
ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို နည္းလမ္းတက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း။ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို နည္းလမ္းတက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၎တို႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကေလးသူငယ္ျပဳစ ုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၎တို႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကေလးသူငယ္ျပဳစ ု
ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပံုအေၾကာင္း  ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပံုအေၾကာင္း  

ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာေလ့လာခ်က္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာေလ့လာခ်က္ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ
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ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ 

IFC သည္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုဝင္ အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
အလြန္အမင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ကာ၊ လူေနမႈဘဝမ်ား 
တုိးတက္လာေစရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးလၽွက္ ရိွသည္။ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲနုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံနုိင္သည့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ
မ်ားရိွလာေစရန္ ေရွ႕႐ွဳ၍ ပုဂၢလိက က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ 
အေထာက္အပ့ံမ်ားေပးျခင္း၊ ပုဂၢလိက ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈမ်ား 
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 
၏ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု သုိ႔မဟုတ္ 
ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔ 
ကုိယ္စားျပဳသည့္ အစုိးရမ်ား၏ အျမင္မ်ားဟု မွတ္ယူျခင္း မျပဳသင့္ပါ။ 
IFC ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုသည္ ဤထုတ္ျပန္မႈတြင္ပါဝင္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မႈအေပၚ အာမမခံေပ။ ၄င္း
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာမည့္  
ေနာက္ဆက္တြျဲဖစ္ရပ္မ်ားကုိ တာဝန္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။

ေက်းဇူးတင္လႊာ 

ဤထုတ္ေဝမႈသည္ IFC က်ား-မဆုိင္ရာ စီးပြားေရး အဖြ႕ဲ၏အဖြ႕ဲေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ Henriette 
Kolb ၏ လမ္းၫႊန္မႈေအာက္တြင္ IFC မွ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဤစတင္လႈပ္ရွားမႈသည္ 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။ 

ဤအစီရင္ခံစာအား Dean Laplonge ဦးေဆာင္သည့္ ျပင္ပ အႀကံေပးအဖြ႕ဲ Factive Consulting 
၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအဖြ႕ဲတြင္ ေဒၚသီရိစံ၊ ေဒၚမုိ႔မုိ႔ေအာင္ႏွင့္  
ေဒၚဇြန္ဇူးဇူးဟန္ တုိ႔ပါဝင္ခ့ဲၾကသည္။

ဤသုေတသနျပဳလုပ္မႈတြင္ ပါဝင္ရန္ သေဘာတူညီခ့ဲၾကေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ထုိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္ေပးကာ ၎တုိ႔၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအား ေဆြးေႏြးေပးျခင္း၊ 
အေတြးအေခၚမ်ား ေဝမွ်ေပးျခင္းႏွင့္ ေနာက္ပုိင္း အတည္ျပဳ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ 
ပါဝင္ေပးခ့ဲၾကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကုိ IFC မွေန၍ ေက်းဇူးတင္လုိပါသည္။ 
ဤစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ACLEDA MFI Myanmar ကုမၸဏီ လီမိတက္၊ Alpha Power 
Engineering ကုမၸဏီ ၊ De Heus Myanmar လီမိတက္၊ Fullerton Myanmar၊ IGE Power 
ကုမၸဏီ လီမိတက္၊ KBZ ဘဏ္၊ KEB Hana အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း လီမိတက္၊ မဟာ 
လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း၊ ပါရမီ စြမ္းအင္အဖြ႕ဲ၊ ေ႐ႊေတာင္ အဖြ႕ဲႏွင့္ 
ကမာၻဘဏ္ အဖြ႕ဲတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 

အျခားေသာ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ Alive and Thrive၊ 
CARE ျမန္မာ၊ စိတၱ အႀကံေပးအဖြ႕ဲ၊ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန (DFAT)၊ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ယက္ (GEN)၊ How She Did It၊ 
Myanmar Centre for Responsible Business, Myanmar Institute of Directors ႏွင့္ UNICEF 
စသည္တုိ႔၏ တန္ဖုိးရိွေသာ အၾကံေပးမႈမ်ားမွလည္း ဤအစီရင္ခံစာ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မ်ားစြာ 
အေထာက္အကူျပဳခ့ဲပါသည္။

က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးဆိုင္ရာ Umbrella Facilities အဖြ႕ဲ(UFGE) မွ 
ကူညီေထာက္ပ့ံေပးမႈအတြက္ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ UFGE သည္ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုမွ 
စီမံခန္႔ခြေဲပးသည့္ အလွဴရွင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးက႑မ်ားအတြက္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးရလဒ္မ်ား
အား ေ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 ရန္ပုံေငြမ်ားစြာ ထည့္ဝင္ထားပါသည္။



1ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို နည္းလမ္းတက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း။

မာတိကာ မာတိကာ 
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၁။ နိဒါန္း ၁။ နိဒါန္း   5

 ၁.၁ ေလ့လာမႈဆိုင္ရာ နည္းစနစ ္ 8

 ၁.၂ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 12
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အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 13

 ၂.၁ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား 13
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အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္  
ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတာဝန္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို 
မ်ွတစြာလုပ္ေဆာင္နုိင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္အခါ ၎တို႔အေနျဖင့္ 
မ်ားစြာအက်ဴိးရွိပါသည္။ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္  
၄င္းတုိ႔၏ ကေလးမ်ား ေကာင္းမြန္စြာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခံေနရမႈရရွိသည္
ဟု သိေနသည့္အခါ အလုပ္တြင္ ပိုမိုစိတ္ဓါတ္တက္ၾကြလာၿပီး အာရံုျပန္႔နွံ႔မႈ 
နည္းေစသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအား 
တုိးျမွင့္နုိင္ျခင္း၊ အလုပ္ပ်က္ကြက္မႈ နည္းပါးျခင္း ႏွင့္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကုိပါ ဆြဲေဆာင္ထိန္းသိမ္းထားနုိင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 
ရရွိလာနိုင္ေပမည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆုိင္ရာ  
ေထာက္ပံံ့ေပးနုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ ကုန္က်စရိ္တ္နည္းနည္းမွ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ က်နိုင္သည္အထိ ရွိပါသည္။ ဥပမာအခ်ိဳ႕မွာ 
မိဘမ်ားအေနျဖင့္ လစာရ ခြင့္ရက္ရရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မိခင္နို႔တုိက္  
ေကြ်းသည့္အခန္းမ်ား ထားရွိေပးျခင္း၊ ကေလးရွိေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစေသာ လုပ္ငန္းခြင္မူဝါဒမ်ား၊ မိဘမ်ားအတြက္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိသည့္ အလုပ္ခ်ိန္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္တြင္  
ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာထားျခင္း တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤသုေတသနသည္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ ပုဂၢလိကက႑တြင္   
လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ကေလးသူငယ္ျပဳစု  
ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ကို 
မည္ကဲ့သုိ႔ သက္ေရာက္မႈရွိေနသည္ကုိ နားလည္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လက္ရွိကေလးသူငယ္ျပဳစုမႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ ထုိသုိ႔ေသာ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုမႈ အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ ၄င္းတုိ႔၏ ေက်နပ္မႈမ်ား  
ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားသည္ 
၄င္းတို႔အေနျဖင့္ အလုပ္ကို အခ်ိန္မွန္ တက္ေရာက္နုိင္မႈ၊ အလုပ္ကို 
အျပည့္အဝလုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈႏွင့္ အလုပ္ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း
တုိ႔အေပၚ မည္သုိ႔ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနေၾကာင္း ဤသုေတသနမွ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ယခင္က ယင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားအား  
ေလ့လာရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအသိုင္းအဝန္းႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ 
သုေတသနမ်ားမရွိေသးပါ။ 

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အခင္းအက်င္းသည္ လ်င္ျမန္စြာ  
ေျပာင္းလဲေနသည္။ လုပ္သားအင္အားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 

ပါဝင္မႈမွာလည္း တုိးတက္လာခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။စိန္ေခၚမႈမ်ားလွေသာ  
ေဈးကြက္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ စီးပြားေရး  
ႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို 
တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ထုိသုိ႔ တုိးတက္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း 
အလုပ္လုပ္ေသာမိဘမ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္
ပတ္သက္၍ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားမွာ နည္းပါးေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ 
ယခုသုေတသနတြင္ ပါဝင္ေျဖဆုိခဲ့သည့္ မူလတန္းမတက္မီ အရြယ္ရွိေသာ 
ကေလးမိဘမ်ားတြင္ (၇) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ပုဂၢလိက ကေလးျပဳစုေစာင့္  
ေရွာက္ေရးစင္တာကုိ အသံုးျပဳေနၾကသည္။ မိဘအမ်ားစုမွာထုိစင္တာမ်ားသုိ႔   
လက္လွမ္းမမီျခင္းႏွင့္ စင္တာမ်ား ရွိမေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္း  
ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကေလးရွိလာသည့္အခါအလုပ္ထြက္ရန္ 
ဖိအားမ်ားဆက္တိုက္ခံစားေနရျပီး အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ကေလးယူရန္ 
ေႏွာင့္ေႏွးေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ကေလး ကေလးယူခ်င္ပါလ်ွက္ 
မယူေတာ့ျခင္း အစရွိသည္တို႔ ျဖစ္နိုင္သည္။

မိရိုးဖလာ ယဥ္ေက်းမႈအရ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ 
မိသားစုဝင္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္မႈအမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။ ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ 
မိဘမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
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ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူ တစ္ဦးဦးကို အားကုိးရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ယင္းနည္းလမ္းသည္ မိဘမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား တိုးလာေစသည္။ 
ယခုေခတ္ မိဘမ်ားတြင္ မတူညီေသာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား 
ရွိသည္။ မူလတန္းမတက္မီအရြယ္ရွိေသာ ကေလးမိဘမ်ား၏ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း 
သည္ ၄င္းတုုိ႔၏ ကေလးမ်ားနွင့္ အတူမေနၾကရပါ။  
ေျဖဆိုသူ မိဘ (၅) ဦးတြင္ (၃) ဦးခန္႔ (၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) မွာ ၎တို႔ 
ကေလးမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး အတြက္ စိုးရိမ္ၾကၿပီး မိဘဦးေရ 
တစ္ဝက္ေက်ာ္(၅၆ရာခိုင္ႏႈန္း)မွာ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ 
စိုးရိမ္ၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကေလးငယ္မ်ားမွ 
နည္းပညာအသစ္မ်ား ႏွင့္ လူမႈသတင္းကြန္ယက္မ်ားကုိ 
လက္လွမ္းမီမႈရွိေနသည္႔အတြက္လည္း မိဘမ်ားမွ  
စုိးရိမ္မႈမ်ားျမင့္တက္လ်ွက္ရွိသည္။

ဤေလ့လာမႈသည္ ၿမိဳ႕ျပတြင္ အေျခစုိက္ေသာ မတူညီသည့္စီးပြားေရးက႑ 
(၁၁) ခုမွ ဝန္ထမ္းေပါင္း (၈၀၀) နီးပါး၏ ေျဖဆုိမႈမ်ား၊ ဝန္ထမ္းဦးေရ ၂၅၀  
ႏွင့္ေဆြးေႏြးထားေသာ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာ
အေယာက္ႏွစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း စသည္တုိ႔အေပၚ 
အေျခခံထားသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား  
ေပးထားသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ကေလးရွိဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြါးလုပ္ငန္းမ်ားမွ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္္မ်ားမွ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္းအားျဖင့္ စီးပြား 
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းနုိင္ပံုမ်ားကို သိျမင္လာေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ထားသည္။

အလုပ္လုပ္ေသာ မိခင္မ်ား ႏွင့္ ဖခင္မ်ားအား 
လုပ္ငန္းခြင္တာဝန္တၱရားမ်ားအျပင္ ကေလးသူငယ္ျပဳစု  
ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ား တစ္ျပိဳင္တည္း စီမံခန္႔ခြဲနုိင္ေစရန္ 
ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ပါက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းနုိင္ေႀကာင္း သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္္မ်ားမွ ေဖာ္ျပေနသည္။ 
ယင္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆီးရန္ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုကို ရွာေဖြေနၾကျပီး 
ေအာင္ျမင္ေသာ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ားဆီသုိ႔ လုိက္နုိင္ေအာင္ 
သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွ ကူညီေပးသည္။ ယင္းကေလးသူငယ္ျပဳစု  
ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ 
မည္မ်ွသက္ေရာက္မႈရွိေနသည္ကုိ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ 
သိနားလည္မႈ နည္းေနပါသည္။ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ 

မႈဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား တုိးတက္ျပီး 
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းနုိင္ေၾကာင္း ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ယံုၾကည္ေနပါသည္။ 

အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
• ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ 

အလုပ္အေပၚသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ကေလးရွိေသာဝန္ထမ္း (၁၀)  
ေယာက္လွ်င္ (၉) ေယာက္မွ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

• ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္၀တၱရားမ်ားေၾကာင့္ 
လြန္ခဲ့ေသာ တစ္လအတြင္း အနည္းဆံုး တစ္ရက္ အလုပ္ပ်က္ခဲ့ရသည္ဟု 
မူလတန္းမတက္မီ အရြယ္ရွိေသာ ကေလးရွိေသာ မိဘဝန္ထမ္း 
တစ္ဝက္ေက်ာ္မွ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ 

• ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားသည္ 
မိခင္မ်ားသာမက ဖခင္မ်ားကုိပါ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ 
အလုပ္အေပၚသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေျဖဆုိမႈမွာ မိခင္မ်ားတြင္  
(၈၉ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ ဖခင္မ်ားတြင္ (၉၁ရာခိုင္ႏႈန္း) ေျဖဆုိခဲ့ျခင္းေၾကာင္း 
ထိုႏႈန္းထားမွာ မိခင္နွင့္ ဖခင္ၾကားတြင္ သိသာထူးျခားေသာ ကြဲျပားမႈ 
မေတြ႕ရပါ။

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

ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ 
တာဝန္မ်ားေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ ကို္ယ္တုိင္  တာဝန္မ်ားေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ ကို္ယ္တုိင္  
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔၏ လက္တြဲေဖာ္မွ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔၏ လက္တြဲေဖာ္မွ 
အလုပ္ထြက္ခဲ့ရသည္ဟု ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါး  အလုပ္ထြက္ခဲ့ရသည္ဟု ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါး  
မွ ေျဖဆုိခဲ့သည္။ မွ ေျဖဆုိခဲ့သည္။ 

3ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို နည္းလမ္းတက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း။



 ○ အလုပ္ခန္႔သည့္ အခြင့္အလမ္း တစ္ခုခုအား ျငင္းဆုိျခင္းမွာ 
အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအၾကား အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။

 ○ အလုပ္လုပ္ေသာ ဖခင္မ်ားထက္ အလုပ္လုပ္ေသာ မိခင္မ်ားသည္ 
အလုပ္ထြက္နုိင္ေျခ ၂ ဆ ပုိမ်ားသည္။ 

 ○ အလုပ္လုပ္ေသာ မိခင္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ကေလးသူငယ္ျပဳစ ု
ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားေၾကာင့္ သင္တန္းတက္ရန္ 
သို႔မဟုတ္ ရာထူးတုိးလက္ခံရန္ ျဖစ္နုိင္ေခ် နည္းပါးသည္။ 

• ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆီးေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္  
ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ 
သက္ေရာက္မႈရွိေနပါသည္။ ဥပမာ- လုပ္ငန္းရွင္မွ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ 
ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ မရွိျခင္းက ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္ထြက္ျခင္း 
ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ထိန္းသိမ္းထားနုိင္ျခင္းတုိ႔အား 
သက္ေရာက္ေနပါသည္။ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ 
တာဝန္မ်ားေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ ကို္ယ္တုိင္ သို႔မဟုတ္ လက္တြဲေဖာ အေနျဖင့္ 
အရင္အလုပ္မွထြက္ခဲ့ရသည္ဟု ဝန္ထမ္း ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွ  
ေျဖဆုိခဲ့သည္။ 

• မူလတန္းမတက္မီ အရြယ္ကေလးရွိေသာ ၃၇ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ 
မိဘဝန္ထမ္းမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔ အိမ္နားဝန္းက်င္တြင္ ကေလးျပဳစ ု
ေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာမရွိေသာေႀကာင့္ ယင္းကုိ အသံုးမျပဳနုိင္ေၾကာင္း  
ေျဖဆုိခဲ့သည္။ 

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

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

• လုပ္ငန္းရွင္မွ ေထာက္ပ့ံထားေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၏ 
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို အခ်ဳိ႕ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ 
စတင္သိျမင္လာၿပီျဖစ္သည္။ ယခုသုေတသနတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕တြင္ ဆန္းသစ္ေသာ၊ တုိးတက္မႈရွိေသာ  
ေျဖရွင္းနည္းလမ္းမ်ားကုိ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါသည္။ 
ယင္းကူညီေထာက္ပံ့မႈအမ်ားစုမွာ ေရးဆြဲမွတ္တမ္း တင္ထားေသာ 
မူဝါဒအရ မဟုတ္ဘဲ အလြတ္သေဘာ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။  
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ 
ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေေၾကာင္း 
နွင့္ပတ္သက္၍ မန္ေနဂ်ာအမ်ားစုတြင္ ထိုသို႔ေသာဗဟုသုတနွင့္ 
အသိအမွတ္ျပဳမႈ နည္းေနပါသည္။ 

• လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ 
မူဝါဒရွိျခင္းသည္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ မိဘဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၄င္းတုိ႔၏ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ 
စီမံခန္႔ခြဲနုိ္င္ရန္ ကူညီပံ႔ပိုးႏိုင္သည့္ အေရးၾကီးဆံုးေသာအခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

4 



၁။ နိဒါန္း ၁။ နိဒါန္း 

1 International Labor Organisation, 2015, Myanmar Labour Force, Child Labour and School to Work Transition Survey, p. 11.
2 See http://datatopics.worldbank.org/gender/country/myanmar.
3 Asian Development Bank, 2016, Gender Equality and Women’s Rights in Myanmar: A Situational Analysis, p. 40.
4 See https://www.ceicdata.com/en/myanmar/education-statistics?page=3.

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိဘအမ်ားစုတို႔သည္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ 
အထူးသျဖင့္ အဖိုးအဖြားမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစ ု
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအေပၚ မွီခိုအားထားေနၾကသည္။  
ေငြေၾကးသင့္တင့္၍ အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီသည့္ ကေလးသူငယ္  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာမ်ားမရရွိႏိုင္သည့္အေျခအေနတြင္  
ဤေ႐ြးခ်ယ္မႈနည္းလမ္းသည္ ကုန္က်မႈအနည္းပါးဆုံးႏွင့္ 
အဆင္အေျပဆုံး ေ႐ြးခ်ယ္စရာတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ မိဘမ်ားသည္ ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ားႏွင့္ 
ခြဲခြာ၍ ေနထိုင္ေနရသည္ဟုလည္း သေဘာသက္ေရာက္ပါသည္။ 
မိသားစုဝင္မ်ားမွ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
လူမႈေရး ထုံးတမ္းအစဥ္အလာ မူေဘာင္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုနွင့္ တစ္ခုအၾကား အာဟာရပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ 
စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ ခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ား မတူညီျခင္းေၾကာင့္ 
ယင္းအစဥ္အလာမ်ားအေပၚ ေနာက္ပိုင္းမ်ိဳးဆက္သစ္ မိဘမ်ားမွ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနသည္။ မိဘမ်ားမွအသက္အ႐ြယ္ႀကီးေသာ 
မိသားစုဝင္မ်ားထံ ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ားအား  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခိုင္းရန္အတြက္ တစ္ဖက္မွ ယုံၾကည္ေသာ္လည္း 
တစ္ဖက္တြင္ထိုကဲ့သို႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားျခင္းမရွိေသာ  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ား ( ဥပမာ - အဖိုးအဖြားမ်ား) အေနျဖင့္  
၎တို႔သားသမီးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ၊ က်န္းမာေရးနွင့္ညီၫြတ္ေသာ 
အစားအစာမ်ား ေကၽြးေမြးျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းစြာ ထားရွိျခင္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကရသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ လူမႈေရး စံႏွႈန္းမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ 
ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနသည္။ ဤကဲ့သို႔ 
လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲရျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈတစ္ခုမွာ အရည္အခ်င္းရွိ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားရွိ က႑အမ်ားအျပားတြင္ 
အလုပ္ရရွိႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျမင့္တင္ျခင္းျဖစ္သည္။  
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား  
လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္္မႈ ႏႈန္းထားမွာ သိသာစြာ 
ကြာဟေနေသးေသာ္လည္း ( က်ား - ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း နွင့္ မ- ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း1) 
၊ လစာျမင့္ေသာ အလုပ္ေနရာမ်ားတြင2္ အမ်ိဳးသမီး လုပ္သား ပါဝင္မႈ  
ႏႈန္းထားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ပိုမိုမ်ားျပားသည3္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ 
တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရရွိသူ အမ်ိဳးသမီးဦးေရမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ 
ပိုမိုျမင့္မားသည္ - အမ်ိဳးသား (၁) ဦးလွ်င္ အမ်ိဳးသမီး  

၁.၄ ဦးခန႔္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရရွိသည4္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ာအတြက္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ 
အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားေစ်းကြက္သည္ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္း ျပတ္လပ္မႈ  
ျပႆနာအတြက္ အေျဖတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကေလးေမြးၿပီးခ်ိန္တြင္ အလုပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ရန္ 
ဖိအားေပးခံရျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္။ 
ဤကဲ့သို႔ဖိအားေပးမႈမ်ားမွာ မိသားစုဝင္မ်ား၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားထံမွ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုဂၢလိက က႑မ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
မီးဖြားခြင့္ (၁၄ ပါတ္) ႏွင့္ ဖခင္ျဖစ္ခြင့္ (၁၅ ရက္) တို႔ ရရွိပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 
ဤရရွိပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ လူမႈဖူလံုေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂)၊ ခြင့္ရက္ႏွင့္ 
အားလပ္ရက္ဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္  
ျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္ စက္႐ုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) ၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္  
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန 
(MOE) ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္  
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန (MSWRR) တို႔သည္ ေရွးဦး 
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး (ECCD) 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးရာတြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ေနေသာ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္အား  
ျပဌာန္းခဲ့သည္ - ေရွးဦး ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒတြင္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပညာအရည္အခ်င္း၊ ကေလးႏွင့္ ဆရာ အခ်ိဳးအစားမ်ား၊ 
ကေလးမ်ား၏ အသက္အ႐ြယ္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လတ္တေလာ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ သားသမီးရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးရန္ ကိစၥရပ္သည္ ဦးစားေပးကိစၥရပ္တစ္ခု 
မဟုတ္ေခ်။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ NGO 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား တိုးတက္ေစရန္ 
ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္လ်က္ ရွိၾကသည္။ ထိုၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားတြင္္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ၎တို႔၏ ကေလးငယ္မ်ားအား အလုပ္ခ်ိန္အတြင္းတြင္  
ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြၽးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ 

5ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို နည္းလမ္းတက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း။

http://datatopics.worldbank.org/gender/country/myanmar
https://www.ceicdata.com/en/myanmar/education-statistics?page=3


6 

ဓါ
တ

္ပံု:
 IF

C 
/ V

ict
or

ia
 M

ilk
o.



ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
တိုးတက္ျခင္းမ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ 
လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုတို႔မွာ ၎တို႔အလုပ္သမားမ်ား၏ ကေလးသူငယ္  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ တာဝန္၀တၱရားမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား 
ႏွင့္ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအေပၚ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို သတိမမူမိၾကေခ်။ ထို႔နည္းတူစြာပင္ 
လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုတို႔မွာ သားသမီးရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား  
ေထာက္ပံ့ေပးရာတြင္ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္နည္းလမ္း ေျမာက္မ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ 
ထိုကဲ့သို႔ ေထာက့္ပံ့ေပးျခင္းက၎တို႔၏ စီးပြားေရးကို 
တိုးတက္လာေစႏိုင္ေၾကာင္းကို သတိမမူမိၾကေခ်။

ယခုလက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕မွသာ 
ကေလးရွိေသာဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစေသာ 
ကုမၸဏီမူဝါဒမ်ား၊ အေလ့အက်င့္မ်ား သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား  
ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိၾကသည္။ ဤေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအနက္မွ ၂ ခုသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 
ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာမ်ားကို စီမံထားၾကသည္။ 
အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားအျပားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ 
၎တို႔၏ သားသမီးမ်ားကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ပါက 
အလုပ္သို႔ေနာက္က်မွ ေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ဆင္းခ်ိန္ထက္ေစာ၍ 
သြားလာခြင့္ျပဳထားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
ဝန္ထမ္းမ်ား မီးဖြားခ်ိန္တြင္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ား  
ေပးကမ္းၾကသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ အမ်ားအျပားတြင္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားမွ  
၎တို႔အလုပ္ရွိ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ သားသမီးမ်ား 
နာမက်န္းျဖစ္ခ်ိန္တြင္ သတ္မွတ္ခ်ိန္မီွရန္ သို႔မဟုတ္ 
အလုပ္မ်ားၿပီးေျမာက္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ၾကဳံေတြ႕ေနရပါက အကူအညီမ်ား 
ေပးၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ ကူညီေထာက္ပံ့မႈအမ်ားစုမွာ အလြတ္သေဘာ 
ကူညီေပးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းခြင္ရွိ မူဝါဒမ်ားမွ တရားဝင္  
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ 

ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ မိဘမ်ား၊ ၎တို႔၏ 
သားသမီးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရရွိလာႏိုင္ေသာ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို IFC မွ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ 
ပုဂၢလိက က႑မ်ားရွိ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ  
ေလ့လာမႈသည္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္၊ အိႏၵိယ၊ ဖီဂ်ီနွင့္ သီရိလကၤာနိုင္မ်ားတြင္ျပဳ
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လုပ္ခဲ့ေသာ IFC ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား5 ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအား 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ကေလး
သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းေၾကာင့္ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ျဖစ္ရပ္မွ ရလဒ္ျဖစ္ေသာ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စတင္လႈပ္ရွားမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္သည္။ 
ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ႏိုင္ငံ ၁၀ ႏိုင္ငံမွ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ 
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ရပ္  
ေလ့လာမႈမ်ားမွတဆင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ  
ေပးျခင္းအေပၚ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားစြာ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။ 
ထိုအက်ိဳးအျမတ္အခ်ိဳ႕မွာ ဝန္ထမ္းမ်ား ႐ုံးအလုပ္ပ်က္ကြက္မႈ  
ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း၊ ပိုမိုျမင့္မားေသာ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားႏွွင့္ 
ပိုမိုစိတ္အားထက္သန္၍ အလုပ္ခြင္၌ ဝန္ထမ္းမ်ား ပိုမိုတည္ၿမဲေစျခင္းတို႔  
ျဖစ္သည္။ အရည္အခ်င္းရွိေသာ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ မိဘမ်ား၏ 
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈမွာ အေရးအပါဆုံးေသာ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပရလွ်င္ 
အလုပ္ရွင္မွ ဤကဲ့သို႔ ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ  
ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၊  
ေငြေၾကးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ အလုပ္အပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ စားသုံးသူမ်ားအၾကားတြင္ 
ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သတင္း ပိုမို ေက်ာ္ၾကားေစသည္။

ဤေလ့လာမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပုဂၢလိက က႑မ်ားအတြင္းရွိ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကားတြင္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား 
လိုအပ္မႈအတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈျဖစ္ရပ္ႏွင့္  
ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ား သိရွိမႈပိုမိုျမင့္မားေစရန္အတြက္ 
အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခုကို ေပးစြမ္းသည္။ ရလဒ္မ်ားမွ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ မိခင္မ်ားႏွင့္ ဖခင္မ်ားမွာ ၎တို႔၏ အလုပ္ႏွင့္ 
သားသမီးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ တာဝန္မ်ားအား ဟန္ခ်က္ညီမွ်စြာ  
ျပဳလုပ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ၾကဳံေတြ႕ေနရေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေနသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ မိဘမ်ားသည္ အလုပ္ ေနာက္က်ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အလုပ္ေစာဆင္းျခင္း၊ ေန႔အခ်ိန္တြင္ ၎တို႔သားသမီးမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္ေနရျခင္းႏွင့္ မိခင္မွ အလုပ္ခြင္  
ျပန္လည္ဝင္ႏိုင္ခ်ိန္တြင္ ေန႔ပိုင္း၌ ရင္ေသြးငယ္အား ထိန္းေက်ာင္းရန္ 
စီမံရျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား ယုံၾကည္ထားသည္မွာ ကေလးသူငယ္ 
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ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျမင့္တတ္လာျခင္းအားျဖင့္ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ အလုပ္တာဝန္မ်ားအား 
ပိုမို စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္၍ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း တိုးတက္လာသည့္ 
ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိႏိုင္သည္။

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ မိဘဝန္ထမ္း မ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ 
ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္၊ အလုပ္တြင္ ၿမဲၿမံမႈ၊ ၎တို႔၏ အလုပ္အကိုင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအတြက္ အလုပ္ရွင္မ်ား 
အေထာက္အပံ့ေပးထားသည့္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးမွ 
မည္ကဲ့သို႔ အေထာက္အကူျဖစ္သည္ကို အတြင္းက်က်ေဖာ္ျပထားသည္ - 
ဤအစီရင္ခံစာသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ၎တို႔၏ ကေလးသူငယ္  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားအတြက္ ကူညီအားေပးမႈမ်ားအား 
ပိုမိုစိတ္ခ်ရ၍ တသမတ္တည္းက်သည့္ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား  
ေပးေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္  
ေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို  
ျပသထားသည္။ 

6 “Partner” is an inclusive term used to describe a person with whom one has an intimate relationship. It can include a spouse. It can also include a person to whom one is not married, but who is 
considered equal to a spouse. This term was used in the research to ensure inclusion of intimate partnerships where the two persons are not legally married.

၁.၁ ေလ့လာမႈဆိုင္ရာ နည္းစနစ္၁.၁ ေလ့လာမႈဆိုင္ရာ နည္းစနစ္

ဤေလ့လာမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိကက႑မ်ားတြင္ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ကေလးသူငယ္  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးတာဝန္မ်ားမွ မည္ကဲ့သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနသည္ကုိ 
နားလည္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္သည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား  
ေပးေဆာင္ရာတြင္ အသုံးျပဳေနေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ အပါအဝင္  
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ 
တရားဝင္မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပုံစံမ်ားအေပၚ 
ပိုမိုသိရွိနားလည္ေစရန္ ရည္႐ြယ္သည္။  
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ၾကီးမားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ယခုလက္ရွိတြင္ လိုအပ္ေနသည့္ 
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးမ်ားအား  
ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္းမွတဆင့္ ဤေလ့လာမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သီးသန႔္ရည္႐ြယ္ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ 
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားအား 
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ေထာက့္ပံ့ေပးထားေသာ 
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈျဖစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္သည္။

ဤေလ့လာမႈတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လက္ရွိ ကေလးသူငယ္  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ စီမံထားမႈမ်ား၊ ထိုစီမံထားမႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ စိတ္ေက်နပ္မႈတို႔အျပင္ ၎တို႔၏ 
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ စိတ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား စူးစမ္းေလ့လာထားသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားအေပၚ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ဤေလ့လာမႈမွေန၍ 
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း တာဝန္မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္း
ခြင္အတြင္းရွိေနခ်ိန္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ ၎တို႔၏ အလုပ္သို႔ 
အခ်ိန္မွန္ေရာက္ေအာင္လာႏိုင္မႈႏွင့္ စြမ္းရည္အား အျပည့္အဝအသုံးခ်နိုင္မႈ 
ႏွင့္ အလုပ္တြင္ဆက္လက္ျမဲေနျခင္း စသည္တုိ႔အား ေလ့လာခဲ့သည္။ 
ဤေလ့လာမႈတြင္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း တာဝန္မ်ားမွ 
ဝန္ထမ္း၏ လက္တြဲေဖာ္/မိတ္ဖက္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည6္။ ထို႔အျပင္ ကေလးသူငယ္  

ယခုလက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ယခုလက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕သာ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕သာ 
ကေလးရွိေသာဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကေလးရွိေသာဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစေသာ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစေသာ 
ကုမၸဏီမူဝါဒမ်ား၊ အေလ့အက်င့္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမူဝါဒမ်ား၊ အေလ့အက်င့္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ေပးေဆာင္လ်က္ရွိၾကသည္။အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ေပးေဆာင္လ်က္ရွိၾကသည္။
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ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ စီမံမႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ 
ကေလးငယ္မ်ား၏ အသက္အ႐ြယ္၊ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ မသန္စြမ္းမႈ 
သို႔မဟုတ္ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိမရွိ၊ ႏွင့္ မိဘမ်ားမွာ မိဘမ်ား 
ကေလးကုိတစ္ဦးတည္းတာဝန္ယူ ေစာင့္ေရွာက္သည့္မိဘမ်ား သို႔မဟုတ္ 
လိင္တူ မိဘမ်ား အစရွိသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားလည္း 
ပါဝင္သည္။

IFC မွျပဳလုပ္ေလ့လာခဲ့ေသာ ဖီဂ်ီရွိ ကေလးသူငယ္  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈျဖစ္ရပ္ႏွင့္ 
အလားတူ နည္းပုံစံမ်ားအား ဤသုေတသနတြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည7္။ 
ထိုေလ့လာမႈမ်ားတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားအား  
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိေစရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

ဤေလ့လာမႈတြင္ ပုဂၢလိက က႑မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၁၁ ခု 
ပါဝင္ခဲ့ၾကသည8္။ ထိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက 
က႑ (၄) ခုအား ကိုယ္စားျပဳသည္ -ေငြေရးေၾကးေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ 
စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ စုစုေပါင္း ဝန္ထမ္းဦးေရ 
၃,၄၂၇ ဦိး အလုပ္ခန႔္အပ္ထားခဲ့သည9္။ ဤေလ့လာမႈ၏ စစ္တမ္းတြင္ 
ဝန္ထမ္းဦးေရ စုစုေပါင္း ၇၉၄ ဦး ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့သည္။ ၎တို႔အျပင္ 
အျခားဝန္ထမ္း ၂၄၃ဦးမွေန၍ ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး အၾကီးတန္းဝန္ထမ္း ၂၇ ဦးအား (မ်ားေသာအားျဖင့္ 
မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ မန္ေနဂ်ာမ်ား) 
လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့သည္။

7 IFC, 2019, The Business Case for Employer-Supported Childcare in Fiji.
8 Two businesses owned by the same parent company were counted as one.
9 Two businesses did not provide a total employee count, so the total number of workers across the 11 participating businesses would, in fact, be higher.
10 Stakeholders were representatives of international and national non-government agencies and private consultancies working on childcare in Myanmar.

ဤေလ့လာမႈတြင္ ေလ့လာသည့္နည္းစနစ္မ်ား ေရာေႏွာသည့္ ပုံစံကို 
အသုံးျပဳ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
အသုံးျပဳထားသည္။

1. ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္၊အလုပ္  
ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းအေျပာင္းအေ႐ႊ႕ႏွင့္ ကေလးရွိေသာ  
၀န္ထမ္းမ်ားရသည့္ခြင့္ရက္မ်ား ဆိုင္ရာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ 
အခ်က္အလက္မ်ား

2. ဝန္ထမ္းစစ္တမ္းအား ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ 
ဝန္ထမ္းဦးေရ ၇၉၄ ဦးထံမွ ၂၀ ၁၉ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လႏွင့္ 
စက္တင္ဘာလမ်ားတြင္  
ေကာက္ယူၿပီးစီးခဲ့သည္။ ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့သူအမ်ားစု (၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္း)  
သည္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ တစ္ခုခု ရရွိထားၾကသည္။

3.  ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
တစ္ခုခ်င္းစီ၌္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စုစုေပါင္း ဦးတည္အုပ္စု  
ေဆြးေႏြးပြဲအေရအတြက္မွာ ၄၅ ပြဲျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသမီး ၁၃၁ ဦးႏွင့္ 
အမ်ိဳးသား ၁၁၂ ဦးတို႔ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ 

4. အဓိက သတင္းေပးနိုင္သူအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း ( KII ) ကို 
အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးရွိ တာဝန္ရွိသူ၊ ေျပာၾကားခြင့္ရွိသ1ူ0 
ဦး၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ မန္ေနဂ်ာ ၁၂ ဦးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ္ကိစၥရပ္မ်ားကို 
စီမံခန႔္ခြဲေနသည့္ ဝန္ထမ္း ၁၅ ဦး အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၃၇ ဦးျဖင့္  
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

9ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို နည္းလမ္းတက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း။



၄. စစ္တမ္းေျဖဆိုခဲ့သူ ဝန္ထမ္းဦးေရ ၇၉၄ ဦးတြင္ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး က်န္ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္ 
(ပုံ ၁)။ ဤအခ်ိဳးႏႈန္းမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အၾကားရွိ ပ်မ္းမွ် 
အခ်ိဳးႏႈန္းထက္ ပိုမိုျမင့္မားေနသည္ - စုစုေပါင္း ဝန္ထမ္းဦးေရ ၃,၄၂၇ 
အနက္ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾက၍ က်န္ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ 
အမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၎အခ်ိဳးႏႈန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
လူဦးေရအခ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသမီး ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား  
၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖင့္လည္း မတူညီေပ၁၁။11 ပါ၀င္ေျဖဆိုသူဝန္ထမ္းမ်ားအနက္ 
(၂) ဦးမွာ က်ားမ ျဖစ္တည္မႈအား ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ Non-binary 
ဂ်န္ဒါအျဖစ္္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည1္2။

11 Source: https://data.worldbank.org
12 Non-binary gender refers to identifying as neither male nor female.
13 Data taken from The 2014 Myanmar Population and Housing Census.

ပံု (၁)။ ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ား၏ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား အခ်ိဳးအပံု (၁)။ ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ား၏ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား အခ်ိဳးအစားစား

စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုၿပီးဆုံးခဲ့သူ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အမ်ားစုမွာ အသက္ 
၂၅ႏွစ္မွ ၃၄ႏွစ္ၾကား (၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) ျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၈ႏွစ္ မွ ၂၄ႏွစ ္
ၾကား ႏွင့္ ၂၅ႏွစ္မွ ၄၄ႏွစ္ၾကား ဝန္ထမ္းမ်ားရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္း 
အသီးသီးစီျဖစ္ၾကသည္။

စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ား၏ သုံးပုံတစ္ပုံေအာက္ (၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္း) 
တြင္ အသက္ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ သားသမီးမ်ား ရွိသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္ 
(ပုံ (၂))။ ထိုရလဒ္သည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ 
သားသမီးရရွိခဲ့ဖူးေသာ အမ်ိဳးသမီး ရာခိုင္ႏႈန္း (၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ရာခိုင္ႏႈန္း (၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) တို႔ထက္ သိသိသာသာ  
ေလ်ာ့နည္းေနသည1္3။ စစ္တမ္းေျဖဆိုခဲ့သူမ်ားမွ မူၾကိဳေနအ႐ြယ္ (အသက္ 

အမ်ိုးသား
၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း

အမ်ိဳးသမီး 
၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္း

၅ႏွစ္ေအာက္) သားသမီးရွိသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့သူဦးေရမွာ ၁၄၇ ဦး သို႔မဟုတ္ 
စစ္တမ္းေျဖဆိုခဲ့သူအားလုံး၏ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။  

ပံု (၂)။ ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ား၏ သားသမီးရွိသူမ်ား အခ်ိဳးအစားပံု (၂)။ ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ား၏ သားသမီးရွိသူမ်ား အခ်ိဳးအစား

ရွိသည္
၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္း

မရွိပါ
၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္း

ကိုယ္ဝန္ရွိ
သို႔မဟုတ္
ကေလးယူရန္ အ
စီအစဥ္ရွိ
၂ ရာခိုင္ႏႈန္း

ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ား၏ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္တြင္ မူၾကိဳေနအရြယ္ သားသမီးရွိသည္ 
(အသက္ ၅ႏွစ္ ႏွင့္ ထုိထက္ငယ္ေသာ)

10 
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11ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို နည္းလမ္းတက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း။
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အလုပ္လုပ္ေနေသာ ကေလးရွိ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္  
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာအေထာက္ 

အပံံံံ့မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ား မွာ 
နည္းပါးေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ယခုသုေတသနတြင္ 
ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့ေသာ မူလတန္းမတက္မီ အရြယ္ရွိေသာ 
ကေလး ရိွသည့္ မိဘမ်ားအနက္ ၇ရာခုိင္ႏႈန္းသာ  
ပုဂၢလိကကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာကို 
အသုံးျပဳေနၾကသည္။



၁.၂ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၁.၂ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

• ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေရအတြက္စုစုေပါင္းမွာ 
မူလရည္႐ြယ္ထားေသာ အေရအတြက္ျဖစ္သည့္ ၁၅ ခုေအာက္ 
ေလ်ာ့နည္းသည္။ ဤေလ့လာမႈသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပရန္ႏွင့္ 
အလုပ္ရွင္မ်ားမွေန၍ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ  
ေထာက္ပံ့မွႈမ်ား ေပးရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္သည့္  
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားအေၾကာင္း ပညာေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ ပါဝင္မႈမ်ားရရွိလာရန္အတြက္ အဓိက တားဆီးေနေသာ အခ်က္ 
၃ ခ်က္ရွိသည္။ 

 ○ ဤေလ့လာမႈသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားေသာ 
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရွိျခင္း 
ကိစၥအား တိ္ုက္တြန္းရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု စိုးရိမ္မႈရွိျခင္း

 ○ စီးပြားေရးလုပ္ငန္ုအတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုတြင္ 
သားသမီးမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ ဤေလ့လာမႈအား  
၎တို႔နွင့္သက္ဆိုင္မႈရွိသည္ဟု မျမင္ၾကျခင္း

 ○ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ၎တို႔၏ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအား ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ 
အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးေဆာင္ေနျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ 
ဤေလ့လာမႈကို သက္ဆိုင္သည္ဟု မျမင္ၾကျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

ဤအတားအဆီး ၃ ခုသည္ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ အလုပ္ပိုင္ရွင္မ်ားအား ပါဝင္ရန္ 
ဖိတ္ေခၚသည့္ အခ်ိန္၌ ၎တို႔မွ သီးသန႔္ေျပာဆိုခဲ့သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ အလုပ္ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ 
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိႏိုင္မႈအၾကား 
ခ်ိတ္ဆက္မႈကို မျမင္ၾကသည္မွာလည္း ဤသုေတသနႏွင့္ ကေလးသူငယ္ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအား ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္ လည္ပတ္ေရးႏွင့္ 
သက္ဆိုင္မႈ မရွိဟု ထင္ျမင္ေစသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွ ဤကဲ့သို႔  
ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ 
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္မႈ 
နည္းလမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအေပၚ သိရွိနားလည္မႈ သိသာစြာ 
နည္းပါးေၾကာင္းကို ဤေလ့လာမႈတြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

• သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑အား ပိုမို 
ကိုယ္စားျပဳျပသေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤေလ့လာမႈတြင္ ထိုက႑မွ 
တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္းအေနျဖင့္ 
ပါဝင္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၁၁ ခုအနက္ ၆ ခုသည္ ယင္းက႑မွ  
ျဖစ္သည္။ ဤက႑တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ 
စစ္တမ္း၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးအား ၿပီးေျမာက္ပါ၀င္ေျဖဆိုခဲ့သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ဤေလ့လာခ်က္မွ ေတြ႕ရွိမႈမ်ားသည္ အျခားက႑မ်ားထက္  
ေငြေရးေၾကးေရးက႑အား ပိုမို ကိုယ္စားျပဳေနသည္။

• ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ ၁၁ ခု တြင္ 
စစ္တမ္းေျဖဆိုသူအားလံုး၏ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအနက္ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ စစ္တမ္းပါ၀င္ေျဖဆိုမႈႏွႈန္း
အမ်ားဆံုး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၄ခုမွာအားလံုးေသာ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၈၅
 ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ 
ထိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၄ခု မွ ဝန္ထမ္းဦးေရမ်ားကို ပိုမို ကိုယ္စားျပဳသည္။

• ဤေလ့လာမႈတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး၏ 
ရံုးခ်ဳပ္မ်ားသည္ ရန္ကုန္၌ တည္ရွိသည္။ အျခားေသာၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း 
ရံုးခြဲမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွႈမ်ားစြာရွိၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ 
၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို စစ္တမ္းေျဖဆိုရန္ အားေပးခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ လႊမ္းၿခံဳရလဒ္မွာ ရန္ကုန္၏ အေျခအေနကိုပင္ 
ပိုမိုထင္ဟပ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

• ဤေလ့လာခ်က္၌္ ရံုးျပင္ပတြင္အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား မပါဝင္ေပ။ ၀န္ထမ္းအားလံုးအတြက္ အြန္လိုင္းမွ 
စစ္တမ္းေျဖဆိုနိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးထားေသာ္လည္း  
ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ 
ေျဖဆိုရန္လက္လွမ္းမီနိုင္သည့္ (သို႔) ဖတ္နိုင္သည့္ စြမ္းရည္ မရွိေခ်။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ရံုးျပင္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ေနရေသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ 
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားက ၎တို႔ လုပ္အားစိုက္ထုတ္နိုင္မႈအေပၚ 
မည္သို႔ သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းအရာကို 
နားလည္နိုင္ရန္အတြက္ ကြာဟခ်က္မ်ားရွိသည္။ 
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၂။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ၂။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားတာဝန္ဝတၱရားမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

၂.၁ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၂.၁ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

ရရွိနိုင္ေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားရရွိနိုင္ေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား
မူၾကိဳအရြယ္မတုိင္ခင္ ကေလးငယ္ရွိသည့္ ၇ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ 
မိဘဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တို႔အလုပ္ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စီစဥ္မွႈအေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္ျပဳစ ု
ေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာမ်ားအား အဓိကနည္းလမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကသည္။  
ယင္းရလဒ္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္ရွိ 
ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈမ်ားကို အသံုးျပဳသူ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း 
ပါဝင္သည္။ ၈၄ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ မိဘဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္  
၎တို႔၏ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ထိုဝန္ေဆာင္မွႈမ်ိဳးအား ေထာက္ပံ့ျခင္းမရွိဟု  
ေျဖဆိုၾကသည္။ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာအသံုးျပဳေသာ 
မိဘမ်ားတြင္ တစ္ပတ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၂၇ နာရီ ၾကာ အသံုးျပဳၾကသည္။

သံုးပံု တစ္ပံုထက္ပိုေသာ (၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္း) မိဘမ်ားသည္ ၄င္း
တုိ႔အလုပ္တြင္ရွိေနစဥ္ ကေလးသူငယ္အားေစာင့္ေရွာက္ရန္  
ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူ ျဖစ္ေသာ- ကေလး၏ အေမ သို႔မဟုတ္ အေဖ ၊  
ေမာင္နွမ၊ ဘိုးဘြားမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ မိသားစုဝင္တစ္ဦးဦးအား 
အားကုိးရသည္။ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ 
မိဘမ်ားသည္ ၎တို႔၏ မူၾကိဳအရြယ္မတိုင္ခင္ကေလးမ်ားနွင့္ 
တစ္အိမ္တည္းတြင္ အတူတကြမေနထိုင္ၾကေပ။

ပံု (၃) တြင္ မိဘမ်ားအလုပ္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း 
ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အားထားရေသာ ျပဳစ ု
ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူအမ်ိဳးမ်ိဳးအား ေဖာ္ျပထားသည္။ မူၾကိဳအရြယ္မတုိင္ခင္  
ကေလးငယ္ရွိေသာ မိဘမ်ားတြင္ ေျဖဆိုသူဝန္ထမ္းမ်ား၏ ၃၁ရာ
ခိုင္ႏႈန္သည္ ၎တို႔တြင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈပံုစံ တစ္မ်ိဳးထက္ပို၍ ရွိေၾကာင္း 
ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။

ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးမွႈမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈဆိုင္ရာ  
အစီအစဥ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ရွင္းျပရန္ 
ကေလးရွိေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားအား ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဘိုးဘြားမ်ားအား 
ေရြးခ်ယ္ရျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ လူမွႈေရးရာ စံႏွႈန္းမ်ားနွင့္ 
ယံုၾကည္မွႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ 

• လူမွႈေရးရာ စံႏွႈန္းမ်ား - “ဘိုးဘြားမ်ားမွ ၎တို႔ ေျမးမ်ားအား  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္” ဟု  
ေျဖဆိုသူတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အျခား ေျဖဆိုသူတစ္ဦးမွလည္း 
“မိသားစုဝင္ထဲမွ အလုပ္မလုပ္ေသာ သူမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ားအား  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း” မွာ “ရိုးရာယဥ္ေက်းမွႈေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္” ဟု  
ေျဖဆိုထားသည္။

၅၆%

၃၂%

၁၂%

၇%

၆%

၅%

၄%

၁%

၁%

ကေလး၏ ဘိုးဘြား

ကေလး၏ မိဘတစ္ဦးဦး

ပုဂၢလိက ကေလးထိန္း (မိသားစုဝင္မဟုတ္သူ)

ပုဂၢလိက ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာ

အျခား မိသားစုဝင္

ကေလး၏ ေမြးခ်င္းေမာင္နွမ အႀကီး

အျခား

မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ်

ကၽြန္ပ္၏ သူငယ္ခ်င္း

ပံု (၃)။ မူလတန္းမတက္မီ အရြယ္ကေလးရွိေသာမိဘမ်ား၏ လက္ရွိျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ စီမံမွႈမ်ားပံု (၃)။ မူလတန္းမတက္မီ အရြယ္ကေလးရွိေသာမိဘမ်ား၏ လက္ရွိျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ စီမံမွႈမ်ား

13ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို နည္းလမ္းတက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း။
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• ယုံၾကည္မွႈ - ေျဖဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ဘိုးဘြားမ်ားအေၾကာင္း  
ေျပာဆိုရာတြင္ “ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ” ရွိျခင္းနွင့္ သူစိမ္းမ်ားအစား 
မိသားစုဝင္တစ္ဦးမွ ကေလးအားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ 
ကေလးအတြက္ပိုမို စိတ္ခ်ရေသာ ေရြးခ်ယ္မွႈျဖစ္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ပုဂၢလိက ကေလးထိန္းမ်ားသည္ 
တရားဝင္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမွႈမ်ားနွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ 
၎တို႔အေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မွႈအခ်ိဳ႕ရွိသည္။ ေျဖဆိုသူ အနည္းငယ္မွလည္း 
မီဒီယာတင္ျပခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ YouTube ဗီဒီယိုမ်ားတြင္ 
ကေလးထိန္းမ်ားမွ ကေလးမ်ားအေပၚ ၾကမ္းတမ္းစြာျပဳမူဆက္ဆံပံု
မ်ားကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ဖူးျခင္းေၾကာင့္ သူစိမ္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ကေလးထိန္းမ်ား၏ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈေအာက္တြင္ မိမိတို႔ 
ကေလးငယ္မ်ားကို ထားခဲ့ရျခင္းက လံုၿခံဳမွႈမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 
မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ရွိေနစဥ္ ကေလးသူငယ္
မ်ားအားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ မိသားစုဝင္မ်ားအားအဓိက 
အားကိုးအားထားျပဳရေသာ အျခားအေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ 

 ○ ပုဂၢလိက ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မႈ၊ 
 ○ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာမ်ားတြင္ိ ကေလးမ်ား၏ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအေပၚ အာရံုစိုက္မႈမရွိျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ျပီး 
စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈရွိျခင္း၊ 

၎စင္တာမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ကေလးမ်ားအေပၚ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမွႈမ်ားရွိနိုင္ျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  
၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ မိဘမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ အိမ္အနီးအနားတြင္  
ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာမရွိျခင္းေၾကာင့္ ထိုဝန္ေဆာင္မွႈမ်ားအား 
အသံုးမျပဳျဖစ္ၾကေပ။ အကယ္၍ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မွႈမ်ားရွိပါက 
၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔အား အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး 
အျခားေသာ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္အေနျဖင့္လည္း ယင္းတို႔အား အသံုးျပဳရန္ 
စဥ္းစားမည္ဟုဆိုၾကသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကေလးငယ္မ်ားအား 
ေဆြမ်ိဳးမဟုတ္သည့္ အျခားသူမ်ားမွ ၾကည့္ရွႈေစာင့္ေရွာက္ပါက 
မီဒီယာမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေသာ ကေလးသူငယ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ညွဥ္းပန္းနိွပ္စက္မွႈ၊ လူကုန္ကူးမွႈ နွင့္ ျပန္ေပးဆြဲမွႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ 
၎တို႔အေနျဖင့္ ေၾကာက္ရြံ႔မွႈမ်ား ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ မိဘအမ်ားစုအေနျဖင့္  
၎တို႔၏ကေလးမ်ားအား “သူစိမ္းတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ခိုးယူသြားမည္” ကို 
ေၾကာက္ရြံ႕ၾကေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကသည္။ 

မသန္စြမ္းသည့္မူလတန္းမတက္မီ အရြယ္ရွိေသာ ကေလးရွိသည့္ 
မိဘမ်ား(စုစုေပါင္း ၈ေယာက္) အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကေလးမ်ားအား  
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမ်ားသို႔  
ေက်ာင္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ေစျခင္း မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

အျခားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ “ မသန္စြမ္းကေလးငယ္ရွိေသာ 
မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္စရာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္
တာမ်ား နည္းပါးလိမ့္မည္” ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ေသာ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားကို 
ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္စင္တာမ်ားမွာလည္း “ ေစ်းၾကီး”လိမ့္မည္ဟု 
မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ ကေလးရွိ၀န္ထမ္းမ်ား (၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္း)အတြက္  
ပံုမွန္ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈနည္းလမ္းမွာ ကေလး၏ ဘိုးဘြားမ်ားမွ  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ လက္ရွိ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ 
စီစဥ္ထားရွိမႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းစီစဥ္ထားရွိမႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း
လက္ရွိကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မွႈ အစီအစဥ္မ်ားအား မည္မွ်ထိ 
ေက်နပ္မႈရွိေၾကာင္းကို ေမးျမန္းေသာအခါ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ 
မိဘအေနျဖင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေက်နပ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ 
အလြန္ေက်နပ္ေၾကာင္း ေျဖဆိုၾကသည္။ ကေလး၏ အလုပ္မလုပ္ေသာ 
မိခင္ သို႔မဟုတ္ ဖခင္မွ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈ (၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္း)အား  
ကေလးငယ္၏ ဘိုးဘြားမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈမ်ား (၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္း)  
ႏွင့္ ႏိွႈင္းယွဥ္လ်ွင္ ေက်နပ္မွႈပိုမိုျမင့္မားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။  
အလုပ္ရွင္မွ ေထာက္ပံ့မေပးေသာ ပုဂၢလိက ကေလးသူငယ ္
ေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာမ်ားအား အသံုးျပဳေနသူမိဘမ်ားအနက္ ၅၉
 ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေက်နပ္ၾကၿပီး ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ 
အလြန္ေက်နပ္ၾကသည္။ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရလ်ွင္ ၁၀ ဦးလွ်င္ ၁ဦး သို႔မဟုတ္ 
၁ ဦးထက္နည္းေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား (၉ ရာခိုင္ႏႈန္း)က ၎တုိ႔၏ 
လက္ရွိ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စီစဥ္ထားရွိမႈမ်ားအေပၚ 
အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ စိတ္ေက်နပ္မႈမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

15ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို နည္းလမ္းတက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း။



ယင္းရလဒ္မ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ေသာ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ုလုပ္
ငန္းခြင္တြင္ရွိေနစဥ္အတြင္း ကေလးမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္သည္ဆိုသည့္ 
အခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသလုိ ျဖစ္ေနသည္။ မိဘ (၅) ဦးလွ်င္ (၃)
ဦးႏွႈန္း (၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ 
စိုးရိမ္ၾကၿပီး တစ္ဝက္ေက်ာ္ (၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ ၎တို႔ကေလးငယ္မ်ား၏ 
က်န္းမာေရးကို ပူပန္ၾကသည္။ 

ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ဘိုးဘြားမ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ားအား  
ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ 
စိုးရိမ္ပူပန္မွႈမ်ားရွိၾကသည္။14 ထိုစိုးရိမ္ပူပန္မွႈမ်ားတြင္

• ကေလးမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္နိုင္သည့္ အင္အား၊ 
ကေလးငယ္မ်ားအား တစ္ေန႔တာလုံး ၾကည့္ရွႈေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ 
အသက္ႀကီးေသာဘုိးဘြားမ်ားတြင္ အင္အားလုံေလာက္စြာမရွိမည္ကုိ 
ေျဖဆုိသူမ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္တတ္ၾကသည္။ “ပံုမွန္အားျဖင့္ 
ဘုိးဘြားမ်ားသည္ ေန႔လည္ေန႔ခင္း တစ္ေရးတစ္ေမာ အိပ္တတ္ ၾကသည္ 
”ဟု ေျဖဆုိသူတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

• ကေလးအား အာရံုစိုက္နိုင္မႈ အေျခအေန - ဘိုးဘြားမ်ားသည္ 
ကေလးျငိမ္ေနေစရန္ တီဗီြအား အသုံးျပဳၾကၿပီး ကေလးႏွင့္ အျပန္အလွန္  
ျပဳမူေျပာဆုိမည့္အစား (ကစားေပးမည့္အစား) ကာတြန္းမ်ား၊ ရုပ္ရွင္မ်ားကို 
နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ၾကည့္႐ွႈခြင့္ေပးထားေသာေၾကာင့္ ေျဖဆုိသူအခ်ိဳ႕မွ 
စိုးရိမ္ပူပန္ၾကသည္။

14 ဤေလ့လာခ်က္တြင္ မိဘမ်ားအလုပ္တြင္ရွိေနစဥ္ ကေလးငယ္မ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရေသာ တာဝန္ယူမွႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ ခံစားရသည္ကို ဘိုးဘြားမ်ားအား အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္း မပါ၀င္ခဲ့ပါ။ ဤသို႔ေသာ 
စီစဥ္ထားရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မေက်နပ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ဘိုးဘြားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔အတြက္ အနားယူရန္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အားလပ္ခ်ိန္ လိုခ်င္သူမ်ားလည္း ရွိေကာင္း 
ရွိနိုင္ပါသည္။ 

• အာဟာရ ေကၽြးေမြးပံုနည္းလမ္း- ဘိုးဘြားမ်ားတြင္ အာဟာရ ႏွင့္  
ျဖည့္စြက္စာမ်ားအေၾကာင္း ေခတ္မီ ဗဟုသုတမရွိၾကပါ။ ၎တို႔အေနျဖင့္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအားလည္း လက္မခံလိုၾကေသာေၾကာင့္ 
ကေလးငယ္မ်ား၏ အာဟာရႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္သည္ဟု  
ေျဖဆိုသူတစ္ဦးမွ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

• စည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းျခင္း (ဆံုးမ သြန္သင္ျခင္း) ခ်မွတ္ေသာ နည္းစနစ္ - 
ဘိုးဘြားမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ားအား အေကာင္းဆံုးဆံုးမသြန္သင္နိုင္ရန္ 
စည္းကမ္းခ်မွတ္ရန္ အတြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
သေဘာထားမ်ားရွိၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ေျဖဆိုသူတစ္ဦးမွ 
ကေလးမ်ားအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အျပစ္ေပးဆံုးမသည္ကို  
ေတြ႔ရွိပါက မည္သို႔ တံု႔ျပန္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေၾကာင္း ေဝမွ်ခဲ့သည္။ 
“ရိုက္နွက္တာနဲ႕ ကိုယ့္ကေလးကို တျခားကေလးေတြနဲ႕ နႈိင္းယွဥ္  
ေျပာဆိုတာေတြကို မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ကၽြႏု္ပ္အေနနဲ႕ကေတာ့ 
ကိုယ့္ေဒါသကို ေလ်ွာ့ရတာေပါ့။ မိသားစု၀င္ေတြကိုလည္း ကေလးကို 
မရိုက္ဖို႔ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ေျပာထားရတယ္။” 

• ဘိုးဘြားမ်ားႏွင့္မိဘမ်ားအၾကား မ်ိဳးဆက္ျခားနားကြာဟခ်က္မ်ားရွိေနျခ
င္းသည္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ မိဘမ်ားအတြက္ အသက္အရြယ္ႀကီးသည့္ 
မိသားစုဝင္မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွဳ
မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ထင္ျမင္လႊဲမွားမွႈအခ်ိဳ႕ကိုျဖစ္ေစ 
ေသာ အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္သည္။ ဤအရာမ်ားက လက္ရွိ  
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ လူမွႈေရးရာ 

ပံု (၄)။ တည္ရွိဆဲ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးရာ အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းပံု (၄)။ တည္ရွိဆဲ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးရာ အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း

၆၁%

၅၆%

၄၆%

၃၉%

၂၉%

၁၉%

၁၆%

၁၂%

၃%

ကေလး၏ လံုၿခံဳေရး 

ကေလး၏ က်န္းမာေရး

ကေလး၏ အာဟာရ

ကေလး၏ ပညာေရး

ကေလးမ်ား တီဗီၾကည့္ရွႈမွႈ

ကေလးမ်ား၏ အင္တာနက္ႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာအသံုးျပဳမႈ

ႏို႔ခိ်ဳတိုက္ေကၽြးျခင္း ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမွႈမ်ား

ေစ်းႏွႈန္းျမင့္လြန္းျခင္း

အျခား
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အေလ့အက်င့္မ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ ဦးတည္ေစၿပီးျပင္ပရွိ လံုၿခံဳၿပီး 
အရည္အေသြးျပည့္မီကာ ေစ်းႏွႈန္းသင့္တင့္သည့္ ပုဂၢလိက 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ အားထားမႈကို  
ျမင့္မားလာေစသည္။

 
နည္းပညာအသစ္မ်ားႏွင့္ လူမွႈေရးမီဒီယာမ်ားအား 
ကေလးသူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လက္လွမ္းမီလာျခင္းသည္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ 
ကေလးမိဘမ်ားအတြက္ အျဖစ္မ်ားေသာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း  
ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ေျဖဆိုသူအခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ကေလးမ်ားအား 
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ဖုန္းသံုးရန္အတြက္ မိသားစုဝင္မ်ားမွ ခြင့္ျပဳၾကေၾကာင္း  
ေျပာၾကားသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ “ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး 
အေလ့အက်င့္မ်ား”၊ အျမင္အာရံု ႏွင့္ အာရံုေၾကာစနစ္ ထိခိုက္ျခင္း  
သို႔မဟုတ္ နည္းပညာႏွင့္ လူမွႈေရးမီဒီယာမ်ားကို “စြဲလန္းျခင္း”မ်ား  
ျဖစ္ေပၚမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႔ခဲ့ၾကသည္။ လိင္စိတ္ႏိွႈးဆြေစေသာဓါတ္ပံ ု
ႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ား၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ “မသင့္ေလ်ာ္ေသာ” ရုပ္ရွင္မ်ား 
အပါအဝင္ ကေလးသူငယ္မ်ား ၾကည့္ရွႈ၍ မေလ်ာ္ညီေသာ အရာမ်ားအား 
၎တို႔၏ကေလးမ်ား ၾကည့္ရွႈၾကမည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။

ပိုမိုငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအဖို႔ မိဘမ်ား၏ အဓိက စိုးရိမ္မွႈမွာ 
အစာအာဟာရ၊ ေႏွာင့္ေႏွးေသာ ပညာေရး စြမ္းေဆာင္မွႈမ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာကေလးမ်ား၏ အႏိုင္က်င့္ခံရျခင္း တုိ႔ ျဖစ္သည္။  
ကေလးကို တစ္ဦးတည္းတာဝန္ယူထားရေသာမိခင္မ်ားအေနျဖင္ ့
လည္း လူမွႈေရးရာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမွႈမ်ား ႏွင့္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈ 
မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မွႈ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားမွာ နည္းပါးသည္။ ၎
တို႔၏ ကေလးမ်ားအား “ဖခင္မရွိ” ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာျဖင့္ 
အျခားကေလးမ်ားမွ ပံုမွန္အႏိုင္က်င့္ခံရနို္င္ေစသည္။

အလုပ္ႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း တိုးတက္မွႈမ်ားအေပၚ ကေလးအလုပ္ႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း တိုးတက္မွႈမ်ားအေပၚ ကေလး 
သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးရွိေသာ ဝန္ထမ္းစုစုေပါင္း၏ ၉၀
 ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈတာဝန္မ်ားက 
အလုပ္အေပၚအတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္ဟု 
ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။ အလုပ္ကိုထိခိုက္သည္ဟု တင္ျပေသာ 
မိခင္နွင့္ ဖခင္ ႏႈန္းထားမွာ (မိခင္- ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ (ဖခင္- ၉၁
 ရာခိုင္ႏႈန္း) ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုနွစ္ခုၾကားတြင္သိသာေသာ 
ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားမရွိေခ်။ မူလတန္းမတက္မီအရြယ္ကေလးရွိေသာ 
မိဘမ်ားအနက္ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၎တို႔၏ ကေလးသူငယ္ျပဳစ ု
ေစာင့္ေရွာက္ေရးတာဝန္မ်ားသည္ အလုပ္ကို ထိခိုက္မႈရွိေၾကာင္း  
ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေျပာဆိုသည့္ အသက္ ၅ ႏွစ္မွသည္ အသက္ 
၁၂ ႏွစ္ အရြယ္ထိ ကေလးရွိေသာ မိဘမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာလည္း 
အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ကေလးရွိေသာ 
မိဘမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သျဖင့္ အထက္ပါ အုပ္စု 
နွစ္ခုထက္ အနည္းငယ္ေလ်ာ့နည္းသည္။

မူလတန္းမတိုင္မီကေလးရွိေသာ မိဘမ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္ျပဳစ ု
ေစာင့္ေရွာက္ေရးတာဝန္၀တၱရားမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ အမ်ားဆံုး ပံုစံမ်ားမွာ  
ခြင့္ယူူျခင္း (၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) ၊ အလုပ္ေနာက္က်ျခင္း (၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္း)  
ႏွင့္ အလုပ္ေစာဆင္းျခင္း (၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) တို႔ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားအား  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ခြင့္ယူျခင္းတြင္ မိခင္မ်ားက ဖခင္မ်ားထက္ 
အၾကိမ္ေရ ပိုမ်ားသည္-(မိခင္- ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္း နွင့္ ဖခင္- ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ရွိသည္)။ မူလတန္းမတိုင္မီကေလးရွိေသာ ဖခင္မ်ားအေနျဖင့္ မိခင္မ်ားႏွင့္ 
ႏိွႈင္းယွဥ္လွ်င္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ပိုမို၍ ေစာစီးစြာ 
အလုပ္မွဆင္း တတ္ၾကသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ (ဖခင္- ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္  
မိခင္-၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) ရွိၾကသည္။

သံုးပံုတစ္ပံုေသာ မိဘမ်ားမွာ ၎တို႔၏ လက္ရွိ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို  
ေက်နပ္ၾကေသာ္လည္း သံုးပံုႏွစ္ပံုေအာက္ (၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္း) 
ရွိေသာသူမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ လက္ရွိ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ား အဆင္မေျပပါက အျခားအရန္အစီအစဥ္မ်ား မရွိေခ်။

17ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို နည္းလမ္းတက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း။



 
အလုပ္ပ်က္ကြက္ျခင္း
မိဘမ်ား၏ ထက္ဝက္္ခန္႔ (၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ ၎တို႔၏ ကေလး  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈတာဝန္မ်ားေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္လအတြင္း 
အနည္းဆံုးတစ္ရက္ခန္႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ 
ပ်က္ကြက္ေသာရက္ ၃ရက္ မွ ၃ရက္ထက္ပိုေသာသူမ်ားမွာ (၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း) 
ရွိသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္မ်ိဳးလံုး မွာ ကေလးျပဳစုေစာင္ ့
ေရွာက္ေရးတာဝန္မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္မွ တခါတရံပ်က္ကြက္ၾကေသာ္လည္း 
အမ်ိိဳးသမီးမ်ား (၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) မွာ အမ်ိဳးသားမ်ား (၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း) ထက္ 
အနည္းငယ္ပိုမိုပ်က္ကြက္ၾကသည္။  

  
ပံု (၆)။ ကေလး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈတာဝန္မ်ားေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ လအတြင္း ပံု (၆)။ ကေလး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈတာဝန္မ်ားေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ လအတြင္း 
မူလတန္းမတက္မီ အရြယ္ ကေလးရွိေသာ မိဘမ်ား၏ ပ်က္ကမူလတန္းမတက္မီ အရြယ္ ကေလးရွိေသာ မိဘမ်ား၏ ပ်က္ကြက္မွႈႀကိမ္ေရြက္မွႈႀကိမ္ေရ

မည္သည့္အခါမွ်
၄၇%

တစ္ႀကိမ္
၂၁%

နွစ္ႀကိမ္
၁၈%

၃ ႀကိမ္
၆%

၄ ႀကိမ္
၃%

၅ ႀကိမ္
၂%

၅ ႀကိမ္ ႏွင့္အထက္
၃%

၆၃%

၅၅%

၃၇%

၁၁%

၉%

၃%

၇၁%

၅၇%

၃၂%

၁၉%

၁၄%

၇%

ကၽြႏ္ုပ္သည္ အလုပ္မွ တခါတရံ ခြင့္ယူသည္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ တခါတရံ အလုပ္ေနာက္က်သည္။

ကြ်နု္ပ္သည္ တခါတရံ အလုပ္ေစာဆင္းရသည္။

ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္္ တခါတရံ အလုပ္တြင္ အာရံုစူးစိုက္၍ မရပါ။ 

ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္  အပိုထပ္ေဆာင္း အလုပ္တာဝန္ 
သုိ႔ဟုတ္ ဝတၱရားမ်ားအား တခါတရံ မလုပ္ႏိုင္ေပ။

အျခား က်ားမ

ပံု(၅)။ မူလတန္းမတက္မီ အရြယ္ ကေလးရွိေသာ မိဘမ်ား၏ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ား၏ အလုပ္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွႈပံု(၅)။ မူလတန္းမတက္မီ အရြယ္ ကေလးရွိေသာ မိဘမ်ား၏ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ား၏ အလုပ္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွႈ
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အခ်ိဳ႕ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ခြင့္ယူလိုၾကေသာ္လည္း 
သတ္မွတ္ခ်ိန္အမီ ျပီးေျမာက္ရန္အတြက္ အလုပ္တြင္ဆက္ေနရေသာအခါ 
စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား ခံစားရေၾကာင္း ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္း  
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ တာဝန္မ်ားအား 
စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ ခြင့္ယူရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔၏ 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမွ ပိုမိုလုပ္ကုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
စိတ္ပူပန္တတ္ၾကသည္။ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုလံုးသည္ မိဘမ်ားအား 
စိတ္ဖိစီးမွႈမ်ားေစသည္။ အလုပ္တာဝန္ႀကီးေလးေသာ မိဘမ်ားခြင့္ယူပါက 
အျခားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ “အပိုအလုပ္မ်ား ၿပီးစီးရန္ ဝန္ပိေစျခင္း” 
ေၾကာင့္ “အခက္အခဲမ်ား” ေတြ႔ရေၾကာင္း အထက္မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးမွ 
အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီးေျဖဆိုသူတစ္ဦးမွ သူမ၏ အလုပ္ရွင္မွ ခြင့္ယူရန္ အခ်ိန္တိုင္း
ခြင့္မျပဳျခင္းေၾကာင့္ ကေလးအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ သူမ၏ ခင္ပြန္းမွ 
ခြင့္ယူခဲ့ရေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့သည္။ အျခား မိခင္တစ္ဦးအေနျဖင့္လည္း 
အလြန္နာမက်န္းျဖစ္ေနသာ ကေလးငယ္အတြက္ တစ္လခြင့္ယူေသာ္လည္း 
လုပ္ငန္းရွင္မွ ၂ပတ္မွ်သာ ခြင့္ေပးခဲ့သည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ေျဖဆိုသူတစ္ဦးမွလည္း ၎တို႔အား ကေလး၏ က်န္းမာသုခႏွင့္ 
အလုပ္တုိ႔အၾကား မျဖစ္မေန ေရြးခ်ယ္ရပါက ကေလး၏ 
က်န္းမာသုခကိုသာ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။ “အလုပ္ကို 
အစားထိုးရေသာ္လည္း ကေလးကိုအစားထိုးမရႏိုင္၊ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ 
အေရးေပၚအေျခအေနႀကံဳေတြ႔လာပါက အစည္းအေဝးလုပ္ေနစဥ္ပင္ 
ထြက္ခြာသြားလိမ့္မည္” ဟု ဆိုသည္။ အျခားေသာ မိဘ - အထူးသျဖင့္ 
မိခင္မ်ား- အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ခြင့္ယူရန္ 
ရက္မ်ားအား စေတးျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ား ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ေသာအခါ 
ခြင့္ရက္မ်ား ပိုမိုရႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပၾကသည္။

အလုပ္တက္ေနာက္က်ျခင္းႏွင့္ အလုပ္ေစာဆင္းျခင္း
၁၈ ႏွစ္ေအာက္ကေလးရွိေသာ မိဘ ၅ဦးလွ်င္ ၃ဦးႏွႈန္း သည္ လြန္ခဲ့သည့္ 
တစ္လအတြင္း ကေလးမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ 
အလုပ္တက္ေနာက္က်ျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ေစာဆင္းျခင္းတို႔  
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

မူလတန္းမတက္မီ အရြယ္ကေလးရွိေသာ မိဘမ်ား (၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္  
ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးရွိ မိဘမ်ား (၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) အား ႏိွႈင္းယွဥ္လွ်င္ 

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွႈမ်ားရွိၾကသည္။ ဖခင္မ်ားအေနျဖင့္ (၆၇ 
ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ မိခင္မ်ား (၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္း)ထက္ အနည္းငယ္ပိုမို အလုပ္တက္ 
ေနာက္က်ျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ေစာဆင္းျခင္းမ်ား  
ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ မူလတန္းမတက္မီ 
အရြယ္ကေလးရွိမိဘမ်ားအေနျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္လအတြင္း သံုးႀကိမ္ 
သို႔မဟုတ္ သံုးႀကိမ္ထက္ပိုကာ အလုပ္တက္ေနာက္က်ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အလုပ္ေစာဆင္းျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။  

ပံု (၇)။ ကေလး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈတာဝန္မ်ားေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ  ပံု (၇)။ ကေလး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈတာဝန္မ်ားေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ  
ေလးပတ္အတြင္း မူလတန္းမတက္မီ အရြယ္ကေလးရွိ မိဘမ်ား၏  ေလးပတ္အတြင္း မူလတန္းမတက္မီ အရြယ္ကေလးရွိ မိဘမ်ား၏  
ေနာက္က်မွႈႀကိမ္ေရေနာက္က်မွႈႀကိမ္ေရ

ကေလးမိဘမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာသုခကို ဦးစားေပး၍ 
ခြင့္ယူကာ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးတာဝန္မ်ား ယူျခင္းသည္ 
ပံုမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေျဖဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ 
အလုပ္ေနာက္က်ျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဒဏ္ေၾကးမ်ား သို႔မဟုတ္  
ႏွႈတ္ျဖင့္ သတိေပးမွႈမ်ားရွိသည္ဟု ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္  
ေျပာၾကာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ 
ပိုမိုလိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ အေနအထားမ်ားရွိၿပီး ျပစ္ဒဏ္မခ်မွတ္မီ 
သို႔မဟုတ္ ႏွႈတ္ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ စာျဖင့္ သတိေပးျခင္း မျပဳလုပ္မီ 

မည္သည့္အခါမွ် 
၄၈%

တစ္ႀကိမ္ 
၁၃%

နွစ္ႀကိမ္ 
၁၇%

၃ ႀကိမ္ 
၁၀%

၄ ႀကိမ္ 
၁%

၅ ႀကိမ္
၃%

၅ ႀကိမ္ 
ႏွင့္အထက္ 

၈%
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မိဘမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ေနာက္က်ဆင္းရန္ အႀကိမ္ေရ 
အနည္းငယ္ခြင့္ျပဳသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္  
၎တို႔၏ မန္ေနဂ်ာသည္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မွႈ တာဝန္မ်ားအား 
နားလည္ေပးမွႈမရွိဟု ေဝဖန္ေျပာဆိုၾကသည္။ မန္ေနဂ်ာမ်ားမွ

ဝန္ထမ္းမ်ားအား အခ်ိန္ပိုလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းၾကၿပီး တခါတရံတြင္ ညေန ၇ 
နာရီအထိ ေနာက္က်ဆင္းရေၾကာင္း ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္ 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေျဖဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ဤအေျခအေနမွာ 
“မိခင္မ်ားအတြက္ အဆင္မေျပေၾကာင္း” သတိထားမိေသာ္လည္း  
“၎တို႔အေနျဖင့္ မည္သည့္အရာမွ် မေျပာခဲ့ၾကေၾကာင္း” ဝန္ခံၾကသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတို္င္းတြင္ အထက္မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္ 
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ မန္ေနဂ်ာမ်ားထံမွ ဦးစြာ အတည္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ 
ခြင့္ယူျခင္းအား ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ရလဒ္မ်ားမွ အေလးေပး ေျပာၾကားၾကသည္။ 
တခါတရံတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွ မထြက္ခြာမီ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ေစာင့္ဆိုင္းရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ 
အလုပ္ေနာက္က်ေရာက္လာေသာ မိဘမ်ားအား ထိုေနာက္က်မွႈအတြက္  
ေန႔တစ္ဝက္ခြင့္ကို ျပန္ေျပာင္း ခြင့္တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရသည္။

ရံုးတက္ေသာ္လည္း အလုပ္တြင္ စိတ္မပါျခင္း/ စိတ္မရွိျခင္း 
အရည္အခ်င္းရွိၿပီး စြမ္းရည္ျမင့္မားေသာ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ 
အလုပ္ရွင္မ်ားထံမွ ေပးအပ္ေသာအလုပ္တာဝန္မ်ားႏွင့္  
ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးတာဝန္မ်ားအား ဟန္ခ်က္ညီေစရန္  
ျပဳလုပ္ရေသာအခါ အလုိမက်ျခင္း ႏွင့္ ရွက္ရြြံ႕ျခင္းမ်ား  
ျဖစ္ေပၚတတ္ၾကသည္။ အလုပ္တြင္ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္းသည္ အသက္  
(၁၈) ႏွစ္ေအာက္ကေလးရွိေသာ မိဘမ်ား အားလံုး၏ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို 
သက္ေရာက္သည္။ ဤအဖြဲ႔ရွိ မိခင္မ်ားသည္ ဖခင္မ်ားႏွင့္ ႏိွႈင္းယွဥ္လွ်င္ 
ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးတာဝန္မ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုစိတ္ပ်ံ႕လြယ္ၾကၿပီး 
မိခင္မ်ားမွာ ၄၅ရာခိုင္ႏႈန္ရွိၿပီး ဖခင္မ်ားအေနျဖင့္ ၃၇ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။ 
မူလတန္းမတက္မီ အရြယ္ကေလးရွိမိဘမ်ား (၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) တြင္ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလးမ်ားရွိေသာ မိဘမ်ား (၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္  
ႏိွႈင္းယွဥ္လွ်င္ အလုပ္တြင္ အာရံုစိုက္နုိင္မႈပိုမိုနည္းပါးနိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 

ပံု (၈)။ ကေလး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈတာဝန္မ်ားေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာ  ပံု (၈)။ ကေလး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈတာဝန္မ်ားေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာ  
ေလးပတ္အတြင္း မူလတန္းမတက္မီ အရြယ္ကေလးရွိေသာ မိဘမ်ား၏ ေလးပတ္အတြင္း မူလတန္းမတက္မီ အရြယ္ကေလးရွိေသာ မိဘမ်ား၏ 
စိတ္္ပ်ံ႕လြင့္မွႈႀကိမ္ေရစိတ္္ပ်ံ႕လြင့္မွႈႀကိမ္ေရ

လြန္ခဲ့ေသာ တစ္လအတြင္း မူလတန္းမတက္မီ 
အရြယ္ကေလးရွိမိဘမ်ားအနက္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ 
အလုပ္တြင္ရွိေသာ္လည္း စိတ္မပါျခင္းမ်ား သံုးႀကိမ္သို႔မဟုတ္ သံုးႀကိမ္ႏွင့္ 
အထက္ ခံစားခဲ့ရသည္။ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားရွိ  
ေျဖဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ား စားေသာက္မွႈနွင့္ လံုျခံဳမွႈ 
မ်ားအတြက္ ပူပန္ေနရေသာေၾကာင့္ အလုပ္ရွိ ၎တို႔၏ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းႏွင့္ 
အာရံုစိုက္ႏိုင္စြမ္းမ်ားအား ထိခို္က္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ကေလးမ်ား နာမက်န္းလွ်င္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္းဆက္ကာ 
အေျခအေနေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ပိုကုန္သည္ကို 
၎တို႔အေနျဖင့္ သတိထားမိေၾကာင္းေျပာၾကားၾကသည္။ 
အျခားစိတ္ပူပန္ေစေသာ အရာမွာ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈ 
တာဝန္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေနရေသာေၾကာင့္ အလုပ္မွ ခြင့္ယူျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ေနာက္က်မွေရာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အျပစ္ေပးခံရမည္ကို 
စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္တတ္ၾကသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ကေလးသူငယ္  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အေၾကာင္းမ်ား ေျပာၾကားရာတြင္ 
နာမက်န္းေသာကေလးငယ္မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ေနရေသာ 

မည္သည့္အခါမွ်
၄၇%

တစ္ႀကိမ္ 
၁၇%

နွစ္ႀကိမ္
၁၃%

၃ ႀကိမ္
၅%

၄ ႀကိမ္
၃%

၅ ႀကိမ္
၁%

၅ ႀကိမ္ 
ႏွင့္အထက္ 

၃%
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မိဘမ်ားအေနျဖင့္ “အျခားေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား လြယ္လြယ္ႏွင့္ 
ေဒါသထြက္ၿပီး ေအာ္မိသည့္” အခ်ိန္မ်ားကို သတိထားမိေၾကာင္း 
မန္ေနဂ်ာမွေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုအျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား 
စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရၿပီး ၎တို႔၏ အလုပ္တြင္ ျပည့္ဝစြာ အာရံုမစိုက္ႏိုင္ဘဲ 
မခ်မ္းေျမ႕ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေစသည္။

အထက္အရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွႈမ်ားအေပၚတြင္ 
မျမင္မတူမႈမ်ားရွိေနသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ အထက္အရာရွိမ်ားအျမင္တြင္ 
ကေလးရွိေသာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
အလုပ္၌အမွားမ်ားျပဳလုပ္တတ္ၾကၿပီး အလုပ္တာဝန္မ်ား 
ၿပီးဆံုးေအာင္မလုပ္ႏိုင္ၾကဟု ျမင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ 
အခ်ိဳ႕အထက္အရာရွိမ်ားမွာမူ မိခင္တစ္ဦးျဖစ္ျခင္းသည္ 
အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းအား သူမ၏ ကေလးမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးမ်ား
ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ အလုပ္ကိုပိုမိုႀကိဳးစားရန္ ႏွင့္ကေလးမ်ားအတြက္ 
အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ေအာင္ျမင္ေသာမိခင္မ်ား ဟူေသာ 
ဥပမာအားျပသရန္အတြက္ တြန္းအားျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္လုပ္ေသာ မိဘမ်ားသည္ ကေလးမရွိေသာ 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကဲ့သို႔ အလုပ္တြင္ေစရန္ ႀကိဳးစားၾကေၾကာင္း 
ဤေလ့လာခ်က္၏ လႊမ္းၿခံဳေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွ ရည္ညႊန္းေနသည္။ 
တခါတရံတြင္ ၎တို႔၏ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈ တာဝန္မ်ားအား 
အာရံုစိုက္ရသည္ကို နားလည္ႏိုင္ေပသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ၎
တို႔၏ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚေစာင့္ေရွာက္ရေသာ တာဝန္ရွိသကဲ့သို႔ 
ဝန္ထမ္းေကာင္းျဖစ္ရန္ တာဝန္လည္းရွိေသာေၾကာင့္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မွႈမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အတြက္ 
နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြ ႀကိဳးစားၾကသည္။ အခိ်ဳ႕ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ မိဘမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ 
ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္ အလုပ္ရွိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား 
ထိခိုက္မွႈရွိေသာေၾကာင့္ ရွက္ရြံ႕ၾကသည္ဟု ထင္ျမင္သံုးသပ္ၾကသည္။ 
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအတြက္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈေၾကာင့္ 
အလုပ္လုပ္ေသာမိဘမ်ားအား ပင္ပန္းေစသည္မွာ ထင္ရွားသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း “ထိုတာဝန္မ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အလုပ္ကို 
မထိခိုက္ေစရန္ အတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားၾကပါသည္။” လုပ္ငန္းရွင္မွ 
ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားအား တိုးတက ္
ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေသာ မိဘမ်ား၏ ပန္းတိုင္မ်ား 
ရရွိရန္ ကူညီႏိုင္သည္။

15 This result assumes that when the employee is talking about their partner, they are referring to a partner of the opposite sex.

ဝန္ထမ္းမ်ား အေျပာင္းအေရႊ႕
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးတာဝန္မ်ားေၾကာင့္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ အတိတ္ကာလတြင္ အလုပ္ထြက္ခဲ့ရဖူးေၾကာင္း 
စစ္တမ္းမ်ားမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အလုပ္ထြက္ခဲ့ရဖူးေသာနႈန္းထားမွာ 
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၾကားတြင္ (မ- ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း နွင့္ က်ား-  
၆ ရာခိုင္ႏႈန္း) ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သိသာေသာ ျခားနားခ်က္ မရွိပါ။ 
စစ္တမ္းတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈ
တာဝန္မ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔၏လက္တြဲေဖာ္ အေပၚတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မွႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။ ကေလးသူ
ငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈတာဝန္၀တၱရားမ်ားေၾကာင့္ လက္တြဲေဖာ္အလုပ္မ ွ
ႏွႈတ္ထြက္ခဲ့ရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ရာခိုင္ႏွႈန္းမွာ သိသာထင္ရွားစြာ ျမင့္မားၿပီး 
၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။ ရလဒ္မ်ားတြင္ အလုပ္ထြက္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ 
လက္တြဲေဖာ္အေနျဖင့္ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လက္တြဲေဖာ္မွာ 
၇ ရာခိုင္ႏႈန္း သာရွိသည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈ
တာဝန္မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္ထြက္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ပိုမ်ားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။15  
ဝန္္ထမ္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္လက္တြဲေဖာ္အခ်က္အလက္မ်ား  
ကို ေပါင္းစည္းလိုက္ေသာအခါ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးတာ
ဝန္မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္ထြက္နိုင္ေခ်ရွိသည့္ ႏႈန္းထားမွာ အလုပ္လုပ္ေသာ 
မိခင္မ်ားတြင္ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ဖခင္မ်ားတြင္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း  
ေတြ႔ရွိနိုင္သည္။ 

ကေလးမရွိေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားသာ ပါဝင္သည့္ 
ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ “သူတို႔ 
(ကေလးရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား) အေနျဖင့္ အလုပ္ထြက္ရန္အတြက္ 
အစီအစဥ္ရွိၿပီးသားျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ရနို္င္သည့္ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားအားလံုး  
ရယူၿပီးေနာက္ ေငြေၾကးအလံုအေလာက္ စုေဆာင္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးတာ၀န္၀တၱရားမ်ားသည္ အလုပ္ထြက္ရန္အတြက္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ဆင္ေျခတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္” ဟု ေျပာၾကားသည္။ 
ဤအေနအထားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
ကေလးေမြးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အလုပ္ထြက္ရန္အတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ 
လူမွႈေရးရာ ဖိအားမ်ားဆက္လက္ေပးခံရသည့္အခ်က္ကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ပ်က္ကြက္ေစသည္။ ဦးတည္အုပ္စု  
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ကေလးရၿပီးေနာက္ အလုပ္မွ အၿပီးထြက္သြားေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေၾကာင္း အျခားဝန္ထမ္းမ်ားမွေတာက္ေလွ်ာက္  
ေျပာဆိုၾကၿပီး ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္သြားေသာ၎တို႔၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား 

21ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို နည္းလမ္းတက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း။



သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအေၾကာင္းကို တိက်ေသာ ဥပမာေပးကာ  
ေျပာၾကားၾကသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ လ အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိ 
ပ်မ္းမွ်ဝန္ထမ္းအေျပာင္းအေရႊ႕ ရာခိုင္ႏွႈန္းမွာ ၁၁ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။16 
က်ားမအရ ခြြဲျခားလိုက္ေသာအခါ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ (၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း)  
ျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး (၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း)ထက္ အနည္းငယ္ပိုေနသည္ကို  
ေတြ႔ရွိရသည္။ ဤေလ့လာခ်က္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိ 
ဝန္ထမ္းအေျပာင္းအေရႊ႕မ်ား၏ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို အေသးစိတ္ ရွာေဖြ 
မႈ မပါ၀င္ပါ။ အခ်ိဳ႕ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးတာဝန္မ်ားအား 
စီမံေပးႏိုင္ပါက ဝန္ထမ္းအေျပာင္းအေရႊ႕ မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ဟု  
ေျပာၾကားၾကသည္။

ဝန္ထမ္းေခၚယူခန္႔ထားျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ 
ထုတ္လုပ္မွႈစြမ္းအား ထိခိုက္ျခင္းအပါအ၀င္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ဝန္ထမ္းအေျပာင္းအေရႊ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားစြာ
ရွိသည္။တစ္ကမာၻလံုးအေနျဖင့္ ထိုစရိတ္မ်ားသည္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး 
ပ်မ္းမွ်လစာ ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိၿပီး အလုပ္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းစြမ္းရည္ေပၚလိုက္၍ 
၂၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ရွိႏိုင္သည္။17 အလုပ္ခြင္ရွိ မိဘမ်ားအား 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးရာ ေထာက္ပံ့မွႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား အေျပာင္းအေရႊ႕ကို ကိုင္တြယ္စီမံကာ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါက 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆံုးရွႈံးနစ္နာမွႈမ်ားလည္း ေလ်ာ့က်မည္ျဖစ္သည္။

သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း တိုးတက္မွႈ
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၎တို႔၏ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာ
က္ေရးတာဝန္မ်ားေၾကာင့္ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ | 
၎တို႔၏ ေလ့လာသင္ယူျခင္းမ်ားအား ၿပီးဆံုးတိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို 
မျပဳလုပ္နုိင္ေပ။ အမ်ိဳးသား (၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ ႏိွႈင္းယွဥ္လွ်င္  
ႏွစ္ဆေက်ာ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး (၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္း) မွာ ဤအေျခအေနျဖင့္ 
ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ 
ဤအေျခအေနကို “ကၽြန္မတို႔မွာ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း တိုးတက္ဖို႔အတြက္ 
စာေလ့လာရန္ သို႔မဟုတ္ သင္ယူရန္ အခ်ိန္လံုေလာက္စြာမရွိဟု” 
ရွင္းျပသည္။ အျခားေသာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွလည္း သင္တန္းမ်ားသည္ 
အလုပ္ၿပီးခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ စေန၊တနဂၤေႏြတြင္ ျပဳလုပ္ၿပီး ထိုအခ်ိန္တြင္ 
“ကေလးမ်ားႏွင့္ အတူေနၿပီး အိမ္မွႈကိစၥမ်ား ၿပီးေျမာက္ရန္ ျပဳလုပ္ရမည္”  

16 This is based on the results from nine of the businesses. Two failed to provide relevant data.
17 IFC, 2017, Tackling Childcare: The Business Case for Employer-Supported Childcare, p.25.

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔အတြက္ တက္ေရာက္ရန္ ခက္ခဲသည္ဟု ဆိုသည္။ 
အလုပ္ကိစၥျဖင့္ ခရီးထြက္ျခင္း၊ ညီလာခံမ်ားတက္ေရာက္ျခင္း ႏွင့္ အလုပ္ရွိ 
လူမွႈေရးရာပြဲမ်ားတက္ေရာက္ ဆင္ႏႊဲျခင္းမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ 
မိခင္အဖို႔ ခက္ခဲသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကသည္။

ကေလးရွိေသာ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားအနက္ အမ်ိဳးသမီး  
(၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ အမ်ိဳးသား (၈ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္  
၎တို႔၏ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးရာ တာဝန္မ်ားေၾကာင့္ 
ရာထူးတိုးျမွင့္ျခင္းအား လက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ေျဖဆိုၾကသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား လက္တြဲေဖာ္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္  
ေပါင္းစည္းလိုက္ေသာအခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ား (၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း) 
သည္ အမ်ိဳးသား (၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) ထက္ပို၍ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ခဲ့ရေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ စစ္တမ္းရလဒ္မ်ားအရ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးရာ တာဝန္မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္အသစ္  
ေခၚစာအား ျငင္းပယ္ခဲ့ရေၾကာင္း မိခင္ ၁၂ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ဖခင္  
၁၇ရာခိုင္ႏႈန္း ေျဖဆုိခ့ဲေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားမွ ပိုမို၍ အလုပ္အသစ္ 
ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္။ ရလဒ္မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လက္တြဲေဖာ္ 
အေရအတြက္မ်ားကို ထည့္ေပါင္းလိုက္ေသာအခါ အမိ်ဳးသားမ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရာခိုင္နွႈန္းမွာ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တူညီေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ 
ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားစြာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အတိတ္တြင္ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးရာ တာဝန္မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္ထြက ္
ခဲ့ရေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားစြာမွလည္း 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးရာ တာဝန္မ်ားေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ရေသာ သို႔မဟုတ္ ရာထူးတိုးျမွင့္ျခင္းအား  
ျငင္းပယ္ခဲ့ရေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားရွိသည္ဟု  
ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။
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ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္း အေရအတြက္ဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူရာတြင္ အလြန္သိသာထင္ရွားေသာ 
ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ တစ္ခု ရွိသည္။ ယခင္ သုေတသနတြင္ 
ေငြေရးေၾကးေရးက႑တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ 
ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ဆက္လုပ္ေနမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ကေလးယူေနာက္က်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကေလးလံုးဝမယူျခင္း တို႔ ရွိေၾကာင္း 
ရလဒ္မ်ားမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။18 ဤ ေလ့လာခ်က္တြင္မူ က႑အားလံုးရွိ 
အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ထိုသို႔ ေရြးခ်ယ္ၾကေၾကာင္း 
ညႊန္ျပခ်က္ အခိုင္အမာေတြ႔ရသည္။ ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားရွိ ၇၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ၁၀၀ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
အလုပ္ဆက္လုပ္ေနမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကေလးယူေနာက္က်ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ကေလးလံုးဝမယူျခင္း တို႔ ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကေလးရွိလာလွ်င္ အလုပ္ထြက္ရန္ 
ဖိအားျပင္းစြာ ေပးၾကစျမဲျဖစ္သည္။ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း၊ မိသားစုႏွင့္ 
ခင္ပြန္းတို႔ထံမွရရွိေသာ ဖိအားမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ၾကိဳးစားေနသည့္ 
အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ ဤယဥ္ေက်းမွႈစံႏွႈန္းမ်ားကို လိုက္နာႏွလံုးသြင္း၍ 
အျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္း ကေလးရွိလာလွ်င္ အလုပ္ထြက္ရန္ 
ဖိအားေပးၾကသည္။19 ထုိ႔သို႔ဖိအားေပးခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစု 
သည္ အလုပ္မထြက္လိုေသာေၾကာင့္ ကေလးယူရန္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကသည္။ 
ယင္းအခ်က္သည္ အလုပ္ပိုမိုၾကာရွည္စြာျပဳလုပ္နိုင္ေသာ္လည္း 
က်ား၊မအခန္းက႑ကို လႊမ္းမိုးေနသည့္ လူမွႈေရးရာ သေဘာထားမ်ားအား 
စိန္ေခၚမွႈမျပဳႏိုင္ေပ။  
ဤေလ့လာခ်က္တြင္ ေတြ႔ရွိရေသာ ကေလးရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီး  
(၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေယဘုယ် လူဦးေရ ရွိ အမ်ိဳးသမီး 
(၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ ႏိွႈင္းယွဥ္လွ်င္ နည္းပါးသည္။ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ 
“လက္ထပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ကေလးမယူဖို႔ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္  
ေတြးမိတယ္။ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး တာဝန္ေတြေၾကာင့္ အလုပ္နဲ႔ 
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မွႈအခြင့္အေရးေတြ ဆံုးရံွႈးသြားမွာ  
ေၾကာက္တယ္” ဟု ဝန္ခံခဲ့သည္။

18 See the report from IFC’s research on sexual harassment and bullying in workplaces in Myanmar, available here. This hypothesis is explored further in Appendix B, where the results of this study are 
used to test out its validity.

19 See International Labor Organisation, 2018, Weaving Gender: Challenges and Opportunities for the Myanmar Garment Sector. 

ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏  ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွႈအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏  
ေရြးခ်ယ္ခ်က္မ်ား ေရြးခ်ယ္ခ်က္မ်ား  
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ဆုိပါက 
စစ္တမ္းေျဖဆိုၿပီးသူမ်ားအတြက္ သို႔မဟုတ္  
၎တို႔၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိႏိုင္သည့္  
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး  
ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားမွ စစ္တမ္းေျဖဆိုၿပီးသူ ဝန္ထမ္းမ်ားအား  
ေရြးခ်ယ္ေစသည္။

လိုက္ေလ်ာညီေထြမွႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ စီမံမွႈမ်ား 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ အလုပ္လုပ္ေသာ မိဘမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးႏိုင္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေစရာတြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမွႈရွိေသာ 
အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ကို အမ်ားဆံုးေရြးခ်ယ္ၾကၿပီး ၅၆ရာခိုင္ႏႈန္း 
ရွိသည္။ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ “မိဘမ်ားအတြက္ အလြန္သက္သာၿပီး 
အဆင္ေျပသည္”ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဤအေလ့အက်င့္အား 
စတင္က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ လုပ္ခလစာ အျဖတ္ခံရမည္ကို သို႔မဟုတ္ 
အလုပ္ေနာက္က်မွေရာက္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားထံမွ  
ေဝဖန္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေနေသာ မိဘမ်ား၏ ပူပန္မွႈကို  
ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ အႀကံျပဳသည္။  
ေယဘုယ် အက်ိဳးသက္ေရာက္မွႈအေနျဖင့္ မိဘမ်ားသည္ စိတ္ဖိစီးမွႈ  
ေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္သည္ဟု ၎တို႔မွ အႀကံျပဳၾကသည္။ အျခားေသာ 
ဝန္ထမ္းအခ်ဳိ႕မွလည္း ထိုအျမင္ကို သေဘာတူညီၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ယဥ္ေက်းမွႈတြင္ ရံုးသို႔ 
ဝန္ထမ္းကို္ယ္တိုင္လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ျခင္းကိုသာ 
တန္ဖိုးထားတတ္ၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ ၎၏ 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားမွ အလုပ္ခြင္တြင္  
ျမင္ေတြ႔ရတတ္သည့္ ၾကာခ်ိန္ကိုသာ တန္ဖိုးထားတတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။  
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ကို  
ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ္လည္း ထိုအစီအစဥ္အား ေတာင္းဆိုရန္ စိတ္မပါမွႈမ်ား 
ရွိႏိုင္ေျခရွိသည္။

အလုံးစုံၿခဳံၾကည့္ရလွ်င္ ဤစာတမ္းမွ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ ဝန္ထမ္းမ်ား၌ 
လုပ္ငန္းတာဝန္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို  
ေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္ မတူျခားနားသည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
က်ယ္ျပန႔္သည့္ အသိ ပညာရွိမေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။  
အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တစ္ပတ္လွ်င္  

23ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို နည္းလမ္းတက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း။

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/ifc_external_corporate_site/east+asia+and+the+pacific/resources/respectful+workplaces-myanmar


၁ ရက္ နားရက္ရရန္အတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၀ နာရီအလုပ္လုပ္ကာ 
အလဲအလွယ္လုပ္သည့္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ိဳးကို မတင္ျပခဲ့ၾကေပ။ ထို႔အတူ 
ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ တျခားဝန္ထမ္းမ်ားထက္ အလုပ္ေစာေစာလာလွ်င္ 
ေစာေစာျပန္၍ရသည္ ဆိုသည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကိုလည္း ယင္းတို႔ 
မေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေပ။ မတင္းက်ပ္လြန္းဘဲ အခ်ိန္အေျပာင္းအလဲလုပ္၍ရသည့္ 
အလုပ္ခ်ိန္မ်ားသည္ ကေလးရွိသည့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး 
ျဖစ္ထြန္းပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ အေထာက္အထားကိုးကားခ်က္  
အနည္းငယ္မွ်သာရွိေလသည္။ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ကမူ 
အခ်ိန္အေျပာင္းအလဲလုပ္၍ရသည့္ အလုပ္ခ်ိန္မ်ိဳးသည္ 
အထူးသျဖင့္ မသန္စြမ္းသားသမီးမ်ားရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
အလြန္အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ ေကာင္းေခ်ာေမြ႕ႏိုင္ေလသည္ဟု 
သုံးသပ္ခဲ့သည္။ မသန္စြမ္းသားသမီးမ်ားရွိသည့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ 
၄င္းတို႔၏ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ တာဝန္မ်ားကို 
စီမံရျခင္းႏွင့္ အကူအညီယူရျခင္းမ်ားတြင္ ထူးကဲတာဝန္ယူရသည့္ 
အခက္အခဲမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ရသည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ဝန္ထမ္းမ်ားၾကား 
ေယဘုယ်လက္ခံၾကရသည္ကို ၎အခ်က္က ထင္ဟပ္ေစသည္။ 
ဤစာတမ္း၏ ခိုင္မာေသာ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈတစ္ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
အလုပ္ရွင္ ႏွင့္ ဝန္ထမ္း ႏွစ္ရပ္စလုံး ကေလးသူငယ္မ်ား ကို  
ေစာင့္ေရွာက္မႈအကူအညီအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို သတိျပဳမိရန္ 
လိုအပ္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္ေပသည္။

20 See IFC, 2017, Tackling Childcare: The Business Case for Employer-Supported Childcare, pp. 64-66.

မတင္းက်ပ္လြန္းဘဲ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ 
အလုပ္ခြင္အစီအစဥ္မ်ားသည္ လူမ်ိဳးစုံကြဲျပားၿပီး၊ အတတ္ပညာပိုင္း 
ကြၽမ္းက်င္ကာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည့္ လုပ္သားအင္အားစုတစ္ခုကို 
ဆြဲေဆာင္ကာထိန္းသိမ္းရန္ ကူညီေပးသည့္ အေလ့အက်င့္  
ေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ကမာၻတဝွမ္းလုံးတြင္ အသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည္။  
၎အလုပ္ခြင္မ်ိဳးသည္ အလုပ္လုပ္ေနၾကရသည့္ မိဘ မ်ားအား  
၄င္းတို႔လုပ္ငန္းခ်ိန္မ်ားအေပၚ ပိုၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခြင့္ေပးေလသည္။ 
ဤခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးသည္ ကေလးရွိသည့္ ဝန္ထမ္း မ်ားအား အကူအညီေပးရန္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာသည့္ 
နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ျပင္ ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ေခၚယူမႈ  
ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္အတြင္းဆက္လက္ၿမဲေနေစျခင္းစသည္တို႔ 
တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေရးအေပၚ ျမင့္မားသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသလို 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူမ်ိဳးစုံမတူကြဲျပားမႈအား 
တန္ဖိုးထားသည္ဆိုသည္ကို ျပသျခင္းျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ဓါတ္ကိုလည္း 
ျမႇင့္တင္ေပးသည္။20 အလုပ္လုပ္ေနသည့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္း
တို႔ အလုပ္သို႔ အနည္းငယ္ေနာက္က်မွ ေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ကေလးကိစၥမ်ားအတြက္ အလုပ္ခ်ိန္ခဏနားကာ ျပန္ရျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္ 
သူတို႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအေပၚ ျပႆနာျဖစ္ေနနုိင္သည္ ဆိုသည့္ 
စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား ရွိေနတတ္ၾကသည္။ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ 
အလုပ္ခြင္အေျခအေနမ်ိဳးကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြင္း 
မူဝါဒ တစ္ခုျဖင့္ တရားဝင္ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခု မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ 

ပံု (၉)။ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူအားလံုးမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားပံု (၉)။ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူအားလံုးမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား

၅၆%

၄၉%

၄၂%

၃၅%

၃၄%

၃၁%

၂၇%

၂၃%

၂၁%

လို္က္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ အလုပ္ခ်ိန္

ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ စရိတ္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

အလုပ္ရံုတြင္ရွိေသာ
ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအေဆာက္အအံုစင္တာထားျခင္း

က်န္းမာေရးဆုိင္ရာေထာက္ပံ့မႈ 
(ဥပမာ- ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္း)

အလုပ္ ခြဲေဝလုပ္ကုိင္ျခင္း

ကေလးျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝခ်ိန္မ်ား

မိခင္နိ႔တုိက္ေကြ်းရန္အခန္း

ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈစင္တာသုိ႔ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈ

အေရးေပၚ/အစားထုိး ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ
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အလုပ္လုပ္ေနရသည့္မိဘမ်ားၾကား ၎စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနရ မႈကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ကူညီေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ျပင္ ၎သည္ 
မိဘမ်ားအား ပုံမွန္အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း အလုပ္၌ ရွိမေနခဲ့ေသာ္လည္း 
အလုပ္အတြင္း ထုတ္လုပ္နိုင္စြမ္း အျပည့္အဝရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ 
ဆက္လက္ျဖစ္ေနေစရန္အတြက္ ၄င္းတို႔ဖက္မွ စီမံမႈမ်ား လုပ္ႏိုင္ရန္လည္း 
ကူညီေပးသည္။

မတင္းက်ပ္လြန္းဘဲ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ 
အလုပ္ခြင္အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းတာဝန္ 
မ်ား မွ်ေဝျခင္း၊ ျပည့္ၾကပ္ေနသည့္ အလုပ္ရက္သတၱပတ္ ႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအား သူတို႔၏အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ သတ္မွ
တ္ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။ ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားအတြင္း 
“အလုပ္ ခြဲေဝျခင္း” ကို ျမန္မာ ဘာသာျပန္ဆိုရာ တြင္ ၎အဓိပၸါယ္သည္ 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ေယာက္အား  
လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အကူအညီေပးျခင္းအျဖစ္  
သေဘာေပါက္နားလည္ၾကသည္ဆိုသည့္အခ်က္သည္  
သိသာထင္ရွားေလသည္။ ျမန္မာ့လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ တရားဝင္ 
အလုပ္ ခြဲေဝျခင္းအက်င့္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္သိရွိျခင္းမ်ိဳး 
သို႔မဟုတ္ က်င့္သုံးျခင္းမ်ိဳး မရွိၾက ေသးေပ။ ဤစစ္တမ္းသည္ 
ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့ၾကသူမ်ားအား ၎ေဝါဟာရအတြက္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးခဲ့သည္။ “ဝန္ထမ္း ၂ ေယာက္ သို႔မဟုတ္ 
ထိုထက္ပိုေသာဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္တစ္ခုတည္းကို မွ်ေဝၿပီးလုပ္ကုိ္င္ျခင္းကို 
အလုပ္ခြဲေဝျခင္းဟု ေခၚေလသည္။ ဥပမာ အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္တစ္ခုအတြက္ 
လူႏွစ္ေယာက္မွ အခ်ိန္ပိုင္းတစ္ဝက္စီ လုပ္ကိုင္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။” 
ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ားအနက္ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ “အလုပ္ခြဲေဝျခင္း” အား 
အလုပ္လုပ္ေနေသာမိဘမ်ားအား ကူညီေပးႏိုင္မည့္  
ေရွ႕ေျပးအစီအမံတစ္ရပ္အေန ျဖင့္ ယုံၾကည္ၾကေလသည္။ 

ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာ 
၆ ႏွစ္ေအာက္ကေလးရွိသည့္ ဝန္ထမ္း ၁၄၇ ေယာက္အနက္ ၃၂ ေယာက္ 
(၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ သူတို႔အေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ကို အသုံးျပဳၾကသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳၾကရသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ 
၆ ႏွစ္ေအာက္ကေလးရွိသည့္ မိဘမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းတို႔သည္ ၎
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လိုအပ္ၾကၿပီး ကေလးမ်ား ေက်ာင္းထားသည့္ 
အ႐ြယ္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ၎လိုအပ္ခ်က္ နည္းသြားေလသည္။ 
စုစုေပါင္းအေနျဖင့္ ဤစစ္တမ္းတြင္ အျပည့္အစုံ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ 
ဝန္ထမ္း ၃၈ ေယာက္သာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာကို 
အသုံးျပဳၾကသည္ - ၃၃ ေယာက္သည္ ပုဂၢလိကကိုယ္ပိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈကို 
အသုံးျပဳၾကၿပီး၊ ၅ ေယာက္သည္ အလုပ္ရွင္မွေထာက္ပံ့ေသာ ကေလး 
သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံး ျပဳေလသည္။ 

25ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို နည္းလမ္းတက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း။



အလုပ္ခြင္၌ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစင္တာဖြင့္ကာ 
စီမံခန႔္ခြဲျခင္းသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္ရွင္မ်ားဖက္မွ ကေလး 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္သည့္ 
နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းကို ေျဖဆိုခဲ့ ၾကသည့္ဝန္ထမ္းမ်ားအနက္ 
၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မိဘမ်ားအတြက္  
အလုပ္ရွင္ဖက္မွအေထာက္အပံ့အဆိုျပဳစာရင္းတြင္ အလုပ္ခြင္ႏွင့္တစ္ေနရာ 
တည္းျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစင္တာရွိျခင္းကို 
ထည့္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
၎ကဲ့သို႔ အစီအစဥ္သည္ မိခင္မ်ားကို သူတို႔ကေလးမ်ားအား 
ပုံမွန္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးႏိုင္ေစကာ မိခင္ႏို႔ကိုလည္း အခ်ိန္မွန္ 
တိုက္ေကြၽးႏိုင္ေစသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ 
သူတို႔အလုပ္အေပၚလည္း အာ႐ုံ စိုက္ထားႏိုင္ေလသည္။ အခ်ိဳ႕က ၎သည္ 
ကုမၸဏီဆီ အလားအလာရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ပို၍ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ၿပီး၊ 
“ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သတင္းႏွင့္ ပုံရိပ္ေကာင္းလည္း တိုးတက္လာမည္” 
ဟု အႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဝန္ထမ္းတိုင္းက ၎နည္းလမ္းကို 
သေဘာက်သည္ဟု ေျပာ၍မရေပ။ အခ်ိဳ႕က မိခင္မ်ားအတြက္ ၎သည္ 
အာ႐ုံမ်ားေစၿပီး သူတို႔ကေလး မ်ားကိုသာ အခ်ိန္ျပည့္ ၾကည့္ေနကာ၊ 
အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ သူတို႔၏ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို က်ဆင္းလာေစမည္ဟု 
ေျပာခဲ့ ၾကသည္။ သိသာထင္ရွားသည့္အခ်က္မွာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ 
ဖခင္မ်ားအတြက္ အလားတူအႏၲရာယ္မ်ား ႏွင့္ အလားအလာ ရွိသည့္ 
ရလဒ္မ်ားကိုမူ မေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ပုံ (၉) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အရ အလုပ္ခြင္ႏွင့္ ကေလးသူငယ ္
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစင္တာ တစ္ေနရာတည္းရွိျခင္းသည္ 
အလုပ္ရွင္မ်ားဖက္မွ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္မိဘမ်ားအား ကူညီႏိုင္သည့္ 
အမ်ားဆုံးေ႐ြးခ်ယ္ၾကသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု မဟုတ္ေပ။ အုပ္စုလိုက္ 
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားအတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မွတ္ခ်က္ စုစုေပါင္း 
၄၁ ခ်က္ေပးခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔အနက္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္ 
မိဘမ်ားအား အလုပ္ရွင္မ်ားဖက္မွ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးႏိုင္သည့္ 
အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခုစီပါဝင္သည္။ ၎တို႔အနက္ ၃ ခုတည္းသာ အလုပ္ခြင္ႏွင့္ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစင္တာ တစ္ေနရာတည္းရွိျခင္းကို  
ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ၎အစား မွတ္ခ်က္ အမ်ားစုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ရရွိႏိုင္သည့္ ပညာေရးႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအရည္အေသြးကို 
ပိုမုိတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေလသည္။ 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစင္တာတစ္ခု  
ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲျခင္းသည္ သိသိသာသာ ကုန္က်စရိတ္ 
မ်ားေလသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ အေတြ႕အႀကဳံအရ 
စုစုေပါင္းအၿပီးအစီး အျပင္အဆင္ႏွင့္တပ္ဆင္စရိတ္သည္ ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ 
က်ပ္ သန္း ၃၀ ရွိခဲ့သည္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀,၀၀၀ နီးပါးႏွင့္ညီမွ်သည္)။ 
ႏွစ္စဥ္ လည္ပတ္စရိတ္ ကုန္က်ေငြသည္ ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္  
၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပို၍ ကုန္က်ေလသည္။ ကေလးရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
မည္သည့္လုပ္ငန္းခြင္တိုင္းမွ် ၎ကဲ့သို႔ေသာအေထာက္အပံ့မ်ိဳး 
မကမ္းလွမ္းႏိုင္ေပ။ ထို႔အတူ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစင္တာ
တစ္ခုကို စီမံခန႔္ခြဲရန္အတြက္ မည္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္မဆုိ 
ပစၥည္းကိရိယာတပ္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အရည္အခ်င္းျပည့္ မီ ေနျခင္းမရွိေပ။ 
၎ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို ကမ္းလွမ္းထားသည့္အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ပင္ ၎ကို 
မိဘမ်ားအေနျဖင့္ အသုံးျပဳရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိနုိင္ေသးသည္။  
ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးမ်ားရွိသည့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ 
အလုပ္၌ရွိစဥ္ ၄င္းတို႔၏ ကေလးမ်ားကို ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ 
စင္တာ၌ မထားၾကဟု စစ္တမ္းကိုဝင္ေရာက္ေျဖဆိုဝန္ထမ္းမ်ားအနက္ 
၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ေျဖဆုိခဲ့ျပီး ယင္းသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
အခက္အခဲေၾကာင့္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ 
စင္တာရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္လည္း ေျဖဆိုသူ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေနရာ မ်ားသို႔ သြားလာရသည္မွာ 
ခက္ခဲသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ မိဘမ်ားသည္ သူတို႔၏ကေလးမ်ားႏွင့္ 
အလုပ္သို႔သြားလာရသည့္အခ်ိန္တြင္ အမ်ားျပည္သူသံုး 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးသည္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံသည္ဟု မခံစားရေပ။

26 

မိဘမ်ား၏ ေလးပုံသံုးပံုေက်ာ္ (၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္း)မိဘမ်ား၏ ေလးပုံသံုးပံုေက်ာ္ (၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္း)
သည္ ၄င္းတို႔အလုပ္၌ ရွိေနစဥ္တြင္ သည္ ၄င္းတို႔အလုပ္၌ ရွိေနစဥ္တြင္ 
ကေလးမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ကေလးမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ 
အျခားမိဘ၊ ေမာင္ႏွမ၊ ဘိုးဘြားမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားမိဘ၊ ေမာင္ႏွမ၊ ဘိုးဘြားမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အျခားမိသားစုဝင္မ်ားစသည့္ ကေလးမ်ား၏  အျခားမိသားစုဝင္မ်ားစသည့္ ကေလးမ်ား၏  
ေဆြမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ကိုးစား ယုံၾကည္ၾကသည္။ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ကိုးစား ယုံၾကည္ၾကသည္။ 



ကေလးမ်ားအား ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစင္တာ၌ 
အပ္ထားရျခင္း၏ ကုန္က်စရိတ္သည္လည္း အလုပ္လုပ္ေနရသည့္ 
မိဘမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကစရာတစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ 
လတ္တေလာ မိမိ၏ကေလးမ်ားကို ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ 
စင္တာ၌ မထားၾကသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအနက္ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ 
၎ကုန္က်စရိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၄င္း
တို႔၏လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပရွိ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစင္တာကို 
သုံးစြဲၾကသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၁၅,၁၄၅ က်ပ္ 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉.၈၇) ကုန္က်ေလသည္။ အလုပ္ရွင္မွ  
ေထာက္ပံ့ထားသည့္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ စင္တာကို 
သုံးစြဲၾကသည့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္မူ ေန႔စဥ္ကုန္က်စရိတ္သည္ ၀ က်ပ္မွ 
၅,၀၀၀ က်ပ္အတြင္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃.၂၆) ျဖစ္သည္။

ဝန္ထမ္းတစ္ဝက္နီးပါး (၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း) မွ ၄င္းတို႔၏အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ 
၄င္းတို႔ကေလးမ်ားအား ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ စင္တာ၌ 
အပ္ထားရျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကာမိေစရန္  
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးေစခ်င္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၎အစီအစဥ္သည္ 
အလုပ္ရွင္မ်ားအား ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစင္တာတစ္ခု 
တည္ေဆာက္၊ လည္ပတ္ရန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ႏွင့္ တာဝန္ယူရမႈမ်ားကို  
ျဖစ္ေပၚေစမည္မဟုတ္ဘဲ၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရျခင္း 
အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႀကီးမည့္ စိုးရိမ္ပူပင္ရမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၿပီး
သားျဖစ္ေလသည္။ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစင္တာမ်ားသည္  
လုပ္ငန္းခြင္ သို႔မဟုတ္ အိမ္ႏွင့္နီးသည့္ေနရာ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု 
ရွိခဲ့ပါက အသုံးျပဳမည္ေလာ ဟု ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေမးခဲ့သည္။ ဝန္ထမ္း 
၅ ေယာက္လွ်င္ ၄ ေယာက္မွ အသုံးျပဳမည္ သို႔မဟုတ္ သူတို႔၏ 
ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ႏွင့္ အံကိုက္ျဖစ္ခဲ့ပါက 
၎ကို ေ႐ြးခ်ယ္စရာတစ္ခုအေနျဖင့္ စဥ္းစားမည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။

ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစင္တာမ်ားတြင္ အပ္ထားရသည့္ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကရမႈ ရွိလင့္ကစား 
အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္ မိခင္မ်ား ႏွင့္ ဖခင္မ်ားမွ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ 
သူတို႔အေနျဖင့္ အရည္အေသြးပိုေကာင္းသည့္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ိဳး
အတြက္ ေငြပိုေပးလိုသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။21

21 Figure 10 shows a combined result of 101 percent. This is because of the rounding method used for the individual percentages. To avoid subjective bias in the results by manually altering one of the 
percentage results, a consistent rounding method is maintained.

၄င္းဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးပိုေကာင္းသည့္ ကေလးျပဳစ ု
ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုသည္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားဖက္မွ ယခုလက္ရွိကေလး 
သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစင္တာမ်ား၏ အဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
စိုးရိမ္ပူပင္ရမႈမ်ား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းကုိ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အုပ္စ ု
လိုက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားအတြင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ မိဘမ်ား အေနျဖင့္  
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစင္တာမ်ားမွကမ္းလွမ္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက ္
၍ ၄င္းတုိ႔ေတြ႕ျမင္ခ်င္သည့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို အေလးထားေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ 
၎တို႔တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္-

• ကေလး ကစားေနစဥ္ ျဖစ္နိုင္ေသာ အႏၱရာယ္သို႔မဟုတ္္ 
အဆိပ္ရွိသည့္တိရစာၦန္မ်ား၊ အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔နိုင္သည့္ 
အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးျခင္း

• ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ခံရျခင္း ႏွင့္ ရန္ျဖစ္ျခင္းစသည္တို႔ကို 
တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ကေလးမ်ားအခ်င္းခ်င္း 
အျပန္အလွန္ျပဳမူဆက္ဆံေနမႈမ်ားအား ဝန္ထမ္းမ်ားဖက္မွ 
အနီးကပ္ဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ၾကည့္ ေနျခင္း

• ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားသည့္ ေလ့က်င့္ေရး 
သင္တန္းအစီအစဥ္ံမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ 
ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္စြမ္းရည္မ်ား၊ ၄င္းတို႔၏ စာသင္ၾကားမႈ ႏွင့္ ေျပာဆို 
ဆက္ဆံသည့္ပုံစံမ်ားကိုပါ ပိုေကာင္းမြန္လာရန္ မြမ္းမံေပးျခင္း

ပုံ (၁၀)။ မိဘမ်ားမွ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးပုံ (၁၀)။ မိဘမ်ားမွ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ မည္မွ်ပို၍ ေငြကုန္က်ခံနုိင္မႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ မည္မွ်ပို၍ ေငြကုန္က်ခံနုိင္မႈ

၁၁%၀%

၂၉%၁၀% အထိ

၂၄%၁၀% - ၂၅%

၅%၂၅% - ၅၀%

၃၂%၅၀% ေက်ာ္

27ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို နည္းလမ္းတက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း။



• ကေလးမ်ားအား အသင့္အစားအစာ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳရည္မ်ားစားသုံးမႈကို 
ကန႔္သတ္ကာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ညီၫြတ္ၿပီး အာဟာရျပည့္ဝေသာ 
အစားအစာမ်ားကို ေကြၽးေမြးေထာက္ပံ့ျခင္း

• ကေလးမ်ား၏ကြန္ျပဴတာ ႏွင့္ တီဗြီအသုံးျပဳမႈကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

• ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ 
ကေလးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္တိတိက်က်အလိုက္ 
ဂ႐ုတစိုက္ေစာင့္ၾကည့္ေပးျခင္း ဥပမာ- လိုအပ္သည့္ ေဆးဝါးမ်ား 
သို႔မဟုတ္္ သင္ယူမႈနွင့္ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး တြင္ 
သာမန္ကေလးမ်ားနွင့္ မတူေသာ အခက္အခဲမ်ားရွိျခင္း။

• ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ကေလးမ်ားအားလုံးကို 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံေပးျခင္း

 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာင္းမြန္တိုးတက္လာေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ျပည္တြင္း အစိုးရမဟုတ္သည့္ 
အဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ အဓိကပါဝင္လုပ္ေဆာင္ 
သူမ်ားမွ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားစြာကို ေဝမွ်ခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔သည္ 
ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ တရားဝင္ 
အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားသည့္ ေလ့က်င့္ေရးမ်ားႏွင့္ သင္တန္းအစီအမံမ်ား 
ႏွင့္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား 
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည္ျခင္းကို အထူးသျဖင့္ 
ပိုစိတ္ဝင္စားၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိဘမ်ားသည္  
အေစာပိုင္းကေလးဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏အေရးပါမႈကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ 
အသိအမွတ္ မျပဳၾကသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကစိတ္မ်ားကို 
ေျမာက္မ်ားစြာ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ကမာၻတဝွမ္းလုံး တြင္ 
အေစာပိုင္းပညာေရး၏အေရးပါမႈအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံျခင္းသည္  
ျမင့္မားလာေနသည္။ သို႔ရာတြင္ အဓိကပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူတစ္ေယာက္မွ 
ေျပာဆိုခဲ့သည္မွာ မိဘအမ်ားစုသည္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားမွ ကေလး အတြက္ 
မည္သည္မဆို အရာရာတိုင္းကို လုပ္ေပးေစခ်င္ၾကသည္ဟု ျဖစ္သည္။ 
“မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားအား  
၄င္းတို႔ကေလးမ်ားအတြက္ လက္မ်ားေဆးေၾကာေပးျခင္း၊ စာေရးေပးေစျခင္း၊ 
အစားအစာေကြၽးေပးေစျခင္းစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအားလုံးကို 
လုပ္ေပးေစခ်င္ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကေလးမ်ားသည္ တျခားသူမ်ားအေပၚ 
စတင္ၿပီး အမ်ားႀကီးအားကိုးလာၾကသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္မူ 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကေလးမ်ားအား အမွီအခိုကင္းကာ လြတ္လြတ္လပ္လပ ္
ရွင္သန္ေစခ်င္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ မိဘမ်ားသည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို ပိုၿပီးေက်နပ္ၾကသည္။ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့ ္
ေရွာက္ေရးစင္တာအမ်ားစုသည္ မိဘမ်ား၏ 
ေျပာင္းလဲမႈအေပၚသေဘာတူညီခ်က္ကို ရယူရာတြင္  
႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္ၾကသည္။” အျခားတစ္ေယာက္မွ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳ
စုပ်ိဳးေထာင္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ အာဟာရ  
ႏွင့္ ေျပးခုံကစားျခင္း၏ အေရးပါမႈကို အသားေပးေျပာဆုိခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ 
မိဘမ်ားစြာသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ၾကားျခင္းကိုသာ ပို၍ 
တန္ဖိုးထားၾကသည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလုပ္ရွင္ဖက္မွ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားအလုပ္ရွင္ဖက္မွ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား
ဤသုေတသနတြင္ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အခ်ိဳ႕တြင္ 
ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ 
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ေနရာတက်ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကို 
စစ္တမ္း၌ ဝန္ထမ္းမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့ၾကသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ႏွင့္ အထက္မန္ေနဂ်ာမ်ား  
ႏွင့္ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားမွ  
ေပၚထြက္လာသည္မွာ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ 
လတ္တေလာတြင္ ၄င္းတို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားအား အခ်ိဳ႕ေသာ ကေလးျပဳစု  
ေစာင့္ေရွာက္ေရးအေထာက္အပံ့မ်ား ကမ္းလွမ္းထားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။  
၎အေထာက္အပံ့မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။
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• ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ မီးဖြားခြင့္ႏွင့္ ဖခင္ျဖစ္ခြင့္ 

• လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ အလုပ္ခ်ိန္ - အထူးသျဖင့္ 
ကေလးေနမေကာင္းသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ အလုပ္ခ်ိန္အား 
လိုက္ေလ်ာညီေထြလုပ္ကိုင္နိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္း။ 

• ကေလးေမြးဖြားသည့္အခ်ိန္၌ ျမန္မာေငြ ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္မွ ၄၃၀,၀၀၀ 
က်ပ္အတြင္း ေငြသားျဖင့္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

• ကေလး၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရး အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးျခင္း

• အေရးၾကီးေသာ ေက်ာင္းကိစၥမ်ား (ဥပမာ ဘြဲ႕နွင္းသဘင္ အခမ္းအနား) 
တက္ေရာက္ရန္ အခ်ိန္ပိုရရွိျခင္း

• မိခင္ႏို႔တိုက္ေကြၽးနိုင္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား 
(အခန္း သို႔မဟုတ္ ေရခဲေသတၱာ)

၃၃%

၃၀%

၂၉%

၂၂%

၁၆%

၁၃%

၁၂%

၉%

၈%

၇%

လို္က္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ အလုပ္ခ်ိန္

အလုပ္ ခြဲေဝလုပ္ကုိင္ျခင္း

အလုပ္ခြင္တြင္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာထားရွိေပးျခင္း

ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ စရိတ္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

မိခင္နိ႔တုိက္ေကြ်းရန္အခန္း

က်န္းမာေရးဆုိင္ရာေထာက္ပံ့မႈ 
(ဥပမာ- ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္း)

ကေလးျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝခ်ိန္မ်ား

ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာသုိ႔ အၾကိဳ အပို႔ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

အျခား

အေရးေပၚ/အစားထုိး ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

ပုံ (၁၁)- စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားမွေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လတ္တေလာ ရရွိႏိုင္သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားပုံ (၁၁)- စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားမွေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လတ္တေလာ ရရွိႏိုင္သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား

• က်န္းမာေရးႏွင့္ အာဟာရဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝသည့္ 
အစီအစဥ္မ်ား 

• အေရးေပၚခြင့္

• က်န္းမာေရးအာမခံအစီအစဥ္မ်ား
 
အလုပ္လုပ္ေနရသည့္မိခင္ဝန္ထမ္းကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္ 
ရည္ရြယ္သည့္ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ားအရ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာရလဒ္မ်ားထက္ အလြတ္သေဘာ  
ေထာက္ပံ့ကူညီသည့္အေလ့အက်င့္မ်ားက ပိုမို မ်ားျပားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအေထာက္အပံ့ကို 
တသမတ္တည္း သို႔မဟုတ္ တညီတည္းလိုက္နာက်င့္သုံးျခင္း မရွိေသးေပ။ 
တရားဝင္ျပဌာန္းထားေသာမူဝါဒမ်ားမရွိျခင္းသည္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ  
၄င္းတို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားအား ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအေထာက္အပံ့
မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ ရရွိလာမည့္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို 
ယခုအခ်ိန္ထိ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားၾကေသးဆိုသည္ကို  
ၫႊန္ျပေနေလသည္။

29ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို နည္းလမ္းတက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း။



ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအေထာက္အပံ့မ်ားကို ရရွိေရးအတြက္ 
ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား
အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ကေလးရွိသည့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္  
အေထာက္အပံ့မ်ိဳးေပးသည့္အခါမ်ိဳးမွာလည္း ၎သည္ လူတိုင္းအတြက္ 
အဆင္သင့္မရရွိႏိုင္ေသးေပ။ ၎အေျခအေနမ်ိဳးသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ 
သို႔မဟုတ္ အလြတ္သေဘာ ေထာက္ပံ့သည့္အေျခအေနႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတြင္  
ျဖစ္တတ္ေလသည္။ 

ပါဝင္ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွစ္ခုသည္ အလုပ္ခြင္ႏွင့္
တစ္ေနရာတည္းရွိသည့္ ကေလးျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာမ်ားကို 
စီမံလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ တစ္ခုမွာမူ ဖခင္မ်ား အတြက္ မပါဝင္ဘဲ 
မိခင္မ်ားသာ ၎စင္တာ၌ ၄င္းတို႔၏ကေလးမ်ားကို ထားႏိုင္သည္။ 
၎အလုပ္ရွင္သည္ ကေလးျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုပါက 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏တာဝန္၊ ဝတၱရားလုံးလုံးျဖစ္သည္ဟု ယူဆေလသည္။ 
အလားတူ အယူအဆအျမင္ကို ထင္ဟပ္သည့္ အျခားကုမၸဏီမွ 
အမ်ိဳးသမီးမန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္သည္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားမွာ 
အိမ္ေထာင္မျပဳၾကေသး သို႔မဟုတ္ “ကြၽန္မတို႔အလုပ္သမားမ်ားအားလုံးက 
အမ်ိဳးသားခ်ည္းပဲ” ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ 
ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒတစ္ခု မလိုအပ္ဟု 
အႀကံျပဳခဲ့သည္။ ဤစာတမ္း၏ရလဒ္မ်ားမွ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္ဖခင္မ်ား
မွာလည္း ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားရွိသည္ဟု 
တင္ျပေနသည္။ မူလတန္းမတက္မီ အရြယ္ကေလးရွိသည့္ 
အမ်ိဳးသားဝန္ထမ္းမ်ားမွလည္း ကေလးမ်ားအားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ 
အလုပ္လာေနာက္က်သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္မွေစာေစာျပန္ရ 
သည့္အႀကိမ္မ်ား ရွိၾကသည္ဟု တင္ျပခဲ့ ၾကသည္။ 

ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕သည္ အလုပ္ခြင္၌ရွိသည့္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာ
မ်ားအား စင္စစ္လက္လွမ္းမီရရွိ ႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စိုးရိမ္ပူပင္မႈမ်ားကို 
ဖြင့္ဟခဲ့သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ အဓိက စိုးရိမ္ပူပင္မႈ ႏွစ္ခ်က္ ရွိသည္။ 
ပထမတစ္ခ်က္မွာ စင္တာမ်ားသည္ ႐ုံးခ်ဳပ္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾက
သည့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္သာ ရရွိေနၿပီး ႐ုံးခြဲမ်ားတြင္လုပ္ေနၾကသည့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္မူ မရရွိေသးေပ။ ဒုတိယအခ်က္မွာ လူျပည့္သိပ္/ 
ထူထပ္ၿပီး လုံၿခဳံမႈမရွိသည့္ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္က 
ကေလးမ်ားကို အလုပ္သို႔ ေခၚေဆာင္လာျခင္း၏လက္ေတြ႕က်ႏိုင္မႈကုိ 
အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။ အျဖစ္မွန္လက္ေတြ႕တြင္မူ ၄င္းတို႔၏အလုပ္မွ 
ကားေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ အႀကီးတန္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္သာ ကေလးျပဳ
စုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာမ်ားကို ပိုၿပီးအသုံးျပဳေနၾကေလသည္။ 

ကေလးရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္အလို႔ငွာ 
အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ မတင္းက်ပ္လြန္းဘဲ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ 
အလုပ္လုပ္ရသည့္အစီအစဥ္မ်ိဳးအား မူဝါဒျဖင့္ စနစ္တက် လက္ေတြ႕ 
အသုံးခ်ျခင္းမ်ိဳးကို ျပသသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို ဤစာတမ္းတြင္ 
မေတြ႕ရွိရေပ။ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္သည့္္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မ်ိဳးမ်ားကို 
ဤစာတမ္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာတြင္ လက္ေတြ႕ 
က်င့္သုံးေနၾကသည္။ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မန္ေနဂ်ာအခ်ိဳ႕သည္  
၄င္းတို႔၏ ”မူဝါဒ” ရွိ ယင္းကဲ့သို႔ အစီအမံမ်ိဳးကို ရည္ၫႊန္းေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္  
၎မူဝါဒရွိသည့္သက္ေသမ်ိဳး မေထာက္ပံ့ခဲ့ၾကေပ။ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မ်ားၾကား 
ေျပာင္းလြယ္ျပဳလြယ္လုပ္ရ ျခင္းမ်ိဳးသည္ မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္၏ 
ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ေပၚတြင္ မူတည္ပုံေပၚေလသည္။ ၎အေျခအေနကို 
လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္မွ ပိုၿပီးတိက်မွန္ကန္စြာ  
ေဖာ္ျပခဲ့သည္ - “ဒါမ်ိဳးအတြက္ ကြၽန္ေတာ္/ ကြၽန္မတို႔မွာ 
တိတိက်က်ေပၚလစီ/မူဝါဒတစ္ခု မရွိဘူးေလ၊ ဒါေပမဲ့ ဝန္ထမ္းတိုင္းကေတာ့ 
ကေလးရွိသူေတြ ကိုေတာ့ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးၾကပါတယ္”

ေျပာင္းလြယ္ျပဳလြယ္လုပ္ရသည့္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မ်ားသည္ 
အလုပ္ရွင္တစ္ေယာက္မွ အၿမဲကမ္းလွမ္းႏိုင္သည့္  
ေ႐ြးခ်ယ္နည္းတစ္ခု မဟုတ္ေပ။ အခ်ိဳ႕အလုပ္မ်ားတြင္ ဥပမာ 
အလွည့္က်တာဝန္ယူရေသာအလုပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆာက္လုပ္ေရး 
အလုပ္ကဲ့သို႔အလုပ္မ်ား - အလုပ္ၿပီးေျမာက္ျပည့္စုံေစရန္ 
တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားေသာ ပံုစံ တစ္ခုရွိေလသည္။ 
ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္သည္ အလုပ္ခြင္သို႔ ေနာက္က်ေန  
သို႔မဟုတ္ အလုပ္မဆင္းလွ်င္ ၎သည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား 
တစ္ခုလုံးကို ပ်က္စီးေစေလသည္။ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း မတင္းက်ပ္ဘဲ 
အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕လုပ္၍ရသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားဖက္မွ ၎ကဲ့သို႔အစီအမံမ်ားသည္  
ေနရာမေ႐ြးမသက္ေရာက္မည္ကို စိုးရိမ္သည့္သေဘာမ်ား ျပသခဲ့ၾကသည္။  
ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္မွ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မ်ားကို  
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္လုပ္၍ရသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ိဳးသည္  
၄င္းတို႔ကုမၸဏီ႐ုံးခ်ဳပ္မွလြဲ၍ တျခားေနရာတြင္လုပ္ေနရသည့္သူမ်ားအတြက္မူ 
မသက္ဆိုင္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တျခားတစ္ေယာက္ကမူ ၎က်င့္ထုံးသည္ 
မနက္ခင္းတြင္ အလုပ္သို႔ အလြန္ဆုံး တစ္နာရီထိေနာက္က်ခြင့္ရရန္  
အသက္ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးရွိသည့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္သာ 
သက္ဆိုင္သည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕တြင္ 
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အလုပ္ခ်ိန္ေနာက္က်ျခင္းအတြက္ ႏႈတ္ျဖင့္သတိေပးျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
ေငြေၾကးျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း စသည္တို႔ ထြက္ေပၚေလ့ရွိသည္။ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ တစ္ခုတြင္ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ 
အလုပ္သို႔ မိနစ္ ၃၀ ထက္ပိုေနာက္က်ပါက တစ္ေန႔လုံးအတြက္ 
လုပ္အားခမရရွိသည္အထိ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ၿပီး ၎သည္ မူဝါဒထဲ  
ေရးသားေဖာ္ျပထားေလသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သုံးဆယ့္သုံးရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အလုပ္ခြဲေဝျခင္းမ်ိဳးအား  
၄င္းတို႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႔ 
ရရွိေသာအခါ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရွိေလသည္။ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္မွ 
“အလုပ္ခြဲေဝျခင္းေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မတို႔အလုပ္ကို ပို၍  
ေကာင္းေကာင္းစီမံခန႔္ခြဲႏိုင္လာတယ္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္  
မတူညီေသာအုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ  
ေဖာ္ျပခဲ့သလိုပင္ “ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈ” အျဖစ္သာ 
ကမ္းလွမ္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေလသည္။ ဤအစီရင္ခံစာအေရွ႕ပိုင္း ၌  
ေဆြးေႏြးၿပီးခ့ဲသည့္အတုိင္း “အလုပ္ခြဲေဝျခင္း” ဆိုသည္အား ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိ
လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ နားလည္သေဘာ မေပါက္ၾကေသးေပ။ 
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားၾကား အလုပ္ခြဲေဝျခင္းအား အမ်ားအားျဖင့္ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မီးဖြားခြင့္ သို႔မဟုတ္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
ဖခင္အျဖစ္ခြင့္ ယူေနစဥ္တြင္ အျခား တစ္ေယာက္မွ ၄င္း၏အလုပ္ကို 
လႊဲယူေပးသည့္အေျခအေနတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပေလသည္။ 

လက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ္လည္း ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအေထာက္အပံ့ရရွိ
ရာတြင္ ထပ္ေဆာင္းအကန္႔အသတ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္-

• ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အခေၾကးေငြေပးေခ်ျခင္းတြင္ 
အသံုးျပဳရန္ေပးအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့ေၾကး အခ်ိဳ႕မွာ 
လစာနိမ့္ဝန္ထမ္းမ်ားသာလ်ွင္ ရရွိနိုင္သည္။ (ဥပမာ- ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ 
လစာ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္)

• ေရခဲေသတၱာမ်ားကို မိခင္ႏို႔ရည္သိမ္းထားရန္အတြက္သာ 
သီးသန္႔အသုံးျပဳျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေန႔ခင္းစာ၊ 
အေအး/ေသာက္စရာမ်ားထားရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းအားလံုးကို  
ေယဘုယ်အသုံးျပဳေနၾကသည္။

• မီးဖြားစရိတ္ရရွိရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္  
ေမြးမိဘအရင္းနာမည္မ်ား ပါရွိေသာ တရားဝင္ေမြးစာရင္းမ်ားကို 
တင္ျပရန္လိုအပ္ေလသည္။ ၎စာရြက္စာတမ္းတင္ျပရျခင္းသည္ 
အခ်ိန္ၾကာရံုသာမက ကေလးကုိတစ္ဦးတည္းတာဝန္ယူ  
ေစာင့္ေရွာက္သည့္မိဘမ်ား၊ ေမြးစားကေလးမိဘမ်ား ႏွင့္ 
လိင္တူလက္ထပ္ထားသူ (သုိ႔) လိင္တူခ်စ္သူစံုတြဲ မိဘမ်ားအား 
ဤိုအက်ိဳးခံစားခြင့္မွ ဖယ္ၾကဥ္ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေလသည္။

• “လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ အလုပ္ခ်ိန္ နာရီမ်ား” (ဆုိလုိသည္မွာ 
အလုပ္သို႔ေနာက္က်မွေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္မွ ေစာျပန္ျခင္း) 
သည္ လစာျဖတ္ခံရနိုင္ျခင္း။ 
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ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ဖခင္ အမ်ိဳးသားဝန္ထမ္းအတြက္ 
ဥပေဒအရလိုအပ္ခ်က္မွာ ၁၅ ရက္ျဖစ္ၿပီး၊ လူမႈေရးအရအက်ိဳးခံစားခြင့္စနစ္
အတြင္း စာရင္းသြင္းၿပီးျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ား တြင္  
၎ခြင့္မ်ိဳး ဖခင္မ်ားအတြက္ မရရွိတတ္ေပ။ ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း အလုပ္လုပ္ေနသည့္ဖခင္မ်ားအတြက္ 
ထုိခြင့္ေပးျခင္းအား တိုက္႐ိုက္သိသိသာသာ ဆန႔္က်င္ျခင္းမ်ိဳး မရွိၾကေပ။  
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္မွ အခိုင္အမာေျပာဆိုသည္မွာ 
“ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မတို႔ဖက္က သူတို႔မရွိလို႔ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔ဂ႐ုတစို
က္မေစာင့္ေရွာက္လိုက္ရလို႔ သူ႔မိန္းမနဲ႔ကေလးတစ္ခုခုျဖစ္သြားတာ
မ်ိဳးေၾကာင့္ အေဖေတြကို ေနာင္တမရေစခ်င္ဘူးေလ” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ 
၎အခ်က္သည္ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားဝန္ထမ္းမ်ားအား 
ကေလးအားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဖခင္အျဖစ္ခြင့္ယူျခင္းကို အားေပးသည္ဟု 
သြယ္ဝိုက္ၫႊန္းဆိုေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေရာ 
အျခား လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ပါ ျပဳလုပ္သည့္ 
ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာထဲမွ အခ်က္တစ္ခ်က္ကို 
ဝန္ခံခဲ့သည္။ ၎မွာ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို 
အျပည့္အဝမယူၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ား အလုပ္သို႔ ေစာစီးစြာ  
ျပန္ဝင္လာရန္ ဖိအားေပးမႈ ရွိေနနုိင္သည္။

အၾကံျပဳေပးသည့္ တာဝန္ရွိသူ၊ ေျပာၾကားခြင့္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ဤအကန႔္အသတ္မ်ားသည္ မန္ေနဂ်ာမ်ားဖက္မွ ကေလးျပဳစုေ
စာင့္ေရွာက္မႈ၏သက္ေရာက္မႈ ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိဘဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိအျမင္နည္းပါးမႈေၾကာင့္ျဖစ္
လာရသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ သိစိတ္မွ ဘက္လိုက္မႈႏွင့္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားျပဳျခင္း အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ 
ကေလးရွိမိခင္မ်ားအား ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ခန႔္ထာရာတြင္  
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ တာဝန္ရွိသူ၊  
ေျပာၾကားခြင့္ရွိသူ မ်ားက စိုးရိမ္ခဲ့ၾကသည္။ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ 
အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မ်ားရွိေသာ္လည္း အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မ်ားရွိေသာ္လည္း 
အေျခအေနတိုင္းတြင္ က်င့္သံုးမႈမရွိႏို္င္ေၾကာင္း အေျခအေနတိုင္းတြင္ က်င့္သံုးမႈမရွိႏို္င္ေၾကာင္း 
ဝန္ထမ္းမ်ားမွ စိုးရိမ္ပူပန္မ်ား ရွိေၾကာင္း ဝန္ထမ္းမ်ားမွ စိုးရိမ္ပူပန္မ်ား ရွိေၾကာင္း 
ဤစာတမ္းမွ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ဤစာတမ္းမွ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ 

32 
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၃။ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာႏွင့္ ၃။ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာႏွင့္ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္

 မိ မဘိမ်ားရသည့္ခြင့္ဘမ်ားရသည့္ခြင့္ မိခင္မိခင္ ဖခင္ဖခင္

ကေလးမေမြးခင္ရေသာ လစာရ ခြင္႔္ရက္၊ကေလးမေမြးခင္ရေသာ လစာရ ခြင္႔္ရက္၊ ၆ ပတ္၆ ပတ္ မရွိမရွိ

ကေလးေမြးၿပီးရေသာ လစာရ ခြင္႔္ရက္၊ကေလးေမြးၿပီးရေသာ လစာရ ခြင္႔္ရက္၊ ၈ ပတ္၈ ပတ္ ၁၅ ရက္၁၅ ရက္

ခံစားခြင့္ရွိေသာ ခြင့္ရက္အားလံုးအတြက္ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ အေျခခံလုပ္ခလစာ၏ (ပ်မ္းမွ် ၁၂ လ စာတြင္ မူတည္ျပီး)  
၇၀ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေခ်ႀကသည္။ 
အမႊာပူးကေလးေမြးပါက မိခင္သည္ ကေလးေမြးျပီး လစာရ ခြင္႔္ရက္၊ (၄) ပတ္ ထပ္ရသည္။ 

 မီးဖ မီးဖြားမႈကုန္က်စရိတ္ြားမႈကုန္က်စရိတ္ မိခင္မိခင္ ဖခင္ဖခင္

ကေလးတစ္ေယာက္ကေလးတစ္ေယာက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း

ကေလးအမႊာ (၂) ေယာက္ကေလးအမႊာ (၂) ေယာက္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၇.၅ရာခိုင္ႏႈန္း၃၇.၅ရာခိုင္ႏႈန္း

ကေလးအမႊာ (၃) ေယာက္ ႏွင့္ အထက္ကေလးအမႊာ (၃) ေယာက္ ႏွင့္ အထက္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း

မီးဖြားမႈကုန္က်စရိတ္ခံစားခြင့္ကုိ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး လစဥ္ရရွိသည့္ အေျခခံလုပ္ခလစာ၏ ရာခိုိင္နႈန္းေပၚမူတည္ၿပီး တစ္ႀကိမ္တည္း  
ေပးေသာ ကုန္က်စရိတ္အျဖစ္ တြက္ခ်က္သည္။ 

K

ခံခစံားခြင့္ရရွိရန္ လုိအပ္ခ်က္စားခြင့္ရရွိရန္ လုိအပ္ခ်က္ အနိမ့္ဆံုး ကာလအနိမ့္ဆံုး ကာလ

လက္ရွိ လုပ္ငန္းရွင္မွ ခန္႔ထားသည့္ ကာလလက္ရွိ လုပ္ငန္းရွင္မွ ခန္႔ထားသည့္ ကာလ ၁၂ လ၁၂ လ

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

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

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

ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ရန္ လုိအပ္သည္ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ရန္ လုိအပ္သည္ ၁၀၀ အထက္၁၀၀ အထက္

ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အခန္းတစ္ခု ေပးရန္ လုိအပ္သည္ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ 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 ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွႈန္းျဖင့္ေပးေသာ လစာရ ခြင္႔္ရက္၊ (၆) ပတ္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ 

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

ယင္းျဖစ္ရပ္တစ္ခုစီတြင္
• မီးဖြားမႈကုန္က်စရိတ္မ်ား ခံစားခြင့္မရွိပါ။ 
• ဖခင္မွ မည္သည့္ခြင့္ခံစားခြင့္မ်ဳိးမွ မရရွိပါ။ 

35ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို နည္းလမ္းတက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း။

လူမႈဖူလံုေရး ဥပေဒ လူမႈဖူလံုေရး ဥပေဒ 
(၂၀၁၂)(၂၀၁၂)

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

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

သက္ဆုိင္ေသာ  သက္ဆုိင္ေသာ  
ဥပေဒမ်ား-ဥပေဒမ်ား-



ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သားသမီးရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ခံစားခြင့္မ်ားသည္ 
အဓိကဥပေဒ (၃) ရပ္ေအာက္တြင္ အက်ဳံးဝင္သည္။

• လူမႈဖူလုံေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂)

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

• စက္ရံုမ်ား အက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင ္
 ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည္။  

မီးဖြားခြင့္မ်ားႏွင့္ မီးေနေစာင့္ခြင့္မ်ားမွာ လူမႈဖူလုံေရး ဥပေဒမွ 
စီမံကြပ္ကဲထားၿပီး လူမႈဖူလုံေရးဘုတ္အဖြဲ႕ (SSB)  
၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္စီမံခ်က္သို႔ ေငြေၾကးထည့္သြင္းထားသည့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိသည့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္မူ ခြင့္ရက္မ်ားႏွင့္ အားလပ္ရပ္ဆိုင္ရာ 
အက္ဥပေဒမွ စီမံကြပ္ကဲထားသည္။ ဝန္ထမ္းမွ SSB ၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 
စီမံခ်က္သို႔ ေငြေၾကးထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိပါက မီးဖြားခြင့္အတြက္ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းရွင္၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ ဖခင္ဝန္ထမ္းမ်ားမွ 
ရရွိေသာခြင့္အတြက္ကိုမူ ဝန္ထမ္းမွ ထို အက်ိဳးခံစားခြင့္ စီမံခ်က္သို႔  
ေငြေၾကးထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိပါက အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ 
မလိုအပ္ေပ။

22 In March 2014, the Myanmar government doubled the maternity leave for public servants to six months.

လူမႈဖူလုံေရး ဥပေဒအရ မိဘမ်ားရသည့္ခြင့္ ဆိုင္ရာ လူမႈဖူလုံေရး ဥပေဒအရ မိဘမ်ားရသည့္ခြင့္ ဆိုင္ရာ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားစည္းကမ္းခ်က္မ်ား
လူမႈဖူလုံေရး ဥပေဒ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေအာက္တြင္ ခံစားမႈမ်ား 
ရရွိရန္အတြက္ မိခင္ သို႔မဟုတ္ ဖခင္မွ လက္ရွိအလုပ္တြင္ အနည္းဆုံး ၁ ႏွစ္ 
အလုပ္လုပ္ထားရန္ လိုအပ္ၿပီး ထို ၁ ႏွစ္အတြင္းတြင္ SSB  
၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္စီမံခ်က္သို႔ အနည္းဆုံး ၆ လ ေငြေၾကးထည့္သြင္းထားျခင္း 
ရွိရမည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတိုင္းသည္ ဝန္ထမ္း (၅) ေယာက္အထက္ရွိပါက 
လူမႈဖူလုံေရး ဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ မွတ္ပုံတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္း၏ 
စုစုေပါင္းလစာ၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအားလည္း (အသက္ ၆၅ႏွစ္ ေက်ာ္သည့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၂.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ထိုေငြေၾကးေပးေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဝန္ထမ္း၏ မီးဖြားခြင့္ႏွင့္ 
မီးေနေစာင့္ခြင့္ဆိုင္ရာ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားပါဝင္သည့္ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားအား 
ရရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

မိခင္မ်ားမွ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ား
• ခြင့္ရက္ ခံစားခြင့္မွာ ၁၄ ပတ္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ် ၁ႏွစ္စာ လစာ၏ 

၇၀ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွႈန္းျဖင့္ေပးေသာ လစာရခြင့္ရက္မေမြးဖြားမီ ၆ပတ္ ႏွင့္  
ေမြးဖြားၿပီး (၈) ပတ္ အပါအဝင္ျဖစ္သည22။

• အကယ္၍ မိခင္မွ ကေလးအမႊာ (၂) ေယာက္ေမြးဖြားပါက  
ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ထပ္ေဆာင္းခြင့္ (၄) ပတ္ခံစားခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

• တစ္ႀကိမ္တည္းတြင္ ေမြးဖြားေသာ ကေလးဦးေရအေပၚ မူတည္၍ 
တစ္ႀကိမ္တည္းေပးေသာ မီးဖြားမႈ ကုန္က်စရိတ္အား တြက္ခ်က္သည္။

 ○ ကေလးတစ္ေယာက္ = ပ်မ္းမွ်တစ္လစာ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း 
 ○ ကေလးအမႊာ (၂) ေယာက္ = ပ်မ္းမွ်တစ္လစာ၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
 ○ ကေလးအမႊာ (၃) ေယာက္ ႏွင့္ အထက္ = ပ်မ္းမွ်တစ္လစာ၏ ၁၀၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္း

• ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်သည့္ ျဖစ္ရပ္တြင္ မိခင္အေနျဖင့္ ပ်မ္းမွ်  
၁ႏွစ္စာ လစာ၏ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွႈန္းျဖင့္ေပးေသာ လစာရ ခြင့္ရက္ 
အနည္းဆုံး (၆) ပတ္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း အပါအဝင္ 
ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္းမ်ားအား အျပစ္ဟု မသတ္မွတ္ေပ။

36 



• ကေလးေမြးစားသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အသက္ (၁) ႏွစ္ေအာက္ 
ကေလးငယ္တစ္ဦး ျဖစ္ပါက မိခင္သည္ (၈) ပတ္ထက္မပိုေသာ 
မီးဖြားခြင့္ကို ခံစားခြင့္ရရွိႏိုင္သည္။

• မီးဖြားခြင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား နာမက်န္းခြင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊  
မသန္စြမ္းမွႈဆိုင္ရာအက်ိဳးအျမတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္လက္မဲ့ဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ေပးအပ္မည္မဟုတ္ေခ်။ ၎တို႔အား  
ေဆးခြင့္ႏွင့္ ေပါင္း၍ ေပးအပ္ႏိုင္သည္။

ဇယား (၁)။ SSB အက်ိဳးခံစားခြင့္စီမံခ်က္တြင္ ပါဝင္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ခံစားခြင့္မ်ား ဇယား (၁)။ SSB အက်ိဳးခံစားခြင့္စီမံခ်က္တြင္ ပါဝင္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ခံစားခြင့္မ်ား 

23 Does not include abortion which is a criminal offence under Myanmar law.
24 It is not fully clear if the maternity expenses entitlements apply in the case of a miscarriage.

အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးအစား
ကေလး (၁)  ကေလး (၁)  

ေယာက္ေမြးဖြားျခင္းေယာက္ေမြးဖြားျခင္း
ကေလးအမႊာ (၂)  ကေလးအမႊာ (၂)  

ေယာက္ ေမြးဖြားျခင္းေယာက္ ေမြးဖြားျခင္း
ကေလးအမႊာ (၃) ေယာက္ ကေလးအမႊာ (၃) ေယာက္ 
ႏွင့္ အထက္ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ အထက္ ေမြးဖြားျခင္း

ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္းကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္း23  ကေလးေမြးစားျခင္းကေလးေမြးစားျခင္း

မေမြးဖြားမီ

ပ်မ္းမွ် ၁ႏွစ္စာပ်မ္းမွ် ၁ႏွစ္စာ 
လစာ၏ ၇၀ရခိုင္ႏႈန္းလစာ၏ ၇၀ရခိုင္ႏႈန္း 

ႏွႈန္းျဖင့္ေပးေသာ ႏွႈန္းျဖင့္ေပးေသာ 
လစာရ ခြင္႔္ရက္၊  လစာရ ခြင္႔္ရက္၊  

(၆) ပတ္(၆) ပတ္

ပ်မ္းမွ် ၁ႏွစ္စာ ပ်မ္းမွ် ၁ႏွစ္စာ 
လစာ၏ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္း လစာ၏ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္း 

ႏွႈန္းျဖင့္ေပးေသာ ႏွႈန္းျဖင့္ေပးေသာ 
လစာရ ခြင္႔္ရက္၊  လစာရ ခြင္႔္ရက္၊  

(၆) ပတ္(၆) ပတ္

ပ်မ္းမွ် ၁ႏွစ္စာ ပ်မ္းမွ် ၁ႏွစ္စာ  
လစာ၏ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္း လစာ၏ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္း  

ႏွႈန္းျဖင့္ေပးေသာႏွႈန္းျဖင့္ေပးေသာ 
လစာရ ခြင္႔္ရက္၊လစာရ ခြင္႔္ရက္၊ 

(၆) ပတ္(၆) ပတ္ ပ်မ္းမွ် ၁ႏွစ္စာ ပ်မ္းမွ် ၁ႏွစ္စာ  
လစာ၏ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္း လစာ၏ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္း  

ႏွႈန္းျဖင့္ေပးေသာ ႏွႈန္းျဖင့္ေပးေသာ  
လစာရ ခြင္႔္ရက္၊ (၆) ပတ္လစာရ ခြင္႔္ရက္၊ (၆) ပတ္

သက္ဆိုင္မွႈမရွိ။သက္ဆိုင္မွႈမရွိ။

ေမြးဖြားၿပီး

ပ်မ္းမွ် ၁ႏွစ္စာ ပ်မ္းမွ် ၁ႏွစ္စာ  
လစာ၏ ၇၀ရခိုင္ႏႈန္း လစာ၏ ၇၀ရခိုင္ႏႈန္း 

ႏွႈန္းျဖင့္ေပးေသာ ႏွႈန္းျဖင့္ေပးေသာ  
လစာရ ခြင္႔္ရက္ လစာရ ခြင္႔္ရက္ 

အနည္းဆံုး၊ အနည္းဆံုး၊  
(၈) ပတ္(၈) ပတ္

ပ်မ္းမွ် ၁ႏွစ္စာ ပ်မ္းမွ် ၁ႏွစ္စာ 
လစာ၏ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္း လစာ၏ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္း 

ႏွႈန္းျဖင့္ေပးေသာ ႏွႈန္းျဖင့္ေပးေသာ 
လစာရ ခြင္႔္ရက္ လစာရ ခြင္႔္ရက္ 

အနည္းဆံုး၊ အနည္းဆံုး၊  
(၁၂) ပတ္(၁၂) ပတ္

ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိ။.ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိ။.
ပ်မ္းမွ် ၁ႏွစ္စာ လစာ၏ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္း ပ်မ္းမွ် ၁ႏွစ္စာ လစာ၏ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္း  

ႏွႈန္းျဖင့္ေပးေသာ လစာရခြင္႔္ရက္၊ (၈) ပတ္ ႏွႈန္းျဖင့္ေပးေသာ လစာရခြင္႔္ရက္၊ (၈) ပတ္ 
(ကေလးအသက္တစ္ႏွစ္ေအာက္ဆိုပါက)(ကေလးအသက္တစ္ႏွစ္ေအာက္ဆိုပါက)

ေမြးဖြားစရိတ္
ပ်မ္းမွ်တစ္လစာ ၏ ပ်မ္းမွ်တစ္လစာ ၏ 

၅၀ရာခိုင္ႏႈန္း၅၀ရာခိုင္ႏႈန္း
ပ်မ္းမွ်တစ္လစာ ၏ ပ်မ္းမွ်တစ္လစာ ၏ 

၇၅ရာခိုင္ႏႈန္း၇၅ရာခိုင္ႏႈန္း
ပ်မ္းမွ်တစ္လစာ ၏ ပ်မ္းမွ်တစ္လစာ ၏ 

၁၀၀ရာခိုင္ႏႈန္း၁၀၀ရာခိုင္ႏႈန္း
ခံစားခြင့္မရွိ။ခံစားခြင့္မရွိ။24  ခံစားခြင့့္မရွိ။ခံစားခြင့့္မရွိ။

• ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မီးမဖြားမီတြင္ လစာရ ခြင့္(၇) ရက္ 
(တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၁ ရက္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုး ၇ ႀကိမ္) ေတာင္းခံခြင့္ရွိၿပီး 
လစာအား လုပ္ငန္းရွင္မွေပးအပ္သည္။

37ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို နည္းလမ္းတက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း။



ဖခင္အတြက္ ခံစားခြင့္မ်ား
• အာမခံရယူထားေသာဇနီး၏ မီးတြင္းခ်ိန္၌ ေမြးကင္းစကေလးငယ္အား  

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ ပ်မ္းမွ် ၁ႏွစ္စာ လစာ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း  
ႏွႈန္းျဖင့္ေပးေသာ လစာရ ခြင္႔္ရက္ ၁၅ရက္ခြင့္ 

ဇယား (၂)။ SSB အက်ိဳးခံစားခြင့္စီမံခ်က္တြင္ ပါဝင္ထားေသာ ဖခင္မ်ား၏ ခံစားခြင့္မ်ား ဇယား (၂)။ SSB အက်ိဳးခံစားခြင့္စီမံခ်က္တြင္ ပါဝင္ထားေသာ ဖခင္မ်ား၏ ခံစားခြင့္မ်ား 

25 Only payable on the condition that his wife is uninsured.

အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးအစား ကေလး(၁) ေယာက္ေမြးဖြားျခင္း ကေလး(၁) ေယာက္ေမြးဖြားျခင္း 
ကေလးအမႊာ (၂) ေယာက္ ေမြးဖြားျခင္းကေလးအမႊာ (၂) ေယာက္ ေမြးဖြားျခင္း

ကေလးအမႊာ (၃) ေယာက္ ႏွင့္ ကေလးအမႊာ (၃) ေယာက္ ႏွင့္ 
အထက္ ေမြးဖြားျခင္းအထက္ ေမြးဖြားျခင္း

ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္းကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္း ကေလးေမြးစားျခင္းကေလးေမြးစားျခင္း

မေမြးဖြားမီ ခံစားခြင့္မရွိ။ခံစားခြင့္မရွိ။

ေမြးဖြားၿပီး ပ်မ္းမွ် ၁ႏွစ္စာ လစာ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွႈန္းျဖင့္ေပးေသာ လစာရ ခြင္႔္ရက္၊ (၁၅) ရက္ပ်မ္းမွ် ၁ႏွစ္စာ လစာ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွႈန္းျဖင့္ေပးေသာ လစာရ ခြင္႔္ရက္၊ (၁၅) ရက္ ခံစားခြင့္မရွိ။ခံစားခြင့္မရွိ။

ေမြးဖြားစရတိ2္5 ပ်မ္းမွ်တစ္လစာ ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပ်မ္းမွ်တစ္လစာ ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
ပ်မ္းမွ်တစ္လစာ ၏ ၃၇.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပ်မ္းမွ်တစ္လစာ ၏ ၃၇.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း

ပ်မ္းမွ်တစ္လစာ ၏ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းပ်မ္းမွ်တစ္လစာ ၏ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္း ခံစားခြင့္မရွိ။ခံစားခြင့္မရွိ။

ခြင့္ႏွင့္အားလပ္ရက္ဥပေဒအရ မိဘခြင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခြင့္ႏွင့္အားလပ္ရက္ဥပေဒအရ မိဘခြင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
မိခင္အေနျဖင့္ မီးမဖြားခင္ ၆ ပတ္ ႏွင့္ မီးဖြားၿပီး ၈ ပတ္ စုစုေပါင္း 
မီးဖြားခြင့္အျဖစ္ ရက္သတၱပတ္ ၁၄ ပတ္ ယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 
လူမႈဖူလႈံေရးဘုတ္အဖြဲ႕သို႔ ၎ဝန္ထမ္းအေနျဖင့္ ပါဝင္ထည့္ဝင္ထားျခင္း 
မရွိပါက ၎ခြင့္အတြက္လစာသည္ အလုပ္ရွင္၏တာဝန္ျဖစ္သည္။

ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ တစ္ႀကိမ္ယူလွ်င္ သုံးရက္ဆက္တိုက္ယူခြင့္မရွိဘဲ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေရွာင္တခင္ခြင့္အျဖစ္ ေျခာက္ရက္ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ 
၎ေရွာင္တခင္ခြင့္ကို အျခားခြင့္ပုံစံမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ယူ၍မရေပ။  
ေရွာင္တခင္ခြင့္သည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္ကုန္လွ်င္ အလိုလို 
ကုန္ဆုံးေလသည္။

တစ္ႏွစ္လုပ္ၿပီးပါက ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ လစာရ ခြင့္ ၁၀ ရက္ 
ယူခြင့္ရွိသည္။ ရရွိေသာခြင့္မ်ားကို ဆက္တိုက္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင ္
ႏွင့္ဝန္ထမ္းၾကားသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ရရွိထားေသာခြင့္ကို သုံးႏွစ္အထိ 
စုေဆာင္းထား ခြင့္ရွိေလသည္။

  
စက္႐ုံမ်ားအက္ဥပေဒအရ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ စက္႐ုံမ်ားအက္ဥပေဒအရ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ 
ထပ္ေဆာင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားထပ္ေဆာင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား
လုပ္သား ၂၅၀ ထက္ပိုရွိသည့္ စက္႐ုံမ်ားအတြက္ ဆရာဝန္တစ္ဦး  
ႏွင့္ သူနာျပဳတစ္ဦး အခ်ိန္ျပည့္ရွိသည့္ ေဆးခန္း သို႔မဟုတ္ သူနာျပဳခန္း  
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

မူရင္းစက္႐ုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ 
စက္႐ုံတစ္႐ုံ၌ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္း ၅၀ အထက္ အလုပ္လုပ္ေနပါက 
ဤအမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား ေျခာက္ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအသုံးျပဳရန ္
အတြက္ ရည္႐ြယ္ထားသည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခန္းတစ္ခန္းရွိရန ္
လိုအပ္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ၎အခန္းကို ကေလးမ်ားႏွင့္ ေမြးကင္းစ 
ကေလးငယ္မ်ားအားေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားသည့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ စီမံခန႔္ခြဲရမည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္႐ုံမ်ားအက္ဥပေဒအေပၚ  
ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအရ ယခု အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးရွိ  
အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္း ၁၀၀ အထက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ စက္႐ုံပိုင္ရွင္မ်ား 
အေနျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေန႔ကေလးထိန္းစင္တာမ်ားအား  
တည္ေဆာက္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ ဝန္ထမ္း အေယာက္ ၁၀၀ ေအာက ္
နည္းေသာ စက္႐ုံမ်ား၏ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကေလးျပဳစ ု
ေစာင့္ေရွာက္ေရးအခန္း ကို စီမံခန႔္ခြဲေပးရန္ လိုအပ္ေလသည္။

• အာမခံမရယူထားေသာ မိခင္ျဖစ္ပါက အာမခံယူထားေသာ ဖခင္မွ 
မီးဖြားမႈကုန္က်စရိတ္၏ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္း ကုိ  
ေတာင္းခံနုိင္သည္။ ယင္းအေျခအေနမွာ မိခင္မွ အာမခံယူထားလ်ွင္ 
ခံစားရမည့္အေျခအေနႏွင္႔အလားတူ ျဖစ္သည္။ 
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အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား၏ ခံစားရပိုင္ခြင့္မ်ားအစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား၏ ခံစားရပိုင္ခြင့္မ်ား
မတ္လ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက အမ်ားျပည္သူ႔က႑အတြင္းအလုပ္
လုပ္ေနၾကသည့္ မိခင္မ်ားသည္ မီးဖြားၿပီး ေနာက္ မီးဖြားခြင့္ ေျခာက္လ 
ခံစားခြင့္ရွိေလသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ပုဂၢလိကက႑အတြင္း 
လုပ္ေနၾကသည့္မိခင္မ်ားထက္ ေလးလပို၍ ခံစားခြင့္ရၾကေလသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ံၿဖိဳးေရး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ံၿဖိဳးေရး 
(ECCD) ဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္  (ECCD) ဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္  
ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ဤဥပေဒတြင္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာျပဌာန္းခဲ့သည္။ ဤဥပေဒတြင္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာ
မ်ားသည္ အသက္ေျခာက္လျပည့္ၿပီးကေလးမ်ားကိုသာ  မ်ားသည္ အသက္ေျခာက္လျပည့္ၿပီးကေလးမ်ားကိုသာ  
ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ တရားဝင္မီးဖြားခြင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ တရားဝင္မီးဖြားခြင့္ 
ရပိုင္ခြင့္တြင္ ေမြးဖြားၿပီး ရက္သတၱပတ္ရွစ္ပတ္သာ ခြင့္ျပဳထားသည္၊ ရပိုင္ခြင့္တြင္ ေမြးဖြားၿပီး ရက္သတၱပတ္ရွစ္ပတ္သာ ခြင့္ျပဳထားသည္၊ 
၎သည္ ကေလးအသက္ နွစ္လ ႏွင့္ ေျခာက္လ အတြင္း  ၎သည္ ကေလးအသက္ နွစ္လ ႏွင့္ ေျခာက္လ အတြင္း  
ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚေစေလသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ျပန္ဝင္ခ်င္ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚေစေလသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ျပန္ဝင္ခ်င္
သည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎ ေလးလတာကာလအတြင္း သည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎ ေလးလတာကာလအတြင္း 
ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း 
တစ္ခုကို ရွာေတြ႕မွသာလွ်င္ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ႏိုင္ေပမည္။တစ္ခုကို ရွာေတြ႕မွသာလွ်င္ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ႏိုင္ေပမည္။

39ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို နည္းလမ္းတက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း။
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၄။ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ား၄။ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ား

၄.၁ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္စဥ္းစား၄.၁ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္စဥ္းစား
ထားႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားထားႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ား

• သင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွလက္ရွိတြင္ ေထာက္ပ့ံေပးေနေသာ ကေလး 
သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေျခအေနအေန
အထားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။ လက္ရွိတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ 
ကေလးရွိဝန္ထမ္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မည္သည့္ မူဝါဒမ်ား၊ 
စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္ထားသင့္သနည္း။ 

• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးကို 
ပံ့ပိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈျဖစ္ရပ္မ်ားကို  
ေဖာ္ထုတ္ပါ။ 

 ○ သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ပါ။သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ပါ။ 
မည္သည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားက သင့္လုပ္ငန္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို 
သက္ေရာက္မႈရွိေနသနည္း။ ဥပမာ- လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ 
ခန္႔အပ္ျခင္း၊ အလုပ္တက္ေရာက္မႈ ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအား 
တုိးတက္ျခင္း၊ ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းထားနုိင္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သိကၡာ တုိးျမွင့္ျခင္း။

 ○ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား  ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား  
ေကာက္ယူပါ။ ေကာက္ယူပါ။ လုပ္ငန္းပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းအေျပာင္းအေရႊ႕၊ 
ဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ေက်နပ္မႈရွိမႈႏွင့္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေ
စာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈကုန္က်စရိတ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး 
လက္ရွိရွိၿပီးသား အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေကာက္ယူ သုိ႔မဟုတ္  
ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူျခင္းသည္ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ေပးနုိင္ရန္အတြက္  
စီးပြားေရးဆုိင္ရာအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈျဖစ္ရပ္မ်ားအား နားလည္လာေစျပီး 
ကုမၸဏီ၏ အဓိကဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မည့္သူမ်ားအား ထိုကဲ့သို႔ေသာ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို အသိေပးရာေရာက္ၿပီး လက္ခံလာႏိုင္ေအာင္  
ေျပာဆိုရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ 

 ○ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ပံ့ပိုးေပးမည့္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ပံ့ပိုးေပးမည့္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္
မႈမ်ားႏွင့္ သင့့္ကုမၸဏီ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား ကိုက္ညီေစရန္ ခ်ိန္ညွိပါ။ မႈမ်ားႏွင့္ သင့့္ကုမၸဏီ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား ကိုက္ညီေစရန္ ခ်ိန္ညွိပါ။ 
အားေကာင္းေသာ မိသားစုဆို္င္ရာ တန္ဖုိးထားမႈမ်ားသည္ ျမန္မာ ့
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစု၏ အဓိကက်သည့္အရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
ဝန္ထမ္းမ်ားရပုိင္ခြင့္မ်ားသည္ သင့့္ကုမၸဏီ၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈ ရွိေနပါသလား။  

• သင့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရရွိႏုိင္သည့္ အျခားေသာကေလးသူငယ္သင့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရရွိႏုိင္သည့္ အျခားေသာကေလးသူငယ ္
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သံုးသပ္ပါ။ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သံုးသပ္ပါ။ 
ရွိေနၿပီးျဖစ္ေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 
ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ 
သုံးသပ္ပါ။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ရွိေနျပီးသား 
ပုဂၢလိက ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ 
စဥ္းစားနုိင္ျပီး ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ 
မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးမႈႏွင့္ အာဟာရစသည္ကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ားကို 
သီးျခားလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ 
အႀကံဥာဏ္မ်ား ရယူျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးရွိနုိင္သည္။ 

• အလုပ္လုပ္ေနေသာ မိခင္မ်ားနွင့္ ဖခင္မ်ား၏  အလုပ္လုပ္ေနေသာ မိခင္မ်ားနွင့္ ဖခင္မ်ား၏  
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ နားလည္ပါ။ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ နားလည္ပါ။ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ရွိျခင္းမွ 
ထြက္ေပၚလာရမည္။ ဥပမာ-ကေလး၏ အသက္အရြယ္၊  
၄င္းတုိ႔ ေနအိမ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ၾကား အကြာအေဝး ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ 
အလုပ္လုပ္ရန္ လုိအပ္သည့္နာရီအခ်ိန္မ်ား စသည္တုိ႔အေပၚ  
အေျခခံ၍ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္္မ်ားသည္ မတူညီနုိင္ေပ။  
ဝန္ထမ္းမ်ားမွ လိုအပ္ေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ  
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ရန္ စဥ္းစားပါ။ 

• ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားတြင္ 
အားလံုးပါဝင္မႈရွိေစရန္ ေသခ်ာရမည္။အားလံုးပါဝင္မႈရွိေစရန္ ေသခ်ာရမည္။ သင္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွလက္ရွိ 
ပံ့ပိုးေပးေနေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ 
အမ်ဳိးသားမ်ား ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးကုိတစ္ဦးတည္းတာဝန္ယူ 
ေစာင့္ေရွာက္သည့္မိဘမ်ား၊ လိင္တူလက္ထပ္ထားသူ 
(သုိ႔) လိင္တူခ်စ္သူစံုတြဲမ်ား၊ မသန္စြမ္းကေလးမ်ား၏ 
မိဘမ်ားႏွင့္၊ စီနီယာဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဂ်ဴနီယာဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
တန္းတူအက်ဳံးဝင္ပါသလား ဆိုသည္ကို သံုးသပ္ပါ။

• ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားအား  ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားအား  
ေစာင့္ႀကည့္ျပီး သံုးသပ္ပါ။ေစာင့္ႀကည့္ျပီး သံုးသပ္ပါ။ လက္ရွိ သင္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ  
ေထာက္ပ့ံေပးေနေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ 
ထိေရာက္မႈရွိပါသလား။ ထိုသို႔ပံ့ပိုးေပးေနမႈသည္ အလုပ္ျဖစ္ မျဖစ္ 
ဆန္းစစ္ရန္ အတိုင္းအတာမ်ား ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ  
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ပံုမွန္ေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံႏိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ပါ။

41ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို နည္းလမ္းတက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း။



၄.၂ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၄.၂ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ေငြကုန္ေၾကးက်နည္းေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ေငြကုန္ေၾကးက်နည္းေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား 
• သင္၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြင္းတြင္ မိဘမ်ားအတြက္ သင္၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြင္းတြင္ မိဘမ်ားအတြက္ 

အသင္းအုပ္စု ဖြဲ႕ထားပါ။အသင္းအုပ္စု ဖြဲ႕ထားပါ။ ထိုသို႔အေျခအေနျခင္း တူညီသည့္သူမ်ားကို 
အသင္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔ေပးထားျခင္းသည္ မိဘမ်ား၏  
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိ္င္ရာ တာဝန္မ်ားႏွင့္  
၎တို႔၏အလုပ္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေဝေစနုိင္သည္။ မိဘမ်ားအတြက္ 
အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ လူ႔စြမ္းအား 
အရင္းအျမစ္ဌာနႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ အထက္လူႀကီးသိရွိိေအာင္ ၎တို႔၏ 
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးမ်ားေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရေစသည္။  
ျမန္မာနုိင္ငံအနွံ႕အျပားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ 
ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အြန္လုိင္းမွတဆင့္ မိဘအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ရန္ 
စဥ္းစားနုိင္သည္။ 

• လုပ္ငန္းခြင္ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္ ဖန္တီးပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္ ဖန္တီးပါ။ 
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔အား 
ကေလးေမြးျပီးလုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ ျပန္ဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည့္အခါ 
ကုမၸဏီမွေထာက္ပံ့မႈေပးသည္ဟု ခံစားရေစေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္ျပန္လည္ဝင္ေရာက္သည့္ အစီအစဥ္ ဖန္တီးပါ။ 
ယင္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ မိခင္မ်ားမွ လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔တုိက္ရုိ္က္မဝင္ေရာ
က္ခင္ အိမ္မွာေန၍ အလုပ္လုပ္နုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္နုိင္သည္။ 
အထူးသျဖင့္ ကေလးေမြးျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ပါ ခြင့္ရက္ပိုယူေနေသာ 
မိခင္မ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ 
ဆက္လက္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ကူညီစဥ္းစားေပးသင့္သည္။ အြန္လုိင္းမွ 
ပို႔ခ်ေသာသင္တန္းမ်ား ႏွင့္ အေဝးမွ ပါဝင္တက္ေရာက္နုိင္ေသာ 
သင္တန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ထည္႔သြင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ 

• လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္စီမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါ။ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္စီမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါ။ 
လက္ရွိတည္ရွိေနသည့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္စီမံမႈမ်ား 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းႏွင့္ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ရန္ တရားဝင္ျပဳလုပ္ပါ။ 
ယင္းသည္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ မိဘမ်ားကိုအလုပ္လုပ္ခ်ိန္မ်ားႏွင့္  
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ား ခ်ိန္ကို္က္ညီေစရန္ 
ကူူညီေပးလိမ့္မည္။ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္စီမံမႈမ်ားတြင္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးအတြက္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္နုိင္သည္-

 ○ ကေလးရွိေသာမိဘမ်ားသည္ အလုပ္လာသည့္အခ်ိန္ တစ္နာရီ  
ေနာက္က်လွ်င္ ထုိေန႔တြင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေန႔တြင္ျဖစ္ေစ အလုပ္မွ 
အစားထုိး တစ္နာရီေနာက္က်ၿပီး ဆင္းလုိ႔ရျခင္း။

 ○ ေနအိမ္မွ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း
 ○ ေလးရက္ဆက္တုိက္ အခ်ိန္ပိုမ်ားဆင္း၍ တစ္ပတ္ကို သံုးရက္ 
အစားထုိး အနားယူျခင္း။

• ကေလးရွိေသာဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစေသာ ကေလးရွိေသာဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစေသာ 
ကုမၸဏီမူဝါဒမ်ား၊ကုမၸဏီမူဝါဒမ်ား၊ ႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ျပီး 
ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသိေစရန္ ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ား သိေစရန္ 
ဆက္သြယ္ေျပာဆုိထားပါ။ မူဝါဒမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ  
ေျပာဆုိဆက္သြယ္ထားျခင္းသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သိျမင္မႈ ႏွင့္ 
စိတ္ေက်နပ္မႈ တုိ႔ကို တုိးတက္ေစျပီး သင့္ကုမၸဏီကို ကေလးရွိေသာ 
မိသားစုမ်ားအတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ ဆက္ဆံေသာ 
အလုပ္ရွင္အျဖစ္ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္လာႏိုင္သည္အထိ  
ျဖစ္ေစသည္။ 

• ကုမၸဏီမွ သင္တန္းေပးသည့္အခ်ိန္ဇယားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကေလးသူကုမၸဏီမွ သင္တန္းေပးသည့္အခ်ိန္ဇယားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကေလးသူ
ငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး  ငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး  
ေရးဆြဲထားရမည္။ေရးဆြဲထားရမည္။ ရံုးပိတ္ရက္ သုိ႔မဟုတ္ ပံုမွန္ရံုးခ်ိန္ျပင္ပတြင္  
ျပဳလုပ္ေသာ သင္တန္းမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ကေလးမ်ား  
ေခၚေဆာင္လာနုိင္ခြင့္ျပဳရန္ စဥ္းစားပါ။ အကယ္၍ သင္တန္းသည္ 
ညအိပ္ခရီးသြားရမည္ဆုိပါက ထုိသုိ႔တက္ေရာက္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
ကေလးေထာက္ပံ့စရိတ္ ေပးျခင္းကဲ့သုိ႔ ထပ္ေဆာင္း ေထာက္ပံ့မႈေပးပါ။ 
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• မိဘမ်ားႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ 
ပ့ံပိုးမႈမ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ပ့ံပိုးမႈမ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင္ ့
ေရွာက္ေရးဆိုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ဗဟုသုတမ်ားရရွိေစရန္ မိဘမ်ား 
ႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားမွ သင္ယူေလ့လာႏိုင္ေစရန္  
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးသည့္အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာ 
ဥပမာမ်ားမွာ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ လူမႈသတင္းကြန္ယက္ အသံုးျပဳမႈ၊ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ လိင္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာပညာေပး၊ 
အိမ္တြင္ကေလးသူငယ္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး၊ 
ကေလးမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ေျပာဆုိဆက္သြယ္ေရး၊ 
ကေလးအတြက္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား 
အတြက္အာဟာရ စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

• မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ကုမၸဏီ၏ ကေလးမန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ကုမၸဏီ၏ ကေလး 
သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ပံ့ပိုးေပးမႈကို နားလည္ေစရန္ သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ပံ့ပိုးေပးမႈကို နားလည္ေစရန္ 
သင္တန္းေပးျပီး ထိေရာက္မႈ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။သင္တန္းေပးျပီး ထိေရာက္မႈ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ 
အေရးႀကီးေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ ကေလးရွိေသာဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစေသာ ကုမၸဏီမူဝါဒမ်ား၊ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား 
ႏွင့္ ဤသို႔ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ မည္သို႔႔ အလုပ္ျဖစ္ထြန္းပံု ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား 
လုပ္ငန္းခြင္ ျပန္လည္ဝင္လာေစရန္ မည္သုိ႔ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ပံု စသည္တုိ႔ 
ပါဝင္သည္။ 

ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား 
• အနီးအနားတြင္ရွိေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေပးသည့္ အနီးအနားတြင္ရွိေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေပးသည့္  

စင္တာမ်ားတြင္ သီးသန္႔ေနရာမ်ားရရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါ စင္တာမ်ားတြင္ သီးသန္႔ေနရာမ်ားရရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါ 
သို႔မဟုတ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ စရိတ္ေထာက္ပံ့ပါ။ သို႔မဟုတ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ စရိတ္ေထာက္ပံ့ပါ။ 
လက္ရွိတြင္ အရည္အေသြးျပည္႔မွီေသာ  
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ဖြဲ႕ျခင္းျဖင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သက္သာေသာႏႈန္းထားျဖင့္ ကေလးမ်ားထားႏိုင္ရန္ 
ဖန္တီးေပးပါ။ အျခားနည္းလမ္းမွာ ကေလးသူငယ္  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေထာက္ပံ့စရိတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးနုိင္သည္။  
 
 
 

26 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/da7fbf72-e4d9-4334-955f-671a104877a7/201911-A-guide-for-employer-supported-childcare.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mVHadh3

• အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ 
က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္႔ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားမွ 
(ဥပမာ-Business Coalition for Gender Equality) ကဲ့သုိ႔ 
ကြန္ယက္မ်ားမွတဆင့္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
သင့္ကုမၸဏီမွေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အေျဖရလဒ္မ်ားကုိ ေဝမွ်ျခင္းသည္ 
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားလွပါသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္သည္  
ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွလည္း 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ပံ့ပိုးေပးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္လာႏိုင္ေစရန္ အားေပးရာေရာက္ျပီး 
စိတ္ကူးအသစ္မ်ားအား ထိေရာက္သည့္္အေျဖမ်ားအျဖစ္လည္း  
ေဝမ်ွနုိင္သည္။ ထပ္မံ၍ စီးပြားေရးုလုပ္ငန္းအခ်င္းခ်င္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဥပမာ- ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္
တာတစ္ခုအား ပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္း သည္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္လုပ္ေသာ 
မိဘမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးကို  
ေယဘုယ်အားျဖင့္ တုိးတက္ေစနုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

• လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
တည္ေဆာက္ပါ။တည္ေဆာက္ပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ စီးပြားေရး 
ဦးစားေပးမႈတုိ႔အေပၚ မူတည္၍ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ကေလးသူငယ္  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ သင္၏ 
လုပ္ငန္းအတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္နုိင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ယင္းနည္းလမ္းမွာ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားနုိင္ျပီး သင့္ေတာ္ေသာ 
သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးပါတြဲရွိမွသာ  
ျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း 
(IFC) ၏ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအား 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း-စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ပံ့ပိုးေပးေသာ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ လမ္းညႊန္26 တြင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ 
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိင္ရာ 
အေသးစိတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္ပါဝင္ပါသည္။ 
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၄.၃ အျခားသူမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၄.၃ အျခားသူမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

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

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

 ○ ပုဂၢလိက က႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ 
ကေလးေမြးဖြားခြင့္အား (၆) လ ခံစားနုိင္ေစရန္ တုိးျမွင့္ပါ။ 
ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မတ္လ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ကတည္းက မီးဖြားခြင့္ 
၆ လ ခံစားေနရသည့္ အစုိးရဝန္ထမ္းအျဖစ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားနွင့္ ခံစားခြင့္ခ်င္း တန္းတူျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ 
တုိးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ရန္ ဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 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။ အစိုးရ-ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း (PPP) မ်ား တည္ေဆာက္ပါ။ 
အလုပ္လုပ္ေသာ မိဘမ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိ္င္
ရာ အေျဖရလဒ္မ်ား အတူတကြရွာေဖြႏိုင္ေစရန္ ေဒသတြင္း အစုိးရႏွင့္  
ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား  
ျပဳလုပ္ပါ။ ရလဒ္မ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရ-ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္လုပ္ေဆာင္သည့္ 
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာမ်ား ျဖစ္လာနုိင္သလုိ 
အထူးစီးပြားေရးဇံုမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူသံုး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ပိုမိ ု
တိုးတက္ေဘးကင္းလာျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက ္
ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာႏိုင္ျခင္း စသည္တုိ႔ ျဖစ္နုိင္သည္။ 

• ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင္ရိုးကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင္ရိုး
ညႊန္းတမ္းမ်ားထားရွိျခင္း- ညႊန္းတမ္းမ်ားထားရွိျခင္း- လက္ရွိ ကေလးသူငယ္  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ သင္တန္း 
တက္ေျမာက္ထားမႈအရည္အေသြးမ်ားမွာ ကေလးရွိဝန္ထမ္းမ်ားမွ 
စုိးရိမ္ေနသည့္အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ သင္တန္းအေသအခ်ာ 
တတ္ေျမာက္မထားေသာ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သင္ရုိးတစ္ခု 
ေရးဆြဲနုိင္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ လက္ရွိသင္တန္းမ်ားအျပင္ 
ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ဆုိင္ရာ 
ဒီပလုိမာသင္တန္းကဲ့သုိ႔ေသာ သင္တန္းမ်ားကို ထပ္မံတက္ရန္ 
ညႊန္ၾကားျခင္းတုိ႔သည္လည္း နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္သည္။ ယင္းသည္ 
သင္တန္းအေသအခ်ာ တတ္ေျမာက္မထားေသာ/အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ 
မရွိေသာ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား တုိးတက္ေစမည္။ 

• ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ  ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ  
ေပးသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာနုိင္ငံဆိုင္ရာ အထူးလမ္းညႊန္စာအုပ္ကို ေပးသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာနုိင္ငံဆိုင္ရာ အထူးလမ္းညႊန္စာအုပ္ကို 
ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ပါ။ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ပါ။ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး 
စင္တာမ်ားမွ အနိမ့္ဆံုးလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စံနႈန္းမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည့္ ျပီးျပည့္စံုေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္သည ္
 ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာမ်ားအတြက္ 
အလြန္အက်ဳိးမ်ားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းစံႏႈန္းအခ်ဳိ႕မွာ လက္ရွိ ဥပေဒ 
(ဥပမာအေနျဖင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ ႏွင့္ ကေလး အခ်ဳိးအစား  
ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ အေဆာက္အအံု 
အက်ယ္အဝန္း) စသည္တုိ႔မွာ ပါဝင္ထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္  
ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈဆုိ္င္ရာ သုေတသန 
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အခ်ဳိ႕ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။ ယင္းသည္ နုိ္င္ငံတကာမွ အေကာင္းဆံုး 
အေလ့အက်င့္မ်ား ဥပမာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း 
(IFC) ၏ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအား 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း-စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ထားေသာ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ လမ္းညႊန္ ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာမွ 
အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္မ်ားအေပၚအေျခခံနုိင္သည္။ 

• သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ပါ။သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ပါ။ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ပုိမိုခ်ဲ႕ထြင္နားလည္ရန္ 
သုေတသနမ်ားထပ္မံ လုပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

 ○ ပုဂၢလိက က႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား  
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အိမ္ျပင္ပတြင္ တစ္ေနကုန္ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ကို္င္ေနၾကေသာ (ဥပမာ-စိုက္ပ်ဳိးေရးုလုပ္ငန္းက႑ 
မိဘလုပ္သားမ်ား) ၏ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 ○ ပုဂၢလိက က႑ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ 
ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေသာ လူမႈေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ 
မည္ကဲ့သုိ႔ တုန္႔ျပန္နုိ္င္ပံု။ လူမႈေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ဥပမာအခ်ဳိ႕မွာ 
အဖိုးအဖြားမ်ားမွ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းအေပၚ 
သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ ေရွးရုိးစဥ္လာမဟုတ္သာ 
အခန္းက႑မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲလုပ္ကုိင္္လာျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အထက္တန္းရာထူးမ်ား လက္လွမ္းမီလာျခင္း ႏွင့္ ျမဳိ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အျပဳအမူမ်ားျဖစ္သည္။

• အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသာ (သုိ႔မဟုတ္) အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသာ (သုိ႔မဟုတ္) 
မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ားကုိ လုိက္ေလ်ာညီေထြျပဳလုပ္ေပးေသာ မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ားကုိ လုိက္ေလ်ာညီေထြျပဳလုပ္ေပးေသာ 
ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာမ်ားအား ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာမ်ားအား 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကို ထပ္ေလာင္း အားေပး ေထာက္ပံ့ေပးပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကို ထပ္ေလာင္း အားေပး ေထာက္ပံ့ေပးပါ။ 
ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ အထူးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ  
ျဖည္းဆည္းေပးနုိင္သည့္ သီးသန္႔ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ 
အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္နုိ္င္သည္။ 
မသန္စြမ္းေသာ ကေလးမ်ားကို အျခား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ 
အျပည့္အဝ ပါဝင္ခြင့္ေပးနိုင္ရန္ ရွိျပီသား ကေလးသူငယ္  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ စင္တာမ်ားကိုလည္း တုိက္တြန္းေပးသင့္သည္။ 
ယင္းကေလးသူငယ္မ်ား၏ ထပ္ေဆာင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ  
ျဖည့္ဆည္းတုန္႔ျပန္ရန္ ကေလးမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ 
စင္တာမ်ားမွ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မည့္သူမ်ားအား 
လံုေလာက္စြာ သင္တန္းေပးထားရမည္ျဖစ္သည္။ 

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

45ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို နည္းလမ္းတက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း။
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၅။ နိဂုံးခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္၅။ နိဂုံးခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ပိုေကာင္းမြန္လာၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈမ်ားရွိလာေသာ္လည္း  
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ကိုယ္စားျပဳမခံရျခင္းမ်ား 
ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ဤစာတမ္းအရ  
ႏိုင္ငံအတြင္း အရည္အေသြးရွိ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအထာက္
အပံ့ ရရွိရန္ အကန႔္အသတ္ရွိေနေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ 
အေထာက္အပံ့ကင္းမဲ့မႈႏွင့္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈထုံးစံအရ  
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကေလးရလာေသာအခါ 
အလုပ္ထြက္ရန္ ဖိအားမ်ားခံစားေနရသည္။ ထပ္ေဆာင္းအေနျဖင့္ 
ဤသုေတသနမွ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္မွာ  
တတ္ကြၽမ္းသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ မိသားစုတာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ 
၄င္းတို႔အလုပ္အကိုင္မ်ားေနာက္လိုက္ျခင္းႏွစ္ခုေပါင္းစည္းရာတြင္  
ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီးသား စိန္ေခၚခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကေလးယူရန္  
ေရႊ႕ဆုိင္းေနၾကသည္။ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၌ မိသားစုရွိသည့္ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
အကူအညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းမွ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို 
သိရွိနားလည္မႈနည္းပါးၾကေလသည္။ ယခုေလ့လာမႈမွ 
ကေလးရွိသည့္ဝန္ထမ္း ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရျခင္း
တာဝန္ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ ယခင္အလုပ္မွ ထြက္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ 

ဝန္ထမ္းခန႔္အပ္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ႏွင့္  
ကုမၸဏီ၏ဂုဏ္သတင္းအားေကာင္းခိုင္မာလာေစရန္အလို႔ငွာ  
၄င္းတို႔၏ကြၽမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးလိုအပ္ခ်က္
မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို  
ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဤစာတမ္းမွ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။  
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈတာဝန္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏အလုပ္မ်ားအေ
ပၚသက္ေရာက္မႈရွိသည္ဟု ဝန္ထမ္း ၁၀ ေယာက္အနက္ ၉ 
ေယာက္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရျခင္းသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အလုပ္ဟု ေယဘုယ်ေကာက္ခ်က္ခ်  
ျခင္းမ်ိဳးရွိေနေသာ္လည္း အလုပ္လုပ္ေနရသည့္ဖခင္မ်ားသည္လည္း 
ကေလးတာဝန္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ၾကသည္ကို သတိခ်ပ္မိရန္ 
အေရးႀကီးေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အဖိုးအဖြားမ်ားမွ ကေလးမ်ားကို  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ 
အေျဖတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္  
၎အစီအစဥ္သည္ လတ္တေလာ အလုပ္လုပ္ေနရသည့္မိသားစုမ်ား
၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ မတတ္သာေတာ့ေပ။ မိဘမ်ားသည္ 
ကေလးေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အာဟာရႏွင့္ ပညာေရးစသည္တို႔ 

ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုစိုးရိမ္ပူပင္လာၾကေလသည္။ အက်ိဳးဆက္ရလဒ္အေနျဖင့္ 
ျမန္မာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အလုပ္ရွင္မ်ားထံမွ  
ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ေတာင္းဆိုလာၾကေလသည္။ 

ကေလးရွိဝန္ထမ္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ လုပ္သားအင္အား၏ 
တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္နုိင္ေစရန္အလို႔ငွာ 
ယုံၾကည္ရသည့္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္မႈ
မရွိျခင္းအားကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးသည္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ေလသည္။ 
ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အကူအညီကမ္းလွမ္းေပးျခင္းမွ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္ရရန္ 
အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ရွိေလသည္။ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မွ ပံ့ပိုးေသာ  
ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိ္င္ရာ ႏိုင္ငံတကာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား 
တုိးပြားလာေနျပီျဖစ္ျပီး ၄င္းတုိ႔မွ သင္ယူေလ့လာနုိင္မည္ ျဖစ္သည္။  
ျမန္မာကုမၸဏီေျမာက္မ်ားစြာသည္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ 
ဆန္းသစ္သည့္ေျဖရွင္းနည္းမ်ားအား စတင္မိတ္ဆက္ေနၾကၿပီျဖစ္ၿပီး 
၎တို႔အနက္ အခ်ိဳ႕မွာ ကုန္က်စရိတ္နည္းကာ၊ အခ်ိဳ႕မွာမူ 
ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားေလသည္။ အဆံုးသတ္အားျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
အလုပ္ႏွင့္မိသားစု သဟဇာတအံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ ကေလးျပဳစုေစာ
င့္ေရွာက္မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ျခင္း၏ကုန္က်စရိတ္သည္ 
စီးပြားေရးႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားေလသည္။  
ေရတို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ ဝန္ထမ္းအေျပာင္းအေ႐ႊ႕မ်ားျခင္းႏွင့္  
ဝန္ထမ္းမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ႏို္င္မႈစြမ္းရည္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး၊  
ေရရွည္စီးပြားေရး ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္  
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကေလးေမြးဖြားမႈႏႈန္း က်ဆင္းမႈကို ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္စြာ 
ခံစားရႏိုင္ဖြယ္ရွိေလသည္။ 

47ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို နည္းလမ္းတက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း။



ေနာက္ဆက္တြဲ (က)- ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲ (က)- ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ 
ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈမ်ား

ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ံၿဖိဳးေရး (ECCD)ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ံၿဖိဳးေရး (ECCD)
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး 
ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန မ်ားသည္ ၎ ေရွးဦးကေလး
သူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ံၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာပညာေရးေထာက္ပံ့မႈတြင္ 
ဦးစီးဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အျဖစ္ ပါဝင္ၾကသည္။ အစိုးရမဟုတ္သည့္  
ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းအေရအတြက္မ်ားစြာသည္ ၎ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ရပ္႐ြာလူထုမ်ားအား တက္တက္ႂကြႂကြ ပံ့ပိုးေပးေနၾကသည္။ ၎
တို႔အနက္သိသာထင္ရွားဆုံးမွာ ကုလသမဂၢကေလးသူငယ္ရံပုံေငြအဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး 
၎သည္ ျမန္မာအစိုးရအား ECCD မူဝါဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပံ့ပိုးေပးသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ECCD ႏွင့္ဆက္စပ္၍ အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာပညာေရး
စီမံကိန္း ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ အားစတင္ျခင္းႏွင့္အတူ အဓိကစိန္ေခၚခ်က္မ်ားကို 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ-

•  ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြး 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ လိုအပ္ခ်က္

•  မူလတန္းႀကိဳဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ား၏အရည္အေသြးတိုးတက္ျမင့္မား 
ေစေရးလိုအပ္ခ်က္

•  “ယဥ္ေက်းမႈအရအလိုက္သင့္ၿပီး ပညာေရးအရ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည့္” 
သူငယ္တန္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို ဒီဇိုင္းဆြဲရန္ လိုအပ္ခ်က္ စသည္တုိ႔  
ျဖစ္ၾကသည္။ 

 
စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သူငယ္တန္းႏွင့္ 
မူလတန္းႀကိဳပညာေရးအား ကေလးမ်ားလက္လွမ္းမီရရွိေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ေဒသအတြင္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားအေနာက္  
ေနာက္ေကာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳဝန္ခံခဲ့သည္။ ၎သည္ 
ECCD ဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အလုံးစုံပါဝင္ကာ 
က်ယ္ျပန႔္သည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုကို ကမ္းလွမ္းထားသည္။ ၎ေပ်ာ့ကြက္/
အားနည္းခ်က္မ်ားကို စီမံကိန္းအားေရးသားတင္ျပရန္အလို႔ငွာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 
ေနရာေဒသအေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမွ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ 
၎တို႔တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္-

•  မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ အရည္အေသြး ညႊန္းကိန္းမ်ားအား 
လိုက္နာမႈ လြန္စြာ နိမ့္က်ျခင္း/နည္းပါးျခင္း

•  စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ၾကားျပသေနသည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအား  
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမရွိျခင္း

•  စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ သင့္ေတာ္သည့္ ကစားစရာပစၥည္းမ်ားရရွိႏိုင္မႈ 
နည္းပါးျခင္း

•  ကေလးမ်ား၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအား မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းႏွင့္  
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း အဆင့္နိမ့္မႈ

ထို႔ျပင္ ၎အေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမွ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ 
သင္ၾကားေလ့လာေရးအထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကေလးမ်ားအတြက္  
အေထာက္အကူမ်ားကမ္းလွမ္းေပးထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  
ႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ လြန္စြာနည္းပါးသည့္အခ်က္ကိုလည္း  
ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားစြာ၏ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတဝွမ္း ရပ္႐ြာလူထုၾကား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ 
ရလဒ္အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ECCD ႏွင့္ပတ္သက္သည့္  
၎၏မူဝါဒကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ၎မူဝါဒသည္ အေစာပိုင္းကေလး
ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို စီမံခန႔္ခြဲရန္ ခိုင္မာသည့္အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာစနစ ္
အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး၊ ၎ဆီေရာက္ရွိရန္ လုပ္ရမည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့သည္။ ၎၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အေပၚ  
ေၾကျငာခ်က္အရ ၎မူဝါဒမွ တင္ျပသည္မွာ-
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ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ေမြးစမွအသက္ရွစ္ႏွစ္
အထိကေလးသူငယ္မ်ားအားလုံးသည္ ၄င္းတုိ႔၏ မိသားစုမ်ား၊ 
ရပ္႐ြာအသုိင္းအဝိုင္းမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အျပဳသေဘာအရ 
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေစရန္အလုိ႔ငွာ ဘက္စုံအရည္အေသြးျမင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအလုိက္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ 
ဂ႐ုစိုက္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ၄င္းတုိ႔၏မိဘမ်ား၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား 
ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားမွ ရရွိရမည္။ ကေလးတုိင္းသည္ ေပ်ာ္႐ႊင္၊ 
က်န္းမာ၊ အာဟာရေကာင္းမြန္စြာရရွိျခင္း၊ လူမႈေရးအရ ကြၽမ္းက်င္ျခင္း၊ 
ခံစားခ်က္အရ ဟန္ခ်က္ညီမွ်ျခင္းစသည္တုိ႔ကုိ အာမခံေသခ်ာေစၿပီး 
လြပ္လပ္စြာ သာတူညီမွ်ရွိကာ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေကာင္းမြန္စြာ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခံရမည္။ 

၎၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေၾကျငာခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ အသက္ ၃  
ႏွစ္ႏွင့္ ၄ ႏွစ္ၾကားရွိ ကေလးမ်ားအားလုံးအတြက္  
“ေနရာမေ႐ြး အားလုံးတတ္ႏိုင္သည့္ အားလုံးပါဝင္သည့္ မူႀကိဳေက်ာင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား” ႏွင့္ ငါးႏွစ္အ႐ြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ “အခမဲ့မသင္မေနရ 
အားလုံးပါဝင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေက်ာင္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးေရးအေပၚ 
ကတိကဝတ္ျပဳထားသည္။ 

ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာမွတ္ပုံတင္ျခင္းကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာမွတ္ပုံတင္ျခင္း
ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ံၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာဥပေဒကို  
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ဤဥပေဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိကေလး 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာတစ္ခ2ု7 လုပ္ေဆာင္လည္ပတ္ရန္အတြက္ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအသစ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔တြင္  
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္သည္-

• ကေလး-ဆရာအခ်ိဳးမ်ားအတြက္ အနည္းဆုံးအေရအတြက္မ်ား -  
၎တို႔မွာ-

 ○ အသက္ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအတြက္ ကေလးသုံးေယာက္လွ်င္ 
ဆရာတစ္ေယာက္

 ○ အသက္ႏွစ္ႏွစ္မွသုံးႏွစ္ၾကားကေလးမ်ားအတြက္ 
ကေလးေျခာက္ေယာက္လွ်င္ ဆရာတစ္ေယာက္

 ○ အသက္သုံးႏွစ္မွငါးႏွစ္ၾကားကေလးမ်ားအတြက္ ကေလး ၁၅  
ေယာက္လွ်င္ဆရာတစ္ေယာက ္

27 In the English text of the law, “Day Care Centre” is the term used; and is defined as a “department, school or program which nurtures the early-children who have attained the age of six months to 
three years of age to obtain the holistic development including physical, intellectual, moral, social, emotional, nutrition and health aspects of development.”

• မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း၏ေက်ာင္းအုပ္သည္ 
တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက ္
ေရးအရည္အခ်င္းႏွင့္အတူ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

• ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာလည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရန္  
ေလွ်ာက္မည့္ ပုဂၢလိကႏွင့္အစိုးရမဟုတ္သည့္  
ေအဂ်င္စီမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အကယ္၍ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါက 
သက္ဆိုင္ရာခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ ႏွစ္စဥ္မွတ္ပုံတင္ေၾကးေပးေဆာင္ရမည္။

 
ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ရန္ႏွင့္ 
စစ္ေဆးရန္အတြက္ မတူညီသည့္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ 
လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
အသစ္ဖြဲ႕ထားသည့္ ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၏အခန္းက႑ကိုလည္း  
၎ဥပေဒမွ အၾကမ္းေရးဆြဲထားသည္။ ၎သည္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ  
ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာကို 
စီမံလည္ပတ္ေနသည့္သူမ်ားအားလည္း ဒဏ္ေငြႏွင့္/သို႔မဟုတ္  
ေထာင္ခ်ႏိုင္ေလသည္။

ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနရာ ၁၀ ေနရာတြင္ ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ ကေလးျပဳ
စုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာအေရအတြက္ ၄၉ ခုရွိေလသည္။ အမ်ားစုသည္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းတည္ရွိၾကသည္။ ၎တို႔အနက္ အေရအတြက္မည္မွ်မွတ္
ပုံတင္ထားသည္ကိုမူ မသိႏိုင္ေပ။

ဤစာတမ္းတြင္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား
မွ ပံ့ပိုးေပးေနသည့္အရာမ်ား၊ ကေလးအေရအတြက္၊ အသက္အုပ္စုႏွင့္ 
မိဘမ်ားမွ ေပးရေသာအခေၾကးေငြစသည္တို႔ိ စံုစမ္းရန္အတြက္ 
စစ္တမ္းတစ္ခုပါဝင္ခဲ့သည္။ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး
စင္တာအားလုံးအား ၄င္းတို႔ေပးထားသည့္ အီးေမးလ္ဆီ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ 
စစ္တမ္းကို ေပးပို႔ခဲ့သည္။ စစ္တမ္းဆီေရာက္ေသာလင့္ရမရသိေစရန္  
ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေခၚဆိုမႈမ်ားလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ စင္တာကိုးခုရွိ မန္ေနဂ်ာမ်ားအား 
ေတာင္းဆိုမႈအရ စစ္တမ္း ေျဖဆိုရန္ လူကိုယ္တိုင္ စင္တာတစ္ခုဆီသို႔ 
အလည္အပတ္သြားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
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လက္ခံေျဖဆုိမႈ အလြန္နည္းခဲ့ၿပီး၊ စစ္တမ္းေျခာက္ခုသည္သာ 
အက်ဳံးဝင္သည္ဟု စဥ္းစားႏိုင္သည္။ အားလုံးသည္ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္သာ  
ျပည့္စုံေလသည္။ မၾကာေသးမီကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ  
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာတစ္ခုအတြင္း  
ကေလးသူငယ္အၾကမ္းဖက္မႈကိစၥအေပၚ မီဒီယာမ်ားဆီမွ 
စိတ္ဝင္စားမႈျမင့္တက္ေနျခင္းသည္ ေဒတာမ်ား၏လုံၿခဳံမႈႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မေပါက္ၾကားေရးအား 
အာမခံထားပါေသာ္လည္း မန္ေနဂ်ာမ်ားအား ၄င္းတို႔၏စင္တာမ်ားအေၾကာင္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝလိုမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ေလသည္။28

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ
မ်ားမွ ရရွိခဲ့သည့္ ေဒတာအနည္းငယ္အေပၚအေျခခံ၍ ကမ္းလွမ္းသည့ ္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ၫႊန္ျပေနသည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္အခ်ိဳ႕ျဖစ္ေလသည္။

• အသက္ႏွစ္ႏွစ္မွငါးႏွစ္ၾကားကေလးမ်ားအတြက္ ေနရာလြတ္မ်ား 
အမ်ားစု ေပးၾကသည္။ တစ္ဝက္သည္ အသက္ေျခာက္ႏွစ္မွ 
ဆယ္ႏွစ္ၾကားကေလးမ်ားအတြက္လည္း ေနရာမ်ားေပးထားေလသည္။

28 See https://www.bbc.com/news/world-asia-49660087.

• ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာအတြင္း ရရွိႏိုင္သည့္ေနရာအလိုက္ 
အမ်ားဆုံးကေလးအေရအတြက္မွာ ၄၀ ျဖစ္ၿပီး စင္တာအမ်ားစုသည္ 
၎ကေလးအေရအတြက္ ေနရာထိုင္ခင္းစီစဥ္ေပးႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ 
မည္သည့္စင္တာမွ် အျပည့္မရွိေပ။ ကေလးအသက္ငယ္ေလေလ  
ေနရာယူမႈနည္းေလေလျဖစ္သည္။

• အသက္ႏွစ္ႏွစ္မွငါးႏွစ္အတြင္းကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ 
ပ်မ္းမွ်တစ္ေန႔တာအခေၾကးေငြသည္ ၅,၁၇၉ က်ပ္ျဖစ္သည္၊ သို႔ရာတြင္ 
အနိမ့္ဆုံး၂၅၀၀ က်ပ္မွ အျမင့္ဆုံး ၁၀,၀၀၀ က်ပ္အတြင္း ရွိေလသည္။

• မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းအမ်ားစုသည္ မနက္ကိုးနာရီမွ  
ေန႔လည္သုံးနာရီမတိုင္ခင္အထိ ဖြင့္ၾကသည္။ တစ္ခုသာ 
တစ္နာရီပိုတိုး၍ အခ်ိန္ပိုၾကာၾကာ ဖြင့္ေလသည္။ မည္သည့္စင္တာမွ် 
စေန၊တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ မဖြင့္ၾကေပ။

• ကေလးမ်ားအား ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကစားစရာအ႐ုပ္မ်ား၊ စာအုပ္မ်ား၊ 
အႏုပညာပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ေဆာ့ကစားရန္ေနရာ ေပးထားၾကသည္။ 
အခ်ိဳ႕စင္တာမ်ားသည္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္ႏွင့္ ကြန္ျပဴတာမ်ားပါ 
ပံ့ပိုးထားေလသည္။
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