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ေက်းဇူးတင္ရွိျခင္း
“ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားအား ေလ႔လာဆန္းစစ္ျခင္း” အမည္ရွိ ဤ စာတမ္းကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ
ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) ၏ က်ား/မ ေရးရာ အတြင္းဝန္ ဌာနႏွင့္ ဓန အဖြဲ႕အစည္းတို႔က ပူးေပါင္းထုတ္ေဝျခင္း ျဖစ္သည္။ IFC ၏
အေရွ႕အာရွ ပစိဖိတ္ ေဒသ က်ား/မ ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ Amy Luinstra ႏွင့္ ဓန အဖြဲ႕အစည္း၏ အစီအစဥ္ေရးရာ ဒါရိုက္တာ
Paul Joicey တို႔၏ လမ္းညႊန္မႈေအာက္မွ ဤစာတမ္းကို ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္သည္။
ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို IFC ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ က်ား/မေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ Ellen Maynes ႏွင့္ ဓန အဖြဲ႔ အစည္းက က်ား/
မေရးရာ အႀကံေပး Jana Naujoks တို႔က ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ IFC ၏ က်ား/မေရးရာ အတြင္းဝန္ ဌာနခ်ဳပ္ အႀကီးအကဲ Henriette Kolb၊ IFC
၏ ျမန္မာနုိင္ငံ ဌာေန အရာရွိ ခင္သီတာေမာ္၊ IFC ၏ ျပန္ႀကားေရး အႀကံေပး Shobhna Decloitre ႏွင့္ IFC ၏ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ
ဌာေန မန္ေနဂ်ာ Vikram Kumar တို႔မွ တန္ဖိုးရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။
ဤအစီရင္ခံစာကို သုေတသနဆိုင္ရာ အႀကံေပးအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ျပဳစုခဲ့ၿပီး ယင္းအဖြဲ႔မွ ဤ စီမံကိန္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သုေတသန
ျပဳလုပ္မည့္ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ႏွင့္ အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းတို႔အေပၚ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီခဲ့ပါသည္။ ထိုအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ
Care International - ျမန္မာမွ အိေရႊရည္ဝင္း၊ IFC မွ ႏွင္းႏြယ္ႏြယ္ေအာင္၊ MCRB မွ ႏွင္းဝတ္ရည္၊ က်ား/မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး
ကြန္ယက္ (GEN) မွ ေဒါက္တာ ေကသီျမင့္သိန္း ႏွင့္ IFC မွ Shabnam Hameed တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
အစီရင္ခံစာ ျပဳစုရာတြင္ Factive Consulting မွ Dean Laplonge ဦးေဆာင္ေသာ ျပင္ပ သုေတသီအဖြဲ႔ ႏွင့္ ပူးတြဲ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ယင္း သုေတသီအဖြဲ႔
တြင္ မို႔မို႔ေအာင္၊ Morgan Laplonge ႏွင့္ သီရိစံ တို႔ ပါဝင္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤသုေတသနတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ၎တို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္
အျမင္မ်ားကို အခ်ိန္ေပး ေဆြးေႏြးဖလွယ္ေပးခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးျခင္းဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္
ပါဝင္ေပးခဲ့ၾကသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ႏိုင္ထက္ စီးနင္းျပဳျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔၏ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ပါဝင္ ေဆြးေႏြးေပးလိုသည့္ ဆႏၵေၾကာင့္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ေလးစားမႈရွိသည့္
လုပ္ငန္းခြင္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားကို ထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ထိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ACLEDA အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း၊ Amata ဟိုတယ္လုပ္ငန္းစု၊ Eskala ဟိုတယ္ႏွင့္ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား၊
First Myanmar Investment (FMI) ကုမၸဏီ၊ De Heus Myanmar ၊ ထားဝယ္ေရႊျပည္ ကုမၸဏီ၊ DAWN၊ ဂရင္း ဂါးဒီယန္း အာမခံ ကုမၸဏီ၊
အင္းေလး အမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ရွင္အဖြဲ႔၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC)၊ Junction City၊ ကေမၻာဇဘဏ္ (KBZ)၊ KMD
နည္းပညာ ကုမၸဏီ၊ မဟာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အေသးစား ေခ်းေငြလုပ္ငန္း၊ မက္စ္ ျမန္မာ ကုမၸဏီအုပ္စု၊ ျမန္ေရႊျပည္၊ ပါရမီ စြမ္းအင္၊ PEAK
ျမန္မာ၊ ေရႊေတာင္ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းစု၊ Snacks Mandalay ကုမၸဏီ၊ Vision Fund ျမန္မာ ကုမၸဏီ၊ ရိုးမဘဏ္ႏွင့္ W & Associates ကုမၸဏီတို႔
ျဖစ္ၾကသည္။
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အျခားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ Action Aid၊ Agripro Focus၊ Care International ျမန္မာ၊
ေရာင္စံု မိန္းကေလးမ်ားအဖြဲ႔၊ က်ား/မဆုိင္ရာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အင္စတီက်ဴ႕ (GDI)၊ Kings and Queens အဖြဲ႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ နားမၾကား သူမ်ား
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔၊ MCRB ၊Seedstars၊ ၿငိမ္း ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ Trôcaire ၊ Turquoise Mountain အဖြဲ႔၊ United Women အဖြဲ႔တို႔မွ ပံ့ပိုးေပးေသာ
တန္ဖိုး ရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ ဤအစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ယင္းကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ က်ား/မ တန္းတူေရး ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္စီး
နင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္အေနျဖင့္ ဓာတ္ပံု လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ ေလးစားမႈရွိသည့္
လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြက္ တုိက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္သူမ်ားႏွင့္ ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ သံတမန္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ထုိဓာတ္ပံု
မ်ားကိုလည္း ယခု အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႔၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွိ Umbrella Facility for Gender Equality (UFGE) အဖြဲ႔၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
UFGE သည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကား အဓိက ကြာဟခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈကို တိုးျမင့္ရန္ႏွင့္
အားလံုးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ရန္အတြက္
လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထား၊ အသိပညာႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႔ေဝေပးေနသည့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔
ျဖစ္သည္။ UFGE သည္ ၾသစေတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ ဂ်ာမနီ၊ အိုင္ယာလန္၊ နယ္သာလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ စပိန္၊ ဆြီဒင္၊ ဆြစ္ဇလန္၊ ယူေကႏွင့္
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတို႔မွ သေဘာထားႀကီးစြာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား လက္ခံရရွိထားသည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕လည္း ျဖစ္ပါသည္။
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နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
ႏွင့္ ပံုစံမ်ား
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္းဆုိသည္မွာ က်န္းမာေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးအား ဥပါဒ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ 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
လုိအပ္ေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ျ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။
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လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ႏွင့္ 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

ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ဳိးျပဳလုပ္ၿပီးေႏွာင့္ယွက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း။

ထိကပါးရိကပါးေျပာဆုိျခင္း။ ဆဲေရး တုိင္းထြာ ေစာ္ကား ရန္စျခင္း။

•

• ကာယကံရွင္လိုလားမႈမရွိေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳလုပ္ရန္ ျမဴဆြယ္ျခင္း

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 ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈျခင္း။

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

• ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ အေရးယူအျပစ္ေပးႏုိင္သည့္

• လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပတြင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္

အျပဳအမႈျပဳျခင္း။

ဆက္သြယ္၊ ပတ္သက္မႈျပဳျခင္း (သုိ႔မဟုတ္)
မသင့္ေလ်ာ္သည့္ ညစ္ညမ္း ေျပာဆုိ၊ေနထုိင္မႈျပဳျခင္း။

• ကာယကံရွင္ မလုိလားဘဲ ကုိယ္တြယ္ျခင္း၊ ပြတ္သပ္ျခင္း၊

• မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္အၾကည့္ျဖင့္

ေပြ႔ဖက္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) (ႏႈတ္ခမ္းျဖင့္) နမ္း႐ႈတ္ျခင္း။

ေငးစုိက္ၾကည့္ျခင္း။

• မလုိအပ္ဘဲ အေရာ၀င္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း။
• ဥပမာ - အနီးမွျဖတ္သြားစဥ္ ကုိယ္ခႏၶာ အစိတ္အပုိင္းကုိ
ကုိင္တြယ္၊ ထိေတြ႔ရန္ တမင္တကာႀကိဳးပမ္းျခင္း။
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အမွာစကား
ျမန္မာနုိင္ငံရွိ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးသည့္အေျခအေနတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလံုးအတြက္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား
ဆြဲေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားနုိင္ျခင္းသည္ အဓိကဦးစားေပးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္နုတ္ထြက္သြားေသာအခါ သို႔မဟုတ္
ေလးစားမႈမရွိသည့္ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ အလုပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အာရံုစိုက္မရ ျဖစ္ေနသည့္အခါမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္
နစ္နာဆံုးရံႈးႀကသည္။ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား ႏွင့္ အျမတ္စြန္းရရွိမႈတုိ႔အေပၚ ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။
အလုပ္တြင္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားေကာင္းေနေစရန္ လံုျခံဳမႈရွိေသာ ခံစားခ်က္ရရန္ အေရးႀကီးသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔သည္ ယင္းလံုျခံဳမႈရွိသည္ဆုိသည့္ ခံစားမႈကုိ ျခိမ္းေျခာက္ေနသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားသည္
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာေလ့မရွိႀကေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔ ရွိေနႀကျပီး ဝန္ထမ္းအေျပာင္းအလဲ ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားတို႔အား
ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈရွိေနပါသည္။
ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေငြေရးေႀကးေရး၊ လက္လီေရာင္းဝယ္ေရး ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး က႑မ်ားတြင္
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔၏ ျဖစ္တည္မႈႏႈန္း ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ
ေလးစားမႈရွိသည့္လုပ္ငန္းခြင္မ်ားဆုိင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ IFC ႏွင့္ ဓနအဖြဲ႕အစည္းတုိ႔မွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔သည္ စီးပြားေရးကုန္က်စရိတ္ သိသာစြာ ဆံုးရံႈးေစသည္။
ဤစာတမ္းအရ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေလးစားမႈမရွိသည့္အျပဳအမူမ်ားေႀကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား ၁၄% ဆံုးရံႈးနစ္နာေနသည္ဟု ခန္႔မွန္ထားသည္။
ယင္းမွာ မယုတ္မလြန္ခန္႔မွန္းျခင္းသာျဖစ္ျပီး ဝန္ထမ္းအေျပာင္းအေရႊ႕၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ျပန္လည္ခန္႔ထားျခင္း ႏွင့္ သင္တန္းျပန္ေပးျခင္း၊
စီးပြားေရးဂုဏ္သတင္း ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး စသည္တုိ႔ဆုိင္ရာ က်ေရာက္နုိင္သည့္အႏၱရာယ္မ်ား မပါဝင္ေသးေပ။ ေလးစားမႈရွိသည့္
လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ေကာင္းသလုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ပါ ေကာင္းမြန္ပါသည္။
ဤစာတမ္း၏ ရလဒ္မ်ားအရ အျခားသင့္ေတာ္ေသာအခ်က္မ်ားပါ မီးေမာင္းထုိးျပေနသည္။ ၄င္းတုိ႔အနက္ အဓိကက်သည့္အခ်က္မွာ
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔သည္ လုပ္ငန္းခြင္အေလ့အထဆုိင္ရာ
ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလံုးတြင္
တစ္ပံုစံတည္း မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ၊ ေလးစားမႈရွိသည့္လုပ္ငန္းခြင္မ်ားဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ား တုိးတက္ျခင္းျဖင့္
ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားတုိးျမွင့္ရန္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားထံမွ ေလ့လာသင္ယူနုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းရွိေနပါသည္။

8

ယင္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္း ပမာဏကို
မီးေမာင္းထုိးျပေနသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအႀကား ျဖစ္ေပၚေနေသာအရာမ်ားအား နားလည္ေစနုိင္ျပီး ထုိအေျခအေနကုိ
တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္နုိင္မႈကို အားျဖည့္ေပးရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပါ ေပးထားပါသည္။
နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္းတု႔ိသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ရွိေနေႀကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသိအမွတ္ျပဳရန္ ယခုဆန္းသစ္ေသာ သုေတသနမွ အခြင့္အလမ္းေပးရာေရာက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအဆင့္တြင္ မရပ္တန္႔သင့္ပါ။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားေသာသူမ်ားအတြက္ ဤစာတမ္းမွ
လက္ေတြ႕က်ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေထာက္ပံ့ထားပါသည္။ ယင္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအား ေဘးကင္းလံုျခံဳျပီး နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳ
လုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္းတု႔ိ ကင္းေဝးေသာ ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားျဖစ္လာေစရန္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ည္္
ျမန္မာနုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္နုိင္မႈ တုိးျမွင့္ေစသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားျဖစ္လာေစရန္ IFC ႏွင့္
ဓနအဖြဲ႕အစည္းတုိ႔သည္ ပူးေပါင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Vikram Kumar

Paul Joicey

Country Manager

Director of Programmes

Myanmar and Thailand
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၁။ အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္
ေလးစားမႈရွိသည့္လုပ္ငန္းခြင္သည္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာ အျခင္းအရာ ျဖစ္သည္။

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ သုေတသနနည္းစနစ္ႏွင့္

နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခ

ရလဒ္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည္။ အဆုိပါအစီရင္ခံစာသည္

င္းမ်ားမွ ကင္းေ၀းေသာ ေလးစားမႈရွိသည့္ အလုပ္ခြင္ယဥ္ေက်းမႈကို

ေလးစားမႈရွိသည့္လုပ္ငန္းခြင္ဖန္တီးရန္အတြက္ ျမန္မာနုိ္င္ငံရွိ

ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား တိုးျမႇင့္ႏိုင္ျခင္း၊

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးထြားလာေစရန္ ပံ့ပိုးႏိုင္ျခင္း ႏွင့္

ေထာက္ပံ့ေသာသူမ်ားအတြက္ ပိုင္းျခားသုံးသပ္ၿပီး

အရည္အခ်င္းရွိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုပါ ဆြဲေဆာင္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေပ

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ

လိမ့္မည္။ ေတြ႕ျမင္ရေလ့ရွိေသာ ေလးစားမႈမရွိသည့္ အျပဳအမူမ်ားအား

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ဥပမာႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပထားၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံရွိ

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ စိတ္ပါဝင္စားေသာအျခား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေလးစားမႈရွိသည့္

ပုဂိၢဳလ္မ်ားအတြက္လည္း ဤအစီရင္ခံစာမွ သက္ေသအေထာက္

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားကို မည္သို႕ဖန္တီးနိုင္ပုံကို္ လက္ေတြ႕က်ေသာ

အထားမ်ား ရရွိေစပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးထားသည္။
အဆိုပါအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑ႀကီး
နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

ေလးခုျဖစ္ေသာ လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ေငြေရးေႀကးေရး၊

မ်ားတုိ႔သည္ ျမန္မာနုိင္ငံတစ္ခုတည္းႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အေႀကာင္းအရာ

လက္လီေရာင္း၀ယ္ေရး ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑မ်ားရွ4ိ

မဟုတ္ဘဲ တစ္ကမာၻလံုးတြင္ ေတြ႕ရွိခံစားေနရပါသည္။ အမ်ဳိးသမီး (၃)

(“အေျခခံက႑မ်ား”) လုပ္ငန္းခြင္တြင္း နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္

ေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္နႈန္းသည္ အနီးကပ္ေပါင္းသင္းေနထုိင္သူ

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားေၾကာင့္ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို

သုိ႔မဟုတ္ ေပါင္းသင္းေနထုိင္သူမဟုတ္ေသာသူမွ

ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ရန္ရည္ရြယ္သည္။ ၎တို႕မွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

ရုပ္ပိုင္း ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အႀကမ္းဖက္ခံရဖူးေႀကာင္း

ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) ႏွင့္ ဓနအဖြဲ႕အစည္း တို႔အတြက္

အစီရင္ခံႀကေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ဦးစားေပးက႑မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဤသုေတသနမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဆုိင္ရာ ေလ့လာထားေသာ သုေတသန

အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုလံုးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အဆိုပါက႑မ်ားရွိ

မရွိသေလာက္နည္းပါးသည္။

အက်ဳိးစီးပြားသက္ဆုိင္သူမ်ားအား အသိေပးရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။

ေလးစားမႈမရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ယင္းက႑မ်ားရွိ ႀကီးမားေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားကို ကမၻာလုံးဆိုင္ရာေလ့လာမႈမ်ားတြင္

လုပ္ကိုင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး

မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းမွတဆင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို

ပ်က္ကြက္ျခင္း ၊ ရံုးတက္ေသာ္လည္း အလုပ္တြင္ စိတ္မပါျခင္း/

စီမံကိန္းမွ ေလ့လာရန္ရည္ရြယ္သည္။

1

စိတ္မရွိျခင္း (presenteeism)၊ ၀န္ထမ္းမ်ား အေျပာင္းအေရြ႕၊
2

ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းက်န္းမာေရးႏွင့္

•

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳ

ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဂုဏ္သတင္း

လုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚသည့္

မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ယေန႕ထက္တိုင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္

ပုံသ႑ာန္ႏွင့္ ပုံစံမ်ား

အထည္ခ်ဳပ္က႑ မွအပ အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

•

3

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

လုပ္ငန္းခြင္၏ လူမႈယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အလုပ္ခြင္စံခ်ိန္စံညႊန္း
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက ဤကဲ့သို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔မည္ပံု

တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈ သို႔မဟုတ္ ရိုက္ခတ္မႈမ်ားအား

ဆက္စပ္ေနမႈ

သုေတသနျပဳလုပ္ထားျခင္း မရွိေပ။

•

လုပ္ငန္းခြင္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားအတြက္ က်ေရာက္နုိင္ေသာ

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) ႏွင့္

အႏၲရာယ္ရွိဖြယ္အခ်က္မ်ား

ဓနအဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေလးစားမႈရွိသည့္

•

လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ သုေတသနစီမံကိန္းကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိ

ကုမၸဏီမူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ား၏
ထိေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

•

10

၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပညာရွင္ဆန္ျပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
လုပ္ငန္းခြင္ကုိ ဖန္တီးရန္ အဆိုပါေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား မည္သည့္အရာမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္သည္ ႏွင့္
ဓါတ္ပံု : SHOBHNA DECLOITRE/IFC

ေထာက္ပံ့ရန္ လိုအပ္သည္ စသည္တုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစသည္။

၁.၁။ အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအႏွစ္ခ်ဳပ္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအားလုံးသည္
လုပ္ငန္းခြင္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ၁၅% ေသာ
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ယင္းတို႔ကိုယ္တိုင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ရၿပီး ၂၁% ေသာ
၀န္ထမ္းမ်ားမွာမူ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ပါ၀င္သနည္းကို ေသခ်ာစြာ

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ခံေနရသည္ကို မ်က္ျမင္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟု

မသိႀကဘဲ ၎တို႔တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ပဋိပကၡကို ပညာရွင္ ပီသစြာ

ဆိုသည္။ က်ား၊ မ အသက္အရြယ္မေရြး အားလုံးေသာ

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ဆက္ဆံေရး စြမ္းရည္ ႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ား

၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိသည္။ မ်က္ျမင္ ႏွင့္ ကို္ယ္တိုင္

မရွိျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေနႀကသည္။

ၾကံဳေတြ႕ေလ့ရွိေသာ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေႏွာင့္
ယွက္ျခင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ရုပ္ပို္င္းဆုိင္ရာ ပံုပန္းသ႑ာန္ကုိ

အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္မ်ိဳးလံုးသည္ လုပ္ငန္းခြင္နိုင္ထက္စီး

ေလွာင္ေျပာင္ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ တစ္စုံတစ္ဦးက

နင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ဟာသေျပာၾကားျခင္း ႏွင့္

ၾကံဳေတြ႕ရေသာ္လည္း ၎တို႔၏ အေတြ႕အၾကဳံမွာ ကြဲျပားျခားနားသည္။

မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေပြ႕ဖက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၀န္ထမ္းအမ်ားစုမွာ

အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္မ်ိဳးလံုး သည္ လုပ္ငန္းခြင္

ယင္းတို႔၏လုပ္ငန္းခြင္မွ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္

ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း ၎တို႕က

ျခင္းမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ရဖြယ္ အႏၲရာယ္ရွိသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္

ယင္းအျပဳအမူမ်ားစြာ ကို ပုံမွန္ကဲ့သို႕သာ မွတ္ယူၾကသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ပို၍ နိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ခံၾကရသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား ထက္ပို၍ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ၾကဳံေတြ႕ၾကရသည္။ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီး

ယွက္ျခင္းထက္ပို၍ အျဖစ္မ်ားသည္။ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ သည္

ႏွစ္မ်ိဳးလံုး သည္ ၎တို႔ ျပဳမူခဲ့ေသာ အျပဳအမူအခ်ိဳ႕သည္

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း အျဖစ္အပ်က္အား မ်က္ျမင္သို႔မဟုတ္

မရည္ရြယ္ေသာ္ျငား မေလးစားေသာ အျပဳအမူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ

ကိုယ္တိုင္ၾကဳံေတြ႔ႏိုင္ေခ်သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေႏွာင့္ယွက္ခံရ

အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ျခင္းထက္ သံုးဆနီးပါးပိုဖြယ္ရွိသည္။ ၄၀% ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္

ကိုယ္တိုင္ နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ခံခဲ့ရျပီး ၅၆% တို႕သည္
နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုသည္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ား

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ပံုစံအမ်ားဆံုးမွာ အတင္းအဖ်င္းေျပာခံရျခင္း၊

ျဖစ္ေပၚေစသည္။ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္

ၾကီးၾကပ္သူမ်ား၏ အေအာ္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆူဆဲမႈခံရျခင္း ၊

ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို ပုံမွန္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္

အစအေနာက္ ခံရျခင္း ႏွင့္ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လူမႈေရးပြဲမ်ားမွ

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္သာယာဝေျပာေရးအေပၚတြင္

ဖယ္ထုတ္ထားခံရျခင္းတို႕ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအျပဳအမူမ်ားအား

အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိသည္။

မၾကာခဏပုံမွန္အျဖစ္အပ်က္ဟု မွတ္ယူၾကၿပီး ႏွင့္ မတရားခံရသူအား

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

အျပစ္တင္ျခင္း (victim blaming) သည္ အျဖစ္မ်ားေသာ

မ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္

တုံ႔ျပန္မႈျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္သည့္အမူ

ခြင့္ယူနားရန္လိုအပ္ေပမည္။ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္

အက်င့္မ်ားကို ေျပာၾကားလိုေသာ္လည္း မည္သည့္အရာက

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏
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အာ႐ုံစူးစိုက္မႈေလ်ာ့နည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရာတြင္

လူပုဂၢိဳလ္၏ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈျဖစ္ေပၚေစၿပီး

ပိုမိုေႏွးေကြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း

ျပႆနာကိုလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ေခ်။

ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ
အလုပ္ခြင္မွေ၀းကြာျခင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္

လုပ္ငန္းခြင္နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား၏ ခန္႔မွန္းေျခ (၁၄)

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားသည္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္သည့္

ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ႏွစ္စဥ္ ဆံုးရႈံးေနရသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားတြင္

လုပ္ငန္းခြင္အေလ့အထမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သုေတသနတြင္

အခ်ိဳ႕၀န္ထမ္းမ်ားသည္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္

ပါဝင္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ယခင္အလုပ္မွ

အေျခစိုက္ေနႀကျပီး အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌

ထြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဤသုေတသနတြင္

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္

မ်ားသည္ အျမင့္ဆုံးအဆင့္တြင္ ရွိေနၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာမူ အလြန္

ယွက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ ၀န္ထမ္းေျပာင္းေရြ႕မႈဆုိင္ရာ

နည္းသည့္ အဆင့္တြင္ ရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္

နစ္နာမႈမ်ားအား ေဖာ္ျပျခင္း မရွိေသာ္လည္း ၀န္ထမ္းေျပာင္းေရြ႕မႈ၊

ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းမွာပင္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္

၀န္ထမ္းသစ္ေခၚယူစုေဆာင္းမႈ ႏွင့္ ျပန္လည္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားသည္

ေလ့က်င့္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ သိသာထင္ရွားလွသည္။

မတူညီေသာ ေနရာေဒသ ၂ ခုအတြင္း မတူညီ ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အမူအက်င့္မ်ားသည္ “ျမန္မာ့ အေလ့အထ” ႏွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္လံုေလာက္စြာ

ဆုိင္သည္ ဆိုသည့္ ေပးေနႀကျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ဆင္ေျခႏွင့္

တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိၾကေပ။

သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္သည္ ကုိက္ညီမႈ မရွိေပ။ ေလးစားမႈရွိသည့္

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါး

သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္လာေစေရးတြင္

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔ကို တုန္႔ျပန္ကူညီရန္ တရားဝင္မူဝါဒမ်ားႏွင့္

လက္ေတြ႕က်က် ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး

လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း ဥပမာေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ရွိၾကသည္။

အနည္းငယ္သာရွိသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ “မိသားစု” ကဲ့သို႕
လုပ္ကိုင္ၾကသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုၾကၿပီး ယင္းအခ်က္မွ

၁.၂။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဆုိလုိသည္မွာ လုပ္ငန္းခြင္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္း
ဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပြါးပါက ေလွ်ာ့ေပါ့ေျပာဆုိရမည္၊
လ်စ္လ်ဴရႈ ေပးရမည္ သို႔မဟုတ္ အစီရင္ခံစရာမလိုဟု

အႀကီးတန္းစီမံခန႔္ခြဲမႈ၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာန မန္ေနဂ်ာမ်ား

အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည္။

ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့အလုပ္ခြင္မ်ားတြင္ ေလးစားမႈရွိသည့္
လုပ္ငန္းခြင္ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ျဖစ္လာေစေရးအတြက္

ႀကံဳေတြ႕ရေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အခ်ိဳ႕ဝန္ထမ္းမ်ားမွ

အဓိကအေရးပါၾကသည္။ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္

တုန္႔ျပန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းစသည္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိအျမင္မ်ား

မေကာင္းႏိုင္ေခ်။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏အလုပ္ခြင္ထဲ၌

ႂကြယ္ဝလာေစေရးအျပင္ ေလးစားမႈထားသည့္လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု

တုိင္ႀကားနုိင္သည့္ စနစ္ (တရားဝင္အစီရင္ခံေရးယႏၲရား)

ေပၚထြန္းလာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စြမ္းရည္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

ကို လက္လွမ္းမမီတတ္ႀကေပ။ ထုိ႔ေႀကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားက

တိုးတက္လာေရးတို႔သည္ ၎အခ်က္ကို အေထာက္အပံ့ေပးသည့္

အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈရန္ ၾကိဳးစားၾကသည္။

အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္။ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္

က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ျပီး

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအေပၚ လူမႈေရးသေဘာထားမ်ား

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းကို

ေျပာင္းလဲေစရန္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား ရင္ဖြင့္ေျပာႀကားႀကသည္။ ယင္းမွ

အျပဳအမူမ်ား တိုးပြားလာေစရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္

ေနာက္ပိုင္းတြင္ အတင္းအဖ်င္းေျပာျခင္းသုိ႔ ဦးတည္သြားနုိင္သည္။

အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္း၍ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရန္

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ Facebook ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈမီဒီယာကိုအသုံးျပဳၿပီး

လိုအပ္သည္။

ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာတင္ျခင္း၊
မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဤအျခင္းအရာက ကုမၸဏီႏွင့္
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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

အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္
အႀကီးတန္းဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေျပာဆုိျခင္း ႏွင့္ ေလးစားမႈထားသည့္လုပ္ငန္းခြင္
ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ား ႏွင့္ဆိုင္ေသာ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း
အႀကီးတန္းဝန္ထမ္းမ်ား အပါအဝင္ ဝန္ထမ္းအားလုံးအတြက္ သက္ဆုိင္သည့္ ေမၽွာ္မွန္းအမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ
က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျပီး တက္တက္ႀကြႀကြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ေလးစားမႈထားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံတစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ၎ကို
လုံလုံေလာက္ေလာက္ အရင္းအျမစ္ျဖည့္ဆည္း ေပးျခင္း

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံခန႔္ခြဲျခင္းနည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ား ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္

ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မ်ား

စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း

ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္လာေစရန္
ဦးေဆာင္ျခင္း

ေလးစားမႈရွိသည့္ အမူအက်င့္မ်ားကုိ တက္တက္ႂကြႂကြ ျမႇင့္တင္ၿပီး ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း

ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္သည့္ ေန႔ရက္မ်ား

မတူကြဲျပားမႈကို ေလ့လာရန္ အားေပးျခင္း

ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆုေပးျခင္း အစီအစဥ္

ေလးစားမႈထားသည့္ 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 ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ
သက္ေရာက္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား (ဥပမာ၊ ဝန္ထမ္း အေျပာင္းအေရြ႕မ်ားမႈႏွင့္ ပ်က္ကြက္ဝန္ထမ္းမ်ားမႈ) ကို
ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အစီရင္ခံသည့္နည္းလမ္းမ်ား မိတ္ဆက္ျခင္း
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၏သက္ေရာက္မႈကို စူးစမ္း ေလ့လာျခင္း
ေလးစားမႈရွိသည့္လုပ္ငန္းခြင္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္မ်ား ကမ္းလွမ္းနိုင္ရန္ အကူအညီေပးေထာက္ပံ့နိုင္သည့္
အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ပ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို အားေကာင္းလာေစျခင္း (သို႔) တည္ေဆာက္ျခင္း
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လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာန မန္ေနဂ်ာမ်ား အတြက္
လူသားအရင္းအျမစ္ဌာနမန္ေနဂ်ာမ်ား (ဝန္ထမ္းခန႔္ထားေရးဌာနမန္ေနဂ်ာမ်ား) သည္ သင္ယူေလ့လာျခင္းမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း၊
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို အေရးယူတုံ႔ျပန္သည့္
စီးပြားေရးဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါး
ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အစပ်ိဳးမႈမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲသင့္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္

အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္
လူသားအရင္းအျမစ္ဌာန (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 လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို ကာကြယ္တားဆီးျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္နိုင္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း။
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မေက်နပ္မႈမ်ား ႏွင့္ အျခားျပႆနာမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္တင္ျပတတ္ရန္ ႏွင့္ ပညာရွင္ဆန္ဆန္
ကိုင္တြယ္နိုင္ရန္ ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္း သင္တန္းမ်ားေပးရန္ စဥ္းစားျခင္း။

လုပ္ငန္းခြင္ ယဥ္ေက်းမႈ

ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ အျဖစ္ဖန္တီးရန္ ေျဖရွင္းနုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏွင့္ အဆိုျပဳရန္

အခန္းက႑

စီမံခန႔္ခြဲမည့္သူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း

မတူကြဲျပားမႈ ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္မႈ

မတူကြဲျပားမႈႏွင့္အားလုံးပါဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း

မူဝါဒ

နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ ယွက္ျခင္းတုိ႔အား ဆန႔္က်င္သည့္ မူဝါဒတစ္ခုကုိ တင္ျပ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

မေက်နပ္ခ်က္တိုင္ၾကားျခင္း

လုပ္ငန္းခြင္ နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို

လုပ္ငန္းစဥ္္

အေရးယူတုံ႔ျပန္ရန္ မေက်နပ္ခ်က္ တိုင္ၾကားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ပုံစံတစ္ခုကို တင္ျပ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

ကာကြယ္တားဆီးေရးဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းခြင္ နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

သင္ယူေလ့လာေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ ကာကြယ္တားဆီးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
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ရုပ္ပို္င္းဆုိင္ရာ ပံုပန္းသ႑ာန္
ကုိ ေလွာင္ေျပာင္ကဲ့ရဲ့မႈမရွိေရး
ကမ္ပိန္း

အလုပ္ခြင္အတြင္း ရုပ္ပို္င္းဆုိင္ရာ ပံုပန္းသ႑ာန္ ကုိ ေလွာင္ေျပာင္ကဲ့ရဲ့မႈအဆုံးသတ္ရန္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ(ကမ္ပိန္း)မ်ား
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အတင္းအဖ်င္းမ်ားမရွိ ကမ္ပိန္း

အလုပ္ခြင္အတြင္း အတင္းအဖ်င္းေျပာျခင္းမ်ား အဆုံးသတ္ရန္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ(ကမ္ပိန္း)မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဧည့္သည္မ်ားအတြက္

အလုပ္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း ျပဳမူေနထိုင္ရမည္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ား

အခ်က္မ်ားကုိ စတင္ျခင္း

ေက်နပ္ခ်က္ဆန္းစစ္မႈမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေရးကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ ဝန္ထမ္းဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား မွန္မွန္

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေလးစားမႈရွိသည့္

လုပ္ငန္းပ်က္ကြက္မႈ၊ ဝန္ထမ္းအေျပာင္း အေရြ႕၊ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ရယူ၊

လုပ္ငန္းခြင္ အစီအစဥ္မ်ား၏

အစီရင္ခံစာပို႔ျခင္းမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲျခင္း ႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႀကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကို

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကို တိုင္းတာျခင္း

တိုင္းတာရန္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို နားလည္ျခင္း ႏွင့္ သင္ယူေလ့လာေရးမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း
နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ နည္းျဖင့္
တုန္႔ျပန္ေဆြးေႏြးနိုင္ရန္ ပိုမိုယုံၾကည္မႈရွိလာျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္လာေစရန္ ကူညီေပးနိုင္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္

ကုမၸဏီသင္တန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ျခင္း

ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားဆိုင္ရာ
မေက်နပ္ခ်က္တိုင္ၾကားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ကုမၸဏီ၏
က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း၊ မူဝါဒမ်ားကို သိရွိျခင္း

သင့္မန္ေနဂ်ာႏွင့္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္နိုင္ရည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား
ကုိ ေ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
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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
အႀကံျပဳႏွိုး
ေဆာ္ျခင္း(Advocacy)/ ဥပေဒျပဳရန္

လုပ္ငန္းခြင္ နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကို
ကာကြယ္တားဆီးရန္အတြက္ အလုပ္ရွင္၏ တာဝန္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ဥပေဒတြင္
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ စည္းရံုးျခင္း

တုိက္တြန္းစည္းရံုးျခင္း
အကူအညီေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးျခင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အႀကံဉာဏ္၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ ႏွင့္ အကူအညီ ပံ့ပိုးျခင္း
ရုပ္ပို္င္းဆုိင္ရာ ပံုပန္းသ႑ာန္ကုိ ေလွာင္ေျပာင္ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊

ေလးစားမႈထားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ေထာက္ခံ
ကမ္ပိန္းမ်ား

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

လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ
အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးျဖစ္လာေရး စည္းရံုးျခင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၏

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း ပုဂၢလိကအခန္းက႑အေပၚ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈကို

သက္ေရာက္မႈ

သုေတသနလုပ္မႈကို အားေပးကူညီျခင္း
လုပ္ငန္းခြင္ နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအျပင္ အျခား က်ား-

သင္တန္းေပးျခင္း

မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ တားဆီးရန္ အားထုတ္မႈမ်ားကို ကူညီရန္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း

က်ား/မ တန္းတူညီမၽွမႈ

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ က်ား/မ တန္းတူညီမၽွမႈကို ျမႇင့္တင္ၿပီး က်ား/မတန္းတူညီမၽွမႈကို ေထာက္ပံ့ေသာ ဥပေဒ
(သို႔) မူဝါဒကို မိတ္ဆက္ျခင္း
လုပ္ငန္းခြင္ နုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို အတူတကြ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳလုပ္ျခင္း

ပိုမိုထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစျခင္း
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၂။ နိဒါန္း
၂.၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္

ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို သူတို႔၏ ဝင္ေငြရေသာ အလုပ္အကိုင္ထက္

မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးသာဓက

ဦးစားေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အလ်င္အျမန္ တိုးတက္ေျပာင္း လဲေနပါသည္။

အတြက္သာျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္းအဝင္အထြက္ႏႈန္း အလြန္ျမင့္တက္

စစ္အစိုးရလက္ေအာက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္

ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းကို ျဖည္းျဖည္း ခ်င္း

ဆံုးရႈံးျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ငယ္မ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရတို

လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္း
စံႏႈန္းမ်ားသည္ ေခတ္မီ အဝတ္အစားမ်ား၊ နာမည္ေက်ာ္ၾကား လူ

ယင္းအေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည့္

သိမ်ားလာသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့၊ နည္းပညာ အသစ္မ်ားႏွင့္

လကၡဏာမ်ားလည္း ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ယခု

လူငယ္လူရြယ္မ်ားအၾကား က်ား/မ ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ လိင္စိတ္

ေနာက္ပိုင္းတြင္ အသက္ႀကီးမွ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကၿပီး

ခံယူမႈတို႔ကို ေဖာ္ျပသည့္ နည္းလမ္း ပံုစံအသစ္မ်ား၏ စိန္ေခၚျခင္းကို

အိမ္ေထာင္ မျပဳၾကေသာ အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ ပိုမ်ားလာသည္။9

ခံေနရသည္။ လက္ရွိ စီးပြားေရးက႑သည္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈ၊

ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အိမ္ေထာင္ျပဳၾကသည့္ ပွ်မ္းမွ် အသက္

စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ ေႏွးေကြးျခင္းႏွင့္ တိုင္းျပည္ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္

အရြယ္သည္ ၂၂ ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ

ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား အပါအဝင္ စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္မူ ထို ပွ်မ္းမွ် အသက္သည္ ၂၄ႏွစ္မွ ၂၅ႏွစ္

ရင္ဆိုင္ေနရသည္။6 ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျပာင္း အလဲမ်ားႏွင့္

ၾကားအထိ တိုးလာသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပထမ ဦးဆံုး ကေလး

စိန္ေခၚမႈမ်ားအၾကား ျမန္မာနုိင္ငံ ေရွ႕ဆက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္

ေမြးဖြားသည့္ ပွ်မ္းမွ် အသက္သည္ ၂၅ ႏွစ္ ေအာက္ ျဖစ္သည္။

ပုဂၢလိက က႑သည္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ဆက္လက္

ပညာေရးႏွင့္ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝမႈ ျမင့္မား ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္

ပါဝင္ေနဦးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။

ကေလး အေရအတြက္ နည္းနည္းသာ ယူၾကေတာ့သည္။10
အမ်ိဳးသမီးမ်ား သေႏၶတားေဆး အသံုးျပဳ ျခင္း တျဖည္းျဖည္း

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္

ပိုမ်ားလာသည္။11 ဤ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

လုပ္သားမ်ားသည္ မိသားစုပိုင္ အေသးစား လယ္ယာေျမမ်ားတြင္

ဝင္ေငြရေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ ႏွစ္ၾကာၾကာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္

ျဖစ္ေစ၊ အငွား လုပ္သား အေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္

အခြင့္အလမ္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္

လုပ္ကိုင္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကက႑မွ ကုမၸဏီ ႀကီးမ်ား

အလုပ္နုတ္ထြက္ရန္ ဖိစီးမႈႏွင့္ မီးဖြားၿပီးခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ကို

အေနျဖင့္ နုိင္ငံတြင္ ၁.၇ မီလီယမ္ တန္ဖိုးရွိေသာ တိုင္းျပည္၏

ျပန္မဝင္ႏိုင္ျခင္းမ်ားသည္ လုပ္သားအင္အားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ ထိုပမာဏသည္

ပါဝင္မႈႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္

ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ အကိုင္မ်ား အားလံုး၏ စုစုေပါင္း တန္ဖိုး

အတားအဆီး ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။12

၂၄.၁ မီလီယမ္ ၏ ၇% သာလွ်င္ ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္
အစိုးရ အေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က စၿပီး စီးပြားေရး က႑အေပၚ

ျမန္မာနုိင္ငံ အေနျဖင့္ ကမၻာကို တံခါးဖြင့္လိုက္သည့္အတြက္

ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပုဂၢလိက က႑တြင္း အလုပ္

ေျမာက္မ်ားစြာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ

အကိုင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ျမင့္တက္ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း

တကာမွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ခန္႔အပ္ၿပီး အတူတကြ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လည္ပတ္ေန ေသာ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္

အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရး ရေစသည္။

ျပည္တြင္း အလုပ္သမား ေစ်းကြက္ထဲမွ ၎တို႔၏ စီးပြားေရး

ဤ သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္

လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ဝန္ ထမ္း

၎တို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမွ တဆင့္ ႏိုင္ငံ တကာ

ၿမဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္ကို

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူရန္ အခြင့္အေရး ရေစသည္။

လက္ခံထားပါသည္။7

တဖက္တြင္လည္း သီး ျခား စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈ လြဲမွားျခင္းမ်ား
ႀကံဳေတြ႕ရၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာရွိၿပီး အခ်င္း ခ်င္း ေလးစားမႈ၊

လုပ္သားအင္အား ပါဝင္မႈတြင္ အမ်ိဳးသား ၈၃.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး

တန္ဖိုးထားမႈရွိသည္ဟု ခံစားရေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဝန္းက်င္ေကာင္းတခု

အမ်ိဳးသမီး ၅၅.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ဖန္တီးရန္ အတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္လာေစသည္။ ျမန္မာ ျပည္၌

လူမႈေရးရာစံႏႈန္းမ်ားေႀကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မိခင္ဘဝ ႏွင့္ အလုပ္

အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈသည္ တိုက္ရိုက္ေျပာဆိုမႈနည္းသည္။

8

နွစ္ခုစလံုးကုိ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစပါသည္။ ေယဘုယ်
အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကေလးယူျခင္းႏွင့္ ကေလးမ်ားကို

17

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကိုယ့္ထက္ အသက္အရြယ္ ႀကီးသူမ်ားကို ရိုေသ

က်ား/မ ျဖစ္တည္မႈ၊ လိင္စိတ္ ခံယူမႈႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈ

ရန္၊ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ျငင္းခံုျခင္းႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္

အေပၚ မူတည္ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ျမန္မာနုိင္ငံရွိ

သင္ၾကားျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ဤအခ်က္သည္ ျမန္မာဝန္ထမ္းမ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ား ေခၚယူျခင္းႏွင့္

အေနျဖင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား ညႊန္ ၾကားမႈႏွင့္ ကြဲလြဲေနသည့္အခါ

အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားတြင္ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။

အလုပ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔၏ အျမင္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုရန္

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူမႈပိုရွိၿပီး က်င့္ဝတ္ႏွင့္

ခက္ခဲေစပါသည္။ တဖက္တြင္လည္း ၎တို႔ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း

ကိုက္ညီေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအား

ေတြ႕ျမင္ေနရေသာ ေလးစားမႈ မရွိသည့္ အျပဳအမူမ်ား သို႔မဟုတ္

လက္ခံက်င့္သံုးရန္ တိုက္တြန္းၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနတတ္ေၾကာင္း

မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးေနသည္။15

အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေနသည္။

မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္
ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖန္တီးရန္

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာ

ပထမအဆင့္အျဖစ္ အေရးႀကီးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္

လုပ္သားအင္အားမ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း

ယဥ္ေက်းမႈတခုသည္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အေတြ႕အႀကံဳ

ေရးဆြဲရံုျဖင့္ မေပၚေပါက္လာႏိုင္ေပ။ ထိုလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္လုပ္

မရွိျခင္းတို႔က စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ငွားရမ္း

ကိုင္ေနၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား အားလံုး၏

ခန္႔ထားရန္ ခက္ခဲေစျခင္းျဖစ္သည္။13 ျမန္မာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသည္

သေဘာထားမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားသည္ အေရးပါ ပါသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ မိသားစု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ စတင္ခဲ့ၾကၿပီး

ထိုသေဘာထားမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားက လုပ္ငန္းခြင္ ယဥ္ေက်းမႈကို

နည္းလမ္းတက် ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား ကဲ့သို႔ မူဝါဒမ်ားႏွင့္

ဖန္တီးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

က်င့္ထံုးမ်ား မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ ယခုမွ
စတင္ မိတ္ဆက္သည့္ အယူအဆျဖစ္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း

စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ ေသခ်ာ နားမလည္ ၾကဘဲ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္

(IFC) က ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္

ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ၎တို႔ထံမွ ဘာေမွ်ာ္လင့္သလဲ ဆိုသည္ကိုလည္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကား ကြာ ဟခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ

သေဘာမေပါက္ၾကေပ။ မန္ေနဂ်ာမ်ား အေနျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာ

မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္

စြမ္းေဆာင္ရည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္

စံညႊန္းမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ လက္ခံက်င့္သံုးရမည္ကို အႀကံေပးျခင္း၊

ေဖာ္ရာတြင္ မန္ေနဂ်ာမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္အရည္အေသြးႏွင့္

ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား စတင္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး

ရလဒ္မ်ားတိုးတက္ရန္ အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ေတာင္းဆိုသည္

ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေခၚယူခန္႔ ထားၿပီး ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္

ကို တခါတရံတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ထိုအျပဳအမူအေပၚ

ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေနသည္။

ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳသည္ဟု နားလည္မႈလြဲေလ့ရွိသည္။14 ဤသို႔

ယင္း စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးမႈတြင္ ေလးစားမႈရွိသည့္

ျဖစ္ေပၚျခင္းက မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၏

လုပ္ငန္းခြင္မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း

အလုပ္ရလဒ္မ်ား တိုးတက္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ရန္ တံု႔ဆိုင္းေစၿပီး

ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔ကို

သူတို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္သည္ဟု မွားယြင္းစြာ စြပ္စြဲ

ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ယႏၱရားမ်ား

ခံရမည္ကို စိုးရြံ႕ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ေနျခင္းသည္

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီျခင္းတို႔

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတိုးတက္ေစေရး ပံ့ပိုးရန္အတြက္ ၎တို႔

ပါဝင္သည္။

လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ကို မလုပ္ႏိုင္ေစရန္ အဟန္႔အတား
ျဖစ္ေစသည္။
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၂.၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အခ်ိဳ႕ေသာ အျပဳအမူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းျခင္း

လိင္အသားေပး ေဖာ္ျပသည့္ ရုပ္ပံုမ်ား ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီး

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ

ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု မွတ္ခ်က္မ်ားေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔

အမ်ိဳးသား အဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၃- ၂၀၂၂) သည္

လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ေအာက္တြင္

အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္

ျပစ္ဒဏ္ က်ခံရႏိုင္သည့္ ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကား တန္းတူအခြင့္အေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

သို႔ေသာ္ ျဖစ္စဥ္ အမ်ားစုမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ တိုင္ၾကားျခင္း၊

အမ်ိဳးသမီးမ်ား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္း

က်ဴးလြန္သူအား အျပစ္မရွိေၾကာင္း စီရင္လိုက္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီး

အႏၱရာယ္မွာ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းဆိုသည့္ ျပႆနာ၏

မ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၏ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းႏိုင္သျဖင့္ တရားရံုးသို႔

အေျခခံ အေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

ေရာက္လာျခင္း သိပ္မရွိေပ။ လိင္ႏွင့္ ခႏၶာ ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပညာေပး

အစိုးရ၏ တံု႔ျပန္မႈမ်ားသည္ အားနည္းေနေသာေႀကာင့္

သင္တန္းမ်ား မွတဆင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္တင္ေရး

ေဝဖန္ခံေနရသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒတြင္

အစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အခရာ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔၏ တည္

လုပ္ငန္းခြင္တြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္

ေထာင္သူလည္းျဖစ္ ဒါရိုက္တာအျဖစ္လည္း တာဝန္ယူ ထားေသာ

သက္ၿပီး သီးျခား ရည္ညႊန္းခ်က္ မရွိေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီး

မထားထားက လက္ရွိ အေျခအေနအေပၚ “တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ

မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္း

ဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသားမ်ား စိုးမိုးမႈ ျဖစ္ေနသည္” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳ

ေရးဆြဲၿပီး ျဖစ္သည္။ လူ႔ အသိုက္အဝန္းအတြင္း က်ား/မ ျဖစ္တည္မႈကို

ေျပာၾကားထားသည္။20

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျပဳအမူမ်ားတြင္
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အေျခခံေသာ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအတြက္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို ကိုင္တြယ္

လက္ခံထားသည္။17 ယခုထက္ထိ အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေသာ ထိုဥပေဒ

ေျဖရွင္းရန္ အားထုတ္ရသည္မွာ အၿမဲ လြယ္ကူသည္ မဟုတ္ပါ။

မူၾကမ္းတြင္ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ျခင္း၊ ဆိုက္ဘာ အလြဲသံုးစားလုပ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ကနဦး ေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထံ ဝီစီမ်ား

ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္းစသည့္

ျဖန္႔ေဝ ျခင္း ပါဝင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္

အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာပါဝင္သည္။

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ရသည့္အခါ
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ဝီစီမႈတ္ၿပီး အျခားသူမ်ားအား အသိေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။21
လက္ရွိ ဥပေဒေအာက္တြင္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၀၉

ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အမွန္တကယ္

သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကာကြယ္မႈ အနည္းငယ္ေပးႏိုင္ၿပီး

ဝီစီမႈတ္သူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ အားေပးကူညီပါသည္။ ဤသို႔

အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ကာကြယ္မႈ မေပးႏိုင္ေပ။

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲအခ်ိဳ႕လည္း ႀကံဳေတြ႕ရပါသည္။
ဝီစီမႈတ္ျခင္းက ဘာကို ဆိုလိုသလဲ ဆိုသည္ကို ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္

စကားလံုးျဖင့္ ေျပာဆို၍ ျဖစ္ေစ၊ အသံ သို႔မဟုတ္ အမူအရာ

ပါလာေသာ အျခားသူမ်ား နားလည္မွသာ အလုပ္ျဖစ္သည့္

ျဖင့္ ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသမီး၏ ဣေျႏၵကို ေစာ္ကားရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း၊

အေနအထား ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္

ယင္းအမ်ိဳးသမီးအား ထို စကားလံုး သို႔မဟုတ္ အသံကို ၾကားေစရန္

ဝီစီမႈတ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္ လ်စ္လ်ဴရႈခံရၿပီး ေဝဖန္ခံၾကရသည္။

သို႔မဟုတ္ ထို အမူအရာ (သို႔မဟုတ္) ပစၥည္းကို ျမင္ေစရန္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ ျဖစ္စဥ္ကို အာရံုစိုက္ရမည့္အစား

ရည္ရြယ္ျခင္း၊ ထိုအမ်ိဳးသမီး၏ သီးသန္႔ တည္ရွိမႈကို ဝင္ေရာက္

ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ပါလာေသာ အျခားသူမ်ားက ဝီစီမႈတ္ျခင္းကို

စြက္ဖက္ျခင္း ျပဳလုပ္သည့္ မည္သူ႔ကိုမဆို ေထာင္ဒဏ္ အမ်ားဆံုး

အေႏွာင့္အယွက္တခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

တစ္ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး ဒဏ္ေငြလည္း ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ထိန္းသိမ္းရမည္၊ ဆူပူမႈမ်ား

သို႔တည္းမဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ေရာ၊ ဒဏ္ေငြပါ က်ခံရႏိုင္ပါသည္။19

မဖန္တီးရ ဆိုသည့္ လူမႈဝန္းက်င္၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကရွိေနေသးသည္။
ထိုအရာကပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနရေသာ ထိပါး

ဤ သုေတသန တစ္ခုလံုးတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ား အေနျဖင့္

ေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ထုတ္ေဖာ္မေျပာဘဲ ႏႈတ္ဆိတ္

၎တို႔ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ လိင္ ပိုင္းဆိုင္ရာ

ေနေစသည္။

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
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၂.၃။ သုေတသန စီမံခ်က္ အေၾကာင္း

အျခား ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျခင္းႏွင့္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း တို႔ႏွင့္
ပတ္ သက္ၿပီး အခ်က္အလက္ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။

ဤ သုေတသနသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ဒီဇင္

အမ်ိဳး သမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေ

ဘာလအတြင္း အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၃၉ ခုတြင္ ေဆာင္ရြက္

ရးကြန္ွဗင္းရွင္း (CEDAW) အေနျဖင့္ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အႀကီးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေသးစား

စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားက ဤ ျပႆနာကို တုန္႔ ျပန္ေျဖရွင္းရန္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္

ပ်က္ကြက္ေနၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ ငန္းခြင္တြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အျမင္သေဘာထား စစ္တမ္းမ်ား၊

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မၾကာေသးခင္က

အဓိက သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ အေမး အေျဖမ်ား (KIIs)၊

ျပဳလုပ္ထားသည့္ သုေတသနအမ်ားစုသည္ အမ်ိဳးသမီး လုပ္သား

အဖြဲ႔ အလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈ (FDGs)၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအား

၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိ ေသာ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အဓိက

ၾကည့္ရႈေလ့လာျခင္း (ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ေဘးကင္း

အာရံုစိုက္ ၾကသည္။ မတူညီေသာ သုေတသန စီမံကိန္း အသီးသီးမွ

လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္ လုပ္ငန္း

ရရွိလာေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားက အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္

အေဆာက္အအံုတဝိုက္ လွည့္လွည္ သြားလာျခင္း၊ အလုပ္ခြင္အတြင္း

စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားအတြင္း ေျခာက္လွန္႔ခံရျခင္း၊ ႏိုင္ထက္စီးနင္း

ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဆံုးရံႈးမႈ

ခံရျခင္း၊ အလုပ္ထုတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ခံရျခင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္

ဆိုင္ရာ ေမးခြန္းလႊာတို႔မွတဆင့္ အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္

ျဖစ္ေစ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ျဖစ္ေစ မတရား ႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္

ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း ရရွိပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနရေၾကာင္း

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေပါင္းၿပီး

အတည္ျပဳထားသည္။ စက္ရံု အလုပ္ရံု ျပင္ပတြင္

သုေတသန စီမံခ်က္အတြက္ အၿပီးသတ္ အခ်က္အလက္တစံု
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အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ အသြားအျပန္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ထိပါး

ထြက္ေပၚလာသည္။ သုေတသန ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ၁၅၅၈ခုတြင္

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ မတရား ဖိႏွိပ္ခံရျခင္းမ်ား ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

ပါဝင္သူ စုစုေပါင္း ၉၅၆ ဦးရွိသည္။ သုေတသန ေဆာင္

ဤ သုေတသနသည္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးမားဆံုး

ရြက္ခ်က္ တခုခ်င္းစီအတြက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အေသးစိတ္

လုပ္ငန္းက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘဝ

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္ႏွင့္ သုေတသနတြင္ ပါဝင္ ေသာ က်ား/မ အေရ

အေပၚသက္ေရာက္မႈရွိေသာ အေရးႀကီးသည့္ ျပႆနာ မ်ားကို

အတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ကို ဇယား ၁ တြင္ ျပသထားသည္။ သုေတသန

ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပထားေသာ္လည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္း

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို

အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ ဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္

ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
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ပတ္သက္၍ အၿမဲတေစ လက္ခံသေဘာတူျခင္း မရွိေပ။
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20

ပံု (၁) သုေတသန အခ်က္အလက္အစု အႏွစ္ခ်ဳပ္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ေလးစားမႈရွိသည့္

ေမးခြန္းမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္
စစ္တမ္းလြာ ဝန္ထမ္း

၇၁၅

၃၅၈

အေပၚ ကုန္က်စရိတ္
ရပ္ရြာလူထုအုပ္စု

၇၂၂

လုိက္ ေဆြးေႏြးမႈ

၄ ခု

၃၇%
လုပ္ငန္းခြင္တြင္

အုပ္စုလုိက္
ေဆြးေႏြးမႈ

လွည့္ပတ္ေလ့လာ

၁၅၅၈

၂၇ ခု

ႀကည့္ရႈျခင္း

၈ ခု

ခုေသာ သုေတသန
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

တက္ေရာက္သူ
မ်ားအလုပ္ရံု

ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ

လံုျခံဳေသာ

၀န္ထမ္း

၉၅၆
ဦးပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး

အကြာအေ၀းကို

၂၆ ခု

ေလ႔လာျခင္း

၈ ခု

HR KII

အဖြဲ႕အစည္းတာ

အင္တာဗ်ဴး

၂၁ ခု

Supervisor
KII
အင္တာဗ်ဴး

၁၉ ခု

ဝန္ရွိသူမ်ားအားKII

၆၃%

အင္တာဗ်ဴး

၈ ခု

၅၉၈
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၃။ အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
၃.၁။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းသည္

ဝန္ထမ္း ၅ဦးလွ်င္

လုပ္ငန္း ခြင္မ်ားအားလံုးကို ထိခိုက္ေစသည္

တဦးမွာ လိင္ ပိုင္းဆိုင္ရာ

ေလ့လာခဲ့သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း

ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔္
ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းကို စစ္တမ္း ရလဒ္မ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္။

ေတြ႕ႀကံဳေနရသည္။

ဝန္ထမ္း ၅ဦးလွ်င္ တဦးမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း
ေတြ႕ႀကံဳေနရသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားထဲမွ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက
၎တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းသည္
ျပႆနာတရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
ဇယား ၂တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ၌ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္
ယွက္ျခင္းကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ဖူးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳဖူးျခင္းရွိ၊
မရွိ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရာ၌ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို

ေျပာဆိုထားသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထဲတြင္ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက

ေဖာ္ျပထားသည္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ျဖစ္စဥ္ကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ဖူးၿပီး
၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ဖူးသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား ထဲတြင္

၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားက ၎တို႔ အေနျဖင့္ လိင္ ပိုင္းဆိုင္ရာ

၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ျဖစ္စဥ္ကို

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ ခံခဲ့ၾကရၿပီး ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက အျခားသူ တေယာက္

မ်က္ျမင္ေတြ႕ဖူးၿပီး ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ဖူးသည္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းခံေနရသည္ကို မ်က္ျမင္ေတြ႔ခဲ့ေၾကာင္း

အမ်ားဆံုးမ်က္ျမင္ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိပါး

ပံု (၂) လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဆုိင္ရာ ျဖစ္ပြားမႈပမာဏ

ဟု တ ္ သ ည္ ဟ ု တံ ု ႔ ျ ပန္ သ ူ ရ ာခိ ု င ္ ႏ ႈ န ္ း

လက္ရွိလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သင့္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ဖူးပါသလား။

တစ္ စ ံ ု တ စ္ ေ ယာက္ အ ား လိ င ္ ပ ိ ု င ္ း ဆိ ု င ္ ရ ာ

မိ မ ိ က ိ ု ယ ္ တ ိ ု င ္ လိ င ္ ပ ိ ု င ္ း ဆိ ု င ္ ရ ာ ထိ ပ ါးေႏွ ာ င့ ္ ယ ွ က ္ ခ ံ ခ ဲ ့ ရ သည္ ။

ေႏွ ာ င့ ္ ယ ွ က ္ ျ ခင္ း ခံ ေ နရသည္ က ိ ု မ်က္ ျ မင္ ေ တြ ႕ ခဲ ့ ရ သည္ ။
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ပံု (၃) ေျဖဆုိသူမ်ားမွ အမ်ားဆံုး မ်က္ျမင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ပံုစံမ်ား

မလိ ု လ ားအပ္ ေ သာ

လိ င ္ ပ ိ ု င ္ း ဆိ ု င ္ ရ ာ ကိ စ ၥ မ ်ားပါဝင္ သ ည့ ္ ဟာသေျပာျခင္ း

ခႏၶ ာ ကိ ု ယ ္ အ ထိ အ ေတြ ႔ မ ်ားျပဳျခင္ း

က်ား

ရု ပ ္ ပ ု ိ င ္ း ဆု ိ င ္ ရ ာပု ံ ပ န္ း သ႑ာန္ က ု ိ
ေလွ ာ င္ ေ ျပာင္ က ဲ ့ ရ ဲ ႕ ျခင္ း

မ

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ခႏၶာကိုယ္ကို ၾကည့္ၿပီး ကဲ့ရဲ႕ ျပစ္တင္

အမ်ားဆံးု ကိယ
ု တ
္ င
ုိ ္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ ထိပါး

အရွက္ခြဲျခင္း (၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား ပါဝင္သည့္

ေႏွာင့ယ
္ က
ွ ျ္ ခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ခႏၶာကိယ
ု က
္ ုိ ၾကည့ၿ္ ပီး ကဲရ
့ ႕ဲ ျပစ္တင္

ဟာသ တခုခု တစံုတေယာက္က ေျပာဆိုေနသည္ကို ၾကားမိျခင္း (၃၈

အရွကခ
္ ျဲြ ခင္း (၆၆ ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ )၊ လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ ကိစမ
ၥ ်ား ပါဝင္သည့္

ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ တစံုတေယာက္အား သက္ေတာင့္သက္သာ မျဖစ္ေစသည့္

ဟာသ တခုခု ေျပာဆိေ
ု နသည္ကုိ တစံတ
ု ေယာက္က ၾကားမိျခင္း (၂၅

ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ေပြ ႔ဖက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ နမ္းရွဴံ႕ျခင္း (၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း) တို႔ျဖစ္

ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ )၊ တစံတ
ု ေယာက္အား သက္ေတာင့သ
္ က္သာ မျဖစ္ေစသည့္

သည္။ ထို ရလဒ္မ်ားကို ဇယား ၃တြင္ က်ား/မ ခြဲၿပီး အေသးစိတ္

ပံစ
ု မ
ံ ်ိဳးျဖင့္ ေပြဖ
႔ က္ျခင္း သိ႔ု မဟုတ္ နမ္းရႈ႕ံ ျခင္း (၉ ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ )

ေဖာ္ျပထားသည္။

တိျ႔ု ဖစ္သည္။ ထို ရလဒ္မ်ားကို ဇယား ၄ တြင္ က်ား/မ ခြၿဲ ပီး အေသးစိတ္
ေဖာ္ျပထားသည္။

ပံု (၃) ႏွင့္ ပံု (၄) ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းေပးခဲ့ေသာ အခ်ဳိ႕ လိင္ပို္င္းဆုိင္ရာထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔၏ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားသည္ ပံု (၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေယဘုယ်
လိင္ပို္င္းဆုိင္ရာထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္း ရာခုိင္နႈန္းတုိ႔ထက္ မ်ားေနသည္ကုိ သင္ သတိျပဳမိပါသလား။ ယင္းကြာျခားခ်က္ကုိ စာမ်က္ႏွာ (29) တြင္ ရွင္းျပထားပါသည္။

ပံု (၄) ေျဖဆုိသူမ်ားမွ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ႀကံဳခံစားရေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ပံုစံမ်ား

မလိ ု လ ားအပ္ ေ သာ
ခႏၶ ာ ကိ ု ယ ္ အ ထိ အ ေတြ ႔ မ ်ားျပဳျခင္ း

လိ င ္ ပ ိ ု င ္ း ဆိ ု င ္ ရ ာ ကိ စ ၥ မ ်ားပါဝင္ သ ည့ ္ ဟာသေျပာျခင

က်ား
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မ

ရု ပ ္ ပ ု ိ င ္ း ဆု ိ င ္ ရ ာပု ံ ပ န္ း သ႑ာန္ က ု ိ
ေလွ ာ င္ ေ ျပာင္ က ဲ ့ ရ ဲ ႕ ျခင္ း

လုပ္ငန္းခြင္တခုတြင္ အမ်ိဳးသမီး

ခႏၶာကိုယ္ကို ၾကည့္ၿပီး ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ အရွက္ခြဲျခင္း

တေယာက္က သူ႔အေနျဖင့္

သုေတသနတြင္ပါဝင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

အျခားေသာ အမ်ိဳးသား စက္ျပင္

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုၾကသည္။

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ အရွက္ခြဲျခင္း ခံရသည့္ သီးျခား

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအား နမ္းမည္ဟု

ကၽြႏ္ုပ္၏ လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား

သေဘာတူပါက သူမအေနျဖင့္

အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အစပ်ိဳးၿပီး ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထိုအခိုက္တြင္

သည္ ကၽြႏု္ပ္၏ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ပံုစံႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္
သူတို႔အေနျဖင့္ ဟာသလုပ္ ေျပာဆိုၾကၿပီး ေလွာင္ေျပာင္ၾကသည္။

စက္ျပင္ ကၽြမ္းက်င္သူ တေယာက္

အခ်ိဳ႕သူမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္ကို “အို… တရက္ၿပီး တရက္ ပိန္ ပိန္

ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုခံခဲ့

လာတယ္ေနာ္။ ေနမေကာင္းဘူးလား” ဟု ႏႈတ္ဆက္ေလ့ရွိသည္။

ရဖူးသည္။

မလိုလားေသာ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္မႈမ်ား
စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားထဲမွ ၇ ေယာက္လွ်င္ တေယာက္ထက္
ပိုေသာ သူမ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ တစံုတေယာက္က မိမိ၏
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အား သက္ေတာင့္သက္သာ မျဖစ္ေစသည့္ ပံုစံမ်ိဳး
ျဖင့္ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ ေပြ႕ဖက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ နမ္းရွဴံ႕ ျခင္း

က်ား/မ၊ အသက္အရြယ္၊ ရာထူး တာဝန္အဆင့္ (အလုပ္သမားႏွင့္

မ်ားကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ဖူးသည္ဟု ဆိုသည္။

အျခား)၊ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ရွိ/မရွိ စသည္တို႔အေပၚ အေျခခံၿပီး
စစ္ တမ္း ရလဒ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာလိုက္သည့္အခါ

အမ်ိဳးသား ဝန္ထမ္းတဦးက အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းကို ခဲတံ

ရလဒ္ မ်ား အားလံုးနီးပါး ထပ္တူက်သည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ေပးလိုက္ၿပီးေနာက္ သူမအား ထိေတြ႕ ကိုင္တြယ္ရန္

ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ ျခင္း အမ်ိဳးအစားမ်ားထဲတြင္ မၾကာခဏ

ႀကိဳးစားခဲ့သည္။

အမ်ားဆံုး ေတြ႕ႀကံဳရသည့္ အျပဳအမူမွာ ခႏၶာကိုယ္ကို
ၾကည့္ၿပီး ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ အရွက္ခြဲျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း

သူမက သင္တန္းဆရာအား ေမးခြန္းေမးေနခ်ိန္တြင္ ထိုသူက

တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ခဲ့ဖူးေသာ ဝန္ထမ္း မ်ားမွာ တကၠသိုလ္

သူမ ေနာက္သို႔ ကပ္လိုက္လာၿပီး ရွင္းျပရန္ ႀကိဳးစားသည့္ ပံုစံျဖင့္

မတက္ေရာက္ခဲ့ေသာသူမ်ား (၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္

သူမအား ေပြ႕ဖက္လိုက္သည္။

ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ အဝတ္အစားအေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေပးခံရျခင္းကို ပိုၿပီး
ႀကံဳေတြ႕ရသည္ (၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဤအျပဳအမူကို ႀကံဳေတြ႕ဖူးသည္)။

သူမ ေလွကားေပၚသို႔ တက္သြားခ်ိန္တြင္ သူတို႔က သူမ၏

မသန္စြမ္းမႈ တခုခုႏွင့္ ေနထိုင္ေနရသူမ်ားက သာမန္သူမ်ားႏွင့္

တင္ပါးအား စိုက္ၾကည့္ေနသည္။ သူမ ပစၥည္းတခုခု ေကာက္ယူရန္

ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေျခ

ေအာက္ငံု႔ လိုက္ခ်ိန္တြင္ သူတို႔က သူမ၏ ရင္သားမ်ားရွိရာ

၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားသည္ (၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း)

ခႏၶာကိုယ္ အေပၚဘက္ကို စိုက္ၾကည့္ၾကသည္။

အလုပ္ လိုအပ္ခ်က္အရ ဝယ္သူ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္
သို႔ မဟုတ္ ပံုမွန္ ဆက္ဆံေနၾကရသည့္ အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ
အထူးသျဖင့္ ခုခံႏိုင္မႈ အားနည္းၾကသည္။ သူတို႔သည္ စကပ္တို
ဝတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ အၾကည့္ျဖင့္ ၾကည့္ခံရျခင္း၊
ခ်ီးမြမ္းခံရျခင္းႏွင့္ ကိုင္တြယ္ ထိေတြ႕ခံရျခင္းမ်ား ေတြ႕ႀကံဳရသည္။
ဝယ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ
ရိုက္ယူၾကသည္။

24

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အ ၾကမ္းဖက္မႈ

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရုပ္ပံုမ်ားကို ဖိအားေပး ၾကည့္ရႈေစျခင္း

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ေသာ ရုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ဖိအားေပး ၾကည့္ရႈေစျခင္း

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း အဓိက ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးထဲမွ တမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး

ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားအား လိင္အသားေပး ေဖာ္ျပထား

တစံုတေယာက္အား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ေပးမႈကို တခုခုႏွင့္
အလဲအထပ္လုပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းခံရျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တခုတြင္

အမ်ိဳးသား ဝန္ထမ္းတဦး၏ ကြန္ပ်ဴတာ ဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ လိင္

အမ်ိဳးသမီးတေယာက္က သူ႔အေနျဖင့္ အျခားေသာ အမ်ိဳးသား စက္ျပင္

အသားေပး ေဖာ္ျပထားေသာ ဗီဒီယိုမ်ား ျမင္လိုက္ရသည္။

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအား နမ္းမည္ဟု သေဘာတူပါက သူမအေနျဖင့္
စက္ျပင္ကၽြမ္းက်င္သူတေယာက္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုခံခဲ့

ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ထို ကြန္ပ်ဴတာမ်ားထဲတြင္ လိင္အသားေပး

ရဖူးသည္။ ထို႔အျပင္ လိင္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ေပးၾကည့္မည္

ရုပ္ပံုမ်ား ႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ျမင္လိုက္ ၾကားလိုက္ၿပီးသည့္ေနာက္

ဆိုပါက ပိုက္ဆံေပးမည္ဟု အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပံုမွန္ကမ္းလွမ္းေသာ

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်ိဳ႕က ထို ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအနီးသို႔

အမ်ိဳးသားဝန္ထမ္းမ်ားရွိသည္ဟု စစ္တမ္းတြင္ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ားက

မသြားရဲေတာ့ဟု ကၽြႏု္ပ္အား ေျပာသည္။

ေျပာသည္။

ကၽြႏု္ပ္၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အမ်ိဳးသားတဦးက ၎၏ ကြန္ပ်ဴတာ
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ

ဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ လိင္ကိစၥမ်ား ေျပာဆို ေဆြးေႏြးမႈ

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားထဲတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ရသည္။

လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္လိုက္ရသည္။

ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ေရာၿပီး ေနထိုင္

ျဖစ္စဥ္တခုတြင္ အမ်ိဳးသား ဝန္ထမ္းတခုက အမ်ိဳးသမီး လုပ္ေဖာ္ကိုင္

ရသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ တေန႔တြင္

ဖက္တဦး၏ စားပြဲခံုေပၚတြင္ လိင္ အသားေပး ေဖာ္ျပေသာ ရုပ္ပံုမ်ား

အမ်ိဳးသားဝန္ထမ္းတဦးက အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေရခ်ိဳးခန္းထဲတြင္

တင္ထားခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ထိုအမ်ိဳးသမီး အလုပ္ဌာနသို႔

ဓာတ္ပံုရိုက္ယူရန္အတြက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ကင္မရာ တပ္ဆင္ထားသည္။

ျပန္ေရာက္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ထိုရုပ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္

ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသမီးတဦးက ထို ကင္မရာကို ေတြ႕သြားသည္။

ဖိအားေပးရာ ေရာက္သည္။

တခါတရံ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားကို ေတြ႕ဆံုရန္ ခ်ိန္းဆိုေလ့ရွိၿပီး
ေတြ႕ ၾကသည့္အခါတြင္ သူ႔အေနျဖင့္ သူမအား လိင္ဆက္ဆံရန္
ေတာင္းဆိုေလ့ရွိသည္။
သူသည္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားသုိ႔ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းအား
ေခၚ သြားၿပီး ဟိုတယ္တခုတြင္ အတူေန လိုက္ၾကသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ အငယ္တန္း အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္
မျငင္းဆိုရဲၾကပါ။
သုေတသနထဲတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
တိုင္ ၾကားခ်က္မ်ားမွာ ရွားပါးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤသို႔ေသာ
နမူနာျဖစစဥ္မ်ားက ထိေရာက္မႈရွိသည့္ တုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ိဳး
အေရး တႀကီး လိုအပ္ေနသည္ကို ျပသေနသည္။
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၃.၂။ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္

ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းထက္ပိုၿပီး ေတြ႕ရသည္။

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားကို

လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားကို

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားထက္

ျဖစ္စဥ္မ်ားထက္ ပိုေတြ႕ရသည္။

ပိုေတြ႕ရသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား မ်က္ျမင္ေတြ႕ဖူးေသာ သို႔မဟုတ္
ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ႏိုင္ထက္ စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားက

ဝန္ထမ္းမ်ား မ်က္ျမင္ေတြ႕ဖူးေသာ

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားထက္ ၃ ဆ
နီးပါး ပိုမ်ားသည္။ စစ္တမ္း ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၎

သို႔မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ

တို႔၏ လက္ရွိ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳ လုပ္ျခင္းသည္
ျပႆနာတရပ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ႏိုင္ထက္ စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားက

ဇယား ၅တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ၌ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္းကို

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မ်က္ျမင္ေတြ႕ဖူးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္

ျဖစ္စဥ္မ်ားထက္ ၃ဆ နီးပါးပိုမ်ားသည္။

ႀကံဳဖူးျခင္း ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရာ၌ ဝန္ထမ္းမ်ား
မည္ကဲ့သို႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။
စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ ၅ ဦးလွ်င္ ၂ဦးက ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္းကို
လက္ရွိ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ကိုယ္တိုင္ႀကံဳေတြ႕ခံစားရဖူးၿပီး ၅၆
ရာခိုင္ႏႈန္းကမူ ၎တို႔ မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။25

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရသည့္ ႏိုင္ထက္
ပံု (၅) နိုင္ထင္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းဆုိင္ရာ ျဖစ္ပြားမႈပမာဏ

စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ပံုစံအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ဇယား ၆တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။ အမ်ားဆံုး မ်က္ျမင္ေတြ႕ရသည့္ ႏိုင္ထက္

လက္ရွိလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သင့္အေနျဖင့္

စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း အမ်ိဳးအစား ၄မ်ိဳးမွာ ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳရသည့္

ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ဖူးပါသလား။

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း အမ်ိဳးအစား ၄ မ်ိဳးႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္
(ဇယား ၇ တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္)။

ဟု တ ္ သ ည္ ဟ ု တံ ု ႔ ျ ပန္ သ ူ ရ ာခိ ု င ္ ႏ ႈ န ္ း

စစ္တမ္း ေျဖဆိုသူမ်ား အားလံုး၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၎တို႔
လက္ရွိ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္းကို
ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၈၅
ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားက ဇယား ၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္
ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပျခင္း အျပဳအမူ ၄မ်ိဳးထဲမွ အနည္းဆံုး တမ်ိဳးမ်ိဳးကို
ေတြ႕ႀကံဳခံစားခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားထဲတြင္
အတင္းအဖ်င္း ေျပာဆိုခံရျခင္း (၅၁ ရာခုိင္ ႏႈန္း)၊ အထက္လူႀကီးမွ
ေအာ္ေငါက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႀကိမ္းဆိုျခင္း (၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ အလြန္အကၽြံ
စေနာက္ခံရျခင္း (၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း) တို႔ ပါဝင္သည္။ တဝက္နီးပါး (၄၆
တစ္ စ ံ ု တ စ္ ေ ယာက္ အ ား

မိ မ ိ က ိ ု ယ ္ တ ိ ု င ္

ႏိ ု င ္ ထ က္ စ ီ း နင္ း

ႏိ ု င ္ ထ က္ စ ီ း နင္ း ျပဳက်င့ ္ ခ ံ ခ ဲ ့ ရ သည္ ။

ရာခိုင္ႏႈန္း) ေလာက္က ၎တို႔အေနျဖင့္ အလုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
လူမႈေရး အခမ္းအနားမ်ားသို႔ အၿမဲဖိတ္ၾကားျခင္းမခံရဟုဆိုသည္။

ျပဳက်င့ ္ ခ ံ ရ သည္ က ိ ု မ်က္ ျ မင္ ေ တြ ႕ ခဲ ့ ရ သည္ ။

ဤသည္မွာ အဖြဲ႔လိုက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ တဦးခ်င္းအား
ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းကို အေတြ႕ရမ်ားေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။

26

စစ္တမ္း ေျဖဆိုသူမ်ား အားလံုး၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက
၎တို႔ လက္ရွိ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္
ျခင္းကို ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

ပံု (၆) ေျဖဆုိသူမ်ားမွ အမ်ားဆံုး မ်က္ျမင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ နိုင္ထင္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း ပံုစံမ်ား

တစ္ စ ံ ု တ စ္ ေ ယာက္ မ ွ

အထက္ လ ူ ႀ ကီ း မွ ေအာ္ ေ ငါက္ ျ ခင္ း

ဝန္ ထ မ္ း တစ္ ဦ းအား အလု ပ ္ ႏ ွ င ့ ္

အျခားဝန္ ထ မ္ း မ်ားအေၾကာင္ း

လု ပ ္ ေ ဖာ္ က ိ ု င ္ ဖ က္ တ စ္ ဦ းအား

သိ ု ႔ မ ဟု တ ္ က်ိ န ္ ဆ ဲ ျ ခင္ း

သက္ ဆ ိ ု င ္ ေ သာလူ မ ႈ ေ ရးအခမ္ း အနားမ်ားသိ ု ႔

အတင္ း အဖ်င္ း ေျပာဆိ ု ျ ခင္ း

ရည္ ရ ြ ယ ္ ခ ်က္ ရ ွ ိ ရ ွ ိ ျ ဖင့ ္ ဖယ္ ၾ ကဥ္ ထ ားျခင္ း

သိ သ ိ သ ာသာ စိ တ ္ က သိ က ေအာင့ ္
ျဖစ္ ေ အာင္ စေနာက္ ျ ခင္ း

က်ား

မ

ပံု (၇) ေျဖဆုိသူမ်ားမွ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ႀကံဳခံစားရေသာ နိုင္ထင္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း ပံုစံမ်ား

တစ္ စ ံ ု တ စ္ ေ ယာက္ မ ွ မိ မ ိ အ ား

အထက္ လ ူ ႀ ကီ း မွ ေအာ္ ေ ငါက္ ျ ခင္ း

ဝန္ ထ မ္ း တစ္ ဦ းအား အလု ပ ္ ႏ ွ င ့ ္

ဝန္ ထ မ္ း မ်ားမွ မိ မ ိ အ ေၾကာင္ း

သိ သ ိ သ ာသာ စိ တ ္ က သိ က ေအာင့ ္

သိ ု ႔ မ ဟု တ ္ ကိ ် န္ ဆ ဲ ျ ခင္ း

သက္ ဆ ိ ု င ္ ေ သာလူ မ ႈ ေ ရးအခမ္ း အနားမ်ားသိ ု ႔

အတင္ း အဖ်င္ း ေျပာဆိ ု ျ ခင္ း

ရည္ ရ ြ ယ ္ ခ ်က္ ရ ွ ိ ရ ွ ိ ျ ဖင့ ္ ဖယ္ ၾ ကဥ္ ထ ားျခင္ း

ျဖစ္ ေ အာင္ စေနာက္ ျ ခင္ း

က်ား
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မ

အတင္းအဖ်င္း ေျပာဆိုျခင္း
ဝန္ထမ္းမ်ားၾကားေနရသည့္ အတင္းအဖ်င္းမ်ားသည္
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
ေကာလဟာလမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနေလ့ရွိသည္။ အတင္း
အဖ်င္းမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အပ်က္သေဘာေဆာင္ၿပီး
မမွန္သည္က မ်ားသည္။ တစံုတေယာက္အား အရွက္ရေစရန္
သို႔မဟုတ္ တစံုတေယာက္၏ ဂုဏ္သတင္းကို ထိခိုက္ေစရန္ အလို႔ငွာ
အတင္းအဖ်င္း ေျပာဆိုျခင္းကို ျပဳလုပ္ ၾကေၾကာင္း ဝန္ထမ္းမ်ားက
ဓါတ္ပံု: SHOBHNA DECLOITRE/IFC

ဆိုသည္။

ဝန္ထမ္း ႏွစ္ဦး တူညီေသာ အမွား ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း
အထက္လူႀကီးက အျခားသူမ်ားအား ဝန္ထမ္းတဦးတည္းကသာ
ထိုအမွား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ေျပာသည္။
မန္ေနဂ်ာက ဝယ္သူ ေဖာက္သည္မ်ားအား သူမႏွင့္ပတ္သက္သည့္
အေၾကာင္းမ်ား၊ သူမ၏ အမွားမ်ားကို ေျပာဆိုထား သည္ကို သူမ
အေနျဖင့္ မသိခဲ့ပါ။
စစ္တမ္း ေျဖဆိုသူမ်ား အေနျဖင့္ အထက္လူႀကီးက အလုပ္ခြင္အတြင္း
အတင္းအဖ်င္း ေျပာဆိုျခင္းသည္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ပံုစံ

ဝန္ထမ္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထိုဝန္ထမ္း၏ ဆြဲေဆာင္မႈ အလွအပႏွင့္

တမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျပဳ အမူႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္ ေျပာဆို ေစာ္ကားသည္လည္း ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ပတ္သက္လွ်င္ ထိုကိစၥကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအျဖစ္

အထက္လႀူ ကီးတဦးက အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းတဦးအေပၚ ယခုကသ
့ဲ ႔ ု ိ

ခြဲျခား သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးသည္။ “မင္းက လွေပမယ့လ
္ ည္း အလုပမ
္ ာွ ေတာ့

အထက္လူႀကီး၏ ေအာ္ေငါက္ခံရျခင္း

ဘာမွ သံးု စားမရဘူး” ဟု ေျပာသည္။

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးသည္ ၎တို႔၏
အထက္လူႀကီးက ဝန္ထမ္းအေပၚ ေအာ္ေငါက္ျခင္း သို႔မဟုတ္

“အကယ္၍ ဝန္ထမ္းတဦးက အမွားလုပ္မိရင္ အထက္လူႀကီးအေနျဖင့္

ႀကိမ္းေမာင္းျခင္းမ်ား ၾကားဖူး ျမင္ဖူးသည္။ ျဖစ္စဥ္မ်ားထဲတြင္

သီးသန္႔ အခန္းထဲသို႔ ေခၚၿပီး ေျပာဆို ေဆြးေႏြးလို႔ ရေပမယ့္လည္း

ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္ခြင္အတြင္း ၎တို႔၏ အမွားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

ဝယ္သူ ေဖာက္သည္ေတြေရွ႕ေမွာက္မွာ ေျပာဆိုတယ္” ဟု စစ္တမ္း

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ေရွ႕တြင္ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းခံရျခင္း၊ ဝန္ထမ္း

ေျဖဆိုသူ တဦးက ေျပာသည္။ ျဖစ္စဥ္တခုတြင္မူ မန္ေနဂ်ာက

တဦးခ်င္းစီ၏ အေၾကာင္းကို အျခားအဖြဲ႔ဝင္မ်ားေရွ႕တြင္ ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္

ဝန္ထမ္းအား ဝယ္သူမ်ားေရွ႕တြင္ “နင့္အလုပ္ နင္လုပ္” ဟု

အလုပ္တာဝန္မ်ားကို ခက္ခဲသည္ဟု ယူဆေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား

ေအာ္ေငါက္ၿပီး သူ၏အိတ္ကို သယ္သြားရန္ ခုိင္းေစခဲ့သည္။ စစ္တမ္း

ေလွာင္ေျပာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထို ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္ထြက္လိုက္သင့္

ေျဖဆိုသူတဦးက မန္ေနဂ်ာအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္း၏ ဂုဏ္သိကၡာကို

သည္ဟု အျခားသူမ်ားေရွ႕တြင္ ေၾကညာျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ စစ္တမ္း

ထိခိုက္ေအာင္ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းျခင္းျဖစ္သည္ ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ေျဖဆိုသူ တဦးကမူ ၎၏ အထက္လူႀကီးက ဝန္ထမ္းတဦးအား

ထိခုိက္ခံစားရသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ ဝယ္သူကသာ

ဆံပင္ဆြဲျခင္းျဖင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ မတရား ဖိႏွိပ္သည္ကို

အျမဲ မွန္သည္ဟု မွတ္ယူထားသည့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈ

ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

မရေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

28

ပုံ (၈) လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ဖူးေသာ နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ပံုစံ တမ်ိဳးမ်ိဳးကုို
အသိအမွတ္ျပဳေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား ရာခိုင္ႏႈန္းအား သားေကာင္အျဖစ္ လက္ခံၾကသည့္ ရာခုိင္နႈန္းအား ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

ပ်မ္းမွ် ၇၈%

ပ်မ္းမွ် ၄၁%

သု ေ တသနတြ င ္ ပါဝင္ သ ည့ ္ စီ း ပြ ာ းေရးလု ပ ္ င န္ း မ်ား
အနည္ း ဆံ ု း အျပဳအမူ တ စ္ ခ ု က ိ ု ႀကံ ဳ ေတြ ႔ ခ ဲ ့ ရ သည္ ဟ ု ေျပာေသာ ရာခိ ု င ္ ႏ ႈ န ္ း (ႏိ ု င ္ ထ က္ စ ီ း နင္ း ျပဳက်င့ ္ ျ ခင္ း သိ ု ႔ မ ဟု တ ္ လ ိ င ္ ပ ိ ု င ္ း ဆိ ု င ္ ရ ာ ထိ ပ ါးေႏွ ာ င့ ္ ယ ွ က ္ ျ ခင္ း )
ႏိ ု င ္ ထ က္ စ ီ း နင္ း ျပဳက်င့ ္ ျ ခင္ း သိ ု ႔ မ ဟု တ ္ လိ င ္ ပ ိ ု င ္ း ဆိ ု င ္ ရ ာ ထိ ပ ါးေႏွ ာ င့ ္ ယ ွ က ္ ခ ံ ရ သည္ ဟ ု သတ္ မ ွ တ ္ သ ူ ရာခိ ု င ္ ႏ ႈ န ္ း

အျခား ဝန္ထမ္းမ်ား ေရွ႕တြင္ ဤ သုေတသနအတြက္ ပါဝင္

သာမန္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း
ျပဳလုပ္ျခင္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား ခြဲျခား သတ္မွတ္ရာတြင္
ကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ သီးျခား သာဓကမ်ား

ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားအား မစီစဥ္ေပးရေသး သည့္အတြက္ သုေတသန

ဇယား ၂ ႏွင့္ ဇယား ၅ တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရလဒ္

မတိုင္ခင္ တရက္က ဆူေငါက္ျခင္းခံရေၾကာင္း သုေတသန အဖြဲ႕အား

မ်ားသည္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ေျပာျပသည္။

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔ကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ ဖူးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္

သုေတသနအတြက္ အဓိက သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ အေမး၊ အေျဖ
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျဖဆိုသူ တဦးမွ ငိုေၾကြးခဲ့သည္။ သူတို႔အေနျဖင့္

ႀကံဳေတြ႕ဖူးျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေယဘုယ် ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားဆံုး ႀကံဳေတြ႕ရေသာ

သက္ဆုိင္မႈရွိသည္။ စစ္တမ္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ား အေန

ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္းအျဖစ္ သီးျခား လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊

ျဖင့္ အထက္လူႀကီးမွ ႀကိမ္းဆိုျခင္း၊ အတင္းအဖ်င္း ေျပာဆိုခံရျခင္း၊

အ စည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္

အလုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လူမႈေရး အခမ္းအနားမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား

ရာတြင္ ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းခံရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ရာထူး

သို႔မဟုတ္ အစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္ရန္ ဖယ္ၾကဥ္ခံရျခင္း

အဆင့္တူသည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားၾကား ႏိုင္ထက္စီးနင္း

ကဲ့သို႔ေသာ သီးျခား အျပဳအမူမ်ား ျမင္ေတြ႕ဖူးျခင္း ရွိ၊ မရွိ

ျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ တစံုတေယာက္ အျခား ဘာသာစကားတခု

သို႔မဟုတ္ ႀကံဳေတြ႕ဖူးျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခံခဲ့ရသည္။ ေယဘုယ်

ေျပာဆိုသည္ကို ေလွာင္ေျပာင္ သေရာ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္

ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို သီးျခား

ေရးသားသည့္ပံုစံအေပၚ ေဝဖန္ေျပာဆိုျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ ဝန္ထမ္းမ်ား၏
တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုခ်က္မ်ား ႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ကြာျခားခ်က္မ်ား
ေတြ႕ရသည္။ ေယဘုယ်ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခံရသည့္ အခ်ိန္ထက္စာ
လွ်င္ ပိုမ်ားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားက ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ ျခင္း သို႔မဟုတ္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း အျပဳအမူမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳျခင္း
သို႔မဟုတ္ ျမင္ေတြ႕ျခင္းတို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကသည္။

29

ဇယား ၈ တြင္ ကုမၸဏီအလိုက္ ကြာျခားခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ျဖစ္

ဤ ရုပ္ပံု၏ X ဝင္ရိုး တေလွ်ာက္တြင္ရွိေသာ

စဥ္မ်ားအေပၚ တုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ စြပ္စြဲမႈ ျပဳလုပ္သူ၏

အစက္အတြဲေလးမ်ားသည္ ေလ့လာသည့္ အႀကီးစား စီးပြားေရး

အားသာခ်က္ကို အသိမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္ၿပီး အျခားသူမ်ားအား

လုပ္ငန္း ၂၆ ခုထဲမွ တခု၏ အေျဖမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

ထိခိုက္ေစသည့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို အမွီျပဳေနသူမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ကို

ဤ ဇယားသည္ ၎တုိ႔ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ဖူးေသာ သီးျခား

သိထားရန္ လိုအပ္ သည္။ ဤသည္မွာ အထူးသျဖင့္ လူ႔စြမ္းအား

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ပံုစံ တမ်ိဳးမ်ိဳး (အထက္လူႀကီးမွ ခႏၶာကိုယ္ကို

အရင္းအျမစ္မန္ေနဂ်ာမ်ားအား လက္ခံက်င့္သံုးရန္ အားေပးသင့္သည့္

ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ အရွက္ခြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ အထက္လူႀကီး၏ ေအာ္ေငါက္

သေဘာထားတရပ္ ျဖစ္သည္။

ျခင္းခံရျခင္း) ကို အသိအမွတ္ျပဳေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား (၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္း)
သည္ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္

•

သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳ လုပ္ျခင္းႏွင့္

ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၏ သားေကာင္အျဖစ္ လက္ခံၾကသူ

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း စသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

(၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) ထက္ ပွ်မ္းမွ် ႏွစ္ဆ နီးပါးရွိသည္။ မ်ားစြာေသာ စစ္

သံုးစြဲျခင္းက လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလးစားမႈ

တမ္း ေျဖဆိုသူမ်ားက ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

မရွိသည့္ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သီးျခား သာဓကမ်ား

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ သီးျခား အျပဳအမူမ်ားကို သတိ

အသံုးျပဳ ျခင္းထက္ ထိေရာက္မႈ နည္းႏိုင္သည္။ ဥပမာ- အထက္

ထားမိပံု မေပၚေပ။ အဓိက ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အ

လူႀကီး၏ အျမဲေအာ္ေငါက္ျခင္း ခံရျခင္းသည္ ႏိုင္ထက္

တိုင္း မ်ားျပားေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားက

စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ပံုစံတမ်ိဳးျဖစ္သည္ကို ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္

ပံုမွန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဝန္းက်င္၏ တစိတ္တပိုင္းအေနျဖင့္ ယူဆ

အျမဲ သေဘာမေပါက္ႏိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း အထက္လူႀကီး၏

ထားၾကသည္။

ေအာ္ေငါက္ျခင္း ခံရခ်ိန္တြင္ ၎တို႔ အေနျဖင့္ အလြယ္တကူ
ခြဲျခားသိႏိုင္သည္။

ဤ အေျဖသည္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါး

•

မည္သည့္ အျပဳအမူမ်ား ျဖစ္ပ်က္သည္ကို သိနားလည္ျခင္းႏွင့္

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သုေတသနတြင္ အေတြ႕မ်ားေသာ

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မည္သည့္ အျပဳအမူမ်ားမွာ လက္ခံ၍

ေတြ႕ရွိခ်က္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳခံရသည္ သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္း

မရႏိုင္သည္ကို သိနားလည္ျခင္း အၾကားကြာဟမႈကို

ဆိုင္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရသည္ဟု သတ္မွတ္သူ နည္းပါးၿပီး သီးျခား

နီးစပ္ေစရန္အတြက္ မူဝါဒမ်ားထဲတြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း

အျပဳအမူမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရသည္ဟု ဆိုသူက ပိုမ်ားသည္။ ဤ သည္မွာ

ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဆိုသည့္

လက္တံု႔ျပန္ျခင္း၊ အရွက္ကြဲျခင္း၊ ထိခုိက္ခံစားရသူကို ျပစ္တင္ျခင္းႏွင့္

အဓိပၸာယ္ကို ရွင္းလင္းရန္လိုသည္။

မိမိ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းမည္ကို စိုးရြံ႕ျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္

•

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါး

အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဤသည္မွာ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္းႏွင့္

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဆိုင္ရာ ေယဘုယ် ရလဒ္မ်ား

သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ က်ား/မ

(ဇယား ၂ႏွင့္ ဇယား ၅) သည္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္

တန္းတူညီမွ်ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ ယင္း အျပဳအမူမ်ား၏

မ်ားထက္ နည္းေနႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။

အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား အေပၚတြင္
အာရံုစိုက္ေနၾကသည္။ ႏိုင္ထက္ စီး နင္း ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္မူ

ေယဘုယ် ရလဒ္ႏွင့္ သီးျခား ရလဒ္မ်ားၾကား ကြာျခားခ်က္ ၃၇ ရာခိုင္

တူညီေသာ အာရံုစိုက္မႈရရွိသည္ မဟုတ္ေပ။ သုေတသန

ႏႈန္းသည္ ဤ သုေတသန၏ ထူးျခားေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္ ျဖစ္သည္။

ရလဒ္မ်ားက ႏိုင္ထက္ စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီး

ဤသည္ကို သုေတသနတြင္ ပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဝန္ထမ္းမ်ားထက္ အမ်ိဳးသား ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ

(ႏွင့္ အျခား ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား) အေနျဖင့္

ပိုရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ဤ စစ္တမ္းေျဖဆိုသည့္

၎တုိ႔လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္

အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခ်ိဳးခ်ၾကည့္လိုက္လွ်င္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအေပၚ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္

အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ပိုၿပီး လုပ္ငန္းခြင္တြင္း

ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ အေၾကာင္းၾကားရာ၌ အသံုးခ်ႏိုင္သည္။

ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္းကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ဖူးၿပီး
ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနၾကရသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား အေနျဖင့္

ဝန္ထမ္းတဦးခ်င္းအလိုက္ ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ နည္းစနစ္က်ေသာ

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းကို သာမန္အျပဳအမူအျဖစ္ မွတ္ယူၿပီး

စီးပြားေရးစနစ္ ယႏၱရားအတြင္းမွျဖစ္ေစ ႏိုင္ထက္စီးနင္း

အမ်ိဳးသားမ်ားလည္း ထိုသို႔ လက္ခံၾကသည္။
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ပံု (၉) လုပ္ငန္းခြင္တြင္ နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔အား လက္သင့္ခံျခင္း

လု ပ ္ င န္ း ခြ င ္ အ တြ င ္ း လိ င ္ ပ ိ ု င ္ း ဆိ ု င ္ ရ ာ

လု ပ ္ င န္ း ခြ င ္ အ တြ င ္ း ႏိ ု င ္ ထ က္ စ ီ း နင္ း ျပဳက်င့ ္ ျ ခင္ း ကိ ု တ ခါတရံ လ က္ ခ ံ သ င့ ္ သ ည္ ။

ထိ ပ ါးေႏွ ာ င့ ္ ယ ွ က ္ ျ ခင္ း ကိ ု တ ခါတရံ လ က္ ခ ံ သ င့ ္ သ ည္ ။

က်ား
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၃.၃။ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳးိသမီး ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးသည္

၇ ရာခိုင္ႏႈန္း က ႏွစ္ခုစလံုးကို လက္သင့္ခံသည္ဟု ယံုၾကည္ေနသည္။

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း

ဇယား၁၀တြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို ပစ္မွတ္ထားသည့္

ႏွင့္ လိင္ပို္င္းဆုိင္ရာ ထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္းကုိ

အျပဳအမူမ်ားကို တခါတရံ အျပစ္ျမင္ေသာသူမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္

ႀကံဳေတြ႕ရေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႕၏ အေတြ႕အႀကံဳမွာ

ငန္းခြင္အတြင္း ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို တခါတရံ အလုပ္ထဲတြင္ လက္သင့္ခံသည္ဟု

ကြဲျပားႀကသည္။

ယံုၾကည္ေသာ သူမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤတြင္
အမ်ိဳးသမီး ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါး

ဤသည္မွာ သုေတသန တြင္ ပါဝင္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို တခါတရံ လက္သင့္ခံသည္ဟု ယံုၾကည္ေန

လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳခံရျခင္း သို႔မဟုတ္

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းသည္ သာမန္ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ ကိစၥဟု ယူဆမႈ

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္းအတြက္ တခါ တရံ

ျမႇင့္တက္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနၿပီး ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားက

ခံရသူမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္

ထိုသို႔ ရႈျမင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ သေဘာထားမ်ား ရွိေနသည္။
ပံု (၁၀) အျပစ္ျမင္ေသာသူမ်ား က်ား/မခြဲျခားတင္ျပျခင္

ယင္း ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ထက္စီးနင္း
ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ သေဘာမတူဘဲ အဓိက ခုခံေနၾကသူမ်ား
ျဖစ္ေနသည္။
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း
အထက္လူႀကီး သို႔မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာ၏ ေလးစားမႈမရွိသည့္ အျပဳအမူကို
ညီတူညီမွ် အစီရင္ခံ တင္ျပမႈေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားက
အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ သူတို႔၏ တိုင္တန္းမႈကို ယံုၾကည္မႈ ပိုနည္းမည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။
ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္းအား လက္ခံႏိုင္သလား (ဇယား ၉)
ဟု ေမးျမန္းရာတြင္ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ စစ္တမ္းေျဖဆို သူမ်ားက
တခါတရံ အလုပ္ထဲတြင္ လက္သင့္ခံထားသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။
အလားတူပင္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို

က်ား

တခါတရံ အလုပ္ထဲတြင္ လက္သင့္ခံသည္ဟု ေျဖဆိုထားသည္။
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ေရွာင္ရွားရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အဝတ္အစား ပံုစံကို ဝတ္ဆင္ရျခင္းႏွင့္
ခႏၶာကိုယ္ ပံုစံကို ထိန္းသိမ္းရျခင္းအတြက္ စိတ္ဖိစီးရသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈဆိုသည္မွာ
ရိုးရာ ဓေလ့ ဝတ္စံု မ်ိဳးကို ရည္ညႊန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ေခတ္မီေသာ
အဝတ္အစားမ်ား ေရြးခ်ယ္ ဝတ္စားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္
သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ အႏၱရာယ္ထဲသို႔ ဖိတ္ေခၚသည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။
ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရလွ်င္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္မူ မသင့္ေတာ္ေသာ
ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈဟူ၍ မရွိပါ။ သူတို႔ ေရြးခ်ယ္ေသာ

ဤ အဆိုးျမင္ သေဘာထားကို ကိုင္တြယ္ရန္ အျပဳသေဘာ

ဝတ္စားဆင္ယင္မႈပံုစံက သူတို႔အား ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရႏိုင္သည့္

ေဆာင္ေသာ သေဘာထားမ်ားကို တိုးျမင့္ေပးျခင္းသည္

အႏၱရာယ္ထဲသို႔ တြန္းမပို႔ပါ။

ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာႏွင့္ အက်ိဳးရွိရွိ
အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္

ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစားဆိုသည္မွာ သိပ္မဝေသာ

ေပၚေပါက္လာေစေရး အတြက္ အေရးပါ ပါသည္။

ခႏၶာကိုယ္ကို ဆိုလိုၿပီး ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္း တခုခ်င္းစီသည္
သင့္တင့္ေသာ အရြယ္အစားရွိၿပီး ခႏၶာကိုယ္တခုလံုး အရြယ္အစား

ထိခိုက္ခံစားရသူကို ျပစ္တင္ျခင္း အေၾကာင္းတရားမ်ား

ႏွင့္ လိုက္ဖက္သည္ကို ဆိုလိုသည္။ ထို ခႏၶာကိုယ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္

တစံုတဦးအေနျဖင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္

ပံုစံကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္ပါက ထိုသူကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ ေစာ္ကား

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအတြက္ ပစ္မွတ္ထားခံသည့္

ခြင့္အတြက္ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွိသည္ဟု မွတ္ယူ

အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔ထင္ျမင္သည့္ အေၾကာင္း

ၾကသည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ

ျပခ်က္မ်ားကို ေျပာဆိုထားသည္။ ဇယား ၁၁တြင္ တစံုတဦး

မ်ားျပားလွသည့္ သာဓကမ်ားထဲတြင္ တင္ႀကီးျခင္းႏွင့္ ရင္သားႀကီး

လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ ႏိုင္ထက္ စီးနင္းျပဳလုပ္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္

ျခင္းတို႔ပါဝင္ၿပီး ထိုအရာကို ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းၾကား ရယ္စရာအျဖစ္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္း အေၾကာင္းရင္းအျဖစ္

ေျပာဆိုေနၾကသည္။

တဦးခ်င္းစီ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ စရိုက္လကၡဏာမ်ားကို
ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုသည့္ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေဖာ္ျပ

သူတို႔ ႀကံဳေတြ႕ဖူးေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္

ထားသည္။

ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို အျပစ္တင္ေသာ
အမ်ိဳး သားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရာခိုင္ႏႈန္း (၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္း) မွာ ျခားနားမႈ

ၿခံဳေျပာရလွ်င္ ၁၈ရာခုိင္ႏႈန္းက ၎တို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား

မရွိပါ။ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႀကံဳေတြ႕ရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

တခါတရံတြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းကို အားေပးသည့္

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို အျပစ္တင္ေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္လည္း

အျပဳအမူမ်ား ေဆာင္ရြက္သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ ထိုသို႔

အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးၾကား ကြာဟခ်က္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း သာ

လုပ္ျခင္း က ထို ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္

ရွိသည္ (အမ်ိဳးသား ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အမ်ိဳးသမီး ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း)။

ထိခိုက္ ခံစားရသူကို ျပစ္တင္ျခင္းကို အားေပးေၾကာင္း ျပသေနသည္။

အလုပ္ခြင္ထဲတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္

တခါတရံ လက္ခံသင့္သည္ဟု ယံုၾကည္သည့္ အမ်ိဳးသားဦးေရ ႏွစ္ဆ

က်ဴးလြန္ခံရသူအား အျပစ္ဖုိ႔ျခင္းမွာ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။

ပိုမ်ားေသာ္လည္း ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္
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အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းငယ္ နည္းပါးသည္။ ဤ
ထိခိုက္ခံစားရသူကို အျပစ္တင္ျခင္းအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

အျပဳအမူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚတြင္ တူညီစြာ

မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈ ျပဳျခင္းကို အေၾကာင္းျပခ်က္တခု

သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။

အျဖစ္ ပံုမွန္ သံုးေလ့ရွိသည္။ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ႏွင့္
ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစားသည္ တစံုတေယာက္အေနျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာ တေယာက္ကမူ

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ ခံရသင့္သည္ဟု ဝန္ထမ္းမ်ားေပးေလ့ရွိသည့္

“လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္

ထိပ္တန္းအေၾကာင္း ျပ ခ်က္ ၂ ခု ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈပံုစံႏွင့္ သက္ဆိုင္ေန

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ခံျခင္းႏွင့္ ျပစ္တင္ခံရျခင္းကို

သည္” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားသည္။ အျခားတေယာက္ကမူ
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ပံု (၁၁) နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အေႀကာင္းရင္းမ်ား ႀကိမ္နႈန္း

ယင္းလုပ္ငန္းခြင္ရွိ လူတစ္ေယာက္သည္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေနွာင့္ယွက္ျခင္း ႏွင့္ နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔
ခံစားေတြ႕ႀကံဳနုိင္သည္မွာ ေအာက္ပါ အေႀကာင္းရင္္းမ်ားေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။
တိ ု င ္ း ရင္ း သာလူ မ ်ိ ဳ း သိ ု ႔ မ ဟု တ ္ ဇာတိ
မသန္ စ ြ မ ္ း မႈ တ စ္ ခ ု ခ ု
ဘာသာေရး
ပညာအဆင့ ္ အ တန္ း
အိ မ ္ ေ ထာင္ ရ ွ ိ / မရွ ိ အေျခအေန
လိ င ္ တ ိ မ ္ း ညႊ တ ္ မ ႈ
ကိ ု ယ ္ ရ ည္ က ိ ု ယ ္ ေ သြ း
အသက္ အ ရြ ယ ္
က်ား၊မ သတ္ မ ွ တ ္ မ ႈ
အလု ပ ္ ရ ာထူ း အဆင့ ္ အ တန္ း
ခႏၶ ာ ကိ ု ယ ္ ပ ံ ု ပ န္ း သ႑ာန္
ဝတ္ စ ားဆင္ ယ င္ မ ႈ

ေျဖဆု ိ သ ူ မ ်ားအားလံ ု း ၏ ရာခု ိ င ္ ႏ ွ ဳ
“ဘယ္အခ်ိန္ အိမ္ေထာင္ျပဳမွာလဲ သို႔မဟုတ္ ဘာလို႔ ဒီေလာက္

သာမန္ ရံုးခန္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ေနရာသည္ အလုပ္ခြင္တြင္

ေတာင္ ဝလာတာလဲဟု လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တဦးကို ေမးျမန္း

လူျမင္သူျမင္ အရွိဆံုးျဖစ္သည္။ အလုပ္ခြင္ထဲ၌ အျခားေသာ

ျခင္းသည္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ပင္ျဖစ္သည္” ဟု အခိုင္အမာ

လူျမင္သူျမင္ရွိသည့္ အလားတူ ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ဧည့္ႀကိဳ ေနရာ၊

ေျပာဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားသည္

ဝန္ထမ္းမ်ား ကန္တင္း၊ ဓာတ္ေလွကားႏွင့္ စႀကၤလမ္းမ်ားကိုမူ

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါး

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဟု မသတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္္ ခက္ခဲသည္။ သီးသန္႔
ျဖစ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္မူ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ဖူး၊

ေလးစားမႈ မရွိသည့္ အျပဳအမူမ်ားသည္ သိသာ ထင္ရွားၿပီး ပြင့္
ပြင့္ လင္းလင္း ျမင္ေတြ႕နုိင္သည္။

ႀကံဳဖူးသည္ဟု ေျဖဆိုသူနည္းပါးသည္။ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ စစ္တမ္း

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားက သာမန္ ရံုးခန္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္

အတြက္ ေဆာက္ထားေပးသည့္ အိမ္သာ၊ အဝတ္လဲခန္းမ်ားတြင္

ေနရာမ်ားသည္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါး

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ကို

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို အမ်ားဆံုး မ်က္ျမင္ေတြ႕ရေသာ သို႔မဟုတ္

မ်က္ျမင္ေတြ႕ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳဖူးျခင္း ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ေျဖဆိုသူမ်ားက သာလွ်င္ မန္ေနဂ်ာ၏ ရံုးခန္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ား

ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ ေနရာျဖစ္သည္ ဆိုသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ ၂၄
ရာခိုင္ႏႈန္းက ထိုေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ဖူးၿပီး

ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အဓိက အေတြ႕မ်ားသည့္ ထိပ္တန္း ၃

၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရဖူးသည္။ ဤ သည္မွာ

ေနရာ အတြက္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေျဖမွာ တူညီ

ထိုအျပဳအမူမ်ားကို သာမန္ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ဟု ယူဆေနၾကေၾကာင္း

သည္။ ထိုေနရာမ်ားမွာ သာမန္ အလုပ္ေနရာ၊ အြန္လိုင္းႏွင့္ အလုပ္

ေပၚလြင္ေစသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္

အသြားအျပန္ ခရီးလမ္းတြင္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္

လူအမ်ား ျမင္ႏိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနျခင္းေၾကာင့္

လည္း ထို သံုးေနရာသည္ ျဖစ္စဥ္မ်ား အမ်ားဆံုး ႀကံဳေတြ႕ရသည့္

ျဖစ္သည္။

ေနရာျဖစ္သည္။
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မန္ေနဂ်ာ တဦးက ဝန္ထမ္းမ်ား

လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာက ဤအျဖစ္

နားေနခန္းထဲတြင္ အိပ္ေန

မွတ္ပံုတင္ထားေသာ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ကို အသံုးျပဳေနေၾကာင္း

အပ်က္မ်ားကို သူ႔အေနျဖင့္ ၾကားခဲ့ဖူးၿပီး က်ဴးလြန္သူက ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ဆိုသည္။

ခ်ိန္အတြင္း ဓာတ္ပံုမ်ားကို

ထို အျပဳအမူမ်ား၏ ျပင္းထန္မႈႏွင့္ ပစ္မွတ္ထားခံရသူအေပၚ

ရိုက္ယူထားၿပီး ေဖ့ဘုတ္ေပၚ သို႔

က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား
အေနျဖင့္ သတိထားမိပံု မေပၚပါ။ အဖြဲ႔လိုက္ ေဆြးေႏြးမႈ အတြင္း

ထိုဓာတ္ပံုမ်ား တင္လိုက္သည္။

အမ်ိဳးသမီးတဦးက သူမအား တစံုတေယာက္က လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္သည့္ မက္ေဆ့စ္မ်ားကို ဗိုင္ဗာမွ တဆင့္
ပို႔ေနေၾကာင္း ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုသည္။ လတစ္လ၏ အစပိုင္းတြင္
ထိုကဲ့သို႔ေသာ မက္ေဆ့စ္မ်ား ပံုမွန္ လက္ခံရရွိေၾကာင္း ေျပာ သည္။
ထို ကိစၥအေပၚ အျခား အမ်ိဳးသမီးတဦးက ေလွာင္ေျပာင္ၿပီး

အြန္လိုင္းေပၚမွ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္
ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္းဆိုင္ရာ

“လ အစမွာပဲလား” “အဲ့ မက္ေဆ့စ္ေတြကို ေမွ်ာ္ေနတာလား” ဟု
ေမးျခင္းခံခဲ့ရသည္။

စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ ေျဖဆိုသူ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက အြန္လိုင္း ေပၚတြင္
ျဖစ္စဥ္မ်ားကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ဖူးၿပီး ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ထိုသို႔ ေသာ

အလုပ္ အသြား အျပန္ ခရီး

အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ၎တို႔အေနျဖင့္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ကိုယ္တိုင္

စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ားထဲမွ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက အလုပ္ အသြား

ႀကံဳေတြ႕ဖူးသည္ဟု ဆိုသည္။ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္း တဦး က

အျပန္ ခရီးတြင္ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို မ်က္ျမင္ ေတြ႕ဖူးေၾကာင္း

သူမ၏ ယခင္ ရည္းစား အျခား အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ႏွင့္ တြဲေန

ေျပာဆိုထားၿပီး ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႕ဖူးသည္ဟု

သည္ကို စိတ္ပ်က္မိသည့္အတြက္ သူမႏွင့္ တြဲေနခ်ိန္အတြင္း

ဆုိသည္။

အတူ ရုိက္ထားသည့္ ဗီဒီယိုကို အြန္လိုင္းေပၚသို႔ တင္လိုက္သည္။
မန္ေနဂ်ာတဦးက ဝန္ထမ္းမ်ား နားေနခန္းထဲတြင္ အိပ္ေနခ်ိန္အတြင္း

အမ်ားျပည္သူသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္

ဓာတ္ ပံုမ်ားကို ရိုက္ယူထားၿပီး ေဖ့ဘုတ္ေပၚ သို႔ ထိုဓာတ္ပံုမ်ား

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အမ်ားဆံုး ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ျပႆနာမွာ

တင္လိုက္ သည္။

စိုက္ၾကည့္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိေတြ႕ ကိုင္တြယ္ခံရျခင္းတို႔ ျဖစ္ၿပီး
အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အခြင့္အေရးယူရန္ ေစာင့္ဆိုင္း ေနၾကသည္ဟု

ဤသုေတသနအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ ရရွိေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္

သမုတ္ျခင္း ခံရသည္။ အလုပ္ အသြားအျပန္ခရီးတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သာဓကမ်ားထဲ၌

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားမွ်ေဝေပးသည့္

အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက အလုပ္ခြင္

သာဓကမ်ားမွာ အလြန္က်ယ္ျပန္႔သည္။

ျပင္ပတြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပြားသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားထက္ ပို
ဆိုးဝါးသည္။ အလုပ္ခြင္ တခုထဲ၌ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္

အထူးသျဖင့္ ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အ

သူမ်ားက အမ်ိဳးသမီး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ၂ေယာက္ ၃ေယာက္

မ်ိဳးသမီးေဘးတြင္ ရပ္ၿပီး မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ အၾကည့္ျဖင့္ စိုက္ၾကည့္

ထံသို႔ လိင္အသားေပးေဖာ္ျပသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ မက္ ေဆ့စ္မ်ားကို

ၾကသည္။

တူညီေသာ ဖုန္းနံပါတ္တခုတည္းက Viber မွ ေပးပို႔ေနသည္ကို
သတိထားမိေၾကာင္း ေျပာသည္။ ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္သူက

ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ရံုးသို႔ လာသည့္ အခ်ိန္ အမ်ား

အိမ္ေထာင္က်ၿပီးသား အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားခဲ့သည္။

ျပည္သူသံုး ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ

မည္သူကမွ ထိုသူ ဘယ္သူလဲ ဆိုသည္ကို မသိပါ။ သို႔ေသာ္

အေနျဖင့္ ယာဥ္အကူက ဘတ္စ္ကားေပၚသို႔ တက္ရန္ ကြ်န္မအား

ထိုသူက သူ ေႏွာင့္ယွက္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေၾကာင္းကို

ကူညီရာတြင္ ကြ်န္မရဲ႕ လက္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ တင္ပါးကို ထိဖို႔

ေတာ္ေတာ္သိသည္။ ထိုသူက သူတို႔ ဘယ္လို ပံုစံရွိလဲ၊ ဘယ္ေန႔ေတြမွာ

ႀကိဳးစားသည္။

ဘာဝတ္သလဲႏွင့္ ဘယ္အခ်ိန္ရံုးမွာရွိသလဲဆိုသည္ကအစသိသည္။

ရံုးမွ အိမ္သို႔ ျပန္သည့္ လမ္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးတဦး ဘတ္စ္ကား
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သုေတသနတြင္ ပါဝင္ေသာ
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ၄၇
ရာခိုင္ႏႈန္း ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္

စီးနင္း လိုက္ပါလာသည့္အခါ ေဘးနားမွ သူစိမ္းတစ္ဦးက သူမအား
ထိကုိင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူမအေနျဖင့္ ထိုသူအား ထိုသို႔
မလုပ္ရန္ မေျပာရဲပါ။ သူမ အလြန္ေၾကာက္ရြံ႕မိသည္။

အလုပ္ အသြား အျပန္အတြက္

ကၽြန္မတို႔ ရံုးဝတ္စံုက စကပ္တို ျဖစ္သည္။ ရံုးသို႔ ဘတ္စ္ကားစီးၿပီး

ခရီးသြားလာရ သည္မွာ

လာသည့္အခါ အမ်ိဳးသမီးငယ္ တေယာက္က “မိန္းကေလးေတြမ်ား

လံုၿခံဳမႈ မရွိဟု ခံစားေနရသည္။

ဘာလို႔ စကပ္တို ဝတ္ၾကတာလဲ၊ စကပ္တိုနဲ႔ သူတို႔ကို သူတို႔
လွတယ္မ်ားထင္ေနၾကလား” ဟု ေျပာဆိုသည္။

ထိုသူမ်ား၏ သံုးပံု ႏွစ္ပံုမွာ

အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းတဦးက သူမကို သူစိမ္းတစ္ဦးမွ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ႀကသည္။

လည္ပင္းညႇစ္သည့္အတြက္ သူမအေနျဖင့္ ဘတ္စ္ ကားေပၚမွ
ဆင္းေျပး လာရသည္ကို ႀကံဳဖူးေၾကာင္း ေျပာသည္။ အျခားသူမ်ားက
ထိုသူမွာ စိတ္က်န္းမာေရး မေကာင္းသူျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းတဦးက သူမအေနျဖင့္ အလုပ္အသြားအျပန္
ဘတ္စ္ကားစီးသည့္အခါ အၿမဲတမ္း ငရုပ္ရည္ ေဆာင္ထားေၾကာင္း
ေျပာသည္။ ဤသည္မွာ အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ား

စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္ အျခားအမ်ိဳးသမီး တဦးက သူႀကံဳေတြ႕ဖူးသည့္

ျပည္သူသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကို အသံုးျပဳၿပီး အလုပ္သို႔

အလားတူ အေတြ႕အႀကံဳကို ေဝမွ်သည္။ သူမ ေသာၾကာေန႔

သြားလာရသည့္အခါ ေတြ႕ႀကံဳႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို

ညေနပိုင္းက ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ ေမာင္းၿပီး ရံုးမွ အိမ္သို႔ ျပန္သည့္အခါ

ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ သတိျပဳမိသလဲဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပေနသည္။

ေနာက္က လိုက္ျခင္း ခံရသည္။ သူမအိမ္က ရံုးႏွင့္ ေဝးေသာ္လည္း

ထို အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ပြားသည့္ အႀကိမ္အေရႏွင့္ ျပင္းထန္မႈ

ထိုေကာင္ေလးက သူမ ေနာက္သို႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ လိုက္လာၿပီး

အေျခအေနကိုလည္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။

လမ္းတေလွ်ာက္ လိင္အသားေပး စကားလံုးမ်ား ေျပာဆိုလာသည္။

စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက သူတို႔ အေနျဖင့္ အလုပ္အသြားအျပန္

သုေတသနတြင္ ပါဝင္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ၄၇

လမ္းေလွ်ာက္ၾကသည့္အခါ သူတို႔ အလုပ္ အေဆာက္အအံု အနီးအနား

ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အလုပ္အသြားအျပန္အတြက္

ေရာက္ခါနီးအထိ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရ

ခရီးသြားလာရသည္မွာ လံုၿခံဳမႈမရွိဟု ခံစားေနရသည္။ ထိုသူမ်ား၏

ေၾကာင္း ေျပာသည္။

သံုးပံု ႏွစ္ပံုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အမ်ားျပည္သူသံုး
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္ေပၚတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားမွ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ဤလမ္းေပၚတြင္ ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းရြက္ေရာင္းသည့္

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ္လည္း သူတို႔၏ လံုၿခံဳမႈကုိ

ဆိုင္ငယ္ေလးရွိၿပီး ထို ဆိုင္တြင္ ေကာင္ေလး အခ်ိဳ႕ ရွိသည္။

လ်စ္လ်ဴရႈထားရသည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။

တခါတရံ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား ရံုးသို႔လာသည့္အခါ
ထို ေကာင္ေလးမ်ားက အသံေသး အသံေၾကာင္ျဖင့္ ဟစ္ၾကသည္။

အမ်ိဳးသား ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က အလုပ္အသြားအျပန္ ခရီးလမ္းတြင္
သူတို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳခံရျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အိမ္အျပန္လမ္းေပၚတြင္ သူစိမ္းတဦးက ေဘးက ျဖတ္သြားၿပီး

ထိပါးေႏွာင့္ ယွက္ခံရျခင္း ႀကံဳဖူးသည္ဟု ဆိုသည္။ အလုပ္မွ အေဝး

“ငါ လိင္ ဆက္ဆံခ်င္တယ္” ဟု ေျပာလိုက္သည္ကို

တေနရာသို႔ ခရီးသြားရသည့္ အခါတြင္ (ဥပမာ အစည္းအေဝး

ၾကားလိုက္ရသည္။

သို႔မဟုတ္ အလုပ္ခရီး) ထို အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳး အမ်ား ဆံုး
ႀကံဳေတြ႕ရသည္ဟု ဆိုသည္။ ၎တို႔ မန္ေနဂ်ာ ရံုးခန္းတြင္ ရွိေနသည့္
အခ်ိန္ထက္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ အလုပ္ အသြားအျပန္ ခရီးလမ္းတြင္
ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဆိုင္ရာ
အျဖစ္အပ်က္ မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္မူ ျဖစ္ပြားမႈနည္းသည္။
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၃.၄။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ပံု (၁၂) presenteeism ေႀကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား ဆံုးရံႈးျခင္းခန္႔မွ

နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိ္င္ရာထိ

န္းတြက္ဆျခင္း

ပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔ေႀကာင့္ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚေစသည္။
စီးပြားေရးအတြက္ ဆံုးရႈံးမႈဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
စစ္တမ္း ေျဖဆိုသူမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း
ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း
တို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ပ်က္ကြက္ရက္ ဘယ္ေလာက္ရွိခဲ့သလဲ
ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ဝန္ထမ္း ၁၉ ဦးက ႏိုင္ထက္ စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္
ခြင့္ယူခဲ့ၿပီး ၆ ဦးမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းေၾကာင့္
ခြင့္ယူခဲ့ရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း ႏိုင္ထက္စီးနင္း

က်ား

ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ စုစု ေပါင္း ၂၆ ရက္ ဆံုးရွဴံးၿပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ႏိ ု င ္ ထ က္ စ ီ း နင္ း ျပဳက်င့ ္ ျ ခင္ း

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ ျခင္းေၾကာင့္ ၇ ရက္ ဆံုးရွဴံးရသည္။ ႏိုင္ထက္

မ
လိ င ္ ပ ိ ု ္ င ္ း ဆိ ု င ္ ရ ာထိ ပ ါးေႏွ ာ င့ ္ ယ

စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းေၾကာင့္
ပ်က္ကြက္ရက္ စုစုေပါင္းကို တလတြင္ ရံုးတက္ရက္ ရာခိုင္ႏႈန္း
(တလလွ်င္ ရက္ ၂၀ ခန္႔မွန္းေျခ) ႏွင့္ တြက္လွ်င္ ၀.၂

အခ်ိန္ ဆံုးရံႈးမႈ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္တို႔ကို

ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရံုးတက္ၿပီး လူကအလုပ္တြင္

ထည့္တြက္ ထားျခင္းမရွိပါ။

ရွိေနေသာ္လည္း အလုပ္ထဲတြင္ အျပည့္အဝ အာရံုမစိုက္ႏိုင္သည္ကို
ပိုမိုေတြ႕ရသည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္

မယုတ္မလြန္ တြက္ခ်က္မႈမွာပင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ဆံုးရံႈးမႈ ၁၄

ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ဆံုးရံႈးမႈ ၁၄

ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနေသာေႀကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားက လုပ္ငန္းခြင္

ရာခိုင္ႏႈန္း အထိရွိသည္။

နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပို္င္းဆုိင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကုိ

ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းက်ဆင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား၏

ကာကြယ္ျပီး ထိေရာက္စြာ တုန္႔ျပန္ ေျဖရွင္းမည္ဆုိပါက

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဆန္းစစ္မႈသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္စာလွ်င္

သိသာထင္ရွားေသာ အက်ိဳး ေက်းဇူး ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ -

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈပိုရွိၿပီး လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ

ဝန္ထမ္းဦးေရ ၄၂၀၀၀ ကို ထည့္တြက္ၿပီး ဤဆံုးရံႈးမႈကို ျမန္မာနုိင္ငံ၏

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္စာလွ်င္

ဘ႑ာေရး က႑တခုလံုး အတြက္ ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္လိုက္လွ်င္

အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္ ပိုမ်ားသည္ကို ဇယား

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ရွိေသာ လုပ္သားမ်ား၏ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ဆံုးရံႈးမႈ

၁၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄.၅ သန္းရွိသည္။ (အနည္းဆံုး
လုပ္ခလစာ ၄၈၀၀ က်ပ္ အျဖစ္ တြက္ဆထားသည္)

ကိစၥ ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ သက္ေရာက္မႈ လံုးဝမရွိ ဆိုသည္ဟု
မရွိဘဲ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ဆံုးရံႈးမႈေပါင္း ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္
သိသာထင္ရွားၿပီး စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ ထိုခန္႔မွန္းခ်က္သည္
မယုတ္မလြန္ တြက္ခ်က္မႈအျဖစ္သာ ယူဆႏိုင္ၿပီး ပံုမွန္ထက္
ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ အခ်ိန္မည္မွ် ေႏွးေကြး
သြားသလဲ ဆိုသည္ကိုသာ ထည့္တြက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ထည့္ေပါင္းႏိုင္ေသာ အျခားေသာ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ထုတ္လုပ္မႈ
သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ စရိတ္၊ အခြင့္ အလမ္း စရိတ္၊ ႏိုင္ထက္စီးနင္းမႈ
ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိပါးေႏွာင့္ ယွက္ျခင္းခံရသည့္ ပစ္မွတ္ကို
ပံ့ပိုးရန္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္ အျခားအလုပ္မွ သူမ်ား ေပးလိုက္ရသည့္
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၃. ၅။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္
တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္
ေကာင္းမြန္လံုေလာက္စြာ ျပင္ဆင္ထားျခင္း
မရွိႀကေပ။
လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခ
င္းႏွင့္ လိငပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိက
ဦးစားေပးမဟုတ္ပါ။
သင္တန္း မ်ား ေပးေနေၾကာင္း ေျပာသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း
လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာအမ်ားစုက လုပ္ငန္းခြင္မ်ား

၈ခု တြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါး

အတြင္း ထို အျပဳအမူမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ သူတို႔တြင္ မူဝါဒ၊

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအတြက္ သီးျခား သင္တန္းမ်ားမရွိဟု ဆို သည္။

လုပ္ထံုး လုပ္နည္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားရွိသည္ဟု ဆုိပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္

သို႔ေသာ္ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို

ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း တစ္ခုတြင္သာ ယင္းသုိ႔

အျခားေသာ သင္တန္းမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ သည္ဟု ေျပာသည္။ (ဥပမာ -

ေဆာင္ရြက္ထားသည္ဟု အတည္ျပဳႏိုင္သည္။

လုပ္ငန္းဝင္ သင္တန္း)

ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ားကို

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာ ႏွစ္ဦးကမူ ၎ တို႔၏

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ ယွက္ျခင္းေၾကာင့္

ဝန္ထမ္းမ်ားအား ထိုကဲ့သို႔ေသာ သင္တန္းမ်ား ေပးရန္အတြက္

အလုပ္မွ ခြင့္ယူရသည့္ အခ်ိန္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ထက္

ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ

စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တူညီေသာ ေမးခြန္းအား

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ အားကိုးေနရသည္ဟု ေျပာသည္။ တဦးကမူ

ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္

သူတို႔အေနျဖင့္ ၎တို႔ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ ရွိႏိုင္သည္ဟု

ႏိုင္ထက္ စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္နုတ္ထြက္ဖူးခဲ့ျခင္း ရွိ၊

ယူဆရေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ေနရာမ်ားတြင္ သင္တန္းေပးရန္ စီစဥ္

မရွိလည္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ လူ႔ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္
မန္ေနဂ်ာမ်ားထဲမွ တဦးကမူ သင္တန္း သင္ၾကားသည့္ ပံုစံႏွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္း ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

သင္ၾကားသည့္ အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္ကို မွ်ေဝေပးခဲ့သည္။

ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္း အလုပ္မွ

မန္ေနဂ်ာတဦးကမူ သင္တန္း မလိုအပ္ဟု အခိုင္အမာ ေျပာဆိုသည္။

ခြင့္ယူခဲ့ၿပီး ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၿပီးခဲ့သည့္ အလုပ္မွ နုတ္ထြက္ခဲ့ရသည္ကို
မန္ေနဂ်ာမ်ားက သတိမျပဳမိပါ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္း

ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ဤအေၾကာင္း မေျပာဆိုခဲ့ဖူးပါ။ ေျပာလုိက္ပါက

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္မွ ခြင့္ယူသည့္သူ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း

ကၽြႏ္ုပ္၏ ဝန္ထမ္းေတြမွာပဲ ျပႆနာရွိေနတယ္လို႔ ထင္သြားမွာကို

ရွိသည္။

မလိုလားပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လိုက္နာရမည့္
က်င့္ဝတ္မ်ား အေၾကာင္းကို ေျပာထားျပီးျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္

သင္တန္းေပးျခင္း

စတင္ဝင္ေရာက္ခ်ိန္ကပင္ အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္းကို

စစ္တမ္း ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ားထဲမွ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက သူတို႔၏ လက္ရွိ

သိနားလည္ေအာင္ ေျပာျပထားရံုျဖင့္ လံုေလာက္သည္္။

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ သင္တန္းမေပးပါ။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ရရွိေၾကာင္းေျပာသည္။

ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း မရွိပါ။ သင္တန္းေပးျခင္းသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား ၎တို႔

ေလ့လာသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသံုးခုမွ လူ႔စြမ္းအား

ေသနတ္ မသယ္ေဆာင္ရဟု ေျပာဆိုသည္ႏွင့္ သေဘာတရားခ်င္း

အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာ မ်ားက ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း

အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔အေနျဖင့္ အလုပ္ခြင္ထဲတြင္

ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သီးျခား

ေသနတ္ သယ္ေဆာင္ေနၾကေသာ သူမ်ားရွိေနသည္ဟု
ထင္ျမင္သြားႏိုင္သည္။
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၃.၆။ ႀကဳံေတြ႕ရေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ

၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အခ်ဳိ႕ဝန္ထမ္းမ်ားမွ တုန္႔ျပန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မေကာင္းနုိင္ေခ်။

ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း
ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္

၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ပိုေသာ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားသည္

ႏွစ္အတြင္း အလုပ္မွ ခြင့္ယူခဲ့ၿပီး

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ၈၉

၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၿပီးခဲ့သည့္

၎တို႔ လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ အထက္လူႀကီး၊ မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္

အလုပ္မွ နုတ္ထြက္ခဲ့ရသည္ကို

သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္သည္ဟု ခံစားရသည္။

မန္ေနဂ်ာမ်ားက သတိမျပဳမိပါ။

၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္

အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ၎တို႔ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း
ရာခိုင္ႏႈန္းက သူတို႔ မ်က္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ မန္ေနဂ်ာထံ တိုင္းတန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
သူတို႔ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း တိုင္တန္းမႈအတြက္ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ
ပတ္သက္ၿပီး မည္သူ႔ကို တိုင္တန္းရမည္ကို သိေၾကာင္း
ေျပာသည္။ ထိုအထဲတြင္ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက သူတို႔ေျပာဆိုသမွ်ကို
လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေပးမည္ကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွစ္သက္ေသာ တုန္႔ျပန္မႈပံုစံသည္ တိုင္တန္းျခင္း
မဟုတ္ေပ။

နိဂုံးခ်ဳပ္ရလွ်င္ သုေတသနတြင္ ပါဝင္သူ အမ်ားစုသည္
လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားထဲမွ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက သူတို႔ လက္ရွိအလုပ္တြင္

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ား မရရွိၾကပါ။

ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို တိုင္တန္းခဲ့သည္ဟု
ေျပာသည္။ မည္သူ႔ကို တိုင္တန္းရမည္ကိုသိရွိၿပီး တိုင္တန္းမႈအေပၚ

အင္တာဗ်ဴးခံသည့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာ

လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေပး လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည့္

၂၁ ဦးထဲ မွ ၇ ဦးသည္ ၎တို႔ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားထဲတြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း

သူမ်ားရွိေသာ္လည္း ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ လက္ေတြ႕ တိုင္တန္းျခင္း

ျပဳလုပ္ ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္

ျပဳလုပ္ၾကသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း

ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ား ရရွိသည္ဟု ေျပာသည္။

သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား
မ်က္ျမင္ေတြ႕ဖူးသည့္ စစ္တမ္း ေျဖဆိုသူ ၄၀၀ ဦးထဲတြင္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း
ကသာ သူတို႔၏ မန္ေနဂ်ာမ်ားထံ အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
တိုင္တန္းၾကသည္။ စစ္တမ္း ေျဖဆိုသူ စုစုေပါင္း၏ သံုးပံုတစ္ပံုကသာ
သူတို႔အေနျဖင့္ အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္တန္းေသာ
သူမ်ားသည္ ယံုၾကည္ရသည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ေျပာသည္။
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ပံု (၁၃) အျပဳအမူတစ္ခုစီလွ်င္ လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ေသာ တုန္႔ျပန္ေျဖဆုိခ်က္မ်ား ရာခုိင္နႈန္း
လိ င ္ ပ ိ ု င ္ း ဆိ ု င ္ ရ ာ အသားေပးေဖာ္ ျ ပထားေသာ
ဂရပ္ ဖ က္ တ ီ အ ခ်ိ ဳ ႕ကိ ု ဖတ္ ရ သည္ ။
အလု ပ ္ ပ ိ တ ္ ရ က္ တ ြ င ္ အလု ပ ္ လ ု ပ ္ ရ န္ ျငင္ း ဆိ ု လ ွ ် င္ အလု ပ ္ ထ ု တ ္ ခ ံ ရ မည္ ဟ ု
အထက္ လ ူ ႀ ကီ း မွ လု ပ ္ ေ ဖာ္ က ိ ု င ္ ဖ က္ တ စ္ ေ ယာက္ အ ား ေျပာသည္ က ိ ု ၾကားခဲ ့ ရ သည္ ။
လု ပ ္ ေ ဖာ္ က ိ ု င ္ ဖ က္ တစ္ ေ ယာက္ ၏ လိ င ္ ပ ိ ု င ္ း ဆိ ု င ္ ရ ာ
အျပဳအမူ မ ်ားအေၾကာင္ း ေကာလဟာလေျပာေနသည္ က ိ ု ၾကားခဲ ့ ရ သည္ ။
အျခားဝန္ ထ မ္ း တစ္ ဦ း၏ ခႏၶ ာ ကိ ု ယ ္ ႏ ွ င ့ ္ ဝိ တ ္ အ ေလးခ်ိ န ္ အ ေပၚ
ေလွ ာ င္ ေ ျပာင္ ၾ ကတာကိ ု ၾကားသည္ ။

မန္ ေ နဂ်ာ တစ္ ေ ယာက္ မ ွ ဝန္ ထ မ္ း တစ္ ဦ းအား ပု ခ ံ ု း ႏိ ွ ပ ္ ျ ခင္ း ကိ ု

အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း

အျပဳအမူမ်ားကို အတုခိုးျခင္း

ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔ မ်က္ျမင္ေတြ႕ဖူးေသာ သို႔မဟုတ္

ေျဖဆိုသူမ်ားထဲမွ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ေဖာ္ျပပါ အျပဳအမူမ်ားကို

ကိုယ္တိုင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာကို

ေလွာင္ေျပာင္ခဲ့ၿပီး အတုခိုးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။ မန္ေနဂ်ာတေယာက္

လ်စ္လ်ဴရႈၾကသည္။ တခါတရံ သူတို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား

ကေနၿပီး ဝန္ထမ္းတဦးအား ပုခံုးႏွိပ္ခိုင္းျခင္းသည္ အမ်ားဆံုး

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္းႏွင့္ ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈရန္

ေလွာင္ေျပာင္ခံရသည့္ အျပဳအမူ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္စဥ္အားလံုးတြင္

အႀကံေပးေလ့ရွိသည္။ ဇယား ၁၃ တြင္ သီးျခား အျပဳအမူမ်ားကို

အမ်ိဳးသား ဝန္ထမ္းမ်ားက အမ်ိဳးသမီးဝန္ထက္မ်ားထက္

လ်စ္လ်ဴရႈသည္ဟု ေျပာဆိုသည့္ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား၏ စုစုေပါင္း

အျဖစ္အပ်က္အေပၚ ေလွာင္ေျပာင္ၾကသည္။ အျပဳအမူမ်ား အတုခိုးျခင္း

ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။

အတြက္မူ ထိုကဲ့သို႔ မဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳး သမီး ဝန္ထမ္းမ်ားက အမ်ိဳးသား
ဝန္ထမ္းမ်ားထက္ ကိစၥ ၂ခု စလံုးတြင္ ၾကားဝင္ စြက္ဖက္မႈပိုမ်ားၿပီး

အျခားဝန္ထမ္းမ်ားက သူတို႔အေနျဖင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို

သူတို႔သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တဦးဦး၏

အတုခိုးျခင္း၊ တိုင္တန္းျခင္း၊ ၾကားဝင္စြက္ဖက္ျခင္း၊

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေကာလဟာလ

ေလွာင္ေျပာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း ဆိုသည္။

ျဖန္႔ေဝျခင္းကို အတုယူၾကၿပီး အျခားအလုပ္သမားတဦး၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္
ဝိတ္အေလးခ်ိန္အေပၚ ေလွာင္ေျပာင္ၾကသည္။

အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း
စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားထဲမွ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သူတို႔အေနျဖင့္

အလုပ္မွ ခြင့္ယူျခင္း

အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ၾကားဝင္စြက္ဖက္ခဲ့ေၾကာင္း

အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳးတူ (၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) က

ေျပာဆိုၿပီး ယခင္ကလည္း ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း

သူတို႔အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳခံ

ေျပာဆိုထားသည္။ ဤသည္မွာ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕သည္ သူတို႔

ရျခင္းေၾကာင့္ ခြင့္ယူခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာသည္။ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ

မ်က္ျမင္ေတြ႕ဖူး၊ ႀကံဳဖူးသည့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း

ထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္းေၾကာင့္ ခြင့္ယူခဲ့ရသည့္ ပမာဏမွာ အမ်ိဳးသားႏွင့္

ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို

အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကား ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ကြာျခားခ်က္ရွိသည္။ (အမ်ိဳးသမီး

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ ယခင္က

၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္းႏွင့္

အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ပြားခ်ိန္က သူတို႔အေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္နုတ္ထြက္

စြက္ဖက္ျခင္းအေၾကာင္း ေမးျမန္းသည့္အခါ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ

လိုက္သည့္ ပမာဏမွာ အမ်ဳိးသား ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၅

စစ္တမ္း ေျဖဆိုသူမ်ားက သူတို႔အေနျဖင့္

ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း
ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အား ကူညီခဲ့ဖူးေၾကာင္း
ေျပာဆုိၿပီး ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကမူ က်ဴးလြန္သူႏွင့္ ထိပ္တိုက္
ရင္ဆိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။
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အြန္လိုင္းေပၚမွ ကိစၥမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း

၎တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ နစ္နာခ်က္မ်ား တိုင္တန္းနိုင္သည့္

လူမႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဖ့ဘုတ္ႏွင့္

စနစ္တက် ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ယႏၱရားမ်ားအစား

အျခားနည္းပညာသစ္မ်ားျဖစ္သည့္ Viber၊ Whatsapp မ်ားသည္

လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာသည္ တုိင္တန္းနုိင္သည့္နည္းလမ္းတစ္

ျပင္ပလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ မၾကာခဏ ျမင္ဖူး၊ ႀကံဳဖူးေနက်

ခုအျဖစ္ ရွိေနသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို

အတင္းအဖ်င္းေျပာျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားကို

လူသိမခံဘဲ ေဖာ္ျပနုိင္သည္။ မေကာင္းသည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊

ေလွာင္ေျပာင္ျခင္း စသည့္ အျပဳအမူမ်ားကို ဆက္လက္

အထက္လူႀကီးမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္

လုပ္ေဆာင္ရန္ ေနရာေပးထားသက့ဲသို႔ ျဖစ္ေနသည္။ မန္ေနဂ်ာႏွင့္

သတင္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝႏိုင္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္

သူ၏အတြင္းေရးမွဴးတို႔ၾကား ပတ္သက္ဆက္စပ္မႈကို ဝန္ထမ္းတဦးက

ကုမၸဏီအမည္ကို လူမႈကြန္ယက္ေပၚသို႔ ေရးတင္ႏိုင္ၿပီး အျဖစ္အပ်က္

သိရွိသြားၿပီး ၎တို႔ စံုတြဲ အတူတူရွိေနသည္ကို ဗီဒီယို ရိုက္ယူၿပီး

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ဤသည္က စီးပြားေရး

အြန္လိုင္းေပၚ တင္လိုက္သည္။

လုပ္ငန္း၏ ဂုဏ္သိကၡာကို က်ဆင္းေစႏိုင္သည္။ ေလးစားမႈမရွိသည့္
အျပဳအမူႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သို႔မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာတဦးႏွင့္

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ပတ္သက္သည့္ အြန္လိုင္းေပၚမွ အေရးအသားတခုက

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအား လက္သင့္ မခံသင့္ေသာ

ထိုမန္ေနဂ်ာအား လူဆိုးအျဖစ္ျမင္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

အျပဳအမူမ်ားအျဖစ္ ပိုၿပီး အသိအမွတ္ျပဳလာၾကၿပီး ထုတ္ေဖာ္

အတင္းအဖ်င္းေျပာဆိုခံရျခင္းသို႔ ဦးတည္သြားေစႏိုင္သည္။

ေျပာဆိုရန္ လိုလားလာၾကသည္။ ၎တို႔ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္းတြင္

ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းက ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ထိုအျပဳအမူမ်ားကို

နစ္နာခ်က္မ်ားကို အေရးယူသည့္ စနစ္က်ေသာ ယႏၱရားမရွိျခင္းက

လက္မခံေၾကာင္းျပသေနၿပီး အခ်ိဳ႕ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားက

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္လွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ မေကာင္းမွန္းသိသာသည္။

အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား
ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္သည္။ (ဥပမာ- ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္နုတ္ထြက္ျခင္း၊
စြမ္းရည္ျမင့္ေသာ သူမ်ား ထိုလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္ မလုပ္လိုျခင္း၊
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ နာမည္ကို
ထိခိုက္ျခင္း၊ ေဖ့ဘုတ္ ေပၚတြင္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား ေရးသားျခင္း)
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၃.၇။ လုပ္ငန္းခြင္နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းနွင့္
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔သည္
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းနုိင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေလ့အထ
မ်ားျဖစ္ႀကသည္။
သုေတသနတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ “ျမန္မာ့အေလ့အထ” ဟူေသာ
စကားလံုးကုိလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေလးစားမႈမရွိသည့္ အျပဳအမူမ်ားကုိ
ပံုမွန္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစရန္ ဆင္ေျခအျဖစ္ အသံုးျပဳႀကသည္။
ပုံ (၈)တြင္ ေဖာ္ျပေနသည္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (၂၆)
ခုလံုးသည္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္တည္ရွိေနႀကေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ

သုေတသနမွ ေတြ႕ရွိထားသည္မွာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္နုိင္ထက္စီးနင္း
ျပဳလုပ္ျခင္းနွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔သည္

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္

အျမင့္ဆံုးအဆင့္တြင္ ရွိႀကျပီး အခ်ဳိ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
အလြန္နိမ့္သည့္ အဆင့္တြင္ရွိႀကသည္။ အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္

ေလးစားမႈရွိသည့္လုပ္ငန္းခြင္

ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းတြင္ျဖစ္ေသာ္လည္း မတူညီေသာ
ေနရာေဒသ ၂ ခုအတြင္း လုပ္ငန္းခြင္နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းနွင့္

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္းဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္
ကြဲျပားျခားနားႀကသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ေပးေနႀကျဖစ္ေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း

“ျမန္မာ့အေလ့အထ”ဆုိသည့္ အေႀကာင္းျပခ်က္ဆင္ေျခႏွင့္
သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္တုိ႔သည္ ကုိက္ညီမႈမရွိေႀကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။

ဥပမာေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ရွိႀကသည္။

သုေတသနမွ ေတြ႕ရွိထားသည္မွာ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္
ေလးစားမႈရွိသည့္လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားလည္း ဥပမာေကာင္းမ်ားအျဖစ္
ရွိႀကသည္။ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုမွလည္း တစ္စံုတစ္ေယာက္အား
မသိစိတ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းနွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ
ထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့နုိင္ေႀကာင္း ဝန္ခံႀကသည္။
ယင္းကဲ့သုိ႔ ေလးစားမႈမရွိသည့္ အျပဳအမႈမ်ားကုိ ဝန္ခံျခင္းသည္
ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲခ်င္စိတ္ရွိသည္ကုိ
ေဖာ္ျပေနေသာႀကာင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လကၡဏာျဖစ္သည္။
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ဝန္ထမ္းေတြက သူတို႔အထက္လူႀကီးရဲ႕ အျပဳအမူႏွင့္

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း သုိ႔မဟုတ္ အထက္လူႀကီးမွ မရည္ရြယ္ဘဲ

ေျပာဆုိဆက္သြယ္သည့္ပံုစံကုိ သိႀကျပီးသားပါ။ သူတို႔ေတြကုိ
သုံးလုိက္ေသာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္

နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းသည္

စကားလံုးမ်ားကုိ က်င့္သားရေနျပီးျဖစ္သည္။ အထက္လူႀကီးမွ
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ စကားလံုးမ်ားကုိ

ျပင္းထန္ေသာ

အသံုးျပဳေနေသာ္လည္း သူတုိ႔ေတြက ဘာမွ မခံစားရေတာ့ပါ။
ဒါေပမယ့္ ဝန္ထမ္းအသစ္အတြက္ဆုိရင္ေတာ့ ဒါက

ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု

နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းလို႔ ေတြးျမင္နုိင္ပါတယ္။

ေျပာခဲ့သည္။

ပထမမွတ္ခ်က္တြင္ အထက္လူႀကီးမွ ယူဆထားသည္မွာ
ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ထုိျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ သတင္းမပုိ႔ႀကသည္မွာ
“ျပႆနာမဟုတ္”ေသာေႀကာင့္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ဒုတိယျဖစ္ရပ္တြင္ ထုိမွတ္ခ်က္မ်ားသည္ လူေတြအေပၚမွာ
ဘာသက္ေရာက္မႈမွ မရွိဟု အထက္လူႀကီးမွ မွတ္ယူထားသည္။

အျပဳအမူမ်ားအား ပံုမွန္အျဖစ္ ျမင္ႀကျခင္း

တတိယဥပမာအရ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ား၏ ထိလြယ္ရွလြယ္မႈကုိ

အႀကီးတန္း အရာရွိဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္နုိင္ထက္စီးနင္း

ေဖာျ္ပထားျပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ၄င္းတို႔၏ အျပဳအမူမ်ားအား

ျပဳလုပ္ျခင္းနွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔အား

ကနဦးထင္ျမင္မႈမ်ားအား နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္

ပံုမွန္အျပဳအမႈမ်ားဟု ထင္ျမင္ႀကေသာေႀကာင့္ ထုိျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္း) မဟုတ္ေႀကာင္း ေျပာင္းလဲရန္

လ်စ္လ်ဴရႈ ႀကသည္။ အထက္လူႀကီးမ်ားက ေအာက္ပါအတုိင္း

ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေလ့အထ၏ ပုံမွန္အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္

မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးႀကသည္။

အသိမွတ္ျပဳႀကရန္ ေမ်ွာ္လင့္ထားႀကသည္။

ျပင္းထန္ဆုိးဝါးတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြ မရွိပါဘူး။
စ,ေနာက္ႀကတာေတာ့ရွိပါတယ္။ ဥပမာ တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕
အသားအရည္ အေရာင္ ညိဳတာ မည္းတာကုိေတာ့
ေနာက္ေျပာင္ႀကတာရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြက ျပႆနာေတြမွ
မဟုတ္သလုိ သတင္းလည္း မပုိ႕ႀကပါဘူး။
တစ္ခါတစ္ေလမွာ သူတို႔ေတြက အခ်င္းခ်င္း အရမ္းရင္းႏွီးႀကေတာ့
တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ စႀကေနာက္ႀကပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြ
ေျပာေလ့ရွိတာကေတာ့ အစားေတြအမ်ားႀကီးစားလုိ႔ ဝလာလ်ွင္
ဓါတ္ပံု: SHOBHNA DECLOITRE/IFC

ရည္းစားရမွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔လဲ ေျပာတတ္ႀကပါတယ္။ ဒါကပံုမွန္ပါဘဲ။
တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္လည္း စိတ္မဆုိးႀကပါဘူး။
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မိသားစုဆုိရာဝယ္္
လူူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဌာနက ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္
နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ရပ္မ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ “မိသားစုု”
တစ္ခုတည္းမွ “ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား “ အျဖစ္ အတူတကြ
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ဆိုေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ေပၚတြင္
ခို္င္မာစြာ အားကိုးအားထားျပဳသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မိသားစု
ပံုစံျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းက နိုင္႔ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း
နွင့္ ထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔ကို တားဆီးရန္ မူဝါဒ ႏွင့္
သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းကဲ႔သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို မလုိအပ္ေၾကာင္း
သက္ေသျပေလ႔ရွိသည္။ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း နွင့္ လူမႈဟန္ခ်က္ညီမႈ
ကိုထိန္းသိမ္းထားရန္ ထပ္တလဲလဲေတာင္းဆိုမႈက လူူ႔စြမ္းအား

ေျပာင္းလဲလုိေသာ စိတ္ဆႏၵ

အရင္းအျမစ္မန္ေနဂ်ာမ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးထားသည္။

၉၀%ေက်ာ္ ေျဖဆုိသူမ်ားမွ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း

၄င္းတို႔က နိုင္႔ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း နွင့္ ထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္း

နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ျပင္းထန္ေသာ

တုိ႔မျဖစ္ေစရန္ကာကြယ္တားဆီးမႈမ်ားကို အစပ်ိဳးရန္ သို႔မဟုတ္

ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေျပာခဲ့ျပီး ၄၀%မွာ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္

ယင္းအေၾကာင္းကို ေျပာဆိုရန္ပင္ မလိုလားဘဲ ျဖစ္ေနနုိင္သည္။

မသိဘဲက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ပါက လုပ္ငန္းခြင္ အေနွာင္႔အယွက္ျဖစ္ေစ

အျပဳအမူအတစ္ခုခုရွိခဲ့ေႀကာင္း ဝန္ခံခဲ့ႀကသည္။ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္

ျခင္းမ်ုိဳး ျဖစ္္လာနုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္

ႀကီးႀကပ္ေရးမွဴးမွ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္အား ရံုးပိ္တ္ရက္တြင္

အခ်ိဳ႕ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ခက္ခဲေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို

အလုပ္မလုပ္လွ်င္ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ပါက

ေျဖရွင္းရန္ ေရွာင္ရွားၾကၿပီး ထိုမွတဆင့္ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ

သတင္းပို႔မည္ဟု ၅၄%က ေျဖဆုိခဲ့သည္။ သုိ႔့႕ေသာ္လည္း

အျပဳအမူမ်ားကို မေျဖရွင္းဘဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားလိုက္

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လိင္ပို္င္းဆုိင္ရာ ထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္းထက္ နုိင္ထက္

သလုိျဖစ္ေစသည္။

စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း(အထူးသျဖင့္ အထက္လူႀကီးမွက်ဴးလြန္ျခင္း)ကုိ
စိန္ေခၚရန္ မတတ္သာႀကေပ။

လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတြင္ လူူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မန္ေနဂ်ာက
စိ္တ္ပိုင္းဆိုင္ရာအသိပညာေပးသင္တန္းကို
တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟုဆိုထားေသာ္လည္း
အေထာက္အထားမျပနုိင္ေပ။ အဆိုပါလုပ္ငန္းခြင္တြင္
အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို ဖုန္းမွ တဆင့္ လိင္ပိုင္း
ဓါတ္ပံုမ်ားေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေနွာင့္အယွက္
ေပးခံရသည္ဟုဆိုသည္ကို ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးမွ သိရွိၿပီးေနာက္
အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးကို “သူမ၏လံုျခံဳေရးအတြက္” ဟုဆိုကာ
အျခားဌာနသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေပးလုိက္သည္။ က်ဴးလြန္သူကို
အေရးယူမႈ တစ္စံုတစ္ရာျပဳလုပ္သည္ ကိုမေတြ႔ရေပ။
ထိခိုက္မႈမ်ားကို တိတ္ဆိတ္စြာေျဖရွင္းျခင္းက ပံုေဖၚထားေသာ
မိသားစုဆန္ဆန္သဟဇာတရွိမႈကို ဆက္လက္ ျဖစ္တည္ခြင့္ေပးသည္။
သို႕ေသာ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ ၄င္းလုပ္ငန္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား၏
စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ႏွင့္ ထုတ္လုပ္နိုင္စြမ္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္နုိင္စြမ္းရည္
နွင့္ ဂုဏ္သတင္းအေပၚ အျပဳအမူပိုင္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈကို ေျဖရွင္းနုိုင္စြမ္းမရွိနိုင္ေပ။
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၄။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
၄.၁။ အေသးစိတ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း၊
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာထိပါးေနွာင္႔ယွက္ျခင္းတို႔နွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

၄.၁.၁ အႀကီးတန္း မန္ေနဂ်ာမ်ားနွင့္ ဒါရိုက္တာမ်ား အတြက္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုိမိုတိုးတက္ေစရန္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ
အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကေဖၚျပသည္။
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးသည္ ၄င္းတုိ႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚတြင္

သင္တန္းေပးျခင္း - စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံ ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းအျပန္အလွန္

အဆုိပါအျပဳအမူပိုင္းဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္

ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္းဆိုင္ရာနည္းနာမ်ားကို တတ္ေျမာက္နုိင္ေစရန္

ထုတ္လုပ္နုိင္မႈစြမ္းအား၏ ခန္႔မွန္းေျခ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆံုးရႈံးနိုင္မႈ

စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာရက္ရွည္သင္တန္းအစီအစဥ္ ျဖစ္ထြန္းလာျခင္းသည္

အႏၱရာယ္ရွိေနသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးက

ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား အႀကီးတန္းဝန္ထမ္းမ်ား၏၄င္းတို႔အေပၚ

လုပ္ငန္းခြင္ နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းနွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိ

ဆက္ဆံပုံ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးရွိေနေသာ စိတ္မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို

ပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း အေရးကိစၥမ်ားကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္

ေျဖရွင္းေပးလိမ့္မည္။ ဤသင္တန္းသည္ မန္ေနဂ်ာမ်ားကို ၄င္းတို႔

ဤသုေတသနစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔၏စိတ္

လက္ေအာက္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရး

အားထက္သန္မႈကိုျပသခဲ့ၾကသည္။ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္

ထူေထာင္ရန္အတြက္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေရးရာ မန္ေနဂ်ာမ်ားနွင့္ စီးပြားေရး

ေလ့လာနုိင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ဤ

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

သင္တန္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ နွင့္

အေရးကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္သာမက ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္

ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းတြင္ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ ေလ့က်င့္ေရး

သင္ခန္းစာမ်ားကို ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းရွိ အျခားစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္

ေဝမွ်နုိင္ရန္ လက္ေတြ႕က်ေသာလမ္းညႊန္မႈ ကိုေပးစြမ္းနုိင္လိမ့္မည္။

အေထာက္အပံ႔ေပးနိုင္လိမ့္မည္။ ဤအစီအစဥ္တြင္ စြမ္းေဆာင္မႈကိုစီမံ

နုိင္ထက္ စီးနင္းးျပဳလုပ္ျခင္းနွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

ခန္႔ခြဲျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း၊

သည္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္းရွိ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအားလုံးကို

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း နွင့္ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း

ထိခိုက္မႈရွိေသာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုပါ

ပုံစံကို ေျပာင္းလဲျခင္း စသည္တို႔ကို သင္တန္းေပး

အေရးကိစၥမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ထက္ေက်ာ္လြန္၍ လူအမ်ားႏွင့္

ျခင္းမ်ား ပါဝင္သင္႔သည္။ ဤသို႔ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈနွင့္

ပတ္သက္ေသာေနရာမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ အိမ္မ်ား အထိပါ

ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ အေလ့အထမ်ားသည္

ျဖစ္ပြားလာသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အႀကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕သည္ နုိင္ထက္

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဖန္တီးနုိင္စြမ္းနွင့္ ထုတ္လုပ္နိုင္မႈစြမ္းအား ကို

စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းနွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

ပံ့ပိုးနိုင္ေစၿပီး လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားကို လုပ္ငန္းတြင္

အေရးကိစၥကို စိတ္ဝင္စားကာ စူးစမ္းေလ့လာလိုေသာ အျခား

ျမဲေစရန္ဆြဲေဆာင္ထားနုိင္ေစသည္။ နုိင္ငံတကာမွလူမ်ိဳးေပါင္းစံု

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား အထူးသျဖင့္

နွင့္ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို

အသိပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ဥပေဒပို္င္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈပိုင္း

ေရာယွက္ၿပီး အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းကဲ့သို႔

တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအတြက္လည္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

စမ္းသပ္မႈမ်ုိဳးကို လုပ္ေဆာင္ရန္သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

ကိုခ်မွတ္နုိင္မည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္သည္။

ဥာဏ္သစ္ေလာင္းသင္တန္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ႏုိင္ထက္စီးနင္းဆက္ဆံျခင္းနွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း
အားဆန္႔က်င္ေသာမူဝါဒ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ က်င့္ဝတ္ကို
မလိုက္နာေသာ အႀကီးတန္းဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မတက္မျဖစ္
တက္ေရာက္ေစသင့္သည္။ ေလးစားမႈရွိေသာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားကို
ေရွ႕ေျပးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဒါရို္က္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
သည္လည္းအေရးႀကီးသည္။
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က်င့္ဝတ္ - ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ၄င္းတို႔ အထက္လူႀကီးမွ

လုပ္ငန္းစီမံခ်က္၌ပါရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို

ဝန္ထမ္းမ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္သည့္

လူအမ်ားအားတာဝန္ေပးအပ္ထားျပီးပါက အဆုိပါ တာဝန္မ်ားကို

အျပဳအမူမ်ားကို ေဝဖန္ေထာက္ျပနုိ္င္ရန္ သို႔မဟုတ္

၄င္းတို႔ ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္

ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုနိုင္ရန္အတြက္ အတားအဆီး ရွိေနသည္။

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား နွင့္ အလုပ္ေဖၚျပခ်က္တြင္ ပါဝင္ရန္ေသခ်ာေအာင္

ယင္းကိုေျဖရွင္းရန္တစ္နည္းမွာ မန္ေနဂ်ာမ်ား နွင့္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာစိတ္ကူးပင္ျဖစ္သည္။

ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မည္ကဲ႔သို႔
ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ ရွင္းလင္းေသခ်ာသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

စြမ္းေဆာင္မႈ ေမွွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား

ေပးထားရမည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးလုိ

လံုးသည္ ဝန္ထမ္း စြမ္းေဆာင္မႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း နည္းနာမ်ား

က္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္ ေယဘူယ် စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ယခု

ကို မိတ္ဆက္ထားျခင္းမွ အက်ိုဳးရရွိနိုင္သည္။ ဝန္ထမ္း

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕မွာ ထပ္တူက် တူညီေနသည္မ်ား

စြမ္းေဆာင္မႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုး၏

ရွိေကာင္းရွိနိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း မန္ေနဂ်ာမ်ား နွင့္

ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေစရန္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္

ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား အတြက္ စံနမူနာယူထို္က္ေသာအျပဳအ

တာဝန္ႏွင့္ ၿပီးေျမာက္ရမည့္အရာမ်ားကို ဝန္ထမ္းအားလံုးထံသို႔

မူမ်ားကို ျပသရန္ သီးသန္႔ စံသတ္မွတ္ခ်က္ လုိအပ္သည္။

ရွင္းလင္းစြာအသိေပးထားျခင္း မ်ားပါဝင္သည္။

ယင္းသည္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအတြက္အေရးယူေဆာင္

မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားၾကား ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ပန္းတိုင္မ်ား၊

ရြက္ရာတြင္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္အတြက္

ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ႏွင့္ စိ္န္ေခၚမႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပံုမွန္ေဆြး

မေက်နပ္ခ်က္တိုင္ႀကားမႈကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ပိုမိုအားေကာင္း

ေႏြးေျပာဆိုျခင္းမ်ားရွိေစရန္ တုိက္တြန္းအားေပးျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ထမ္း

ေစလိမ့္မည္။ တားျမစ္ထားေသာ အျပဳအမူမ်ားသည္

မ်ားသည္၄င္း၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထိေရာက္စြာၿပီးေျမာက္ေစျပီး

ျပင္းထန္မႈအဆင့္ဆင့္နွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းအဆင့္ဆင့္

၄င္းတို႔အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ားကို လည္းရရွိေစသည္။

ခ်ိတ္ဆက္ေဖာျ္ပထားသင့္သည္။ တားျမစ္ထားေသာ အျပဳအမူမ်ားတြင္

ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင္႔ထားသည္မ်ားကို ရွင္းရွင္း

ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုျခင္း၊ အျခားလုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္

လင္းလင္းသိရွိထားရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။ သို႔မွသာ

မ်ားေရွ႕တြင္ ေဝဖန္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ထည့္သြင္းသင့္သည္။ ဤ

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္မ်ားကို ေတာင္းဆုိေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ား

က်င့္ဝတ္စည္းကမး္မ်ားကို အထက္တြင္အၾကံျပဳခဲ႔ေသာ သင္တန္း၏

အေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ နိုင္ထက္စီးနင္းဆက္ဆံျခင္း ျပဳသည္ဟု

အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား နွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား

မွားယြင္းစြပ္စြဲမႈကို ေရွာင္ရွားနုိင္ေစပါသည္။ လက္ေတြ႔မက်သည့္

အတူပူးေပါင္းျပီး အေကာင္အထည္ေဖၚနုိင္သည္။ဤ နည္းအားျဖင့္

သတ္မွတ္အခ်ိန္အတြင္း အလုပ္ျပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အလုပ္

က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းကို သတ္မွတ္ေဖၚေဆာင္သူ ႏွင့္ ၄င္းကို

အေျမာက္အျမားကို လုပ္ခုိင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္)

လုိက္နာရမည္႔သူမွာ တူညီမႈရွိၿပီး ခုိင္မာမႈတုိးပြားမည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ကိုင္နိုင္စြမ္းရည္ထက္နိမ့္က်ေသာ အလုပ္တာဝန္ အနည္းငယ္သာ
လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းကုိ ႀကံဳေတြ႕ရနုိင္ေျခမွ ေလ်ာ႔ပါးေစမည္ျဖစ္သည္။

အရင္းအျမစ္မ်ားအသံုးခ်ျခင္း လုပ္ငန္းခြင္ ႏုိင္ထက္စီးနင္း

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သင့္ေတာ္ေသာ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မ်ား

ျပဳလုပ္ျခင္းနွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မွ

(ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင့္ ရလဒ္) ရရွိရန္ နွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္

ကာကြယ္တားဆီးရန္ ႏွင့္ ၄င္းကို ေဖၚထုတ္ရန္ အတြက္

စီမံခန္႕ခြဲျခင္း တုိ႔ အတြက္ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနေသာစာခ်ဳပ္ပံုစံကို

ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းမ်ား ကို အေကာင္အထည္ေဖၚ

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းလည္းပါဝင္သည္။

ရာတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပိုင္းမွ လံုေလာက္ေသာ ေငြေၾကး ပမာဏႏွင့္

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈေျဖရွင္းသည့္နည္း

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ တုိ႔ကို ခြဲေဝသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း

လမ္းမ်ားတြင္ အလုပ္ဝန္အား ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

ေသခ်ာရန္လုိအပ္သည္။ အဆုိျပဳထားေသာ ေရွ႕ေျပးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္

မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ထက္စီးနင္းဆက္ဆံျခင္းအျဖစ္

လံုေလာက္ေသာဝန္ထမ္းပမာဏ ကိုေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးနုိုင္ရန္ျဖစ္

မယူဆဘဲ တင္ျပေျပာဆုိခြင့္ျပဳထားသင္႔သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားကို

သည္။ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္မည့္ လူဦးေရ ႏွင့္ ၾကာခ်ိန္ကို မသတ္မွတ္မီ

၄င္းတို႔၏အထက္လူႀကီးမ်ားထံသို႔ ၄င္းတို႔ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို

ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ ႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ုလုပ္ငန္း

ထုတ္ေဖၚတင္ျပပံု ႏွင့္ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ပူပန္မႈမ်ားကို

မ်ား ပါဝင္ေသာ ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပံုမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသင့္သည္။

လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို စတင္ျခင္းသည္ အႀကံေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
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လူထုေခါင္းေဆာင္မႈ - မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္

ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အက်ိုဳးရရွိေစေၾကာင္း

အတြင္း ေလးစားမႈရွိသည့္ အျပဳအမူမ်ားကို တက္ႀကြစြာျဖင့္

အသိေပးျပသၿပီးသားျဖစ္ေစသည္။ ဤ ဆုုခ်ီးျမွင့္ေပးျခင္းအစီအစဥ္ကို

အားေပးျမွင့္တင္သင့္ပါသည္။ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

ျဖစ္နုိင္မည္ဆိုလွ်င္ အျခားေသာ ရွိၿပီးသား ပံုစံတူ အစီအစဥ္ တစ္ခု

၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း အျပဳအမူ သို႔မဟုတ္

(ဥပမာအားျဖင့္ တစ္လတာ အေကာင္းဆံုးဝန္ထမ္း ဆုကဲ႔သို႔ေသာ)

က်င့္ဝတ္အရ တားျမစ္ထားေသာ မည္သည့္အျပဳအမူမ်ိုဳးကိုမဆို ပါဝင္

နွင့္ ခ်ိ္တ္ဆက္ထားသင့္သည္။ ေလးစားမႈရွိသည့္အျပဳအမူကို

ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ထမ္းမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္

သတ္သတ္မွတ္မွတ္ေဖၚထုတ္ျပသမႈအတြက္ ေပးအပ္မည့္ ဆုမ်ားကို

ကတိကဝတ္ျပဳထားျခင္းမ်ိဳးပါဝင္ေကာင္းပါဝင္နုိင္သည္။ ထို႔ျပင္

တိက်ေသခ်ာစြာ သတ္မွတ္ေဖၚျပထားျပီး အသိေပးထားသင့္သည္။

မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ ေလးစားမႈမရွိသည့္အျပဳအမူမ်ားကို
၄င္းတို႔ကိုယ္တုိင္ ျပဳလုပ္ခဲ့မိမွန္း မသိဘဲ ျပဳမူခဲ့ျခင္းမ်ား

ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္မ်ား-

(နွင့္/သို႔မဟုတ္) ပညာရွင္အျဖစ္ျဖတ္သန္း လုပ္ေဆာင္ေနသည့္

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အလုပ္သြားအလုပ္ျပန္ ျပဳလုပ္ရာတြင္

ကာလ တစ္ေလ်ွာက္ ေလးစားမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုျဖစ္ေအာင္

လံုျခံဳစိတ္ခ်ုရမႈကို တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို

ဖန္တီးေရးမွာ အေရးႀကီးေၾကာင္းကုိ အျခားသူမ်ား သိရွိနားလည္ေစရန္

မန္ေနဂ်ာမ်ားက စူးစမ္းရွာေဖြသင့္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

အခမ္းအနားမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ ေဝမွ်ေျပာၾကားျခင္းမ်ားလည္း

ခရီးေဝးမွ အလုပ္အဆင္းအတက္ျပဳလုပ္စဥ္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္း

ျပဳလုပ္နုိင္ပါသည္။

မ်ား သိသိသာသာ ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္သည့္
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လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကုိုလည္း ထည့္သြင္း
ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္သည့္ေန႔ရက္မ်ား - မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား

ၿပီး သုေတသနျပဳလုပ္သင့္သည္။ ဤသို႔ သုေတသနမွတဆင့္

မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို ေလ့လာနုိင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး

ျဖည့္ဆည္းေပးနုိင္ရန္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္သည့္

ဆိုင္ရာက႑အတြင္း ေရွးေျပးနည္းနာသစ္မ်ားကို ျပဳလုပ္နုိင္ရန္

ေန႔ရက္မ်ားကို သတ္မွတ္ကာ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ထားသင့္သည္။

အသိေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။ ေရွးေျပးနည္းနာတြင္

လံုေလာက္သည့္ ဗဟုသုတမရွိျခင္း ႏွင့္ တပါးသူ၏ ယဥ္ေက်းမႈကို

ဥပမာအားျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္မွာ-

သိနားလည္မႈမရွိျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံကာ

•

အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

မရည္ရြယ္ဘဲ ဘက္လိုက္မိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္းခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ စည္ပင္သာယာေရးေကာင္စီမ်ား

ကို ျဖစ္ပြားေစနုိင္သည္။အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ျဖစ္ပြားမႈကို

ေကာ္မတီမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား

ကြဲျပားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိက်ခိုင္မာေသာ

•

ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိ ေစနုိင္ျခင္းအားျဖင့္ ေလ်ာ့ခ်နုိင္မည္

ဆန္႕က်င္သည့္ ေရွးေျပးနည္းနာမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာတြင္

ျဖစ္သည္။ ဤ ေနရာတြင္ ယဥ္ေက်းမႈအေပၚ အဓိပါၸယ္ဖြင္႔ဆုိျခင္း သည္

အေထာက္အကူေပးနိုင္သည့္ ျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

ပိုမို က်ယ္ျပန္႔သင့္သည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ား ႏွင့္ လိင္စိတ္ခံယူမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ရွိေသာအသိုင္းအဝိုင္းမွသူမ်ား ပါဝင္သည့္ လူနည္းစုမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ

•

မ်ားကိုပါထည့္သြင္းအဓိပါၸယ္ဖြင့္ဆိုမႈ ရွိသင့္သည္။

ဝန္ထမ္းမ်ား အိမ္အျပန္ ခရီးတြင္ အတူတကြျပန္ေစရန္
တိုက္တြန္းအားေပးသည့္ ခရီးေဖၚစနစ္ကို

28

တရားဝင္ေဖၚေဆာင္ေပးျခင္း
ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆုေပးျခင္းအစီအစဥ္ - အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္

•

ရံုးအနီးဝန္းက်င္ ရွိ လုပ္ငန္းငယ္ပိုင္ရွင္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အျပဳအမူမ်ားအတြက္ ဆုခ်ီးျမွင့္ေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို ဆန္႕က်င္သည့္ အသိပညာေပး

လုပ္ေဖၚကို္င္ဖက္မ်ားအေပၚ အျမဲမျပတ္

သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်နုိင္မည့္ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို

ေလးေလးစားစားဆက္ဆံတတ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို

အေထာက္အပံမ်ားေပးျခင္း နွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား က ဆုုခ်ီးျမွင့္သင့္သည္။

•

စိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈမရွိေသာ ခရီးေဝးလမ္းေၾကာင္းမ်ား

ယင္းသို႔ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းသည္ ေလးစားတတ္မႈရွိေသာ

သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား နွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး

အျပဳအမူမ်ားကို စံနမူနာအေနျဖင့္ ျမင္သာထင္သာရွိေစရံုမ်ွမက

သိျမင္နုိးၾကားနိုင္ေစရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ထိိခို္က္မႈ

ထိုကဲ႔သို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အဖြဲ႕လိုိက္

ျဖစ္ရပ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆံုး အေျခအေနမ်ားကို
အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီ ပံုမွန္ အသိေပးေျပာၾကားျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။
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ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား - စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

သံုးခြင့္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ အစီရင္ခံျခင္း ႏွင့္ ခြဲျခားစိစစ္ေလ့လာျခင္း

သည္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လြတ္လပ္၍

ကိုအလိုအေလ်ာက္စက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္နုိင္သည္။ယင္းစနစ္သည္

အမွီအခိုကင္းၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပး

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈကို

ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားကို

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္( ဥပမာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ကုန္က်စရိတ္

ထိုဝန္ေဆာင္မႈအား မည္သို႔ရရွိနိုင္ပံုကို အသိေပးထားသင့္သည္။

ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း) ပိုမိုလြယ္ကူေစပါလိမ့္မည္။

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း နွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ၄င္း စနစ္အတြင္း ထည့္သြင္းသည့္

ျဖစ္ရပ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရသည္ဆိုေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားအဆိုပါဝန္ေဆာင္

အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္တဝန္းလံုး ႏွင့္ က႑အလိုက္

မႈကုိ အသံုးျပဳရန္ ကမ္းလွမ္းဖိတ္ေခၚသင့္သည္။

သီးသန္႔ကုန္က်စရိတ္ ( အေျခခံ ႏွင့္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား)

ထုိ႔ုျပင္ နစ္နာမႈေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသင့္သည္။

အတြက္ အေရးပါၿပီး အသံုးဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ရံဖန္ရံခါတြင္ အဆိုပါ အစီအစဥ္မ်ားကို ဝန္ထမ္း အေထာက္အကူျပဳ

အျဖစ္လည္းေပးစြမ္းပါသည္။ ယင္းစနစ္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏

အစီအစဥ္မ်ား (Employee Assistance Programs (EAP)) ဟု

အခ်က္အလက္မ်ား ေဘးကင္းလုံၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ႏွင့္

ေခၚတြင္သည္။

ျပင္ပသို႔ေပါက္ၾကားမႈမျဖစ္ေစရန္ အာမခံခ်က္ေပးနုိင္မႈ
လုိအပ္လိ္မ့္မည္ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကုန္က်ုစရိတ္ အစီရင္ခံျခင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု အတြက္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ သုေတသန- မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္

နွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ႏွင့္

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈေႀကာင့္ ဝန္ထမ္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္

ပတ္သက္သည့္ကုန္က်စရိတ္ကို တြက္ခ်က္ရာတြင္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းတုိ႔အေပၚ သက္ေရာက္သည့္

ခက္ခဲလွသည္။ ရံုးတက္ေသာ္လည္းအလုပ္တြင္စိတ္မပါျခင္း ႏွင့္

ကုန္က်စရိတ္နွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အလားတူသုေတသနကို

ပ်က္ကြက္ေလ့ရွိျခင္းတို႔ကို သံုးသပ္ရန္ တိက်ၿပီး စိတ္ခ်ယံုၾကည္ဖြယ္

ေဆာင္ရြက္ရန္ အားေပးသင့္သည္။ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္

အခ်က္အလက္မ်ားမရရွိပါက ထိုသို႔ပင္ခက္ခဲပါသည္။

မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈက ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ တြင္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ေလးစားမႈကင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အျပဳအမူ

မည္သို႔ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိပံု ကို သတိျပဳမိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ဆိုလ်ွင္ ၄င္းတို႔

မ်ား အေပၚတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ သိရွိနိုင္ေစရန္

ဝန္ထမ္းမ်ားရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို

မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ထုိကဲ့သုိ႔ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းကုိ

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ကူညီေပးျခင္းအားျဖင့္

ေထာက္ပံ့ေပးသင့္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ပါဝင္ပတ္သက္ဖူးၾကသည္။ စီးပြာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္ကို

ျဖစ္နုိင္သည့္အလားအလာမွာ လိုအပ္မည့္ သီးသန္႔ အခ်က္အလက္

တြက္ခ်က္နုိင္ရန္ အေထာက္အထား မ်ားပါဝင္သည့္

ႏွင့္ ယင္းကို ေကာက္ယူပံုေကာက္ယူနည္းကို ျပင္ပမွ အႀကံဥာဏ္မ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပို၍လိုအပ္သည္။ ထုိသို႔လုိအပ္သည္မွာ

ရယူရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ထိခိုက္ခံရသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္မည့္

အေထာက္အပံံ့မ်ားတြင္ ပါဝင္သင့္သည္မ်ားမွာ

အေထာက္အပံ႔ေပးသည့္စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

•

ခြင့္ယူသည့္ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

အသိေပးရန္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားအျပားသည္လည္း

သိမ္းဆည္းရန္အတြက္ ပံုစံမ်ားေပးထားျခင္း

ဤ သုေတသန လုုပ္ေဆာင္ရန္ ျပင္ပမွ အၾကံဥာဏ္မ်ား ႏွင့္ အကူအညီ

•

လုပ္ငန္းခြင္ စိတ္ေက်နပ္မႈဆိုင္ရာစစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူျခင္း

မ်ားကို လိုအပ္လာမည့္ အလားအလာရွိသည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္လွ်င္

•

ပံုမွန္ (ဥပမာ- ႏွစ္စဥ္) အစီရင္ခံျခင္းအတြက္ ပံုစံမ်ားထားရွိျခင္း

ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ထိရွလြယ္သည့္ေမးခြန္းမ်ားပါဝင္နိုင္မည့္ စစ္တမ္း

နွင့္

ေကာက္ယူရန္ အတြက္ ျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ အားကိုးအား

အလုပ္မွအၿပီးထြက္ခြာခ်ိန္ေျဖဆိုရမည့္အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္အသံုး

ထားျပဳရျခင္းမ်ားရွိမည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား

ျပဳနုိင္ရန္သင့္ေတာ္မည့္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာအႀကံျပဳ

သည္ အိ္မ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ဆို္င္ရာ နယ္ပယ္ ႏွင့္ အထူးသျဖင့္

ခ်က္မ်ားေပးျခင္း

က်ား-မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား

•

နွင့္ အတူ လက္တြဲ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈရွိၾကသည္။
အခ်က္အလက္ မ်ားမည္သို႔မည္ပံု ေကာက္ယူ စုေဆာင္းမည္ကို

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ သက္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို

သံုးသပ္မႈျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား

ပုံမွန္စုေဆာင္းျခင္း ႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း အတြက္

အခ်က္အလက္ထည့္သြင္းရန္အတြက္ အြန္လုိင္းစနစ္ကို

စနစ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္နုိင္ေစရန္ အေထာက္အပ့ံမ်ား ထပ္မံ
လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္ေပမည္။
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၄.၁.၂ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ျပင္ပဆက္ဆံေရး - မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ က်ား-မ
တန္းတူညီမွ်မႈရရွိေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေရး၊ နွင့္ က်ား-မ
အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား နွင့္ ပတ္သက္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္

သင္တန္း။ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္

ခိုင္မာေသာဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ထားသင့္သည္။

မည္သည့္အရာမ်ားက လုပ္ငန္းခြင္ ႏို္င္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း

မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်င္းပျပဳလုပ္သည့္

ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား နွင့္ သရုပ္ျပ တင္ဆက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို

နားလည္မႈရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းခြင္၌ ျဖစ္ေပၚေသာ

တက္ေရာက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိသင့္သည္။

အႏိုင္က်င့္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားအား

ထိုသို႔တက္ေရာက္ျခင္းက ၄င္းတုိ႔ကို လုပ္ငန္းခြင္

တခါတရံ သတိမမူမိေခ်။ ၎တို႔အား ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ား

ႏိုင့္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း နွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏိုင္သည္။
•

တုိ႔ကို ျဖစ္ေပၚေစေသာအေၾကာင္းအရင္းအခ်ုိဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

အဘယ့္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
အျပဳအမူမ်ားသည္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေစသနည္းကို နားလည္ရန္

စဥ္ဆက္မျပတ္သင္ယူေလ့လာနုိင္ေစသည္။ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းနွင့္
နွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္းမွ

•

မည္သို႔ တံု႔ျပန္ရမည္ကို နားလည္ရန္

တဆင့္ ပိုမိုေလးစားမႈရွိေသာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားကို ဖန္တီးနုိင္ရန္

•

လုပ္ငန္းခြင္ႏို္င္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အားစိုက္ႀကိဴးစားမႈကို

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားအား ရည္ညႊန္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္

ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လည္း အားျဖည့္ေပးေကာင္း ေပးနုိင္ေပမည္။

ထိေရာက္ေသာ မေက်နပ္ခ်က္တိုင္ၾကားမႈ စနစ္တစ္ခုကို မည္သို႔
အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာသင္ယူရန္
•

ျဖစ္ရပ္မ်ားအား (လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ထိန္းသိမ္းထားျခင္း
အပါအဝင္) မည္သို႔ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ေလ့လာသင္ယူရန္

•

ထိေရာက္ေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ
ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မည္သို႔ဖန္တီး
အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာသင္ယူရန္

လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးခ်င္းစီအား
၎တို႔၏လုပ္ငန္း၌ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ၎တို႔ သင္ၾကားခဲ့သည္မ်ားအား
အသံုးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ဤသင္တန္းအား ထပ္တိုးေထာက္ပံ့မႈမ်ား
(နည္းျပလမ္းညႊန္မႈမ်ား စသည္) ျပဳလုပ္ကာ ျဖည့္စြက္ႏိုင္သည္။
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အရာမ်ားက လုပ္ငန္းခြင္
ႏို္င္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း
မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟုသုတ အနည္းငယ္ ရွိၾကသည္။
ဓါတ္ပံု: SHOBHNA DECLOITRE/IFC

လူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ားအား
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မည္သို႔ထုတ္ေဖာ္သတ္မွတ္ၿပီး တံု႔ျပန္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအပါအဝင္ ယင္းတို႔၏ ဗဟုသုတမ်ားအား
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးရွိေစမည္ျဖစ္သည္။
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းဘာသာရပ္အေနျဖင့္ အတင္းေျပာျခင္း
ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အား ကဲ့ရဲ႕ေလွာင္ေျပာင္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္
သတ္မွတ္ထားေသာ အျပဳအမူမ်ားအား ဝန္ထမ္းမ်ားဦးေဆာင္၍
ေျဖရွင္းတံု႔ျပန္ေသာနည္းမ်ားကို အေလးထားျပဳလုပ္သင့္သည္။

အၾကံျပဳေသာ နည္းလမ္းမွာ အဆက္မျပတ္ သင္ၾကားေလ့လာမႈကို

ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ေပးသင့္သည္။

အားေပးရန္ သင္တန္းအခ်ိန္တိုအတြင္း ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္

၎တို႔အား ေလးစားမႈမရွိေသာ အျပဳအမူျဖစ္ရပ္မ်ား အားလံုးကို

ေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အေရးေပးေသာ သင္ရိုးပါ

အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းၿပီး သတင္းပို႔ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ သင္ၾကားေပး

သင္တန္းပံုစံမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္။

သင့္သည္။ ဤအရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အလုပ္ႏွင့္ ၎တို႔၏

ထည့္သြင္းရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအေၾကာင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္

•

လူမႈမီဒီယာမ်ားအသံုးျပဳ၍ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ႏွင့္

ေျပာၾကားေနမႈမ်ားကိုလည္း သတိမူရမည္ဆိုေသာ

လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေရးသားျခင္း

ထပ္တိုးတာဝန္မ်ားအား လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဌာနသို႔

•

ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလွာင္ေျပာင္ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊

ေပးအပ္ျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။

•

အတင္းေျပာျခင္း

•

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ေဖာ္မ်ားအား အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ

မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေရး။ ဝန္ထမ္းသစ္ေခၚယူျခင္း၊

မွတ္ခ်က္မ်ားေပးျခင္း

ရာထူးတိုးျမွင့္ျခင္း ႏွင့္ လစာေပးျခင္းတုိ႔တြင္ တိုင္းရင္းသား၊

လုပ္ငန္းခြင္ရွိ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား ဖြင့္ဟေျပာၾကားမည့္သူကို

လူမ်ိဳးစု၊ က်ား/မေရးရာ (ဂ်န္ဒါ)ခံယူခ်က္ ၊ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈ၊

ရွာေဖြျခင္း

အိမ္ေထာင္ရွိမရွိ ႏွင့္ အသက္အရြယ္အေပၚ အေျခခံေသာ

•

ပညာရွင္ဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ သိရွိနားလည္ျခင္း

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအား တားျမစ္ေပးရန္ ႏွင့္ မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္

•

လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ပဋိပကၡ ႏွင့္ သေဘာမတူညီ မႈမ်ားအား

အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေရးအား ျမွင့္တင္ေပးရန္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္

ေျဖရွင္းျခင္း

မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ မူဝါဒမ်ားေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္နုိင္သည္။

က်ား/မေရးရာ (ဂ်န္ဒါ)မတူသည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ႏွင့္

ဤမူဝါဒမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအား

•

•

အလုပ္သေဘာဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး

မသိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း

•

စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ အရည္အေသြး

က်ဴးလြန္ျခင္းမရွိေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား

•

က်ား/မ ႏွင့္ လိင္စိတ္ခံယူမႈ အေပၚအေျချပဳ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား

မိတ္ဆက္သင့္သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားမွ

•

မသန္စြမ္းသူမ်ား ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္း စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား မတူကြဲျပားျခင္း အေၾကာင္းကို သတိျပဳမိေစရန္
ကူညီလုပ္ေဆာင္ ေပးသင့္သည္။

ဘာသာရပ္တစ္ခုစီတြင္ ေခါင္းစဥ္ကို မိတ္ဆက္ျခင္း ၊ ေခါင္းစဥ္အား
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနကို အသံုးျပဳ၍ ေဆြးေႏြးရန္ အားေပးျခင္း၊

မူဝါဒ။ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈအား ဆန္႔က်င္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အေၾကာင္းအရင္း ႏွင့္ အက်ိိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈအား ဆန္႔က်င္ေသာ မူဝါဒမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္

သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား ဖန္တီးျခင္း

လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ေလးစားမႈ ရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္

တို႔အတြက္ တူညီေသာနည္းပညာကို အသံုးျပဳသင့္သည္။

ဖန္တီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာျပသႏိုင္ရန္အတြက္ ပထမ

သင္တန္းခ်ိန္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြင္း အဓိကသင္ခန္းစာမ်ားအား

ေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ ဤမူဝါဒတြင္ မေက်နပ္ခ်က္ တိုင္ၾကားမႈစနစ္တစ္ခု၊

ပံ့ပိုးသင္ၾကားေပးသူအတြက္ လက္စြဲစာေစာင္တြင္

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေသာ

သတ္မွတ္ထားေပးသင့္သည္။ သင္ခန္းစာ တစ္ခုစီအတြက္

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊

လိုအပ္ေသာအခ်ိန္သည္ (၉၀) မိနစ္ထက္ မေက်ာ္လြန္သင့္ေခ်။

အစီရင္ခံျခင္း ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း စနစ္ ႏွင့္

သင္ခန္းစာမ်ားအား ပရုိဂရမ္ (အစီအစဥ္) တစ္ခုအေနျဖင့္ သို႔မဟုတ္

ရံုးတြင္းဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ ကနဦး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္

လိုအပ္သကဲ့သို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ာအား ေပးအပ္ႏိုင္သည္။

အစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားပါရွိသည္။ အြန္လိုင္းတြင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား

လုပ္ငန္းခြင္ယဥ္ေက်းမႈ။

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကို

လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ ေလးစားမႈအျပည့္ႏွင့္

မူဝါဒမ်ားျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသင့္သည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု ဖန္တီးရန္အတြက္ ၎တို႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို

ႏွင့္ LGBTQI အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ အားနည္းခ်က္ရွိသည့္

ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါက အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

အုပ္စုမ်ားအား ႏိုင္ထက္ စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အဆိုပါ မန္ေနဂ်ာမ်ားအား ေလးစားမႈမရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားကို

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကိုလည္း သီးျခားညႊန္းဆိုမႈမ်ား

ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္၊ တံု႔ျပန္ရန္ ႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေသာ

ျပဳလုပ္သင့္သည္။ လူ႕စြမ္းအားအရင္း အျမစ္မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္
လုပ္ငန္းႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ မူဝါဒမ်ားအား ေရးဆြဲရန္
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ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမွ အကူအညီလိုအပ္ေပမည္။ မူဝါဒေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား။ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း လမ္းညႊန္နည္းျပေပးမႈတုိ႔သည္

မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း ႏွင့္

အၾကံျပဳထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ မူဝါဒမ်ားအား

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔အား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး

ထိေရာက္လိုပါက မေက်နပ္မႈတိုင္ၾကားခ်က္စနစ္တစ္ခု

လႈပ္ရွားမႈမ်ား ႏွင့္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ (ကမ္ပိန္း)မ်ား အေကာင္အထည္

လိုအပ္ေပသည္။

ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ လည္ပတ္ေစျခင္းတို႔အတြက္ တာဝန္ယူသင့္သည္။
လုပ္ငန္း၏ တည္ရွိဆဲ ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ

မေက်နပ္ခ်က္ တိုင္ၾကားမႈစနစ္။ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္

(ဥပမာ ကုမၸဏီ ႏွင့္ အဖြဲ႔ အစည္းအေဝးမ်ား၊ အင္ထရာနက္၊ ပိုစတာ၊

မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ

သတင္းလႊာ)မ်ား အသံုးျပဳ

မေက်နပ္ခ်က္တိုင္ၾကားမႈစနစ္၏ အေျခခံမ်ားကို နားလည္ျခင္းျဖင့္

၍ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္အခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ေလးစားမႈရွိေသာ

လုပ္ငန္းခြင္ ႏို္င္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အျပဳအမူအေၾကာင္းကို အျမဲမျပတ္ေလ့လာသင္ယူရာ၌ ဝန္ထမ္းမ်ား၏

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားအား တံု႔ျပန္ရာတြင္ အက်ိဳးမ်ားလိမ့္မည္။

ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈကို အားေပးရန္အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ တက္ၾကြစြာ

ထိုအေျခခံမ်ားတြင္

ပါဝင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးလည္းရွိသင့္သည္။

•

လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ မေပါက္ၾကားေစေရး

•

လြတ္ေျမာက္သူ အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ား

ခႏၶာကိုယ္အား ကဲ့ရဲ႕ေလွာင္ေျပာင္ျခင္းမျပဳရ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈကမ္ပိန္း။

•

လုပ္ငန္းခြင္ ႏို္င္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ကနဦးေျခလွမ္းအေနျဖင့္

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း(က်ား/မ ျဖစ္တည္မႈ ႏွင့္

ခႏၶာကိုယ္အား ကဲ့ရဲ႕ေလွာင္ေျပာင္ျခင္းကို ဟန္႔တားရန္ ႏွင့္

လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈ ၊ မသန္စြမ္းမႈမ်ား စသည္) တို႕ျဖင့္

သတိမူမိေစရန္ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။

ပစ္မွတ္ထားခံရသည့္ သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့မည့္

ထိုအျပဳအမူသည္ ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလံုးတြင္

နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္

အႀကိမ္အေရအတြက္အမ်ားဆံုး မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိျခင္း ႏွင့္

မွားယြင္းစြာ စြပ္စြဲမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းျခင္း

ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႔ရေသာ မေလးစားသည့္ အျပဳအမူမ်ားအနက္

•

တစ္ခုျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီအေနျဖင့္ ကနဦး အဓိက
လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အဖြဲ႔အစည္းပံုစံ၊ စြမ္းရည္ႏွင့္ အရြယ္အစားအျပင္

အသိေပးမွာၾကားခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားအား

လုပ္ငန္းမွ နစ္နာမႈရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား

ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ပူးေပါင္းႏိုင္ၿပီး ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္

ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ပမာဏမ်ားအေပၚ

ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

လိုက္၍ မေက်နပ္ခ်က္တိုင္ၾကားမႈစနစ္၏ အေၾကာင္းအရာ

မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
အသိေပးမွာၾကားခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကြဲျပားျခားနားမည္ျဖစ္သည္။ မူဝါဒပံုစံအား
မိတ္ဆက္ျခင္း နည္းတူ မေက်နပ္ခ်က္တိုင္ၾကားမႈစနစ္

မတူကြဲျပားျခားနားျခင္း ႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေရးကို ေလးစားမႈရွိေစရန္

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကို လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအဖြဲ႔

အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးငယ္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား ႏွင့္

အား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုသို႔ ဖိတ္ေခၚတက္ေရာက္ေစျခင္း

ထံုးတမ္းစဥ္လာ က်ား/မ အေျချပဳ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္

ႏွင့္ ထိုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ေရးဆြဲထားေသာမူဝါဒ မူၾကမ္းအား

ေသြဖယ္ေသာသူမ်ားအား ေဝဖန္ထိုးႏွက္ရန္အတြက္ ခႏၶာကိုယ္အား

အၿပီးသတ္ႏိုင္ေစရန္ တစ္ဦးခ်င္း ထပ္ေလာင္း ကူညီေပးျခင္းတို႔ျဖင့္

ကဲ့ရဲ႕ေလွာင္ေျပာင္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုကို ေဆြးေႏြးကာ

ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။ မေက်နပ္ခ်က္တိုင္ၾကားမႈစနစ္သည္

ထည့္သြင္းသင့္သည္။

ထိေရာက္ေသာ မူဝါဒရွိမွသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
မွတ္သားပါ။
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အတင္းမေျပာရ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈကမ္ပိန္း။ အျခားေသာ

စိတ္ေက်နပ္မႈ စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူျခင္း-

ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းအင္အားမ်ား၏

ခ်င္းစီတြင္ အတင္းေျပာျခင္းကို ဟန္႔တားရန္ ႏွင့္ သတိမူမိေစရန္

ေက်နပ္မႈအဆင့္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ပံုမွန္စစ္တမ္းတိုမ်ားႏွင့္

စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ဤအျပဳအမူသည္လည္း

မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ဤသည္မွာ

ပါဝင္ေျဖဆိုေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလံုးတြင္

ေသခ်ာစနစ္တက်ျပဳလုပ္ထားေသာ ရွည္လ်ားသည့္ စစ္တမ္းမ်ား

အႀကိမ္အေရအတြက္အမ်ားဆံုး မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိျခင္း ႏွင့္

ျဖစ္ရမည္ဟု မဆိုလိုေခ်။ ေက်နပ္မႈစစ္တမ္းမ်ားသည္ ရိုးရွင္းစြာျဖင့္

ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႔ရေသာ ေလးစားမႈမရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားအနက္

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္အေျခအေနကို ရယူၿပီး အဓိကက်ေသာ

တစ္ခုျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီအေနျဖင့္

ေမးခြန္းအနည္းငယ္ျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားႏိုင္သည္

အဓိကအသိေပးခ်င္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဖန္တီးႏိုင္ရန္

•

မင္းရဲ႕တစ္ေန႔တာ ဘယ္လိုလဲ

ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ဆန္းသစ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

•

မင္းဒီေန႔ ဘယ္ေလာက္ အလုပ္မွာ စိတ္ပါလဲ

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္

•

မင္းဒီေန႔ ဘယ္ေလာက္ အလုပ္တြင္တယ္ ထင္လဲ

သာမန္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျပဳအမူမ်ားအား မည္သုိ႔

•

မင္းဒီေန႔ ဘာေတြ ဘယ္ေလာက္ သင္ယူခဲ့လဲ

နားလည္သည္ကုိလည္းေကာင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္တစ္ဦး၏
ပုဂိၢဳလ္ေရးဆုိင္ရာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ လိင္မႈဘဝ ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္

စစ္တမ္းမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားကို စိတ္အေျခအေန တိုင္းတာျခင္းတြင္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညႊတ္မႈ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းပိုင္ခြင့္ ရွိမရွိ

ထည့္၍ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ ျပသထားႏိုင္သည္။ ရလဒ္မ်ားသည္

ႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ မွတ္ခ်က္ေပးခြင့္ ရွိမရွိတုိ႔ကုိ ဝန္ထမ္းမ်ား

အနာဂတ္အတြက္ ေျခလွမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို

မည္သုိ႔ နားလည္သည္ကုိလည္းေကာင္း ဆန္းစစ္သင့့္သည္။

သတင္းေပးရန္၊ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားတက္ၾကြေစေသာ စြမ္းရည္မ်ား၊
ဖန္တီးႏိုင္မႈ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ဧည့္သည္မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့့္ေသာအရာမ်ား။

တိုးတက္ေစရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ဧည့္သည္မ်ားမွ လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား- လုပ္ငန္းခြင္သို႔
လာေရာက္ေသာ ဧည့္သည္မ်ားသည္ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား

ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား၏

ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လက္မခံႏိုင္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကို သတိျပဳမိရန္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို တိုင္းတာျခင္း

လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ဧည့္သည္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း

အဓိကက်ေသာ တိုင္းတာမႈမ်ား၊ ဥပမာအားျဖင့္

ခန္႔အပ္ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား မဟုတ္ေသာသူ (စာခ်ဳပ္စာတမ္းႏွင့္

က်ိဳးေၾကာင္းမခုိင္လုံေသာ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား၊ နာမက်န္းခြင့္မ်ားႏွင့္

အလုပ္လုပ္သူမ်ား၊ အတိုင္ပင္ခံမ်ား၊ သင္တန္းေပးသူမ်ား၊ အျခားရံုးမွ

ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္ထြက္ျခင္းမ်ားကုို

ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အစည္းအေဝး တတ္ေရာက္သူမ်ား)ျဖစ္သည္။

တိုင္းတာျခင္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုတြင္ ၎၏

ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အျပဳအမူမ်ားအား

ေလးစားမႈအျပည့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ လက္ခံက်င့္သံုးသည့္ သေဘာထားကုိ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို တိုင္းတာရန္ႏွင့္ စီးပြားေရး၏

ဧည့္သည္မ်ား ျမင္သာသည့္ ဧည့္ႀကိဳေကာင္တာတြင္ ထားသင့္သည္။

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ပိုမိုနားလည္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။
အဖြဲ႔အစည္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ား နုတ္ထြက္ျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းကို
တိုင္းတာရန္ႏွင့္ ပိုမိုနားလည္ရန္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားအေနျဖင့္
နုတ္ထြက္မည့္ ဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ ႏုတ္ထြက္စာမ်ား စီစစ္သူ
ဝန္ထမ္းအား မနုတ္ထြက္ခြာမီ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းကို
လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။
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၄.၁.၃ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

မန္ေနဂ်ာႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အလုပ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္

ကုမၸဏီ၏ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ျခင္း။

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေပးေဝျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ

ထိထိေရာက္ေရာက္ အဆိုျပဳ တင္သြင္းႏိုင္ျခင္းမ်ားသည္

ဆန္႔က်င္ေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ျခင္းသည္

ပညာရွင္ဆန္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အဓိကက်ေသာ

ဝန္ထမ္းမ်ားကို မည္သည့္ အျပဳအမူမ်ားသည္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး

စရိုက္လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စကားဝိုင္းမ်ားသည္

မည္သည္တို႔သည္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိျခင္းကို သိရွိနားလည္ရန္

ပံုမွန္က်င္းပသင့္ၿပီး လစဥ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္

ကူညီေပးႏိုင္သည္။ အဆိုပါသင္တန္းမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္

သို႔မဟုတ္ အလြတ္သေဘာဆန္ေသာ စကားဝိုင္းမ်ားအျဖစ္

အစည္းအေဝးဖိုရမ္ကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား

ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေဆြးေႏြးသင့္ေသာ အဓိက အခ်က္မ်ားမွာ

နားမလည္ေသာ မူဝါဒ သို႔မဟုတ္ မေက်နပ္ခ်က္

•

တိုင္ၾကားမႈဆိုင္ရာစနစ္၏ အစိတ္အပို္င္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ

ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္
ၾကီးၾကပ္ေရးမႈ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

ေမးခြန္းမ်ားေမးႏိုင္သည္။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားတြင္

•

ပါဝင္တက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို စံျပအေနျဖင့္ ဦးစီးေစျခင္း၊

ဤဝန္ထမ္းေရးရာ အစည္းအေဝးသည္ မန္ေနဂ်ာ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
ႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။

စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ မိမိကိုယ္တိုင္

•

ပါဝင္လႈပ္ရွားေနသည္ကို ျပသႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္

ဝန္ထမ္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ မန္ေနဂ်ာမွ တိုးတက္ေစရန္
အၾကံျပဳလိုပါသလား

၎တို႔၏ အလုပ္အေပၚ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား ပိုမို ေက်ပြန္ႏိုင္ျခင္း

•

စသည္အားျဖင့္ ကူညီႏိုင္သည္။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားသည္

ဝန္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြး
သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ေပးႏိုင္ရန္ တားဆီးေနေသာ အေရးကိစၥမ်ား

ဝန္ထမ္း၏ အလုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းအတြက္

ရွိပါသလား။

အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

•

ဝန္ထမ္းသည္ ၎တို႔၏ အလုပ္ကို ၿပီးေျမာက္ရန္

အနာဂတ္ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေလးစားမႈရွိသည့္

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး သို႔မဟုတ္ အရင္းအျမစ္မ်ား ထပ္မံ

လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ သင္တန္းတက္ေရာက္ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား

လုိအပ္ပါသလား။

ပိုမို သေဘာက်လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ကုမၸဏီ၏ ေက်နပ္အားရမႈဆိုင္ရာ စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ျခင္း။
ေလးစားမႈ ရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ကုမၸဏီ၏

ကုမၸဏီ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေက်နပ္အားရမႈဆိုင္ရာ

က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္ တိုင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ

စစ္တမ္းျဖည့္ျခင္းသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္

စနစ္မ်ား ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ ၎တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအား ဖြင့္ဟေျပာၾကားေစရန္၊

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာမႈရွိရန္လုိအပ္သည္၊

ျပႆနာမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ရန္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ယဥ္ေက်းမႈကို

ထိုတြင္ ေလးစားမႈျပည့္ဝေသာ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ

ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစရန္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

အခ်က္မ်ားသည္လည္း ခၽြင္းခ်က္မျဖစ္ေစရ။ အလုပ္ရွင္၏

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူရာတြင္

မူဝါဒမ်ားႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္ တိုင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားကို

ပြင့္လင္းရိုးသားေသာ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားေပးပါက စီမံခန္႔ခြဲေရး ႏွင့္

နားလည္ထားျခင္းသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ထိုနားလည္မႈမ်ားကို

HRတို႔အတြက္ လက္ေတြ႔က်ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲရန္

ေလ့က်င့္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း၊ ပညာရွင္ဆန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္

အသံုးဝင္သည္။

တိုင္ၾကားမႈမ်ား အဆိုျပဳ တင္သြင္းႏိုင္ျခင္း၊ ျပႆနာမ်ားကို
မည္ကဲ့သို႔ မွန္ကန္စြာႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္ခ်က္ ျပည့္ဝစြာ
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ကို အျခားဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္အတူတကြ
လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားကို ျပန္လည္ေထာက္ပံ့မွ်ေဝ အႀကံေပးႏိုင္ျခင္း
မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစသည္။
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၄.၁.၄ အျခားသူမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ဥပေဒေရးရာတုိက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း (advocacy)
ဥပေဒေရးရာတုိက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း (advocacy)/ဥပေဒျပဳရန္
တုိက္တြန္းစည္းရံုးျခင္း - လက္ရွိ ျမန္မာဥပေဒတြင္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအတြက္ အေသးစိတ္ ရည္ညႊန္းထားျခင္း မရွိပါ။
နုိင္ငံ၏ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားသည္လည္း ယင္းအေႀကာင္းသည္
လုပ္ငန္းခြင္ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္မထားေပ။
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈဆုိင္ရာ ILO သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား
ျမန္မာနုိင္ငံအေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးမထားပါ။ သို႔ေသာ္လည္း
နိုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ILO နွင့္ ပူးေပါင္း၍ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကုိ

ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္

ျပင္ဆင္ရန္ႀကိဳးစားေနသည္။ ယခုသုေတသနမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား

ဝန္ထမ္းမ်ားအား တုိးခ်ဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈေပးနုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု

အသံုးျပဳ၍ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္း

ရွိေနသည္။

ဆုိင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔အား သတိမူမိျပီး တာဝန္ယူမႈရွိေသာ
အလုပ္ရွင္မ်ားျဖစ္လာေစရန္ တုိက္တြန္းစည္းရံုးနိုင္မည့္

ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ေထာက္ခံစည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ

အခြင့္အေရးတစ္ခု ရွိေနပါသည္။ ယင္းသည္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ

(ကမ္ပိန္း) မ်ား နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ

လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ မူဝါဒမ်ား သုိ႔မဟုတ္

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား

ကာကြယ္တားဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သက္ေသသာဓကျပသရန္

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ(ကမ္ပိန္း)မ်ားကုိ

လုိအပ္ပါက ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆံုးရွိရမည့္ ကာကြယ္မႈကုိ

ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ

ေသခ်ာေစမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားတြင္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လုပ္ကုိင္ေနျပီး ျဖစ္သည္။ ယခုေလ့လာမႈသည္

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းအား အာရံုစိုက္မႈ နည္းပါးေနျခင္းသည္

ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပံုပန္းသ႑ာန္ကုိ

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ

ေလွာင္ေျပာင္ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ မတရားခံရသူကုိ အျပစ္တင္ျခင္း၊

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔အား ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ ကုိက္ညီသည့္

သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္း ႏွင့္ အြန္လုိင္း နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း

အလုပ္သမားဥပေဒ မရွိပါ။

စသည့္ အေႀကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္

လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး

ထပ္မံကိုးကားနုိင္ေသာ သက္ေသသာဓကမ်ား ႏွင့္ လူထုအသိပညာ

(OSH) ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ယင္းအေႀကာင္းအရာမ်ားအား

ျမွင့္တင္ေပးရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္။

ထည့္သြင္းရန္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ျဖစ္နုိင္ပါသည္။ OSH
ကိစၥရပ္မ်ားအား ရည္ညႊန္းေသာ လက္ရွိ ျမန္မာ့ဥပေဒမ်ားသည္

ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

မူႀကမ္းအဆင့္တြင္သာ ရွိေနသည္။ အဆုိျပဳထားေသာ အမ်ဳိးသမီး

ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒႀကမ္းတြင္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ

ဘတ္စ္ကားစနစ္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္

ပိုမိုအာရံုစုိက္သင့္သည္။ ယင္းသည္ အထူးသျဖင့္

အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖစ္နုိင္သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ အမ်ားျပည္သူ
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သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး တိုးတက္လာေစရန္ သက္ဆုိင္ရာ
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္း-

အစုိးရဌာနမ်ား ႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။ အလုပ္အသြားအျပန္တြင္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္

လူတုိင္း ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရွိသည့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္

ကနဦးလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ပုဂၢလိကက႑အား ဖိတ္ေခၚသင့္သည္။

ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ရွိတတ္သည္။ အမ်ားစုမွာ သင္တန္းမ်ား၊

ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ တာဝန္ယူကုန္က်ခံရန္

နွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္း ႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အႀကံဥာဏ္မ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဖိတ္ေခၚသင့္သည္။

စသည့္ အကူအညီေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာ ေပးေနျပီး ျဖစ္သည္။
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စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ အိမ္တြင္းအႀကမ္းဖက္မႈ၏

က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈ - စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ား/မ

သက္ေရာက္မႈ အိမ္တြင္းအႀကမ္းဖက္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈသည္

တန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ ညႊန္းဆုိျခင္းသည္ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ

တုိးတက္လာေစရန္ ႏွင့္ က်ား/မေရးရာ (ဂ်န္ဒါ)ကြာဟခ်က္မ်ား

မည္ကဲ့သုိ႔ သက္ေရာက္ေနသည္ဆုိသည့္အခ်က္အလက္မ်ား

ေျဖရွင္းနုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ က်ား/မ

ပိုမိုရရွိပါက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္လာမည္

တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေႀကာင့္ ထပ္မံသုေတသနျပဳဳလုပ္ရန္ လုုိအပ္ပါသည္။

ႏွင့္ ကြန္ယက္မ်ားသည္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

ယခုသုေတသနတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္

က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ

ဆက္လက္ပါဝင္ရန္ ဆႏၵရွိေနနုိင္ပါသည္။ အိမ္တြင္းအႀကမ္းဖက္မႈ၏

စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား တုိးတက္လာျပီး စီးပြားေရးက႑

တစ္နုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ စီးပြားေရးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ

ကနဦးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အားေကာင္းလာေစမည္ ျဖစ္သည္။

ခန္႔မွန္းနုိင္ျခင္းသည္ အစိုးရ၏ စိတ္ဝင္စားမႈရရွိရန္ အေရးႀကီးသည္။
သုေတသန ရလဒ္မ်ားကုိ သံုးသပ္တြက္ခ်က္သည့္အခါ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မိိတ္ဖက္ျပဳလုပ္ျခင္း -

ယင္းအခ်က္အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း
သင္တန္းေပးျခင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္

ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔အား ကာကြယ္ရန္

နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္

ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္

စဥ္ဆက္မျပတ္ ေထာက္ပံ့ေပးနုိင္မည္ျဖစ္ျပီး ေလးစားမႈရွိသည့္

ကိစၥရပ္မ်ားအား ကာကြယ္တားဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္

ပါဝင္လာေစရန္ ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားျပဳလုပ္နုိင္ရန္

မဟာမိတ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္နုိင္မည္။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

ဗဟုသုတအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အသံုးျပဳနုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား

လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကုိ အေျခခံျပီး ပုဂၢလိကက႑အတြက္

လက္လွမ္းမီရန္ လုိအပ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္

သီးသန္႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္

က်ား/မေရးရာ (ဂ်န္ဒါ)က႑တြင္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ၊ GBV ႏွင့္/

အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲနုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းအေလ့အထဆုိင္ရာမ်ား ကြ်မ္းက်င္ေသာ

အဆက္အသြယ္တုိးျမွင့္ျခင္း မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္နွင့္ကိုက္ညီေစရန္

အႀကံျပဳထားေသာ က်ား/မတန္းတူညီမ်ွမႈ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ လုိအပ္ေသာခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကုိ

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ GBV ကြ်မ္းက်င္သည့္

ေထာက္ပံ့ေပးနုိင္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိသည့္

နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

အခ်က္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္သည္။ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း ႏွင့္

တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားပါေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း

အေျခခံသင္တန္းမ်ားသာမက နည္းလမ္းအသစ္မ်ား

ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔အား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္

စမ္းသပ္တီထြင္မႈရွိရန္ တိုက္တြန္းသင့္သည္။ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ား

ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားအား လူအမ်ားသိရန္ ျဖန္႔ေဝ ပံုႏွိပ္သင့္သည္။

သင္ႀကားသည့္ အျပန္အလွန္သင္ႀကားျခင္းျဖစ္ရန္ အားေပးသင့္သည္။

ယင္းတြင္ ကနဦးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ

က်ား/မေရးရာ (ဂ်န္ဒါ) အျမင္ရွိလာေစရန္ သင္ယူမႈမ်ား၊

စီးပြားေရးစနစ္မ်ားဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝျခင္းတုိ႔

ဖိုဆန္ျခင္းမ်ား၊ လိင္ပို္င္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ က်ား/မ

ပါဝင္သင့္သည္။ ထုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေဝမွ်ေပးျခင္းသည္

ေရးရာ (ဂ်န္ဒါ)စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းစသည့္ သင္ရိုးမ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အမ်ားႀကဳိက္ေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားအျဖစ္

ထည့္သြင္းသင္ႀကားျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း

အသိအမွတ္ျပဳခံရနုိင္ေသာေႀကာင့္ အက်ဳိးရွိသည္။ ယင္းအခ်က္သည္

ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္

အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း ထုိနည္းတူ

စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲမႈမွ အျပဳအမူမ်ားေျပာင္းလဲျခင္းသုိ႔

လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္အားတက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ကူးေျပာင္းနုိင္ရန္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထပ္ျခင္း
ႏွင့္ မလုိလားအပ္ေသာ ျပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား ေရွာင္ရွားနုိင္ရန္
ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္
ပုိမုိျပည့္စံုလႊမ္းျခံဳမႈရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေသခ်ာရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။
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၃။ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား
ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) ေဝါဟာရစကားလံုးမ်ား
ေဝါဟာရစကားလံုးမ်ား

လုပ္ေဆာင္သူ /actor

ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပံုပန္းသ႑ာန္ကုိ
ေလွာင္ေျပာင္ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊

နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္30
က်ား/မသုေတသန သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ ႏွင့္ သုေတသနတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္
ပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခု၏ ဝန္ထမ္း မျဖစ္ရပါ။
လူတစ္ဦး၏ ရုပ္ပို္င္းဆုိင္ရာ ပံုပန္းသ႑ာန္ေႀကာင့္ အထူးသျဖင့္ သူတုိ႔ဝတ္ဆင္ထားေသာ အဝတ္အစားမ်ားေႀကာင့္
အနုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သူတုိ႔ခႏၶာကုိယ္ ပံုသ႑ာန္၊ အရြယ္အစား ႏွင့္
အစိတ္အပို္င္းမ်ားေႀကာင့္ လူတစ္ဦးအား ေဝဖန္ေျပာဆုိျခင္း
က်န္းမာေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးအား ဥပါဒ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အျပဳအမူမ်ားကုိ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး(သို႔) ၀န္းထမ္းမ်ားအားလုံးအေပၚ
က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္မႈမရွိဘဲ ထပ္တလဲလဲ ျပဳလုပ္ျခင္းကုိဆုိလုိသည္။
သီးျခားစီေကာက္ယူထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အုပ္စုငယ္မ်ားအျဖစ္ ဥပမာ က်ား/မေရးရာ (ဂ်န္ဒါ)၊
အသက္ သုိ႔မဟုတ္ ပညာအရည္အခ်င္း စသည္ျဖင့္ ခြဲထားျပီး ျဖစ္သည္။ သီးျခားစီေကာက္ယူထားေသာ

သီးျခားစီ ေကာက္ယူထားေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားသည္ သီးျခားမခြဲထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ မထင္ရွားသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပနုိင္သည္။
ဥပမာအေနျဖင့္ သီးျခားစီေကာက္ယူထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အမ်ဳိးသားမ်ား ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအႀကား
ကြဲျပားေသာရလဒ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပနုိင္သည္။
ဝိေသသလကၡဏာတစ္ခုခု (ဥပမာ လူမ်ဳိး၊ လိင္၊ ဘာသာေရး) စသည့္အခ်က္အေပၚ အေျခခံေသာ ကြဲျပားျခင္း၊

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း

ဖယ္ခ်န္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ ယင္းသည္ တန္းတူရရွိရမည့္ အခြင့္အလမ္း ႏွင့္
ဆက္ဆံခံရမႈကို (ဥပမာ- အလုပ္ခန္႔ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္အကို္င္) ထိခုိက္ပ်က္ျပားေစသည္။
ဂ်န္ဒါသည္ လိင္တစ္ခုခု ျဖစ္တည္ေနျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အျပဳအမူမ်ား၊ လူမႈသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္
အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းသည္။ ယင္းအျပဳအမူမ်ား၊ လူမႈသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ လူမႈေရးအရ
တည္ေဆာက္သတ္မွတ္ႀကသည္။ က်ား/မေရးရာ (ဂ်န္ဒါ)လူမႈပံုစံသြင္းျခင္းမွတစ္ဆင့္ သူတုိ႔ သင္ယူလာႀကသည္။
သူတို႔သည္ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါေပၚမူတည္ျပီး ေျပာင္းလဲနုိင္သည္။ ဘာကုိေမ်ွာ္လင့္ထားသည္၊ ခြင့္ျပဳထားသည္၊

က်ား/မေရးရာ (ဂ်န္ဒါ)

ႏွင့္ လူတစ္ေယာက္တြင္ တန္ဖိုးထားခံရသည္ကုိ က်ား/မေရးရာ (ဂ်န္ဒါ)မွ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ေပးသည္။
လူမႈဝန္းက်င္အမ်ားစုတြင္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ထားေသာ တာဝန္မ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ား
လက္လွမ္းမီမႈ ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ပုိင္ခြင့္မ်ားဆုိင္ရာ မတူညီမႈ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းမ်ားစြာ
ရွိေနသည္။ ေမြးရာပါ လိင္ေပၚမူတည္ျပီး က်ား/မေရးရာ (ဂ်န္ဒါ)အရ မည္သုိ႔ေဖာ္ျပေနထုိင္သင့္သည္ဆုိသည့္ လႊမ္းမိုးမႈ
အားေကာင္းေသာအျမင္မ်ားလည္း ရွိသည္။
လူမႈေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းမ်ားအရ သတ္မွတ္ထားေသာ က်ား/မေရးရာ (ဂ်န္ဒါ)အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္
ရုပ္ပုိင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စကားလံုးျဖင့္ေသာ္လည္းကာင္း အႀကမ္းဖက္ျခင္း အပါအဝင္ အႀကမ္းဖက္မႈ

က်ား/မအေျချပဳ အႀကမ္းဖက္ျခင္း

ပံုစံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ဆုိလိုသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အာဏာထိန္းသိမ္းထားလုိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျပဳလုပ္တတ္သည္။
ယင္းတြင္ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ စကားလံုးမ်ားသံုး၍ ထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္
ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အင္အားအသံုးျပဳျခင္း တုိ႔ပါဝင္သည္။ က်ား/မအေျချပဳ အႀကမ္းဖက္ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတြင္ ျဖစ္နုိင္သည္။
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လိင္ဝိေသသခံယူမႈ
အမ်ားလက္ခံထားေသာ က်ား
ျဖစ္ျခင္း၊/မျဖစ္ျခင္း ပံုစံႏွင့္
မကုိက္ညီေသာ သူမ်ား

တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ႏွလံုးသားထဲ၊ အေတြးထဲ၊ ခႏၶာကုိယ္ထဲ၊ စိတ္ဝိဥာဥ္ထဲတြင္ ခံယူထားေသာ က်ား/မေရးရာ (ဂ်န္ဒါ)

အမ်ဳိးသမီး/အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၏ ျပဳမူေနထုိင္မႈသည္ သာမန္ရုိးက် အမ်ားလက္ခံထားေသာ က်ား/မေရးရာ (ဂ်န္ဒါ)
အေျချပဳပံုစံမ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီေသာသူအား ရည္ညႊန္းသည္။

သုေတသနတြင္ အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူကုိ ဆုိလုိသည္။ ယင္းတြင္
အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိသူ

လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ အႀကီးအကဲမ်ား ႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည္။
စံျပ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးမွ ျပဳလုပ္သည့္ လူမႈအျပဳအမူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေလ့အက်င့္မ်ားကုိဆုိလုိသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
ျပဳမူေနထုိင္ရမည့္ မ,ဆန္ျခင္း သေဘာတရားႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္ ႏႈိင္းယွဥ္သေဘာတရားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဖိုဆန္ျခင္း
အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္ မတူညီေသာ လူမႈအေနအထားမ်ားအရ ေျပာင္းလဲနုိင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဖုိဆန္ျခင္းမ်ားတြင္

ဖိုဆန္ျခင္း

အျခားသူမ်ားထက္ အာဏာႏွင့္ အခြင့္ထူးမ်ား ပိုမိုတည္ရွိေနႀကသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ဥပမာေကာင္းမ်ားအျဖစ္
မွတ္ယူႀကျပီး “ေယာက်္ားစစ္” အား ညႊန္ျပသည့္အရာအျဖစ္ မွတ္ယူႀကသည္။ ယဥ္ေက်းမႈအမ်ားစုတြင္ လႊမ္းမုိးေသာ
သုိ႔မဟုတ္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ဘံုအခ်က္အလက္မ်ားမွာ လႊမ္းမိုးမႈ၊ ႀကံ့ခုိင္မႈ ႏွင့္ စြန္႔စားမႈ တုိ႔ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ
ဖုိဆန္ျခင္းမ်ားမွာ လူမႈေရးအရ ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္း ခံရသည္။

က်ဴးလြန္သူ

ပါဝင္သူ

လူတစ္ဦး၏ သေဘာဆႏၵမပါဘဲ အႀကမ္းဖက္မႈအား တုိက္ရုိက္က်ဴးလြန္သူ သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ခံသည့္ လူတစ္ေယာက္
သို႕႔မဟုတ္ လူတစ္ဖြဲ႕
သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုခုတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူကုိ ဆုိလုိသည္။ ယခုေဝါဟာရအား အုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈ (FGD) (FGD)
တြင္ အုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈ (FGD) (FGD) ပါဝင္ခဲ့ေသာသူမ်ားကို သီးသန္႔ရည္ညႊန္းပါသည္။

ေျဖဆုိသူ

စစ္တမ္း ျပီးဆံုးေအာင္ ေျဖဆုိခဲ့သူကုိ ဆုိလုိသည္။

ေမြးရာပါ လိင္ သတ္မွတ္ခ်က္

လူတစ္ေယာက္၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ေဖာျ္ပထားေသာ လိင္အမွတ္အသား
ရာထူးအရ၊ အာဏာမတူညီမွ်မႈ သို႔မဟုတ္ ယံုႀကည္မႈအား အသံုးခ်၍ ေငြေရးေႀကးေရးအရ၊ လူမႈေရးအရ၊ သို႔မဟုတ္
နုိင္ငံေရးအရ တစ္ဦးဦးအား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အနုိင္က်င့္ျပီး အျမတ္အစြန္းရရွိျခင္းအပါအဝင္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ

လိင္ပို္င္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္း
(အႀကမ္းဖက္ျခင္း)

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီရန္ ျပဳလုပ္ေသာ မည္သည့္ အႀကမ္းဖက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အႀကမ္းဖက္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း
ျဖစ္သည္။ “အင္အားသံုး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မမွ်တသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း/က်ဴးလြန္ျခင္း” ဟုလည္း လိင္ပို္င္းဆုိင္ရာအႀကမ္းဖက္မႈအား
ထပ္မံအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိနုိင္ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ား ႏွင့္ အမ်ဳိးသားသည္
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အနိုိင္က်င့္ျခင္း ႏွင့္ အႀကမ္းဖက္ျခင္းတုိ႔ ေတြ႕ႀကံဳခံစားနုိင္သည္။
လိင္ဆုိင္ရာျဖစ္တည္မႈကုိ အေျချပဳၿပီး ကာယကံရွင္ မလုိလားသည့္ အေျပာအဆုိ၊ အေနအထုိင္ကုိ
ျပဳမႈ၍ တစ္စုံတစ္ဦးအား အရွက္ခြဲျခင္း၊ေၾကာက္လန္႔ေစျခင္း၊ ေစာ္ကားရာေရာက္ျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။
ယင္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတည္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအက်ဳိးေက်းဇူးခံမ်ား၊

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

ရပ္ရြာလူထုမ်ားအႀကားျဖစ္ေသာ လိင္ပို္င္းဆုိင္ရာ အနုိင္က်င့္ျခင္း ႏွင့္ အႀကမ္းဖက္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ မတူညီပါ။
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ သီးသန္႔ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းသင္တန္းမ်ား၊ အစီရင္ခံရမည့္ မတူညီေသာပံုစံမ်ား သီးသန္႔
ညႊန္ႀကားထားနုိင္ရန္ ယင္းႏွစ္ခုကြဲျပားရန္ အေရးႀကီးသည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတြင္
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ခံရနုိင္သည္။

56

လိင္စိတ္ တိမ္းညႊတ္မႈ

လူတစ္ဦးအား ရုပ္ပို္င္း၊ စိတ္ပုိင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအရ ႏွင့္ လိင္အားျဖင့္ တိမ္းညြတ္မႈ
မည္သည့္ လိင္ဆက္ဆံမႈမဆုိ သုိ႔မဟုတ္ လိင္ဆက္ဆံရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ မလုိလားအပ္ေသာ

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အႀကမ္းဖက္ျခင္း

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာမွတ္ခ်က္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ လူတစ္ဦး၏ ကာမအား ျခိမ္းေျခာက္၍ျဖစ္ေစ၊
အနာတရျဖစ္ေစရန္ အင္အားသံုး၍ျဖစ္ေစ၊ က်ဴးလြန္ခံရသူနွင့္ ေတာ္စပ္မႈႏွင့္ မဆုိင္ဘဲ အိမ္၊အလုုပ္အပါအဝင္ မည္သည့္
အေျခအေနတြင္မဆုိ လူတစ္ဦးဦးမွ က်ဴးလြန္ျခင္း။
ယခုအစီရင္ခံစာအတြက္ နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း ခံရသူ ႏွင့္လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္း ခံရသူတုိ႔
အပါအဝင္ က်ား/မအေျချပဳအႀကမ္းဖက္ျခင္း ခံရသူ။ “က်ဴးလြန္ခံရသူ” ႏွင့္ “လြတ္ေျမာက္သူ” ေဝါဟာရမ်ားကုိ

လြတ္ေျမာက္သူ

အျပန္အလွန္ အသံုးျပဳသည္။ ဥပေဒႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑မ်ားတြင္ ခံစားခဲ့ရသူသည္ အသံုးျပဳေလ့ရွိျပီး စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ
ႏွင့္ လူမႈေထာက္ပံ့မႈက႑မ်ားတြင္မႈ ခံနုိင္ရည္ရွိမႈကို ေဖာ္ညႊန္းသည့္ လြတ္ေျမာက္သူဆုိသည့္ ေဝါဟာရကို
ပုိသံုးေလ့ရွိသည္။
လြတ္ေျမာက္သူ ဗဟုိျပဳေသာ နည္းလမ္းသည္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႀကမ္းဖက္မႈတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ခံစားခဲ့ရသူအား
ကူညီလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပညာရွင္မ်ား(မည္သည့္ တာဝန္ႏွင့္မဆုိ) လုိက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္

လြတ္ေျမာက္သူ ဗဟုိျပဳေသာ
နည္းလမ္း

တတ္ကြ်မ္းမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည္။ (အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။)
လြတ္ေျမာက္သူ ဗဟုိျပဳေသာ နည္းလမ္းမွ ရည္ရြယ္သည္မွာ လြတ္ေျမာက္သူ၏ အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားျပီး
ဦးစားေပးခံရမည့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုဖန္တီးရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းခ်ဥ္းကပ္ပံုသည္
လြတ္ေျမာက္သူ၏ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာမႈ၊ မိမိဆႏၵမ်ား လုိအပ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္နုိ္င္စြမ္း ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ခ်မွတ္လာနုိင္ေစရန္ ကူညီေပးသည္။
လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ က်ဴးလြန္ခံရရန္ ဦးတည္ခံရသူ။
က်ဴးလြန္ခံရသူ သုိ႔မဟုတ္ လြတ္ေျမာက္သူဆုိေသာ ေဝါဟာရမ်ားအစား ယခုေဝါဟာရအား အသံုးျပဳခဲ့ရျခင္းမွာ

ဦးတည္ခံရသူ/ target

ယံုမွားျပီး အတူတူျဖစ္သည္ဟု မထင္ေစလုိေသာေႀကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ခံရရန္
ဦးတည္ခံရသူ ႏွင့္ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ခံရသူ ႏွင့္ မတူပါ။ အေျခအေန နွစ္ခုစလုံုးသည္ ျပင္းထန္ေသာ္လည္း ဦးတည္ခံရသူ
ေဝါဟာရမွာ ဘာမွမျဖစ္လုိက္သည့္ အေျခအေနမွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သက္ေရာက္မႈရွိနုိင္ေသာ စသည့္ ျဖစ္နုိင္ေခ်
အေတြ႕အႀကံဳအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျခံဳငံုမိေစေသာေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကဲ႔သုိ႔
ေျပာင္းလဲခံယူေနထုိင္သူ

က်ား/မေရးရာ (ဂ်န္ဒါ))ခံယူမႈသည္ ေမြးရာပါ လိင္ႏွင့္ ကို္က္ညီမႈမရွိေသာသကုိ ဆုိလုိသည္။

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ က်ဴးလြန္ခံရေသာ မတရားခံရသူအေပၚ
အျပစ္တင္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ မတရားခံရသူအား အျပစ္တင္ျခင္းသည္ ျဖစ္တည္မႈအရရွိေနေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား
မတရားခံရသူအား အျပစ္ဖုိ႔ျခင္း

(ဥပမာ က်ား/မေရးရာ (ဂ်န္ဒါ) တန္းတူမညီမွ်မႈ) စသည့္ အဓိကအေႀကာင္းရင္းအစား တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ႏွင့္/
သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔၏ အျပဳအမူမ်ားအား အာရံုစုိက္သည္။ ယင္းသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ အျပဳအမူမ်ား ဥပမာ တစ္ေယာက္တည္း
လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ မိုးခ်ဳပ္သည့္အခါ အျပင္မထြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လိင္စိတ္ႀကြေစေသာ အဝတ္အစားမ်ားဝတ္ျခင္း
စသည္တုိ႔ မျပဳလုပ္ပါက အႀကမ္းဖက္မႈကုိ ေရွာင္လႊဲနုိင္မည္ဆုိသည့္ စိတ္ကူးကုိ သေဘာသက္ေရာက္ေစသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၂) သုေတသနဆိုင္ရာ နည္းပညာ
သုေတသနစီမံကိန္းကို ေၾကျငာရန္ ႏွင့္ စီးပြားေရး

ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလံုးတြင္ ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါဝင္လာေစရန္ အလို႔ငွာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ

စစ္တမ္း၊ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ အဓိက သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္

ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ခုလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ IFC

အေမး အေျဖမ်ားတစ္ႀကိမ္၊ အုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈ

ႏွင့္ DaNa Facility ၌တည္ရွိၿပီးေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား တို္က္ရိုက္

(FGD) တစ္ၾကိမ္ ႏွင့္ စီးပြားေရး ကုန္က်မႈဆိုင္ရာ

ဆက္သြယ္ျခင္း ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္

ေမးခြန္းလႊာမ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

တြင္ရွိေသာ အဆက္အသြယ္မ်ားအား ဖိတ္စာမ်ား ႏွင့္ အီးေမးလ္မ်ား

လံုျခံဳေသာအကာအေဝးကုိ ေလ့လာျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္

ေပးပို႔ျခင္း၊ သုေတသနဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လုပ္ငန္း

လုပ္ငန္းခြင္ အကဲခတ္ေလ့လာျခင္းမ်ားကိုမူ အခ်ိဳ႕ေသာ

အစုအေဝးမ်ားထံ မွ်ေဝျခင္း၊ စီမံကိန္းအား လူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အဓိက

ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္

သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ အေမး အေျဖမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍

မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္၍ ၎တို႔မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္

သတ္မွတ္ထားေသာ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူသည္

ဟူေသာ သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း တု႔ိပါဝင္သည္။ စုစုေပါင္းအေနျဖင့္

လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ မန္ေနဂ်ာ ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (၂၆) ခု ႏွင့္ အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္း (၁၀)ခုတို႔

မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးျဖစ္ရမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ

ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ အဓိက က႑တြင္ မပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးမ်ားအား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိက သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ အေမး

“အျခားေသာ က႑မ်ား” အေနျဖင့္ သတ္မွတ္သည္။ ပံု (၁၄) တြင္

အေျဖမ်ား(KII)ႏွစ္ခု ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။ အုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈ (FGD)

လုပ္ငန္း က႑အလို္က္ ပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား

တစ္ခုလွ်င္ က်ား သီးသန္႔(သို႔မဟုတ္) မ သီးသန္႔ (၈) ေယာက္ အထိ

ကိန္းဂဏန္းျဖင့္ အေသးစိတ္ ခြဲျခားစိတ္ျဖာခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပထားသည္။

ပါဝင္ႏို္င္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ား ႏွင့္ မ
အမ်ိဳးအစား ႏွစ္ရပ္လံုးအား ျခံဳငံုမိေစရန္ အုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈ (FGD)

တစ္ခါတစ္ရံ၌ သုေတသနအား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု၏

ႏွစ္ခု ျပဳလုပ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ေသာ

လုပ္ငန္းခြင္ေပါင္းစံုတြင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဤသည္မွာ

စစ္တမ္းမ်ားအေေရအတြက္သည္ (၁၂) ခု မွ (၄၆) ခုအထိျဖစ္သည္။

ရည္ရြယ္ထားရွိေသာ က႑ (၄) ခုတြင္ (၁) ခုထက္
ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္

အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား

တစ္ေနရာထက္ပိုေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ရံုးခန္းႀကီးမ်ား(ႏွင့္

ေကာက္ယူေသာအခါတြင္မူ အဓိက သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္

ရံုးခြဲ မ်ားစြာ) ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။

အေမး အေျဖမ်ား (KII) ကို အႀကီးတန္း မန္ေနဂ်ာ ႏွင့္

အမ်ိဳးအစားႏွစ္ခုလံုးတြင္ စီးပြားေရးဌာန သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္

ေမးျမန္းေဆြးေႏြးျခင္း တစ္ႀကိမ္တည္းသာ ျပဳလုပ္သည္။ ဤသို႔ေသာ

တစ္ခုခ်င္းစီအား သီးျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စုစုေပါင္း ဝန္ထမ္းအေရအတြက္နည္းပါးသျဖင့္

သတ္မွတ္ၾကၿပီး သုေတသန အခ်က္အလက္မ်ားအား သီးျခား

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာစစ္တမ္း ႏွင့္ အုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈ (FGD)

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမည္ဆိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားၾကသည္။

မ်ားၿပီးေျမာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

အေရအတြက္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္

ပညာရွင္ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ေၾကာင့္ ပုဂၢလိက

ႏွစ္ခုလံုးအား ေကာက္ယူခဲ့ၾကသည္။ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ထားသူမ်ား ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ

စုေဆာင္းမႈအား သုေတသန လႈပ္ရွားမႈ (၆) မ်ိဳးကို အသံုးျပဳ၍

ေဒသဆိုင္ရာ လူဦးေရမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေသာ ရပ္ရြာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ႏွင့္ ပူးေပါင္းသူမ်ား ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ေသာ အုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈ
(FGD) မ်ား ျပဳလုပ္က်င္းပၾကသည္။ အဆိုပါ လူဦးေရတြင္

၎တို႔မွာ ေလးစားမႈရွိေသာလုပ္ငန္းခြင္ စစ္တမ္း၊ အဓိက

နားမၾကားသူမ်ား ႏွင့္ မိန္းမခ်င္းသာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ား၊

သတင္းေပးသူ အင္တာဗ်ဴး (KII)၊ အထူးျပဳအုပ္စုမ်ား ေဆြးေႏြးမႈ

မိန္းမလ်ာမ်ား၊ လိင္တူလိင္ကြဲ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ား၊

(FGD) ၊ လံုျခံဳေသာ အကာအေဝးကုိ ေလ့လာျခင္း ၊ လုပ္ငန္းခြင္

လိင္ေျပာင္းလဲထားသူမ်ား၊

အကဲခတ္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကုန္က်မႈတုိင္းတာျခင္း
ေမးခြန္းလႊာတို႔ျဖစ္သည္။31

ေယာက်္ားခ်င္းသာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ က်ား/
မအျဖစ္ တံဆိပ္မတပ္ခံခ်င္သူ (queer) (LGBTQI) တို႔ပါဝင္သည္။

သုေတသနအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ပါဝင္ေသာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏

ထိုအုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈ (FGD) မ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ

လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ေနရာခ်င္းစီတြင္ တစ္ရက္တာလံုး အခ်ိန္ေပး

ရပ္ရြာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပတြင္
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ပံု (၁၄) ပါဝင္ေျဖဆုိသည့္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအား ခြဲျခားေဖာ္ျပျခင္း
လယ္ ယ ာစီ း ပြ ာ းေရး

က႑/အမ်ဳိ း အစား

အျခားက႑မ်ား

အေသးစား စီ း ပြ ာ းေရးလု ပ ္ င န္ း
ခရီ း သြ ာ းလု ပ ္ င န္ း
လက္ လ ီ ေ ရာင္ း ဝယ္ ေ ရး
ေငြ ေ ရးေၾကးေရး

စီ း ပြ ာ းေရးလု ပ ္ င န္ း မ်ား၏ အေရအတြ က ္

က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဤထပ္တိုး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ

ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ လုပ္ငန္းခြင္၏ သုေတသန လႈပ္ရွားမႈတြင္

လုပ္ငန္းခြင္အႏိုင္က်င့္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားေသာေၾကာင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေစရန္ျဖစ္သည္။

ဤအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ေရာက္ရန္ ေန႔ရက္မ်ားလည္း

သုေတသနဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ျပဳလုပ္ပါက

သတ္မွတ္ရန္လိုအပ္ေပမည္။ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း

ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ျမင္သာႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္

အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ အျပန္အလွန္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရေသာ

လြယ္ကူစြာ ရရွိႏိုင္ျခင္း ရွိမည္မဟုတ္ေခ်။

လႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာကို အသံုးျပဳ၍ လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း
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ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဆိုင္ရာ
ထပ္တိုး အဓိက သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ အေမး အေျဖမ်ား

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပမာမ်ားကို တက္ေရာက္လာသူမ်ား

(KII) မ်ားအားလည္း အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ႏွင့္အတူ ေလ့လာရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ ျပဳလုပ္သည္။

ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အဓိကယူဆခ်က္မ်ားအား

၎တို႔၏အလုပ္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ အလုပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ

တက္ေရာက္သူမ်ားမွ နားလည္မႈလြဲျခင္း သို႔မဟုတ္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္

နားမလည္ျခင္းစေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈတို႔ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ

သို႔မွသာ အက်ိဳးဆက္ရလဒ္မ်ားတြင္ အမွားျဖစ္ပြါးမႈႏႈန္းကို

ဗဟုသုတအေၾကာင္းကို သိေစလိုသည္ဟု သတ္မွတ္ေသာေၾကာင့္

ေလွ်ာ့ခ်ႏို္င္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ရွိ လုပ္ငန္းခြင္

ဤအက်ဳိးစီးပြားသက္ဆုိင္သူမ်ားအား အဓိက သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈအေၾကာင္း ျပဳလုပ္ထားေသာ

အေမး အေျဖမ်ား (KII) တြင္ ပါဝင္ရန္အတြက္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ၾကသည္။

ယခင္ သုေတသနမ်ားအရ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ဤေဝါဟာရအား
ရွင္းလင္းစြာ နားလည္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ထိခိ္ုက္နစ္နာေသာ

အပိုင္း (၂.၃) ရွိ ပံု (၁) တြင္ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ေသာ သုေတသန

အက်ိဳးဆက္ရလဒ္မ်ားရရွိေစသည္။33

လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အေရအတြက္ စုစုေပါင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။
ဤလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ သုေတသန

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္

စီမံကိန္း၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္စံုေစသည္။

ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ားအား က်ပန္းစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သည္။
သုေတသနအဖြဲ႔မွ ပါဝင္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္ သုေတသန လႈပ္ရွားမႈမ်ား မစတင္မီ

လုပ္ငန္းခြင္သို႕မေရာက္မီ လုပ္ငန္းရွိ ဝန္ထမ္း တစ္ဦးခ်င္းစီ၏

သုေတသီမွ တစ္နာရီၾကာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ကာ

နာမည္၊ ရာထူူး ႏွင့္က်ား/မ ေဖာ္ျပထားေသာ ဝန္ထမ္းစာရင္း

ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေလးစားမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္ကို

အျပည့္အစံုမိတၱဴကို ေတာင္းခံထားသည္။ စာရင္းရွိ ဝန္ထမ္း

မိတ္ဆက္ၿပီး စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ား အတူတကြ ျပဳလုပ္ၾကသည္။

တစ္ဦးခ်င္းစီအား (စာရင္းတြင္ နံပါတ္စဥ္မပါရွိပါက)
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နံပါတ္တစ္ခုသတ္မွတ္ၿပီး အလိုေလ်ာက္စနစ္အား အသံုးျပဳကာ

ေသြဖယ္ေသာ က်ား/မ ျဖစ္တည္မႈရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံ

သုေတသနလုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္သည္။

ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိမႈေၾကာင့္ စစ္တမ္းတြင္ မိမိကိုယ္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေလးစားမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ စစ္တမ္း

ခက္ခဲလိမ့္မည္ဟု သုေတသနအဖြဲ ႔မွ ခန္႔မွန္းထားသည္။ သုေတသန၏

ႏွင့္ စီးပြားေရးကုန္က်မႈဆိုင္ရာ ေမးခြန္းလႊာမ်ားကုိ ဝန္ထမ္းမ်ား

အုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈ (FGD) ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ

အားလံုးေျဖဆုိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အျခားေသာ သုေတသနဆိုင္ရာ

LGBTQI အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရႏိုင္မႈမရွိပါက ၎တို႔၏

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ မည္သည့္ဝန္ထမ္းကိုမွ် တစ္ႀကိမ္ထက္ ပို၍

က်ား/မ ျဖစ္တည္မႈအား “အျခား” ဟု ေရြးခ်ယ္ျဖစ္မည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏

ေရြးခ်ယ္ျခင္း မျပဳေပ။ လံုျခံဳေသာ အကြာအေဝးကုိ ေလ့လာျခင္းအား

ဖြင့္ဟေျပာၾကားခ်က္မ်ား ပါဝင္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျခြင္းခ်က္ထားၿပီး က်န္ရွိ္ေသာ သုေတသန လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးအား
က်ား (သို႔မဟုတ္) မ တူညီေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္သာ

သုေတသန အဖြဲ႔အား Factive Consulting ဟု အမည္ရေသာ

ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရး အဆင့္ရွိ

ႏို္င္ငံတကာ လူမႈေရးရာ သုေတသန ကုမၸဏီမွ အတိုင္ပင္ခံပညာရွင္

ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဝန္ထမ္းေရးရာစစ္တမ္း၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကုန္က်မႈ

(၄) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ႏိုင္ငံသားသုေတသန ပညာရွင္

ေမးခြန္းလႊာ၊ အုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈ (FGD) မ်ား ႏွင့္ လံုျခံဳေရးရာ

(၂) ဦးအေနျဖင့္ အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲရန္ ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား

လမ္းေလွ်ာက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္။

ေကာက္ယူရန္ တာဝန္ရွိၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ေခါင္းေဆာင္
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သုေတသနပညာရွင္မွ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္
သုေတသနစီမံကိန္းအေနျဖင့္ က်ား သို႔မဟုတ္ မ

အရည္အေသြးမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အက်ဳိးစီးပြားသက္ဆုိင္

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ သူမ်ားအပါအဝင္ အဓိက

သူမ်ား ႏွင့္ အဓိက သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ အေမး အေျဖမ်ား

အုပ္စုမ်ား၏ျပင္ပေရာက္ေနေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ေစရန္လည္း

(KII) အခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ

ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေလးစားမႈရွိေသာလုပ္ငန္းခြင္

အတိုင္ပင္ခံပညာရွင္အေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရန္ႏွင့္

စစ္တမ္း က်ား/မ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ “အျခား” ဟူေသာ

သိမ္းဆည္းရန္အတြက္ နည္းပညာအသံုးျပဳမႈမ်ားကို အေဝးမွေန၍

ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ တစ္ခုအား ထည့္ထားေပးသည္။

ေထာက္ပံ့သည္။ သုေတသနအဖြဲ႔မွ Cloud ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ

ယင္းစကားလံုးကိုအသံုးျပဳ၍ အမ်ိဳးသမီး မဟုတ္ေၾကာင္း ႏွင့္

iPadမ်ား ႏွင့္ Scantron ပံုစံအေျဖမ်ားအား စက္ျဖင့္အလိုေလ်ာက္

အမ်ိဳးသားမဟုတ္ေၾကာင္း ျဖစ္တည္မႈအား ေဖာ္ျပျခင္းသည္

ဖတ္ေသာ ေဖာင္ပံုစံမ်ား အသံုးျပဳ၍ အခ်က္အလက္

အေျခခံထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားအတိုင္း အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေၾကာင္း

ေကာက္ယူျခင္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲသည္။

အမ်ိဳးသားျဖစ္ေၾကာင္းကို ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳေနသကဲ့သို႔
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခား က်ား/မေရးရာ (ဂ်န္ဒါ) ခံယူထားေသာ

ေလးစားမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ စစ္တမ္းအား စုစုေပါင္း ဝန္ထမ္း

သူမ်ားအား ခြဲထုတ္ခံရျခင္း ႏွင့္ အပယ္ခံျခင္းသို႔ သက္ေရာက္ေစသည္။

(၇၁၅) ဦး ေျဖဆိုၿပီးေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေျဖဆိုသူအားလံုးသည္

စစ္တမ္းဒီဇိုင္းမ်ားတြင္ မည္သို႔ေသာ အေျဖမ်ားက

စစ္တမ္းအား မေျဖဆိုမီ ေလးစားမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ

ေျဖဆိုသူမ်ား၏ စစ္တမ္းအားၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေျဖဆိုလိုမႈကို

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း

အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသနည္း ဟူေသာအခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ

အတည္ျပဳထားသည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို

ျပဳလုပ္ထားသည္။ သုေတသနအဖြဲ႔အေနျဖင့္ “အမ်ိဳးသားလိင္

တက္ေရာက္ေၾကာင္းသည္ သုေတသနတြင္

ေျပာင္းလဲထားသူမ်ား၊” “အမ်ိဳးသမီးလိင္ေျပာင္းလဲထားသူမ်ား”

ပါဝင္ေျဖဆိုသူအားလံုးအတြက္ စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္

သို႔မဟုတ္ “လိင္တူေယာက်္ားခ်င္းသာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ား” ဟူေသာ

အဓိကသေဘာထား (၂) ခု ျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္

ေဝါဟာရမ်ားထည့္သြင္းျခင္းသည္ အဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္ေစသည္။

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အဆိုပါေဝါဟာရမ်ားသည္ အေနာက္တိုင္း၏ က်ား/မဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား၃၅အား နားလည္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း

ႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေၾကာင့္ သီးသန္႔ေပၚထြက္ထာေသာ က်ား/မ

ယံုၾကည္ခ်က္ျမင့္မားေစရန္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္

ဆိုင္ရာ ျဖစ္တည္မႈဥပမာမ်ားျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ရန္

အခ်က္ျဖစ္သည္။35

တူညီေသာ စကားလံုး မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၎ေဝါဟာရမ်ားအား
ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုရာတြင္ အခက္အခဲရွိသည္။ လက္ေတြ႔တြင္

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အားလံုးေသာ စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားအား

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် “အျခား” ဟု ၎တို႔၏

ေျဖဆိုရန္ မလိုအပ္ေပ။ ေျဖဆိုသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ

က်ား/မဆိုင္ရာ ျဖစ္တည္မႈ တြင္မေရြးခ်ယ္ေခ်။ ထံုးတမ္းစဥ္လာကို

ေမးခြန္းတစ္ခု (ဥပမာ သင့္၏ အသက္အပိုင္းအျခား အုပ္စုကို
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ေျဖပါ) ကို မေျဖဆိုပါက ၎ေျဖဆိုသူအား ထိုေမးခြန္းအတြက္

အေျခအေနမ်ားတြင္ ရွင္းလင္းရန္၊ အကဲခတ္စမ္းသပ္ရန္/စိန္ေခၚရန္

စုစုေပါင္းလူဦးေရ ေရတြက္ရာ၌ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့မည္ျဖစ္သည္။

သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳရန္ အကူအညီျပဳၾကသည္။

ထိုနည္းတူပင္ ေျဖဆိုသူတစ္ဦးမွ အေျဖမ်ားစြာေျဖဆိုရန္

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု(ဥပမာ - အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခား၊

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳရွိ္ေသာ မ်က္ျမင္သက္ေသ၊

ေမြးရပ္ေျမ) အား အေျဖမ်ားစြာ ေျဖဆိုထားပါက မျဖစ္ႏိုင္ဟု

ပစ္မွတ္ထားခံရသူ သို႔မဟုတ္ က်ဳးလြန္သူမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္မွ

မွတ္ယူေသာေၾကာင့္ လက္ခံစာရင္းသြင္းမည္မဟုတ္ေခ်။

အုပ္စုခြဲထားႏိုင္သည္။ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ပါဝင္ေျဖဆိုေသာ

ဤသို႔ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ထိုသို႔ေသာ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားအတြက္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား တူညီမႈ သို႔မဟုတ္ ကြဲျပားမႈ

ေျဖဆိုသူတစ္ဦးခ်င္းစီ အားလံုး၏ အေျဖမ်ားအား စုစုေပါင္း

ရွိမရွိအား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏို္င္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ စီးပြားေရး

(၁၀၀) ရာခိုင္ႏႈန္းျပႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ အေျဖမ်ားစြာ ေျဖဆိုႏိုင္ေသာ

လုပ္ငန္းတစ္ခုရွိ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ရင္ဆိုင္ေတြ႔ၾကံဳ

ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ (ဥပမာ - ‘အက်ံဳးဝင္ေသာ အရာအားလံုးကို

ရမႈႏႈန္းသည္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားထက္ နည္းပါးပါသလား။ စီးပြားေရး

စာရင္းျပဳပါ’ ဟူေသာ ေမးခြန္းပံုစံမ်ား) ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တြင္

လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ တိုင္ၾကားမႈႏႈန္းသည္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားထက္

အထူးတလည္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါက (ဥပမာ- ဤကဲ့သို႔ အလားတူ

ျမင့္မား ပါသလား။ ဤသို႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖဆိုရျခင္းျဖင့္

ေမးခြန္းပံုစံမ်ားတြင္ ရရွိထားေသာ အေျဖမ်ားႏွင့္ ထိုအေျဖမ်ား၏

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုခုအား ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားရန္

ႏိႈင္းယွဥ္ အခ်ိဳး) ပံုမွန္အားျဖင့္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရေအာင္ ေပါင္းရန္

မရည္ရြယ္ေပ။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အေျဖမ်ားကို

မလိုအပ္ေပ။

သီးျခားေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္ ၎စီးပြားေရး၏ နာမည္အား
ထုတ္ေဖာ္ထားျခင္းမျပဳေပ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုခ်င္းစီ၏

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား၏ ေဒသဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္

ရလဒ္မ်ားကို ဇယားမ်ားျဖင့္ျပသရာတြင္ သီးသန္႔သတ္မွတ္ ထားေသာ

မ်ားသည္ ဤေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းက႑၏ အစီရင္ခံစာတြင္

အစဥ္လိုက္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။

က်ား/မ၊ အသက္အရြယ္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ပညာအရည္အခ်င္း ႏွင့္
ရာထူးအဆင့္အရ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဝန္ထမ္းအုပ္စုမ်ား၏ မတူညီေသာ

ဤသို႔ သီးျခားေလ့လာ ဆန္းစစ္ျခင္းအေနျဖင့္

ရလဒ္မ်ားအား ရွာေဖြစူးစမ္းႏို္င္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

သီးျခားအုပ္စုမ်ားအတြက္ တစ္မူထူးေသာ စိုးရိမ္ဖြယ္အခ်က္မ်ားကို

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားသည္ “ညံ့ဖ်င္းေသာ/ မေကာင္းေသာ”

ထုတ္ေဖာ္ရန္အတြက္ သုေတသနရလဒ္မ်ားအား အျပန္အလွန္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာရွိသည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို

ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။ ဥပမာ -

ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ ကူညီေပးသည္။ ဤသုေတသန၏ရလဒ္မ်ားအရ

လူတို႔၏ အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားတစ္ခုက လုပ္ငန္းခြင္

လက္ေတြ႔တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းအား ခြဲျခားေလ့လာလိုက္

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ေသာအခါ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအတြက္ ပိုမိုစိုးရိမ္ရပါသလား။ လူတစ္ဦး

အားလံုးတြင္ သမာရိုးက် ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။

တစ္ေယာက္၏ က်ား/မ ျဖစ္တည္မႈ သို႔မဟုတ္ ရာထူးအဆင့္မ်ားက

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အမႈကိစၥမ်ားအား တိုင္ၾကားလိုမႈကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသလား။

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဝန္းက်င္တြင္ ရွိေနျခင္းသည္

ဤသို႔ တစ္ခုခ်င္းဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ပါဝင္ေျဖဆိုေသာ စီးပြားေရး

ေလးစားမႈမရွိသည့္ အျပဳအမူမ်ားရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား

လုပ္ငန္းမ်ားရွိ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ဖန္တီးေစသည္။ ယင္းတို႔အား ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခ်ိန္ႏွင့္ စြမ္းအင္မ်ား

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၏အေျခအေနကို ပိုမိုကြဲျပားစြာ သိရွိႏိုင္သည္။

ျဖင့္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနရေစေသာေၾကာင့္ အားလံုးေသာ

ယင္းသို႔ တစ္ခုခ်င္း ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအား သင့္ေလ်ာ္ေသာအခါႏွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ကုန္က်မႈမ်ားျပားေစသည္။

အထူးသျဖင့္ အေတြ႔အၾကံဳ ႏွင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္၊အခ်က္မ်ား ႏွင့္
ပတ္သက္ေသာအခါ အသံုးျပဳသည္။ ဤက႑အေနျဖင့္လည္း

ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္စစ္တမ္းရွိ

ဝန္ထမ္းမ်ားအျပင္ အျခားအက်ဳိးစီးပြားသက္ဆုိင္သူမ်ား

ေမးခြန္းတိုင္းအား ေျဖဆိုရန္ မလိုအပ္ေပ။ စစ္တမ္း၏ စုစုေပါင္းလူဦးေရ

ျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အဓိက သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ အေမး အေျဖမ်ား(KII)

(၃) ရာခို္င္ႏႈန္းသည္ လက္ရွိလုပ္ငန္းရွိ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္

ႏွင့္ အုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈ (FGD) မွရရွိသည့္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားအား မ်က္ျမင္ၾကံဳေတြ႔မႈ

ရလဒ္မ်ားကို ဆြဲယူအသံုးျပဳရသည္။ အဆိုပါထပ္ေလာင္း

ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖၾကားျခင္း မရွိေခ်။ ထိုအေရအတြက္၏ ေျဖဆိုသူ

သတင္းအခ်က္အလက္သည္ စစ္တမ္းရလဒ္အား ကြဲျပားျခားနားေသာ

ႏွစ္ဆမွာမူ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းအား ၾကံဳေတြ႔ျခင္းဆို္င္ရာ

61

သုေတသန၏ အကန္႔အသတ္္မ်ား

ေမးခြန္းအား ေျဖဆိုထားျခင္းမရွိေခ်။
ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း
မ်ားႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ မ်က္ျမင္ၾကံဳေတြ႔ေၾကာင္းအား ခန္႔မွန္းေျခ

စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပမာဏမ်ားမွာ

(၈) ရာခိုင္ႏႈန္း ေျဖဆိုထားျခင္းမရွိေပ။ သုေတသနတြင္

နည္းပါးေသာေၾကာင့္ဤသုေတသန ရလဒ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ေျဖဆိုသူမ်ားအား ေမးခြန္းမေျဖဆိုရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းအား

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳသည္ ဟု

ေမးျမန္းျခင္းမျပဳေပ။ ထိုိသို႔ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္

ေကာက္ခ်က္မခ်ႏိုင္ေပ။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ျပသထားေသာ

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားအား ဖြင့္ဟမေျပာဆိုရေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပံု (၁) အပိုင္း၂.၃တြင္

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မွာ - မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိျခင္း ျဖစ္ေစ ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႔ျခင္း

ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ သုေတသန အခ်က္အလက္

ျဖစ္ေစ ၊ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးျဖစ္ေစ ေတြ႔ၾကံဳထားၿပီး - အလုပ္ရွင္မွ

ရလဒ္မ်ားအား ကိုယ္စားျပဳသည္။ ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ားအား

လက္တုံ႔ျပန္မည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ အလုပ္ရွင္အား ထိခိုက္ေစမည့္

က်ပန္းေရြးခ်ယ္ ထားေသာေၾကာင့္ ရလဒ္မ်ားသည္ ပါဝင္ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မထုတ္ေဖာ္လိုျခင္း ၊ ၎တို႔အေနျဖင့္

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအား - မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း ကိုယ္တုိင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရျခင္း

ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္သည္ ဤစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္

ရွိမရွိကို မသိရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္ဒဏ္ရာ သို႔မဟုတ္

ငန္းခြင္ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အရွက္တရားေၾကာင့္ ဤအေတြ႔အၾကံဳမ်ားအား ျပန္ေျပာင္း

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာေပါက္လာႏိုင္သည္။

မေတြးလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ အႀကီးတန္း စီမံခန္႔ခြဲသူ(သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေကာက္ယူျခင္း ႏွင့္

သူမ်ား) တြင္ က်ား/မေရးရာ၊ လုပ္ငန္းခြင္ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္

ပဏာမ ရလဒ္ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ား ၿပီးဆံုးျပီးေနာက္

အျပဳအမူ( အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား မွ်ေဝရန္ ႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားအား

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္) စေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္

ေဆြးေႏြးရန္ အတည္ျပဳ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (၂) ခု

ပတ္သက္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သေဘာထားမ်ားရွိပါက

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပထမအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ဤသုေတသနတြင္ ပိုမို ပါဝင္လိုစိတ္ရွိ္ၾကသည္။ စီးပြားေရး

က်ား/မေရးရာမ်ားအား စူးစမ္းေလ့လာေနေသာ ပညာရွင္

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၌ ဤေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍

သို႔မဟုတ္ စိတ္ဝင္စားသူဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရေသာ

အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ သေဘာထားမ်ားရွိပါက

လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လိုမႈ ေလ်ာ့နည္းသည္။

ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကသည္။ ဒုတိယ အႀကိမ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္

လုပ္ငန္းခြင္ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

သုေတသနတြင္ပါဝင္ေသာ အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာမ်ား

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားလုိစိတ္အခ်ိဳ႕ရွိပါမွ

(လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအပါအဝင္)

သုေတသန ရလဒ္မ်ားသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားအား

အား တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္

ထင္ဟပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္
ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းႏိုင္ၿပီး

စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္ေသာ က႑တစ္ခုခ်င္းစီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ေဖာ္ထုတ္ထားေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

ပမာဏမွာ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ဤသုေတသန ရလဒ္သည္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႔မည္ပံုကူညီႏို္င္သည္ကို

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးက႑မ်ားအား ကိုယ္စားျပဳသည္

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခြင့္အေရးရရွိခဲ့ၾကသည္။

ဟု ေကာက္ခ်က္မခ်ႏိုင္ေပ။ က႑အားလံုးအတြက္ဟု

အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ တစ္မ်က္ႏွာစာ

ဆိုလ်င္ ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ား၏ စုစုေပါင္း အေရအတြက္မွာ

အခ်က္အလက္ျပဇယားမ်ား ႏွင့္ ျခံဳငံုသုံးသပ္ခ်က္ျပ

သင့္ေလ်ာ္ေသာ နမူနာပမာဏတစ္ခုအျဖစ္ မျပည့္မီေသာေၾကာင့္

အလားတူအခ်က္အလက္ျပဇယားမ်ားအား စာအိတ္မ်ားတြင္ထည့္၍

ထိုက႑တစ္ခုလံုးအတြက္ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ေရးဆြဲခ်က္မ်ားကုိ

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေပးအပ္ခဲ့သည္။

အခုိင္အမာ ျပဳလုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ထို႔အျပင္ ဘ႑ေရး

ယင္းအခ်က္အလက္ျပဇယားမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏

က႑မွ လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕အား

အမည္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။

က်ပန္းေရြးခ်ယ္ထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ ၎တို႔သည္ IFC ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ ဓန အဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
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ဇယား (၁) က႑အလိုက္ အမွားရွိႏိုင္ေခ်
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး

ေငြေရးေႀကးေရး

လက္လီလုပ္ငန္း

ခရီးသြားလာေရး

၁၁,၀၂၆,၈၅၂

၄၂,၈၉၁

၁,၉၄၆,၈၅၂

၉၈၃,၂၁၀

၆၆

၂၉၇

၁၇၄

၉၆

±၁၂.၀၆ ရာခိုင္ႏႈန္း

± ၅.၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္း

± ၇.၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္း

± ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း

၆၆၄

၆၅၄

၆၆၄

၆၆၄

က႑မ်ား၏ ခန္႔မွန္းလူဦးေရ ပမာဏ37
စစ္တမ္း လက္ေတြ႔ေျဖဆိုသူ အေရအတြက္
မွားႏိုင္ေခ် (၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈအဆင့္)
မွားႏိုင္ေခ် ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈအဆင့္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေျဖဆိုသူ

သုေတသနတြင္ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚထားျခင္းျဖစ္သည္။

သုေတသန ရလဒ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ၎က႑တစ္ခုလံုးအတြက္

ေလ့လာမႈတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္

အဆိုျပဳမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေငြေရးေႀကးေရးက႑တစ္ခုတြင္

ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ရလဒ္မ်ားသည္ က႑တစ္ခုခ်င္းစီ၏

ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ အျခားက႑မ်ားထက္ ပိုမိုမ်ားျပားသည္။

ျခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု အၿပီးသတ္ မယူဆသင့္ေခ်။

ၿပီးေျမာက္ထားေသာ ဝန္ထမ္း စစ္တမ္းမ်ားအရ

ထိုက႑မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းမ်ားအား

ဘ႑ာေရး က႑ရွိ္ပါဝင္ေျဖဆိုသူ ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ရွိ

ပိုမိုနားလည္ရန္အတြက္ ထပ္ေလာင္းသုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ရန္

ပါဝင္ေျဖဆိုသူအၾကား ကြာဟခ်က္သည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး

လိုအပ္သည္။

ေငြေရးေႀကးေရးက႑သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ထက္ (၂၃၄)
ခုပိုမ်ားသည္။ ေငြေရးေႀကးေရးက႑သည္ အျခားက႑မ်ားထက္

ဇယား (၁) တြင္ ဤသုေတသန စီမံကိန္း၏ ရလဒ္မ်ားကို

သုေတသနေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သည္။

က႑တစ္ခုခ်င္းစီ၏ လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္ စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း

ပါဝင္ေျဖဆိုေသာ စီးပြားေရးက႑မ်ားအရ ေငြေရးေႀကးေရးက႑

ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားဆိုင္ရာ

(၁၀) ခု ပါဝင္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မွ (၃) ခု၊ လက္လီက႑မွ

အေျခအေန အသီးသီး ဆန္းစစ္ခ်က္ကို (၉၅) ရာခိုင္ႏႈန္း

(၆) ခု ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး က႑မွ (၄) ခု ပါဝင္သည္ကို

ယံုႀကည္စိတ္ခ်ရနုိ္င္သည္။ ဤအရာကို ဘ႑ာေရး က႑အား

ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ဤအေျခအေနအား ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပမည္ဆိုပါက ဤေလးစားမႈရွိသည့္

ေငြေရးေႀကးေရးက႑မွ ရလဒ္မ်ားကို ခ်ိန္ဆရာတြင္ ျခားနားခ်က္မ်ားကို

လုပ္ငန္းခြင္ စစ္တမ္းမ်ားကို အႀကိမ္တိုင္းတြင္ အေရအတြက္တူညီစြာ

ေဖာ္ထုတ္၍ သင့္ေလ်ာ္သလုိ ဤေလ့လာဆန္းစစ္မႈထဲသို႔

ပါဝင္ေသာ က်ပန္းေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေျဖဆိုသူမ်ားျဖင့္ အႀကိမ္

အခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ခဲ့သည္။

(၁၀၀) ထပ္မံ၍ ျပဳလုပ္ပါက ထိုအႀကိမ္ (၁၀၀) ၏ (၉၅)
ႀကိမ္တြင္ ဤစစ္တမ္းအတြက္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရလဒ္၏ ၅.၆၇

စီမံကိန္းအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တည္ေနရာမ်ားအား

ရာခိုင္ႏႈန္းအတြင္းတြင္ က်ေရာက္ေသာ ရလဒ္မ်ားကို ေတြ႕ရွိရမည္ဟု

ကန္႔သတ္ရန္ မႀကိဳးစားခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္လည္း ပါဝင္ေျဖဆိုေသာ

မွန္းဆႏိုင္သည္။
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ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ က႑တစ္ခုလံုးအား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ

စာရင္းကိန္းဂဏန္းျဖင့္ခိုင္မာစြာ ျခံဳငံုသံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ရန္ မွားႏိုင္ေခ်

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးအမ်ားစု၏ ရံုးခ်ဳပ္မ်ားရွိရာ ရန္ကုန္

(၅) ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ေလ်ာ့နည္းေသာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ

သို႔မဟုတ္ မႏ ၱေလးတြင္ တည္ရွိၾကသည္။ စီမံကိန္းတြင္

အဆင့္ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရရွိရန္အတြက္ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။

ပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ လုပ္ငန္း (၃)

ဤသို႔ ယံုၾကည္စိ္တ္ခ်ရမႈ အဆင့္ ရရွိေစရန္ က႑တစ္ခုခ်င္းစီမွ

ခုသည္သာ အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္ တည္ရွိသည္။။ဤေလ့

က်ပန္းေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားအား ဇယား၏ ေအာက္ေျခ

လာဆန္းစစ္မႈအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္

အတန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ လူဦးေရ (၂၀၀၀၀) ထက္ မ်ားပါက

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားအား တည္ေနရာ သို႔မဟုတ္

လိုအပ္ေသာ ေျဖဆိုသူ နမူနာ ပမာဏမွာ မ်ားစြာေျပာင္းလဲမႈမ

ျပည္နယ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ကြဲျပားျခားနားႏိုင္ေခ်မ်ားအား

ရွိေသာေၾကာင့္ က႑အားလံုးအတြက္ ဤကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္

ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမရွိေပ။

အလားတူပင္ျဖစ္သည္။
အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈ သို႔မဟုတ္ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္း
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေငြေရးေႀကးေရးက႑တစ္ခုတည္းကိုသာ

ျခင္းဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအား သုေတသနျပဳရာတြင္ ပါဝင္

အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ယံုၾကည္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ရရွိေသာ

ပတ္သက္ေသာ လူအမ်ား၏ လံုျခံဳေရးရရွိေစရန္ မည္သို႔ျပဳလုပ္မည္
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နည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းစေသာ လူမႈေရးရာႏွင့္

အျမဲေပၚေပါက္တတ္သည္။ သုေတသနအဖြဲ႔အေနျဖင့္

ပတ္သက္ေသာ ကဲ႔ရဲ႕ေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ဤသို႔ေသာ

သုေတသနမျပဳလုပ္မီ ၎တို႔၏တာဝန္ျဖစ္ေသာ ပါဝင္သူမ်ားအား

သုေတသနမ်ားတြင္ ပိုမိုကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ

ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္၊ သုေတသနျပဳလုပ္နည္းမ်ားအား

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပါဝင္သူမ်ားအေနျဖင့္ “လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ

သိရွိနားလည္ရန္အတြက္ သင္တန္းမ်ား ရရွိထားရမည္။

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈ” ဟူေသာ စကားစုကို ေျပာရသည္ကိုပင္

ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ားအား ၎တို႔၏ ပါဝင္ျခင္းသည္ မိမိသေဘာျဖင့္

မလိုလားၾကေခ်။ သုေတသနေျဖဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ား

ပါဝင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးၿပီး ၎တို႔ေျဖဆိုေသာ

အား ပြင့္လင္းစြာ ေျဖဆိုရန္ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔ မ်က္ျမင္

အခ်က္အလက္အလံုးစံုအား အမည္ကို ကြယ္ဝွက္

ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ အျပဳအမူမ်ားအား

ေပးထားမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အား လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ ေတာင္းဆိုေသာအခါ အရွက္တရားႏွင့္

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ထက္စီးနင္းျခင္းဆိုင္ရာ

ဆက္ႏြယ္ေနေသာေၾကာင့္ စိတ္အားထက္သန္မႈ မရွိၾကေခ်။

ကိုယ္ေတြ႔ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအား အေသးစိတ္ေမးျမန္းမည္ မဟုတ္ေခ်။

“လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈ” ဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳအား

သုေတသနေျဖဆိုသူမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားအား

ေဝမွ်မိပါက ေနာင္တြင္ ၎တို႔အား အျခားေသာသူမ်ားမွ

ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထပ္ေလာင္း

စေနာက္ျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴရႈုျခင္း သို႔မဟုတ္ အျပစ္တင္ခံရမည္ကို

အကူအညီ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေဆြးေႏြးလိုသူမ်ား

စိုးရိမ္ေၾကာင့္မႈရွိၾကသည္။ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္

အတြက္ အမည္ေဖာ္ျပစရာမလိုေသာ ကူညီေပးသည့္ ဖုန္းလိုင္းမ်ား

ထိုအေတြ႔အၾကံဳျဖစ္ရပ္မ်ားအား တိုင္ၾကားမႈမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္

ပါဝင္သည့္ ကတ္မ်ားအား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကတ္မ်ားမွာ

ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ ျပင္းထန္မႈကို အထင္ေသးေလွ်ာ့တြက္မႈမ်ားျဖစ္

ပါဝင္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈအရ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေစသည္။ ဤစီမံကိန္း၏ အဓိကေသာ သုေတသန အမ်ားစုအား
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လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း၌သာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေျဖဆိုသူမ်ားအား
GBV ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ

၎တို႔ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ၊ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရေသာ

စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ေဝါဟာရမ်ားရွိၿပီး ၎တို႔အား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္

ႏွိင္ထက္စီးနင္း ျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈ

နားလည္ရပိုမိုလြယ္ကူသျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ပိုအသံုးျပဳထားျပီး

ပံုစံမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ရန္ ေမးျမန္းသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္

အခ်ိဳ႕စကားလံုးမ်ားအား ျမန္မာဘာသာသို႔ လြယ္ကူစြာ

ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိပါးေႏွွာင့္ယွက္ျခင္း

ဘာသာျပန္ဆို၍မရေခ်။ သုေတသနအဖြဲ႔အေနျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာမွ

ျပဳလုပ္ေသာ က်ဴးလြန္သူအား ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းျဖင့္

ျမန္မာဘာသာသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုရာ၌ တိက်ေစရန္ IFC ႏွင့္ ဓန

ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးအား စိုးရိမ္ျခင္း ၊ ၎တို႔၏

အဖြဲ႕အစည္းရွိ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ က်ား/

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေလးစားမႈမရွိရာ က်မည္ စိုးရိမ္ျခင္း(ျမန္မာ့

မေရးရာ သုေတသန ျပဳလုပ္မႈအေတြ႕အၾကံဳရွိသူမ်ားစြာႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈအရ) ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္ကို စိုးရိမ္ျခင္းမ်ားရွိသည္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ သုေတသနတြင္ပါဝင္သူမ်ားအား

၎တို႔အေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ ဆံုးရံႈးရမည္ကိုလည္း

လုပ္ငန္းခြင္အားလံုးတြင္ သုေတသန လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမစတင္မီ

ေၾကာက္ရြံ႕ၾကသည္။ သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္

ပထမဦးဆံုး တစ္နာရီၾကာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း သုေတသန၏

မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္ မေကာင္းေၾကာင္း ေျပာေသာ

အဓိက ေဝါဟာရမ်ားျဖစ္ေသာ “လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈ”

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္လည္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ဥပါဒ္မ်ားကို

ႏွင့္ “ ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း” အား မိတ္ဆက္ၿပီး ရွင္းျပေပးခဲ့သည္။

စိုးရိမ္ပူပန္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား -

ျမန္မာဘာသာမွ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ သုေတသန ေဆာင္ရြက္ခ်က္

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳး ဝန္ထမ္းမ်ား- မွ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းခြင္တြင္

ရလဒ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ အဓိက သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ အေမး

ႏွိင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္

အေျဖမ်ား (KII) ႏွင့္ အုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈ (FGD) မွ) ကို

ခံရမႈျဖစ္ရပ္တစ္ခုအားျဖစ္ပြားေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားေသာ အခါ

ဘာသာျပန္ဆိုရန္ အတြက္ သုေတသနအဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ဦးမွ

ထိုအျပဳအမူသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ သို႔မဟုတ္

အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤနည္းလမ္းမ်ားေၾကာင့္

စေနာက္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု လ်င္ျမန္စြာ အခိုင္အမာေျပာဆိုၾကသည္။

အေမးအေျဖမ်ားအား နားလည္မႈလြဲႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ မွားယြင္းစြာ

အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေသာ္လည္း ေျဖဆိုသူမ်ားမွ ထိေရာက္ေသာ

ေျဖဆိုႏိုင္ေခ် ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ ရိုးသားမႈမ်ားသည္ ရလဒ္မ်ားတြင္
ေဖာ္ျပေနသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၃) သုေတသန ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္
ေမးခြန္းမ်ား
သုေတသန ရည္ရြယ္ခ်က္ (၁) ။ လုပ္ငန္းခြင္ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ ပံုစံမ်ားအား က်ား/မျဖစ္တည္မႈ၊ လိင္ျဖစ္တည္မႈ၊
အသက္အရြယ္၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ အိမ္ေထာင္ရွိမရွိ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ တည္ေနရာ၊ အခ်ိန္၊ ႏွင့္အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ ပံုစံ ရာထူးအဆင့္အလိုက္
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္။
ေမးခြန္း (၁) ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ ပံုစံမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ရသနည္း။
ေမးခြန္း(၂) မည္သို႔ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ ပံုစံမ်ားကို
ၾကံဳေတြ႔ရသနည္း။

သုေတသန ရည္ရြယ္ခ်က္ (၂) ။ လုပ္ငန္းခြင္ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
လူမႈေရးရာဓေလ့မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္စံႏႈန္း ႏွင့္ စနစ္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္သတ္မွတ္ရန္။
• ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ ပစ္မွတ္ထားခံရသူအား တိုင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အားေပးျခင္း။
• အျပစ္တင္ျခင္း ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ကြယ္မွ ပစ္မွတ္ထားၾကံစည္ျခင္း။
• မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား ဖြင့္ဟေျပာၾကားလာရန္ အားေပးျခင္း။
• အမည္မေဖာ္လိုသူ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား
• ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေထာက္ျပေျပာဆိုေပးသူမ်ားအား ကူညီေပးျခင္း ႏွင့္
• ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ကာကြယ္ေပးျခင္း။
ေမးခြန္း (၃) လုပ္ငန္းခြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းမရွိဘဲ
ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေစေသာ လူမႈဓေလ့စံႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
ေမးခြန္း (၃ က) လုပ္ငန္းခြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရန္ အားေပးေသာ
လူမႈဓေလ့ စံႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
ေမးခြန္း (၄) လုပ္ငန္းခြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပစ္မွတ္ထားျခင္းခံရသူမ်ားအား
ဖြင့္ဟေျပာၾကားလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေသာ လုပ္ငန္းခြင္ စံႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
ေမးခြန္း (၄ က) လုပ္ငန္းခြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပစ္မွတ္ထားျခင္းခံရသူမ်ားအား
ျပစ္တင္ေျပာဆိုေစေသာ လုပ္ငန္းခြင္ စံႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
ေမးခြန္း (၄ ခ) လုပ္ငန္းခြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ပစ္မွတ္ထားျခင္းခံရသူမ်ားအား
ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနေစေသာ လုပ္ငန္းခြင္ စံႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
ေမးခြန္း (၅) လုပ္ငန္းခြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား
ဖြင့္ဟေျပာၾကားလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေသာ လုပ္ငန္းခြင္ စံႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
ေမးခြန္း (၅ က) လုပ္ငန္းခြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား
ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနေစေသာ လုပ္ငန္းခြင္ စံႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
ေမးခြန္း (၆) လုပ္ငန္းခြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေထာက္ျပေျပာဆိုေပးသူအား
အားေပးကူညီေသာ လုပ္ငန္းခြင္ စံႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
ေမးခြန္း (၇) လုပ္ငန္းခြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ကာကြယ္ေပးေသာ
လုပ္ငန္းခြင္ စံႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
ေမးခြန္း (၇ က) လုပ္ငန္းခြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား
ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ကူညီေသာ လုပ္ငန္းခြင္ စံႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
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ရည္ရြယ္ခ်က္ ၃။ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔ က်ဴးလြန္ရန္ ႏွင့္ သို႔မဟုတ္ ခံစားရေစရန္
ျဖစ္ေပၚေစေသာ အခ်က္မ်ားအား ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအလိုက္ ဆံုးျဖတ္ပံု(က်ား/မျဖစ္တည္မႈ၊ လိင္ျဖစ္တည္မႈ၊ အသက္အရြယ္၊
လူမ်ိဳး၊ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ အိမ္ေထာင္ရွိမရွိ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ တည္ေနရာ၊ အခ်ိန္၊ ႏွင့္အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ ပံုစံ ရာထူးအဆင့္အလိုက္ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္။
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ အေတြ႔အၾကံဳ ( မိသားစု ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ) ၊ အလုပ္ဆိုင္ရာ အေျခအေန ( ရာထူးအဆင့္၊ စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား) ႏွင့္
အေၾကြးရွိမႈ
ေမးခြန္း (၈) လုပ္ငန္းခြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔အား က်ဴးလြန္မႈ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားကို
ေဖာ္ျပပါ။
ေမးခြန္း (၉) လုပ္ငန္းခြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ ၾကံဳေတြ႔ခံစားေစႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။

သုေတသန ရည္ရြယ္ခ်က္ (၄) လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔၏ ပစ္မွတ္ထားခံရေသာသူမ်ား ႏွင့္
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ၊ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္သတ္မွတ္ရန္။
ေမးခြန္း (၁၀) လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔ ပစ္မွတ္ခံရေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
ေမးခြန္း (၁၀ က) လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔၏ ပစ္မွတ္ခံရေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ ထို
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္စနစ္အား သိရွိပါသလား။
ေမးခြန္း (၁၀ ခ) လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔၏ ပစ္မွတ္ခံရေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ ထို
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္စနစ္အား ယံုၾကည္မႈရွိပါသလား။
ေမးခြန္း (၁၀ ဂ) လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔၏ ပစ္မွတ္ခံရေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
ေမးခြန္း (၁၁) လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔၏ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
ေမးခြန္း (၁၁ က) လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔၏ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအေနျဖင့္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
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ရည္ရြယ္ခ်က္ ၅။ လုပ္ငန္းခြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းတို႔အား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒမ်ား၊
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ရွိမႈ၊ သင့္ေလ်ာ္မႈ ၊ ၿပီးျပည့္စံုမႈ ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္
ေမးခြန္း (၁၂) လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔အား တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိ
မူဝါဒမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
ေမးခြန္း (၁၂ က) ဤ မူဝါဒမ်ားသည္ မည္မွ် သင့္ေလ်ာ္မႈရွိသနည္း။
ေမးခြန္း (၁၂ ခ) ဤ မူဝါဒမ်ားသည္ မည္မွ် ၿပီးျပည့္စံုမႈရွိသနည္း။
ေမးခြန္း (၁၂ ဂ) ဤ မူဝါဒမ်ားအား မည္သို႕ ခ်ိတ္ဆက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္္သနည္း။
ေမးခြန္း (၁၂ ဃ) လုပ္ငန္းခြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုုပ္ျခင္းတုိ႔အား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဤ
မူဝါဒမ်ားသည္ မည္သို႔ထိေရာက္သနည္း။
ေမးခြန္း (၁၂ င) ဤမူဝါဒမ်ားသည္ က်ဳးလြန္သူအား မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသနည္း။
ေမးခြန္း (၁၂ စ) လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္ တိုင္ၾကားေရးရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဤ မူဝါဒမ်ားကို မည္သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားသလား။
ေမးခြန္း (၁၂ ဆ) ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဤမူဝါဒမ်ားတည္ရွိေၾကာင္း သိပါသလား။
ေမးခြန္း(၁၂ ဇ) ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဤမူဝါဒမ်ားအား နားလည္ေၾကာင္းကို မည္သို႔အတည္ျပဳမည္နည္း။
ေမးခြန္း (၁၃) လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔အား တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ရွိေသာ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
ေမးခြန္း (၁၃ က) ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ မည္မွ် သင့္ေလ်ာ္မႈရွိသနည္း။
ေမးခြန္း (၁၃ ခ) ဤ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ မည္မွ် ၿပီးျပည့္စံုမႈရွိသနည္း။
ေမးခြန္း (၁၃ ဂ) ဤ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား မည္သို႕ ခ်ိတ္ဆက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္္သနည္း။
ေမးခြန္း (၁၃ ဃ) လုပ္ငန္းခြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈတို႔အား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ မည္သို႔ထိေရာက္သနည္း။
ေမးခြန္း (၁၃ င) ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ က်ဳးလြန္သူအား မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသနည္း။
ေမးခြန္း (၁၃ စ) ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္ တိုင္ၾကားေရးရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား မည္သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားသလား။
ေမးခြန္း (၁၃ ဆ) ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတည္ရွိေၾကာင္း သိပါသလား။
ေမးခြန္း (၁၃ ဇ) ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား နားလည္ေၾကာင္းကို မည္သို႔အတည္ျပဳမည္နည္း။
ေမးခြန္း (၁၄) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းနည္းမ်ားကို
ေဖာ္ျပပါ။
ေမးခြန္း (၁၄ က) ဤသင္တန္းမ်ားသည္ မည္မွ် သင့္ေလ်ာ္မႈရွိသနည္း။
ေမးခြန္း (၁၄ ခ) ဤ သင္တန္းမ်ားသည္ မည္မွ် ၿပီးျပည့္စံုမႈရွိသနည္း။
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သုေတသနရည္ရြယ္ခ်က္ (၆)။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အလုပ္ရွင္မွ ေပးအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈစနစ္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊
အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တည္ရွိမႈကို ထုတ္ေဖာ္သတ္မွတ္ျခင္း
ေမးခြန္း (၁၅) အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေပးအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့ေရးစနစ္မ်ားအား ေဖာ္ျပပါ။
ေမးခြန္း (၁၅ က) ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရွိဆဲ မူဝါဒမ်ားကိုေဖာ္ျပပါ။
ေမးခြန္း (၁၅ ခ) ထိုစနစ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ရရွိႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
ေမးခြန္း (၁၅ ဂ) ဝန္ထမ္းမ်ား လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္ေသာ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား( က်န္းမာေရး၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္း(Counselling)၊
အမႈကိစၥမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ တရားဥပေဒ)ကို ေဖာ္ျပပါ။
ေမးခြန္း (၁၅ ဃ) ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတည္ရွိေၾကာင္း သိပါသလား။
ေမးခြန္း (၁၅ င) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ ႏွင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈတို႔၏ ပစ္မွတ္ခံရေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ ရရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္အား
အသံုးျပဳႏိုင္ပါသလား။
ေမးခြန္း (၁၅ ဃ) ပစ္မွတ္ခံရေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ ရရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္အား ေက်နပ္မႈရွိပါသလား။

သုေတသန ရည္မွန္းခ်က္ (၇) လုပ္ငန္းခြင္ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ တို႔၏ ကုန္က်မႈမ်ားကို စီးပြားေရး က႑အလိုက္
ခန္႔မွန္းရန္ ( လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေငြေရးေႀကးေရး၊ လက္လီေရာင္းဝယ္ေရး ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး)
ေမးခြန္း (၁၆) လုပ္ငန္းခြင္ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ တို႔၏ ကုန္က်မႈမ်ားကို စီးပြားေရး က႑အလိုက္ေဖာ္ျပပါ။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၄) သုေတသန ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
သုေတသနနည္းပညာအေနျဖင့္ ပါဝင္ေသာ

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳ ႏွင့္ သေဘာထားဆိုင္ရာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ သုေတသနပါဝင္ေျဖဆို

အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္သည္။

သူမ်ား(စီးပြားေရး လုပ္ငန္းငယ္မ်ား၊ ထိခုိက္လြယ္ေသာ လူစုအား

ဤစစ္တမ္းအား အဂၤလိပ္ ၊ ျမန္မာ (၂) ဘာသာလံုးျဖင့္ ရရွိႏိုင္သည္။

ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေသာ ရပ္ရြာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေသာ
ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ အက်ဳိးစီးပြားသက္ဆုိင္သူမ်ား)

နည္းလမ္း (၂) အဓိက သတင္းေပးသူအင္တာဗ်ဴး

ထံမွ အေရအတြက္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ

လူ႕စြမး္ အားအရင္းအျမစ္မန္ေနဂ်ာမ်ား ႏွင့္ အျခားေရြးခ်ယ္ထားေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားအား ေကာက္ယူရန္ အတြက္ သုေတသန

စီးပြားေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား ႏွင့္ ျပင္ပမွ အက်ဳိးစီးပြားသက္ဆင
ို သ
္ မ
ူ ်ားအား

ဆိုင္ရာ နည္းလမ္း (၆) မ်ိဳးအား အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဤ (၆) မ်ိဳးအား

ေမးခြနး္ အစံလ
ု က
ုိ အ
္ သံးု ျပဳ၍ အင္တာဗ်ဴးမ်ား ျပဳလုပျ္ ခင္းျဖစ္သည္။

ေအာက္တြင္ အတိုခ်ဳပ္ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

လူ႕စြမး္ အားအရင္းအျမစ္ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ အျခားစီးပြားေရး
မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ အဓိက သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ အေမး အေျဖမ်ား

သုေတသန လႈပ္ရွားမႈမ်ား မစတင္မီ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္

(KII) ေမးခြနး္ မ်ားမွာ အလားတူျဖစ္ၿပီး လုပင
္ န္းခြငအ
္ တြငး္ အျပဳအမူမ်ား

သုေတသနအဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္ၿပီး တစ္နာရီၾကာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု

ႏွင့္ တံျ႔ု ပန္ေဆာင္ရက
ြ မ
္ စ
ႈ နစ္မ်ားအေၾကာင္း ရွငး္ လင္းျပထားသည္။

ျပဳလုပ္ကာ သုေတသန၏ ေယဘုယ်ပံုစံမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးသည္။

ျပင္ပမွ အက်ဳိးစီးပြားသက္ဆင
ို သ
္ မ
ူ ်ားအတြက္ ေမးခြနး္ မ်ားမွာ

ထို႔ေနာက္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ

ပိမ
ု က
ုိ ်ယ္ျပန္ေ
႔ သာ ကိစရ
ၥ ပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ရ
ံ ိွ လုပင
္ န္းခြင္

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ႏိင
ု ထ
္ က္စးီ နင္းျပဳက်င့ျ္ ခင္းႏွင့္ လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဆိုင္ရာ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို

ထိပါးေႏွာင့ယ
္ က
ွ ျ္ ခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို

တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ေလ့လာရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္

အေလးေပးထားသည္။ အဓိက သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ အေမး

အခြင့္အေရးေပးခဲ့ၾကသည္။

အေျဖမ်ား (KII) ေမးခြနး္ အားလံးု ကို တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပင
ုိ း္ ႀကိဳတင္
ျပင္ဆင္ထားၿပီး ေမးခြနး္ ေျဖဆိတ
ု ျု႔ံ ပန္မအ
ႈ ေပၚလိက
ု ၍
္ ထပ္ေလာင္း

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေကာက္ယူျခင္း ႏွင့္ ပဏာမ

စူးစမ္းေမးခြနး္ မ်ား ေမးခြငျ့္ ပဳထားသည္။ လူ႕စြမး္ အားအရင္းအျမစ္

ရလဒ္ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ အခ်ိဳ႕ၿပီးဆံုးျပီးေနာက္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

မန္ေနဂ်ာမ်ားအား သင့ေ
္ လ်ာ္ေသာ မူဝါဒမ်ား (လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ

မွ်ေဝရန္ ႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားအား ေဆြးေႏြးရန္

ထိပါးေႏွာင့ယ
္ က
ွ ျ္ ခင္း၊ က်င့ဝ
္ တ္စည္းကမ္းမ်ား)၏ မိတဴၱ မ်ားေပးအပ္ရန္

အတည္ျပဳအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (၂) ခုအား စိတ္ပါဝင္စားေသာ

ေတာင္းဆိမ
ု ည္ျဖစ္သည္။ အင္တာဗ်ဴးမ်ားအား အဂၤလပ
ိ ္ ၊ ျမန္မာ (၂)

အက်ဳိးစီးပြားသက္ဆုိင္သူမ်ား ႏွင့္ ပါဝင္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏

ဘာသာလံးု ျဖင့ျ္ ပဳလုပမ
္ ည္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္အသီးသီးတို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

နည္းလမ္း (၃) အထူးျပဳအုပ္စုမ်ား ေဆြးေႏြးမႈ
နည္းလမ္း (၁) ဝန္ထမ္းစစ္တမ္း

ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္ရွိ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳ

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ ယဥ္ေက်းမႈကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို

က်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဆိုင္ရာ

သိရွိႏိုင္ေစရန္ ေမးခြန္းမ်ားအသံုးျပဳကာ အေရအတြက္ဆိုင္ရာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူရန္ အတြက္ အျပန္အလွန္

အခ်က္အလက္မ်ားအား ၎တို႔ထံမွ ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္သည္။

ျပဳလုပ္ရေသာ လႈပ္ရွားမႈ (၄) ခုျပဳလုပ္မည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္
•

အမ်ိဳးအစားတူ က်ား(သို႔မဟုတ္) မ တစ္မ်ိဳးသာ ပါဝင္ေသာ ဝန္ထမ္း

က်ား/မတန္းတူညီမွ်ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာထား
(ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းဆိုင္ရာ

အေယာက္(၂၀) အထိပါဝင္ႏိုင္သည့္ အုပ္စုျဖင့္ ဝန္ထမ္းေရးရာ

အျပဳအမူမ်ားအေပၚ အေလးထားကာ)အကဲျဖတ္ျခင္း

စစ္တမ္္းကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ပံ့ပိုးကူညီေပးသူအေနျဖင့္
•

ေျဖဆိုသူမ်ားအား ေမးခြန္းတစ္ခုခ်င္းစီကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပး

လုပ္ငန္းခြင္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္

သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေျဖဆိုသူမ်ားမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အေျဖမ်ားကို

ျခင္းဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအား ပံုျပင္သဖြယ္ေျပာျပျခင္း

ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အား အမည္မေဖာ္ျပဘဲ လ်ိဳ႕ဝွက္

(အေမးအေျဖပံုစံမ်ားတြင္ “အကယ္၍” ပံုစံမ်ား အသံုးျပဳကာ
သို႔မဟုတ္ သရုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား မွတဆင့္)

သိမ္းဆည္းထားမည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်ား/မျဖစ္တည္မႈ၊
•

လိင္ျဖစ္တည္မႈ၊ အသက္အရြယ္၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာေရး၊ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း

စာခ်ဳပ္ပံုစံ ရာထူးအဆင့္ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုအေျခအေနအလိုက္

ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာ အျပဳအမူမ်ား အၾကား

လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ကြာျခားခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း
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•

ေလးစားမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေစရန္

နည္းလမ္း (၆) စီးပြားေရးရာ ကုန္က်မႈ စစ္တမ္း

ေခါင္းခ်င္းဆိုင္အေျဖရွာေစေသာ နည္းလမ္းမ်ား

လူ႕စြမး္ အားအရင္းအျမစ္ မန္ေနဂ်ာမ်ား ႏွင့္ စစ္တမ္းေျဖဆိသ
ု မ
ူ ်ားအား
ဝန္ထမ္းမ်ားပ်က္ကက
ြ ျ္ ခင္း၊ ပွ်မ္းမွ်လစာမ်ား ႏွင့္ လုပင
္ န္းခြင္

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ႏိင
ု ထ
္ က္စးီ နင္းျပဳက်င့ျ္ ခင္း ႏွင့္ လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ ထိပါးေႏွာင့ယ
္ က
ွ ျ္ ခင္း

အဖြဲ႔တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ က်ား (သို႔မဟုတ္) မ တစ္မ်ိဳးတည္း (၈)ဦးထက္

တိ၏
႔ု အလုပလ
္ ပ
ု ႏ
္ င
ုိ စ
္ မ
ြ း္ ရည္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ စေသာ

ပိုမို ေက်ာ္လြန္၍ ပါဝင္မရေခ်။

ထပ္တးုိ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ေပးရန္ ေမးျမန္းၾကသည္။
ဤသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအား လုပင
္ န္းခြင္ ႏိင
ု ထ
္ က္စးီ နင္း

နည္းလမ္း (၄) လံုျခံဳေသာ အကြာအေဝးကို ေလ့လာျခင္း

ျပဳက်င့ျ္ ခင္း ႏွင့္ လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ ထိပါးေႏွာင့ယ
္ က
ွ ျ္ ခင္း မ်ားေၾကာင့္

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဝန္းက်င္ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္

စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ား၏ ကုနက
္ ်မႈစရိတမ
္ ်ားကို ခန္မ
႔ န
ွ း္ ရာတြင္

အျပန္အလွန္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရေသာ လမ္းေလွ်ာက္

အသံးု ျပဳသည္။

လွည့္ပတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အျမင္မွ တဆင့္
ဥပါဒ္ျဖစ္ေပၚႏို္င္မႈ ႏွင့္ လံုျခံဳမႈ ရႈေထာင့္မ်ားအား စူးစမ္းရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။
လံုျခံဳေသာ အကြာအေဝးကုိ ေလ့လာျခင္းအား ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ
ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ ဝန္ထမ္း (၃) ဦးပါဝင္မည္။

နည္းလမ္း (၅) လုပ္ငန္းခြင္ အကဲခတ္ေလ့လာျခင္း
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိေနစဥ္ သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္
လုပ္ငန္းခြင္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳ
က်င့္ျခင္းဆိုင္ရာ အေပါင္းသေဘာ ႏွင့္ အႏုတ္သေဘာ ကူညီေပးမႈဟု
ယူဆရေသာ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားအား သတ္မွတ္ရန္အတြက္
စီးပြားေရးရာ အေဆာက္အအံုမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအား
အကဲခတ္ေလ့လာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ဥပမာ
ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ဘာသာစကား အသံုးျပဳမႈဳမ်ားအား နားေထာင္၍
ျမင္ႏိုင္ေသာ ပံုစံမ်ားအား သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၅) ရလဒ္မ်ား ႏွင့္ ေလ့လာ
ဆန္းစစ္ခ်က္္
ပုံ (၁၅) နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပြားမႈပမာဏ က်ား/မ က႑အလုိက္ေဖာ္ျပျခင္း

တစ္ စ ံ ု တ စ္ ေ ယာက္ အ ား ႏိ ု င ္ ထ က္ စ ီ း နင္ း

တစ္ စ ံ ု တ စ္ ေ ယာက္ အ ား လိ င ္ ပ ိ ု င ္ း ဆိ ု င ္ ရ ာ

မိ မ ိ က ိ ု ယ ္ တ ိ ု င ္ လိ င ္ ပ ိ ု င ္ း ဆိ ု င ္ ရ ာ

မိ မ ိ က ိ ု ယ ္ တ ိ ု င ္ လိ င ္ ပ ိ ု င ္ း ဆိ ု င ္ ရ ာ

ျပဳက်င့ ္ ခ ံ ရ သည္ က ိ ု မ်က္ ျ မင္ ေ တြ ႕ ခဲ ့ ရ သည္ ။

ထိ ပ ါးေႏွ ာ င့ ္ ယ ွ က ္ ျ ခင္ း ခံ ေ နရသည္ က ိ ု

ထိ ပ ါးေႏွ ာ င့ ္ ယ ွ က ္ ခ ံ ခ ဲ ့ ရ သည္ ။

ထိ ပ ါးေႏွ ာ င့ ္ ယ ွ က ္ ခ ံ ခ ဲ ့ ရ သည္ ။

မ်က္ ျ မင္ ေ တြ ႕ ခဲ ့ ရ သည္ ။

က်ား

မ

သုေတသန ေျဖဆိုသူမ်ားအေၾကာင္း

ဤသုေတသန ေလ့လာခ်က္၏ ေခါင္းစဥ္ရလဒ္အရ
လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားသည္ ပါဝင္ေျဖဆိုေသာ

သုေတသနေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ငယ္ရြယ္ၾကၿပီး (၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး၏ သိသာထင္ရွားေသာ

အသက္ ၁၈ မွ ၃၄ ႏွစ္အတြင္း) လူလြတ္(၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ မွီခို

အဆင့္တစ္ေနရာတြင္ ရွိသည္။ ပံု (၁၅) တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား

ကေလးမရွိသူ( ၆၈ရာခိုင္ႏႈန္း) ျဖစ္ၾကသည္။ သုေတသနတြင္

ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား အလားတူတိုင္ၾကားခဲ့

ပါဝင္သူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား(၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္း)သည္ အမ်ိဳးသား (၄၂

ၾကေၾကာင္းျပသထားသည္။ အမ်ိဴးသားေျဖဆိုသူမ်ား ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္

ရာခိုင္ႏႈန္း) ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ္လည္း ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ခံရမႈႏႈန္း

ညီမွ်ေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္

၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမိုမ်ားျပားသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအၾကား ကြာျခားမႈအလြန္မရွိေပ။
ဝန္ထမ္းအမ်ားစုမွာ ပညာရည္ျမင့္မားၾကၿပီး (၈၅) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ

ဤက႑၏ အစီရင္ခံစာတြင္ သုေတသနရလဒ္မ်ားအား ပိုမိုအေသးစိတ္

တကၠသိုလ္ပညာအရည္းအခ်င္းရွိၾက၍ (၈၈) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ

ရွာေဖြေလ့လာမည္ျဖစ္ၿပီး ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ေဒသ ႏွင့္ က႑အလိုက္

အျမဲတမ္းဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေျဖဆိုသူအမ်ားစုမွာ ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၱေလးမွ (၅၅) ရာခို္င္ႏႈန္း ႏွင့္
ဗမာလူမ်ိဳး (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္
အဓိက က႑(၄)ခု - လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေငြေရးေႀကးေရး၊
လက္လီေရာင္းဝယ္ေရး ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးတြင္
အမ်ားဆံုးလုပ္ကို္င္ခဲ့ၾကသည္။ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ အုပ္စု (၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္း)
သည္ ႀကီးၾကပ္ရေသာ အဆင့္တြင္ လုပ္ကိုင္ရျခင္းမဟုတ္ဘဲ
၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၎တို႔၏ ကုမၸဏီတြင္ ၁ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အတြင္း
လုပ္သက္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
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က႑

ဂ်န္ဒါ/ က်ား/မျဖစ္တည္မႈ

သုေတသနျပဳလုပ္သူဦးေရ စုစုေပါင္းတြင္ ေငြေရးေႀကးေရးက႑မွ

စစ္တမ္း ေျဖဆိုသူမ်ား၏ က်ား၊ မ ျဖစ္တည္မႈမွာ

ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ အျခားေသာက႑ မ်ားထက္

အမ်ိဳးသမီး (၅၈) ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္း

သိသာထင္ရွားစြာ မ်ားျပားသည္။ ပံု (၁၆) တြင္ သုေတသန

အသီးသီး ျဖစ္သည္။39 စုစုေပါင္းစစ္တမ္းလူဦးေရတြင္

ေျဖဆိုသူစုစုေပါင္းအေရအတြက္မ်ား ( ဝန္ထမ္းစစ္တမ္း

အမ်ိဳးသမီးေျဖဆိုသူအေရအတြက္မွာ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ္လည္း

ေျဖဆိုသူမ်ား ၊ အုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈ (FGD)တြင္ ပါဝင္သူမ်ား

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ က်ား/မဆုိင္ရာ ျဖစ္တည္မႈ

ႏွင့္ အဓိက သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ အေမး အေျဖမ်ား(KII)

ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္မူ အေတာ္အသင့္ ညီမွ်ေသာ စစ္တမ္း လူဦးေရအား

အင္တာဗ်ဴးခံရသူမ်ား )ကို က႑ အလိုက္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကိုယ္စားျပဳေနသည္။ ထိုေၾကာင့္ ပါဝင္ေျဖဆိုေသာ စီးပြားေရး

သုေတသနျပဳလုပ္သူဦးေရ စုစုေပါင္း ၇၁၅ ဦးအနက္ ေျဖဆိုသူ

လုပ္ငန္းမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဝန္ထမ္းမ်ား၏

၂၉၇ ဦးသည္ ေငြေရးေႀကးေရးက႑မွ ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္း

အေတြ႔အႀကံဳ ႏွင့္ အေတြးအျမင္မ်ားအားထင္ဟပ္ေစသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုအား ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မွ

ဤအခန္းတစ္ခုလံုးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား အၾကား

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ ၎က႑သို႔ ဘက္လိုက္မႈမ်ားရွိႏိုင္သည္။

ကြဲျပားျခားနားမႈရလဒ္မ်ားအား ခြဲျခား သတ္မွတ္ ရွာေဖြရန္ စစ္တမ္း

အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ အေထြေထြေဒသဆိုင္ရာ

ရလဒ္မ်ားအား က်ား/မအလိုက္ ခြဲျခားကာ ေဖာ္ျပထားသည္။40 က်ား/မ

စစ္တမ္းဦးေရကို ၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္ ဤအရာမ်ား မျဖစ္ေပၚႏိုင္ေခ်။

ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ဤျခားနားမႈမ်ားသည္ သာမန္ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းခြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္ရာတြင္

အသက္အရြယ္ အပိုင္းအျခား အုပ္စု

က႑တစ္ခုခ်င္းစီရွိ ျဖစ္ႏိုင္ေသာေဘးဥပါဒ္မ်ား သို႔မဟုတ္

ဤစစ္တမ္းတြင္ ေျဖဆိုခဲ့သူ အမ်ားစုမွာ အသက္ (၂၅) ႏွစ္ မွ (၃၄)

အေလ့အက်င့္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္သတ္မွတ္ရန္ အသံုးဝင္ေသာေၾကာင့္

ႏွစ္ အရြယ္ အုပ္စုအတြင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ က႑အားလံုးရွိ

က႑ တစ္ခုစီအလိုက္ ရလဒ္မ်ားအား ခြဲျခားထားသည္။ သို႔ေသာ္

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအား အက်ံဴးဝင္သည္။ အဆိုပါ

က႑အားလံုးတြင္မူ ပါဝင္ေျဖဆိုေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္

အသက္အရြယ္ အုပ္စုထဲတြင္ (၅၆) ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပမာဏမွာ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ အားလံုးေသာ

ပါဝင္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ (၆) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အသက္

က႑မ်ားအား ျခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ မရႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္

၄၅ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားသည္ ပါဝင္ေျဖဆိုေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ဤစစ္တမ္း၏ ရလဒ္မ်ားသည္ အေတာ္အသင့္ ငယ္ရြယ္ေသာ

အုပ္စုမ်ားရွိ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ဥပါဒ္မ်ား ႏွင့္

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားကို

အခြင့္အေရးမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ ႏိုင္သည္။

ကိုယ္စားျပဳၿပီး ပါဝင္ခဲ့သူ အမ်ားအျပားသည္ တကၠသိုလ္မွ
ဘြဲ႕ရၿပီးခါစျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ အလုပ္သက္တမ္း အေစာပိုင္းအဆင့္တြင္

ပံု (၁၆) သုေတသန ေျဖဆိုသူစုစုေပါင္းအေရအတြက္မ်ား

ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

က႑အလုိက္ေဖာ္ျပျခင္း
လယ္ ယ ာစီ း ပြ ာ းေရး

အုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈ (FGD) မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့သူ
ဝန္ထမ္းစုစုေပါင္း၏ ပ်မ္းမွ်အသက္အရြယ္မွာ (၃၀)ႏွစ္

ေငြ ေ ရးေၾကးေရး

လက္ လ ီ ေ ရာင္ း ဝယ္ ေ ရး

ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့သူမ်ားသည္ စစ္တမ္းတြင္
ပါဝင္ခဲ့သူ အမ်ားစု၏ အသက္အရြယ္အုပ္စုထဲတြင္ ဝင္သည္။
အဓိက သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ အေမး အေျဖမ်ား (KII) တြင္
ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့ေသာ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္
အျခားေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ စုစုေပါင္း (၄၁) ဦး၏ ပ်မ္းမွ်အသက္မွာ
၃၈ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ဤမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်အသက္
ႀကီးရျခင္းမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ၎တို႔၏ လုပ္သက္
ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အျခားက႑မ်ား

ခရီ း သြ ာ းလာေရးလု ပ ္ င န္ း

72

ဘာသာေရး

စုစုေပါင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ လူဦးေရမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး

ဤစစ္တမ္းတြင္ ေျဖဆုိခဲ့သူ အမ်ားစု (၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္း)

ကိုးကားေလ့ရွိေသာ ေမြးရပ္ေျမမ်ားမွာ၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးမွအျပင္၊

မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဒုတိယအမ်ားဆံုး

ဧရာဝတီႏွင့္ ပဲခူးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ၎ေနရာ (၂) ခုသည္ စုစုေပါင္း

ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ဘာသာမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ (၇ ရာခိုင္ႏႈန္း)

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ (၁၇) ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူဦးေရ၏

ျဖစ္သည္။ (၁) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ဘာသာမဲ့မ်ား ျဖစ္သည္ဟု

ေမြးရပ္ေျမ ျဖစ္သည္။ (၁) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္ပတြင္

ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဤဘာသာကိုးကြယ္မႈမ်ားမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ

ေမြးဖြားခဲ့သည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္

ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္ေသာ ဗုဓၶဘာသာဝင္ ၈၉.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္

ေနသူမ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေခ်။

ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ၆.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ႏွင့္ နီးစပ္သည္။ ဤကဲ့သို႔

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၏ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ

သိသိသာသာ မ်ားျပားေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားမွ ဘာသာတစ္မ်ိဳးတည္း

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေခ်။
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ကိုးကြယ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘာသာေရးကိုးကြယ္မႈကို အေျခခံေသာ
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အႏိုင္က်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

စစ္တမ္းတြင္ ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ားအား ယခုအလုပ္ကို စတင္လုပ္ကိုင္ရန္

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔ကို ဦးတည္ေသာ မတူညီေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္

ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျခင္း ရွိမရွိကို ေမးျမန္းခဲ့သည္ (ဥပမာ ယခုလက္ရွိ

စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားကို ရလဒ္မ်ားမွ ဆန္းစစ္အေျဖထုတ္၍

ေနထိုင္သည့္ေနရာ)။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လက္ရွိအလုပ္

ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေခ်။ ဥပမာအားျဖင့္ ၁ရာခိုင္ႏႈန္းသာ

လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအနက္မွ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ “ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္”

ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ျဖစ္တည္မႈႏွင့္

ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ထိုေမးခြန္းအေပၚ မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြက္

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားအၾကား ဆက္စပ္ေသာ

ရရွိခဲ့ေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ၎ရလဒ္မ်ားႏွင့္

အေရးဆိုမႈမ်ားသည္ လံုေလာက္တိက်မႈ မရွိေခ်။

ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေမးခြန္းသည္ အဓိပၸါယ္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ
မ်ားစြာမရွိေခ်။ “သင္ ဤအလုပ္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္

ေမြးရပ္ေျမႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ျခင္းမ်ား

ယခုေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ပါသလား” ဟု ေမးျမန္းသည့္အခါ၌

ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ (၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္း)

အခ်ိဳ႕ေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ “ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ပါသည္”

သို႔မဟုတ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕(၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူမ်ား

ဟုေျဖဆိုရာတြင္ အလုပ္အသစ္၏ တည္ေနရာႏွင့္ ပိုမုိနီးကပ္ေစရန္

ျဖစ္ၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္

ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႕သည္ အလုပ္အသစ္

သြားေရာက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အမ်ားစုမွာ ထိုဗဟိုၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္

စတင္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည့္အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သို႔မဟုတ္

ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္းတြင္ မူလကတည္းက ေနထိုင္ၾကျခင္း
ျဖစ္သည့္အတြက္ ထိုေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းသည္ ထိုၿမိဳ႕အတြင္းသာ

ဇယား ၂ တြင္ ဤေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ က႑တစ္ခုခ်င္းစီမွ

ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုၿမိဳ႕မ်ားသို႔

စာတမ္းေျဖဆိုသူမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားအပါအဝင္ ထိပ္ဆံုးတြင္

ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကေသာ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား ရာခိုင္ႏႈန္းကို

ေနရာယူထားေသာ က႑အလုိက္ ေမြးရပ္ေျမမ်ား ကို (ရန္ကုန္ႏွင့္

တြက္ခ်က္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ဤကဲ့သို႔ တြက္ခ်က္ျခင္းမ်ားသည္

မႏၲေလးမ်ားအား ခ်န္လွပ္) ေဖာ္ျပထားသည္။

ေျပာင္းေရႊ႕ခါစသူမ်ားမွ ႀကံဳေတြ႕ခံစားရေသာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ႏိုင္
ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား၏
မတူညီေသာ အႏၲရာယ္အဆင့္ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္
အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္သည္။

ဇယား (၂) ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ေမြးရပ္ေျမမ်ား က႑အလုိက္ေဖာျ္ပျခင္း (ရန္ကုန္/မႏၱေလး မပါ)
#
1

2

ေငြေရးေႀကးေရး

လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး

လက္လီေရာင္းဝယ္ေရး

ခရီးသြား

အျခားက႑မ်ား

ပဲခူး

တနသာၤရီ

ဧရာဝတီ

ဧရာဝတီ

ကယား

8%

25%

9%

24%

33%

ပဲခူး

ပဲခူး

ရွမ္း

7%

7%

18%

ဧရာဝတီ
8%

စစ္ကုိင္း
ဧရာဝတီ
(tied) 11%
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ပံုစံ (၁၇) က႑အလုိုက္ အလုပ္အတြက္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားကို က်ား-မအလုိက္ ခြဲျခားထားျခင္း

ဟု တ ္ သ ည္ ဟ ု တံ ု ႔ ျ ပန္ သ ူ ရ ာခိ ု င ္ ႏ ႈ န ္ း

ဤအလုပ္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ သင္ ယခုေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ပါသလား။

ေငြ ေ ရးေႀကးေရး

လယ္ ယ ာစု ိ က ္ ပ ်ဳိ း ေရး

အျခားက႑မ်ား

က်ား

လက္ လ ီ ေ ရာင္ း ဝယ္ ေ ရး

ခရီ း သြ ာ းလာေရး

မ

ပံု (၁၇) တြင္ က႑တစ္ခုစီ၏ ယခုလက္ရွိအလုပ္အတြက္

အိမ္ေထာင္ရွိမရွိႏွင့္ သားသမီးရွိမရွိ

ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားကို

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ အမ်ားစုသည္ အိမ္ေထာင္မရွိဟု

က်ား-မအလုိက္ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားသည္။

ထုတ္ေဖာ္ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္ (၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္း)။ အမ်ိဳးသားမ်ား
အၾကားတြင္ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အိမ္ေထာင္ရွိသည္ဟု

လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမွ အပ၊ က႑တစ္ခုစီတြင္ အေရအတြက္

ေဖာ္ထုတ္ေျဖဆိုခဲ့ၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လ်င္

သိသာစြာပိုမ်ားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား

အလုပ္အတြက္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၾကသည္။ ၿခံဳငံုၾကည့္မည္ဆိုပါက

ျဖစ္ၾကသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း

ယခုလက္ရွိအလုပ္တြင္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္

သို႔မဟုတ္ အျခားက႑မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနပါက အိမ္ေထာင္ရွိျခင္းက

ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏

မရွိျခင္းထက္ ပိုမိုျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေငြေရးေႀကးေရးုလုပ္ငန္းတြင္

ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ (၆၄) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ (၅၇)

အိမ္ေထာင္မရွိသူဦးေရႏွင့္ အိမ္ေထာင္ရွိသူဦးေရ အခ်ိဳးအစားသည္

ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ ရွိၾကသည္။

၃ အခ်ိဳး ၁ နီးပါးရွိသည္။ အိမ္ေထာင္မွ ကြာရွင္းထားသူမ်ား၏
အခ်ိဳးအစားမွာ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္

မသန္စြမ္းမႈ

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ၿပီး ၎က႑ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္

စစ္တမ္းေကာက္ယူထားေသာ လူဦးေရမွ အမ်ိဳးသားႏွင့္

၃ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ ရွိၾကသည္။

အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မသန္စြမ္းမႈရွိသည္ဟု
ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။42 ဤရလဒ္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ

စစ္တမ္း ေျဖဆိုသူ၏ သံုးပံုတစ္ပံု နီးပါးသည္ ၎တို႔ကို

ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ နီးစပ္တူညီသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ

မွီခိုေနေသာ အသက္ (၁၆) ႏွစ္ေအာက္ သားသမီးမ်ား ရွိသည္ဟု

သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရစုစုေပါင္း၏

ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔၏ (၅၃) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

၄.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မိမိကိုယ္ကို မသန္စြမ္းမႈရွိသည္ဟု

ျဖစ္ၾကသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ စုစုေပါင္း လူဦးေရ၏ မွီခိုေနေသာ

ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဤနမူနာ လူစုအတြင္းရွိ

သားသမီးမ်ားရွိသည့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းမ်ား၏

မသန္စြမ္းေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ က႑ ၄ခု စလံုးတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၾကသည္။

ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လ်င္ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔

အျမင့္ဆံုး ရာခုိင္ႏႈန္းကို လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ျဖစ္ၾကသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အျခားက႑မ်ားတြင္

ေတြ႕ရွိရသည္ (၉ ရာခိုင္ႏႈန္း)။

အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားတြင္ ၎တို႔ကို မွီခိုေနေသာ
သားသမီးရွိႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားသည္။ ေငြေရးေႀကးေရးလုပ္ငန္းမွ
ေျဖဆိုသူမ်ားတြင္ မွီခိုေနေသာ သားသမီးရွိသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း
အနိမ့္ဆံုးျဖစ္သည္ (၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း)
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ပံု (၁၈) က႑တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အိမ္ေထာင္မရွိ သားသမီးမရွိဟု ထုတ္ေဖာ္ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း အခ်ိဳးအစားကို က်ား-မအလုိက္

က႑အလု ိ က ္ ေျဖဆု ိ သ ူ မ ်ားစု စ ု ေ ပါင္ း ၏ ရာခု ိ င ္ ႏ ွ ဳ န္ း

ခြဲျခားေဖာ္ျပျခင္း

ေငြ ေ ရးေၾကးေရး

အျခား က႑မ်ား

လက္ လ ီ ေ ရာင္ း ဝယ္ ေ ရ;

က်ား

ခရီ း သြ ာ းလု ပ ္ င န္ း

လယ္ ယ ာစီ း ပြ ာ းေရး

မ

ပံုစံ (၁၈)တြင္ က႑တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အိမ္ေထာင္မရွိ သားသမီးမရွိဟု

တကၠသိုလ္ပညာေရးကို ၿပီးေျမာက္ထားၾကေသာ ေျဖဆိုသူ

ထုတ္ေဖာ္ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း အခ်ိဳးအစားကို

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လ်င္

က်ား-မအလုိက္ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားသည္။

(၉၁) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ (၇၇) ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔

ေငြေရးေႀကးေရးက႑သည္ အျခားက႑မ်ားအားလံုးထက္

တကၠသိုလ္ ဒီပလိုမာႏွင့္ အထက္ကို ၿပီးေျမာက္ထားေသာ

အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္မရွိ သားသမီးမရွိေသာ

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ျခားနားခ်က္ ၁၄

ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ပို၍ျမင့္မားသည္။

ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး
၈.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၆.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လ်င္

ပညာေရး

ကြာဟေနသည္။ ေငြေရးေႀကးေရးလုပ္ငန္း က႑တြင္ တကၠသိုလ္

စစ္တမ္းတြင္ေျဖဆိုသူ အမ်ားစုသည္ တကၠသိုလ္အဆင့္

ၿပီးေျမာက္ထားေသာ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳးအစားမွာ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္သည္

ပညာေရး ၿပီးေျမာက္ထားၾကသည္ (၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း)။ သုေတသန

(၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္း)။ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း

ရလဒ္မ်ားသည္ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ တကၠသိုလ္အဆင့္ ပညာေရး

အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး (၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) ထိုက႑တြင္ အေျခခံပညာ

ၿပီးေျမာက္ထားသည္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား

အလယ္တန္း အဆင့္အထိသာ ၿပီးေျမာက္ထားေသာ

ျပသထားျခင္းမရွိေခ်။ အခ်ိဳ႕ေသာ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားသည္

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း အျမင့္မားဆံုး (၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း) ကိုလည္း

၎တို႔၏ ဘြဲ႕လြန္အဆင့္ ရရွိထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို

ေတြ႕ရွိရသည္။ ဤသည္မွာ အျခားက႑မ်ားထက္ ၄ဆနီးပါး ပိုမို

ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ ထပ္မံ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ထည့္သြင္းထားျခင္းကို

ျမင့္မားသည္။ ေငြေရးေႀကးေရးလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္

လိုလားေၾကာင္း သုေတသနအဖြဲ႕အား အႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။

လက္လီေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေျဖဆိုသူမ်ားတြင္

ဤအခ်က္သည္ အခ်ိဳ႕တြင္ ဘြဲ႕လြန္အဆင့္မ်ား ရရွိထားသည္ဟု

မည္သည့္ ေက်ာင္းပညာေရးကိုမွ် တတ္ေရာက္ခဲ့ဖူးျခင္းမရွိဟု

ဆိုလိုသည္။ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရလ်င္ ဝန္ထမ္းထုႀကီးသည္ ျမင့္မားေသာ

ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေက်ာင္းပညာေရး

ပညာအရည္အခ်င္းမ်ား ရွိၾကသည္ဟု ရည္ညႊန္းေနသည္။

တတ္ေရာက္သင္ၾကားဖူးျခင္း မရွိသူမ်ားသည္ ယင္းက႑တစ္ခုစီတြင္

ႏိုင္ငံတဝွမ္းအေနျဖင့္ ၾကည့္မည္ဆိုလ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏

တစ္ေယာက္စီသာ ရွိၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၇.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ဘြဲ႕ရဒီပလိုမာအဆင့္ အထက္ရွိ ပညာေရးကို
ၿပီးေျမာက္ထားၾကသည္။43
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ပံု (၁၉) အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတို႔၏ ရာထူးအေနအထားအေပၚ မူတည္၍ လုပ္သက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္း

အလိ ု က ္ ေဖာ္ ျ ပေသာ ရာခု ိ င ္ န ႈ န ္ း

စစ္ တ မ္ း ေျဖဆု ိ သ ူ မ ်ား၏ က်ား၊မေရးရာ (ဂ်န္ ဒ ါ)

လက္ရွိအလုပ္တြင္ လုပ္ခဲ့သည့္ ခန္႔မွန္းႏွစ္အေေရအတြက္

၁ ႏွ စ ္ ေ အာက္

၁ႏွ စ ္ မ ွ ၅ ႏွ စ ္ အတြ င ္ း

၅ႏွ စ ္ မ ွ ၁၀ ႏွ စ ္ အ တြ င ္ း

က်ား

၁၀ႏွ စ ္ အ ထက္

မ

ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈ အမ်ိဳးအစား၊ လုပ္သက္ႏွင့္ ရာထူး

ငယ္ရြယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေနသည္။ ေငြေရးေႀကးေရးလုပ္ငန္း၊

က်ား-မေရးရာ ႏွင့္ က႑မ်ားကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားပါက စုစုေပါင္း

လက္လီေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းမ်ား

ဤကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။

ျဖစ္ၾကသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္းပံုစံေၾကာင့္

လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္မူ အလြန္ျမင့္မားေသာ

ဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္တြင္း အႏိုင္က်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အခ်ိဳးအစားရွိေနသည္ (၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္း)။ ဤလယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္အေပၚ

က႑တြင္ ၁ႏွစ္ေအာက္သာ အလုပ္လုပ္ဖူးေသာသူမ်ား၏

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ဆန္းစစ္ရန္ ခက္ခဲေစသည္။ ဥပမာ-

ရာခိုင္ႏႈန္းမွာလည္း အျမင့္မားဆံုးျဖစ္သည္ (၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္း)။

အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္း မဟုတ္သည့္ ပံုေသသတ္မွတ္ထားေသာ
ယာယီစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ပါဝင္ေျဖဆိုေသာသူ ဦးေရပမာဏသည္

(၃၈) ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လက္ရွိအလုပ္တြင္

နည္းပါးလြန္းသည္။ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း က႑တြင္

၅ ႏွစ္ထက္ ပို၍ အလုပ္လုပ္ထားၾကသည္။ ႏႈိင္းယွဥ္ႀကည့္ပါက

အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းမဟုတ္ေသာသူ အခ်ိဳးအစားသည္ အနည္းငယ္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ (၂၆) ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္။ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ

ပို၍ ျမင့္မားသည္။ အျခားေသာက႑မ်ား အားလံုး၏ (၁)ရာခိုင္ႏႈန္းမွ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သားသမီး ေမြးဖြားၿပီးသည့္သကာလတြင္

(၅) ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကား ရလဒ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လ်င္ ဤက႑တြင္(၁၇)

အလုပ္လုပ္ျခင္းမွ ရပ္နားသင့္သည္ဟူေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ

ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

လူမႈေရးရာတြင္ အၿမဲျဖစ္ေပၚေနေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ပံုစံ (၁၉) တြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတို႔၏

စစ္တမ္းတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ (၆၈) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၎တို႔၏

ရာထူးအေနအထားအေပၚ မူတည္၍ လုပ္သက္မ်ားကို

လက္ရွိအလုပ္ခြင္တြင္ ၅ႏွစ္ ထက္ေလ်ာ့၍ အလုပ္ဝင္ထားၾကသည္။

ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤသည္မွာ စစ္တမ္းေကာက္ယူ ထားေသာ လူဦးေရမွာ အေတာ္သင့္
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စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား
၅ဦးတြင္ ၂ဦးသည္ ၎တို႔၏
အလုပ္တြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္

လက္ရွိ လုပ္ငန္းခြင္တြင္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား

ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳက်င့္ျခင္းကို

ျဖစ္ပြားေနပါသလား?

ခံစားခဲ့ဖူးၾကသည္။ ၅ဦးတြင္

စစ္တမ္း၏ ရလဒ္မ်ားအရ ပါဝင္ေျဖဆိုထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

၁ဦးသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အားလံုးတြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို

အဆိုပါ အျပဳအမူမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအားလံုးတြင္
ျမင္ေတြ႕ခံစားေနၾကရသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား ၅ဦးတြင္

မ်က္ျမင္ၾကံဳေတြ႕ဖူးၾကသည္။.

၂ဦးသည္ ၎တို႔၏ လက္ရွိ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း
ျပဳက်င့္ျခင္းကို ခံစားခဲ့ဖူးၾကသည္။ ၅ဦးတြင္ ၁ဦးသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို မ်က္ျမင္ၾကံဳေတြ႕ဖူးၾကသည္။
ပံု (၂) ႏွင့္ ပံုံ (၅) တို႔တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၎တို႔၏
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳက်င့္ျခင္း သို႔မဟုတ္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ျမင္ေတြ႕ဖူးျခင္း သို႔မဟုတ္

ႏွင့္ “လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း” တို႔၏ ပို၍

ေတြ႕ႀကံဳခံစားဖူးျခင္း ရွိမရွိ ေမးျမန္းျခင္းအေပၚ ေျဖဆိုထားမႈမ်ားကို

ေယဘုယ်ဆန္ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို နားမလည္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း

ေဖာ္ျပထားသည္။

တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားေသာ အျပဳအမူမ်ားကိုမူ
နားလည္ခဲ့ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ သုေတသနအဖြဲ႕မွ

ပံုစံ (၈) တြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳက်င့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ဤသုေတသန၏ အစတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မတက္မေနရ

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ခံစားခဲ့ရဖူးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳသည့္

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရလဒ္အရ

ဝန္ထမ္းရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳက်င့္ျခင္း သို႔မဟုတ္

ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း ႏွင့္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကိုရည္ညႊန္းေသာ

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔၏ ေယဘုယ်ဆန္ေသာ

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

အသံုးအႏႈန္းမ်ားအေပၚ နားလည္မႈႏႈန္းျမင့္မားေစသည္ဟု

အျပဳအမူအနည္းဆံုးတစ္မ်ိဳးကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားဖူးေသာ ဝန္ထမ္း

အစီရင္ခံခဲ့သည္။ ထိုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားအား

ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤဇယား၏

ပို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္

x-ဝင္ရိုး တစ္ေလွ်ာက္ရွိ အစံုလုိက္ရွိေသာ အစက္မ်ားသည္

သက္ဆိုင္သည့္ တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားေသာ အျပဳအမူမ်ားကို

ပါဝင္ေျဖဆိုထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (၂၆) ခု၏

မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။44 တူညီေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္

ေျဖဆိုထားေသာရလဒ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ နံပါတ္ (၁) မွ (၂၆)

အျပဳအမူမ်ားကို သုေတသနဆိုင္ရာ နည္းပညာႏွင့္

ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစီအား သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။

အမည္မ်ားအား ဖံုးကြယ္ထားေပးသည္။
ပို၍ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔
ထိုဇယား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား

ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္

လံုးတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တို႔အေပၚ ႏိုင္ထက္စီးနင္း

စိတ္အားထက္သန္ၾကေသာ္လည္း ထိုအျပဳအမူမ်ားကို

ျပဳက်င့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ျပဳလုပ္ခံရဖူးသည္ထက္ တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားေသာ

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဟု သတ္မွတ္ရန္ မလိုလားေပ။ ၎တို႔သည္

အျပဳအမူမ်ားကိုသာ ႀကံဳေတြ႕ဖူးၾကသည္ဟု ပိုမိုထုတ္ေဖာ္

ထိုကဲ့သို႔ အျပဳအမူမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳခဲ့သည္ဟု လက္ခံႏိုင္ၾကၿပီး

ေျပာၾကားလိုၾကသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ေျဖဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ “ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း”

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၏ “က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား” ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ကို
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လက္ခံလုိျခင္းမရွိၾကေခ်။ အလားတူ အေျခအေနသည္

ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းကို

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ

တုန္႔ျပန္မႈမ်ားအား - ဝန္ထမ္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွျဖစ္ေစ စီးပြားေရး

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအေပၚ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ

လုပ္ငန္း၏ တရားဝင္ စနစ္အတြင္းမွ ျဖစ္ေစ - စြဲဆိုခ်က္ကို ျပဳလုပ္သူ၏

အျခားသုေတသနတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ

အားသာခ်က္ ႏွင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အျခားသူမ်ားအား

ေတြ႕ႀကံဳခံစားခဲ့ရသည္ဟု ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၃

ထိပါးေစေသာ သူမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္

ရာခိုင္ႏႈန္းသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္ဟု

လုိအပ္သည္။ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုေသာ

ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးထံမွ

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ “မိသားစု”၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို အေႏွာင့္အယွက္ျပဳျခင္း

ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုခံရျခင္း ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အား ကဲ့ရဲ႕ေလွာင္ေျပာင္ျခင္း

မဟုတ္ေခ်။ ၎ႏွင့္ဆန္႔က်င္လ်က္ပင္ ထိုသူတို႔သည္

တို႔ပါဝင္သည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ပံုမွန္ျဖစ္သည္ဟု

ဤမိသားစုအတြင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္

မွတ္ယူထားျခင္းသည္ ထိုကဲ့သို႔ မတူညီျခင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည္။

ထိုၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနၾကေသာ အျပဳအမူမ်ားအား

ပါဝင္ေျဖဆိုသူတစ္ဦးသည္ ၎၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မွ ၎၏ ခႏၶာကိုယ္

သတိမူမိရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းျဖစ္သည္။
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သို႔မဟုတ္ အဝတ္အစားအေပၚ ေဝဖန္ခဲ့သည္ကို သိေသာ္လည္း
ထိုအျပဳအမူအား ပံုမွန္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူထားျခင္းေၾကာင့္ ဤသည္ကို

ထိုကဲ့သို႔ေသာ စိတ္သေဘာထားကို အထူးသျဖင့္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္သည္ဟု အဓိပၸါယ္မေကာက္ေခ်။

လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ မန္ေနဂ်ာမ်ားမွ ခံယူက်င့္သံုးရန္

အျခားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သူသည္ ၎၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မွ

အားေပးသင့္သည္။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အပိုင္းတြင္

ေနာက္ေၿပာင္ စေနာက္ျခင္းပံုစံေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ဝမ္းနည္းရသည္ကို

“ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း” ႏွင့္ “လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အသိအမွတ္ျပဳရန္ စိတ္အားထက္သန္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသူတို႔သည္

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း” ကဲ့သို႔ေသာ ေဝါဟာရမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္

ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ၎တို႔ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း သို႔မဟုတ္

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း၌ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ ျဖစ္ပြားေနေသာ

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို

ေလးစားမႈမရွိသည့္ အျပဳအမူမ်ားကို တိက်ေသာ ဥပမာမ်ားျဖင့္

လိုျခင္းမရွိၾကေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားခံ

အသံုးျပဳျခင္းထက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္သည္ဟု

ခဲ့ရပါက ထိုတစ္ဦးတစ္ေယာက္တို႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း

အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည္။ မူဝါဒမ်ားတြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း

(ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုးအတြင္း)တြင္

ျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔၏ အဓိပၸါယ္

ေပ်ာ့ညံ့၍ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ေပးတတ္သူဟု သမုတ္တတ္ၾကၿပီး

ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းျပတ္သားေစျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း

၎တို႔ကို အရွက္ရေစ၍ တန္ျပန္တံု႔ျပန္မႈခံရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္သို႔

ျဖစ္ပြားေနေသာ အျပဳအမူမ်ားကို သိရွိျခင္းႏွင့္ ထိုအျပဳအမူမ်ားသည္

က်ေရာက္ေစႏိုင္သည္။

လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ မရွိျခင္းကို သိရွိျခင္း အၾကားရွိ ကြာဟမႈကို
ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္ဟု အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည္။ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ

ဤအရာသည္ သုေတသန၏ အေရးပါေသာ

ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲျပပါက ထိုအျပဳအမူမ်ားအား ပို၍

ေတြ႕ရွိခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္၊ အထူးသျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ

တိက်စြာႏွင့္ ခိုင္မာစြာ အမည္သတ္မွတ္ႏိုင္ေလ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အျခားေသာ

ပိုမိုအက်ိဳးသက္ေရာက္ေလ ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား) မွ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ
ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို
တုန္႔ျပန္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းျခင္းမ်ားအား
အေထာက္အထားမ်ား ေပးႏိုင္သည္။ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ေသာ
တစ္စံုတစ္ဦးသည္ ေပ်ာ့ညံ့သည္ဟူေသာ ယံုၾကည္မႈကို
စိန္ေခၚရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟု အႀကံျပဳေနသည္။ ထိုသူတို႔အား
က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ မျမင္ဘဲ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားႏွင့္
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က်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔သည္

လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ၏

လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ကို သေဘာမတူညီၾကေခ်။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ

စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားသည္ ထိုလုပ္ငန္းခြင္၏

အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားကို

ယဥ္ေက်းမႈကို ေဖာ္ျပေနသည္။ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈအေပၚ

အားျဖည့္ျခင္းႏွင့္ ေထာက္ခံျခင္းမ်ား လုိအပ္သည္။

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားသည္
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအား တန္းတူဆက္ဆံေသာ

ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ထုတ္ေဖာ္သတ္မွတ္ထားသည့္

လုပ္ငန္းခြင္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုကို ေဖာ္ျပေနသည္။

တစ္စံုတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း

ေလးစားမႈရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ

သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းခံရႏိုင္ေသာ

စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားသည္ ႏိုင္ထက္စီး နင္းျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ပံု၁၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္
အလုပ္သမားမ်ားအား ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားအား

ဤရလဒ္မ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား လက္ကိုင္ထားရွိသည့္

သည္းခံမႈမရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုကို ေဖာ္ျပေနသည္။

အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားအား

၎ႏွင့္ဆန္႔က်င္လ်က္ပင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား(မန္ေနဂ်ာမ်ား

ပိုမိုထိုးထြင္းသေဘာေပါက္္ေစသည္။ ၿခံဳငံုေျပာဆိုရလွ်င္ လူတစ္ဦး၏

အပါအဝင္)တြင္ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ေလးစားမႈရွိေသာ

ပင္ကိုယ္လကၡဏာ အနည္းဆံုး တစ္မ်ိဳးသည္ ၎တို႔အား

အျပဳအမူမ်ားအေပၚ အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္းခံသင့္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းတစ္ခုဟု

စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္

(၁၈) ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ထင္ယူၾကသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္

ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈမ်ား၏ အႏၲရာယ္ပိုမို ျမင့္မားေစသည္။

ဤ (၁၈) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္
၎တို႔၏ ဓားစာခံအေပၚ ျပစ္တင္ရႈံ႕ခ်ျခင္းအား ေထာက္ခံျခင္းကို

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းမွာ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ ရွိမရွိကို

ေဖာ္ျပေနသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေထာက္ခံျခင္းမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ေမးျမန္းခဲ့သည္အခါတြင္ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား၏ (၂၃) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအတြက္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။46

လုပ္ငန္းခြင္၌ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု
ယူဆေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့သည္။ အလားတူစြာ (၁၃) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားမွာ လုပ္ငန္းခြင္၌

မည္သည္အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ယူဆေၾကာင္း

သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို

ေျဖဆိုခဲ့သည္။ ထိုလုပ္ရပ္မ်ားအား လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု

ေတြ႕ႀကံဳရႏိုင္သနည္းဟု ေမးျမန္းခဲ့သည့္အခါတြင္

ယူဆသူမ်ားမွာ (၇) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ ရွိေနေသာ

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားမွ အမ်ားဆံုး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကေသာ အေျဖႏွစ္ခုမွာ

အႏုတ္သေဘာေဆာင္သည့္ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားအား

လူတစ္ဦး၏ အဝတ္အစား (၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ လူတစ္ဦး၏ ခႏၶာကိုယ္

ရည္ညႊန္းလ်က္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ

အခ်ိဳးအစား (၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ

စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားအား ျမင့္တင္ေစျခင္းသည္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်၍

အျခားသူမ်ား၏ အျမင္တြင္ မသင့္ေတာ္ေသာ အဝတ္အစားမ်ား

အလုပ္ေကာင္းမြန္စြာၿပီးေျမာက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္

ဝတ္ဆင္ထားၿပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား

ေလးစားမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္

ေတြ႕ႀကံဳလာရပါက - အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား - ထိုသူတို႔သာလွ်င္

အေရးႀကီးလွသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ စုစုေပါင္း၏ (၈၈)

အျပစ္တင္ခံသင့္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကေၾကာင္း သုေတသန ရလဒ္မ်ား၏

ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းမွာ ၎တို႔၏

အျခားတစ္ေနရာမွ ေတြ႕ရွိရသည္။ သံုးပံုတစ္ပံုထက္ပိုေသာ အုပ္စုလုိက္

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း

ေဆြးေႏြးမႈ (FGD) တြင္ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း

ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ အနည္းငယ္ေလ်ာ့ေသာ (၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္း)

အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ “မသင့္ေတာ္ေသာ အဝတ္အစားမ်ား”

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမွာ

ဝတ္စားဆင္ယင္ၿပီး ၎တို႔၏ အမ်ိဳးသား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားထံမွ

၎တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထိုကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ဤျပႆနာမ်ားအေပၚ

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မႈကို ခံစားရပါက

သတိျပဳမိမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေနသည္။ ထို႔အျပင္ (၈၇) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္

မည္သည့္ ေစာဒကတက္ျခင္းကိုမွ် ျပဳလုပ္ရန္မရွိေၾကာင္းကို

(၇၇) ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးတို႔သည္လည္း ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳ

သေဘာတူညီခဲ့သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ၎တို႔၏
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ပံု (၂၀) အနုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားရွိေသာ

ပံု (၂၁) ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားကုိ က်ားမျဖင့္

ေျဖဆုိသူမ်ားအား က်ားမျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္း

ေဖာ္ျပျခင္း

အနုတသ
္ ေဘာေဆာင္ေသာ
စိတ္ေနသေဘာထား

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ

က်ား

စိတ္ေနသေဘာထား

မ

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ေလွာင္ေျပာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ

FGD ပါဝင္ သ ူ မ ်ား၏ ရာခု ိ င ္ န ႈ န ္ း အား က်ား/မျဖင့ ္ ေဖာ္ ျ ပျခင္ း

အျပဳအမူဟု ယံုၾကည္ၾကေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

က်ား

အုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈ (FGD) မ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံုအထက္တြင္

မ

ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ားမွ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ားသည္ ၎တို႔၏
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု ထြက္ဆိုခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ထိုကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ား၌ ျပဳလုပ္သင့္ေသာ

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါတြင္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္၊

တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကို အႀကံျပဳရာတြင္ လ်စ္လ်ဴရႈရန္ႏွင့္ “ျပႆနာ

သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳက်င့္ျခင္း သို႔မဟုတ္

ႀကီးႀကီးမားမား မဟုတ္” ဟု လက္ခံလိုက္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ခံရသူမ်ားသည္

ပါဝင္သည္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးမွ အျခားဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ခံရျခင္းမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသည္ဟု

ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစားႏွင့္ အေလးခ်ိန္အား ေလွာင္ေျပာင္ျခင္းျပဳလုပ္

ထင္မွတ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ

ေနသည္ကို ၾကားေတြ႕သည့္ အခါမ်ားတြင္ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား၏

စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားကို လက္ခံထားၾကသည္ဟု

၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လ်စ္လ်ဴရႈမည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမွာ မွန္ကန္သည္။ ထိုဝန္ထမ္းမ်ားသည္

ရယ္ေမာမည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။

၎တို႔၏လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း ႏွင့္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားအား ရည္ညြန္းျခင္းကို

ဤအစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပို၍အေသးစိတ္

အဓိကခုခံေနေသာျပယုဂ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ပံု (၂၀) တြင္ စစ္တမ္း

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ သတ္မွတ္ထားေသာအျပဳအမူမ်ားအား

ေျဖဆိုသူ လူဦးေရမွ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

သာမန္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစဥ္အလာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းဟု

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားအေပၚ အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ မွတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ရပ္မ်ား

စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား လက္ခံထားၾကသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းကို က်ား-မ

ျပဳလုပ္ရည္ညြန္းခံရသူမ်ားအဖို႔ ဆိုးက်ိဳးမရွိဟု မဆိုလိုေခ်။

အလုိက္ ခြဲျခားျပသထားသည္။

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားအား သာမန္ဟု မွတ္ယူေသာအခါတြင္

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားကုိ အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါတြင္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္၊

သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစသည့္ အျပဳအမူမ်ားသို႔ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေခ်

သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳက်င့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ပိုမ်ားသည္။ ဤအစဥ္အလာအရ လက္ခံထားသည့္ အျပဳအမူမ်ားသည္

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ခံရသူမ်ားသည္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ခံရျခင္းမ်ားအတြက္

စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစေသာေၾကာင့္

တာဝန္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ညႊန္းေသာ အေျဖအနည္းဆံုး ၁ခုကို အမ်ိဳးသမီး

ပေပ်ာက္ေစရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ စိတ္ဝင္စားစြာ

(၃၈) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား (၄၂) ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔မွ ေျဖဆိုခဲ့သည္ဟု

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထားရွိၾကသည္။

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္သည္။ ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိ
ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး၏ (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔တြင္
ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
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ပံု (၂၂) အသက္အရြယ္အုပ္စုမ်ားအရ အနုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ စိတ္ေနသေဘာထားရွိေသာ ေျဖဆုိသူမ်ား

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို သာမန္ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္း

စုေပါင္းၿခံဳငံုလွ်င္ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ အျခားအမ်ိဳးသား

အလြန္ျမင့္မားေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုရႈေထာင့္အေပၚ

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တစ္ဦးအား ၎၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးမ်ားႏွင့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား အၾကား ကြာဟခ်က္ အနည္းငယ္သာ

သက္ဆိုင္ေသာ စေနာက္ေလွာင္ေျပာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္

ရွိသည္။

အဆင္ေျပသည္ဟု FDGတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား၏ (၈၂) ရာခိုင္ႏႈန္းမွ
ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ အကယ္၍ ၎တို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တစ္ဦးမွ

FDG မ်ား ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အခ်ိဳ႕ေသာ

စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ တစ္စံုတစ္ရာအား ေျပာဆိုလာပါက

လုပ္ငန္းခြင္ပံုေဖာ္မႈမ်ားအေပၚ သေဘာတူျခင္း မတူျခင္းမ်ားႏွင့္

အရႈပ္အေထြးမ်ားမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ ထိုကဲ့သို႔ အေျခအေနအား

စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ အေျဖမ်ားအားလံုးကို သေဘာတူျခင္း

လစ္လ်ဴရႈရန္ အတြက္ (၄၇) ရာခိုင္ႏႈန္း မွလုိလားၾကသည္။

မတူျခင္းအေပၚမူတည္၍ သေဘာမတူလွ်င္ +၁မွတ္
သို႔မဟုတ္ သေဘာတူလွ်င္ -၁မွတ္ဟူ၍ အမွတ္ေပးျခင္းျဖင့္

ပံု (၂၂) တြင္ အသက္အရြယ္ အပိုင္းအျခား အုပ္စုမ်ားအၾကားရွိ

အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ

မတူညီမႈ အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားအား ေဖာ္ညႊန္းႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ
ပံုေဖာ္မႈမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း

(၄၅) ႏွစ္ အထက္ အသက္အပိုင္းအျခား အုပ္စု၏

ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားအတြက္

ေျဖဆိုသူအရြယ္အစားမွာ အျခားေျဖဆုိသူအုပ္စု အရြယ္အစားမ်ားႏွင့္

အထူးျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားပံုေဖာ္မႈမ်ားမွာ

ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ေသးငယ္သည္။ မွတ္သားစရာအေနျဖင့္

အမ်ိဳးသားမ်ား သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ

၂၅ႏွစ္မွ ၃၅ႏွစ္ၾကားအုပ္စုသည္ အႀကီးမားဆံုး

ပို၍ ေယဘုယ်ဆန္သည့္ ပံုေဖာ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ပံု (၂၁) တြင္

လူဦးေရအုပ္စု (ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုး၏ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္း)သည္

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ

အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားကို ၄၃

စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား လက္ခံထားေၾကာင္း ညႊန္းဆိုထားေသာ

ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုးျပသေနၾကသည္။

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားအား
ထုထ္ေဖာ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ရလဒ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းငယ္မ်ား အပါအဝင္ အဓိက သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္
အေမး အေျဖမ်ား(KII) မ်ားတြင္ အင္တာဗ်ဴး ေျဖဆိုသူ

ရလဒ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားဝန္ထမ္းမ်ားအၾကားတြင္

လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ မန္ေနဂ်ာ ႏွင့္ အျခားေသာသူမ်ားမွ

အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား အနည္းငယ္ပိုမို

၎တို႔အေနျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း

အားေကာင္း၍ အခ်ိဳးက်စြာပင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအၾကားတြင္

ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား က်ဴးလြန္ရျခင္းဟု

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား

ထင္ျမင္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအား ေျပာျပၾကသည္။ ၎တို႔၏

ပိုမိုအားေကာင္းေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ညႊန္ျပေနသည္။

တံု႔ျပန္ေျဖဆိုခ်က္မ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ပညာအရည္အခ်င္း ႏွင့္
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အသက္အရြယ္အား အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအျဖစ္ ညႊန္းဆိုၾကသည္။

အေတြ႕အႀကံဳမ်ား

မန္ေနဂ်ာ တစ္ဦးမွ “၎တို႔အားလံုးသည္ ပညာေကာင္းမြန္စြာ

စစ္တမ္းတြင္ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ (၉၂) ရာခိုင္ႏႈန္းအေနျဖင့္ ၎တို႔၏

တတ္ေျမာက္ၾကေသာေၾကာင့္” ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း

လက္ရွိ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းသည္

ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏

ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး (၈၂)

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုသည္။

ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းသည္ ၎တို႔၏
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ မန္ေနဂ်ာ၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ေနစဥ္

ေျဖဆိုသူမ်ား၏ က်ား-မ ျဖစ္တည္မႈမ်ားသည္ ထိုေနရာမ်ားအား

ကာလအတြင္း သုေတသနအဖြဲ႕မွ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာကို

သက္ေရာက္မႈ မရွိေခ်။ က႑မ်ား အားလံုးတြင္

ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီး ေအာက္ေျခတမ္း ဝန္ထမ္းတစ္ဦးထံမွ

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းသည္ ပံုမွန္ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားအား ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္

ၾကားသိခဲ့ရသည္။ အျခားေသာ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္

ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ

မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးမွ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

(၇၅) ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္တြင္ရွိသည္။ ဤကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ားအား

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနရသည္

သိရွိလက္ခံျခင္း ႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားျခင္းသည္ ေတြ႕ႀကံဳခံစားရမႈႏႈန္းမ်ား

အေၾကာင္းအရင္းမွာ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းသေဘာအရ

ျမင့္မားျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ စစ္တမ္းတြင္ ေျဖဆုိသူမ်ား၏

ဆက္ဆံေရးမ်ားကို စီမံကြပ္ကဲရန္ အေတြ႕အႀကံဳ သို႔မဟုတ္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္

အရည္အခ်င္းမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ဟု အႀကံျပဳသည္။ သုေတသန

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ သို႔မဟုတ္

ရလဒ္မ်ားမွာမူ ထိုအျမင္မ်ားအား ေထာက္ခံျခင္း မရွိေခ်။ စစ္တမ္းတြင္

ေတြ႕ႀကံဳခံစားဖူးသည္ ဟု ေျဖဆိုခဲ့ေသာ စုစုေပါင္း ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ (၆၁)

ေျဖဆိုသူမ်ားတြင္ တကၠသိုလ္အဆင့္ ပညာေရး ရရွိၿပီးသူမ်ား၏

ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။47

၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားအေပၚ အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ

မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား အေနျဖင့့္

စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား လက္ခံထားၾကသည္။ အမ်ားဆံုးေသာ

စစ္တမ္းအား ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး၏ (၅၆)

အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခား ၂၅ ႏွစ္မွ ၃၄ ႏွစ္အတြင္းသူမ်ား၏

ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၎တို႔၏ လက္ရွိလုပ္ငန္းခြင္တြင္ တစ္စံုတစ္ဦး ႏိုင္

၅၇ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ

ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းခံေနရသည္ကို ျမင္ေတြ႕ဖူးေၾကာင္း

စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားကုို လက္မခံၾကေခ်။ ဤသုေတသနတြင္

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တစ္စံုတစ္ဦး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့သူ အမ်ားအျပားမွ ပညာေရး အဆင့္အတန္း သို႔မဟုတ္

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းခံေနရသည္ကို ျမင္ေတြ႕ဖူးေၾကာင္း

အသက္အရြယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ (၂၁) ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းတြင္

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ား အၾကားတြင္

ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ားအား ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျမင္ေတြ႕ဖူးေသာ

ဆက္စပ္မႈရွိသည္ဟုယံုၾကည္ထားေသာ္လည္း အမွန္စင္စစ္တြင္

ထိုကဲ့သို႔ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ဆက္စပ္မႈမရွိေခ်။ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးမွ

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကို

ကြဲျပားေသာရွင္းလင္းခ်က္အရ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ

ထုတ္ေဖာ္ျပရန္လည္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ

“ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေနရာတိုင္းတြင္ လႊမ္းမိုးထားသည့္ တသတ္မွတ္တည္း

အျပဳအမူစာရင္းမွ အနည္းဆံုးတစ္ခုအား ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ

မွတ္ယူထားေသာ ပံုစံမ်ား၊ [လူမႈေရးရာ] စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား

ေျဖဆိုသူမ်ားမွ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႀကီးစိုးမႈမ်ား” ႏွင့္ အမွန္ပင္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္ဟု ျဖစ္သည္။
ပံု (၂၃) တြင္ အမ်ားဆံုး ျမင္ေတြ႕ဖူးေသာ
ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဆိုင္ရာ အျပဳအမူ (၅) မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပထားသည္။
၎တြင္ ထိုအျပဳအမူတစ္ခုစီကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ဖူးသည္ဟ။ု ဆိုခဲ့ေသာ
ေျဖဆိုသူအေရအတြက္အား က်ား-မ အလုိက္
ခြဲျခားေဖာ္ျပထားေသးသည္။
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ပံု (၂၃) က႑အားလံုးတြင္ အမ်ားဆံုးျမင္ေတြ႕ရသည့္ အျပဳအမူမ်ား

ႏွ င ့ ္ အေရအတြ က ္ အ ား က်ား၊မ(ဂ်န္ ဒ ါ)အလု ိ က ္ ေဖာ္ ျ ပမႈ

အျပဳအမူ တ စ္ ခ ု စ ီ က ု ိ ျမင္ ေ တြ ႔ ခ ဲ ့ ဖ ူ း သည္ ဟ ု ေျဖဆု ိ သ ူ ရာခု ိ င ္ န ႈ န ္ း

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မည္သည့္အျပဳအမူမ်ားကို မ်က္ျမင္ေတြ႔ႀကံဳဖူးသနည္း။

တစ္ စ ံ ု တ စ္ ဦ းမွ အျခားဝန္ ထ မ္ း အား

လု ပ ္ ေ ဖာ္ က ိ ု င ္ ဖ က္ တ စ္ ဦ းအား

အထက္ လ ူ ႀ ကီ း မွ

တစ္ စ ံ ု တ စ္ ဦ းမွ အျခားလု ပ ္ ေ ဖာ္

လူ အ မ်ားမွ

ေစာ္ က ားရာေရာက္ ေ သာ

တစ္ စ ံ ု တ စ္ ဦ းမွ သိ သ ိ သ ာသာ

ဝန္ ထ မ္ း အား ေအာ္ ျ ခင္ း

ကိ ု င ္ ဖ က္ တ စ္ ဦ း၏ ကိ ု ယ ္ ခ ႏၶ ာ

အျခားဝန္ ထ မ္ း အေၾကာင္ း

လိ င ္ ပ ိ ု င ္ း ဆိ ု င ္ ရ ာဟာသမ်ားကိ ု

စိ တ ္ က သိ က ေအာက္ ျ ဖစ္ သ ည္ အ ထိ

သိ ု ႔ မ ဟု တ ္

သိ ု ႔ မ ဟု တ ္ အဝတ္ အ စားအေၾကာင္ း

အတင္ း ေျပာၾကသည္ ။

ေျပာၾကားခဲ ့ သ ည္ ။

စေနာက္ ခ ဲ ့ သ ည္ ။

က်ိ န ္ ဆ ိ ု ျ ခင္ း မ်ားျပဳလု ပ ္ ခ ဲ ့ သ ည္ ။

အတင္ း ေျပာခဲ ့ ၾ ကသည္ ။

က်ား
မ

က႑အားလံုးတြင္ အမ်ားဆံုးျမင္ေတြ႕ရသည့္ အျပဳအမူမ်ားမွာ

ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ အျခားဝန္ထမ္းတစ္ဦးအား သူမ၏

“တစ္စံုတစ္ဦးမွ ၎တို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၏ ခႏၶာကိုယ္ သို႔မဟုတ္

ခ်ိဳင္းေခၽြးနံ႔ျပင္းသည့္အေၾကာင္းကို အျခားဝန္ထမ္းမ်ား အေရွ႕တြင္

အဝတ္အစားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း” ႏွင့္ “ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ

ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္၊ အခ်ိဳ႕ေသာ အျခားဝန္ထမ္းမ်ားမွ

အျခားဝန္ထမ္းမ်ား၏ အတင္းအဖ်င္းမ်ား ေျပာျခင္း” တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

“အို၊ မင္းရဲ႕ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းေရးဟာ အေတာ္ဆိုးတာပဲ” ဟု

ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့ဖူးေသာ

ေျပာဆိုၾကသည္။

ခႏၶာကိုယ္အား ေလွာင္ေျပာင္ျခင္းဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပမာမ်ားကို
ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ၾကားသိရသည့္ အတင္းအဖ်င္းမ်ားမွာ ပံုမွန္အားျဖင့္

ေပးခဲ့သည္။

အျခားသူတစ္ဦး၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျပဳအမူမ်ား - အမွန္ျဖစ္ေစ

အျခားသူမ်ားမွ သူမအား အလြန္ပိန္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။

လုပ္ႀကံေျပာဆိုသည္ျဖစ္ေစ ကိုးကား၍ ပါဝင္တတ္ၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ၎မိန္းကေလးသည္ ဤအခ်က္အား သူမ၏

ထိုသို႔ေျပာဆိုမႈမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ ရာထူးတိုးျမင့္ခံရျခင္းသည္

အားနည္းခ်က္ဟု ထင္ျမင္ကာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တက္ေစရန္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးေပးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ သို႔မဟုတ္

ေဆးမ်ားေသာက္၍ အားကစားခန္းမသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးမွ ၎တို႔၏ အလုပ္နားရက္တြင္ ခ်စ္သူ
အမ်ိဳးသား သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မည္သည့္အရာမ်ား

လူတစ္ေယာက္၏ အသားအရည္၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈပံုစံ၊

ျပဳလုပ္ေနႏိုင္ၾကသည္၊ အစရွိေသာ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ပါဝင္သည္။

မိတ္ကပ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာ အသြင္အျပင္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္မ်ား

ထိုကဲ့သို႔ အတင္းအဖ်င္းမ်ား ေျပာဆိုျခင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ

အၿမဲရွိေနသည္။ ထိုသည္မွာ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအၾကားတြင္

အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ “ေကာင္းမြန္ေသာ” လိင္ပို္င္းဆိုင္ရာ

ပံုမွန္ျဖစ္သည္။

အျပဳအမူမ်ားအေပၚ ေရွးရိုးစြဲ ဝါဒီဆန္ေသာ အျမင္မ်ား
အားေကာင္းေနဆဲျဖစ္ေသာ လူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အရွက္ရေစရန္
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သို႔မဟုတ္ သိကၡာက်ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ တစ္စံုတစ္ဦး (အထူးသျဖင့္

ေဖာ္ျပပါ ဥပမာမ်ားတြင္၊ ထိုအျပဳအမူမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနေသာ

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး) မွ ရာထူးတိုးျမင့္ျခင္း ခံရပါက မန္ေနဂ်ာႏွင့္

ဝန္ထမ္းသည္ အျခားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား

လိင္ဆက္ဆံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုလုိက္ျခင္းသည္

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

လူတစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာအား ထိပါးေစရန္ လြယ္ကူေသာ

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို တိုက္ရိုက္ျပဳလုပ္ေနျခင္း မဟုတ္ေခ်။

နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤသုေတသနအတြက္

ထိုကဲ့သို႔ တိုက္ရိုက္ ပါဝင္ပတ္သတ္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ထိုျဖစ္ရပ္သည္

အက်ဳိးစီးပြားသက္ဆုိင္သူမ်ားမွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားမႈမ်ားအရ

မ်က္ျမင္ ျမင္ေတြ႕သူမ်ားအေပၚ အက်ိဴးသက္ေရာက္မႈမရွိျခင္းဟု

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမွန္တကယ္ပင္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌

မဆိုႏိုင္ေခ်။ ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့သူ တစ္ဦးမွ ၎၏ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းအတြက္

ေလးစားမႈ မရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ေနရသူတစ္ဦးမွ

ရာထူးတိုးျမင့္ျခင္းမ်ားကို ကမ္းလွမ္းျခင္းမ်ား ရရွိေနသည္။

မည္သို႔ခံစားေနရမႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ျပသခဲ့သည္။

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား အၾကားတြင္ အခ်င္းခ်င္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ဖူးသူမ်ားတြင္

စေနာက္မႈသည္ ပံုမွန္ျဖစ္သည္။ မင္း တင္ပါး ႀကီးလာၿပီး မင္းပိုၿပီး

က်ား-မအလုိက္ ကြဲျပားမႈ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသား

ဆြဲေဆာင္မႈရွိလာတယ္ဟု ေျပာၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ေျပာဆိုျခင္းသည္

(၈၈) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး (၈၇) ရာခိုင္ႏႈန္း တို႔သည္

အလြန္ခင္မင္ရင္းႏွီးမွသာ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သိုေျပာဆိုသူႏွင့္

ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အနည္းဆံုး ၁ေခါက္မွ် ျမင္ေတြ႕ဖူးၾကသည္။

အေျပာခံရသူတို႔မွာ စေနာက္ေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း

သုေတသနအဖြဲ႕မွလည္း လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္းတြင္ သုေတသနမ်ား

ၾကားသိရေသာ အျခားသူမ်ားအဖို႔ ကသိကေအာက္ျဖစ္ေစသည္။

ျပဳလုပ္ေနစဥ္အခါတြင္ အျဖစ္အပ်က္အခ်ိဳ႕ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။
အမ်ိဳးသားဝန္ထမ္းတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းတစ္ဦးတို႔သည္

ထိက
ု သ
့ဲ ုိ႔ ျပဳမူျခင္းမ်ားသည္ ရံးု ခန္းေနရာမ်ားအတြငး္ တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ

၎တို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးအား “ဖက္တီး”

ကြနပ
္ ်ဴတာမ်ားကို အလြယတ
္ ကူ ျမင္သာေသာေနရာမ်ား၌ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး

ေခၚဆိုလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိရ
ု ပ
ု ပ
္ မ
ုံ ်ားအား ျမင္ေတြ႕ရန္ သေဘာတူညထ
ီ ားျခင္းမရွဘ
ိ ဲ
၎တိျ႔ု မင္ေတြ႕ခဲသ
့ ည္မ်ားမွ စိတအ
္ ေႏွာင့အ
္ ယွက္ ျဖစ္သာြ းႏိင
ု သ
္ ည္။

မ်က္ျမင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့သူသည္ ထိုအျဖစ္အပ်က္တြင္ တိုက္ရိုက္ပါဝင္

ထင္ရာွ းေနေသာ ေမးခြနး္ တစ္ခမ
ု ာွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ ၎တိ၏
႔ု

ပတ္သက္မႈ မရွိႏိုင္ေခ်။ ၎တို႔သည္ ပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္ျခင္း

အလုပတ
္ ာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္အတြက္ အဘယ္သ႔ုိ

မရွိေခ်။ ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ားမွ ဥပမာ အမ်ားအျပားကို ေပးခဲ့ၿပီး

လုအ
ိ ပ္မမ
ႈ ်ား ရွေ
ိ နျခင္းေၾကာင့္ ထိက
ု သ
့ဲ ေ
႔ုိ သာ လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာမ်ားကို

ထိုဥပမာမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ အျပဳအမူမ်ားသည္ ေပးလိုေသာ

ေဖာ္က်ဴးထားေသာ ရုပသ
္ ဖ
ံ င
ုိ မ
္ ်ားႏွင့္ ရုပပ
္ မ
ုံ ်ားကို ၾကည့ေ
္ နျခင္း

ပံုရိပ္ကို အျခားဝန္ထမ္းမ်ားမွ ျမင္သာေစရန္ ေပၚေပၚထင္ထင္

ျဖစ္သနည္း။ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ထိက
ု သ
့ဲ ေ
႔ုိ သာ အရာမ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိေခ်။

အျခားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ျမင္ေတြ႕ႏိင
ု ေ
္ သာ ေနရာမ်ားတြင္
ၾကည့ရ
္ ေ
ႈ နျခင္းအျပဳအမူမ်ားမွာ အေတာ္ေလးပင္ ပံမ
ု န
ွ ျ္ ဖစ္ေနေၾကာင္းကို

ကၽြႏု္ပ္သည္ အမ်ိဳးသား ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ ကြန္ပ်ဴတာ

ျပသေနသည္။ FDG တစ္ခတ
ု င
ြ ္ ပါဝင္ေျဖဆိသ
ု တ
ူ စ္ဦးမွ ၎၏

မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဖာ္က်ဴးထားေသာ

လုပင
္ န္းခြငတ
္ င
ြ ္ မည္သတ
ူ စ္ဦးတစ္ေယာက္မ်ွ လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ

ရုပ္သံဖိုင္မ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ေဖာ္က်ဴးထားေသာ ရုပသ
္ ဖ
ံ င
ုိ မ
္ ်ားႏွင့္ ရုပပ
္ မ
ုံ ်ား ၾကည့ရ
္ ျႈ ခင္းမရွဟ
ိ ု
အခိင
ု အ
္ မာ ေျပာဆိလ
ု ာသည္။ ထိအ
ု ခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ၎၏

ကၽြႏု္ပ္၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်ိဳ႕မွ ကၽြႏု္ပ္ဤကဲ့သို႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

လုပေ
္ ဖာ္ကင
ုိ ဖ
္ က္တစ္ဦးမွ ရယ္လ်က္ “ဟုတတ
္ ာေပါ့ ဘယ္သမ
ူ ွ

ရုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ ရုပ္သံဖိုင္မ်ားေတြ႕ရွိ ၾကားသိၿပီးေနာက္တြင္သူတို႔သည္

မၾကည့တ
္ ာ။ ဘာလုလ
႔ိ ဆ
ဲ ေ
ုိ တာ့ မင္းလည္း အဲ့ ဗီဒယ
ီ ေ
ုိ တြ ၾကည့ေ
္ နေတာ့

ထိုကြန္ပ်ဴတာမ်ားအနားကို မသြားရဲေတာ့ေၾကာင္း

ဘယ္သမ
ူ ွ မေျပာဘူးေလ!” ဟု ေျပာဆိခ
ု သ
့ဲ ည္။

ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။
ကၽြႏု္ပ္၏ အမ်ိဳးသား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးမွ ၎၏ ကြန္ပ်ဴတာ
မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စကားေျပာဆိုမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ေနသည္ကိုပင္ ျမင္ေတြ႕ဖူးသည္။
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လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားအား အထူးဂရုျပဳရန္ လုိအပ္ေနသည္။

ေဖာ္က်ဴးထားေသာ ရုပ္ပံုႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အလိုမတူလည္း

ထိုသို႔ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ၎တို႔၏ အလုပ္တြင္

ၾကည့္ရႈေနရသည္။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္မူ အမ်ိဳးသားဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ

အမွားျပဳလုပ္မိသည့္အတြက္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား အေရွ႕တြင္

၎၏ အမ်ိဳးသမီး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၏ စားပြဲေပၚတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အဆူခံရျခင္း၊ ဝန္ထမ္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အေၾကာင္းမ်ားကို အျခား

ေဖာ္က်ဴးထားေသာ ရုပ္ပံုမ်ားကို တင္ထားခဲ့သည္။

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေျပာဆိုျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား
ႀကံဳေတြ႕ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေလွာင္ေျပာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္

ဆိုလိုသည္မွာ ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ ၎၏ အလုပ္ေနရာသို႔

ထိုဝန္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္မွနုတ္ထြက္သင့္ေၾကာင္း ေၾကျငာျခင္းမ်ား

ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ထိုအရာမ်ားအား အလုိမတူဘဲ

ပါဝင္သည္။

ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တိုက္ရိုက္အားျဖင့္လည္း
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းခံေနရသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးမွ မ်က္ႏွာလိုက္၍
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္

အမ်ိဳးသားဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ အမ်ိဴးသမီး ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအား

ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ မၿပီးေျမာက္ႏိုင္ေသာ တာဝန္မ်ား ေနရာခ်ထားျခင္း

ခဲတေ
ံ ပး၍ ထိေတြ႕ရန္ ႀကိဳးစားခဲသ
့ ည္။

သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားအတြက္
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္

သူမမွ သင္တန္းဆရာအား ေမးခြနး္ ေမးေသာအခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ထိသ
ု မ
ူ ွ

ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးမ်ား၏ အျပဳအမူမ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေရးစြမ္းရည္မ်ား

သူမအား အေနာက္မေ
ွ န၍ ဖက္လက
ို ခ
္ ါ ေမးခြနး္ ကို ေျဖရွငး္ ျပရန္

မရွိျခင္းထက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိစြာျဖင့္ ရက္စက္သည္ဟု

ႀကိဳးစားသည္။

ေပၚလြင္ေနသည္။ ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးထံမွ
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေပၚ ျပဳလုပ္လိုက္ေသာ မွတ္ခ်က္သည္

သူမ ေလွခါးေပၚတတ္ခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ထိသ
ု တ
ူ မ
႔ုိ ွ သူမ၏ တင္ပါးကို

ထိုဝန္ထမ္း၏ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ေငးစိက
ု ၾ္ ကည့ၾ္ ကသည္။ သူမ ပစၥညး္ တစ္စတ
ုံ စ္ခု

ထိုဝန္ထမ္း၏ ဆြဲေဆာင္မႈကိုပါ ထိပါးလာေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို

ေကာက္ယသ
ူ ည္အခါတြင္ သူမ၏ ခႏၶာကိယ
ု ္ အေပၚပိင
ု း္ - သူမ၏

ေဖာ္ထုတ္ထားၾကသည္။

ရင္သားေနရာ - ကို ေငးစိက
ု ၾ္ ကည့ၾ္ ကသည္။
ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးမွ ၎၏ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းအား
စစ္တမ္းေျဖဆိုခဲ့သူ ၇ဦးတြင္ ၁ဦးသည္ တစ္စံုတစ္ဦးမွ

ေစာ္ကားလုိက္သည္။ ထို ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးမွ “အခုအခ်ိန္ထိ

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးကို ထိေတြ႕ျခင္း၊ ဖက္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္

နင္ဟာ နင့္ေယာက္်ားနဲ႔ အိပ္ဖို႔ေလာက္ေတာင္ မေကာင္းဘူး”ဟု

နမ္းျခင္းတို႔ျဖင့္ ထိုသူအား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစရန္

ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျပဳလုပ္ျခင္းကို ေတြ႕ျမင္ဖူးသည္ဟု ေျဖဆိုထားသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ိဳးသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္

အလုပ္အတြင္း ရာထူးတူညီေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၌ ပါဝင္ႏိုင္သည္။

အၾကားတြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းသည္ တစ္စံုတစ္ဦးမွ
အျခားဘာသာစကားေျပာဆိုသည့္အခါတြင္ ေလွာင္ေျပာင္ျခင္း

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးအေနျဖင့္

သို႔မဟုတ္ ထိုသူတို႔ e-mail ေရးသည့္ပံုစံကို ကဲ့ရဲ႕ေဝဖန္ျခင္းမ်ား

၎တို႔၏ ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးမွ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ားအား

ပါဝင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အျပဳအမူမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း

ေအာ္ဟစ္ႀကိမ္းေမာင္းေနသည္ ျမင္ေတြ႕ သို႔မဟုတ္ ၾကားဖူးၾကေၾကာင္း

တိုးတက္ေစရန္ အားေပးမႈႏွင့္ ကူညီမႈတို႔ပါဝင္ေသာ

ေျဖဆိုထားၾကသည္။ ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးမ်ားႏွင့္ အႀကီးတန္း

လုပ္ငန္းခြင္တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေစရန္ အေထာက္အကူ မျဖစ္ေခ်။

မန္ေနဂ်ာမ်ားထံမွ ေအာ္ဟစ္ႀကိမ္းေမာင္းခံရျခင္း သို႔မဟုတ္
ေလွာင္ေျပာင္ခံရျခင္းသည္ ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ားမွ အမ်ားဆံုး အေသးစိ
တ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့။္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းပံုစံ ျဖစ္သည္။ FDG တြင္
ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ အေရအတြက္မွာ
က်ယ္ျပန္႔သည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္
၎တို႔၏ ဆက္သြယ္ေရးပံုစံမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ အာဏာ
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ပံု (၂၄) က႑အားလံုးတြင္ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ႀကံဳခံစားရသည့္ အျပဳအမူမ်ား

အေရအတြက္အား က်ား၊မ (ဂ်န္ဒါ) အလုိက္ ေဖာ္ျပမႈ

အျပဳအမူတစ္ခုစီကုိ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ဖူးသည္ဟု ေျဖဆုိသူ ရာခုိင္နႈန္း ႏွင့္

ဤလုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားကို ေတြ႔ႀကံဳဖူးပါသလား။

အျခားဝန္ ထ မ္ း မ်ားမ

အထက္ လ ူ ႀ ကီ း ထံ မ ွ

တစ္ စ ံ ု တ စ္ ဦ းထံ မ ွ

လု ပ ္ င န္ း ခြ င ္ မ ွ သူ မ ်ား

တစ္ စ ံ ု တ စ္ ဦ းထံ မ ွ ကၽြ ႏ ္ ု ပ ္ ခ ႏၶ ာ ကိ ု ယ ္

ေစာ္ က ားသည္ ဟ ု ျ မင္ ေ သာ

အေအာ္ ခ ံ ရ သိ ု ႔ မ ဟု တ ္

စိ တ ္ က သိ က ေအာင့ ္ ျ ဖစ္

ကၽြ ႏ ္ ု ပ ္ အ ေၾကာင္ း

သိ ု ႔ မ ဟု တ ္ ကၽြ ႏ ္ ု ပ ္ ဝ တ္ စ ားဆင္ ယ င္ ပ ံ ု က ိ ု

လိ င ္ မ ႈ သ ဘာဝကိ ု ရယ္ စ ရာေျပာခဲ ့ သ ည္ ။

က်ိ န ္ ဆ ဲ ျ ခင္ း ခံ ရ သည္ ။

ေအာင္ စ ေနာက္ ျ ခင္ း ခံ ရ သည္ ။

အတင္ း ေျပာၾကသည္ ။

ေဝဖန္ မ ွ တ ္ ခ ်က္ ခ ်ၾကသည္ ။

က်ား
မ

ပစ္မွတ္မ်ား အေနျဖင့့္

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဆိုင္ရာ အျပဳအမူ (၅) မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုး၏ (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၎တို႔၏

၎တြင္ ေဖာ္ျပပါ အျပဳအမူတစ္ခုစီအတြက္ ေတြ႕ႀကံဳခံစားခဲ့ဖူးသည့္

လက္ရွိ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းခံခဲ့ရဖူးသည္ဟု

ေျဖဆိုသူဦးေရကို က်ား-မအလုိက္ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားသည္။

ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ (၁၅) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္
ယွက္ျခင္းခံခဲ့ရဖူးသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားအား

က႑မ်ားအားလံုးတြင္ မၾကာခဏ အျဖစ္ပြားဆံုး အျပဳအမူမွာ

၎တို႔ ေတြ႕ႀကံဳခံစားခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္

“ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ ၏ ခႏၶာကိုယ္ သို႔မဟုတ္ အဝတ္အစားဝတ္ဆင္ပံုကို

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ထားေသာ

တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ မွတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္သြားသည္”

အျပဳအမူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္လည္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ႏွင့္ “ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ အေၾကာင္းကို အလုပ္ကလူေတြ

စာရင္းျပဳစုထားေသာ အျပဳအမူမ်ားမွ အနည္းဆံုး တစ္မ်ိဳးကို

အတင္းေျပာၾကသည္” တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုသည္တို႔သည္

ေတြ႕ႀကံဳခံစားခဲ့ဖူးေသာ ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ားမွာ (၇၈) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

အမ်ားဆံုး ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ တေထရာတည္း

ထိုကဲ့သို႔ အနည္းဆံုး အျဖစ္အပ်က္ တစ္မ်ိဳးကို ခံစားခဲ့ဖူးေသာ က်ား-မ

တူညီၾကသည္။ မ်က္ျမင္ၾကဳံရျခင္းတြင္ အားလုံးေသာက႑မ်ား၌

ရာခိုင္ႏႈန္းအခ်ိဳးအစားးမွာ ကြာဟခ်က္မရွိသေလာက္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသား

အတင္းအဖ်င္းေျပာျခင္းကို ခႏၶာကိုယ္အားကဲ့ရဲ့ျခင္းထက္

(၇၇) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး (၇၉) ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ေတြ႕ရသည္ဟု ေျဖဆိုေသာသူ ပိုမ်ားသည္။
ကိုယ္ေတြ႕ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကိုေမးေသာအခါ

ပံု(၂၄) တြင္ လုပ္ငန္းခြင္၌ မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑လြဲ၍ က႑အားလုံးတြင္

ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႕ႀကံဳခံစားခဲ့ဖူးသည့္

ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
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ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမွ သူတို႔၏ခႏၶာကိုယ္ကို

ခြဲျခားသတ္မွတ္ေသာအခါတြင္လည္း ၎တို႔သည္

ကဲ့ရဲ့ကာအရွက္ရေစခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို တိတိက်က်

အဆင့္တိုင္းအားလုံးအတြက္

ထုတ္ေဖာ္ ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။

မၾကာခဏအမ်ားဆုံးေတြ႕ၾကဳံခံစားရသည့္ အျပဳအမူမ်ား
ျဖစ္ဆဲျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ မတက္ခဲ့ရသူမ်ား (၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္

ေျဖဆိုသူအားလုံး၏တစ္ဝက္သည္ သူတို႔၏အလုပ္ခြင္ထဲမွ

ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက တကၠသိုလ္တက္ ေရာက္ခဲ့ေသာဝန္ထမ္းမ်ားသည္

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တစ္ေယာက္ေယာက္က သူတို႔အေၾကာင္းကို

သူတို႔၏ကိုယ္ခႏၶာ သို႔မဟုတ္ အဝတ္အစားမ်ားအေပၚ မွတ္ခ်က္မ်ား

အတင္းေျပာၾကသည္ဟု ေျပာခဲ့ၾကသည္။ အတင္းအဖ်င္းေျပာျခင္းကို

ေပးခံရမႈကို ပို၍ေတြ႕ၾကဳံရပုံေပၚသည္ (၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္

စစခ်င္း အျခားဝန္ထမ္းမ်ားအေရွ႕တြင္ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္မွ

၎အျပဳအမူကို ေတြ႕ၾကဳံခဲ့ရသည္)။ တကၠသိုလ္ပညာတက္ရျခင္း

လုပ္ေဖာက္ကိုင္ဖက္တစ္ေယာက္တစ္ေယာက္အေၾကာင္း

ႏွင့္ ေခတ္မီအဝတ္ အစားမ်ား ပိုမိုဝတ္ဆင္ရပုံေပၚ ျခင္းႏွစ္ခုၾကား

မွတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ စတင္နိုင္သည္။

ဆက္စပ္မႈရွိသည္မွာ ျဖစ္နိုင္သည္။ လူ႔အဆင့္ အတန္းျမင့္ပုံကို
ျပသရန္ တကၠသိုလ္ပညာတတ္မ်ားအတြက္ အားေကာင္းလွသည့္

“ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ေယာက္က

ဖိအားရွိသည္။ “သင့္ေတာ္သလို” (ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အညီကို ဆိုလိုသည္)

“နင္ နင့္ရည္းစား ေကာင္ေလးနဲ႔ေတြ႕ဖို႔ မေန႔က

ဝတ္မဆင္ ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္

ေနမေကာင္းခြင့္ယူသြားတာမလား” ဆိုၿပီး အက်ယ္ႀကီး ေမးတာမ်ိဳး

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို ပုံမွန္လိုမွတ္ယူေနမႈမ်ားကို

ၾကဳံဖူးတယ္”

ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ဘာ့ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ပညာတတ္မ်ားသည္ သူတို႔၏
ခႏၶာကိုယ္ ပုံပန္းသ႑ာန္ သို႔မဟုတ္ ဝတ္ပုံစားပုံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

“လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်ိဳက အျခားသူေတြအေရွ႕မွာ “နင့္ကို

ေလးစားမႈမရွိသည့္မွတ္ခ်က္မ်ား ရနိုင္ေခ်ပိုမ်ားသည္ကို

နင့္ရည္းစားေကာင္ေလးနဲ႔ ပန္းၿခံထဲမွာ ေတြ႕ခဲ့တယ္” လို႔ေျပာၿပီး

ရွင္းျပေနေပသည္။ ျခဳံၾကည့္ပါက ၎ရလဒ္မ်ားသည္ ယခုေလာေလာ

ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မအေၾကာင္း အတင္း ေျပာၾကတယ္။”

ဆယ္အထိ သူတို႔၏လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မည္သည့္ဝန္ထမ္းမၽွ
ဤအျပဳအမူမ်ားကို ေရွာင္ရွားလို႔မရ ဆိုသည့္ အလုံးစုံျခဳံငုံေသာ

ဤစာေၾကာင္းမ်ားသည္ လိင္မႈကိစၥအျပဳအမူမ်ားကိုရည္ညႊန္းေန

အေထာက္အထားမ်ားကို ျပေပးေနေလသည္။

ပုံမ်ိဳးပါဝင္ေသာေၾကာင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈအျဖစ္
ခြဲျခားသတ္မွတ္နိုင္ေလသည္။ ၎အဆိုျပဳခ်က္သည္ ေနာက္မ်ားတြင္

သူတို႔၏ ယခုအလုပ္ကိုရရန္ ေျပာင္းလာသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္

အတင္းေျပာစရာအေနျဖင့္ အဓိကအာ႐ုံစိုက္စရာအေၾကာင္း

၎ကဲ့သို႔ေျပာင္း လာတာမ်ိဳးမဟုတ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကား

ျဖစ္လာသည္။ ဤအေတြ႕အၾကဳံမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈကို ေတြ႕ၾကဳံရျခင္းအႏၲရာယ္

သူတို႔၏လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ျမင္ေတြ႕ေနရသည့္အရာမ်ားႏွင့္

အဆင့္ဒီဂရီသည္ မတူကြဲျပားသည္။ ေျပာင္းလာၿပီး

တစ္ထပ္တည္းက်ေနသည္။ အလားတူပင္

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

ဝန္ထမ္းမ်ားေတြ႕ၾကဳံရသည့္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈအမ်ိဳးအစား

ကိုခံစားရသည့္ အမ်ိဳးသမီးရာခိုင္ႏွန္ုးသည္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း

တြင္ အလုပ္ ေကာင္းေကာင္းလုပ္ရန္အတြက္ သိပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္

ရွိသည္။ မေျပာင္းလာခဲ့ ေသာအမ်ိဳးသမီး မ်ားအတြက္မူ ၁၉

အရည္အခ်င္းမ်ား မရွိသည့္အတြက္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးမ်ားအပါအဝင္

ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးၿပီးခဲ့သလိုပင္ စစ္တမ္း၏ရလဒ္မ်ားသည္

အလုပ္အတူလုပ္သည့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မွ စေနာက္ျခင္းလည္း

ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားအေပၚ အခ်က္အလက္မ်ား မပံ့ပိုးနိုင္ေပ။

ပါဝင္သည္။

အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕အတြက္ သူတို႔၏ေမြးရပ္ေျမမွ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားသို႔
လာ၍အလုပ္လုပ္ၾကတာမ်ိဳးျဖစ္နိုင္သည္။ အျခားသူမ်ားအတြက္

က်ား/မ၊ အသက္အရြယ္၊ အလုပ္အကိုင္အဆင့္ (အလုပ္သမား

ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ထဲအတြင္းမွပင္ အလုပ္ရွိရာသို႔ လာေရာက္၍ အလုပ္

ႏွင့္ အျခား) သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ရွိ/မရွိအေျခအေန စသည္ျဖင့္

လုပ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္နိုင္သည္။ ၎ေနရာမ်ားတြင္ ေမြးဖြားၿပီး

စစ္တမ္း၏ရလဒ္မ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း

အလုပ္အတြက္ ရန္ကုန္ သို႔မဟုတ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားသို႔

ထြက္ရွိလာေသာရလဒ္မ်ားသည္ ဆင္တူလုနီးပါးျဖစ္သည္။

ေျပာင္းေရြ႕လာၾကၿပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈကို

အမ်ိဳးအစား အားလုံးတြင္ မၾကာခဏအမ်ားဆုံး

ေတြ႕ၾကဳံၾကရသည္ဟု ေျပာေသာအမ်ိဳးသမီးရာခိုင္ႏႈန္း (၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း)

ေတြ႕ၾကဳံရသည့္အျပဳအမူမ်ားမွာ အတင္းေျပာခံရျခင္း ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္

ႏွင့္ အလုပ္အတြက္ေျပာင္းလာေသာ္လည္း ၎ေနရာမ်ားတြင္

အားကဲ့ရဲ့ျခင္းျဖင့္အရွက္ရေစျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္

မေမြးဖြားခဲ့ေသာအမ်ိဳးသမီးရာခိုင္ႏႈန္း (၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း) မ်ားကို
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ပုံ (၂၅) မသန္စြမ္းသူမ်ား ႏွင့္ မသန္စြမ္းမဟုတ္သူမ်ားၾကား နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈျဖစ္ရပ္မ်ား၏
ျခားနားခ်က္မ်ား

ႏိ ု င ္ ထ က္ စ ီ း နင္ း ျပဳက်င့ ္ ျ ခင္ း ခံ ရ ဖူ း သည္ ။

လိ င ္ ပ ိ ု င ္ း ဆိ ု င ္ ရ ာထိ ပ ါးေႏွ ာ င့ ္ ယ ွ က ္ ျ ခင္ း ခံ ရ ဖူ း သည္ ။

ဟု တ ္ သ ည္ ဟ ု တံ ု ႔ ျ ပန္ သ ူ ရ ာခိ ု င ္ ႏ ႈ န ္ း
မသန္ စ ြ မ ္ း မဟု တ ္ သ ူ မ ်ား

မသန္ စ ြ မ ္ း သူ မ ်ား

ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဆင္တူသည့္ ရလဒ္မ်ား

ပုံ ၂၅ သည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ႏွင့္ မသန္စြမ္းမဟုတ္သူမ်ားၾကား

ထြက္ေပၚလာသည္ကို ျမင္နိုင္သည္။ ျခဳံၾကည့္ပါက ရလဒ္မ်ားသည္

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈျဖစ္

အလုပ္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ေျပာင္းေရြ႕လာ/

ရပ္မ်ား၏ ျခားနားခ်က္မ်ားကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပထားသည္။နိုင္ထက္စီး

မလာအေပၚအေျခခံၿပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ

နင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈျဖစ္ရပ္မ်ား၏

အႏၲရာယ္ျမင့္လာသည္ဟု အဆိုျပဳမေနၾကေပ။ အမွန္စင္စစ္

ျခားနားခ်က္မ်ားကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

သူတို႔သည္ ဆန႔္က်င္ဖက္ကို အဆိုျပဳေနၾကေလသည္။
အခ်က္အလက္သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ သို႔မဟုတ္
ရန္ကုန္ သို႔မဟုတ္ မႏၲေလး၌ မေမြးဖြားခဲ့ဘဲ ၎ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕ထဲက

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈကို ေတြ႕ၾကဳံရျခင္းအႏၲရာယ္အဆင့္သည္

တစ္ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ၂၆

က်န္ရွိေသာလူဦးေရႏွင့္ ႏွိုင္းယဥ္ပါက မသန္စြမ္းတစ္ခုခု

ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လက္ရွိအလုပ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည္မွာ ၁

ရွိသည့္ ေျဖဆိုသူမ်ားအတြက္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမိုျမင့္လာသည္ကို

ႏွစ္မျပည့္ၾက ေသးဘဲ၊ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာမူ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ ၅ ႏွစ္နီးပါး

ျပသထားသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေျဖဆိုသူစုစုေပါင္းမွ ၂၇

ရွိၾကၿပီျဖစ္သည္။ ၎ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ေမြးၿပီးအလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ

ေယာက္ (စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း) သာ မသန္စြမ္းမ်ား

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ယွဥ္ၾကည့္၍ရေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားမွာ

ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္လုပ္မည့္ သုေတသနမ်ားတြင္

၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ သို႔မဟုတ္

၎ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ လူမႈစီးပြားေနာက္ခံအခ်က္

မႏၲေလးၿမိဳျပင္ပမွာ ေမြးဖြားေသာသူမ်ားသည္ အခ်ိဳးအစားအရ

အလက္အတြက္ ျမင့္မားသည့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္နိုင္မႈဆိုသည္ကို

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ နည္းနည္းသာ

မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ လိုေပသည္။ သုေတသနအတြင္း

ေတြ႕ၾကဳံရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္ ၎အဓိက

မသန္စြမ္းသူမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေၾကာင္းကို ေသခ်ာေစေရးအတြက္

ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမွာေမြးဖြားေသာ အမ်ိဳး သမီးမ်ားေလာက္ ၾကာရွည္စြာ

အုပ္စုအလိုက္ ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွစ္ခုကို ၁၀ ေယာက္ (အမ်ိဳး

မလုပ္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၎အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

သမီး ၆ ေယာက္၊ အမ်ိဳးသား ၄ ေယာက္) ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဝတ္ပုံစားပုံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔၏ေရွးရိုးစြဲအေတြးအေခၚမ်ားကို ပိုၿပီး

ပါဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ကာ

ထိန္းသိမ္းထားၾကသည္။ ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက အဓိကၿမိဳ႕ျပႀကီးမ်ားတြင္

(စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပဏာမက႑ႀကီး ၄ ခုအတြင္း

ေမြးဖြားေသာ အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ ပို၍ပြင့္လင္းၾကၿပီး၊ ေခတ္မီေသာ

ပါဝင္ရန္မလို) အၾကားအာ႐ုံ ခ်ိဳ႕ယြင္းေနသူ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အဝတ္ အစားစတိုင္ကို ပိုၿပီးဝတ္ဆင္ေလ့ ရွိၾကသည္။ ၎သည္ လိင္

ဤပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမွ နိုင္ထက္စီး

ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈကို ေတြ႕ၾကဳံရနိုင္သည့္အႏၲရာယ္ကို

နင္းျပဳက်င့္မႈမ်ားသည္ သူတို႔၏လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အျမဲပုံမွန္လိုလို

ပို၍မ်ားေစသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ က်ဴးလြန္ခံရသူ/

ရင္ဆိုင္ေန ၾကရသည္မ်ားဟု ေျပာၾကားခဲ့ ၾကသည္။ သူတို႔

ခံစားရသူမ်ားအား အျပစ္တင္ျခင္းကို ဆင္ေျခေပးျခင္းအတြက္

အျမဲလိုလို နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ခံေန ရသည္အျပဳအမူမ်ားမွာ

သုေတသနတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ေပးေသာ ပဏာမက်ိဳးေၾကာင္း

အစည္းအေဝးမ်ားမွ ဖယ္ခ်န္ခံထားရမႈမ်ား၊ လက္ဟန္အေန

ျပခ်က္သည္ လူတစ္ေယာက္ (အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္)

အထားျဖင့္ေျပာဆိုဆက္ဆံသည့္အခါ ရယ္သြမ္းေသြးခံရမႈ

ဘာဝတ္စားထားလဲ ဆိုသည္ ျဖစ္သည္။

မ်ား ႏွင့္ အလုပ္တာဝန္ မ်ားၿပီးေျမာက္ရန္ သူတို႔ႏွင့္အတူ
ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားဖက္မွ
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ပံုံ (၂၆) အလုပ္အသြားအျပန္မ်ားတြင္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ျဖစ္မႈပမာဏ

က်ား

မ
မ်က္ ျ မင္ ေ တြ ႕ ဖူ

ေတြ ႕ ႀကံ ဳ ဖူ း

ျငင္းဆိုျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ သူတို႔၏ထိခိုက္ခံစားလြယ္မႈ အဆင့္သည္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ အဓိကအမ်ိဳးအစားႀကီး ၂

အထူးကို ျမင့္မားေနၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

မ်ိဳးအနက္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွ

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြခ်ိန္တြင္ သူတို႔ရင္ဆိုင္ရသည့္ အခက္အခဲ

က္မႈသည္ တခါတေလ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈအမ်ိဳး

မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပါဝင္ေျဖဆိုသူတစ္ေယာက္မွ

အစားခြဲအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားတတ္ၾကၿပီး၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

“ကၽြန္ေတာ္/ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ သူမ်ားေတြကို စိတ္ရွည္ရပါတယ္၊

အၾကမ္းဖက္မႈသည္လည္း

ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္/ ကၽြန္မတို႔အတြက္ အလုပ္ကေန

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈအမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေပသည္။

နုတ္ထြက္ဖို႔က ဘယ္လိုမွ မျဖစ္နိုင္လို႔ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္/ ကၽြန္မတို႔အတြက္

၎တြင္ အက်ပ္ကိုင္မႈ၊ အႏၲရာယ္ျပဳမည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ သို႔မဟုတ္

တျခားသူေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ အလုပ္ရဖို႔က ခက္ခဲတယ္”ဟု

လက္ပါသည့္အတင္း အဓမၼ/အားသုံးမႈ ကို အသုံးျပဳ၍ လိင္ပိုင္း

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕က သူတို႔က နားမၾကားၾကေသာေၾကာင့္

ဆိုင္ရာလုပ္ရပ္တစ္မ်ိဳး၊ မလိုခ်င္သည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မွတ္ခ်က္

အခ်ိဳ႕အလုပ္ေတြက သူတို႔ကို လက္မခံ၊ ျငင္းဆိုတာမ်ိဳးကို

သို႔မဟုတ္ ခ်ဥ္းကပ္မႈကို ရရန္ မည္သည့္လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာလုပ္ရပ္

အရင္ကခံခဲ့ရၿပီးၿပီဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔အေပၚမွာ

ႏွင့္ ႀကိဳးစားမႈမဆိုပါဝင္ သည္။ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္

သူတို႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ၏အနိုင္က်င့္သည့္အျပဳအမူမ်ားကို

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ေျမာက္ျမားစြာကို သတ္မွတ္ေဖာ္

ခံနိုင္ရည္ရွိရန္ ပိုမိုမ်ားျပား လွသည့္ဖိအားရွိေနေပသည္။

ထုတ္ခဲ့သည္။

အတင္းေျပာျခင္းႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ကိုေလွာင္ေျပာင္ကဲ့ရဲ့ျခင္ အေတြ႕

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူစုစုေပါင္းလူဦးေရမွ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္

အၾကဳံမ်ားအျပင္ ပါဝင္ေျဖဆိုၾကသူမ်ားမွ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

မ်က္ျမင္ေတြ႕ဖူး သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက

ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရမႈမ်ား ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ

၎ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကို အလုပ္သို အသြားအျပန္တြင္ ေတြ႕ၾကဳံဖူးသည္ဟု

ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေဝမၽွခဲ့ၾကသည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရမႈသည္

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပုံ ၂၆ သည္ က်ား/မ သတ္မွတ္မႈ ႏွင့္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်က္ႏွာသာေပးမႈအတြက္ တစ္စုံတစ္ခုကို

အသက္အရြယ္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္မႈ မ်ားကို ျပထားသည္။

အလဲအလွယ္ယူရျခင္းကို ေတာင္းဆိုခံရသည့္
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“လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စိန္ေခၚမႈအယူအဆ/ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား”

ပါဝင္ခဲ့သည့္ဆိုသည့္ အခ်က္အလက္ ေရေရရာရာမရွိခဲ့ေပ။

အြန္လိုင္း ႏွင့္ အလုပ္အသြားအျပန္မ်ားတြင္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ

ရာခိုင္ႏႈန္းစုစုေပါင္းသည္ အလုပ္သို႔ ယာဥ္ျဖင့္ပုံမွန္သြား

ႏွင့္ ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ “လုပ္ငန္းခြင္”

လာေနရခ်ိန္အတြင္း ဘာျဖစ္ပ်က္ မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည့္

ဆိုသည္ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို သက္မွတ္ျခင္းကို ျပန္လည္စဥ္းစားရန္

ဝန္ထမ္းအေရအတြက္သိသိသာသာကို ကိုယ္စားျပဳခဲ့သည္။

တြန္းအားေပးေနသည္။ အြန္လိုင္း အၾကမ္းဖက္မႈအခ်ိဳ႕သည္

ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ႏွင့္/သို႔ အၾကမ္းဖက္မႈဦးတည္ခံရသူသည္ ႐ုံးတြင္

၎ေၾကာင့္စိတ္ခံစားခ်က္အရအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ သူတို႔၏

လူကိုယ္တိုင္ရွိေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။

အလုပ္ခြင္အတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ ထိခိုက္နိုင္ေခ်ရွိေလသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာအေၿခ အေနမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈကို

သူတို႔အေနျဖင့္ သူတို႔အိမ္အျပန္လမ္းတြင္ မည္သည့္အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းခြင္ကိစၥတစ္ခုအေနျဖင့္ လြယ္လြယ္ကူကူ

ရင္ဆိုင္ရမည္ကို ေတြးေကာင္းေတြး ေနေပမည္။ သူတို႔အေနျဖင့္

သေဘာေပါက္နားလည္နိုင္ေလသည္။ အြန္လိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ိဳးသည္

ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈေၾကာင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေဆာက္အဦ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပတြင္

အရွက္ရကာ တစ္ေယာက္တည္းသီးျခားျဖစ္ေနသည့္စိတ္ခံစားခ်က္ႏွင့္

ျဖစ္ပြားေသာအခါ ၎တို႔ကို လုပ္ငန္းခြင္ကိစၥတစ္ရပ္အေနျဖင့္

အလုပ္ကို ေရာက္လာေကာင္းေရာက္လာၾကမည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္

သေဘာတူလက္ခံရန္ ပိုခက္ခဲလာသည္ - ထို႔ေၾကာင့္

အလုပ္သမားတစ္ေယာက္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ သက္ေရာက္မည့္

အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္စရာကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။

အေျခအေနမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎မွတဆင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏

အလုပ္အသြားအျပန္အခ်ိန္မ်ားအတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားထိပါးေႏွာ

ကုန္ထုတ္လုပ္နိုင္မႈ ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ေပၚလည္း

င့္ယွက္ခံရမႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းကိစၥ - တားဆီးျခင္း

သက္ေရာက္ေပမည္။48

ႏွင့္ အေရးယူတုံ႔ျပန္ျခင္းႏွစ္ခုစလုံးသည္ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္
နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး၊ လက္ခံရန္ ပို၍ခက္ခဲလာသည္ကို

အလုပ္အသြားအျပန္တြင္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရမည့္

သက္ေသျပေနသည္။ ဥပမာ အလုပ္ရွင္ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္

ဝန္ထမ္းမ်ား၏အႏၲရာယ္ကို အေရးယူမတုံ႔ျပန္ျခင္းသည္

၎၏ဝန္ထမ္းမ်ား၏လုံျခဳံေရးကို အလုပ္အသြားအျပန္မ်ားတြင္

ဤသုေတသနတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ

မည္ကဲ့သို႔ ေစာင့္ၾကည့္နိုင္မည္နည္း - အထူးသျဖင့္

ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိေနၿပီးသားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္

သူတို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားက မတူကြဲျပား သည့္ သယ္ယူပို႔ေ

အမ်ားျပည္သူဘတ္စ္ကားမ်ားေပၚတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိ

ဆာင္ေရးနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး (လမ္းေလၽွာက္ျခင္းပါ အပါအဝင္)

ပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရ သည့္အႏၲရာယ္သည္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းဆီမွ

ကို အသုံးျပဳေနပါက မည္ကဲ့သို႔ ေစာင့္ၾကည့္မည္နည္း?

တစ္ဦးတည္းကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း၍ရသည့္ အရာမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။

ဝန္ထမ္းမဟုတ္သူမ်ား၏အျပဳအမူမ်ား ႏွင့္ သုေတသနတြင္

အလုပ္ကို မိမိအိမ္မွ အသြားအျပန္ ယာဥ္ျဖင့္သြားရျခင္းသည္

ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အလုပ္အသြားအျပန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအား

ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈအလုပ္နိုင္ဆုံးသူမ်ားအေပၚ

သိသာထင္ရွားလွသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ တစ္ခုျဖစ္ေနေလသည္။

မည္သည့္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံနိုင္မႈအနက္ေလာက္အထိ သူတို႔မွာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကဲ့သို႔ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားအတြက္ အျခားဝန္ထမ္းအမ်ားစု

(အလုပ္ရွင္မ်ား) ရွိနိုင္မည္လဲ?

(အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား) အတြက္လည္း ၎သည္
စြန႔္စားရသည့္ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။49 မည္သည့္

သို႔ရာတြင္ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့သည့္

တားဆီးျခင္းအလုပ္အတြက္မဆို အစိုးရဌာနမ်ား၊

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္။အလုပ္သြားအလုပ္အျပ

ပုဂၢလိကသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ရဲဌာန အပါအဝင္

န္တြင္ လုံျခဳံမႈမရွိဟု ခံစားခဲ့ရသည္ဟု သုေတသနမွ ေဖာ္ျပခဲ့ သည္။

အဓိကလုပ္ေဆာင္ရမည့္သူ အမ်ားစု၏ အားစိုက္ထည့္သြင္းမႈကို

၎မွ သုံးပုံႏွစ္ပုံသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ သူတို႔၏လုံျခဳံေရးသည္

လိုအပ္သည္။ ၎သည္ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ကာ က်ယ္ျပန႔္လွသည့္

ေဆြးေႏြးၿပီးခဲ့သလိုပင္ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

အေရးယူတုံ႔ျပန္မႈမ်ိဳးကို လိုအပ္သည္ကို အဆိုျပဳေနသည္။

(ဘတ္စ္ကားမ်ား) ေပၚတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားမွ

အေကာင္းဆုံးစံျပအေနျဖင့္ ၎ကိစၥအေပၚ အသိအျမင္ကို

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ အထိခိုက္ခံခဲ့

ျမႇင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူေနရာမ်ားတြင္ လူအားလုံးအတြက္

ရသည္။ အမ်ိဳးသား ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္သာ အလုပ္အသြားအျပန္တြင္

လုံျခဳံမႈရွိရမည့္အခြင့္အေရးကို အားေကာင္းလာေစျခင္းမ်ားအတြက္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ သို႔မဟုတ္ အနိုင္က်င့္ခံရဖူးသည္ဟု

အကူအညီေပးနိုင္ရန္ စက္႐ုံမ်ားပါ ပါဝင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုေတသနတြင္ မည္သည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ား
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ကုမၸဏီမ်ားမွ မည္ကဲ့သို႔

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္

အေရးယူတုံ႔ျပန္ေနၾကသနည္း?

ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စြတ္စြဲခ်က္မ်ားအား

မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ား

မရွိျခင္းသည္လည္း မေသခ်ာမေရရာေသာအလားတူအ

သူတို႔၏လက္ရွိအလုပ္ရွင္မ်ားမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္

ဆင့္မ်ိဳးမွာ တည္ရွိသည္။ အလုပ္မွာ မူဝါဒတစ္ခုရွိသည္ဟု

ယွက္မႈကို လက္မခံဆန႔္က်င္ သည့္မူဝါဒတစ္ခု ရွိပါသလားဟု

ေျဖဆိုခဲ့ေသာ လူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲေရးမန္ေနဂ်ာမ်ားမွ

ေမးေသာအခါ စစ္တမ္းတြင္ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ားမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက

၅ ေယာက္သည္ သူတို႔မွာ တရားဝင္တိုင္ၾကားအစီရင္ခံျခင္း ႏွင့္

“ရွိပါသည္” ဟု ေျဖၿပီး၊ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈကို

အေရးယူတုံ႔ျပန္မႈလုပ္ထုံး လုပ္နည္း ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္မခံဆန႔္က်င္သည့္ မူဝါဒရွိပါသည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

တဖန္ မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္သည္သာ စာရြက္စာတမ္းျဖင့္

၎မူဝါဒမ်ား ရွိ/မရွိ မေသသခ်ာေသာသူမ်ားအား

မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို ျပျခင္းျဖင့္

အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ားရွာေသာအခါ၊ ၎ကဲ့သို႔

အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ လုပ္သည့္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ

တားဆီးကာကြယ္ျခင္းနည္းစနစ္မ်ားမွ ေလာေလာဆယ္

သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ စြတ္စြဲခ်က္မ်ားကို

အက်ိဳးခံစားခဲ့ရသည့္ အမ်ားဆုံးအေရအတြက္မွာ

သူတို႔ အေရးယူတုံ႔ျပန္ပုံကို ေမးျမန္းေသာအခါ အခ်ိဳ႕လူသား

စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၇၁၅ ေယာက္မွ ၃၄၇ ေယာက္သာျဖစ္သည္။

အရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲေရးမန္ေနဂ်ာအခ်ိဳ႕သည္ လိုက္နာရမည့္

၎သည္ လုပ္ငန္းခြင္မူဝါဒတစ္ခုအရ လႊမ္းျခဳံနိုင္မႈရွိေသာအ

တရားဝင္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ညႊန္ၾကားထားသည့္

လားအလာမွာ လူဦးေရ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္သာျဖစ္ၿပီး၊

တုံ႔ျပန္အေရးယူမႈမ်ားကို ေပးခဲ့သည္။ တစ္ေယာက္မွ

၎သည္ တားဆီးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလား

“စီမံခန႔္ခြဲေသာအဆင့္မွ ႏွစ္ေယာက္သာ ဤကိစၥျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္

အလာေကာင္းေသာအစျဖစ္ေလသည္။ အေရအတြက္အမွန္သည္

ပါဝင္နိုင္သည္” ဟု ညႊန္းဆိုခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္တစ္ေယာက္မွ

ယခုထက္ပိုနည္းေကာင္းနည္း လိမ့္မည္။

သူတို႔ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို နာမည္မသိအီးေမးလ္

အေရးယူတုံ႔ျပန္ရန္ တရားဝင္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ရွိျခင္း/

သို႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈမွတဆင့္ တိုင္ၾကားနိုင္သည္ဟု
အဓိက သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ အေမး အေျဖမ်ား (KII) အတြင္း လူသား

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ လူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲေရး

အရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲေရးမန္ေနဂ်ာမ်ားအား သူတို႔၏လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း

မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္မွ သူတို႔သည္ သူတို႔၏လုပ္ငန္းအတြင္း

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို

“မဟုတ္မမွန္မႈကို ဖြင့္ခ်ျခင္း”စနစ္တစ္ခုကို မိတ္ဆက္ထားသည္ဟု

ရွာေဖြကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းသည့္ တရားဝင္မူဝါဒမ်ား ရွိမရွိေမးျမန္းခဲ့သည္။

ေျပာခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၎စနစ္တြင္ နိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္

၂၇ ေယာက္အနက္ ၁၀ ေယာက္မွာ “ရွိတယ္”ဟု ေျဖခဲ့ၾကသည္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို တိတိက်က်

ဤစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၁၀ ခုမွ စစ္တမ္းပါဝင္ေျဖဆိုသူ

တိုင္ၾကားျခင္း အစီအစဥ္/လုပ္ငန္းတစ္ခုပါဝင္/မပါဝင္ကိုမူ

အေရအတြက္ စုစုေပါင္းမွာ ၂၆၇ ေယာက္ျဖစ္သည္။ လူသား

မရွင္းလင္းေပ။

အရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲေရးမန္ေနဂ်ာ တစ္ေယာက္တည္းသာ
၎ကို မူဝါဒမိတၱဴအမွန္ကို ေပးျခင္းျဖင့္ အတည္ျပဳနိုင္ခဲ့သည္။

အလုံးစုံျခဳံငုံၾကည့္ရလၽွင္ သုေတသန၏ရလဒ္မ်ားသည္

အျခား မန္ေနဂ်ာမ်ား အားလုံးသည္ ေတာင္းဆိုမႈအမ်ားအျပား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနည္းနည္းမွာသာ လုပ္ငန္းခြင္နိုင္ထက္စီး

လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း မိတၱဴတစ္ေစာင္ ေပးနိုင္ရန္ က်ဆုံးခဲ့သည္။

နင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို

အဓိက သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ အေမး အေျဖမ်ား (KII) အတြင္း

အစီရင္ခံတိုင္ၾကားျခင္းအတြက္ တရားဝင္ပုံေသလုပ္ငန္းမ်ား

သူတို႔၏မူဝါဒမ်ားအေၾကာင္း ေမးျမန္းေသာအခါ ပါဝင္ၾကသူမ်ားမွ

ေနရာတက်ရွိသည္ကို ညႊန္ျပေနသည္။ အဓိကပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားမွ

လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိသည့္ ထပ္ေဆာင္းမွတ္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္

တစ္ေယာက္သည္ ေသခ်ာသတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား

သူတို႔၏လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ

ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ မူဝါဒမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး

ႏွင့္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရွားရွားပါးပါး ေတြ႕နိုင္သည္ဟု ၎ႏွင့္ အဓိက

မူဝါဒတိတိက်က် ရွိပုံမေပၚေပ။ ၎အစား ဤကိစၥျဖစ္ရပ္မ်ားအား

သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ အေမး အေျဖမ်ား (KII) တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းေအာက္တြင္သာ

စစ္တမ္း တြင္ပါဝင္ေျဖဆိုသူ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ သူတို႔သည္

ေယဘုယ်သာ ကိုးကားေဖာ္ၿပထားေလသည္။

၎ျဖစ္ရပ္ကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ေတြ႕ၾကဳံခဲ့ပါက
မည္သူ႔ကို တိုင္ၾကားရမည္ကို သိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
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သို႔ရာတြင္ ၎သည္ အစီရင္ခံတိုင္ၾကားနည္းစနစ္သည္ တရားဝင္

ပါဝင္ခဲ့သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၃ ခုမွ

ပုံေသသတ္မွတ္ထားသည္ဟု ရည္ညႊန္းျခင္းမဟုတ္ေပ။ ၎ရလဒ္သည္

လူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲေရးမန္ေနဂ်ာမ်ားသည္

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးမွ

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

လူတစ္ေယာက္တည္းကိုသာ တူညီစြာစဥ္းစားေနၾကသည္ဟု

အေပၚ သင္တန္းသတ္သတ္မွတ္မွတ္ကိုေပးသည္ဟု

အတည္မေျပာနိုင္ေပ။ သူတို႔အေနျဖင့္ ျဖစ္ရပ္ကို အစီရင္ခံနိုင္မည့္

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အမ်ားဆုံး စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ ၅၅ ေယာက္သည္

လူတစ္ေယာက္ကို သိလိမ့္မည္ဟုသာဆိုလိုသည့္ပုံ ပိုေပၚ

သူတို႔၏လက္ရွိလုပ္ငန္းခြင္တြင္ သင္တန္းရရွိၿပီးဟု ဆိုလိုသည္။

သည္။ ၎လူသည္ လူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲေရး မန္ေနဂ်ာ

ေမးခြန္းသည္ လက္ရွိအလုပ္ရွိ သင္တန္းကို ေမးေသာ္လည္း

ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လိမ့္မည္ -

သင္တန္းရရွိၿပီးၿပီဟုေျပာၾကားသည့္ အျခားေျဖဆိုသူမ်ားသည္

လူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲေရးမန္ေနဂ်ာအခ်ိဳ႕သည္

အေရွ႕ကရရွိခဲ့သည့္ သင္တန္းမ်ားကိုရည္ညႊန္းတာမ်ိဳး ျဖစ္ေကာင္း

သူတို႔ဝန္ထမ္းမ်ား ၎ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးနိုင္ရန္

ျဖစ္နိုင္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၈ ခုတြင္ လူသား အရင္းအျမစ္စီမံခန႔္

“လုံျခဳံသည့္ေနရာမ်ား” ဖန္တီးရွာေဖြရမည္ဟု ညႊန္ျပခဲ့သည္။

ခြဲေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား သည္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္

တနည္းအားျဖင့္ သူတို႔အေနျဖင့္ ၎ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကို ေဆြးေႏြးရာတြင္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင္ယွက္ျခင္းအေၾကာင္း

သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္သည္ဟုခံစားရသည့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ -

တိတိက်က်သင္တန္းမ်ိဳးမရွိဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္

၎အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းမ်ားကိုမူ

သူတို႔မိသားစုအတြင္းက တစ္ေယာက္ေယာက္ျဖစ္နိုင္ သည္။ တရားဝင္

အျခားသင္တန္းအခ်ိန္မ်ား (ဥပမာ ဝန္ထမ္းအသစ္မိတ္ဆက္ သင္တန္း)

မဟုတ္သည့္တိုင္ၾကားျခင္းသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၎ျဖစ္ရပ္မ်ားအား

တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၎အခ်က္သည္ ေနာက္ထပ္ ၂၂၇ ေယာက္သည္

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ကူညီေကာင္းကူညီလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္

နိုင္ထက္ စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္

၎သည္ သူတို႔အား

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအေပၚ သတင္းအခ်က္အလက္ကို

တရားဝင္ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳျခင္းမ်ိဳး သို႔မဟုတ္

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ရဖူးသည္ဆိုသည္မွာ သင္တန္းမွမဟုတ္ဆိုသည္ကို

အျခားပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္/ ပညာရွင္ အကူအညီဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳး

သက္ေရာက္ေနသည္။

လက္ခံရရွိခြင့္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ၎သည္ လုပ္ငန္း၏ အေကာင္းဆုံးအ
က်ိဳးစီးပြားကိုရည္မွန္းသည့္အေနအထားျဖင့္လည္း ၎ျဖစ္ရပ္ကို ေျဖရွ

လူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲေရး မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္သည္

င္းမည့္အျဖစ္မ်ိဳးရလဒ္လည္းနုတ္ထြက္လာမည္မဟုတ္ေပ။ အထူးသျဖင့္

ဝန္ထမ္းမ်ား အႏၲရာယ္ အရွိဆုံးဟုယုံၾကည္သည့္

ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရ သူအတြက္ ထုတ္လုပ္နိုင္မႈအရည္အေသြးဆုံးရႈံးျခ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေနရာမ်ားမွ စတင္ၿပီး သင္တန္းမ်ားေပးရန္

င္းမ်ိဳး အပါအဝင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္

စီစဥ္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္သာ သူတို႔၏

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၏အျပဳအမူမ်ား ဆက္လက္ တည္ရွိေနခဲ့သည့္

သင္တန္း ခ်ဥ္းကပ္နည္း ႏွင့္ ပါဝင္မည့္အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္ကို

အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္သည္။

ေပးခဲ့သည္။ တျခားမန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္သည္ သင္တန္းမလိုဟု
အခိုင္ အမာေျပာဆိုခဲ့သည္။

သင္တန္းေပးျခင္း
စစ္တမ္းပါဝင္ေျဖဆိုသူစုစုေပါင္းမွ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္

သုံသပ္ခ်က္သည္ သုေတသနပါဝင္ေျဖဆိုသူအမ်ားစုသည္

လက္ရွိအလုပ္တြင္ သူတို႔အေနျဖင့္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ

လုပ္ငန္းခြင္ နိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္

သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအေၾကာင္း

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအေပၚ

သင္တန္းရရွိၿပီးဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ က်ား/မအေျချပဳသင္တန္းကို

သင္တန္းလုံလုံေလာက္ေလာက္ မရရွိၾကေသးပါ။ ထပ္မံ၍

ရရွိၿပီးသူမ်ားႏွင့္ မည္သည္မၽွကြာျခားျခင္းမရွိပါ။ သို႔ရာတြင္

သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားမစတင္မီ တစ္နာရီၾကာအလုပ္႐ုံ

က႑အလိုက္ ကြဲျပားခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိသည္။ လက္လီေရာင္းဝယ္ေရး ႏွင့္

ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းသည္ သေဘာထားအယူအဆမ်ားကို

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ သူတို႔ေျပာၾကားသလိုဆိုပါက

ေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ အသိအျမင္ျမႇင့္တင္ျခင္းတြင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ေရးလုပ္ငန္းမ်ားထက္ ၎သင္တန္းမ်ိဳးကို ၂ ဆ

ေအာင္ျမင္ခဲ့ပုံေပၚေလသည္။ ၎အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသည္

ရရွိျပီးျဖစ္သည္။

လိုက္ေလ်ာရမည့္အခ်က္အေပၚ တြန္းအားမေပးခဲ့ပါ။ ၎သည္
ဥပမာအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို မည္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ား
သို႔မဟုတ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းစည္းကမ္မ်ားကို မမိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါ။
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၎အစား ဝန္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ျဖစ္ပြားနိုင္သည့္

မဟုတ္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထိုမန္ေနဂ်ာမ်ားသည္

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါး

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း လူမႈေရးသဟဇာတကို ထိန္းသိမ္းထားရန္

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း အမ်ိဳးအစားေပါင္းစုကို စူးစမ္းရွာေဖြတတ္လာရန္

ဖိအားေအာက္တြင္ ရွိၾကသည္။ တကယ့္ျဖစ္ရပ္ထက္ နိုင္ထက္

အခြင့္အလမ္း တစ္ခုေပးခဲ့သည္။ ၎သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္

စီးနင္းျပဳက်င့္ခံရမႈ သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္

၎ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မလိုက္နာျခင္းအတြက္

မည္သည့္စြတ္စြဲခ်က္မဆို ၎အခ်က္ကို ေအာင္ျမင္ရန္

အေၾကာက္တရားမ်ားမရွိဘဲ ေဆြးေႏြးနိုင္ရန္

သူတို႔၏စြမ္းရည္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေလသည္။

ေနရာတစ္ခုဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ ၎ခ်ဥ္းကပ္မႈေအာင္ျမင္ခဲ့ပုံကို

ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္စီရင္ရျခင္းသည္ “ရင္းႏွီးၿပီးမိသားစုသဖြယ္”

ေထာက္ၾကည့္ၿပီး ေလးစားမႈရွိသည့္ အျပဳအမူမ်ား ႏွင့္

ျဖစ္သည့္ သဟဇာတျဖစ္မႈဆက္လက္ရွိျခင္းကို တိတ္တဆိတ္

ေလးစားမႈမရွိသည့္အျပဳအမူမ်ား ႏွစ္ခုစလုံး အေၾကာင္းကို

ခြင့္ျပဳေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎သည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သုခႏွင့္

တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္ေလ့လာျခင္းမ်ိဳးကို

ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းဖက္မွ

ျမႇင့္တင္ေပးသည့္သင္တန္းမ်ိဳးကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမ်ိဳး ျခဳံေျပာရလၽွင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္

သူတို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးအတြက္ စဥ္းစားေပးသင့္သည့္

သို႔မဟုတ္ ဂုဏ္သတင္းကို မကူညီပါ။ မန္ေနဂ်ာမ်ားဖက္မွ

အရာမ်ိဳးအျဖစ္ အႀကံျပဳေပးခဲ့သည္။

စြတ္စြဲခ်က္မ်ားကို အေရးယူတုံ႔ျပန္ပုံအေၾကာင္း သင္တန္းေပးျခင္းသည္
၎မန္ေနဂ်ာမ်ားကို သူတို႔၏လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သဟဇာတမျဖစ္မႈကို

အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုခဲ့သည့္ လူသားအရင္း အျမစ္စီမံခန႔္ခြဲေရးမန္ေနဂ်ာ

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ သူတို႔လိုအပ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို

၂၁ ေယာက္မွ ၇ ေယာက္သည္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္

ပံ့ပိုးေပးေလမည္။ ၎ကို ေလာေလာဆယ္တြင္ ဖုံးကြယ္ထား

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

(သို႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴရႈထား) ေလသည္။ အကယ္၍

ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ သင္တန္းမ်ိဳး ရရွိၿပီးဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎အနက္

လူသားအရင္းအျမစ္စီမံ ခန႔္ခြဲေရးမန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ၎အပိုင္းတြင္

၃ ေယာက္အတြက္ UNDP ႏွင့္ ILO အပါအဝင္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ

အရည္အခ်င္းျပည့္မီလာပါက သူတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္၌ သဟဇာတ

၎သင္တန္းကို ေပးခဲ့သည္။ မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္တည္းသာ

(ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္သည့္) ကို ထိန္းထားနိုင္မႈအေပၚ

သူတို႔ရရွိခဲ့သည့္သင္တန္းအေၾကာင္းအရာအေပၚ

ဆိုသည့္အခ်က္ထက္ သူတို႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကို သူတို႔အေနျဖင့္

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကို ေပးနိုင္ခဲ့သည္။

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

သူတို႔၏လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း

မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းစြတ္စြဲခ်က္တစ္ခုကို

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္ပုံႏွင့္အညီ တိုင္းတာနိုင္မည္။

အေရးယူတုံ႔ျပန္ရမည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ပါဝင္ေကာင္းပါဝင္မည့္
အခရာဝန္ထမ္းမ်ားအနက္ သင္တန္းရရွိသည့္ အဆင့္နိမ့္ေနလင့္ကစား

ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ သူတို႔၏ မန္ေနဂ်ာမ်ားအား

ႏွင့္ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ျဖစ္ပြားေနမႈမ်ားကို

၎ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည္ဟု

သူတို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေဖာ္ျပထားသည္ထက္ ေလ်ာ့၍ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယုံၾကည္သည္ဟု ေျပာၾကဆဲျဖစ္သည္။ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ပါဝင္

ဤအဆင့္ရွိဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သူတို႔ဖက္မွ အလုပ္သမား

သူမ်ားသည္ သူတို႔အား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ေယာက္မွ

မ်ားအေပၚနိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈကို ရာထူးအဆင့္ဆင့္အရ

ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအေၾကာင္းေျပာၾကားလာခဲ့ပါက သူတို႔ဖက္မွ

အလုပ္ၿပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္သည့္ ပုံမွန္လိုျဖစ္ေနသည့္ အစိတ္

သြားေရာက္သတင္းေပးရန္တိုက္တြန္းအႀကံျပဳမည့္သူမွာ သူတို႔၏

အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ၾကသည္။ အာဏာရွင္ဆန္သည့္ေခါင္းေဆာင္

မန္ေနဂ်ာမ်ားဟု ပုံမွန္လိုလို ရည္ညႊန္းခဲ့သည္။ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ

မႈစတိုင္/ပုံစံမ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ

ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို နားလည္သလားဟု

ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းျဖစ္လာနိုင္ေျခမ်ား

သူတို႔အားေမးေသာအခါ မန္ေနဂ်ာမ်ားအားလုံးသည္

ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္။50 အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္

သူတို႔၎အသုံးအႏႈန္းမ်ားကို အဓိပၸါယ္ျပန္နိုင္သည္ဟု

ေလးစားမႈပိုရွိသည့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အက်ိဳးျပဳမႈမ်ားကို

ညႊန္ျပေသာအေျဖမ်ိဳးသာ ေပးခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ားစုက

ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ အျခားေခါင္းေဆာင္မႈ နည္းစနစ္မ်ားရွိကာ၊

ေျပာခဲ့သည္ သူတို႔မွာ စြတ္စြဲခ်က္တစ္ခုတစ္ေလမၽွ

၎သည္ အလုပ္သမားမ်ားကိုလည္း အလုပ္ေကာင္းေကာင္း

ဘယ္ေတာ့မွ မရရွိခဲ့ဘူးဟု ေျပာခဲ့ၾကၿပီး၊ အခ်ိဳ႕က

ပိုလုပ္လာေစရန္ လႈ႕ံေဆာ္ေပးသည္။ ထို႔ျပင္ လိုအပ္လၽွင္လိုအပ္

သူတို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေပၚသက္ေရာက္မည့္ကိစၥမ်ား

သလိုလုပ္ေပးသည့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား (ဥပမာ အလုပ္ကို
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ေနာက္က်သည္အထိလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စေန၊တနဂၤေႏြမ်ားတြင္

သူတို႔အေနျဖင့္ သူတို႔၏လတ္တေလာလုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းခြင္

လုပ္ေပးျခင္း) ကိုလည္း ေပးလာေပလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ လုပ္ငန္းတြင္လည္း

အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို အစီရင္ခံတိုင္ၾကားခဲ့သည္ဟု

ၾကာရွည္က်န္ရွိေပလိမ့္မည္။ အလုပ္အေၾကာင္း ရွင္းျပရန္ ႏွင့္

ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔အနက္မွ မည္သူ႔ကို တိုင္ၾကားရမည္ဆို

အလုပ္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္

သည္ကို သိရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာသူမ်ား ႏွင့္ သူတို႔၏တိုင္ၾကား

ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးမ်ားမွ အသုံးျပဳ၍ရသည့္ ပို၍ေလးစားမႈရွိေသာေျပာဆို

အစီရင္ခံမႈမ်ားသည္ လၽွို႔ဝွက္သတင္းအေနျဖင့္ရွိမည္ဟု

ဆက္ဆံျခင္းစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ရွိေသးသည္။ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ

ယုံၾကည္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သူမ်ားမွ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ

ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအေၾကာင္း သင္တန္းသတ္သ

လက္ေတြ႕တြင္ တိုင္ၾကားမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္

တ္မွတ္မွတ္ေပးျခင္းအျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖက္မွ ေခါင္းေဆာင္မႈ

၎တို႔ထဲမွပဲ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သူတို႔အေနျဖင့္ ၎ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကို

ႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းသင္တန္းမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ သူတို႔၏ႀကီးၾကပ္ေရး

ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ၾကဳံခံစား သို႔မဟုတ္ မ်က္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ဖူးသည္

မႉးမ်ားအား ေလးစားမႈရွိသည့္လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုျဖစ္လာရန္

ဟု ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။ အစီရင္ခံမတိုင္ၾကားခဲ့ျခင္း၏

တက္တက္ႂကြႂကြျမႇင္တင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ိဳးကို ေသခ်ာေစရန္

ျဖစ္နိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္

လုပ္ေပးရေပမည္။

လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ဤကဲ့သို႔ လုပ္ျခင္းအတြက္ အမ်ားအားျဖင့္
တရားဝင္မဟုတ္သည့္ စနစ္မ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အေရးယူတုံ႔ျပန္ျခင္း

ျဖစ္နိုင္သည္။ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူအားလုံး၏ သုံးပုံတစ္ပုံသည္သာ

ဤသုေတသနသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း

၎ျဖစ္ရပ္တိုင္ၾကားသူမ်ားကို အယုံအၾကည္ရွိ သည္ဟု

ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအလိုက္

ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။

ေလးစားမႈ အျပည့္ျဖင့္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ အေရးယူတုံ႔ျပန္မႈမ်ားအေပၚ
သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူနိုင္ခဲ့သည္။ စစ္တမ္းအား

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားမွ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္သည္

ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ား ႏွင့္ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားအား

သူတို႔၏လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း ၎ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္အေရး

အကယ္၍ သူတို႔အေနျဖင့္ ၎ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ၾကဳံ

ယူေဆာင္ရြက္သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ထို႔အတူ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္

သို႔မဟုတ္ မ်က္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ပါက ဘာလုပ္ မည္ဆိုသည္ကို

သူတို႔ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ၾကဳံ သို႔မဟုတ္ မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္

စူးစမ္းရွာေဖြနိုင္ ရန္ ထပ္ေဆာင္းေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္

၎ကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကို သူတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ႀကီးၾကပ္ေရး

အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကအားေပး

မႉး၊ မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္ လူသားအရင္းအျမစ္ စီမံခန႔္ခြဲေရးမန္ေနဂ်ာ

လႈံေဆာ္ေစၿပီး မည္သည့္အခ်က္မ်ားက တားဆီးထားသည္ဆိုသည္ကို

တစ္ေယာက္မဟုတ္ တစ္ေယာက္ကို အစီရင္ခံတိုင္ၾကားရန္အတြက္

နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္အတြက္လည္း အပိုေဆာင္းေမးခြန္းမ်ားကို

သက္ေသာင့္ သက္သာရွိသည္ဟု ေျဖဆိုၾကသည္။ သို႔ရာတြင္

ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာသူ တစ္ေယာက္မဟုတ္တစ္ေယာက္ထံသို႔
အစီရင္ခံတိုင္ၾကားျခင္းသည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ိဳး

သူတို႔၏လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အစီရင္ခံတိုင္ၾကားမႈမ်ားအတြက္ စစ္တမ္း

မဟုတ္ဆိုသည္မွာ ေပၚလြင္ေနသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း

ေျဖဆိုသူ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ သူတို႔၏လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ၎ျဖစ္ရပ္မ်ား

နိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္

ေပၚေပါက္ခဲ့ပါက မည္သူ႔ကို တိုင္ၾကားရမည္ဆိုသည္ကို သိရွိသည္ဟု

ယွက္ျခင္းမ်ိဳးကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ေျဖဆိုခဲ့သူ ၄၀၀ အနက္မွ

ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔ အနက္ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက သူတို႔ေျပာၾကား

၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ၎ျဖစ္ရပ္ကို မန္ေနဂ်ာထံ တိုင္ၾကားအစီရင္

ခဲ့သည္မ်ားကို သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား မေပါက္ၾကားေအာင္

ခဲ့သည္။ ၎အစား ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို

လၽွို႔ဝွက္ေသာ သတင္းအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားမည္ ဆိုသည္ကို

ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကၿပီး၊ အမ်ားစုမွာ ၎ကိစၥကို သူတို႔၏မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္

ယုံၾကည္ၾကသည္။

တရားဝင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္ မပါဝင္ခဲ့ၾကေပ။

ဤကဲ့သို႔ ဘာလုပ္ရမည္ကို သိရွိၿပီး၊ စနစ္အေပၚယုံၾကည္သက္ဝင္သည္

လ်စ္လ်ဴရႈသည့္အျပဳအမူမ်ားသည္ ေလာေလာဆယ္ ဝန္ထမ္းမ်ား

ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအေပၚ

ေရြးခ်ယ္ လုပ္ေဆာင္ေန ၾကသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ပုံ ၁၃

လူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲေရး အပါအဝင္ မန္ေနဂ်ာႏွင့္

သည္ စစ္တမ္း ေျဖဆိုသူမ်ားမွ ၎ကဲ့သို႔ တိတိ က်က် အျပဳအမူ

ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ လက္ေတြ႕အေတြ႕အၾကဳံမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု ဘာသာ

ျဖစ္ရပ္မ်ားအား မသိသလို လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့သည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည့္

ျပန္ယူ၍မရေပ။ စစ္တမ္းတစ္ခုလုံးမွ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္သာ

ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။

94

ဤအခန္း အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သလိုပင္ ဝန္ထမ္းမ်ားဖက္မွ

“တခါတေလ ဝန္ထမ္းေတြက အရမ္းရင္းႏွီးၾကေတာ့

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္

အခ်င္းခ်င္းေနာက္တာ၊ ေျပာင္တာမ်ိဳး၊ ရယ္စရာလုပ္တတ္ၾကတယ္၊

မႈမ်ားကို လက္ခံနိုင္မႈ မ်ားၾကသည္။ ၎သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ

ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့ မင္းအစား မ်ားမ်ား စားလို႔ရွိရင္ ဝလာလိမ့္

ျဖစ္ရပ္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲမွ

မယ္၊အဲ့ဒါဆို ရည္းစား/ေကာင္ေလးရမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး

တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၎သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ

ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့၊ အဲ့ဒါက ပုံမွန္ပါပဲ၊ ၿပီးေတာ့ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း လည္း

သူတို႔၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား သူတို႔ကဲ့သို႔ပင္ လုပ္ရန္

ေဒါသမထြက္၊ စိတ္မဆိုးၾကဘူးေလ”

အားေပးၾကသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
ပို၍ဆိုးသည္မွာ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာအသားေပးေဖာ္ၿပ

“ဝန္ထမ္းေတြက သူတို႔အထက္လူႀကီးေတြရဲ့ အျပဳအမူေတြနဲ႔

သည့္စာတိုမ်ားကိုလက္ခံရရွိသည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား မွ

ေျပာဆို ဆက္ဆံပုံေတြကို သိၿပီးသား၊ သူတို႔ေတြအတြက္ သူတို႔

အႀကံဉာဏ္မ်ားေတာင္းလာခ်ိန္တြင္ သူတို႔သည္ ၎ဖုန္းနံပါတ္အား

အထက္ကလူေတြက သူတို႔ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းဆူမယ္၊ ေျပာမယ္

ဘေလာ့ခ္ (ပိတ္ပစ္)ရန္သာ အႀကံျပဳေထာက္ခံၾကေလသည္။

ဒါမွမဟုတ္ မရည္ရြယ္ဘဲနဲ႔ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းစကားမ်ိဳး

အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးမႈ တစ္ခုတြင္ တစ္ေယာက္မွလြဲ၍

ေတြ တခါတခါသုံးတာမ်ိဳးကို ရိုးေန၊ ေနသားက်ေနၾကပါၿပီ၊

က်န္အားလုံးသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုတြင္ အေတာ္အတန္ၾကာ

အထက္လူႀကီးက အဲ့လို ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း

လုပ္ဖူးခဲ့သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားခ်ည္းျဖစ္ၾကသည္။ ဝန္ထမ္းအသစ္မွ

ေစာ္ကားတဲ့စကားလုံးေတြသုံးၿပီး ေျပာရင္ေတာင္ သူတို႔

သူမ၏ လုပ္ငန္းခြင္ အသစ္၌ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ခံရၿပီး

ဝန္ထမ္းေတြက ဘာမွခံစားရတာမ်ိဳးမရွိေတာ့ဘူး၊

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို မၽွေဝရန္ စကားစခဲ့သည္။

ဝန္ထမ္းအသစ္ေတြအတြက္ေတာ့ ဒါကို နိုင္ထက္စီးနင္းက်င့္တယ္လို႔

သူမ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမွ သူမအား မည္သည့္ အတြက္

ထင္ၾကမွာေပါ့”

ေၾကာင့္ ၎ကိစၥမ်ားျဖစ္ပ်က္ရသည္၊ သူမအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔
ျပဳမူေနထိုင္သင့္သည္ မ်ားကို ရွင္းျပ၍ စကားျဖတ္ေျပာခဲ့ၾကသည္။

ပထမမွတ္ခ်က္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားဘက္မွ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားကို

သူတို႔မွ သူမအား စိတ္ရွည္ရန္ႏွင့္ တစ္ေန႔က်လၽွင္ ၎ကိစၥမ်ားသည္

မတိုင္ၾကားၾကျခင္းမွာ ၎တို႔သည္ “ျပႆနာမဟုတ္”

ၿပီးသြားလိမ့္မည္ဟု အႀကံမ်ားေပး ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔သည္

ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးမွ ယူဆသည္။

လည္း သူတို႔ငယ္ေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္၌

ဒုတိယေျမာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးသည္ ဤမွတ္ခ်က္/စကားမ်ိဳးမ်ား

အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေတြ႕ၾကဳံခဲ့ဖူးသည္ဟု မၽွေဝခဲ့ ၾကၿပီး၊ တခါတရံ

သည္ လူမ်ားအေပၚ မည္သည့္သက္ေရာက္မႈမ်ိဳးမွမရွိဟု

သူတို႔ အသည္းအသည္ငိုေႂကြးဖူးခဲ့ၾကသည္ဟု ဝန္ခံခဲ့ၾကသည္။

မွတ္ယူသည္။ တတိယဥပမာသည္ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ား၏

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔ သည္ စိတ္ရွည္ေအာင္ထားကာ၊

အထိခိုက္မခံနိုင္ေသးသည့္ ေပ်ာ့ကြက္မ်ားဟု လွစ္ဟာျပသ ထားသည္။

အလုပ္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကၿပီး အျခား လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ရန္

ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔၏ နိုင္ထက္စီးနင္းက်င့္မႈ (သို႔မဟုတ္

အခြင့္အေရးတစ္ခုကို ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔မွ သူမအား

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယက္
ွ မႈ) အျပဳအမူမ်ားဟု ကနဦးမွတ္ထားၾက

“သူတို႔ကဲ့သို႔ လုပ္ရန္” တုိက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။

သည့္ အျမင္မ်ားကိုေျပာင္းၿပီး၊ ၎အျပဳအမူမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္တြင္း
ေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္ ပုံမွန္ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ အေနႏွင့္သာ အသိအမွတ္ျပဳ
လက္ခံရမည္ဟု ေဖာ္ျပေနသည္။

ရာထူးႀကီးဝန္ထမ္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းခြင္နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း
မ်ား ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားသည္ ပုံမွန္ပဲလို႔
မွတ္ယူထားမႈမ်ားေၾကာင့္ ၎ျဖစ္ရပ္မ်ား အား လ်စ္လ်ဴရႈရန္

အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ဤကဲ့သို႔အျပဳအမူမ်ားအတြင္း

အသိေပးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးမ်ားမွ ေအာက္ပါ

ပါဝင္ေနသည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ အႏၲရာယ္မရွိဆိုသည္မွာ

မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးခဲ့ၾကသည္။

ျဖစ္နိုင္သည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔၏ ခႏၲာကိုယ္
သို႔မဟုတ္ သူတို႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ တစ္စုံတစ္ခု

“အဲ့ဒါေတြက ျပင္းထန္လွတဲ့ အမႈမ်ားမဟုတ္ပါဘူး၊

ျပဳလုပ္ခဲ့မႈမ်ားအေပၚ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ျပက္လုံးမ်ားထုတ္သည္ဆိုသည္

စတာေနာက္တာေလာက္ပါပဲ၊ သူမ်ားေတြရဲ့ အသားအေရ

မွာလည္း ျဖစ္နိုင္သည္။ ေျပာခဲ့၊ျပဳခဲ့တာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ညိဳတာ၊မည္းတာကို ရယ္ၾကတာမ်ိဳးေလာက္ပါပဲ၊ အဲ့လို

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလုံးမွ ေစာ္ကားခံရသည္ဟု မမွတ္ယူပါက၊ ၎သည္

အသားအေရာင္ကို ေနာက္တာမ်ိဳးေတြက ျပႆနာမဟုတ္သလို၊

ေပ်ာ္စရာျပက္လုံးတစ္ခု အေနသာျဖစ္ေပမည္။ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား

အဲ့ဒါေတြကို တိုင္ၾကားၾကတာမ်ိဳးလည္း မလုပ္ၾက ဘူးေလ”

အတြင္း ေလးစားမႈမရွိဟု သမုတ္နိုင္သည့္ အျပဳအမူမ်ားကို
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စုံစမ္းစစ္ေဆးေလ့လာရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လူအမ်ားကို

ဆိုင္ရာထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ

သူတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သို႔မဟုတ္ သူတို႔၏ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈတြင္

ဘာမွန္းမသိခဲ့ဘူး၊ အခု ကၽြန္ေတာ္ /ကၽြန္မသိသြားၿပီ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့

မည္သည့္ အခ်က္မ်ားက လက္ခံနိုင္ဖြယ္ရွိသည္ကို ဆုံးျဖတ္နိုင္သည့္

သည္။

ရင္းႏွီးေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအၾကား ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကို တားဆီးရန္
မဟုတ္ပါ။ အခ်ိဳ႕ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တခ်ိဳ႕ေသာအျပဳ

ဝန္ထမ္းမ်ားဘက္မွ ယခုကဲ့သို႔ အသိအျမင္မ်ားနိုးဆြလာမႈ၏သက္ေသ

အမူမ်ားသည္ သူတို႔အား မည္သည့္သက္ေရာက္မႈမၽွမရွိဟူ၍

အေထာက္အထားကို ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ပြားေသာအခါ သူတို႔အေနျဖင့္

“ဘူး”ခံျငင္းတတ္ၾကသည္။ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြး မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုတြင္

ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖရေသာအခါမ်ိဳးမ်ားတြင္ ျမင္နိုင္ေလသည္။ မန္ေနဂ်ာမွ

ပါဝင္သူအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္မွ လူအမ်ားသည္ “သူ၏တင္ပါး”

အလုပ္သမားတစ္ေယာက္အား ပခုံးႏွိပ္နယ္ေပးေနသည္ကို

ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလွာင္ေျပာင္မႈမ်ားရွိကာ၊ သူ႔အေနျဖင့္ ၎ကို

ေတြ႕ျမင္ျခင္းဆိုသည့္ ဇာတ္လမ္းမွလြဲ၍ အားလုံးေသာျဖစ္နိုင္ေျခဇာတ္

ေနသားက်ေနၿပီဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးမႈမွ

လမ္းမ်ားအတြက္ ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖေပးမည္ဟု ေျဖဆိုသူရာခိုင္ႏႈန္းသည္

ဝန္ထမ္းမ်ားဖက္မွ ၎ကဲ့သို႔ေသာအျပဳအမူမ်ားအား လက္ခံသည္ဟု

လ်စ္လ်ဴရႈမည္ဟုေျဖဆိုသူ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မ်ားေလသည္။

သတ္မွတ္ (မွန္ကန္စြာ သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းစြာ) လိုက္သည္၊

ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖမႈမ်ားသည္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရွိသည္။

စင္စစ္ ၎အျပဳအမူမ်ားကိုလက္ခံျခင္းဆိုသည္မွာ ဝန္ထမ္း
မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ကို အားေပးသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ေပ။

သူတို႔အား အတိတ္က ၎ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ပြားေသာအခါ

၎ပါဝင္သူအမ်ိဳးသားအေနျဖင့္ သူ၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

သူတို႔အေနျဖင့္ ၾကားဝင္ ဖ်န္ေျဖခဲ့ပါသလားဟု ေမးျမန္းခ်ိန္တြင္

ေဝဖန္ခ်က္/မွတ္ခ်က္မ်ားကို က်င့္သားရေနေကာင္းရေနမည္ ျဖစ္ေသာ္

စစ္တမ္း ေျဖဆိုသူ၏ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သူတို႔၏လုပ္ငန္းခြင္

လည္း သူ႔ဖက္မွ သူ႔အားလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သဟဇာတျဖစ္ေနမႈကို

အတြင္း နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ထိန္းသိမ္းရန္ ဆႏၵရွိသူ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ျမင္ခံရနိင္ရန္အလို႔ငွာ

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈကို ေတြ႕ၾကဳံ

၎မွတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံနိုင္စရာမ်ားဟု လက္ခံနိုင္လာေအာင္

ခံစားရသည့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ေယာက္ကို ကူညီခဲ့သည္ဟု

သင္ယူခဲ့ရေကာင္း သင္ယူခဲ့ရေပမည္။

ေျဖဆိုၾကၿပီး၊ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ က်ဴးလြန္သူအား ထိပ္တိုက္
ေတြ႕ၿပီး ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းခဲ့သည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့သည္။ ေရွ႕တြင္ေဆြးေႏြး

၎အခ်က္မ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္

ခဲ့ၿပီးျဖစ္သလို ေတြ႕ေနက်ျဖစ္သည့္ ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖသည့္

သူတို႔၏လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သဟဇာတ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္မႈဆိုသည့္

နည္းအသစ္သည္ ျဖစ္ရပ္ အေၾကာင္းကို အြန္လိုင္း တြင္

ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္မႈအတြက္ ေပးဆပ္လိုက္ရသည့္

မၽွေဝျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆုံးရႈံးမႈမ်ားအား စတင္သိရွိလာေစသည့္

အခ်က္အလက္မ်ား၊ ပါဝင္သည့္သူမ်ားအား ေဖာ္ျပထားၿပီး၊

အမွတ္အသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးမႈအတြင္း

၎ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဝဖန္ခ်က္မ်ား၊ အရွက္ရေစျခင္း

ပါဝင္ခဲ့သည့္အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္မွ သူ႔လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း

သို႔မဟုတ္ အတင္း အဖ်င္းမ်ား လိုက္ျဖန႔္ျခင္းမ်ားသည္

အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သူ႔ဗိုက္အား မၾကာခဏပုတ္ထိၾကၿပီး၊

အျမဲလိုလို ပါဝင္တတ္သည္။ မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္၏

သူတို႔က ၎အျပဳအမူ ကို ခ်စ္စရာအျပဳအမူဟု ထင္ယူၾကသည္ဟု

ေလးစားစရာမေကာင္းသည့္အျပအမူႏွင့္ ပတ္သက္သည့္

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူ ၎အျပအမူကို မႏွစ္သက္ေသာ္လည္း၊

အြန္လိုင္းပိုစ့္တစ္ခုသည္ ၎မန္ေနဂ်ာအား လူဆိုးအေနျဖင့္ သမုတ္

သူ႔ဘက္မွု သူတို႔အား ေျပာၾကားနိုင္ျခင္းမရွိဘဲ၊ ၎အျပဳအမူမ်ိဳးကို

သည့္ အတင္းမ်ား လြယ္လြယ္ကူကူပင္ ပ်ံ႕ႏွံ့ေအာင္တြန္းပို႔ေပးသည္။

တိုင္ၾကားရမည္ဟုတ္မဟုတ္ကိုလည္း မေသခ်ာဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နာမည္တပ္ ေဖာ္ျပပါက ၎မန္ေနဂ်ာ၏အလုပ္ေနရာသည္ ၿငိစြန္း

သူသည္ သုတသနအဖြဲ႕ကိုလည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ေပမည္။ ၾကားဝင္ ဖ်န္ေျဖမႈပုံစံက ဝန္ထမ္းမ်ားဘက္မွ ၎အျပဳအမူ

ပိုမိုေမးျမန္းခဲ့သည္၊ သို႔မွသာ သူ႔အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း

မ်ားကိုလက္မခံနိုင္ေၾကာင္းကို ျပသေနစဥ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္မူ

ေလးစားမႈ မရွိေသာအျပဳအမူမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္

အခ်ိဳ႕ေသာ ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖမႈမ်ားသည္ မေကာင္းေၾကာင္းကို

နိုင္ေပမည္။ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္သည္ ရာထူးႀကီးဝန္ထမ္းမ်ား၏

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္နိုင္သည္။ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား သည္

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ျဖစ္သည့္ “ခႏၶာကိုယ္ကို ေလွာင္ေျပာင္

အမ်ိဳးသားဝန္ထမ္း မ်ားထက္ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုလုံးတြင္ ပိုၿပီး ၾကားဝင္ဖ်န္ေၿဖ

ကဲ့ရဲ့ျခင္းသည္ လူမ်ားကိုေဒါသမထြက္ေစပါ”ဆိုသည့္ ယူဆခ်က္ကို

ေလ့ရွိၾကသည္။ ထို႔ျပင္ သူတို႔သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္

ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေစာဒကတက္ခဲ့သည္။ တျခားတစ္ေယာက္မွလည္း

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တစ္ေယာက္၏ လိင္မႈဆိုင္ရာအျပဳအမူမ်ား

“ဟိုးအရင္ႏွစ္ေတြက နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္း

အေၾကာင္း ေကာလဟာလမ်ားကို ပိုျဖန႔္တတ္ၾကၿပီး၊ ေနာက္ထပ္လုပ္
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ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ေယာက္၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ အေလးခ်ိန္ကိုလည္း

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္မ်ား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ NGO မ်ားႏွင့္

ရယ္စရာလုပ္တတ္ၾကေလသည္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္းႏွင့္

ကာကြယ္တားဆီးျခင္းအလုပ္မ်ား

အားလုံးအတြက္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း တန္းတူညီမၽွမႈကို ျဖစ္ေပၚေစရန္

အလုပ္ရွင္အခ်ိဳ႕သည္ သူတို႔လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သူတို႔ဝန္ထမ္းမ်ားအား

ပိုမိုမ်ားေသာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားစသည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ားေပးၾကသည္။ ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္သလို

ျမန္မာနိုင္ငံရွိလုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း က်ား/မတန္းတူမညီမၽွမႈကို

၎သည္လည္း လုပ္ငန္းခြင္ စဝင္ဝင္ခ်င္းမိတ္ဆက္သေဘာအေနနဲ႔

အားေကာင္းေအာင္လုပ္ေနၾကေသာ အျပဳအမူမ်ားအား

ေပးသည့္ သင္တန္း သို႔မဟုတ္ လူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲေရး

ပုံမွန္လိုျဖစ္ေနေစျခင္းမ်ား အပါအဝင္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း

မန္ေနဂ်ာမွ အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း အဆင့္ဆင့္ပ်ံ႕ႏွံ့ရန္

ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါး ေႏွာင့္ယွက္မႈကို တားဆီးျခင္းမ်ားတြင္

ဆုံးျဖတ္ေသာအခါမ်ိဳးမွာ ပါဝင္တာပါ။ ျခဳံငုံၿပီးေျပာရလၽွင္

အခက္အခဲအဟန႔္ အတားမ်ားရွိေနခ်ိန္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္

ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈကို

၎ကိစၥမ်ားတြင္ ေစ့စပ္ပါဝင္ရန္ ဆႏၵရွိၾကသည္။

တားဆီးရန္ အာ႐ုံစိုက္ သို႔ အဓြန႔္ရွည္တည္တံေစသည့္ အားထုတ္ႀကိဳး

သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ တင္ ျပေဆြးေႏြးျခင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္

ပမ္းမႈမ်ားအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အေထာက္အထားနည္းနည္းသာ

တက္ေရာက္သူအေရအတြက္ မ်ားျပားခဲ့သည္။

ရွိသည္။

၎အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေပးခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္
ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားအား ၎ကိစၥမ်ားအေၾကာင္း

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ၎အလုပ္မ်ိဳးအတြက္ ဆႏၵ ႏွင့္

ေျပာဆိုခ်င္စိတ္ ျဖစ္လာေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးခဲ့သည္။

ေယဘုယ်အေနျဖင့္ ၎ကိစၥမ်ားအား အာ႐ုံစိုက္လာေစရန္ -

ထို႔ေၾကာင့္ သုေတသန စီမံခ်က္သည္ေမၽွာ္လင့္ခ်က္အျပည့္အဝ၊

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ပို၍ သိသိသာသာျမင္လာေစရန္အတြက္

အလားအလာေကာင္းေကာင္း တားဆီးျခင္းအလုပ္အခ်ိဳ႕ကို

ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ သက္ေသရွိေလသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ

ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားၾကား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္

၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ သူတို႔၏လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သူတို႔ျမင္ေစခ်င္သည့္

ေနရာမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီျဖန႔္ေဝေပးနိုင္ခဲ့သည္။

တားဆီးကာကြယ္ရန္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအေရးယူ

လက္ရွိစိန္ေခၚမႈမွာ ယခုလိုတက္ႂကြစြာ ပါဝင္မႈအဆင့္ကို

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၂၉ ခုကိုျဖန႔္၍ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၁၀၀၀ ထက္ပို
ေသာ ပါဝင္မႈအျဖစ္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္၊ တားဆီးျခင္း ႏွင့္

•
•
•

ဝန္ထမ္းမ်ားအား နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အေရးယူတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ အလုပ္မ်ားကို အားေကာင္း လာေစရန္

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈကိုဆန႔္က်င္သည့္သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္း

ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္

ဝန္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္၌ မည္ကဲ့သို႔ေသာအျပဳအမူမ်ားသည္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း အေလ့အက်င့္အေပၚ

လက္သင့္မခံနိုင္ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာေပးျခင္း

သေဘာထား၊ အယူအဆမ်ား ႏွင့္ အသိပညာအား ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ျဖစ္ရပ္မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔တိုင္ၾကားအစီရင္ခံမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍

က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေရး အသိပညာေပးေဆြးေႏြးရန္စသ

သတင္းေပးျခင္း

ည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ အဓိက သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ အေမး အေျဖမ်ား
(KII) ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအ
တြင္း ကာကြယ္တားဆီးျခင္းအလုပ္အတြက္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို
ထပ္မံအႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔မွာ ဝန္ထမ္းမ်ားၾကား သူတို႔၏ရပိုင္ခြင့္
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာမ်ားျမႇင့္တင္ျခင္း၊
အလုပ္၌ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ားၾကဳံေတြ႕ေျဖရွင္းရာ
တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ကူညီ ရန္ ဆက္သြယ္ေရးသင္တန္းမ်ား
ေပးျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံမ်ားတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္
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စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြင္း ကုန္က်စရိတ္မ်ား

ျပန္လည္စဥ္းစားလာနိုင္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ သိသိသာသာ ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ိဳး

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈတို႔

ျပဳလုပ္နိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ လုပ္သားမ်ားသည္လည္း

သည္္ ေလးစားမႈမရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔သည္

၎လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ အလုပ္မရွာရန္ တက္တက္ႂကြႂကြ

ဝန္ထမ္းမ်ားမွလိုခ်င္ သို႔မဟုတ္ သူတို႔၏အရည္အခ်င္း မ်ားကို

ေရြးခ်ယ္လာၾကလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္မူ

လက္ေတြ႕အသုံးခ်နိုင္ရန္၊ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းလုပ္နိုင္ေစရန္

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ႏွင့္ သူတို႔၏အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအလုပ္မ်ားအား

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈျဖစ္ရပ္မ်ား ႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး

တိုးတက္ေစနိင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးျခင္းအတြက္

သူတို႔၏အလုပ္ႏွင့္တာဝန္မ်ားအေပၚ အျပည့္အဝအာ႐ုံစိုက္မရျဖစ္

အေထာက္အကူမျဖစ္ေစေပ။ ၎အစား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားၾကား

ေနၾကသည္။ ၎သည္ လုံျခဳံေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားအေပၚ

ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားၾကား သဟဇာတမျဖစ္မႈ၊ ရာထူးႀကီးဝန္ထမ္းမ်ား

သတိမူရန္ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းမ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို

ႏွင့္ အျခားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားတြင္ မယုံၾကည္မႈႏွင့္ သံသယ၊

နေမာ္နမဲ့အသုံးျပဳလာမႈကို ျဖစ္ေပၚေစလာၿပီး ဒဏ္ရာအနာတရ၊

စိတ္ခံစားခ်က္အရ ေမာပန္းလြန္းလွသည့္အလုပ္သမား

ေလ်ာ္ေၾကး ႏွင့္ တန္ရာတန္ေၾကးေပးေဆာင္ရမႈမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ား

အင္အား တစ္ခုကိုသာ ဖန္တီးေပးေလသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္

ပ်က္စီးမႈစသည္တို႔ ရလဒ္အေနျဖင့္ ထြက္ေပၚလာေပသည္။

၎ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ခံစား သို႔မဟုတ္ မ်က္ျမင္ေတြ႕ရေသာအခါ
သူတို႔ပုံမွန္လုပ္နိုင္သည္ထက္ ပို၍ေႏွးေကြးစြာပဲ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈမ်ား ႏွင့္

လုပ္ေဆာင္နိုင္ေတာ့သည္။ ၎သည္ “presenteeism”

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား

၏အနက္အဓိပၸါယ္ပင္ျဖစ္သည္ - “အလုပ္၌ လူ/႐ုပ္ႀကီးအရသာ

ဝန္ထမ္းအေျပာင္းအေရြ႕ကုန္က်မႈမ်ား၊ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္

ရွိေနၿပီး ျပည့္ျပည့္ဝဝလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား မလည္ပတ္/

ကုန္က်မႈမ်ား ႏွင့္ ရံုးတက္ေသာ္လည္း အလုပ္တြင္စိတ္မပါျခင္း/

မလုပ္ေဆာင္နိုင္သည့္ အေျခအေန”။ ေတြ႕ၾကဳံ ခံစားခဲ့ရေသာ

စိတ္မရွိျခင္း (presenteeism) ေၾကာင့္ကုန္က်မႈမ်ားကို ၾကည့္၍

ဝန္ထမ္းမ်ားမွ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားခဲ့သူမ်ား သို႔မဟုတ္

ခန႔္မွန္းနိုင္သည္။51 ၎တို႔ အား “တိုက္ရိုက္ မဟုတ္သည့္

အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားအား ေရွာင္ရွားရန္ သို႔မဟုတ္

ကိုင္တြယ္၍မရေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား” အျဖစ္အမ်ိဳးအစားခြဲ

ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ကူညီရန္လည္း

သတ္မွတ္နိုင္ၿပီး ျဖစ္ရပ္တစ္ခုေၾကာင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆုံးရႈံးမႈ ႏွင့္

အနားယူၾကသည္။ “Absenteeism” - အက်င့္တစ္ခုလို အလုပ္မွ

၎၏ ဆက္လက္ရွိေနသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားဟု ရည္ညႊန္းသည္။

ေဝးေဝးေနျခင္းသည္လည္း လုပ္ငန္းခြင္နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္

နိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳက်င့္ေနေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တစ္ေယာက္ႏွင့္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား

အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုသည့္ တာဝန္တစ္ခုအားၿပီးေျမာက္ရန္

ျဖစ္ေလသည္။

ေတာင္းဆိုခံရပါက ၎အလုပ္ကိုမလုပ္ဘဲ ေရွာင္ေနမည့္
ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္သည္ ဥပမာတစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အျခားကုန္က်စရိတ္ဂယက္မ်ားလည္း

“တိုက္ရိုက္ လက္ဆုတ္လက္ကိုင္ျမင္ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား”

ရွိေသးသည္။ အကယ္၍ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား

တြင္ နိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳက်င့္ခံရ သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါး

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ သို႔မဟုတ္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ

ေႏွာင့္ယွက္မႈကို ခံစားရသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အေထာက္အပံ့ေပးရန္

မ်ားျဖစ္သည့္ေနရာအျဖစ္ နာမည္ႀကီးလာပါက (ဥပမာ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ား ပါဝင္သည္။

လူမႈမီဒီယာမွတဆင့္)သုံးစြဲသူ ေဖာက္သည္မ်ားသည္

ဤအေျခအေနတြင္မူ ဥပမာသည္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္

၎၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္/သို႔ ထုတ္ကုန္မ်ားကို

ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္၏ ေဆးဝါးကုသမႈ သို႔မဟုတ္

သပိတ္ေမွာက္ၾကေပမည္။ ေထာက္ပံ့သူမ်ား/ေပးသြင္းသူမ်ား

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးခံယူမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကို ေပးေခ်ရျခင္း

ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ျဖစ္လိမ့္မည္။

အရ အဆက္အဆံရွိမႈ/ရင္းႏွီးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလည္း
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မ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခု (လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊

ဝန္ထမ္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ လာေရာက္ေသာ္လည္း စိတ္သည္
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ရွိမေနျခင္း (ရံုးတက္ေသာ္လည္း အလုပ္တြင္
စိတ္မပါျခင္း/စိတ္မရွိျခင္း (presenteeism))

ေငြေရးေႀကးေရး၊ လက္လီေရာင္းဝယ္ေရး ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း)

ရံုးတက္ေသာ္လည္း အလုပ္တြင္ စိတ္မပါျခင္း/စိတ္မရွိျခင္း (presen-

အလိုက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ႀကိဳးစားခန႔္မွန္းရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္

teeism) အေပၚ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေျဖၾကားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

သုေတသနနည္းနာ နိႆယတြင္ “စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္

သည္ လုပ္ငန္းခြင္နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါး

ကုန္က်စရိတ္မ်ား” ဆိုသည့္ အပိုေဆာင္းေမးခြန္းအတြဲတစ္ခု ပါဝင္ခဲ့ၿပီး၊

ေႏွာင့္ယွက္မႈမွ ပါဝင္ပတ္သတ္ေနသည့္ စီးပြားေရး

ဝန္ထမ္းမ်ားအား နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္

လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ကုန္က်စရိတ္အခ်ိဳ႕ကို ခန႔္မွန္းရန္အတြက္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း

ခိုင္မာေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ၎ေဒတာသည္

အလုပ္မွ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ ရက္အေရအတြက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္

ႏွစ္စဥ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု အလိုက္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား ၁၄

အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား

ရာခိုင္ႏႈန္း ဆုံးရႈံးသည္ဟု ညႊန္ျပသည္။ ၎ဂဏန္းကို လုပ္ငန္းခြင္နိုင္

ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္းအလုပ္၌ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ခံရမႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္း

ထက္စီးနင္းျပဳလုုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈေၾကာင့္

ဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္

အလုပ္၌ ခံစားခဲ့ရသည့္ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္၊ ေမာပန္း ႏြမ္းနယ္

၄င္းတို႔အေနျဖင့္ အာ႐ုံရႈပ္ေထြး၊ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ သို႔မဟုတ္

သို႔မဟုတ္ အာ႐ုံရႈပ္ေထြးျဖစ္ျခင္း ခံစားခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေမးခြန္း

ေနမေကာင္း ျဖစ္ျခင္းကို ခံစားခဲ့ရမႈမ်ားကို ခန႔္မွန္းရန္

၂ ခုကို ေျဖၾကားခဲ့သည့္ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အေျဖတစ္ခုစီ

ေမးခြန္းမ်ားေမးခဲ့သည္။ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳ

အလိုက္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား ဆုံးရႈံးမႈရာခိုင္ႏႈန္းကို ေနရာခ်ျခင္းျဖင့္

က်င့္မႈ၏သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားအား

တြက္ခ်က္ခဲ့ သည္။ ဇယား ၃ သည္ ၎ေမးခြန္းမ်ားမွ ရရွိခဲ့သည့္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါး ေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားမွ

အေျဖတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေနရာခ်ခဲ့သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားကို ျပသထား

သက္သက္စီခြဲထားသည္။ ဝန္ထမ္း စုစုေပါင္း ၇၂၂ ေယာက္မွ ဤ

သည္။53

ဤသုေတသနစီမံခ်က္၏ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ
နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ

ထပ္ေဆာင္းေမးခြန္းလႊာကို ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ၇ တြင္
52

ဇယား (၃) ေျဖဆိုခဲ့သည္ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီအလိုက္

ဤေမးခြန္းမိတၱဴမ်ားကို ေတြ႕နိုင္သည္။

ထည့္တြက္ထား သည့္ ထုတ္လုပ္နိုင္မႈအရည္အေသြးဆုံးရႈံးျခင္း
အေျဖ
ဘယ္ေတာ့မၽွ
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ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား ဆုံးရႈံးမႈ
၀%

ရွားရွားပါးပါး

၁၀ %

တခါတရံ

၂၀ %

မၾကာခဏ

၃၀ %

အျမဲတမ္း

၄၀ %

ေျဖဆိုမႈတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူစုစုေပါင္း

ဇယား ၅ သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈေၾကာင့္

အေရအတြက္ကို ေရတြက္ၿပီး ေျဖဆိုမႈတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္

ရံုးတက္ေသာ္လည္း အလုပ္တြင္စိတ္မပါျခင္း/စိတ္မရွိျခင္း (presen-

စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္နိုင္မႈ စြမ္းအားဆုံးရႈံးမႈကို တြက္ခ်က္နိုင္ရန္

teeism) ကုန္က်စရိတ္ကိုတြက္ခ်က္ပုံကို ျပသထားသည္။

ထည့္တြက္ထားေသာ ထုတ္လုပ္နိုင္သည့္
ဇယား (၅) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္နိုင္မႈ

အရည္အေသြးဆုံးရႈံးမႈျဖင့္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။ ၎စုစုေပါင္းမ်ားကို အလုံးစုံ

အရည္ အေသြးဆုံးရႈံးမႈကို တြက္ခ်က္မႈ

ထုတ္လုပ္နိုင္မႈအရည္အေသြးဆုံးရႈံးမႈတစ္ခုကို ဆုံးျဖတ္နိုင္ရန္အတြက္
အတူတကြ ထပ္ထည့္ေပါင္းခဲ့သည္။ ထုတ္လုပ္နိုင္မႈအရည္အေသြးဆုံး

ထုတ္လုပ္မႈ

ရႈံးမႈရာခိုင္ ႏႈန္းကိုမူ ရရွိလာေသာ

အရည္အေသြး

အလုံးစုံထုတ္လုပ္နိုင္မႈအရည္အေသြးဆုံးရႈံးမႈအား ေျဖဆိုသူ အေရ
အတြက္စုစုေပါင္းျဖင့္စားကာ တြက္ခ်က္ခဲ့သည္။ ဇယား ၄ သည္

အေျဖ

နိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳက်င့္မႈေၾကာင့္ ရံုးတက္ေသာ္လည္း အလုပ္တြင္

ထုတ္လုပ္မႈ

အေျဖမ်ားကို

ဆုံးရႈံးမႈ

စြမ္းအား ဆုံးရႈံးမႈ

ေရတြက္မႈ

(အေျဖတစ္ခု
အလိုက္

စိတ္မပါျခင္း/စိတ္မရွိျခင္း (presenteeism) ကုန္က်စရိတ္ကို

အမ်ိဳးအစား)

တြက္ခ်က္ပုံအား ျပသထားသည္။
ဘယ္ေတာ့မၽွ

ဇယား (၄) နိုင္ထင္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္နိုင္မႈ စြမ္းအား
ဆုံးရႈံး မႈကို တြက္ခ်က္မႈ
ထုတ္လုပ္မႈ
အေျဖ

စြမ္းအား
ဆုံးရႈံးမႈ

ဘယ္ေတာ့မၽွ

၀%

ထုတ္လုပ္မႈအရည္
အေျဖမ်ားကို

အေသြးဆုံးရႈံးမႈ

ေရတြက္မႈ

(အေျဖတစ္ခု အလိုက္

၀%

၅၂၅

၀

ရွားရွားပါးပါး

၁၀ %

၇၈

၇.၈

တခါတရံ

၂၀ %

၉၈

၁၉.၆

မၾကာခဏ

၃၀ %

၉

၂.၇

အျမဲတမ္း

၄၀ %

၃

၁.၂

၇၁၃

၃၁.၃

အမ်ိဳးအစား)
၃၅၃

၀
စုစုေပါင္း

ရွားရွားပါးပါး

၁၀ %

၁၀၉

၁၀.၉
တြကခ
္ ်က္ျခင္း :၃၁.၃/၇၁၃ ၁၀၀= ၄.၃၉ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ႈ စြမး္ အား

တခါတရံ

၂၀ %

၁၈၆

၃၇.၂

မၾကာခဏ

၃၀ %

၅၇

၁၇.၁

အျမဲတမ္း

၄၀ %

၄

၁.၆

လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားဆုံးရႈံးမႈကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

၇၀၉

၆၆.၈

ေပါင္း၍တြက္ခ်က္ခဲ့သည္။ (၉.၄၁ % + ၄.၃၉% = ၁၃.၈၁ %)

စုစုေပါင္း

ဆုးံ ရႈးံ မႈရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္

ထုတ္လုပ္မႈအရည္အေသြးဆုံးရႈံးမႈစုစုေပါင္းကို နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳ
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအားဆုံးရႈံးမႈ ႏွင့္

တြကခ
္ ်က္ျခင္း: ၆၆.၈/၇၀၉ ၁၀၀=၉.၄၂ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ႈ စြမး္ အား ဆုးံ ရႈးံ မႈရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္

အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းကို
ပို၍ေတြ႕ၾကဳံခံစားခဲ့ရသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက
အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈကို
ေတြ႕ၾကဳံခံစားခဲ့ရသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏
ကိုယ္တိုင္ဆန္းစစ္ထားသည့္ ထုတ္လုပ္နိုင္မႈ စြမ္းအားဆုံးရႈံးမႈ
အေျခခံထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွ
နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ပိုမိုသက္ေရာက္မႈရွိသည္ဟု
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ရည္ညႊန္းခဲ့သည္။ အလားတူစြာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါး

အလုပ္ပ်က္ကြက္ျခင္း

ေႏွာင့္ယွက္မႈသည္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အမ်ိဳးသား

သုေတသနနည္းနာနိႆယတြင္ လူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲေရး

မ်ားအေပၚ ပို၍သက္ေရာက္ပုံေပၚသည္။ ေသခ်ာသည္မွာ

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ ခန႔္မွန္းေျခလစာ ႏွင့္ ဝန္ထမ္းစုစုေပါင္းအေ

အေျခအေနႏွစ္ခုစလုံးတြင္ သက္ေရာက္မႈသည္ သုည ဟုတ္မေနေပ။

ရအတြက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်ိဳ႕ထပ္ေဆာင္း ေမးခြန္းမ်ားလည္း

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ

ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၎အခ်က္အလက္ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီး ၂၆

ႏွစ္ခုစလုံးသည္ အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးေရာကို အလုပ္လုပ္ရာတြင္

ခုအနက္ ၁၉ ခုမွ ေျဖဆိုေပးခဲ့သည္။

ပိုေႏွးေကြးေစသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

သို႔ရာတြင္ ၎အခ်က္အလက္သည္ အေျခအေနမ်ား အားလုံးအတြက္

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈကို

မွန္ကန္မည္ဟု မယူဆနိုင္ေပ။ ျခဳံၾကည့္ရလၽွင္ လူသားအရင္းအျမစ္

ေနသားက်ေနသ လိုျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္

စီမံခန႔္ခြဲေရး မန္ေနဂ်ာမွ ေျဖၾကားခဲ့ေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္

သူတို႔တြင္ ၎အေပၚပို၍ အားေကာင္းေသာ

လုပ္ငန္းခြင္နိုင္ထက္ စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ခံနိုင္ရည္ရွိႏွင့္ေနၾကသည္။ တူညီစြာပင္ အမ်ိဳးသားမ်ား

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းေႀကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ

အတြက္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈသည္လည္း အလားတူ

ကုန္က်စရိတ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခိုင္အမာထြက္ဆိုရန္

သတ္မွတ္ေျပာၾကားနိုင္သည္။

တိက်ျပတ္သားျခင္းမရွိသလုိ လုံေလာက္ျခင္းလည္းမရွိပါ။
ရံုးတက္ေသာ္လည္း အလုပ္တြင္ စိတ္မပါျခင္း/စိတ္မရွိျခင္း (presen-

လုပ္ငန္းခြင္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈႏွင့္

teeism) ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုေထာက္ရႈ၍ ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္

ပ်က္ကြက္ျခင္း ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအေပၚ အႏုတ္သေဘာေဆာင္သည့္

အခ်ိဳ႕ေသာကုန္က်စရိတ္မ်ားရွိလိမ့္မည္ဟု ယူဆနိုင္ၿပီး၊

သက္ေရာက္မႈ ခန႔္မွန္းေၿခ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္

၎ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထပ္မံၿပီး

မယုတ္မလြန္ပင္ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ဝန္ထမ္းအေျပာင္းအေရြ႕

ေလ့လာဆန္းစစ္သင့္သည္။

သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ ပို၍မ်ားေသာ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား
မပါဝင္ေသးေပ။

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ

ထို႔အျပင္ ၎သည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ထုတ္လုပ္နိုင္မႈအရည္အေသြး

အဓိက သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ အေမး အေျဖမ်ား (KII)

ေလ်ာ့က်မႈေၾကာင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ ျခင္း ႏွင့္/သို႔

မ်ားအတြင္း လူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲေရးမန္ေနဂ်ာမ်ားသာမက

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ဆင့္ပြားဆုံးရႈံးျခင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္း

အင္တာဗ်ဳးအတြင္းပါဝင္ခဲ့သည့္ အျခားမန္ေနဂ်ာမ်ား သို႔မဟုတ္

မရွိေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎ကိုတြက္ခ်က္ရန္

ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးမ်ားအား သူတို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚနိင္သည့္

ခက္ခဲကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုစီအလိုက္ ႀကီးႀကီးမားမား

အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈအႏၲရာယ္ အဆင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍

ကြာျခားလိမ့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေဒတာသည္

သူတို႔သိထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွင္းျပရန္ေမးခဲ့သည္။

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း သက္ေရာက္မႈအဆင့္ကို

ထို႔ျပင္ ခံစားခဲ့ရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ကမ္းလွမ္းသည့္

ျပန္လည္မွတ္မိနိုင္စြမ္းအေပၚ အားထားထားေလသည္။

သူတို႔စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ

၎သည္ သူတို႔အေနျဖင့္ တျခားေနရာမ်ားတြင္ သူတို႔ရင္ဆိုင္

မည္သည့္အေထာက္အပံ့ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္မဆို ပတ္သက္သည့္

ေကာင္းရင္ဆိုင္ရမည့္ အလားတူ အျပဳအမူမ်ားမဟုတ္ဘဲ

သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ေပးရန္အတြက္လည္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။

လုပ္ငန္းခြင္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္

အိမ္တြင္းအၾကမ္း ဖက္မႈကိုလည္း ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပ်က္ကြက္ျခင္း ႏွင့္

ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း အေၾကာင္းေမးမည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို

ရံုးတက္ေသာ္လည္း အလုပ္တြင္ စိတ္မပါျခင္း/စိတ္မရွိျခင္း (presen-

နားလည္ေနသည္ဟုလည္း ယူဆနိုင္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ

teeism) အေပၚသက္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ

ခန႔္မွန္းေၿခ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္လည္း ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ပါက

နစ္နာေစ သည္ဟု သတ္မွတ္နိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္နိုင္မႈ

ထိေရာက္မႈရွိသည့္ အေရးယူတုံ႔ျပန္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အရည္အေသြး အေၾကာင္းရင္းမ်ားအတြက္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကို

ေသခ်ာေစရန္ ႏွင့္ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းအလုပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္မည့္

ရည္ညႊန္းေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရန္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ သိသာထင္ရွားလွသည့္ အက်ိဳး

စိတ္ဝင္စားစရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။

တစ္ခုအျဖစ္ရည္ညႊန္းနိုင္သည္။
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အျခားက႑မ်ား ႏွင့္ အေသးစားစီးပြားေရး

မွေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ခံစားခဲ့ရ

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘာေတြက ၿငိစြန္းျခင္းေတြ

သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၂ ခုတည္းကသာ ႏွစ္

ျဖစ္မလဲ?

သိမ့္ေဆြးေႏြးအႀကံေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္သည္ကို
ေတြ႕ရွိရသည္။ ၎ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရသည့္
ကုန္က်စရိတ္အတိအက်ကိုမူ သုေတသန၏ အစိတ္အပိုင္းအရ

အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေတာင္းဆိုေမးျမန္းျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၂

ပါဝင္ခဲ့ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း/

ခု အတြက္ တိုက္ရိုက္လက္ဆုတ္လက္ကိုင္ျမင္ရသည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ား

က်င့္ဝတ္မ်ား ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း

ကိုမူ တြက္ခ်က္၍မရနိုင္ခဲ့ေပ။ “အိမ္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ တစ္ခုခု

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို

ဆိုးဆိုးရြားရြားျဖစ္ပြားခဲ့ပါက” သူတို႔အား နာမက်န္းခြင့္ သို႔မဟုတ္

သတ္မွတ္ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ အေျခအေနသည္ စီးပြားေရး

တစ္ႏွစ္တာရေသာခြင့္ကိုယူရန္ အခ်ိဳ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ

လုပ္ငန္းအႀကီးစားမ်ားမွာလိုပင္ အတူတူျဖစ္သည္။ မည္သည့္အေသး

ခြင့္ျပဳပုံေပၚေသာ္လည္း

စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားမွာမၽွ ကာကြယ္တားဆီးေရးနည္းမ်ားသည္

လူသားအရင္း အျမစ္စီမံခန႔္ခြဲေရးမန္ေနဂ်ာမ်ားမွ

အတည္တက်မရွိေပ။ အေျခအေနအားလုံးတြင္ အလုပ္သမားဦးေရ

အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးသည္ဟုဆိုသည့္ မည္သည့္

စုစုေပါင္းမွာ အရမ္းနည္းလြန္းၿပီး၊ တခါတရံတြင္ ၃ ေယာက္သာရွိသည္။

ရည္ညႊန္းခ်က္ကိုမၽွမေပးခဲ့ေပ။ သက္ေရာက္ခံစားခဲ့ရသည့္

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း

ဝန္ထမ္းအတြက္ “ဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္မႈ” ကို

ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ား

ေတာင္းဆိုလာပါက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္

မေပၚေပါက္ေရး ႏွင့္ အကယ္၍ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း

လူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲေရး မန္ေနဂ်ာမွ တရားဝင္လုပ္ေနက်

ေဆြးေႏြးနိင္ေရးေသခ်ာေစရန္ ၄င္းတို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာ

မဟုတ္သည့္ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ိဳးကိုလည္း အခ်ိဳ႕စီးပြားေရး

ေဆာင္ၿပီး၊ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းအေပၚ

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေပးသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ

အားထားၾကသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၂ ခု၏ျဖစ္ရပ္တြင္

တိုက္ရိုက္ မဟုတ္သည့္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပနိုင္သည့္

အဓိကလုပ္သားမ်ားသည္ သူတို႔လိုအပ္သည့္

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို တြက္ခ်က္ရန္ အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား သူတို႔၏

မည္သည့္အကူအညီအေထာက္အပံ့အတြက္မဆို သူတို႔၏

အေတြ႕အၾကဳံမ်ား ႏွင့္ သက္ေရာက္ခံစားရမႈမ်ားကို ေမးျခင္းအပါအဝင္

နိုင္ငံတကာ႐ုံးခ်ဳပ္မ်ားရွိ ရရွိနိုင္ေသာ ႀကံရည္ဖန္ရည္ ႏွင့္

ယခုထက္အေသးစိတ္ျဖစ္ေသာ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။

အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဆြဲယူသုံးစြဲနိုင္မည္။

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ၎၏ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေပၚ

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ သုေတသနသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား

ႏွင့္ အေရးယူတုံ႔ျပန္ရန္နည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍

အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ သိမ္းသြင္းဆည္း႐ုံးရာတြင္ အသုံးဝင္နိုင္သည္။

အလားတူအေနအထားမ်ားကို ေဝမၽွခဲ့ၾကသည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

လူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲေရး မန္ေနဂ်ာမ်ားစြာသည္ အကယ္၍

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈအႏၲရာယ္မွ သူတို႔ဘာသာသူတို႔ ကာကြယ္နိုင္ရန္

ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္မွ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ဒဏ္ခံစားခဲ့ရပါက

“အမ်ိဳးသမီး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္ သူတို႔ဝတ္ပုံစားပုံ ႏွင့္

၎သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိနိုင္ေၾကာင္း ႏွင့္

အျပဳအမူမ်ားအေပၚ ေသေသခ်ာခ်ာ ဂ႐ုစိုက္သင့္တယ္” ဟူ၍

ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕အကူအညီအေထာင္အပံ့မ်ိဳးကို

တိတိက်က်မွတ္ခ်က္ခ်ေသာအခါ သူတို႔သည္ သူတို႔၏ က်ား/မ

ေပးအပ္သည့္ တာဝန္ခံယူမႈရွိသင့္ေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။

ဘက္လိုက္မႈအျမင္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္

မန္ေနဂ်ာအနည္းငယ္သည္သာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသို႔

အတြင္း နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါး

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ား ယူေဆာင္လာရန္ မသင့္ေလ်ာ္ဟူသည့္

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အေရးယူတုံ႔ျပန္ရန္လည္း

အခ်က္ေပၚ သေဘာမတူခဲ့ၾကပါ။

တရားဝင္ သမားရိုးက်မဟုတ္သည့္ နည္းလမ္းတူမ်ားစြာကိုလည္း
သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔တြင္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး
တစ္ေယာက္ႏွင့္ ၎ကိစၥကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အေႏွာင့္အယွက္ေပးသူ၏
ဖုန္းနံပါတ္ကို ဘေလာ့(ပိတ္)ပစ္ျခင္း ႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးသူအား
လုပ္ေနျခင္းကိုရပ္တန႔္ရန္ တိုက္ရိုက္ေျပာျခင္းျဖင့္ ထိပ္တိုက္
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ေျဖရွင္းျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။

အျခားတစ္ေယာက္ကမူ သူတို႔၏အမိနိုင္ငံတြင္ မရွိသည့္ အမ်ိဳး

အဓိက သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ အေမး အေျဖမ်ား (KII)

သားႀကီးစိုးေရးဝါဒလႊမ္းမိုးအားေကာင္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္

တြင္ပါဝင္ေျဖဆိုၾကသူမ်ားသည္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ

ဤအခ်က္က ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု အဆိုျပဳခဲ့သည္။

ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားအေပၚ

၎သည္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားအျပင္ မတူညီေသာ

ယွက္ျခင္းသည္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ျခင္းအေပၚ

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားသည္ ၎အျပဳအမူမ်ားကို

နားလည္မႈမရွိျခင္းဆိုသည္ကို ေထာက္ျပေနသည္။

နားလည္ျခင္းအေပၚ သူတို႔၏အျမင္မ်ားကို ေဝမၽွခဲ့ၾကသည္။
အင္တာဗ်ဳးေျဖဆိုသူတစ္ဦးသည္ က်ား/မ မတူညီ

အထည္ခ်ဴပ္လုပ္ငန္း

ေသာအဖြဲ႕သားမ်ားႏွင့္ တစ္သင္းထဲတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ဒုတိယေျမာက္အႀကီးဆုံးက႑ျဖစ္သည့္

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ပို၍ခက္ခဲပုံကို

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း က႑အတြင္း စက္႐ုံမ်ားတြင္ လုပ္သားမ်ားအား

ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ သူတို႔က သူတို႔၏ အမိနိုင္ငံတြင္ မေတြ႕ၾကဳံခဲ့ရသည့္

ဆက္ဆံမႈသည္ စိစစ္မႈမ်ား၏ အဓိကအာ႐ုံစိုက္ရာတစ္ခုျဖစ္သည္။

က်ား/မ မတူညီမႈ၏ အတားအဆီးမ်ိဳးခံစားရၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္

မၾကာေသးမီက လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္

အမ်ိဳးသားမ်ားၾကား ယုံၾကည္မႈရွိၿပီး ရင္းႏွီးနီးကပ္သည့္ ဆက္ဆံေရး

ေဝငွထားသည့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားမွာ ဤက႑ရွိ လုပ္သားမ်ားသည္

တစ္ခုရရွိရန္ ခက္ခဲသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ

အရာရာမွာ ခ်ိဳ႕ငဲ့ကာ မတရားက်င့္ခံရ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရေနသည္ဟု

ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဓေလ့ထုံးစံ မတူညီသည့္

ျဖစ္သည္။54

ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းမ်ားဆိုင္ရာ အေရးကိစၥကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈကဲ့သို႔ေသာ အထိမခံ၊ အမွားမခံနိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားကို

ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ ဤက႑၏ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာအလုပ္သမားအ

ေဆြးေႏြးနိုင္ေရး ေသခ်ာေစရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္အခ်က္အေနျဖင့္

င္အားစုသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏အထည္ခ်ဳပ္

တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ အင္တာဗ်ဴးေၿဖဆိုသူတစ္ေယာက္မွ

က႑သည္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားစသည့္

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ဆက္ဆံေရးမ်ား၏

အျခားနိုင္ငံမ်ားမွာလိုပင္ အမ်ိဳးသမီးထုမ်ားသည္။ ၎သည္

အယူအဆမ်ား ကြဲလြဲနိုင္သည္ဟု အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

က႑တစ္ခု၏ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏

အျခားတစ္ေယာက္မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ ျပည္ပ သို႔မဟုတ္

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၏ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို စူးစမ္းရွာေဖြရန္

ျပည္တြင္း ဆိုသည့္အခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ နိုင္ငံျခား/

မည္သည့္အလုပ္ခြင္တြင္မဆို က်ား/မေရးရာကို ေသခ်ာေပါက္

တိုင္းတစ္ပါးသားဝန္ထမ္းေရာ ျမန္မာလူမ်ိဳးဝန္ထမ္းေရာ

ဗဟိုေနရာတြင္ ထားရွိရမည္ကိုျပသေနသည္။ စက္႐ုံပိုင္ရွင္မ်ား

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ကို

ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးမ်ားသည္ ရွပ္ေထြးၿပီးထပ္ခါထပ္ခါလုပ္ရသည့္

ေကာင္းေကာင္း နားလည္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ျငင္းခုံခဲ့သည္။

အလုပ္မ်ိဳး (အပ္ခ်ဳပ္ျခင္း) တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပိုမိုၿပီးေျမာက္ၿပီး၊

၎ကိစၥမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအႀကီးစားမ်ားႏွင့္ အဓိက

ပိုၿပီးကၽြမ္းက်င္ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳး သမီးမ်ားကို ခန႔္အပ္ ရန္

သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ အေမး အေျဖမ်ား (KII) မ်ားတြင္

သေဘာပိုက်သည္ဟု မၾကာခဏေျပာတတ္ၾကသည္။

မတင္ျပခဲ့ၾကေပ။ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ

ဤက႑အတြင္း အလုပ္မ်ားကို လုံးဝရယူခြင့္မ်ိဳးႏွင့္

အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူမ်ားအားလုံးသည္ နိုင္ငံျခားသားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္

သူတို႔ ၂ ဦးစလုံးသည္ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္မႈနည္းေသးေသာ

ဓေလ့ထုံးစံအရ က်ား/မပုံေသကားက်တြက္ယူထားမႈမ်ား ႏွင့္

သူမ်ား ျဖစ္ေနၾကေသးသည္။

ရာထူးဂုဏ္သိမ္ အဆင့္ဆင့္အရ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရၾကသည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္လင့္ကစား အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္း အမ်ားစုသည္

အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူမ်ားၾကား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ

အရည္အခ်င္း အျမင့္ႀကီးမလိုအပ္ဘဲ လစာနည္းနည္းသာ

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားၿပီး မည္သူသည္

ရသည့္ အလုပ္မ်ားတြင္လုပ္ၾကရသည္။ ရာထူးတိုးျခင္းႏွင့္

ထိခိုက္ခံစားခံရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မမွန္ကန္ေသာ

အရည္အခ်င္းမ်ားတိုးတက္ျခင္းမ်ားအတြက္လည္း

ေကာက္ခ်က္ခ်မႈမ်ားရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားအခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့သည္။

အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ အကန႔္အသတ္ႏွင့္ျဖစ္သည္။

အင္တာဗ်ဳးေျဖဆိုသူ ၂ ဦးမွ ၎ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားတြင္

ထို႔ျပင္ သူတို႔သည္ ေရရွည္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္

ပိုမိုျဖစ္ပြားနိုင္ေျခမ်ားၿပီး၊ ပညာေရးနိမ့္ပါးသူမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း

မည္သည့္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္၊ ျပင္းျပင္းျပျပဆႏၵမ်ိဳးမရွိဘဲ

အဆိုျပဳခဲ့ၾကသည္။

သူတို႔မိသားစုမ်ား၏ နိစၥဓူဝလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္
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အတြက္ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ ဤက႑အတြင္း

ကို ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကရသည္။ သူတို႔လစာ မည္မၽွရမည္ဆိုသည္

သူတို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းသည္လည္း

မွာ သူတို႔ မည္မၽွထုတ္လုပ္နိုင္သလဲအေပၚ မူတည္ေနသည္။

ခဏပဲၾကာကာ တိုေတာင္းသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာသည္ သူတို႔ရွာေဖြသမၽွအား ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း

လူမႈေရး ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ဖိအားမ်ားသည္ သူတို႔အား

ဆင္းရဲ ၿပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ သူတို႔၏

ကိုယ္ဝန္ရသြားၿပီးေနာက္ သူတို႔၏အလုပ္မ်ားကို

မိသားစုမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ သုံးစြဲၾကသည္။55

စြန႔္ခြာခိုင္းေနၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းအမ်ားစုသည္ ၅
ႏွစ္အတြင္း အလုပ္ကေနနုတ္ထြက္ၾကသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္

မၾကာေသးမီက စက္႐ုံမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ကာေကာက္ယူခဲ့သည့္ IFC

မီးဖြားၿပီးေနာက္လည္း အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္ အမ်ိဳးသမီး

သုေတသန၏ ရလဒ္မ်ားအရ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ စုစုေပါင္း၏ ၁၈

လုပ္သားမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္ထဲျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္

ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သူတို႔၏ စက္႐ုံအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါး

အားမေပးၾကေပ။

ေႏွာင့္ယွက္မႈ သို႔မဟုတ္ နိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳက်င့္မႈမ်ား၏ အစမ္း
သပ္ခံအျဖစ္ လုပ္ခံေနရေသာေၾကာင့္ အလုပ္မွ အနားယူၾကသည္ဟု

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ တူညီသည့္လူဦးေရထဲမွပင္ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို ပုံမွန္လိုယူဆေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္

ေအာ္ခံရ၊ စိတ္မခ်မ္းသာျဖစ္၊ အနိုင္က်င့္ခံရ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ

စက္႐ုံမ်ားအတြင္းတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကာယသုခ၊ စိတၱသုခ

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရ၊ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ သို႔မဟုတ္ စားဖို႔

ႏွစ္ျဖာေသာသုချပည့္စုံမႈသည္လည္း ယုတ္ေလ်ာ့ေနသည္။

အစားအစာ အလုံအေလာက္မရွိေသာေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ပို၍

စီမံခန႔္ခြဲမႈမွခ်ထားသည့္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးရန္ေန႔စြဲမ်ားအတြင္း

ေႏွးေကြးေလးလံစြာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။

ၿပီးစီးရန္အတြက္ ဖိအားဒဏ္ခံေနၾကရေသာ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးမ်ားသည္

ဤျပႆနာမ်ား အားလုံးသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

အလုပ္သမမ်ားကို အမွားျပဳလုပ္မိပါက ေအာ္ဟစ္ၾကသည္။

က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ပင္ နစ္နာေစေလသည္။ စက္႐ုံတစ္ခုခ်င္းစီ

အလုပ္မွတစ္ရက္ေလာက္နားလၽွင္ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားသည့္

အတြက္ ၎ကုန္က်စရိတ္သည္ ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ ပ်က္ကြက္မႈ ႏွင့္

ထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္ကိုမေရာက္ခဲ့ပါက အလုပ္သမမ်ားကို

ရံုးတက္ေသာ္လည္း အလုပ္တြင္ စိတ္မပါျခင္း/စိတ္မရွိျခင္း (presen-

အလုပ္မွထုတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္မႈကိုခံၾကရသည္။

teeism) ႏွစ္ခုတည္းႏွင့္ပင္ ထုတ္လုပ္နိုင္မႈ စြမ္းအား ဆုံးရႈံးမႈတြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္အခ်င္းခ်င္း စၾကေနာက္ၾကသည္။ တခါတရံ

ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၉၀,၅၈၁ ရွိသည္။

သူတို႔သည့္ သူတို႔၏ ထပ္တလဲလဲလုပ္ေနရသည့္အလုပ္မွ
ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕မႈကို သက္သာရာရေစရန္ ၎အျပဳအမူကို

ထိခိုက္နာက်င္ခံစားလြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ား

လုပ္တတ္ၾကသည္။ တခါတရံမူ စျခင္းေနာက္ျခင္းသည္

သုေတသနအဖြဲ႕သည္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္း အကူအညီေပး

အရမ္းလြန္သြားတတ္သည္။ ခႏၶာကိုယ္ကို ေလွာင္ေျပာင္

အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ အလုပ္လုပ္ေနေသာသူမ်ားျဖင့္

ကဲ့ရဲ့ျခင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ေယာက္၏ လိင္မႈ

အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း ၄ ခု လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဤပါဝင္

ေရးရာအေပၚယူဆခ်က္ကို မသင့္ေလ်ာ္သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားေပးျခင္း

ၾကသူမ်ားအတြက္ ဦးတည္သည့္ လူမႈစီးပြားေရး အခ်က္

ႏွင့္ အတင္းအဖ်င္းေျပာျခင္းမ်ားအထိ ေက်ာ္လြန္သြားတတ္ၾကသည္။

အလက္မ်ားမွာ နားမၾကားသူမ်ားျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ LGBTQI

သူတို႔သည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္၏ ခႏၶာကိုယ္ကို ဗိုက္ပူ၊ တင္ႀကီး

အသိုင္းအဝန္း အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည့္သူမ်ား ျဖစ္ရမည္။56

သို႔မဟုတ္ ရင္ႀကီး စသည္ျဖင့္ အပိုင္းပိုင္းခြဲျခမ္းကာ ေခၚဆိုသမုတ္

အခ်က္အလက္အစုံသည္ မ်ားစြာမက်ယ္ျပန႔္ပါ။ သို႔ရာတြင္

ၾကသည္။ တစ္ေယာက္၏ နို႔သီးေခါင္းကို တစ္ေယာက္က အခ်င္းခ်င္း

ဤပါဝင္ ေျဖၾကားသူမ်ားမွ သုေတသနအတြင္း ေပးခဲ့သည့္

ဖိဆိတ္ၾကၿပီး၊ “ပုံမွန္” အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ႏွင့္မတူ သို႔မဟုတ္

အခ်က္အလက္မ်ားမွာမူ ဤလူဦးေရအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း

ဝတ္စားထားျခင္း မရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္

ၾကသည္။ သူတို႔အိမ္အျပန္လမ္းတြင္ လူျပည့္သိပ္က်ပ္ေနသည့္

ဆိုင္သည့္ မတူဆန္းသစ္ေသာ ညႊန္ျပခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေပးနိုင္ခဲ့သည္။

လိုင္းကားမ်ားေပၚ မတ္တပ္ရပ္စီးရ သို႔မဟုတ္ ညအေမွာင္ထဲတြင္
တစ္ေယာက္တည္း အိမ္ကိုျပန္ခ်ိန္ပိုဆိုးသည့္ ထိကပါးရိကပါး

နားမၾကားၾကသူမ်ားမွ သူတို႔သည့္ သူတို႔၏မသန္စြမ္းမႈအေပၚ

ေႏွာင့္ယွက္မႈ အႏၲရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ အမ်ိဳးသမီး

အေၾကာင္းျပဳ၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကုိ

မ်ားသည္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္း ႏွင့္

ရင္ဆိုင္ၾကရသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုမွီရန္ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ရမႈမ်ား

သူတို႔လက္ဟန္အေနအထားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုၾကလၽွင္
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သူတို႔အား ရယ္သြမ္းေသြးၾကၿပီး၊ သူတို႔ႏွင့္ အလုပ္တူတူလုပ္ရန္

သေဘာထားအျမင္မ်ားေပၚအေျခခံထားၿပီး၊ သူတို႔ကိုယ္တိုင္၏

ျငင္းဆိုၾကသည္။ သူတို႔မွာ တမင္တကာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျပဳလုပ္သည့္

ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခြဲျခား သတ္မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္းမ်ား

အနိုင္က်င့္ျခင္းအေလ့အက်င့္မ်ားဟု အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူ၍

အေပၚ မဟုတ္ေပ။

ရသည့္ အျခားအေတြ႕အၾကဳံမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္
၎တို႔သည္ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားဖက္မွ သူတို႔

LGBTIQ ပါဝင္ေျဖဆိုၾကသူမ်ားအတြက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္

၏အထူးလိုအပ္ခ်က္ မ်ားအေပၚ ေယဘုယ်နားလည္သိရွိမႈ

ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကိုလည္း

မရွိျခင္းကိုလည္း ညႊန္ျပေနသည္။ ဥပမာမ်ားမွာ

ပိုၿပီးေတြ႕ၾကဳံၾကရသည္။ သူတို႔၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္

အစည္းအေဝးမ်ားတက္ေရာက္ရန္ မဖိတ္ၾကား ျခင္း၊ အျပန္အလွန္

မ်ားသည္ သူတို႔အား သူတို႔၏လိင္မႈဘဝႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ိဳးမရွိဘဲ အျခားအလုပ္ဌာနသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ခန႔္ထားျခင္း

အေသးစိတ္ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးတတ္ၾကသည္။ သူတို႔သည္

ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ ခ်န္လွပ္ထားျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

Lesbian (အမ်ိဳးသမီးခ်င္းစိတ္ဝင္စားသူ) မ်ားအျဖစ္

ပါဝင္ေျဖဆိုသူတစ္ေယာက္မွ သူ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္

မွတ္ယူထားေသာသူမ်ားအား “ေယာက္်ားက ဘယ္သူလဲ” ဟု

သူတို႔၏ လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္းမ်ားအေပၚ ေလၽွာ့တြက္ၾကၿပီး၊

ေမးၾကသည္။ သူတို႔သည္ Transgender မ်ားအား ဘယ္သန႔္စင္ခန္းကို

သူတို႔လုပ္နိုင္သည့္အရာ ႏွင့္ မလုပ္နိုင္သည့္ အရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

သုံးလဲဟု ေမးၾကသည္။ သူတို႔သည္ Transgender အမ်ိဳးသားမ်ားအား

ေကာက္ခ်က္ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္ဟု အဆိုျပဳခဲ့သည္။

“ရာသီလာတဲ့ ေယာက္်ား”ဟု ေခၚ၍ ရယ္သြမ္း ေသြးၾကသည္။

LGBTQI မ်ားသည္လည္း သူတို႔၏အလုပ္ခြင္အတြင္း

နားမၾကားသူမ်ား ႏွင့္ LGBTQI အေပၚ ဤကဲ့သို႔အေ

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ အထူးသျဖင့္

တြ႕အၾကဳံမ်ာ၏သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ တခါတရံတြင္

Transgender (ဆန႔္က်င္ဘက္လိင္ကဲ့သုိ႔ ေျပာင္းလဲခံယူေနထုိင္သူ)

အျခားသုေတသနတြင္ပါဝင္ၾကသူမ်ားမွ ေရးမွတ္ထားသည့္

အမ်ိဳးသားမ်ား သည္ ပို၍ထိခိုက္ခံစားၾကရသည္။

သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ တူညီၾကသည္။ အလုပ္ခြင္တြင္
သူတို႔သည္ ဝမ္းနည္း၊ မေပ်ာ္မရႊင္ျဖစ္ၾကၿပီး၊ စိတ္ဓါတ္က်ကာ

“လုပ္ငန္းခြင္ရွိလူအမ်ားသည္ Transgender အမ်ိဳးသားမ်ားကို

စိတ္လႈံ႕ေဆာ္တြန္းအားမ်ားမဲ့သြားတတ္ၾကသည္။

အာ႐ုံ ပိုစိုက္ၾကၿပီး၊ သူတို႔သည္ Transgender အမ်ိဳးသားမ်ားကို

တစ္ေယာက္မွ သူတို႔အေနျဖင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသရန္ပင္

ပုံမွန္မဟုတ္ [....] ဟု ယူဆၾကသည္။ တခါတရံ လုပ္ေဖာ္

စဥ္းစားခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အျခားတစ္ေယာက္မွ

ကိုင္ဖက္မ်ားသည္ Transgender အမ်ိဳးသားမ်ားကို ‘ရာသီလာတဲ့

သူတို႔၏ဘဝအစိတ္အပိုင္းတြင္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္

အမ်ိဳးသား/ ေယာက္်ား’ ဟု ေခၚတတ္ၾကသည္။ တခါတေလ

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္းတုိ႔သည္ ၄င္းတုိ႔၏

သူတို႔သည္ Transgender အမ်ိဳးသားမ်ားအား “ေဘာ/အလုံးေတြ

က်ရႈံးမႈအစစ္အျဖစ္ အဓိပၸါယ္မေကာက္ယူေစရန္အတြက္

နဲ႔” ဟု ေျပာၾကၿပီး ရယ္ေမာၾကသည္။”

ခက္ခဲလွသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းအခ်က္သည္
သူတို႔အား ထိုကဲ့သို႔ေသာအျပဳအမူမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ား၏

Transgender မ်ားအေနျဖင့္ က်ား/မ ေသေသခ်ာခ်ာ ခြဲျခားသတ္မွတ္

အႏုတ္သေဘာေဆာင္သည့္ သေဘာထားမ်ားကို

ထားသူမ်ားျဖင့္ တာဝန္ကိုထင္ထင္ရွားရွားခ်ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္

သူတို႔စိတ္ထဲတြင္ လက္ခံယူကာ ခံယူပြားမ်ားခဲ့ၿပီး ဤကဲ့သို႔ေသာ

အလုပ္လုပ္ရန္ အခြင့္အလမ္း မ်ားကိုလည္းျငင္းဆိုခံၾကရသည္။

မတရားဖိႏွိပ္ျခင္းအတြက္ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ရျခင္း

အကယ္၍ အလုပ္ကို အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္၏ အလုပ္အျဖစ္

အေၾကာင္းရင္းသည္ သူတို႔၏ သတ္မွတ္ထားေသာ

စဥ္းစားသတ္မွတ္ထားပါက Transgender အမ်ိဳးသားအေနျဖင့္

“ပုံမမွန္ျဖစ္မႈမ်ား” ေၾကာင့္ဟု ေတြ႕ျမင္လာရသည္ကို

သူသည္ ေယာက္်ားစစ္စစ္ တစ္ေယာက္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္

အဆိုျပဳခဲ့သည္။ နားမၾကားသူမ်ားအားလုံးက တျခားတေနရာမွာ

၎အလုပ္အတြက္ ျငင္းပယ္ခံရသည္။ ထို႔အတူ ပုံမွန္လိုလို

အလုပ္တစ္ခုထပ္ရွာရန္ ပူပင္ရမွာစိုး၍ သူတို႔ရင္ဆိုင္ရသည့္

အမ်ိဳးသမီးအလုပ္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာေနရာ အတြက္လည္း

၎နိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈရန္ႀကိဳးစားခဲ့သည္ဟု

Transgender အမ်ိဳးသမီးသည္ သူသည္ မိန္းမအစစ္တစ္ေယာက္

ေျဖႀကားခဲ့သည္။ LGBTQI မ်ားကမူ တုံ႔ျပန္ရာတြင္ ပို၍

မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျငင္းဆန္ခံရျပန္သည္။

မခံအန္တုသည့္သေဘာထားကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔သည္

သူတို႔၏အလုပ္ခြင္အတြင္း အခြင့္အလမ္း မ်ားအား လက္လွမ္းမီရရွိမႈကို

အကယ္၍ အလုပ္ရွင္က သူတို႔ကိုမေထာက္ခံပါက သူတို႔

ျငင္းခံရမႈသည္ သူတို႔၏ေယာက္်ား/မိန္းမျဖစ္မႈကို တျခားသူမ်ား၏

အေနျဖင့္ အလုပ္မွနုတ္ထြက္မည့္ ဆႏၵရွိသည္ဟုေျပာခဲ့သည္။
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ပါဝင္ေျဖဆိုသူတစ္ေယာက္မွ သူတို႔၏လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္သန္မႈ/

အဓိကပါဝင္ပတ္သက္ၾကသူမ်ား

ခံယူမႈအား အားနည္းခ်က္အျဖစ္အသုံးခ်မႈအေပၚ သူတို႔၏ လုပ္ေဖာ္

အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း (NGO) မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊

ကိုင္ဖက္မ်ားကို ျပန္လည္ရင္ဆိုင္နုိင္ရန္ အေရးႀကီးသည္ ဟု

ပညာရွင္မ်ားအား သူတို႔၏အသိပညာမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ

ေျပာခဲ့သည္။ သို႔မဟုတ္လၽွင္ ေစာ္ကားသူမ်ား၏အျပဳအမူမ်ားသည္

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ပို၍ပို၍ ဆိုးရြားလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ LGBTQI

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္

ေဝမၽွရန္အလို႔ငွာ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ အေမး

က႑နည္းနည္းတြင္ အကန႔္အသတ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္လင့္ကစား

အေျဖမ်ား (KII) တြင္ ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ျခဳံၾကည့္ပါက

ပါဝင္ေျဖဆိုသူအားလုံးသည္ သူတို႔၏သေဘာထားအယူအဆမ်ား ႏွင့္

သူတို႔၏မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဤကိစၥျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ လတ္တေလာ

ယုံၾကည္မႈရွိျခင္းတို႔ကို သိျမင္ေစခဲ့ၾကသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ေနရသည့္အရာမ်ားဟု
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အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အင္တာဗ်ဳးေျဖဆိုသူမ်ားအားလုံးသည္
ျမန္မာနိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းအတြင္း နားမၾကားသူမ်ား ႏွင့္

သူတို႔အေနျဖင့္ ဤကိစၥမ်ားအေပၚ သင္တန္းမ်ားေပးရန္ သို႔မဟုတ္

LGBTQI မ်ားအား ေဘးဖယ္ထား/ပထုတ္ထားမႈမ်ားသည္ သူတို႔အား

မူဝါဒမ်ား မိတ္ဆက္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ မ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါး ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား

မည္သည့္က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္အလုပ္မ်ိဳးကိုမၽွ သတိမျပဳမိဟု

ကိုေတြ႕ၾကဳံရျခင္းအား ပို၍ထိခိုက္ခံစားလြယ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေျဖဆိုသူတစ္ေယာက္သည္ သူတို႔အလုပ္လုပ္ေန

လူမႈသေဘာထားအျမင္မ်ား၊ ေကာက္ယူ ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္

စဥ္တေလၽွာက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ က်င့္ဝတ္သိကၡာတြင္သာ

အေျခအျမစ္ မရွိေသာအစြဲအလမ္း/အဂတိတရားမ်ားသည္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈအေၾကာင္း ရည္ညႊန္းေျပာဆိုျခင္းကို

လြယ္လင့္တကူပင္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ “ပုံမွန္ မဟုတ္” ဟု

တစ္ႀကိမ္သာျမင္ဖူးခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အားလုံးျခဳံၾကည့္ပါက

ျမင္ထားၿပီးေသာလူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဘဝမ်ားအားရယ္စရာ

သူတို႔သည္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ

သို႔မဟုတ္ ႏွိုက္ႏွိုက္ခၽြတ္ခၽြတ္ စပ္စုမႈမ်ားကုိ လက္ခံစရာျဖစ္သည္ဟု

မ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင္ယွက္ျခင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို

ယုံၾကည္ထားေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားဘက္မွ ထြက္ေပၚလာသည္။

လၽွို႔ဝွက္ဖုံးကြယ္ထားၾကၿပီး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မန္ေနဂ်ာမ်ားမွာ

အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ေစာ္ကားသူမ်ားသည္

၎တို႔ကို အေရးယူတုံ႔ျပန္ရန္ အရည္အခ်င္း သို႔မဟုတ္ နည္းလမ္းမ်ား

သူတို႔၏စိတ္ထဲတြင္ သူတို႔ကဖိႏွိပ္ေစာ္ကားမႈကိုခံရသူမ်ား၏ ပုံမမွန္မႈႏွင့္

တခါတရံ စိတ္ဆႏၵမ်ားမရွိၾကဟု သေဘာတူၾကသည္။

ႏွိုင္းယွဥ္ျခင္းျဖင့္ သူတို႔၏ပုံမွန္ျဖစ္မႈကို အခိုင္အမာရပ္တည္ရန္
သူတို႔၏ နားမၾကားသည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ LGBTQI

အင္တာဗ်ဴးတြင္ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ၾကၿပီး၊ လိင္ပိုင္း

ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအား အထူးထိခိုက္

ဆိုင္ရာအရထိပါးေႏွာင့္ယွက္ၾကပုံေပၚသည္။ ပါဝင္ေျဖၾကားသူထဲမွ

ခံစားလြယ္သည့္သူမ်ားအျဖစ္ ေအာက္ပါ လူမႈစီးပြားေနာက္ခံ

တစ္ေယာက္သည္ “တခါတေလ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မတို႔ ဖယ္ထားခံရၿပီး၊

အခ်က္အလက္ရွိသူမ်ားအား နာမည္တပ္ခဲ့ၾကသည္:

သတင္းအခ်က္အလက္ေတြလည္း လုံလုံေလာက္ေလာက္ေပးတာမ်ိဳး

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား ႏွင့္ LGBTQI မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

မရၾကဘူး၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မတို႔ေတြ အလုပ္မွာ

အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူ ၃ ေယာက္မွ အရွက္အေၾကာက္ႀကီးသူမ်ားအား

အမွားေတြလုပ္မိတတ္ၾကတယ္၊ အဲ့ဒီအခါ ကၽြန္ေတာ္/ ကၽြန္မတို႔ေတြကို

ေစာ္ကားသူမ်ားမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္မရဲၾကဟုျမင္နိုင္သျဖင့္

မန္ေနဂ်ာေတြနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြက အျပစ္တင္ျပန္ပါတယ္” ဟု

သူတို႔ကိုလည္း ထိခိုက္ခံစားလြယ္ၾကသည္ဟု အဆိုျပဳခဲ့ၾကသည္။

ရွင္းျပခဲ့သည္။

ေက်းလက္မွ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္လာသူမ်ားသည္လည္း
အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု တစ္ေယာက္မွ ေျပာခဲ့သည္။ သူတို႔လိုလူမ်ား
အတြက္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္နိုင္မႈအဆင့္သည္ မိမိကိုယ္ကို
နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမွ ကာကြယ္ရန္ အတြက္
အေရးႀကီးသည္အခ်က္အခ်ိဳ႕ - လူတစ္ေယာက္၏
ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား၊ ဥပေဒတြင္ပါရွိသည့္အရာမ်ား ႏွင့္
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအေၿခ အေနအရ မည္သည့္အျပဳအမူမ်ိဳးမ်ားသည္
လက္ခံနိုင္ျခင္း မရွိဟူေသာ အသိပညာစသည္ ဟူ၍
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အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူအခ်ိဳ႕မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေန

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

သည္။ ဤအခ်က္မ်ားကို မသိျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားမွ

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစေသာ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းရင္း

ရာထူးတိုးရန္အတြက္ အထူးသျဖင့္ လိင္ႏွင့္လဲလွယ္၍ ေပးဆပ္မႈ

တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ “အမ်ိဳးသားအမ်ားစုသည္

မ်ားျဖစ္ရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းတုိ႔အား

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား သူတို႔၏အခန္းက႑မ်ားအတြက္ အေထာက္အ

လစာေပးသည့္အခ်ိန္တြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈ

ပံ့ေပးသည့္အေနျဖင့္သာျမင္ၾကၿပီး၊ ရာသီေသြးဆင္းျခင္းေၾကာင့္လည္း

ႏွင့္ မတရားဖိႏွိပ္ခံရမႈ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္ဟု

မသန႔္ရွင္းဟု ျမင္ၾကသည္” ဟု အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူတစ္ဦးမွ

အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူတစ္ဦးမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္မွ အလုပ္ခြင္အတြင္း
အခြင့္အာဏာရသည့္ ရာထူးတစ္ခုကိုရသြား သို႔မဟုတ္

သုေတသနအတြက္လုပ္ခဲ့သည့္ အျခားအင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္လည္း

အမ်ိဳးသားရနိုင္ခဲ့သည့္ အလုပ္အားရသြားခဲ့ပါက အမ်ိဳးသားအခ်ိဳ႕သည္

ဤအင္တာဗ်ဴး ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း

ေဒါသထြက္ၾကၿပီး၊ အလုပ္မွနုတ္ထြက္သြားရန္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

သို႔မဟုတ္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈမ်ားျဖင့္ တုံ႔ျပန္ၾကသည္။ သူတို႔သည္

အေလ့အက်င့္မ်ားအား ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ရိုးရာဓေလ့အတြင္း

“၎အျပဳအမူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ပုံမွန္ပဲ”ဟု ျမင္ၾကၿပီး၊

လူမႈေရးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အထိ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္

၎သည္ မည္သူမဆို သူတို႔အားထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္လာပါက

ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ သူတို႔မွ ၎အျပဳအမူမ်ား ႏွင့္

သူတို႔ဆင္ေျခေပးပုံျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

၎အျပဳအမူမ်ားအေပၚ အေရးယူတုံ႔ျပန္မႈမရွိျခင္းမ်ားသည္

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သိမ္ေမြ႕၊အိေျႏၵႀကီးရ

တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားအတြင္း

မည္ျဖစ္ၿပီး၊ အရွက္ အေၾကာက္ရွိရမည္ဟု သင္ၾကားခံထားရၿပီး၊

ရာထူးႏွင့္ပါဝါအဆင့္ဆင့္အရ

၎သည္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား ဖြင့္ထုတ္ ေျပာျပမႈကို ထပ္မံၿပီး

ပုံမွန္အျဖစ္မွတ္ယူျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု အဆိုျပဳခဲ့သည္။

တားဆီးလိုက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ား/မ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္

၎ဆက္ဆံေရးသည္ တခါတရံ အသက္အရြယ္အေပၚမူတည္ၿပီး၊

အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားမရွိဘဲ

တာဝန္ေပးခံရသည့္အလုပ္မ်ားေပၚတြင္လည္း မၾကာခဏ

သူတို႔၏ အျခားသူမ်ားအား နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ၿပီး

အေျခခံေလ့ရွိသည္။ အသက္ႀကီးသူ၊ မိဘမ်ား ႏွင့္ ဆရာ/

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္နိုင္မႈမ်ားကို ပိုအားေကာင္းလာေစကာ

ဆရာမမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာရမည္ဆိုသည့္

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ထိခိုက္ခံစားလြယ္မႈကို

လူမႈေရးအရလိုအပ္ခ်က္သည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းထိ

စိန္ေခၚျခင္းတြင္သိသာသည့္ အခက္အခဲအတားအဆီးတစ္ခုအျဖစ္

သယ္ေဆာင္လာၾကၿပီး၊ ရာထူးငယ္သူမ်ားသည္

ကိုယ္စားျပဳခဲ့သည္။ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူတစ္ဦးမွ “လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း

သူတို႔၏မန္ေနဂ်ာမ်ားေျပာသမၽွကို လုပ္ရကာမန္ေနဂ်ာမ်ားမွလည္း

သဟဇာတျဖစ္မႈကို သေဘာေဆာင္ရန္” “မိသားစု” ဟု

မၾကာခဏ ၎ပါဝါအာဏာကိုအလြဲသုံးစားလုပ္လာၾကသည္။

သုံးစြဲမႈသည္လည္း စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္သားခဲ့သည္

အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူမ်ားသည္ မန္ေနဂ်ာမ်ားမွ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္

- “အမ်ိဳးသားဝါဒီႀကီးစိုးမႈသည္ မိသားစုမ်ားအတြင္းသာ

သူတို႔ၾကားခဲ့ သို႔မဟုတ္ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ခဲ့သည့္ နိုင္ထက္စီးနင္း

လႊမ္းမိုးသည္မဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ပါလႊမ္းမိုးေလသည္။”

ျပဳက်င့္မႈမ်ား ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား၏ ဥပမာ
ေျမာက္မ်ားစြာကို အေသအခ်ာေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔တြင္

သုေတသနတစ္ခုလုံး၏ အခ်က္အလက္မ်ားအတြင္း

သင္တန္းသားမ်ားအား သူတို႔ဒူးေခါင္းေပၚတြင္ ထိုင္ခိုင္းျခင္းမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ား မလုံေလာက္မႈအျဖစ္ ရည္ညႊန္းမႈမ်ိဳးကို

အလုပ္ေခၚရန္လူေတြ႕အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအခြင့္အေရး

အဓိကပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးအတြင္းမွာ

အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားစသည္တို႔ျဖစ္သည္။

ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူအားလုံးသည္ အစိုးရႏွင့္
အသိေပးေဆြးေႏြးမႈအလုပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ LGBTQI မ်ားအား အျခားသူမ်ားကို

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္။ ၎အခ်က္သည္

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတၱသုခ၊ကာယသုခ ႏွစ္ျဖာေသာ သုချပည့္စုံမႈအတြက္

ယွက္သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အင္တာဗ်ဴး

တရားဥပေဒေရးရာအေျပာင္းအလဲကို ျမင္လိုျခင္းဆိုသည့္

ေျဖဆိုသူမ်ား မွ သူတို႔၏အေတြ႕အၾကဳံအရ အျပဳအမူအမ်ားစုကို

သူတို႔၏စိတ္ဝင္စားမႈကို ရွင္းျပေပးေနေလသည္။ မူဝါဒမ်ား၊ သင္တန္း

အမ်ိဳးသားမ်ားက က်ဴးလြန္ၾကသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားကို မိတ္ဆက္ျခင္းမွတဆင့္ ၎ျဖစ္ရပ္ကိစၥမ်ား

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈတြင္ က်ား/မ စံသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားသည္လည္း

အေပၚ အသိအျမင္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ

107

ဦးေဆာင္ေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရင္းလုပ္ငန္းခြင္

ဤအင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူမ်ားမွ ေပးခဲ့ေသာမွတ္ခ်က္မ်ားသည္

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔မွ

ဤသုေတသနစီမံခ်က္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိ

သူတို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူ

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ။ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အလို႔ငွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

မ်ား၏ တိတိက်က်အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိပါ။ သူတို႔သည္

အတင္းအႀကပ္ေစခိုင္းနိုင္ရန္ မိတ္ဆက္သည့္ဥပေဒအသစ္မ်ားကို

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း ဤအျပဳအမူမ်ားျဖစ္ပြား

ျမင္လိုသည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပ်ံႏွံ့မႈႏွန္း ႏွင့္ အေရးယူ။တုံ႔ျပန္သည့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားး
ေဝဝါးေနေသးသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားသည္ နိင္ငံေတာ္မွ

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း က်ား/မေရးရာကိစၥမ်ားအေပၚ

ပိုမုိ အာ႐ုံစိုက္ေစရန္ တြန္းအားေပးနုိင္မည့္ အေရးပါသည့္

လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားအျဖစ္ သူတို႔၏ကၽြမ္းက်င္မႈကို မၽွေဝရန္

အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။ ဆိုရလၽွင္ ဤအပိုင္းတြင္

အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုခဲ့ေသာ အဓိကပါဝင္ပတ္သက္သူ ၈ ေယာက္မွ

ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လမ္းေၾကာင္းကို

၃ ေယာက္သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျ

ဦးေဆာင္သြားေနၾကၿပီဟု အဆိုျပဳနိုင္ေပသည္။ ဤသုေတသနတြင္

ခင္းသည္ ျဖစ္ေနႀကဟု အတည္ျပဳခဲ့သည္။ တစ္ေယာက္မွ

ပါဝင္ခဲ့မႈသည္ သူတို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားအား သူတို႔ေတြ႕ၾကဳံရမႈမ်ား

အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သင္တန္းဆရာတစ္ေယာက္မွ

ႏွင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားကို ရင္ဖြင့္ေျပာျပခြင့္ေပးရန္ ဆႏၵရွိမႈကို

အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ေယာက္၏ ဆံပင္ကိုသပ္ဖို႔ႀကိဳးစားတာမ်ိဳး

ျပသေနလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ သူတို႔သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္

ႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ားအား သူ႔၏ဒူးေခါင္းေပၚတြင္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္

ထိုင္ရန္အားေပးျခင္းမ်ိဳးကို သတိထားမိသည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေျခအေနေကာင္းတြင္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ၎သည္

အျခားတစ္ေယာက္မွ အမ်ိဳးသမီး အလုပ္ေလၽွာက္သူမ်ားအေနႏွင့္

သူတို႔အား သူတို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္

သူတို႔၏ ကာမႏွင့္လဲလွယ္၍ အလုပ္တစ္ခုရနိုင္သည္ဟု

ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး၊ သူတို႔ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုံျခဳံမႈရွိေသာ

ေျပာခံရျခင္းမ်ိဳးသည္ ျဖစ္ေနႀကမဟုတ္ဆိုသည္မွာ မမွန္ကန္နိုင္ဟု

ေလးစားမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရန္လည္း

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အျခားတစ္ေယာက္ကလည္း လစဥ္လုပ္အားခကို

ကူညီေပးမည္ျဖစ္ေပသည္။

ေပးရသည့္တာဝန္ရွိသူ တစ္ေယာက္မွ
လိင္ဆက္ဆံရန္အတင္းေတာင္းဆိုခံရသည့္ သူမ၏အေတြ႕အၾကဳံကို
ေနာက္ဆုံး တြင္ ဖြင့္ခ်ျပရန္သတၱိရခဲ့သည့္ အလုပ္သမတစ္ေယာက္၏
အျဖစ္အပ်က္ကို ဖြင့္ေျပာခဲ့သည္။ ၎သည္ သီးျခားျဖစ္ရပ္တစ္ခုသာ
မဟုတ္ေပ။ ထိုျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ သူမ၏လစာကို သူမဖက္မွ
သေဘာမတူမခ်င္း ထုတ္မေပးဘဲထားခဲ့သည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၆) ေလးစားမႈရွိေသာ
လုပ္ငန္းခြင္နွင့္ပတ္သက္သည့္ စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ား
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08
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Q9.

သင္ ယခု စစ္တမ္း မေျဖဆိုမီ

မသန္စြမ္းျဖစ္မႈ အေျခအေန

Q1.
ေလးစားမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေၾကာင္းေဆြးေႏြးတင္ျပသည့္ အစီအစဥ္ကို
တက္ေရာက္ခဲ့ပါသလား။

1

9

a b

Q10.

a b

သင့္တြင္ မွီခိုေနရေသာ အသက္ ၁၆ နွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားရွိပါသလား။

Q2.
ဤစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းတြင္ ပါ၀င္ရန္ သေဘာတူပါသလား။

10
2

a b

a b

Q11.

Q3.

အိမ္ေထာင္ေရး

ဤစစ္တမ္းျပီးေျမာက္ေအာင္ ေျဖဆိုနိုင္ရန္အတြက္ ေဖာ္ျပထားေသာ
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို နားလည္ပါသလား။

3

11

a b

a b c d

Q12.
သင္ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ အျမင့္ဆံုး ပညာအရည္အခ်င္း

အကယ္၍ ေမးခြန္းသံုးမ်ိဳးထဲက တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို NO ဟု ေျဖဆိုမိပါက
အစီအစဥ္ဦးေဆာင္သူအား ေျပာျပပါ။

12

Section 1 – Demographic profile
( အပိုင္း ၁- သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား )

မည္သည့္ လုပ္ငန္းသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ( contract )က

Q4.

သင့္အတြက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သနည္း။

သင္၏ လိင္

4

a b c d e

Q13.

a b c

Q5.
သင္၏ အသက္အရြယ္ အပိုင္းအျခား

13

a b c

Q14.
ခန္႔မွန္းေျခအေနနဲ႕ ယခုစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမွာ သင္အလုပ္လုပ္တာ ဘယ္ႏွစ္နွစ္ၾကာ

5

a b c d e

ရွိျပီလဲ။

Q6.
ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ

14

a b c d

Q15.
ယခုလက္ရွိအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ရန္ တစ္ခုတည္းအတြက္ ဒီကုမၼဏီ သို႔ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ျခ
င္းျဖစ္ပါသလား။

6

a b c d e f g

Q7.
15

လူမ်ိဳး

a b

Q16.
7

သင္၏ရာထူး

a b c d e f g h i

Q8.
သင့္ေမြးဖြားရာ ဇာတိ ( ေနရာ)

16

8

a b c d e f g h i j k l m n o p
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a b c

Section 2 – Views and experiences of sexual
harassment and bullying in the workplace
အပိုင္း ၂ - လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္
နိုင္ထက္စီးနင္းလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အျမင္မ်ား၊
အေတြ႕အၾကံဳမ်ား

Q20.
သင္ကိုယ္တိုင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳခံ
ရျခင္းေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရေသာ သင့့္လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ ေနရာမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
ေဖာ္ျပပါ ေနရာ အားလံုး အက်ံုး၀င္ပါက အားလံုးကို ေရြးနိုင္သည္.။ အက်ံုးမ၀င္ပါက
ကြက္လပ္ခ်န္ထားခဲ့နိုင္သည္

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Q17.
ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သင္ သေဘာ တူ ၊ မတူ ကို ေဖာ္ျပပါ။
ေဖာ္ျပခ်က္စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းခ်င္းစီအတြက္ သေဘာတူသည္ ၊ သေဘာမတူပါ
ကို ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။

ရံုး သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္
မန္ေနဂ်ာ၏ ရံုးခန္း
ဧည့္ၾကိဳ ေကာင္တာ ေနရာ
ရံုး၀န္းထမ္း စားေသာက္ဆိုင္
ရံုး၀န္ထမ္းသံုး ေနရာမ်ား ( ဥပမာ- အိမ္သာ၊ အ၀တ္လဲခန္း၊ နားေနခန္း)
ဓါတ္ေလွခန္း သို႔မဟုတ္ ေလ်ွာက္လမ္း စၾကၤန္
အလုပ္ အသြား အျပန္ လမ္းခရီး
အလုပ္ကိစၥ ျဖင့္ သြားသည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ( မ်က္နွာစံုညီအစည္းအေ၀း ၊
အလုပ္ကိစၥ ျဖင့္သြားသည့္ ခရီးတို)

i. Online ( facebook, email, photo message)
j. အျခား
20

a b c d e f g h i j

Q21.
လုပ္ငန္းခြင္ နိုင္ထက္စီးနင္းလုပ္ျခင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေနွာက္ယွက္ျခင္းတို႔ကို
မ်က္ျမင္တပ္အပ္ ေတြ႔ဖူးပါက ထိုသို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ား ျဖစ္ပြါးေလ့ရွိသည့္ အခ်ိန္
အပိုင္းအျခားကို ေဖာ္ျပပါ။

17

A B C D
A B C D

သေဘာတူသည္ (Agree)
သေဘာမတူပါ (Disagree)

Q18.
သင္ ယခုလုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေနမ်ားကို
ေတြ႔ၾကံဳဖူးပါသလား။

21

a b c d

Q22.
လုပ္ငန္းခြင္ နိုင္ထက္စီးနင္းလုပ္ျခင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေနွာက္ယွက္ျခင္းတို႔ကို
သင္ကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရဖူးပါက ထိုသို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ား ျဖစ္ပြါးေလ့ရွိသည့္

A. တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုနိုင္ထက္စီးနင္းအလုပ္ခံရျခင္းအား မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔

အခ်ိန္ အပိုင္းအျခားကို ေဖာ္ျပပါ။

ေတြ႔ဖူးသည္။

B. တစ္စံုတစ္ေယာက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေနွာက္ယွက္ခံရျခင္းကို
မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ ေတြ႔ဖူးသည္။

C. က်ြု႔ႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ နိုင္ထက္စီးနင္း လုပ္ျခင္းခံရဖူးသည္။
D. က်ြန္ုပ္ကိုယ္တိုင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေနွာက္ယွက္ျခငး္ခံရဖူးသည္။
E. က်ြန္ုပ္က တျခားတစ္စံုတစ္ေယာက္ကို မွားမွန္းမသိပဲ နိုင္ထက္စီးနင္း
ျပဳလုပ္ခဲ့မိနိုင္သည္။

F. က်ြန္ုပ္က တျခားတစ္စံုတေယာက္ကို မွားမွန္းမသိပဲ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

22

a b c d

Q23.
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အျပဳအမူမ်ားထဲမွ သင့္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သင္မ်က္ျမင္တပ္အပ္
ေတြ႔ဖူးေသာ အရာမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
အျပဳအမူ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ Yes သို႔မဟုတ္ No ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

ထိပါးေနွာက္ယွက္ျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ခဲ့မိနိုင္သည္။

18

A B C D E F
A B C D E F

Yes
No

Q19.
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳခံရျခင္းတို႔
ကို သင္ကိုယ္တိုင္မ်က္ျမင္တပ္အပ္ ေတြ႔႕ဖူးေသာ သင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ
ေနရာမ်ားကို ေက်းဇူးျပဳျပီး ေဖာ္ျပပါ။
ေဖာ္ျပပါ ေနရာ အားလံုး အက်ံုး၀င္ပါက အားလံုးကို ေရြးနိုင္သည္.။ အက်ံုးမ၀င္ပါက
ကြက္လပ္ခ်န္ထားခဲ့နိုင္သည္

19

a b c d e f g h i j
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A B C D E F G H I J K

Yes
No

Q24.

Q27.

သင့္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားမွ သင့္အေနျဖင့္

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေနွာက္ယွက္ျခင္းက ျပသနာ တစ္ခု လို႔

ေတြ႔ၾကံဳဖူးသည့္ အရာမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။

ထင္ပါသလား

အေျခအေနတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ မေတြ႔ၾကံဳဖူးပါ(False) သို႔ ေတြ႔ၾကံဳဖူးသည္(True)
ကို ေရြးခ်ုယ္ပါ။.

A. လုပ္ငန္းနွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လူမႈေရးလႈရွားမွဳ တိုင္းကို က်ြန္ုပ္အား အျမဲတမ္း

27

ဖိတ္ၾကားသည္။

a b c

Q28.

B. လုပ္ငန္းနွင့္သက္ဆိုင္ေသာ မ်က္နွာစံုညီ အစည္းအေ၀းမ်ား သို႔မဟုတ္သ

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းက ျပသနာ တစ္ခု လို႔ ထင္ပါသလား

င္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ျခင္းနွင့္ပတ္သက္ျပီးက်ြန္ုပ္အား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ
ခ်န္လွပ္ထားသည္။

C. တစ္စံုတစ္ေယာက္က က်ြန္ုပ္အား အမွန္တကယ္
စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေအာင္ စိတ္ဆင္းရဲေအာင္
ရယ္ေမာေလွာင္ေျပာင္သည္။

D. တစ္စံုတစ္ေယာက္က က်ြန္ုပ္အား ႏွစ္လိုဖြယ္မေကာင္းေသာ

28

လိင္သေဘာသဘာ၀ဆိုင္ရာ ဟာသ တစ္ခု ေျပာဖူးသည္။

Section 3 – Responding and support in the
workplace

E. တစ္စံုတစ္ေယာက္က က်ြန္ုပ္၏ ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစား သို႔မဟုတ္
၀တ္စားဆင္ယင္ပံုနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေ၀ဖန္ဖူးသည္။

F. လုပ္ငန္းခြင္ရွိ လူမ်ားက က်ြုန္ုပ္နွင့္ပတ္သက္ျပီး အတင္းေျပာၾကသည္။
G. က်ြန္ုပ္၏အလုပ္ေတြျပီးေျမာက္ဖို႔ က်ြန္ုပ္အား အျမဲတမ္း အခ်ိန္

အပိုင္း ၃ - လုပ္ငန္းခြင္ရွိ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ေထာက္ပံ့ေပးမႈ အပိုင္းမ်ား

အလံုအေလာက္ေပးသည္။

H. က်ြန္ုပ္၏ အထက္အရာရွိက က်ြႏ္ုပ္အား ေအာ္ေငါက္ဖူးသည္ ဆိုဆဲဖူးသည္။
I. က်ြႏု္ပ္၏ အထက္အရာရွိက က်ြႏု္ပ္မက်ြမ္းက်င္ေသာ အလုပ္မ်ားကို

Q29.
သင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး

ျပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ရန္ သိသိၾကီးနွင့္ က်ြန္ုပ္အား တာ၀န္ေပးေလ့ရွိသည္။

ျပဌာန္းထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ အေလ့အက်င့္မ်ား

J. တစ္စံုတစ္ေယာက္က က်ြန္ုပ္အလိုမတူပဲ ထိေတြ႔ကိုင္ေတြ႕ျခင္း ၊ ေပြ႔ဖက္ျခင္း၊

ရွိပါသလား ။ သင္သိသေလာက္ ေျပာျပပါ။

နမ္းရံႈ႕ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။

ေဖာ္ျပပါ စာေၾကာင္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ရွိ၊ မရွိ ေျဖေပးပါ။

K. က်ြန္ုပ္၏ လုပ္ငန္းခြင္၌လံုျခံဳသည္ဟု အျမဲတမ္းခံစားရသည္။
L. အလုပ္အသြား အျပန္လမ္းတြင္ လံုျခံဳသည္ဟု အျမဲတမ္းခံစားရသည္။
24

A B C D E F G H I J K L
A B C D E F G H I J K L

A. လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈ
B. နိုငထ
္ က္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ
C. အိမတ
္ ြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ

မွန္ True
မွား False

Q25.

29

သင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွာရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳခံရျခင္း ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ေနွာက္ယွက္ခံရျခင္းသည္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
( သင္ ျဖစ္နိုင္သည္ထင္ေသာ အခ်က္မ်ားအားလံုး ကို ေရြးခ်ယ္နိုင္ပါသည္)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
25

အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ

A B C
A B C
A B C

ရွိသည္ (Yes)
မရွိပါ (No)
ေသခ်ာမသိပါ (Unsure)

Q30.
င့္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္း တို႔ကို ဆန္႕က်င္ေၾကာင္း ပညာေပးတဲ့ သင္တန္း
တက္ေရာက္ဖူးပါသလား။

အသက္အရြယ္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြဲျပားခ်က္ ( က်ား ၊ မ )
ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစား
၀တ္စားဆင္ယင္မႈ
လူမ်ိဳး

30

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညြတ္မႈ ( လိင္တူ စံုမက္ျခင္း၊ လိင္ကြဲစံုမက္ျခင္း)
ပညာအရည္အခ်င္း

a b

Q31.

မသန္စြမ္းအေျခအေန

ိေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီး သင့္အေနနွင့္ သေဘာတူ၊

လုပ္ငန္းခြင္ရွိ ရာထူး

မတူ ကို ေဖာ္ျပေပးပါ။

ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး

a b c d e f g h i j k l

အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သေဘာတူသည္ ( Agreed) သေဘာမတူပါ
( Disagreed) ကို ေရြးေပးပါ။

A. လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေနွာက္ယွက္ခံရမႈ သို႔မဟုတ္

Q26.

နိုင္ထက္စီးနင္းလုပ္ခံရမႈကို ေတြ႔ျမင္ရသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ

သင့္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေနမ်ားထဲမွ သင့္အတြက္

ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ အခါတြင္ျဖစ္ေစ မည္သူ႕အား တိုင္တန္းရမည္ကို

မွန္ကန္သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ နွင့္ မွားေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။

သိပါသည္။

ေဖာ္ျပခ်က္ စာေၾကာင္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္ပါ ေရြးခ်ယ္ပါ။

B. က်ြန္ုပ္လုပ္ငန္းခြင္ရွိ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္းနွင့္

A. က်ြန္ုပ္သည္ လြန္ခဲ့တဲ့နွစ္က လုပ္ငန္းခြင္မွာ တစ္စံုတေယာက္က

လိင္ပိုင္းဆို္င္ရာ ထိပါးေနွာက္ယွက္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီး

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္သျဖင့္ အလုပ္မွ နားခဲ့ရသည့္ အခ်ိန္ ရွိခဲ့ဖူးသည္။

ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးၾကသည္။

B. က်ြန္ုပ္သည္ လြန္ခဲ့တဲ့နွစ္က လုပ္ငန္းခြင္မွာ တစ္စံုတေယာက္က

C. အကယ္၍ က်ြန္ုပ္က လိင္ပို္င္းဆိုင္ရာ ထိပါးေနွာက္ယွက္ခံရျခင္း ၊

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္သျဖင့္ အလုပ္မွ နားခဲ့ရသည့္ အခ်ိန္

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳခံရျခင္း တို႔ကို ေတြ႔ျမင္ရသည့္အခါတြင္ ျဖစ္ေစ

ရွိခဲ့ဖူးသည္။

ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႔ရသည့္အခါတြင္ ျဖစ္ေစ ထိုအေၾကာင္းကို

C. လြန္ခဲ့တဲ့နွစ္က က်ြန္ုပ္သည္ အိမ္တြင္ အျငင္းပြါးသည့္ ျပသနာတစ္ခု ျဖစ္သျဖင့္

တင္ျပတိုင္ၾကားပါက က်ြန္ုပ္ေျပာသမ်ွ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးကိုလ်ိဳ႕၀ွ

အလုပ္မွ နားခဲ့ရသည့္ အခ်ိန္ရွိခဲ့ဖူးသည္။

က္ထိန္းသိမ္းေပးမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

D. လြန္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္က က်ြန္ုပ္သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္း ၊
လုပ္ငန္းခြင္းတြင္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္း ခံရသျဖင့္ အလုပ္ထြက္ခဲ့ဖူးသည္။
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ဟုတ္သည္ (Yes)
မဟုတ္ပါ (No)
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A B C
A B C

သေဘာတူသည္ (Agree)
သေဘာမတူပါ (Disagree)

Q32.

Q35.

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားထဲမွ သင့္အတြက္ မွန္ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္

သင့္က လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေနွာက္ယွက္မႈ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္

မွားယြင္းေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

နိုင္ထက္စီးနင္းလုပ္မႈကို သင္ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ ျမင္ရသူ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ျဖစ္သည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွ သင့္အား ယင္းျဖစ္ရပ္ကို တိုင္ၾကားရန္

ေဖာ္ျပပါ အေျခအေန စာေၾကာင္းတစ္ခုခ်င္းစီကသင့္အတြက္ မွန္သည္(True) ၊
မွားသည္(False) ေရြးခ်ယ္ပါ။

A. လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳခံရျခင္းနွ
င့္ပတ္သက္ျပီး HR သို႔မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာအား တင္ျပတိုင္ၾကားဖူးသည္။
B. လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေနွာက္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္း

တားဆီးထားေသာ အခ်က္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ တိုင္ၾကားရန္တားဆီးထားေသာ
အခ်က္ဟုတ္သည္ ( Yes ) သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားရန္ တားဆီးထားေသာ အခ်က္
မဟုတ္ပါ ( No) ကို ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။

A. က်ဴးလြန္သူက မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္ က်ြႏု္ပ္၏ အထက္အရာရွိ ျဖစ္ေနခဲ့လ်ွင္
B. တိုင္ၾကားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး က်ြုန္ုပ္အား အျပစ္တင္ခံရမည္ဟု စဥ္းစားမိလ်ွင္
C. ထိုသို႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ခ့ရသူ သို႔မဟုတ္

ခံရသည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးကို မ်က္စိေရွ႕ေမွာက္ေတြ႔ျမင္ဖူးသည္။
C. လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေနွာက္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္း
ခံရသည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးကို အကူအညီေပးဖူးသည္။

D. လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေနွာက္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳခံရသူသည္ က်ြန္ုပ္နွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈမရွိလ်ွင္ ( ထိုသူနွင့္
မသိလ်ွင္)
D. ထိုသို႔တိုင္ၾကားလိုက္ျခင္းက က်ြန္ုပ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေႏွာက္ယွက္

နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳခံရျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ျပီး က်ြန္ုပ္၏ အထက္လူၾကီးနွင့္
ေဆြးေႏြးဖူးသည္။
E. အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ခံရေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးအား ကူညီဖူးသည္။

ခံရသူကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိနိုင္သည္ဟု
ထင္ျမင္မိလ်ွင္
E. ထိုသို႔တိုင္ၾကားလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ က်ြုန္ုပ္၏အလုပ္ရွင္မွ က်ြန္ုပ္အား

F. လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျဖစ္ပြါးေနေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေနွာက္ယွက္မႈ

နွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳခံရမႈ မ်ားနငွႈ့္ ပတ္သက္ျပီး ျပင္ပ
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအား ေျပာျပဖူးသည္။
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အလုပ္အေပၚတြင္ သစၥာမရွိသူဟု စြပ္စြဲမည္ဟု ထင္ျမင္မိလ်ွင္

F. က်ြန္ုပ္၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက ထိုသို႔တိုင္ၾကားျခင္းကို

True
False

ေထာက္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ထင္ျမင္မိလ်ွင္
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Q33.
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သင့္လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန မ်ားထဲမွ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သင္၏
တုန္႔ျပန္မႈကို ေဖာ္ျပပါ။
အေျခအေနတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ တုန္႔ျပန္မႈ တစ္ခုစီကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

A. လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ေယာက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေနွာက္ယွက္ခံရျခင္းနွင့္
ပတ္သက္ျပီး လူတခ်ိဳ႕က ေကာလဟာလေတြ ေျပာေနၾကတာကို
ၾကားရသည္။

B. က်ြန္ုပ္ရဲ႕ မန္ေနဂ်ာက ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္အား ပခံုးနွိပ္ေပးေနတာကို

Q36.

သင္သိသေလာက္ေျပာျပပါ။
၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ေပးသည္ ( Yes ) သို႔မဟုတ္ မေပးပါ ( No) ကို
ေရြးခ်ယ္ပါ

A. က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ
B. နွစ္သိမ့္ေဆြၚေႏြၚျခင္း
C. တရားဥပေဒ ပိုင္းဆိုင္ရာ ကူညီျခင္း
D. အျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ညႊန္းပို႔ေပးျခင္း
E. အေရးေပၚ ေနထိုင္စရာ ေပးထားျခင္း
F. ျဖစ္ရပ္အား အလံုးစံု စီမံ ကူညီေပးျခင္း

ျမင္သည္။

တနဂၤေႏြ) တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ျငင္းဆန္ပါက အလုပ္ထုတ္ပစ္မည္ဟု
ေျပာေနသည္ကို ၾကားသည္။

D. က်ြန္ုပ္သည္ အလုပ္ခြင္ရွိ အိမ္သာထဲတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မဖြယ္မရာ
ညစ္ညမ္း ပံုမ်ားႏွင့္ စာမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။

E. ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္က အျခား၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္၏ ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစား
ႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ပ်က္ရယ္ျပဳေနသည္ကို ၾကားရသည္။

C
C
C
C
C

D
D
D
D
D

E
E
E
E
E

လစ္လ်ဴရႈမည္
တိုင္ၾကားမည္
ရယ္ေမာမည္
ယင္းကဲ့သို႕လိုက္လုပ္မည္
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Yes
No

Q37.
သင့္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ နိုင္ထက္စီးနင္းလုပ္ခံရမႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္
အေရးယူသင့္သည္ဟု ထင္ပါသလား။

တားဆီးမည္

င္သ
မထ ည္
(
င္ပ Yes
ေသ ါ (N )
ခ o)
(U ်ာမ
ns သ
ur ိပါ
e)
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B
B
B
B
B

Yes
No

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ၾကံဳရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား သင့္အလုပ္ရွင္မွ
ေဖာ္ျပပါ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားထဲမွ မည္သည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသည္ကို

C. က်ြန္ုပ္ရဲ႕ အထက္အရာရွိမွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အား အလုပ္နားရက္ ( စေန၊

A
A
A
A
A

A B C D E F
A B C D E F

Q34.

ထ

သင့္က လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေနွာက္ယွက္မႈ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္
နိုင္ထက္စီးနင္းလုပ္မႈကို သင္ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ ျမင္ရသူ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ျဖစ္သည္။
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a b c

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွ မည္သည့္အရာက ထိုျဖစ္ရပ္ကို
တိုင္ၾကားဖို႔ သင့္အား အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသလဲ ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။

Q38.

အေၾကာင္းအခ်က္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္ ( Yes )
သို႔မဟုတ္ အေထာက္အကူ မျဖစ္ေစပါ ( No) ကို ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။

ျဖစ္ပြါးပါက ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူသင့္သည္ဟု ထင္ပါသလား။

ည

A က်ြန္ုပ္ ယင္းျဖစ္ရပ္ကို တိုင္ၾကားပီးေနာက္ပိုင္း

င္သ

ဘာေတြဆက္ျဖစ္လာမည္ဆိုတာကို က်ြန္ုပ္ ေကာင္းစြာ နားလည္ခဲ့လ်ွင္

ထ

B. ယင္းျဖစ္ရပ္နွင့္ ပတ္သက္ျပီး က်ြန္ုပ္ေျပာၾကားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

38

လ်ိဳ႕၀ွက္ေသခ်ာစြာ ထိန္းသိမ္းမည္ဟု ယံုၾကည္ရလ်ွင္

C. ယင္းျဖစ္ရပ္ကို တိုင္ၾကားျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ျပီး က်ြန္ုပ္အား ဘာမွ
မထိခိုက္နိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာလ်ွင္

မထ
္(
င္ပ Yes
ေသ ါ (N )
ခ o)
(U ်ာမ
ns သ
ur ိပါ
e)

သင့္အေနျဖင့္ သင့္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေနွာက္ယွက္ျခင္းမ်ား

a b c

Q39.

D. ထိုကဲ့သို႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ခံရသူ သို႔မဟုတ္

သင့္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ နိုင္ထက္စီးနင္းလုပ္ခံရမႈ သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

နိုင္ထက္စီးနင္းလုပ္ခံရသူသည္ က်ြနု္ပ္ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္ေနခဲ့လ်ွင္
E. ယင္းျဖစ္ရပ္ကို တိုင္ၾကားနိုင္ေသာ သူအား က်ြန္ုပ္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်လ်ွင္
F. ယင္းျဖစ္ရပ္က က်ြန္ုပ္၏ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနအတြက္ မေကာင္းဘူးဟု
ထင္ျမင္လ်ွင္

ထိပါးေႏွာက္ယွက္ခံရမႈကို တိုင္ၾကားလာေသာ ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ၾကံဳရသူ သို႔မဟုတ္

ထ

င္သ

G. ယင္းျဖစ္ရပ္က က က်ြန္ုပ္၏ စီးပါြးေရးအတြက္ မေကာင္းဘူးဟု ထင္ျမင္လ်ွင္
34

A B C D E F G
A B C D E F G

မထ ည္
(
င္ပ Yes
ေသ ါ (N )
ခ o)
(U ်ာမ
ns သ
ur ိပါ
e)

မ်က္ျမင္သက္ေသကို ယံုၾကည္ရသည္ဟု ထင္ပါသလား။

39

Yes
No
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a b c

Q40.
သင့္က လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေနွာက္ယွက္မႈ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္
နိုင္ထက္စီးနင္းလုပ္မႈကို သင္ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ ျမင္ရသူ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ျဖစ္သည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားမွ သင့္အေနနွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင္ေျပေသာ
အခ်က္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခ်င္းစီ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင္ေျပသည္
(Yes ) သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင္မေျပပါ ( No ) ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

A. ယင္းျဖစ္ရပ္အား က်ြုနု္ပ္၏ အထက္အရာရွိထံ တိုင္ၾကားျခင္း
B. ယင္းျဖစ္ရပ္အား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးနွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း
C. ယင္းျဖစ္ရပ္အား မန္ေနဂ်ာထံ တိုင္ၾကားျခင္း
D. ယင္းျဖစ္ရပ္အား HR ထံ တိုင္ၾကားျခင္း
E. က်ဴးလြန္သူနွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေတြ႔ျခင္း
40

A B C D E
A B C D E

Yes
No

Q41.
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားမွ မည္သည့္ အခ်က္မ်ားကလုပ္ငန္းခြင္
နိုင္ထက္စီးနင္းလုပ္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေနွာက္ယွက္ခံရမႈကို
တားဆီးကာကြယ္နိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္ဟု ထင္သနည္း။
ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ တစ္ခ်က္ခ်င္းစီအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည္ ( Yes )
သို႔မဟုတ္ အေထာက္အကူမျပဳပါ (No) ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

A. ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးအား နိုင္ထက္စီးနွင့္ လုပ္မႈနွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိပါးေနွာက္ယွက္မႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း

B. ၀န္ထမ္းမ်ားအား ထိုကဲ့သို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ားက လက္သင့္မခံသင့္ေၾကာင္း
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသိပညာေပးျခင္း

C. ၀န္ထမ္းမ်ားအား ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို မည္သို႔ တိုင္ၾကားနိုင္ေၾကာင္း
အသိေပးထားျခင္း

D. လုပ္ငန္းခြင္နိုင္ထက္စီးနွင့္ လုပ္မႈနွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေနွာက္ယွက္မႈကို
ဆန္႔က်င္ျခင္းနွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုစတာမ်ား
၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ ေၾကျငာစာတမ္းမ်ား ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ screensaver
မ်ားမွတဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း
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A B C D
A B C D

Yes
No

END OF SURVEY
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၇) စီးပြားေရး ထိခုိက္နစ္နာေစေသာ
ကုန္က်စရိတ္မ်ားဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား
Additional Questions for Employees
၀န္ထမ္းမ်ာဒအတြက္ ေနာက္ထပ္ေမးခြနး္ မ်ား

Research Code
သုေတသန ကုတ္

Age of participant
ပါ၀င္ေျဖၾကားသူ၏အသက္

Gender of participant
ပါ၀င္ေျဖၾကားသူ က်ား ၊ မ
Male က်ား

Female မ

Tick one ()
အမွနျ္ ခစ္ျပဳလုပရ
္ န္

1.

In the past month, how many days were you absent from work due to sexual
harassment?

ျပီးခဲ႔ေသာလထဲတင
ြ ္ လိငပ
္ င
ို း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ ေႏွာက္ယက
ွ မ
္ ခ
ႈ ရ
ံ ေသာၾကာင္႔
အလုပဘ
္ ယ္ႏစ
ွ ရ
္ က္ပ်က္ကက
ြ ခ
္ ပ
႔ဲ ါသလဲ။
2.

In the past month, how many days were you absent from work due to
bullying?

ျပီးခဲ႔ေသာလထဲတင
ြ ္ ႏိင
ု ထ
္ က္စးီ ႏွငး္ မႈ
ခံရေသာေၾကာင္႔အလုပဘ
္ ယ္ႏစ
ွ ရ
္ က္ပ်က္ကက
ြ ခ
္ ႔ပ
ဲ ါသလဲ။
3.

In the past 4 weeks, approximately how often have you felt distracted, tired or
unwell at work due to sexual harassment? Circle one answer.

သင့္အေနျဖင့္ လြနခ
္ တ
ဲ့ ဲ့ ေလးပတ္က အလုပခ
္ င
ြ မ
္ ာွ
လိငပ
္ င
ို း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ ေနွာက္ယက
ွ ခ
္ ရ
ံ မႈေၾကာင့္ စိတဖ
္ စ
ိ းီ မႈ ခံရေသာ အၾကိမေ
္ ရ၊
ပင္ပန္းသည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အဆင္မေျပျဖစ္သည္ဟု ခံစားရေသာ အၾကိမေ
္ ရ
ခန္႔မန
ွ း္ ေျခ မည္မ်ွ ရွသ
ိ နည္း။
အေျဖတစ္ခက
ု ုိ ၀ိင
ု း္ ပါ။
4.

In the past 4 weeks, approximately how often have you felt distracted, tired or
unwell at work due to workplace bullying? Circle one answer.

သင့္အေနျဖင့္ လြနခ
္ တ
ဲ့ ဲ့ ေလးပတ္က အလုပခ
္ င
ြ မ
္ ာွ နိင
ု ထ
္ က္စးီ နင္း လုပခ
္ ရ
ံ မႈေၾကာင့္
စိတဖ
္ စ
ိ းီ မႈ ခံရေသာ အၾကိမေ
္ ရ ၊ ပင္ပန္းသည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အဆင္မေျပျဖစ္သည္ဟု
ခံစားရေသာ အၾကိမေ
္ ရ ခန္႔မန
ွ း္ ေျခ မည္မ်ွ ရွသ
ိ နည္း။
အေျဖတစ္ခက
ု ုိ ၀ိင
ု း္ ပါ။
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Never ဘယ္ေတာ့မွ
Rarely ရွားရွားပါးပါး
Sometimes တခါတရံ
Often မၾကာခဏ
Always အျမဲတမ္း
Never ဘယ္ေတာ့မွ
Rarely ရွားရွားပါးပါး
Sometimes တခါတရံ
Often မၾကာခဏ
Always အျမဲတမ္း

၆။ စာညႊန္းမ်ားစာရင္း
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25

26

World Health Organization, 2013.
Care International, “I know I cannot quit.”
See, for example, EmREF, Young Women; and, Laplonge, Weaving Gender.
Full details of the aims of the project and the research questions are
available in Appendix 1.
This report classified gossiping as bullying behavior. However, it is clear
from focus group discussions that some gossiping is of a sexual nature
and could thus be considered sexual harassment. The survey data does
not allow for identifying gossip of a sexual nature from other types of
gossip; therefore, overall rates of sexual harassment at workplaces in
Myanmar may be slightly higher than reported in this study.
WBG, Navigating.
WBG. Future Jobs.
WEF, Gender Gap, 197-198.
Department of Population, Thematic Report, 113-117.
MOHS, Demographics.
Aye and Nyunt, “The Status,” 25-26.
GEN, Raising the Curtain.
WBG, Future Jobs, 45.
In one of the validation workshops, one international business
professional raised a concern that national staff might increasingly
draw on the “bullying card” as an excuse to not have to improve their
performance or complete assigned tasks. The research discovered some
misunderstanding among Myanmar employees about the difference
between being bullied and being asked to improve their professional
outputs.
MCRB, Combatting Discrimination.
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These “reasons” were offered as possible answers to a question that
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in this workplace might experience sexual harassment or bullying in
this workplace because of…?” Respondents may have interpreted the
meaning of this question in one or two different ways:
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ridicule or attack through their harassment?
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The difference in interpretation is important because it means a
respondent’s choices indicate either their understanding of the social
norms that place people at risk (Interpretation 1) or their acceptance
of the level of risk for people based on social norms (Interpretation 2).
Do perpetrators have particular biases or dislikes that motivate their
behaviors? Or, do their targets do or have something “abnormal” that
means they should be bullied and harassed? Based on the additional results
discussed here, the conclusion is that Interpretation 2 is the case.
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While public support by men against sexual harassment and for gender
equality are important, these should not result in a lack of opportunities
for women to speak about their experiences and journeys. Senior
managers who relinquish their position of power and visibility to
allow others to speak and to be heard help challenge the hierarchical
structures that allow sexual harassment and gender inequality to occur
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of transmen unless they also identify as transmen and/or have specific
involvement with this community.
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harm” principle is especially important when researching gender-based
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117

39 Two respondents did not provide an answer to this question.
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respondents were asked to choose their “gender identity”—female, male
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Interpretation 1: What are the reasons a perpetrator might choose a
particular person to harass? What do you think are they seeking to
ridicule or attack through their harassment?
Interpretations 2: What is it about the targets of harassment that makes
them vulnerable? What do you think these people have or do that causes
them to become targets of harassment?
The difference in interpretation is important because it means a
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their behaviors? Or, do targets of harassment do or have something
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Refer to Figure 2 for a breakdown of incidents of sexual harassment and
Figure 5 for a breakdown of incidents of bullying.
The topic of the costs to business of bullying and sexual harassment is
discussed in more detail in the next section of this report.
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