
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေထာက္ပ႔ံလုပ္ေဆာင္ေပးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေထာက္ပ႔ံလုပ္ေဆာင္ေပးေသာ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္  ကေလးသူငယ္ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္  
စီးပြားေရး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ျဖစ္ရပ္စီးပြားေရး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ျဖစ္ရပ္

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတာဝန္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတာဝန္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို 
မ်ွတစြာလုပ္ေဆာင္နုိင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္အခါ မ်ားစြာအက်ဴိးရွိပါသည္။ မိဘဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၄င္းတုိ႔၏ မ်ွတစြာလုပ္ေဆာင္နုိင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္အခါ မ်ားစြာအက်ဴိးရွိပါသည္။ မိဘဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၄င္းတုိ႔၏ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ 

လုပ္ေဆာင္ေပးထားေသာအခါ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ -
• ပိုမိုစိတ္ဓါတ္တက္ႀကြလာျပီး အလုပ္မွအာရံုျပန္႔ႏွံ႔မႈနည္းေစျခင္း
• အလုပ္ပ်က္ကြက္မႈ နည္းပါးျခင္း
• ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား တုိးျမွင့္နုိင္ျခင္း ႏွင့္ 
• အရည္အခ်င္းရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိပါ ဆြဲေဆာင္ထိန္းသိမ္းထားနုိင္ျခင္း စသည္တုိ႔ ျဖစ္ေစသည္။ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) မွ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစု
ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈျဖစ္ရပ္ရလာၿပီး ဗဟုသုတသိနားလည္မႈကြာဟခ်က္ကို ေလွ်ာ႔ခ်ရန္ ပုဂၢလိက က႑တြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆို္င္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေလ့လာျပီး သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသမီး 
၆၃%

Online စစ္တမ္းလႊာကုိ ဝန္ထမ္းေပါင္း (၇၉၄) ဦးမွ အျပည့္အစံု ေျဖဆုိခဲ့သည္။  

လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစသည့္ မတူညီသည့္ စီးပြားေရးက႑ (၁၁) 
ခုမွ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၁,၀၆၄ ဦး ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိခဲ့သည္။ 

စစ္တမ္းလႊာေျဖဆုိသူ၏ ၁၉% မွာ မူႀကိဳကေလးအရြယ္ 
ကေလးရွိသူ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ႀကသည္။ 

ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၂၄၃ ဦး ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

အထက္တန္း/အႀကီးတန္း ရာထူးရွိေသာ ဝန္ထမ္းေပါင္း 
၂၇ ဦး အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားသည္။ 

အမ်ဳိးသား
၃၇%



စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေထာက္ပ့ံထားေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေထာက္ပ့ံထားေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆုိင္ရာ ေထာက္ပံံ့ေပးနုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ 
ကုန္က်စရိ္တ္နည္းနည္းမွ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ က်နိုင္သည္အထိ ရွိပါသည္။ အခ်ဳိ႕ဥပမာမ်ားမွာ မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ လစာရ ခြင္႔္ရက္၊ မိခင္နို႔တုိက္
ေကြ်းသည့္အခန္းမ်ား၊ မိသားစုဆန္ဆန္ ဆက္ဆံေသာ လုပ္ငန္းခြင္မူဝါဒမ်ား၊ မိဘမ်ားအတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိသည္႔ အလုပ္ခ်ိန္မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္တြင္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအေဆာက္အအံုစင္တာထားျခင္း တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ကေလးရွိေသာ မိဘဝန္ထမ္း (၁၀) ေယာက္လွ်င္ (၉) ေယာက္မွ ကေလးရွိေသာ မိဘဝန္ထမ္း (၁၀) ေယာက္လွ်င္ (၉) ေယာက္မွ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားသည္ ၄င္းကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားသည္ ၄င္း
တုိ႔၏ အလုပ္အေပၚသက္ေရာက္မႈရွိေႀကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။ တုိ႔၏ အလုပ္အေပၚသက္ေရာက္မႈရွိေႀကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။ 
• ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ အလုပ္မွ အနားယူ/ခြင့္ယူခဲ့ရသည္။
• ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ အလုပ္သုိ႔ ေနာက္က်ေရာက္ သုိ႔မဟုတ္  

ေစာေစာျပန္ ခဲ့ရသည္။ 
• ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ တစ္ခါတစ္ရံ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ 

အာရံုျပန္႔ႏွံ႔ေနခဲ့သည္။

ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားသည္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားသည္ 
မိခင္မ်ားသာမက ဖခင္မ်ားကုိပါ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။မိခင္မ်ားသာမက ဖခင္မ်ားကုိပါ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။
• ၄င္းတို႔ ကို္ယ္တုိင္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔၏ လက္တြဲေဖာ္မွ 

အလုပ္ထြက္ခဲ့ရသည္ဟု ေျဖဆုိသူဝန္ထမ္း ၂၀%၂၀% နီးပါး မွ  
ေျဖဆုိခဲ့သည္။

• ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သင္တန္းတက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
သင္ၾကားမႈၿပီးေျမာက္ေအာင္တက္ရန္ မတတ္စြမ္းနုိင္ခဲ့ေပ။

• ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားမွ အလုပ္ခန္႔သည့္ အခြင့္အလမ္း 
တစ္ခုခုအား ျငင္းဆုိခဲ့သည္။

• အမ်ဳိးသမီး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ၈%၈% မွ ရာထူးတုိးလက္ခံရန္  
ျငင္းဆုိခဲ့သည္။

• အမ်ဳိးသမီးမ်ားေရာ အမ်ဳိးသားမ်ားပါ ၄င္းတို႔၏ 
အသက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္နုိင္ရန္ 
ကေလးေမြးျခင္းအား ေရႊ႕ဆုိင္းေနႀကသည္ဟု အစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။ 

ျမန္မာနုိ္င္ငံတြင္ ကေလးေမြးျပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာနုိ္င္ငံတြင္ ကေလးေမြးျပီးေနာက္ပိုင္း 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွ နုတ္ထြက္ရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွ နုတ္ထြက္ရန္ 
ဖိအားေပးခံေနရသည္။ ဖိအားေပးခံေနရသည္။ 

လက္ရွိ မူႀကိဳကေလးအရြယ္ရွိေသာ မိဘမ်ားအတြက္ လက္ရွိ မူႀကိဳကေလးအရြယ္ရွိေသာ မိဘမ်ားအတြက္ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈအမ်ားဆံုး ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈအမ်ားဆံုး 
စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာစီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ
• ကေလး၏ အဖုိးအဖြားမ်ားမွ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း (၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္း)(၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္း)
• ကေလး၏ အျခားမိဘမွ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း (၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း)(၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း)
• ပုဂၢလိက ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမွ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း  

(၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း)(၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) တုိ႔ ျဖစ္ႀကသည္။ 

မူႀကိဳကေလးအရြယ္ ကေလးရိွေသာ ၃၇%ေသာ မူႀကိဳကေလးအရြယ္ ကေလးရိွေသာ ၃၇%ေသာ 
မိဘဝန္ထမ္းမ်ားမွ ၄င္းတို႔ အိမ္နားဝန္းက်င္တြင္  မိဘဝန္ထမ္းမ်ားမွ ၄င္းတို႔ အိမ္နားဝန္းက်င္တြင္  
ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာမရိွေသာေႀကာင့္ ယင္းကို ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာမရိွေသာေႀကာင့္ ယင္းကို 
အသုံးမျပဳနိုင္ေႀကာင္း ေျဖဆိုခ့ဲသည္။အသုံးမျပဳနိုင္ေႀကာင္း ေျဖဆိုခ့ဲသည္။

လက္ရွိ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ လက္ရွိ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
စုိးရိမ္ပူပန္ရမႈ အျမင့္ဆံုးအေႀကာင္းအရာမ်ားမွာစုိးရိမ္ပူပန္ရမႈ အျမင့္ဆံုးအေႀကာင္းအရာမ်ားမွာ
• ကေလးငယ္မ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး အတြက္ (၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) (၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) 
• ကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ (၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္း)(၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္း)
• ကေလးငယ္မ်ား၏ အာဟာရ (၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း)(၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း)
• ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရး (၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္း) (၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္း)  

စသည္တုိ႔ ျဖစ္ႀကသည္။ 
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ျမန္မာနုိင္ငံရွိ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာႏွင္႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္ျမန္မာနုိင္ငံရွိ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာႏွင္႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္

အျခားေသာ စုိးရိမ္ပူပန္ရသည့္ အေႀကာင္းအရာမွာ အျခားေသာ စုိးရိမ္ပူပန္ရသည့္ အေႀကာင္းအရာမွာ 
ကေလးငယ္မ်ားမွ တီဗီ၊ အင္တာနက္ ႏွင့္ လူမႈမီဒီယာမ်ားကုိ ကေလးငယ္မ်ားမွ တီဗီ၊ အင္တာနက္ ႏွင့္ လူမႈမီဒီယာမ်ားကုိ 
လြန္ကဲစြာ လက္လွမ္းမီ အသံုးျပဳေနျခင္း ျဖစ္သည္။ လြန္ကဲစြာ လက္လွမ္းမီ အသံုးျပဳေနျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေတာင္းဆိုမႈ အမ်ားဆံုးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေတာင္းဆိုမႈ အမ်ားဆံုးေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစု
ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားမွာေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားမွာ
• လို္က္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ အလုပ္ခ်ိန္ (၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္း)(၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္း)
• ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ စရိတ္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း  

(၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း)(၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း)
• အလုပ္ရံုတြင္ရွိေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ 

အေဆာက္အအံ ု(၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) (၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္း)
• က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ (ဥပမာ-ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ 

ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္း) (၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း)(၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း)

မိဘမ်ားရသည့္ခြင့္မိဘမ်ားရသည့္ခြင့္ မိခင္မိခင္ ဖခင္ဖခင္

ကေလးမေမြးခင္ရေသာ လစာရ ခြင့္္ရက္၊ ၆ ပတ္၆ ပတ္ မရွိမရွိ

ကေလးေမြးၿပီးရေသာ လစာရ ခြင့္္ရက္၊ ၈ ပတ္၈ ပတ္ ၁၅ ရက္၁၅ ရက္

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

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



ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ ႀကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ ႀကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

• အရပ္ေဒသတြင္ရွိေသာ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည္႔ စင္တာမ်ားတြင္ သီးသန္႔ေနရာခ်န္ထားရန္ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါ။

• အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။

• လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဖန္တီးတည္ေဆာက္ပါ။ 

ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ား

• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွလက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ 
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အေနအထားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။

• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္  
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံေဆာင္ရြက္ေပးထားမႈမ်ားမွ 
စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ပါ။

• ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရရွိႏုိင္ေသာ အျခားကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအား 
သံုးသပ္ပါ။ 

• အလုပ္လုပ္ေနေသာ မိခင္မ်ားနွင့္ ဖခင္မ်ား၏  
ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ နားလည္ပါ။ 

• ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ 
အားလံုးပါဝင္မႈရွိေစရန္ ေသခ်ာရမည္။ 

• ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ႀကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို သံုးသပ္ၿပီး  
ေစာင္႔ၾကည္႔ပါ။

ကုန္က်စရိတ္နည္းေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ႀကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုန္က်စရိတ္နည္းေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ႀကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

• သင္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြင္းတြင္ မိဘမ်ားအတြက္ အုပ္စု ဖြဲ႕ထားပါ။

• လုပ္ငန္းခြင္ျပန္လည္ဝင္ေရာက္သည့္ အစီအစဥ္ ဖန္တီးပါ။

• လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္စီမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါ။ 

• မိသားစုဆန္ဆန္ ဆက္ဆံေသာမူဝါဒမ်ား ႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ျပီး ဝန္ထမ္းမ်ားအာလံုးသိေစရန္ ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ား သိေစရန္ 
ဆက္သြယ္ေျပာဆုိထားပါ။ 

• ကုမၸဏီမွ သင္တန္းေပးသည့္အခ်ိန္ဇယားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး ေရးဆြဲထားရမည္။

• မိဘမ်ားႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား စတင္မိတ္ဆက္ျပဳလုပ္ေပးပါ။ 

• မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာနမ်ားကုိ ကုမၸဏီ၏ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ေပးမႈကို နားလည္ေစရန္ 
သင္တန္းေပးျပီး ထိေရာက္မႈ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိက အၾကံျပဳခ်က္မ်ားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိက အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံုကို http://wrld.bg/Bd0U50xlNXM တြင္ ေဒါင္းလုတ္လုပ္နုိင္ပါသည္။  
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရရွိလုိပါက Ellen Maynes emaynes@ifc.org သုိ႔ ဆက္သြယ္နုိင္ပါသည္။

http://wrld.bg/Bd0U50xlNXM
mailto:emaynes@ifc.org

