားၾကသည္။

အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစုအေနႏွင့္ အမ်ိဳမ်ိဳးေသာ ေခါင္းစဥ္

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကဆိုလွ်င္ ၄င္း၏ သင္တန္းပို႔ခ်မႈအစီအစဥ္ကို

မ်ားျဖင့္ သင္တန္းပို႔ခ်မႈအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းျပင္ပမွ ကြ်မ္းက်င္

အပိုင္း ၂ ပိုင္း ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားေလသည္။ ပထမပိုင္းရက္ ၂၀

ပညာရွင္မ်ားအေပၚတြင္ မွီခိုအားထားၾကသည္။ သင္တန္းအစီ

ကာလတြင္ သီအိုရီသေဘာဆန္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား

အစဥ္မ်ားတြင္

အဓိကထားပို႔ခ်ၿပီးေနာက္ သင္တန္းသူ/သားမ်ားအား မိမိရပ္ရြာ

ရွိၿပီးသားပင္

ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျပန္ၿပီး လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္

တြက္ အရပ္ဘက္လူ႔မႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမွ အစိုးရ

ခိုင္းေလသည္။ ဒုတိယပုိင္း ၁၅ ရက္ကာလတြင္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္

မဟုတ္သည့္

အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအား ျပန္လည္ေဝမွ်ေရး အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား

ေနာက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကမူ ၄င္းတို႔၏ သင္တန္းပို႔ခ်မႈ အစီ

လွယ္မ်ား တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအား ေခၚယူပို႔ခ်

အစဥ္အား ၈ လအထိ တိုးခ်ဲ႕ထားၿပီး (ရန္ကုန္မွ အမ်ိဳးသမီး

ေစၾကသည္။ အဆိုပါ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္အမ်ားစုသည္ ေမ့စြမ္း

သင္တန္းသူမ်ားအတြက္သာ)

ရည္အဖြဲ႔ (WCDI) မွသင္တန္းသူေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ကိုပါ

ထည့္သြင္းအသံုးျပဳရန္

လက္ေတြ႔သင္ခန္းစာမ်ားကို

၄င္းတို႔ႏွင့္

သက္ဆုိင္ရာဆရာ

ျဖစ္ေသာ္လည္း

သီးသန္႔

အဓိကသင္တန္းခ်ိန္အမ်ားစုအ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံ

အသံုးျပဳရသည့္

သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ခန္႔ထားသည့္ သင္တန္း

အစီအစဥ္မ်ားအား အထူးဦးစားေပးပို႔ခ်ေပးေလသည္ (ဥပမာ

ပို႔ခ်သူအခ်ိဳ႕မွာ စြမ္းရည္ေရွ႕ေဆာင္ (CBI) ကဲ့သို႔ စြမ္းရည္

-

တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားျဖစ္

လက္ေတြ႔ဘဝထဲတြင္
စိတ္ဝင္စားသည့္

ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

ပိုမိုသိရွိလာေအာင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳၿပီး ရွာေဖြေစျခင္း)။ စြ

ၾကသည္။

မ္းရည္ပ်ိဳးေထာင္မႈပံုစံမ်ားထဲမွ တီထြင္ဖန္တီးမႈပါသည့္ အျခား

ရွိသည့္ Community Development and Civic Education

နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ

Programme ကဲ့သုိ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပို႔ခ်သည့္ ေဒသတြင္း

စာဖတ္အသင္းမ်ား

တည္ေထာင္ေပးၿပီး

အခ်ိဳ႕သင္တန္းပို႔ခ်သူမ်ားသည္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ေခါင္းစဥ္အား ေရြး

သင္တန္းမ်ားအား

ခ်ယ္ဖတ္ရွဳၿပီး

ႏိုင္ငံတကာမွ

မိမိထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအား

က်န္သည့္သူမ်ားႏွင့္

အစိုးရမဟုတ္ေသာ

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားအား

မွ်ေဝေဆြးေႏြးေစသည့္ အစီအစဥ္ပင္ျဖစ္သည္။
ပံုမွန္အတန္းခိ်န္ သင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ား ၿပီးသည့္ေနာက္
ေနာက္ထပ္ဆက္လက္ၿပီး

တက္ေရာက္ထားၾကသူမ်ား

ၾကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ျခင္း၊

နည္းျပ

ခ်င္းမိုင္တြင္

ျဖစ္ေပသည္။

အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္

ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္

ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည့္သူမ်ားအား ျပန္လည္
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္

၄င္းတို႔၏ပင္မရံုးခ်ဳပ္မွ

သင္တန္း

ေပးျခင္း စသည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အေထာက္အပံ့မ်ား ဆက္လက္

ပို႔ခ်သူမ်ားကုိပင္ အသံုးျပဳၾကသည္။ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကဆိုလွ်င္

ပံ့ပိုးေနဖို႔ အေရးၾကီးေၾကာင္းကိုလည္း အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးနီးပါးမွ

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသစ္

ေျပာဆုိခဲ့ၾကေပသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သင္တန္းတက္ေရာက္

တစ္ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရေပသည္။

သူမ်ားမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔ ျပန္႔ႏွံ႔တည္ရွိေနမွာျဖစ္သည့္ အတြက္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးအေနႏွင့္

အဆုိပါ

ဆက္လက္ပံ့ပိုးမႈ

မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ေသခ်ာမည္မဟုတ္ေပ။ တစ္စံုတစ္
ခုေသာ သီးသန္႔နယ္ေျမေဒသအတြင္းမွာသာ အေျခခ်လုပ္ကိုင္
ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးျဖစ္မွသာ အထက္ပါ ေထာက္ပံ့မႈမ်ိဳး
အား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔ ပို၍ျဖစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကဆိုလွ်င္ ၄င္းတို႔၏ သင္တန္းသူ ေဟာင္းမ်ား
အား

ၾကီးၾကပ္ပံ့ပိုးသူမ်ား

ပိုးရမည္

ျဖစ္လာၿပီး

ေရွ႕တြင္ဆက္လက္ပံ့

သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ၾကီးၾကပ္လာႏိုင္ၾကေစ

ရန္ သင္တန္းမ်ား ျပန္လည္ပို႔ခ်လ်က္ရွိေပသည္။
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ပံ့ပိုးကူညီရန္
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အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္

ေခါင္းေဆာင္မႈ

သင္တန္းစီမံခ်က္မ်ားအား

တိုးခ်ဲ႕

အားေပးျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္

အစိုးရမွ

ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို
လတ္တေလာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

ထုတ္ျပန္ထားသည့္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

အမ်ိဳးသားအဆင့္

မဟာ

ဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂၀၁၃ - ၂၀၂၂၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ကဲ့သုိ႔
ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ မူဝါဒေရးရာ ေထာက္ကူျပဳ ပတ္ဝန္း
က်င္၊ လက္ရွိစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
စသည္တို႔တြင္

ရင္းႏွီးမတည္မႈမ်ားအား

ဆက္လက္

ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။
လက္ရွိလူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရး

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္

တိုင္းျပည္၏

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး

ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရွိေရးအား ပ့ံပိုးႏိုင္ရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားအား ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေစရန္
ၾကီးမားသည့္

အခြင့္အလမ္းမ်ား

ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိေပသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ေခါင္းေဆာင္မႈအဆင့္တိုင္းတြင္

ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ကို

အာမခံေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂၀၁၃ - ၂၀၂၂
ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ စီမံခ်က္မ်ားအေပၚ
စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာေစမည္ ျဖစ္သည္။

၂။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ သင္တန္း
မ်ား၏ လိုအပ္ေနမႈမွာ ျမင့္မားဆဲပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီး
ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြးအား ျမွင့္တင္အားေပးရန္ႏွင့္
က႑အသီးသီး၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္
အား

ျမွင့္တင္ေပးရန္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား

တိုက္တြန္း

အားေပးသင့္ ေပသည္။
အဖြဲ႔အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအေနႏွင့္

အမ်ိဳးသမီး

ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားကို အခ်ိန္ေတာ္
ေတာ္ၾကာကတည္းကပင္
ရြက္ေနသည္ဆိုေသာ္လည္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္မူ

ဤနယ္

ပယ္သည္ အေတာ္အတန္ အသစ္ျဖစ္ေနေသးသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနယ္ ပယ္တစ္ခု ျဖစ္ေနေသးသည္ပင္။ ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ အေျခခိုင္
ခိုင္တည္ရွိေနၿပီးသားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မႈ အစဥ္အလာ၊ က်ား၊ မ ေရးရာ အခန္းက႑ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈေရးရာစံႏႈန္းမ်ား၊
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပညာေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏိုင္မႈတြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အဟန္႔အတားမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္
တည္ေဆာက္ရာတြင္ ကူညီရန္၊

၄င္းတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္အေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈတိုးျမွင့္ေပးရန္၊ ၄င္းတို႔အား ေနာက္က်

က်န္ရစ္ေန ေစသည့္ အစဥ္အလာသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ စံႏန
ႈ ္းမ်ားကို ျပန္လန
ွ ္ေမးခြန္းထုတရ
္ င္ဆင
ို ရ
္ ာတြင္ ပံပ
့ ိုးကူညရ
ီ န္၊ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္
အခ်င္းခ်င္း ခိုင္မာသည့္ကြန္ရက္မ်ား တိုးျမွင့္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီရန္၊ က႑အသီးသီးတြင္ တိုးတက္မႈရွိလာ ေစရန္အတြက္
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ

ဗဟုသုတ၊

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္

ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ရန္

သင္ၾကားေလ့က်င့္ေရး

အစီအစဥ္မ်ားစြာ

ထပ္မံလိုအပ္လ်က္ရွိေနေပသည္။
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၃။

လက္ရွိပံ့ပိုးေနသည့္

ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္

သင္

တန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိၿပီး လက္ရွိ
အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အလားအလာရွိေသာ အမ်ိဳး
သမီးေခါင္းေဆာင္ေလာင္းမ်ား၏
ထားေပသည္။

ေက်နပ္မႈကိုလည္း

လက္ရွိျပဳလုပ္ေနသည့္

ရရွိ

အစီအစဥ္မ်ား၏

ေအာင္ျမင္မႈအေပၚတြင္ ခ်ိန္ဆၿပီး စီမံခ်က္အသစ္မ်ားအား
ေဖာ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထဲမွ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ သင္တန္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ယခင္က တက္
ေရာက္ခဲ့ဖူးသူတို႔သည္

အဆိုပါသင္တန္းမ်ားအား

အက်ိဳးရွိသည့္

သင္တန္းမ်ားအျဖစ္

ထင္ျမင္ခ်က္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါ

သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား တန္ဖိုးရွိသည္ဟု ယူဆရာ၌ နယ္ပယ္ ၃ ခုမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ မတူညီေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိယ္စီ
ရွိေနၾကပါသည္။ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အဆိုပါသင္တန္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ကို
ဗဟုသုတတိုးပြားေစသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အဆိုပါသင္တန္းမ်ားသည္
၄င္းတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြးကို ပိုမုိတိုးတက္လာေစသည္ဟုဆိုသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္မူ အဆိုပါ
သင္တန္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ ဥပေဒေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိရွိ နားလည္လာေစသည္ဟု
ဆိုေလသည္။

၄။ အမ်ိဳးသမီး

ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္

သင္တန္းအစီ

အစဥ္မ်ားအေနႏွင့္ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ စပ္ဆက္သည့္
ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ပံုစံအား ဆက္လက္ျမွင့္တင္ အားေပး
သင့္ေပသည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံတြင္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္း
ေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္

လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာအား

မွ်ေဝၿပီး

ပိုမိုအားေကာင္းသည့္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး
အပါအဝင္ အဓိကအရင္းခံက်သည့္ လူမႈေရးရာ
အလဲမ်ားအား

အေျပာင္း

အရွိန္ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ တျခားသူမ်ား အေပၚ

ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ားပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္ လုပ္
ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။
ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့သည့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္အမ်ားစုတြင္ အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေခါင္း
ေဆာင္မႈပံုစံ၏ အဓိကက်သည့္ က႑မ်ားအား အားေပးျမွင့္တင္ထားသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ အဆိုပါ ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံသည္
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္အဟုန္မ်ားႏွင့္လည္း ေကာင္းစြာကိုက္ညီမႈရွိၿပီး
အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား သတ္မွတ္သည့္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝသည့္ အမ်ိဳးသမီးစံျပေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ႏွင့္လည္း ေကာင္းစြာ
ကိုက္ညီမႈရွိေပသည္။
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၅။

ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အေျပာင္းအလဲအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏိုင္သည့္အတြက္

အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ မတူညီေသာ လိုအပ္ခ်က္အသီးသီးႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ မတူညီေသာ အလႊာအသီးသီးအတြက္
ဦးတည္ေဖာ္ေဆာင္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ သင္တန္းလံုးဝမတက္ဖူးသူ၊ ယခင္က သင္တန္း
တက္ဖူးသည့္ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားႏိူင္ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ သင္တန္းမ်ားအား
ေဖၚေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ဦးတည္ရည္ရြယ္ရာ အုပ္စုအလိုက္ တိက်သည့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေရး
လိုအပ္ခ်က္စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူရန္ႏွင့္ ထိုေလ့လာခ်က္စစ္တမ္းမ်ားအရ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုပါမည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ယခင္ကရရွိခဲ့သည့္

ဆန္းစစ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊

သင္တန္းအေတြ႔အၾကံဳမ်ားက

၄င္းတို႔သင္ၾကားေလ့လာလိုသည့္

၄င္းတို႔၏စြမ္းရည္ကို

ဦးစားေပးနယ္ပယ္

၎တို႔ကိုယ္တိုင္

သတ္မွတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း

အကဲျဖတ္
အတိုင္း

အတာတစ္ခုအထိ ေရရွည္အက်ိဳးသက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ကို ေလ့လာအကဲျဖတ္ခ်က္မွ ရွာေဖြေဖၚထုတ္မႈမ်ားအရ သိရေပသည္။
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

ကြဲျပားသည့္အေျခအေနႏွင့္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ

ကူညီပံ့ပိုးသြားႏိုင္ရန္

အေျခခံ

သင္တန္းမ်ိဳးအျပင္ အဆင့္ျမင့္မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးသြားၾကရန္ စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္ေပသည္။ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားအတြက္ အထူးျပဳရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္သင္တန္းမ်ား အလြန္နည္းပါးေနေသးသည့္အတြက္လည္း
အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုပါ သင္တန္းအစီအစဥ္အတြင္း ထည့္သြင္းပါဝင္ခြင့္ ဖန္တီးေပးရန္ အေရးၾကီးလွေပသည္။

၆။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ၄င္းတို႔လုိအပ္လ်က္ရွိသည့္ ေခါင္း

ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ

အရည္အေသြးမ်ားျဖင့္

ျဖည့္ဆည္းေပး

ႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ သင္တန္းအစီ
အစဥ္မ်ားတြင္

ေနာက္ထပ္ပို႔ခ်ရန္

ေခါင္းစဥ္အသစ္မ်ား

ထပ္မံျဖည့္တင္းတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ လိုအပ္ေနေပသည္။

ရည္မွန္းရာအုပ္စုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္အခါတြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ေရး
အစီအစဥ္မ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္း တိုးခ်ဲ႕ရန္ စဥ္းစားသင့္သည္ဟု အၾကံဳျပဳသင့္ေပသည္။
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•

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ လူမေ
ႈ ရးသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္စႏ
ံ န
ႈ း္ မ်ားကို ေက်ာ္လာႊ းထိးု ေဖာက္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္မေ
ႈ နရာသိ႔ု တက္လမ
ွ း္ ရာတြင္
တစ္ဦးခ်င္းၾကံဳေတြ႔ရမည့္ အဆုိးျမင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား
ပိုမိုလက္ေတြ႔က်သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္

•

ပဋိပကၡမ်ားအား

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၊

စြမ္းေဆာင္ရည္ထိေရာက္ေသာ

အဖြဲ႔ႏွင့္အုပ္စုမ်ားအားစီမံခန္႔ခြဲျခင္း

စသည့္

အရည္အေသြးမ်ား ပ်ိဳးေထာင္ျဖည့္ဆည္းျခင္းဘက္တြင္ ပိုမိုအေလးေပးျမွင့္တင္ရန္
•

အဖြဲ႔အစည္း၊

အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္

ရပ္ရြာအား

ဦးေဆာင္ျခင္းအတြက္

လိုအပ္သည့္စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္

စပ္ဆက္သည့္

ေခါင္းစဥ္မ်ားအား ပိုမိုျဖည့္ဆည္းထည့္သြင္းေပးရန္
•

အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏

သက္ဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အလိုက္

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ

အေၾကာင္းအရာမ်ားအား

ကိုယ္က်င့္သိကၡာစသည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားအား

ပိုမိုထည့္သြင္းေပးရန္
•

ေကာင္းမြနသ
္ ည့္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ၊

တာဝန္ခံယူမႈ၊

က်င့္ဝတ္ႏွင့္

ထည့္သြင္းေပးရန္

၇။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္
မႈဆုိင္ရာ

သင္တန္းမ်ားသည္

လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္

ကိုက္ညီမႈ

သင္တန္းသားမ်ား၏
ရွိ၊ မရွိကို

ေသခ်ာစြာ

သိျမင္ႏိုင္ရန္ သင္တန္းမ်ား၏ ထိေရာက္မႈစြမ္းအားအေပၚ
တိုင္းဆႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္အသံုးျပဳ
သင့္ေပသည္။
		

ယခုေလ့လာမႈမွ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္တစ္ခု မဟုတ္ေသာ္လည္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ား၏

အၾကံျပဳခ်က္

မ်ားႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ၄င္းတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္ အားေကာင္းလာေစရန္
ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းၾကဖို႔ အေရးၾကီးေပသည္။
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OD__________________________
;aqmifrIu@odkY wufvSrf;jcif;
jrefrmEdkifiH&Sd trsKd;orD;rsm;twGuf acgif;aqmifrIoifwef; vdktyfcsufrsm;ESifh oifwef;tpDtpOfrsm;tm; avhvmoHk;oyfcsufppfwrf;
၈။ ပံုမွန္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး
ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအျပင္

သင္တန္းမ်ားအေနႏွင့္

ၾကီးၾကပ္

ျခင္းႏွင့္ နည္းလမ္းျပျခင္းမ်ားပါဝင္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ပံ့ပိုး
ေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းသင့္ေပသည္။

ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားကိုတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထဲမွ ထက္ဝက္ခန္႔ကသာ ၾကီးၾကပ္
လမ္းညႊန္ျခင္း၊ နည္းျပေပးျခင္းစသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ပံ့ပိုးေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ရရွိခဲ့ေပသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈ သင္တန္းမ်ား
အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ အဓိကထား အၾကံဳျပဳခဲ့သည့္အထဲမွ အဓိကအခ်က္တစ္ခုမွာ အဆုိပါ ပ့ံပိုးမႈမ်ား
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။

၉။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မတူကြဲျပားသည့္ ေလ့က်င့္
သင္ၾကားေရး

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ရွိေနမည္ကို

အသိအမွတ္ျပဳ

ေလးစားသင့္သည္ျဖစ္သျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္
သင္တန္းမ်ားအား စံႏႈန္းတစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္ျခင္းကို မျပဳလုပ္
သင့္ဟု အၾကံဳျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံုေသာ မတူညီသည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္မ်ား ကိုယ္စီရွိေနၾကျခင္းႏွင့္ သင္ယူေရး
ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အမိ်ဳးမ်ိဳးရွိေနၾကျခင္းကို ေထာက္ခ်င့္ပါက စံႏႈန္းတစ္ခုတည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ သင္တန္း
အစီအစဥ္မ်ားသည္ ထိေရာက္မႈရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု ယူဆရေပမည္။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု
အခင္းအက်င္းတုိ႔အေပၚမူတည္ၿပီး သင္တန္း ပို႔ခ်ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ပံုစံခ်မွတ္သင့္ေပသည္။
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OD__________________________
;aqmifrIu@odkY wufvSrf;jcif;
jrefrmEdkifiH&Sd trsKd;orD;rsm;twGuf acgif;aqmifrIoifwef; vdktyfcsufrsm;ESifh oifwef;tpDtpOfrsm;tm; avhvmoHk;oyfcsufppfwrf;
၁၀။ ကြန္ရက္တစ္ခုအေနႏွင့္ က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူ
ညီမွ်ေရးကြန္ရက္(GEN)သည္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ အေတြ႔
အၾကံဳမ်ားမွ်ေဝရန္၊
မွ်ေဝမႈအား

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ

အရင္းအျမစ္မ်ား

ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္

မႈသင္တန္းပို႔ခ်သူမ်ား၊

ေခါင္းေဆာင္

ၾကီးၾကပ္လမ္းညႊန္သူမ်ား၊

ႏိုင္ငံ

တကာသင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား စသည္
တို႔ႏွင့္ ထိေတြ႔မႈရွိလာေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းမ်ားကို ေဆာင္
ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။
GEN အေနႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီရာ တြင္သာ
မက

အဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္သည့္

အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ

တစ္ျခားေသာ
ပံ့ပိုးကူညီရန္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုပါ

လက္ရွိရွိၿပီးသားေခါင္းေဆာင္မႈ

သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားအား

အားျဖည့္ကူညီရာတြင္

လည္းေကာင္းႏွင့္ အစီအစဥ္အသစ္မ်ား ပံုေဖာ္ဖန္တီးရာတြင္လည္းေကာင္း GENသည္ ကြန္ရက္တစ္ခုအေနႏွင့္ အေရးပါေသာ
အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနပါသည္။ GEN အေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း အၾကံျပဳလုိက္ရပါသည္ ....
•

ပံုမွန္လပတ္

အစည္းအေဝးပြဲမ်ားႏွင့္

သီးသန္႔အေတြ႔အၾကံဳမွ်ေဝပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္

သင္တန္းသင္ရိုးမ်ား၊

ခ်ဥ္းကပ္

လုပက
္ ိုင္ပံုနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ရရွိခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားအား မွ်ေဝၾကရန္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား တိုက္တြန္းအားေပးရန္၊
•

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးအကူးအေျပာင္းမ်ားအား ေလာေလာလတ္လတ္ ၾကံဳေတြ႔ျဖတ္သန္းထားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အေတြ႔
အၾကံဳမ်ားအပါအဝင္ ေဒသတြင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ခြင့္ဖန္တီးေပးရန္

•

GEN၏ သတင္းအရင္းအျမစ္စင္တာအပါအဝင္ ပညာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာမွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အရင္း
အျမစ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္အေလ့အထမ်ား) အား မွ်ေဝရာတြင္ ၾကီးၾကပ္ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္

•

ေခါင္းေဆာင္မႈ

သင္တန္းပို႔ခ်သူမ်ား၊

သင္တန္းဆရာမ်ားႏွင့္

အထူးသျဖင့္

ထိေတြ႔ခြင့္မ်ား

ပံ့ပိုးရန္

သင္တန္းပို႔ခ်သူမ်ားအတြက္

(လက္ရွိတြင္

သင္တန္းမ်ား

ျပန္လည္ပို႔ခ်ေပးသည့္

ပို႔ခ်ေနသည့္

အဆင့္ျမင့္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္

ဤပံ့ပိုးမႈအား အထူးတလည္ ေတာင္းဆုိၾကျခင္းမရွိၾကေသာ္လည္း အစီအစဥ္သစ္မ်ားအား ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ေနသည့္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္မူ ဤပံ့ပိုးမႈအား အက်ိဳးရွိသည္ဟု ေတြ႔ျမင္လာၾကေပလိမ့္မည္)
•

ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ၿပီး

သင့္ေတာ္မည္ဟု

ယူဆရသည့္

ႏိုင္ငံတကာမွ

ၾကီးၾကပ္ညႊန္ၾကားသူမ်ားအပါအဝင္

သင္တန္း

ၾကီးၾကပ္ညႊန္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ခြင့္ကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
•

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားၾကားတြင္

အရည္အေသြးျမင့္

ျပည္တြင္းႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာ

ထိေတြ႔ခြင့္ရေအာင္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္
•
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အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး

အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္

OD__________________________
;aqmifrIu@odkY wufvSrf;jcif;
jrefrmEdkifiH&Sd trsKd;orD;rsm;twGuf acgif;aqmifrIoifwef; vdktyfcsufrsm;ESifh oifwef;tpDtpOfrsm;tm; avhvmoHk;oyfcsufppfwrf;
၁၁။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္

ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္မ်ား

ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္

လုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးထက္ တစ္ျခားေသာ မတူညီသည့္နည္းလမ္းမ်ားအား ယခုထက္ စံုစမ္းရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္
အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကားတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ ျဖည့္ဆည္း ေပးေရး
ၾကိဳးပမ္းေနၾကျပီး လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ အေတြးမ်ားသည္လည္း ေျပာင္းလဲလာေနသည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခင္းအက်င္းအသစ္မ်ား၊
ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား ေမြးထုတ္ႏိူင္ရန္ သင့္ေတာ္ၿပီး ထိေရာက္မႈျမင့္မားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားဆီသို႔ စုၿပံဳက်ေရာက္လို႔လာေပသည္။
ထိုအခ်က္တြင္

ေဒသတြင္း

ေတြးေခၚစဥ္းစားသူမ်ားအဖြဲ႔

(သို႔)

တကၠသိုလ္မ်ားမွတစ္ဆင့္

ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး

အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ေပသည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားတြင္ သုေတသနမ်ား (သို႔) အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ျမင့္မားေရးအတြက္
တစ္ျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားကို စမ္းသပ္ျခင္း၊ (သို႔) ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနယ္ပယ္တြင္
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေလာေလာလတ္လတ္ အသံုးျပဳထားသည့္ တီထြင္ဖန္တီးခ်က္ ရလာဒ္မ်ားအား ေလ့လာျခင္း ပါဝင္ေပသည္။
နိဂံုးခ်ဳပ္ရမည္ဆိုလွ်င္ အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံအေပၚ အေျချပဳျပီး ဦးတည္ခ်က္ တိက်ျပတ္သားစြာ
ျဖင့္

ေကာင္းစြာပံုေဖာ္ေရးဆြဲထားသည့္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား

စြမ္းအားျမွင့္တင္ေပးၿပီး

ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းမ်ား၊
၄င္းတို႔သတ္မွတ္သည့္

လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိသည့္
စြမ္းရည္ျပည့္ဝသည့္

ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားသည္

အမ်ိဳးသမီးစံျပေခါင္းေဆာင္ပံုစံအား

သိျမင္လာေစရန္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္
မႈစြမ္းရည္အား ခိုင္မာလာေစၿပီး ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ေပးႏုိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ တိုင္းျပည္၏
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာသို႔ တက္လွမ္း ဦးေဆာင္လာႏုိင္ေတာ့ေပမည္။
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