
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၎တို႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၎တို႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏  
ကေလးသူငယ္ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရကေလးသူငယ္ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း းကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း   
ျမန္မာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳနုိင္ေသာျမန္မာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳနုိင္ေသာလမ္းညႊန္္လမ္းညႊန္္

ဧၿပီ ၂၀၂၀ဧၿပီ ၂၀၂၀



ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ 

IFC သည္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုဝင္ အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အလြန္အမင္း  

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ကာ၊ လူေနမႈဘဝမ်ား တုိးတက္လာေစရန္အတြက္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးလၽွက္ ရိွသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲနုိင္ငံမ်ားတြင္  

ေရရွည္တည္တ့ံနုိင္သည့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈမ်ားရိွလာေစရန္ ေရွးရႈ၍ ပုဂၢလိက 

က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ အေထာက္အပ့ံမ်ားေပးျခင္း၊ ပုဂၢလိက ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈ

မ်ား ပုိမုိပါဝင္လာေအာင္ စုစည္းျခင္းႏွင့္၊ နုိင္ငံအစုိးရမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑  

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အႀကံေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္၊  

စြန္႔စားရမႈေလ်ာ့ခ်နုိင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးလ်က္ရိွသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာကုိ IFC ၏ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္းရိွ  

က်ား၊မ ေရးရာအစီအစဥ္မွ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပါရိွေသာ

သံုးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားသည္ IFC သုိ႔မဟုတ္ IFC ၏ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္

တာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု သုိ႔မဟုတ္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏  

အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔ ကုိယ္စားျပဳသည့္ အစုိးရမ်ား၏  

အျမင္မ်ားဟု မွတ္ယူျခင္း မျပဳသင့္ပါ။ IFC ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုသည္ ဤထုတ္ျပန္

မႈတြင္ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မႈအေပၚ အာမမခံေပ။ ၄င္းအခ်က္အ

လက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေနာက္ဆက္တြျဲဖစ္ရပ္မ်ားကုိ တာဝန္

ယူမည္ မဟုတ္ပါ။

ေက်းဇူးတင္လႊာ 

ဤထုတ္ေ၀မႈသည္ အေရွ႕အာရွ ႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ IFC က်ားမဆုိင္ရာ  

ဦးေဆာင္သူ Amy Luinstra ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ Ellen Maynes မွႀကီးၾကပ္ကာ  

ေဒၚႏွင္းႏြယ္ႏြယ္ေအာင္၊ Roshika Singh ႏွင့္ Rudaba Nasir တုိ႔မွ  

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲၾကသည္။ ဤအဖြ႕ဲမွ IFC ျမန္မာနိုင္ငံ၏ Acting Country 

Manager Ashani Chanuka Alles၊ IFC Country Officer ေဒၚခင္သီတာေမာ္၊  

IFC ၏ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ ဝင္ေငြနည္းပါး ၍ထိခုိက္လြယ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား

ဆက္သြယ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ Camille Annette Funnell ႏွင့္ Communications 

Consultant ေဒၚေၾကးမံုလင္း တုိ႔၏ ကူညီမႈမ်ားႏွင့္ အားစုိက္ထုတ္မႈမ်ားအတြက္  

ေက်းဇူးတင္လုိပါသည္။ 

က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးဆိုင္ရာ Umbrella Facilities အဖြ႕ဲ(UFGE) မွ  

ကူညီေထာက္ပ့ံေပးမႈအတြက္ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ UFGE သည္  

ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုမွ စီမံခန္႔ခြေဲပးသည့္ အလွဴရွင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ  

ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးက႑မ်ား 

အတြက္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးရလဒ္မ်ားအား ေရွးရႈေသာ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္  

မူဝါဒမ်ားကုိ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား  

တုိးပြါးလာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ က်ားမေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းက႑ျမင့္မားလာေစရန္ ကူညီေပးသည္။ အဆိုပါ UFGE တြင္  

ႀသစေႀတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ပူးေပါင္းေထာက္ပ့ံထားေသာ

အိုင္စ္လန္၊ လတ္ဗီးယား၊ နယ္သာလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ စပိန္၊ ဆြဒီင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ယူေက၊

အေမရိကန္ နိုင္ငံ ႏွင့္ Bill and Melinda Gates ေဖာင္ေဒးရွင္း တို႔မွ ရန္ပုံေငြမ်ား 

ထည့္ဝင္ထားပါသည္။

မ်က္ႏွာဖုံးဓါတ္ပုံမ်ား IFC / Victoria Milko.



1ျမန္မာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳနုိင္ေသာလမ္းညႊန္္

နိဒါန္း နိဒါန္း 

 
ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင္ ့
ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ  
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ပံ့ပိုးေပး ထားပါသည္။ ယခုအခါ ကမၻာႏွင့္အ၀ွန္း ျဖစ္ေပၚခံစားေနေသာ 
ကပ္ေရာဂါ အေျခအေနအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္း
မ်ား၏ မိသားစုအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ျဖည႔္ဆည္းေပး 
ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ယခင္ကထက္ ပိုမိုရွာေဖြေနၾကပါသည္။  
ကိုးကား www.ifc.org/tacklingchildcare/covid19

ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္ အက်ိဳးရွိသနည္း ဆိုသည့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္  
ပါဝင္သည္။ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရား
မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ မိမိ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ကူညီေပးသည့္  
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ပိုမို ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ၊ စိတ္အားထက္သန္မႈ  
ရွိၾကေသာ လုပ္ငန္းခြင္ကို ျမင္ေတြ႕ခြင့္ရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။ အလုပ္
ကို အျပည့္အဝ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ တိုးတက္လာျခင္း၊ ဝန္ထမ္းအေျပာင္း 
အေရြ႕ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္သားေစ်းကြက္ထဲတြင္ လုပ္ငန္းရွင္ေရြး
ခ်ယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သတင္း တုိးတက္လာျခင္းစသည္ 
တို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္၍ ရႏိုင္ပါသည္။ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္မည့္  
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ နည္းလမ္း 
ေပါင္းမ်ားစြာကို ဤလမ္းညႊန္ခ်က္က မိတ္ဆက္ေပးထားၿပီး  
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ တိုင္းသည္ ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိပါ
သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ  
လိုအပ္ခ်က္ မ်ားသည္ ၎တို႔ ကေလးမ်ား၏ အသက္အရြယ္၊ အလုပ္တာ
ဝန္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ ေနအိမ္ႏွင့္ အလုပ္ တည္ေနရာ မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး 
ကြဲျပားမႈရွိပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ မတူကြဲျပားေသာ လိုအပ္ခ်က္ကို  
ျပည့္မီေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ နည္းလမ္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ ္
ေပးျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားစြာ  
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတို႔သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ လုပ္ေဆာင္
ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ထိေရာက္မႈ ရွိေသာ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆို
င္ရာ အေထာက္အပံ့ နည္းဗ်ဴဟာ ျဖစ္ေျမာက္ေစေရးအတြက္ အေရးႀကီး
ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပုဂၢလိက က႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား
သည္ မီးဖြားခြင့္ (၁၄ ပတ္) ႏွင္ေမြးကင္းစ ကေလးကို အေၾကာင္းျပဳ၍  
ဖခင္ျဖစ္သူအားေပးေသာ ဖခင္ျဖစ္ ခြင့္ (၁၅ ရက္) ရပိုင္ခြင့္ရွိၾကသည္။ 
ဤ ရပိုင္ ခြင့္မ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈဖူလံုေရး ဥပေဒ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္  
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ခြင့္ရက္ ႏွင့္ အလုပ္ ပိတ္ရက ္
အက္ဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ၁၉၅၁ခုႏွစ ္
အလုပ္ရံု ဥပေဒ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေန 
ျဖင့္ ထိုရပိုင္ခြင့္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝ 
ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ထိန္းထားႏိုင္ပါမည္။ 

http://www.ifc.org/tacklingchildcare/covid19
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ကမာၻတဝွမ္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္  
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင္ ့
ေရွာက္မႈ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို စတင္ သတိျပဳမိလာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဆန္းသစ္မႈရွိၿပီး လမ္းသစ္ေဖာက္သည္ ့
နည္းလမ္းမ်ားကို စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာၾကသည္။  
ဤ အစီအရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကမာၻတလႊားရွိ  
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင္ ့
ေရွာက္မႈစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ား၏ အေကာင္းဆံုးေသာလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈ သာဓကမ်ားကိုလည္း 
မိတ္ဆက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ကေလးသူငယ္  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈက လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ မိဘမ်ား၊ ၎တို႔၏ ကေလးမ်ားႏွင္ ့
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ယူေဆာင္လာေပးသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး
မ်ားကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) အေနျဖင့္ 
အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ  
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သုေတသနမ်ားကိ ု
IFC အေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ ႏွင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံမ်ားတြ
င္ လုပ္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းႏို္င္ငံမ်ားအားလံုးအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္း
စီ၏ သီးျခား အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း ရယူႏိုင္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကို ကူညီေပးရန္လု

ပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထိုသို႔  
ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ၎ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရရွိခံစားရသည့္ 
မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ၿပီးျပည့္စံုသည့္  
အခ်က္အလက္မ်ားကို “ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ နည္း
လမ္းတက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ  
၎တို႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကေလးသူငယ္ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရးကုိ  
ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပံုအေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္င ံ
ဆုိင္ရာေလ့လာခ်က္” ဆိုသည့္ IFC ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အစီအရင္ခံစာတြင္  
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ပုဂၢလိက က႑ထဲရွိ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို  
ေလ့လာရန္အတြက္ IFC ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  
အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံသိရွိလိုပါက www.ifc.org/tacklingchildcare 
အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

http://www.ifc.org/tacklingchildcare


3ျမန္မာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳနုိင္ေသာလမ္းညႊန္္

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ကေလးသူငယ္  ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ကေလးသူငယ္  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေၾကာင့္ ရရွိေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ  ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေၾကာင့္ ရရွိေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ  
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား 
 
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ခံစားခြင့္မ်ားကို  
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝ 
ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပိုၿပီး စြဲေဆာင္ထိန္းထားႏိုင္ရံုသာမက အလုပ္ကို 
အျပည့္အဝ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈကို တိုးျမႇင့္ေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။  
စားသံုးသူမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ အျခားျပင္ပမွ အစုရွယ္ယာဝင္မ်ား
အေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း
အေပၚ အေကာင္းဖက္က ရႈျမင္ၾကပါ သည္။ 

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ေနၾကေသာ မိဘျဖစ္သူ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပး သည့္အခါ ရရွိေသာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ေနၾကေသာ မိဘျဖစ္သူ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပး သည့္အခါ ရရွိေသာ
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ 

 ○ အလုပ္လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းကို တိုးတက္လာေစသည္
 ○ ဝန္ထမ္း လစ္လပ္မႈကို ျဖည့္တင္းရန္အတြက္ ၾကာခ်ိန္ကို ျမန္ဆန္ေစသည္
 ○ ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္ အေျပာင္းအေရႊ႕ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္
 ○ လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား ကာလတို ပ်က္ကြက္မႈႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္ 
 ○ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အာရံုစူးစုိက္ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ စိတ္အားထက္သန္မႈႏွင့္ အားထည့္ ႏွစ္ျမႇဳပ္ လုပ္ေဆာင္မႈ တို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးသည္
 ○ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးကို တိုးတက္ေစသည္
 ○ ဝန္ထမ္မ်ား အလုပ္တြင္ အျပည့္အဝ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းကို တိုးတက္ေစသည္
 ○ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ စိတ္ေက်နပ္မႈတို႔ကို ျမႇင့္ တက္ေစပါသည္
 ○ လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ မတူကြဲျပားေသာ က်ား/ မ ႏွင့္ အျခား ဂ်န္ဒါမ်ား ပါဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးသည္
 ○ အလားအလာရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ စားသံုးသူမ်ား၊ ဝယ္လိုသူ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ၾကားတြင္ လုပ္ငန္း၏ ဂုဏ္သတင္းကို 
ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး ၎တို႔အား မိမိ လုပ္ငန္းႏွင့္ တြဲဖက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ကို တိုးျမႇင့္ေစသည္

 ○ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈ ကို တိုးတက္ေစသည္

ကမာၻတလႊား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုင္ ရာ တာဝန္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္
အလို႔ငွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးေနသည့္  
၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို  
စတင္ ျမင္ေတြ႕လာၾကရသည္။ 
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ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ  ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ  
အေထာက္အပံ့မ်ားအတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏  အေထာက္အပံ့မ်ားအတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏  
ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ား
 
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားအတြက္  
ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားမွာ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚ/  
အစားထုိး ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုင္ရာ ခံစားခြင့္မ်ား စသည့္  
အရင္းအႏွီးနည္းၿပီး သိပ္ အားစိုက္ ထုတ္စရာ မလုိေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
မွသည္ အရင္းအႏွီးမ်ားၿပီး အားစိုက္ထုတ္ရသည့္ နည္းလမ္းမ်ား  
ျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္း ခြင္ထဲတြင္ ကေလး သူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး  
အေဆာက္အအံု၊ စင္တာမ်ား ဖြင့္လွစ္ထား ရွိျခင္းတို႔  

 
ပါဝင္သည္။ ျဖစ္စဥ္ အမ်ားစုတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဝန္ထမ္း  
အင္အားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္တင္းႏိုင ္
မည့္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း 
နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုလားၾကသည္။ ပထမအဆင္ ့
အေနျဖင့္ နည္းလမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း
မျပဳလုပ္ခင္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးမႈတို႔ကို နားလည္ရန္  
လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

ပံု ၁- ကေလး သူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ  ပံု ၁- ကေလး သူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ  
နည္းလမ္းမ်ားနည္းလမ္းမ်ား

ကုမၸဏီအတြင္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ အနီးအနားရွိ 
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာမ်ား

ျပင္ပမွ ဝယ္ယူထားေသာ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ေနရာမ်ား/ 
အျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ပူးတြဲ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ အစိုးရ
- ပုဂၢလိက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း

မိခင္ ႏို႔ခ်ိဳ တိုက္ေကၽြးရန္ အခန္း

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ စရိတ္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးျခင္း

အခ်ိန္ပို ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း - မနက္ အေစာပိုင္း
၊ ည ေႏွာင္းပိုင္း၊ ညပိုင္းမ်ားႏွင့္ ရံုးပိတ္ရက္မ်ား

ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး 
စင္တာသို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း

အေရးေပၚ/အစားထုိး ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ 
(ဥပမာ- ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း)

ကေလး ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝခ်ိန္မ်ား

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အလုပ္တာဝန္မ်ား 
ခြဲေဝလုပ္ကိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား

ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီရန္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ အလုပ္ခ်ိန္ ခြင့္ျပဳေပး ျခင္း

ပုိမ်ား

အားစိုက္ထုတ္ရေသာ 
အရင္းအႏွီး

ပုိနည္း



5ျမန္မာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳနုိင္ေသာလမ္းညႊန္္

ကုမၸဏီအတြင္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ အနီးအနား
ရွိ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး  
စင္တာမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာ ဖြင့္လွစ္ထားရွိေပးျခင္းသည္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ 
ကေလးရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ကူညီေပးရန္ လုပ္ငန္းရွင္၏ သိသာထင္ရွားေသာ ကတိကဝတ္ ေဖာ္ေဆာင္မႈကို  
ျပသေနသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားေပးေသာ ကေလးသူငယ္ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာသည္  
ဝန္ထမ္းအသစ္ စုေဆာင္းေရးႏွင့္ ရွိေနဆဲ ဝန္ထမ္းမ်ားအား စြဲေဆာင္ထိန္းထားႏိုင္ေရး အတြက္ အက်ိဳးရွိေသာ  
နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သကဲ့သို႔ မတူကြဲျပားမႈမ်ား ေပါင္းစည္းပါဝင္ျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈရွိျခင္းႏွင့္  
ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ တာဝန္ခံႏိုင္မႈကို ျပသႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ျပင္ပမွ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေ
နရာမ်ား/ အျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့
ပူးေပါင္းၿပီး ပူးတြဲ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေနရာ ေျမာက္မ်ားစြာ မလိုအပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေန  
ျဖင့္ အျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး မွ်ေဝ သံုးစြဲႏိုင္သည့္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာ
မ်ိဳးကို ဖြင့္လွစ္ထားရွိ ေပးႏိုင္ပါသည္။

ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို  
တိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ အစိုးရ- ပုဂၢလိက  
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အစိုးရ- ပုဂၢလိက ဖက္စပ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား 
ရရွိ အသံုးျပဳခြင့္ကို တိုးခ်ဲ႕ရန္အလို႔ငွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ လုပ္ကိုင္ရန္ အခြင့္
အလမ္းမ်ား ရရွိေစပါသည္။

မိခင္ ႏို႔ခ်ိဳ တိုက္ေကၽြးရန္ အခန္း

ကေလးမ်ားႏွင့္ မိခင္မ်ားအားလံုးအတြက္ ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္း၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို  
အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ အမ်ားစုက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ မိခင္မ်ားအား ႏို႔ခ်ိဳ 
တိုက္ေကၽြးခြင့္ ျပဳရန္ သို႔မဟုတ္ ႏို႔ရည္တုိက္ခြင့္ ျပဳရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္။ ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ  
မူဝါဒမ်ားတြင္ အလုပ္ခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ မိခင္မ်ား ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ႏို႔ရည္ တုိက္ႏိုင္ေသာ  
လံုၿခံဳၿပီး သီးသန္႔ျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္သည့္ ေနရာမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း အျပင္ ညႇစ္ယူထားေသာ ႏို႔ခ်ိဳကို 
သိုေလွာင္ထားရွိရန္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ ေနရာ ဖန္တီး ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ ္
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေၾကး  
စရိတ္ေပးျခင္း

ဝန္ထမ္းအမ်ားစုအတြက္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ စရိတ္သည္ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ရျခင္းအတြက္  
အဓိကက်ေသာ အဟန္႔အတား ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားက ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကေလး သူငယ ္
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကို ပံ့ပိုးကူညီရန္ စရိတ္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ ယင္းျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးၾက
သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကေလး သူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာတြင္ ကေလး 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ကုန္က်ေငြကို ကာမိေစရန္ ယင္းေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အခ်ိန္ပို ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း - မနက္ 
အေစာပိုင္း၊ ည ေႏွာင္းပိုင္း၊ ညပိုင္းမ်ားႏွင့္  
ရံုးပိတ္ရက္မ်ား

ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာ ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္ကို ညႇိႏႈိင္းေပးျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေစာေစာ  
သို႔မဟုတ္ ေနာက္က်ၿပီးမွ သို႔မဟုတ္ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ပါ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးျခင္းသည္
မိသားစု၏ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္တင္းရန္အတြက္ ညႇိႏိႈင္းရ လြယ္ကူမႈ၊  
လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိမႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ အထူးသျဖင့္ အဆိုင္းႏွင့္ အလုပ္ ဆင္းရေသာ  
ဝန္ထမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္ မဟုတ္ေသာ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္  
သက္ဆိုင္မႈရွိပါသည္။

ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာ
သို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း

လုပ္ငန္းရွင္မွ ေထာက္ပ့ံေပးသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား လံုၿခံဳေရးႏွင့္ သြားလာ 
လႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေျပလည္ေစျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ ပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ကို ကာမိျခင္း သို႔မဟုတ္  
သြားလာလႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို လြယ္ကူေစျခင္းတို႔အတြက္ အကူအညီ ျဖစ္ေစပါသည္။ ဤနည္းလမ္းသည္  
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကေလးမ်ားကို ကုမၸဏီ အတြင္းရွိ သို႔မဟုတ္ အနီးအနားရွိ ကေလးသူငယ္ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရး  
စင္တာမ်ားသို႔ အႀကိဳအပို႔ ျပဳလုပ္ေပးရန္အတြက္လည္း အဆင္ေျပေစပါသည္။

အေရးေပၚ/အစားထုိး  
ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

အေရးေပၚ/အစားထုိး ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ရေသာ ကေလးရွိ ဝန္ထမ္း
မ်ားအား အခ်ိန္ကပ္ၿပီးမွ သိရေသာ အေရးေပၚ အေျခအေနတစ္ခုခုအတြက္ အျခား ေရြးခ်ယ္စရာ  
ေစာင့္ေရွာက္မႈအျဖစ္ ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ၎တို႔ အေနျဖင့္ ပံုမွန္  
လုပ္ေဆာင္ေနက် ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအမံမ်ား လြဲေခ်ာ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ အလုပ္ပ်က္ကြက္ရန္  
အေၾကာင္း မရွိေတာ့ပါ။



6 

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ  
(ဥပမာ- ကေလးငယ္မ်ားအတြက္  
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း)

မိသားစု က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားတြင္ ကုမၸဏီအတြင္းရွိ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္  
သူနာျပဳႏွင့္ ျပသျခင္း၊ လံုေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ သြားႏွင့္ ခံတြင္း ဆိုင္ရာ အာမခံ ရရွိမႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း
က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ေရးအတြက္ အားကစား ခန္းမမ်ား ထားရွိေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အားကစား ခန္းမသို႔ သြားရန္  
ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးျခင္း၊ မိဘႏွင့္ ကေလး ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း အစီအစဥ္မ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြား 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ရင္သားကင္ဆာ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းႏွင့္ က်ား/မ  
အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ျခင္း မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ပါဝင္သည္။ 

ကေလး ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ  
သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝခ်ိန္မ်ား

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္  
ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြး ေဟာေျပာေပးျခင္းသည္ အလုပ္လုပ္ေနရေသာ ကေလးရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္  
ကေလးသူငယ္ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္မႈ မည္ကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္ရမည္ဆိုသည္ကို သိရွိေစရန္အတြက္ ကူညီေပးရန္  
ကုန္က်စရိတ္နည္းေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း ကေလးသူငယ္ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
စင္တာမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ေနရေသာ ကေလးရွိ ဝန္ထမ္းမိဘ မ်ားအား ၎
တို႔ ေရြးခ်ယ္မည့္ ေနရာအား ေလ့လာရန္ ၾကာမည့္အခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ  
ယံုၾကည္မႈကို တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီေပးပါသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အလုပ္တာဝန္မ်ား  
ခြဲေဝလုပ္ကိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား

အလုပ္တာဝန္ကို ခြဲေဝလုပ္ကိုင္ျခင္းဆိုသည္မွာ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ အလုပ္ အစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ တစ္ခု
တည္းကို ႏွစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ေယာက္ထက္ပိုေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားက ခြဲေဝ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ အေျပာင္းအလဲ
မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရသည့္ ရက္ကို ရက္ျခားတာ၀န္ခ်ျခင္း- ဝန္ထမ္းတဦးလွ်င္ ေန႔တပိုင္းသာ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊  
တပတ္ျခား လုပ္ျခင္း- ဝန္ထမ္းတဦးလွ်င္ တပတ္လုပ္ၿပီး တပတ္ နားျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ရသည့္ အပတ္ကို  
ရက္ျခားတာ၀န္ခ်ျခင္း- ဝန္ထမ္းတေယာက္လွ်င္ ၂ရက္ခြဲလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းတေယာက္လွ်င္ ၃ရက္  
အလုပ္လုပ္ၿပီး အလုပ္ခ်ိန္ တစ္ရက္အတူထပ္ၿပီး လုပ္ကိုင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ 
ပံ့ပိုးကူညီရန္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ 
အလုပ္ခ်ိန္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္း

အလုပ္ စတင္ခ်ိန္ႏွင့္ ၿပီးဆံုးခ်ိန္၊ အလုပ္ အဆိုင္းမ်ား၊ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ နာရီစုစုေပါင္းႏွင့္ အလုပ္ တည္ေနရာ  
တို႔ကို ေသခ်ာ ႀကီးၾကပ္ျခင္း - စသည္ တို႔သည္ အလုပ္ခ်ိန္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မႈကို တိုးတက္ေအာင္  
လုပ္ျခင္းသည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကေလးရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ  
တာဝန္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အလုပ္တာဝန္မ်ားကို တြဲလ်က္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ မည္ကဲ့သုိ႔ ကူညီေပးႏိုင္သည္ကုိ  
ျပေသာ ဥပမာမ်ား ျဖစ္သည္။



7ျမန္မာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳနုိင္ေသာလမ္းညႊန္္

အျခားေသာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားစရာ နည္းလမ္းမ်ားအျခားေသာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားစရာ နည္းလမ္းမ်ား

ျပင္ပ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး  
စင္တာ တစ္ခုတြင္ သီးသန္႔ဖယ္ထားေသာ 
ေနရာမ်ား

ကုမၸဏီအတြင္းတြင္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာ ဖြင့္လွစ္ထားေပးျခင္းက လက္ေတြ႕မက် တာမ်ိဳး 
သို႔မဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္ႀကီးလြန္းတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္မည့္အစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္  
၎၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိက ကေလး သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာ တစ္ခုတြင္ ေနရာမ်ား  
ခ်န္လွပ္ေပးထားရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

ေက်ာင္းအားလပ္ရက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္  
ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္အၿပီး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ  
အစီအစဥ္မ်ား

အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကေလးရွိ ဝန္ထမ္းမိဘအမ်ားစုသည္ ေက်ာင္း ေခတၱပိတ္ခ်ိန္ကာလအတြင္း  
၎တို႔ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆီးႏိုင္ရန္ ရုန္းကန္ၾကရသည္။ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထိုကာလမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အထူး ပံ့ပိုးကူညီမႈ ေပး
ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေပးႏိုင္သည္။ 

မီးဖြားခြင့္၊ ဖခင္ျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ မိဘျဖစ္သူ ဝန္ထမ္း
မ်ားအတြက္ခြင့္

လစာေပးေသာ မီးဖြားခြင့္သည္ ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး နီးပါးရွိ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေန ေပးအပ္ရ
မည့္ ခံစားခြင့္ျဖစ္သည္။ သိပ္ၿပီး မတြင္က်ယ္ေသးေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လစာေပးေသာ ဖခင္ျဖစ္ 
ခြင့္ကိုလည္း ဇနီးသည္ မီးဖြားခ်ိန္တြင္ ေထာက္ပ့ံေပးလာၾကသည္။ ေမြးစားမိဘမ်ားအတြက္မူ စၿပီး ေမြးစားသည့္  
အခ်ိန္တြင္ ေပးေလ့ရွိသည္။ ႏို္င္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အလုပ္က ကာကြယ္ေပးသည့္ မိဘ ျဖစ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္  
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အပိုေဆာင္းခြင့္ တို႔ကိုလည္း ေပးအပ္ ေလ့ရွိပါသည္။

မီးဖြားခြင့္အၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ထဲသို႔ ျပန္လည္  
ဝင္ေရာက္ျခင္း

အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မီးဖြားၿပီးေနာက္ မိခင္မ်ား လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ျပန္ဝင္ႏိုင္ေရး ကူညီ အားေပးရန္ 
အစီအစဥ္မ်ားရွိသည္။ အိမ္တြင္ လုပ္ႏိုင္ေသာ အလုပ္တခ်ိဳ႕ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ျပည့္ လုပ္ငန္းခြင္ ျပန္ဝင္ ႏို္င္ေရး 
အတြက္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လိုက္လံ ေပးသည့္ သင္တန္းမ်ား ပါဝင္သည္။
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လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အစီအစဥ္မ်ားလိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အစီအစဥ္မ်ား

လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အစီအစဥ္မ်ားဆိုသည္မွာ  
ပံုစံမ်ိဳးစံု ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

• ဝန္ထမ္းမ်ားအား မိမိ အလုပ္ခ်ိန္ကို ကိုယ္တိုင္ သတ္မွတ္ခြင့္  
ေပးျခင္းျဖင့္ ၎တို႔သည္ ပံုမွန္ မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ အလုပ ္
ခ်ိန္အျဖစ္ လုပ္ရန္ မလုိအပ္ေတာ့ပါ။ ထိုအစား သူတို႔ ရံုးတက္ခ်ိန္ႏွင့္  
ရံုးဆင္းခ်ိန္မ်ားကို ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ တာဝန္
မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ညႇိႏႈိင္းႏိုင္သည္။ 

• အလုပ္လုပ္ေနေသာ ကေလးရွိ ဝန္ထမ္းမိဘမ်ားအား အထူးသျဖင့္  
၎တို႔ ကေလးမ်ား ငယ္ရြယ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာလုပ္
အားခေလွ်ာ႔ေပးျခင္းႏွင္႔အတူ အပတ္စဥ္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္  
ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း (ဥပမာ - တပတ္ နာရီ ၄၀ မွ ၃၀ သို႔) 

• တစ္ပတ္တြင္ နားရက္ တစ္ရက္ ပိုေပးျခင္းအစား က်န္ ၄ရက္တြင္  
အလုပ္ခ်ိန္ ပိုလုပ္ခြင့္ ေပးျခင္း၊ ထိုသို႔ လုပ္ျခင္းကို သိပ္သည္း/အတုိခ်ဳံ႕ 
အလုပ္ ရက္သတၱပတ္ဟု ေခၚသည္။ 

• ဝန္ထမ္း ႏွစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ေယာက္ထက္ပိုသူမ်ားၾကားတြင္  
အလုပ္တာဝန္ တစ္ခုကို အပိုင္းခြဲ လုပ္ကိုင္ျခင္း ပါဝင္သည့္ အလုပ္  
ခြဲေဝ လုပ္ကိုင္ေစျခင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းက သူတို႔  
အလုပ္ တာဝန္အတြက္ အခ်ိန္ပိုင္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ထိထိေရာက ္
ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ 

• အိမ္မွ ေန၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း (တခါတရံ နည္းပညာသံုး၍  
ဆက္သြယ္ လုပ္ကိုင္ျခင္း ဟုလည္း ေခၚ သည္) ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာ
တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္  
လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ား၊ ဝယ္လိုသူ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း
တို႔ အပါအဝင္ ၎တို႔၏ အလုပ္တာဝန္ မ်ားကို အေဝးမွ  
လွမ္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာမ်ားရွိေအာင္  
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းရွင္မွ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစ ု
ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ IFC ၏ သုေတသန ျပဳလုပ္မႈတြင္  
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင္ ့
ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားႏွင့္ တြဲၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ တာဝန္မ်ားကို  
စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရး မည္သို႔ ကူညီရမည္ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လိုက္ေလ်ာ
ညီေထြျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား 
တြင္ နံပါတ္ ၁ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္သည္။ 

လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိတဲ့  လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိတဲ့  
အလုပ္ခ်ိန္ရွိမယ္ဆိုရင္ အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့  အလုပ္ခ်ိန္ရွိမယ္ဆိုရင္ အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့  
မိဘေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ လစာျဖတ္ခံရမွာ  မိဘေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ လစာျဖတ္ခံရမွာ  
ဒါမွမဟုတ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက ္ဒါမွမဟုတ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက ္
ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ေတြေၾကာင့္ အလုပ္ ေနာက္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ေတြေၾကာင့္ အလုပ္ ေနာက္
က်လို႔ရွိရင္ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကိ ုက်လို႔ရွိရင္ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကိ ု
စိတ္ပ်က္ေစမွာေတြကို စိတ္ပူေနစရာ  စိတ္ပ်က္ေစမွာေတြကို စိတ္ပူေနစရာ  
မလိုေတာ့ဘူး။ သူတို႔ စိတ္ဖိစီးတာ နည္းနည္း မလိုေတာ့ဘူး။ သူတို႔ စိတ္ဖိစီးတာ နည္းနည္း 
သက္သာသြားမယ္။  သက္သာသြားမယ္။  
- ဝန္ထမ္းတဦး - ဝန္ထမ္းတဦး 



9ျမန္မာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳနုိင္ေသာလမ္းညႊန္္

လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အခ်ိန္မ်ားသည္ စီးပြားေရး  
လုပ္ငန္းတိုင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္တိုင္း ႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ 
ဥပမာတစ္ခု ျပရလွ်င္ ဝန္ထမ္းအေယာက္တိုင္းက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္  
ပါဝင္ရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား
အားသတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ရွိေနေစရန္  
လိုအပ္သည့္ အခါမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ဝန္ထမ္း 
တဦး၏ ပ်က္ကြက္မႈသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို တံု႔ဆိုင္းေစျခင္း သို႔မဟုတ္  
လံုးဝရပ္တန္႔ေစျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အခ်ိန္မ်ားမွာ  
ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေခတ္စားလာပါသည္။ နည္း ပညာ တိုးတက္မႈမ်ား 
က မတူညီေသာ ေနရာမ်ားမွေန၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္  
လြယ္ကူေအာင္ ကူညီ ေပးပါသည္။ 

လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အခ်ိန္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ 
ကေလးရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ သာမက  
ဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုးအတြက္ ေကာင္းေသာ အႀကံတစ္ခု ျဖစ္သည္။  
ဤသည္က အလုပ္ခ်ိန္ အစီအစဥ္ကို တန္းတူ ညီမွ်မႈရွိေအာင္  
လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ကေလးမရွိေသာ ဝန္ထမ္း မ်ားအေနျဖင့္  
၎တို႔သည္ မတရားသျဖင့္ ဆက္ဆံခံေနရသည္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္လုပ ္
ေနေသာ ကေလးရွိ ဝန္ထမ္း မိဘမ်ားက အထူး အခြင့္အေရး  
ေပးခံရသည္ဟု ထင္ျမင္ႏို္င္သည့္ အေျခအေနကို ေလ်ာ့ပါးေစသည္။  
ထိုသို႔ေသာ သေဘာထားမ်ိဳးက ဆိုးရြားေသာ အလုပ္ခြင္ ဝန္းက်င္ကို  
ဖန္တီးႏိုင္သည္။ တန္းတူညီမွ်စြာျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဝန္ထမ္း
မ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအားလံုးကို လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ 
အခ်ိန္မ်ားကို အသံုးခ်ရန္အတြက္ တိုက္တြန္းရန္ အေရးႀကီးသည္။ 

လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အခ်ိန္မ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား
နာရီတိုင္း အလုပ္လုပ္ေနရမည္ကို မဆိုလိုေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္  
ဂရုတစိုက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ လူတိုင္းသည္ အီးေမးလ္ႏွင့္ 
အလုပ္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားမွ ခြာေနရသည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။
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အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားအဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ား

မတူကြဲျပားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားကို ကမ္းလွမ္းပါ မတူကြဲျပားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားကို ကမ္းလွမ္းပါ - အလုပ္
လုပ္ေနေသာ ကေလးရွိ ဝန္ထမ္း မိဘမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္ျပဳစ ု
ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မတူကြဲျပားေသာ  
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားအတြက္  
ေရရွည္ အေထာက္အပံ့မ်ိဳး လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။  
အခ်ိဳ႕အတြက္မူ ၎တို႔ ပံုမွန္လုပ္ေနက် ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္
မႈ အစီအစဥ္မ်ား အလုပ္မျဖစ္သည့္အခါ အကူအညီ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။  
ဥပမာအားျဖင့္ ကေလးကို ပံုမွန္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနက် အဖိုး၊ အဖြား  
နာမက်န္းျဖစ္ေသာအခါမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္သည္။ လစာနည္းပါးေသာ ဝန္ထမ္း
မ်ား အေနျဖင့္ ကုန္က်ေငြကို ျပန္ထုတ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ သယ္ယူပို႔ 
ေဆာင္ေရးအတြက္ခံစားခြင့္ စသည့္ အျခားေသာ အပိုေဆာင္း  
အေထာက္အပံ့မ်ား လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔မွသာ ၎တုိ႔ ကေလးအား 
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာမ်ားသို႔ လံုၿခံဳမႈ ရွိရွိ  
အႀကိဳအပို႔ လုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ 
အေထာက္အပ့ံေပးမည့္ နည္းဗ်ဴဟာ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခါ 
အဓိကထား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအရာ အခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။ 

ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ ကေလး သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ  ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ ကေလး သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ  
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမး ျမန္းပါ။လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမး ျမန္းပါ။ ကေလး သူငယ္  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းမႈ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား 
ႏွင့္ လိုအပ္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရႈေထာင့္ ၄ခု- ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈ၊ အကုန္က်ခံႏိုင္မႈ၊  
လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈႏွင့္ အရည္အေသြး တို႔အေပၚ မူတည္ၿပီး ေရးဆြဲရမည္။

အလုပ္လုပ္ေနေသာ ကေလးရွိ ဝန္ထမ္း မိဘမ်ား ဘာလိုအပ္သလဲ  
ဆိုသည္ကို သိရွိနားလည္ေအာင္ လုပ္ျခင္းသည္ သင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
အတြက္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အေထာက္အပံ့ကို  
ေဆာင္ရြက္ရန္ ပထမ အဆင့္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ 

ပံု ၂- ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲရာတြင္ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားသင္႔သည္႔ ရႈေထာင့္ ၄ ခုပံု ၂- ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲရာတြင္ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားသင္႔သည္႔ ရႈေထာင့္ ၄ ခု

ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈ၊ အရည္အေသြးအကုန္က်ခံႏိုင္မႈ၊ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ

၁. ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ ကေလး သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမး ျမန္းပါ။

လက္ရွိ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား
ကေလးအသက္
လုိအပ္ေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ပုံစံမ်ား

သင္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အဓိက 
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေဖၚထုတ္ျခင္း

ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရႈေထာင့္ ၄ခုကို ထည့သ္ြင္းစဥ္းစားေသာ 
ကေလး သူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ား ပုံစံထုတ္ျခင္း

၂. 

၃. 



11ျမန္မာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳနုိင္ေသာလမ္းညႊန္္

စီးပြားေရး အေျခအေနကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါစီးပြားေရး အေျခအေနကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ - သင့္ လုပ္ငန္းသည္ မတူ
ကြဲျပားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားစြာရွိပါက ထို မတူညီေသာ  
ေနရာမ်ားတြင္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လိုအပ္  
ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္တင္းႏိုင္ရန္ မတူကြဲျပားေသာ ကေလးသူငယ္ ျပဳစ ု
ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ  
အေထာက္အပံ့ နည္းလမ္းမ်ားသည္ သင္၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအေပၚ  
မူတည္ ၿပီး သင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိမည္မဟုတ္
ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိေသာ အလုပ္ခ်ိန္ ေပးထားျခင္း
သည္ ဝယ္လိုသူ ေဖာက္သည္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ထိေတြ႕ေနရျခင္း သို႔မဟုတ္
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၏ တစိတ္တေဒသ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ၿပီးေျမာက္ရန္
ဝန္ထမ္းမ်ားအား သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အလုပ္ဆင္းေစရန္ 
လိုအပ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကိုက္ညီမႈရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ 

အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ က်ား/မ မေရြး တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိရမည္အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ က်ား/မ မေရြး တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိရမည ္-  
မိခင္ေရာ ဖခင္ပါ ကေလးသူငယ္ ျပဳစု ေစာင့္ ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ  
တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသား 
ဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုး ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ  
အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင္ ခံစားခြင့္မ်ားကို ရရွိ ခံစားခြင့္ ရွိသင့္သည္။  
ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးသင့္သည္။ 

ဥပေဒကို နားလည္ေအာင္ လုပ္ပါဥပေဒကို နားလည္ေအာင္ လုပ္ပါ - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမႈဖူလံုေရး  
ရန္ပံုေငြ ထည့္ဝင္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ မိဘျဖစ္ခြင့္ႏွင့္  
ပတ္သက္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒတြင္  
ျပဌာန္းထားၿပီး ဤဥပေဒက လႊမ္းၿခံဳမႈမရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အားလပ္ရက္မ်ားဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒတြင္  
ျပဌာန္းထားသည္။ ဝန္ထမ္းက လူမႈဖူလံုေရးဘုတ္အဖြဲ႔ကို ေငြေၾကး  
ထည့္ဝင္ေပးေဆာင္ေနသမွ် ထိုခြင့္ရက္မ်ားအတြက္ လစာေပးရမည္မွာ 
လုပ္ငန္းရွင္၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ 
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ျမန္မာနုိင္ငံရွိ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ  ျမန္မာနုိင္ငံရွိ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ  
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 

စီးပြားေရးအတြက္  စီးပြားေရးအတြက္  
အသံုးျပဳေသာ အမည္အသံုးျပဳေသာ အမည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ

အဓိက စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ ္အဓိက စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ ္
ရန္ကုန္*

နယ္ေျမေဒသနယ္ေျမေဒသ
အေရွ႕ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္

ဝင္ေငြ အဆင့္အတန္း  ဝင္ေငြ အဆင့္အတန္း  
အလယ္အလတ္ အဆင့္  
နိမ့္ပါးေသာ ဝင္ေငြ

လူဦးေရလူဦးေရ
၅၃၇၀၈၃၉၅

အမ်ိဳးသမီး ဦးေရ အမ်ိဳးသမီး ဦးေရ 
၂၇၄၇၆၅၅၅

လုပ္သားအင္အား  လုပ္သားအင္အား  
ပါဝင္မႈ (၁၅+)ပါဝင္မႈ (၁၅+)
၅၂% အမ်ိဳးသမီး  
၈၂%  အမ်ိဳးသား

မျဖစ္မေန တက္ေရာက္ရ မျဖစ္မေန တက္ေရာက္ရ 
မည့္ မူလတန္း ပညာေရး မည့္ မူလတန္း ပညာေရး 
အပ္ႏွံရန္ သတ္မွတ္ထား အပ္ႏွံရန္ သတ္မွတ္ထား 
သည့္ အသက္အရြယ ္သည့္ အသက္အရြယ ္
၆ ႏွစ္

ခြင့္ရက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားခြင့္ရက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား

လစားေပးေသာ မီးဖြားခြင့္ ရွိရွိ ၇၀ ရက္၇၀ ရက္

လစာေပးေသာ ဖခင္ျဖစ္ ခြင့္ ရွိရွိ ၁၅ ရက္ ၁၅ ရက္ 

လစာေပးေသာ မိဘျဖစ္ ခြင့္ မရွိမရွိ

ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ လုပ္ငန္းရွင္ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ လုပ္ငန္းရွင္
မ်ားအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပဌာန္း ထားေသာ တာဝန္မ်ား မ်ားအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပဌာန္း ထားေသာ တာဝန္မ်ား 

အသက္ ၀ အသက္ ၀ 
ႏွစ္ မွ ၂ ႏွစ္ ႏွစ္ မွ ၂ ႏွစ္ 

အသက္ ၃  အသက္ ၃  
ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္

ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္  
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားတြင္ တာဝန္ ရွိ/မရွိˆ

ရွိရွိ ရွိရွိ

အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္း ဦးေရ အေပၚ မူတည္ပါသလားˆ

၁၀၀ ႏွင့္  ၁၀၀ ႏွင့္  
အထက္  အထက္  

(ကေလးသူငယ ္
ျပဳစုေစာင့္ေရွာ

က္ေရး  
စင္တာမ်ား) 

၁၀၀ ႏွင့္  ၁၀၀ ႏွင့္  
အထက္  အထက္  

(ကေလးသူငယ ္
ျပဳစုေစာင့္ေရွာ

က္ေရး  
စင္တာမ်ား) 

က်ား/မ မေရြးဘဲ ဝန္ထမ္း အားလံုး အေရအတြက္ေပၚ မူတည္သလား။ မရွိမရွိ မရွိမရွိ

လုပ္ငန္းရွင္မွ ေထာက္ပံ့သည့္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္  
ပတ္သက္ၿပီး အထူး ဥပေဒ ျပဌာန္း ထားမႈ ရွိ/မရွိ 

မရွိမရွိ မရွိမရွိ

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး အေထာက္အပံ့ေပးရန္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး အေထာက္အပံ့ေပးရန္အတြက္ 
အစိုးရမွ ေပး ေသာ မက္လံုးအစိုးရမွ ေပး ေသာ မက္လံုး

ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပ့ံေပးသည့္ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခြန္အခဆိုင္ ရာ ခံစားခြင့္မ်ား ရွိ/ မရွိ 

မရွိမရွိ မရွိမရွိ

ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပ့ံေပးသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခြန္ႏွင့္  
မသက္ဆိုင္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ား ရွိ/မရွိ (ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးမဟုတ္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ား) 

မရွိမရွိ မရွိမရွိ

ပုဂၢလိက ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးပုဂၢလိက ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြး

လိုင္စင္ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ လိုပါသလား၊ ရွိရွိ ရွိရွိ

သတ္မွတ္ဇံုဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ရွိ/မရွိ မရွိမရွိ မရွိမရွိ

ဆရာ-တပည့္ အခ်ိဳးအစား ညီရန္ လို/မလို ရွိရွိ ရွိရွိ

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မညီေသာေၾကာင့္ ေပးေဆာင္ရေသာ ဒဏ္ေၾကးမ်ား ရွိ/မရွိ ရွိရွိ ရွိရွိ

ˆ  စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားအတြက္သာ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ 
*  အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဥပေဒအမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဥပေဒ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အဓိက စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ အေပၚ သက္ ေရာက္မႈ ရွိေသာ အိမ္တြင္းမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံ ထားပါသည္။  

မီးဖြားခြင့္၊ ဖခင္ျဖစ္ခြင့္၊ မိဘျဖစ္ခြင့္ဆိုင္ရာ တြက္ခ်က္မႈ သုေတသန နည္းစနစ္မ်ားအပါအဝင္ သုေတသနလုပ္ သည့္ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက wbl.worldbank.org  
ဝက္ဆိုဒ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 

http://wbl.worldbank.org
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15ျမန္မာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳနုိင္ေသာလမ္းညႊန္္

ႏိုင္ငံတကာ သာဓကမ်ား ႏိုင္ငံတကာ သာဓကမ်ား 

  
Afrifresh၊ ေတာင္အာဖရိက။ လယ္ယာစီးပြားလုပ္ငန္း  Afrifresh၊ ေတာင္အာဖရိက။ လယ္ယာစီးပြားလုပ္ငန္း  
- လတ္ဆတ္ေသာ သီးႏွံ ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ တင္ပို႔ ေရာင္း ခ်သူ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အၿမဲတမ္း လုပ္သားအင္အား၏ ၃၅% ကို  
ကိုယ္စားျပဳၿပီး ရာသီခ်ိန္ လုပ္သားအင္အား၏ ၄၈.၅% ကို  
ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ 

ဝန္ထမ္းအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက ္ဝန္ထမ္းအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက ္
ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ား

 ○ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္အရ မီးဖြားခြင့္
 ○ မိသားစု တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရျခင္းအတြက္ လစာေပးေသာ  
အပိုေဆာင္း ခြင့္ ၃ရက္ 

 ○ စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံထဲတြင္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ကေလးသူငယ္  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ ေနရာမ်ား - အမ်ားစုမွာ မူလတန္း 
အရြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ျဖစ္ၿပီး အရြယ္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ
ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္အၿပီး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊  
တနလၤာမွ ေသာၾကာေန႔ထိ မနက္ ၇ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီ အထိ  
ဖြင့္လွစ္သည္။

 ○ ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္း အသြား/အျပန္  
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း

 ○ အတတ္ပညာရွင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ မတူညီေသာ ရံုးတက္ခ်ိန္ႏွင့္
ရံုးဆင္းခ်ိန္မ်ား အပါအဝင္ မိခင္ျဖစ္စ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္  
အိမ္မွေန၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္တို႔ အပါအဝင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ
ရွိေသာအလုပ္ခ်ိန္

လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာမ်ားသည္ 
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့အတြက္  
သာဓကေကာင္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ လစာ နည္းပါးေသာ  
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အထူး အက်ိဳးရွိေစပါသည္။ 

“ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာေၾကာင့္ ဒီမွာ  “ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာေၾကာင့္ ဒီမွာ  
အလုပ္လုပ္ရတာ ပိုၿပီး အဆင္ေျပတယ္။ တကယ္လို႔ ကေလးကို   အလုပ္လုပ္ရတာ ပိုၿပီး အဆင္ေျပတယ္။ တကယ္လို႔ ကေလးကို   
ၿမိဳ႕ထဲ မွာရွိတဲ့ ကေလးထိန္းေက်ာင္းကို ပို႔ရလို႔ရွိရင္ ေတာ္ေတာ္ေလးၿမိဳ႕ထဲ မွာရွိတဲ့ ကေလးထိန္းေက်ာင္းကို ပို႔ရလို႔ရွိရင္ ေတာ္ေတာ္ေလး
ကုန္က်စရိတ္မ်ားမယ္”ကုန္က်စရိတ္မ်ားမယ္”  
- အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းတဦး 

သက္ေသျပႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား-သက္ေသျပႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား-
 ○ ေရြးခ်ယ္သင့္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္အျဖစ္ ရႈျမင္ခံရျခင္း
 ○ အခ်ိန္ပို ဆင္းႏို္င္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္ထဲတြင္ အျပည့္အဝ  
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ ရွိျခင္း

 ○ လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ ရွိေနေစျခင္းေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကေလးမ်ား
လံုၿခံဳမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း 

 ○ ဝယ္သူႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားအၾကားတြင္ ဂုဏ္သတင္း  
ႀကီးထြားလာျခင္း၊ ေစ်းကြက္ရရွိမႈ အခြင့္ အလမ္းမ်ားကိုလည္း  
ဖန္တီးေပးျခင္း

 

ဒီနယ္ေျမအတြင္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံ
 ၁၀ ၿခံကေန ၁၅ ၿခံေလာက္အထိရွိ
တယ္၊ အကုန္လံုးက အလုပ္သမား 
ရရွိဖို႔ ၿပိဳင္ဆိုင္ေနၾကရတယ္။  
ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အျခားသူေတြ
လိုပဲ အနည္းဆံုးေတာ့ တူညီတဲ့  
စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ  
ထားေပးရတယ္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အ
ရည္အေသြးရွိတဲ့ အလုပ္မ်ိဳး  
ေဖာ္ေဆာင္ေပးတာက ေရြးခ်ယ္သင့္
တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ဖို႔အတြက္  
အေရးႀကီးပါတယ္”  
 
- Colette Hugo ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ 
  ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး

“
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တိုက်ိဳဘဏ္ - Mitsubishi UFJ ကုမၸဏီ၊ ဂ်ပန္။  တိုက်ိဳဘဏ္ - Mitsubishi UFJ ကုမၸဏီ၊ ဂ်ပန္။  
-  ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား - ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း  
ဘဏ္တခု 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ တိုက်ိဳဘဏ္ - Mitsubishi UFJ ကုမၸဏီ၏  
အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္း ၃၁၈၀၀ ဦးထဲမွ ၄၉.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထား 
ေသာ ဝန္ထမ္း ၁၁၄၂၅ ဦးထဲမွ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္  
အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဝန္ထမ္းအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက ္ဝန္ထမ္းအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက ္
ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ား

 ○ ကေလး ၂ ႏွစ္ မျပည့္ခင္အထိ အလုပ္က အကာအကြယ္ေပးသည့္
တစ္ႏွစ္တိတိ လစာမဲ့ မိဘ ျဖစ္ခြင့္ (အစိုးရ ေထာက္ပံ့ေသာ လစာ၏ 
သံုးပံု ႏွစ္ပံုေပးေသာ တစ္ႏွစ္တာ ခြင့္ အျပင္) 

 ○ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္၊ မီးဖြားခြင့္ ယူထားခ်ိန္ႏွင့္ မီးဖြားၿပီး  
အလုပ္ျပန္ဝင္ခ်ိန္ အေတာအတြင္း အမ်ိဳးသမီး မ်ားအတြက္  
ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္မ်ား

 ○ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေၾကး  
စရိတ္မ်ား 

 ○ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ကေလးထိန္းမ်ား  
ရွာေဖြျခင္းအတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ

 ○ အမ်ားဆံုး ၁၀ ရက္အထိ ယူႏိုင္ေသာ ကေလး သူငယ္  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ခြင့္

 ○ ကေလး အသက္ ၉ႏွစ္ မျပည့္ခင္အထိ အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္လုပ္ခြင့္
 ○ အခ်ိန္ပိုဆင္းရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ 
 ○ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ အလုပ္ခ်ိန္ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္  
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိခင္ ျဖစ္သြားသည့္အခါ လုပ္ငန္းခြင္မွ  
ထြက္ခြာသြားၾကသည္၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာၾကာတတ္
သည္။ မီးဖြားခြင့္ မစတင္ခင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးသည္ ၎တို႔  
အလုပ္ျပန္ဝင္ရန္ အားေပးမည့္၊လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ မိခင္တေယာက္ ျဖစ္ျခင္း 
ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မႈမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ကူညီေပးမည့္ သူတို႔၏  
လိုင္းမန္ေနဂ်ာႏွင့္ ေတြ႔ၾကရသည္။ သူမ အေနျဖင့္ အလုပ္ထဲသို႔  
ျပန္မဝင္ခင္ လုပ္ငန္းခြင္ ျပန္ဝင္ရသည္မွာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈရွိရန ္
အတြက္ မိခင္ေလာင္းႏွင့္ ၎၏ ႀကီးၾကပ္သူတို႔ ေသခ်ာ ေဆြးေႏြးမႈ  
ထပ္လုပ္ရသည္။ 

““ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဒုတိယ အပိုင္း စတင္ လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဒုတိယ အပိုင္း စတင္ လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ  
အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းေတြကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္းမွာ ဘယ္လိုအမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းေတြကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္းမွာ ဘယ္လို
ပံ့ပိုးကူညီရမယ္၊ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ ျပန္ဝင္ႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လို  ပံ့ပိုးကူညီရမယ္၊ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ ျပန္ဝင္ႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လို  
ကူညီရမယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လိုင္းမန္ေနဂ်ာေတြကို သင္တန္း ကူညီရမယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လိုင္းမန္ေနဂ်ာေတြကို သင္တန္း 
ေပးျခင္းဟာ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရတဲ့ အစီအစဥ္တခု ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးျခင္းဟာ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရတဲ့ အစီအစဥ္တခု ျဖစ္ပါတယ္။ 
အခုဆိုရင္ အဲ့ဒီလို သင္တန္းမ်ိဳးေတြကို မန္ေနဂ်ာ အသစ္ေတြအတြက္အခုဆိုရင္ အဲ့ဒီလို သင္တန္းမ်ိဳးေတြကို မန္ေနဂ်ာ အသစ္ေတြအတြက္
ပဲ လုပ္ေပးဖို႔ လိုပါေတာ့တယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းခြင္  ပဲ လုပ္ေပးဖို႔ လိုပါေတာ့တယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းခြင္  
ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ စံထားရတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္”  ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ စံထားရတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္”  
- Nobue Kamba ၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ Diversity &Inclusion      
  Office”

သက္ေသျပႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား-သက္ေသျပႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား-
 ○ မိခင္ေလာင္းမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္ဆြဲေဆာင္ထိန္းထားႏိုင္မႈ  
လ်ွင္ျမန္စြာတိုးတက္လာျခင္း

 ○ ဝယ္လိုသူမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈကို တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း
 ○ ဆုတံဆိပ္မ်ား ရရွိမႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈ
 ○ ဘဏ္လုပ္ငန္း၏ က်ား/မႏွင့္ အျခား ဂ်န္ဒါမ်ား မတူကြဲျပားစြာ  
ပါဝင္မႈ နည္းဗ်ဴဟာအတြက္ အေရးပါေသာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ 

မၾကာေသးခင္က ဝန္ထမ္းသစ္  
ရွာေဖြေရး အခမ္းအနားတစ္ခုမွာ  
ဘဏ္အေၾကာင္း တင္ျပရတဲ့အခါ  
ေက်ာင္းသူေတြဆီက ေမးခြန္းေတြ 
အမ်ားႀကီး လက္ခံရရွိပါတယ္၊  
ဥပမာအေနနဲဲ႔ ‘မီးဖြားခြင့္က  
တကယ္ရတာလား’ ၿပီးေတာ့  
‘ခြင့္ယူၿပီးတဲ့အခါ ဘဏ္မွာ ျပန္လာ
လုပ္ဖို႔ တကယ္ ျဖစ္ႏိုင္သလား’၊  
ကၽြန္မအေနနဲ႔ ‘ဟုတ္ပါတယ္’ လို႔  
ေျဖႏိုင္ဖို႔က အေရးႀကီးတယ္ေလ” 
 
- D&I အဖြဲ႔၏ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔ဝင္

“
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Mindtree, အိႏၵိယ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းMindtree, အိႏၵိယ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္း
ပညာ- ႏိုင္ငံတကာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ- ႏိုင္ငံတကာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္း
ပညာ ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ပညာ ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 

Mindtree ၏ အၿမဲတမ္း ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား
က ကိုယ္စားျပဳထားသည္။ 

ဝန္ထမ္းအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက ္ဝန္ထမ္းအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက ္
ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ား

 ○ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာ
ထားရွိျခင္း 

 ○ ညဆိုင္း ဆင္းရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ျပင္ပ ကေလးသူငယ္ျပဳ
စုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာမ်ားတြင္ ေနရာ ခ်န္လွပ္ထားေပးျခင္းႏွင့္ 
အခမဲ့ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ 

 ○ လစာရ မီးဖြားခြင့္ႏွင့္ ဖခင္ျဖစ္ခြင့္
 ○ မိခင္ေလာင္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကား ဆက္သြယ္မႈ၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈ၊  
လႈံ႕ေဆာ္ႏိုင္မႈျဖစ္ေစရန္ MiLady App က စြမ္းေဆာင္ေပးပါသည္

 ○ ႏို႔ရည္တုိက္ျခင္းအတြက္ ထားေပးထားေသာ သီးသန္႔အခန္း
 ○ အိမ္မွေန၍ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ား 
 ○ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္းထဲတြင္ ကေလး ေခၚခြင့္ေပးျခင္း၊ ထိုသို႔ လုပ္ျခင္းက
မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔ကေလးကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရင္း  
အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေစသည္။ 

Mindtree ၏ Bangalore ရံုးခ်ဳပ္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 
အမ်ိဳးသား ဝန္ထမ္းမ်ား (စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား  
အပါအဝင္) သည္ ၎တို႔၏ ကေလးမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ 
Little Critters တြင္ ထားႏိုင္သည္။ ဤေနရာသည္ ကုမၸဏီ၏ ဓေလ့  
ထံုးစံႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ထားေသာ ကေလးသူငယ္ ျပဳစု  
ေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာျဖစ္ၿပီး အသက္ ၆လမွ ၈ႏွစ္အထိ ကေလးမ်ားကို 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။ ဤစင္တာသည္ မူႀကိဳအရြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္
 အခ်ိန္ျပည့္ ေန႔ပိုင္း ကေလးထိန္းေပးျခင္းႏွင့္ ထိုထက္ အသက္ႀကီးေသာ
 ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္အၿပီး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း
တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ 

“L“Little Critters သာ မရွိခဲ့ဘူးဆိုရင္ ကၽြန္မ အလုပ္ကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ittle Critters သာ မရွိခဲ့ဘူးဆိုရင္ ကၽြန္မ အလုပ္ကို စြန္႔လႊတ္လိုက္
ရမွာပဲ၊ ကၽြန္မ မိဘေတြကလည္း အလုပ္ လုပ္ၾကတယ္၊ သူတို႔ မကူရမွာပဲ၊ ကၽြန္မ မိဘေတြကလည္း အလုပ္ လုပ္ၾကတယ္၊ သူတို႔ မကူ
ညီႏိုင္ဘူး၊ ၿပီးေတာ့ အိမ္မွာ ကေလးနဲ႔ တေယာက္တည္း အတူေနေပးညီႏိုင္ဘူး၊ ၿပီးေတာ့ အိမ္မွာ ကေလးနဲ႔ တေယာက္တည္း အတူေနေပး
ဖို႔ ယံုၾကည္ ရေလာက္တဲ့ ကေလးထိန္း ရွာလို႔ မေတြ႔ဘူး”  ဖို႔ ယံုၾကည္ ရေလာက္တဲ့ ကေလးထိန္း ရွာလို႔ မေတြ႔ဘူး”  
- Mindtree ၏ ဝန္ထမ္း၊ မိခင္၊ Little Critters ကို သံုးစြဲသူ

သက္ေသျပႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား-သက္ေသျပႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား-
 ○ အျပိဳင္အဆိုင္မ်ားေသာ လုပ္သားေစ်းကြက္ထဲတြင္ ဆုရရွိေသာ  
လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ျခင္း

 ○ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသစ္စက္စက္မိခင္မ်ားနွင့္ မိဘျဖစ္သူ ဝန္ထမ္း
မ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္ေသခ်ာ ထိန္းထားႏိုင္ျခင္း

 ○ Mindtree ၏ မတူကြဲျပားမႈ ႏွင့္ အားလံုးပါဝင္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအ
တြက္ အဓိက အေျခခံ အုတ္ျမစ္ တည္ေဆာက္နိုင္ျခင္း

““ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ က်ား၊ မ မတူကြဲျပားမႈကို အားေပးဖို႔ ဆႏၵရွိရင္ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ က်ား၊ မ မတူကြဲျပားမႈကို အားေပးဖို႔ ဆႏၵရွိရင္
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို ပံ့ပိုး ေပး ရပါမယ္။  ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို ပံ့ပိုး ေပး ရပါမယ္။  
အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ အလုပ္နဲ႔ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ အလုပ္နဲ႔ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ
ထဲက တစ္ခုကို မျဖစ္မေန ေရြးခ်ယ္ရရင္ သူတို႔ရဲ႕ ကေလးေတြကိုပဲ  ထဲက တစ္ခုကို မျဖစ္မေန ေရြးခ်ယ္ရရင္ သူတို႔ရဲ႕ ကေလးေတြကိုပဲ  
ေရြးခ်ယ္ၾကလိမ့္မယ္”  ေရြးခ်ယ္ၾကလိမ့္မယ္”  
- Jagannathan Chakravarthi၊ ဘ႑ာေရး အရာရွိခ်ဳပ္
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အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း  အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း  
- ထိပ္တန္း ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ကိတ္ႏွင့္ အျခား မုန္႔ဖုတ္ပစၥည္းမ်ား  
ျဖန္႔ခ်ီသူ

 
Sao Paulo ၏ အၿမဲတမ္း လုပ္သားအင္အား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို  
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ကိုယ္စားျပဳၿပီး ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္  
၃ႏွစ္ေအာက္ ငယ္ေသာ ကေလးမ်ားရွိသည္။ 

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင္ ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင္ ့
ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ား

 ○ အနီးအနားရွိ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာတြင္  
ေနရာမ်ား ခ်န္လွပ္ေပးထားျခင္း

 ○ ေစ်းႏႈန္းသက္သက္သာသာျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈရရွိ္ေ၁တ ျပည္တြင္း  
ပုဂၢလိက ကေလးသူငယ္ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရး  
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေပးထားၿပီး လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း

 ○ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိခင္မ်ား၊ ကေလးမ်ားအတြက္  
လစဥ္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးျခင္း 

 ○ မိဘေလာင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသည့္  
အစီအစဥ္

 ○ ကေလး၏ ပထမဆံုး ေက်ာင္းတက္ရက္တြင္ လက္ေဆာင္ျခင္း  
ေပးပို႔ျခင္း

 ○ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ၂၄နာရီ သူနာျပဳ/ဆရာဝန္ ထားရွိေပးျခင္း 

နာမက်န္းျဖစ္ေနေသာ ကေလးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းႏွင့္  
ပတ္သက္၍ Bauducco က ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားကို  
လိုက္နာမႈရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးကို ျပဳစုေစာင္ ့
ေရွာက္ရန္အတြက္ လစာရ ဖ်ားနာခြင့္ ယူႏိုင္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ဆရာဝန္ထံမွ ေဆးစာ လိုပါသည္။ ကေလး သူငယ္ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရး
စင္တာ၌္ ရွိေနခ်ိန္တြင္ ဖ်ားနာသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္  
ကေလး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စင္တာမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ႏႈတ္ျဖင့္  
အတည္ျပဳခ်က္သာ လိုအပ္သည္။ 

““တကယ္လို႔ ကေလး နာမက်န္းျဖစ္တဲ့အခါ ကေလး ျပဳစုေစာင္ ့တကယ္လို႔ ကေလး နာမက်န္းျဖစ္တဲ့အခါ ကေလး ျပဳစုေစာင္ ့
ေရွာက္ေရး စင္တာက အေမကို အသိေပးဖို႔ ဖုန္း ေခၚပါလိမ့္မယ္၊  ေရွာက္ေရး စင္တာက အေမကို အသိေပးဖို႔ ဖုန္း ေခၚပါလိမ့္မယ္၊  
ၿပီးတဲ့ေနာက္ အေမအေနနဲ႔ ကေလးကို သြားႀကိဳဖို႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အေမအေနနဲ႔ ကေလးကို သြားႀကိဳဖို႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ ္
သြားႏိုင္ပါတယ္၊ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ကေလး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး  သြားႏိုင္ပါတယ္၊ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ကေလး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး  
စင္တာကို ယံုပါတယ္၊ ကေလး တကယ္ ေနမေကာင္းျဖစ္မွပဲ သူတို႔  စင္တာကို ယံုပါတယ္၊ ကေလး တကယ္ ေနမေကာင္းျဖစ္မွပဲ သူတို႔  
ဖုန္းဆက္ပါတယ္”  ဖုန္းဆက္ပါတယ္”  
- အမ်ိဳးသမီး လက္ေထာက္ စက္ရံု မန္ေနဂ်ာ 

သက္ေသျပႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား-သက္ေသျပႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား-
 ○ လုပ္ငန္း၏ ဂုဏ္သတင္းကို တိုးတက္ေစသည္
 ○ ပ်က္ကြက္မႈ ေလ်ာ့က်ျခင္း၊ ပိုမို အာရံုစူးစိုက္ႏိုင္မႈ၊ စိတ္ထည့္  
ႏွစ္ျမႇဳပ္ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ စိတ္အား ထက္သန္မႈ တိုးတက္လာျခင္း
မွတဆင့္ အလုပ္တြင္ အျပည့္အဝလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈကို တိုးျမႇင့္ေပး
သည္။ 

“က“ကေလးေတြကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာမွာ ထားထားတဲ့ အမ်ိဳးေလးေတြကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာမွာ ထားထားတဲ့ အမ်ိဳး
သမီးေတြဟာ မၾကာခဏ အလုပ္ပ်က္ကြက္တာမ်ိဳး မျဖစ္ေတာ့ဘူး။  သမီးေတြဟာ မၾကာခဏ အလုပ္ပ်က္ကြက္တာမ်ိဳး မျဖစ္ေတာ့ဘူး။  
ၿပီးေတာ့ အမွားေတြ အမ်ားႀကီးလည္း မလုပ္မိေတာ့ဘူး”  ၿပီးေတာ့ အမွားေတြ အမ်ားႀကီးလည္း မလုပ္မိေတာ့ဘူး”  
- အမ်ိဳးသား စက္ရံု လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ 



19ျမန္မာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳနုိင္ေသာလမ္းညႊန္္

MAS Kreeda Al Safi- Madaba MAS Kreeda Al Safi- Madaba 
- ေဂ်ာ္ဒန္။ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္း 

MAS Kreeda Al Safi- Madaba ၏ လုပ္သားအင္အား ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ကို္ယ္စားျပဳသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီး ၁၉ ရာခိုင ္
ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တို႔တြင္ အသက္ ၆ႏွစ္ေအာက္ ကေလး
မ်ား ရွိၾကသည္။ 

ဝန္ထမ္းအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက ္ဝန္ထမ္းအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက ္
ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ား

 ○ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာထား
ရွိျခင္း

 ○ အေမႏွင့္ ကေလးမ်ား စက္ရံုသို႔ အသြားအျပန္ အတြက္ အခမဲ့  
သ္အၾကိဳအပို႕ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

 ○ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ ဆရာဝန္
မ်ားႏွင့္ သူနာျပဳမ်ားရွိျခင္း 

 ○ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးရန္ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားထားရွိျခင္း
 ○ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မန္ေနဂ်ာမ်ား/အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ားအျဖစ္လုပ္
ကိုင္နိုင္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီရန္ “အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အဆံုးမဲ့  
လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္းရွိသည္” ဆိုသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုလံုး၏  
ပဏာမေျခလွမ္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အစပိုင္းတြင္ မိခင္မ်ားက ကေလးမ်ားကို သူတို႔ သိၿပီး ယံုၾကည္ရေသာ
မိသားစုဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအားေစာင့္ေရွာက္ေစျခင္းထက္
သူစိမ္းမ်ားအ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေစျခင္းမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး လံုၿခံဳမႈရွ ိ
သည္ဆိုသည္ကို မယံုၾကည္ၾကပါ။ သို႔ေသာ္ မိခင္မ်ားအေနျဖင့္ စင္တာ
အား အသံုးျပဳၿပီးခ်ိန္မွစၿပီး ထိုအျမင္ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ တဆင့္  
စကားျဖင့္ စင္တာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိခင္မ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈသည္ 
ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး ကေလးသူငယ္ ျပဳစု ေစာင့္ ေရွာက္ေရး ေနရာမ်ား  
ေတာင္းဆိုမႈ ျမန္ျမန္ တိုးတက္လာသည္။ 

““ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာ မစခင္တုန္းက  ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာ မစခင္တုန္းက  
ေဆာင္းရာသီႀကီးမွာေတာင္ အမ်ိဳးအိမ္ကို လမ္းေလွ်ာက္သြားၿပီး  ေဆာင္းရာသီႀကီးမွာေတာင္ အမ်ိဳးအိမ္ကို လမ္းေလွ်ာက္သြားၿပီး  
ကေလးကို သြားပို႔ခဲ့ရတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေဆာင္းရာသီမွာ ကေလးကေလးကို သြားပို႔ခဲ့ရတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေဆာင္းရာသီမွာ ကေလး
ဖ်ားနာတဲ့အခါ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေဆြမ်ိဳးေတြက ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔ ဖ်ားနာတဲ့အခါ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေဆြမ်ိဳးေတြက ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔ 
မအားလပ္တဲ့အခါ ကၽြန္မ အိမ္မွာပဲ ေနရတယ္၊ အခု ကေလးသူငယ္  မအားလပ္တဲ့အခါ ကၽြန္မ အိမ္မွာပဲ ေနရတယ္၊ အခု ကေလးသူငယ္  
ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ အၾကိဳအပို႕လုပ္ေပးတဲ့အတြက ္ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ အၾကိဳအပို႕လုပ္ေပးတဲ့အတြက ္
ေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္ေလး အဆင္ေျပလာၿပီ၊ ကၽြန္မ တို႔ ခြင့္ယူ ့ခဲလာၿပီ”ေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္ေလး အဆင္ေျပလာၿပီ၊ ကၽြန္မ တို႔ ခြင့္ယူ ့ခဲလာၿပီ”  
- ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာ အသံုးျပဳသူ တဦး  

သက္ေသျပႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား-သက္ေသျပႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား-
 ○ မိခင္မ်ား လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္မႈ နည္းပါးၿပီး မိခင္မ်ားအား  
အိမ္ျပင္ထြက္ အလုပ္ မလုပ္ေစသည့္ ဓေလ့ထံုးစံရွိေသာေဒသတြင္
အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းမ်ား စုေဆာင္းႏိုင္ျခင္းႏွင့္ လက္ရွိ လုပ္ေနေသာ 
အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းအား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စြဲေဆာင္ထိန္းထားႏိုင ္
ျခင္း 

 ○ ဝယ္လိုသူမ်ား ပိုမို ရရွိလာျခင္း - ထိုသူမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဆိုခင ္
ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အလုပ္သမား ဥပေဒမ်ားကို လိုက္
နာေၾကာင္း အေထာက္အထား ျမင္ေတြ႕လိုၾကသည္။

 ○ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာ ဖြင့္လွစ္သည့္ ပထမ 
လပိုင္း အနည္းငယ္အတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ား ပ်က္ ကြက္မႈ ၉% ထိ  
ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။ 

ကေလး သူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး
စင္တာ ဖြင့္လုိက္ျခင္းက ေရွ႕ေဆာင္
လမ္းျပအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စီးပြား  
ေရးလုပ္ငန္းရဲ႕ ဂုဏ္သတင္းကုိ  
ျမင့္တင္ေပးၿပီး ေက်းလက္ေဒသမွာ 
ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေရြး
ခ်ယ္သင့္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္လာခဲ့ပါ
တယ္။ ဘာလုိ႔ဆို ကေလးသူငယ္ျပဳ
စုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈဟာ 
အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့ အမ်ိဳးသမီး 
ေတြ လုပ္ငန္းခြင္ျပန္ဝင္ႏိုင္ဖို႔ ကူည ီ
ေပးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕  
အားထုတ္မႈေတြကုိ ေဂ်ာ္ဒန္အစိုးရ  
ကလည္း အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ 
ၿပီးေတာ့ ILO/IFC ရဲ႕ ပိုမိုေကာင္းမြန္
တဲ့ လုပ္ငန္းခြန္ အစီအစဥ္ အျဖစ ္
လည္း အသိမွတ္ျပဳခံရပါတယ္”  
 
- Farhan Ifram, CEO, MAS Kreeda Al Safi

“
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Safaricom, ကင္ညာႏိုင္င ံSafaricom, ကင္ညာႏိုင္င ံ
- နည္းပညာျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း- အသံ၊ အခ်က္အလက္ႏွင့္  
မိုဘိုင္းဖုန္းမွ တဆင့္ ေငြေၾကး လႊဲေျပာင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို  
ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း

Safaricom ၏ ဝန္ထမ္း ၅၀၈၅ ဦး၏ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
 ျဖစ္သည္။ 

ဝန္ထမ္းအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက ္ဝန္ထမ္းအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက ္
ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ား

 ○ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး  
စင္တာထားရွိျခင္း

 ○ “အလုပ္သို႔ ကေလးေခၚလာပါ” ဟူေသာ မူဝါဒ
 ○ လစာရ အပိုေဆာင္း မီးဖြားခြင့္ (သတ္မွတ္ထားေသာ  
ခံစားခြင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး) 

 ○ “အေမမ်ား၏ အလွည့္က် အလုပ္ခ်ိန္(အဆိုင္း)” -  
လုပ္ခလစာအျပည့္ေပးၿပီး အလုပ္လုပ္ရေသာ ရက္သတၱပတ္  
ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း

 ○ မိခင္အေနျဖင့္ ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးနိုင္ေသာ အခန္းမ်ား
 ○ အလွည့္က် အလုပ္ခ်ိန္ (အဆိုင္း)မ်ားကို အားေပးေသာ  
စနစ္/အလွည့္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈကို အားေပးေသာ စနစ္  
(Call စင္တာ တြင္)

 ○ လုပ္ငန္းခြင္းအတြင္း ဆရာဝန္ ထားရွိေပးျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္
ရာ အာမခံ ထားရွိျခင္း

““အာရံုစူးစိုက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကေလးသူငယ္  အာရံုစူးစိုက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကေလးသူငယ္  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာေတြ ရွိတာက သင့္ ကို ပိုၿပီး  ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာေတြ ရွိတာက သင့္ ကို ပိုၿပီး  
သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစပါတယ္။ အိမ္အကူကို စစ္ေဆးဖို႔ အိမ္ကိုသက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစပါတယ္။ အိမ္အကူကို စစ္ေဆးဖို႔ အိမ္ကို
ဖုန္းေခၚဖို႔ မလိုေတာ့ဘူး။ ကေလးဖ်ားလုိ႔ ေဆးကို ေသခ်ာၾကပ္မတ္ဖို႔ ဖုန္းေခၚဖို႔ မလိုေတာ့ဘူး။ ကေလးဖ်ားလုိ႔ ေဆးကို ေသခ်ာၾကပ္မတ္ဖို႔ 
လိုတယ္ဆိုရင္လည္း ပိုအဆင္ေျပပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဒီမွာရွိေနေတာ့လိုတယ္ဆိုရင္လည္း ပိုအဆင္ေျပပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဒီမွာရွိေနေတာ့
ကေလးနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ဆက္ႏြယ္မႈလည္း ပိုၿပီး ဖန္တီးလို႔ရပါကေလးနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ဆက္ႏြယ္မႈလည္း ပိုၿပီး ဖန္တီးလို႔ရပါ
တယ္”  တယ္”  
- Call စင္တာ ဝန္ထမ္းႏွင့္ ကေလး သူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ  
  စင္တာ အသံုးျပဳသူ၊ အမ်ိဳးသား 

သက္ေသျပႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား-သက္ေသျပႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား-
 ○ အခ်ိန္တိက်မႈ တိုးတက္လာသည္၊ ပ်က္ကြက္မႈ ႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား  
ေလ်ာ့က်လာသည္။

 ○ အလုပ္တြင္ အျပည့္အဝ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္မႈ
ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ေတြ႔လာရသည္။

 ○ ဝန္ထမ္းစုေဆာင္ေရး လြယ္ကူမႈႏွင့္ ရွိၿပီးသား ဝန္ထမ္းမ်ားကို  
စြဲေဆာင္ ထိန္းထားနိုင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိျခင္း။ 

 ○ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ နည္းပညာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး  
ဦးေရ မ်ားျပားလာျခင္း။း

 ○ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးအတြက္  
အေကာင္းဆံုး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ျပသလာႏိုင္သည္။

 ○ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကို ပံ့ပိုး ကူညီ ေပးသည္။

“အေၾကာင္းမၾကားပဲ ပ်က္ကြက္ျခင္းကုိ ကုိင္
တြယ္ဖို႔အတြက္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ 
ေရွာက္ေရးစင္တာေတြကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္
ခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒါဟာ  
မိခင္ေလာင္းေတြမွာ ႀကံဳရတဲ့ ျပႆနာျဖစ္ပါ
တယ္။ ဒါဟာ ပ်က္ကြက္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔  
ေတာ္ေတာ္ေလး အကူအညီျဖစ္ပါတယ္၊  
ဒီဟာေၾကာင့္ အလုပ္ခြင္ထဲမွာ ပိုၿပီး  
တည္ၿငိမ္မႈ ရွိလာပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
က အပို ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ အခမဲ့ ေထာက္
ပံ့ေပးတယ္ဆုိတာေၾကာင့္ သင့္ ရဲ႕ လုပ္ငန္း 
ခြင္ထဲမွာ စိတ္အားထက္သန္မႈကုိ အကူညီ 
ျဖစ္ေစပါတယ္၊ ရိုးရိုးသားသားေျပာရရင္ ဒီမွာ
ရွိတဲ့ အေမ ေတြက အခြင့္ထူးခံေတြလုိ႔ ခံစား
မိတယ္၊ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ ေစ်းကြက္ကုိ  
ဦးေဆာင္သူေတြျဖစ္ၿပီး အျခားသူေတြ 
ကအမီလုိက္ေနၾကရတယ္”  
 
- Call စင္တာ ဝန္ထမ္း၊ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေ                             
  ရွာက္ေရးစင္တာ အသုံးျပဳသူ၊ အမ်ိဳးသမီး 
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“ေဆးရံု နယ္ပယ္မွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြ  
အမ်ားႀကီးရွိတယ္၊ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုက
သူတို႔ ဆႏၵရွိရင္ မနက္ျဖန္ အလုပ္  
အသစ္ကို ေျပာင္းသြားလိုက္လို႔ရတယ ္
တကယ္ ေကာင္းတဲ့ လုပ္သားအင္
အားကို ထိန္းထားဖို႔ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ 
တို႔ လုပ္ငန္းရွင္ေကာင္းအျဖစ္  
ကြဲထြက္ေနေအာင္  
လုပ္ထားဖို႔လိုတယ္”  
 
- Michaela Preis၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ဆိုင္ရာ  
  ကၽြမ္းက်င္သူ၊ Schön Klinik Group

Schön Klinik, Germany။  Schön Klinik, Germany။  
- က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ - မ်က္စိ၊ အာရံုေၾကာ၊ ခြဲစိတ္မႈႏွင့္ 
ကိုယ္တြင္းေဆးပညာ တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အာရံုစိုက္  
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ပုဂၢလိက ေဆးရံု 

 
တစ္နိုင္ငံလံုးရွိ ဝန္ထမ္း ၉၅၀၀ ထဲတြင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား
က ကိုယ္စားျပဳသည္။ သူနာျပဳ ဝန္ထမ္း မ်ား၏ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ  
အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဆရာဝန္မ်ားထဲတြင္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဌာန အႀကီး
အကဲမ်ားႏွင့္ အႀကီးတန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ၁၃% မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾက
သည္။ 

ဝန္ထမ္းအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက ္ဝန္ထမ္းအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက ္
ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ား

 ○ ေစာၿပီး အလုပ္တက္ရျခင္းႏွင့္ ေနာက္က်ၿပီး အလုပ္ဆင္းရျခင္း
တို႔အတြက္ အခမဲ့ ကေလးသူငယ္ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာ
မ်ား ထားရွိျခင္း

 ○ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ကေလးသူငယ္ျပဳစ ု
ေစာင့္ေရွာက္မႈစင္တာမ်ား ထားေပးျခင္း

 ○ ေႏြရာသီ စခန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးျခင္း
 ○ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေရးေပၚ/အစားထုိး ကေလးသူငယ္  
ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ထားေပးေသာ ရက္ေပါင္း ၂၀  
(ေနရာ ေဒသ အခ်ိဳ႕တြင္)

 ○ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကေလး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ
ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအေပၚ အႀကံ ဥာဏ္ေပးရန္ႏွင့္  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား ကူညီအေျဖရွာေပးရန္  
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အေရးေပၚ ေခၚဆိုရန္ ဖုန္းနံပါတ္

 ○ ကေလးထိန္းမ်ား ရွာေဖြရန္အတြက္ အႀကံေပး ဝန္ေဆာင္မႈ
 ○ ရာထူးတာဝန္မ်ားအားလံုးအတြက္ အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္လုပ္ခြင့္ႏွင့္  
မတူညီေသာ အလုပ္ခ်ိန္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ Schön Klinik Neustadt သည္ အသက္ ၂ လမွ သံုးႏွစ္
အထိ ကေလးမ်ားအတြက္ ေနရာ ၂၀ စာ ဆန္႔ေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစ ု
ေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာ အသစ္ကို စတင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္။  
ဤစင္တာသည္ ေဆးရံုဝန္းအတြင္းတြင္သာရွိၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရႏွင့္  
တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ေသာ အစိုးရ- ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ 
 ရလဒ္ပင္ျဖစ္သစ္ည္။ 

““အစိုးရ- ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေနနဲ႔ ကေလးသူငယ္ျပဳစ ုအစိုးရ- ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေနနဲ႔ ကေလးသူငယ္ျပဳစ ု
ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာေတြ ဖြင့္ရတာ ပိုၿပီး လြယ္ကူပါတယ္။  ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာေတြ ဖြင့္ရတာ ပိုၿပီး လြယ္ကူပါတယ္။  
တကယ္လို႔ Schön Klinik အေနနဲ႔ ကိုယ့္ပါသာကိုယ္ စင္တာ  တကယ္လို႔ Schön Klinik အေနနဲ႔ ကိုယ့္ပါသာကိုယ္ စင္တာ  
ေဆာက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေဆာက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး
စင္တာေတြအတြက္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအရ အရစင္တာေတြအတြက္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအရ အရ
မ္းကို ရႈပ္ေထြးသြားႏိုင္တယ္”  မ္းကို ရႈပ္ေထြးသြားႏိုင္တယ္”  
- Barbara Hamann, Schön Klinik Neustadt ရွိ ကေလး ျပဳစုေစာင့္ 
ေရွာက္ေရးဌာန၏ ဒါရိုက္တာ

သက္ေသျပႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား-သက္ေသျပႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား-
 ○ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္ေသာ လုပ္သားေစ်းကြက္ထဲတြင္  
ေရြးခ်ယ္သင့္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္အျဖစ္ ရွိေနျခင္း

 ○ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္ တပတ္လံုးအတြက္ ဝန္ထမ္းထားေပးႏိုင္ျခင္း
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သာဓကမ်ားျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သာဓကမ်ား

  
ေရႊေတာင္ လုပ္ငန္းစု၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။  ေရႊေတာင္ လုပ္ငန္းစု၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။  
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း အစုစု - ေဆာက္လုပ္ေရး  
ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ခ်ီျခင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
အေျခခံ အေဆာက္အဦးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ဘဝ ေနထိုင္မႈ 
ပံုစံႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ 

ေရႊေတာင္ လုပ္သားအင္အား၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား
က ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ ကုမၸဏီရွိ အမ်ိဳးသမီး ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္  
အမ်ိဳးသား ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို အသက္ ၅ ႏွစ္ ႏွင့္ ၅  
ႏွစ္ေအာက္ငယ္ေသာ ကေလးမ်ားက မွီခို္ေနၾကသည္။ 

ဝန္ထမ္းအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက ္ဝန္ထမ္းအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက ္
ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ား

 ○ ေရႊေတာင္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ပညာေရးဌာနက ႀကီးၾကပ္ေသာေနရာ  
၅ ေနရာတြင္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက ္
ေရးစင္တာမ်ားထားရွိျခင္း

 ○ အခ်ိဳ႕ေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာမ်ားသို႔ 
အခမဲ့ အၾကိဳ အပို႕ ၀န္ေဆာင္မႈ

 ○ အစိုးရ၏ ဥပေဒေရးရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း မီးဖြားခြင့္ႏွင့္  
ဖခင္ျဖစ္ခြင့္ ခံစားခြင့္မ်ားေပးျခင္း

 ○ မိခင္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ အပိုေဆာင္း ခြင့္ ယူခြင့္ရွိသည္ -  
လစာ ၅၀ ရာႏႈန္းေပးထားေသာ ခြင့္ အပို ၆ ပတ္ႏွင့္ လစာမဲ့  
ခြင့္ အပို ၁၀ ပတ္

မိဘျဖစ္ခြင့္ ယူထားေသာ ဝန္ထမ္း ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းလံုးကို  
ထိန္းထားႏိုင္ရန္ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီတြင္ တိက်ေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ  
ရည္မွန္းခ်က္ ရွိသည္။ ထိုရည္မွန္းခ်က္ကို ပံ့ပိုးရန္အတြက္  
ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာ ၅ခုကို
 စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာမ်ား
သည္ ပံုမွန္ ရံုးခ်ိန္ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ ဖြင့္ပါသည္။ 
ဤဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကး ကုန္က်ရန္  
မလုိပါ။ ေရႊေတာင္အေနျဖင့္ မိမိ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္  
ကေလးသူငယ္ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ မႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့  
ရရွိခံစားေစျခင္းသည္ ဝန္ထမ္း၏ စိတ္ေက်နပ္မႈႏွင့္ အားထည့္  
ႏွစ္ျမႇဳပ္လုပ္ေဆာင္မႈတို႔ကို တိုးျမွင့္ေပးၿပီး ၀န္ထမ္းအေျပာင္းအေရြ႕ႏႈန္းကို  

ေလ်ွာ့ခ်ေပးပါသည္။ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာမ်ား
သည္ မိမိ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြင္း က်ားမ တန္းတူညီမွ်ေရးကို  
ျမႇင့့္္တင္ေပးရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္း၏ ဂုဏ္သတင္းကို တိုးျမႇင့္ေပးရန္  
အားစိုက္လုပ္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ရႈျမင္ပါသည္။ 

သက္ေသျပႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား-သက္ေသျပႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား-
 ○ လုပ္ႏိုင္စြမ္းတိုးျမႇင့္ၿပီး မိဘမ်ားအေနျဖင့္ စင္တာမ်ားအေပၚ ပိုၿပီး  
ယံုၾကည္မႈရွိလာေသာေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး
စင္တာတြင္ စာရင္းေပးသူမ်ား အခ်ိန္နဲ႔အမွ် တျဖည္းျဖည္း  
တိုးတက္လာသည္။ 

 ○ ကေလးမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစ ု
ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ေယဘုယ် အရည္အေသြးႏွင္ ့
ပတ္သက္ၿပီး အလြန္တရာ ေက်နပ္မႈရွိေၾကာင္း မိဘမ်ားက  
ေျပာဆို သည္။

““စင္တာအေပၚ အားကိုးအားထားျပဳလို႔ရတယ္၊ သူတို႔ေတြအေနနဲ  စင္တာအေပၚ အားကိုးအားထားျပဳလို႔ရတယ္၊ သူတို႔ေတြအေနနဲ  
ထမင္းစားခ်ိန္ ပံုမွန္ထားၿပီး ကေလးကို ေသခ်ာဂရုစိုက္ၿပီး ေကၽြး ေမြးထမင္းစားခ်ိန္ ပံုမွန္ထားၿပီး ကေလးကို ေသခ်ာဂရုစိုက္ၿပီး ေကၽြး ေမြး
တယ္။ ကေလးက ဝေတာင္ ဝလာတယ္၊ အသက္ ၃ႏွစ္ ျပည့္ၿပီး တယ္။ ကေလးက ဝေတာင္ ဝလာတယ္၊ အသက္ ၃ႏွစ္ ျပည့္ၿပီး 
ေနာက္မွာလည္း သူတို႔ကို ဆက္ ေနေစခ်င္တယ္”  ေနာက္မွာလည္း သူတို႔ကို ဆက္ ေနေစခ်င္တယ္”  
- မိခင္၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္

““ကေလး သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာမွာ ထားထားတဲ့  ကေလး သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာမွာ ထားထားတဲ့  
ကေလးက အျခား အိမ္မွာ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ခံရတဲ့ ကေလးေတြနဲ႔  ကေလးက အျခား အိမ္မွာ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ခံရတဲ့ ကေလးေတြနဲ႔  
ယွဥ္ရင္ စကားေစာေစာေျပာတတ္ၿပီး လမ္းလည္း ေစာေစာ  ယွဥ္ရင္ စကားေစာေစာေျပာတတ္ၿပီး လမ္းလည္း ေစာေစာ  
ေလွ်ာက္တတ္ၾကတယ္၊ အျခားကေလးေတြနဲ႔ မိတ္ေဆြဖြဲ႔တာ၊  ေလွ်ာက္တတ္ၾကတယ္၊ အျခားကေလးေတြနဲ႔ မိတ္ေဆြဖြဲ႔တာ၊  
ဆက္ဆံတာေတြမွာလည္း တိုးတက္ လာတယ္”  ဆက္ဆံတာေတြမွာလည္း တိုးတက္ လာတယ္”  
- မိခင္၊ ဘီလူးေခ်ာင္း

 ○ အလားအလာရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား အထူးသျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ 
ကေလးယူရန္ အစီအစဥ္ ရွိသူမ်ား အတြက္  
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္က  
ထိုအလားအလာရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား ဘယ္မွာ အလုပ္ေလွ်ာက္မလဲ
ဘယ္ေနရာမွာ ေရရွည္ လုပ္ငန္းခြင္ ဘဝ တည္ေဆာက္မလဲ  
ဆိုသည္ ကို စဥ္းစား သည့္အခါ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ေသာ  
အခ်က္အလက္ျဖစ္ေစရန္ ကုမၸဏီဘက္က ေမွ်ာ္ လင့္သည္။ 
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23ျမန္မာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳနုိင္ေသာလမ္းညႊန္္

ACLEDA ျမန္မာႏိုင္ငံ။  ACLEDA ျမန္မာႏိုင္ငံ။  
အေသးစား ေခ်းေငြလုပ္ငန္း 

ACLEDA သည္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၊ လာအိုႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားတို႔တြင္ စိုက္ပ်ိဳး 
ေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး က႑မ်ားအတြက္ စုေငြႏွင့္ ေခ်းေငြ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  
ေပးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ လုပ္ငန္းမ်ား (ရန္ကုန္ရွိ ရံုး ၅ရံုးႏွင့္  
ပဲခူးရွိ ရံုး ၇ရံုး) တို႔တြင္ ဝန္ထမ္း ၄၀၀ ရွိၿပီး ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ  
အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

ဝန္ထမ္းအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက ္ဝန္ထမ္းအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက ္
ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ား

 ○ ကေလးအတြက္ ခံစားခြင့္
 ○ ကေလးေမြးဖြားမႈ စရိတ္
 ○ မီးဖြားမႈအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီvမွ စတင္ၿပီး ACLEDA က ၎၏ အမ်ိဳးသားႏွင့္
အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အမ်ားဆံုး ကေလး ၄ ေယာက္ စာအထိ
ကေလး တစ္ေယာက္လွ်င္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ၁၃၀၀၀က်ပ္ လစဥ္ေထာက္
ပံ့ေပးပါသည္။ လစဥ္ ခံစားခြင့္ကို ကေလးအသက္ ၁၈ႏွစ္ ျပည့္သည္အထ ိ
ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤခံစားခြင့္ကို သူတို႔၏ အလုပ္ ေၾကာ္ျငာစာမ်ား
တြင္ ထည့္ေၾကညာၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ သင္တန္းတြင္လည္း ေၾကညာပါ
သည္။ 

ဝန္ထမ္း၏ ကေလး ေမြးဖြားျခင္းစရိတ္ကို ကာမိရန္အတြက္ အမ်ားဆံုး 
၄၃၀၀၀၀ က်ပ္ အထိ ေငြသား ျပန္လည္ ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပး
သည္။ အမွန္တကယ္ ကုန္က်သည့္ စရိတ္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္  
ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ပံုမွန္ သဘာဝအတိုင္း ေမြးဖြားျခင္းအတြက္  
ဤေထာက္ပံ့မႈက ကာမိၿပီး ဗိုက္ခြဲေမြးျခင္း ကုန္က်စရိတ္  
အမ်ားစုအတြက္လည္းကာမိပါသည္။ 

သံုးခုေျမာက္ ခံစားခြင့္မွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း အမ်ိဳးသမီး  
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ မည့္သည့္ က်န္းမာေရး ကုန္က်စရိတ္ကို မဆို  
ေငြျပန္ထုတ္ေပး ျခင္းျဖစ္သည္။ ခံစားခြင့္အတြက္ ေငြေၾကးပမာဏ  
မသတ္မွတ္ထားပါ။ ဝန္ထမ္း အေနျဖင့္ အခေၾကးေငြေပးစရာမလိုဘဲ  
ကုမၸဏီက သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးရံုကို သြားႏိုင္သကဲ့သို႔ ၎တို႔  
သြားလိုေသာ ေဆးရံုဝန္ေဆာင္မႈမွ ေငြလက္ခံ ျပန္တင္ျပလွ်င္လည္း  
ရပါသည္။ 

သက္ေသျပႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား-သက္ေသျပႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား-
 ○ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္အားထက္သန္မႈကို  
တိုးျမွင့္ေပးျခင္း 

 ○ ကေလးရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းမ်ား
၏ အလုပ္ အေျပာင္းအေရႊြ႕ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း

 ○ ကေလးယူၿပီးေနာက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္သို႔  
ျပန္ဝင္မႈ အေရအတြက္ တိုးတက္ လာျခင္း

 ○ ဝန္ထမ္းသစ္ စုေဆာင္ေရးႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္းဆိုင္ရာ  
ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလ်ာ့က်သြားျခင္း

““ဝန္ထမ္းအသစ္ ငွားရမ္းဖို႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္က မ်ားပါတယ္၊  ဝန္ထမ္းအသစ္ ငွားရမ္းဖို႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္က မ်ားပါတယ္၊  
အထူးသျဖင့္ သင္တန္းေပးၿပီး သူတို႔ကို ပံ့ပိုးေပးရတာ  အထူးသျဖင့္ သင္တန္းေပးၿပီး သူတို႔ကို ပံ့ပိုးေပးရတာ  
အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီက မိခင္ေတြအတြက္က ျပန္ၿပီး  အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီက မိခင္ေတြအတြက္က ျပန္ၿပီး  
သင္တန္းေပးဖို႔ မလိုဘူးေလ၊ သူတို႔မွာ အေတြ႔အႀကံဳေတြ  သင္တန္းေပးဖို႔ မလိုဘူးေလ၊ သူတို႔မွာ အေတြ႔အႀကံဳေတြ  
အမ်ားႀကီးရွိတာမို႔ အလုပ္ထဲမွာ အမွားနည္းၾကတယ္” အမ်ားႀကီးရွိတာမို႔ အလုပ္ထဲမွာ အမွားနည္းၾကတယ္” 
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ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ေဝါဟာရမ်ား၏  ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ေဝါဟာရမ်ား၏  
အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈ အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈ 
  

အၿမဲတမ္းမဟုတ္ေသာ  
ရံဖန္ရံခါ ေစာင့္ေရွာက္မႈ

လိုင္စင္ရွိေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ ေရးစင္တာမွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ရံဖန္ရံခါ ေစာင့္ေရွာက္မႈ

ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင္ ့
ေရွာက္ေရးစင္တာ

မူႀကိဳအရြယ္ ကေလးမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာ ကေလး သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  
အနိမ့္ဆံုး အသက္ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ၆ လျဖစ္သည္။

ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳး 
ေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး (ECCD)

ေမြးစမွ အသက္ ၅နွစ္အထိ ကေလး၏ ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ၊ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ၊ ဘာသာစကား၊ လူမႈေရးႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ  
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအပါအဝင္ ကေလး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အလံုးစံု ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ နည္းစနစ္

ေဂဟာ မွတ္ပံုတင္
ဤမွတ္ပံုတင္သည္ စင္တာ သို႔မဟုတ္ ေဂဟာ အေနျဖင့္ အစိုးရ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္  
ေဖာ္ျပထားေသာ လိုအပ္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီမႈ ရွိ၊ မရွိ ရည္ညႊန္းသည္။ ဤ မွတ္ပံုတင္သည္ တခ်ိန္တည္းတြင္ျပဳစ ု
ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏိုင္ေသာ၊ အမ်ားဆံုး လက္ ခံႏိုင္ေသာ ကေလး ဦးေရႏွင့္ ကေလး အသက္အရြယ္ကို သတ္မွတ္ေပးသည္။

အခ်ိန္ပို ကေလးသူငယ္ျပဳစ ု
ေစာင့္ေရွာက္မႈ

ရံုးပိတ္ရက္ သို႔မဟုတ္ တနလၤာမွ ေသာၾကာထိ မနက္ ၆နာရီ မတိုင္ခင္ သို႔မဟုတ္ ည ၇နာရီ ေနာက္ပိုင္း စသည့္ သမရိုးက်  
မဟုတ္ေသာ အလုပ္အခ်ိန္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ

မိသားစု၊ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ 
အိမ္နီးနားခ်င္း (FFN) ၏ ကေလး 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ

ကေလး၏ ကိုယ္ပိုင္ အိမ္တြင္ သို႔မဟုတ္ အျခား တအိမ္အိမ္တြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ မညီေသာ  
အေျခအေန မ်ိဳးတြင္ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက ကူညီေပးေသာ  
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ

ေနအိမ္ အေျချပဳ ကေလးသူငယ္ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ

ကေလး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ၏ ေနအိမ္တြင္ စီစဥ္ေပး ေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေနအိမ္အေျချပဳ  
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈသည္  စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းႏွင့္ ညီသည္လည္း ရွိသည္၊ မညီသည္လည္း ရွိသည္၊  
အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရသည္လည္း ရွိသလို ေပးစရာ မလုိသည္လည္း ရွိသည္၊ စာရင္းသြင္းထားသည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို  
စာရင္း မသြင္းထားသည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သီးျခား ေနအိမ္အေျချပဳ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး  
အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေဘာင္က်ဥ္းထားေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားတြင္ မိသားစု ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သမရိုးက်  
မဟုတ္ ေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းတို႔၏ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ တို႔  
ပါဝင္သည္။

ႏို႔စို႔ကေလးငယ္ ကေလး အသက္ ၁၂ ပတ္မွသည္ ၂ႏွစ္အထိ

သူငယ္တန္း
မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ရွိေသာ အတန္း တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ သီးျခားေက်ာင္း၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
အသက္ ၄ႏွစ္မွ ၆ႏွစ္အထိ ကေလးမ်ား ေက်ာင္း စမတက္ခင္ စာသင္ခန္း ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေအာင္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကေလးသူ
ငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ

ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္း၏ သတ္မွတ္ ထားေသာ စနစ္ အတြင္း ဝင္ဆံ့ေသာ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိ ု
 လိုက္နာေသာ ေနအိမ္မ်ား သို႔ မဟုတ္ ေဂဟာမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား

မူႀကိဳ
မ်ားေသာအားျဖင့္ အသက္ ၂ႏွစ္မွ ၅ႏွစ္အထိ ကေလးမ်ား သူငယ္တန္း မတက္ခင္တြင္ အေစာပိုင္း ပညာေရးႏွင့္  
ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးေသာ အစီအစဥ္မ်ား

မူႀကိဳ အရြယ္ ကေလး ကေလး အသက္ ၂ႏွစ္မွသည္ ၅ႏွစ္အထိ

ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလး ကေလး အသက္ ၆ႏွစ္မွသည္ ၁၂ အထိ

ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလး 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ

အသက္ ၅ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းခ်ိန္ ျပင္ပတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ
 - ေက်ာင္းခ်ိန္ ျပင္ပ (OST) ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခ်ိန္အၿပီး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ  
အစီအစဥ္ဟုလည္း ေခၚဆိုၾကသည္။





မိတ္ဖက္အဖြ႔ဲ႔အစည္းမ်ား

ဆက္သြယ္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္
အုိင္အက္စီ ျမန္မာ
က်ား၊မေရးရာဆုိင္ရာ စီးပြားေရးအဖြဲ႔
အခ်က္အလက္ ပုိမိုသိရွိလုိအပ္ပါက www.ifc.org/gender/ သုိ႔ ၀င္ေရာက္ေလ႔လာႏိုင္ပါသည္။
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