အမ်ဳိးသမီး စီးပြားစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေရး

အမ်ဳိးသမီး စီးပြား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးသည္ အစုိးရ၊ စီးပြားေရး အသုုိင္းအဝန္း၊ အသက္ေမြး
ပညာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစသည့္ အစုုအဖြဲ႔အမ်ိဳးမ်ိဳးတုုိ႔ ပူးေပါင္း
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရည္
ျမွင့္တင္ေပးျခင္းသည္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ လူမႈအသုုိင္းအဝန္း တစ္ရပ္လံုးကို စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္မား
ေစမည္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚသက္သက္ခုိင္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္
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အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စီးပြားစြမ္းအားျမွင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ အဖြဲ႔တစ္ခုတည္းမွ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္မဟုုတ္ေသာ္လည္း အစုိးရ၊ပုဂၢလိက
က႑၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္း၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စနစ္တစ္က်ပူးေပါင္းကာ ေအာင္ျမင္
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆုုိင္ရာ အခြင့္အလမ္း
မ်ား ပုုိမုိရရိွေစေရး ပ့ံပုိးေပးမည့္ ထိေရာက္သည့္ ပုုိမုိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ရမည္
ျဖစ္သည္။

ေဒၚျဖဴျဖဴသိမ့္၊ Deputy Head of Programme, DCA
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အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာလုပ္ကိုင္ျခင္း
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္ သာ ေျခလွမး္ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။
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အမ်ဳိးသမီး စီးပြားစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေရး

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး လူဦးေရ၏ တစ္ဝက္ေက်ာ္ရိွျပီး၊ ႏုုိင္ငံ စီးပြားေရးအတြက္
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အခန္းက႑မ်ားမွ ပါဝင္လ်က္ ရိွေသာေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အတြက္
အခရာက်ပါသည္။ စီးပြားေရက႑တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္နုိင္မႈ၊ ဦးေဆာင္နုိင္မႈႏွင့္ စီးပြားေရး
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမွ အက်ဳိးအျမတ္ ခံစားနုိင္မႈတုိ႔ အေသအခ်ာ ရိွေစရမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးတုုိင္းသည္
စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ အေရးပါပါသည္။

ေဒၚခင္ခင္မရာ Gender & Social Inclusion Advisor, Centre for Good Governance.
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အမ်ဳိးသမီး စီးပြားစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေရး

ျမန္မာနုိင္ငံရိွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရး စြမ္းအားျမွင့္တင္ေရးအတြက္ အစုိးရႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး
ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား၏ ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈကုိ မ်က္ျမင္ေတြ႔ရိွရသည္မွာ အားတက္ဖြယ္ျဖစ္သည္။
“စြမ္းရည္” အမ်ဳိးသမီးစြမ္းေဆာင္မႈျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္းကုိ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့စဥ္က အမ်ဳိး
သမီးမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ရွင္မမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုုိ႔၏ စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းငယ္မ်ားကုုိ တက္ၾကြစြာ
တုုိးခ်ဲ႕ လုုပ္ကုိင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ အေၾကာင္းအရာ
မ်ားကုုိ

သိရိွရသည့္အခါ

မ်ားစြာေလးစားအထင္ၾကီးစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚမိပါသည္။ စီမံကိန္းမွ

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည္ လူမႈအသုုိင္းအဝုုိင္း တစ္ရပ္လုံးကုုိ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ ျဖစ္သည္။
ဦးေဇယ်ာခ်စ္၊ အစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္ လူထုဆက္ဆံေရး မန္ေနဂ်ာ၊ ကုိကာကုိလာ၊ Coca Cola
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အမ်ဳိးသမီး စီးပြားစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေရး

အမ်ိဳးသမီး စီးပြားစြမး္ ေဆာင္ရည္ ျမႇငတ
့္ င္ေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ စိနေ
္ ခၚမႈတစ္ရပ္မာွ ဥပေဒတစ္ရပ္
သို႔မဟုတ္ မူဝါဒတခုကို ေရးဆြဲသညိ့္အခါတိုင္းတြင္ ၎တို႔သည္ အမ်ိဳုးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ
တန္းတူညီမ်ွ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွသည္ဟု ဥပေဒေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက
ယူဆျပ႒ာန္းၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာညိဳညိဳသငိး Founder of SLGP (School of Law, Gender and Politics)
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အမ်ဳိးသမီး စီးပြားစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္
စြမ္းအင္ အသုံးျပဳႏုိင္ေရး

အထူးသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားနွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စြမ္းအင္က႑တြင္ က်ား၊ မ ကြာဟခ်က္ မရွိဟု
လူအမ်ား ထင္ျမင္ယူဆၾကရာ ျပႆနာကုုိ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ဟု မရႈျမင္ျခင္းမွာ ျပႆနာ
တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ စြမ္းအင္က႑တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မိမိႏွစ္သက္သလုုိ
သုုံးစြဲသူမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ရုံသာမက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ား ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအျဖစ္ပါ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေကသီျမင့္သိန္း၊ Deputy Director, Gender Equality Network
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က်ားမဆုိင္ရာ အသုံးစရိတ္ေရးဆြဲေရးႏွင့္ အခေၾကး
ေငြ မရရိွေသာ လုပ္အား တန္ဖုိးတြက္ခ်က္ျခင္း

ျမန္မာနုိင္ငံ အစုိးရသည္

၄င္း၏ ဘတ္ဂ်က္ အသုုံးစရိတ္ ေရးဆြဲသည့္ အေလ့အထမ်ားကုုိ

ေခတ္မွီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အတြက္ အစုုိးရအသုုံးစရိတ္မ်ားကုုိ ထိေရာက္ေစရန္ ဦးစားေပး
ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အခေၾကးေငြ မရရိွေသာ အလုုပ္မ်ားကုုိပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ အေရးၾကီးပါသည္။

Paul Minoletti
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အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား

အမ်ိဳးသမီး

တစ္ဦးအေနနဲ႕

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္နုိင္ဖုိ႕

က်ြမ္းက်င္မႈ၊

အသိပညာ၊

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားရွိသည္႕တုိင္ သူမရဲ႕ မိိသားစုဝင္မ်ားက ကူညီပံ႕ပုိးေပးမႈမ်ား မရွိရင္ လူမႈ
အသုိင္းအဝန္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ား စီးပြားေရးကုိ ဦးေဆာင္နုိင္တယ္ဆုိတဲ႕ ယုံၾကည္မႈေတြမရွိရင္
အဲဒီအမ်ိဳးသမီးက စီးပြားေရးအရစြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိလာနုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး

ေဒၚနီလာထြန္း၊ National Gender Adviser, CARE
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ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအတြင္းရွိ က်ား၊မေရးရာက႑ကုိ လူအမ်ားက ေမ့ေလ်ာ့ထားေလ့ ရွိပါသည္။
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သလို ၎တို႔၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွာလည္း ကြဲျပားျခားနားသည္ကို မေမ့သင့္ပါ။
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အမ်ဳိးသမီး စီးပြားစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္
ျငိမ္းခ်မ္းေရး

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္အခါ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွပါသည္။ စီးပြားေရး
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လူမႈေရးရာ တုုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈ ပိုမို
ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ရပ္ရြာလူထုအသုုိင္းအဝန္းမ်ား ႏွင့္ အရည္အေသြး ပုိမိုျပည့္ဝေသာ ဘဝမ်ား
စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။
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လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမ်ား

စက္ရံုပုိင္ရွင္ တစ္ဦးမွ ၄င္း၏ စက္ရံုတြင္ လုပ္သားအင္အား ၈၀% မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္ေနေသာ
ေႀကာင့္ ၄င္း၏ စက္ရံုတြင္ က်ား၊ မ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိပါဟုု ဝင့္ၾကြားစြာ ေျပာဆုိေနပါက က်ား၊ မ
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးအေၾကာင္း အသိပညာေပးမႈ မ်ားစြာ လုုပ္ ေဆာင္ရန္ လုုိအပ္ေနေၾကာင္း
ကၽြန္မ နားလည္ထားလုုိက္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္း၏ အဓိက
အေႀကာင္းရင္းမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အလုပ္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈတုိ႔ အေပၚ
တြင္ ထားရိွေသာ သေဘာထားမ်ား ျဖစ္သည္ကုိ ကြ်န္မတုိ႔ သိရိွထားရန္ လုုိအပ္သည္။
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အလုပ္သမားမ်ားသည္

ျမန္မာႏုိင္ငံသား

အေထာက္အထားမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္၊
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိခြင့္၊ သားသမီိးမ်ားအတြက္ ေမြးစာရင္း၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ
(သို႔) ဘ႑ာေရးဆုိ္င္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားမရရွိေပ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အမွီအခိုကင္း၍ လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ေ
ဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္မွာ အေထာက္အထားရွမ
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