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ကေလးသကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင္ူငယ္ျပဳစုေစာင့့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း 

ျမျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေထာက္ပ႔ံလုပ္ေဆာင္ေပးေသာ န္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေထာက္ပ႔ံလုပ္ေဆာင္ေပးေသာ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္  ကေလးသူငယ္ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္  
စီးပြားေရးအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈျဖစ္ရပ္စီးပြားေရးအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈျဖစ္ရပ ္ 
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IFC အၾကာင္း

အုိင္အက္ဖ္စီသည္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ညီအမ အဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုဝင္အဖြ႕ဲအစည္း 
တစ္ခု ျဖစ္ကာ ထြန္းသစ္စေဈးကြက္စီးပြားေရးႏုိင္ငံမ်ား တြင္ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ 
အဓိကဦးတည္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ကမာၻ႔အႀကီးဆံုးဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အဖြ႕ဲႀကီးျဖစ္ပါသည္။ 
ကမာၻအ၀ွန္း စီးပြားေရး အဖြ႕ဲအစည္းေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရိွၿပီး 
ကမာၻ႔အခက္အခဲဆံုးေသာ ေနရာ ေဒသမ်ားတြင္ အုိင္အက္ဖ္စီ၏ အရင္းအႏီွးမ်ား၊ အတတ္ပညာမ်ားႏွင့္ 
တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ေဈးကြက္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးရာတြင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္လ်က္ 
ရိွပါသည္။ ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အုိင္အက္ဖ္စီ၏ ဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကာလရွည္ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမွာ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃ ဘီလီယံသုိ႔ ျမင့္တက္ခ့ဲၿပီး၊ အလြန္အမင္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အသီးအပြင့္မ်ား တုိးျမႇင့္ ခြ၀ဲေခံစားေရးတြင္ ပုဂၢလိက က႑ပါ၀င္မႈ ပုိမုိျမင့္မားလာေစရန္ 
အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ပုိမုိသိရိွလုိပါက www.ifc.org တြင္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ 

မူပုိင္ခြင့္ © ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း

၂၁၂၁ ပန္ဆိုင္ဗန္နီးယား ရိပ္သာ၊ အန္.ဒဗ်ဴ ၀ါရွင္တန္. ဒီစီ. ၂၀၄၃၃ 

အင္တာနက္ www.ifc.org 

ဤစာတမ္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ မူပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား 
အားလုံးျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ေစ မိတၱဴပြားျခင္း သုိ႕မဟုတ္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ 
လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းတုိ႕သည္ တည္ဆဲဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္  
ေဖာ္ျပထားေသာ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား၊ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူပုံမ်ားႏွင့္ ေကာက္ခ်က္မ်ားမွာ စာေရးသူမ်ား၏ 
ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား၊ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူပုံမ်ားႏွင့္ ေကာက္ခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ဘ႑ာေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ ရႈျမင္ပုံမ်ားကုိ ထင္ဟပ္သည္ဟု ယတိျပတ္မဆုိႏုိင္ပါ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ဘ႑ာေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းအေနျဖင့္ ဤစာတမ္းတြင္ ပါရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မွန္ကန္မႈကုိ 
အာမခံႏ္ုိင္ျခင္း မရိွပါ။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ 
အက်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္လည္း တာဝန္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။ 
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ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း 

အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္
ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကေလး
သူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတာဝန္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို 
မ်ွတစြာလုပ္ေဆာင္နုိင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္အခါ မ်ားစြာအက်ဴိးရွိပါသည္။ 
အလုပ္လုပ္ေနသည္႔ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ကေလးသူငယ္မ်ားအား 
ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခံေနရသည္ဟု သိေနသည့္အခါ 
ပိုမိုစိတ္ဓါတ္တက္ႀကြလာျပီး အလုပ္မွအာရံုျပန္႔ႏွံ႔မႈနည္းေစသ
ည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား တုိးျမွင့္နုိင္ျခင္း၊ 
အလုပ္ပ်က္ကြက္မႈ နည္းပါးျခင္း ႏွင့္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိပါ 
ဆြဲေဆာင္ထိန္းသိမ္းထားနုိင္ေပလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
၄င္းတုိ႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆုိင္ရာ 
ေထာက္ပံံ့ေပးနုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ ကုန္က်စရိ္တ္နည္းနည္းမွ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ က်နိုင္သည္အထိ ရွိပါသည္။ အခ်ဳိ႕ဥပမာမ်ားမွာ 
မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ လစာရ ခြင္႔္ရက္၊ မိခင္နို႔တုိက္ေကြ်းသည့္အခန္းမ်ား
၊ မိသားစုဆန္ဆန္ ဆက္ဆံေသာ လုပ္ငန္းခြင္မူဝါဒမ်ား၊ မိဘမ်ားအတြက္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိသည္႔ အလုပ္ခ်ိန္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္တြင္  
ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအေဆာက္အအံုစင္တာထားျခင္း  
တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤသုေတသနသည္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ ပုဂၢလိကက႑တြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာ
က္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ကို မည္ကဲ့သုိ႔ 
သက္ေရာက္မႈရွိေနသည္ကုိ နားလည္ရန္ ရည္ရႊယ္ပါသည္။ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လက္ရွိ ကေလးသူငယ္ျပဳစုမႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ ထုိသုိ႔ေသာ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုမႈ အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ ၄င္းတုိ႔၏ ေက်နပ္မႈမ်ား ႏွင့္ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားသည္ ၄င္း
တို႔၏ အလုပ္ကို အခ်ိန္မွန္ တက္ေရာက္နုိင္မႈ ႏွင့္ ဆက္လက္အလုပ္ကိုင္
ရွိေနျခင္းတုိ႔အေပၚ မည္သုိ႔ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနေႀကာင္း ဤသုေတသနမွ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ယခင္က ယင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားအား  
ေလ့လာရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအသိုင္းအဝန္းႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ထားသည္႔ 
သုေတသနမ်ားမရွိေသးပါ။ 

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အခင္းအက်င္းသည္ လ်င္ျမန္စြာ  
ေျပာင္းလဲေနသည္။ လုပ္သားအင္အားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈ 
တုိးတက္လာခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ားလွေသာ  
ေဈးကြက္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ ကုမၸဏီမ်ားစြာသည္ စီးပြားေရး 
ႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ား 
တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ထုိသုိ႔ တုိးတက္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း 
အလုပ္လုပ္ေသာမိဘမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ  
ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ား နည္းပါးေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ယခုသုေတသနတြင္ 
ပါဝင္ေျဖဆုိခဲ့ေသာ မူႀကိဳအရြယ္မတုိင္ခင္ ကေလးငယ္ရွိေသာ 
မိဘမ်ားတြင္ ၇% သာ ပုဂၢလိက ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာကုိ 
အသံုးျပဳေနႀကသည္။ မိဘအမ်ားစုမွ ယင္းကဲ့သုိ႔ မျပဳလုပ္နုိင္ႀကျခင္းမွာ 
ထုိစင္တာမ်ားသုိ႔ လက္လွမ္းမမီျခင္းႏွင္႔ စင္တာမ်ား ရွိမေနျခင္းတုိ႔ေႀကာင့္  
ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကေလးရွိလာသည္႔အခါအလုပ္ထြက္ရန္ 
ဆက္တုိက္ဖိအားေပးခံေနရျပီး အက်ိဳးဆက္အေနျဖင္႔ ကေလးေမြးရန္  
ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ မေမြးေတာ့ဘဲ လက္လႊတ္္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ႀကသည္။ 
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ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈအရ မိသားစု၀င္မ်ားသည္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေ
စာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈအမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။ ၈၆% ေသာ 
မိဘမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔အလုပ္တြင္ရွိေနစဥ္ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူ တစ္ဦးဦးထံ 
အားကုိးရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းနည္းလမ္းသည္ မိဘမ်ားအတြက္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား တိုးလာေနသည္။ ယခုေခတ္ မိဘမ်ားတြင္ မတူညီေသာ 
တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္းပူပန္မႈမ်ား ရွိသည္။ မူႀကိဳအရြယ္မတုိင္ခင္ 
ကေလးငယ္ရွိေသာ မိဘမ်ား၏ ၂၂% သည္ ၄င္းတုုိ႔၏ ကေလးမ်ားနွင့္ 
အတူမေနႀကေပ။  
မိဘ (၅) ဦးတြင္ (၃) ဦးခန္႔ (၆၁ %) မွာ ကေလးသူငယ္မ်ား၏  
ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး အတြက္ စိုးရိမ္ေနႀကၿပီး မိဘဦးေရ တစ္ဝက္ေက်ာ္  
(၅၆%) မွာ ကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္ႀကသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ကေလးငယ္မ်ားမွ နည္းပညာအသစ္မ်ား ႏွင့္ လူမႈမီဒီယာမ်ားကုိ 
လက္လွမ္းမီျခင္းရွိေနသည့္အတြက္လည္း မိဘမ်ားမွ စုိးရိမ္ႀကေႀကာင္း 
ေျပာႀကားခဲ့သည္။ 

ဤသုေတသနသည္ ျမိဳ႕ျပတြင္ အေျခစုိက္ေသာ မတူညီသည္႔ 
စီးပြားေရးက႑ (၁၁)ခုမွ ဝန္ထမ္းေပါင္း (၈၀၀) နီးပါး၏ ေျဖဆုိမႈမ်ား၊ 
ဝန္ထမ္း ၂၅၀ ႏွင့္ေဆြးေႏြးထားေသာ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ 
မန္ေနဂ်ာအေယာက္ႏွစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း 
စသည္တုိ႔အေပၚ အေျခခံထားသည္။ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္္မ်ားမွ 

မိဘဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ ေထာက္ပံ့ေပးနုိင္ပံု ႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေထာက္ပ့ံထားေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင္ ့
ေရွာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစီးပြား မည္သုိ႔ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းနုိင္ပံုမ်ားဆုိင္ရာ
မ်ားကို ျမန္မာနုိင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္ 
ရည္ရြယ္ထားသည္။ 

အလုပ္လုပ္ေသာ မိခင္မ်ား ႏွင့္ ဖခင္မ်ားအား 
လုပ္ငန္းခြင္တာဝန္တၱရားမ်ားအျပင္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင္ ့
ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ား တစ္ျပိဳင္တည္း စီမံခန္႔ခြဲနုိင္ေစရန္ 
ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ပါက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းနုိင္ေႀကာင္း သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္္မ်ားမွ ေဖာ္ျပေနသည္။ 
ယင္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ  
ျဖည့္ဆီးရန္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုကို 
ရွာေဖြေနႀကျပီး ေအာင္ျမင္ေသာ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ားဆီသုိ႔ 
လုိက္နုိင္ေအာင္ ကူညီေပးသည္။ ယင္းကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင္ ့
ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ 
မည္မ်ွသက္ေရာက္မႈရွိေနသည္ကုိ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
သိနားလည္မႈ နည္းေနပါသည္။ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင္ ့
ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား တုိးတက္ျပီး 
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းနုိင္ေႀကာင္း ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ယံုႀကည္ေနပါသည္။ 



ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း 

အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
• ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ 

အလုပ္အေပၚသက္ေရာက္မႈရွိေႀကာင္း ကေလးရွိေသာ မိဘဝန္ထမ္း (၁၀) 
ေယာက္လွ်င္ (၉) ေယာက္မွ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

• ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားေႀကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာ 
တစ္လအတြင္း အနည္းဆံုး တစ္ရက္ အလုပ္ပ်က္ခဲ့ရသည္ဟု 
မူႀကိဳကေလးအရြယ္ ကေလးရွိေသာ မိဘဝန္ထမ္း တစ္ဝက္ေက်ာ္မွ  
ေျဖႀကားခဲ့သည္။ 

• ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားသည္ 
မိခင္မ်ားသာမက ဖခင္မ်ားကုိပါ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ 
အလုပ္အေပၚသက္ေရာက္မႈရွိေႀကာင္း ေျဖဆုိမႈမွာ မိခင္မ်ားတြင္  
(၈၉%) ႏွင့္ ဖခင္မ်ားတြင္ (၉၁%) ေျဖဆုိခဲ့ျခင္းေႀကာင္း 
သိသာထူးျခားေသာ ကြဲျပားမႈ မေတြ႕ရပါ။

 ○ ဖခင္မ်ားတြင္ အလုပ္တက္ေနာက္က်ျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္မွ  
ေစာေစာျပန္ျခင္း တုိ႔ အျဖစ္မ်ားျပီး မိခင္မ်ားတြင္ အလုပ္နားျခင္း/
ခြင့္ယူျခင္းက ပိုမ်ားသည္။ 

 ○ အလုပ္ခန္႔သည့္ အခြင့္အလမ္း တစ္ခုခုအား ျငင္းဆုိျခင္းမွာ 
အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအႀကား အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။

 ○ အလုပ္လုပ္ေသာ ဖခင္မ်ားထက္ အလုပ္လုပ္ေသာ မိခင္မ်ားသည္ 
အလုပ္ထြက္နုိင္ေျခ ၂ ဆ ပုိမ်ားသည္။ 

 ○ အလုပ္လုပ္ေသာ မိခင္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာ
င့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားေႀကာင့္ သင္တန္းတက္ရန္ သို႔မဟုတ္ 
ရာထူးတုိးလက္ခံရန္ ျဖစ္နုိင္ေခ် နည္းပါးသည္။ 

• ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆီးေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္  
ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ထိခိုက္ေနပါသည္။ 
ဥပမာ- စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေထာက္ပ့ံထားေသာ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္ထြက္ျခင္း 
ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ထိန္းသိမ္းထားနုိင္ျခင္းတုိ႔အား 
သက္ေရာက္ေနပါသည္။ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္
ရာ တာဝန္မ်ားေႀကာင့္ ၄င္းတို႔ ကို္ယ္တုိင္ သို႔မဟုတ္ လက္တြဲေဖာ္မွ 
အလုပ္ထြက္ခဲ့ရသည္ဟု ဝန္ထမ္း ၂၀% မွ ေျဖဆုိခဲ့သည္။ 

• ၄င္းတုိ႔ အိမ္နားဝန္းက်င္တြင္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာ 
မရွိေသာေႀကာင့္ ယင္းကုိ အသံုးမျပဳနုိင္ေႀကာင္း မူႀကိဳကေလးအရြယ္ 
ကေလးရွိေသာ ၃၇% ေသာ မိဘဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေျဖဆုိခဲ့သည္။ 

ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ 

တာဝန္မ်ားေႀကာင့္ ၄င္းတို႔ ကို္ယ္တုိင္  တာဝန္မ်ားေႀကာင့္ ၄င္းတို႔ ကို္ယ္တုိင္  

ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔၏ လက္တြဲေဖာ္မွ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔၏ လက္တြဲေဖာ္မွ 

အလုပ္ထြက္ခဲ့ရသည္ဟု ေျဖဆုိသူဝန္ထမ္း  အလုပ္ထြက္ခဲ့ရသည္ဟု ေျဖဆုိသူဝန္ထမ္း  

၂၀% နီးပါး မွ ေျဖဆုိခဲ့သည္။ ၂၀% နီးပါး မွ ေျဖဆုိခဲ့သည္။ 



• ပုဂၢလိကက႑တြင္လုပ္ကိ္ုင္ေနသာ အမ်ဳိးသမီး ႏွင့္ အမ်ဳိးသား 
လူဦးေရ အမ်ားစုသည္ ၄င္းတို႔၏ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ား 
ဆက္လက္လုပ္ကိုင္နုိင္ရန္ ကေလးေမြးျခင္းအား ေရႊ႕ဆုိင္းေနႀကသည္။ 
ယင္းအခ်က္သည္ ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔လုပ္ကုိင္ေနေသာ 
အလုပ္အေပၚ သစၥာရွိျခင္း ႏွင့္ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ 
ထားရွိေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ 

• ကေလးေမြးျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင္႔ လုပ္ငန္းခြင္မွ 
နုတ္ထြက္ရန္ ဖိအားေပးခံေနရသည္။ ယင္းဖိအားေပးသူမ်ားမွာ 
မိသားစုဝင္မ်ား၊ သက္တူရြယ္တူမ်ား ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာ့လူမႈဝန္းက်င္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အဓိကအခန္းက႑မွာ 
ကေလးေမြးရန္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ျဖစ္သည္ဟူေသာ အယူအဆသည္ 
အရုိးစြဲေနပါသည္။ 

• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေထာက္ပ့ံထားေသာ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားေႀကာင္း 
အခ်ဳိ႕ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ စတင္အသိမွတ္ျပဳလာပါသည္။ 
ယခုသုေတသနတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕တြင္ 
ဆန္းသစ္ေသာ၊ တုိးတက္မႈရွိေသာ ေျဖရွင္းနည္းလမ္းမ်ားကုိ 
စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါသည္။ ယင္းကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ 
စည္းမ်ဥ္းတက် ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ  
ေရးဆြဲမွတ္တမ္းတင္ထားေသာ မူဝါဒအရလည္း မဟုတ္ေပ။  
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားသည္ ၄င္း
တုိ႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္အေပၚ ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈရွိေႀကာင္းဆုိင္ရာ ဗဟုသုတရွိမႈ ႏွင့္ အသိမွတ္ျပဳရန္ 
မန္ေနဂ်ာအမ်ားစုတြင္ နည္းေနပါသည္။ 
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• လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ 
မူဝါဒရွိျခင္းသည္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ မိဘဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၄င္းတုိ႔၏ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ 
စီမံခန္႔ခြဲနုိ္င္ရန္ ကူညီပံ႔ပိုးႏိုင္သည္႔ အေရးၾကီးဆံုးေသာအခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေျပာႀကားခဲ့သည္။



ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း 

ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေတြးေခၚျပင္ဆင္မႈမ်ားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေတြးေခၚျပင္ဆင္မႈမ်ား

• သင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွလက္ရွိ ေထာက္ပ့ံေပးေနေသာ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အေနအထားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။ 
အလုပ္လုပ္ေနေသာ မိဘဝန္ထမ္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
မည္သည့္ မူဝါဒမ်ား၊ စီမံကိန္းအစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ 
အသင့္ရွိေနသနည္း။ 

• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေထာက္ပ့ံထားေသာ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးျခင္းအတြက္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ပါ။ 

 ○ သင္၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ သင္၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ပါ။သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ပါ။ သင္၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ 
မည္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားက သက္ေရာက္မႈရွိေနသနည္း။ ဥပမာ- 
လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ခန္႔ထားျခင္း၊ အလုပ္တက္ေရာက္မႈ 
တုိးတက္ျခင္း ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား တုိးတက္ျခင္း၊ 
ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းထားနုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ 
ဂုဏ္သိကၡာ တုိးျမွင့္ျခင္း

 ○ ဝန္ထမ္းမ်ားဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူပါ။ဝန္ထမ္းမ်ားဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ 
ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းအေျပာင္းအေရႊ႕၊ ဝန္ထမ္းေက်နပ္မႈ ႏွင့္  
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိ္င္ရာေထာက္ပံ့မႈ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ား စသည့္ ရွိေနျပီးသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ  
စုယူ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။ 
ယင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းသည္ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးနုိင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးဆုိ
င္ရာအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈျဖစ္ရပ္မ်ားအား နားလည္လာေစျပီး ကုမၸဏီ၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မည့္သူမ်ားအား အသိေပးရန္ ႏွင့္ ဆြဲေဆာင္ေျပာဆုိရန္ 
အကူအညီေပးႏုိင္လိမ့္မည္။ 

 ○ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ေထာက္ပံ့ေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင္ ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ေထာက္ပံ့ေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင္ ့
ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ သင့့္ကုမၸဏီ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား ကိုက္ညီေစရန္ ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ သင့့္ကုမၸဏီ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား ကိုက္ညီေစရန္ 
ခ်ိန္ညွိပါ။ခ်ိန္ညွိပါ။ အားေကာင္းေသာ မိသားစု တန္ဖုိးထားမႈမ်ားသည္  
ျမန္မာနုိင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစု၏ အဓိကက်သည့္အရာမ်ား 
ျဖစ္ႀကသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားရပုိင္ခြင့္မ်ားသည္ သင့့္ကုမၸဏီ 
တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရွိေနပါသလား။  

• သင့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရရွိႏုိင္ေသာ အျခားကေလးသူငယ္ျပဳစ ုသင့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရရွိႏုိင္ေသာ အျခားကေလးသူငယ္ျပဳစ ု
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအား သံုးသပ္ပါ။ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအား သံုးသပ္ပါ။ သင့္ေဒသအတြင္း ရွိေနၿပီးျဖစ္ေသာ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသူမ်ား၊ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ 
၄င္းတုိ႔၏ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္ပါ။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
ရွိေနျပီးသား ပုဂၢလိက ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အေဆာက္အအံုမ်ား (စင္တာမ်ား)ကို အသံုးျပဳရန္ စဥ္းစားနုိင္ျပီး 
သုိ႔မဟုတ္ ထုိေခါင္းစဥ္မ်ား ဥပမာ ေရွးဦးကေလးဖြံ႕ျဖိဳးေရး  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ မိခင္နုိ႔တုိက္ေကြ်းမႈ ႏွင့္ အာဟာရ စသည္တုိ႔ 
လုပ္ကို္င္ေနသူမ်ားသည္႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ 
အႀကံဥာဏ္မ်ား ရယူျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးရွိနုိင္သည္။ 

• အလုပ္လုပ္ေနေသာ မိခင္မ်ားနွင့္ ဖခင္မ်ား၏ ကေလးသူငအလုပ္လုပ္ေနေသာ မိခင္မ်ားနွင့္ ဖခင္မ်ား၏ ကေလးသူင
ယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ နားလည္ပါ။ယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ နားလည္ပါ။ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ လိုအပ္ခ်က္ရွိျခင္းမွ 
ထြက္ေပၚလာရမည္။ ဥပမာ-ကေလးငယ္၏ အသက္အရြယ္၊ ၄င္းတုိ႔ 
အိမ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ႀကား အကြာအေဝး ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အလုပ္လုပ္ရန္ 
လုိအပ္သည့္နာရီအခ်ိန္မ်ား စသည္တုိ႔အေပၚ အေျခခံ၍ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္္မ်ားသည္ မတူညီနုိင္ေပ။ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ လိုအပ္ေသာ ကေလး
သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ 
လႊမ္းျခံဳစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔  
ျပဳလုပ္ရန္ စဥ္းစားပါ။ 

• ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ 
အားလံုးပါဝင္မႈရွိေစရန္ ေသခ်ာရမည္။အားလံုးပါဝင္မႈရွိေစရန္ ေသခ်ာရမည္။ သင္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွလက္ရွိ 
ေထာက္ပ့ံေပးေနေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ 
အမ်ဳိးသားမ်ား ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးကုိတစ္ဦးတည္းတာဝန္ယူ 
ေစာင့္ေရွာက္သည့္မိဘမ်ား၊ လိင္တူလက္ထပ္ထားသူ (သုိ႔)
လိင္တူခ်စ္သူစံုတြဲမ်ား၊ မသန္စြမ္းကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားႏွင့္၊ 
ဝန္ထမ္းငယ္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းႀကီးမ်ားအတြက္ အက်ဳံးဝင္ပါသလား။ 

• ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ႀကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ႀကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား 
ေစာင့္ႀကည့္ျပီး သံုးသပ္ပါ။ေစာင့္ႀကည့္ျပီး သံုးသပ္ပါ။ လက္ရွိ သင္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ  
ေထာက္ပ့ံေပးေနေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ 
ထိေရာက္မႈရွိပါသလား။ ယင္းတုိ႔သည္ အလုပ္ျဖစ္ေနသလား ဆန္းစစ္ရန္ 
ႏွင့္ ပုံမွန္ေစာင့္ႀကည့္ အစီရင္ခံျခင္း ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား တုိးတက္ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ပါ။
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ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ မကုန္က်ေသာ ႀကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအရင္းအျမစ္မ်ားစြာ မကုန္က်ေသာ ႀကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
• သင္၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြင္းတြင္ မိဘမ်ားအတြက္ အုပ္စု ဖြဲ႕ထားပါ။ 

သက္တူရြယ္တူ အေျခအေနအဆင္႔အတန္းတူသည္႔သူမ်ားကို  
ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ကြန္ယက္မ်ားသည္ မိဘမ်ား၏  
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိ္င္ရာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ၎
တို႔၏အလုပ္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား 
မွ်ေဝေစနုိင္သည္။ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရန္ 
ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲသည့္အထက္လူႀကီးမ်ားႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္သုိ႔ 
ျပန္လည္တင္ျပရန္ စိတ္ကူးမ်ား ေဖာ္ထုတ္နုိ္င္သည့္ 
အခြင့္အလမ္းရေစသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံအနွံ႕အျပားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ 
ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အြန္လုိင္းမွတဆင့္ မိဘအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ရန္ 
စဥ္းစားနုိင္သည္။ 

• လုပ္ငန္းခြင္ျပန္လည္ဝင္ေရာက္သည့္ အစီအစဥ္ ဖန္တီးပါ။ 
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔အား 
ကေလးေမြးျပီးလုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ ျပန္ဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည့္အခါ 
ကုမၸဏီမွေထာက္ပံ႔မႈေပးသည္ဟု ခံစားရေစေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္ျပန္လည္ဝင္ေရာက္သည့္ အစီအစဥ္ ဖန္တီးပါ။ 
ယင္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ မိခင္မ်ားမွ လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔တုိက္ရုိ္က္မဝင္ေရာ
က္ခင္ အိမ္မွာေန၍ အလုပ္လုပ္နုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္နုိင္သည္။ 
အထူးသျဖင့္ ကေလးေမြးျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ပါ ခြင့္ရက္ပိုယူေနေသာ 
မိခင္မ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳရန္ 
ကူညီစဥ္းစားေပးသင့္သည္။ အြန္လုိင္း သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ အေဝးမွ 
ပါဝင္တက္ေရာက္နုိင္ေသာ သင္တန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ 
ထည္႔သြင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္႔ နည္းလမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ 

• လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္စီမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါ။ 
လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မႈရွိေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္စီမံမႈမ်ားကို တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ရန္ ႏွင့္ ရွင္းလင္းေစရန္ 
တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ ယင္းသည္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ 
မိဘမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင္ ့
ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ား ခ်ိန္ကို္က္ညီေစရန္ ကူူညီေပးလိမ့္မည္။ 
လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္စီမံမႈမ်ားတြင္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးအတြက္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္နုိင္သည္-

 ○ ကေလးရွိေသာမိဘမ်ားသည္ အလုပ္လာသည့္အခ်ိန္ တစ္နာရီ  
ေနာက္က်လွ်င္ ထုိေန႔တြင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေန႔တြင္ျဖစ္ေစ အလုပ္မွ 
အစားထုိး တစ္နာရီေနာက္က်ျပီး ဆင္းလုိ႔ရျခင္း

 ○ အိမ္မွေန၍ အလုပ္လုပ္ျခင္း
 ○ ေလးရက္ဆက္တုိက္ အခ်ိန္ပိုမ်ားဆင္း၍ ေနာက္သံုးရက္ အစားထုိး 
အနားယူျခင္း



• မိသားစုဆန္ဆန္ ဆက္ဆံေသာမူဝါဒမ်ား ႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ  
ျပန္လည္သံုးသပ္ျပီး ဝန္ထမ္းမ်ားအာလံုးသိေစရန္ ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ား 
သိေစရန္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိထားပါ။ မူဝါဒမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ 
ေျပာဆုိဆက္သြယ္ထားျခင္းသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သိျမင္မႈ ႏွ
င့္ စိတ္ေက်နပ္မႈ တုိ႔ တုိးတက္ေစျပီး ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားအတြက္ 
သင့္ကုမၸဏီသည္ မိသားစုဆန္ဆန္ ဆက္ဆံေသာ အလုပ္ရွင္အျဖစ္  
ေရြးခ်ယ္ခံရနုိင္သည္။ 

• ကုမၸဏီမွ သင္တန္းေပးသည့္အခ်ိန္ဇယားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကေလးသူ
ငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး  
ေရးဆြဲထားရမည္။ ရံုးပိတ္ရက္ သုိ႔မဟုတ္ ပံုမွန္ရံုးခ်ိန္ျပင္ပတြင္  
ျပဳလုပ္ေသာ သင္တန္းမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ကေလးမ်ား  
ေခၚယူလာနုိင္ခြင့္ျပဳရန္ စဥ္းစားပါ။ အကယ္၍ သင္တန္းသည္ 
ညအိပ္ခရီးသြားရမည္ဆုိပါက ထုိသုိ႔တက္ေရာက္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
ကေလးေထာက္ပံ့စရိတ္ ေပးျခင္းကဲ့သုိ႔ ထပ္ေဆာင္း ေထာက္ပံ့မႈေပးပါ။ 

• မိဘမ်ားႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား 
စတင္မိတ္ဆက္ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ 
ဗဟုသုတမ်ားရရွိေစရန္ မိဘမ်ားႏွင့္  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပါ။ 
အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပမာမ်ားမွာ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ လူမႈမီဒီယာ အသံုးျပဳမႈ၊ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ လိင္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာပညာေပး၊ 
အိမ္တြင္ကေလးသူငယ္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး၊ 
ကေလးမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ေျပာဆုိဆက္သြယ္ေရး၊ 
ကေလးအတြက္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား 
အာဟာရ စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

• မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ကုမၸဏီ၏  
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈကို နားလည္ေစရန္ 
သင္တန္းေပးျပီး ထိေရာက္မႈ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ 
အေရးႀကီးေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ မိသားစုဆန္ဆန္ ဆက္ဆံေသာ 
ကုမၸဏီမူဝါဒမ်ား၊ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ႏွင့္ ယင္းတုိ႔ အလုပ္လုပ္ပံု  
ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ ျပန္လည္ဝင္လာေစရန္ မည္သုိ႔ေထာက္ပံ့ပံု 
စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ 

အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ ကုန္က်ေသာ ႀကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအရင္းအျမစ္မ်ားစြာ ကုန္က်ေသာ ႀကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
• အရပ္ေဒသတြင္ရွိေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပး 

သည္႔ စင္တာမ်ားတြင္ သီးသန္႔ေနရာခ်န္ထားရန္ေဆာင္ရြက္ေပးထား
ပါ သို႔မဟုတ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ စရိတ္ေထာက္ပံ့ပါ။ 
တည္ရွိေနဆဲ အရည္အေသြးျပည္႔မွီေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာ
င့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ဖြဲ႕ျခင္းျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
သက္သာေသာႏႈန္းထားျဖင္႔ ကေလးမ်ားထားႏိုင္ရန္ ဖန္တီးေပးပါ။ 
အျခားနည္းလမ္းမွာ ကေလးသူငယ္ ေထာက္ပံ့စရိတ္ေပးျခင္းျဖင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကုိ  
ေလွ်ာ့ခ်ေပးနုိင္သည္။ 

• အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ ဂ်န္ဒါ(က်ား၊မ)
တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္႔ ကြန္ယက္မ်ားမွ (ဥပမာ 
Business Coalition for Gender Equality) ကဲ့သုိ႔ ကြန္ယက္မ်ားမွ  
အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သင္၏ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အေျဖရလဒ္မ်ားကုိ ေဝမွ်ျခင္းသည္ 
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားပါသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္သည္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ 
အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မွ 
ေထာက္ပံ့ထားေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အားေပးရာေရာက္ျပီး စိတ္ကူးအသစ္မ်ားအား 
ထိေရာက္သည့္္အေျဖမ်ားအျဖစ္လည္း ေဝမ်ွနုိင္သည္။ ထပ္မံ၍ 
စီးပြားေရးုလုပ္ငန္းအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဥပမာ- 
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ အေဆာက္အအံုတစ္ခုအား 
ပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္း သည္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္လုပ္ေသာ 
မိဘမ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ေယဘုယ် 
တုိးတက္ေစနုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 



ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း 

• လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
တည္ေဆာက္ပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ စီးပြားေရး 
ဦးစားေပးမႈတုိ႔အေပၚ မူတည္၍ ကေလးသူငယ္  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ အေဆာက္အအံုတစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ 
သင္၏ စီးပြားေရးအတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္နုိင္သည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ယင္းနည္းလမ္းမွာ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားနုိင္ျပီး 
သင့္ေတာ္ေသာ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး တြဲရွိမွသာ ျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိသည္။ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) ၏
 ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း-
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ထားေသာ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ လမ္းညႊန္ တြင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ 
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ အေဆာက္အအံုတစ္ခု 
တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိင္ရာ အေသးစိတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္ပါဝင္ပါသည္။ 

အျခားသူမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအျခားသူမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

• အမ်ားျပည္သူႏွင္႔ ဆုိင္ေသာ က႑မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မွ  
ေထာက္ပံ့ထားေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆုိင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်င္းခ်င္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ မူဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား အႀကံျပဳနုိင္ရန္ အစိုးရက႑ရွိ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအား ခ်ဲ႕ထြင္ေလ့လာနုိင္ရန္ စဥ္းစားပါ။ 

• မီးဖြားခြင့္ ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ခံစားနုိင္ခြင့္ 
ကြာဟာခ်က္ကို ေျဖရွင္းပါ။ ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ အသက္  
၆ လျပည္႔ၿပီးမွသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာ
သို႔ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး ကေလး ၆ လမျပည္႔မွီတြင္ ပုဂၢလိက က႑တြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ခြင္႔ယူခ်ိန္ ၂လျပည္႔ၿပီး ု
လုပ္ငန္းခြင္သုို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ရသည္။ ယင္းကြာဟခ်က္သည္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာေစရန္ 
ခက္ခဲေစသည္။ ယင္းကုိ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းနုိင္ပါသည္-

 ○ ပုဂၢလိက က႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ 
ကေလးေမြးဖြားခြင့္အား (၆) လ ခံစားနုိင္ေစရန္ တုိးျမွင့္ပါ။ ယင္းသည္ 
မတ္လ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ကတည္းက မီးဖြားခြင့္ ၆ လ ခံစားေနရသည့္ 
အစုိးရဝန္ထမ္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနွင့္ ခံစားခြင့္ခ်င္း 
တန္းတူျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ တုိးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ရန္ 
ဥပေဒဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မႈ လုိအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 ○ လက္ရွိတြင္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ဥပမာ 
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားသည္ မီးမဖြားခင္ ၄ ပါတ္တြင္ 
ခြင့္ယူကုိယူရျခင္း ႏွင့္ ဖခင္မ်ားသည္ ကေလးေမြးျပီးျပီးခ်င္း 
ခြင့္ယူရျခင္းစသည့့္ မီးဖြားခြင့္ ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလးအတြက္ 
ဖခင္မ်ားရေသာခြင့္ အခ်ိန္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲပါ။ 

 ○ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ စင္တာမ်ားတြင္  
ေမြးကင္းစကေလးအရြယ္ (၂) လမွ စ၍လက္ခံနုိင္ေအာင္ 
အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါ။ 



• အစိုးရ-ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း (PPP) မ်ား တည္ေဆာက္ပါ။ 
အလုပ္လုပ္ေသာ မိဘမ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိ္
င္ရာ အေျဖရလဒ္မ်ား တုိးတက္ေစရန္ ေဒသတြင္း အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကစီး
ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအႀကား မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား  
ျပဳလုပ္ပါ။ ရလဒ္မ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရ-ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္လုပ္ေဆာင္သည့္ 
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ စင္တာမ်ား ျဖစ္လာနုိင္သလုိ 
အထူးစီးပြားေရးဇံုမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူသံုး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း 
ပိုမိုတိုးတက္ေဘးကင္းလာျခင္း စသည္တုိ႔ ျဖစ္နုိင္သည္။ 

• ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္း- လက္ရွိ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ သင္တန္းတက္ေျမာက္ထားမႈအရည္အေသြး
မ်ားမွာ မိဘဝန္ထမ္းမ်ားမွ စုိးရိမ္မႈရွိသည့္အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
သင္တန္းအေသအခ်ာ တတ္ေျမာက္မထားေသာ ကေလးသူငယ္  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းေပးသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သင္ရုိးတစ္ခု ေရးဆြဲနုိင္သည္။ ယင္းခ်ဥ္းကပ္ပံုမွာ 
လက္ရွိ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ဆုိင္ရာ 
ဒီပလုိမာသင္တန္းကဲ့သုိ႔ေသာ သင္တန္းမ်ားကို ထပ္မံတက္ရန္ 
ညႊန္ၾကားျခင္းတုိ႔သည္လည္း နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္သည္။ ယင္းသည္ 
သင္တန္းအေသအခ်ာ တတ္ေျမာက္မထားေသာ/အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ 
မရွိေသာ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား တုိးတက္ေစမည္။ 

• ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ  
ေပးသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ပိုမိုၿပီးျပည္႔စံုေသာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ပါ။ ျပီးျပည့္စံုေသာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ 
စင္တာမ်ားအေနျဖင့္ အနိမ့္ဆံုးလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စံနႈန္းမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားလွ်င္ အလြန္အက်ဳိးမ်ားမည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းစံႏႈန္းအခ်ဳိ႕မွာ လက္ရွိ ဥပေဒ  
(ဥပမာအေနျဖင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ ႏွင့္ ကေလး အခ်ဳိးအစား  
ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ အေဆာက္အအံု 
အက်ယ္အဝန္း) စသည္တုိ႔မွာ ပါဝင္ထားျပီးျဖစ္ေသာေႀကာင့္  
ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈဆုိ္င္ရာ သုေတသန 

အခ်ဳိ႕ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။ ယင္းသည္ နုိ္င္ငံတကာမွ အေကာင္းဆံုး 
အေလ့အက်င့္မ်ား ဥပမာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း 
(IFC) ၏ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအား 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း-စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ထားေသာ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ လမ္းညႊန္ တုိ႔ အေပၚ အေျခခံနုိင္သည္။ 

• သုေတသနမ်ား ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ပါ။ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္  
ေဖာ္ျပထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ပုိမိုခ်ဲ႕ထြင္နားလည္ရန္ 
ထပ္မံသုေတသန လုပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

 ○ ပုဂၢလိက က႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား  
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အိမ္ျပင္ပတြင္ တစ္ေနကုန္ အလုပ္ႀကမ္းလုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ကို္င္ေနႀကေသာ (ဥပမာ-စိုက္ပ်ဳိးေရးုလုပ္ငန္းက႑ 
မိဘလုပ္သားမ်ား

 ○ ပုဂၢလိက က႑ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ 
ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေသာ လူမႈေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ 
မည္ကဲ့သုိ႔ တုန္႔ျပန္နုိ္င္ပံု။ လူမႈေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ဥပမာအခ်ဳိ႕မွာ 
အဖိုးအဖြားမ်ားမွ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းအေပၚ 
သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ ေရွးရုိးစဥ္လာမဟုတ္သာ 
အခန္းက႑မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲလုပ္ကုိင္္လာျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အထက္တန္းရာထူးမ်ား လက္လွမ္းမီလာျခင္း ႏွင့္  
ျမဳိ႕ျပအေျခအေနမ်ားတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
အျပဳအမူမ်ား



ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း 
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• အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသာ ကေလးမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) 
မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
လုိက္ေလ်ာညီေထြျပဳလုပ္ေပးေသာ ကေလးသူငယ္  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကုိ 
ထပ္ေလာင္း အားေပး ေထာက္ပံ့ေပးပါ။ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ 
အထူးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆီးေပးနုိင္သည့္ သီးသန္႔ ကေလးသူငယ္ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔ 
ပါဝင္နုိ္င္သည္။ မသန္စြမ္းေသာ ကေလးမ်ားအား အျခား 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အျပည့္အဝ ပါဝင္ခြင့္ေပးနိုင္ရန္ တည္ရွိျပီသား 
ကေလးသူငယ္  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ စင္တာမ်ားအား တုိက္တြန္းေပးသင့္သည္။ 
ယင္းကေလးသူငယ္မ်ား၏ ထပ္ေဆာင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ  
ျဖည့္ဆီးတုန္႔ျပန္ရန္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ စင္တာမ်ားမွ 
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မည့္သူမ်ားအား လံုေလာက္စြာ 
သင္တန္းေပးထားရမည္ျဖစ္သည္။ 

• လိင္တူလက္ထပ္ထားသူ သုိ႔မဟုတ္ လိင္တူခ်စ္ႀကိဳက္သူစံုတြဲမ်ားမွ 
ကေလးသူငယ္မ်ား ေမြးစားနုိင္္ျပီး တရားဝင္မိဘ/အုပ္ထိန္းသူအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ခံယူနုိ္င္ရန္ ဥပေဒစနစ္ ေျပာင္းလဲလာရန္ တုိ္က္တြန္းနုိးေဆာ္ပါ။ 
လက္ရွိ ဥပေဒမ်ားသည္ လိင္တူခ်စ္ႀကိဳက္သူစံုတြဲမ်ားအား  
မိဘျဖစ္ျခင္းဆုိ္င္ရာခြင့္ရက္မ်ား ႏွင့္ အျခား ခံစားခြင့္မ်ား မခံစားနိုင္ေအာင္ 
ဟန္႔တားေနသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈအား လိင္တူခ်စ္ႀကိဳက္သူ 
အမ်ဳိးသားမ်ား ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ဥပေဒစနစ္  
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ျပီးျပည့္စံုေသာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပို္င္းအေနျဖင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္သည္။  
ျမန္မာနုိင္္ငံတြင္ လိင္တူခ်စ္ႀကိဳက္သူစံုတြဲမ်ားအႀကား 
လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ကုိလိုနီေခတ္တြင္တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ 
ဥပေဒမ်ားအရ တရားမဝင္ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 



ျမန္မာနိုင္ငံရိွ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရိွ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္

သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ား-သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ား-

မိမဘိမ်ားရသည့္ခြင့္ဘမ်ားရသည့္ခြင့္ မိခင္မိခင္ ဖခင္ဖခင္

ကေလးမေမြးခင္ရေသာ လစာရ ခြင့္ရက္၊ ၆ ပတ္၆ ပတ္ မရွိမရွိ

ကေလးေမြးၿပီးရေသာ လစာရ ခြင့္ရက္၊ ၈ ပတ္၈ ပတ္ ၁၅ ရက္၁၅ ရက္

ခံစားခြင့္ရွိေသာ ခြင့္ရက္အားလံုးအတြက္ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ အေျခခံလုပ္ခလစာ၏  
(ပ်မ္းမွ် ၁၂ လ စာတြင္ မူတည္ျပီး) ၇၀% ေပးေခ်ႀကသည္။ 

အမႊာပူးကေလးေမြးပါက မိခင္သည္ ကေလးေမြးျပီး လစာရ ခြင္႔္ရက္၊ (၄) ပတ္ ထပ္ရသည္။ 

မီးဖြားမႈကုန္က်စရိတ္မီးဖြားမႈကုန္က်စရိတ္ မိခင္မိခင္ ဖခင္ဖခင္

ကေလးတစ္ေယာက္ ၅၀%၅၀% ၂၅%၂၅%

ကေလးအမႊာ (၂) ေယာက္ ၇၅%၇၅% ၃၇.၅%၃၇.၅%

ကေလးအမႊာ (၃) ေယာက္ ႏွင့္ အထက္ ၁၀၀%၁၀၀% ၅၀%၅၀%

မီးဖြားမႈကုန္က်စရိတ္ခံစားခြင့္ကုိ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး လစဥ္ရရွိသည့္ အေျခခံလုပ္ခလစာ၏ 
ရာခိုိင္နႈန္းေပၚမူတည္ၿပီး တစ္ႀကိမ္တည္း ေပးေသာ ကုန္က်စရိတ္အျဖစ္ တြက္ခ်က္သည္။ 

ခံစားခြင့္ရရွိရန္ လုိအပ္ခ်က္ခံစားခြင့္ရရွိရန္ လုိအပ္ခ်က္ အနိမ့္ဆံုး ကာလအနိမ့္ဆံုး ကာလ

လက္ရွိ လုပ္ငန္းရွင္မွ ခန္႔ထားသည့္ ကာလ ၁၂ လ၁၂ လ

လူမႈဖူလံုေရးေႀကး စနစ္သို႔ ထည့္ဝင္မႈ ၆ လ/ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ လ၆ လ/ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ လ

အာမခံမယူထားေသာ မိခင္ျဖစ္ပါက အာမခံယူထားေသာ ဖခင္မွ မီးဖြားမႈကုန္က်စရိတ္၏ ၅၀% ကို  
ေတာင္းခံနုိင္သည္။ ယင္းအေျခအေနမွာ မိခင္မွ အာမခံယူထားလ်ွင္ ခံစားရမည့္အေျခအေနႏွင္႔အလားတူ  
ျဖစ္သည္။ 

K

လူမႈဖူလံုေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂)လူမႈဖူလံုေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂)

ခြင့္ရက္မ်ား ႏွင့္ အားလပ္ရက္ဆုိင္ရာ ခြင့္ရက္မ်ား ႏွင့္ အားလပ္ရက္ဆုိင္ရာ 
အက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)၊  အက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)၊  
၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည္။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည္။ 

စက္ရံုမ်ား အက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)၊  စက္ရံုမ်ား အက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)၊  
၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည္။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည္။ 



ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း 

စစက္ရံုသီးသန္႔ ကန္႔သတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ားက္ရံုသီးသန္႔ ကန္႔သတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ား အသက္ (၅) ႏွစ္ေအာက္ကေလးရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအသက္ (၅) ႏွစ္ေအာက္ကေလးရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား

ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ရန္ လုိအပ္သည္ ၁၀၀ အထက္၁၀၀ အထက္

ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အခန္းတစ္ခု ေပးရန္ လုိအပ္သည္ ၁၀၀ ေအာက္၁၀၀ ေအာက္

ဝန္ထမ္းအေယာက္ (၂၅၀) အထက္ရွိေသာ စက္ရံုမ်ားတြင္ သူနာျပဳဆရာမအခန္း/ေဆးေပးခန္း သို႔မဟုတ္ ဆရာဝန္ တစ္ေယာက္၊ သူနာျပဳတစ္ေယာက္ 
အခ်ိန္ျပည့္ခန္႔ထားေသာ ေဆးခန္းတစ္ခု ေထာက္ပံ့ရမည္။ 

ကုိယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္း ႏွင့္ ကေလးေမြးစားျခင္းကုိယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္း ႏွင့္ ကေလးေမြးစားျခင္း

ကုိယ္ဝန္ပ်က္က်သည့္ ျဖစ္ရပ္တြင္ မိခင္အေနျဖင္႔ ၇၀% ႏွႈန္းျဖင့္ေပးေသာ လစာရ ခြင္႔္ရက္၊ (၆) ပတ္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ 

အသက္ (၁) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ကို ေမြးစားသည့္ မိခင္သည္ ၇၀% ႏွႈန္းျဖင့္ေပးေသာ လစာရ ခြင္႔္ရက္၊ (၈) ပတ္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ 

ယင္းျဖစ္ရပ္တစ္ခုစီတြင္
• မီးဖြားမႈကုန္က်စရိတ္မ်ား ခံစားခြင့္မရွိပါ။ 
• ဖခင္မွ မည္သည့္ခြင့္ခံစားခြင့္မ်ဳိးမွ မရရွိပါ။  



Visit www.ifc.org/gender/ to find out more 
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