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ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေဝါဟာရအသုံးအႏႈန္း
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အတြက္အေထာက္အကူျဖစ္သည္၊ ေဘးကင္းမႈရွိျပီးတာရွည္ခံ 
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၅    က.၁  သင္႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ႔မႈဆုိသည္မွာအဘယ္နည္း9 
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၃၁  ခ.၂ အေထာက္အကူျပဳ အသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား
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၅၉  ဂ.၁  သင္၏ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အလုပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္းကုိ သင္မည္သုိ႔ သိႏုိင္မည္နည္း
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 ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အတြင္း အရင္းအျမစ္နည္းပါးသည္႔အေျခအေနမ်ိဳး၌ လူအားျဖင့္ေရႊ႕လ်ားေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံ
မ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ (၁) - Guidelines on the provision of manual wheelchairs in less 

resourced settings(1)ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ျပီးေနာက္တြင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ ဝန္ေဆာင္မႈစံႏႈန္းႏွင့္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာသင္တန္း - Wheelchair Service Training Packages (WSTP)၏ ေဘာင္အတြင္း 
ပထမအႀကိမ္စံႏႈန္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ဘီးတပ္ကုလားထုိင္ဝန္ေဆာင္မႈစံႏႈန္းႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ဆုိင္ရာသင္တန္း အေျခခံအဆင့္ (၂) - Wheelchair Service Training Package – Basic Level (WSTPb)

(2)ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ တဖန္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈစံႏႈန္းႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ 
သင္တန္း အလယ္တန္းအဆင့္(၃) - Wheelchair Service Training Package – Intermediate Level 

(WSTPi)(3)ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ - World Health Organization (WHO) သည္ 
အေမရိကန္ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ - United States Agency for International Development (USAID)  
ႏွင့္ပူးေပါင္းျပီး WSTP တတိယပုိင္းျဖစ္သည္႔ ေခါင္းစဥ္ခဲြ (၂) ခု ပါဝင္ေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ ဘီးတပ္ကုလားထုိင္ 
ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာစံႏႈန္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသင္တန္း - Wheelchair Service Training Package for 

Managers (WSTPm) ႏွင့္ ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ားအတြက္ ဘီးတပ္ကုလားထုိင္ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာစံႏႈန္းႏွင္႔သတ္
မွတ္ခ်က္မ်ားသင္တန္း - Wheelchair Service Training Package for Stakeholders (WSTPs) ကုိ 
ျပဳစုခဲ႔သည္။ WHO၊ WSTP တတိယပုိင္းသည္ မန္ေနဂ်ာမ်ားက သင္႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံပံ႔ပုိးေပးရာတြင္ ထိထိ 
ေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလံုးအေနျဖင္႔ ယင္းကိစၥႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး အသိဝင္ 
လာေစသည္သာမက ၎တုိ႔၏ႏုိင္ငံ/ေဒသအတြင္း သင့္ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ့မႈလုပ္ငန္း ထူေထာင္ရာ 
တြင္ ပုိမုိပါဝင္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသည္ လူတစ္ဦးေရြ႔လ်ားႏုိင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ကိရိယာမ်ားအနက္ အမ်ားဆံုး 
အသံုးျပဳေသာအေထာက္အကူျပဳကိရိယာျဖစ္သည္။ လမ္းေလွ်ာက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အနီးတစ္ဝုိက္လႈပ္ရွားသြားလာရန္ 
အခက္အခဲရွိေနသူမ်ားအတြက္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသည္ ၎တုိ႔လႈပ္ရွားသြားလာမႈ၊ ခြန္အားကုိရရွိေစမႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ 
အလံုးစံုေသာသက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈအတြက္ မရွိမျဖစ္ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လႈပ္ရွားသြားလာႏုိင္သည့္အတြက္ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္မႈကုိျဖစ္ေပၚေစသည္သာမက က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ 
ႏွင္႔အလုပ္အကုိင္တုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျပီး လူမႈေရးႏွင္႔ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ WHO ၏ခန္႔မွန္းခ်က္အရ လူဦးေရ သန္းေပါင္း (၇ဝ) ေက်ာ္မွာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ လုိအပ္ေနျပီး 
၎တို႔အနက္ ၅% မွ ၁၅ % အထိသာလွ်င္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံတစ္လံုးစီရွိၾကသည္။ ထုိမွ်သာမက ဘီးတပ္ထုိင္ခုံတစ္ 
လံုးအား ထိထိေရာက္ေရာက္အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာအသိပညာႏွင့္ အရည္အေသြးကုိ ဝန္ထမ္းမ်ားထံ 
ပုိ႔ခ်ေပးမည့္သင္တန္းအခြင္႔အလမ္းမွာလည္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနပါသည္။

bD;wyfxkdifckH
 

pHEIef;	ESifh	owfrSw
fcsufrsm;qkdfif&m	

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္
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bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

 ေရြ႕လ်ားႏုိင္စြမ္း၏အေရးပါမႈကုိ မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား အခြင္႔အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္ 
(၄) - CRPD(4) ၌ ေဖာ္ျပထားရာတြင္ ''မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္လြတ္လြတ္လပ္လပ္အရွိဆံုးျဖင္႔ လႈပ္ရွားေဆာင္ 
ရြက္ႏုိင္ရန္ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ေပးရမည္'' ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိထိေရာက္ 
ေရာက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင္႔ ၎တုိ႔ႏွင္႔ အထူးသျဖင့္ ၎တုိ႔၏ 
လူေနမႈပံုစံႏွင္႔လည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔လည္းေကာင္း အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ 
စြမ္းေပးႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ ဘီးတပ္ထိုင္ခုံ လိုအပ္သည္။ ထုိအခ်က္ကုိျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏လုိအပ္ 
ခ်က္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိမည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္ လုိအပ္ပါသည္။ 

 ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသံုးစြဲသူမ်ား၏တစ္ဦးခ်င္းလုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည္႔ဆည္းေပးႏုိင္မည့္ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္း 
မွာ စနစ္တက်စုဖြဲ႔ထားသည့္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ႔ေရးစနစ္မွတစ္ဆင့္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားအား စနစ္တက်ေလ့က်င့္ 
ေပးထားသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ လုိက္ 
ေလ်ာညီေထြရွိမည္ျဖစ္သည္သာမက၊ ၎တုိ႔၏ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေလးစားရာေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ypfrSwftkyfpk

 ဤသင္တန္းစံသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ ေထာက္ပံ႔ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ 
ခြဲျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ဝန္ထမ္းအားလံုးအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

 ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းတြင္ ယခင္ကရရွိခဲ႔ေသာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားသည္ ယခုအခါ 
မလုိအပ္ေတာ႔ပါ။ သို႔ရာတြင္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင္႔ အေထြေထြ စီမံခန္႔ခြဲမႈအ 
ရည္အေသြးမ်ားျဖင္႔ ယင္းအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ေစရန္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကုိ ျပဳလုပ္က်င္း 
ပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

&nf&G,fcsuf

 သင္တန္းစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘီးတပ္ထိုင္ခုံထိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္ 
ေနေသာ ဝန္ထမ္းအားလံုး၏အရည္အေသြးႏွင္႔ ပညာဗဟုသုတတုိးတက္လာေစေရးႏွင္႔ ၎တုိ႔၏အသိပညာၾကြယ္ဝ
လာေစရန္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအတြင္း ဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ့မႈလုပ္ငန္းတုိးတက္လာေစေရး သုိ႔မဟုတ္ ယင္းလုပ္ငန္း 
ကုိထူေထာင္ရန္ အဆင့္ျမင္႔အာဏာပုိင္မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္လာမႈမရွိမခ်င္း ေလ႔က်င့္သင္တန္းေပးထားေသာ ဝန္ 
ထမ္းမ်ားသည္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႔တာဝန္မ်ားအားထမ္းေဆာင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဘီး
တပ္ထုိင္ေထာက္ပံ႔မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ႏုိင္ငံအတြင္း  ၎တုိ႔ဘာသာေဆာင္ရြက္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ဟု WHO က မွတ္ယူ 
ထားသည္။ 

 ဤ မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈ သင္တန္းဆုိင္ရာ စံႏႈန္းႏွင္႔သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
WSTPm သည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ လူအမ်ားႏွင္႔ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံရ 
ေသာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံပံ့ပုိးေရးလုပ္ငန္းပါအဆင့္ (၈) ဆင့္ႏွင္႔ ယင္းႏွင္႔ဆက္စပ္ေနေသာကိစၥမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ 
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ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရေသာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမန္ေနဂ်ာမ်ား၏အခန္းက႑ကုိလည္းေကာင္း ၿခံဳငံုသံုး 
သပ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းသို႔ေဖာ္ျပထားရာတြင္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိအပ္ 
ေသာ လူသားႏွင္႔ပစၥည္းပုိင္းဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားပါဝင္ၿပီး စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊ စုဖြဲ႔ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထား 
ျခင္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ႏွင္႔ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

 သင္တန္းစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ၁၃ နာရီမွ ၁၄ နာရီအတြင္း အၿပီးပုိ႔ခ်ႏုိင္ေသာ္လည္း လုိအပ္ခ်က္အရ 
လည္းေကာင္း၊ ရရွိေသာအရင္းအျမစ္မ်ားေပၚမူတည္၍လည္းေကာင္း ယင္းအခ်ိန္ကုိ လုိအပ္သလုိ လုိတုိးပုိေလွ်ာ့ ျပဳ 
လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

 ဤသင္တန္းစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ပုိ႔ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရာ 
တြင္ အေထာက္အကူျဖစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္-

 - ဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္း

 - ဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ့မႈအရည္အေသြးမ်ားအား တုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း

 - ဝန္ထမ္းတည္ၿမဲမႈတုိးတက္လာေစျခင္း

 - မိမိတုိ႔လုိအပ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံကုိ ရရွိၾကသည္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူအေရအတြက္    
  တုိးတက္လာျခင္း

 - ဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ့မႈလုပ္ငန္း ေရရွည္တည္တံ့ေရးကုိ တုိးျမင္႔လာေစျခင္း

e,fy,ftwkdif;twm

 သင္တန္းစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္-

•  WHO ၏ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္းစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပပါရွိေသာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္  
  ေဆာင္မႈေပးေရးဆုိင္ရာ အဓိကအခ်က္မ်ားအား ၿခံဳငံုသံုးသပ္ေဖာ္ျပထားျခင္း

•  ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈေပးေရးတြက္ လုိအပ္ေသာအဓိကဗဟုသုတမ်ားျဖစ္သည့္

  - ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစတင္ျခင္း

  - ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင္႔

  - ဘီးတပ္ထုိင္ခုံထုိင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
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bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

ukd;um;vufpGJpmapmifESifh	avhusifhcef;ukd	rnfokdY	tokH;jyKrnfenf;

 ဤကုိးကားလက္စြဲစာေစာင္တြင္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာစံႏႈန္းႏွင့္သတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ားသင္တန္း(WSTPm)တြင္ ပါဝင္သည့္ ပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ သင္တန္း 
ကာလအတြင္း ပုိ႔ခ်ေပးလုိက္ေသာအဓိကအခ်က္မ်ားအား မွတ္မိၿပီး သင္တန္းၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ကုိးကားလက္စြဲစာ 
ေစာင္ႏွင့္ ေလ႔က်င္႔ခန္းမ်ားကုိ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင္႔ အသံုးခ်ႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္စြဲစာေစာင္ကုိ ေအာက္ 
ပါအတုိင္း အပုိင္း (၃) ပုိင္းခြဲ ေဖာ္ျပထားပါသည္-

 (က) အဓိကသိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

 (ခ) ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစတင္ျခင္း

 (ဂ) ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

 ကုိးကားလက္စြဲစာေစာင္တြင္ ေလ႔က်င္႔ခန္းပါဝင္ၿပီး ေလ႔က်င္႔ခန္းျပဳလုပ္ျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘီးတပ္ 
ထုိင္ခုံ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရးလုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္သည့္ဝန္ထမ္းမ်ား၏အရည္အေသြးႏွင့္ အသိပညာ ဗဟုသုတ တုိးတက္ 
လာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ေလ႔က်င္႔ခန္းစာအုပ္တြင္ သင္တန္းသားမ်ား၏အရည္အေသြးႏွင္႔ဗဟုသုတကိုဆန္းစစ္ၿပီး 
တုိးတက္မႈရွိလာေစမည္႔ ေလ႔က်င္႔ခန္းမ်ားပါဝင္သည္။ ေလ႔က်င္႔ခန္းစာအုပ္တြင္ ပုိ႔ခ်ခ်က္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုဆလုိက္ျဖင့္ 
တင္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ ကုိးကားလက္စြဲစာေစာင္တြင္ပါေသာအခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ၿပီး သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင္႔ 
လုိအပ္ပါက ေနာင္တြင္ကုိးကားႏုိင္ရန္ ႏွင္႔ ကုိးကားလက္စြဲစာေစာင္ႏွင့္ ေလ႔က်င္႔ခန္းစာအုပ္ကိုကုိင္စြဲထားရန္ ရည္ 
ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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u/	t"du	odrSwfzG,f&mrsm;

u	.1/	oifhavsmfaom	bD;wyfxkdifckH	axmufyHhrIqkdonfrSm	tb,fenf;/

 ဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ့ျခင္းဆုိသည္မွာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ၏ပံုစံ၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ပံ့ပုိးေပးမႈ ႏွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈတုိ႔အား 
ၿခံဳငံုေခၚေဝၚသည့္ေဝါဟာရျဖစ္သည္။ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားသည္ေရြ႕လ်ားမႈျပဳလုပ္ရန္မစြမ္းေသာလူမ်ားအတြက္ ဘီးကုိ
လွိမ့္ၿပီးေရြ႕လ်ားႏုိင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ကိရိယာမ်ားအနက္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေသာအေထာက္အကူျပဳ 
ကိရိယာျဖစ္သည္။ 

 ေရြ႕လ်ားႏုိင္စြမ္းသည္ အမ်ားသူငါႏွင့္ေရာေႏွာပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာအဆင္႔တစ္ခုျဖစ္ 
သည္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေနျဖင္႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွတစ္ဆင္႔ သင္႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံတစ္လံုးရ 
ၿပီဆုိလွ်င္ ၎အတြက္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္အကုိင္မ်ား ႏွင္႔ ပညာေရးတုိ႔အတြက္လမ္းပြင္႔သြားျပီျဖစ္ပါ 
သည္။ ထိုမွ်သာမက အျခားေသာမိသားစုဝင္မ်ားမွာလည္း အားလပ္မႈရရွိသြားျပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင္႔အလုပ္အကုိင္
မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင္႔ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။(၅)

 ေရြ႔လ်ားႏုိင္စြမ္းတုိးတက္လာမႈ၏ အက်ိဳးအျမတ္ကုိတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင္႔သာလည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔၏ မိ 
သားစုဝင္မ်ားသည္သာလည္းေကာင္း ရရွိၾကသည္မဟုတ္ပါ။ ေဒသႏၲရႏွင္႔ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ
အေထာက္အကူျပဳမည့္  အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာသည္႔အတြက္ ၄င္းတုိ႔သည္လည္း အက်ိဳးအျမတ္ကုိရရွိၾကမည္ 
ျဖစ္သည္။ သင္႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံတစ္လံုးကုိရရွိထားသူမ်ားအေနျဖင္႔ အျခားေသာေနာက္ဆက္တြဲက်န္းမာ 
ေရးဆုိင္ရာခြၽတ္ယြင္းခ်က္မ်ားျဖစ္မည့္ အေနအထား (ဥပမာ အပူေလာင္နာ)နည္းပါးသည္ျဖစ္ရာ  က်န္းမာေရးဆုိင္
ရာဝန္ေဆာင္မႈလုိအပ္ခ်က္ နည္းပါးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 သုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ သင္႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ႔ေပးမႈအား လူအမ်ားပုိမုိရရွိရန္အတြက္ အ 
ေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ အေရးတႀကီးလုိအပ္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။

bD;wyfxkdifckH	vkdtyfol	rnfrQ&Sdaeoenf;/

 မည္သည္႔လူဦးေရ၏ ၁% မဆုိ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံကုိလုိအပ္ေနၾကာင္း WHO ကခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ဆုိလုိ 
သည္မွာ ကမၻာ႔လူဦးေရအနက္ သန္း (၇ဝ) ေက်ာ္သည္ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားကုိလုိအပ္ေနသည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံ 
တစ္ႏုိင္ငံ၊ ခရုိင္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ၿမိဳ႔တစ္ၿမိဳ႔တြင္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံလုိအပ္ေနသူ မည္မွ်ရွိသည္ကုိတြက္ခ်က္ရန္ ဤစာရင္း 
ကုိ အေျချပဳၿပီး စတင္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ပါသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင္႔စီမံထားေသာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ 
ပံ႔ေပးေရးလုပ္ငန္းကုိစတင္ရန္ အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအား ေစာင္႔စားေနရန္မလိုဟူသည္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။



6 7

bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

လူဦးေရ %
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံလုိအပ္သူ

ခန္႔မွန္းအေရအတြက္

ကမၻာ့လူဦးေရ ၇ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၁% ၇၀ ၀၀၀ ၀၀၀

ဘရာဇီးလ္ ၂၀၃ ၆၅၇ ၀၀၀  ၁% ၂ ၀၃၆ ၅၇၀

တ႐ုတ္ ၁ ၄၀၁ ၅၈၇ ၀၀၀ ၁% ၁၄ ၀၁၅ ၈၇၀  

အီဂ်စ္ ၈၄ ၇၀၆ ၀၀၀ ၁% ၈၄၇ ၀၆၀

အိႏၵိယ ၁ ၂၈၂ ၃၉၀ ၀၀၀ ၁% ၁၂ ၈၂၃ ၉၀၀

ႏုိင္ဂ်ီရီးယား ၁၈၃ ၅၂၃ ၀၀၀ ၁% ၁ ၈၃၅ ၂၃၀

႐ုရွား ၁၄၂ ၀၉၈ ၀၀၀ ၁% ၁ ၄၂၀ ၉၈၀

bD;wyfxkdifckH	axmufyHhay;&mwGif	taxmuftuljyKaeonfh			 	 oab m w l n D c s u f r s m ; ?	

r[mAsL[mrsm;ESifh	rl0g'rsm;

 ဘီးတပ္ထုိင္ခုံလုိအပ္ေနသူအေျမာက္အမ်ားမွာ ယခုတုိင္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံတစ္လံုးကုိ မရရွိ 
ၾကေခ်။ သင္႔ေတာ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံရရွိသူမ်ားတုိးတက္လာေစရန္ အခုိင္အမာအားေပးေထာက္ခံမႈကုိ လုိအပ္ေန 
ၿပီလည္း ျဖစ္ပါသည္။ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ေရြ႕လ်ားႏုိင္စြမ္းမရိွသူမ်ားကုိယ္စား ေရြ႕လ်ားပုိင္ခြင္႔အတြက္ဦးေဆာင္ဦး 
ရြက္ျပဳျပီး ကမၻာႏွင္႔ အဝွမ္း၊ ေဒသႏၲရႏွင္႔ အမ်ိဳးသားဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားကုိသံုးစြဲႏုိင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာဇယားသည္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳရာတြင္အသံုးျပဳႏုိင္ 
ေသာတနဆ္ာ ပလာမ်ားျဖစသ္ည္႔ သေဘာတညူခီ်က္မ်ား၊    မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊   မဝူါဒမ်ားႏငွ္႔ လမ္းညႊနခ္်ကမ္်ား     ျဖစပ္ါသည-္
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ႏုိင္ငံတကာမူဝါဒ ေဒသႏၱရနမူနာ -

အင္ခၽြမ္မဟာဗ်ဴဟာ

အမ်ိဳးသားမူဝါဒမ်ားႏွင့္

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

အျမင္႔ဆံုးအဆင္႔မူဝါဒမွာ မသန္ 
စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား အခြင္႔အေရးဆုိင္ရာ 
ကုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္ 
(CRPD) ျဖစ္သည္။

CPRD ပုဒ္မ (၂ဝ) 
တြင္ လူအားလံုးသည္ 
တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင္႔ 
ေရြ႕လ်ားပုိင္ခြင္႔ရွိသည္ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည္။

CPRD ၏အျခားေသာပုဒ္မမ်ား 
တြင္လည္း သင္႔ေလ်ာ္ေသာ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံပံ့ပုိးေပးမႈ၏ 
အေရးၾကီးပံုႏွင္႔သက္ဆုိင္မႈကုိ 
အားျဖည့္ေပးထားရာတြင္ 
ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္ -

A 19: အမွီခုိကင္းစြာ ေနထုိင္ျခင္း  

         ႏွင့္ လူ႔အသုိင္း အဝုိင္းတြင္ 

         ပါဝင္ျခင္း

A 24: ပညာေရး

A 25: က်န္းမာေရး

A 26: ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

A 27: အလုပ္အကုိင္ႏွင္႔အလုပ္  
         ခန္႔ထားေရး

A 30: ယဥ္ေက်းမႈဘဝ၊   
        အပန္းေျဖျခင္းႏွင္႔   
        အားကစားလုပ္ငန္း   
        မ်ားတြင္ပါဝင္ျခင္း

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ''အခြင္႔အေရးမ်ား 
အစစ္အမွန္ျဖစ္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္'' 
ဟူသည့္ အာရွႏွင္႔ ပစိဖိတ္ေဒသမွ 
မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ 
အင္ခြၽမ္မဟာဗ်ဴဟာကုိ ခ်မွတ္ခဲ႔သည္။

ယင္းမဟာဗ်ဴဟာတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ 
ပန္းတုိင္ (၁ဝ) ခုရွိသည္။

အမွတ္ (၃) ရည္မွန္းခ်က္မွာ 
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာဝန္းက်င္၊ အမ်ား 
ျပည္သူသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ 
ပညာဗဟုသုတ၊ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ 
ငန္းမ်ားအတြင္း ဝင္ဆန္႔မႈကုိ 
တုိးျမွင္႔ရန္ျဖစ္သည္။

ယင္းမဟာဗ်ဴဟာကုိ ေရးဆြဲေနစဥ္ 
အတြင္း ယင္းရည္မွန္းခ်က္သည္ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအပါအဝင္ 
အေထာက္အကူျပဳကိရိယာမ်ား မရရွိပဲ 
ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ဟူေသာ 
ခုိင္မာသည္႔အျမင္ကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ႔သည္။

ထုိ႔ေၾကာင္႔ ရည္မွန္းခ်က္ အမွတ္ (၃) 
တြင္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာအေထာက္အကူ 
ျပဳကိရိယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ားကုိ 
လုိအပ္ေနေသာ္လည္း မရရွိၾကသည္႔ 
မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏အခ်ိဳးကုိ ထက္
ဝက္ေလွ်ာ႔ခ်ရန္ဆုိသည္႔ရည္မွန္းခ်က္ 
ပါဝင္သည္။ 

အင္ခြၽမ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးထားၾကေသာ 
အစုိးရမ်ားသည္ ယခုအခါ ယင္းကတိ 
ကဝတ္ကုိျဖည္႔ဆည္းႏုိင္ရန္အတြက္ 
အမ်ိဳးသားအဆင္႔စီမံခ်က္မ်ားကုိ 
ထုတ္ေဖာ္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံ 
တကာႏွင္႔ေဒသႏၲရမူဝါဒမ်ားအေနျဖင္႔ 
အမ်ိဳးသားအဆင္႔မူဝါဒမ်ား ေဖာ္ထုတ္မႈကုိ 
မည္ကဲ႔သုိ႔ထာက္အကူျပဳႏုိင္သည္ 
ဆုိသည္ကုိ အင္ခြၽမ္မဟာဗ်ဴဟာနမူနာက 
ျပသေနပါသည္။

အမ်ိဳးသားအဆင္႔စီမံကိန္းမ်ား၊ 
မူဝါဒမ်ား ႏွင္႔လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
သည္ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ ပံ႔ပုိးေရး 
လုပ္ငန္းထိေရာက္မႈရွိေရးႏွင္႔ 
ေရရွည္ တည္တံ့ေရးအတြက္ 
ပါဝင္ပါသည္။(၆)

အမ်ိဳးသားအဆင္႔မူဝါဒမ်ား ႏွင္႔
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေဖာ္ထုတ္
ရာတြင္ မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ 
အစုိးရႏွင္႔အစုိးရ မဟုတ္ေသာဝန္ 
ေဆာင္မႈေပးသည္႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
အၾကားေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းမႈ ျပဳလုပ္ရန္ 
လုိသည္။ CPRD ႏွင္႔ဆက္စပ္ 
ေဒသႏၲရမဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသားအဆင္႔ စီမံကိန္းမ်ား၊ မူဝါဒ 
ႏွင္႔လမ္းညႊန္ခ်က္ထုတ္ေဖာ္မႈကုိ 
အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ပါသည္။ ေရြ႕
လ်ားမႈဆုိင္ရာကိရိယာမ်ားအပါအဝင္ 
အေထာက္အကူျပဳကိရိယာမ်ားအား 
မည္သုိ႔ မည္ပံုပံ႔ပုိးေပးသင္႔သည္။ 
ဥပမာ - ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း 
ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံတြင္ 
အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား 
ပံ့ပုိးျခင္းဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
ယင္းလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ 
အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္း 
ေပးျခင္း၊ ေစာင့္ဆုိင္းစာရင္းျပဳစု 
ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ 
ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ျပဳ ျပင္ထိန္းသိမ္းေရး
လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္ပါသည္။
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bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

u	.2/	0efaqmifrIay;jcif;

 ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဘီးတပ္ထိုင္ခုံမ်ားပံ႔ပုိးေပးရာတြင္ အဓိကက်ေသာအခန္း 
က႑မွပါဝင္သည္။ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းျပီး  
(ရရွိႏုိင္သည္႔အထဲမွ) အသင္႔ေလ်ာ္ဆံုးဘီးတပ္ထုိင္ခုံကုိ ထုိအသံုးျပဳသူအတြက္ရွာေဖြေပးသည္။

tajccHESifhtv,ftvwftqifh	bD;wyfxkdifckH0efaqmifrIvkyfief;

 စနစ္တက်ေကာင္းမြန္စြာတပ္ဆင္ထားေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံသည္ အသံုးျပဳသူအတြက္တစံုတခုေသာကုိယ္ 
ေနဟန္ထားအေထာက္အကူကုိျဖစ္ေစပါသည္။ ေက်ာမွီ၊ ေအာက္ခင္း၊ ေျခတင္ခံု ႏွင္႔ လက္ရမ္းမ်ားအား ဘီးတပ္ 
ထုိင္ခုံ အသံုးျပဳသူ၏အရြယ္အစားႏွင္႔ကုိက္ညီေအာင္ခ်ိန္ညွိေပးပါက ကုိယ္ေနဟန္ထားကုိ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ 
သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ကေလးသူငယ္ႏွင္႔လူၾကီးမ်ားစြာတုိ႔အေနျဖင္႔ ၎တို႔၏ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားအား ေနာက္ထပ္ ကုိယ္ 
ေနဟန္ထားကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ လုိအပ္ေနေသးသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ အဆင္႔မတူသည္႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ 
လုိအပ္ေနေသးသည္ဟု ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 အေျခခံအဆင့္ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈသည္ ေနာက္ထပ္ကုိယ္ေနဟန္ထားအေထာက္အကူျပဳမႈ မလို 
အပ္ပဲ ကုိယ္ခႏၶာကုိတည့္တည့္မတ္မတ္ထားျပီး ထုိင္ႏုိင္သည္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ျဖစ္ပါသည္။

 အလယ္အလတ္အဆင္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈသည္ ကုိယ္ခႏၶာကုိတည္႔တည္႔ထားျပီး သက္ေတာင့္ 
သက္သာထုိင္ႏုိင္ရန္ ေနာက္ထပ္ကုိယ္ေနဟန္ထားအေထာက္အကူလုိအပ္ေသာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူမ်ား 
အတြက္ျဖစ္သည္။

 ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္အေရးၾကီးသည္မွာ ၎တုိ႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 
သည္ ''အေျခခံ'' အဆင္႔ေလာ၊ ''အလယ္အလတ္''အဆင္႔ေလာ ဆုိသည္ကုိ သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ 
အလယ္အလတ္အဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ဝန္ထမ္းသည္  အဆင္႔ျမင္႔သင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ျပီးသူျဖစ္ရန္လုိျခင္း၊  
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ၏အတုိင္းအတာ ပုိၾကီးရန္လုိျခင္းႏွင္႔ ပစၥည္းကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား ပုိမုိလုိအပ္ျခင္းမ်ားေၾကာင္႔ျဖစ္
သည္။
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ေရြ႕လ်ားႏုိင္မႈႏွင့္ ကုိယ္ေနဟန္ထားအေထာက္အကူလုိအပ္ခ်က္အား သင္႔တင္႔ေလ်ာက္ပတ္စြာ 
ျဖည္႔ဆည္းေပးျခင္း

ကလာရာသည္အေရွ႕တီေမာတြင္ေနထုိင္သူျဖစ္သည္။ သူမသည္ 
သူမ၏မိသားစုပုိင္ဆုိင္တြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္သည္။ ထုိဆုိင္ သည္ 
၎တုိ႔၏အိမ္ေရွ႕တြင္ရွိသည္။ ကလာရာသည္ ပုိလီယုိေရာဂါကုိခံ
စားေနရသူျဖစ္ရာ သူမ၏အိမ္အတြင္း သြားလာလႈပ္ရွားႏုိင္ရန္၊ ဆုိင္ 
အတြင္း အလုပ္လုပ္ႏုိင္ရန္ႏွင္႔ ရြာအတြင္း ဟုိဟုိဒီဒီသြားလာႏုိင္ရန္ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံတစ္လံုးလုိအပ္သည္။  သူမသည္ ေနာက္ထပ္ 
အေထာက္အကူတစံုတရာမပါပဲ မတ္မတ္ထုိင္ႏုိင္သည့္အတြက္ 
လက္တြန္းဘီးတပ္ထုိင္ခုံကုိ အသံုးျပဳသည္။ ယင္းဘီးတပ္ထုိင္ခုံကုိ 
သူမႏွင္႔ကုိက္ညီေစရန္တပ္ဆင္ေပးထားသည္။

 ကလာရာသည္ အေျခခံအဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈမွတဆင္႔ ဘီးတပ္ 
ထုိင္ခုံတစ္လံုးရရွိႏုိင္သူတစ္ဦးအတြက္နမူနာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အီရွိတ္သည္ အသက္ (၈) ႏွစ္အရြယ္ရွိျပီး သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ 
ေနထုိင္သူျဖစ္သည္။ သူမသည္ ေမြးရာပါကုိယ္အဂၤါ ခ်ိဳ႕ယြင္းေနသူ 
ေလးျဖစ္ရာ လက္မ်ား၊ ေျခေထာက္မ်ား၊ ေခါင္းႏွင္႔လည္ပင္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ 
ရန္ျပႆနာရွိသည္။ သူမသည္ အေထာက္အကူမပါပဲ တည္႔မတ္စြာထုိင္ 
ႏုိင္ျခင္းလည္းမရွိေခ်။ အီရွိတ္အတြက္ သူမ၏ဘီးတပ္ကုလားထုိင္ 
အတြင္း ကုိယ္ေနဟန္ထားကုိ အေထာက္အကူျပဳမည္႔ ေနာက္ထပ္အပုိ 
ပစၥည္းမ်ားလုိအပ္ေနပါသည္။

 အီရွိတ္သည္ အလယ္အလတ္အဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 
မွတဆင္႔ ဘီးတပ္ကုလားထုိင္တစ္လံုးပံ႔ပုိးေပးသင္႔သူတစ္ဦးအတြက္ 
နမူနာပင္ျဖစ္ပါသည္။
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

tajccHESifhtv,ftvwftqifh	bD;wyfxkdifckH0efaqmifrIvkyfief;

အဆင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၁။ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း 
ႏွင့္ ခ်ိန္းဆုိျခင္း

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးသည္႔ 
နည္းလမ္းမွာတစ္ခုႏွင္႔တစ္ခု မတူပဲကြဲျပားျခားနားမႈရွိသည္။ 

အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ဖာသာ ၎တုိ႔ကုိယ္ကုိ 
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းႏွင္႔ ၎တို႔အား လႊဲေျပာင္းေပးမႈခံရျခင္း 
မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရာတြင္အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ 
အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ က်န္းမာေရး ႏွင္႔ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ထမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၊ ခရုိင္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရအဆင္႔လုပ္ ငန္းမ်ား
အတြင္းလုပ္အားေပးေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ 
ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းမ်ားက တည္ေထာင္ထားေသာကြန္ယက္မ်ား 
မွတစ္ဆင္႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံလုိအပ္ 
ႏုိင္သည္႔သူမ်ားအေနျဖင္႔  လူမႈေရးသုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး  
ေစာင္႔ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား မရရွိေသးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ေက်ာင္း၊ အလုပ္ခြင္ သုိ႔မဟုတ္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္မႈမရွိေသးျခင္းမ်ား 
ရွိပါက၄င္းတုိ႔အား အခ်ိဳ႔ေသာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ လုိလုိလားလားသတ္မွတ္ေပးရန္ 
လုိမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ အကဲျဖတ္ျခင္း သံုးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္းစီအား အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ထားရန္လုိ
မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ သံုးသပ္ရာတြင္ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳ
သူ၏ ေနထုိင္မႈပံုစံ၊ ၎တုိ႔လုပ္ကုိင္ေသာ အလုပ္၊ 
၎တုိ႔ေနထုိင္ေသာေနရာ ႏွင္႔ ၎တုိ႔၏ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအေျခ
အေနတုိ႔ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
စုေဆာင္းရယူထားရမည္ျဖစ္သည္။
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၃။ ညႊန္ၾကားျခင္း

(ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း)

အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္မွေပၚထြက္လာေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိအသံုးျပဳျပီး အသံုးျပဳမည္႔သူ၊ မိသားစုဝင္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္သူတုိ႔ႏွင္႔တုိင္ပင္ကာ 
ထုတ္ေပးမည္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအညႊန္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္ 
သည္။ အညႊန္းတြင္ ေရြးခ်ယ္ထားသည္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခုံပံုစံ၊ 
အရြယ္အစား၊ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာအသြင္သ႑ာန္ႏွင္႔ 
အထူးမြမ္းမံထားသည္႔အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္ ပါဝင္ 
ရမည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ အသံုး 
ျပဳသူအေနျဖင္႔ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ႏွင္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအား 
စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေစရန္ ၎အား သင္တန္းေပးျခင္း 
တုိ႔လည္း ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ရန္ပုံေငြႏွင့္ 
စီစဥ္ျခင္း

ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မည္႔အရင္းအျမစ္တစ္ခုကို သတ္မွတ္ 
ေပးထားရမည္ျဖစ္ျပီး ဘီးတပ္ထုိင္ခုံကုိ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 
သုိ႔မဟုတ္ ေပးသြင္းမည္႔သူက သုိေလွာင္ထားသည္႔ေနရာမွ 
မွာယူရမည္။

၅။ ထုတ္ကုန္

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း

ေလ႔က်င္႔သင္တန္းေပးထားေသာဝန္ထမ္းသည္ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအား ပဏာမတပ္ဆင္မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ 
ျပင္ဆင္ထားရမည္။ ပစၥည္းအေနအထားႏွင္႔ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမွရရွိမည္႔ တန္ဆာပလာမ်ား၏အေနအထားေပၚ 
မူတည္ျပီး ဤအဆင္႔တြင္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားက ေပးသြင္းေသာ 
ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏အလုပ္ရံုမ်ားမွ 
ထုတ္လုပ္ေသာပစၥည္းမ်ားအား တပ္ဆင္ျခင္း ႏွင္႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါက 
မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၆။ အံဝင္ခြင္က်

တပ္ဆင္ျခင္း

အသံုးျပဳမည္႔သူသည္ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအား စမ္းသပ္သံုးစြဲ 
ၾကည္႔ရမည္။ ထုိေနာက္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအား မွန္ကန္စြာတပ္ဆင္
တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အျပီးသတ္ 
ခ်ိန္ညွိမႈျပဳလုပ္ရမည္။ မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
ကုိယ္ေနဟန္ ထားကုိ အေထာက္အကူေပးမည္႔ 
အစိတ္အပုိင္းမ်ားအား တပ္ဆင္ရန္လုိမည္ဆုိပါက 
ေနာက္ထပ္တည္ေဆာက္တပ္ဆင္မႈ လုိေကာင္း 
လုိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

၇။ အသုံးျပဳသူ

သင္တန္း

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအား မည္ကဲ႔သုိ႔ေဘးကင္းစြာ၊ ထိေရာက္စြာ 
အသံုးျပဳျပီး မည္သုိ႔ထိန္းသိမ္းထားရမည္ဆုိသည္ကုိ 
အသံုးျပဳမည္႔သူႏွင္႔ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈေပးမည္႔သူ 
တုိ႔အားသင္ျပေပးထားရမည္။

၈။ ေနာက္ဆက္တြဲ

လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္း

ေနာက္ဆက္တြဲျပန္လည္ျပသရန္ခ်ိန္းဆုိမႈသည္ ဘီးတပ္ထုိင္ 
ခုံသည္ အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္မျဖစ္ဆုိသည္ကုိ စစ္ေဆးႏုိင္မည႔္ 
အခြင္႔အေရးပင္ျဖစ္ျပီး ေလ႔က်င္႔သင္တန္းေပးမႈႏွင္႔ အေထာက္
အကူျပဳမႈမ်ားအားထပ္မံျပဳလုပ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္အခ်ိန္မွာ အသံုးျပဳသူ၏လုိအပ္ခ်က္ 
ေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရရွိမႈ 
ေပၚတြင္လည္းေကာင္း မူတည္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းသည္ ရပ္ကြက္အတြင္း အလြယ္တကူေျဖ ရွင္းရန္ 
မလြယ္ကူသည္႔ နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအားေျဖ 
ရွင္းေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းမႈႏွင္႔ ျပဳျပင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
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	 ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္႔လုပ္ငန္းအားလံုးအေနျဖင္႔ အထက္ပါအဆင္႔ (၈) ဆင္႔ကုိ လုိက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းအဆင္႔ (၈) ဆင္႔အား ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ လုပ္ကုိင္သည္႔နည္း 
လမ္းမ်ား ကြဲျပားျခားနားမႈရွိသည္။ ယင္းကုိ ဝန္ေဆာင္မႈပံုစံဟုေခၚသည္။ အသြင္မတူသည္႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္႔ပံုစံ
မ်ားအားစုစည္းလုိက္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားအဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုလံုး ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ အသင္႔ေလ်ာ္ဆံုး 
ေသာဝန္ေဆာင္မႈပံုစံသည္ အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္ျပီးဆက္စပ္သက္ဆုိင္ေနသည္႔ပါဝင္သူအားလံုးႏွင္႔ညွိႏႈိင္း 
တုိင္ပင္ျပီးမွဆံုးျဖတ္သင္႔သည္။

 ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားသည္ အသြင္မတူေသာ ဝန္ေဆာင္မႈပံုစံနမူနာအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္-

ဌာနအေျခစုိက္ ဝန္ေဆာင္မႈ

အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း 
လုပ္ငန္းကုိ အဓိကထား 
ေဆာင္ရြက္သည္႔နယ္ေျမ

ဌာနအေျခစုိက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူသည္ 
အျမဲတန္း ေထာက္ပံ႔ေရးပစၥည္း 
မ်ားရွိရာသုိ႔ သြားေရာက္ရသည္။ 
ထုိေနရာတြင္ေလ႔က်င္႔ေပးထားေသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားက ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
ေပးသည္။

အျမဲတမ္းေထာက္ပံ႔ေရးပစၥည္းမ်ား ရွိ 
သည္႔ေနရာျဖစ္သည္႔အတြက္ ဝန္ေဆာင္ 
မႈလုပ္ငန္းအေနျဖင္႔ အျမဲတမ္းဝန္ထမ္း
မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းနယ္ေျမကုိလည္း 
ေကာင္း ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ဌာနအေျခစုိက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 
သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္အဆင္ေျပ 
ေသာ္လည္း အလွမ္းေဝးသည္႔ေနရာမွ 
ထုိေနရာသုိ႔ေရာက္ေအာင္လာရသည္႔ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ 
အခက္အခဲရွိႏုိင္ပါသည္။

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံျဖင္႔ ေရြ႔လ်ားမႈ 
အရည္အေသြးကုိ အဓိကထား 
ေဆာင္ရြက္သည္႔နယ္ေျမ
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

ေပါင္းစပ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

ရပ္႐ြာက်န္းမာေရး 
ေဆးေပးခန္းႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္ထားေသာ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈ

ဌာနအေျခစုိက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 
အမ်ားစုသည္ 'ေပါင္းစပ္ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္း' မ်ားျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအား
အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ 
ေပါင္းစပ္ထားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဥပမာအားျဖင္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းအား ေျခတုလက္တု/အရုိး 
ေရာဂါကုလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေၾကာကုသ 
ေရးဌာန၊  သို႔မဟုတ္ ေဆးေပးခန္းႏွင္႔ 
ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ပစၥည္းမ်ားကုိ မွ်ေဝသံုးစြဲႏိုင္သည္။ 
သုိ႔မဟုတ္ ေနရာေပးႏုိင္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ 
မႈဆုိင္ရာမ်ား၊ ဘ႑ာေရးႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြဲ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား မွ်ေဝႏုိင္မည္ 
ျဖစ္သည္။

ဤကိစၥႏွင္႔စပ္လ်ဥ္းလွ်င္ အလုပ္ရံု 
တစ္ခု၏နယ္ေျမတြင္ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ ျပင္ဆင္ေရးကုိ 
အဓိကထားလုပ္ကုိင္သည္။
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နယ္ေက်ာ္ဝန္ေဆာင္မႈ

နယ္ေက်ာ္ေဒသမ်ားမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ - ရပ္ကြက္ 
က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္း၊ ၿမိဳ႕ 
ေတာ္ခန္းမ၊ ေက်းရြာစည္း 
ေဝးေနရာ၊ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ 
အသံုးျပဳသူေနအိမ္ တုိ႔ျဖစ္သည္။

နယ္ေက်ာ္ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ 
ငန္းတြင္ေပါင္းစပ္ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမွ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသံုးစြဲသူ၏
အိမ္သို႔သြားေရာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခား 
ေသာခရုိင္/ေဒသမ်ားရွိ အခ်က္အျခာက်    
ေသာေနရာသုိ႔သြားေရာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ 
သည္။ ထုိသုိ႔သြားေရာက္ျခင္းမွာ ထုိခရုိင္/ 
ေဒသမ်ားရွိဘီးတပ္ထုိင္ခုံသံုးစြဲသူမ်ားအား 
ေတြ႔ဆံုရန္လည္းေကာင္း၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္လည္းေကာင္း ျဖစ္သည္။

နယ္ေက်ာ္ဝန္ေဆာင္မႈပံုစံကုိ ထုိနယ္ရွိ 
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ပူးေပါင္းျပီး 
ေဆာင္ရြက္ေလ႔ရွိသည္။ 

ေဒသႏၲရအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ ေပါင္းစပ္ 
ညွိႏႈိင္းမႈ ေကာင္းမြန္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ 
ေဒသႏၲရဝန္ထမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေစတနာ႔ 
ဝန္ထမ္း လုပ္အားေပးမ်ားအား သင္တန္း 
အခ်ိဳ႕ေပးထားလွ်င္ နယ္ေက်ာ္ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈကုိ တုိးတက္လာေစ 
မည္ ျဖစ္ျပီး ရပ္ကြက္အဆင္႔ေထာက္ခံမႈကုိ 
ပုိမုိရရွိလာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူ ရရွိမည္႔ 
အက်ိဳးအျမတ္မွာ အေဝးသုိ႔သြားေရာက္ရ 
မည္႔ခရီးလမ္းေၾကာင္းနည္းသြားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။

နယ္ေက်ာ္သြား

ေရာက္မည့္ဝန္ထမ္းမ်ား

အေနျဖင့္ ေျပာင္းလြယ္

ျပင္လြယ္ရွိရမည္ 

ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔ႏွင့္အတူ 

မရွိမျဖစ္ပါရမည္ျဖစ္ေသာ

ပစၥည္းမ်ားကုိ သယ္ 
ေဆာင္သြားရ

မည္ျဖစ္သည္။
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

ေ႐ြ႕လ်ားဝန္ေဆာင္မႈ

ေရြ႕လ်ားဘီးတပ္ထုိင္ခုံ ဝန္ေဆာင္ 
မႈလုပ္ငန္းသံုး သီးသန္႔ယာဥ္ နမူနာ

ေရြ႔လ်ားဘီးတပ္ထုိင္ခုံ ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းသံုး သီးသန္႔ယာဥ္ နမူနာ

ေရြ႕လ်ားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ 
နယ္ေက်ာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ 
ေနာက္ထပ္ပံုစံတစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 
ဝန္ထမ္းအတြက္ သီးသန္႔ အသံုးျပဳေသာ 
ယာဥ္ရွိရမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းယာဥ္ျဖင္႔ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ား၊ လုိအပ္ေသာ 
ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ တင္ေဆာင္ 
သြားရမည္ျဖစ္သည္။

က်ယ္ျပန္႔ေသာနယ္ေျမအတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ား 
အား ေနရာခ်ထားႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔အားျဖင္႔ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသံုးမည္႔သူ အမ်ားအျပားထံ 
ေရာက္ရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင္႔အပုိပစၥည္းမ်ားအား 
ပုိမုိသယ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ႏွင္႔အမွ် 
ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ခ်က္ျခင္းေဆာင္ရြက္ 
ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္သာမက အလယ္ 
အလတ္အဆင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 
အခ်ိဳ႕ကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္႔ 
အလားအလာမ်ား ပုိမုိလာမည္ျဖစ္သည္။

သီးသန္႔ယာဥ္ကုိ 

အသုံးျပဳၿပီး 

ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္

၎တုိ႔လုိအပ္ေသာ

ကိရိယာတန္ဆာပလာ

မ်ားကုိ ပုိမုိထုတ္ပုိး

တင္ေဆာင္ႏုိင္မည္

ျဖစ္သည္။
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 အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတည္းက ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အဆင္႔ (၈) ဆင္႔လံုးကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
မလုိပါ။ ကြန္ယက္တစ္ခုအတြင္းရွိအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈစြမ္း ေဆာင္
ရည္ကုိတုိးတက္လာေစမည္ျဖစ္သည္သာမက ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူမ်ားသည္လည္း အထက္ပါ အဆင္႔ (၈) 
ဆင္႔လုံးကုိ ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 အဆင္႔-၁ (လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းႏွင္ခ်ိန္းဆုိျခင္း) တြင္ဘီးတပ္ထုိင္ခုံလုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ 
လႊဲေျပာင္းေရးကြန္ယက္ကုိထူေထာင္ထားၾကေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔တစ္ဦးခ်င္းတုိ႔အၾကားေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းမႈႏွင္႔ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိရန္ လုိသည္။

 အဆင္႔-၇ (အသံုးျပဳသူအတြက္သင္တန္း) ႏွင္႔ အဆင္႔-၈ (ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း ႏွင္႔ေနာက္ဆက္တြဲ 
ျပသျခင္းလုပ္ငန္း) ကုိ ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္ထားၾကသည္႔မိတ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္။ ဥပ 
မာ- ရပ္ကြက္အေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကြန္ယက္ သုိ႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအဖြဲ႔သည္ မိမိတုိ႔ ရပ္ကြက္ 
အတြင္း ယင္းအဆင္႔မ်ားကုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈေပးသူႏွင့္ ရပ္ကြက္အေျခစုိက္အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားအၾကားရွိ မိတ္ဘက္လုပ္ငန္းမွတစ္ဆင္႔ဝန္ေဆာင္
မႈအဆင္႔ (၈) ဆင္႔အားမည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္သည္ကုိ ဤပံုစံက 
ျပသေနပါသည္။

အဆင္႔၂-၇ ကုိဝန္ေဆာင္မႈအခင္းအက်င္းအတြင္းေဆာင္ရြက္ 
ျပီး အဆင္႔ ၁ ႏွင္႔ ၈ ကုိ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းေဆာင္ရြက္
ပါသည္။

ဤပံုစံသည္ ပါဝင္ပတ္သက္မည႔္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ 
ဝန္ထမ္းအားလံုးအတြက္ လုိအပ္ေသာသင္တန္းေပးရန္ကိစၥ
ကုိထည္႔သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိမည္ျဖစ္ပါသည္။

bD;wyfxkdifckH0efaqmifrIvkyfief;aqmif½Guf&mwGif	refae*sm\tcef;@

 ဘီးတပ္ထုိင္ခံုဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမန္ေနဂ်ာသည္ ဝန္ေဆာင္မႈအဆင္႔(၈)ဆင္႔ကုိ ဝန္ထမ္းမ်ားကေပးလာ 
ေအာင္ ပံ့ပုိးတြန္းအားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိအဆင္႔မ်ားအားေဆာင္ရြက္ေနသည္႔ အခ်ိန္တေလွ်ာက္လံုး 
အသံုးျပဳသူႏွင္႔လည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔အားေစာင္႔ေရွာက္သူ၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင္႔လည္းေကာင္းေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းမႈျပဳ 
လုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 မန္ေနဂ်ာတြင္ ထုိထက္က်ယ္ျပန္႔ေသာအခန္းက႑မ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ ယင္းအခန္းက႑မ်ားသည္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအား အေထာက္အကူျပဳရာတြင္အေရးႀကီးသည္။ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္-

နမူနာပုံစံ
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

• သင္႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခံုေထာက္ပံ႔မႈႏွင္ ႔ပတ္သက္
သည္႔အသိမ်ားကုိတုိးျမွင္႔ေပးျခင္း

• ရပုိင္ခြင္႔မ်ားကုိတုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
• ဘီးတပ္ထိုင္ခံုဝန္ေဆာင္မႈဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္သင္တန္း

အခြင္႔အလမ္းမ်ားတုိးတက္ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း
• ေရရွည္တည္တံ ႔ခုိင္ျမဲမႈကုိတုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပး 

ျခင္းျဖင္ ႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခံု ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိလုိ က္  
ေလ်ာညီေထြစြာထိန္းထားေပးျခင္း

• သင္႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခံုေထာက္ပံ႔မႈဆုိင္ရာအမ်ိဳး
သားအဆင္႔မူဝါဒကုိအားေကာင္းေစျခင္း 

• ဘ ီးတပ္ထုိင္ခုံရရိွႏုိင္မႈအတုိင္းအတာကုိ တုိးတက္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ျခင္း

0efaqmifrIvkyfief;twGif;	bD;wyfxkdifckHtokH;jyKolrsm;	wuf<upGmyg0ifrI

 ဘီးတပ္ထုိင္ခံုဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက႑တုိင္းတြင္ ဘီးတပ္ထုိင္ခံုအသံုးျပဳသူမ်ား တက္ၾကြစြာပါဝင္ျခင္းျဖင့္ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခံုသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ရလဒ္မ်ားကို တုိးတက္ျဖစ္ေပၚလာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ 
မဟာဗ်ဴဟာဆုိင္ရာမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး အခိ်ဳ႕ကအႀကံျပဳရာတြင္ ဘီးတပ္ထုိင္ခံုသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ဘီးတပ္ထုိင္ခံု 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြင္းပါဝင္ရျခင္းမွာ(၇) -

• ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္႔အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခံုအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင္႔နီးနီးကပ္ကပ္ 
ဆက္ဆံၿပီး ၎တို႔၏ဘီးတပ္ထုိင္ခံုမ်ားေထာက္ပံ႔သည္႔အဆင္႔သုိ႔ ေရာက္သြားေစရန္အတြက္ အဆင္႔တုိင္းတြင္ 
ပါဝင္ရန္

• ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္႔လုပ္ငန္းအေပၚအသံုးျပဳသူမ်ား၏ အျမင္ႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ တံု႔ျပန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား   
ပံုမွန္စုေဆာင္းရရွိႏုိင္ရန္ႏွင္႔ လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈရွိေအာင္မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိသည္ကုိ သိရွိႏုိင္ရန္ ဝန္ 
ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြင္း စနစ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ထားရန္

• ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည္႔ေနရာတုိင္းတြင္ ဘီးတပ္ထုိင္ခံု အသံုးျပဳသူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္႔လုပ္ငန္းအတြင္း 
အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ပါဝင္လာေစရန္အတြက္ ၎တုိ႔အားစုစည္းသိမ္းသြင္းရန္ႏွင္႔ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ မသန္စြမ္း
က႑မွတဆင္႔ရာထူးအသစ္မ်ားေၾကာ္ျငာေပးႏုိင္ရန္အျပင္ ဘီးတပ္ထုိင္ခံုဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္႔ ေနရာတုိင္းတြင္ 

ဘီးတပ္ထုိင္ခံုမ်ား အမွန္တကယ္ရရွိေစေရးေဆာင္ရြက္ရန္

မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အခန္းက႑
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ရုိေမးနီးယားႏုိင္ငံရွိ အစုိးရမဟုတ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခံုဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ ဘီးတပ္ထုိင္ခံုသံုးစြဲသူ 
မ်ားအား ၎တို႔၏ဘီးတပ္ထုိင္ခံု ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔မ်ားအတြင္း ပါဝင္လာေစရန္ တက္တက္ၾကြၾကြ စုေဆာင္း 
သိမ္းသြင္းခဲ႔သည္။ ဘီးတပ္ထုိင္ခံု အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏အရည္အခ်င္းအလုိက္ အဖြဲ႔အတြင္းမတူညီသည္႔ 
က႑မ်ားမွပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ အဆုိပါ အင္န္ဂ်ီအုိသည္ ဘီးတပ္ထုိင္ခံု အသံုးျပဳသူမ်ားက ဘီးတပ္ထုိင္ခံု 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ပါဝင္လာသည္႔အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ားကုိ ရရွိခဲ႔သည္။ အဖြဲ႔ဝင္တုိင္းသည္ ၎တုိ႔ႏွင္႔ဘဝတူမ်ားႏွင္႔ ေန႔စဥ္ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈရွိသည္႔အတြက္
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္ကုိ ေကာင္းစြာသိရွိၾကသည္။ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသည္႔ ေဖာက္ 
သည္မ်ားအေနျဖင္႔လည္း အဖြ႔ဲအတြင္း ပါဝင္သည္႔ဘီးတပ္ကုလားထုိင္အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင္႔ အေတြ႔အၾကံဳခ်င္း 
ဖလွယ္ႏုိင္ၾကသည္႔အတြက္ ပုိျပီးသက္ေတာင္႔သက္သာရွိၾကသည္သာမက ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူမ်ားမွာ 
လည္း အျခားသူမ်ားအတြက္ စံျပနမူနာမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။
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pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

u	.3	tajymif;tvJukd	OD;aqmifOD;½GufjyKaeonfh	refae*smrsm;

 ဘီးတပ္ထုိင္ခံုဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအားစတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္တုိးတက္မႈရွိေအာင္ျပဳ လုပ္ရာတြင္ 
အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းအေျပာင္းအလဲရံဖန္ရံခါျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္အေျပာင္းအလဲအားဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ
လုပ္ရန္မွာခဲယဥ္းပါသည္။ဘီးတပ္ထိုင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမန္ေနဂ်ာတစ္ဦး၏အခန္းက႑တစိတ္တေဒသမွာအ 
ေျပာင္းအလဲကုိဦးစီးေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အဓိကက်သည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ 
ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္-

• သင္ ႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခံုေထာက္ပံ ႔မႈႏွင္ ႔ပတ္သက္သည္႔တူညီေသာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုိထူေထာင္ရာတြင္ 
ပံ႔ပုိးေပးရန္

• မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသူမ်ား ႏွင္႔ အလႈရွင္ျဖစ္လာႏုိင္သူမ်ားအပါအဝင္ ဆက္စပ္ေန 
သည္႔ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလံုးထံသုိ ႔သင္ ႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခံုေထာက္ပံ ႔မႈ၏အေရးပါပံုကိုဆက္သြယ္ 
အသိေပးရန္

• လူမွန္ေနရာမွန္ႏွင္႔အရင္းအျမစ္ေနရာခ်ထားမႈအမွန္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ခ်ိန္ညွိေဆာင္ရြက္ရန္

• ဝန္ထမ္းမ်ားအား အားေပးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ၄င္းတုိ႔ႏွင္႔ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္း ႏွင္႔ ၄င္းတုိ႔အားတာဝန္ယူျခင္း

oifhawmfonfhbD;wyfxkdifckHaxmufyHhrIESifhywfoufonfh	wlnDaomarQmfrSef;csufukd	xlaxmifjcif;	

 ႏုိင္ငံအတြင္းဘီးတပ္ထုိင္ခံုေထာက္ပံ႔မႈတုိးတက္လာေစေရးအတြက္ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလံုး အတြင္းတူ
ညီေသာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုိထူေထာင္ႏုိင္ျခင္းျဖင္႔အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရာတြင္အတူတကြလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိ
အပ္သည္႔လူအားလံုးအားလံႈ႔ေဆာ္တြန္းအားေပးမႈျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ယင္းေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွတဆင္႔ အနာဂတ္ 

ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ပံုေဖာ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ-

"ဘီးတပ္ထိုင္ခုံ သံုးစြဲသူမ်ား ပါဝင္ၿပီး ဘဝ၏က႑အားလံုးတြင္
အျပည့္အဝပါဝင္ႏုိင္သည့္ ကမၻာတခ ု"

အျပဳသေဘာေဆာင္သည္ ႔ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုိစိတ္ပါလက္ပါ 
မွ်ေဝရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထုိသုိ႔အားျဖင္႔ ဝန္ထမ္းအားလံုး 
သည္မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ဘဝအရည္အေသြးတုိးတက္
လာေစရန္ဟူသည္ ႔အသိႏိုး ၾကားလာျပီးယင္းရည္မွန္းခ်က္ 
ေအာင္ျမင္ရန္အားသြန္ခြန္စုိက္ေဆာင္ရြက္လာၾကမည္ျဖစ္ပါ
သည္။
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oifhavsmfaom	bD;wyfxkdifckH	axmufyHhrI\ta&;BuD;ykHukd	qufoG,ftoday;jcif;

 ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္ ႔အျခားေသာပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားအားဆက္လက္လႈံ ႔ေဆာ္ႏုိင္ရန္မန္ေနဂ်ာမ်ား 
အေနျဖင္႔ သင္႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ကုလားထုိင္ေထာက္ပံ႔မႈ၏အေရးၾကီးပံုကုိအျမဲတစ္ေစဆက္သြယ္အသိေပးေနရန္
လုိအပ္ပါသည္။ မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင္႔ေဆာင္ရြက္ရမည္မွာဘီးတပ္ကုလားထုိင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအစျပဳျခင္းသုိ႔
မဟုတ္တုိးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္အဓိကဦးစားေပးလုပ္ငန္းျဖစ္ျပီးအပူတျပင္းေဆာင္ရြက္ရမည္႔လုပ္ငန္းျဖစ္ 
ေၾကာင္းအမ်ားသိလာေစရန္ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။အေရးေပၚလုပ္ငန္းဟူသည္႔အသိဆုိသည္မွာေရွာင္လႊဲ၍မရ 
ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဖင္႔ေႏွးေန၍မရေသာ လုိအပ္ခ်က္ရွိေနသည္ဆုိသည္႔ အဓိပၸါယ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူအမ်ားသည္ 
၎တုိ႔အား ၾကီးၾကပ္ေနသူမ်ား၏ဦးစားေပးအစီအစဥ္အတုိင္းလုိက္နာ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ျဖစ္ရာမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေနျဖင္႔ အေရးၾကီးသည္ဆုိသည္႔အသိကုိ ဖန္တီးႏုိင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သင္႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခံုေထာက္ပံ႔ေရး၏အေရးၾကီးပံုႏွင္႔အေရးတၾကီးလိုအပ္ေနမႈကုိသိသာေစ
ရန္မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။

• ကမၻာႏွင္႔တစ္ဝန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊အမ်ိဳးသားအဆင္႔တြင္ေသာ္လည္းေကာင္းသင္႔ေလ်ာ္ေသာ ဘီး
တပ္ထုိင္ခံုလုိအပ္ခ်က္ကုိျပည္႔မီေအာင္ျဖည္႔ဆည္းေပးႏုိင္မႈမရွိေသးေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိပါ။ လူ 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးလႈပ္ရွားသြားလာပုိင္ခြင္႔ကုိေျပာဆုိပါ။သင္႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခံုေထာက္ပံ့ေပးျခင္း 
ျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိေသာ္လည္းေကာင္း အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္း 
ေစေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိပါ။

• ဝန္ထမ္းမ်ား၏ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဘီးတပ္ထုိင္ခံုဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစတင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ 
တုိးတက္မႈမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးပါ။

• ဝန္ထမ္းမ်ား၏ပံုမွန္အစည္းအေဝး တြင္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည္႔အခန္းနံရံမ်ားတြင္ ပုိစတာ 
မ်ား ကပ္၍လည္းေကာင္း အျပဳသေဘာျဖင္႔ေအာင္ျမင္မႈရသြားေသာလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း မွ်ေဝပါ၊ 
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

0efxrf;rsm;ESifh	t&if;tjrpfrsm;	vlrSefae&mrSefjzpfap&ef	ae&mcsxm;jcif;

ဘီးတပ္ထုိင္ခံု ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ေလ႔က်င္႔ 
ေပးထားေသာဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင္႔အရင္းအျမစ္ 
မ်ားလုိအပ္သည္။ဘီးတပ္ထိုင္ခံုအားလံုးသည္ေအာက္ 
ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္- 

• တူညီေသာဦးတည္ခ်က္အတြက္ အတူတကြလက္တြဲ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

• လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ အ 
ရင္းအျမစ္မ်ားကုိပံ႔ပုိးေပးရမည္ဟူေသာအျမင္ရွိျခင္း

• ပံ႔ပုိးေပးေနမႈမ်ားအားအသိအမွတ္ျပဳေျပာဆုိျခင္း
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၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္ေစရန္ မည္သုိ႔ေဆာင္႐ြက္မည္နည္း။

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား သတ္မွတ္ရမည္။

• ဝန္ထမ္းမ်ား၏အခ်ိန္ဇယား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင္႔ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈမ်ားအား သတ္မွတ္ေနရာခ်ထားရာ 
တြင္ ဘီးတပ္ထုိင္ခံုဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအား ဦးစားေပးေနရာတြင္သတ္မွတ္ထားရွိပါ။

• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက ဘီးတပ္ထုိင္ခံုကုိ အဘယ္ေၾကာင္႔ေထာက္ပံ႔ေပးေနရေၾကာင္း ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
သတိေပးေနရန္အတြက္ တူညီေသာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အျမင္မ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင္႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ 
ထုိင္ခံုေထာက္ပံ႔မႈမွရရွိေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း အသံုးခ်ပါ။

• ဘီးတပ္ထုိင္ခံုဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳျပီး ဆုခ်ပါ။

• အဖြဲ႔အစည္းအသြင္ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိအားေပးပါ။

0efxrf;rsm;tm;	wGef;tm;ay;vIHUaqmfjcif;?	yg0ifaqmif½Gufapjcif;ESifh	wm0efay;jcif;

 မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ေအာက္ပါတုိ႔ကုိေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္႔ ဝန္ထမ္းမ်ားအားတြန္းအားေပးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း၊ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းႏွင္႔ တာဝန္ေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္ -

• စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင္႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား
တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားပါဝင္ေစျခင္း - စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင္႔
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
ပါဝင္ေစျခင္း။

• စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ 
ငန္းမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားပါဝင္ေစျခင္း - စီမံခ်က္ေရးဆြဲ 
ျခင္းႏွင္႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအားပါဝင္ေစျခင္း။

• စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင္႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား
တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားပါဝင္ေစျခင္း -  စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင္႔
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအားပါဝင္ေစျခင္း။ 

• စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင္႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား
တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားပါဝင္ေစျခင္း -  စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင္႔
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္း 
မ်ားအားပါဝင္ေစျခင္း။ 
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c/	bD;wyfxkdifckH	0efaqmifrIvkyfief;	pwifjcif;

c	.1/	0efaqmifrIvkyfief;tm;	tuJjzwfokH;oyfjcif;

 ''ညီမွ်ေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း'' ဆုိသည္မွာအဘယ္နည္း။

 ''ညီမွ်ေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း''ဆုိသည္မွာ ဘီးတပ္ထိုင္ခံုအသံုးျပဳသူတုိင္း ဘီးတပ္ထုိင္ခုံတစ္လံုးရရွိ 
ေရးအတြက္ တူညီေသာအခြင္႔အလမ္းရွိျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။   ယင္းတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္-

• ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ ေယာက္်ားေလးႏွင္႔မိန္းကေလး
• လူငယ္၊ လူလတ္ႏွင္႔သက္ႀကီးရြယ္အုိ
• အနီးအပါးတြင္ေနထုိင္သူႏွင္႔ ေက်းလက္ေဒသကဲ႔သုိ႔ေသာ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတြင္ေနထုိင္သူ
• တုိင္းရင္းသား သုိ႔မဟုတ္ လူမႈစီးပြားေရးမတူသည္႔ ေနာက္ခံမ်ားမွလာေရာက္သူမ်ား

 လူတုိင္းသည္ ၎တုိ႔၏မသန္စြမ္းျဖစ္မႈ၊ အသက္၊ လိင္ကြဲျပားမႈ၊ ဘာသာေရး၊ ဓနဥစၥာ၊ ေျပာဆုိေသာဘာသာ 
စကားႏွင္႔ လူမိ်ဳးစုအုပ္စုတုိ႔ႏွင္႔သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိေစရပဲ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိခံစားပုိင္ခြင္႔ရွိေၾကာင္း ညီမွ်ေသာဝန္ 
ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက အသိအမွတ္ျပဳခံယူထားသည္။

 ညီမွ်ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခံုဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆုိသည္မွာ အသြင္မတူေသာအုပ္စုမ်ားမွ အသံုးျပဳသူမ်ားအား 
ဘီးတပ္ထုိင္ခံုမ်ားကုိ ညီတူညီမွ်ေပးအပ္ေထာက္ပံ႔ျခင္းဆုိသည္႔အဓိပၸါယ္ မဟုတ္ပါ။ (ဥပမာ-မိန္းမႏွင္႔ေယာက္်ား
အားဘီးတပ္ထုိင္ခံုအေရအတြက္ ညီတူညီမွ်ေထာက္ပံ႔ေပးျခင္းကုိ ဆိုလုိသည္။) ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အသြင္မတူသည္႔ 
အုပ္စုမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မွာ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏုိင္သည္႔အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္သားရန္ - ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရပုိင္ခြင္႔ဆုိသည္မွာ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈအား ရရွိခံစားရံု သက္သက္သာ 
မဟုတ္ပါ။ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေၾကာင္း သိနားလည္လာရန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအားရရွိရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
ယင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လူမ်ားထံေရာက္ရွိလာေစရန္ဆုိသည္႔အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ပါသည္။
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ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိရရွိရန္ခက္ခဲေနသည္႔အုပ္စုမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ေအာက္ပါတုိ႔မွာနမူနာအခ်ဳိ႕ ျဖစ္သည္-

• မိန္းမမ်ားႏွင္႔မိန္းကေလးမ်ား
• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင္႔အလွမ္းကြာေသာေနရာတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား/ေက်းလက္ေဒသတြင္ေနထုိင္သူမ်ား
• ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား
• ကေလးသူငယ္မ်ား
• မတူညီသည္႔ဘာသာေရးအုပ္စုသုိ႔မဟုတ္လူမႈစီးပြားေရးအုပ္စုဝင္မ်ား
• သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ား
• သီးျခားသတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္႔အုပ္စုဝင္မ်ား၊ ဥပမာ- ခုခံစြမ္းအားက်ေရာဂါ သုိ႔မဟုတ္    
 အနာၾကီးေရာဂါခံစားေနရ သူမ်ားသည္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကိုခံရႏိုင္ပါသည္။

 မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင္႔ ၎တုိ႔၏နယ္ပယ္အတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈရရွိရန္အခြင္႔အလမ္းနည္းပါးသည္္႔ အသြင္  
 မတူေသာ အုပ္စုဝင္မ်ားအေၾကာင္းသိရွိထားရန္လုိပါသည္။
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vTJajymif;ay;jcif;ESifh	csdef;qkdjcif;

 လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းႏွင္႔ ခ်ိန္းဆုိျခင္းသည္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတြင္ ပထမအဆင္႔ျဖစ္သည္။

အဆင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၁။ လႊဲေျပာင္းေပး

ျခင္းႏွင့္ ခ်ိန္းဆုိ 
ျခင္း

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးသည္႔ 

နည္းလမ္းမွာတစ္ခု ႏွင္႔တစ္ခု မတူပဲ ကြဲျပားျခားနားမႈ 

ရွိသည္။ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ဖာသာ ၎တုိ႔ကုိယ္ 

ကုိ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းႏွင္႔ ၎တို႔အား လႊဲေျပာင္းေပးမႈခံရ 

ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ 

အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏က်န္းမာေရးႏွင္႔ 

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ထမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၊ ခရုိင္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရအဆင္႔လုပ္ 

ငန္းမ်ားအတြင္း လုပ္အားေပး ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ 

ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းမ်ားက တည္ေထာင္ထားေသာ 

ကြန္ယက္မ်ားမွတစ္ဆင္႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။   

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံလုိအပ္ႏုိင္သည္႔သူမ်ားအေနျဖင္႔  လူမႈေရး 

သုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား 

မရရွိေသးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္း၊ အလုပ္ခြင္ သုိ႔မဟုတ္ 

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 

ပါဝင္ႏုိင္မႈမရွိေသးျခင္းမ်ားရွိပါက ၎တုိ႔အား အခ်ိဳ႕ေသာ 

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ 

လုိလုိလားလားသတ္မွတ္ေပးရန္ လုိမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ထိထိေရာက္ေရာက္လႊဲေျပာင္းမႈျပဳလုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင္႔ လူမႈအဖြဲ႔အ 
စည္းအၾကား အဆက္အသြယ္ေကာင္းေနရန္လုိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ေနထုိင္ 
သူမ်ားသည္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳမည္႔သူမ်ားအား ခြဲျခားသတ္မွတ္ျပီးသင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသုိ႔ လႊဲေျပာင္း 
ေပးမည္႔သူမ်ားျဖစ္သည္႔အတြက္ေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳမည္႔သူမ်ားအား ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပး 
ျပီး သင္၏ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသုိ႔လႊဲေပးႏုိင္သည္႔ အသြင္မတူေသာတစ္ဦးခ်င္းစီ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အ 
စည္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္-

• ေဒသႏၲရေဆးရံုမ်ား
• ရပ္ကြက္က်န္းမာေရးဌာနမ်ား
• ရပ္ကြက္အေျခစုိက္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကြန္ယက္မ်ား
• ေက်းရြာ/ေကာင္စီ/ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္ (ဘုန္းေတာ္ၾကီး) မ်ား



26 27

• မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအသင္းအဖြဲ႔မ်ား
• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသံုးစြဲသည္႔အျခားေသာသူမ်ား
• ဆရာဝန္မ်ား/သူနာျပဳမ်ား

လႊဲေျပာင္းေပးမႈကြန္ယက္အား တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင္႔ 
မည္ကဲ႔သုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သနည္း

• သင္၏နယ္ေျမအတြင္း (တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ အသင္းအဖြဲ႔အလုိက္ျဖစ္ေစ) လႊဲေျပာင္းေပးမည္႔အရင္းအ 
ျမစ္မ်ားအား သတ္မွတ္ပါ၊

• လႊဲေျပာင္းေပးမည္႔အရင္းအျမစ္မ်ားအေနျဖင္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံလုိအပ္ေနသည္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသံုးစြဲသူမ်ား
ကုိ သတ္မွတ္ေပးႏုိင္ရန္ မည္သုိ႔ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လုိအပ္သည္ဆုိသည္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ 
လည္းေကာင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသုိ႔ ၎တုိ႔အား မည္သုိ႔လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္သည္ဆုိသည္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ 
လည္းေကာင္း ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္႔တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ၊

• လႊဲေျပာင္းေပးမည္႔အရင္းအျမစ္မ်ား လုိအပ္သည္႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားေသာေဝစာမ်ား၊ 
လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ (သုိ႔မဟုတ္ဝန္ထမ္မ်ားကုိျပင္ဆင္မႈကုိအားေပး) ထားပါ၊

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံလုပ္ငန္းႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး ေျပာၾကားအသိေပးႏုိင္ရန္အတြက္ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ 
အလားအလာရွိသည္႔ တစ္ဦးခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားထံသုိ႔ သြားေရာက္ (သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ား
သြားေရာက္မႈကုိအားေပး) ပါ၊

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳမည္႔သူမ်ားႏွင္႔ လႊဲေျပာင္းေပးမည္႔အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းတြင္ မည္သူမဆုိဝင္ေရာက္ေလ႔လာႏုိင္သည္ဟူေသာအေနအထားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ထားပါ၊

• လႊဲေျပာင္းေပးမည္႔အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ လႊဲေျပာင္းမႈကြန္ယက္သင္တန္း ျပဳလုပ္ပါ၊

• လႊဲေျပာင္းေပးမည္႔အရင္းအျမစ္မ်ားက ျဖည္႔သြင္းႏုိင္သည္႔လႊဲေျပာင္းေရးပံုစံတစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ 
စဥ္းစားပါ၊ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပံုစံမ်ားမွာ ရုိးရွင္းလြယ္ကူမႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ၊ လႊဲေျပာင္းေပး
မႈအားသင္၏ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက (လႊဲေျပာင္းေပးသည္႔ဘီးတပ္ကုလားထုိင္အသံုးျပဳသူအားခ်ိန္းဆုိ 
ျခင္းျဖင္႔) တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထင္ရွားေစပါ၊ ထုိပံုစံအား အသံုးျပဳသည္႔လႊဲေျပာင္းေပးသည္႔ 
အရင္းအျမစ္ထံသုိ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္သည္႔တံု႔ျပန္အၾကံျပဳခ်က္ ပုိ႔ေပးပါ။

0efaqmifrIvkyfief;tm;	tnDtrQ	&ykdifcGifhukd	wkd;wufapjcif;

 မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈအား အညီအမွ်ရပုိင္ခြင္႔ကုိတုိးတက္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳရာ၌ 
အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွပါဝင္ေနသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္ အသြင္မတူေသာအုပ္စုမ်ား
အတြက္ရပုိင္ခြင္႔မ်ား တုိးတက္လာေအာင္မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ဆုိသည္ကုိ အၾကံျပဳထားပါသည္-
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

ဝန္ေဆာင္မႈ အညီအမွ်ရရွိမႈကုိ တုိးတက္လာေစရန္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင္႔ 
မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သနည္း။
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• ဝန္ေဆာင္မႈႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မတူညီေသာနည္း 
လမ္းမ်ားျဖင္႔ရရွိႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ၊ ဥပမာ- ေရဒီယုိ၊ ရုိးရုိးရွင္းရွင္း ေဖာ္ျပ 
ထားေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္/ပုိစတာမ်ားႏွင္႔ ရုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ား၊

• ဝန္ေဆာင္မႈႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး ေယာက္က်ားမ်ားကဲ႔သုိ႔ပင္ မိန္းမမ်ားအား လူအမ်ားျမင္ 
ေစေရးအတြက္ ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ ေဖာ္ျပရန္၊

• မိန္းမမ်ားအတြက္ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသည္ အေရးၾကီးေၾကာင္းေျပာဆုိရွင္းျပႏုိင္သည္႔ စံျပ
နမူနာဘီးတပ္ထုိင္ခုံသံုးသူမိန္းမမ်ားအား လူသိရွင္ၾကားႏွင္႔လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း 
သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားရန္၊

• မိန္းမ၊ ကေလးသူငယ္ႏွင္႔ ေယာက္်ားမ်ားအတြက္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသည္ တန္းတူ 
ညီမွ်အေရးၾကီးေၾကာင္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ရွင္းျပေျပာဆုိရန္၊

• စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္႔ေခါင္းေဆာင္မႈအပုိင္းအပါအဝင္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏ 
အဆင္႔တုိင္းတြင္မိန္းမမ်ားပါဝင္မႈကုိ ပံ႔ပုိးေပးျပီး အားေပးအားေျမွာက္ျပဳလုပ္ရန္၊

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မသန္စြမ္း အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားသုိ႔ေပးရန္ႏွင္႔ ေရြ႔လ်ားႏုိင္စြမ္းရွိေရးအတြက္ မိန္းမေရာေယာက္်ားပါ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံကုိ လုိအပ္ေၾကာင္း အေလးေပး ေျပာဆုိရန္၊

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းရွင္းျပလွ်င္ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ 
''လူအမ်ား'' အတြက္သာမဟုတ္၊ ေယာက္်ား၊ မိန္းမႏွင္႔ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း အျမဲတစ္ေစေျပာဆုိရွင္းျပရန္၊
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• မသန္စြမ္းကေလးငယ္တစ္ဦး၏မိဘမ်ား သြားေရာက္ဖြယ္ရွိသည္႔ေနရာမ်ားတြင္ ဝန္ 
ေဆာင္မႈႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 
ဥပမာ- ရပ္ကြက္ေဆးခန္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန၊ ေစ်း၊ လူမႈအဖြဲ႔ 
အစည္းဆုိင္ရာဌာနမ်ား၊ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း (ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း)၊ ဗလီႏွင္႔ ဝတ္ 
ေက်ာင္းမ်ား၊

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းရွင္းျပလွ်င္ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ 
''လူအမ်ား'' အတြက္သာမဟုတ္၊ ေယာက္်ား၊ မိန္းမႏွင္႔ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း အျမဲတစ္ေစေျပာဆုိရွင္းျပရန္

• မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ားအား ကုသေပးေနၾကသူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈႏွင္႔ ပတ္ 
သက္သည္႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာမ်ားကုိ ပံ႔ပုိးေပးရန္၊ ဥပမာ 
- ဆရာဝန္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊

• လူၾကီးမ်ားကဲ႔သုိ႔ပင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိလည္း ဝန္ေဆာင္မႈႏွင္႔ပတ္သက္ျပီးသိသာ
ထင္ရွားစြာပံုေဖာ္ရန္၊

• ဝန္ေဆာင္မႈႏွင္႔ပတ္သက္ျပီးရွင္းျပေျပာဆုိေလတုိင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ဘီး
တပ္ထုိင္ခုံမ်ား ပံ႔ပုိးေပးျခင္းေၾကာင္႔ရရွိမည္႔အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ရွင္းျပရန္ႏွင္႔ ဘီးတပ္
ထုိင္ခုံေထာက္ပံ႔ေပးျခင္းေၾကာင္႔ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ကေလးထိန္းမ်ား ရရွိမည္႔အက်ိဳး 
အျမတ္မ်ားကုိလည္း ရွင္းျပရန္၊
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္ • ဝန္ေဆာင္မႈအား ေစ်းအသက္သာဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္
• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသုိ႔သြားေရာက္ရန္ ခရီးစရိတ္မတတ္ႏုိင္သည္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ 

သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ ေငြေပးဝယ္ရမည္႕ကိစၥမ်ိဳးရွိသည္ဆုိပါက 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝယ္ရန္ ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္သူမ်ားအတြက္ ဘဏၰာေရးအေထာက္အ
ပံ႔မ်ားေပးႏုိင္မည္႔နည္းလမ္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားရန္၊ ဥပမာ - ဘီးတပ္ထုိင္ခုံရံပံုေငြ
ထူေထာင္ထားျခင္း

အ
သ

က
္အ

႐ြယ
္

ႀက
ီးျမ

င့္သ
ူမ်

ား

အ
တ

ြက
္

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာျပသည္႔အခါတုိင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ လူအားလံုးအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းလင္းေျပာဆုိရန္၊ ဥပမာ 
- သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားအပါအဝင္

• ဝန္ေဆာင္မႈႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး ဘီးတပ္ထုိင္ခုံကုိအသံုးျပဳေနသည္႔ သက္ၾကီးရြယ္အုိ 
မ်ား၏ပံုကုိ ထည္႔သြင္းေဖာ္ျပရန္၊

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေၾကာင္း သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင္႔ ၎တုိ႔၏ 
မိသားစုဝင္မ်ားကုိ ရွင္းျပေျပာဆုိရာတြင္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ၏အက်ိဳးျပဳပံုကုိ ရွင္းလင္း 
ေျပာဆုိရန္၊
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• ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ရရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဥပမာ - ေက်းလက္ေဆးေပးခန္း၊ ေစ်း၊ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဌာနမ်ား၊ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း (ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း)၊ 
ဗလီမ်ားႏွင္႔ဝတ္ေက်ာင္းမ်ား၊

• ေက်းလက္ေဒသတြင္ေနထုိင္သူမ်ားႏွင္႔အတူတကြအလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာသူမ်ား
အားဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္း 
ေျပာျပရန္၊ ဥပမာ- ရပ္ကြက္အေျခစုိက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊

• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေနျဖင္႔ နယ္ေက်ာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ေက်းလက္ေန 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူမ်ားအား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးျပဳလုပ္ေပးႏုိင္မည္႔နည္းလမ္း
မ်ားသတ္မွတ္ထားရန္၊ ဥပမာ - သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္ 
အပံ႔ျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင္႔ လူမ်ားအားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွိရာသုိ႔ သယ္ပုိ႔ေပးႏုိင္မည္႔ 
အျခားေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔အတူတကြေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

• ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွိရာသို႔သြားေရာက္မည္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ 
အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ေနရာထုိင္ခင္းစီစဥ္ေပးႏုိင္ျခင္းရွိ/မရွိ နည္းလမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္

• ေက်းလက္ေဒသမ်ားသုိ႔ နယ္ေက်ာ္ဝန္ေဆာင္မႈျပဳလုပ္ေပးရန္
• လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူမ်ားအား မည္သုိ႔ ပံ႔ပုိးေပးရမည္၊ 

ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ငန္းမ်ားအားမည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံထိန္းသိမ္း
မႈႏွင္႔ျပဳျပင္မႈအား မည္ကဲ႔သုိ႔ ရုိးရုိးရွင္းရွင္း ျပဳလုပ္ရမည္ဆုိသည္မ်ားကုိ ေက်းလက္ 
ေဒသတြင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ား (ဥပမာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာက်န္းမာေရး
ဝန္ထမ္းမ်ား) အား သင္တန္းေပးရန္

• ၾကမ္းတမ္းေသာေျမျပင္အေနအထားရွိသည္႔ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ထိထိေရာက္ 
ေရာက္အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ား ရရွိႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေက်းလက္ 
ေဒသမ်ားတြင္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအား အလြယ္တကူအသံုးျပဳႏုိင္ေစေရးအတြက္ ဘီးတပ္ 
ထုိင္ခုံအား ေျမအေနအထားႏွင္႔လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္သြားေစရန္ ရုိးရုိးႏွင္႔ရွင္းရွင္း 
မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရသည္ဆုိသည္႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ပံ႔ပုိးေပးရန္ 
(ဥပမာ - ဆင္ေျခေလွ်ာျပဳလုပ္ျခင္း၊ လမ္းကုိေခ်ာေမြ႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း)
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• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေၾကာင္း ရွင္းျပေျပာဆုိျပီဆုိလွ်င္ ဝန္ေဆာင္မႈ 

လုပ္ငန္းသည္ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုႏွင္႔လည္းေကာင္း၊ လူမႈစီးပြား ေနာက္ခံအေျခ 
အေနႏွင္႔လည္းေကာင္း သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိပဲ လူသားအားလံုးအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း 
အျမဲတေစရွင္းလင္းေျပာျပရန္

• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည္႔နယ္ေျမအတြင္းရွိ အသြင္မတူသည္႔ တုိင္း 
ရင္းသားႏွင္႔ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားမွ လူမ်ား၏ပံုမ်ားကုိ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြင္း 
သိသာထင္ရွားစြာထည္႔သြင္းေဖာ္ျပရန္၊

• ျဖစ္ႏုိင္ပါက အသြင္မတူသည္႔ တုိင္းရင္းသားႏွင္႔ လူမႈစီးပြားေရးအုပ္စုမ်ားမွ ဝန္ထမ္း 
မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြင္း ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္
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 ေနရာေဒသအမ်ားအျပားတြင္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ 
ငန္း ေဆာင္ရြက္မည္႔ေနရာတုိင္းတြင္ အေထာက္အကူပစၥည္းႏွင္႔ကိရိယာတန္ဆာပလာအခ်ိဳ႕ကုိ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 
အေျခခံအဆင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အလယ္အလတ္အဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔စာလွ်င္ ေနရာ 
အက်ယ္အဝန္းႏွင္႔ ကိရိယာတန္ဆာပလာလုိအပ္မႈနည္းပါးမည္ျဖစ္သည္။

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအားလံုး(အေျခခံအဆင္႔ႏွင္႔ အလယ္အလတ္အဆင္႔)အတြက္ အေထာက္အကူ 
ပစၥည္းႏွင္႔ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

ၾကိဳဆုိေရးႏွင္႔နားေနေဆာင္

အက်ယ္အဝန္းမည္မွ်လုိအပ္သနည္း။

မွတ္ပံုတင္ရန္ႏွင္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူႏွင္႔ ၎၏ 
မိသားစုဝင္မ်ား အတူတကြ ေစာင္႔ဆုိင္းနားေနရန္အတြက္ 
ေနရာတစ္ခုလုိအပ္သည္။

လူအမ်ားအေနျဖင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္႔ေနရာသုိ႔ 
ေရာက္ရွိလာရန္ ခရီးအတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ လာေရာက္ 
ရဖြယ္ရွိသည္႔အတြက္ ၎တုိ႔အပန္းေျဖ စားေသာက္ႏိုင္မည္႔ 
ေနရာတစ္ခုကုိစဥ္းစားေပးထားရမည္ျဖစ္သည္။ 
လက္ယာဘက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာပံုသည္ ေဒသခံ 
ကုန္သည္တစ္ဦးက ေဒသႏၲရေဆးေပးခန္းတစ္ခုတြင္ ကုန္စံု
ဆုိင္တစ္ခုဖြင္႔လွစ္ေရာင္းခ်ေပးေနသည္႔ပံု ျဖစ္ပါသည္။

ေစာင္႔ဆုိင္းေနစဥ္အတြင္း ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူ လွဲ 
ေလ်ာင္းေနထုိင္ႏုိင္မည႔္ ဆိတ္ျငိမ္ေသာေနရာသည္လြန္စြာ 
မွပင္ အသံုးဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ေအာက္ပါအ 
ေၾကာင္းမ်ားေၾကာင္႔အေရးၾကီးသည္ဟု ဆုိရျခင္း ျဖစ္ပါသည္-

• ခ်ိန္းဆုိထားသည္႔အခ်ိန္အတြင္းအားအင္ခ်ိနဲ႔ေနျပီး ေမာပန္း 
ေနသျဖင္႔နားေနရန္လုိသူမ်ား

• ပင္ပန္းေနေသာကေလးသူငယ္မ်ား

• ကုိယ္ခႏၶာအေလးခ်ိန္ သက္ေရာက္သည္႔ေနရာတြင္ 
အပူေလာင္နာျဖစ္ေနသူမ်ား
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

ၾကိဳဆုိလက္ခံေရးႏွင္႔ နားေနေဆာင္ေနရာတဝုိက္တြင္လည္း 
ေကာင္း၊ သံုးသပ္ခန္းႏွင္႔တပ္ဆင္ခန္းအနီးတြင္လည္းေကာင္း 
အလြယ္တကူသြားေရာက္ႏုိင္ေသာ သန္႔စင္ခန္း ရွိေနသင္႔ပါ 
သည္။

အေသးစိတ္ထပ္မံသိရွိလုိပါက ပင္ဒရုိက္ရွိမန္ေနဂ်ာလက္စြဲ 
အတြက္ ထပ္တုိးအရင္းအျမစ္ကုိ ေလ႔လာပါ။

အသံုးျပဳသင္႔ေသာကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

မွတ္ပံုတင္ေရးအတြက္လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားမွာ စားပြဲ၊ 
ကုလားထုိင္၊ တယ္လီဖုန္း၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား လံုျခံဳစြာ
သိမ္းဆည္းထားႏုိင္မည႔္ေနရာ။

ေစာင္႔ဆုိင္းရန္ေနရာတြင္ ပုိစတာ၊ လက္ကမ္းစာေစာင္၊ 
ဗီဒီယုိမ်ားထားရွိႏုိင္ပါက ပုိမုိအေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား ပုိမ်ားပါကေစာင္႔
ဆုိင္းေနစဥ္အတြင္း ၎တုိ႔အတြက္ကစားစရာမ်ား ထားရွိေပး 
ႏုိင္ပါက ပုိေကာင္းပါသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ရံုးခန္း

အက်ယ္အဝန္းမည္မွ်လုိအပ္သနည္း။

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔အတူတကြ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ျပီး 
တစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုႏုိင္ရန္ႏွင္႔ မွတ္ခ်က္မ်ားေရးသားရန္၊ 
မွတ္တမ္းမ်ားအား လံုျခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ေနရာတစ္ခု
လုိပါသည္။
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အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္ႏွင္႔ ပစၥည္းတပ္ဆင္မႈျပဳလုပ္ရန္ေနရာ

အက်ယ္အဝန္းမည္မွ်လုိအပ္သနည္း။

ဝန္ထမ္းမ်ားကဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူအား အကဲျဖတ္ 
ႏုိင္မည္႔ သိသိသာသာဆိတ္ျငိမ္ျပီး သီးသန္႔ျဖစ္သည္႔ေနရာကို
လုိအပ္သည္။ ယင္းေနရာတြင္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံတပ္ဆင္မႈ 
ျပဳလုပ္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဆင္မည္႔ေနရာသည္ မိသားစုဝင္မ်ားလည္း 
ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ က်ယ္ဝန္းရမည္႔အျပင္ 
အလင္းေရာင္လံုေလာက္စြာရေသာ ေနရာမ်ိဳးျဖစ္ရမည္။

အကဲျဖတ္သံုးသပ္ရန္လည္းေကာင္း၊ ဓာတ္ပံု 
ရုိက္ရန္လည္းေကာင္း ေနာက္ခံကားခ်ပ္အျဖစ္ သံုးႏုိင္မည္႔ 
သန္႔ရွင္းေသာနံရံတစ္ခုရွိပါက ပုိေကာင္းပါသည္။

ဌာနအေျခစုိက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေနရာ 
အတုိင္းအတာမွာ (အလုပ္ပမာဏေပၚမူတည္ျပီး)ေအာက္ပါအ
တုိင္းျဖစ္ေၾကာင္းအၾကံျပဳပါသည္-

• အေျခခံအဆင္႔ ေဆးခန္းအက်ယ္ - ၃ မီတာ x ၂.၅ မီတာ

• အလယ္အလတ္အဆင္႔ေဆးခန္းအက်ယ္ - ၄ မီတာ x ၃.၅ 
မီတာ

တခါတရံတြင္ ေဆးခန္းနယ္ေျမသည္ တစံုတဦး၏ေနအိမ္ 
အတြင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 
ေျပာင္းလြယ္ ျပင္လြယ္ျဖစ္ျပီး ဌာနႏၲရႏွင္႔ လုိက္ေလ်ာ 
ညီေထြျဖစ္ေစကာ မရွိမျဖစ္ေသာ ကိရိယာ တန္ဆာပလာ 
မ်ားကုိ သင္ႏွင္႔ တပါတည္းယူေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္ႏွင္႔ပစၥည္းတပ္ဆင္မႈျပဳလုပ္ရန္ေနရာ

ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား -

• သီးသန္႔လုိက္ကာ - တခ်ိန္တည္းတြင္ လူနာတစ္ဦးထက္ 
ပုိၾကည္႔မည္ဆုိပါက ေနရာသီးသန္႔ျဖစ္ေစရန္အတြက္ 
လုိက္ကာျဖင္႔ ကာထားရမည္၊

• အကဲျဖတ္ခံုတန္း သုိ႔မဟုတ္ ကုတင္ - 
အကဲျဖတ္မႈျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ 
အသံုး ျပဳသူထုိင္ရန္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံႏွင္႔အျမင္႔ခ်င္းတူ
သည္႔ ခုိင္မာေတာင္႔တင္းျငိမ္သက္ေသာပံုစံျဖစ္သည္။ 
လူ၏အေရျပားကုိ အကာအကြယ္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ 
(ဥပမာ EVA) အေပၚမ်က္ႏွာျပင္ကုိကူရွင္ခံထား 
ေပးျခင္း၊ ေလ႔က်င္႔ခန္းျပဳလုပ္သည္႔ဖ်ာ သုိ႔မဟုတ္ 
ေယာဂက်င္႔သင္ျဖဴးဖ်ာ ခင္းထားေပးျခင္းမ်ားျပဳ 
လုပ္ထားရမည္။ အကဲျဖတ္မည္႔သူအေနျဖင္႔ ဘီးတပ္ 
ကုလားထုိင္အသံုးျပဳသူ၏ေရွ႕ သုိ႔မဟုတ္ေက်ာမွေန၍ 
အလုပ္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကုတင္ကုိခင္းထားေပးရမည္။

• ေျခတင္ခံု - အသံုးျပဳမည္႔သူ၏ေျခေထာက္အား မွန္မွန္ 
ကန္ကန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ပမာဏကြဲျပားသည္႔ 
ေျခတင္ခံုမ်ားခ်ထားေပးရမည္။ 

• အေသးစိတ္ထပ္မံသိရွိလုိပါက ပင္ဒရုိက္ရွိမန္ေနဂ်ာလက္စြဲ 
အတြက္ ထပ္တုိးအရင္းအျမစ္ ကုိေလ႔လာပါ။

• ကင္မရာ - အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင္႔တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း
၏အဓိကအဆင္႔မ်ားအား (ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသံုးစြဲသူ၏ လက္ 
မွတ္ပါဝင္ေသာခြင္႔ျပဳခ်က္ျဖင္႔) မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းသည္
လုပ္ငန္းအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္။

• ေျခထိန္းသတၱဳေဒါက္မ်ားကုိစည္းေႏွာင္ထားပါ။
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ဘီးတပ္ထုိင္ခုံျပင္ဆင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင္႔ ျပဳျပင္ျခင္း ျပဳုလုပ္သည္႔ေနရာ

အက်ယ္အဝန္းမည္မွ်လုိအပ္သနည္း။

စက္မႈပုိင္းဆုိင္ရာေနရာကုိ ေအာက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင္႔
လုိအပ္ျခင္းျဖစ္သည္-

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင္႔ ျပဳ 
ျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းျပဳလုပ္ရန္

• လုိအပ္သည္႔ေနရာတုိင္းတြင္ အသစ္မြမ္းမံမႈမ်ား 
ဖန္တီးထုတ္လုပ္ရန္

အဆုိပါေနရာသည္ အလင္းေရာင္ေကာင္းစြာရွိရမည္။ 
ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းရမည္။ မုိးယုိျခင္း မရွိေစရ။ အလုပ္
လုပ္ရန္အတြက္အပူခ်ိန္သင္႔တင္႔မွ်တမႈရွိရမည္။

လက္ကုိင္ကိရိယာမ်ားႏွင္႔လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးကိရိယာမ်ား
သည္ေဘးကင္းလံုျခံဳ မႈရွိရမည္။ ၎တုိ႔အား 
ေသာ႔ခတ္ႏုိင္သည္႔ သတၱဳဗီဒုိအတြင္း သိမ္းဆည္းရမည္။

အျမဲတမ္း/ဌာနအေျခစုိက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စက္မႈနယ္ေျမကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းပုိင္းျခားထားသင္႔ပါ
သည္-

• အစိတ္အပုိင္းမ်ားအားအျပီးသတ္တပ္ဆင္ရန္ႏွင္႔တပ္ဆင္ျပီးေသာပစၥည္းမ်ားအားခ်ိန္ညွိရန္၊ ေဘးကင္းမႈ 
စမ္းသပ္ျခင္းႏွင္႔ အသံုးျပဳရန္အသင္႔စမ္းသပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ''သန္႔ရွင္း'' ေသာေနရာျဖစ္ရမည္၊ 
ဤအခန္းတြင္ ၾကမ္းျပင္ ႏွင္႔ခံုတန္းရွည္မ်ားအတြက္လည္း ေနရာလုိအပ္သည္။

• ေရျမႈပ္ေဖာ႔မ်ားပံုေဖာ္ျခင္း၊ ေကာ္သုပ္ျခင္း၊ လြန္ေဖာက္ျခင္း၊ စုစည္းျခင္းႏွင္႔ေဆးမႈတ္ျခင္း စသည္႔လုပ္ငန္းမ်ား 
အပါအဝင္ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔မြမ္းမံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ''ဖန္တီးမႈ''ေနရာ လုိအပ္သည္။

စက္မႈပုိင္းဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္အားလံုးကုိ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းပုိင္စက္မႈလုပ္ငန္းေနရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
မလုိပါ။ ဥပမာ - ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင္႔ ကူရွင္အဖံုးခ်ဳပ္ျခင္းကုိ ေဒသႏၲရစက္ဆုိင္သို႔ 
လည္းေကာင္း၊ ဂေဟေဆာ္ျခင္းကုိ ေဒသႏၲရအတြင္းရွိတြင္ခံုသုိ႔လည္းေကာင္း ေပးပုိ႔ျခင္းကဲ႔သုိ႔ေသာေဆာင္ရြက္
မႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီး အခ်ိဳ႕ေသာ စက္မႈပုိင္းဆုိင္ရာက႑မ်ားကုိ ျပင္ပတြင္အပ္ႏွံႏုိင္သည္။
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား -

• လုပ္ငန္းေနရာသပ္သပ္ရပ္ရပ္ရွိရန္ႏွင္႔ ေနရာပုိထြက္လာေစရန္ ဗီရုိ၊ စင္ ႏွင္႔လက္သံုးပစၥည္းတင္ရန္ေနရာမ်ား 
အလံုအေလာက္ရွိရမည္။

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားတပ္ဆင္ရန္ႏွင္႔ခ်ိန္ညွိရန္၊ မြမ္းမံဖန္တီးမႈအသစ္မ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ 
လက္ကုိင္တန္ဆာပလာမ်ား ရွိရမည္။

• မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ေရးအတြက္ ပစၥည္းစာရင္းထားရွိရမည္။

• အနည္းဆံုးစက္မႈပညာရွင္တစ္ဦးလွ်င္ အလုပ္စားပြဲရွည္တစ္လံုး ရွိရမည္။

အကယ္၍ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူသည္ အလုပ္အဖြဲ႔တြင္ပါဝင္ေနသည္ဆုိပါက အနည္းဆံုးအလုပ္စားပြဲရွည္
တစ္လံုး၏အျမင္႔ကုိ လုိတုိးပုိေလွ်ာ႔ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္႔ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ရမည္။ စားပြဲရွည္၏ေရွ႔မွလည္းေကာင္း၊ ေနာက္မွ 
လည္းေကာင္း ၾကမ္းခင္းေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ယင္းစားပြဲရွည္ကုိေနရာခ်ထားရမည္။

လက္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး အေသးစိတ္ထပ္မံသိရွိလုိပါက 
ပင္ဒရုိက္ရွိမန္ေနဂ်ာလက္စြဲအတြက္ ထပ္တုိးအရင္းအျမစ္ကုိေလ႔လာပါ။

(မွတ္ခ်က္။ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံထုတ္လုပ္ေရးအလုပ္ရံုတစ္ခုအတြက္ လုိအပ္ေသာအသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင္႔ 
ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားသည္  ယခုေဖာ္ျပထားသည္ထက္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔သည္ျဖစ္ရာ ဤလက္စြဲစာေစာင္၏ 
နယ္ပယ္အတုိင္းအတာ ထက္ေက်ာ္လြန္ ပါသည္)

သုိေလွာင္ရံုေနရာ

အက်ယ္အဝန္းမည္မွ်လုိအပ္သနည္း။

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ား၊ အပုိပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား
ထားရွိရန္ လံုျခံဳမႈရွိေသာသုိေလွာင္ရံုတစ္ခု လုိအပ္ပါသည္။ 
ယင္းေနရာသည္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သည္႔ေနရာႏွင္႔ 
နီးရန္လုိအပ္ျပီး လံုျခံဳမႈရွိျခင္း၊ မုိးမယုိျခင္း၊ 
တိရိစၧာန္ႏွင္႔ပုိးမႊားမ်ားမွ ကင္းေဝးေသာေနရာျဖစ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ရန္
လုိပါသည္။ ျပဴတင္းေပါက္တြင္ သံပန္းမ်ားတပ္ဆင္ေပးထားျခင္း 
ျဖင္႔လံုျခံဳမႈပုိမုိရွိေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိသုိ႔ေသာ သီးသန္႔ေနရာရရွိရန္ မလြယ္ကူပါက 
အခန္းတြင္းတြင္ သီးသန္႔ေနရာ သတ္မွတ္ထားရွိရ 
မည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ပါက လံုျခံဳေရးကိစၥအတြက္ 
ထပ္မံထည္႔သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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သုိေလွာင္ရံုနယ္ေျမထူေထာင္ျခင္း

တစတုစည္းတည္းျဖစ္ေသာသုိေလွာငရ္ံတုစရ္ု ံထူေထာင္ႏုငိ္ေရးအတြက ္   ေအာကပ္ါအတုငိ္း ေဆာငရ္ြက ္ႏုငိပ္ါသည-္

• နံရံကပ္စင္ႏွင္႔ေလးတုိင္စင္မ်ားထားရွိျခင္းျဖင္႔ ေနရာပုိထြက္လာမည္ျဖစ္သည္။

• စင္မ်ား၊ ေသတၱာမ်ား၊ တပ္ဆင္ျပီးေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားအၾကားတြင္ ေလွ်ာက္လမ္းျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင္႔ 
အဝင္အထြက္လြယ္ကူျပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ပုိမုိျမင္႔မားလာေစမည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လမ္းမ်ားတေလွ်ာက္
ရွင္းလင္းထားရမည္ျဖစ္သည္။

• ပစၥည္းမ်ားအား အရြယ္အစားအရလည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးအစားအရလည္းေကာင္း စီထားရမည္။ 
မ်ိဳးတူပစၥည္းမ်ားအား တစုတစည္းတည္းထားရွိျခင္းျဖင္႔ အထားအသုိကုိ ထိန္းသိမ္းျပီးပစၥည္းမ်ားအား 
ေရတြက္ရန္ ႏွင္႔လုိေသာပစၥည္းမ်ားအား မွာယူရန္္လြယ္ကူေစမည္ျဖစ္သည္။

• ဝက္အူ၊ နတ္၊ ဝါရွာကဲ႔သုိ႔ေသာအငယ္စားပစၥည္းမ်ားအား တစ္မ်ိဳးလွ်င္တစ္ခုစီေသာ္လည္းေကာင္း 
အရြယ္အစားလုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေသတၱာအတြင္းထည္႔ထားရမည္။ ေသတၱာ၏အေရွ႕တြင္ 
ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ကုိ ေရးထုိးထားရမည္။ 

• ေသတၱာမ်ားႏွင္႔ပစၥည္းမ်ားအားၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ နံရံတြင္ကပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေနရမခ် 
သင္႔ေပ။ အေၾကာင္းမွာ အစုိျပန္ျပီး အလြယ္တကူပ်က္စီးႏုိင္ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၾကမ္းေပၚတြင္  
ကြပ္ပ်စ္မ်ား ခင္းထားေပးျခင္းျဖင္႔ ပစၥည္းမ်ားအား အျမင္႔တြင္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

• ျပဴတင္းေပါက္ရွိသည္ဆုိပါက သံပန္းမ်ားတပ္ထားျခင္းျဖင္႔ လံုျခံဳေရးကုိ အားေကာင္းေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

အသံုးျပဳသူအတြက္သင္တန္းေနရာ

အက်ယ္အဝန္း မည္မွ်လုိအပ္သနည္း။

ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ သင္ၾကားေပးရန္ အသံုးျပဳသူသင္တန္းေနရာကုိလုိအပ္ပါသည္-

• လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းႏွင္႔ က်န္းမာေရးပညာေပးသင္တန္း

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံကုိ ကုိင္တြယ္ျခင္း၊ ဂရုစုိက္ျခင္းႏွင္႔ ထိန္းသိမ္းျခင္းသင္တန္း

• ေရြ႕လ်ားႏုိင္စြမ္းကုိ ပုိ႔ခ်ေပးေသာသင္တန္း
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းႏွင္႔ က်န္းမာေရးပညာေပးသင္တန္းကုိ 
ေဆးေပးခန္းနယ္ေျမ၊ လူနာ၏အိမ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသတ္မွတ္ေန
ရာမ်ားတြင္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

ပစၥည္းကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား -

• လႊဲေျပာင္းျခင္းသင္ခန္းစာကုိေလ႔က်င္႔ရန္ ကုတင္ကဲ႔သုိ႔ေသာ 
အေျခခံပစၥည္းသည္ အသံုးတည္႔ပါသည္။

 

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံကုိကုိင္တြယ္ျခင္း၊ ဂရုစုိက္ျခင္းႏွင္႔ ထိန္းသိမ္းျခင္း 
သင္တန္းကုိ အလုပ္ရံု၏သန္႔ရွင္းေသာေနရာ သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားေသာ သင္႔ေတာ္မည္႔ မည္သည္႔ေနရာတြင္မဆုိ 
ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

ပစၥည္းကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား -

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အေျခခံပစၥည္းမ်ားကုိ 
လုိအပ္ပါသည္။

ေရြ႔လ်ားႏုိင္စြမ္းကုိ ပုိ႔ခ်ေပးေသာသင္တန္းကုိ 
ျပင္ပတြင္ပုိ႔ခ်ႏုိင္သကဲ႔သုိ႔ အခန္းတြင္းတြင္လည္း ပုိ႔ခ်ႏုိင္ပါသည္။ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႔ျပဳလုပ္ဖန္တီးထားေသာ ေရြ႔လ်ားႏုိင္စြမ္းကုိ 
ပုိ႔ခ်ေပးေသာသင္တန္း၏ ျပင္ပသင္ခန္းစာေနရာတြင္ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူမ်ား ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ႔ရႏုိင္သည္႔ 
အေနအထားမ်ိဳးကုိဖန္တီးႏုိင္သည္။ ဥပမာ- 
ၾကမ္းတမ္းေသာေျမျပင္အေနအထား၊ ေပ်ာ႔ေျပာင္းေသာေျမ 
အေနအထား၊ ေရေျမာင္း၊ အရွိန္ထိန္းခံုး၊ ပလက္ေဖာင္းေဘာင္၊ 
ႏွင္႔ေလွကား၊

စုေပါင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ေရြ႕လ်ားႏုိင္စြမ္းနယ္ေျမကုိ အျခား 
ေသာေရြ႕လ်ားႏုိင္စြမ္းမရိွသူမ်ားလည္း အသံုးျပုႏုိင္သည္။ ဥပမာ- 
ေျခတုလက္တုသံုးစြဲမႈကုိ ေလ႔က်င္႔ေနသူမ်ား၊ ဒဏ္ရာရျပီးေနာက္ 
လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းကုိ ေလ႔က်င္႔ေနသူမ်ား။
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ေရြ႕လ်ားႏုိင္စြမ္းအတြက္ သီးသန္႔ေနရာမရွိလွ်င္ ေရြ႕လ်ားႏုိင္စြမ္း 
အရည္အေသြးသင္တန္းအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာအသံုးျပဳႏုိင္မည္႔ 
ေနရာကုိေရြးခ်ယ္ရမည္။

လူအမ်ား သြားလာအသံုးျပဳေလ႔ရွိသည္႔ေနရာမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ျပီး 
မတူညီသည္႔ အတားအဆီးမ်ားရွိသည္႔ေနရာမ်ိဳးကုိ 
ေရြးခ်ယ္ေပးရမည္။

အလြယ္တကူေရႊ႔ေျပာင္းသယ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေရြ႔လ်ားႏုိင္စြမ္း 
သင္တန္းသံုးပစၥည္းမ်ားကုိဖန္တီး ထားရမည္။ မည္သည္႔ေနရာတြင္ 
မဆုိ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ေစရန္ စီမံထား 
ရွိရမည္။ 

လက္ယာဘက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္႔ပံုမွာ အရိပ္ေအာက္တြင္ 
ထားရွိသည္႔ အလြယ္တကူ ေရႊ႔ေျပာင္းသယ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ      
ေရြ႕လ်ားႏုိင္စြမ္းသင္တန္းသံုးပစၥည္းျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္ထပ္မံသိရွိလုိပါက ပင္ဒရုိက္ရွိမန္ေနဂ်ာလက္စြဲအတြက္ 
ထပ္တုိးအရင္းအျမစ္ကုိ ေလ႔လာပါ။
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

tv,ftvwftqifh0efaqmifrIvkyfief;twGuf	xyfwkd;tokH;taqmifrsm;ESifh	ypönf;rsm;

 အလယ္အလတ္အဆင္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ေနာက္ထပ္ေနရာႏွင္႔ပစၥည္းမ်ားလုိအပ္လာ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ မန္ေနဂ်ာမ်ား စဥ္းစားေမွ်ာ္ျမင္ႏုိင္ရန္လုိသည္႔ ေနာက္တုိးပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး ေအာက္တြင္ 
ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင္႔တပ္ဆင္သည္႔ေနရာ

အလယ္အလတ္အဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုအတြက္ အကဲျဖတ္ 
သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူလွဲေလ်ာင္းႏိုင္ 
ရန္ အကဲျဖတ္ကုတင္တစ္လံုး လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 
အေသးစိတ္ထပ္မံသိရွိလုိပါက ပင္ဒရုိက္ရွိမန္ေနဂ်ာလက္စြဲအတြက္ 
ထပ္တုိးအရင္းအျမစ္ကုိ ေလ႔လာပါ။

အထူးျပဳလုပ္ထားသည္႔အကဲျဖတ္ေသတၱာသည္ အလယ္အလတ္ 
အဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္မ်ားစြာ အသံုးဝင္သည္။ 
အကဲျဖတ္ေသတၱာသည္ ညိွႏုိင္ေသာ ေျခေထာက္အေထာက္အကူ
ကုိေပးအပ္ႏုိင္ျပီး လက္ေလ႔က်င္႔ခန္းျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ေကာင္းမြန္ 
စြာအေထာက္အကူေပးႏုိင္ပါသည္။

အေသးစိတ္ထပ္မံသိရွိလုိပါက ပင္ဒရုိက္ရွိမန္ေနဂ်ာလက္စြဲအတြက္ 
ထပ္တုိးအရင္းအျမစ္ကုိ ေလ႔လာပါ။

• အကဲျဖတ္စဥ္ႏွင္႔တပ္ဆင္စဥ္အေတာအတြင္း ယာယီ 
အေထာက္အပံ႔အတြက္ ေတာင္႔တင္းခုိင္မာေသာေရျမႈပ္တံုးကုိ 
လက္ဝယ္ရွိထားရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၾကမ္းျပင္ 
ေလ႔က်င္႔ခန္းအတြက္ ကူရွင္ႏွင္႔အခင္းမ်ား လုိမည္ျဖစ္သည္။

• ကိုယ္ေနဟန္ထားႏွင္႔ခ်ိန္သားကုိက္မႈကုိ ရႈေထာင္႔အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ 
ၾကည္႔ႏုိင္ရန္အတြက္ ကုိယ္လံုးေပၚမွန္တစ္ခ်ပ္ထားရွိေပးျခင္းသည္
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူအတြက္ေရာ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္႔ 
ဝန္ထမ္းအတြက္ပါ အဆင္ေျပေစမည္ျဖစ္သည္။

• နံရံေပၚတြင္ကစားစရာမ်ား၊ ရုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ားထားေပးျခင္းျဖင္႔လည္း 
ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာဝန္းက်င္တစ္ခုကုိျဖစ္ 
ေစပါသည္။



40 41

စုေဆာင္းသုိေလွာင္ျခင္း

အလယ္အလတ္အဆင္႔တြင္ ဆန္းသစ္မႈႏွင္႔ကုိယ္ေနဟန္ထား 
အေထာက္အကူျပဳ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာပစၥည္း
မ်ားအားစုေဆာင္းထားရွိရန္ပုိမုိလုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ 
ပစၥည္းမ်ားတြင္ေျခာက္ေသြ႔ျပီး အျပားလုိက္ထားရန္လုိသည္႔ေရျမႈပ္ 
ျပားမ်ားပါဝင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ သုိေလွာင္ရန္ေနရာႏွင္႔စင္မ်ား ပုိမုိ 
လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ ျပင္ဆင္၊ ထိန္းသိမ္း၊ ျပဳျပင္ရန္ေနရာ

ကုိယ္ေနဟန္ထားကုိအေထာက္အကူျပဳမည္႔အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင္႔ 
သုိင္းၾကိဳးမ်ားကုိဖန္တီးရန္ သုိ႔မဟုတ္ခ်ဳပ္လုပ္ေပးရန္သန္႔ရွင္းေသာ 
ေနရာႏွင္႔လုပ္ငန္းသံုးအပ္ခ်ဳပ္စက္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိ 
မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာေနရာႏွင္႔ပစၥည္း
မ်ားမရွိပါက ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေနျဖင္႔ ထုိသုိ႔ေသာလုပ္ငန္းမ်ား
ကုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျပင္ပတြင္ငွားရမ္း လုပ္ကုိင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

လုပ္ငန္းေနရာဖြဲ႔စည္းျခင္း

အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင္႔ပစၥည္းမ်ားေနရာတက်ျဖစ္ျပီဆုိပါက မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးအေနျဖင္႔ ေအာက္ပါအဆင္႔မ်ားကုိ 
အသံုးျပဳျပီး အသုံးအေဆာငတ္စခ္ခု်င္းစကီုစိစုည္းႏုငိ္ေရးအတြက္    တာဝနခ္ြဲေဝသတမ္တ္ွမႈကု ိျပဳလပုရ္မည္ျဖစပ္ါသည-္

၁။ ျဗဳတ္စဗ်င္းေတာင္းမ်ားကုိဖယ္ရွားျခင္း- မလုိေသာလက္သံုးကိရိယာမ်ား၊ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား၊ စာ 
ရြက္စာတမ္းအေဟာင္းမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းဖယ္ရွားရမည္။

၂။ ပံုမွန္အသံုးျပဳသည္႔ပစၥည္းမ်ားကုိသတ္မွတ္ျခင္း- လက္သံုးကိရိယာမ်ား၊ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကုိအစီအစဥ္တက် ထားရွိရမည္၊ သုိ႔မွသာ ၎တုိ႔အားရွာေဖြရန္ 
လြယ္ကူျမန္ဆန္မည္ျဖစ္သည္။

၃။ စနစ္ႏွင္႔တာဝန္ယူမႈရွိျခင္း- အလုပ္ဌာနတစ္ခုစီတုိင္းအတြက္ စနစ္ရွိျပီး ယင္းစနစ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မႈကုိတာဝန္ယူရမည္႔ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ တာဝန္ေပးခန္႔ထားရမည္။

၄။ ၾကီးၾကပ္ေစာင္႔ၾကည္႔ျခင္း - အေျပာင္းအလဲသည္ပံုမွန္လည္ပတ္ေနေၾကာင္း ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သည္႔ 
စနစ္ျဖစ္သည္။
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သင္႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံႏွင္႔ အခုအခံမ်ားသည္ မည္သည္႔အရာကုိ ဆုိလုိသနည္း။

 ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏လိုအပ္ခ်က္မွာကဲြျပားျခားနားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔ 
အေနျဖင္႔ ၎တုိ႔ႏွင္႔သင္႔ေလ်ာ္ေသာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံႏွင္႔ကူရွငမ္်ားကုိ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အရင္းအျမစ္ နည္းပါး 
ေသာေဒသမ်ားရွိ လက္တြန္းဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ႔ေရးႏွင္႔ပတ္သက္ျပီးး WHO လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ သင္႔ေလ်ာ္ 
ေသာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆုိထားပါသည္-

• အသုံးျပဳသူ၏လုိအပ္ခ်က္ႏွင္႔ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားႏွင္႔ကုိက္ညီမႈရွိျခင္း
• သင္႔ေလ်ာ္ေသာအံဝင္ခြင္က်ျဖစ္မႈႏွင္႔ကုိယ္ေနဟန္ထားအေထာက္အကူျပဳမႈကိုေပးစြမ္းႏုိင္ျခင္း
• ႏုိင္ငံအတြင္းရရွိႏုိင္ျခင္း
• ေစ်းအသက္သာဆံုးႏွင္႔ အတတ္ႏုိင္ဆံုးေစ်းႏႈန္းျဖင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိႏုိင္ငံအတြင္း ရရွိထိန္းသိမ္းထား 

ႏုိင္ျခင္း 

 ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိရရွိႏုိင္မည္႔ အသံုးျပဳသူမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည္႔ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အနည္းဆံုးအားျဖင္႔ပံုစံမတူေသာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံႏွင္႔အခုအခံမ်ားကုိရရွိေနရန္လုိ 
သည္။ အသံုးျပဳမည္႔သူႏွင္႔ အကုိက္ညီဆံုးျဖစ္ေစမည္႔အခုအခံပံုစံသည္ ၎၏လုိအပ္ခ်က္အေပၚ တည္မွီေနမည္ ျဖစ္ 
ပါသည္။

 သုိ႔ေသာ္အပူေလာင္နာျဖစ္ေနသူမ်ားအတြက္ အနာသက္သာေစမည္႔ အခုအခံမ်ိဳးအား မည္သုိ႔အသံုးျပဳ 
ရမည္ဆုိသည္႔သင္တန္းေပးျခင္းႏွင္႔အတူ ယင္းသုိ႔ေသာ အခုအခံမ်ိဳး လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

rSefuefonhfypönf;ukd	tokH;jyKoloifwef;ESifhtwlr&&Sdonfhojzifh	qkH;½IH;rIrsm;

အရင္းအျမစ္ေကာင္းစြာရွိသည္႔ႏုိင္ငံမ်ား၌ အသက္ (၂၅) ႏွစ္မွ (၃၈) ႏွစ္အတြင္း ဒဏ္ရာရရွိခဲ႔သူမ်ား၏ဒဏ္ရာ 
ရျပီးေနာက္ ပွ်မ္းမွ်သက္တမ္းမွာ ခန္႔မွန္းေျခ (၃၈) ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ယင္းႏွင္႔ဆန္႔က်င္ဖက္အေနျဖင္႔ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ 
ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာစစ္တမ္းတစ္ခုအရ ေက်ာရုိးမၾကီးအားထိခုိက္သည္႔ေဝဒနာကုိ ခံစားရျပီးေနာက္ ရွိသည္႔ 
ပွ်မ္းမွ်သက္တမ္းမွာ ၅.၃၆ ႏွစ္ျဖစ္ျပီး ၅၆.၄% မွာ ဒဏ္ရာရျပီး (၅) ႏွစ္အတြင္း ေသဆံုးသူမ်ားျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႔ရွိ 
ခဲ႔ရသည္။ ထုိစစ္တမ္းအရ ေသဆုံးသူမ်ားအနက္ (၈ဝ)%မွာ အိမ္တြင္ေသဆံုးျခင္းျဖစ္ျပီး ၎တုိ႔အနက္ သံုးပံု 
တစ္ပံုမွာ ေသဆံုးခ်ိန္တြင္အပူေလာင္နာမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

 သီရိလကၤာရွိျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေဆးရံုတစ္ခုတြင္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေက်ာရုိးမၾကီးထိခုိက္ဒဏ္
ရာရရွိမႈဌာန၏ေသဆံုးမႈစစ္တမ္းတစ္ရပ္ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ ထုိအခ်ိန္က အေပၚယံအပူေလာင္နာကုိကုသရန္အ
တြက္အခ်ိန္ ေျခာက္ပတ္ ယူရျပီးကုန္က်စရိတ္မွာ ၂၈၆ ေဒၚလာျဖစ္သည္။ လႈိက္စားေနသည္႔အပူေလာင္နာကုိ 
ကုသရန္အတြက္မူ အခိ်န္တစ္ႏွစ္ခန္႔ယူရျပီး ကုန္က်စရိတ္မွာ ၂၄၈၃ ေဒၚလာျဖစ္သည္။ အလားတူစစ္တမ္းမ်ိဳး
အားျပဳလုပ္ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံ၊ အခုအခံႏွင္႔ ဖ်ာမ်ားကုိအသံုးျပဳျပီး လူနာပညာေပးေရးလုပ္ငန္းကုိ 
အလံုအေလာက္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ျပီးေနာက္ ေဆးရံုတြင္ တက္ေရာက္ကုသ ေနသည္႔အပူေလာင္နာ ျဖစ္ပြားမႈကုိ 
၇ဝ%အထိ ေလွ်ာ႔ခ်ႏုိင္ခဲ႔ျပီး ေဆးထည္႔ျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာလည္း ၆ဝ% အထိေလ်ာ႔က်သြားပါသည္။

 ဘရာဇီးႏုိင္ငံေဆာပုိလုိျမိဳ႔ရွိေဆးရံုတစ္ရံု၏အစီအစဥ္တစ္ခုအရ ေက်ာရုိးမၾကီးဒဏ္ရာရသူမ်ားအတြက္
ထပ္ဆင္႔ေဝဒနာမ်ားကုိေလွ်ာ႔ခ်ႏုိင္ရန္ ပညာေပးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရာ အပူေလာင္နာ 
ျဖစ္ပြားမႈကုိ ၂၃%အထိေလွ်ာ႔ခ်ႏုိင္ခဲ႔ပါသည္(၁၀)။

oifhavsmfaombD;wyfxkdifckHESifh	ul&SiftrsdK;rsdK;ukd	a½G;cs,fjcif;

သင္႔တင္႔သည္႔တပ္ဆင္မႈႏွင္႔ အေထာက္အကူကို ပံ႔ပုိးေပးျခင္း

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင္႔ ၎တုိ႔ႏွင္႔အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ား
ကုိ လုိအပ္သည္။ အရြယ္အစားမကိုက္ညီသည္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသည္ သက္ေတာင္႔သက္ 
သာရွိမည္မဟုတ္သကဲ႔သုိ႔ ကုိယ္ေနဟန္ထားအတြက္လည္း ေကာင္းမြန္ႏုိင္မည္ 
မဟုတ္ေခ်။ ထုိမွ်သာမက အသံုးျပဳသူအားနာက်င္ေစမည္ျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳး 
သုိ႔မဟုတ္ အရြယ္အစားကုိခ်ိန္သားကုိက္ႏုိင္ေသာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားကုိ ေထာက္ပံ႔ 
ေပးရန္လုိမည္ဆုိသည္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ထုိင္ေနျခင္းျဖင္႔ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးၾကရသည္။  ဆုိ 
လုိသည္မွာ ၎တို႔၏ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသည္ ေရြ႔လ်ားႏုိင္စြမ္းကုိ အေထာက္အကူျပဳသည္သာမက ယင္းဘီးတပ္ထုိင္ခုံ 
သည္ ၎တုိ႔အား မတ္မတ္အေနအထားျဖင္႔ သက္ေတာင္႔သက္သာထုိင္ႏုိင္ေစရန္အေထာက္အကူျပဳေနသည္ဆုိ
သည္႔အဓိပၸါယ္ပင္ ျဖစ္သည္။ လူမ်ားအေနျဖင္႔မတူညီေသာ ကုိယ္ေနဟန္ထားေထာက္ပင္႔မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင္႔လည္း အေထာက္အကူေပးရာတြင္မတူညီသည္႔ပံုစံရွိသည္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားကုိ လုိအပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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အေျခခံအဆင္႔ ကုိယ္ေနဟန္ထားအေထာက္အကူကုိ လုိအပ္ေနသူမ်ားအေနျဖင္႔ 
စနစ္တက်တပ္ဆင္ထားေသာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ၏အေထာက္အကူကုိ လုိအပ္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။

အလယ္အလတ္အဆင္႔ ကုိယ္ေနဟန္ထားအေထာက္အကူကုိ လိုအပ္သူမ်ားအေနျဖင္႔ 
အပုိေဆာင္း အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားပါဝင္ေသာ စနစ္တက်တပ္ဆင္ထားသည္႔ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံကုိ လုိမည္ျဖစ္သည္။ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံတြင္ အပုိေဆာင္းကုိယ္ေနဟန္ထား
အေထာက္အကူျပဳ ကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ေပးျခင္းျဖင္႔ အေထာက္အကူမ်ားထပ္မံရရွိႏုိင္
မည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါကလည္း သီးသန္႔အေထာက္အကူျပဳထုိင္ခံုကုိေပးရမည္ 
ျဖစ္သည္။

rSefuefonhft½G,ftpm;	okdYr[kwf	rSefuefonfhtaxmuftulray;onfhtwGuf	epfem	qkH;½IH;rIrsm;

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ၊ အေနာက္အငူ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနမွဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင္႔ ေန႔က 
ေလးထိန္းဌာနမ်ားတြင္ ကုိယ္ေနဟန္ထားအေထာက္အကူျပဳမႈကုိ လုိအပ္ေသာ္လည္း ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားတြင္ 
ယင္းသုိ႔ေသာ အေထာက္အကူကုိမရၾကသည္႔ ကေလးသူငယ္အုပ္စုမ်ားအေပၚ ေလ႔လာမႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ 
ယင္းသုိ႔ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအနက္ ၂၁% မွာ ေနာက္တုိးကုိယ္ေနဟန္ထားေဝဒနာမ်ားျဖစ္ေပၚေၾကာင္း 
ေလ႔လာေတြ႔ရွိခဲ႔သည္။ ထုိသုိ႔ေသာေဝဒနာမ်ားေၾကာင္႔ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင္႔ ၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္မ်ားရင္ဆုိင္ 
ၾကရသည္႔နစ္နာမႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္-

• ေဝဒနာမ်ားပုိမုိမ်ားျပားလာသည္႔အတြက္ ခ်ိန္းဆုိမႈအတြက္ အခ်ိန္ပုိေပးရျခင္း

• က်န္းမာေရးခြၽတ္ယြင္းလာျခင္း

• ကိုယ္ေနဟန္ထားခြၽတ္ယြင္းလာျခင္းႏွင္႔သက္ေတာင္႔သက္သာမျဖစ္ျခင္း

• ထုိင္ေနရျခင္းကုိသည္းမခံႏုိင္ျခင္း (ထုိင္ေနစဥ္တြင္သက္ေတာင္႔သက္သာျဖစ္မႈအခ်ိန္နည္းပါးျခင္း)

• ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈက်ဆင္းလာျခင္း

• ဘဝအရည္အေသြးက်ဆင္းလာျခင္း

tokH;jyKol\vkdtyfcsufESifh	ywf0ef;usiftaetxm;ESifh	ukdufnDrI&SdatmifjyKvkyfjcif;

 သင္႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံတစ္လံုးအေနျဖင္႔ ဘီးတပ္ထိုင္ခုံအသံုးျပဳသူမ်ားလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိ 
ေသာကိစၥမ်ားကုိအလြယ္တကူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရပါမည္။ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူအေနျဖင္႔ ၎၏ထုိင္ခုံမွ ဝင္ 
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

ႏုိင္ထြက္ႏုိင္ျဖစ္ရမည္၊ ဘီးတပ္ထိုင္ခုံကုိ တြန္းႏုိင္ရမည္၊ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံကုိ သယ္ေဆာင္သြားႏုိင္ေရးအတြက္ ေခါက္ 
ႏုိင္၊ သိမ္းဆည္းႏိုင္ရမည္၊  ၎တို႔၏ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရပါမည္။ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံပံုစံအမွန္ႏွင္႔ ယင္း 
ေပၚရွိ မွန္ကန္ေသာအေနအထားမ်ားသည္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူအတြက္ အထက္ပါအခ်က္မ်ားအား လြယ္လင္႔ 
တကူ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင္႔ ၎တုိ႔၏ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ၎တုိ႔အတြက္ ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ 
ေသာ ဘီးတပ္ထိုင္ခုံကုိ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ မတူညီေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားသည္ မတူညီေသာပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔
ကုိက္ညီမႈရွိသည္။ ဥပမာ - အခ်ိ ႕ဳေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားသည္ အခန္းတြင္းအသံုးျပဳရန္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ျပီး အခ်ိဳ႕မွာ 
ျပင္ပႏွင္႔ ၾကမ္းတမ္းေသာေျမအေနအထားတြင္သံုးရန္ ပုိမုိသင္႔ေတာ္သည္။ 

စြန္႔ပစ္ထားသည္႔ပစၥည္းမ်ား- မည္သည္႔အရာမွ်မရွိျခင္းထက္ တခုရွိျခင္းက သာ၍ေကာင္းသည္

ပစၥည္းမ်ားသည္အသံုးျပဳသူ၏လုိအပ္ခ်က္ကုိျဖည္႔ဆည္း 
ေပးႏုိင္မႈမရွိလွ်င္ ယင္းသည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းျဖစ္သြားပါသည္။

လက္ယာဘက္မွပံုသည္ အလားတူဇာတ္လမ္းကုိ 
ေျပာျပေနပါသည္။ ဤဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူထံတြင္ 
အလႈရထားေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံ သံုးလံုးရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
တစ္လံုးမွ် ၎၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည္႔ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္း 
မရွိသည္႔အတြက္ ၎အေနျဖင္႔ အိမ္ျပင္သုိ႔မသြားႏုိင္ေခ်။ 
ပထမႏွစ္လံုးမွာ က်ိဳးေနေသာေၾကာင္႔အသံုးျပဳ၍မရပဲ 
အပုိပစၥည္းမ်ားကုိလည္း မရႏုိင္ေခ်။  တတိယတစ္လံုးမွာ 
အသစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆင္႔မမီသည္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခုံျဖစ္ေန
သည္။ ယင္းကုိ အျပင္တြင္အသံုးျပဳပါက ဒယီးဒယိုင္ တုန္ခါ 
ေနျပီးတည္ျငိမ္မႈ မရွိေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ အသံုးျပဳသူအတြက္ 
အႏၲရယ္ရွိေနပါသည္။

ab;uif;rIESifhwm&SnftokH;cHrI

 ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ စရိတ္စကသက္သက္သာသာျဖင္႔ျပဳျပင္ႏုိင္ရန္သာမက ေဘးကင္းမႈရွိ 
ျပီးတာရွည္အသံုးခံသည္႔ပစၥည္းမ်ိဳးကုိ အလုိရွိၾကသည္။ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ ၎တုိ႔ေပး
လုိက္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားသည္ ေဘးကင္းမႈရွိျခင္း၊ တာရွည္ခံျခင္းႏွင္႔ ေဒသႏၲရျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္းမ်ား ရွိပါက 
၎တုိ႔အတြက္လည္း အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းသည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းအားျဖင္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအစားထုိး 
လဲလွယ္ရသည္႔စရိတ္ကုိ ေလ်ာ႔က်သြားေစမည္ျဖစ္သည္သာမက ဘီးတပ္ထိုင္ခုံျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းကုိ 
လည္း လြယ္ကူသြားေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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 အရင္းအျမစ္နည္းပါးသည္႔ေဒသမ်ားမွ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ၾကမ္းတမ္းေသာ ေျမအေန 
အထားေပၚတြင္ ၎တုိ႔၏ဘီးတပ္ထိုင္ခုံမ်ားကုိ သံုးစြဲေလ႔ရွိၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္မုိးရြာေနသည္႔ေအာက္၊ သဲမ်ားအတြင္း၊ 
ရႊံ႔မ်ားအတြင္း ပစ္ထားမႈမ်ိဳးလည္း ရွိႏုိင္သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ၎တို႔၏ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားသည္ ခုိင္မာေတာင္႔တင္းရန္ 
လုိအပ္ျပီး အထက္ပါအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ တာရွည္ခံႏုိင္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားရန္ လုိသည္ဆုိသည္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အရည္အေသြးမမီသည္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသည္ အခ်ိန္တုိအတြင္းပ်က္စီးသြားမည္ျဖစ္သည္။ (ဥပမာ - တစ္လမွ 
ေျခာက္လ အတြင္း) သုိ႔ေသာ္ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းျပီး စနစ္တက်ပံုစံထုတ္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဆုိလွ်င္မူ 
သုံုးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိ တာရွည္ခံႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ေငြကုန္သေလာက္အက်ိဳးအျမတ္ျပန္ရျခင္းပင္ျဖစ္ပါ
သည္။

t&nftaoG;nHhzsif;onfh	bD;wyfxkdifckHrsm;aMumifh	BuHKawGU&avh&Sdonfh	jyóemrsm;rSm	atmufygtwkdif;jzpfonf	

-

• အရည္အေသြးမမီသည္႔ထုိင္ခံုႏွင္႔ေက်ာမွီခ်ဳပ္ထားျခင္းေၾကာင္႔ စုတ္ျပဲျခင္း၊ 
ေလ်ာ႔တိေလ်ာ႔ရဲျဖစ္လာျခင္း

• ဘီးငယ္မ်ား (ဝင္ရုိးမ်ား၊ တာယာမ်ား၊ကြင္းမ်ား၊ ဘီးငယ္ထိန္းအတံမ်ား) 
က်ိဳးျခင္း၊

• ေနာက္ဘီး (ဘီးဝင္ရုိးမ်ား၊ ေမာင္းႏွင္တံ၊ စပုတ္တုိင္မ်ား၊ ကြင္းမ်ား၊ 
တာယာမ်ား) က်ိဳးျခင္းသုိ႔မဟုတ္ ေဆြးျခင္း

• အရွိန္ထိန္းဘရိတ္မ်ား သံေခ်းကုိက္ျခင္း၊ အလုပ္မလုပ္ျခင္း
• ေျခတင္ခံုက်ိဳးျခင္း
• အခုအခံမ်ားကုိတပ္ဆင္ထားေပးမႈမရွိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တပ္ဆင္ထားပါက 

လည္း အရည္အေသြးမမီသည္႔အတြက္ အခ်ိန္တုိအတြင္း ပ်က္စီးျခင္း
• ျဖဳတ္ႏုိင္သည္႔အစိတ္အပုိင္းေပ်ာက္သြားျခင္း

refae*sm\tcef;u@

 ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားအား အလႈအတန္းမွလက္ခံရယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဝယ္ယူျခင္းမ်ားအတြက္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ 
ဝန္ေဆာင္မႈ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္အဓိကအခန္းမွပါဝင္ေနၾကပါသည္။ အေသးစိတ္ထပ္မံသိရွိလုိပါက ပင္ဒရုိက္ရွိ 
မန္ေနဂ်ာလက္စြဲအတြက္ ထပ္တုိးအရင္းအျမစ္ကုိေလ႔လာပါ။ ၎တို႔၏အခန္းက႑မွာ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိေဆာင္ရြက္
ရန္ျဖစ္သည္-

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသံုးစဲြသူမ်ား၏မတူညီေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားအား (အတတ္ႏုိင္ဆံုး) ျဖည္႔ဆည္းေပးႏုိင္ေရးအတြက္  
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေနျဖင္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားႏွင္႔အခုအခံမ်ားအားေရြးခ်ယ္ႏုိင္စြမ္းရွိေစရန္၊ ထုိသုိ႔ေရြးခ်ယ္ 
ႏုိင္ ရန္ မတူညီေသာအရြယ္အစားအတုိင္းအတာ၊ ကုိယ္ေနဟန္ထားအေထာက္အကူျပဳမႈ၊  ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာႏွင္႔ 
ေနထုိင္မႈ ဘဝပံုစံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

• ေရြးခ်ယ္သည္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားသည္ တာရွည္ခံရမည္၊ အထူးသျဖင္႔ ၾကမ္းတမ္းေသာေျမမ်က္ႏွာျပင္ႏွင္႔ ပတ္ 
ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ သံုးရမည္႔အေနအထားမ်ိဳးတြင္ျဖစ္သည္။

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားအား ေဒသႏၲရျပဳျပင္ႏုိင္ရမည္။ ထုိသုိ႔ျပင္ဆင္ရာတြင္ အပုိပစၥည္းမ်ားအား ဝယ္ယူႏုိင္ျခင္း 
(သုိ႔မဟုတ္ အလႈမွရျခင္း) သုိ႔မဟုတ္ အပုိပစၥည္းမ်ားအား ေဒသႏၲရအတြင္း လြယ္ကူစြာဝယ္ယူႏုိင္ျခင္းရွိရမည္။

 ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက ေထာက္ပံ႔ေပးေသာပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ အသံုး 
ျပဳသူထံမွ ျပန္လွန္အၾကံျပဳခ်က္ကို လုိလုိလားလားရယူရန္အေရးၾကီးပါသည္။ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင္႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏အိမ္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ျခင္း၊ အုပ္စုအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မသန္ 
စြမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတဆင္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင္႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေျပာဆုိႏုိင္ပါသည္။ 

 ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ သုိ႔မဟုတ္ အခုအခံပံုစံအသစ္တစ္မ်ိဳးအား ပထမဆံုးအၾကိမ္မိတ္ဆက္ေတာ႔မည္ဆုိပါက ဝန္ 
ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူသည္ ယင္းပစၥည္းသစ္ကုိ အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ စမ္းသပ္သံုးစြဲျပီး ျပန္လွန္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးမည္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသံုးစြဲသူအုပ္စုအခ်ိဳ႕ႏွင္႔အတူ ပစၥည္းစမ္းသပ္မႈကုိျပဳလုပ္ရမည္။ ယင္းအၾကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားအားတစ္ဦးခ်င္းေတြ႔ဆံုေမးျမန္း၍ျဖစ္ေစ၊ အဓိကထားသည္႔အုပ္စုထံမွျဖစ္ေစ ျပန္လည္စုေဆာင္းရယူရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။

မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင္႔ ၎တုိ႔ဝယ္ယူထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ ရရွိထားေသာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားသည္ 
တာရွည္အသံုးခံျပီး ျပင္ဆင္ႏုိင္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သနည္း။
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မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔အခ်က္အလက္မ်ားအား ပုိမုိသိရွိရန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူ 
(သုိ႔မဟုတ္ အလႈရွင္) အား   စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ- မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ေအာက္ပါ 
တုိ႔ကုိ ေမးျမန္းႏုိင္သည္-

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသည္ အသိအမွတ္ျပဳစံႏႈန္းတစ္ခုခု (ဥပမာ- လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္သူအဖြဲ႔တစ္ခုက 
သတ္မွတ္ထားသည္႔ စြမ္းေဆာင္ရည္စမ္းသပ္မႈႏွင္႔အရည္အေသြးအာမခံခ်က္စစ္ေဆးမႈ) ကို 
ေအာင္ျမင္ထားျခင္းရွိ/မရွိ၊ အေျဖက ေအာင္ျမင္ထားပါသည္ဟူ၍ျဖစ္လွ်င္ ရလဒ္ကမည္သုိ႔ရွိသနည္း၊

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအတြက္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူက သက္တမ္းအာမခံခ်က္ေပးသေလာ၊

• အမွားအယြင္းမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ ပစၥည္းေပးသြင္းသူအေနျဖင္႔ သတင္းေပးသည္႔စနစ္ရွိသေလာ၊ 

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားအား မည္သူကဝယ္ယူအသံုးျပဳမည္နည္း၊ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင္႔ ပတ္သက္ျပီး 
ပုိမုိသိရွိႏုိင္ရန္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံေပးသြင္းေနသည္႔ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား မန္ေနဂ်ာ 
အေနျဖင္႔ဆက္သြယ္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိ/မရွိ။

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအားတပ္ဆင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ခ်ိန္ညွိရန္ မည္သည္႔လက္သံုးကိရိယာမ်ား လုိသနည္း၊

• အပုိပစၥည္းမ်ားရႏုိင္သေလာ၊ ယင္းအပုိပစၥည္းမ်ားအား ႏုိင္ငံျခားကဝယ္ယူရျခင္းေလာ သုိ႔မဟုတ္ 
လုိအပ္မည္႔အပုိပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကုိ ႏုိင္ငံအတြင္းရရွိႏုိင္သေလာ၊

• ႏုိင္ငံအတြင္းဘီးတပ္ထုိင္ခုံကုိ စမ္းသပ္ၾကည္႔ျပီးျပီေလာ၊ စမ္းသပ္ျပီးပါက မည္သုိ႔ေသာအၾကံျပဳခ်က္၊ ရလဒ္မ်ိဳး 
ထြက္ေပၚသနည္း၊

• ေဘာင္ဘရိတ္ျဖစ္ပါက ယင္းဘရိတ္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းတြင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္းရွိ/မရွိ

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံတြင္ ခုံထိန္းသိမ္းေရးလမ္းညႊန္ပါဝင္ျခင္းရွိ/မရွိ။

bD;wyfxkdifckH	xdef;odrf;jcif;?	jyifqifjcif;ESifh	aemufqufwGJvkyfief;

 ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအဆင္႔ (၈) သည္ ေနာက္ဆက္တြဲျပသျခင္းလုပ္ငန္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင္႔ 
ျပဳျပင္ျခင္းျဖစ္သည္။
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bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

ေနာက္ဆက္တြဲ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ 
ျပင္ဆင္ျခင္း

ေနာက္ဆက္တြဲျပန္လည္ျပသရန္ခ်ိန္းဆုိမႈသည္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသည္ 
အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္မျဖစ္ဆုိသည္ကုိ စစ္ေဆးႏုိင္မည႔္အခြင္႔အေရးပင္ျဖစ္ျပီး 
ေလ႔က်င္႔သင္တန္းေပးမႈႏွင္႔ အေထာက္အကူျပဳမႈမ်ားအား 
ထပ္မံျပဳလုပ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
အခ်ိန္မွာ အသံုးျပဳသူ၏လုိအပ္ခ်က္ေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရရွိမႈေပၚတြင္လည္းေကာင္း မူတည္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ ရပ္ကြက္အတြင္း အလြယ္တကူ ေျဖရွင္းရန္ 
မလြယ္ကူသည္႔ နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ 
ေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းမႈႏွင္႔ ျပဳျပင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤအဆင္႔၏အေရးၾကီးေသာအပုိင္းမွာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူႏွင္႔ 
၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္မ်ားအား ဘီးတပ္ထုိင္ခုံကုိ မည္သုိ႔ထိန္းသိမ္းရ 
မည္ဆုိသည္ကုိ သင္ၾကားျပသျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္တြင္ေဆာင္ရြက္ 
ေသာပံုမွန္ထိန္းသိမ္းမႈသည္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအား ေရရွည္ခံႏုိင္ရန္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစျပီး အၾကီးစားျပဳျပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္႔ကိစၥ
မ်ားကိုလည္း ေလ်ာ႔က်သြားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာမိတ္ဖက္မ်ားကုိလည္း ထိန္းသိမ္း 
ေရးႏွင္႔ ျပဳျပင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင္႔ျပဳျပင္ေရးကုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိအရင္းအျမစ္မ်ား (ဥပမာ- 
စက္ဘီးျပင္ဆုိင္) မ်ားကုိလည္း သတ္မွတ္ေပးထားရမည္။ 

c	.4/	0efaqmifolrsm;tm;	ae&mcsxm;jcif;

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြင္းရွိအခန္းက႑ 

 မ်ားေသာအားျဖင္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိ အဖြဲ႔တစ္ခုအသြင္ျဖင္႔ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အုပ္စု 
တစ္ခုက ေဆာင္ရြက္ေလ႔ရွိသည္။ မတူညီေသာအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ မတူညီေသာက႑မ်ားကုိျဖည္႔ဆည္းေပးသည္။ 
ဥပမာ- ေဆးခန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ေလ႔က်င္႔သင္တန္းေပးျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင္႔စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
မတူညီေသာတစ္ဦးခ်င္းစီသည္က႑တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ထုိထက္ပုိျပီးျဖည္႔ဆည္းေပးႏုိင္သည္။ ဥပမာ-ေဆးခန္း 
အပုိင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ေသာသူတစ္ဦးသည္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းလုပ္ငန္းကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ 
ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ မတူညီသည္႔အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မတူညီေသာ 
အခန္းက႑မ်ားအား ျဖည္႔ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိပါသည္။
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 ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာဇယားသည္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ 
ရြက္ခ်က္မ်ားအတြင္း  မတူညီသည္႔က႑မ်ားအား ျဖည္႔ဆည္းေပးေနၾကသည္႔ဝန္ထမ္းမ်ား  မည္သုိ႔ပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္ေနသည္ဆုိသည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္ -

ေဆ
းေ

ပး
ခန

္း

စက
္မႈလ

ုပ္င
န္း

ဘ
ီးတ

ပ္ထ
ုိင္ခ

ုံ

သ
ုံးစ

ြဲသ
ူမ်

ား
အ

တ
ြက

္

သ
င္တ

န္း

အ
ုပ္ခ

်ဳပ
္မႈလ

ုပ္င
န္း

စီမ
ံခန

္႔ခြဲေ
ရး

လ
ုပ္င

န္း

၀န္ေဆာင္မႈ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိ 
ျမွင့္တင္ျခင္း

    

ရန္ပုံေငြ ရွာေဖြျခင္း 

လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ 
အရင္းအျမစ္ ေဖၚထုတ္ျခင္း

   

အျခားအသင္းအဖြဲ႔ 
မ်ားႏွင့္ညွိႏႈိင္းျခင္း

  




ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 
အကဲျဖတ္ျခင္း

  




ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ အဓိကက်သည့္အဆင့္မ်ား
၁။ လြဲေျပာင္းျခင္း

ႏွင့္ ခ်ိန္းဆုိျခင္း
   

၂။ အကဲျဖတ္ျခင္း   

၃။ ညႊန္ၾကားျခင္း   

၄။ ရန္ပုံေငြ ႏွင့္ စီစဥ္ျခင္း    

၅။ ထုတ္ကုန္ ႀကိဳတင္   

    ျပင္ဆင္ျခင္း


၆။ အံဝင္ခြင္က်   

    တပ္ဆင္ျခင္း
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

၇။ အသုံးျပဳသူ

    အတြက္ သင္တန္း
  

၈။ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္္ငန္း၊  

    ထိန္းသိမ္းျခင္း၊  

    ျပင္ဆင္ျခင္း
  

သင္တန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈကုိ တုိးတက္ေစျခင္း
လႊဲေျပာင္းေရး

ကြန္ယက္ဝန္ထမ္းမ်ား 
သင္တန္း

  

ဝန္ေဆာင္သူ ကြန္ယက္ 
သင္တန္း

  

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ 
ဝန္ေဆာင္သူ သင္တန္း
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သင္တန္း

 သင္႔ေတာ္ေသာသင္တန္းမ်ားကုိျပဳလုပ္ေပးေနသေရြ႔ မတူညီေသာပညာေရးႏွင္႔ ကြၽမ္းက်င္မႈေနာက္ခံမတူ 
ညီသည္႔မည္သူမဆုိ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေဆးေပးခန္းလုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း 
ႏွင္႔ သင္တန္းက႑မ်ားတြင္ ပါဝင္ေနသည္႔ဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးေရးမွာ အေရးၾကီးပါသည္။

• အေျခခံအဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည္႔ေဆးေပးခန္းႏွင္႔စက္မႈဝန္ထမ္းမ်ားကုိ WHO ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈ
သင္တန္းစံႏွင္႔သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား - အေျခခံအဆင္႔တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကုိပုိ႔ခ်ေပးရန္ လုိ 
အပ္ပါသည္။

• အလယ္အလတ္အဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည္႔ ေဆးေပးခန္းႏွင္႔စက္မႈဝန္ထမ္းမ်ားကုိ WHO ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ 
ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္းစံႏွင္႔သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား - အလယ္အလတ္အဆင္႔တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား 
ကုိ ပုိ႔ခ်ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။

မွတ္သားရန ္- ဝန္ထမ္းမ်ားအားကြၽမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားေပးရာတြင္တစ္ၾကိမ္လွ်င္ အနည္းဆံုးႏွစ္ဦးအထိ ေပး 
သင္႔သည္။ တစ္ဦးတည္းကုိသာသင္တန္းေပးပါက ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏အေျခအေနမွာ အတိမ္းအေစာင္း 
မခံသည္႔အေျခအေန ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ တစ္ဦးတည္းေသာထုိပုဂၢိဳလ္ထြက္သြားသည္ 
ဆုိပါက အေတြ႔အၾကံဳႏွင္႔ဗဟုသုတမ်ားသည္ ၎ႏွင္႔အတူ ပါသြားႏုိင္ျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္ပါသည္။

0efaqmifrIvkyfief;pGrf;aqmif&nftwGuf	pDrHjcif;

 တစ္လခ်င္းစီႏွင္႔တစ္ႏွစ္ခ်င္းစီအတြက္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသုံးျပဳသူမည္မွ်အား ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္မည္ဆုိ 
သည္႔ အေပၚအေျခခံျပီး မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင္႔ ၎တုိ႔၏ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား စီမံထားရန္လုိမည္ျဖစ္ 
ပါသည္။ ယင္းကုိ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ဟု ေခၚပါသည္။

 ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္-

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအား ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ရရွိမည္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူအေရအတြက္
• ေနာက္ဆက္တြဲျပန္လည္ျပသမည္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသံုးစြဲသူအေရအတြက္

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင္႔ တုိက္ရုိက္ဆက္စပ္ေနပါသည္-

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္႔ဝန္ထမ္းအေရအတြက္
• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ဝန္ထမ္းမ်ားေပးႏုိင္မည္႔အခ်ိန္
• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကဝယ္ယူႏုိင္မည္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအေရအတြက္၊ ယင္းသည္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင္႔တုိက္ရုိက္ ဆက္ 

ႏြယ္ေနသည္။
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

0efaqmifolrsm;\tcsdefukd	wGufcsufjcif;

 ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ခန္႔မွန္းႏုိင္ရန္အတြက္ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ဝန္ထမ္းမ်ား 
အေနျဖင္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေပၚ အခ်ိန္မည္မွ်ေပးႏုိင္မည္ဆုိသည္ကုိ တြက္ခ်က္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ 
သည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင္႔ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိသိထားရန္လုိပါသည္-

• အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္ႏွင္႔ခြင္႔မ်ားကုိ ႏႈတ္ျပီး တစ္ႏွစ္အတြင္းရရွိႏုိင္မည္႔ အလုပ္ခ်ိန္သီတင္းပါတ္မ်ားအေရ 
အတြက္

• အျခားေသာတာဝန္မ်ား၊ အခန္းက႑မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမပါ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ 
ရြက္မႈအေပၚ ဝန္ထမ္းမ်ားအသံုးျပဳမည္႔အခ်ိန္ရာခုိင္ႏႈန္း

 မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင္႔ မတူညီေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈအဆင္႔မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၎တုိ႔
၏ဝန္ထမ္းမ်ားအခ်ိန္မည္မွ်ယူသည္ဆုိသည္ကုိလည္းစဥ္းစားထားရမည္ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥအေပၚလႊမ္းမုိးေနသည္႔  
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာ ရွိသည္။ဥပမာ - ဝန္ေဆာင္မႈဝန္ထမ္းသည္လူသစ္ေလာ၊ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူေလာ၊ ေထာက္ 
ပံ႔ေပးထားသည္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားအားမြမ္းမံဆန္းသစ္ရန္လုိ/မလိုစသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ အေတြ႔အ 
ၾကံဳရွိေသာအဖြဲ႔ (ေဆးေပးခန္း ႏငွ္႔ စက္မႈ)သည ္  ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳသမူ်ားအေနျဖင္႔ ေအာကပ္ါတုိ႔ကု ိေဆာငရ္ြက္ ေပးႏိငုပ္ါသည-္

• ဘီးတပ္ထုိင္ခံုအသစ္ျဖင္႔ တစ္ေန႔လွ်င္ အေျခခံအဆင္႔ သံုးစြဲသူ ႏွစ္ဦး
• ဘီးတပ္ထုိင္ခံုအသစ္ျဖင္႔ တစ္ေန႔လွ်င္ အလယ္အလတ္အဆင္႔ သံုးစြဲသူ တစ္ဦး
 ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားသည္အတူတကြလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္႔အင္အားႏွစ္ဦးပါအဖြဲ႔အေပၚအေျခခံ 
ျပီးနမူနာအျဖစ္ေဖာ္ျပထားသည္႔ ခန္႔မွန္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးသည္ေဆး 
ေပးခန္းက႑ကုိ ျဖည္႔ဆည္းေပးျပီး အျခားတစ္ဦးက စက္မႈက႑ကုိျဖည္႔ဆည္းေပးပါသည္။ ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ အသံုး 
ျပဳသူသင္တန္းကုိပုိ႔ခ်ေပးသည္။ ထုိအဖြဲ႔သည္ တစ္ပါတ္လွ်င္ ၅ ရက္ျဖင္႔တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၄၂ ပတ္အလုပ္လုပ္သည္။ ဘီး
တပ္ထုိင္ခံုႏွင္႔ပစၥည္းကိရိယာမ်ား အလံုအေလာက္ရွိပါက ထုိအဖြဲ႔သည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္- 

• တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေျခခံအဆင္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခံုဝန္ေဆာင္မႈျဖင္႔ ခန္႔မွန္း ဘီးတပ္ထုိင္ခံုအသံုးျပဳသူ ၃၅၇ ဦး
• တစ္ႏွစ္လွ်င္အလယ္အလတ္အဆင္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခံု ဝန္ေဆာင္မႈျဖင္႔ခန္႔မွန္း ဘီးတပ္ထုိင္ခံုအသံုးျပဳသူ ၁၇၉ ဦး

အေျခခံ

ဝန္ေဆာင္မႈ

အလယ္တန္း

အဆင့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈ

စီမံခ်က္အလုပ္ခ်ိန္ သီတင္းပတ္
အလုပ္ခ်ိန္ရက္မ်ား/တပတ္အတြင္း ၅ ၅

အလုပ္ခ်ိန္ သီတင္းပတ္မ်ား/ တႏွစ္အတြင္း (အားလပ္ရက္မ်ားႏွင့္ 
ခြင့္မ်ားႏႈတ္ၿပီး)

၄၂ ၄၂
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ခန္႔မွန္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္

ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူမ်ား/တရက္အတြင္း ၂ ၁

ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူမ်ား/တပတ္အတြင္း ၁၀ ၅

ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူမ်ား/တႏွစ္အတြင္း ၄၂၀ ၂၁၀

ခန္႔မွန္းအေရးေပၚအျဖစ္အပ်က္မ်ား ၁၅% 
(မေမွ်ာ္လင့္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား)

-၆၃ -၃၂

ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူမ်ား ခန္႔မွန္းအေရအတြက္/တႏွစ္အတြင္း ၃၅၇ ၁၇၉

ဘီးတပ္ထုိင္ခံုဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ထူေထာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၌ 
မန္ေနဂ်ာ၏အခန္းက႑

• ဘီးတပ္ထုိင္ခံုဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြင္း မတူညီသည္႔က႑မ်ားတြင္ပါဝင္ရန္ လက္ရွိဝန္ထမ္း သုိ႔မဟုတ္ 
ဝန္ထမ္းအသစ္ကုိ သတ္မွတ္ရန္

• အေျခခံအရည္အေသြးမ်ားမရရွိေသးသည္႔အဆုိပါဝန္ထမ္းမ်ားအားသင္တန္းေပးေရးအတြက္စီစဥ္ရန္

• ဘီးတပ္ထုိင္ခံုဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေပၚဝန္ထမ္းမ်ားေပးႏုိင္မည္႔အခ်ိန္ကုိသတ္မွတ္ရန္၊ ထုိအခ်ိန္သည္ 
၎တုိ႔ထမ္းေဆာင္ေနရေသာ အျခားေသာ တာဝန္မ်ား၊ အခန္းက႑မ်ားႏွင္႔ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
အေပၚအေျခ ျပဳထားျခင္းျဖစ္ေစရန္၊

• ႏွစ္စဥ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကုိခန္႔မွန္းျပီးအဖြဲ႔သုိ႔အသိေပးရန္

• ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၎တုိ႔ပါဝင္ရမည္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈအခန္းက႑အတြက္ အေထာက္အကူေပးရန္- 
ဥပမာ- 

 o ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္လာေစရန္

 o ရက္သတၱပတ္/လပတ္ စီမံခ်က္ဇယားေရးဆြဲရန္၊       
ယင္းတြင္တာဝန္ေပးမႈႏွင္႔ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ထည္႔သြင္းရန္

 o လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈအေျခအေနကုိဆန္းစစ္ရန္အတြက္အပတ္စဥ္ေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္ရန္၊   
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ အေလးေပးေဖာ္ျပျပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္  



56 57

bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

c	.5/	bD;wyfxkdifckH	0efaqmifrIvkyfief;wcktwGuf	rnfrQukefusoenf;/

 ဘီးတပ္ထုိင္ခံုဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္ကုိသတ္မွတ္ေရးမွာမန္ေနဂ်ာ၏အေရးၾကီးေသာ က႑ 
တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားသည္ ဘီးတပ္ထိုင္ခံုဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္တစ္ခုထူေထာင္ျခင္းႏွင္႔ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳေလ႔ရွိသည္႔ ဘတ္ဂ်က္ပံုစံျဖစ္ပါသည္- 

ဘတ္ဂ်က္အမ်ိဳးအစား ရွင္းလင္းခ်က္

အစပ်ိဳး ကုန္က်စရိတ္

ထုတ္ကုန္ဒီဇုိင္း

ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ရွာေဖြျခင္း

လက္သုံးပစၥည္းမ်ား

ပစၥည္းကိရိယာမ်ား

အေဆာကအ္အု/ံအသုံးအေဆာငမ္်ား အေဆာက္အအံုျပင္ဆင္ျခင္း/ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္ႏုိင္ပါ
သည္။

ပစၥည္းသုိေလွာင္မႈ

လုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္မ်ား

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ
လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈႏွင္႔ေမွ်ာ္မွန္း ေဖာက္သည္ဘီးတပ္ထုိင္ခံု
အသံုးျပဳသူ လုိအပ္ခ်က္ခန္႔မွန္းေျခအေပၚအေျချပဳထားသည္႔ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခံုသုိေလွာင္မႈ

အပုိပစၥည္းမ်ား
အသံုးမ်ားျပီးလုိအပ္ေလ႔ရွိသည္႔အပုိပစၥည္းမ်ားအားသုိေလွာင္ထားရွိမႈ 
သည္ လြန္စြာ အသံုးဝင္ပါသည္။

ပစၥည္းမ်ား
တင္သြင္းသည္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခံုမ်ားအတြက္ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းႏွင္႔ အေကာက္ 
ခြန္၊ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားအား အစြန္အဖ်ားေဒသမ်ားသုိ႔တင္ပုိ႔ ျခင္း၊

သယ္ပုိ႔(ထုတ္ကုန္ 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး)

တင္သြင္းသည္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခံုမ်ားအတြက္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းႏွင္႔အေကာက္ 
ခြန္၊ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားအား အစြန္အဖ်ားေဒသမ်ားသုိ႔တင္ပုိ႔ျခင္း၊

ဝန္ထမ္းေရးရာ

စီမံခန္႔ခြဲေရး ဘတ္ဂ်က္လမ္းညႊန္တြင္ ဝန္ထမ္းျဖစ္ရန္အလားအလာရွိသူ 
အမ်ားအျပားကုိ စာရင္းသြင္းထားရမည္။ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုခ်င္းစီသည္ 
ေဖာ္ျပပါ ဝန္ထမ္းအားလံုးကုိလုိအပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

အမွတ္အသား (ဇယားစာတုိင္ကုိၾကည္႔ပါ) သည္ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအဆင္႔မ်ား ႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႔ဝင္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ အလုပ္ 
တစ္ခုထက္ပုိျပီးတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။

ေဆးေပးခန္းဝန္ထမ္း

နည္းပညာဝန္ထမ္း

သင္တန္းဆရာ/အရည္အခ်င္းတူ 
သင္တန္းဆရာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
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ေဒသတြင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး

ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေဒသတြင္း 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး

ဥပမာ - ေနာက္ဆက္တြဲျပန္လည္ျပသမႈ၊ နယ္ေက်ာ္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ 
သင္တန္းလႊဲေျပာင္း ေပးမႈကြန္ယက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအားေဒသႏၲရတြင္း
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေပးျခင္း

အသုံးျပဳသူမ်ားအား ေဒသတြင္း 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ခ်ိန္းဆုိထားမႈအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွိရာသုိ႔သြားေရာက္ျခင္း

အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ 
ေနရာထုိင္ခင္း

ညအိပ္ေနထုိင္ရန္လုိေသာအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ေနရာထုိင္ခင္း
စီစဥ္ေပးရသည္႔ ကုန္က်စရိတ္ (ယင္းကုိဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက 
က်ခံ/ေထာက္ပံ႔ေပးမည္ဆုိလွ်င္)

ပံုႏွိပ္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပံုစံမ်ား၊ စစ္ေဆးေရးပံုစံမ်ား၊ အသံုးျပဳသူအတြက္သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား

သံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ဥပမာ - ေကာ္၊ အပ္ခ်ည္ၾကိဳး၊ သုတ္ေဆးမ်ား

လက္သံုးပစၥည္း 
အစားထုိးလဲလွယ္ျခင္း

ေဟာင္းႏြမ္းသြားသည္႔လက္သံုးကိရိယာမ်ားအား အစားထုိးရန္ 
ဘတ္ဂ်က္လုိသည္

အေထြေထြအသံုးစရိတ္
မတူညီသည္႔ဝန္ေဆာင္မႈနယ္ေျမမ်ားျဖစ္ေသာ ေဆးခန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ 
သုိေလွာင္ရံု၊ အသံုးျပဳသူသင္တန္း၊ ႏွင္႔ရုံးမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရ၊ 
ငွားရမ္းခမ်ားကုိ ထည္႔သြင္း စဥ္းစားရမည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္သင္တန္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ မည္သည္႔သင္တန္းကုန္က် 
စရိတ္မ်ိဳးကုိမဆုိ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားထားရမည္

မိတ္ဖက္မ်ား/လႊဲေျပာင္းေပးသည္႔ 
ကြန္ယက္မ်ားအတြက္ သင္တန္း

မိတ္ဖက္မ်ားသုိ႔မဟုတ္လႊဲေျပာင္းေပးမည္႔ကြန္ယက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အတြက္ သင္တန္း/အသိပညာတုိးျမင္႔ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ထည္႔ 
သြင္းစဥ္းစားရမည္။

ရန္ပုံေငြ ရွာေဖြျခင္း ရန္ပံုေငြရွာေဖြမည္သည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္အတြက္မဆုိ 
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲထားရမည္။

ၾကီးၾကပ္ေစာင္႔ၾကည္႔ျခင္းႏွင္႔ 
အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ျခင္း

ၾကီးၾကပ္ေစာင္႔ၾကည္႔ျခင္းႏွင္႔ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင္႔ဆက္ႏြယ္ေသာ
ကုန္က်စရိတ္မ်ား ဥပမာ - ျပန္လွန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားစုေဆာင္းရယူေရး 
အတြက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အသံုးျပဳသူမ်ားထံသြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ယင္းကုန္က်စရိတြင္ခရီးစရိတ္ႏွင္႔ အပုိပါလာေသာ ဝန္ထမ္း 
မ်ား၏ စရိတ္မ်ားပါဝင္သည္။

ukefusp&dwfoufomaom	ajz&Sif;csufrsm;

 အရင္းအျမစ္နည္းပါးေသာေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာမန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ အသံုးစရိတ္ 
ေလွ်ာ႔ခ်ႏုိင္မည္႔နည္းလမ္းမ်ားကုိ စဥ္းစားထားရန္လုိသည္။ အသံုးစရိတ္ကုိေလွ်ာ႔ခ်ႏုိင္သည္႔နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕မွာ           
ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္-
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bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

0efaqmifrIvkyfief;rsm;ukd	aygif;pnf;jcif;

• အသံုးအေဆာင္မ်ားအားထိထိေရာက္ေရာက္မွ်ေဝသံုးစြဲသည္႔ ေပါင္းစည္းဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီထူေထာင္ထားျခင္းႏွင္႔ႏႈိင္းစာပါက စရိတ္မွ်ေဝက်ခံျခင္းအခြင္႔အေရးကုိ သိသိသာသာ ေပး 

စြမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

tjcm;aomtoif;tzGJYrsm;ESifh	p&dwfrQa0uscHjcif;

 ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိမွ်ေဝက်ခံရန္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ အျခားေသာအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ မိတ္ 
ဖက္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္-

• အခ်ိဳ ႔ေသာႏုိင္ငံတကာအလႈရွင္မ်ား/ဖြံ ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းအဖြဲ ႔မ်ားသည္ဘီးတပ္ထိုင္ခံုအတြက္ကုန္က် 
စရိတ္ကုိ မွ်ေဝက်ခံေပးရန္စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဌာနမ်ား 
ရရွိႏုိင္သည္႔အက်ိဳးအျမတ္မွာ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိဝယ္ယူႏုိင္သည္႔အင္အား ပုိမုိလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မွာမူ ၎တုိ႔၏ရံပုံေငြမ်ားပုိမုိကြာလွမ္းေသာေနရာသုိ႔ေရာက္ရွိႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ 
ျပီး ၎တို႔အေနျဖင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဌာနသည္ ဘ႑ာေရးတည္တ႔ံခုိင္မာမႈရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းကုိ 
ျပသႏုိင္သည္႔အဖြဲ႔အျဖစ္ ရႈျမင္လာမည္ျဖစ္သည္။

• ေဒသႏၲရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္းေဒသတြင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 
ႏွင္႔ မိတ္ဖက္ျပဳလုပ္ရန္ဆႏၵရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိမိတ္ဖက္မ်ားသည္လည္း အသံုးအ 
ေဆာင္မ်ားအား ေထာက္ပံ႔ႏိုင္ျပီး အခ်ိဳ႔ေသာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဘီးတပ္ထုိင္ခံုဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအဆင္႔ အခ်ိဳ႕ 
ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈႏွင္႔ အသံုးျပဳသူသင္တန္းမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ အသံုးျပဳသူရရွိႏုိင္သည္႔အက်ိဳးအျမတ္မွာ ခရီးထြက္သြားလာရမႈႏွင္႔ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ႔က်သြား 
ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနအတြက္ရရွိမည္႔အက်ိဳးအျမတ္မွာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စြာ
ထုိးေဖာက္ပါဝင္ႏုိင္ျခင္းမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

tvm;tvm&Sdaom	aiGaMu;axmufyHhrIt&if;tjrpfrsm;

 အေသးစိတ္သိရွိရန္အခန္း (ဂ.၄) တြင္ေဖာ္ျပထားသည္႔ ဘဏၰာေရးေရရွည္တည္တံ႔မႈစီမံခ်က္တြင္ ေဆြး 
ေႏြးထားေသာ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းထူေထာင္ျခင္းအတြက္ ရံပံုေငြမည္သုိ႔ရွာေဖြရမည္ဆုိသည္ 
ႏွင္႔ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းကုိ ေလ႔လာပါ။
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*/	bD;wyfxkdifckH	0efaqmifrIvkyfief;	aqmif½Gufjcif;

*	.1/	oif\0efaqmifrIvkyfief;	tvkyfjzpfaeaMumif;ukd	oifrnfokdYodEkdifrnfenf;/

 ၾကီးၾကပ္ေစာင္႔ၾကည္႔ျခင္း ႏွင္႔ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း (M&E) ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင္႔ အဖြဲ႔၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
ေၾကာင္႔ မည္သုိ႔မည္ပံုျဖစ္ပ်က္ေနသည္ဆုိသည္ကုိ မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင္႔ သိရွိေတြ႔ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ 
မည္သည္႔အရာက အလုပ္ျဖစ္ျပီးမည္သည္႔အရာက မျဖစ္သည္ဆုိသည္ကုိလည္း မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင္႔ ၎တုိ႔၏အဖြဲ႔မ်ား 
အေနျဖင္႔ ေလ႔လာႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင္႔ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏အျမင္မ်ားကုိ 
လည္း သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

BuD;MuyfapmihfMunhfjcif;ESifh	tuJjzwfokH;oyfjcif;qkdonfrSm	tb,fenf;/

ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္း

ဘာလုပ္

ေနသနည္း။

• တေလွ်ာက္လုံး 
• ေန႔စဥ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြင္း 

ေပါင္းစည္းေပးျခင္း

• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏ အဓိကက်  
သည့္အဆင့္မ်ား ဥပမာ - 
အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္မ်ားအား 
ေတာက္ေလွ်ာက္ ေကာက္ယူ 
ထားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း) 
ႏွစ္ပတ္လည္သုံးသပ္ခ်က္ 
ျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္

ဘာကုိ

တုိင္းတာ

သနည္း။

• ဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
• အသံုးျပဳသည္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခုံႏွင္႔ 

အပုိအေထာက္အကူမ်ား
• အက်ိဳးအျမတ္ရွိသည္႔ လူအေရအတြက္

• တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင္႔လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

• ေရရွည္တည္တံ႔ခုိင္ျမဲမႈ

မည္သည့္

သတင္းအခ်က္

အလက္အရင္း

အျမစ္မ်ားကုိ

အသုံးျပဳသနည္း

• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအသံုးျပဳသူ၏ 
သတင္းသုိေလွာင္ရာဌာန

• ဝန္ေဆာင္မႈမွတ္တမ္းမ်ား
• ဝန္ေဆာင္မႈအခ်က္အလက္မ်ား
• အသံုးျပဳသူ၏ျပန္လွန္အၾကံျပဳခ်က္
• ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာ
• ဝန္ထမ္းမ်ား၏အခ်ိန္ကုိသံုးသပ္ျခင္း

• စစ္တမ္း
• ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္း
• အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း
• အိမ္မ်ားသုိ႔သြားေရာက္ျခင္း
• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအား လက္ေတြ႔ 

က်က်ေလ႔လာျခင္း
• ျဖစ္စဥ္သံုးသပ္ခ်က္ျပဳလုပ္ျခင္း
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bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

pGrf;aqmif&nfjynfh0NyD;	xda&mufrI&Sdonfh0efaqmifrI

စြမ္းေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအတြက္ 
ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္း(M&E)က မည္သုိ႔ အသုံးဝင္သနည္း။

• ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးပုိမိုတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ အေရးပါေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေပးႏုိင္ျခင္း

• ပစၥည္းဝယ္ယူေရးအတြက္လမ္းညႊန္ႏုိင္သည္႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိေပးႏုိင္ျခင္း
• စြမ္းေဆာင္ရည္တုိးျမွင္႔ျခင္းျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ လက္ရွိႏွင္႔အနာဂတ္ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔ႏုိင္မႈအေျခအေနကုိ 

ခ်ိန္ညွိျပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားထိန္းထားႏုိင္ရန္အေထာက္ကူျပဳျခင္း
• အစုိးရႏွင္႔ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွအလႈရွင္မ်ားအပါအဝင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔သူမ်ားအား ဝန္ 

ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏ထိေရာက္မႈရွိပံုကုိ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားျဖင္႔ 
ျပသႏုိင္ျခင္း

• ျဖည္႔ဆည္းျခင္းမျပဳရေသးေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ျပီးေရတြက္ထားႏုိင္ျခင္း
• အရင္းအျမစ္မ်ားအား သင္႔တင္႔ေလ်ာက္ပတ္စြာေနရာခ်ထားႏုိင္ရန္သိရွိႏိုင္ျခင္း
• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏အက်ိဳးအျမတ္ႏွင္႔ ပတ္သက္သည္႔အသိပညာမ်ားကုိ တုိးျမွင္႔ႏုိင္ျခင္း
• ဝန္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ားႏွင္႔ခုိင္မာေသာမိတ္ဖက္ထူေထာင္ႏုိင္ျခင္း

 ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုအား ၾကီးၾကပ္ေစာင္႔ၾကည္႔ျခင္းႏွင္႔ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းအား မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ 
မည္ဆုိသည္ကုိစီမံရာတြင္ အဆင္႔သံုးဆင္႔ပါဝင္ေသာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ အသံုးဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ေငြ 
ေၾကးေထာက္ပံ႔သူအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံလမ္းညႊန္ခ်က္ ဇယား ၃.၅ တြင္ ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါ 
သည္။

၁။ စီမံထားသည္႔ ၾကီးၾကပ္ 
ေစာင္႔ၾကည္႔ရမည္႔ေနရာ

၂။ ေဆာင္ရြက္မည္႔ပစ္မွတ္ေနရာ 
ထူေထာင္ျခင္း

၃။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
စုေဆာင္းမည္႔နည္းလမ္းမ်ား 
သတ္မွတ္ျခင္း 

 စုေဆာင္းထားသည္႔သတင္းမ်ားႏွင္႔အခ်က္အလက္မ်ားအား သံုးသပ္ရာတြင္ အေရးတၾကီးထည္႔သြင္း စဥ္း 
စားရမည္႔ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ရွိရာတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္-
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• လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ေကာင္းစြာအလုပ္မျဖစ္ပါက 
ျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္ကုိရွာေဖြႏုိင္ရန္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ 
အသံုးျပဳသူမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ အျခားေသာပါဝင္ပတ္
သက္သူမ်ားႏွင္႔အတူတကြ တုိင္ပင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

• လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ျပီး ရည္မွန္း 
ထားသည္႔အတုိင္း ေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္ေနပါက ယင္းကုိ မွ်ေဝ 
ရန္ႏွင္႔ ေအာင္ပြဲခံရန္ နည္းလမ္းရွာေဖြျခင္း၊ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းျဖင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈအဖြ႔ဲကုိလည္းေကာင္း၊ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ 
မ်ားကုိလည္းေကာင္း အားျဖစ္ေစပါသည္။

tokH;jyKolxHrS	&&Sdaom	tjyeftvSeftBuHjyKcsuf\ta&;ygykH

 အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖင္႔ မည္သည္႔အရာသည္ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ေနျပီး မည္သည္႔အပုိင္း 
မ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သည္ဆုိသည္ကုိ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ သိရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုလံုး ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈရွိ/မရွိဆုိသည္ကုိလည္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ 
သံုးသပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႔ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္ -

• အမွီအခုိကင္းကင္းျဖင္႔ လူတစ္ဦး၏ေရြ႔လ်ားႏုိင္စြမ္းကုိ အတတ္ႏုိင္ဆံုး တုိးျမွင္႔ရန္
• ဘီးတပ္ကုလားထုိင္ရပုိင္ခြင္႔ကုိ တုိးျမွင္႔ေပးျပီး ဘဝအရည္အေသြးကုိ ျမွင္႔တင္ေပးရန္
• ပါဝင္မႈမ်ားကုိ တုိးျမွင္႔ရန္
 ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုအား အကဲျဖတ္သံုးသပ္ရန္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္-

• ဝန္ေဆာင္မႈရရွိေသာအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင္႔ ၎တုိ႔ရရွိသည္႔ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား
• ပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အပါအဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏ကုန္က်စရိတ္
• ဝန္ထမ္းခန္႔ထားျခင္း (ဝန္ထမ္းအေရအတြက္၊ ၎တုိ႔၏အခန္းက႑ ႏွင္႔ အရည္အေသြး)
• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ရရွိႏုိင္ေသာ အသံုးအေဆာင္ႏွင္႔ပစၥည္းမ်ား
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• ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြး(ေဆာင္ရြက္သင္႔သည္႔အေလ႔အထေကာင္းမ်ားအား အခန္း ၃.၃ ရွိ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ 
လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။)

• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေၾကာင္႔အသံုးျပဳသူႏွင္႔ ၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္မ်ားအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသံုးသပ္ခ်က္အတြင္း ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ 
အသံုးျပဳသူမ်ား ပါဝင္လာေရးမွာ အထူးပင္အေရးၾကီးပါ သည္။ အသံုး 
ျပဳသူ၏ျပန္လွန္အၾကံျပဳခ်က္ကုိ သံုးေတာ႔မည္ဆုိပါက ေအာက္ပါအ 
ခ်က္မ်ားကို ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရန္လုိမည္ျဖစ္ပါသည္-

• သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင္႔အခ်ိန္သည္ ကုန္က်စရိတ္အမ်ားဆံုးပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ျပန္လွန္အၾကံျပဳခ်က္ေပးမည္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခ ုအံသံုးျပဳသူ
အေနျဖင္႔ ဆက္စပ္ေနသည္႔ မည္သည္႔ခရီးႏွင္႔အခ်ိန္အတြက္မဆုိ
အေထာက္အပံ႔ ရသင္႔ပါသည္။

• ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူတုိင္းထံမွ ျပန္လွန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ပံုမွန္ 
စုေဆာင္းသင္႔သည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါက တစ္လ သို႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္ 
အတြင္း အၾကံျပဳခ်က္ေကာက္ယူမႈကုိ က်ပန္းျပဳလုပ္သင္႔ပါသည္။

• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင္႔ ၎တုိ႔၏ အၾကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားအေပၚ ပြင္႔လင္းျပီးရုိးသားမႈရွိသည္ဟု ခံစားမိၾကမွသာလွ်င္ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆုိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင္႔ တုိက္ရုိက္သက္ဆုိင္မႈမရွိသူ 
တစ္ဦးကေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ပုိမုိထိေရာက္
မႈရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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tDoD,kd;yD;,m;EkdifiHrS	0efaqmifrItuJjzwfjcif;vkyfief;rS	aqmif½GufrIrS&onfh	tuJjzwfjcif;	erlem

ေျမျပင္အရာရွိႏွစ္ဦးသည္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဌာန (၇) ခုမွဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူ (၁၄ဝ) တုိ႔ 
အား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ ထုိအရာရွိႏွစ္ဦးလံုးသည္ ေရြ႕လ်ားႏုိင္စြမ္းခ်ိဳ႕တဲ႔သူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ယင္းသုိ႔ 
ျဖစ္ေနျခင္းကလည္း ၎တုိ႔ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရသည္႔ အခန္းက႑အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳသည္ကုိ 
ေတြ႔ရွိရသည္။

၎တုိ႔သည္ ၎တုိ႔ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူမ်ား ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္႔ကိစၥမ်ားကုိ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ 
သိရွိလာၾကသည္။ ထုိလုပ္ငန္းေၾကာင္႔ ၎တုိ႔အား ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင္႔အခြင္႔အေရး
မ်ားအတြက္ ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳလုပ္ေရးတြင္ အားေပးသကဲ႔သုိ႔ျဖစ္လာပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈကုိအသံုးျပဳသူမ်ား
အေနျဖင္႔လည္း စံနမူနာျပပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းေၾကာင္႔ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင္႔ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိခဲ႔သည္။

အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းလုပ္ငန္းျပီးေနာက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားႏွင္႔အသံုးျပဳ
သူမ်ားအၾကား  ခုိင္မာေသာဆက္ဆံေရးသုိ႔ ဦးတည္သြားသည့္ အလြတ္သေဘာကြန္ယက္တစ္ခုတုိးတက္ျဖစ္ 
ထြန္းလာခဲ႔ပါသည္။ ထုိမွ်သာမက အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းမွတဆင္႔ လုိအပ္ခ်က္ႏွင္႔ကုိက္ညီသည္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားကုိ 
မရၾကေသာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသံုးစြဲသူမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ႔သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင္႔လည္း 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြင္း သင္တန္းေပးရန္ လုိအပ္ခ်က္ကုိလည္း သိရွိလာၾကရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေန 
ျဖင္႔ ယင္းကိစၥကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ႔ပါသည္။

tusdK;oufa&mufrIrsm;tm;	tuJjzwfokH;oyf&mü	tajccHowif;tcsuftvuf\ta&;ygykH

 ဘီးတပ္ထုိင္ခုံရရွိၾကသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက ရရွိေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ သိရွိႏုိင္ရန္ 
မည္သည္႔ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကိုမွ် ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိမီ ဆုိလုိသည္မွာ မည္သည္႔အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈမ်ိဳးအား 
စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏အေျခအေနမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။

 အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းမႈအတြက္ အခြင္႔အလမ္းမ်ားေပၚေပါက္လာႏုိင္သည္႔အေျခအ 
ေနမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္-

• လႊဲေျပာင္းေရးဌာန သုိ႔မဟုတ္ ေဆးခန္းတြင္ဝန္ထမ္းက လႊဲေျပာင္းျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည္႔အခ်ိန္
• အိမ္မ်ားသုိ႔သြားေရာက္ျပီး သုိ႔တည္းမဟုတ္ ဖုန္းမွေျပာဆုိျပီး လႊဲေျပာင္းေပးမႈ ႏွင္႔ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈကာလ အ 

ၾကား
• အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈလုပ္ငန္းမစတင္မီ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်ိန္
 အေသးစိတ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိထပ္မံသိရွိလုိပါက ပင္ဒရုိက္ရွိမန္ေနဂ်ာလက္စြဲအတြက္ ထပ္ 
တုိးအရင္းအျမစ္ကုိ ေလ႔လာပါ။

 ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအသံုးျပဳသူမ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းရန္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းျပဳ
လုပ္စဥ္တြင္ ယင္းေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းအားမည္သူကျပဳလုပ္မည္ဆုိသည္ကုိ ျပင္ဆင္ထားရန္အေရးၾကီးပါသည္။ ထုိ 
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bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

သုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ  ေမးခြန္းတစ္ခုစီႏွင္႔ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းျပတ္သားျပီးျပည္႔စံုေသာအေျဖရရွိေစရန္ ျဖစ္သည္။ 
ယင္းသည္တိက်ခုိင္လံုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အေရးၾကီးသည္။

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း -

• ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းစဥ္ မည္သည္႔အေၾကာင္းအရာအား ေျပာဆုိမည္ဆုိသည္ကုိ ေလ႔က်င္႔ပါ။ လုိသည္ထက္ 
ပုိမေျပာပါႏွင္႔။

နည္းလမ္း - 

• ေဖာ္ျပထားသည္႔အတုိင္း ေမးခြန္းမ်ားကုိ ဖတ္ျပပါ၊

• ေျဖၾကားမည္႔သူအား အေျဖႏွင္႔ပတ္သက္၍ အၾကံမျပဳပါႏွင္႔။ အနည္းငယ္ပင္လွ်င္ အရိပ္အေယာင္မျပပါႏွင္႔၊

• တစံုတခုကိုရွင္းျပရန္ လုိအပ္ပါက ၾကားေနပါ။

• တံု႔ျပန္ေျဖၾကားမႈမ်ားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ မွတ္တမ္းတင္ပါ။

လူကုိေလးစားပါ -

• အေတြ႔ခံမည္႔သူက ၎၏သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္ရန္ 
သေဘာတူညီမႈ မျပဳမခ်င္း ေရွ႕ဆက္မတုိးပါႏွင္႔။

• ၎အေနျဖင္႔ သက္ေတာင္႔သက္သာျဖစ္ေနေစရန္ ကူညီပါ။

• ၎ေျဖၾကားေျပာဆုိသည္႔ မည္သည္႔အေၾကာင္းအရာအတြက္မဆို တုန္လႈပ္ဟန္၊ ေက်နပ္ဟန္ သုိ႔မဟုတ္ 
စိတ္ပ်က္ဟန္ မျပပါႏွင္႔။

• အေျဖမ်ားကုိလွ်ိဳ႕ဝွက္ထားပါ။

 အသံုးျပဳသူ၏အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ေကာင္းကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ျခင္းျဖင္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ 
ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏ အရည္အေသြးကုိ တုိးျမင္႔လာေစမည္ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင္႔ အသံုးျပဳသူ၏ ဘဝ 
အရည္အေသြးအေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိလည္း ထင္ဟပ္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိသုိ႔ျဖစ္လာေစရန္ ေအာက္ပါအတုိင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္-

• ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈအစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ျခင္း

• သီးျခားေဆာင္ရြက္ခ်က္အေနျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
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uav;oli,frsm;tay:	tusdK;oufa&mufrIrsm;tm;	tuJjzwfokH;oyfjcif;

 ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည္႔ေနရာတုိင္းတြင္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံေၾကာင္႔လည္းေကာင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေၾကာင္႔ 
လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚလာသည္႔အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး ျပန္လွန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးႏုိင္ရန္ ကေလး 
သူငယ္မ်ားအား ''ေျပာေရးဆုိခြင္႔တရပ္''ေပးရန္အေရးၾကီးပါသည္။ နမူနာမွာ စိတ္ခံစားမႈအံစာတံုး ၂ ကုိ အသံုးျပဳ 
ရန္ျဖစ္သည္။ ပထမဦးစြာ ကေလးႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ မတူညီေသာစိတ္ခံစားမႈမ်ားကုိ အဆင္႔အတန္းသတ္မွတ္ပါ။ 
ထုိေနာက္၊  ''-----ခ်ိန္တြင္ ကြၽႏု္ပ္ေပ်ာ္ရြင္သည္''၊ ''-----ခိ်န္တြင္ ကြၽႏု္ပ္စိတ္ညစ္သည္'' စသည္႔ေဖာ္ျပမႈမ်ိဳးကုိရရွိရန္
ကေလးသူငယ္မ်ားကုိေမးျမန္းပါ။

ေဒါသထြက္ ဝမ္းနည္း နာက်င္ စိတ္႐ႈတ္ စိတ္လႈပ္ရွား ေပ်ာ္ရႊင္

tcsuftvufrsm;tm;	rSwfwrf;wifjcif;ESifh	pdppftajz&Smjcif;

 ၾကီးၾကပ္ေစာင္႔ၾကည္႔ျခင္းႏွင္႔ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ စုေဆာင္းျခင္း၊ 
သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင္႔ အခ်က္အလက္မ်ားအား စိစစ္အေျဖရွာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားအား 
အလံုအေလာက္သိမ္းဆည္းထားျခင္းျဖင္႔ ေငြကုန္၊ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစမည္ ျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္သုိေလွာင္ 
ရံုအတြင္းသုိ႔ အခ်က္အလက္မ်ားအား တုိက္ရုိက္ထည္႔သြင္းထားရန္လိုမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္အလက္သုိေလွာင္ 
ရံုသည္ ရလဒ္မ်ားအားထုတ္ေဖာ္ရန္ႏွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ အသံုးအဝင္ဆံုးေသာအစီရင္ခံခ်က္မ်ားအား 
ဖန္တီးရန္တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အလြယ္တကူသယ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာကြန္ပ်ဴတာမ်ားသည္ အခ်က္အ 
လက္မ်ားကုိမွတ္တမ္းတင္ထားႏုိင္သည္႔အတြက္ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ဌာနအတြင္းတြင္လည္း 
ေကာင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္လြန္စြာအသံုးတည္႔မည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ကုိင္ဖုန္းနည္းပညာမ်ားမွာလည္း လ်င္ 
ျမန္စြာတုိးတက္လာသည္ျဖစ္ရာယင္းတုိ႔ကုိအသံုးျပဳျပီး အခ်က္အလက္မ်ားထည္႔သြင္းျခင္း၊ ေပးပုိ႔ျခင္း၊ လက္ခံရယူ 
ျခင္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

0efaqmifrIpDrHcsufa&;qGJjcif;

 တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးၾကီးၾကပ္ေစာင္႔ၾကည္႔ထားေသာ ႏွစ္စဥ္ဝန္ေဆာင္စီမံခ်က္သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည္႔ဝျပီး 
ထိေရာက္မႈရွိသည္႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းစီမံ 
ခ်က္ႏွင္႔ရည္မွန္းခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္လာေစျခင္းျဖင္႔ ၎တုိ႔အားလႈံ႔ေဆာ္၊ 
ပါဝင္တာဝန္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈစီမံခ်က္တြင္ ႏွစ္ကုန္အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္လည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ဝန္ေဆာင္မႈစီမံခ်က္မူေဘာင္နမူနာကုိ တဖက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

၀န္ေဆာင္မႈစီမံခ်က္မူေဘာင္

ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္

ရမည့္လုိအပ္ခ်က္/

ျပႆနာကုိ

သတ္မွတ္ျခင္း

လုိအပ္ခ်က္/ျပႆနာကုိ 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္

ေဆာင္႐ြက္ခ်က္/

ရည္႐ြယ္ခ်က္

ရည္မွန္းခ်က္ သတင္း

အခ်က္အလက္

စုေဆာင္းျခင္း

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္း

မိန္းမမ်ားက 
ေယာက်္ားမ်ားထက္

(မိန္းမ ၂၀%၊ ေယာက်္ား 
၈၀%) နည္းၿပီး

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ 
ရရွိၾကသည္။

ေအာက္ပါအတုိင္း

ေဆာင္႐ြက္ၿပီး

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံကုိ

တုိးျမွင့္သတ္မွတ္ပါ။

• မိန္းမမ်ားအား
သတ္မွတ္ေပးရန္
ေက်း႐ြာကုိယ္စားလွယ္
မ်ားအား ေျပာၾကားျခင္း
အပါအဝင္ လႊဲေျပာင္း 
ေပးမည့္
အရင္းအျမစ္မ်ားအား
ေျပာဆုိျခင္း
• မိန္းမမ်ားအေနႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈအား 
ရရွိရန္အားေပးႏုိင္သည့္
မိန္းမစံျပနမူနာမ်ားအား
သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္အတြက္
အမ်ိဳးသားအဆင့္ DPO 
ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းပါ။

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအား

မိန္းမမ်ားရရွိမႈ

ရာခုိင္ႏႈန္းအား

အနည္းဆုံး ၄၀%အထိ

တုိးျမွင့္ရန္

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ

အသုံးျပဳသူအခ်က္

အလက္ သုိေလွာင္႐ုံကုိ

ေနာက္ဆုံးအေျခအ

ေနထိ ဆက္လက္

ထိန္းသိမ္းထားပါ။

ထုိသုိ႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

ျဖင့္ ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမ

အေရအတြက္

မည္မွ်ဝန္ေဆာင္မႈအား

ရရွိေနသည္ဆုိသည္ကုိ

သတ္မွတ္ႏုိင္မည္

ျဖစ္ပါသည္။

*	.2	0,fvkdtm;ukd	pDrHcefYcGJjcif;

 ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုေဆာင္ရြက္ျပီဆုိလွ်င္ ဝယ္လုိအားကုိျဖစ္ေပၚေစသည္႔ အသံုးျပဳသူလုိအပ္ခ်က္ႏွင္႔ 
သင္႔ေလ်ာ္ေသာဝန္ေဆာင္မႈကုိေပးမည္႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဝန္ထမ္းတုိ႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္တုိ႔အၾကား အေရးၾကီး 
ေသာ ဟန္ခ်က္ညီမႈတစ္ရပ္ ရွိပါသည္။
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0,fvkdtm;ukd	zefwD;jcif;

 ဝန္ေဆာင္မႈလုိအပ္ခ်က္ကုိ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာနယ္ေျမအတြင္းရွိသည္႔လူဦးေရ၏ 
၁% ကို တြက္ခ်က္ျပီး ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင္႔ ယင္း၏အက်ိဳးအျမတ္ကုိ သိရွိျခင္း 
မရွိသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအခြင္႔အေရးကုိ မရၾကသူမ်ားရွိပါက လုိအပ္ခ်က္ရွိေနသည္႔တုိင္ ဝယ္လုိအားမွာ 
ေလ်ာ႔က်ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈဝယ္လုိအားနည္းေနလွ်င္ ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူ 
အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ျမင္႔တက္လာမည္ျဖစ္သည္႔အတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏ ဘဏၰာေရးေရရွည္ တည္တံ႔ခုိင္ျမဲမႈကုိ 
ျခိမ္းေျခာက္လာႏုိင္သည္။

 မန္ေနဂ်ာ၏အခန္းက႑မွာ အဘယ္ေၾကာင္႔ လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ားနည္းေနရသည္ဆုိသည္ကုိ သိရွိေအာင္ 
လုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏုိင္သည္႔နည္းလမ္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္-

• အသင္႔ေလ်ာ္ဆံုးေသာလႊဲေျပာင္းေရးဆုိင္ရာအရင္းအျမစ္မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကသတ္မွတ္ခဲ႔မႈမရွိျခင္း၊
• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအားလုိအပ္ေနသူမ်ားအေနျဖင္႔ လႊဲေျပာင္းေရးဆုိင္ရာေနရာမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မႈမရွိျခင္း
• လႊဲေျပာင္းေရးဆုိင္ရာကြန္ယက္သင္တန္းမ်ားအေနျဖင္႔ ဘီးတပ္ထိုင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏အက်ိဳးအျမတ္ႏွင္႔

အေရးပါမႈကုိ ေကာင္းစြာသေဘာမေပါက္ျခင္း
• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ ၎တုိ႔ေနထုိင္သည္႔ေနရာမွ အင္မတန္အလွမ္းေဝးေသာေနရာတြင္ရွိျခင္းႏွင္႔ သယ္ယူ 

ပုိ႔ေဆာင္ေရးမရွိျခင္းမ်ားေၾကာင္႔ ဘီးတပ္ကုလားထုိင္အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိ မရရွိၾက 
ျခင္း

 လႊဲေျပာင္းေရးမရွိရသည္႔အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိသိသည္ႏွင္႔ မန္ေနဂ်ာႏွင္႔၄င္းတုိ႔၏အဖြဲ႔မ်ားသည္ဝယ္လုိ
အားကုိ ျမွင္႔တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

0,fvkdtm;ukd	pDrHcefYcGJjcif;

      ဝန္ထမ္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သည္႔အေရအတြက္ထက္ပုိ၍   
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသုိ႔လႊဲေျပာင္းေပးမည္ဆုိလွ်င္ အေျဖသံုးခု 
ေပၚထြက္လာႏိုင္ရာတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္-

• ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္႔ လႊဲေျပာင္းေပးသူတစ္ဦးခ်င္းစီ အ 
တြက္ လုိအပ္ေသာအခ်ိန္ထက္နည္းသည္႔အခ်ိန္ကုိသာ 
ေပးႏိုင္ျခင္း

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင္႔ ခ်ိန္းဆုိမႈအတြက္ 
ေစာင္႔ဆုိင္းရေသာအခ်ိန္ပုိလာျခင္း

• အခ်ိဳ႕ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံသံုးစြဲသူမ်ား ျပန္သြားႏုိင္ျခင္း

          ျဖစ္စဥ္တစ္ခုစီတုိင္းတြင္အေျခအေနေၾကာင္႔ဝန္ေဆာင္
မႈလုပ္ငန္းကုိ အသံုးျပဳသူေရာ၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဝန္ထမ္းပါ 
စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းသြားႏုိင္ပါသည္။

 ထုိေၾကာင္႔ လုိအပ္ခ်က္ကို စနစ္တက်ဂရုတစ္စုိက္စီမံခန္႔ခြဲရန္လုိအပ္ပါသည္။ အစပုိင္းတြင္ မန္ေနဂ်ာမ်ား 
သည္ အနီးဆံုးေနရာမွ စတင္ျပီးလႊဲေျပာင္းေပးမည္႔ အရင္းအျမစ္အနည္းကုိသာ ပစ္မွတ္ထားသင္႔သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းကအသစ္ျဖစ္ေနသည္႔အခ်ိန္တြင္ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင္႔ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုိမုိလြယ္ကူ 
ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မီဒီယာမွတဆင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားအဆင္႔ အခမဲ႔ဌာနမ်ားမွတဆင္႔ေသာ္လည္း 
ေကာင္း အလွမ္းကြာသည္႔ေဒသမ်ားမွ လုိအပ္ခ်က္အေျမာက္အမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ကြန္ယက္မရွိလွ်င္ ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူအတြက္ အခက္အခဲေတြ႔ႏုိင္သည္သာမက ကုန္က်စရိတ္လည္းမ်ားမည္ 

ျဖစ္ျပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသူမ်ားအတြက္လည္း စီမံခန္႔ခြဲရန္လြယ္ကူမည္မဟုတ္ေခ်။

apmihfqkdif;pm&if;jyKvkyfjcif;ESifh	pDrHcefYcGJjcif;

 ဝန္ေဆာင္မႈလုိအပ္ခ်က္ျမင္႔မားလာသည္ဆုိပါက ေစာင္႔ဆုိင္းစာရင္းျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ကုိမွတ္တမ္းတင္ရန္ အခ်က္အလက္သုိေလွာင္ရံုကုိအသံုးျပဳထားေသာ စနစ္အားထူေထာင္
ထားျခင္းသည္ကုန္က်စရိတ္ကုိ သက္သာေစမည္ျဖစ္သည္။ ထုိစနစ္ရွိျခင္းအားျဖင္႔ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင္႔ဝန္ထမ္းမ်ား
အေနျဖင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အလံုအေလာက္ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာစာရင္းအင္းမ်ားကုိ
အလြယ္တကူထုတ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။    ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၌ လူတစ္ဦးတုိးလာတုိင္း ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္ 
အလက္တစ္ခုကုိထပ္ထည္႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္ျပဳလုပ္သည္႔ရက္စြဲ၊ တပ္ဆင္သည္႔ 
ရက္စြဲ၊ ေနာက္ဆက္တြဲျပသရန္ခ်ိန္းဆုိမႈ စသည္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 
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 ေစာင္႔ဆုိင္းသူအေရအတြက္မ်ားလာသည္ႏွင္႔အမွ် အခ်ိဳ႕ေသာအဖြဲ႔ 
မ်ားသည္ လႊဲေျပာင္းေပးမည္႔သူမ်ားအားစစ္ထုတ္ျပီး ဦးစားေပးအစီ 
အစဥ္ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအုပ္စုမ်ားကုိ ဦး 
စားေပးစာရင္းတြင္ ထည္႔သြင္းသင္႔ပါသည္ -

• - ကေလးသူငယ္မ်ား - အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ ေဆာလ်င္စြာလႊဲ 
ေျပာင္းေပးရန္အေရးၾကီးျပီး ၾကီးျပင္းလာခိ်န္တြင္ ကုိယ္ေနဟန္ထား 
လြဲမွားမႈမ်ားျဖစ္ထြန္းလာႏုိင္သည္႔အတြက္ေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါသည္။

• - အပူေလာင္နာအႏၲရယ္ရွိေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံသံုးစြဲသူမ်ား - အ 
ဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ ယင္းသည္ အသက္အႏၲရာယ္ကုိ ျခိမ္း 
ေျခာက္ႏုိင္သည္႔အတြက္ျဖစ္သည္။

• - အေျခအေနတုိးတက္လာေသာဘီးတပ္ကုလားထုိင္သံုးစြဲသူမ်ား - 
အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ ၎တုိ႔၏အေနအထားအတြက္ အေရးေပၚ 
အေျခအေနျဖစ္ေနေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါသည္။

• -ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမရွိသည္႔အတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အဆင္႔အ
တန္းမမီသည္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခုံေၾကာင္႔လည္းေကာင္း နာက်င္မႈေဝဒ 
နာကုိ ခံစားေနရသူမ်ား
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

 စစ္ေဆးရန္ႏွင္႔ခ်ိန္းဆုိမႈမ်ားအားစီမံရာ၌ အေထာက္အကူျပဳျဖစ္ေစရန္ စဥ္းစားသင္႔ေသာအဓိကက်သည္႔ 
အခ်က္အလက္သုိေလွာင္ရံု အခ်ိဳ႕မွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္-

• အသက္
• မစြမ္းမသန္ျဖစ္မႈအမ်ိဳးအစား
• လႊဲေျပာင္းေပးရသည္႔အေၾကာင္းရင္း
• ေနထုိင္သည္႔ေနရာ

0efaqmifrIpGrf;&nf

 ေတြ႔ရွိႏုိင္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံသံုးစြဲသူမ်ားအေရအတြက္ႏွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈအဆင္႔အတန္းႏွင္႔ပတ္သက္လာ 
လွ်င္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေနျဖင႔္ မည္သည္႔အရာအား ေထာက္ပံ႔ေပးႏုိင္မည္ဆုိသည္႔ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မ်ားအား စီမံ 
ခန္႔ခြဲေပးႏုိင္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။

 အလယ္အလတ္အဆင္႔ႏွင္႔အဆင္႔ျမင္႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနလင္႔ကစား ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းတုိင္းသည္ ယင္းအဆင္႔မ်ားကုိျဖည္႔ဆည္းေပးရန္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
သည္ ၎တုိ႔၏ဗဟုသုတ၊ အရည္အေသြးႏွင္႔ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေနသည္႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဝန္ 
ထမ္းမ်ားထံသုိ႔ ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူမ်ားအား ပုိ႔ေပးႏုိင္ပါသည္။ မန္ေနဂ်ာမ်ားတြင္ ထုိသုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးအား 
မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္္ဆုိသည္ႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။ မန္ေနဂ်ာမ်ား 
အေနျဖင္႔ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္-

• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေနျဖင္႔ မည္ကဲ႔သုိ႔ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ဆုိသည္႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင္႔ပတ္သက္ 
သည္႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လက္ကမ္းစာေစာင္စာေစာင္မ်ားတြင္ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္း၊

• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏အရည္အေသြးထက္ေက်ာ္လြန္ေနေသာလုိအပ္ခ်က္ရွိေနသူမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးေရး 
သို႔မဟုတ္ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိမရွိဆုိသည္ကုိ သိရွိႏုိင္ရန္ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ညွိႏိႈင္းျခင္း၊

• ျဖည္႔ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင္႔ 
ပစၥည္းရရွိႏုိင္မႈအေျခအေနကုိ တုိးတက္ေအာင္ေအာင္ရြက္ျခင္း၊
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 ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားကုိ လိုအပ္ေနေသာကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ကုိယ္ေနဟန္ထားအေထာက္
အကူျပဳမႈကုိလည္း လုိအပ္ေကာင္းလုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလုိသည္မွာကေလးသူငယ္အမ်ားအျပားသည္ 
အလယ္ အလတ္ အဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈကုိ လုိအပ္ေနသည္ဆုိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကုိယ္ေနဟန္ထားႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ 
ျပႆနာ ကုိတားဆီးရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ႔က်သြားေစရန္ ကေလးသူငယ္အားလံုးအား ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသုိ႔ 
ျမန္ႏိုင္သမွ်အ ျမန္ဆံုးလႊဲေျပာင္းေပးေရးသည္ လြန္စြာမွပင္အေရးၾကီးပါသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏အထူးလုိအပ္ခ်
က္ႏွင္႔ ေဆာလ်င္စြာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးကုိ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္းဆုိင္ရာစံႏႈန္းႏွင္႔သ
တ္မွတ္ခ်က္မ်ား အလယ္အလတ္အဆင္႔ WSTP အခန္းတြင္ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ေအာက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာ
င္႔ေဆာလ်င္စြာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းသည္ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္အေရးၾကီးရျခင္းျဖစ္သည္-

• စနစ္တက်ပံ႔ပုိးေပးမႈမရွိလွ်င္ မတ္မတ္ထုိင္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည္႔ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ကုိယ္ေနဟန္ထား 
ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ကေလးသူငယ္တစ္ဦးအား ေနာက္က်မွလႊဲေျပာင္းေပးလွ်င္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ကုိယ္ေနဟန္ထား ျပႆနာမ်ားမွာ ပံုေသျဖစ္သြားသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္သြားပါကကေလးသည္အေထာက္အကူမ်ား
တပ္ဆင္ေပးထားသည္႔တုိင္ သက္ေတာင္႔သက္သာထုိင္ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

• ထုိင္ျခင္းႏွင္႔ ေရြ႕လ်ားႏုိင္ျခင္းအေတြ႔အၾကံဳမရွိလွ်င္ ကေလး၏ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈမွာလည္းေႏွးေကြးသြားမည္ျဖစ္ 
သည္။ 

• လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္သည္႔အရည္အေသြးအခ်ိဳ႔ရွိေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံကုိ အသံုးျပဳျခင္း 
ျဖင္႔ ၎တို႔၏ေန႔စဥ္ဘဝမွာ ပုိမုိလြယ္ကူသြားမည္ျဖစ္ျပီး ေန႔တေန႔တာအတြင္း ၎တုိ႔အေနျဖင္႔ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားစြာကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

 

 အေၾကာင္းမလွစြာပင္ ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသုိ႔ အျမန္ဆံုးလႊဲေပးသင္႔ 
သည္႔အခ်ိန္အတြင္း လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမခံၾကရပါ။ မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ ၎တုိ႔၏ကေလးမ်ားသည္ ေရာဂါ''ေပ်ာက္ 
ကင္း''ျပီး လမ္းျပန္ေလွ်ာက္ႏုိင္မည္ဟု မွတ္ယူေနေလ႔ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာမိဘမ်ားကမူ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသည္ လြန္ 
စြာမွပင္ စရိတ္စကၾကီးမားမည္ကို စုိးရိမ္ေနၾကသကဲ႔သုိ႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကုိလည္း မသိၾကေခ်။ 
ကေလးအားဘီးတပ္ထုိင္ခုံေပးလုိက္ျခင္းျဖင္႔ ယင္းကေလးသည္လမ္းေလွ်ာက္ေတာ႔မည္မဟုတ္ဟု အခ်ိဳ႕ေသာ မိဘ 
မ်ားက ထင္မွတ္ေနျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိေသးသည္။

 ေဆာလ်င္စြာလႊဲေျပာင္းေပးေရးသည္ မည္သည္႔အတြက္လြန္စြာအေရးၾကီးသည္ဆုိသည္ကုိ ဝန္ေဆာင္မႈ 
အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင္႔  ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သေဘာေပါက္နားလည္ထားရန္လုိသည္။ လုိအပ္မည္ဆုိပါက ဝန္ထမ္းမ်ား 
သည္ မိဘမ်ားႏွင္႔လႊဲေျပာင္းေပးမည္႔အရင္းအျမစ္မ်ားအား ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသည္ ကေလးအားလမ္းေလွ်ာက္ျခင္းမွ 
အတားအဆီးျဖစ္လိမ္႔မည္မဟုတ္ဆုိသည္ကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရန္လည္း လုိသည္။ ကေလးသည္ လမ္းေလွ်ာက္ 
ရန္သင္ယူေနစဥ္အတြင္း ဘီးတပ္ထိုင္ခုံသံုးျပီး ေရြ႔လ်ားႏုိင္စြမ္းအေတြ႔အၾကံဳကုိရမည္ဆုိလွ်င္ ၎တုိ႔၏ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ 
အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိနည္းလမ္းမ်ားစြာမွတဆင္႔ ရႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

ေအာင္ျမင္မႈဇာတ္လမ္း - မကၠဆီကိုရိွမိဘမ်ားက ေစာလ်င္စြာလႊေဲျပာင္းေပးျခင္း

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနမ်ားသည္ ေဆာလ်င္စြာလႊဲေျပာင္းေပးေရးကြန္ 
ယက္ကုိ မည္ကဲ႔သုိ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ထူေထာင္ထားသည္ဆုိသည္႔နမူနာ ျဖစ္ပါသည္။

အစပုိင္းတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏အသိပညာျပန္႔ပြားေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား 
အရုိးအေၾကာကု ဆရာဝန္မ်ားႏွင္႔ကေလးအထူးကုဆရာဝန္မ်ားအတြက္ အဓိကထားခဲ႔ေသာ္လည္း ေရဒီယုိႏွင္႔ 
ရုပ္ျမင္သံၾကားကဲ႔သုိ႔ေသာ လူထုဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္အသံုးျပဳၾကေသာလူထုအား 
ရည္ရြယ္သည္႔ ရံပုံေငြျမွင္႔တင္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင္႔
လႊဲေျပာင္းေပးေရးလုပ္ငန္းသည္ တဆင္႔စကားတဆင္႔နားျဖင္႔ ပ်ံ႕သြားျပီး မိဘမ်ားက ၎တုိ႔၏ကေလးမ်ားအား 
ကုိယ္တုိင္လာေရာက္လႊဲေျပာင္းေပးမႈကုိ ျဖစ္ေစခဲ႔သည္။

အသိပညာျပန္႔ပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ ကေလးသူငယ္မ်ား
အားေမြးဖြားသည္ႏွင္႔ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနမ်ားသုိ႔ ပုိ႔ေပးရန္အေရးၾကီးပံုႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔သတင္းအား 
ျဖန္႔ေဝေပးခဲ႔သည္။ ၎တုိ႔ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔သည္႔အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈရသြားၾကေသာကေလးသူငယ္မ်ားအ 
ေၾကာင္းကိုလည္းအင္ႏွင္႔အားႏွင္႔ျဖန္႔ေဝခဲ႔သည္။  (၁၅) ႏွစ္အတြင္းကေလးအထူးကုဆရာဝန္မ်ားႏွင္႔မိသားစုဝင္
မ်ားသည္ေဆာလ်င္စြာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းကိုေဆာင္ရြက္လာၾကသည္႔အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနမ်ား
အေနျဖင္႔ဓေလ႔ထံုးစံအေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ကုိေတြ႔ျမင္လာၾကရျပီျဖစ္သည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရလဒ္ - လႊဲေျပာင္းေပးမႈ၏ သံုးပံုတစ္ပံုသည္  အသက္ ၃ ႏွစ္ႏွင္႔ေအာက္ကေလးမ်ားျဖစ္သည္။

ေစာလ်င္စြာလႊဲေျပာင္းေပးေရးလုပ္ငန္းအား အားေပးအားေျမွာက္ျပဳလုပ္ရာတြင္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအေန 
ျဖင္႔ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သနည္း

• ပစ္မွတ္အုပ္စုကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း
• ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသတ္မွတ္ျခင္း
• ပညာရွင္မ်ားႏွင္႔မိဘမ်ားအတြက္မတူညီေသာခ်ဥ္းကပ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း
• မိဘမ်ားႏွင္႔ပညာရွင္မ်ားသိရွိေရးကုိအားေပးရာေရာက္သည္႔ ေအာင္ျမင္ျခင္းဇာတ္လမ္းမ်ားအား မွ်ေဝျခင္း
• အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားအား ႏွစ္အတန္ၾကာ ျပဳလုပ္ျခင္း

pGrf;aqmif&nfjynfh0NyD;	xda&mufrI&Sdonfh	0efaqmifrIvkyfief;rsm;aqmif½Gufjcif;

ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးႏွင္႔ထိေရာက္မႈကိုသုံးသပ္ျခင္း

 ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ကုိေဆာင္ရြက္ျပီဆုိလွ်င္ ဝန္ေဆာင္မႈအဆင္႔တစ္ခုခ်င္းစီကုိသုံုးသပ္ျပီး ယင္း 
အဆင္႔တစ္ခုစီသည္ အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာျမင္႔ဆိုသည္ကို ေလ႔လာထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအဆင္႔မ်ား 
၏အရည္အေသြးတုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ရာတြင္   ေဖၚျပပါအခ်က္မ်ားကုိအေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္လုိမည္ျဖစ္သည္- 
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• ေကာင္းမြန္သည္႔အဖြဲ႔လုိက္စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈကုိအားေပးျခင္း
• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအဆင္႔တစ္ခုစီတိုင္းအတြက္ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည္မ်ားကိုၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ရန္စီမံ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း
 ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္႔ဇယားမွာ ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးအား မည္သုိ႔တုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္
သည္ဆုိသည္ႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္-

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အဆင္႔တစ္ခုစီတုိင္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးတုိး 
ျမွင္႔ေရးမတူညီေသာ နည္းလမ္းမ်ား

လႊဲေျပာင္းေပး

ျခင္း

• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကရွိလုိေသာဝယ္လုိအားအဆင္႔အတြက္ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ 
ရည္မွန္းခ်က္ ႏွင္႔ပန္းတုိင္မ်ားသတ္မွတ္ပါ။

• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ မည္သူ႔အတြက္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ 
အသိေပးပါ၊

• အသိပညာျမွင္႔တင္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လႊဲေျပာင္းေပးေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ လုပ္ငန္း 
ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကုိ သတ္မွတ္ပါ။

• လႊဲေျပာင္းမႈအဆင္႔မ်ားအားအနီးကပ္ၾကီးၾကပ္ေစာင္႔ၾကည္႔ပါ။

• လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ား တုိးတက္လာသည္႔အခါ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္႔လည္း 
ေကာင္း၊ လႊဲေျပာင္းေရးကြန္ယက္အတြင္းလည္းေကာင္း ေအာင္ျမင္မႈဇာတ္လမ္းမ်ားကုိ 
မွ်ေဝခံစားပါ။

အကဲျဖတ္

သုံးသပ္ျခင္း

• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ သင္တန္းအဆင္႔အတန္းကုိ 
သတ္မွတ္ပါ။

• အေျခခံအဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပးရန္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ မိတ္ဖက္မ်ားအ 
တြက္ အရည္အေသြးတုိးျမွင္႔တည္ေဆာက္ျပီး အလယ္အလတ္အဆင္႔ဝန္ ေဆာင္မႈအသံုး 
ျပဳသူမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးပါ။

• အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပစၥည္းကိရိယာအားလံုး 
အားေနသားတက်ထားရွိပါ။
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အဆင္႔တစ္ခုစီတုိင္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးတုိး 
ျမွင္႔ေရးမတူညီေသာ နည္းလမ္းမ်ား

ညႊန္ၾကားျခင္း • ထိေရာက္မႈရွိသည္႔သုိေလွာင္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား ထူေထာင္ပါ။

• ပစၥည္းသည္ခ်ိန္ညွိရန္ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိပါက အသံုးျပဳမည္႔သူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင္႔ကုိက္ညီမႈရွိ 
ေစမည္႔ပစၥည္းအား ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ရန္ မြမ္းမံဆန္းသစ္မႈကုိ သတ္မွတ္ပါ။

• သတ္မွတ္ေပးေသာေျဖရွင္းခ်က္အား ဝန္ထမ္းက ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳမည္႔သူႏွင္႔ 
တုိင္ပင္ညွိႏႈိင္းျပီး ျဖစ္ႏိုင္ပါက အသံုးျပဳမည္႔သူအား ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္႔ပစၥည္းမ်ားကုိ 
ျပသပါ။  ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္႔ အသံုးျပဳသူက ေျဖရွင္းခ်က္အားျငင္းပယ္မႈကုိ 
ေရွာင္လႊဲႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

• အေျခခံအဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပးရန္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ မိတ္ဖက္မ်ား 
အတြက္ အရည္အေသြးတုိးျမွင္႔တည္ေဆာက္ျပီး အလယ္အလတ္အဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈ 
အသံုးျပဳသူမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးပါ။

• အေျခခံအဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပးရန္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိမိတ္ဖက္ မ်ားအတြ
က္အရည္အေသြးတုိးျမွင္႔တည္ေဆာက္ျပီး အလယ္အလတ္အဆင္႔ဝန္ ေဆာင္မႈအသံုးျပဳ
သူမ်ားအားလႊဲေျပာင္းေပးပါ။

ရန္ပုံေငြႏွင့္ 

စီစဥ္ျခင္း

• သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင္႔မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္း
မ်ားအား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပဳလုပ္ပါ။

• ထိေရာက္ေသာသုိေလွာင္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားကုိ ထူေထာင္ပါ။
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ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အဆင္႔တစ္ခုစီတုိင္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးတုိး 
ျမွင္႔ေရးမတူညီေသာ နည္းလမ္းမ်ား

ထုတ္ကုန္

ႀကိဳတင္

ျပင္ဆင္ျခင္း

• ခ်ိန္ညွိမႈကုိအတတ္ႏုိင္ဆံုးျပဳလုပ္ေပးႏုိင္သည္႔ပစၥည္းကုိ ရွာေဖြပါ။

• အလြယ္တကူမြမ္းမံဆန္းသစ္ႏုိင္ေသာပစၥည္းကုိ ရွာေဖြပါ။

• ကုိယ္ေနဟန္ထားကုိအေထာက္အကူျပဳမည္႔ပစၥည္း PSD မ်ားအား ၾကိဳတင္ဖန္တီးပါ  
သုိ႔မဟုတ္ PSD ပါဝင္ေသာပစၥည္းမ်ားအားရွာေဖြပါ။

• ပစၥည္းမ်ားအားခ်ိန္မႈကုိ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္႔သင္႔ေလ်ာ္ေသာလက္သံုးပစၥည္း 
မ်ားကုိ ရွာေဖြပါ။

• အခုအခံမ်ားႏွင္႔ PSD ဖန္တီးမႈမ်ားႏွင္႔မြမ္းမံဆန္းသစ္မႈအတြက္ သင္႔ေတာ္ေသာပစၥည္း 
မ်ားကုိရွာေဖြပါ။ 

• ထိေရာက္ေသာသုိေလွာင္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားကို ထူေထာင္ပါ။

• အရြယ္အစားမတူေသာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအေရအတြက္အနည္းငယ္ကုိ သုိေလွာင္ႏိုင္ရန္ 
ျပင္ဆင္ထားပါ။

• အေျခခံအဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပးရန္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ မိတ္ဖက္မ်ားအ 
တြက္အရည္အေသြးတုိးျမွင္႔တည္ေဆာက္ျပီး အလယ္အလတ္အဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈအသံုး 
ျပဳသူမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးပါ။

အံဝင္ခြင္က်

တပ္ဆင္ျခင္း

• တပ္ဆင္မႈျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ေဆးခန္းႏွင္႔စက္မႈလုပ္ငန္းဝန္ထမ္းမ်ား အတူတကြ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပါ။

• ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္႔နမူနာပစၥည္းထားရွိေရးအတြက္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါ။

• ခ်ိန္ညွိမႈကုိအေကာင္းဆံုးျပဳလုပ္ေပးႏုိင္သည္႔ပစၥည္းကုိရွာေဖြပါ။

• ပစၥည္းမ်ားအားခ်ိန္မႈကုိအျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္႔သင္႔ေလ်ာ္ေသာလက္ 
သံုးပစၥည္းမ်ားကုိရွာေဖြပါ။

• အလြယ္တကူမြမ္းမံဆန္းသစ္ႏုိင္မည္႔ ပစၥည္းမ်ိဳးကုိရွာေဖြပါ။

• အေျခခံအဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပးရန္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိမိတ္ဖက္မ်ားအတြက္
အရည္အေသြးတုိးျမွင္႔တည္ေဆာက္ျပီး အလယ္အလတ္အဆင္႔ဝန္ ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူ 
မ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးပါ။
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အဆင္႔တစ္ခုစီတုိင္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးတုိး 
ျမွင္႔ေရးမတူညီေသာ နည္းလမ္းမ်ား

အသုံးျပဳသူ

သင္တန္း

• သတ္မွတ္ထားသူတစ္ဦးအားအသံုးျပဳသူသင္တန္းအတြက္ သတ္မွတ္ပါ။ ဥပမာ - အရည္
အခ်င္းတူသူသင္တန္းဆရာျဖစ္သည္။ 

• ေဆးေပးခန္းႏွင္႔လည္းေကာင္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းေနရာႏွင္႔လည္းေကာင္းနီးသည္႔ အသံုးျပဳ 
သူသင္တန္း ေနရာကုိ သတ္မွတ္ပါ။

• အေျခခံအဆင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပးရန္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ မိတ္ဖက္မ်ားအ 
တြက္ အရည္အေသြးတုိးျမွင္႔တည္ေဆာက္ျပီး အလယ္အလတ္အဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈအသံုး 
ျပဳသူမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးပါ။

ေနာက္ဆက္တြဲ

လုပ္ေဆာင္ျခင္း

• လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ ေနာက္ဆက္တြဲျပသမည္႔သူအား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပး 
ႏုိင္ေရးအတြက္ ယင္းအဖြဲ႔အတြင္းရွိမိတ္ဖက္အားအရည္အေသြးတည္ေဆာက္ေပးျပီး ရပ္ 
ကြက္အဆင္႔တြင္ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မရွိသည္႔ျပႆနာကုိ သတ္မွတ္သည္႔အခါ ၎ကုိဝန္ 
ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသုိ႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးပါ။

အေထြေထြ • မွ်ေဝထားသည္႔လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကုိျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ပုံမွန္အဖြဲ႔အစည္းအေဝးကုိ ျပဳလုပ္ပါ။

• ပူးတြဲလုပ္ငန္းအတြက္အစီအစဥ္ကုိရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပဳလုပ္ပါ။

• သတင္းအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင္႔ မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းကုိ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပဳလုပ္ပါ။

• အေျခခံအဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပးရန္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိမိတ္ဖက္မ်ားအ 
တြက္ အရည္အေသြးတုိးျမွင္႔တည္ေဆာက္ျပီး အလယ္အလတ္အဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈအသံုး 
ျပဳသူမ်ားအားလႊဲေျပာင္းေပးပါ။

အေျခခံအဆင္႔သက္သက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ  အေျခခံႏွင္ ႔အလယ္အလတ္အဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသို ႔ 
ေျပာင္းလဲျခင္း

 ဘီးတပ္ထုိင္ခုံလုပ္ငန္းအမ်ားအျပားသည္ လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္တြင္ အေျခခံအဆင္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္ 
မႈလုပ္ငန္းကုိသာ လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ ယင္းသုိ႔လုပ္ကုိင္ျခင္းသည္အစေကာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ 
ဆုိေသာ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေနျဖင္႔ အဆင္႔ (၈) ဆင္႔ပံ႔ပုိးေပးျခင္းႏွင္႔ဆက္ႏြယ္ေနသည္႔စနစ္မ်ား တည္ေဆာက္မႈ 
ကုိ အေလးေပးလုပ္ကုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္႔အျပင္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာလည္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ားရရွိလာႏုိင္သည္႔အတြက္ 
ေၾကာင္႔ျဖစ္ပါသည္။

 သုိ႔ေသာ္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ အလယ္အလတ္အဆင္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ 
ေဆာင္မႈေတာင္းဆုိလာမႈကုိ ရင္ဆိုင္လာရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ အံ႔ၾသဘြယ္ရာမဟုုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ 
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အသံုးျပဳသူလုိအပ္ခ်က္၏ ၃၅% မွာ အေျခခံအဆင္႔တြင္ျဖစ္ျပီး ၆၅% မွာ အလယ္အလတ္အဆင္႔တြင္ျဖစ္ေနသည္႔
အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

 ထုိ႔ေၾကာင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင္႔ ၎တုိ႔၏ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ အလယ္အလတ္ 
အဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုိအပ္ခ်က္ကိုမည္သုိ႔မည္ပံုျဖည္႔ဆည္းေပးႏုိင္သည္ဆုိသည္႔စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းျဖင္႔ လုပ္ငန္း 
စတင္ေကာင္း စတင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ကေဖာ္ျပခဲ႔သည္႔အတုိင္း အလယ္အလတ္အဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
သည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိလုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္ -

• သင္႔ေလ်ာ္ေသာသင္တန္းတက္ေရာက္ျပီးသူ ဝန္ထမ္း
• ပုိမုိေသာ အသံုးအေဆာင္၊ ပစၥည္းကိရိယာႏွင္႔ပစၥည္း 
 

 အေျခခံအဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈမွအလယ္အလတ္အဆင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈသုိ႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္ မန္ေနဂ်ာမ်ား 
ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္သည္႔ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္ပါသည္-

• အလယ္အလတ္အဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအား မည္သုိ႔ေပးႏုိင္မည္ဆုိသည္ကုိ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဝန္
ထမ္းမ်ားႏွင္႔အတူတကြေဆာင္ရြက္ပါ။ ထပ္မံလုိအပ္မည္႔ အသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင္႔ပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ 
လည္းေကာင္း၊ အသံုးျပဳမည္႔ဝန္ေဆာင္မႈပံုစံႏွင္႔ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း စဥ္းစားထားပါ။

• အေျခခံအဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနၾကသည္႔ဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းထပ္မံေပးပါက 
၎တုိ႔အေနျဖင္႔ အလယ္အလတ္အဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိ/မရွိ 
ဆုိသည္ကုိ သတ္မွတ္ပါ။ ရွိသည္ဆုိပါက ပထမဦးစြာ အေျခခံအဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ဝန္ထမ္း 
မ်ားအား အစားထိုးရန္ သတ္မွတ္ျပီးေလ႔က်င္႔သင္တန္းေပးပါ။ ထုိေနာက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အလယ္ 
အလတ္အဆင္႔ဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးပါ။

• အကယ္၍ သင္၏ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေနျဖင္႔ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္႔အေနအထားတြင္ မရွိျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ား ပုိမုိခန္႔ထားရန္ေငြမရွိျခင္းမ်ားျဖစ္ပါက အျခားေသာအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိ/မရွိ ဆုိသည္ကုိ စဥ္းစားပါ။
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

*	.3	aemufqufwGJvkyfief;	pDpOfjcif;

 ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းသည္ဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ႔မႈလုပ္ငန္းမွာ အဆင္႔ (၈) ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ 
လုပ္ငန္းျဖင္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူအားလံုးအက်ိဳးေက်းဇူးကုိ ခံစားၾကရပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းအား 
မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဆုိသည္ႏွင္႔ပတ္သက္ျပီးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္စီမံခ်က္ရွိရန္လုိပါသည္။ ေနာက္ 
ဆက္တြဲျပသစဥ္အတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔လည္း အသံုးျပဳသူမ်ား၊ ၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္မ်ားႏွင္႔ 
၎တုိ႔၏လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအေပၚသုိ႔ လုပ္ငန္း၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိေလ႔လာရန္အခြင္႔အေရးမွ အက်ိဳးအျမတ္ 
မ်ားကုိ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

၈။ ေနာက္ဆက္ 
တြဲလုပ္ငန္း၊ 
ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ 
ျပင္ဆင္ျခင္း

ေနာက္ဆက္တြဲျပန္လည္ျပသရန္ခ်ိန္းဆုိမႈသည္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသည္ 
အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ မျဖစ္ ဆုိသည္ကုိ စစ္ေဆးႏုိင္မည႔္အခြင္႔အေရး 
ပင္ျဖစ္ျပီး ေလ႔က်င္႔ သင္တန္းေပးမႈႏွင္႔အေထာက္အကူျပဳမႈမ်ားအား
ထပ္မံျပဳလုပ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
အခ်ိန္မွာအသံုးျပဳသူ၏လုိအပ္ခ်က္ေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ အျခား 
ေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရရွိမႈေပၚတြင္လည္းေကာင္း မူတည္မည္ျဖစ္ 
ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ ရပ္ကြက္အတြင္း အလြယ္တကူ 
ေျဖရွင္းရန္မလြယ္ကူသည္႔ နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအား 
ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းမႈႏွင္႔ ျပဳျပင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
ကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းသည္အဘယ္ေၾကာင္႔အေရးၾကီးရသည္ဆိုသည္ႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔နမူနာမ်ား

ဒူလီ - သည္ အသက္ (၂၁) ႏွစ္ရွိအမိ်ဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ၎၏မိသားစုႏွင္႔အတူတကြေနထုိင္သူျဖစ္သည္။ 
ေနာက္ဆက္တြဲျပသရမည္႔အခ်ိန္တြင္ သူမသည္လာေရာက္ျပသမႈမရွိေၾကာင္း အဖြဲ႔ကေတြ႔ရွိခဲ႔သည္။ အေၾကာင္း 
မွာ သူမ၏ဘီးတပ္ထုိင္ခုံတာယာမ်ားေပါက္ေနေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံကုိ အိမ္ေအာက္တြင္ ပစ္ 
ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအေပါက္ကုိျပန္ျပင္ေပးျပီး သူမ၏မိသားစုဝင္မ်ားအား အၾကံေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။
ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ဒူလီသည္ အိမ္ျပင္သုိ႔ထြက္ႏုိင္ခဲ႔သည္။ မိသားစုဝင္မ်ားအေနျဖင္႔ အက်ိဳးေက်းဇူးကုိမသိမခ်င္း 
ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈ၏တန္ဖုိးကုိနားလည္ရေကာင္းမွန္းမသိခဲ႔ပါ။ အနာဂတ္တြင္ ထုိသုိ႔ေသာျပႆနာမ်ားကုိ 
ေလွ်ာ႔ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏လုပ္ငန္းသုိ႔ဆက္သြယ္ႏုိင္မည္႔ တယ္လီဖုန္း 
အမွတ္ပါဝင္သည္႔စတစ္ကာမ်ားအား ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအားလံုးတြင္ ကပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ၾကပါသည္။

မာရီယာ - သည္   ေက်ာရုိးမၾကီးဒဏ္ရာရရွိခဲ႔ျပီးေနာက္ (၉) လအၾကာတြင္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံတစ္လံုး 
ကုိ ရရွိခဲ႔သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲျပသရာတြင္ သူမသည္အေၾကာဆြဲေနသလုိလႈပ္ရွားေနျပီး မသက္မသာ ျဖစ္ေန 
သည္။ ယင္းသည္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံေၾကာင္႔ျဖစ္သည္ဟု သူမကယူဆသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ၾကမ္းပုိးမ်ားသည္ ဘီးတပ္
ထုိင္ခုံ၏ခ်ဳပ္ရုိးေၾကာင္းမ်ားအတြင္းဝင္ေနသျဖင္႔ သူမအားကုိက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ က်န္းမာေရးဆုိင္ 
ရာျပႆနာမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္ျပီး ပစၥည္းအားစြန္႔ပစ္ထားမႈကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ျပႆနာကုိသိလုိက္သည္႔အတြက္ ေျဖရွင္းလုိက္ႏုိင္သည္။ မာရီယာသည္ ယခုအခါ သူမ၏ဘီးတပ္ထုိင္ခုံႏွင္႔အတူ 
စိတ္ခ်မ္းသာ ကုိယ္က်န္းမာ ေနထုိင္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။

အင္တန ္- သည္ ရပ္ဂ္ဘီကစားရာတြင္ထူးခြၽန္သျဖင္႔ သူ၏ရပ္ကြက္အတြင္း လူသိမ်ားသူျဖစ္သည္။ ထုိေနာက္တြင္ 
ရပ္ဂ္ဘီ ကစားရာမွ ဒဏ္ရာရရွိခဲ႔ရာ ေက်ာရုိးမၾကီးကုိ ထိခုိက္ခဲ႔သည္။ ၎သည္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံကုိ 
ရရွိျပီးအသံုးျပဳသူ သင္တန္းကုိတက္ေရာက္ခဲ႔ရေသာ္လည္း ေနာက္ဆက္တြဲျပန္လည္ျပသရမည္႔အခ်ိန္တြင္ ၎ 
သည္ လာေရာက္ျပသမႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိၾကရသည္။ အရည္အခ်င္းတူသင္တန္းဆရာတစ္ဦးသည္ ေနာက္ 
ဆက္တြဲျပသမႈအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး အင္တန္ႏွင္႔ စကားစျမည္ေျပာဆုိခဲ႔ရာတြင္ အင္တန္သည္ မိမိကုိယ္ကုိယံု 
ၾကည္မႈေပ်ာက္ဆံုးျပီး မိတ္ေဆြမ်ားႏွင္႔ေတြ႔ဆုံလုိစိတ္မရွိေၾကာင္း ေပၚေပါက္လာသည္။ ၎သည္ အက်ဥ္ခံ 
ထားရျခင္း၊ အထီးက်န္ျဖစ္ျခင္းမ်ားကုိ ခံစားေနရျပီး''မစြမ္းမသန္''ျဖစ္ေနသည္႔အတြက္လည္း စိတ္မၾကည္မသာ 
ျဖစ္ေနသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ အဆုိပါအရည္အခ်င္းတူသင္တန္းဆရာသည္ အင္တန္ထံသုိ႔ ျပန္သြားျပီး 
ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ၎ႏွင္႔အတူ အျပင္ထြက္ခဲ႔သည္။ ထုိေန႔မွစျပီး အင္တန္၏ဘဝသည္ေရွ႕သုိ႔သာ လွမ္းခ်ီ 
ပါေတာ႔သည္။

ဂီဟန ္ - သည္ အသက္ (၃) ႏွစ္သာရွိေသးသည္႔ ေယာက္်ားေလးတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ၎၏မိဘ၊ အစ္ကုိျဖစ္သူ 
တုိ႔ႏွင္႔အတူ ေနထိုင္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲျပသခ်ိန္တြင္၄င္း၏အေထာက္အကူျပဳထုိင္ခံုမွာ အစားအေသာက္မ်ား 
ႏွင္႔ ေပလူးေနျပီး သန္႔ရွင္းေရး မလုပ္ရေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ သူ၏မိဘမ်ားက သူသည္ မတ္မတ္ထုိင္ရန္ 
အခက္အခဲရွိေနျပီး ထုိင္ခံုအတြင္းသက္ေတာင္႔သက္သာမျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ မိဘမ်ားသည္ ပစၥည္းအ 
ေပၚ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ႔သြားျပီး ယင္းကုိမႏွစ္သက္ေတာ႔ေခ်။
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

အသုံးျပဳသူႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသည္ အသံုးျပဳသူ၏ဝန္းက်င္တြင္ ၎၏လုိအပ္ခ်က္အား ျဖည္႔ဆည္းေပးႏုိင္မႈရွိ/မရွိဆုိသည္ကုိ 
ဝန္ထမ္းမ်ားက အတည္ျပဳေပးႏုိင္ျခင္း

• အိမ္ႏွင္႔လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းသုိ႔ သြားေရာက္ျခင္းသည္ အသံုးျပဳသူ၏ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကုိ စုေဆာင္းရရွိရန္ 
အေကာင္းဆံုးေသာအခြင္႔အေရးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကုိအသံုးျပဳျပီး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 
အတြက္ ျပန္လွန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးႏုိင္သကဲ႔သုိ႔ ရံပံုေငြရွာေဖြေရးအတြက္လည္းအေထာက္အကူျဖစ္ေစ 
မည္ ျဖစ္ပါသည္။

• ဌာနအေျခစုိက္ေနာက္ဆက္တြဲျပသျခင္းသည္ အသံုးျပဳသူ၏ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကုိစုေဆာင္းရရွိရန္ အခြင္႔အ 
ေရးအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကုိအသံုးျပဳျပီး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ျပန္လွန္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးႏုိင္သကဲ႔သုိ႔ ရံပံုေငြရွာေဖြေရးအတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

aemufqufwGJvkyfaqmifjcif;\	&nf½G,fcsufESifh	rnfonfhae&mwGif	,if;ukd	aqmif½Gufoifhoenf;

ေနာက္ဆက္တြဲျပသျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာေအာက္ပါတုိ႔ကုိေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္-

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူထံမွသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းရန္
• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသည္အလုပ္ေကာင္းစြာလုပ္ႏုိင္သည္႔အေျခအေနရွိမရွိဆုိသည္ကုိစစ္ေဆးရန္
• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံတပ္ဆင္ထားမႈအံဝင္ခြင္က်ျဖစ္မျဖစ္ဆုိသည္ကုိစစ္ေဆးရန္

ျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈမွေပၚေပါက္လာသည္႔ ျပဳလုပ္ေန
က်အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအခ်ိဳ႕ မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း 
ျဖစ္သည္ -

• အၾကံဥာဏ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သင္တန္းမ်ားအား 
ပုိမုိေပးႏုိင္ျခင္း

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံကုိ ျပန္လည္ခ်ိန္ညွိမႈျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း

• အေသးစားျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ျခင္း

• လုိအပ္ပါက ကူညီေထာက္ပံ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေရးအ 
တြက္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူအား အျခားေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုထံသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း

 ျဖစ္ႏုိင္သည္႔ေနရာတုိင္းတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲျပသရန္ခ်ိန္းဆိုမႈသည္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈအသစ္ ျပဳလုပ္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအား အျပည္႔အဝ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္သင္႔ေခ်။ အကယ္၍ အကဲ 
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ျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္ အျပည္႔အစံုျပဳလုပ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအား အၾကီးစားျပင္ဆင္ေရးအတြက္ သတ္ 
မွတ္ရန္လုိသည္ဆုိပါက ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္းအခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္သင္႔ပါသည္။

မည္သည္႔ေနရာတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈကို ျပဳလုပ္သင္႔သနည္း -

 ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈကို အသံုးျပဳသူ၏ေနအိမ္ သုိ႔မဟုတ္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဌာန သုိ႔မ 
ဟုတ္ ဘီးတပ္ထိုင္ခုံအသံုးျပဳသူအတြက္ေရာ၊ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဝန္ထမ္းအတြက္ပါ အဆင္ေျပ 
သည္႔ေနရာမ်ိဳးတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

 ေအာက္ပါဇယားတြင္ မတူညီသည္႔ေနရာမ်ား၌ျပဳလုပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈဆုိင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ 
မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္-

အသံုးျပဳသူ၏ေနအိမ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ရပ္ကြက္အတြင္း ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းေဆာင္
ရြက္ျခင္းေၾကာင္႔ရရွိသည္႔ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဌာနတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင္႔ရရွိသည္႔ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

• အသံုးျပဳသူႏွင္႔ ၎၏မိသားစုအတြက္ ကုန္က် 
စရိတ္သက္သာေစျခင္း

• လူမ်ားအေနျဖင္႔ ၎တုိ႔၏အိမ္ႏွင္႔အသုိက္အဝန္း 
အတြင္းၾကံဳေတြ႔ရမႈမ်ားေၾကာင္႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္ေရးအတြက္အဟန္႔အတားျဖစ္ေနမႈမ်ားကုိ ဝန္
ထမ္းမ်ားအေနျဖင္႔ပုိမုိသိရွိႏုိင္ျခင္း

• ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္႔ သြားလာလုပ္ကုိင္ေနရသည္႔ 
အတြက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ပုိမုိသေဘာေပါက္ 
လာျပီး လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ားကုိ ပုိမုိျပဳလုပ္လာႏုိင္ျခင္း 

• အသံုးျပဳသူႏွင္႔ ၎၏မိသားစုအတြက္ ကုန္က် 
စရိတ္သက္သာေစျခင္း

• အလုပ္ရံုအသံုးအေဆာင္အျပည္႔အစံုျဖင္႔ အၾကီးစား 
ျပဳျပင္မႈမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း

• ပစၥည္းမ်ားႏွင္႔အသံုးအေဆာင္အားလံုးအား 
တပ္ဆင္ထားျပီးျဖစ္ျခင္း

• အျခားေသာဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဒုတိယအျမင္ကုိ 
ရရွိႏုိင္ျခင္း 
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bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

aemufqufwGJvkyfaqmifjcif;twGuf	pDpOfjcif;

 ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈေၾကာင္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင္႔ အက်ိဳးေက်းဇူးကုိခံစားၾကရပါသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲျပသျခင္းသည္ ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္-

• မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ား

• အပူေလာင္နာျဖစ္ပြားမည္႔အႏၲရာယ္ရွိသည္႔ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ သံုးစြဲသူမ်ား

• အေျခအေနတုိးတက္လာေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံ 
သံုးစြဲသူမ်ား

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအတြင္း အပုိအေထာက္အကူ 
ပစၥည္းမ်ား လုိေနသည္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ အသံုး 
ျပဳသူမ်ား (အလယ္အလတ္အဆင္႔)

• လႊဲေျပာင္းေပးမႈ၊ ေရြ႔လ်ားႏုိင္မႈ၊ က်န္းမာေရး 
သုိ႔မဟုတ္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ ထိန္းသိမ္းေရး 
သင္တန္းမ်ားတြင္ အခက္အခဲ ေတြ႔ေနၾကသည္႔ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသံုးစြဲသူမ်ား

aemufqufwGJvkyfaqmifjcif;	tcsdefZ,m;

 ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈျပဳလုပ္ရန္အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္သည္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူ၏လုိအပ္ခ်က္အေပၚ
တည္မွီေနမည္ျဖစ္သည္႔အတြက္ မည္သည္႔အခ်ိန္တြင္ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈျပဳလုပ္သင္႔သည္ဆုိသည္ႏွင္႔ ပတ္သက္ 
၍ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္ မရွိပါ။ 

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသစ္တစ္လံုးအား ရရွိျပီးေနာက္ သီတင္းပတ္ (၆) ပတ္အတြင္း အလယ္အလတ္အဆင္႔ အသံုးျပဳ 
သူအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းျဖင္႔ ၎ရရွိထားေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံသည္ ၎၏လုိအပ္ခ်က္ႏွင္႔ကုိက္ညီမႈ ရွိ မရွိ 
ဆုိသည္ကုိ စစ္ေဆးႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အေထာက္အကူျဖစ္သည္ဟု ဆုိရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။

• အေျခအေနတုိးတက္ေကာင္းမြန္သူမ်ားႏွင္႔ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ေျခာက္လတစ္ၾကိမ္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
ျပသျခင္းသည္ အသင္႔ေတာ္ဆံုးျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ အေျခအေနတုိးတက္ေကာင္းမြန္သူမ်ား ႏွင္႔
ကေလးသူငယ္မ်ား၏လုိအပ္ခ်က္သည္ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သည္႔အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံကုိ ရရွိျပီးေနာက္ (၁၂) လအတြင္း ေနာက္ဆက္တြဲျပန္လည္ျပသရန္ အျခားေသာ အသံုးျပဳ 
သူမ်ားအား မွာၾကားျခင္းသည္ အသင္႔ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။
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မွတ္သားရန္ - ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိစတင္မည္ဆုိလွ်င္ ဝန္ေဆာင္မႈပံုစံအတြင္း ေနာက္ဆက္တဲြျပသမႈကုိ 
ထည္႔သြင္းထားရမည္ ျဖစ္သည္။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိမိတ္ဖက္မ်ားသည္ ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈစြမ္း 
ေဆာင္ရည္ကုိ ဖန္တီးရာ၌အေရးပါသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း မိတ္ဖက္မ်ားမရွိပါက  ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈ၌ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည္႔   အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ား

 
 ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေနျဖင္႔ စီမံခ်က္ခ်ထားျခင္းမရွိပါက ခ်ိန္းဆုိမႈအသစ္မ်ားရရွိလာႏုိင္မႈအေပၚ ေနာက္ 
ဆက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ လ်င္ျမန္စြာခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ တတိယႏွစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ 
အလယ္အလတ္အဆင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ ျပည္႔လွ်ံလုနီးပါးျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။

 ထုိကိစၥကုိေျဖရွင္းႏုိင္သည္႔ တစ္ခုေသာေျဖရွင္းနည္းမွာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအေျခစုိက္အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ညွိ 
ႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိလည္း ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈလုပ္ငန္းမ်ား အတတ္ႏုိင္ဆံုး 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္သင္တန္းေပးရပါမည္။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအေျခစုိက္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သာမန္ေနာက္ဆက္တြဲ ျပ 
သျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိမည္ျဖစ္ျပီး ျပန္လည္အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း၊ အၾကီးစားျပဳျပင္ျခင္းႏွင္႔ ၎တုိ႔ 
ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိသည္႔အျခားေသာျပႆနာမ်ားကုိ သာလွ်င္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသုိ႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။

 ေရြ႕လ်ားႏုိင္စြမ္းခ်ိဳ႕တဲ႔ေနသူကဲ႔သုိ႔ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည္႔စံနမူနာျပပုဂၢိဳလ္က ေဆာင္ရြက္သည္႔ 
ဤအခန္းက႑၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရွိပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ 
လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္သူမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈယူသူ လူသစ္မ်ား 

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ အသုံးျပဳသူစုစုေပါင္း

အေျခခံအဆင့္

တတိယႏွစ္

စုစုေပါင္းအဆင့္

အလယ္အလတ္အဆင့္

စုစုေပါင္းအဆင့္

တတိယႏွစ္
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bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း မိတ္ဖက္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ စံနမူနာျပဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္စီမံျခင္း

ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းနွင္ ႔ျပဳျပင္ျခင္း  
လုပ္ငန္းအပါအဝင္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း ႏွင္႔ 
ေနာက္ဆက္တြဲျပသျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ
မိတ္ဖက္ကအေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည္။

အသုံးျပဳသူသင္တန္းအတြက္လည္း

မိတ္ဖက္က ပံ့ပုိးေပးႏုိင္သည္။

မိတ္ဆက္၏စြမ္းေဆာင္ရည္ေပၚ 
မူတည္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏ 
ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအား 
ပံ့ပုိးမႈေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

aemufqufwGJvkyfaqmifjcif;twGuf	twm;tqD;rsm;ukd	avQmhcsjcif;

 ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူႏွင္႔အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရွိေသာ္လည္း ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈကုိရ
သူအေရအတြက္မွာ နိမ္႔က်လ်က္ပင္ရွိေသးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ အတားအဆီးမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေရးႏွင္႔ ဝန္ေဆာင္ 
မႈလုပ္ငန္းတုိးတက္လာေရးအတြက္ အဘယ္ေၾကာင္႔အေရအတြက္နည္းပါးေနသည္ဆုိသည္႔အေၾကာင္းရင္းကို သိရွိ 
ေအာင္လုပ္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။

နယ္ေက်ာ္အေျခစုိက္ေနာက္ဆက္တြဲျပသျခင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိရရွိသည္႔အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ 
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္႔ အတားအဆီးမ်ား

• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဝန္ထမ္းမ်ား လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရသည္႔စရိတ္စက
• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဝန္ထမ္းမ်ား လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရသည္႔အခ်ိန္
• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားက ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈကုိ ဦးစားေပးအစီအစဥ္တြင္ထည္႔သြင္းမထားျခင္း
• အက်ိဳးေက်းဇူးကုိမရမခ်င္း ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူမ်ားက ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈကုိ 

တန္ဖုိးထားရေကာင္းမွန္းမသိျခင္း

ဌာနအေျခစုိက္ေနာက္ဆက္တြဲျပသျခင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိရရွိသည္႔အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ 
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္႔ အတားအဆီးမ်ား

• မိသားစုဝင္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ထုိထက္ပုိျပီးအလုပ္မွခြာကာသြားရသည္႔ ကုန္က်စရိတ္ႏွင္႔ေပးရသည္႔အခ်ိန္
• ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈ၏အက်ိဳးေက်းဇူးကုိအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင္႔မိသားစုဝင္မ်ားကမသိရွိၾကျခင္း
• သြားေရာက္ႏုိင္သည္႔သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးကုိရွာေဖြေတြ႔ရွိရန္ခက္ခဲေနျခင္း
• ဌာနတြင္ၾကံဳေတြ႔ရမည္႔ခ်ိန္းဆုိမႈအသစ္အေပၚအာရံုစူးစုိက္ရမည္႔ဖိအားေၾကာင္႔ 

ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈအေပၚအခ်ိန္ မေပးလုိေတာ႔ျခင္း
• ခ်ိန္းဆုိမႈအစီအစဥ္ေၾကာင္႔အခက္အခဲရွိျခင္း - အသံုးျပဳသူေရာက္လာခ်ိန္တြင္ဝန္ထမ္းမရွိျခင္းႏွင္႔ 

ဝန္ထမ္းမ်ားရွိခ်ိန္ တြင္အသံုးျပဳသူကေရာက္မလာျခင္း
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အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံရွိ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ႔ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုအရ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံတန္ဖုိးကုိတုိက္ရုိက္ေကာက္ခံ 
ျခင္းမျပဳဘဲ အသင္းဝင္ေၾကးကုိေကာက္ခံသည္။ ယင္းသုိ႔ေကာက္ခံသည္႔အတြက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ေနာက္ 
ဆက္တြဲျပသျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း ႏွင္႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုိင္းဆုိင္ရာစရိတ္စကမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ 
အသင္းဝင္ေၾကးသည္ ''အသင္းဝင္'' မ်ားအား အရည္အခ်င္းျပည္႔ဝေသာဝန္ေဆာင္မႈႏွင္႔ဆက္တုိက္အေထာက္
အကူျပဳမႈကုိရရွိေစသည္။ ထုိ႔အျပင္ ''အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီးႏႈန္းထားေျပာင္းလဲျခင္း'' စနစ္အရေပးရသည္႔ပမာ
ဏသည္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏မိသားစုဝင္ေငြ၊ ဝယ္ယူ သံုးစြဲထားေသာေျပစာမ်ား၊ အစုိးရဝန္ထမ္းျဖစ္ေၾကာင္းအ 
ေထာက္အထားမ်ား၊ ကိုယ္တုိင္ေရးအစီရင္ခံစာႏွင္႔အျခားေသာ အေထာက္အကူျပဳ ဝင္ေငြဆုိင္ရာအေထာက္ 
အထားမ်ားအေပၚမူတည္ဆံုးျဖတ္သည္။

အဆုိပါဘီးတပ္ထုိင္ခုံအစီအစဥ္အရ အသင္းဝင္စနစ္သည္ အတုိင္းအတာတစ္ရပ္အထိ ထိေရာက္မႈရွိသည္ကုိ 
ေတြ႔ရွိရသည္။ 

• အသင္းဝင္မ်ားအေနျဖင္႔ အရည္အေသြးျပည္႔ဝေသာဝန္ေဆာင္မႈႏွင္႔ပစၥည္းကုိ ေမွ်ာ္လင္႔ႏုိင္သည္။

• ေနရာတုိင္းတြင္ ေဒၚလာ ၁၅ဝ ခန္႔ေပးေနရသည္႔အခ်ိန္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားအေနျဖင္႔ ၂ ေဒၚလာမွ ေဒၚလာ ၂ဝ 
အထိကိုသာလွ်င္ဝင္ေငြအေပၚမူတည္ျပီးေပးရသည္ျဖစ္ရာဘီးတပ္ကုလားထုိင္ကုိပုိမုိတန္ဖုိးထားျပီးယင္းကုိပုိင္
ဆုိင္ရသည္႔အတြက္ ဂုဏ္ယူစိတ္ကုိျဖစ္ေစသည္။ 

• အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင္႔ ေနာက္ဆက္တြဲျပသျခင္းဝန္ေဆာင္မႈကုိ အခမဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလွ်ာ႔ေစ်းျဖင္႔ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ရရွိထားသည္ျဖစ္ရာ  အသင္းဝင္မ်ားအေနျဖင္႔ မၾကာမတင္မွာပင္ 
ေနာက္ဆက္တြဲ ျပသျခင္းကုိလုပ္ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈသုိ႔သြားေရာက္ရာတြင္ရွိေနသည္႔အတားအဆီးမ်ားအားေက်ာ္လႊားႏုိင္သည္႔ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈလုပ္ငန္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးအေၾကာင္းအသံုးျပဳသူမ်ားအားလႈ႔ံေဆာ္၊ ပါဝင္ႏွင္႔အေလးထား
လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း-

• လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အဆင္႔ (၇) တြင္ပါဝင္သည္႔အတုိင္းအသံုးျပဳသူသင္တန္းတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈ၏ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိရွင္းလင္းေျပာျပျခင္း

• ေစာင္႔ဆုိင္းခန္းမ်ား၊ ဝက္ဆုိဒ္၊ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းမ်ားတြင္ ေနာက္ဆက္တဲြျပသမႈ၏ 
ေအာင္ျမင္မႈ ဇာတ္လမ္းမ်ားကုိေျပာဆုိအသိေပးျခင္း

• ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အသင္းဝင္ျပဳလုပ္သည္႔အစီအစဥ္

ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈလုပ္ငန္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးအေၾကာင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဝန္ထမ္းမ်ားအားလႈ႔ံေဆာ္၊ 
ပါဝင္ႏွင္႔အေလးထား လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း

• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဝန္ထမ္းကေဆာင္ရြက္ေပးေသာေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကုိေရွ႔ေျပးစမ္း
သပ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း

• ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈ၏အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ ဆန္းစစ္ေလ႔လာခ်က္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း

အနီးစပ္ဆံုးႏွင္႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေသာရလဒ္မ်ားကုိသတ္မွတ္ျခင္း

• ေရွ႕ေျပးေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈလုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္း

• ေအာင္ျမင္မႈဇာတ္လမ္းမ်ားအားစုေဆာင္းမွ်ေဝျခင္း

အရင္းအျမစ္မ်ားအားေနရာခ်ထားရာတြင္ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈကုိဦးစားေပးအဆင္႔တြင္ထားရွိျခင္း

• ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈႏွင္႔ဆက္စပ္ေနသည္႔ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ရံပံုေငြရွာေဖြႏုိင္ရန္ေနာက္ဆက္တြဲျပ 
သမႈ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚလာသည္႔ေအာင္ျမင္မႈဇာတ္လမ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္း

• လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွမိတ္ဖက္မ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္အခ်ိန္ဇယားသတ္မွတ္ျပီး 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအားသင္တန္းေပးျခင္း၊ လမ္းညႊန္မႈေပးျခင္း

• သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္အားလံုးအသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားရွိျခင္း
ရင္ဆုိင္ေနရသည္႔စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္အေထာက္အကူရရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ထားရွိျခင္း

• ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအားအနီးကပ္ေစာင္႔ၾကည္႔ျပီးျပႆနာ၏အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း

• ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈကုိဝန္ေဆာင္မႈ၏စံနမူနာ၊ စနစ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္း၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္လာေစ
ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
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 ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈသည္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိလည္းေကာင္း၊ ဘဝအရည္ 
အေသြးတုိးတက္မႈ၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းပါဝင္လႈပ္ရွားမႈစသည္႔အလံုးစုံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္မႈရွိ/မရွိဆုိသည္ကုိ 
လည္းေကာင္း အကဲျဖတ္သံုးသပ္သည္႔အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

 ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာအခန္းက႑မ်ားအနက္တစ္ခုမွာ ရပုိင္ခြင္႔ကို 
တုိးတက္ေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရိွ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသံုးစြဲသူမ်ား၏ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈအ 
ေပၚသိသိသာသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။

tdrfrsm;ESifh	trsm;okH;ae&mrsm;okdY	0ifa&mufEkdifjcif;

အိမ္သုိ႔ျပန္လာျပီးေတြ႔ရသည္႔အခက္အခဲမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ 
သန္႔စင္ခန္းဝင္သည္႔အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

အိမ္တြင္ရုိးရုိးရွင္းရွင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင္႔       
ဘဝအရည္အေသြးတြင္ၾကီးမားေသာကြာျခားမႈတစ္ရပ္ကုိ    
ဖန္တီးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

eDum&m*Gg&Sd	taqmufttkH	twm;tqD;rsm;qkdif&m	vIyf&Sm;rI

နီကာရာဂြာႏုိင္ငံတြင္ CADISCA ဟုေခၚေသာ DPO တစ္ခုသည္ ျမင္႔ေသာပလက္ေဖာင္းေဘာင္မ်ားႏွင္႔ေလွကား
မ်ားေၾကာင္႔ ၾကံဳေတြ႔ရသည္႔ျပႆနာကုိမီးေမာင္းထုိးျပသမည္႔လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုအား ျမိဳ႔ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။  
DPO အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသံုးစြဲသူအားလံုးသည္ သံုးလအတြင္း ဆင္ေျခေလွ်ာႏွင္႔ေစာင္းေလွ်ာ 
အခု (၂ဝဝ) ကုိတည္ေဆာက္ျပီး လမ္းႏွင္႔အညီေဆာင္ရြက္ေပးရာ အမ်ားျပည္သူေနရာမ်ားသုိ႔ဝင္ထြက္သြား
လာႏုိင္ခဲ႔ၾကသည္။ CADISCA  အသင္းဝင္မ်ားသည္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းအျပဳသေဘာေဆာင္သည္႔ေဆာင္
ရြက္ခ်က္တစ္ခုသုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုေဆာင္ရြက္ေလ႔ရွိရာ ေထာက္ခံမႈမ်ားရၾကျပီး ေဒသတြင္းရွိကုမၸဏီမ်ားကျမိဳ႕ 
ေတာ္အတြင္းဆင္ေျခေလွ်ာႏွင္႔ေစာင္းေလွ်ာမ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ အကူအညီေပး လာၾကသည္။

အေစာပုိင္းက CADISCA သည္ မိမိကုိယ္ကုိယံုၾကည္မႈတုိးျမင္႔လာေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း DPO ၏ လႈပ္ 
ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြင္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ားပါဝင္မႈတုိးျမင္႔ေရးအတြက္လည္းေကာင္း ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဘတ္စကက္ 
ေဘာအားကစားလႈပ္ရွားမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ အားကစားသင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင္႔ တစ္ဦးကုိတစ္ဦးပံုမွန္ 
ေတြ႔ဆံုႏုိင္ၾကျပီး အသိပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိးျမွင္႔ လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္သည္။ အားကစားသင္တန္း 
မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူပန္းျခံမ်ားတြင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ရာ  DPO ၏လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင္႔ အသိပညာေပး 
လုပ္ငန္းမ်ားအား လူမ်ားက ပုိမုိသိရွိလာၾကသည္။အားကစားလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင္႔ရပုိင္ခြင္႔
လႈပ္ရွားမႈမ်ားေအာင္ျမင္လာျပီး မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားကုိ ရရွိလာေစခဲ႔သည္။ ထုိမွ 
တဆင္႔ မနာဂြာျမိဳ႔ေတာ္တစ္ခုလံုးတြင္ ဆင္ေျခေလွ်ာႏွင္႔ေစာင္းေလွ်ာမ်ားတည္ေဆာက္ေပးရန္ အစုိးရအား ဖိ 
အားေပး လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ခဲ႔သည္။ အဓိကအတားအဆီးမ်ားအားဖယ္ရွားေပးလုိက္ႏုိင္ျခင္းျဖင္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ 
အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင္႔ ျမိဳ႔ေတာ္အတြင္းရွိဘ႑ာေရး၊ ပညာေရးႏွင္႔လူမႈေရးဆုိင္ရာေနရာမ်ားအား အမ်ားနည္း 
တူဝင္ေရာက္ႏုိင္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။
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ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္းခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ားးတည္ေဆာက္မႈကုန္က်စရိတ္သည္ အနည္း 
ဆံုးပင္ျဖစ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးကုန္က်စရိတ္၏ ၁% ထက္ပင္နည္းသည္။

သန္႔စင္ခန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ႏွင္႔လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး အခက္အခဲရွိသည္႔ 
အတြက္ပညာေရးကုိခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ခြင္႔မွာ အတားအဆီးျဖစ္ေနရသည္။ ခ်ဥ္းကပ္ဝင္ 
ေရာက္ႏုိင္ေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင္႔လမ္းေၾကာင္းပံုစံမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ အ 
ရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ႔ပုိးေပးႏုိင္ျခင္းျဖင္႔ ေက်ာင္းမ်ားလည္း
ပါဝင္လာေစရန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေဆာက္အအံုမ်ားသုိ႔ 
ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ျပဳလုပ္သည္႔အရင္းအျမစ္မ်ားစြာရွိပါသည္။

ခ်ဥ္းကပ္ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္႔ဝန္းက်င္အေနအထားတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာေစရန္ 
အၾကံျပဳျခင္းႏွင္႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ႔႔ပုိးေပးျခင္းျဖင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
အေနျဖင္႔အိမ္မ်ား၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရာေနရာမ်ား၊ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ဝင္ 
ေရာက္ခြင္႔ကုိ တုိးျမွင္႔ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး ဤနည္းအားျဖင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခု 
သည္ ေရြ႕လ်ားႏုိင္စြမ္းခ်ိဳ႔တဲ႔သူမ်ား၏ပါဝင္လႈပ္ရွားပုိင္ခြင္႔အခြင္႔အလမ္းမ်ားကုိ အျမင္႔ 
ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

csOf;uyf0ifa&mufEkdifaom	o,f,lykdYaqmifa&;

 ဘီးတပ္ထိုင္ခုံသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္သယ္ယူပုိ ႔ေဆာင္ေရးသည္ၾကံဳေတြ႔ေနက်အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္ပါ 
သည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္ပါသည္-

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအား သယ္ေဆာင္ေရးႏွင္႔စနစ္တက်ထားသုိႏုိင္ရန္မစီစဥ္မေဆာင္ရြက္မိပဲ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း 
• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသယ္ေဆာင္မႈအတြက္ အပုိေၾကးေပးေဆာင္ရျခင္း
• ျဖဳတ္ႏုိင္ေသာအစိတ္အပုိင္းမ်ားေပ်ာက္ဆံုးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အခုိးခံရျခင္း၊ ဥပမာ- ဘီးမ်ား
• တံခါးခံုေနရာႏွင္႔တံခါးေပါက္မ်ားေၾကာင္႔ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရာ၌အခက္အခဲရွိျခင္း

 ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ လူအားလုံုးပါဝင္အသံုးျပဳႏုိင္ေသာသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္အမ်ားအျပား ရွိပါ 
သည္။ ဥပမာ - ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံရွိ Dial-a-Ride ႏွင္႔ ကုိလံဘီယာရွိ ဘတ္စ္ကားအျမန္ကူးေျပာင္းေရးစနစ္မ်ား 
ျဖစ္သည္။ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္လည္း အသံုးတည္႔ေသာခ်ဥ္းကပ္ဝင္ေရာက္ႏုိင္သည္႔သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း 
အရင္းအျမစ္မ်ားစြာလည္းရွိသည္။(၁)
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bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

*	.4	bPÖma&;	wnfwHhckdifNrJ&ef	tpDtpOf

bPÖma&;	wnfwHhckdifNrJrIqkdonfrSm	tb,fenf;

 ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ ဘဏၰာေရး တည္တံ႔ခုိင္ျမဲမႈဆုိသည္မွာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ 
ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအဆင္႔ (၈) ဆင္႔ႏွင္႔ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာဝတၱရားမ်ားအား အေကာင္အ 
ထည္ေဖာ္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္လုိအပ္သည္႔ ရံပံုေငြႏွင္႔အရင္းအျမစ္မ်ားအား အျမဲတမ္းရရွိေနျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအား ဘဏၰာ 
ေရးအရ ေရရွည္တည္တံ႔ခုိင္ျမဲသည္႔လုပ္ငန္းျဖစ္လာေစရန္ မည္ကဲ႔သို႔ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိသည္ကုိ စီမံရာတြင္ အဓိက 
က်သူမ်ားျဖစ္သည္။

bPÖma&;a&&SnfwnfwHhckdifNrJrIqkdif&m	0efaqmifrIvkyfief;	pmwrf;erlem

သိသာေသာအခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုအတြင္း အေရအတြက္အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိရွိေသာ တစ္ဦးခ်င္းစီ 
ထံသုိ႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအဆင္႔ (၈) ဆင္႔မွတစ္ဆင္႔ သင္႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားေထာက္ပ့ံရန္ အရည္ 
အေသြးရွိျခင္းသည္ ေရရွည္တည္တံ႔ခုိင္ျမဲမႈရွိေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ႔ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆုိရ 
ပါမည္။

ထုိသုိ႔ျဖစ္လာႏုိင္ရန္အတြက္ ပစၥည္းေထာက္ပံ႔မႈ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအားေလ႔က်င္႔သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေနရာႏွင္႔ ၾကီး 
ၾကပ္ေစာင္႔ၾကည္႔ျခင္းႏွင္႔အကဲျဖတ္သံုးသက္ျခင္းစနစ္မ်ားအတြင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ေနရန္ လုိ 
အပ္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေနျဖင္႔ ယင္းသုိ႔စဥ္ဆက္မျပတ္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္လုိအပ္ေသာ ရံပံု 
ေငြမ်ားႏွင္႔အရင္းအျမစ္မ်ားအား စုေဆာင္းထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စုေဆာင္းႏိုင္သည္႔အေနအထားသုိ႔ေရာက္ရွိျခင္း 
ကုိ ရယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျပီဆုိလွ်င္ ဘ႑ာေရးတည္တံ႔ခုိင္ျမဲမႈရရွိျပီျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။

bPÖma&;	wnfwHhckdifNrJ&ef	tpDtpOf

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္ပါသည္-

• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေရရွည္တည္တံ႔ခုိင္ျမဲေရးအတြက္လုိအပ္ေသာ ရံပံုေငြမ်ားႏွင္႔အရင္းအျမစ္မ်ားအား ရွင္းရွင္း 
လင္းလင္းေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း (ဂ.၅ ကုိၾကည္႔ပါ)

• ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔ရန္အလားအလာရွိသည္႔ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္း
• ေငြေၾကးမပါသည္႔ေထာက္ပံ႔မႈအလားအလာမ်ားကုိသတ္မွတ္ျခင္း
• ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈႏွင္႔ပစၥည္းလႈဒါန္းမႈခုိင္ျမဲစိတ္ခ်ရမႈရွိေစေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း
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aiGaMu;axmufyHh&ef	tvm;tvm&Sdonfh	t&if;tjrpfrsm;ukd	owfrSwfjcif;

 ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား မတူညီသည္႔ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈအရင္းအျမစ္ အမ်ားအျပားမွ 
တဆင္႔ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင္႔ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ 
တစ္ခုတည္းေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈအရင္းအျမစ္ကုိသာ ရွိႏုိင္သည္။ (ဥပမာ - အစုိးရ) သုိ႔ေသာ္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ လုိအပ္ေသာ ေငြေၾကးရံပံုေငြ ႏွင္႔အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ မတူညီသည္႔ အရင္းအျမစ္ မ်ားမွတဆင္႔ 
ရရွိႏုိင္ၾကပါသည္။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈ အရင္းအျမစ္တုိင္းသည္ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အရင္းအျမစ္လုိအပ္ခ်က္ကုိလုိက္ျပီး အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မန္ေနဂ်ာမ်ားထည္႔သြင္းစဥ္းစားထားရမည္႔မတူညီေသာေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈဆုိင္ရာအရင္းအျမစ္မ်ား

အစုိးရ

အမိ်ဳးသားအာမခံအစီအစဥ္

ပုဂၢလိကအလႈရွင္မ်ားႏွင္႔ပံ႔ပုိးေပးသူမ်ား

လုပ္ငန္း (စီးပြားေရး) အလႈရွင္မ်ားႏွင္႔ပံ႔ပုိးေပးသူမ်ား

အသံုးျပဳသူမွထည္႔ဝင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျပည္႔အဝ 
ဝယ္ယူျခင္း 

ဝင္ေငြတုိးျမွင္႔ေရး/လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိအုပ္စုမ်ား/ေစတနာ႔ဝန္ 
ထမ္း အသင္းအဖြဲ႕မ်ား

သံရံုးမ်ား

ႏုိင္ငံတကာႏွင္႔ျပည္တြင္း NGO မ်ား

aiGaMu;rygonfh	axmufyHhrItvm;tvmrsm;ukd	owfrSwfjcif;

 ေငြေၾကးမပါသည္႔ေထာက္ပံ႔မႈတြင္ ပစၥည္းလႈဒါန္းျခင္း၊ (ဥပမာ - တန္ဆာပလာမ်ား၊ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ား၊ 
ပစၥည္းမ်ားအား လႈဒါန္းျခင္း) ေစတနာ႔လုပ္ငန္းအေထာက္အကူျပဳျခင္း၊ အသံုးအေဆာင္မ်ားေထာက္ပံ႔ျခင္းတုိ႔ 
ပါဝင္ပါသည္။ ေငြေၾကးမပါသည္႔ေထာက္ပံ႔မႈေၾကာင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအားစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ လုိအပ္ေသာ ေငြေၾကး 
ပမာဏကုိ ေလ်ာ႔က်သြားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

 အခ်ိဳ႕ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လႈဒါန္းသည္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားအား ပံုမွန္ရရွိေနႏုိင္ 
သည္။ ယင္းသည္အေထာက္အကူျဖစ္သည္ဆုိပါက ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေနျဖင္႔ ယင္းဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ား၏အရည္
အေသြးႏွင္႔ သင္႔ေလ်ာ္မႈကုိ အကဲဲျဖတ္ရန္အျမဲတမ္းအေရးၾကီးေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ လႈဒါန္း 
သည္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံတုိင္းသည္ သင္႔ေလ်ာမႈမရွိသည္႔အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

bD;wyfxdkifckH0efaqmifrIvkyfief;	a&&SnfwnfwhHckdifNrJa&;twGuf	rwlnDaom&efykHaiGt&if;tjrpfrsm;tm;	pkpnf;jcif;

 ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာဇယားသည္ နမူနာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုက သတ္မွတ္ထားေသာမတူညီ 
သည္႔ရံပံုေငြအရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ နမူနာျဖစ္ပါသည္။ ယင္းရံပုံေငြအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ အဖြဲ႔အစည္း၏ ဘ႑ာ 
ေရး ေရရွည္တည္တံ႔ ခုိင္ျမဲမႈအတြက္ လုိအပ္ေသာရံပံုေငြမ်ားႏွင္႔အရင္းအျမစ္မ်ားအား မည္သုိ႔မည္ပံုအေထာက္ 
အကူျပဳေနသည္ဆုိသည္ကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

နမူနာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ ရံပံုေငြေထာက္ပံ႔ေရး အရင္းအျမစ္မ်ား
ရန္ပုံေငြအရင္းအျမစ္ အေထာက္အပံ့ျပဳသည့္ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြ သုိ႔မဟုတ္ အရင္းအျမစ္

အစုိးရ • ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကေပးအပ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံတစ္လံုးစီအတြက္ ကုန္က် 
စရိတ္ ၅ဝ% ကုိ ေထာက္ပံ႔ေပးျခင္း

• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္အလုပ္လုပ္ေပးေနေသာ ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးအား 
ေထာက္ပံ႔ျခင္း (ဝန္ထမ္းဘတ္ဂ်က္၏ ၅ဝ%)

လုပ္ငန္း (စီးပြားေရး) • ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏ေငြစာရင္းသုိ႔ ေဒသႏၲရကုမၸဏီတစ္ခုက ႏွစ္စဥ္အလႈေငြ 
ထည႔္ဝင္ေပးျခင္း

• ေနာက္ထပ္ေဒသႏၲရကုမၸဏီတစ္ခုက ဘီးတပ္ထုိင္ခုံကုန္က်စရိတ္ႏွင္႔ ဝန္ေဆာင္
မႈေပးျခင္းအတြက္က်ခံေပးျပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ကေလး (၁ဝ) ဦးအား တာဝန္ယူ 
မည္ဟု ကတိေပးျခင္း 

တစ္ဦးခ်င္း • ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ အလႈထည္႔ဝင္ျခင္း (မည္သည္႔ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္ 
အတြက္ဟူ၍ သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားမႈ မရွိပါ) 

လူမႈေရးလုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
အမ်ားအျပားကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ခြင္႔ စာရင္း 
စစ္ျခင္း (အေဆာက္အအံုမ်ား) ႏွင္႔ ဆီးထိန္းပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ႔ျခင္းတုိ႔ 
ပါဝင္သည္။ ဤလုပ္ငန္းမွရရွိေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ 
ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေလ႔ရွိျပီး ဝန္ထမ္းဘတ္ဂ်က္၏ 
အနည္းဆံုး ၅ဝ% ကုိ ေထာက္ပံ႔ေပးႏုိင္သည္။

ႏုိင္ငံတကာ

အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔

အစည္းမ်ား 

• ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတဆင္႔ သီးသန္႔ေနရာမ်ားတြင္ 
ေနထုိင္ၾကသူမ်ားထံသုိ႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားေထာက္ပံ႔ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 
သည္ ေငြေၾကးအေထာက္ပံ႔ကုိ ႏွစ္ၾကိမ္ရရွိသည္။

ဘာသာေရး

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

• ႏွစ္စဥ္အလွဴအျဖစ္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ ၂ဝဝ ေထာက္ပံ႔ေပးျခင္း (ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ 
ငန္းကေရြးခ်ယ္ေပးေသာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ား ျဖစ္သည္)
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r[mAsL[m	az:xkwfjcif;

 ေငြေၾကးအေထာက္အပံ႔ျပဳရန္အလားအလာရွိသည္႔အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ျပီးျပီဆုိလွ်င္ ဝန္ေဆာင္
မႈလုပ္ငန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ မည္သည္႔ေငြေၾကးအေထာက္အပံ႔ျပဳရန္အလားအလာရွိသည္႔အရင္းအျမစ္ထံမွ မည္ 
သည္႔ အေထာက္အပံ႔မ်ိဳးအား ေတာင္းဆုိမည္၊ မည္မွ်ေတာင္းဆုိမည္ဆုိသည္႔ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ 
လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမဟာဗ်ဴဟာေဖာ္ထုတ္မႈ၏တစိတ္တေဒသအေနျဖင္႔ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မည္႔အရင္း
အျမစ္သည္ ရံပံုေငြမ်ားအား မည္သို႔မည္ပံုေထာက္ပံ႔မည္၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မည္႔အရင္းအျမစ္သည္ မည္မွ်ေလာက္ 
အထိ ေထာက္ပံ႔ႏုိင္မည္၊ ယင္းအေထာက္အပံ႔မ်ားကုိရရွိရန္ အခ်ိန္ႏွင္႔လံု႔လစုိက္ထုတ္မႈ မည္မွ်လုိမည္စသည္႔အ 
ခ်က္မ်ားကုိပါ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားထားရမည္ျဖစ္သည္။

 မဟာဗ်ဴဟာေဖာ္ထုတ္မႈကုိအေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ မတူညီေသာေငြေၾကးေထာက္
ပံ႔မည္႔အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဦးစားေပးအဆင္႔အတန္းသတ္မွတ္ေပးႏိုင္သည္။ ထုိေနာက္တြင္ ရံပံုေငြမ်ားရရွိေရးအ 
တြက္ မည္သုိ႔ခ်ဥ္းကပ္မည္ဆုိသည္ကုိ စီမံရပါမည္။   မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင ္႔ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား ထည္႔သြင္း 
စဥ္းစားထားရန္လုိသည္-

• ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မည္႔အရင္းအျမစ္ - မည္သူ႔ထံခ်ဥ္းကပ္မည္နည္း
• - အေထာက္အပံ႔ - ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မည္႔အရင္းအျမစ္က မည္သည္႔အရာကုိေထာက္ပံ႔ေပးရမည္ဆုိသည္ကုိ 

မန္ေနဂ်ာက မည္သည္႔အရာကုိ ေတာင္းဆုိမည္နည္း၊ ယင္းသုိ႔ေတာင္းဆုိရာတြင္ ခြင္႔ျပဳႏုိင္သည္႔ဘတ္ဂ်က္ 
အတုိင္းအတာကုိလည္း ဂရုစုိက္ရမည္၊ ဥပမာ ခြင္႔ျပဳႏုိင္သည္႔ဘတ္ဂ်က္အတုိင္းအတာအမ်ိဳးမ်ိဳး ပါဝင္ေနသည္႔ 
ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ဝန္ေဆာင္မႈအဆင္႔ (သုိ႔မဟုတ္ အဆင္႔မ်ား) ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မည႔္အရင္းအျမစ္ကုိ
သတ္မွတ္ျပီးျပီဆုိလွ်င္ ၎တုိ႔အေနျဖင္႔မည္သည္႔အရာကုိ အမ်ားဆံုးေထာက္ပံ႔ေစခ်င္သည္ဆုိသည္ကုိ စဥ္း 
စားရမည္။

• - အဆိုျပဳျခင္း - ေထာက္ပံ႔ရန္/ပံ႔ပုိးေပးရန္ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မည္႔အရင္းအျမစ္အား သင္ မည္မွ်ေတာင္းဆုိ 
မည္နည္း။ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရမည္႔အခ်က္မ်ားမွာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မည္႔အရင္းအျမစ္၏အရင္းအႏွီးအင္အား 
ႏွင္႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားဌာနမ်ားသုိ႔ ယခင္ကလႈဒါန္းခဲ႔သည္႔ပမာဏျဖစ္သည္။

• - ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိမႈ - ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မည္႔အရင္းအျမစ္က ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈ/ပံ႔ပုိးမႈ 
ျပဳလုပ္ႏုိင္ေျခရွိသည္႔အေနအထားကုိ ဆုိလုိသည္။ ယင္းကုိ နည္းပါး၊ အလယ္အလတ္၊ မ်ားျပား ဟူ၍ အဆင္႔ 
အတန္း ခြဲထားရမည္။ 

• - ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ - ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈရရွိေအာင္ မည္သည္႔အရာ လုိအပ္သနည္း၊ ထုိသို႔ေသာ လုိအပ္ 
ခ်က္တြင္ သိရွိျပီးသား သုိ႔မဟုတ္ မသိေသးသည္႔ အျခားကတိကဝတ္မ်ား မည္သုိ႔ရွိသနည္း။ ပံ႔ပုိးေပးမည္႔ပမာဏ 
သည္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မည္႔ပမာဏႏွင္႔အခ်ိဳးကုိက္ ျဖစ္ရပါမည္။ ထမ္းေဆာင္ေပးရမည္႔ကတိကဝတ္မ်ားမွာ 
လည္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကတတ္ႏုိင္သည္႔ပမဏာ/တစ္ႏုိင္ျဖစ္ရပါမည္။

 ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္နမူနာႏွစ္ခုေပးထားပါသည္။ ပံ႔ပုိးမႈ၊ အဆုိျပဳမႈ၊ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိမႈ၊ ႏွင္႔ လုိအပ္ေသာ 
ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအာင္ျမင္ႏုိင္သည္႔အေျခအေနမ်ားကုိထည္႔သြင္းစဥ္းစားျပီး မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ မည္သည္႔ 



94 95

bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

ေငြေၾကး ေထာက္ပံ႔မႈအရင္းအျမစ္ ေနာက္သုိ႔လုိက္ရမည္ဆုိသည္ကို ဦးစားေပးအဆင္႔အတန္းခြဲျခားသတ္မွတ္ရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။

ေငြေၾကး

ေထာက္ပံ့မႈ

အရင္းအျမစ္

ပံ့ပုိးမႈ

ပုံစံ

အဆုိျပဳခ်က္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ႀကိဳးပမ္းခ်က္

၁။ လုပ္ငန္း

(ေဒသႏၱရ

စီးပြားေရး)

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ

ဝယ္ယူေရးဘတ္

ဂ်က္သို႔           

လွဴဒါန္းျခင္း

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ

ဘတ္ဂ်က္၏

၁၀%

အလယ္အလတ္ 
(ယခင္က 
ေထာက္ပံ့ဖူးသည္၊ 
သုိ႔ေသာ္ 
အဖြဲ႔တခုတည္းကုိ 
ႏွစ္စဥ္အၿမဲတန္း 
လွဴဒါန္းျခင္းမရွိ။)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

မန္ေနဂ်ာႏွင့္ အနည္း

ဆုံး ႏွစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြး

ရန္၊ ႏွစ္မ်က္ႏွာပါ 

အဆုိျပဳခ်က္ႏွင့္ 

ဘတ္ဂ်က္ကုိ 

တင္ျပရန္ႏွင့္ 

မန္ေနဂ်ာကုိဖြင့္ပြဲသုိ႔ 

ဖိတ္ၾကားရန္

၂။ ေဒသႏၱရ

အစုိးရ

၎တုိ႔နယ္ေျမ

အတြင္းရွိ 

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ

အသုံးျပဳသူမ်ား

ထံသုိ႔ နယ္ေက်ာ္

ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈ

အားလုံး၏

ကုန္က်စရိတ္

မ်ားအတြက္ 

ေငြေၾကးေထာက္

ပံ့မည့္အလား

အလာရွိသည္။

နယ္ေက်ာ္

ေဆာင္႐ြက္မႈ

ကုန္က်စရိတ္

၏ ၂၀%ႏွင့္

ဝန္ေဆာင္မႈ

ဝန္ထမ္း

လစာ၏ ၂၀%

မ်ားျပား(ေဒသႏၱရ

အစုိးရႏွင့္ အခ်ိန္

အတန္ၾကာ ေဆြးေႏြး

ခဲ့ၿပီး၊ နယ္ေျမအတြင္း

နယ္ေက်ာ္ 

ေဆာင္႐ြက္မႈတခုကုိ

ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၊

ဤကိစၥကုိ ပံ့ပုိးေပးရန္

လြန္စြာစိတ္အား

ထက္သန္ေန၊ ေငြေၾကး

ေထာက္ပံ့မႈရရွိရန္

အလားအလာေကာင္း

တရားဝင္အဆုိျပဳခ်က္

ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္တင္ျပ

ရန္၊ သိၿပီးသားကတိ

ကဝတ္အေနျဖင့္ 

နယ္ေျမအတြင္း ေတြ႕

ရွိရေသာ လူသား

အားလုံး 

အခ်က္အလက္

အတိအက်၊ 

ဘဏၰာေရး အစီရင္ခံ

စာမ်ားကုိ 

တင္သြင္းရမည္။
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 ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ေရရွည္တည္တံ႔ခုိင္ျမဲေသာေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈအရင္းအျမစ္ 
တစ္ခုရရွိရန္ ခက္ခဲမႈရွိႏုိင္ပါသည္။   ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္႔အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ   ထည္႔သြင္းစဥ္းစားသင္႔ 
သည္႔ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈရရွိရန္ေဆာင္ရြက္ေသာမတူညီသည္႔နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ မွတ္သားထားရန္မွာ ေငြေ
ၾကးေထာက္ပံ႔မႈအရင္းအျမစ္အေပၚမူတည္ျပီး ခ်ဥ္းကပ္သည္႔နည္းလမ္းမ်ားမွာလည္း ကြဲျပားသြားမည္ဆုိသည္႔ 
အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

vlrIa&;qkdif&mvkdtyfcsufrsm;tm;	jznhfqnf;ay;&efESifh0ifaiGwkd;jrSifhvm&ef	pD;yGm;a&;t&	csOf;uyfonhfenf;vrf;

 ရုိေမးနီးယားႏုိင္ငံရွိ NGO တစ္ခုသည္ ဘဏၰာေရးေရရွည္တည္တံ႔ခုိင္ျမဲမႈရွိေစေရး ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈ၏
တစိတ္ေဒသအေနျဖင္႔ လူမႈေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ အသံုးျပဳသည္။ ယင္းသုိ႔ခ်ဥ္းကပ္သည္႔နည္းလမ္းတြင္ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္ ႏွစ္ခု ရွိရာတြင္ လူမႈေရး အရအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေရးႏွင္႔ ဘဏၰာေရးအရ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေရး 
ျဖစ္သည္။ 

 မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ေရြ႕လ်ားႏုိင္စြမ္းအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား ေထာက္ 
ပံ႔ရာတြင္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသံုးစြဲသူမ်ားအား ဘက္စံုၾကပ္မတ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၏အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ ေပးထား 
သည္။ ထိုအဖြဲ႔မ်ားသည္ လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္မႈႏွင္႔က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားအား တားဆီးရန္ 
အေရးၾကီးမႈကုိ ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ထားသည္႔အေလ်ာက္ ၎တုိ႔၏ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးမွာ အထူးပင္ 
ျမင္႔မားပါသည္။ 

 ထုိလႈပ္ရွားမႈသည္  မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္မ်ားေပးျပီး အားေကာင္းေသာသံုးစြဲသူမ်ားကုိ 
ဖန္တီးေပးပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အဆုိပါ NGO ကေဆာင္ရြက္ေသာ အျခားအစီအစဥ္မ်ားကုိ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္လည္း ဝင္ေငြမ်ားကုိ ျမင္႔တက္လာေစပါသည္။

yHhykd;ay;olu	wkduf½kduf0,f,ljcif;

 အခ်ိဳ႕ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံႏွင္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းကုိ လက္ခံရရွိရန္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူမ်ားထံမွ အနိမ႔္ဆံုးအဆင္႔ထည္႔ဝင္မႈကုိလုိအပ္သည္။ ''အေျခ 
အေနေပၚ မူတည္ျပီး ႏႈန္းထားေျပာင္းလဲျခင္း'' စနစ္ရွိျပီး တစ္ဦးခ်င္းေပးရသည္႔ပမာဏသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 
မိသားစုဝင္ေငြ၊ ဝယ္ယူသံုးစြဲထားေသာေျပစာမ်ား၊ အစုိးရဝန္ထမ္းျဖစ္ေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ား၊ ကိုယ္တုိင္ေရး 
အစီရင္ခံစာႏွင္႔အျခားေသာ အေထာက္အကူျပဳ ဝင္ေငြဆုိင္ရာအေထာက္အထားမ်ားအေပၚမူတည္ဆံုးျဖတ္သည္။ 
ဤနည္းလမ္းကုိသံုးျပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ရံပုံေငြကုိရရွိၾကသည္႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ ၎တုိ႔၏ ဘီးတပ္ထုိင္ 
ခုံအတြက္ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွမေပးႏုိင္သူမ်ားအတြက္ အခြင္႔အလမ္းမဲ႔သြားမႈမ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ 
ပါသည္။
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bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

vkyfief;tvSL&Sifrsm;ESifh	yHhykd;ay;olrsm;

 မကၠဆီကုိႏုိင္ငံရွိ Teleton သည္ ႏွစ္ပတ္လည္ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင္႔ေရဒီယုိအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ကေလး
သူငယ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနမ်ား (CRIT ဌာနမ်ား) အတြက္ ေငြရွာေပးသည္။ ထုိအစီအစဥ္ကုိ Televisa ႏွင္႔ 
မကၠဆီကုိႏွင္႔ႏုိင္ငံျခား မီဒီယာ (၆ဝဝ) ေက်ာ္တုိ႔က ထုတ္လႊင္႔ျခင္းျဖစ္ျပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (၂ဝ) ကပံ႔ပုိးေပးသည္။ 
၎တုိ႔သည္ ေပါင္းစည္းမႈႏွင္႔ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ အားရွိျပီး အျပဳသေဘာေဆာင္သည္႔ ေအာင္ျမင္မႈ 
ရုပ္ပံုလႊာမ်ားအား ေစ်းကြက္သုိ႔တင္ဆက္ၾကသည္။ ထုိအစီအစဥ္မတုိင္မီ (၃) လအလုိတြင္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈတ 
စိတ္တပုိင္းအေနျဖင္႔ ဆန္းစစ္ေလ႔လာခ်က္မ်ားအား မီဒီယာမွတဆင္႔ ထုတ္လႊင္႔ခဲ႔သည္။ အဆုိပါအစီအစဥ္အား 
အေရာင္းျမွင္႔သည္႔အစီအစဥ္မ်ားတြင္ နာမည္ၾကီးပုဂၢဳိလ္မ်ား ပါဝင္ခဲ႔ၾကသည္။

 ႐ုိေမးနီးယားႏုိင္ငံတြင္ NGO တစ္ခုသည္ လုပ္ငန္းပံ႔ပုိးသူတစ္ဦးႏွင္႔ဆက္ဆံေရးမ်ားရွိသည္။ ယင္းဆက္ဆံ 
ေရးကုိအားေကာင္း ေစရန္ႏွစ္စဥ္ေရကူးျပိဳင္ပြဲၾကီးတစ္ခုကိုဂုဏ္သိကၡာရွိက်န္းမာေရးဌာနတစ္ခုတြင္က်င္းပခဲ႔သည္။ 
လုပ္ငန္းမွဝန္ထမ္းမ်ား၊ အဆင္႔တူ သင္တန္းဆရာမ်ား၊ NGO ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင္႔ မသန္စြမ္းမႈအေၾကာင္းကုိ သင္ယူေန 
ၾကသူမ်ားသည္ ယင္းျပိဳင္ပြဲ၌ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကသည္။ ယင္းျပိဳင္ပြဲသည္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပဲြျဖစ္ျပီးအဆင္႔တုိင္း၌ အက်ိဳး 
ေက်းဇူးမ်ားရရွိခဲ႔သည္။ လုပ္ငန္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာဘဏၰာေရးအေထာက္အပံ႔ကုိ တုိက္
ရုိက္ပံ႔ပုိးေပးျခင္းျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ရံပံုေငြရွာေဖြေရးအခမ္းအနားမ်ားမွတဆင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး 
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔သည္။ 

tpkd;&u	aiGaMu;taxmuftyHhay;jcif;

 ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ ေဆးဝါးဝန္ေဆာင္မႈဝန္ၾကီးဌာနသည္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံႏွင္႔ အျခားေသာဆက္စပ္ျပန္ 
လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ NGO တစ္ဖြဲ႔ႏွင္႔မိတ္ဖက္လုပ္ကုိင္ခဲ႔သည္။ ယင္း NGO သည္ 
အစုိးရေဆးရံုမ်ားတြင္ တည္ေထာင္ထားေသာအဆင္႔ (၈) ဆင္႔အတြက္ ေထာက္ပ႔ံပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာအကူအညီ
မ်ားေပးခဲ႔သည္။ အစုိးရက လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားျဖင္႔ ပံ႔ပုိးေပးသည္။ ယေန႔အထိ အဆုိပါဝန္ၾကီးဌာနသည္ NGO 
၏လုပ္ငန္းခြဲမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္း (၅၆) ဦးကုိ ခန္႔ထားျပီးျဖစ္သည္။ 
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႐ုိေမးနီးယားႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသားအာမခံလုပ္ငန္းအစီအစဥ္

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳသူအတြက္ ပထမဆံုးေဆာင္ရြက္ရမည္႔အဆင္႔မွာ မသန္စြမ္း လက္မွတ္ရယူရန္ 
ျဖစ္သည္။ လက္မွတ္မရွိပါက ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ ေလွ်ာက္ထား၍မရပါ။

• ေနာက္တဆင္႔မွာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအညႊန္းေရးေပးမည္႔ဆရာဝန္ႏွင္႔ေတြ႔ဆံုရန္ ရက္ခ်ိန္းရယူျခင္း ျဖစ္သည္။

• ထုိေနာက္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳမည္႔သူသည္ ခရုိင္အမ်ိဳးသားအာမခံလုပ္ငန္းေအဂ်င္စီ(NIA)တြင္ ေလွ်ာက္ 
လႊာ တင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳမည္႔သူအေနျဖင္႔ အတည္ျပဳခ်က္/ေျပစာတုိ႔ကုိရျပီဆုိလွ်င္ ၎သည္ ေပးသြင္းသူႏွင္႔ဘီး
တပ္ထုိင္ခုံတစ္လံုးကုိ ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ၏တန္ဖုိးသည္ ေထာက္ပံ႔မည္႔ပမာဏထက္နည္းပါက ေပးသြင္းသူသည္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံကုိ ေပး 
ျပီး ေျပစာကုိရယူထားပါမည္။ ယင္းေျပစာျဖင္႔ ၎က (NIA)ထံ ကုန္ပုိ႔လႊာတင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ၏တန္ဖုိးသည္ ေထာက္ပ့ံသည္႔ပမဏထက္မ်ားပါက အသံုးျပဳသူသည္ လုိအပ္မည္႔ေငြကုိ ေပး 
ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကးျဖည္႔ဆည္းေထာက္ပံ႔မည္႔သူ (ဥပမာ - အလႈရွင္၊ အလုပ္ရွင္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္း) 
ကုိ ရွာေဖြရပါမည္။ 

 အေျခခံႏွင္႔အလယ္အလတ္အဆင္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေထာက္အပံ႔ေပးမည္႔ အရင္း 
အျမစ္မ်ားအား ထပ္မံသိရွိလုိပါက ပင္ဒရုိက္ရွိဒစ္ဂ်စ္တယ္ဖုိင္ကုိ ေလ႔လာပါ။
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bD;wyfxkdifckH
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္

usrf;ukd;pm&if;

၁။ အရင္းအျမစ္နည္းပါးသည္႔အေျခအေနမ်ိဳးတြင္လက္တြန္းဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ႔မႈဆုိင္ရာလမ္းညႊန္။   
 ဂ်ီနီဗာ၊ ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၊ ၂ဝဝ၈ 

 Guidelines on the provision of manual wheelchairs in less resourced settings. Geneva:   
 World  Health Organization; 2008 (http://www.who.int/disabilities/publications/    
 technology/wheelchairguidelines/en/).

၂။ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသင္တန္းစံႏွင္႔သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား - အေျခခံအဆင္႔၊ ဂ်ီနီဗာ၊ ကမၻာ႔က်န္း 
 မာေရးအဖြဲ႔၊ ၂ဝ၁၂ 

 Wheelchair Service Training Package - Basic Level. Geneva: World Health Organization;   
 2012 (http://www.who.int/disabilities/technology/wheelchairpackage/en/).

၃။ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသင္တန္းစံႏွင္႔သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား - အလယ္အလတ္အဆင္႔၊ ဂ်ီနီဗာ၊   
 ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၊ ၂ဝ၁၃ 

 Wheelchair Service Training Package - Intermediate Level. Geneva: World Health   
 Organization; 2013 (http://www.who.int/disabilities/technology/wheelchairpackage/  
 wstpintermediate/en/).

၄။ မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအခြင္႔အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္၊G.A. Res. 61/106 (2007) နယူးေယာက္၊   
 ကုလသမဂၢ၊ ၂ဝဝ၈၊

 Convention on the Rights of Persons with Disabilities, G.A. Res. 61/106 (2007) New York:  
 United Nations;2008 (http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/convtexte.htm).  

၅။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွတဆင္႔ေပးအပ္ေသာအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားသည္ က်န္းမာေရး    
 ေစာင္႔ေရွာက္သူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ႏွင္႔ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးကုိ ေလ်ာ႔က်ေစသည္ဆုိျခင္း (အလန္ ႏွင္႔ အျခားသူ  
 မ်ား၊၂ဝဝ၆)

 Assistive devices provided through a service have been reported to reduce the time and   
 physical burden for caregivers (Allen et al., 2006).

၆။ အရင္းအျမစ္နည္းပါးသည္႔အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ လက္တြန္းဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ႔မႈဆုိင္ရာ    
 လမ္းညႊန္။ ၂ဝဝ၈၊ စာ-၁၁၃၊ 



98 99

 Guidelines on the provision of manual wheelchairs in less resourced settings 2008, p 113   
 (http://www.who.int/disabilities/publications/technology/wheelchairguidelines/en/).

၇။ အရင္းအျမစ္နည္းပါးသည္႔အေျခအေနမ်ိဳးတြင္လက္အားသံုးဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ႔မႈဆုိင္ရာလမ္းညႊန္။  
  ၂ဝဝ၈၊ စာ-၇၈၊ 

 Guidelines on the provision of manual wheelchairs in less resourced settings 2008, p 78   
 (http://www.who.int/disabilities/publications/technology/wheelchairguidelines/en/).

၈။ ဝိန္းေဒလီ အမ္၊ ဝိန္းေဒလီ ေဂ်ေဂ်၊ ေက်ာရုိးမၾကီးဒဏ္ရာျဖစ္စဥ္၊ ပ်ံ႕ပြားမႈႏွင္႔ကာကြယ္မႈ၊    
 ကမၻာအႏွံ႔စာေပစစ္တမ္းကုိ  ေလ႔လာျခင္း၊ ေက်ာရုိးမၾကီး၊ ၂ဝဝ၆၊၄၄၊၅၂၃-၅၂၉။

 Wyndaele M, Wyndaele JJ. Incidence, prevalence and epidemiology of spinal cord injury:   
 what learns a worldwide literature survey? Spinal Cord, 2006;44: 523–529.

၉။ ရာဇတ္အက္မာ၊ ဟီလာဆု၊ ႏူရီအာရ္ပီ၊ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏိုင္ငံ၊ ဒါကာရွိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာန   
 တြင္ကုသေပးေသာ ေက်ာရုိးမၾကီးဒဏ္ရာရရွိထားသူမ်ား (SCI) ၏သက္တမ္း၊ စီဘီအာရ္ ႏွင္႔အလံုးစံုဖြံ႔ျဖိဳး 
 တုိးတက္ေရးဂ်ာနယ္၊ ၂ဝ၁၁၊ ၂၂ (၁)၊ ၁၁၄-၁၂၃။

 Razzak ATMA, Helal SU, Nuri RP. Life expectancy of persons with spinal cord injury (SCI)   
 treated in a rehabilitation centre at Dhaka, Bangladesh. Disability, CBR and Inclusive   
 Development Journal. 2011; 22(1): 114-123.

၁ဝ။ မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ားဆုိင္ရာ ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၊ ကမၻာ႔ဘဏ္ အစီရင္ခံစာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၅၊ ဂ်ီနီဗာ၊   
 ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၊ ၂ဝ၁၁ 

 World Health Organization, World Bank World report on disability, page 115. Geneva:   
 World Health Organization; 2011 (http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/  
 report/en/).

၁၁။ မက္ဆီယုိ ေက၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအားပုိမုိပါဝင္ေစရန္အားေပးမည္႔နည္းလမ္းကုိစဥ္းစားျခင္း၊    
 အထူးလုိအပ္သည္႔ ပညာေရးျဗိတိသွ်ဂ်ာနယ္၊ ၂ဝဝ၈၊၃၅ (၁)၊ ၂၆-၃၂

 Messiou K. Encouraging children to think in more inclusive ways. British Journal of Special  
 Needs Education. 2008;35(1):26–32.









 

၁၀၅ tykdif;(1)

၁၀၅  u/	t"du	odrSwfzG,f&mrsm;

၁၀၅   က.၁  အေျပာင္းအလဲကုိဦးေဆာင္ျခင္း

၁၀၆  c/	bD;wyfxkdifckH0efaqmifrIvkyfief;wpfck	pwifjcif;

၁၀၆   ခ.၁  ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားအကဲဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း

၁၀၇   ခ.၂   အသုံးအေဆာင္ႏွင္႔ပစၥည္းကိရိယာမ်ား

၁၀၉   ခ.၃  သင္႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ ်ား၏အတုိင္းအတာ

၁၁၀   ခ.၄  ဝန္ထမ္းမ်ားအားေနရာခ်ထားျခင္း

၁၁၁   ခ.၅  ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုလွ်င္မည္မွ်ကုန္က်သနည္း

၁၁၂  8/	bD;wyfxkdifckH0efaqmifrIvkyfief;	aqmif½Gufjcif;

၁၁၂   ဂ.၁ သင္၏ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အလုပ္ျဖစ္မျဖစ္ကုိ သင္မည္သုိ႔သိႏိုင္သနည္း

၁၁၄   ဂ.၂  စီမံခန္႔ခြဲမႈလုိအပ္ခ်က္

၁၁၅   ဂ.၃ ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈျပဳလုပ္ရန္ စီမံျခင္း

၁၁၆   ဂ.၄ ဘဏၰာေရး ေရရွည္တည္တံ႔ခုိင္ျမဲေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း

၁၁၇ tykdif;(2)

၁၁၇  u/	t"du	odrSwfzG,f&mrsm;

၁၁၇   က.၁ သင္႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ႔ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားမူဝါဒ

၁၁၉   က.၂ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

၁၂၀  c/	bD;wyfxkdifckH0efaqmifrIvkyfief;wpfck	pwifjcif;

၁၂၀   ခ.၁  အသံုးအေဆာင္ႏွင္႔ပစၥည္းကိရိယာမ်ား

၁၂၆   ခ.၂  သင္႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံ၏အတုိင္းအတာ

၁၃၃   ခ.၃  ဝန္ထမ္းမ်ားအားေနရာခ်ထားျခင္း - အခန္းက႑

၁၃၃   ခ.၄  ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုလွ်င္မည္မွ်ကုန္က်သနည္း

၁၃၆  8/	bD;wyfxkdifckH0efaqmifrIvkyfief;	aqmif½Gufjcif;

၁၃၆   ဂ.၁  စြမ္းရည္ျပည္႔ဝျပီးထိေရာက္သည္႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

၁၄၃  ဂ.၂  စြမ္းရည္ျပည္႔ဝေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိ တုိးတက္ျဖစ္ေပၚေစျခင္း

၁၄၄  ဂ.၃  ဝယ္လုိအားအတြက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

၁၄၉  ဂ.၄  ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈအတြက္စီစဥ္ျခင္း

၁၅၀  ဂ.၅  ဘဏၰာေရးေရရွည္တည္တံ႔ခုိင္ျမဲေရးကုိတုိးတက္ေစျခင္း
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ဘီးတပ္ထိုင္ခံုေထာက္ပံ ႔မႈဖန္တီးရန္ သို ႔မဟုတ ္တိုးတက္လာေစရန္      
မန္ေနဂ်ာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္႔ကိစၥမ်ား

avhusifhcef;pmtkyfukd	tykdif;ESpfykdif;	cGJxm;ygonf

အပုိင္းတစ္ - ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ရန္ မည္သည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လုိအပ္မည္နည္း

 ဤအခန္းတြင္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ႔မႈအဆင္႔ (၈) ဆင္႔၊ အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ 
သင္႔ေလ်ာ္ေသာ ဘီးတပ္ထုိ္င္ခုံ၏အတုိင္းအတာ၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ရာတြင္ ကနဦးကုန္က်စရိတ္ ႏွင္႔ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

အပိုင္း ႏွစ္ -  ကနဦးရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေရရွည္တည္တံ႔   
        ခုိင္ျမဲေရအတြက္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ ရန္လုိအပ္သနည္း

 ဤအခန္းတြင္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပ့ံမႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စြမ္း 
ေဆာင္ရည္ တုိးျမင္႔လာေစရန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ထိေရာက္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏ လုိလုိလားလား 
ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ဘဏၰာေရးခုိင္မာမႈဆုိင္ရာမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးထား 
သည္။ ဤေနရာတြင္ လက္ရွိလုပ္ငန္း ကုန္က်စရိတ္ႏွင္႔ဝန္ေဆာင္မႈအားတုိးခ်ဲ႔လွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာမည္႔ ကုန္က်စရိတ္ 
မ်ားအား ကာမိေစရန္ဝင္ေငြရရွိမႈလမ္းေၾကာင္းႏွင္႔ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားထူေထာင္ထားရွိရန္အေရးၾကီးမႈကိုထည္႔သြင္း 
ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

အပုိင္း ႏွစ္ပုိင္းစလံုးကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အခန္း (၃) ခန္း ခြဲထားပါသည္။ 

က။ အဓိကသိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

ခ။ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း

ဂ။ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
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အပုိင္း(၁)
u/	t"du	odrSwfzG,f&mrsm;

u	.1/	tajymif;tvJukd	OD;aqmifjcif;

• ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္႔ အေျပာင္းအလဲကိုျဖစ္ေပၚေစသည္႔အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ သံုးသပ္ပါ။ သင္၏ဝန္ 
ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဌာနတြင္ဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ႔ျခင္းလုပ္ငန္းအား စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
တုိးတက္လာေစရန္ သင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ပါ။ 

၁။ သင္႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ႔မႈအတြက္ တူညီေသာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးပါ။ 

၂။ သင္႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ထိုင္ခုံေထာက္ပံ႔မႈ၏အေရးပါမႈသည္ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ရမည္႔ကိစၥ 
ျဖစ္ေၾကာင္းအေလးထားအသိေပး ေျပာၾကားပါ။

၃။ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္႔အရင္းအျမစ္မ်ားအား ေနရာခ်ထားပါ။

၄။ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လႈ႔ံေဆာ္အားေပး၊ ပါဝင္ေစျပီး တာဝန္ေပးပါ။
• • စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင္႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ဝန္ထမ္းမ်ားကုိပါဝင္ေစျခင္း
• • အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားကိုအတူတကြျဖတ္ေက်ာ္ပါ။
• • ေရတုိေအာင္ျမင္မႈမ်ားဖန္တီးျပီးအသိအမွတ္ျပဳပါ။
• • အေျပာင္းအလဲကုိသင္႔အဖြဲ႔အစည္း၏စနစ္ႏွင္႔ထံုးစံအတြင္းစြဲျမဲေနေစရန္ေဆာင္ရြက္ပါ။
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c/	bD;wyfxkdifckH0efaqmifrIvkyfief;wck	pwifjcif;

c	.1/	0efaqmifrIvkyfief;rsm;tm;	tuJjzwfokH;oyfjcif;

ေမးခြန္းမ်ား အေျဖမ်ား

ေမးခြန္း ၁။ လႊဲေျပာင္းမႈကြန္ယက္တခုကုိ တည္ 
ေဆာက္ျခင္း

လႊဲေျပာင္းေရးကြန္ယက္တစ္ခုတည္ေဆာက္ျခင္းတစ္
ဦးခ်င္းစီႏွင္႔ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင္႔ ဘီးတပ္ ထုိင္ခုံ 
အသံုးျပဳသူမ်ားအား သတ္မွတ္ျပီးသင္၏ဘီးတပ္ ထုိင္ 
ခုံ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ေရးအ 
တြက္ ၎တုိ႔၏ ကြန္ယက္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ မန္ 
ေနဂ်ာတစ္ဦးအေနျဖင္႔ သင္မည္ကဲ႔သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ 
မည္နည္း။ 

ေမးခြန္း ၂။ လႊဲေျပာင္းမႈပံုစံမ်ား 

ပင္ဒရုိက္ရွိမန္ေနဂ်ာလက္စြဲအတြက္ ထပ္တုိးအရင္းအ 
ျမစ္တြင္ပါဝင္ေသာ လႊဲေျပာင္းမႈပံုစံနမူနာမ်ားကုိ ၾကည္႔ 
ပါ။

ယင္းလႊဲေျပာင္းေရးပံုစံ (သုိ႔မဟုတ္ ဤပံုစံႏွင္႔လုိက္ 
ဖက္ေအာင္ ျပင္္္ဆင္ထားေသာပံုစံ)သည္ သင္္၏ ဝန္ 
ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ အေၾကာင္း 
အရာျဖစ္သေလာ။

ထုိသုိ႔မျဖစ္ပါက အဘယ္ေၾကာင္႔နည္း။

ထုိသုိ႔ျဖစ္ပါက လႊဲေျပာင္းမႈပံုစံအားအသံုးျပဳရန္ ဝန္ 
ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးအေနျဖင္႔ သင္ 
မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။

(မွတ္သားရန္ - သင္၏ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ စနစ္ 
တစ္ခုကုိ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္ဆိုပါက သင္သည္ မန္ 
ေနဂ်ာတစ္ဦးအေနျဖင္႔ လႊဲေျပာင္းမႈပံုစံအားအသံုးျပဳရ
န္သုိ႔မဟုတ္ယင္းကုိေထာက္ခံခ်က္ေပးရန္ သင္ ဘာ 
လုပ္ထားသည္ ဆုိသည္ကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။)

၁။ လႊဲေျပာင္းေပးမည္႔အရင္းအျမစ္မ်ားအား သတ္မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္႔ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္
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၂။ လႊဲေျပာင္းေပးမည္႔အရင္းအျမစ္ကြန္ယက္ကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္႔ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၃။ လႊဲေျပာင္းမႈပံုစံအားအဆင္႔ျမွင္႔မည္/မျမွင္႔မီကုိဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္႔ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၄။ ညီညြတ္မွ်တေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပၚေပါက္လာေစရန္ ကြၽႏု္ပ္အေနျဖင္႔တက္
တက္ၾကြၾကြျပဳလုပ္ႏုိင္သည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

c	.2/	tokH;taqmifESifh	ypönf;ud&d,mrsm;

၁။ ကြၽႏု္ပ္၏ဝန္ေဆာင္မႈပံုစံႏွင္႔ကုိက္ညီသင္႔ေတာ္မည္႔ အသံုးအေဆာင္ႏွင္႔ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား 
သတ္မွတ္ရန္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၂။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအဆင္႔မ်ားအတြင္းသုိ႔ ပံုစံမ်ားႏွင္႔ေဆာင္ရြက္ရန္စာရင္းမ်ားကို ေပါင္းစည္း 
ထည္႔သြင္းႏုိင္ရန္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၃။ အသံုးအေဆာင္မ်ားအားစုစည္းရန္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား



108 109

၄။ ျဖစ္ႏုိင္သည္႔ေနရာတုိင္းတြင္ လုပ္ငန္းလႊဲအပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအပါအဝင္ အသံုးအေဆာင္တစ္ခုစီ 
တုိင္းအတြက္ စနစ္ႏွင္႔လုပ္ငန္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားဖန္တီးႏုိင္ေရးအတြက္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္႔ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္
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c	.3/	oifhavsm faombD;wyfxkdifckHrsm;\twkdif;twm

၁။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအသံုးျပဳသူ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ႏွင္႔ ယင္းလုိအပ္ခ်က္ 
မ်ားအား ျဖည္႔ဆည္းေပးႏုိင္မည္႔ အေရးအၾကီးဆံုးေသာပစၥည္းပံုစံကုိ သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္အတြက္     
ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၂။ သင္႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ကုလားထုိင္၊ အခုအခံမ်ား ႏွင္႔အပုိပစၥည္းမ်ားအတြက္ ကုိက္ညီမည္႔ 
အတုိင္းအတာကုိ သတ္မွတ္ရန္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၃။ ပစၥည္းမ်ားအားမြမ္းမံဆန္းသစ္မႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ သင္႔ေတာ္သည္႔ပစၥည္းမ်ား ေပးသြင္းမႈကုိ 
သတ္မွတ္ရာတြင္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၄။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုမွေပးသြင္းလာေသာ သင္႔ေလ်ာ္သည္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားႏွင္႔ 
အခုအခံမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္ႏွင္႔အက်ိဳးအျမတ္ကုိ ျခားနားေသာပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင္႔ 
ေဆြးေႏြးရာတြင္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
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c	.4/	0efaqmifrIrsm;tm;	ae&mcsxm;jcif;

၁။ ဝန္ေဆာင္မႈဝန္ထမ္းမ်ာအား သတ္မွတ္ရာတြင္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၂။ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားထည္႔သြင္းေရးအတြက္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္႔ 
ေ ဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၃။ အဖြဲ႔လုိက္ေဆာင္ရြက္မႈအား ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေပးေရးႏွင္႔အပါတ္စဥ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကုိ 
ခ်မွတ္ေရးတြင္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၄။ ႏွစ္စဥ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကုိသတ္မွတ္ရန္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္
မ်ား

bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္
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c	.5/	bD;wyfxkdifckH0efaqmifrIvkyfief;wckvQif	rnfrQukefusoenf;/

၁။ ဝန္ေဆာင္မႈပံုစံတစ္ရပ္အားခ်မွတ္သည္႔အခါတြင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားေပါင္းစည္းရန္စဥ္း
စားသံုးသပ္ရာတြင္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၂။ ဝန္ေဆာင္မႈပံုစံတစ္ရပ္အားခ်မွတ္သည္႔အခါတြင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါဝင္လာရန္စဥ္းစားသံုးသပ္
ရာတြင္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၃။ စီမံထားသည္႔ဝန္ေဆာင္မႈပံုစံအတြက္ဘတ္ဂ်က္ကုိျပင္ဆင္ရာတြင္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္႔ေဆာင္ရြ
က္ခ်က္မ်ား
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*/	bD;wyfxkdifckH	0efaqmifrIvkyfief;wckukd	aqmif½Gufjcif;

*	.1/	oif\0efaqmifrIvkyfief;	tvkyfjzpf	rjzpfukd	oifrnfokdY	odEkdifoenf;/

ဝန္ေဆာင္မႈနယ္ေျမႏွင္႔

ေဆာင္ရြက္ခ်က္

ဝန္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္ႏွင္႔ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား  

သတင္းအခ်က္အလက္ 

စုေဆာင္းေရးနည္းလမ္းမ်ား

လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း

 လႊဲေျပာင္းေပးသည္႔အသံုးျပဳသူ

အေရအတြက္

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္

တလလွ်င္ လႊဲေျပာင္းေပးသူ

(၃၀)အား လက္ခံမည္။

လက္ခံရရွိသည္႔လႊဲေျပာင္းေပးသူ
မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ႔ျခင္း

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံရရွိသည္႔  

အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ 

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္

တလလွ်င္ အသုံးျပဳသူ(၂၀)အား

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ား သတ္မွတ္၊ 

တပ္ဆင္ေပးမည္။

ေထာက္ပ႔ံသည္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ အေရအတြက္

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသုိ႔ လႊဲေျပာင္း 
ေပးသည့္ အသုံးျပဳသူမ်ား၏ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား၊ 
ဥပမာ- အသက္၊ လိင္၊ 
မသန္စြမ္းအမ်ိဳး အစား၊ 
ကုိယ္ေနဟန္ထား

အေထာက္အကူျပဳမႈ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

ညီတူညီမွ်ရွိေရးကုိ 

အားေပးသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈရွိသည့္ ေယာက်္ား၊ 
မိန္းမ၊ ေယာက်္ားေလး၊ 
မိန္းကေလး အေရအတြက္ကုိ 
အသုံးျပဳသူဖုိင္တြင္ 
မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း

bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္
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ဝန္ေဆာင္မႈကုန္က်စရိတ္

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 
အတြင္းျပဳလုပ္ေသာ             
ဆန္းသစ္မြမ္းမံမႈမ်ားအပါအဝင္ 
ပစၥည္းေထာက္ပံ႔မႈကုန္က်စရိတ္

ဘီးတပ္ထုိ္င္ခုံတစ္လုံးခ်င္းစီ

အတြက္တစ္ဦးခ်င္းကုန္က်စရိတ္

သည္(ဘတ္ဂ်က္အရလည္း

ေကာင္း၊ ရရွိသည့္ကုန္ပစၥည္း

၏အမွန္တကယ္ ကုန္က်စရိတ္

အရလည္းေကာင္း 
သတ္မွတ္ထားသည့္ပမာဏ)ထက္

နည္းသည္။

အသုံးျပဳသူဖုိင္တြင္ 
ဝန္ေဆာင္မႈရရွိသည့္ အသုံးျပဳသူ

မ်ား၏ေနအိမ္လိပ္စာကုိ မွတ္တမ္း

တင္ထားျခင္း

 

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မူေဘာင္

ေစာင္႔ၾကည္႔ရမည္႔

လုိအပ္ခ်က္/

ျပႆနာမ်ားကုိ

သတ္မွတ္ျခင္း

လိုအပ္ခ်က္/

ျပႆနာမ်ာကုိ

ေျဖရွင္းမည္႔အေရးယူ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္/
ရည္ရြယ္ခ်က္

ပစ္မွတ္

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 
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0efaqmifrIvkyfief;	tvkyf	vkyf	rvkyf	qkdonfukd	od&Sd&ef	aqmif½Gufcsufrsm;ukd	

rSwfwrf;wifjcif;	(tcsdef&rnfqkdygu)

၁။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစီမံခ်က္တစ္ခုေရးဆြဲရာတြင္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၂။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစီမံခ်က္အတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
ေစာင္႔ၾကည္႔ရန္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၃။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ ၎၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအားမည္ကဲ႔သုိ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္         
ေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္ေနသည္ဆုိျခင္းကုိ အကဲျဖတ္ရန္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၄။ အဖြဲ႔လုိက္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္႔ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

*	.2/	pDrHcefY cGJrI	vkdtyfcsuf

၁။ လႊဲေျပာင္းေပးသူမ်ားအား ေစာင္႔ၾကည္႔သည္႔စနစ္ႏွင္႔ေစာင္႔ဆုိင္းစာရင္းအား စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ကြၽႏု္ပ္ 
ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၂။ မိဘမ်ားႏွင္႔လႊဲေျပာင္းေပးသည္႔အရင္းအျမစ္မ်ားအား ေဆာလ်င္စြာလႊဲေျပာင္းေပးမႈေၾကာင္႔ ရရွိ 
သည္႔ ေအာင္ျမင္မႈဇာတ္လမ္းမ်ားကို မွ်ေဝခံစားရန္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္
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၃။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကစြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည္ထက္ေက်ာ္လြန္ေနသည္႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည္႔   
ေဖာက္သည္မ်ားအားလႊဲေျပာင္းေပးမႈအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ရန္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္႔ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၄။ ဝန္ေဆာင္မႈအဆင္႔မ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိေစာင္႔ၾကည္႔ရန္ႏွင္႔တုိးတက္လာေစေရးအတြက္ 
ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

*	.3/	aemufqufwGJaqmif½Guf&ef	pDrHjcif;

၁။ ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈကုိစီမံရန္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၂။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမိတ္ဖက္ထူေထာင္ရန္ႏွင္႔သင္တန္းေပးရန္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္႔   
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၃။ အသံုးျပဳသူသင္တန္းႏွင္႔ ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈအတြက္ အလားအလာရွိေသာသင္တန္းသားမ်ား
သတ္မွတ္ရာတြင္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
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၄။ ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား၏ေအာင္ျမင္ျခင္းဇာတ္လမ္းမ်ားကုိ စုစည္းျပီးမွ်ေဝရန္ 
ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

*	.4/	bPÖma&;	a&&SnfwnfwHhckdifNrJa&;twGuf	pDrHaqmif½Gufjcif;

၁။ ဘ႑ာေရးေရရွည္တည္တံ႔ခုိင္ျမဲေရးအတြက္တူညီေသာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကိုဖန္တီးရာတြင္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ 
သည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၂။ လိုအပ္ေသာေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈရံပံုေငြႏွင္႔အရင္းအျမစ္မ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္႔ေဆာင္
ရြက္ခ်က္မ်ား

၃။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မည္႔အရင္းအျမစ္မ်ားသတ္မွတ္ရာတြင္ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၄။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မည္႔အရင္းအျမစ္ကုိဦးစားေပးအစီအစဥ္သတ္မွတ္ရန္ႏွင္႔ ရံပံုေငြတုိးတက္ေရးမဟာဗ်ဴ
ဟာေဖာ္ထုတ္ ရန္ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ သည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္
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အပုိင္း(၂)

u/	t"du	odrSwfzG,f&mrsm;

u	.1/	oihfavsmfaom	bD;wyfxkdifckH	axmufyHhjcif;	-	trsdK;om;rl0g'

• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ႔ျခင္းႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ အမိ်ဳးသားမူဝါဒ နမူနာႏွစ္ခုကုိ ဖတ္ပါ။
• သင္၏ႏုိင္ငံတြင္မည္သည္႔မူဝါဒမ်ားရွိႏွင႔္ျပီးျဖစ္သည္ဆုိသည္ကုိ စဥ္းစားပါ။
• ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာမူဝါဒမ်ားသည္ သင္၏ႏုိင္ငံအတြင္းမည္သုိ႔အသံုးဝင္မည္ဆုိသည္ကုိ ေဆြးေႏြးျပီး 

သင္၏အစုိးရပံုစံႏွင္႔မည္သည္႔ေနရာတြင္ ကုိက္ညီမႈရွိမည္ဆုိသည္ကုိ စဥ္းစားပါ။

နမူနာ - ၁။ အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံရွိ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ႔ေရးႏွင္႔ဆက္စပ္ေနသည္႔မူဝါဒ

၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ အာဖဂန္နစၥတန္ အာဇာနည္ႏွင္႔ မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ားဝန္ၾကီးဌာနသည္ 
ျပီးျပည္႔စံုေသာ အမ်ိဳးသားမသန္စြမ္းဆုိင္ရာမူဝါဒတစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ခဲ႔သည္။ ယင္းမူဝါဒကုိ မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႔
အစည္းမ်ားႏွင္႔ ကုိယ္ထူကုိယ္ထအုပ္စုမ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင္႔ႏုိင္ငံတကာ မသန္စြမ္း NGO မ်ား၊ အဓိကတာဝန္ရွိ 
သည္႔ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အလုပ္သမားႏွင္႔လူမႈ 
ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာဝန္ၾကီးဌာန၊ အာဇာနည္ႏွင္႔မစြမ္းမသန္ပုဂၢိဳလ္ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဆက္စပ္ေနသည္႔ 
ကုလသမဂၢလုပ္ငန္း ႏွင္႔သမၼတရံုးတုိ႔အပါအဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလံုးႏွင္႔ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းျပီး ေဖာ္ထုတ္ 
ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ပဏာမမူဝါဒသည္ပုိမုိအေသးစိတ္ေသာမူဝါဒ အျဖစ္ေရာက္ရိွျပီးေဆာင္ရြက္ေရးစီမံခ်က္ကုိ
ဦစားေပးခ်မွတ္ေပးႏုိင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင္႔ရပါသည္။

ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာမသန္စြမ္းျဖစ္ေနသူမ်ားအတြက္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ အရုိးေရာဂါျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာန၊ ဇီ 
ဝကမၼကုထံုးဌာနႏွင္႔အရုိးအေၾကာဆုိင္ရာ၊ အေထာက္အကူျပဳႏွင္႔ေရြ႕လ်ားႏုိင္စြမ္းပစၥည္းကိရိယာမ်ား ပါဝင္သင္႔ 
သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အလြယ္တကူသြားေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အရုိးေရာဂါ ခြဲ 
စိတ္ကုသေရးလုပ္ငန္းပါဝင္သည္႔ ေဒသႏၲရ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ေဆးရံုမ်ား၏အနီးတြင ရွိသင္႔ပါသည္။ မသန္ 
စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင္႔ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားကုိ ရသင္႔သည္။ ယင္းပစၥည္းမ်ားမွာလည္း ေဒသထြက္ 
ပစၥည္းမ်ားျဖင္႔ စနစ္တက်ထုတ္လုပ္တပ္ဆင္ထားသည္႔ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သင္႔ျပီး လိုအပ္သည္႔အခ်ိန္တုိင္းတြင္ ေဒ 
သႏၲရ ျပင္ဆင္ႏိုင္မႈရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္လည္း သင္႔ေလ်ာ္သည္႔နည္းပညာဆုိင္ရာစံႏႈန္းကုိ 
သတ္မွတ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားစံႏႈန္းသတ္မွတ္ေရးယႏၲရားတစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ သက္ 
ဆုိင္ရာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားသည္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင္႔ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။
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နမူနာ - ၂။ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံရွိ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ႔ေရးႏွင္႔ဆက္စပ္ေနသည္႔မူဝါဒ

၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ အမ်ိဳးသားအဆင္႔လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ ေတာင္ 
အာဖရိကႏုိင္ငံတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံျပည္နယ္အားလံုးတြင္တုိင္ပင္ညွိႏႈိင္းျပီး ယင္းလမ္း 
ညႊန္ခ်က္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေနာက္အငူျပည္နယ္ကကူညီပံ႔ပုိးေပးမႈသည္ ျပည္နယ္အဆင္႔လမ္း
ညႊန္ခ်က္ကုိထုတ္ေဖာ္ရာမွရသည္႔အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေပၚ အေျချပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျပည္နယ္အဆင္႔လမ္းညႊန္ခ်က္ထုတ္ေဖာ္မႈကုိ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည္႔ ဆရာ 
ဝန္မ်ားက စတင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံလုပ္ငန္းစံႏႈန္းမ်ားကုိ အတည္တက်ျဖစ္ေစမည္႔စီ
မံခ်က္တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ရန္ ျပည္နယ္မွအစီအစဥ္မန္ေနဂ်ာ၊ ေဒသႏၲရျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔တုိင္ 
ပင္ညွိႏႈိင္းခဲ႔သည္။ အဆုိပါစီမံခ်က္တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း အဓိကဦးတည္သည္႔နယ္ေျမ (၃) ခုရွိသည္-

၁။ ျပည္နယ္အတြင္း ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေျခအေနသံုးသပ္ခ်က္ကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း

၂။ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည္႔သူမ်ားအတြက္ သင္တန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

၃။ ျပည္နယ္အဆင္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံစီမံခန္႔ခြဲေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိျပဳစုျခင္း

ျပည္နယ္အဆင္႔လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိေရးဆြဲရာတြင္ အဓိကဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအဆင္႔မ်ားအတြက္ အနိမ္႔ဆံုး 
စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ထည္႔သြင္းထားသည္သာမက ဝန္ထမ္းမ်ားအားေလ႔က်င္႔သင္တန္းေပးျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္း 
ျခင္းႏွင္႔ ေစာင္႔ဆုိင္းစာရင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဘတ္ဂ်က္၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းလုပ္ငန္း
ကဲ႔သုိ႔ေသာ အဓိကစီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာအဆင္႔မ်ားကုိပါ ထည္႔သြင္းထားသည္။

ျပည္နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးကလည္း အဆုိပါအုပ္စုကုိ အေထာက္အကူေပးတရားဝန္အၾကံေပးအုပ္စုျဖစ္လာခဲ႔သည္။ 
အဆုိပါအုပ္စုမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ျပည္နယ္မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင္႔အတူ အမ်ိဳးသားအဆင္႔ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားသုိ႔ 
တက္ေရာက္ျပီး ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံရွိ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင္႔လမ္းညႊန္ 
ခ်က္ကုိ ထူေထာင္ရန္အေထာက္အကူျပဳခဲ႔ၾကသည္။
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u	.2/	0efaqmifrIay;jcif;

မန္ေနဂ်ာတဦး၏ ပုိ၍က်ယ္ျပန္႔ေသာအခန္းက႑

ႏုိင္ငံအတြင္းသင္႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ႔မႈတုိးတက္လာေစရန္ တူညီေသာေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း

ေနာက္ (၃) လအတြင္း ကြၽႏု္ပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္႔အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
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c/	bD;wyfxkdifckH0efaqmifrIvkyfief;pwifjcif;

c	.1/	tokH;taqmifESifh	ypönf;rsm;

c	.1	.1/	oifhawmfaomtokH;taqmifrsm;	owfrSwfjcif;

• ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအသံုးအေဆာင္စာရင္းကုိ ၾကည္႔ပါ။
• သင္၏ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ အသံုးတည္႔မည္႔လက္ေတြ႔က်ေသာအေျဖကုိ စဥ္းစားပါ။

အေျခခံအဆင္႔အသံုးအေဆာင္မ်ား

ယင္းအသုံးအ

ေဆာင္မ်ား

ရွိၿပီးျဖစ္သေလာ

ယင္းသည္

ရွိၿပီးသား

ဝန္ေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

မွ်ေဝသုံးစြဲေနရ

သည့္အသုံး

အေဆာင္မ်ား

ေလာ။

အျခားေသာရည္

႐ြယ္ခ်က္တခု

အတြက္ ထားသည့္

အခန္းတခန္းကုိ

ေျပာင္းလဲႏုိင္

သေလာ။

ရွိၿပီးသားအခန္း

တခန္းကုိ ျပန္

အသုံးျပန္ႏုိင္

သေလာ 
သုိ႔မဟုတ္

ျပန္ေဆာက္ႏုိင္သ

ေလာ။

၁။ ေစာင္႔ဆုိင္း 
ခန္းႏွင္႔ ၾကိဳဆုိ 
လက္ခံေရးုုေနရာ

၂။ လွဲေလ်ာင္း 
ေနရန္တိတ္ဆိတ္ 
ေသာေနရာ

၃။ အသံုးျပဳ 
ႏုိင္ေသာ 
သန္႔စင္ခန္း

၄။ ဝန္ထမ္းမ်ား 
အတြက္ရံုးခန္း 
ေနရာ
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၅။ ေဆးေပးခန္း

အကဲျဖတ္သုံး

သပ္ရန္ႏွင့္

သန္႔စင္ခန္းေနရာ

၆။ စက္မႈလုပ္ငန္း

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ

ျပင္ဆင္ေရး၊ ထိန္း

သိမ္းေရးႏွင့္

ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္း

မ်ားအတြက္ 
ေနရာ

၇။ သုိေလွာင္႐ုံ

၈။ အသုံးျပဳသူ

သင္တန္း
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အလယ္အလတ္အဆင္႔အတြက္ထပ္တုိးအသံုးအေဆာင္မ်ား

ယင္းအသုံးအ

ေဆာင္မ်ား

ရွိၿပီးျဖစ္သေလာ

ယင္းသည္ရွိၿပီးသား

ဝန္ေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္မွ် 
ေဝသုံးစြဲေနရသည့္

အသုံးအေဆာင္

မ်ားေလာ။

အျခားေသာရည္

႐ြယ္ခ်က္တခု

အတြက္ ထားသည့္

အခန္းတခန္းကုိ

ေျပာင္းလဲႏုိင္

သေလာ။

ရွိၿပီးသားအခန္း

တခန္းကုိ ျပန္

အသုံးျပန္ႏုိင္

သေလာ 
သုိ႔မဟုတ္

ျပန္ေဆာက္ႏုိင္  
သေလာ။

၉။ လွဲေလ်ာင္း 
လ်က္

အေနအထားျဖင့္

အကဲျဖတ္ 
သုံးသပ္ခ်က္ 
ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ

ကုတင္ပါဝင္သည့္

အကဲျဖတ္သုံးသပ္

မႈႏွင့္ တပ္ဆင္မႈ

ေနရာ

၁၀။ ပစၥည္း 
ထားသုိရန္

ေနာက္ထပ္

သုိေလွာင္႐ုံေနရာ

၁၁။ ေနာက္ထပ္

ပစၥည္းျပင္ဆင္

ေရးေနရာ၊

စက္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း

ႏွင့္ အခ်ဳပ္အလုပ္

bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္



122 123

c	.1	.2/	ypönf;rsm;	cGJjcm;owfrSwfjcif;

• ပစၥည္းႏွင္႔ရံုးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာလမ္းညႊန္အတြက္ ရည္ညႊန္းလက္စြဲကုိ ကုိးကားေလ႔လာပါ။

ပစၥည္း

• သင္၏ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္မည္သည္႔ပစၥည္းမ်ားကုိ ရရွိႏုိင္ျပီးအသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္
ကုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ပါ။ ျပဳလုပ္ရမည္႔ သုိ႔မဟုတ္ ဝယ္ယူရမည္႔ မည္သည္႔ပစၥည္းမ်ိဳးကုိမဆုိ 
မွတ္သားထားပါ။

ရွိျပီးေသာ ျပဳလုပ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဝယ္ယူရန္

ရံုးလုပ္ငန္း

• ပင္ဒရုိက္ရွိမန္ေနဂ်ာလက္စြဲအတြက္ ထပ္တုိးအရင္းအျမစ္တြင္ ပါဝင္ေသာ 
ပံုစံႏွင္႔ေဆာင္ရြက္ရမည္႔စာရင္း ကုိၾကည္႔ပါ။

• မည္သည္႔ပံုစံႏွင္႔ေဆာင္ရြက္ရမည္႔စာရင္းကုိေပါင္းစည္းထားျပီးအသံုးျပဳလ်က္ ရွိသနည္း၊ 
ေန႔စဥ္သံုးစြဲမႈသုိ႔ ေပါင္းစည္းရမည္႔မည္သည္႔ပံုစံသုိ႔မဟုတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္႔စာရင္းကုိ 
မွတ္သားထားပါ။

ရွိျပီးေသာ

 

လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသုိ႔ေပါင္းစည္း   
ရမည္ျဖစ္ေသာ

c	.1	.3/	vkyfief;ae&mzGJYpnf;rI

အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင္႔ပစၥည္းမ်ားဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္အတြက္ ရည္ညႊန္းကုိးကားလက္စြဲကုိ ကုိးကားပါ။

• ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္႔ လုပ္ငန္းေနရာဖြဲ႔စည္းမႈေနရာေကာင္းနမူနာမ်ားကုိ သံုးသပ္ပါ-

၁။ ျဗဳတ္စဗ်င္းေတာင္းမ်ားကုိဖယ္ရွားပါ။ မလုိအပ္ေသာလက္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား၊  
 ႏွင္႔ စာရြက္စာတမ္းအေဟာင္းမ်ားကုိဖ်က္ဆီးပါ။

၂။ ပံုမွန္အသံုးျပဳသည္႔ပစၥည္းမ်ားအား သတ္မွတ္ပါ၊ လက္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊    
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 ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင္႔ ရံုးစာမ်ား။ ယင္းပစၥည္းမ်ားအားအစီအစဥ္လုိက္ထားရွိရမည္။     
 သုိ႔မွသာ ၎တုိ႔ကုိရွာေဖြရန္ ျမန္ဆန္လြယ္ကူမည္ ျဖစ္သည္။ 

၃။ စနစ္ႏွင္႔တာဝန္ယူမႈ၊ လုပ္ငန္းေနရာတစ္ခုစီတုိင္းအတြက္စနစ္ရွိပါေစ၊ ယင္းစနစ္ကုိ     
 အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန္ယူမႈစနစ္ထားပါ။

၄။ ေစာင္႔ၾကည္႔ျခင္း၊ အေျပာင္းအလဲသည္တည္တံ႔ခုိင္ျမဲေနေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္စနစ္ကုိ ေစာင္႔ၾကည္႔ပါ။ 

စက္မႈလုပ္ငန္းေနရာ
• နမူနာကုိသံုးသပ္ျပီးတုိးတက္မႈရွိေစေရး အၾကံျပဳပါ။
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နယ္ေက်ာ္ေဆးေပးခန္းႏွင္႔စက္မႈလုပ္ငန္းေနရာ
• နမူနာကုိသံုးသပ္ျပီးတုိးတက္မႈရွိေစေရး အၾကံျပဳပါ။
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c	.2/	oifhawmfaom	bD;wyfxkdifckHrsm;\	twkdif;twm

c	.2	.1/	wm&SnfcHjcif;?	jyifqifEkdifjcif;

• သင္၏အဖြဲ႔ႏွင္႔အတူ သင္႔အဖြဲ႔၏အေရအတြက္ေပၚမူတည္၍သင္႔ကုိေပးထားေသာေမးခြန္းမ်ားကုိေျဖပါ။ 
• ေဆာင္ရြက္မႈကုိအျပီးသတ္ရန္ရည္ညႊန္းကုိးကားလက္စြဲကိုကုိင္ျပီးသင္၏ကုိယ္ပုိင္ ဗဟုသုတႏွင္႔ အေတြ႔အၾကံဳ 

ကုိသံုးပါ။

အုပ္စု – ၁ • ေပးသြင္းထားေသာပစၥည္းမ်ား၏ေဘးကင္းမႈႏွင္႔တာရွည္ခံမႈႏွင္႔ပတ္သက္ျပီးမည္သည္႔ 
ေမးခြန္းကုိ သင္ေမးႏုိင္သနည္း။

• ပစၥည္းသြင္းသူ (အလွဴရွင္၊ ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူ) သည္ သင္၏လုပ္ငန္းအတြက္ ေဘးကင္း 
ျပီး တာရွည္ခံေသာပစၥည္းမ်ားကုိေပးသြင္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သင္မည္သုိ႔သိႏုိင္မည္နည္း။

• အလွဴရွင္၊ ထုတ္လုပ္သူ၊ ပစၥည္းသြင္းသူကေပးသြင္းေနသည္႔ပစၥည္းမ်ား၏ေဘးကင္းမႈနွင္႔
တာရွည္ခံမႈတုိ႔ႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး သိရွိႏုိင္ရန္ သင္မည္သူ႔ထံ စံုစမ္းႏုိင္မည္နည္း။

တာရွည္ခံမႈ

အုပ္စု – ၂ • တာရွည္ခံပါသည္ဆုိေသာပစၥည္းမ်ားသည္ပင္လွ်င္ ေဟာင္းႏြမ္းျပီးပ်က္စီးသြားေလ႔ရွိသည္႔
အစိတ္အပုိင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းအထိမခံသည္႔အစိတ္အပုိင္းအခ်ိဳ႕မွာ အဘယ္နည္း။

ပ်က္စီး

ေဟာင္းႏြမ္း

သြားသည့္

အစိတ္အပုိင္း

မ်ား
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အုပ္စု ၃ • ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ အပုိပစၥည္းမ်ားကုိ လုိအပ္သည္။

• မည္သည္႔အပုိပစၥည္းမ်ား လုိအပ္ေနေၾကာင္း သင္ မည္သုိ႔သတ္မွတ္မည္နည္း။

• မည္သည္႔အပုိပစၥည္းမ်ားကုိ မွာယူရန္လုိေၾကာင္း သင္ မည္သုိ႔သိႏုိင္မည္နည္း။

အပုိပစၥည္း

မ်ား

c	.2	.2/	oifhawmfaombD;wyfxkdifckH	ay;oGif;jcif;

ဇာတ္ညႊန္း - ၁

• သင္႔အားေပးထားေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအညႊန္းကုိ ဖတ္ပါ။ ထုိေနာက္ 'သင္႔ေလ်ာ္ေသာေရြ႔လ်ားႏုိင္စြမ္းပစၥည္း
မ်ား ေထာက္ပံ႔ေပးသြင္းျခင္းဆုိင္ရာအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား' ကုိ ဖတ္ပါ။

• ျပည္နယ္အရာရွိမ်ားအတြင္း သရုပ္ေဆာင္သည္႔အစီအစဥ္တင္ဆက္သူမ်ား၊ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝယ္ယူမႈ စနစ္ 
အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္မႈကုိ ဦးစီးဦးေဆာင္ေနသည္႔ ပါဝင္ပတ္သက္သူအုပ္စုပါဝင္သည္႔ အခင္းအက်င္းမ်ိဳး 
အတြက္လည္းျပင္ဆင္ထားပါ။ (သရုပ္ျပအစီအစဥ္သည္ (၃) မိနစ္မွ (၅) မိနစ္အတြင္းျဖစ္သည္။)

သရုပ္ေဆာင္အစီအစဥ္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ စဥ္းစားပါ-

• ဇာတ္ညႊန္းအတြင္းရွိျပႆနာမွာ မည္သည္႔အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သနည္း

• ယင္းျပႆနာမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္႔ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
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သင္၏နယ္ေျမအတြင္းရွိ 
အစုိးရေဆးရံုတစ္ရံုသည္ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံေထာက္ပံ႔ေရး 
အတြက္ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခု 
သတ္မွတ္ထားသည္။ ႏွစ္စဥ္ဆုိ 
သလုိပင္ ယင္းဘတ္ဂ်က္အား 
သံုးသပ္ျပီး ပစၥည္းစာရင္းမ်ားအား 
ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္သည္။ 
ႏွစ္စဥ္ပင္ ပစၥည္းမ်ားအားေျပာင္း
လဲေပးရန္ေတာင္းဆုိမႈမ်ား 
ရွိေသာ္လည္း မည္သည္႔အခါမွ် 
ေျပာင္းလဲမႈ မျပဳလုပ္သကဲ႔သုိ႔ 
ပစၥည္းဝယ္ယူမႈဌာနသည္ 
ေစ်းႏႈန္းအေပၚ အေျချပဳသည္႔ 
ပစၥည္းႏွစ္မ်ိဳးကုိ ဝယ္ယူခဲ႔သည္။

bD;wyfxkdifckH
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သင္႔ေလ်ာ္ေသာေရြ႔လ်ားႏုိင္စြမ္းပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ႔ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား

မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအခြင္႔အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ အေထာက္အကူျပဳနည္းပညာ 
(ေရြ႔လ်ားႏုိင္စြမ္းပစၥည္း) ႏွင္႔ဆက္စပ္ေနေသာ ကတိကဝတ္မ်ားအား ႏုိင္ငံမ်ားကျဖည္႔ဆည္းေပးႏုိင္ေရးအတြက္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဓိကအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္လုိမည္ျဖစ္ပါသည္-

• - လက္ခံရရွိပုိင္ခြင္႔ရွိျခင္း - ေရြ႕လ်ားႏုိင္စြမ္းပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ႔မႈအဆင္႔အားလံုးတြင္ မသန္စြမ္း ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ
ဝင္ႏုိင္ခြင္႔ရွိရမည္။

• - ရယူသံုးစြဲပုိင္ခြင္႔ ရွိျခင္း - ေရြ႕လ်ားႏိုင္စြမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုိအပ္ခ်က္ရွိ 
သူတုိင္း ရယူပုိင္ခြင္႔ ရွိရမည္။

• - အလုိက္သင္႔ေျပာင္းလဲႏုိင္ျခင္း - ေရြ႕လ်ားႏုိင္စြမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင္႔ကုိက္ညီေစေရးအတြက္ ၎တုိ႔အား အလုိက္သင္႔ေျပာင္းလဲရန္၊ မြမ္းမံရန္ 
လုိအပ္သည္။

• - တတ္ႏုိင္ျခင္း - ေရြ႔လ်ားႏုိင္စြမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အကုန္အက်ခံရန္ 
တတ္ႏုိင္ရမည္။

• - ရရွိႏုိင္ျခင္း - အသံုုးအေဆာင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ပစၥည္းမ်ားသည္ လူအမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္အတြက္ လံု 
ေလာက္မႈရွိျပီး ယင္းတုိ႔အား လူမႈအသုိက္အဝန္းႏွင္႔အနီးကပ္ဆံုးေနရာတြင္ ေထာက္ပံ႔ေပးႏိုင္မႈရွိရမည္။

• - အရည္အေသြး - ပစၥည္းမ်ား၊ အသံုုးအေဆာင္မ်ားႏွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ 
အရည္အေသြးရွိရမည္။
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• ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အစုိးရတင္ဒါစနစ္ႏွစ္မ်ိဳးကုိ ဖတ္ပါ။ 
• လက္ရွိသင္၏ႏုိင္ငံအတြင္းက်င္႔သံုးေနသည္႔စနစ္ကုိ အက်ဥ္းေဖာ္ျပပါ။
• သင္႔ေလ်ာ္ေသာေရြ႔လ်ားႏုိင္စြမ္းပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ႔ေရးဆုိင္ရာအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ကုိးကားပါ။ 
• သင္၏ႏုိင္ငံအတြင္းဘီးတပ္ကုလားထုိင္ေပးသြင္းမႈအစုိးရတင္ဒါစနစ္တုိးတက္လာေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ 

တင္ဒါစနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ပါ။

ေတာင္အာဖရိက

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရကဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝယ္ယူမႈအား အမ်ိဳးသားတင္ဒါအဖြဲ႔က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ 
အစုိးရသည္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံႏွင္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင္႔ အတူတူ 
ေဆာင္ရြက္သည္။ ၎တုိ႔သည္ လက္ရွိဘီးတပ္ထုိင္ခုံေပးသြင္းေနသူမ်ားႏွင္႔လည္း တုိင္ပင္ညွိႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္ၾက 
သည္။ 

တုိင္ပင္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္အျပီးတြင္ ပစၥည္းတစ္ခုစီတုိင္းအတြက္ အေသးစိတ္သတ္မွတ္ခ်က္အပါအဝင္ ပစၥည္း 
မ်ား၏အမ်ိဳးအစားႏွင္႔ ယင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ပါသည္႔အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အျပီးသတ္သေဘာတူညီမႈ ယူ 
ၾကသည္။ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားတြင္ သက္ေတာင္႔သက္သာျဖစ္မႈ ႏွင္႔ အဆင္႔ျမင္႔အခုအခံမ်ားပါဝင္သည္။

ပစၥည္းတစ္ခုစီတုိင္းအတြက္ အနိမ႔္ဆံုးအဆင္႔တာရွည္ခံမႈစံႏႈန္းကိုပါ သတ္မွတ္ထားသည္။

တင္ဒါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား အျပီးသတ္ျပီးေသာအခါ အစုိးရ၏အမ်ိဳးသားဘဏၰာထိန္းအဖြဲ႔သည္ တင္ဒါေခၚ 
ယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စတင္ခဲ႔သည္။ လုပ္ငန္းကန္ထရုိက္မေပးမီ တင္ဒါသုိ႔တင္သြင္းလာေသာပစၥည္း 
အားလံုးအား ကြၽမ္းက်င္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက စစ္ေဆးၾကသည္။ ကန္ထရုိက္သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ေပးသြင္း 
ရမည္႔ အနည္းဆံုးကာလႏွင္႔ ကန္ထရုိက္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ပါကရရွိမည္႔ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိပါ 
ထည္႔သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

bD;wyfxkdifckH
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ေဆးဝါးမ်ားအတြက္ အစုိးရကအေထာက္အပံ႔ေပးသည္႔စနစ္ကုိ စတင္ခဲ႔ျပီးေနာက္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားအတြက္ 
ႏိုင္ငံေတာ္က ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈကုိ ရုိေမးနီးယားႏုိင္ငံတြင္ က်င္႔သုံးလာသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံေပး 
သြင္းသမူ်ားအတြက ္တင္ဒါေခၚယူသည္႔ (၂ဝဝ၁)ခုႏွစ္အတြင္း ဘီးတပ္ထုငိ္ခုံမ်ားအတြက္ အမေတာ္ေၾကးေပးသည္႔ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ဲျခင္းျဖစ္သည္။ တင္ဒါေခၚယူလုိက္သည္႔အတြက္ ၾကမ္းခင္းေစ်း/ရည္ညႊန္းေစ်း 
မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈရယူႏုိင္ခဲ႔ေသာ္လည္း ပစၥည္းအရည္အေသြးႏွင္႔ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရးႏွင္႔ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း တိတိက်က်သတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ အမေတာ္ေၾကးတန္ဖုိး 
ကုိ ႏွစ္စဥ္ျပန္လည္ေရးဆြဲပါသည္။ 

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံသံုးစြဲမည္႔သူအေနျဖင္႔ ပထမဆံုးေဆာင္ရြက္ရသည္႔ကိစၥမွာ မသန္စြမ္းလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ယင္းလက္မွတ္မပါရွိပါက ဘီးတပ္ထုိင္ခုံရပုိင္ခြင္႔မရွိပါ။  ေနာက္တဆင္႔မွာ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအညႊန္း ေရး 
ေပးမည္႔ဆရာဝန္ႏွင္႔ေတြ႔ဆံုရန္ ရက္ခ်ိန္းရယူျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိေနာက္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအသံုးျပဳမည္႔သူသည္ ခရုိင္ 
အမ်ိဳးသားအာမခံလုပ္ငန္းေအဂ်င္စီ (NIA) တြင္ေလွ်ာက္လႊာ တင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ အသံုးျပဳမည္႔ 
သူအေနျဖင္႔ အတည္ျပဳခ်က္/ေျပစာတုိ႔ကို ရျပီဆုိလွ်င္ ၎သည္ ေပးသြင္းမည္႔သူ ႏွင္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံတစ္လံုးကုိ 
ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ၏တန္ဖုိးသည္ ေထာက္ပံ႔မည္႔ပမာဏထက္နည္းပါက ေပးသြင္းသူသည္ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံကုိေပးျပီး  ေျပစာကို ရယူထားပါမည္။   ယင္းေျပစာျဖင္႔ ၄င္းက (NIA) ထံ ကုန္ပုိ႔လႊာတင္မည္ျဖစ္ပါ 
သည္။ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ၏တန္ဖုိးသည္ ေထာက္ပ့ံသည္႔ပမဏထက္မ်ားပါက အသံုးျပဳ သူသည္ လုိအပ္မည္႔ေငြကုိ 
ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကး ျဖည္႔ဆည္းေထာက္ပံ႔မည္႔သူ (ဥပမာ - အလွဴရွင္၊ အလုပ္ ရွင္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္း)
ကုိ ရွာေဖြရပါမည္။ 
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• သင္၏ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစနစ္မွတဆင္႔ သင္႔ေလ်ာ္ေသာဘီးတပ္ထုိင္ခုံေပးသြင္းမည္႔အစီအမံျဖင္႔ 
သင္သည္အလွဴရွင္တစ္ဦးႏွင္႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုသည္႔ သရုပ္ေဖာ္တင္ဆက္မႈဇာတ္ညႊန္းတစ္ခုကုိေရးပါ။ 
(သရုပ္ေဖာ္တင္ဆက္မႈသည္ ၃ မိနစ္မွ ၅ မိနစ္အတြင္းျဖစ္သည္။)

သင္၏သ႐ုပ္ေဖာ္တင္ဆက္မႈကုိ စီစဥ္သည္႔အခါတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ထည္႔သြင္းပါ-

• အလွဴရထားသည္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ားအား သင္၏ႏုိင္ငံအတြင္း လက္ရွိအားျဖင္႔ မည္သုိ႔မည္ပံုျဖန္႔ေဝေပးသည္ 
ဆုိသည္ကုိ ေဆြးေႏြးပါ။

• သင္႔ေလ်ာ္ေသာေရြ႔လ်ားႏုိင္စြမ္းပစၥည္းေထာက္ပံ႔ျခင္းဆုိင္ရာအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ဖတ္ပါ။

bD;wyfxkdifckH
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• ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဝန္ထမ္းမ်ား၏အခန္းက႑မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားေသာ ေအာက္ပါဇယားကုိ 
ၾကည္႔ပါ။

• အဆုိပါဇယားတြင္ မည္သူက မည္သည္႔အခန္းက႑အတြက္ တာဝန္ယူရသည္ဆုိသည္ကို အမည္တပ္ပါ။
• သင္သည္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုထက္ပုိ၍တာဝန္ယူရလွ်င္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေနရာတစ္ခုစီအတြက္ စာရင္း 

သြင္းပါ။ 

ေဆ
းေ

ပး
ခန

္း

စက
္မႈလ

ုပ္င
န္း

အ
သ

ံုးျပ
ဳသ

ူသ
င္တ

န္း

စီမ
ံအ

ုပ္ခ
်ဳပ

္ေရ
း

၀န္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းဌာန

၀န္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းဌာန

၀န္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းဌာန

c	.4/	bD;wyfxkdif0efaqmifrIvkyfief;wckvQif	rnfrQukefusoenf;/

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း   -   ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္မ်ားအား ၾကည္႔္ျပီး မည္သည္႔ကုန္က် 
စရိတ္ကုိ မွ်ေဝက်ခံႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြင္း ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအား 
ေပါင္းစည္းျခင္းျဖင္႔ စရိတ္စကသက္သာေစႏုိင္သည္ဆုိသည္ကုိ စဥ္းစားသံုးသပ္ပါ။ 

ေခြၽတာႏုိင္မည္႔ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကုိ မွင္အနက္ ျဖင္႔ဝုိင္းျပပါ။

မွ်ေဝက်ခံႏုိင္မည္႔ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကုိ မွင္အနီ ျဖင္႔ဝုိင္းျပပါ။

ေပါင္းစည္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဇာတ္ညႊန္းနမူနာ
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P&O ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုအား သိမ္းသြင္းရန္စီစဥ္ေနသည္။ 
ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးအား သတ္မွတ္ ေရြးခ်ယ္ျပီး  WSTP အေျခခံသင္တန္းသို႔တက္ေရာက္ေစသည္။ 

အဆုိပါဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးလံုးသည္ တစ္ပါတ္လွ်င္သံုးရက္က်စီျဖင္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ 
ရျပီး တစ္ပါတ္လွ်င္ႏွစ္ရက္က်စီကုိ P&O ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည္။

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံနည္းပညာရွင္အတြက္ အလုပ္ရံုအတြင္း လုပ္ငန္းေနရာတစ္ခုသတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ကုထံုးဌာန 
သည္ ေဆးေပးခန္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္းေနရာေပၚေပါက္လာေစရန္ ပစၥည္းအပ်က္အစီးမ်ားႏွင္႔ 
အသံုးမလုိသည္႔ ပစၥည္းအားလံုးအား ရွင္းထုတ္ခဲ႔သည္။

ဘတ္ဂ်က္လမ္းညႊန္

လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား
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က

္တ
ြဲလ
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ဆ

ာင
္ျခ

င္း

ကနဦးကုန္က်စရိတ္

ထုတ္ကုန္ဒီဇုိင္း

ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအစားကုိ ရွာေဖြျခင္း 

လက္သုံးကိရိယာမ်ား   

ပစၥည္းမ်ား  

အေဆာက္အအုံ/အသုံးအေဆာင္မ်ား   

ပစၥည္းသုိေလွာင္ျခင္း 

လုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ား  

အပုိပစၥည္းမ်ား 

ပစၥည္းမ်ား   

ကုန္တင္ျခင္း(ပစၥည္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး)  

ဝန္ထမ္းေရးရာ

စီမံခန္႔ခြဲေရး   

bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္
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ေဆးေပးခန္းဝန္ထမ္း       

စက္မႈဝန္ထမ္း     

သင္တန္းဆရာ/
အရည္အခ်င္းတူသင္တန္းဆရာ

 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး     

ေဒသတြင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဒသတြင္းသယ္ပုိ႔ျခင္း    

အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ 
ေဒသတြင္းသယ္ပုိ႔ျခင္း

  

အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ ေနရာထုိင္ခင္း  

ပုံနွိပ္ေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ား     

သုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား   

လက္သုံးပစၥည္းအစားထုိးျခင္း   

အေထြေထြအသုံးစရိတ္      

ဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း      

မိတ္ဖက္မ်ား/
လႊဲေျပာင္းေရးကြန္ယက္မ်ားအတြက္ 
သင္တန္း

  

ရန္ပံုေငြျမွင္႔တင္ျခင္း        

ႀကီးၾကပ္ေစာင္႔ၾကည္႔ျခင္းႏွင္႔အကဲျဖတ္သံုး
သပ္ျခင္း
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8/	bD;wyfxkdifckH0efaqmifrIvkyfief;wck	aqmif½Gufjcif;

*	.1/	pGrf;aqmif&nfjynfh0NyD;	xda&mufonhfvkyfief;rsm;

*	.1	.1/	BuD;MuyfapmihfMunfhjcif;

အပုိင္း ၁

• သင္၏အဖြဲ႔အတြင္း၊ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာဇယားရွိ သင္၏အပုိင္းကုိ ျဖည္႔ပါ။
• သင္စတင္ေျဖဆုိရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အခ်ိဳ႔အကြက္မ်ားအား ျဖည္႔ထားေပးသည္။ 

က်န္အကြက္မ်ားအား ျဖည္႔ရန္ျဖစ္သည္။

နယ္ေျမႏွင္႔လႈပ္ရွားမႈ စြမ္းေဆာင္မႈရည္မွန္းခ်က္နမူနာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
စုေဆာင္းျခင္း

လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း

လႊဲေျပာင္းေပးသည္႔အသံုးျပဳသူ

အေရအတြက္

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္တစ္လလွ်င္

လႊဲေျပာင္းေပးသူ (၃ဝ) ကုိလက္ခံမည္

လက္ခံရရွိသည္႔လႊဲေျပာင္းေပး
သူမ်ားအား

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

လႊဲေျပာင္းေပးသည္႔အခ်ိန္မွ    
ခ်ိန္းဆုိမႈျပဳသည္႔အခ်ိန္အထိ  
ပွ်မ္းမွ်ေစာင္႔ဆုိင္းရသည္႔အခ်ိန္

လႊဲေျပာင္းေပးမႈကုိလက္ခံရရွိ 
သည္႔ေန႔စြဲ ႏွင္႔အကဲျဖတ္ 
သံုးသပ္ခ်က္ျပဳလုပ္သည္႔  
ေန႔စြဲကုိအသံုးျပဳသူဖုိင္တြင္ 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ ေထာက္ပံ့ျခင္း

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံရရွိသည္႔

အသံုးျပဳသူအေရအတြက္

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္တစ္လလွ်င္

အသုံးျပဳသူ (၂ဝ) အတြက္ 
ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအညႊန္းေပးျခင္း၊ တပ္ဆင္

ျခင္းျပဳလုပ္မည္

အကဲျဖတ္သံုးသပ္သည္႔ေန႔မွ 

တပ္ဆင္သည္႔ေန႔အထိ

ပွ်မ္းမွ်ေစာင္႔ဆုိင္းရသည္႔အခ်ိန္

bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္
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ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈျပဳလုပ္

ရန္ခ်ိန္းဆုိသည္႔

အၾကိမ္အေရအတြက္

• ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္မႈရွိ/မရွိကုိ သိရွိႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား မည္သည္႔အတြက္ 
အသံုးဝင္ေၾကာင္းကုိ မွတ္တမ္းတင္ပါ။

ေအာင္ျမင္သည္႔ရည္မွန္းခ်က္
မ်ားကုိသိရွိရန္အသံုးဝင္သည္၊ 
အေၾကာင္းမွာ -

မေအာင္ျမင္သည္႔ရည္မွန္းခ်က္
မ်ားကုိသိရွိရန္အသံုးဝင္သည္၊ 
အေၾကာင္းမွာ -

လႊဲေျပာင္းေပးသည္႔အသံုးျပဳသူ 
အေရအတြက္

လႊဲေျပာင္းေပးသည္႔အခ်ိန္မွခ်ိန္းဆုိ
မႈျပဳသည္႔အခ်ိန္အထိ ပွ်မ္းမွ်ေစာင္႔
ဆုိင္းရသည္႔အခ်ိန္

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံရရွိသည္႔

အသံုးျပဳသူအေရအတြက္

အကဲျဖတ္သံုးသပ္သည္႔ေန႔မွ 

တပ္ဆင္သည္႔ေန႔အထိ

ပွ်မ္းမွ်ေစာင္႔ဆုိင္းရသည္႔အခ်ိန္

ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈျပဳလုပ္

ရန္ခ်ိန္းဆုိသည္႔

အၾကိမ္အေရအတြက္



138 139

အပုိင္း ၂

နယ္ေျမႏွင္႔လႈပ္ရွားမႈ စြမ္းေဆာင္မႈရည္မွန္းခ်က္နမူနာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
စုေဆာင္းျခင္း

ေထာက္ပံ႔သည္႔ဘီးတပ္ထုိင္ခုံအေရအတြက္

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသုိ႔   
လႊဲေျပာင္းေပးသည္႔ 
အသုံးျပဳသူမ်ား၏ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ား၊

ဥပမာ - အသက္၊ လိင္၊

မစြမ္းသန္အမ်ိဳးအစား

ကုိယ္ေနဟန္ထား

အေထာက္အကူျပဳမႈ

လုိအပ္ခ်က္မ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္

ညီတူညီမွ် ရရွိေရးကုိ

အားေပးသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္

အေျခခံဘီးတပ္ထုိင္ခုံမ်ား

လုိအပ္ေနေသာ

အသုံးျပဳသူမ်ား၊ မြမ္းမံမႈႏွင့္

ကုိယ္ေနဟန္ထား အေထာက္

အကူလုိေနသူမ်ား၏

လုိအပ္ခ်က္ကုိျဖည့္ဆည္းေပးရန္

ရည္မွန္းထားသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈရရွိသည္႔

ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ မိန္းကေလး၊ 
ေယာက္်ားေလး

အေရအတြက္ကုိ

အသံုးျပဳသူဖုိင္တြင္

မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း

တင္ျပလာေသာကုိယ္ေနဟန္ထား

လုိအပ္ခ်က္ပံုစံႏွင္႔ညႊန္းေပးေသာ

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံပံုစံကုိ အသံုးျပဳသူ

ဖုိင္တြင္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကလႊမ္းျခံဳ
ထားသည္႔ နယ္ေျမအက်ယ္အဝန္း

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိ

ရရွိၾကသည္႔

အသံုးျပဳသူမ်ား၏

ေနအိမ္လိပ္စာကုိ

အသံုးျပဳသူဖုိင္တြင္ 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

bD;wyfxkdifckH
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ဝန္ေဆာင္မႈကုန္က်စရိတ္

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြင္း 
ျပဳလုပ္ေသာ ဆန္းသစ္မြမ္းမံမႈမ်ား 
အပါအဝင္ပစၥည္း 
ေထာက္ပံ႔မႈကုန္က်စရိတ္

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံတစ္လံုးခ်င္းစီ 
အတြက္

တစ္ဦးခ်င္း

ကုန္က်စရိတ္သည္

(ဘတ္ဂ်က္အရလည္းေကာင္း

ရရွိသည္႔ပစၥည္း၏

အမွန္တကယ္

ကုန္က်စရိတ္အရလည္းေကာင္း

သတ္မွတ္ထားသည့္ ပမာဏ)
ထက္နည္းသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား

အသံုးျပဳရသည္႔ 
အခ်ိန္အေရအတြက္

(ဥပမာ - အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း၊

ေနာက္ဆက္တြဲျပသျခင္းႏွင္႔သင္
တန္း)
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• ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္မႈရွိ/မရွိကုိသိရွိႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား မည္သည္႔အတြက္ 
အသံုးဝင္ေၾကာင္းကုိ မွတ္တမ္းတင္ပါ။

ေအာင္ျမင္သည္႔ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

ကုိ သိရွိရန္အသံုးဝင္သည္၊ 
အေၾကာင္းမွာ -

မေအာင္ျမင္သည္႔ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

ကုိ သိရွိရန္အသံုးဝင္သည္၊ 
အေၾကာင္းမွာ -

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသုိ႔   
လႊဲေျပာင္းေပးသည္႔ 
အသုံးျပဳသူမ်ား၏ အေသးစိတ္

အခ်က္အလက္မ်ား၊

ဥပမာ - အသက္၊ လိင္၊

မစြမ္းသန္အမ်ိဳးအစား

ကုိယ္ေနဟန္ထား

အေထာက္အကူျပဳမႈ

လုိအပ္ခ်က္မ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက 
လႊမ္းျခံဳထားသည္႔

နယ္ေျမအက်ယ္အဝန္း

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြင္း 
ျပဳလုပ္ေသာ

ဆန္းသစ္မြမ္းမံမႈမ်ားအပါအဝင္ 
ပစၥည္းေထာက္ပံ႔မႈ ကုန္က်စရိတ္

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား

အသံုးျပဳရသည္႔ 
အခ်ိန္အေရအတြက္

(ဥပမာ - အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း၊

ေနာက္ဆက္တြဲျပသျခင္းႏွင္႔ 
သင္တန္း)
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*	.1	.2/	tokH;jyKol\jyefvSeftBuHjyKcsuf

• ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူထံမွျပန္လွန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေတာင္းခံစုေဆာင္းရန္စီစဥ္ရာတြင္ အေရးၾကီးေသာ 
ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရန ္အခ်က္အခ်ိဳ႔ရွိပါသည္။ သင္၏ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက ္မွတ္သားႏိုင္ရန္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါေဆာင္ရြက္ရန္စာရင္း ကုိအသံုးျပဳပါ။

ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူထံမွျပန္လွန္အၾကံျပဳခ်က္အတြက္စီစဥ္ျခင္း

စဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ား၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင္႔အခ်ိန္သည္အသိသာဆံုးေသာကုန္က်စရိတ္ (၂) ခု ျဖစ္သည္။

မည္သည္႔အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚမည္နည္း။

မည္သူက ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။

မည္သည္႔ျပန္လွန္အၾကံျပခ်က္ေမးခြန္မ်ိဳးကုိ ေမးမည္နည္း။

အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

(ပင္ဒရုိက္ရွိမန္ေနဂ်ာလက္စြဲအတြက္ ထပ္တုိးအရင္းအျမစ္အတြင္းသုိမွီးထားေသာကိရိယာမ်ားကုိ ကုိးကားပါ)

စဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ား - ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိအကဲျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ မည္သည္႔ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိမွ် မျပဳလုပ္မီအေျခအေနမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ 
အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းမစတင္မီကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မည္သည္႔အခ်ိန္တြင္ အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းရယူမည္နည္း၊

ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သူက စုေဆာင္းရယူမည္နည္း၊

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အခ်ိန္မည္မွ်ျခား၍ စုေဆာင္းရယူမည္နည္း၊
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ေဖာ္ထုတ္ထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားအားမွတ္တမ္းတင္ျခင္း

စဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ား - အခ်က္အလက္မ်ားအားေကာင္းမြန္စြာသိမ္းဆည္းထားျခင္းသည္အခ်ိန္ႏွင္႔ 
ေငြကုိသက္သာေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင္ မည္သုိ႔မွတ္တမ္းတင္မည္နည္း၊

အခ်က္အလက္မ်ားအား အေကာင္းဆံုးမွတ္တမ္းတင္ရန္ႏွင္႔ထုတ္ေဖာ္ရန္ မည္သည္႔နည္းလမ္းမ်ားအား 
သင္အသံုးျပဳႏိုင္သနည္း၊

အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သူက မွတ္တမ္းတင္မည္နည္း၊ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သူက ထုတ္ေဖာ္မည္နည္း၊
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*	.2/	pGrf;aqmif&nfjynf h 0aom	0efaqmifrIvkyfief;ukd	wkd;wufjzpfay:apjcif;

*	.2	.1/	0efaqmifrItpDtpOftm;	apmihfMunfhjcif;

• သင္၏ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္စီမံခ်က္ေရးဆြဲပါ။
• သင္၏ကုိယ္ပုိင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြင္း ေစာင္႔ၾကည္႔ရမည္႔လုိအပ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ျပႆနာကုိ ေရြးခ်ယ္ျပီး 

ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္တစ္ခုစီ၏ေအာက္တြင္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိျဖည္႔ပါ။

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မူေဘာင္

ေစာင္႔ၾကည္႔ရမည္႔

လုိအပ္ခ်က္/ 

ျပႆနာကုိသတ္မွတ္ပါ

လုိအပ္ခ်က္/

ျပႆနာကုိ

ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္

ေဆာင္႐ြက္ခ်က္၊ 
ရည္မွန္းခ်က္

ရည္မွန္းခ်က္ သတင္းအခ်က္အလက္

စုေဆာင္းျခင္း
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*	.3/	0,fvkdtm;twGuf	pDrHcefYcGJjcif;

*	.3	.1/	0,fvkdtm;ukd	zefwD;NyD;	apmvQifpGm	vTJajymif;ay;jcif;

• နမူနာကုိဖတ္ပါ။
• တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျပီး ေအာင္ျမင္ရာအေၾကာင္းၾကီးမ်ားကုိ ေရးခ်ပါ။

ေအာင္ျမင္မႈနမူနာမ်ား - မကၠဆီကုိႏိုင္ငံတြင္ မိဘမ်ားက ေဆာလ်င္စြာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း

မကၠဆီကုိႏုိင္ငံရွိ ကေလးသူငယ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနမ်ားမွ အုပ္စုတစ္ခုသည္ထိေရာက္ေသာေဆာလ်င္
စြာလႊဲေျပာင္းေရး ကြန္ယက္တစ္ခုအားမည္သုိ႔ထူေထာင္ခဲ႔သည္ဆုိသည္႔နမူနာကုိေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနမ်ားသည္အသိျမွ င္ ႔တင္ေရးလႈပ္ ရွားမႈ မ်ားျ ပဳလုပ္ ရာတြင္အေျခခံအားျဖင္ ႔ 
ေမြးကင္းစကေလးဆရာဝန္ မ်ားႏွင္႔ ကေလးသူငယ္ဆရာဝန္မ်ားကိုအဓိကထားေသာ္လည္း ေရဒီယုိႏွင္႔ရုပ္ျမင္
သံၾကားတုိ႔အပါအဝင္မီဒီယာထုတ္လႊင္႔မႈကုိ တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳၾကေသာ လူထုကိုရည္ရြယ္သည္႔ရံပံုေငြျမွင႔္တ
င္ေရးႏွစ္စဥ္လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးလည္းျပဳလုပ္ေလ႔ရွိသည္။ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင္႔လႊဲေျပာင္းေပးေရးလုပ္ငန္းသ
ည္တစ္ဆင္႔စကားတစ္ဆင္႔နားျဖင္႔ ျပန္႔သြားျပီး မိဘမ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ကေလးမ်ားအားကုိယ္တုိင္လာေရာက္လႊဲေျ
ပာင္းေပးမႈကုိျဖစ္ေစခဲ႔သည္။

အသိပညာျပန္႔ပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔ ကေလးသူငယ္ 
မ်ားအားေမြးဖြားသည္ႏွင္႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနမ်ားသုိ႔ပုိ႔ေပးရန္အေရးၾကီးပံုႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔သတင္း
အားျဖန္႔ေဝေပးခဲ႔သည္။ ၄င္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔သည္႔အတြက္ေအာင္ျမင္မႈရသြားၾကေသာကေလးသူငယ္မ်ား
အေၾကာင္းကိုလည္းအင္ႏွင္႔အားႏွင္႔ျဖန္႔ေဝခဲ႔သည္။  (၁၅) ႏွစ္အတြင္းကေလးအထူးကုဆရာဝန္မ်ားႏွင္႔မိသားစုဝ
င္မ်ားသည္ေဆာလ်င္စြာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းကိုေဆာင္ရြက္လာၾက သည္႔အတြက္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနမ်ား
အေနျဖင္႔ဓေလ႔ထံုးစံအေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ကုိေတြ႔ျမင္လာၾကရျပီျဖစ္သည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရလဒ္ - လႊဲေျပာင္းေပးမႈ၏ သံုးပံုတစ္ပံုသည္  အသက္ ၃ ႏွစ္ႏွင္႔ေအာက္ကေလးမ်ားျဖစ္သည္။

ေအာင္ျမင္ရာအေၾကာင္းမ်ား
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pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္
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*	.3	.1/	0efaqmifrItqifhrsm;tm;	tuJjzwfokH;oyfjcif;

ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရးအတြက္တစ္ေန႔တာအတြင္းရရွိသည္႔  အခ်ိန္  -  မိနစ္

• အဖြဲ႔လုိက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
• ေကာ္လံ - ၁ ရွိ ဝန္ေဆာင္မႈစိန္ေခၚခ်က္တစ္ခုစီကုိ ဖတ္ပါ။
• ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာဇယားမွ ပုိမုိထိေရာက္ေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည္႔ 

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ဖတ္ပါ။
• စြမ္းေဆာင္ရည္တုိးျမင္႔လာေစရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈစိန္ေခၚခ်က္မ်ားႏွင္႔တြဲေပးပါ။ 

မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု စီ၏အမွတ္စဥ္ကုိ ေကာ္လံ - ၂ တြင္ေရးခ်ပါ။ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ 
အမ်ားအျပားရွိေနႏုိင္သည္။
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ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးတုိးတက္လာေစမည္႔မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

၁။ အတုိင္းအတာကုိ ခ်ိန္ညွိႏုိင္သမွ်ခ်ိန္ညွိႏုိင္သည္႔ပစၥည္းကုိေရြးထုတ္ပါ။

၂။ အလြယ္တကူမြမ္းမံဆန္းသစ္ႏုိင္ေသာပစၥည္းကုိေရြးထုတ္ပါ။

၃။ ကုိယ္ဟန္ေနထားအေထာက္အကူျပဳပစၥည္း (ဏွီ်) ပါဝင္ေသာပစၥည္းမ်ားကုိေရြးထုတ္ပါ။

၄။ နမူနာပစၥည္းေရြးခ်ယ္ႏုိင္မႈကုိၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါ။

၅။ ကုိယ္ေနဟန္ထားအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းကုိၾကိဳတင္ဖန္တီးပါ။

၆။ ပူးတြဲလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္အစီအစဥ္ကုိရွင္းလင္းစြာျပဳလုပ္ထားပါ။

၇။ လုပ္ငန္းအစီအမံမ်ားအားမွ်ေဝမႈကုိေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အဖြဲ႔လုိက္ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ပါ။

၈။ တပ္ဆင္မႈျပဳလုပ္စဥ္အတြင္းေဆးေပးခန္းႏွင္႔စက္မႈအဖြဲ႔မ်ားအတူတကြေဆာင္ရြက္ပါ။

၉။ အညႊန္းေျဖရွင္းခ်က္ႏွင္႔ပတ္သက္ျပီးေဆးေပးခန္းႏွင္႔စက္မႈအဖြဲ႔မ်ားတုိင္ပင္ညွိႏႈိင္းပါ။

၁ဝ။ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင္႔မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းေရးကုိရွင္းလင္းစြာမွတ္တမ္းတင္ထားပါ။

၁၁။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္သင္႔ေလ်ာ္ေသာသင္တန္းအဆင္႔ကုိစီမံပါ။

၁၂။ အခုအခံမ်ားႏွင္႔ကုိယ္ေနဟန္ထားအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားဖန္တီးမႈႏွင္႔မြမ္းမံဆန္းသစ္မႈအတြက္

      သင္႔ေလ်ာ္ေသာပစၥည္းမ်ားအားေရြးထုတ္ပါ။

၁၃။ ပစၥည္းမ်ားအားလ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ခ်ိန္ညွိႏုိင္ေရးအတြက္သင္႔ေလ်ာေသာလက္သံုးပစၥည္းမ်ားအား 

      ေရြးထုတ္ပါ။

၁၄။ အသံုးျပဳသူသင္တန္းအတြက္အရည္အခ်င္းတူသင္တန္းဆရာကဲ႔သုိ႔ေသာပုဂၢိဳလ္ကုိသတ္မွတ္ပါ။

၁၅။ ေဆးေပးခန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းေနရာတုိ႔ႏွင္႔နီးကပ္ေသာအသံုးျပဳမႈသင္တန္းအတြက္ေနရာသတ္မွတ္ပါ။

၁၆။ ထိေရာက္ေသာသုိေလွာင္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ထူေထာင္ပါ။

၁၇။ အရြယ္အစားမတူညီေသာဘီးတပ္ကုလားထုိင္အနည္းငယ္ကုိသုိေလွာင္ႏုိင္ရန္ျပင္ဆင္ပါ။

၁၈။ ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳမည္႔သူမ်ားအားသတ္မွတ္ႏုိင္ေရးႏွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဌာနသုိ႔  

      သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ေရး အတြက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမိတ္ဖက္ထူေထာင္ထားပါ။

၁၉။ အေျခခံအဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေရးႏွင္႔ အလယ္အလတ္အဆင္႔ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳမည္႔သူအား

      လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ေရးအတြက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိမိတ္ဖက္မ်ား၏အရည္အေသြးကုိ တည္ေဆာက္ပါ။
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မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္



146 147

ေကာ္လံ - ၁ - ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစိန္ေခၚခ်က္မ်ား ေကာ္လံ ၂ -ဝန္ေဆာင္မႈ

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း

၁။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္႔ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ ခရီးထြက္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္မ်ားသုိ႔
သြားေရာက္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းအတြင္း 
ခရီးသြားေရာက္ရသည္႔အခ်ိန္ကုိ ထည္႔သြင္းထားရန္လုိသည္။

၂။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အေတြ႔အၾကံဳမရွိသူမ်ားျဖစ္ပါက 
အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းသည္ အခ်ိန္ၾကာျမင္႔မည္ ျဖစ္သည္။

ညႊန္ၾကားျခင္း

၃။ ပစၥည္းမ်ားအား ခ်ိန္ညွိရန္ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိပါက ယင္းပစၥည္းသည္ အသံုး 
ျပဳသူတစ္ဦးခ်င္းႏွင္႔ကုိက္ညီမႈရွိေရးအတြက္ မြမ္းမံဆန္းသစ္မႈသတ္မွတ္ 
ေပးရမည္။

၄။ ကုိယ္ေနဟန္ထားအေထာက္အကူအပုိမ်ားအား ဖန္တီးရန္လုိပါက 
အတုိင္းအတာႏွင္႔ပံုၾကမ္းမ်ားအား ထပ္မံလုိအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ထုတ္ကုန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း

၅။ လုိအပ္ေသာပစၥည္း၏ပံုစံႏွင္႔အရြယ္အစားကုိ အလ်င္အျမန္ရရွိႏိုင္ျခင္း

၆။ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံတစ္လံုးသည္ ခ်ိန္ညွိရန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိပါက 
ပစၥည္းျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ပုိမုိလုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

၇။ ကုိယ္ေနဟန္ထားအေထာက္အကူအတြက္ မြမ္းမံဆန္းသစ္မႈျပဳလုပ္ရန္
လုိအပ္ပါက အခ်ိန္ ပုိမုိလုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အံဝင္ခြင္က် တပ္ဆင္ျခင္း

၈။ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံတြင္ မြမ္းမံဆန္းသစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီး အပုိအေထာက္ 
အကူမ်ား ထည္႔သြင္းမည္ဆုိပါက တပ္ဆင္မႈလုပ္ငန္းသည္ အခ်ိန္ပုိမုိၾကာ 
ျမင္႔မည္ျဖစ္သည္။
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၉။ တပ္ဆင္မႈလုပ္ေနစဥ္ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ၌ အျခားေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ 
ျပဳလုပ္မည္ဆုိလွ်င္ တပ္ဆင္မႈစစ္ေဆးျခင္းထပ္မံျပဳလုပ္ရန္လုိမည္ 
ျဖစ္သည္။

အသုံးျပဳသူသင္တန္း

တစံုတေယာက္အေနျဖင္႔ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံတစ္လံုးကုိ ပထမဦးဆံုး 
ရရွိျခင္းျဖစ္ေစ၊ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ 
အသံုးျပဳသူသင္တန္းတြင္ က်န္းမာေရး၊ ေရြ႔လ်ားႏုိင္စြမ္း၊ ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ 
အား ကုိင္တြယ္အသံုးျပဳပံုတုိ႔အျပင္ ဂရုစုိက္ျခင္းႏွင္႔ထိန္းသိမ္းျခ
င္း၊ အျခားေသာလႊဲေျပာင္းေရးအရင္းအျမစ္မ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း 
စသည္တုိ႔ပါဝင္လာေစရန္ အခ်ိန္ပုိမုိလုိအပ္မည္ ျဖစ္သည္။
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pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္
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*	.4/	aemufqufwGJvkyfief;twGuf	pDpOfjcif;

*	.4	.1/	tcuftcJtwm;tqD;rsm;tm;	ausmfjzwfjcif;

• ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈအတြက္ ရွိေနႏုိင္သည္႔အခက္အခဲအတားအဆီးစာရင္းကုိ 
ဖတ္ပါ။ အုပ္စုက အေလးေပးေဖာ္ျပထားေသာ ေနာက္ထပ္အတားအဆီးမ်ားကုိ ထပ္မံထည္႔သြင္းပါ။

• ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈအတြက္ရွိေနေသာအတားအဆီးမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္႔နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးျပီး 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာဇယား၌ ေရးခ်ပါ။

ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈအတြက္ရွိေနေသာအတားအဆီးမ်ား

နယ္ေက်ာ္ေနာက္ဆက္တြဲဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ရွိေနႏုိင္သည္႔အတားအဆီးမ်ား
• လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနဝန္ထမ္းမ်ားသြားေရာက္ရသည္႔ ကုန္က်စရိတ္
• လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနဝန္ထမ္းမ်ား သြားေရာက္ရသည္႔အခ်ိန္
• ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားက ေနာက္ဆက္တြဲျပသျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ဦးစားေပးအဆင္႔တြင္ မထားရွိျခင္း
• ဝန္ေဆာင္မႈအား အသံုးျပဳေနၾကသူမ်ားအေနျဖင္႔ အက်ိဳးေက်းဇူးမရမခ်င္း ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈကုိ 

တန္ဖုိးမထားျခင္း
• ဌာနအေျခစုိက္ေနာက္ဆက္တြဲဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ရွိေနႏုိင္သည္႔ အတားအဆီးမ်ား
• မိသားစုဝင္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ထုိထက္ပုိျပီးအလုပ္မွခြာကာ သြားရသည္႔ကုန္က်စရိတ္ႏွင္႔ ေပးရသည္႔အခ်ိန္
• ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈ၏အက်ိဳးေက်းဇူးကုိအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင္႔မိသားစုဝင္မ်ားက မသိရွိၾကျခင္း
• သြားေရာက္ႏုိင္သည္႔သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိရန္ခက္ခဲေနျခင္း
• ဌာနတြင္ၾကံဳေတြ႔ရမည္႔ခ်ိန္းဆုိမႈအသစ္အေပၚအာရံုစူးစုိက္ရမည္႔ဖိအားေၾကာင္႔ ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈအေပၚ 

အခ်ိန္မေပးလုိေတာ႔ျခင္း
• ခ်ိန္းဆုိမႈအစီအစဥ္ေၾကာင္႔အခက္အခဲရွိျခင္း - အသံုးျပဳသူေရာက္လာခ်ိန္တြင္ဝန္ထမ္းမရွိျခင္းႏွင္႔ 

ဝန္ထမ္းမ်ားရွိခ်ိန္ တြင္အသံုးျပဳသူကေရာက္မလာျခင္း

ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈအတြက္ရွိေနေသာအတားအဆီးမ်ားကုိေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္႔နည္းလမ္းမ်ား
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*	.5/	bPÖma&;a&&SnfwnfwHhckdifNrJa&;udk	wkd;wufapjcif;

*	.5	.1/	aiGaMu;taxmuftyHhay;rnfht&if;tjrpfukd	owfrSwfjcif;

• ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔ႏုိင္သည္႔အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ဖတ္ျပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံရရွိရန္ 
ရည္ညႊန္းကုိးကားလက္စြဲကုိ ကုိးကားပါ။

• သင္၏ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ အနီးစပ္ဆံုးအလားအလာရွိသည္ဟု သင္ယံုၾကည္ေသာအရင္းအျမစ္ 
(၃) ခုကုိ ေရြးခ်ယ္ျပီးေရြးခ်ယ္ထားသည္႔ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မည္႔အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
ဇယားကုိ ျဖည္႔ပါ။

မန္ေနဂ်ာမ်ားထည္႔သြင္းစဥ္းစားထားရမည္႔ မတူညီေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈအရင္းအျမစ္မ်ား

၁။ အစုိးရ

၂။ အမိ်ဳးသားအာမခံအစီအစဥ္

၃။ ပုဂၢလိကအလႈရွင္ႏွင္႔ကူညီပံ႔ပုိးသူမ်ား

၄။ လုပ္ငန္း (စီးပြားေရး) အလႈရွင္မ်ားႏွင္႔ကူညီပံ႔ပုိးသူမ်ား

၅။ အသံုးျပဳသူကထည္႔ဝင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျပည္႔အဝဝယ္ယူျခင္း

၆။ ဝင္ေငြတုိးတက္ေရး/လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား

၇။ လူမႈအသုိက္အဝန္းအတြင္းရွိအဖြဲ႔မ်ား/ဂရုဏာအသင္းအဖြဲ႔မ်ား

၈။ သံရံုးမ်ား

၉။ ျပည္တြင္းႏွင္႔ျပည္ပ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မည္႔အရင္းအျမစ္ကုိေရြးခ်ယ္ျခင္း

ေအာက္ပါတုိ႔ကုိစဥ္းစားသံုးသပ္ျပီးဦးစားေပးအစီအစဥ္သတ္မွတ္ပါ။

• လုိအပ္ေသာၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ
• ေရတုိ သို႔မဟုတ္ ေရရွည္ဘ႑ာေရးအက်ိဳးအျမတ္ (သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုစလံုး)

bD;wyfxkdifckH
pHEIef;ESifh owfrSwfcsufrsm;qkdfif&m oifwef;

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္
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ဦးစားေပး ေငြေၾကး

ေထာက္ပံ့

မည့္အရင္း

အျမစ္

ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈ/

လုိအပ္ေသာ

ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ

ျမင့္/လယ္/နိမ့္

ေရတုိအက်ိဳးအျမတ္

ျမင္႔/လယ္/နိမ္႔

ေရရွည္အက်ိဳး

အျမတ္

*	.5	.2/	r[mAsL[mw&yf	az:xkwfjcif;

• ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာနမူနာကုိ ဖတ္ပါ။
• ဇယားအတြင္းရွိ ယခင္ေလ႔က်င္႔ခန္းမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မည္႔အရင္းအျမစ္ (၃) ခုကို ေရးခ်ပါ။
• ေရြးခ်ယ္ထားသည္႔ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မည္႔အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ ဇယားပါေကာ္လံမ်ားကုိ ျဖည္႔ပါ။ 

ေငြေၾကး

ေထာက္ပံ့မႈ

အရင္းအျမစ္

ပံ့ပုိးမႈပုံစံ အဆုိျပဳခ်က္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ႀကိဳးပမ္းခ်က္

၁။ လုပ္ငန္း 
(ေဒသႏၲရ 
စီးပြားေရး)

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ

ဝယ္ယူေရး

ဘတ္ဂ်က္သုိ႔

လွဴဒါန္းျခင္း

ဘီးတပ္ထုိင္ခုံ

ဘတ္ဂ်က္၏ 

၁၀%

အလယ္အလတ္

(ယခင္က 
ေထာက္ပံ့ဖူးသည္

သုိ႔ေသာ္ အဖြဲ႔တခု

တည္းကုိ ႏွစ္စဥ္

အၿမဲတန္း)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

မန္ေနဂ်ာႏွင့္ 
အနည္းဆုံး

ႏွစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးရန္၊

ႏွစ္မ်က္ႏွာပါ 
အဆုိျပဳခ်က္ႏွင့္

ဘတ္ဂ်က္ကုိ

တင္ျပရန္ႏွင့္ 

မန္ေနဂ်ာကုိ 

ဖြင့္ပြဲသုိ႔ ဖိတ္ၾကားရန္။



ပုိမုိသိရွိလုိပါက 
ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၊ 
အမွတ္ ၂ဝ အက္ပီယာရိပ္သာလမ္း၊ 
စီအိပ္ခ်္ ၁၂၁၁ ဂ်ီနီဗာ ၂၇၊ 
ဆြစ္ဇာလန္ 
(တယ္လီဖုန္း၊ (+၄၁ ၂၂) ၇၉၁-၂၇၁၅
ဖက္စ္၊ (+ ၄၁ ၂၂) ၇၉၁ ၄၈၇၄
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