
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အျပည္ျပည္္ဆို္္ရအအိပ္္သရားေ္ာ္ရအာအဖြဲ႕ (ILO) ႏွ ု္ င့္ 
Sasakawa ၿုဆသ္ာခ သ္ားေ္ာအာအဖြဲ႕ (SPF) 
တဆိ ႔အတအဖက္ Annette St-Onge & 
Lois Stevenson တိဆ ႔ကးေ္ာ္ရာျပ ပိ္ည္ည္။ 

ျသမ္သရႏွဆို္ု တအဖ ္  

အသ ဆ ာ္သ ာသ ရာ၏ ပအဖမ္႔ဥ ာတ ထအဖု္သႈ 

ာအဖ ႕ၿာဆ ားေ္ာ အးေျခအးေမသ ရာအရာ 

အသ ဆ ာ္ရာ အ္ု္င့္  

းေအင့္အရ ္မ္ာပပ္ခ က္ 
 

အပ ္ ု္ခ ပရ အႏွ ပ္ခ  ပ္ 
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အပ  ္  ုခ္ ပ  ရ အႏွ ပ ခ္   ပ ္  
 
 
 
 

မဆဒါမ္ာ 
 

ျသမ္သရႏွဆို္ု တအဖု္  အသ ဆ ာ္သ ာ  ပအဖမ္႔ဥ ာတ ထအဖု္သႈ  (WED)ကဆိ  အသ ဆ ာ္ရာအ္ု္င့္  းေအင့္အရ္မ္ာပပ္သႈ  ျပ အိပ္္ျခု္ာ၏ 
အဓဆက ္ည္သ မ္ာခ က္သ ရ အသ ဆ ာ္သ ာ ပအဖမ္႔ဥ ာ တ ထအဖု္္ူသ ရာ းေပပထအဖက္အရ္မ္ႏွ ု္ င့္ အသ ဆ ာ္သ ာသ ရာ ပဆို္္ဆို္းေ္ရ 
ပ ာပအဖရားေ္ာအိပ္ုမ္ာသ ရာအတအဖက္ အဆိအပ္းေ္ရ အ္ု္ာအျသပ္သ ရာႏွ ု္ င့္ အးေထရက္အပ င့္သ ရာကဆိ အက္အ သ္ာသ  ္္ ဆႏွဆို္္မ္ 
တဆိ႔အးေပပ ္က္းေ္ရက္ႏွဆို္္ည္င့္ အဓဆက အရာမည္ာခ က္သ ရာကဆိ ္ ရးောအဖ းောရ္ထိတ္္အဖရာကရ းေ္္ ည္တည္တ င့္ၿပ ာ 
ႀက ာထအဖရာတဆိာတက္ အရ္မ္အတအဖက္ အဆိအပ္းေ္ရ အ္ု္ာအျသပ္သ ရာႏွ ု္ င့္ အးေထရက္အပ င့္သ ရာကဆိ တမ္ာတူည သ   
ပင့္ ပဆိားေပာႏွဆို္္မ္ ျာပ္္ည္ည္။ 

 

ILO ၏ WED းေအင့္အရ္မ္ာပပ္းေ္ာ မည္ာအသ္ာ္ည္ အဓဆကသူးေဘရု္ းေျခရက္ခိကဆိ ျပမ္အ မ္းေအင့္အရ ္ ိာ္ပ္ျခု္ာအရာ 
အးေျခခ ထရာပါ္ည္ည္။ ထဆိသူးေဘရု္သ ရာအရာ အသ  ဆာ္သ ာပအဖမ္႔ဥ ာတ ထအဖု္သႈသ ရာအတအဖက္ ္ု္င့္းေအ ရ္ းေကရု္ာသအဖမ္းေ 
္ရပတ္ဝမ္ာက ု္တပ္္ပ္ာမ္တ ာႏွဆို္းေ္ာတအဖု္ အဓဆကအႊသ္ာသဆိာ္က္းေ္ရက္းေမးေ္ရအးောကရု္ာတ္ရာ သ ရာအျာပ္ 
ခအဖြဲျခသ္ာပဆတ္ျာရထရာၿပ ာ - 

 
 
 
 

၁ည္။ အသ  ဆာ္သ ာသ ရာ၏ ပ ာပအဖရားေ္ာ္ဆို္္ရ အခအဖု္င့္အရာရကဆိ 
ျသ ု္င့္တု္းေပာသည္င့္ က ရာ၊ သ တမ္ာတူည သ  သႈကဆိ အးေအားေပာ 
ဂ႐ိျပ းေ္ရ (Gender-sensitive) ဥပးေဒးေ္ာ္ရႏွ ု္င့္ 
ဥပးေဒပည္ာသ ဥ္ာ ာကပ္သတ္ထဆမ္ာ္ဆသ္ာသႈ ္ဆို္္ရပမပ ္

 
 

၆ည္။ သူဝါဒးေ္ာ္ရ 
းေတအဖ႕္ ိးေ္အဖားေႏွအဖာသႈသ ရာတအုဖ ္ 

အသ  ဆာ္သ ာ ပအဖမ္႔ဥ ာတ ထအဖု္္ူသ ရာအရာ 
ကဆိယ္ပရာျပ သႈႏွ ု္င့္ အသ  ဆာ္သ ာ 
ပအဖမ္႔ဥ ာတ ထအဖု္္ူသ ရာ ပါဝု္သႈ 

 

၅ည္။ းေပ ာကအဖက္သ ရာႏွ ု္င့္ မည္ာပညရတဆိ႔ကဆိ 
အက္အ သ္ာသ  ္႐ ဆႏွဆို္သႈ 

 
 
၄ည္။ က ရာ၊ သ တမ္ာတူည သ  သႈကဆိ အးေအားေပာ ဂ႐ိျပ းေ္ရ 
ပ ာပအဖရားေ္ာာအဖ ႕ၿာဆ ာသႈ္ိဆု္္ရ အးေထရက္အပ င့္းေပားေ္ာ 
ဝမ္းေ္ရု္သႈသ ရာ (BDS) ကဆိ အက္အ သ္ာသ  ္႐ ဆႏွဆို္သႈ 

၂ည္။ WED ျသ ု္င့္တု္းေ္ာအတအဖက္ 
ထဆးေ္ရက္းေကရု္ာသအဖမ္းေ္ရ 
သူဝါဒပဆို ္ာ္ဆို္္ရ 
းေခါု္ားေ္ရု္သႈႏွ ု္င့္ းေပါု္ာပပ္ 
ည ဆႏွဆႈု္ားေ္ရု္္အဖက္သႈ 
 
၃ည္။ က ရာ၊ သ တမ္ာတူည သ  သႈကဆိ 
အးေအားေပာ ဂ႐ိျပ းေ္ရ 
(gender-sensitive) 
ဘ႑ရးေ္ာ ဝမ္းေ္ရု္သႈ 
သ ရာအရာ အက္အ သ္ာသ  ္႐ ဆႏွဆို္သႈ 
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ (women’s 
entrepreneurship) ၏ အေနအထား
အစိုးရက အငယ္စား/ အေသးစား/ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား (MSMEs) 
နွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ္လည္း က်ား၊ မ ခြဲျခားထားေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ တရားဝင္ သတင္း အခ်က္အလက္ အရင္းျမစ္မ်ားမ႐ွိေပ။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ WED ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာမွ ၂၀၁၉ မတ္လ အၾကားတြင္  ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတြင္ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ WED မူေဘာင္ ေျခာက္ခုမွ အေျခအေန တစ္ခုစီ အတြင္းရွိ အားသာခ်က္မ်ားကို 
အေရအတြက္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အရည္အေသြးအားျဖင့္လည္းေကာင္း ဆန္းစစ္ျခင္းကို  ေပါင္းစပ္ 
အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ထိုနည္းလမ္းမ်ားတြင္- ၁) အငယ္စား/ အေသးစား/ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား (MSMEs) 
နွင့္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားအား စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အျခားေထာက္ပံ့မႈမ်ား 
ေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းနွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ စာတမ္းမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ 
ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ၂) ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ရွိ အက်ံဳးဝင္ ပတ္သက္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္း (၂၃) ခုမွ အဓိက ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္  ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းျခင္း၊ ၃) ရန္ကုန္ႏွင့္ အနီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီး 
စြန္႔ဦးတီထြင္သူ (၁၈) ဦး တက္ေရာက္ေသာ ဦးတည္အုပ္စု ေမးျမန္းျခင္း (၃) ခု ႏွင့္ ၄) အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦးတီထြင္သူ 
(၂၀၈) ဦးအား မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္  ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ဤေလ့လာမႈတြင္ ILO 
၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ “အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားအား ေလ့လာျခင္း(WES)” ေမးခြန္းလႊာမ်ားကို 
အသံုးျပဳကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေသးစိတ္ အေျခအေနကို အထူးျပဳထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ “က်ား၊မ ခြဲျခား ကိုယ္စားျပဳ ေပးအပ္ျခင္း”  ျပဳလုပ္ကာ အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား 
လုပ္ငန္းစတင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႀကီးထြားလာရန္တို႔ကို အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းအားျဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရလာႏိုင္ေခ် 
သိသာထင္ရွားစြာရွိသကဲ့သို ႔ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြင္း 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကိုလည္း  ျမွင့္တင္လာႏိုင္မည္။ နိုင္ငံတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး 
တီထြင္သူမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ ပံုသ႑န္မ်ား တိုးတက္လာရန္ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
အက်ံဳးဝင္ ပတ္သက္သူ အမ်ားအား အသိေပးရာတြင္ WED  ေလ့လာ ဆန္းစစ္ျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို 
အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအက်ံဳးဝင္ ပတ္သက္သူမ်ားမွာ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ား၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ 
အေထာက္အပံ့ေပးသူမ်ား၊ ဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ အေထာက္အပံံ့  ေပးသူ ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္ အေျခခံ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ က႑အလိုက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္း (NGOs)မ်ား၊ သုေတသန ျပဳသူမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီး 
စြန္႔ဦးတီထြင္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရး ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ေတြ႕ၾကံဳရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာကာ 
ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ လံုးဝ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ 
အေျခအေနအား ေျဖေလွ်ာ့ျခင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ပံုစံထုတ္ရာတြင္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ခိုင္မာေသာ အေျခခံမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္မည္။ 

အဓိက ေလ့လာေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ား
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သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္ေျခ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ကိုယ္ပိုင္ အလုပ္အကိုင္ (self-employment) 
ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အရ အလုပ္႐ွိေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၃၇.၇% မွာ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ ၄၇.၃%  ရွိေနျခင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ အေရအတြက္အားျဖင့္ 
ကိုယ္ပိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ အမ်ဳိးသမီး (၃.၃) သန္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ အမ်ဳိးသား(၆.၄)
သန္း႐ွိသည္ျဖစ္ရာ အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္ကိုယ္ပိုင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္မႈ ႏွစ္ဆခန္႔ ပိုမုိ ု ိ မ်ားျပားသည္။ 
ထို႔အျပင္ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ လုပ္ကိုင္သူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ လုပ္ကိုင္သူ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ 
ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အလုပ္႐ွင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ထက္ဝက္ခန္႔ ပိုမိုနည္းပါးသည္ - ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ 
လုပ္ကိုင္သူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလံုး၏ ၃% ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ လုပ္ကိုင္သူ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ၅.၇%သာ 
အလုပ္ရွင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးတြင္၊ အမွန္တကယ္တြင္မူ ကမၻာ့ နယ္ေျမ 
ေဒသမ်ား အားလံုးတြင္ပါ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္တည္ေနေသာ အေျခအေန တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း အားျဖင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသူ (self-employed) စုစုေပါင္း၏ ၃၄% ခန္႔သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
(အလုပ္သမားမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ထားသည္) ျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္႐ွင္ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း၏ ၂၅.၆% 
သာ႐ွိသည္။ ထိုအခ်က္ကိုၾကည့္လွ်င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ၎တို႔၏ အလြန္ေသးငယ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို 
အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ႀကီးထြားလာေအာင္  ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
အလုပ္မ်ားတိုးပြားလာေအာင္ ဖန္တီးရန္တို႔အတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာစိန္ေခၚမႈ၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ 
ေၾကာင္း ယူဆႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ အဓိက သတင္းေပးသူမ်ား (key informants) ႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ ဆိုင္ရာ  
ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား ေပၚထြက္လာရန္အတြက္ အဓိက 
အဟန္႔အတားမွာ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း႐ွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ ထားရွိေသာ စိတ္ေနစိတ္ထား မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ဘဏ္ (ADB) ႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူ ညီမွ်ေရး ကြန္ယက္ (GEN) တို႔ ကဲ့သို ႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ က်ား၊ မ 
တန္းတူ ညီမွ်ေရး ဆိုင္ရာ ေလ့လာခ်က္မ်ားကလည္း  ဤေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ထပ္မံ ေသခ်ာေစသည္။ အလုပ္ႏွင့္ 
ဝင္ေငြမရေသာ အိမ္တြင္းတာဝန္၊ ဝတၱရားမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ႏွစ္ဆ ေပးေနရေသာ ဝန္ထုပ္မ်ား၊ သမီးမ်ားႏွင့္ 
ဇနီးမ်ားအား မိသားစုမ်ားက စြန္႔ဦးတီထြင္မႈမ်ား အတြက္ အား မေပးမႈမ်ား၊ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ အျခားေနရာမ်ား ရွိရာသို႔ သြားေရာက္ရန္ ကန္႔သတ္ ခံရမႈမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ မိသားစုႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သိသာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ 
ထို႔အတူ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး  ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ေလးစားမႈ 
ကင္းမဲ့ျခင္း၊ အမ်ဳိးသားမ်ား၏  ေခါင္းေဆာင္မႈကိုသာ မ်ားစြာ ပိုမို တန္ဖိုး ထားျခင္း၊ အမ်ဳိးသားမ်ားလႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေ
သာ က႑မ်ား အတြင္း အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရရွိရန္ ခက္ခဲျခင္း စသည္တို႔လည္း 
ပါဝင္သည္။ ယင္းတို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖို ႔ စြန္႔ဦးတီထြင္သူတစ္ဦး ျဖစ္လာႏိုင္ရန္ ရင္ဆိုင္ 
ေက်ာ္လႊားရမည့္ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈ၊ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္သည္။ စံနမူျပ အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား 
ေပၚထြက္လာေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ဦးတည္ ကန္႔သတ္ထားေသာ က်ား၊ မ 
ေရးရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္  ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။

အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးအေနႏွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ ကြဲျပားမႈကို အေျခခံသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈ 
အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားၿပီးသည္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားသည္  မိမိတို ႔၏ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစတင္ရန္ႏွင့္ ႀကီးထြားလာရန္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား လက္လွမ္းမီ ရ႐ွိႏိုင္ေရး 
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ဆိုင္ရာ ျပႆနာတို႔ကို အမ်ားစုက ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အျပင္ အျခားျပႆနာမ်ားကလည္း သူမအား  
ေစာင့္ႀကဳိ ေနမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား အတြက္ 
ေဘာင္က်ဥ္း သြားေစေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။  WES စစ္တမ္းမွ ရလာေသာ အေျဖမ်ားအရ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္း စတင္ရန္ အႀကီးမားဆံုး အခက္အခဲမွာ လံုေလာက္ေသာ 
ရင္းႏွီးေငြ ရရွိေရး အခက္အခဲပင္ျဖစ္ၿပီး ထို႔ေနာက္တြင္ စားသံုးသူ ေဖာက္သည္မ်ား ရ႐ွိႏိုင္ေရး၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္အား မည္သို႔ စတင္ႏိုင္မည္ ဟူေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား 
ရယူႏုိင္ေရး ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာ တစ္ခု ႐ွာေဖြႏိုင္ေရး အစ႐ွိေသာ 
အခက္အခဲမ်ားက လိုက္ပါေနသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ စိန္ေခၚမႈ 
အခက္အခဲမ်ား အေနႏွင့္ ဆိုလွ်င္ လံုေလာက္ေသာ ရင္းႏွီးေငြ ရရွိေရးက အႀကီးမားဆံုး 
အခက္အခဲ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု WES စစ္တမ္း ေျဖဆိုသူမ်ား၏  ေလးပံု သံုးပံု ေက်ာ္က တင္ျပခဲ့သည္။  
ထို႔ေနာက္တြင္ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ထင္ရွားေသာ အခ်ိဳးက  ေျပာဆိုသည္မွာ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားရ႐ွိႏိုင္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာမ်ား (ICTs) အသံုးျပဳႏိုင္ေရးႏွင့္ 
အခြန္ေကာက္ခံမႈ အေရးကိစၥမ်ားက ျဖစ္တည္လာႏိုင္ေသာ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား ဟူ၍ 
ျဖစ္သည္။ “မိသားစုဆီက အားေပး  ေထာက္ပံ့မႈ” ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႀကီးထြားလာရန္အတြက္ 
အခက္အခဲတစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရႈျမင္ေသာ အမ်ဳိးသမီးရာခိုင္နႈန္းသည္  စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
စတင္ျခင္း အတြက္ အခက္အခဲတစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရႈျမင္ေသာ အမ်ဳိးသမီးရာခိုင္ႏႈန္းထက္ 
သိသာစြာ  ပိုမိုမ်ားျပားသည္ (ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၃၀.၈% ႏွင့္ ၈.၇% အသီးသီး ႐ွိသည္)။ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားလာရန္အတြက္ အခ်ိန္ပိုမို ေပးဆပ္  ျမွဳပ္ႏွံရမည္ ျဖစ္ရာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပခံုးထက္တြင္ အခ်ဳိးအစား မမွ်စြာ တင္႐ွိေနသည့္ အိမ္ေထာင္ႏွင့္ မိသားစု 
တာဝန္၊ ဝတၱရားမ်ား အတြက္ အခ်ိန္မေပး ႏိုင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ထိုအခါ မိသားစုအတြင္း 
တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာကာ အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး ႀကီးထြားလာေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာကို 
ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သည့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို 
အထူး အေလးေပး ဂ႐ုျပဳေသာ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ 
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ စနစ္္
အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား - - ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာ့ 
အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားသည္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ တူညီေသာ အလုပ္မ်ားအတြက္ 
လုပ္ခလစာတန္းတူညီမွ်မႈကို ျမွင့္တင္ထားသည္။ အမ်ဳိးသမီးအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
အလုပ္ခ်ိန္ နာရီ ကန္႔သတ္မႈမ႐ွိ (ဥပမာ - ညဆိုင္းအလုပ္) သည့္အျပင္ အလုပ္ခန္႔ ထားမႈတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳရန္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ 
လက္ေတြ႕တြင္မူ အလုပ္သမား ဥပေဒ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ွင္မ်ားက 
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တန္းတူ ညီမွ်ေရး အေျခခံမူကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလးစားလိုက္နာေအာင္ 
ၾကပ္မတ္ ထိန္းသိမ္းရန္ ပ်က္ကြက္ေလ့ရွိသည္ဟု ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ အဓိက သတင္းေပးသူမ်ားက  
ေျပာၾကားသည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ့ အလုပ္သမားရပိုင္ခြင့္မ်ားအေၾကာ
င္း သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားသိျမင္ျခင္း၊ ထိုသိိ ု ႔ သိျမင္ရန္ မိမိတို ႔ အခြင့္အေရးမ်ား အေၾကာင္း သတင္းေပးျခင္း၊ 
အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား ပိုမိုခံစားႏုိင္ရန္ အားထုတ္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ ေနသည္ဟု 
ယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ အေထာက္အထားမ်ား မ႐ွိေပ။ ဤကိစၥရပ္မ်ားကို ပိုမို ေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္ 
အလုပ္သမား ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံကိန္းသည္ အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒမ်ားအားလံုးတြင္ က်ား၊ မ 
တန္းတူ ညီမွ်မႈ သေဘာတရားကို ထည့္သြင္းသြားရန္ အားထုတ္သင့္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို  ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒပိုင္း ဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္ မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ပံ့ပိုးေပးအပ္ႏိုင္မည့္ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ စနစ္၊ ယႏၱရားမ်ားလည္း ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။   

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ILO ၏ အဓိက ျပ႒ာန္းခ်က္ (၃) ခုကို သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားစဥ္တြင္ က်ား၊ မ 
တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ အဓိကျပ႒ာန္းခ်က္ ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္အမွတ္ ၁၀၀ - တူမွ်ေသာ အခေၾကးေငြ၊ 
၁၉၅၁ (အမွတ္ ၁၀၀) ႏွင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္အမွတ္ ၁၁၁ - ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္း ( အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ အလုပ္ 
အမ်ိဳးအစား) ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္၊ ၁၉၅၈ (အမွတ္ ၁၁၁) တို႔ကို သေဘာတူ လက္မွတ္ ထိုးမထားပါ။ ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္ျခင္း၏ ဦးတည္အုပ္စု  ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားက ေထာက္ျပသည္မွာ 
သူတို႔၏ အေတြ႕အၾကံဳ အရ အစိုးရ အရာရွိမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားကို အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အသိေပးျခင္းမ်ိဳးကို အထူးအားထုတ္ျခင္းမ်ိဳး မရွိပါ - 
အသိအျမင္ဖြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အားျဖင့္ (သို႔မဟုတ္) အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားအား ရႈပ္ေထြးေသာ အလုပ္သမား 
မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးျခင္းအားျဖင့္- အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားသည္ အလုပ္သမားေရးရာ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြ  ေတြ႕ရွိရန္ ခက္ခဲေလ့ ရွိသည္။ ဝန္ႀကီးဌာန 
အတြင္းရွိ မတူညီေသာ ဦးစီးဌာနမ်ားတြင္လည္း သီးျခား ကိုယ္ပိုင္ အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
ရွိေလရာ အထူးသျဖင့္ နားလည္ရ ရႈပ္ေထြးေစသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ လိုင္စင္ရယူျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ေထာင္႐ွိအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏ ခင္ပြန္းသည္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား 
ရယူရမည္ဟူေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ မ႐ွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို အိမ္ေထာင္ဦးစီးအေနျဖင့္ ခင္ပြန္းသည္၏ 
အမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ၾကသည္။ ယင္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ 
အေလ့အထ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို ႔ မွတ္ပံုတင္ျခင္းက 
ေငြေရးေၾကးေရး သို႔မဟုတ္  ေငြေရးေၾကးေရး မဟုတ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား  
အဆိုပါအမ်ဳိးသမီးမွ လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိုင္မႈ၊ သူမ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာအေနအထားႏွင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္စြမ္းတို ႔အေပၚ အေရးပါေသာ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ မ်ား႐ွိေနသည္။ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA) တြင္  ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း ကုမၸဏီတစ္ခု 
မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို အြန္လိုင္းမွ အလံုးစံုေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ အြန္လိုင္းမွ မွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္ 
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အမ်ဳိးသမီးမ်ား အတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အားထုတ္ရာတြင္ အခ်ိန္ကုန္ 
သက္သာေစသည္။ အစိုးရက ၎၏ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားစြာကို ေပးအပ္ရာတြင္ e-စနစ္ကို  
ေျပာင္းလဲက်င့္ သံုးလာခဲ့ခ်ိန္၌ က႑အလိုက္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ေရး ပံုစံကို ပိုမိုက်င့္ၾကံ 
အသံုးျပဳလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာတို႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ လိုင္စင္ရယူျခင္းအတြက္ 
လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္သိျမင္ျခင္း မ႐ွိပဲ ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေၾကာင္း သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန္႔ လက္လွမ္းမီစြာ ရ႐ွိႏိုင္သည္ဟူေသာအခ်က္ကို 
WES စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ ေျဖဆိုခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီးစြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား၏ ၂၆% ကသာ 
သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး တစ္ဝက္ခန္႔က ထိုအခ်က္ကို သေဘာတူညီမႈ မ႐ွိခဲ့ေပ။ ထို႔အျပင္ စီး
ပြားေရးလုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းက “မည္သည့္” အရာျဖစ္သည္၊ “မည္သို႔” လုပ္ေဆာင္ရသည္ 
ဟူေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ လိုင္စင္ရယူျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား 
အသိေပးရန္ အစိုးရက အထူးအားထုတ္  ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ဳိးလည္း မ႐ွိေပ။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မွတ္ပံုတင္ျခင္း/ လိုင္စင္ရယူျခင္း အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိအျမင္ 
ဗဟုသုတနည္းပါးေသာ၊  အတန္းပညာ အဆင့္ နိမ့္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ 
အားနည္းေသာ လူနည္းစု အုပ္စု တစ္စုမွ လာေရာက္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေပးမည့္ 
အမ်ဳိးသမီးသီးသန္႔ စားပြဲ ေကာင္တာမ်ား (women’s desk)လည္း မ႐ွိေခ်။ ပင္ကိုယ္သေဘာ 
သဘာဝ အရပင္ SME ဌာနမ်ား ကြန္ယက္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ 
ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား  ျဖန္႔ခ်ိေရး၊ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား မိတ္ဖက္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔အတြက္  အဓိကအက်ဆံုး   ေနရာမွ 
ပါဝင္ေပလိမ့္မည္။ ထိုကိစၥသည္ မ်ိဳးႏြယ္စုငယ္မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ႏွင့္ အျခားသူမ်ားၾကားတြင္ အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ေရာက္ရွိလာရန္ 
ခက္ခဲျခင္းကို တိုးတက္လာေစလိမ့္မည္။

အိမ္ျခံေျမႏွင့္အေမြဆက္ဆံပိုင္ခြင္ - ဥပေဒအရ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ 
အိမ္ျခံေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားက ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ 
သက္ေသခံလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ အေမြဆက္ခံျခင္း အက်င့္အၾကံ မ်ားတြင္ 
အမ်ဳိးသားမ်ားကို မ်က္ႏွာသာေပးေနျခင္းကို ေတြ႕ရွိရသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ အိမ္ျခံေျမ ပူးတြဲ 
ပိုင္ဆိုင္ ခြင့္၊ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္ အစ႐ွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာပင္ နစ္နာဆံုးရႈံးေနၾကရသည္။ 
တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ အက်င့္အၾကံမ်ား လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေနၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ဥပေဒပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေလးစား တန္ဖိုးထားမႈ မ႐ွိသည့္အျပင္ ဥပေဒအရ အေရးဆိုႏိုင္မည့္ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာလည္း နည္းပါးသည္။  အမ်ဳိးသမီးမ်ား (အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္) 
မွာ ၎တို႔၏ လယ္ယာေျမႏွင့္ အိမ္ျခံေျမ အခြင့္အေရး မ်ားအေၾကာင္း သိျမင္နားလည္ျခင္းမ႐ွိေပ 
သို႔မဟုတ္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ အသိပညာေပးျခင္း မခံခဲ့ရေပ။ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး 
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အားေပးေထာက္ခံေသာ အစုအဖြဲ႕မ်ားက လယ္ယာေျမ အသံုးခ်မႈ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ က်ား၊ မ 
တန္းတူညီမွ်မႈ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲသြားရန္ အစဥ္တစိုက္ တြန္းအားေပး 
ေန သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ၎တို႔၏ အိမ္ျခံေျမ ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
အေမြဆက္ခံ ပိုင္ခြင့္မ်ားအေၾကာင္း အသိပညာေပးရန္ႏွင့္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း 
ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ အဆုိပါ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ရ႐ွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒ လမ္းေၾကာင္း 
အရ အေရးဆိုႏိုင္မည့္ စနစ္၊ ယႏၱရားမ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ပိုမို ဦးတည္ေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လိုအပ္သည္။

WED ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ 
မူဝါဒပိုင္း ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္ 
ညွိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားအဆင့္ မူဝါဒစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈႏွွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပါဝင္ႏိုင္မႈတို ႔ကို မူဝါဒေရးရာ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္ 
အေလးေပး ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ထားေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (WED) 
အား မူဝါဒေရးရာ ဦးစားေပး ကိစၥရပ္ တစ္ခု အေနျဖင့္ အေရးပါေၾကာင္း ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပမႈမ်ား 
အလြန္နည္းပါးလြန္းသည္။ SME ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မူဝါဒသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
အေရးကိစၥမ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးတည္ခ်က္ လကၡဏာ တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ အေလးေပးထားျခင္း 
မ႐ွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အနာဂတ္ကာလတြင္ ေျပာင္းလဲလာလိမ့္မည္ဟု  ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံက ၎၏ SME မူဝါဒအား အာဆီယံ SME ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ 
စီမံခ်က္(SAP-SMED)ႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

SME ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုဌာန (စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန)၏ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦးတီထြင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
စီမံခ်က္တြင္ WED အား မူဝါဒေရးရာ ဦးစားေပး အေရး ကိစၥတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း အဓိက 
အေထာက္အထား တစ္ရပ္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစီမံခ်က္သည္ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး 
တီထြင္သူ မ်ားအား ပစ္မွတ္ထား ဦးတည္ျခင္းႏွင့္ အေထာက္အပံ့ ေပးျခင္းက စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ 
တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ မူဝါဒေရးရာ အရ အေရးႀကီးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳသည္။  သို႔ေသာ္ 
အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္မႈ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏွင့္ အစိုးရမ်ားၾကား 
အမ်ဳိးသမီးပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ တည္ေထာင္မွႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အားေပးျမွင့္တင္ႏိုင္မည့္ 
ေထာင့္စံု၊ ဘက္စံု အေထာက္အပံ့ေပးေရး လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ WED ေဖာ္ေဆာင္ 
ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာရန္ကား  ေဝးကြာေန ေပေသးသည္။ လက္ရွိ 
၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ အသံုးစရိတ္ ခြဲေဝခ်ထားမႈတြင္  ဦးစားေပး အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းၿပီး အက်ံဳးဝင္ ပတ္သက္သူမ်ား (stakeholders) ႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္မႈမ်ားကို 
ျပဳလုပ္သြားရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားက အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (WED) 
ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စစ္မွန္ေသာ ဘက္စံုလႊမ္းျခံဳသည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ 
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စီမံခ်က္တစ္ရပ္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္သြားရန္အတြက္  ခုိင္မာ အားေကာင္းေသာ 
အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခုကို ခ်မွတ္လာ နိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။  

WED လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တြင္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕ ဥပမာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 
စိုက္ပ်ဳိးေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘတ္ဂ်က္အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းခန္႔ထားမႈမ်ား၊ 
သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ထပ္တိုး ထည့္သြင္းျခင္း၊ WED ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ အေထာက္အပံ့ေပးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား မူဝါဒေရးရာ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္  ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္း  
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  ေပးအပ္ႏိုင္ မည့္အခြင့္အာဏာတစ္ရပ္ အစ႐ွိသည္တို႔ပါဝင္ေသာ အဓိကက်သည့္ 
အမ်ဳိးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ ႐ြက္မႈစနစ္မ်ားကို တရားဝင္ ထည့္သြင္း ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္ 
မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္ သြားရေပဦးမည္။ အစိုးရ ဌာနမ်ားၾကား လံုေလာက္ေသာ  ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္
႐ြက္မႈႏွင့္ က်ား၊ မ ဆိုင္ရာ ခြဲျခမ္းေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈ (gender analysis)မ်ား မ႐ွိပါက စီမံကိန္းမ်ားႏွ
င့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ကိုင္တြယ္ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား 
ေပၚထြက္မလာရန္  ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားသည့္ စနစ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ားကိုလည္း 
ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို အထူး အေလးေပး ဂ႐ုျပဳေသာ 
(GENDER-SENSITIVE) ဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ကိစၥရပ္အမ်ားစုတြင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စြန္႔ဦး 
တီထြင္ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ကိုယ္ပိုင္စုေဆာင္းေငြမ်ားႏွင့္ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ ျပင္ပ ေခ်းေငြ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳေနရသည္။ မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား ထံမွ ေခ်းေငြမ်ား၊ 
ေငြစုေငြေခ်း အုပ္စုမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ ေငြေခ်းေပးသူမ်ား ပါဝင္ေပသည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ 
ပံုမွန္ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဥပမာ စီးပြားေရးဘဏ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔  ေရာက္ရွိမႈ ရွိေၾကာင္း အေထာက္အထား 
အနည္းငယ္သာ ေတြ႕ရွိရသည္။ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္လည္း က်ား၊ မ ေရးရာ အေလးေပး ဂရုျပဳသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ပံုစံမ်ား 
မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား၏ ဘ႑ာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးတည္မႈ 
မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေျမႏွင့္ အျခား ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ျပသရန္လည္း 
အားနည္း ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားသည္ ဘဏ္မ်ားမွ အာမခံျဖင့္ 
ထုတ္ေပးေသာ  ေခ်းေငြမ်ား ရရွိရန္ လည္း အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ ထို႔အျပင္ WES  
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေျဖဆိုသည္မွာ တရားဝင္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေခ်းေငြ အတိုး နႈန္းထားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မႈ (ဥပမာ ေခ်းေငြ ပမာဏ၊ 
ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္  အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခားသတ္မွတ္ခ်က္) အရ ၾကည့္လွ်င္ ၎တို႔၏ 
ေငြေရးေၾကးေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း  ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေျခ နည္းပါးသည္ဟု အမ်ဳိးသမီး 
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စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားက သတ္မွတ္ရႈျမင္ ထားသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ကာလ အနည္းဆံုး 
သံုးႏွစ္ျပည့္ၿပီး ျဖစ္ရမည္ ဟူေသာ ဘဏ္သတ္မွတ္ခ်က္ကလည္း လုပ္ငန္း စတင္ႏိုင္ေရး အေထာက္အပံ့ေခ်းေငြမ်ား 
(start-up financing)ကို လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိုင္မႈအား တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ ဘဏ္စာရင္းသည္ 
ဘဏ္ေခ်းေငြတစ္ရပ္  ေလွ်ာက္ထားရန္ အတြက္ သတ္မွတ္ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ 
Global Findex database အရ ၂၀၁၇ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၇၅%တြင္ ဘဏ္စာရင္း မရွိေပ။  

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ညီညြတ္္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ဖန္တီးေရး အတြက္ 
သိသာေသာ တိုးတက္မႈမ်ား လိုအပ္သည္။ ထိုသို ႔အားျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး တီတြင္သူမ်ား ပါဝင္မႈ တိုးတက္လာမည္။ ယင္းအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေစ်းကြက္ (women’s 
market) ေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေျခ အလားအလာႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ 
အတူ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွတစ္ဆင့္ အမ်ဳိးသမီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေစ်းကြက္ကို 
တက္တက္ၾကြၾကြ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းမ်ား လိုအပ္မည္ ျဖစ္သကဲ့သို ႔ သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးတည္ေသာ 
လုပ္ငန္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ပံုစံထုတ္ျခင္းမ်ားလည္း လိုအပ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး 
တီထြင္သူမ်ားအား ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္မ်ားႏွင့္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ဆက္ဆံ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေအာင္ 
သင္တန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားအားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပး ရမည္။ ဤသည္ကို အဆံုးသတ္ရန္ ၎တို႔၏ ေငြေရးေၾကးေရး 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတတ္ (financial literacy) ႏွင့္ ဘဏ္တစ္ခုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ အသံုးခ် 
ဗဟုသုတမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ေပမည္ - ဥပမာ - ေခ်းေငြရယူျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ႐ွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ 
မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္ အထိ တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပထားေသာ ဘ႑ာေရး ႐ွင္းတမ္းမ်ားျဖစ္ေစျခင္း စသည္ျဖင့္။ 

စီပြားေရးဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈတြင္ နိမ့္ေသာ အဆင့္မ်ားတြင္ ရွိေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီး 
အမ်ားစုသည္ အေသးစား ေငြစုေငြေခ်း လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဖာက္သည္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဝင္ေငြနည္းေသာ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေခ်းေငြရ႐ွိေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ဦးတည္ 
ရည္႐ြယ္ေသာ အေသးစား ေငြစုေငြေခ်း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာတို႔သည္ ထိုအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ 
ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအျပင္ ဝင္ေငြေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ပါ ပံ့ပိုးကူညီလ်က္ ႐ွိသည္။ အုပ္စုလိုက္ 
ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းက အသံုးျပဳမႈ အမ်ားဆံုး နည္းစနစ္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒ အရ အုပ္စုလိုက္ ေခ်းေငြ မ်ားမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ 
(၆) သန္းအထိ ရွိစဥ္ တစ္ဦးခ်င္းေခ်းေငြမ်ားမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ (၁၀) သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၄၅၄)၁ ရွိသည္။ 
ဘဏ္ေခ်းေငြအတြက္ အနည္းဆံုးေခ်းေငြ ပမာဏကို လည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္း (၅၀) ခန္႔ဟု သတ္မွတ္ထားရာ 
ယင္းသည္ အေသးစားလုပ္ငန္းတစ္ခုမွ  ေနာက္တစ္ဆင့္သို ႔ ႀကီးထြားလာရန္အတြက္ လုပ္ငန္း ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ 
စိတ္ဝင္စားေနေသာ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားအတြက္ ရ႐ွိေသာေခ်းေငြႏွင့္ လုပ္ငန္းအတြက္လိုအပ္ေသာ 
ေငြပမာဏအၾကား ထင္ရွားေသာ ကြာဟခ်က္ (financing gap) တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပသည္။ ဤအခ်က္အလက္ကို 
ဘဏ္လုပ္ငန္းမွ အရာရွိ တစ္ဦးက ပ့့ ံပိုးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို အေျခခံထားၿပီး သူက ဘဏ္မ်ားသည္ 
ျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္း (၅၀) ( ခန္႔မွန္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂၅၀၀) ေအာက္ေလ်ာ့ေသာ ေခ်းေငြမ်ားကို ပံ့ပိုးရန္ 
ဆႏၵ မရွိေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ 

အမ်ဳိးသမီးပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြ လုပ္ငန္း (loan products) မ်ားဖြင့္ေပးရန္ ဘဏ္မ်ားကို 
အားေပးတိုက္တြန္းသင့္သည္။ ဘဏ္မ်ား၏ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း အေလ့အထမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးပိုင္ စီးပြားေရး 

၁ ဒီဇင္ ဘာ ၂၀၁၈ ေငြလဲႏႈန္း ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁ သန္း = အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၄၅၄.၄.
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လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘဏ္ေခ်းေငြထုတ္ေပးႏုိင္ေရးမ်ား ပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ အစိုးရက ေက်ာေထာက္  
ေနာက္ခံျပဳေသာ ေၾကြးၿမီအာမခံ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုအရာသည္  
ေခ်းေငြမ်ား အတြက္ မေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားအား အာမခံအျဖစ္ထား႐ွိရမည္ 
ဆိုေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မႈ နည္းပါးေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အစားထိုး 
သတ္မွတ္ခ်က္ (ဥပမာ - ေခ်းေငြအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေထာက္ပံ့မႈ) အာမခံခ်က္ျဖင့္ 
ျဖစ္သင့္သည္။ အေသးစား ေငြစုေငြေခ်း စနစ္မွ ဘဏ္ေခ်းေငြ စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းနိုင္ရန္ 
ပ့့ ံပိ ုးကူညီရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားအတြက္ ကူးေျပာင္းေရးေခ်းေငြ ရန္ပံုေငြ 
(Transition Loan Fund) တစ္ရပ္ တည္ေထာင္ျခင္း အားျဖင့္  ပံ့ပိုးကူညီ  ေပးႏိုင္သည္။ 
ဘဏ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရင္းအႏွီး 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးရာတြင္ ေခ်းေငြပမာဏ (၁၀) သန္း မွ သန္း (၅၀) အတြင္း ေခ်းေငြမ်ား 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ 

ဘဏ္မွ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူသူမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို မွတ္တမ္းေရးသြင္းရာတြင္လည္း 
က်ား၊ မ ခြဲျခား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း လိုအပ္သလို ေခ်းငွားသူမ်ား၏ ေခ်းငွားရျခင္း 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေျခရာေကာက္ထားရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္ဦးမည္။ ထို႔အျပင္ အေသးစား 
ေငြစုေငြေခ်း လုပ္ငန္းမ်ားကလည္း  ေခ်းငွားသူမ်ား၏ ေခ်းငွားရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို 
မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းအားျဖင့္ ေခ်းေငြအားလံုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း မည္မွ်သည္ ဝင္ေငြတိုးေရးႏွင့္ 
အေသးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္ကို မည္မွ်က ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ အိမ္တြင္း 
ဘ႑ာေရး လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ျဖစ္သည္တို႔ႏွင့္ နႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္မည္။

က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို အေလးေပး ဂရုျပဳေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ 
အေထာက္အပံ့ ေပးေရး (BDS) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား   
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
အေထာက္အပံ့မ်ား အတြက္ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္႐ွိသည္။ 
အမ်ားအားျဖင့္ အျခား လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား၊ မိသားစုနွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား ထံမွ ျဖစ္သည္။ 
ေပးအပ္လ်က္႐ွိေသာ BDS ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေၾကာင္း နားလည္သိျမင္မႈ မ႐ွိျခင္းကလည္း 
စိန္ေခၚမႈ အတြက္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အုပ္စုဖဲြ႕ ေဆြးေႏြးမႈ (FGD) တြင္ပါဝင္ေသာ 
အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားက ေျဖၾကားသည္မွာ အမ်ဳိးသမီး မ်ားစြာတို႔မွာ မည္သည့္ BDS 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို၊ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာ၌ မည္သူတို႔က  ေပးအပ္ေနသည္ကို 
မသိ႐ွိၾကေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား အၾကား 
အၾကံေပးေရးႏွင့္ သင္တန္းပို ႔ခ်ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရ႐ွိႏိုင္ေအာင္  ျမွင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအား 
ပိုမုိ ု ိ အားထုတ္ရန္မွာ က်ယ္ျပန္႔စြာ လက္လွမ္းမီေစေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေစေရးတို႔အတြက္ 
အဓိကေသာ့ခ်က္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္ေကာင္းသည္။ SME ဗဟိုဌာနသည္ ၎၏ SME ဌာနမ်ား 
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ကြန္ယက္မွတဆင့္ SME မ်ားအတြက္ BDS ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပး အပ္သြားရန္ ဦးတည္ရည္႐ြယ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး 
စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားအၾကား SME ဗဟိုဌာန၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား သိျမင္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ရွိေနေၾကာင္း 
ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက ေျဖၾကားသည္။ 

စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး ျပန္႔ႏွံ ႔  ေနေသာ 
နည္းစနစ္က်သည့္ BDS ပံုစံ ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ WES စစ္တမ္း ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ေလးပံု၊ သံုးပံုခန္႔က 
၎တို႔သည္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ  သို႔မဟုတ္  စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ ရပ္ တြင္ 
ပါဝင္ခဲ့ဖူးျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ယမန္ႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းငယ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ 
လုပ္ငန္းဌာနတစ္ခုမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အၾကံဉာဏ္မ်ားရယူခဲ့သူ ၄.၃% သာ႐ွိၿပီး ပေရာ္ဖက္႐ွင္နယ္ 
စီးပြားေရး အတိုင္ပင္ခံ/အၾကံေပးထံမွ အၾကံဉာဏ္မ်ား ရယူခဲ့သူ ၆.၃% သာ႐ွိခဲ့သည္။

WES စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားက အမ်ားဆံုးတင္ျပခဲ့သည့္ အဓိက အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားမွာ အခ်ိန္ မအားလပ္ျခင္း၊ 
ရ႐ွိႏိုင္သည့္အရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္း အခ်က္အလက္ ကင္းမဲ့ျခင္း၊ ၎တို ့ေနထိုင္ရာနယ္ေျမေဒသတြင္ 
သင္တန္းမ႐ွိျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ အျခား အဟန္႔အတားမ်ားမွာ သင္တန္းအစီအစဥ္ အခ်ိန္ဇယားက ၎တို႔ 
မတက္ေရာက္ႏိုင္ခ်ိန္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္း ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ မရႏိုင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ အခ်ိန္ဇယား လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနရာေဒသႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 
အကန္႔အသတ္မ်ားကို တုံ ႔ျပန္ရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေရးဆြဲ ဖန္တီးထားေသာ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားကို 
အြန္လိုင္း ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ စာသင္ခန္းနည္းလမ္းမ်ားကို ေရာေႏွာအသံုးျပဳကာ  ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း 
႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ဦးတည္ အုပ္စု ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ 
သြားလာမႈဆိုင္ရာ အဟန္႔အတားမ်ားေၾကာင့္ အြန္လိုင္းအစီအစဥ္မ်ားကို စိတ္ဝင္တစား႐ွိေၾကာင္း အတည္ျပဳ 
ေျပာၾကား ခဲ့ၾကသည္။ 

ထိုေလ့လာဆန္းစစ္မႈ အရ BDS ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ တုံ႔ျပန္ေျဖ႐ွင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ပံု 
နည္းလမ္းမ်ားတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို အေျခခံေသာ ျပဳမူက်င့္ၾကံမႈႏွင့္ သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ား 
စြဲၿမဲျဖစ္တည္လာေအာင္ အားထုတ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ဳိးကို ျပသႏိုင္သည့္ သက္ေသ အေထာက္အထား မေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေပ။ 
ျခြင္းခ်က္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း BDS ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ျခင္းကို အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားမွ 
လံုေလာက္ေသာ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈ မ႐ွိေၾကာင္း ျခံဳငံု၍ အၾကံျပဳႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား 
ပိုမို နားလည္သိျမင္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး 
အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိုင္သည့္၊ ပုိမိုဆြဲေဆာင္မႈ႐ွိသည့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ရန္ အားထုတ္သင့္သည္။ 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္  ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈတို ႔ကို အလြယ္တကူႏွင့္ လက္လွမ္းမီ ရ႐ွိႏုိင္ေရးတို႔သည္ 
အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးသည္။ 

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGOs) မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားကို BDS ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ပံ့ပိုးရန္ ကတိျပဳမႈ ျမင့္မားသည္။ သို႔ရာတြင္ သူတို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းလံုးသို ႔ ေရာက္ရွိေအာင္   
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ ရလဒ္အားျဖင့္ လက္ရွိ စတင္ေနမႈမ်ားသည္ ေနရာအမ်ားစုကို လံုေလာက္ေအာင္ 
လႊမ္းၿခံဳနိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ WES ႏွင့္ အုပ္စုဖဲြ႕ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ  ေလ့လာေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားအရ BDS 
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ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူေသာ အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူ အေရအတြက္ အလြန္နည္းပါးေၾကာင္း ႐ွ
င္း႐ွင္းလင္းလင္းေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ 

BDS ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား 
အလြယ္တကူ ရ႐ွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ လက္လွမ္းမီႏိုင္ရန္အတြက္ BDS ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားသည္ ၎တို႔ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ နယ္ေျမမ်ားကို တိုးျမွင့္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္၊ အေရးမပါဟူ၍ ခြဲျခားဖယ္ထုတ္ျခင္းခံရေ
သာနယ္ေျမမ်ားသို ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ေပးအပ္ရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏သီးျခားလိုအပ္ခ်က္
မ်ားကို တုံ ႔ျပန္ ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္ေပမည္။ BDS ဝန္ေဆာင္မႈ 
ရယူသူမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းတို႔တြင္လည္း က်ား၊ မ ခြဲျခား မွတ္သားရန္ 
BDS ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ား အေနျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူမႈ အခ်ိဳးတြင္ က်ား၊ မ မမွ်တမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရံုသာမက အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး 
တီထြင္သူမ်ားအတြက္ ဆီေလ်ာ္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္ေနေသာအဓိကကြက္လပ္
မ်ားကိုလည္း လံုေလာက္စြာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္။

ေဈ းကြက္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာ လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိုင္မႈ 
အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံျခားပုိ ႔ကုန္ တင္ပို ႔မႈကို 
ျမွင့္တင္ေပးျခင္း - WES ရလဒ္မ်ားက ညႊန္ျပသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး 
တီထြင္သူမ်ားသည္ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္မ်ားတြင္သာ  ေရွးဦးစြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကၿပီး 
သူတို႔၏ ေဒသတြင္း ျပည္သူမ်ား အၾကားတြင္သာ က်ယ္ျပန္႔စြာ  ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားၾကသည္။ 
WES ရလဒ္မ်ားအရ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား (WES စစ္တမ္း ေျဖဆိုသူမ်ား) ၏ ၈.၂% 
ကသာ ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ ေဈ းကြက္မ်ားသို႔ တင္ပို ႔ေရာင္းခ်လ်က္ ႐ွိေၾကာင္း 
ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ထိုသို ႔ ျဖစ္ရသည္မွာ ဘာသာစကား အခက္အခဲ၊ သူတို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈ 
ပမာဏႏွင့္ စီးပြားေရး၊ သူတို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ က႑ တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္ေသာ္လည္း 
နိုင္ငံျခားသို႔ မည္သို႔ တင္ပို ႔ရမည္ကို မသိရွိျခင္းကလည္း အဓိက အေၾကာင္းရင္းျဖစ္နိုင္သည္။ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားစြာတို႔သည္ ႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ထိုေစ်းကြက္မ်ား အတြင္းသို႔ မည္သို႔မည္ပံု 
ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည္ဟူေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီ ရ႐ွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေနၿပီး 
ထိုအခ်က္ကသည္ပင္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အဓိက အတားအဆီး အျဖစ္ 
ေျပာဆိုတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း၊ အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား 
အတြက္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အေရာင္းျမွင့္တင္မႈ စတင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနေသာ္လည္္း၊ 
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားက ႏိုင္ငံျခားသို႔ အဆင္သင့္ တင္ပို ႔ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ ၎တို႔တြင္ အစီအစဥ္ဒီဇိုင္းမ်ား ရရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ 
အမ်ဳိးသမီးပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသုိ႔ တင္ပို ႔ေရာင္းခ်မႈ 
အဆင္သင့္ျဖစ္ေစေရး အတြက္ ထုတ္ကုန္ အရည္အေသြး ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း 
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ပိုမိုအားထုတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားအတြက္ ထုတ္ကုန္ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမီေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခား ပို ႔ကုန္ တင္ပို႕မႈ အေျခခံ သင္တန္း၊ ပို ႔ကုန္ေစ်းကြက္ ႐ွာေဖြျခင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာကုန္စည္ ျပပြဲမ်ားအေၾကာင္း အပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားပုိ ႔ကုန္ တင္ပို ႔ေရာင္းခ်မႈ 
တို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား ပ့ံပိုးေပးရန္ကိုလည္း အထူးအေလးေပး  
ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္သည္။ 

အစိုးရ၏ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းမႈ - ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အစိုးရ၏ဝယ္ယူျဖည့္တင္းေရးစနစ္တြင္၊ 
အစိုးရ တင္ဒါ ေခၚယူမႈ အတြင္း SMEs လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္မႈကို အားေပးျမွင့္တင္သည့္ သို႔မဟုတ္ 
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို အေထာက္အပံ့  ေပးသည့္ သီးသန္႔ စဦးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မရွိသလို SMEs 
မ်ားအတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခု သတ္မွတ္ကာ ခြဲတမ္း အေနျဖင့္ ေပးအပ္ျခင္းမ်ိဳးလည္း မ႐ွိေပ။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားစြာတို႔မွာ အစိုးရ၏ တင္ဒါေခၚယူမႈကို မသိ႐ွိလိုက္ရေပ၊ 
ထို႔အတူ အြန္လိုင္းမွ အမ်ား သိ႐ွိႏိုင္ေအာင္ ေခၚယူျခင္းမ႐ွိေပ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ 
ဝယ္ယူျဖည့္တင္းေရးေစ်းကြက္တြင္ ပါဝင္ယွဥ္ ၿပိဳင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ 
အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား ကင္းမဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားအတြက္ အစိုးရ 
တင္ဒါအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အမွန္တကယ္သိ႐ွိနားလည္ေစရန္ႏွင့္ 
ေစ်းႏႈန္း အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား  ေရးသားတင္သြင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ မည္သို႔ ျပင္ဆင္ရမည္ကို 
သင္တန္းမ်ား ပုိ ႔ခ်ေပးသင့္သည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရသည္ အမ်ဳိးသမီးပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးတည္သည့္ 
ဝယ္ယူျဖည့္တင္းေရး မူဝါဒတစ္ရပ္  ေရးဆြဲကာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား (ဥပမာ - အလုပ္႐ွင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား အသင္း စသည္မွတဆင့္) အမ်ဳိးသမီးပိုင္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တင္ဒါလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
လက္လွမ္းမီေအာင္ ျဖန္႔ေဝ ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ တင္ဒါ တင္သြင္းႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 
ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ စဥ္းစား သံုးသပ္ သြားသင့္သည္။

အမ်ဳိးသမီးပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္စုစည္းေပးမည့္ ပံ့ပိုးေပးသြင္းေရး 
ကြင္းဆက္မ်ား (Supply chains) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား - ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမ်ား 
အရ အမ်ဳိးသမီးပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ - အမ်ဳိးသမီး ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား) အား 
ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာ့ အဆင့္ ပံ့ပိုး ေရာင္းခ်ေရးကြင္းဆက္မ်ား (supply chains) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ 
အေလးေပး အာ႐ံုစိုက္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကင္းမဲ့ 
ေနသည္။ ကုန္စည္/ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးေပးသြင္းသူ (supplier) ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ 
ႏွင့္ တန္ဖိုးကြင္းဆက္ အစီအစဥ္ အနည္းငယ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း၌ အေကာင္ အထည္ေဖာ္  
ေဆာင္႐ြက္ေနခဲ့ၿပီး၊ ဥပမာ - ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပင္လယ္ထြက္ကုန္ က႑တို႔ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
အမ်ားအားျဖင့္ အဆိုပါ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးပိုင္ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ေပါင္းစပ္ 
စုစည္းသြားရန္ ဦးတည္ေသာ သို႔မဟုတ္ က်ား၊ မ ခြဲျခားထားေသာ သီးျခားပစ္မွတ္မ်ား မ႐ွိေပ။ 
ဤသို႔အားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ 
ေစ်းကြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားမွ ေဘးေရာက္ေနႏိုင္သည္။ 
အမ်ိဳးသမီး ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရး သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ 
ေထာက္ပ့့ ့ ံေရး အစီအစဥ္မ်ား ေပၚထြက္လာရန္ အားထုတ္သင့္သည္။ ပံ့ပိုးေပးသြင္းေရး 
ကြင္းဆက္ (supply chain) တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား 
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စတင္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူအမ်ဳိးသမီးမ်ားက မိမိတို ႔၏ လုပ္ငန္း 
အဆင့္အတန္း၊ နည္းပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းရည္တို႔ကို ျမွင့္တင္ရန္မွာ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္။ 
ထိုသို ႔ေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား စတင္ျခင္းတြင္ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံတကာမွ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွ ေတာင္းဆိုေသာ အရည္အေသြး အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ား ရယူျခင္းမ်ား 
ပါ၀င္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ား (ICTs) ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး 
စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား၏ နည္းပညာလက္လွမ္းမီ အသံုးျပဳႏိုင္မႈ - - ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးအေ
နႏွင့္ဆိုလွ်င္ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းသံုး ICTs စြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္ေပးမည့္ 
ဒီဂ်စ္တယ္ အတတ္ပညာ ကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ား (မိုဘိုင္းဖုန္း၊ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ ကြန္ျပဴတာမ်ား) 
လိုအပ္လ်က္႐ွိသည္ ။ WES မွ ေလ့လာေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားအရ လက္႐ွိတြင္ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး 
တီထြင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ICTs ကို အေျခခံမွ်ေလာက္သာ 
အသံုးျပဳေနၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ၎တို႔၏ မိုဘိုင္းဖုန္း သို႔မဟုတ္ စမတ္ဖုန္းကို စားသံုးသူမ်ား၊ကုန္စည္/
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရာတြင္ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားအတြက္ 
ကြန္ျပဴတာ အသံုးျပဳသူ အလြန္နည္းပါးသည္။   

အုပ္စုဖဲြ႕ ေဆြးေႏြးမႈ (FGD) တြင္ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ WES စစ္တမ္းေျဖဆိုခဲ့ေသာ 
အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားက ၎တို႔၏  ICT ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ 
နည္းပါးေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ ကြ်မ္းက်င္မႈ အတတ္ပညာမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္  
ေလ့လာသင္ယူရန္ စိတ္ဝင္တစား႐ွိေၾကာင္း ေျပာဆို တင္ျပခဲ့ၾက၏။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ WES 
စစ္တမ္းေျဖဆိုခဲ့သူမ်ား၏ ၈၃% က ၎တို႔သည္ ကြန္ျပဴတာ အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ICTs အသံုးျပဳကာ 
လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ပံုကို ေလ့လာသင္ယူျခင္းတို႔ အတြက္ သင္တန္း အစီအစဥ္ တစ္ခုခုတြင္ 
ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ဖူးျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ WES စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား၏ 
၆၀% အထက္က ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တိုးတက္ေစေရးအတြက္ သတင္း 
အခ်က္အလက္ နည္းပညာ လက္ေတြ႕အသံုးခ်သင္တန္းကို အနာဂတ္ကာလတြင္ ၎တို႔ 
တက္ေရာက္သင္ယူရန္ ဆႏၵအ႐ွိဆံုး သင္တန္းအျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပခဲ့ၾကသည္။  

အင္တာနက္သည္ အမ်ဳိးသမီးပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ 
ျဖစ္နိုင္ေျခရွိေသာ ေစ်းကြက္ရရွိရန္ ႀကီးမားစြာ ပံ့ပိုးေပးထားေသာ္လည္း ထိုသို ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
အြန္လိုင္း ေရာင္းခ်မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ WES စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား၏ 
သံုးပံု၊ တစ္ပံု ခန္႔ကသာ သူတို႔၏ ကုန္စည္မ်ားကို အြန္လိုင္းတြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္ဟု တင္ျပခဲ့ၿပီး 
အမ်ားစုက  ေဖ့စ္ဘုတ္မွတဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ WES စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားတြင္ 
လုပ္ငန္း ဝက္ဘ္ဆိုက္႐ွိသူ ၂၀% ေအာက္နည္းပါးသည္။ အင္တာနက္ေစ်းကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေျခႏွင္ ့
စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းကို အတူတကြ သိျမင္ ေစျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
အြန္လိုင္း အသံုးျပဳမႈ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ကို ျမွင့္တင္ေပး ႏိုင္ရန္ ရွင္းလင္းေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ရွိေနသည္။ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားအား ပေရာ္ဖက္႐ွင္နယ္ အၾကံေပး ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးကာ သင့္ေတာ္  ေကာင္းမြန္ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု ေရးဆြဲဖန္တီး 
ျခင္း အစီအစဥ္အား ကုန္က်စားရိတ္ မွ်ေဝျခင္း ပံုစံအားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္မႈ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ 
ပံ့ပိုးေပးသင့္သည္။  
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ဤ WES ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားအား ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာရာတြင္ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားအား 
၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ နည္းပညာအသံုးျပဳမႈ 
အဆင့္ျမွင့္တင္ႏိုင္ ေရးအတြက္ အၾကံဉာဏ္မ်ား၊ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့မ်ား  သို႔မဟုတ္  
ေခ်းေငြမ်ား  ေပးအပ္ရန္ သီးျခားအား ထုတ္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို မေတြ႕ျမင္ရေပ။ အဆင့္ျမင့္ 
ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာမ်ား   ထည့္သြင္း အသံုး ျပဳျခင္းျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား တိုးျမွင့္ရန္ 
ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း 
ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းေပးရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား အတြက္ 
နည္းပညာဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ အသံုးခ် ဗဟုသုတမ်ား ရ႐ွိေအာင္  ေဆာင္႐ြက္ ေပးရန္ အတြက္ 
အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေခ်းေငြ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖင့္လည္း  နည္းပညာသစ္ အတြက္ ကုန္က် 
စားရိတ္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ အဆင့္မ်ား ျဖစ္သည္။ 
လိုအပ္ခ်က္ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ နည္းပညာ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳျခင္းကို 
ပံ့ပိုးကူညီေပးမည့္ ပညာ႐ွင္အားေပးအပ္ရမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈစားရိတ္မ်ားအတြက္သာမက 
နည္းပညာသစ္အတြက္ ကုန္က် စားရိတ္မ်ား အတြက္ကိုပါ ေခ်းေငြ အစီအစဥ္က 
လႊမ္းၿခံဳႏိုင္သင့္သည္။

မူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး 
တီထြင္သူမ်ား ကိုယ္စားျပဳ ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ပါဝင္ႏိုင္ျခင္း  
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား အတြင္း႐ွိ က်ား၊ မ ပါဝင္မႈ အခ်ဳိးအစားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ရ႐ွိႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အလြန္နည္းပါးသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ကုန္သည္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI) ႏွင့္ က႑အလိုက္အသင္း 
အဖြဲ႕မ်ားတြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား ပါဝင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း အလြန္ 
နည္းပါးသည္ဟု ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ အဓိက သတင္းေပး မ်ားက 
ခန္႔မွန္းၾက၏။ အေျခခံအားျဖင့္ အဆိုပါအသင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ား အလြန္အကၽြံပင္ 
လႊမ္းမိုး ႀကီးစိုးထားသည္။ ထိုအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ အသင္းဝင္ျဖစ္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈတို ႔တြင္  
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ေစျခင္းမ႐ွိပါက အမ်ဳိးသမီး 
စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္တင္ျပရန္၊ ၾကားနာရန္  
သို႔မဟုတ္  မူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တိုးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ စိုးရိမ္စရာ 
ရွိသည္။ “အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီႏိုင္ရန္ အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေရွ႕ေန လိုက္ေနသည္” ဆိုေသာ အဆိုကို 
WES စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားထဲမွ ေထာက္ခံသူ အနည္းငယ္သာရွိသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း႐ွိ က႑အလိုက္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ အလုပ္႐ွင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားသည္ 
ပိုမိုရင္းႏွီး ေႏြးေထြးေသာ၊ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို ပိုမိုအေလးေပး ဂ႐ုျပဳေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ပူးေပါင္းပါဝင္လာႏိုင္ေစေရးအတြက္ တိုက္တြန္း အားေပးသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
UMFCCI အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ပံုစံထုတ္ ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အပိုင္း၊ 
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ နိုင္ငံတကာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား စသည့္ အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ 
အဖြဲ႕ဝင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ပိုမို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
မ်ားျပားလာေအာင္ အားေပး  ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးေသာက႑၊ 
အလုပ္ရံု  ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ႏွင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ပူးေ
ပါင္းပါဝင္ခြင့္ မ်ားလည္း ပါဝင္သင့္သည္။ ILO အေနျဖင့္လည္း အလုပ္႐ွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ က႑အလိုက္ 
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေပးေသာ အစီအစဥ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ထိုအဖြဲ႕မ်ားသည္ 
က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ် ပါဝင္ေစေရးေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၌  အားထုတ္လာႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။  

ျမန္မာ့ အမ်ဳိးသမီး စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း (MWEA) သည္ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူ မ်ားအတြက္ 
အႀကီးဆံုး အသင္းအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ႐ံုးခ်ဳပ္ကို ရန္ကုန္တြင္လည္းေကာင္း၊ မႏၱေလးတြင္ ႐ံုးခြဲ တစ္ခု ႏွင့္ နယ္ေျမေဒသ 
တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ “႐ံုးခြဲငယ္ အုပ္စုမ်ား” ျဖင့္ လည္းေကာင္း MWEA တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ေပါင္း (၂၃၀၀) ႐ွိသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူ အားလံုး၏ အေရအတြက္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အသင္းဝင္ 
အေရအတြက္မွာ အလြန္နည္းသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အသင္းအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ 
တိုးပြားေရး ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွစ္ခုလံုး) 
တိုးျမွင့္ေပးအပ္ႏိုင္ေရး တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ အရင္း အျမစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္လိုအပ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ေက်းလက္ေဒသေန အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာတို႔တြင္ အျပန္အလွန္အေထာက္အပံ့ ျပဳရန္ အဓိက ဦးတည္ 
ရည္႐ြယ္ေသာ ေငြစုေငြေခ်း အုပ္စုမ်ားဖြဲ႕စည္းထားၾကသည္။ အကယ္၍ ထပ္တိုးအေထာက္အပံ့မ်ား ရႏိုင္ပါက 
ထိုအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ေက်းလက္ေန အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား၏ အေသးစားစီးပြားေရး ဆိုင္ရာတြင္ 
တိုးတက္လာေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္။

လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ အရာမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပရန္ အတြက္ႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ အတြက္ဆိုလွ်င္ 
ျမန္မာ့ အမ်ဳိးသမီး စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း (MWEA) သည္ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ စက္မႈ 
ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ SME ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုဌာန၏ အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ အမ်ဳိးသမီး 
စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား အသင္း (MWEA) သည္ အနာဂတ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား၏ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအပါအဝင္ မူဝါဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ား အတြက္  
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားထည့္ဝင္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးေရးအတြက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေတာင္းဆိုထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ 
အမ်ိဳးသမီး ေရးရာ ေကာ္မတီ (MNCWA) ၏ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ အမ်ဳိးသမီး စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား 
အသင္း (MWEA) သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (NSPAW) တြင္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳရန္ အခြင့္အလမ္းရွိသည္။ သို႔ေသာ္ WES စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားမွ ၂၀%  ေအာက္နည္းေသာ 
ေျဖဆိုသူမ်ားကသာ “အမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရး သမားမ်ား/ အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား အဖြဲ႕အစည္းသည္ အမ်ိဳးသမီး 
စြန္႔ဦး တီထြင္သူ တစ္ဦး၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည္” ဟူေသာ 
အဆိုကို သေဘာတူခဲ့သည္။ ၂၂% ေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားကမူ “အမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရး သမားမ်ား/ အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး 
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တီထြင္သူမ်ား အဖြဲ႕အစည္းသည္ အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္မူဝါဒေရးရာမ်ားတြင္ လႊမ္းမိုးႏိိ ုင္သည္” 
ဟူေသာအဆိုကို သေဘာတူခဲ့သည္။ လက္႐ွိအေျခအေန၌ တရားဝင္အမ်ဳိး သမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုေရာ၊ တရားဝင္ 
မဟုတ္ေသာ အမ်ဳိးသမီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ  ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေစကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံမ်ားကို 
စုစည္း၍ ကိုယ္စားျပဳ ေျပာေပးမည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ဳိး႐ိွသည့္ စည္းလံုးေသာ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အသင္းခ်ဳပ္တစ္ခု မ႐ွိေပ။ 

အစိုးရသည္ SMEs မ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကို အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြး 
တိုင္ပင္ေလ့ ရိွသည္။ ျမန္မာ့ အမ်ဳိးသမီး စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း (MWEA) သည္ ပုဂၢလိက က႑ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး PSD ေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္သလို SME ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုဌာန၏ အဖြဲ႕ဝင္လည္း ျဖစ္သည္။ ဥပေဒ 
ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ လူ႔အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး လက္လွမ္းမီမႈ 
စသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဤအားထုတ္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္။ ထို႔အျပင္ UMFCCI သည္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားၾကား SME ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီႏွင့္ 
SME ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔တြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈ႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎၏အဖြဲ႕ဝင္ အနည္းငယ္ကသာ 
အမ်ဳိးသမီး မ်ားျဖစ္ၾကရာ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ႐ွိသည့္ အေရးကိစၥမ်ားအား 
ပံုမွန္ထုတ္ေဖာ္တင္ျပရန္  သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ရန္ အလားအလာနည္းပါးသည္။

ဗဟို SME ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အသစ္ဆိုေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ အေသးစားႏွင့္ 
အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အၾကံေပး ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးသင့္သည္။ ထိုေကာ္မတီမ်ိဳးသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စတင္ေနေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႀကီးထြားလာေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပ့ံမ်ား ရရွိေရး အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား 
ေထာက္ပ့့ံေပးႏိုင္မည္။ SME ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဥပေဒ အရ၊ အထူး အေျခအေန အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ တိုးတက္လာရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ေပးႏိုင္လိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း WED မူေဘာင္အေျခအေနမ်ား၏ 
အားသာခ်က္မ်ား ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း  
ဤအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း WED မူေဘာင္ (၆) ရပ္ပါ အေျခအေနမ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
အားနည္းခ်က္မ်ားအေပၚ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္ျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ထားၿပီး မူေဘာင္အေျခ အေနအပိုင္း (section) 
တစ္ပိုင္းခ်င္းစီ၏ အဆံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အမွတ္ေပးဇယားမွ ညႊန္းကိန္းရမွတ္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး 
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာအေျခအေန တစ္ခုခ်င္း အတြက္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ (၂) မွတ္ေအာက္ 
က်ေနပါက မူေဘာင္အေျခအေနတစ္ခုကို အားနည္းသည္ဟု အကဲျဖတ္သံုးသပ္သည္။ အကယ္၍ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ (၃) 
မွတ္ အထက္ေရာက္ေနပါက အားေကာင္းသည္ဟုသတ္မွတ္သည္။

အားအေကာင္းဆံုးမူေဘာင္အေျခ အေနမွာ အေျခအေန (၁) ျဖစ္ေသာ “က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို အထူး အေလးေပး 
ဂ႐ုျပဳေသာ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းမႈ ဆိုင္ရာစနစ္”  ျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ် ရမွတ္ (၃) 
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မွတ္ျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ ပံုျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အားအနည္းဆံုး မူေဘာင္ အေျခအေနမ်ားအေနႏွင့္ အေျခအေန 
(၂) ျဖစ္ေသာ “WED အားေပးျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာမူဝါဒ  ေရးရာ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ေပါ
င္းစပ္ညွိႏွဳိင္းေဆာင္႐ြက္မႈ”  ျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ်ရလဒ္ (၁.၅) မွတ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္အားအနည္းဆံုးမူေဘာင္ အေျခအေနမွာ 
အေျခအေန (၃) ျဖစ္သည့္   “က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို အေလးေပး ဂရုျပဳေသာ ဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိုင္ေရး” ျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ (၁.၅) ျဖစ္သည္။ အေျခအေန (၅) ျဖစ္ေသာ “ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ 
နည္းပညာ လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိုင္မႈ” မွာလည္း အလြန္အားနည္းၿပီး အေျခအေနခြဲ ေလးခုအား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ 
အရ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ ၁.၇၅ ျဖစ္သည္။ အေျခအေန (၄) “က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို အေလးေပး ဂ႐ုျပဳေသာ BDS 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိုင္ေရး” ကလည္း ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ (၃) ေအာက္ျဖစ္ရာ အားေကာင္းခိုင္မာေစေရး 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လိုအပ္ေနေပသည္။ ထို႔အတူ အေျခအေန (၆) ျဖစ္ေသာ “မူဝါဒေရးရာႏွီးေႏွာ ဖလွယ္မႈမ်ားတြင္ 
အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား ပါဝင္ျခင္း” ကလည္း 
အားေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ႏိုင္ သည္။ 

WED မူေဘာင္အေျခအေန ေျခာက္ခု၏ စုစုေပါင္း ရမွတ္အေျဖ
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၁။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အာဏာကို ျမွင့္တင္ေပးမည့္ က်ား၊ 
မ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ အေလးေပး ဂ႐ုျပဳေသာ (Gender-sensitive) 

ဥပေဒေရးရာႏွင့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းမႈ ဆုိင္ရာစနစ္  

၄။ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ အေလးေပး ဂ႐ုျပဳေသာ 
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (BDS) ကုိ လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိုငမႈ

၆။ မူဝါဒေရးရာ ေတြ႕
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စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား ပါဝငမႈ

၅။ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ 
နည္းပညာတုိ႔ကုိ လက္လွမ္းမီ 

ရ႐ွိႏိုင္မႈ 

၂။ WED ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ 
ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ 
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ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္  
ေပါင္းစပ္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈ

၃။ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ 
အေလးေပး ဂ႐ုျပဳေသာ 
(gender-sensitive) 
ဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားအား 
လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိုငမႈ
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ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အေရအတြက္ဆုိင္ရာ အေသးစိတ္အကဲျဖတ္သုံးသပ္မႈက အေျခအေနခြ ဲ တစ္ခု ခ်င္းစီ၏ 
အားသာခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပုိမုိေစ့စပ္ေသာ အေတြးအျမင္ကို တင္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ  အတြက္ အားအေကာင္းဆုံးႏွင့္ 
အားအနည္းဆုံး အေျခအေနခြမဲ်ားအေၾကာင္း အက်ဥ္းမွ်  ျခံဳငုံသုံးသပ္ထား ျခင္းမ်ားကုိ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ေပးမွတ္ (၅) မွတ္တြင္ (၄) မွတ္ ရေသာ အားအ ေကာင္းဆုံး အေျခအေနခြမဲ်ားမွာ -

• အေျခအေနခြဲ ၄ (က) ျဖစ္ေသာ “ပင္မ BDS ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိုင္မႈ” (ေပးမွတ္ ၅ တြင္ 
၄ မွတ္ရ)။ ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ BDS ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရ႐ွိခံစားရသူမ်ား၏ ၂၆% ႐ွိသည္ 
ဟူေသာသခ်ာၤ သေဘာတရားခန္႔မွန္းခ်က္ အေပၚတြင္ အေျခခံသည္ ၊ BDS ဝန္ေဆာင္မႈ ရ႐ွိခံစားရသူမ်ားတြင္ 
က်ား၊ မ အေရအတြက္တူညီသည္ဆိုပါက အမ်ဳိးသမီး အေရအတြက္က ဝန္ေဆာင္မႈ ရ႐ွိသူမ်ား၏ 
၃၅%႐ွိမည္ျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ မွတ္သားခဲ့ခ်က္အရ ကိုယ္ပိုင္ အလုပ္ အကိုင္အေရအတြက္တြက္ခ်က္မႈတြင္ 
ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ လုပ္ကိုင္သူ အမ်ဳိးသမီး အလုပ္သမား ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ ၃၅%  ျဖစ္သည္။  

• အေျခအေနခြဲ ၁ (က-၁) “အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုပ္သားေစ်းကြက္ လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏုိင္မႈ 
တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ျခင္း” (ရမွတ္ ၄) ။ ဥပေဒပါ တန္းတူညီမွ်ေရး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံေသာ္
လည္း၊ လက္ေတြ႕တြင္ အဆိုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားၿပီး ေလးစားလိုက္နာမႈႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္မႈ ရရိွရန္ လိုအပ္ေနသည္။ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သံုးသပ္ျခင္း - အေျခအေနခြဲ အလိုက္ WED မူေဘာင္အေျခအေနမ်ားအေပၚ 
အေရအတြက္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္
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၁။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အာဏာကို ျမွင့္တင္ေပးမည့္ က်ား၊ 
မ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ အေလးေပး ဂ႐ုျပဳေသာ (Gender-sensitive) 

ဥပေဒေရးရာႏွင့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းမႈ ဆုိင္ရာစနစ္  

၄။ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ အေလးေပး ဂ႐ုျပဳေသာ 
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (BDS) ကုိ လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိုငမႈ

၆။ မူဝါဒေရးရာ ေတြ႕
ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ 

အမ်ဳိးသမီး 
စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားအား 

ကုိယ္စားျပဳမႈႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီး 

စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား ပါဝငမႈ

၅။ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ 
နည္းပညာတုိ႔ကုိ လက္လွမ္းမီ 

ရ႐ွိႏိုင္မႈ 

၂။ WED ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ 
ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ 
မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ 
ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္  
ေပါင္းစပ္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈ

၃။ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ 
အေလးေပး ဂ႐ုျပဳေသာ 
(gender-sensitive) 
ဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားအား 
လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိုငမႈ

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

3.0

2.0

1.75

2.33

1.5

1.5
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၂ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ စြမ္းရည္ အေသးစိတ္ကို “အဓိက ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား” ေအာက္တြင္ ရွင္းျပထားသည္

ေပးမွတ္ (၅) မွတ္တြင္ အနိမ့္ဆံုးရမွတ္ (၁) မွတ္ရ႐ွိသည့္ အားအနည္းဆံုးအေျခအေနခြဲမ်ားမွာ - 

• အေျခအေနခြဲ ၂ (က) ျဖစ္ေသာ “WED သည္ မူဝါဒေရးရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဦစားေပးကိစၥရပ္တစ္ခု” 
(ေပးမွတ္ ၅ တြင္ ၄ မွတ္ရ) ျဖစ္၏။ ဤ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ရမွတ္မွာ အဓိကအားျဖင့္ လက္႐ိွ စီးပြားေရး 
မူဝါဒႏွင့္ မူေဘာင္မ်ားတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ က်ား၊ မ ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈအား ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အေ
ကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔အား အေရးႀကီးသည္ဟု အေလးေပးျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၂

• အေျခအေနခြဲ ၃ (က) “တရားဝင္ေခ်းေငြ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ” သည္ အနိမ့္ဆံုး 
ျဖစ္ကာ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား၏ ေစ်းကြက္မ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခ အလားအလာကို အသိ 
အမွတ္ျပဳရန္ (သို႔) ခ်ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ မလႈပ္မယွက္ျဖစ္ေနေသာ တရားဝင္ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဘဏ္မ်ား၏ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ပံု နည္းလမ္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤ ရမွတ္သည္ 
အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ က်ား၊ မ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားမရ႐ွိႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သက္ေသအျဖစ္ ျပသေနသည္။

• အေျခအေနခြဲ ၄ (ခ) “BDS ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
တုံ ႔ျပန္ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္” သည္ အနိမ့္ဆံုးအမွတ္ရျခင္းမွာ ပင္မ BDS ဝန္ေဆာင္မႈ  ေပးသူမ်ားသည္ 
ဥပမာ ေတာင္းဆိုေသာအခ်ိန္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ သင္တန္းအစီအစဥ္ဇယား  ေရးဆြဲျခင္း၊ သြားလာမႈ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းမွသင္တန္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထံ တက္တက္ 
ၾကြၾကြအေရာက္သြားကာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရ႐ွိႏိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေပးအပ္ျခင္း စသည့္ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူတို႔၏ အထူးသီးသန္႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ 
ေက်ာရိုးမ႑ိုဳင္ထားကာလုပ္ေဆာင္သည္ဆိုေသာ သက္ေသ သာဓက ကင္းမဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

• အေျခအေနခြဲ ၅ (ခ) “အစိုးရ၏ ဝယ္ယူျဖည့္ဆည္းမႈသည္ အမ်ဳိးသမီးပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ဦးတည္ ပစ္မွတ္ထားသည္” ဆိုသည့္ အခ်က္က အနိမ့္ဆံုး အမွတ္ ရျခင္းမွာ ဝယ္ယူျဖည့္ဆည္းေရး 
မူဝါဒမ်ားတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူေရး ဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းသံုးသပ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိး မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ 

• အေျခအေနခြဲ ၆ (က) “စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ က႑အလိုက္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား အတြင္း 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳေစျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတို ့၏ အသံ” က ရမွတ္ နိမ့္ရသည္မွာ အဓိက 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ က႑အလိုက္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထဲတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးပါဝင္မႈ နည္းပါးလြန္းသည့္ အခ်က္အေပၚတြင္ အေျခခံသည္။
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အားနည္းခ်က္မ်ား (စစ္တမ္း ရမွတ္ (၅) မွတ္တြင္ (၂)မွတ္ရ)သည့္ အေျခအေနခြဲမ်ားမွာ မူဝါဒေရးရာ  ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ 
အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ား (ICTs) ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား၏ နည္းပညာလက္လွမ္းမီ အသံုးျပဳႏိုင္မႈ၊ 
အမ်ဳိးသမီးပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို  ေပါင္းစပ္ စုစည္းေပးမည့္ ပံ့ပိုးေပးသြင္းေရး ကြင္းဆက္မ်ား (Supply chains) 
ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ စီးပြားေရးမ်ားကို အေရာင္းျမွင့္တင္ျခင္း၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဦးတည္ေသာ BDS ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရး 
အစီအစဥ္မ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ အေျခအေနခြဲမ်ား ျဖစ္သည္။ က်န္ရွိေနေသးေသာ  ေပးမွတ္ (၅) မွတ္တြင္ 
(၃) မွတ္ ရခဲ့ေသာ အျခား အေျခအေနခြဲမ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွလည္း အက်ိဳးမ်ား ရွိေစသင့္သည္။
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အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း WED မူေဘာင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အေျခအေနခြဲမ်ား အားေကာင္းခိုင္မာလာေစရန္ ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး 
စြန္႔ဦး တီထြင္သူတိုု႔၏ အေျခအေနမ်ား အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္တိုးတက္လာ ေစရန္အတြက္ ဤဆန္းစစ္ေလ့လာမႈက 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အဆိုျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။ SME ဗဟိုဌာန၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ကြဲျပားေသာ 
အက်ံဳးဝင္သူမ်ား ပါဝင္ကာ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ အၾကံျပဳျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္၍ ဤ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္သည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ ကာလအတြင္း အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား 
အားေကာင္းလာေစရန္ ဦးတည္သည့္ အထူး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊ ဘ႑ာေရး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး သမား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း (NGOs) မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား ႏွင့္ အစိုးရတို႔ ပါဝင္ ေဆြးေႏြး အၾကံျပဳကာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ WED လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲ ေဖာ္ထုတ္ 
ဦးေဆာင္ သြား သင့္သည္။ 

i. ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေသးစားႏွင့္ 
အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ စြန္႔ဦး 
တီထြင္မႈ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ခံမႈႏွင့္ 
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ အေျခအေနမ်ားကို ျမွင့္တင္ၿပီး 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွ သက္ေသျပခ်က္မ်ားကို အေျခခံကာ  
ထိေရာက္ေသာ မူဝါဒ ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ပံုစံထုတ္ပါ။ 

ii. ေဒတာေဘ့စ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ SME 
မ်ားကို က်ား၊ မ အလိုက္ အခ်က္အလက္မ်ား   ခြဲျခား 
စုေဆာင္းျခင္း ႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးပိုင္ SME 
မ်ား အပါအဝင္ SME မ်ားမွ SME ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ဥပေဒ ေအာက္တြင္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား၊ ရထိုက္ပိုင္ခြင့္ 
မ်ား ရယူႏိုင္ရန္ အခ်က္အလက္ ေကာက္ခံေရးစနစ္ကို 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျမွင့္တင္ပါ။

iii. အမ်ဳိးသား အဆင့္ ႏွင့္ ေဒသႏၱရ အဆင့္ မ်ားတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား 
အျဖစ္ ပံုေဖာ္ျပသရန္ ႏွင့္ စီးပြားေရး အေဆာက္အအံုအတြက္ 
၎တို႔၏ ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းမႈကို အထင္အ႐ွား 
ေဖာ္ျပရန္အတြက္ အမ်ဳိးသမီး အခန္းက႑ ျမွင့္တင္ေရး 
လႈံႈ႕ေဆာ္စည္း႐ံုးလႈပ္႐ွားမႈ တစ္ခု စတင္မိတ္ဆက္ပါ။ 

iv. အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား 
အပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခ်ိန္ ရွားပါးမႈကို 
ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ အလုပ္ႏွင့္ မိသားစုၾကား 
ဟန္ခ်က္မွ်မႈႏွွင့္  အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားၾကား  
ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင့္ တာဝန္၊ 
ဝတၱရားမ်ားအား သာတူညီမွ် ခြဲေဝမႈ တို႔ကို 
ျမွင့္တင္ေပးမည့္ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ အသိပညာေပးေရး 
လႈံ႕ေဆာ္စည္း႐ံုးလႈပ္႐ွား မႈမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ပါ။

v. က်ား၊ မ ကြဲျပားမႈကို အေလးေပးေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ျမင့္မားေသာ  
ေခါင္းေဆာင္မႈ ေနရာမ်ားတြင္ တာဝန္ေပးေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္မ်ား အျဖစ္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္း က႑မ်ားတြင္ 
ေကာင္းေသာ အေလ့အထမ်ားကို ျဖန္႔ေဝပါ။

vi. အစိုးရ၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း 
(NSPAW) တြင္ က်ား၊ မ ကြဲျပားမႈကို ပင္မေရစီးအျဖစ္ 
လုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္လာရန္  
လံုေလာက္ေသာ ဝန္ထမ္းခန္႔ထားမႈႏွင့္ ေငြေၾကး 
ခြဲေဝမႈတို႔ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚပါ။

အေထြေထြ 
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WED မူေဘာင္ အေျခအေန (၁) - အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာကို ျမွင့္တင္ေပးမည့္ 
က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို အေလးေပး 
ဂ႐ုျပဳေသာ (Gender-sensitive) ဥပေဒေရးရာႏွင့္ 
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းမႈ ဆိုင္ရာစနစ္  

 
အေျခအေနခြဲ ၁ (က)  “အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား”

i. အလုပ္သမား ေရးရာ ဥပေဒမ်ား 
ေျပာင္းလဲျခင္း စီမံခ်က္၏ တိုးတက္မႈ အေနျဖင့္ 
အလုပ္သမား ဥပေဒထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီး 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား အေနႏွင့္ 
လံုၿခံဳေရး ဆိုင္ရာႏွင့္ တန္းတူ ညီမွ်ေရးဆိုင္ရာ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို  ေထာက္ပ့့ ံေပးပါ။ 

ii. က်ား၊ မ သဘာဝ အေျခခံ 
လုပ္ခကြာဟခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ အတြက္ 
အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခ လစာ ဥပေဒပါ လုပ္ခလစာ 
တန္းတူညီမွ်ေရး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ လိုက္နာ  
ေဆာင္႐ြက္ေအာင္ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းပါ။

iii. စြန္႔ဦး တီထြင္မႈ အပါအဝင္ 

မိ႐ိုးဖလာမဟုတ္ေသာ က႑ရပ္မ်ားအတြင္း 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ တိုးတက္မႈကို 
ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္မည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မ႐ွိေစေရး 
ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အားေကာင္း 
ခိုင္မာလာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ပါ။

iv. အလုပ္သမားေရးရာ အရာရွိမ်ား အေနျဖင့္ 
အသိအျမင္ဖြင့္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားအားျဖင့္ 
အလုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ 
တိုင္ၾကားမႈ အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား သိရွိလာရန္ 
အထူးအားထုတ္သင့္ပါသည္။ ထိုအားထုတ္မႈ တြင္ 
အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦ တီထြင္သူမ်ား အဖြဲ႕အစည္းလည္း 
ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ 

အေျခအေနခြ ဲ၁ (ခ)   “စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ လုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း”

i. စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ 
လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ လိုက္နာ 
ျဖည့္ဆည္း ရမည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ 
အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား ထံသို႔ 
ျဖန္႔ေဝေပးအပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ 
အမ်ဳိးသမီး အုပ္စုမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ 
အမ်ဳိးသမီး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား အသင္း (MWEA) 
တို႔ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။

ii. အြန္လိုင္းမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ေဒသအားလံုးမွ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ တိုးခ်ဲ႕ၿပီး အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး 
တီထြင္သူမ်ားက သူတို႔၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ျပည့္စံုစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ 
အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း (NGOs) မ်ား၊ 
ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ 
ေက်းလက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ စြမ္းရည္ျမွင့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ပံ့ပိုးေပးပါ။

24 ျ မနမ္ာႏ ိငုင္တံ ြင ္ အမ် ိဳ းသမးီမ ်ား၏ စ ြန ္႔ဥ းီ တထီ ြငမ္ ႈ ဖ ြံ႕ၿ ဖ ိဳ းေရး အေျ ခအေနမ်ားအား အမ် ိဳ းသား အဆင ့္  ေလလ့ာ ဆ နး္စစခ္ ်က
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အေျခအေနခြဲ ၁ (ဂ)   “အိမ္ျခံေျမႏွင့္ အေမြဆက္ခံမႈ အခြင့္အေရးမ်ား” 

i. အစိုးရ အရာရွိမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာအေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား ေရးဆြဲ 
ခ်မွတ္ၿပီး လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈ၊ အသံုးခ်မႈႏွင့္ 
ေဖာ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာတို႔အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက 
တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိလာ ေအာင္၊ 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ 
စနစ္၊ ယႏၱရားမ်ားကို အသက္ ဝင္ေအာင္ 
ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။ 

ii. အမ်ဳိးသားအဆင့္ လယ္ယာေျမအသံုးျပဳမႈ 
မူဝါဒအရ၊ လယ္ယာေျမ ပူးတြဲ ပိုင္ဆုိင္သူ 
အခြင့္အေရးမ်ား အပါအဝင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား 
လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္သူ အခြင့္အေရးႏွင့္ 
ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း၊  
သင္တန္းေပးကာ အသိအျမင္ တည္ေဆာက္ ေပးပါ။ 

iii. ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမအသံုးခ်မႈ ေကာ္မတီမ်ားမွ 
ေရးဆြဲေသာ ေဒသႏၱရ လယ္ယာေျမအသံုးခ်မႈ 
စီမံခ်က္မ်ားအား တရားဝင္အတည္ျပဳ 
ျပ႒ာန္းျခင္းမျပဳမီ လယ္ယာေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒပါ 
က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈ ႐ွိ၊ မ႐ွိ စစ္ေဆးပါ။ 

iv. လက္ရွိ ဥပေဒမ်ားမွ 
ဥပေဒၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းေရး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 
အားေကာင္းလာေအာင္  ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးဆိုႏိုင္ေရး 
စနစ္၊ ယႏၱယားမ်ား အပါအဝင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
လယ္ယာႏွင့္အိမ္ျခံေျမ အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္၊ 
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ အသံုးျပဳခြင့္ တန္းတူညီမွ်မႈကို 
အာမခံခ်က္ေပးပါ။ 

WED မူေဘာင္ အေျခအေန (၂) - WED 
ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ 
မူဝါဒပိုင္း ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္ 
ညွိႏိ ႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈ

i. မူဝါဒေရးရာ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္ 
အသံုးစရိတ္၊   ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင္ ့
အကဲျဖတ္သံုးသပ္ေရး မူေဘာင္တစ္ရပ္တို႔ 
ပါဝင္ေသာ WED မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တစ္ရပ္ကို အက်ံဳးဝင္ 
ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ အတူတကြ  ေရးဆြဲပါ။

ii. အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ SMEs 
မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြန္႔ဦး တီထြင္ လုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားကို ဦးတည္၍ အားေကာင္းလာေအာင္ 

ပ့့ ံပိုးေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္  
ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္ရန္ အတြက္  SME ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဥပေဒ 
ႏွင့္ SME ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူဝါဒ တို႔၏ က်ား၊ မ ကြဲျပားမႈ 
အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။

iii. အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြန္႔ဦး တီထြင္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးနိုင္ရန္ႏွင့္ 
ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ဦးတည္ကာ 
အဆိုျပဳေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
ျဖစ္လာရန္ႏွင္၊့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 

25 
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WED မူေဘာင္ အေျခအေန (၃) - 
က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို အေလးေပး 
ဂ႐ုျပဳေသာ (gender-sensitive) ဘ႑ာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိ ုင္မႈ 

i. ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ေခ်းေငြမ်ားကို 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားက မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စြာ 
ပိုမိုလက္လွမ္းမီ ရ႐ွိႏိုင္ေရးအတြက္ အတူတကြ 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေငြစုေငြေခ်း အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
စီးပြားေရး ဘဏ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကား 
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အတူလက္တြဲ 
လုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး မ်ား 
တည္ေဆာက္ရန္ အားေပးတိုက္တြန္းပါ။ 

ii. က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို အေျခခံေသာ 
အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ား 
စြဲၿမဲျဖစ္တည္ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ပံုနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္၊  ေခ်းေငြ 

ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြ 
ရယူမႈဆိုင္ရာမ်ားတြင္ က်ား၊ မ ခြဲျခားထားေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္၊ 
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းမ်ား ပါဝင္ေသာ FAMOS စစ္ေဆး 
ေရး ကိရိယာကို အသံုးျပဳကာ ျပည္တြင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာဘဏ္မ်ားကို ILO ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ 
ဗဟိုဘဏ္၏ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္ က်ား၊ မ 
တန္းတူညီမွ်ေရးဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္ပါ။

iii. ဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းေငြရရွိရန္ခက္ခဲေနမႈ
ကိုပံံ ့ပိ ုးေပးျခင္း ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာအဓိက 
အတားအဆီးမ်ားကို ေလ်ွာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ 

စြန္႕ဦး တီထြင္သူမ်ားအတြက္ဦးတည္ေသာ 
ပိုမိုထိေရာက္သည့္ က်ား၊ မ အေျချပဳ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖစ္လာရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး မူေဘာင္ကို 
က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ အေျခခံကာ 
ျပန္လွန္ေလ့လာသံုးသပ္မႈ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ပါ။  

iv. အမ်ိဳးသမီး SMEs မ်ားအတြက္ 
အၾကံေပး ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ ဖန္တီးပါ – 
အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားႏွင့္ သူတို႔ကို 
ကိုယ္စားျပဳေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္
ကာ – SME ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဗဟိုဦးစီးဌာ
နမွဦးေဆာင္ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ခ်ိန္ႏွင့္ ႀကီးထြားလာေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တို ႔တြင္ ေထာက္ပံံ ့ေပးမႈ 

စတင္ႏိုင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားအတြက္ 
သူတို႔မွ SME ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုဦးစီးဌာနအား 
အၾကံမ်ား ပံ့ပိုးေပးသင့္သည္။ SME 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဥပေဒအရ အထူးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ SMEs မ်ား 
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကိုလည္း အားေကာင္းလာေစသင့္ 
သည္။  

v. အမ်ဳိးသားအဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ SME ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ဗဟိုဦးစီးဌာနသည္ ၎တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ 
အားေကာင္း ျမန္ဆန္လာရန္အတြက္ အမ်ဳိးသမီး 
စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္  ေဆာင္႐ြက္ေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ 
အသံုးစရိတ္ ဘတ္ဂ်က္တစ္ရပ္ ခြဲေဝေပးအပ္ပါ။ 

26 ျ မနမ္ာႏ ိငုင္တံ ြင ္ အမ် ိဳ းသမးီမ ်ား၏ စ ြန ္႔ဥ းီ တထီ ြငမ္ ႈ ဖ ြံ႕ၿ ဖ ိဳ းေရး အေျ ခအေနမ်ားအား အမ် ိဳ းသား အဆင ့္  ေလလ့ာ ဆ နး္စစခ္ ်က
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WED မူေဘာင္ အေျခအေန (၄) - က်ား၊ မ 
တန္းတူညီမွ်မႈကို အေလးေပး ဂ႐ုျပဳေသာ 
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (BDS) ကို လက္လွမ္းမီရ႐ွိႏိ ုင္မႈ

i. စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးအပ္ရန္ႏွင္ ့
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ဦးေဆာင္ေသာ  MSMEs မ်ားအတြက္ 
ရ႐ွိႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ပံ့ပိုးေပးအပ္ရန္အတြက္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို 
အေလးေပး ဂ႐ုျပဳေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုကို 
အစိုးရက ေရးဆြဲဖန္တီးကာ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္  
ေဆာင္႐ြက္ပါ။ 

ii. BDS ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ 
အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိတိက်က် ဖန္တီးႏိုင္ရန္ က်ား၊ 
မ အလိုက္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ခြဲျခား  
ေကာက္ခံကာ  ေလ့လာဆန္းစစ္ပါ။  

iii. အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေပးအပ္ရာတြင္ သူတို႔၏ အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွင့္ 
စိန္ေခၚမႈ မ်ားကို သိျမင္မႈအား ျမွင့္တင္ကာ 
ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္သူမ်ားက  က်ား၊ မ ကြဲျပားမႈ 
ႏွင့္ အျခား ကြဲျပားမႈမ်ားကို အေလးေပး ဂရုျပဳေသာ 
BDS ဝန္ေဆာင္မႈ  ေပးအပ္သူမ်ား ျဖစ္လာရန္ ILO 
၏ နည္းပညာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းတြင္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ပါ။ (ဥပမာ - FAMOS 
စစ္ေဆးေရး ကိရိယာ)

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ ႐ွိရင္းစြဲ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားလာေအာင္  
ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးမည့္ အစိုးရက  ေက်ာ 
ေထာက္ေနာက္ခံျပဳေသာ ေခ်းေငြ အာမခံ 
အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲ ဖန္တီးပါ။ 

iv. အေသးစားေခ်းေငြ အမ်ားဆံုးပမာဏ 
ျမန္မာက်ပ္ေငြ (၁၀) သန္းႏွင့္ 
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဘဏ္ေခ်းေငြ 
အနိမ့္ဆံုးပမာဏ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္း (၅၀) 
အၾကားရွိ  ေခ်းေငြႏွစ္ရပ္ၾကား လစ္ဟာခ်က္ 
(lending gap) ကို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရန္အတြက္ 
အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားအတြက္ 
ကူးေျပာင္းေရး ေခ်းေငြရန္ပံုေငြ (Transition Loan 
Fund) ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ကာ မိတ္ဆက္ ေဖာ္ေဆာင္ပါ။ 
ကမၻာ့ဘဏ္၏ အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား 

အတြက္ ဘ႑ာေရး စဦး ေဆာင္ရြက္မႈ (We-
fi) ကဲ့သို ႔ေသာ လက္ရွိ ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ 
အမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ 
ဘ႑ာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို အဆင္ေျပခ်ိန္ 
တြင္ညွိႏႈိင္း၍ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူပါ။  

v. ၎တို႔၏ ဝင္ေငြေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္
ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္  
ေခ်းေငြ ရယူေနရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက ္
စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေငြေရးေၾကးေရး 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတတ္ (financial literacy) 
အစီအစဥ္ကို ေပးအပ္ပါ။ ထို အစီအစဥ္သည္ 
သတင္း အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတတ္ (digital 
literacy) အတြက္ စြမ္းရည္  ျမွင့္တင္ျခင္းလည္း 
ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 

27 
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WED မူေဘာင္ အေျခအေန (၅) - ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ 
နည္းပညာတို႔ကို လက္လွမ္းမီ ရ႐ွိႏိ ုင္မႈ

i. ႏိုင္ငံျခား ပုိ ႔ကုန္တင္ပို ႔သူမ်ား သင္တန္းႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားအတြက္ 
လမ္းညႊန္ေပးေရး အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ကို 
ေရးဆြဲဖန္တီးေပးအပ္ကာ ဥပမာ- SheTrades  
ႏွင့္ the GREAT Women in ASEAN initiative 
တို႔မွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အေလ့အက်င့္  
ေကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္း။   

ii. စက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္ 
ႏွင့္ စက္မႈ၊ လက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္၊ အမ်ဳိးသမီး 
စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား အသင္း (MWEA) ၊ the Great 
Women in ASEAN initiative ၊ ႏိုင္ငံတကာ စက္မႈ 
အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 

အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားအတြက္ 
ႏိုင္ငံျခားပို ႔ကုန္ တင္ပို ႔ ေရာင္းခ်မႈကို ျမွင့္တင္ရာတြင္ 
က႑ အလိုက္ သီးျခားျဖစ္ေသာကုန္စည္ျပပြဲမ်ား 
စီစဥ္က်င္းပ ေပးပါ။ 

iii. အစိုးရ၏ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းမႈ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ 
သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ား အေၾကာင္းကို အမ်ဳိးသမီး 
စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕မ်ားက 
ပိုမိုသိရွိနားလည္ လာေအာင္ အစိုးရ၏ ဝယ္ယူျဖည့္
တင္းေရးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။  
အစိုးရ၏ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 
မည္သို႔ လက္လွမ္းရမည္ ဆိုသည္ ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္း 

  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမို သိရွိလိုပါက http://www.shetrades.com တြင္ၾကည့္ပါ။

iv. အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားအတြက္ 
ကမ္းလွမ္းႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ စိတ္အားတက္ၾကြစြာ 
ျမွဳပ္ႏွံေဆာင္႐ြက္ေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္ရယူရန္ အခန္းငယ္ (kiosk) ကို 
SME ဌာနမ်ားအားလံုး အတြင္းတြင္ ဖန္တီးပါ။ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခား အမ်ိဳးသမီး ကြန္ယက္မ်ား 
ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား အသင္း 
(MWEA) တို႔မွ တစ္ဆင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို 
မွတ္ပံုတင္ရာ တြင္ အေထာက္အပ့့ံေပးမႈႏွင့္ 
ဆိုရွယ္မီဒီယာအား အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးအတြက္ 
အသံုးျပဳ ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သင့္သည္။  

v. SME ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုဦးစီးဌာန၏ 
အေျခခံမူ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီး 

ေရးရာေကာ္မတီ ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးစြမ္းေဆာင္ရွင္
မ်ားအသင္း (MWEA) တို႔သည္ အမ်ိဳးသမီး မ်ား၏ 
စြန္႔ဦး တီထြင္မႈ စင္တာ  သို႔မဟုတ္  အမ်ိဳးသမီး 
စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စင္တာ တစ္ခု 
ထူေထာင္ရန္ အဆိုျပဳကာ၊ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ 
အစီအစဥ္  ေရးဆြဲသင့္သည္။  ထိုေနရာသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျပသရန္၊ 
ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေစ်းကြက္သို႔ ပို ႔ေဆာင္ရန္အတြက္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူႏိုင္ရန္၊ ထုတ္ကုန္ ဒီဇိုင္း 
ႏွင့္ အရည္အေသြး အတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ား 
ရရွိရန္၊ ICT ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ 
နည္းပညာရပ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦး 
တီထြင္သူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆန္းသစ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္  
ေထာက္ပ့့ ံေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေနရာ 
ျဖစ္သင့္သည္။ 

ျ မနမ္ာႏ ိငုင္တံ ြင ္ အမ် ိဳ းသမးီမ ်ား၏ စ ြန ္႔ဥ းီ တထီ ြငမ္ ႈ ဖ ြံ႕ၿ ဖ ိဳ းေရး အေျ ခအေနမ်ားအား အမ် ိဳ းသား အဆင ့္  ေလလ့ာ ဆ နး္စစခ္ ်က28 
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WED မူေဘာင္ အေျခအေန (၅) -  မူဝါဒေရးရာ 
ေတြ႕ဆံုေဆြေႏြးမႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး 
စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား ပါဝင္မႈ

i. ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ 
သံုးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ႏွင့္ အျခား 
အက်ံဳးဝင္သူမ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ 
အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား အမွန္တကယ္ 
ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေအာင္ အတိုင္းအတာမ်ားကို 
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာကာ ေဆာင္႐ြက္ပါ။ 

ii. အမ်ိဳးသမီး အသင္းဝင္ တိုးျမွင့္ျခင္း၊ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ မူဝါဒ ေရးဆြဲမႈမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္း 
ႏွင့္ က်ား၊ မ ကြဲျပားမႈကို တုံ ႔ျပန္မႈရွိေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈ ပ့့ ံပိ ုးျခင္းမ်ားကို UMFCCI အပါအဝင္ 

အလုပ္႐ွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ က႑အလိုက္ အသင္း 
အဖြဲ႕မ်ားက လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္
မ်ားတည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ပံ့ပိုး ကူညီ ပါ။ 

iii. ျမန္မာႏို ္င္ငံအတြင္း အမ်ဳိးသမီး 
စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ 
အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစမည့္  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ 
အစီအစဥ္မ်ားကို ေထာက္ခံလႈပ္႐ွား ေဆာင္႐ြက္သည့္ 
အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား အသင္းမ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အားေကာင္းခိုင္မာေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။  

အဆိုျပဳလႊာမ်ား မည္သို႔ ျပင္ဆင္ရမည္တို႔ကို BDS 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား ႏွင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားက 
သင္တန္းမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးသင့္သည္။

iv. အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ား 
အတြက္ တန္ဖိုးကြင္းဆက္ႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးသြင္းေရး 
ကြင္းဆက္မ်ား ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ႐ွိရင္းစြဲ 
အက်င့္အၾကံေကာင္းမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္  
ေဆာင္႐ြက္ပါ။ (ဥပမာ MEDA အစီအစဥ္ 
“အမ်ဳိးသမီးမ်ား အတြက္  ေစ်းကြက္ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ား တိုးတက္ေစျခင္း” ႏွင့္ ILO တန္ဖိုး 
ကြင္းဆက္အစီအစဥ္မ်ား) 

v. အမ်ဳိးသမီး စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားအတြက္ 
စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတတ္ “digital literacy for 
business”  သင္တန္းအစီအစဥ္ တစ္ရပ္ 

ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ကာ ေပးအပ္ပါ။ ထို သင္တန္းတြင္ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ သတင္း 
အခ်က္အလက္ နည္းပညာ မိတ္ဆက္ နိဒါန္းတစ္ရပ္၊ 
လူမႈကြန္ယက္အပါအဝင္ ICT ကိရိယာမ်ားအသံုးျပဳမႈ၊ 
အြန္လိုင္းေရာင္းဝယ္ေရး ပလက္ေဖာင္းမ်ားအျပင္ 
အေျခခံ ကြန္ျပဴတာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို 
ထည့္သြင္းရေပမည္။ 

vi. အမ်ဳိးသမီးမ်ားပိုင္ဆုိင္ေသာ MSMEs 
မ်ားအတြက္ ICT Voucher အစီအစဥ္တစ္ရပ္ 
ေရးဆြဲ ခ်မွတ္မႈကို ေလ့လာစစ္ေဆးပါ။ 
ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းႏွင့္ အျခား BDS 
ဝန္ေဆာင္ မႈမ်ား ပိုမိုလက္လွမ္းမီရ႐ွိၿပီး ၎တို႔၏ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ICTs မ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲကာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ျဖစ္သည္။ 
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