ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား
ျမန္မာနုိင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာဆံုးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားအား ေလ႔လာဆန္းစစ္ျခင္း

ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသည္ နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္း

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမွ ကင္းေ၀းေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ဆုိသည္မွာ - က်န္းမာေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးအား

ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ဥပဒ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္

ေကာင္းေသာအရာ ျဖစ္သည္။

အျပဳအမႈမ်ားကုိ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး(သို႔)
၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးအေပၚ

ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ကို ဖန္တီးျခင္းျဖင့္

က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္မႈမရွိဘဲ ထပ္တလဲလဲ
ျပဳလုပ္ျခင္းကုိဆုိလုိသည္။

•

ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား တိုးျမႇင့္ႏိုင္ျခင္း၊

•

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးထြားလာေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစျခင္း ႏွင့္

•

အရည္အခ်င္းရွိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုပါ ဆြဲေဆာင္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ
ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္းဆုိသည္မွာ -

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) ႏွင့္ ဓနအဖြဲ႕အစည္း တို႔မွ

လိင္ဆုိင္ရာျဖစ္တည္မႈကုိ အေျချပဳၿပီး

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ ေလးစားမႈမရွိေသာ

ကာယကံရွင္ မလုိလားသည့္ အေျပာအဆုိ၊

အမူအက်င့္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား

အေနအထုိင္ကုိ ျပဳမႈ၍ တစ္စုံတစ္ဦးအား

ေလးစားမႈရွိသည့္လုပ္ငန္းခြင္ကို ဖန္တီးနုိင္ေစေရးအတြက္ လက္ေတြ႕က်ေသာ

အရွက္ခြဲျခင္း၊ေၾကာက္လန္႔ေစျခင္း၊

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးနုိင္ရန္ ေလ့လာမႈ တစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေစာ္ကားရာေရာက္ျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။

လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ေငြေရးေႀကးေရး၊ လက္လီေရာင္း၀ယ္ေရး ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑မ်ားရွိ
ကုမၸဏီ (၂၆) ခုမွ ၀န္ထမ္း ၉၅၆ ဦးပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး
အမ်ိဳးသမီး ၅၉၈ ဦး ၊ အမ်ိဳးသား ၃၅၈ ဦး ႏွင့္
၁၅၅၈ ခုေသာ သုေတသန လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည္။

အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
အနိုင္က်င့္မႈ အျဖစ္အမ်ားဆံုးပံုစံ
• အတင္းေျပာခံရျခင္း၊
• ၾကီးၾကပ္သူမ်ားထံမွ
ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုခံရျခင္း သို႔မဟုတ္
ဆူဆဲမႈခံရျခင္း၊
• စေနာက္ခံရျခင္း၊
• အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လူမႈေရးပြဲမ်ားမွ
ဖယ္ထုတ္ခံရျခင္း

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း
အျဖစ္အမ်ားဆံုးပံုစံ
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္အားလုံးအေပၚ
သက္ေရာက္မႈရွိသည္။
•

၁၅% ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ယင္းတို႔ကိုယ္တိုင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕ ခံစားခဲ့ရသည္။

•

၂၁% ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာမူ အျခားသူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ျပဳက်င့္ခံေနရသည္ကို မ်က္ျမင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းထက္ပို၍
အျဖစ္မ်ားသည္။
•

၄၀% ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္ နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ခံခဲ့ရသည္

•

၅၆% တို႕သည္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။

•

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း အျဖစ္အပ်က္အား
မ်က္ျမင္သို႔မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ၾကဳံေတြ႔ႏိုင္ေခ်သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေႏွာင့္ယွက္ခံရ
ျခင္းထက္ သံုးဆနီးပါးပိုဖြယ္ရွိသည္။

အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္မ်ိဳးလံုးသည္ လုပ္ငန္းခြင္နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း
ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ရေသာ္လည္း ၎တို႔၏
အေတြ႕အၾကဳံမွာ ကြဲျပားျခားနားသည္။
•

၄၀% ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အနိုင္က်င့္ခံခဲ့ရသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ပို၍ နိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳက်င့္ခံၾကရသည္။

•

၁၅% ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား
ၾကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ပို၍
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ၾကဳံေတြ႕ၾကရသည္။

• ရုပ္ပို္င္းဆုိင္ရာ ပံုပန္းသ႑ာန္ ကုိ
ေလွာင္ေျပာင္ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊
• တစ္စုံတစ္ဦးက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားအား
ဟာသေျပာၾကားျခင္း၊
• မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေပြ႕ဖက္ျခင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚေစသည္။
•

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ႏွစ္စဥ္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား ၁၄% ဆုံးရႈံးေနသည္။

•

ဤေလ့လာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းမတိုင္းတာထားေသာ
အျခား စီးပြားေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ
ဝန္ထမ္းအေျပာင္းအေရြ႕စရိတ္၊ ဝန္ထမ္း ေခၚယူမႈစရိတ္ ႏွင့္
မြမ္းမံသင္တန္းေၾကးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မည္သို႔တုံ႔ျပန္ရမည္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုံေလာက္္စြာ
ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိၾကေပ။
•

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၌သာ လုပ္ငန္းခြင္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကုိ အေရးယူတုံ႔ျပန္ရန္ႏွင့္
ကာကြယ္တားဆီးရန္ အတြက္ တရားဝင္မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား/
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေနရာတက်ျဖစ္သည့္ သက္ေသအေထာက္အထား ရွိသည္။

၎ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ အခ်ိဳ႕ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တုံ႔ျပန္ေသာနည္းလမ္းသည္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သိပ္မေကာင္းပါ။
•

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သူတို႔အလုပ္ခြင္တြင္ တုိင္ႀကားနုိင္သည့္ စနစ္
(တရားဝင္အစီရင္ခံေရးယႏၲရား) ကို လက္လွမ္းမမီတတ္ႀကေပ။

•

အခ်ိဳ႕ဝန္ထမ္းမ်ားကသာ က်ဴးလြန္သူမ်ားနွင့္ ထိပ္တိုက္ေျဖရွင္းႀကေသာ္လည္း
ဝန္ထမ္းအမ်ားစုမွာမူ ၎ျဖစ္ရပ္မ်ားေပၚေပါက္လာပါက လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း
(သို႔မဟုတ္) လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း (သို႔မဟုတ္)
အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ Facebook ေပၚတြင္ တင္ေလ့ရွိၾကသည္။

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔သည္
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေလ့အထမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
•

အခ်ိဳ႕ေသာစီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ား၌ နိင
ု ထ
္ က္စးီ နင္းျပဳလုပျ္ ခင္း ႏွင့္
လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာထိပါးေႏွာင့ယ
္ က
ွ ျ္ ခင္းတုသ
႔ိ ည္ အျမင့ဆ
္ းံု အဆင့တ
္ င
ြ ္ ရွေ
ိ နၾကၿပီး၊
အခ်ိဳ႕မွာမူ အေတာ္ေလး နည္းသည့အ
္ ဆင့တ
္ င
ြ ္ ရွၾိ ကသည္။

•

အခ်ိဳ႕အေျခအေန မ်ားတြင္ ကုမဏ
ၸ ီ တစ္ခတ
ု ည္း၌ျဖစ္ေသာ္လည္း မတူညေ
ီ သာ
ေနရာေဒသ ၂ ခုတင
ြ ္ နိင
ု ထ
္ က္စးီ နင္းျပဳလုပျ္ ခင္း ႏွင့္
လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာထိပါးေႏွာင့ယ
္ က
ွ ျ္ ခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ အေတြ႕ အၾကဳံမ်ားသည္
ကြျဲ ပားျခားနားၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ “ျမန္မာ့ အေလ့အထ”
ႏွင့္ ဆုင
ိ သ
္ ည္ ဆိသ
ု ည့္ ေပးေနက်ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ဆင္ေျခႏွင့္
သုေတသနေတြ႕ရွခ
ိ ်က္သည္ ကုက
ိ ည
္ မ
ီ ႈ မရွေ
ိ ပ။

အဓိက အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အျဖစ္ ဖန္တီးေရးအတြက္
ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ေပးနိုင္သည္။
•

နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း
ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိအျမင္ကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

•

ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ဖန္တီးရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ စြမ္းရည္ကို
တိုးတက္ေစျခင္း ႏွင့္

•

နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း
အေပၚ လူမႈေရးသေဘာထားမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အျပဳအမူမ်ား တိုးပြားလာေစရန္ အျခားအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

အျခားေသာ အဓိက အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္

အႀကီးတန္း မန္ေနဂ်ာ

လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဌာန

မ်ားႏွင့္ ဒါရိုက္တာမ်ား

မန္ေနဂ်ာမ်ား

• က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း တစ္ခုကို
က်င့္သံုးျခင္း ႏွင့္ အေကာင္အထည္

• သင္တန္းေပးျခင္း

ေဖာ္ျခင္း

• အရင္းအျမစ္မ်ားကို စုစည္းျခင္း

• လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္နိုင္ရည္

• စီမံခန႔္ခြဲသည့္သူမ်ားႏွင့္ အတူ
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
• မေက်နပ္ ခ်က္တိုင္ၾကားျခင္း

ဝန္ထမ္းမ်ား

• သင္တန္းမ်ားကို

• မူဝါဒမ်ားကို သိရွိနားလည္

• မန္ေနဂ်ာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္
နိုင္ရည္ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ မ်ားကို

စတင္အသံုးျပဳျခင္း

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း

ေဆြးေႏြးျခင္း

ဦးေဆာင္ျခင္း

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

(Advocacy)/ ဥပေဒျပဳရန္
တုိက္တြန္းစည္းရံုးျခင္း
• အကူအညီေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

သေဘာေပါက္ျခင္း

ဆုိင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

• ကာကြယ္တားဆီးျခင္း

• ဥပေဒေရးရာ တုိက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း

ပါဝင္တက္ေရာက္ ျခင္း

စီမံခန႔္ခြဲျခင္းနည္းလမ္း မ်ားကို

• ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္လာေစရန္

အျခားသူမ်ား

• ကုမၸဏီ စိတ္ေက်နပ္ခ်က္
ဆန္းစစ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း

• အထက္ပါ မူဝါဒ ႏွင့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထိေရာက္မႈ

ပံ့ပိုးျခင္း

•

က်ား-မ တန္းတူ ညီမၽွမႈ၊ နုိင္ထက္စီး
နင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မ်ားကုိ
ဆန္႔က်င္သည့္ အသိအျမင္ဖြင့္
ကမ္ပိန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္
ျပဳလုပ္ျခင္း

ရွိမရွိ တုိင္းတာေဆာင္ရြက္ျခင္း

အစီရင္ခံစာအျပည့္အစုံကို ဒီလင့္ http://wrld.bg/I0cV30o0GPo တြင္ ေဒါင္းလုဒ္ ရယူနိုင္သည္။
သတင္းအခ်က္အလက္ပိုမိုသိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္ : Ellen Maynes emaynes@ifc.org, the DaNa Facility info@danafacility.com.

