ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား။
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာဆံုးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားအား ေလ႔လာဆန္းစစ္ျခင္း

မိတ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား

IFC အၾကာင္း
အိုင္အက္ဖ္စီသည္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ညီအမ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုဝင္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု ျဖစ္ကာ ထြန္းသစ္စေဈးကြက္စီးပြားေရးႏိုင္ငံမ်ား
တြင္ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အဓိကဦးတည္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻအ၀ွန္း
စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ကမာၻ႔အခက္အခဲဆုံးေသာ ေနရာ ေဒသမ်ားတြင္ အိုင္အက္ဖ္စီ၏
အရင္းအႏွီးမ်ား၊ အတတ္ပညာမ်ားႏွင့္ တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ေဈးကြက္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးရာတြင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အိုင္အက္ဖ္စီ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကာလရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃ ဘီလီယံသို႔ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး၊
အလြန္အမင္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အသီးအပြင့္မ်ား တိုးျမႇင့္ ခြဲ၀ေခံစားေရးတြင္ ပုဂၢလိက က႑ပါ၀င္မႈ ပိုမိုျမင့္မားလာေစရန္
အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက www.ifc.org တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

DaNa အၾကာင္း
ဓနအဖြဲ႕အစည္းသည္ ယူေကႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဌာန (DFID) မွေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ေမ ၂၀၁၆ တြင္
စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ DFID ၏ ပိုမို က်ယ္ျပန္႕လွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑ ၃ရပ္တြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္
ျဖစ္ပါသည္။ ဓနအဖြဲ႕အစည္းသည္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေနသာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္စီးဆင္းမႈ
တိုးျမွင့္ျခင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အားလံုးပါ၀င္ေသာ စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို DAI ဥေရာပႏွင့္
KPMG ၏အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဓနအဖြဲ႕အစည္းအေၾကာင္း ထပ္မံသိရွိလိုပါက www.danafacility.com တြင္
ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

မူပိုင္ခြင့္ © ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ႏွင့္ ဓနအဖြဲ႕အစည္း
၂၁၂၁ ပန္ဆုိင္ဗန္နီးယား ရိပ္သာ၊ အန္.ဒဗ်ဴ
၀ါရွင္တန္. ဒီစီ. ၂၀၄၃၃
အင္တာနက္ www.ifc.org
ဓနအဖြဲ႕အစည္း
အခန္း ၃၀၂၊ Prime Hill Business Square
အမွတ္ ၆၀၊ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း၊
ဒဂံုျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။
အင္တာနက္ www.danafacility.com
ဤစာတမ္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို မူပိုင္ခြင့္ျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေစ မိတၱဴပြားျခင္း သို႕မဟုတ္
တစ္နည္းနည္းျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းတို႕သည္ တည္ဆဲဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူပံုမ်ားႏွင့္ ေကာက္ခ်က္မ်ားမွာ စာေရးသူမ်ား၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊
အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူပံုမ်ားႏွင့္ ေကာက္ခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ႏွင့္ ဓနအဖြဲ႕အစည္းတို႕၏
ရႈျမင္ပံုမ်ားကို ထင္ဟပ္သည္ဟု ယတိျပတ္မဆိုႏိုင္ပါ။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ႏွင့္ ဓနအဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ဤစာတမ္းတြင္
ပါရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မွန္ကန္မႈကို အာမခံႏို္င္ျခင္း မရွိပါ။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္
အက်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္လည္း တာဝန္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။
မတ္ ၂၀၁၉
မ်က္ႏွာဖံုး ဓါတ္ပံု Shobhna Decloitre / IFC

အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္
ေလးစားမႈရွိသည့္လုပ္ငန္းခြင္သည္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္

စိတ္ပါဝင္စားေသာအျခားပုဂိၢဳလ္မ်ားအတြက္လည္း ဤအစီရင္ခံစာမွ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာ အျခင္းအရာ

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ရရွိေစပါသည္။

ျဖစ္သည္။ နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားမွ ကင္းေ၀းေသာ ေလးစားမႈရွိသည့္

အဆိုပါအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑ႀကီး

အလုပ္ခြင္ယဥ္ေက်းမႈကို ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား

ေလးခုျဖစ္ေသာ လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ေငြေရးေႀကးေရး၊

တိုးျမႇင့္ႏိုင္ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးထြားလာေစရန္ ပံ့ပိုးႏိုင္ျခင္း

လက္လီေရာင္း၀ယ္ေရး ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑မ်ားရွ၃ိ

ႏွင့္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုပါ ဆြဲေဆာင္ထိန္းသိမ္း

(“အေျခခံက႑မ်ား”) လုပ္ငန္းခြင္တြင္း နိုင္ထက္စီးနင္း

ထားႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ေတြ႕ျမင္ရေလ့ရွိေသာ ေလးစားမႈမရွိသည့္

ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းယွက္မႈမ်ား

အျပဳအမူမ်ားအား ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ဥပမာႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပထားၿပီး

ေၾကာင့္ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ရန္ရည္ရြယ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေလးစားမႈရွိသည့္

၎တို႕မွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC)

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားကို မည္သို႕ဖန္တီးနိုင္ပုံကို္ လက္ေတြ႕က်ေသာ

ႏွင့္ ဓနအဖြဲ႕အစည္း တို႔အတြက္ ဦးစားေပးက႑မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးထားသည္။

ဤသုေတသနမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုလံုးျဖင့္
လုပ္ကိုင္ေနေသာ အဆိုပါက႑မ်ားရွိ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား

ေလးစားမႈမရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

အသိေပးရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။

ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားကို ကမၻာလုံးဆိုင္ရာေလ့လာမႈမ်ားတြင္
မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။၁ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား

ယင္းက႑မ်ားရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ

ပ်က္ကြက္ျခင္း ၊ ရံုးတက္ေသာ္လည္း အလုပ္တြင္ စိတ္မပါျခင္း/

၀န္ထမ္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး ခြဲျခား

စိတ္မရွိျခင္း (presenteeism)၊ ၀န္ထမ္းမ်ား အေျပာင္းအေရြ႕၊

စိတ္ျဖာမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းမွတဆင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို စီမံကိန္းမွ

ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းက်န္းမာေရးႏွင့္

ေလ့လာရန္ရည္ရြယ္သည္။

ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဂုဏ္သတင္း

•

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳ

မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ယေန႕ထက္တိုင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္

လုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚသည့္

အထည္ခ်ဳပ္က႑ မွအပ အျခားေသာ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ပုံသ႑ာန္ႏွင့္ ပုံစံမ်ား

၂

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

•

လုပ္ငန္းခြင္၏ လူမႈယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အလုပ္ခြင္စံခ်ိန္စံညႊန္း

တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈ သို႔မဟုတ္ ရိုက္ခတ္မႈမ်ားအား

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက ဤကဲ့သို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္

သုေတသနျပဳလုပ္ထားျခင္း မရွိေပ။

မည္သုိ႔မည္ပံု ဆက္စပ္ေနမႈ
•

လုပ္ငန္းခြင္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) ႏွင့္

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားအတြက္ က်ေရာက္နုိင္ေသာ

ဓနအဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေလးစားမႈရွိသည့္

အႏၲရာယ္ရွိဖြယ္အခ်က္မ်ား

လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ သုေတသနစီမံကိန္းကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိ

•

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ကုမၸဏီမူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ား၏
ထိေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္

•

၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ သုေတသနနည္းစနစ္ႏွင့္
ရလဒ္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည္။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို

အဆိုပါေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပညာရွင္ဆန္ျပီး

ပိုင္းျခားသုံးသပ္ၿပီး ျမန္မာနုိ္င္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ကုိ ဖန္တီးရန္

ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေသာသူမ်ားအတြက္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား မည္သည့္အရာမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္သည္ႏွင့္

ေလးစားမႈထားသည့္လုပ္ငန္းခြင္ကုိ ဖန္တီးရန္တို႔အတြက္

ေထာက္ပံ့ရန္ လိုအပ္သည္ စသည္တုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ နိုင္ထက္စီးနင္း

အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစသည္။

ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္

၁

လုပ္ငန္းခြင္ႏုိင္ထက္စီးနင္းျခင္းဆုိင္ရာ
အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆုိခ်က္ႏွင္႔ ပံုစံမ်ား
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္းဆုိသည္မွာ က်န္းမာေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးအား ဥပဒ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အျပဳအမႈမ်ားကုိ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး(သို႔) ၀န္းထမ္းမ်ားအားလုံးအေပၚ
က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္မႈမရွိဘဲ ထပ္တလဲလဲ ျပဳလုပ္ျခင္းကုိဆုိလုိသည္။

ယင္းတုိ႔မွာ *!#{?”!!

• ရုန္႔ရင္း ၾကမ္းတမ္းသည့္၊ ရုိင္းပ် ေစာ္ကားသည့္ (သုိ႔မဟုတ္)

• ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ ရန္လုိ၍တစ္ဖုံ ၿခိမ္းေျခာက္၍တစ္ဖန္

စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ စကား၊ အသုံးအႏႈန္း

စီမံခန္႔ခြဲ ႀကီးၾကပ္ျခင္း။

(သုိ႔မဟုတ္) မွတ္ခ်က္။

• အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာမရွိဘဲ အလုပ္မွထုတ္ပယ္မည္ (သုိ႔မဟုတ္)

• တရားနည္းလမ္း မက်သည့္ ေ၀ဖန္မႈျပဳျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အျပစ္တင္ျခင္း။

ျပင္းျပင္းထန္ထန္အျပစ္ေပးမည္ ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း။

...

• တစ္ဖက္သားကုိ နစ္နာေအာင္ မၾကာခဏ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း။

•

ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္မႈျပဳျခင္း။

...

တစ္စံုတစ္ဦးအေၾကာင္း အတင္းအဖ်ဥ္းေျပာဆုိျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) တစ္စံုတစ္
ဦးပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းရည္ရြယ္ၿပီး ေကာလဟာလျဖန္႔ျခင္း

• တစ္စုံတစ္ဦးကုိ အရွက္ခြဲျခင္း။

• တစ္စုံတစ္ဦးကုိ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္
ကိစၥေရးရာမ်ားတြင္ တမင္တကာ ခ်န္လွပ္ထားျခင္း။

• ေနာက္ေျပာင္က်ီစယ္ ဟားတုိက္ျခင္း။ (သုိ႔မဟုတ္)
ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္က်ီစယ္ရန္ အစျပဳျခင္း။

X

• အခ်ိန္မီအလုပ္မၿပီးစီးႏုိင္သည့္၊ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကုိ

• တစ္စံုတစ္ဦး၏အလုပ္ကို တမင္ ပ်က္စီးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း။

ခ်မွတ္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အလုပ္ၿပီးစီးရန္သတ္မွတ္ထားသည့္

ဥပမာ။ ။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ စီမံခန္႔ခြဲရန္

ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ကုိ မၾကာခဏ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း။

ျငင္းဆုိျခင္း၊ တျခားလိုအပ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားမေပးျခင္းႏွင့္ လုိ
အပ္ေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ျငင္းဆုိျခင္း၊ မမွန္ကန္ေသာ

• လူတစ္ဦး၏ လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းရည္ထက္ေက်ာ္လြန္သည့္အလုပ္မ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္း၊ သတင္းထိန္ခ်န္ျခင္း၊

(သုိ႔မဟုတ္) လူတစ္ဦး၏ လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းရည္ထက္ နိမ့္က်သည့္

စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ပ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္

အလုပ္မ်ားကုိ မေတာ္မတရား ခုိင္းေစျခင္း။

သို၀ွက္ထားျခင္း၊ စာတို သတင္းရရွိပါက ျပန္လည္လက္ဆင့္ကမ္းေျပာျပ

• ၀န္ထမ္းတစ္ဦး (သုိ႔မဟုတ္) ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးကုိ ကရိကထမ်ားေစၿပီး

မႈမရွိျခင္း။ တျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တစ္စံုတစ္ဦးအား အခက္ေတြ႔

အဆင္မေျပျဖစ္ရန္ တမင္တကာၾကံရြယ္၍ အလုပ္အစီအစဥ္မ်ားကုိ

ဒုကၡေရာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း။

ေျပာင္းလဲအစားထုိးျခင္း။

• တစ္စုံတစ္ဦးပုိင္ဆုိင္သည့္ ဥစၥာပစၥည္းအား
၀င္ေရာက္ ျခယ္လွယ္၊ စြက္ဖက္ျခင္း။

၂

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္းဆုိင္ရာ
အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆုိခ်က္ႏွင္႔ ပံုစံမ်ား
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္းဆုိသည္မွာ လိင္ဆုိင္ရာျဖစ္တည္မႈကုိ အေျချပဳၿပီး ကာယကံရွင္ မလုိလားသည့္ အေျပာအဆုိ၊ အေနအထုိင္ကုိ ျပဳမႈ၍
တစ္စုံတစ္ဦးအား အရွက္ခြဲျခင္း၊ေၾကာက္လန္႔ေစျခင္း၊ ေစာ္ကားရာေရာက္ျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။

ယင္းတုိ႔မွာ XXX

• ရိသဲ့သဲ့ ေနာက္ေျပာင္ျခင္း။ ေ၀ဖန္ပုတ္ခတ္ျခင္း။

• လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွတဆင့္ ကာယကံရွင္မလိုလားသည္႔

• လိင္ဆုိင္ရာျဖစ္တည္မႈကုိ အေျချပဳၿပီး မခံခ်ိ မခံသာျဖစ္ေအာင္
ထိကပါးရိကပါးေျပာဆုိျခင္း။ ဆဲေရး တုိင္းထြာ ေစာ္ကား ရန္စျခင္း။
• ကာယကံရွင္လိုလားမႈမရွိေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳလုပ္ရန္ ျမႇဴဆြယ္ျခင္း

ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိးျပဳလုပ္ၿပီးေႏွာက္ယွက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း။
•

လိင္ဆုိင္ရာမဖြယ္မရာ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ ပုိစတာမ်ား၊ စာတုိမ်ား၊ ကြန္ျပဴတာ
ဖန္ျပင္ေရြ႕လ်ားရုပ္ပုံမ်ား (စကရင္ေဆ့ဗာ)၊ အီးေမးလ္မ်ား၊ တြစ္မ်ား၊
လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာပုိစ့္မ်ား၊ SMS ႏွင့္ (စာရုိက္ဆက္သြယ္ရသည့္)

• ကာယကံရွင္မွ မလိုလားျငင္းဆုိေနသည့္ၾကားမွ

chat မ်ား

ႏွစ္ေယာက္အတူသီးသန္႔ေတြ႔ဆုံရန္ မရမေန
ထပ္ကာထပ္ကာ ေတာင္းဆုိျခင္း။

• လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ လိင္ဆုိင္ရာမဖြယ္မရာမ်ားကုိ အင္တာနက္
၀က္ဆုိဒ္တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွူျခင္း။

• သူတစ္ပါး၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥ (သုိ႔မဟုတ္) ခႏၶာကုိယ္အား
ထိပါး အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း။
XXX

• ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ အေရးယူအျပစ္ေပးႏုိင္သည့္

• လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပတြင္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္

အျပဳအမႈ ျပဳျခင္း။

ဆက္သြယ္၊ ပတ္သက္မႈ ျပဳျခင္း (သုိ႔မဟုတ္)
မသင့္ေလ်ာ္သည့္ ညစ္ညမ္း ေျပာဆုိ၊ေနထုိင္မႈ ျပဳျခင္း။

• ကာယကံရွင္ မလုိလားဘဲ ကုိယ္တြယ္ျခင္း၊ ပြတ္သပ္ျခင္း၊

• မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္အၾကည့္ျဖင့္

ေပြ႔ဖက္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) (ႏႈတ္ခမ္းျဖင့္) နမ္း႐ႈတ္ျခင္း။

ေငးစုိက္ၾကည့္ျခင္း။

• မလုိအပ္ဘဲ အေရာ၀င္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း။
• ဥပမာ - အနီးမွျဖတ္သြားစဥ္ ကုိယ္ခႏၶာ အစိတ္အပုိင္းကုိ
ကုိင္တြယ္၊ ထိေတြ႔ရန္ တမင္တကာႀကိဳးပမ္းျခင္း။

၃

သုေတသန ျပဳလုပ္သည့္ နည္းလမ္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ေလးစားမႈရွိသည့္

ေမးခြန္းမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္
စစ္တမ္းလြာ ဝန္ထမ္း

၇၁၅

၃၅၈

အေပၚ ကုန္က်စရိတ္
ရပ္ရြာလူထုအုပ္စု

၇၂၂

လုိက္ ေဆြးေႏြးမႈ

၄ ခု

လုပ္ငန္းခြင္တြင္

အုပ္စုလုိက္
ေဆြးေႏြးမႈ

လွည့္ပတ္ေလ့လာ

၁၅၅၈

၂၇ ခု

၃၇%
ႀကည့္ရႈျခင္း

၈ ခု

ခုေသာ သုေတသန
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

တက္ေရာက္သူ
မ်ားအလုပ္ရံု ေ

ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည္။

ဆြးေႏြးပြဲ

လံုျခံဳေသာ

၀န္ထမ္း

၉၅၆

ဦးပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး

အကြာအေ၀းကို

၂၆ ခု

ေလ႔လာျခင္း

၈ ခု

HR KII

အင္တာဗ်ဴး

၂၁ ခု

အဖြဲ႕အစည္းတာ

Supervisor
KII

ဝန္ရွိသူမ်ားအားKII

အင္တာဗ်ဴး

၆၃%

အင္တာဗ်ဴး

၁၉ ခု

၈ ခု

၅၉၈

အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအႏွစ္ခ်ဳပ္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္
အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း ၎တို႕က ယင္းအျပဳအမူမ်ားစြာကို

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအားလုံးသည္

ပုံမွန္ကဲ့သို႕သာ မွတ္ယူၾကသည္။

လုပ္ငန္းခြင္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ၁၅% ေသာ
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ယင္းတို႔ကိုယ္တိုင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါး

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ရၿပီး ၂၁% ေသာ

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းထက္ပို၍ အျဖစ္မ်ားသည္။ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္သည္

၀န္ထမ္းမ်ားမွာမူ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း အျဖစ္အပ်က္အား မ်က္ျမင္ သို႔မဟုတ္

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ခံေနရသည္ကို မ်က္ျမင္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟု

ကိုယ္တိုင္ၾကဳံေတြ႔ႏိုင္ေခ်သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေႏွာင့္ယွက္ခံရ

ဆိုသည္။ က်ား၊ မ အသက္အရြယ္မေရြး အားလုံးေသာ

ျခင္းထက္ သံုးဆနီးပါးပိုဖြယ္ရွိသည္။ ၄၀% ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္

၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိသည္။ မ်က္ျမင္ ႏွင့္ ကို္ယ္တိုင္

ကိုယ္တိုင္ နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ခံခဲ့ရျပီး ၅၆% တို႕သည္

အမ်ားဆံုးၾကံဳေတြ႕ေလ့ရွိေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအမ်ိဳး

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုသည္။၄

အစားမ်ားမွာ ရုပ္ပို္င္းဆုိင္ရာ ပံုပန္းသ႑ာန္ကုိ ေလွာင္ေျပာင္ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ပံုစံအမ်ားဆံုးမွာ အတင္းအဖ်င္းေျပာခံရျခင္း၊

တစ္စုံတစ္ဦးက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား

ၾကီးၾကပ္သူမ်ား၏ အေအာ္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆူဆဲမႈခံရျခင္း ၊

ဟာသေျပာၾကားျခင္း ႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေပြ႕ဖက္ျခင္းမ်ား

အစအေနာက္ ခံရျခင္း ႏွင့္ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လူမႈေရးပြဲမ်ားမွ

ျဖစ္ၾကသည္။ ၀န္ထမ္းအမ်ားစုမွာ ယင္းတို႔၏လုပ္ငန္းခြင္မွ

ဖယ္ထုတ္ထားခံရျခင္းတို႕ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအျပဳအမူမ်ားအား

၄

ပုံမွန္အျဖစ္အပ်က္ဟု မၾကာခဏ မွတ္ယူၾကၿပီး မတရားခံရသူအား

နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ခံရမႈ

အျပစ္တင္ျခင္း (victim blaming) သည္ အျဖစ္မ်ားေသာ

အမ်ဳိးသမီး
၃၈%

တုံ႔ျပန္မႈျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္သည့္အမူ
အက်င့္မ်ားကို ေျပာၾကားလိုေသာ္လည္း မည္သည့္အရာက ႏိုင္ထက္စီး

အမ်ဳိးသား
၄၃ %

နင္းျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ပါ၀င္သနည္းကို ေသခ်ာစြာ မသိႀကဘဲ ၎တို႔တြင္
လုပ္ငန္းခြင္ပဋိပကၡကို ပညာရွင္ ပီသစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္
ဆက္ဆံေရး စြမ္းရည္ ႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ား မရွိျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေနႀကသည္။

ပါဝင္ေျဖဆုိသူ
အားလံုး

အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္မ်ိဳးလံုးသည္ လုပ္ငန္းခြင္နိုင္ထက္စီး

၄၀%

နင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို
ၾကံဳေတြ႕ရေသာ္လည္း ၎တို႔၏ အေတြ႕အၾကဳံမွာ ကြဲျပားျခားနားသည္။
အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္မ်ိဳးလံုး သည္ လုပ္ငန္းခြင္
နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္
ျခင္းမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ရဖြယ္ အႏၲရာယ္ရွိသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ပို၍ နိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ခံၾကရသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား ထက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါး
ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ပို၍ ၾကဳံေတြ႕ၾကရသည္။ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီး

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ခံရမႈ

ႏွစ္မ်ိဳးလံုး သည္ ၎တို႔ ျပဳမူခဲ့ေသာ အျပဳအမူအခ်ိဳ႕သည္

အမ်ဳိးသမီး
၁၇%

မရည္ရြယ္ေသာ္ျငား လည္း အျပဳအမူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ
အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

အမ်ဳိးသား
၁၁ %

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ား

ပါဝင္ေျဖဆုိသူ
အားလံုး

ျဖစ္ေပၚေစသည္။ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္
ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို ပုံမွန္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္

၁၅%

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္သာယာဝေျပာေရးအေပၚတြင္
အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိသည္။
နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း
မ်ားေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈေလ်ာ့နည္းျခင္း သို႔မဟုတ္
အလုပ္လုပ္ကုိင္ရာတြင္ ပိုမိုေႏွးေကြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။
နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း
မ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္
ခြင့္ယူနားရန္လိုအပ္ေပမည္။ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ
အလုပ္ခြင္မွေ၀းကြာျခင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား၏ ခန္႔မွန္းေျခ (၁၄)
% ခန္႔ ႏွစ္စဥ္ ဆံုးရႈံးေနရသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားတြင္
အခ်ိဳ႕၀န္ထမ္းမ်ားသည္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္

၅

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ယခင္အလုပ္မွ

ႀကံဳေတြ႕ရေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အခ်ိဳ႕ဝန္ထမ္းမ်ားမွ

ထြက္ခြာခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဤသုေတသနတြင္

တုန္႔ျပန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါး

မေကာင္းႏိုင္ေခ်။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏အလုပ္ခြင္ထဲ၌

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ ၀န္ထမ္းေျပာင္းေရြ႕မႈဆုိင္ရာ

တုိင္ႀကားနုိင္သည့္ စနစ္ (တရားဝင္အစီရင္ခံေရးယႏၲရား)

နစ္နာမႈမ်ားအား ေဖာ္ျပျခင္း မရွိေသာ္လည္း ၀န္ထမ္းေျပာင္းေရြ႕မႈ၊

ကို လက္လွမ္းမမီတတ္ႀကေပ။ ထုိ႔ေႀကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားက

၀န္ထမ္းသစ္ေခၚယူစုေဆာင္းမႈ ႏွင့္ ျပန္လည္

အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈရန္ ၾကိဳးစားၾကသည္။

ေလ့က်င့္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ သိသာထင္ရွားလွသည္။

က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ျပီး
ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းရန္အတြက္

ရင္ဖြင့္ေျပာႀကားႀကသည္။ ယင္းမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္

ေကာင္းမြန္လံုေလာက္စြာ ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိၾကေပ။

အတင္းအဖ်င္းေျပာျခင္းသုိ႔ ဦးတည္သြားနုိင္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါး

Facebook ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈမီဒီယာကိုအသုံးျပဳၿပီး ျဖစ္စဥ္မ်ား၊

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႕ကို တုန္႔ျပန္ကူညီရန္ တရားဝင္မူဝါဒမ်ားႏွင့္

က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာတင္ျခင္း၊ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းတို႔

လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ

ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဤအျခင္းအရာက ကုမၸဏီႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္၏

အနည္းငယ္သာရွိသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ “မိသားစု” ကဲ့သို႕

ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈျဖစ္ေပၚေစၿပီး ျပႆနာကိုလည္း

လုပ္ကိုင္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုၾကၿပီး ယင္းအခ်က္မွ

ထိထိေရာက္ေရာက္ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ေခ်။

ဆုိလုိသည္မွာ လုပ္ငန္းခြင္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္း
ဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပြါးပါက ေလွ်ာ့ေပါ့ေျပာဆုိရမည္၊

လုပ္ငန္းခြင္နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

လ်စ္လ်ဴရႈ ေပးရမည္ သို႔မဟုတ္ အစီရင္ခံစရာတင္ျပစရာမလိုဟု

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားသည္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္သည့္

အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည္။

လုပ္ငန္းခြင္အေလ့အထမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သုေတသနတြင္
ပါဝင္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္
အေျခစိုက္ေနႀကျပီး အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌
နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း
မ်ားသည္ အျမင့္ဆုံးအဆင့္တြင္ ရွိေနၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာမူ အလြန္
နည္းသည့္ အဆင့္တြင္ ရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္
ကုမၸဏီတစ္ခုတည္း၌ ျဖစ္ေသာ္လည္း မတူညီေသာ ေနရာေဒသ
၂ ခုအတြင္း နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားသည္ မတူညီ
ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အမူအက်င့္မ်ားသည္
“ျမန္မာ့ အေလ့အထ” ႏွင့္ ဆုိင္သည္ ဆိုသည့္ ေပးေနႀကျဖစ္ေသာ
အေၾကာင္းျပခ်က္ဆင္ေျခႏွင့္ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္သည္

ဓါတ္ပံု

: SHOBHNA DECLOITRE/IFC

ကုိက္ညီမႈ မရွိေပ။ ေလးစားမႈရွိသည့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ

၆

လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္လာေစေရးတြင္ လက္ေတြ႕က်က်
ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားလည္း ဥပမာေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ရွိၾကသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္
အႀကီးတန္းစီမံခန႔္ခြဲမႈ၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာန မန္ေနဂ်ာမ်ား
ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့အလုပ္ခြင္မ်ားတြင္ ေလးစားမႈရွိသည့္
လုပ္ငန္းခြင္အေလ႔အထမ်ား ျဖစ္လာေစေရးအတြက္
အဓိကအေရးပါၾကသည္။ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းစသည္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
: SHOBHNA DECLOITRE/IFC

အသိအျမင္မ်ား ႂကြယ္ဝလာေစေရးအျပင္ ေလးစားမႈရွိသည့္လုပ္ငန္းခြင္
တစ္ခုေပၚထြန္းလာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စြမ္းရည္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား
တိုးတက္လာေရးတို႔သည္ ၎အခ်က္ကို အေထာက္အပံ့ေပးသည့္
အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္။ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအေပၚ လူမႈေရးသေဘာထားမ်ား
ေျပာင္းလဲေစရန္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္

ဓါတ္ပံု

အျပဳအမူမ်ား တိုးပြားလာေစရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္
အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္
ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကို လိုအပ္သည္။

အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ဒါရိုက္တာမ်ားအတြက္
ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ ဒါရိုက္တာမ်ား အပါအဝင္ အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ သင္ယူေလ့လာျခင္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း
ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို နားလည္ၿပီး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္ေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေရွ႕ေျပးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို
အားေပးသင့္သည္။ ထို႔အျပင္ စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ ျပဳမူေနထိုင္သင့္ၿပီး ပိုမိုေလးစားစရာေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု ဖန္တီးနိုင္ေစရန္
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို အားေပးသင့္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္

သင္တန္းမ်ား

က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း

အရင္းအျမစ္မ်ားကို စုစည္းျခင္း

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မ်ား

အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္
အႀကီးတန္းဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေျပာဆုိျခင္း ႏွင့္ ေလးစားမႈထားသည့္
လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ား ႏွင့္ဆိုင္ေသာ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း
အႀကီးတန္းဝန္ထမ္းမ်ား အပါအဝင္ ဝန္ထမ္းအားလုံးအတြက္ သက္ဆုိင္သည့္ ေမၽွာ္မွန္းအမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ
က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျပီး တက္တက္ႀကြႀကြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံတစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္
၎ကို လုံလုံေလာက္ေလာက္ အရင္းအျမစ္ျဖည့္ဆည္း ေပးျခင္း
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံခန႔္ခြဲျခင္းနည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ား ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္
စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း

၇

ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္လာေစရန္
ဦးေဆာင္ျခင္း

ေလးစားမႈရွိသည့္ အမူအက်င့္မ်ားကုိ တက္တက္ႂကြႂကြ ျမႇင့္တင္ၿပီး ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း

ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္သည့္ ေန႔ရက္မ်ား

မတူကြဲျပားမႈကို ေလ့လာရန္ အားေပးျခင္း

ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆုေပးျခင္း အစီအစဥ္

ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ အမူအက်င့္မ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆုေပးျခင္း အစီအစဥ္တစ္ခုကို မိတ္ဆက္ျခင္း

လုံျခဳံေသာ သယ္ယူ
ပို႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ

အလုပ္ အသြားအျပန္ခရီးတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား ပိုမိုလုံျခဳံေစရန္ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္မ်ားကို ျမႇင့္တင္အားေပးျခင္း

ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္မ်ား
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ပညာေပးျခင္း

နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို ခံစားခဲ့ရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္

(Counselling) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ပညာေပးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီရန္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကုန္က်စရိတ္
အစီရင္ခံစာ

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ သုေတသန

ျပင္ပ ဆက္ဆံေရး

နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ
သက္ေရာက္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား (ဥပမာ၊ ဝန္ထမ္း အေျပာင္းအေရြ႕မ်ားမႈႏွင့္ ပ်က္ကြက္ဝန္ထမ္းမ်ားမႈ) ကို
ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အစီရင္ခံသည့္နည္းလမ္းမ်ား မိတ္ဆက္ျခင္း
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၏သက္ေရာက္မႈကို စူးစမ္း ေလ့လာျခင္း
ေလးစားမႈရွိသည့္လုပ္ငန္းခြင္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္မ်ား ကမ္းလွမ္းနိုင္ရန္ အကူအညီေပးေထာက္ပံ့နိုင္သည့္
အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို အားေကာင္းလာေစျခင္း (သို႔) တည္ေဆာက္ျခင္း

လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာန မန္ေနဂ်ာမ်ား အတြက္
လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာနမန္ေနဂ်ာမ်ား သည္ သင္ယူေလ့လာျခင္းမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း
ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို အေရးယူတုံ႔ျပန္သည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို
တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးရန္
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အစပ်ိဳးမႈမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲသင့္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္

အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္
လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာန (ဝန္ထမ္းခန႔္ထားေရးဌာန) မွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အလုပ္ခြင္ နုိင္ထက္စီးနင္း
ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိအျမင္မ်ား တိုးတက္လာေစရန္
ႏွင့္ ေလးစားမႈ အျပည့္ရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ မေက်နပ္မႈ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊
စီမံခန႔္ခြဲေရးနည္းစနစ္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူနိုင္ရန္ သင္တန္း မ်ားေပးျခင္း

သင္တန္းမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္ နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ ျခင္းကို ကာကြယ္တားဆီးျခင္းႏွင့္ပတ္
သက္သည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာ သင္ယူမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္နိုင္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း။
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မေက်နပ္မႈမ်ား ႏွင့္ အျခားျပႆနာမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္တင္ျပတတ္ရန္ ႏွင့္ ပညာရွင္ဆန္ဆန္
ကိုင္တြယ္နိုင္ရန္ ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္း သင္တန္းမ်ားေပးရန္ စဥ္းစားျခင္း။

လုပ္ငန္းခြင္ ယဥ္ေက်းမႈ အခန္းက႑

ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ အျဖစ္ဖန္တီးရန္ ေျဖရွင္းနုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏွင့္
အဆိုျပဳရန္ စီမံခန႔္ခြဲမည့္သူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း

၈

မတူကြဲျပားမႈ ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္မႈ

မူဝါဒ

မေက်နပ္ခ်က္တိုင္ၾကားျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္

မတူကြဲျပားမႈႏွင့္အားလုံးပါဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း
နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ ယွက္ျခင္းတုိ႔အား ဆန႔္က်င္သည့္ မူဝါဒတစ္ခုကုိ တင္ျပ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
လုပ္ငန္းခြင္ နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို အေရးယူတုံ႔ျပန္ရန္ မေက်နပ္ခ်က္ တိုင္ၾကားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ပုံစံတစ္ခုကို တင္ျပ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

ကာကြယ္တားဆီးေရးဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းခြင္ နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

သင္ယူေလ့လာေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ ကာကြယ္တားဆီးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ရုပ္ပို္င္းဆုိင္ရာ ပံုပန္းသ႑ာန္ ကုိ

အလုပ္ခြင္အတြင္း ရုပ္ပို္င္းဆုိင္ရာ ပံုပန္းသ႑ာန္ ကုိ ေလွာင္ေျပာင္ကဲ့ရဲ့မႈအဆုံးသတ္ရန္ ကမ္ပိန္းမ်ား

ေလွာင္ေျပာင္ကဲ့ရဲ့မႈမရွိေရး ကမ္ပိန္း

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အတင္းအဖ်င္းမ်ားမရွိ ကမ္ပိန္း

အလုပ္ခြင္အတြင္း အတင္းအဖ်င္းေျပာျခင္းမ်ား အဆုံးသတ္ရန္ ကမ္ပိန္းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ား

အလုပ္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း
ျပဳမူေနထိုင္ရမည္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္မ်ားကုိ စတင္ျခင္း

ေက်နပ္ခ်က္ဆန္းစစ္မႈမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေရးကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ ဝန္ထမ္းဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား မွန္မွန္

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္

လုပ္ငန္းပ်က္ကြက္မႈ၊ ဝန္ထမ္းအေျပာင္း အေရြ႕၊ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ရယူ၊

အစီအစဥ္မ်ား၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကို

အစီရင္ခံစာပို႔ျခင္းမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲျခင္း ႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႀကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏

တိုင္းတာျခင္း

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကို တိုင္းတာရန္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း

၉

ဓါတ္ပ: SEB HIGGINSON/IFC

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို နားလည္ျခင္း ႏွင့္ သင္ယူေလ့လာေရးမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း
နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ နည္းျဖင့္
တုန္႕ျပန္ေဆြးေႏြးနိုင္ရန္ ပိုမိုယုံၾကည္မႈရွိလာျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္လာေစရန္ ကူညီေပး နိုင္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္

ကုမၸဏီသင္တန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ျခင္း

ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင္႔ ပတ္သက္သည္႔
ကုမၸဏီဆုိင္ရာ က်င္႔၀တ္စည္းကမ္း၊ မူ၀ါဒႏွင္႔
တုိင္ၾကားႏုိင္သည္႔ စနစ္မ်ားကို သိရွိျခင္း
သင့္မန္ေနဂ်ာႏွင့္
လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္နိုင္ရည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ
ေဆြးေႏြးျခင္း
ကုမၸဏီ၏ စိတ္ေက်နပ္ခ်က္ ဆန္းစစ္မႈမ်ားတြင္
ပါဝင္ျခင္း

အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္
နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ဆန႔္က်င္မႈ ပညာေပးေရး
သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ျခင္း

၎တို႔ကို ဖတ္ရႈ၊ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး တုိင္ႀကားခ်က္မ်ားကို အထက္သို႔အဆိုျပဳတင္သြင္းရာတြင္
ေကာင္းစြာ အသုံးခ်ျခင္း

အလုပ္၏ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ကို သိရွိၿပီး၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ သင့္အား
တားဆီးေနေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား အပါအဝင္ သင့္အလုပ္ကိစၥကို မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း

မိမိအေတြးအျမင္မ်ားကို ဝန္ထမ္းဆုိင္ရာ ေက်နပ္ခ်က္ဆန္းစစ္မႈမ်ားမွတဆင့္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ ေျပာဆုိျခင္း

၁၀

အျခားသူမ်ားအတြက္
အျခားသူမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္
ျခင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အကူအညီေပးနုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ကာကြယ္တားဆီးရန္အတြက္ တုိက္တြန္းစည္းရံုးမႈျဖင့္ ေလးစားမႈရွိသည့္
လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအျဖစ္ ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္

အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္

ဥပေဒေရးရာ တုိက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း

လုပ္ငန္းခြင္ နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကို

(Advocacy)/ ဥပေဒျပဳရန္

ကာကြယ္တားဆီးရန္အတြက္ အလုပ္ရွင္၏ တာဝန္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ဥပေဒတြင္

တုိက္တြန္းစည္းရံုးျခင္း

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ စည္းရံုးျခင္း

အကူအညီေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ပံ့ပိုးျခင္း

ေလးစားမႈထားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား
ေထာက္ခံ ကမ္ပိန္းမ်ား

လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူ
ပို႔ေဆာင္ေရး

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အႀကံဉာဏ္၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ ႏွင့္ အကူအညီ ပံ့ပိုးျခင္း

ရုပ္ပို္င္းဆုိင္ရာ ပံုပန္းသ႑ာန္ကုိ ေလွာင္ေျပာင္ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ မတရားခံရသူကို အျပစ္တင္ျခင္း၊ သေဘာ
တူညီခ်က္ရယူျခင္း ႏွင့္ အြန္လိုင္း နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
အမ်ားျပည္သူလူထု၏ အသိအျမင္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ ေပးျခင္း

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးျဖစ္လာေရး စည္းရံုးျခင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း ပုဂၢလိကအခန္းက႑အေပၚ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈကို သုေတသနလုပ္မႈကို

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈ

အားေပးကူညီျခင္း
လုပ္ငန္းခြင္ နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအျပင္ အျခား

သင္တန္းေပးျခင္း

က်ား-မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ တားဆီးရန္ အားထုတ္မႈမ်ားကို ကူညီရန္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း

က်ားမ တန္းတူညီမၽွမႈ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳလုပ္ျခင္း

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ က်ားမ တန္းတူညီမၽွမႈကို ျမႇင့္တင္ၿပီး က်ားမတန္းတူညီမၽွမႈကို ေထာက္ပံ့ေသာ ဥပေဒ (သို႔)
မူဝါဒကို မိတ္ဆက္ျခင္း
လုပ္ငန္းခြင္ နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို အတူတကြ ပိုမိုထိေရာက္စြာ
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစျခင္း

၁ Care International, “I know I cannot quit.”
၂ See, for example, EmREF, Young Women; and, Laplonge, Weaving Gender.
၃ Full details of the aims of the project and the research questions are available in Appendix 1.
၄ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အတင္းအဖ်င္းေျပာဆိုျခင္းကို အႏုိင္က်င္႔ျခင္းဆုိင္ရာ အျပဳအမူအျဖစ္ ေဖၚျပထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဖြဲ႔လုိက္ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ားအရ အတင္းအဖ်င္းေျပာျခင္းမ်ားသည္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သေဘာသဘာ၀ျဖစ္ေနသည္မွာ သိသာပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္းအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ပါသည္။
စာတမ္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အျခားေသာ အတင္းအဖ်င္းေျပာဆုိျခင္းမ်ားမွ လိင္သေဘာသဘာ၀ပါသည့္ အတင္းအဖ်င္းမ်ားေျပာဆုိျခင္းမ်ားကို ေဖၚထုတ္ထားျခင္း မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္
ျခံဳေျပာရမည္ဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းႏႈန္းသည္ ဤေလ့လာမႈတြင္ အစီရင္ခံထားသည္ထက္ အနည္းငယ္ျမင့္မားႏုိင္ေျခရွိသည္။
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