ဓနအဖြဲ႕အစည္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ က်ားမ တန္းတူညီမႈ
ဓနအဖြဲ႕အစည္းသည္ DAI ဥေရာပႏွင့္ KPMG တို႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ျဖင့္ ယူေကႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) မွ
စတာလင္ေပါင္ (၂၅)သန္း ေထာက္ပံ့မႈရရွိထားေသာ ဆန္းသစ္
တီထြင္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ဖ႔ြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခု
ျဖစ္ပါသည္။
အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္
အစိုးရ၊
စီးပြားေရး
အသိုင္းအဝိုင္း၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္
ေရး မိတ္ဖက္မ်ားကို ရန္ပံုေငြႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အကူ
အညီမ်ား ေပးအပ္၍ အမ်ားပါဝင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္႐ွိၿပီး တာဝန္
ခံယူမႈ႐ွိေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္
ပံ့ပိုးေပးလ်က္႐ွိပါသည္။

က်ား/မ မေ႐ြး၊ လူသားတိုင္း အရင္းအျမစ္ႏွင့္
အခြင့္ အလမ္းမ်ားကို တန္းတူညမ
ီ ွ်စြာရယူခင
ြ ႐
့္ ၿွိ ပီး
ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိ႐ွိ၊ ေလးစားမႈျဖင့္ ဆက္ဆံေသာ
လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုအတြက္ က်ား/မ တန္း
တူညီမႈက အေရးပါသည္ဟု ဓနအဖြဲ႕အစည္းက
ယံုၾကည္ပါသည္။

အဖြဲ႕အစည္း၏ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား

စိန္ေခၚမႈမ်ား
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈအတြက္
ဥပေဒမ႐ွိျခင္း 1

အသိပညာႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း

လုပ္သားရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသား
၇၇% ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီး ၄၈.၅%
သာရွိျခင္း 2

ပံ့ပိုးခဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ က်ား/မ တန္းတူညီမႈႏွင့္

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား
ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ားကို
တစ္ေန႔လွ်င္ ၅ဝဝ - ၂ဝဝဝ က်ပ္သာ
ပိုနည္းၿပီး ေပးျခင္း 3

ဓနအဖြဲ႕အစည္းသည္

ေကာင္းမြန္ေသာ

စိုက္ပ်ိဳးေရး

နည္းစနစ္မ်ား

(GAP)၊ ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔အတြက္
၂ဝ၁၉ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ အမ်ိဳးသမီး ၁၄ ၆၂၃ ဦး သင္တန္း ရရွိရန္
ေလးစားမႈ႐ွိေသာ အလုပ္ခြင္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ား အားေကာင္း ခိုင္မာလာေစျခင္း
ေက်းရြာအဆင္တ
့ င
ြ ္ အမ်ိဳးသမီးအဖြ႕ဲ အသစ္မ်ား ဖြ႕ဲ စည္းႏိင
ု ရ
္ န္ ပံပ
့ းုိ ေပးျပီး
သီးႏွထ
ံ က
ြ က
္ န
ု မ
္ ်ား စုေပါင္းေရာင္းခ်မႈမတ
ွ စ္ဆင့္ အမ်ိဳးသမီးအဖြ႕ဲ ဝင္မ်ား
ဝင္ေငြတိုးပြားေစရန္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွပ
ိ ါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ဟန္႕တား
အခေၾကးေငြမရေသာ ျပဳေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ
အလုပ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားက
တစ္ေန႔လွ်င္ ၁နာရီခြဲခန္႕သာ လုပ္ကိုင္
ရၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ၅ နာရီအထိ
လုပ္ကိုင္ေနရျခင္း 4
၃၈% ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား အလုပ္ခြင္
တြင္ အႏိုင္က်င့္ခံရျခင္း၊ ၁၇% က
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား
ၾကံဳရျခင္း5

ေစမည့္ အတားအဆီးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း
ဓနအဖြ႕ဲ အစည္းသည္ ရပ္႐ာြ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွငအ
့္ တူ ေက်းရြာဖြ႕ံ ျဖိဳးေရး
လႈပ္႐ွားမႈမ်ားတြင္ က်ား/မ တန္းတူညီမႈ႐ွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိျပီး
ဘ႑ာေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား ႏွငလ
့္ က္တ၍
ဲြ စိက
ု ပ
္ ်ိဳးေရးဆိင
ု ရ
္ ာေခ်းေငြမ်ား
ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုလက္လွမ္းမီလာရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ တိုက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း
ဓနအဖြ႕ဲ အစည္းသည္ က်ား/မ ေရးရာကို အေလးေပးေသာ မူ၀ါဒခ်မွတေ
္ ရး
အတြက္ အားေပးေထာက္ခံသည္။ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္ကို
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရာတြင္ က်ား/မတန္းတူညမ
ီ ်ွ ေရးက႑ ပါဝင္လာေအာင္
ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕
တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ
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အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို
ပံ့ပိုးေပးေနပါသည္။

အဖြဲ႕အစည္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း
အသံုးျပဳသူ ၆ဝ% ေက်ာ္သည္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။

“ကၽြန္မတို႔ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ကေတာ့ ႐ြာထဲက လူေတြအတြက္
အဓိကထားျပီး မုန္႔လုပ္ငန္းကို စတင္ခဲ့တာပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ
ဒီ လု ပ ္ င န္ း က ကၽြ န ္ မ တိ ု ႔ အ ဖြ ဲ ႕ ေရရွ ည ္ ရ ပ္ တည္ ေ ရးအတြ က္
အဆင္ေျပမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။”
မေဝမာ၊ ဓနအဖြဲ႕အစည္းမွ ေငြေၾကးပံ့ပိုးထားေသာ ICCO အဖြဲ႕၏
ရန္ကုန္ႏွင့္

ျဖင့္ ေကာင္းမြန္ခိုင္မာသည့္ေစ်းကြက္ဆီသို႕ (P4 စီမံကိန္း)တြင္

ဦးေဆာင္ေသာ ကုမၸဏီအသစ္
ပံ့ပိုးခဲ့သည္။

အေကာင္အထည္

ေဖာ္ေနသည့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ပဲတီစိမ္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ

ဓနအဖြဲ႕အစည္းက အမ်ိဳးသမီး

၁၂ ဖြဲ႕စတင္ တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္

ပါဝင္သူ။

“အမ်ိ ဳ းသမီ း ေတြ
အခ်င္ းခ်င္ း
စိ ု ္ က္ ပ ်ိ ဳ းေရးအေတြ ႕ အၾကံဳ
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ွ ရ
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စံျပစိက
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္ က
ြ ္ ၈ကြကမ
္ ာွ ၅ကြကက
္
အမ်ိဳးသမီးေတာင္သေ
ူ တြ
ဦးေဆာင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။”
ေဒၚမီးငယ္၊

အမ်ိဳးသမီးေတာင္သူ

၂ ၈၈၄ ဦးခန္႕ ေကာင္းမြန္ေသာ

Myanmar

စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းလမ္းမ်ား (GAP)
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အတြက္

ကို အသံုးျပဳလ်က္ ရွိသည္။

ေဈးကြကအ
္ ခြငအ
့္ လမ္း တိးု ျမႇငေ
့္ ပးေရး” စီမက
ံ န
ိ း္ တြင္ ပါဝင္သ။ူ

ဓနအဖြဲ႕အစည္းက ၂ဝ၁၉

“စီမံကိန္းကေနတစ္ဆင့္ ပိုေကာင္းတဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းလမ္း
ေတြကို ေလ့လာခဲ့ရျပီး အရည္အေသြးျမင့္တဲ့ သီးႏွံ မ်ိဳးေစ့ေတြ
ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ကၽြန္မရဲ႕ ဝင္ေငြက ဆယ္ဆေက်ာ္
တိုးလာပါျပီ။”

ဒီဇင္ဘာအထိ စုစုေပါင္း
အမ်ိဳးသမီး ၃၉၇ ၉၉၂ ဦးကို
ပံ့ပိုးထားပါသည္။

မခိုင္ခိုင္ၫႊန္႔၊ ဓနအဖြဲ႕အစည္းက ေငြေၾကးပံ့ပိုးထားေသာ EastWest Seed ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္
လုပ္မႈတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး (TVeg) စီမံကိန္းတြင္
ပါဝင္သူ။

သုေတသနေလ့လာမႈမ်ား
ေလးစားမႈ႐ွိေသာ အလုပ္ခြင္မ်ား အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ စီးပြားေရး
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