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Think.COOP သင္ရုိးနည္းစနစ္မွာ သမဝါယာမ လုပ္ငန္း/အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တည္ေထာင္လိုသူ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္လုိသူမ်ားအတြက္ 
ရည္ရြယ္ျပဳစုထားေသာ ကုန္က်စရိတ္နည္း၍ လြယ္ကူရိုးရွင္းသည့္ သင္ရုိးနည္းစနစ္ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း 
(ILO) ၏ သမဝါယာမလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ILO ၏ ရပ္ရြာအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး (C-BED) စီမံကိန္း၏ 
အုပ္စုတူအခ်င္းခ်င္းၾကား လက္ေတြ႔လုပ္ကိုင္သင္ယူမႈ နည္းစနစ္မ်ားကုိ အေျခခံထားေသာ Think.COOP သည္ 
သမဝါယာမလုပ္ငန္း/အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရုိးရွင္းေသာ ပံုစံျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးသည့္ ၄ နာရီၾကာ 
သင္ရိုးနည္းစနစ္ျဖစ္သည္။ 
 
ဤတစ္ေန႔တာ သင္ရုိးကို တက္ေရာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ - 

 သမဝါယာမ လုပ္ငန္း/အဖြ႔ဲအစည္းဆိုသည္မွာ ဘာလဲ (ခံယူခ်က္ႏွင့္ တန္ဖုိးမ်ား၊ အျခားအဖြ႔ဲအစည္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကြာျခားပုံ၊ 
စသျဖင့္) ဆုသိည္ကိ ုနားလည္သေဘာေပါက္သြားရမည္။ 

 အျခားေသာ လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ သမဝါယာမ အဖြဲ႔အစည္းပံုစံ၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အခက္အခဲမ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္သြားရမည္။ 

 သမဝါယာမလအဖြဲ႔အစည္းပံုစံမွာ မိမိအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပံုစံ ဟုတ္မဟုတ္ဆိုသည္ကုိ 
နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ေသခ်ာစြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္လာရမည္။ 

 
ILO ၏ သမဝါယာမလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ပိုမုိ သိရိွလိုပါက www.ilo.org/coop သုိ႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ၿပီး 
coop@ilo.org သို႔လည္း အီးေမးေပးပို႔ ဆပ္သြယ္ႏိုင္သည္။ 
 
SsILO၏ အုပ္စုတူအခ်င္းခ်င္းၾကား လက္ေတြ႔လုပ္ကိုင္သင္ယူမႈ နည္းစနစ္အေၾကာင္း ပိုမုိသိရွိလုိပါက www.cb-tools.org သို႔ 
ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 
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သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ အသိေပးခ်က္မ်ား 

 

Think.COOP သင္ရိုးပံုစံဟာ သင့္လို သမဝါယာမ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္လိုသူ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ 
ရည္ရြယ္ၿပီး ဖန္တီးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ အက်ဳိးတူ အျပန္အလွန္ ပံ့ပုိးမႈေတြ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကတဆင့္ 
မိမိရဲ ႔ အလုပ္အကိုင္ စားဝတ္ေနေရးကို တိုးတက္ေစမယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြ ဘယ္လို ဖန္တီးေပးႏိုင္မလဲ၊ သမဝါယာမ 
လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ ႔ အေျခခံစနစ္ေတြက ဘာေတြလဲ၊ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ သမဝါယာမ စနစ္က ကိုုယ့္လုပ္ငန္း (သို႔) 
အလုပ္အတြက္ ပုိသင့္ေတာ္မလဲ စတာေတြကို ဒီ ၄ နာရီၾကာ မိတ္ဆက္သင္တန္းမွာ ေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒီမိတ္ဆက္သင္တန္းအၿပီးမွာ သမဝါယာမ လုပ္ငန္းပံုစံဟာ သင့္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈ ရိွမရွိ ဆိုတာကို သင္ပိုနားလည္ၿပီး 
စဥ္းစားဆံုးျဖတ္လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒီသင္တန္းပံုစံဟာ သမားရိုးက် သင္တန္းပံုစံေတြနဲ႔ မတူဘဲကြျဲပားတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းမွာ သင့္ကို 
ကူညီေပးမယ့္ ဆရာ ဒါမွမဟုတ္ ပညာရွင္ေတြ ပါဝင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီအစား သင္တို႔ဟာ အသင္းအဖြဲ ႔အေနနဲ႔ 
သင္တန္းလမ္းညႊန္စာအုပ္မွွာပါတဲ့ တစ္ဆင့္ခ်င္း လမ္းညႊန္မႈေတြအတိုင္း ေဆြးေႏြးတာေတြ၊ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကုိ 
အတူတကြေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ကိုလဲ သတ္မွတ္ေပးထားမွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ 
အဖြ႔ဲဝင္ေတြအားလံုးဟာ ေပးထားတဲ့ အခ်က္အလက္နဲ႔ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို တစ္လွည့္စ ီ ဖတ္ျပေပးရမွာျဖစ္ၿပီး 
ေပးထားတဲ့အခ်ိန္အတိုင္း ၿပီးေျမာက္ဖို႔လဲ အားလံုး တာဝန္ယူၿပီး အခ်ိန္မွတ္ေပးရပါမယ္။ ဒီသင္တန္းပံုစံအသစ္မွာ 
သသင္တန္ု႔ဟာ အႀကံဥာဏ္ေတြ၊ အျမင္ေတြ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ဗဟုသုတနဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳေတြ အခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္ၾကရင္း 
တစ္ဦးအေၾကာင္း တစ္ဦး ပုိသိလာမွာ ျဖစ္္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းပံုစံ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အဖြဲ႔ဝင္အားလံုး 
တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္ေဆြးေႏြး လုပ္ကိုင္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ 
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သင္တန္း ထိေရာက္မႈ ရိွမရွိကို သိႏုိင္ဖို႔အတြက္ သင္တန္းမစမီနဲ႔ သင္တန္းၿပီးခ်ိန္မွာ သင့္ကို စစ္တမ္းပံုစံ ေမးခြန္းေတြ 
ေမးပါမယ္။ သင္ေျဖဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို လွ်ိ ႔ဳဝွက္သိမ္းဆည္းေပးထားမွာ ျဖစ္ၿပီး သင္ရိုး နည္းစနစ္ကို ပုိေကာင္းေအာင္ 
ျပဳျပင္ဖို႔နဲ႔ ေနာင္ သင္တန္းအစီအစဥ္ေတြ စီစဥ္ျပဳလုပ္ရာမွာသာ သံုးစြမဲွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းသားေတြအတြက္ ေနာက္ထပ္ 
သမဝါယာမစနစ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းသစ္ေတြ ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ စီစဥ္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္လဲ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို 
အသံုးျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းၿပီးတဲ့ေနာက္ ၃လ၊ ၆လ (သို႔) ၁၂လ အၾကာမွာလဲ သင္တန္းသားအခ်ဳိ႕ကုိ 
ဆက္သြယ္ေကာင္းဆက္သြယ္မွာျဖစ္ၿပီး သင္တို႔ရဲ႔ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေတြကို ေမးျမန္း စစ္တမ္းေကာက္ယူတာေတြ ရိွႏိုင္ပါတယ္။ 
 

သေကၤတမ်ားအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ပါ 
ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္မွာ လြယ္ကူတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳထားၿပီး အဆင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီအတြက္ ၾကာသင့္တဲ့ 
အခ်ိန္ေတြကိုလဲ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေအာက္ပါ သေကၤတမ်ားကို ရွာေဖြၿပီး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။  
 
 

မစတင္မွီ 
သင္တန္းမစခင္မွာ စနစ္က်ေအာင္ ျပင္ဆင္တဲ့အေနနဲ႔ ေအာက္ပါ အဆင့္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါ - 

 သင္တန္းအႀကိဳ စစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာကို ျဖည့္ပါ။ သင့္မွာ ေမးခြန္းလႊာမရေသးရင္ သို႔မဟုတ္ မျဖည့္ရေသးရင္ 
သင္တန္းစီစဥ္သူမ်ားကို ေမးျမန္းပါ။ 

 လ ူ၅ ေယာက္ကေန ၇ ေယာက္ၾကား အဖြဲ႔ငယ္ေလးေတြဖြဲ႔ပါ။ အဖြဲ႔ဖြဲ႔ရာမွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ဖို႔ သင္တန္းစီစဥ္သူေတြက 
ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။ 

 သင္တန္းစတဲ့အခါ အဖြ႔ဲဝင္တစ္ေယာက္ကို “အဖြဲ႔အတြက္ စာဖတ္ျပသူ” အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ပါ။ စာဖတ္ျပသူရဲ႔ 
တာဝန္ကေတာ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြရဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို တစ္ဖြ႔ဲလံုးၾကားေအာင္ ဖတ္ျပဖို႔ပ ဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ စာဖတ္တတ္တဲ့သူ မည္သူမဆို စာဖတ္ျပသူ တာဝန္ယူႏိုင္ပါတယ္။ သင္တန္းတေလွ်ာက္မွာ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ 
တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ ဒီတာဝန္ကိုယူတာကေတာ့ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ 
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ေလ့က်င့္ခန္းေတြမွာ အခ်ိန္မွတ္ဖို႔အတြက္ အဖြဲ႔ဝင္တိုင္းမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလ့က်င့္ခန္း တစ္ခုစီတိုင္းမွာ 
သတ္မွတ္ခ်ိန္ေက်ာ္မေက်ာ္ကို သတိေပးဖို႔ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ရပါမယ္။ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတိုင္း 
တေသြမတိမ္းလိုက္နာရမယ္လို႔ မဆိုလိုေပမယ့္ သင္တန္းတစ္ခုလံုးကိုေတာ့ အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔လိုပါတယ္။ 
ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုမွာ သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္ ပိုၾကာသြားခဲ့ရင္ အျခားေလ့က်င့္ခန္း တစ္ခုမွာ သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္ ေစာၿပီးေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ျပန္ၿပီး ထိန္းည ႇိႏိုင္ပါတယ္။ 
 

အဖြ႔ဲဝင္တိုင္းဟာ တူညီတဲ့ သင္တန္းလမ္းညႊန္စာအုပ္ေတြကို ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္း လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အရာေတြေရာ၊ 
အုပ္စုလိုက္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အရာေတြကိုပါ ဒီစာအုပ္ထဲမွာ ျဖည့္စြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 

သင္ယူမႈ အစီအစဥ္ 
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အပိုင္း ၁ - 
ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား 

 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
 

  
 
 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေန႔တိုင္း လူေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံရပါတယ္။ ဘာအလုပ္ပဲ လုပ္လုပ္၊ ဘယ္ပန္းတိုင္ကိုပဲ ဦးတည္ 
သည္ျဖစ္ေစ၊ အျခားသူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံၿပီး ပူးတြဲ လုပ္ကိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီအပိုင္းမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ 
တစ္ဦးအေၾကာင္း တစ္ဦး ပိုသိေအာင္၊ သင္တန္းရဲ ႔ ပံုစံနဲ႔ ပိုၿပီးရင္းႏွီးေအာင္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းရဲ ႔ အေရးပါပုံကို ပိုမို 
လက္ခံသေဘာေပါက္ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီသင္ရိုးရဲ႕ အပိုင္းေျခာက္ပိုင္းမွာပါတ့ဲ 
ေလ့က်င့္ခန္း တစ္ခုစီကို ေဆာင္ရြက္ရင္းနဲ႔ တစ္ဦးထံမွ တစ္ဦး ေလ့လာသင္ယူဖို႔ပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းဆရာေတြ 
ရွိမွာမဟုတ္တဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕  မတူညီတဲ့ အႀကံဥာဏ္ေတြ၊ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး မွ်ေဝၿပီး အခ်င္းခ်င္း 
ကူညီသြားရမွာ ျဖစ္ကာ နားမလည္တာရွိရင္လဲ အဖြဲ႔ကို ေမးျမန္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတူတကြ သင္ယူေလ့လာျခင္း 
ဆုိတာဟာလဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပံုစံတစ္မ်ဳိးပဲျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ တစ္ဦးခ်င္းစီ အေကာင္းဆံုး ေလ့လာ သင္ယူ 
ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္စုဟာ ဘံုအက်ဳိးအျမတ္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ အခါမွာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုတာ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ 
 

ေလ့က်င့္ခန္း ၁ (က)၊ တစ္ဦးအေၾကာင္း တစ္ဦး မိတ္ဆက္ျခင္း 
 
 
 

 
ဒီေလ့က်င့္ခန္းမွာေတာ့ ဆက္ဆံေရးေကာင္းတစ္ခုနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ပထမဆံုး အဆင့္အျဖစ္ 
တစ္ဦးအေၾကာင္း တစ္ဦး ပိုမိုသိနားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆံုး အဆင့္ (၁) မွာ ေပးထားတဲ့ 
ေလ့က်င့္္ခန္းကို မစတင္ခင္ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြအားလံုးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖတ္ၾကပါမယ္။ 
 

အဆင့္မ်ား 
 
 
 
 

၁။ သင့္အမည္နဲ႔ အလုပ္အကိုင္ကို ေနာက္စာမ်က္ႏွာမွာ ရိွတဲ့ေလ့က်င့္ခန္းစာရြက္မွာ ေပးထားတဲ့ စက္ဝုိင္းထဲမွာ ေရးပါ။  
၂။ ေပးထားတဲ့ စာရင္းထဲကေန သင့္အလုပ္အကိုင္အတြက္ အေထာက္အကူအျပဳဆုံး ပုဂိ ၢဳလ္ (၃) မ်ဳိးကို ဝိုင္းပါ။ ဒီလူေတြဟာ 
သင့္အတြက္ “အေထာက္အကူျပဳ” (သို႔) “ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရး” ကို ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဆက္ဆံေရး ဆိုတာဟာ ႏွစ္ဦး 
သို႔မဟုတ္ ပိုမ်ားတဲ့ လူေတြရဲ႕ ဆက္သြယ္ပတ္သက္ေနပုံ ဒါမွမဟုတ္ ဆက္သြယ္ပတ္သက္တဲ့ အေျခအေနကို 
ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ (၅ မိနစ္) 
၃။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကိုယ့္ကိုကုိယ္ မိတ္ဆက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ ဲ ႔ စာရင္းစာရြက္ကို အခ်င္းခ်င္း ျပပါမယ္။  
 

 

၅ မိနစ္ 

 

၅ မိနစ္ 

မိနစ္ ၂၀ 
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ေလ့က်င့္ခန္း ၁ (က) အတြက္ ေလ့က်င့္ခန္း စာရြက္ 

  
 

ေလ့က်င့္ခန္း ၁ (ခ)၊ ဆက္ဆံေရး၏ အေရးပါပံု 
 
 
 
 

အေပၚက စာရင္းမွာ ျမင္ခဲ့သလိုပဲ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ေအာင္ ျမင္ဖုိ႔ 
တျခားသူေတြကို လိုအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ 
တို႔ရ ဲ ႔ ႀကိဳးစားမႈေတြ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ တျခားေသာ 
လူမ်ားစြာရဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈ လိုပါတယ္။  
 

 ဆက္ဆံေရးေကာင္းေတြ ရွိျခင္းအားျဖင့္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ပိုမို ေပ်ာ္ရႊင္က်န္းမာၿပီး 
အလုပ္ပိုတြင္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
ေတြအျပင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ၊ အေျခအေန 
တူသူေတြ၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာ၊ ေနထိုင္ရာ 
ပတ္ဝန္းက်င္က သူေတြန႔ဲ ဆက္သြယ္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ ရိွျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႔ 

မိနစ္ ၂၀ 
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 ဘယ္သူမွ အရာတိုင္းကို မသိႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူတိုင္းဟာ တစ္စံုတစ္ခုကိုေတာ့ သိၾကတယ္။ 
အတူတကြ လုပ္ကိုင္တတ္ဖို႔နဲ႔ ဘံုရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
သင္ယူၾကရပါမယ္။ 

 

ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ 
 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႔ ဆက္ဆံေရး ေတြကေန 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႔ အလုပ္န႔ဲ ဘဝ အတြက္ 
အဓိပၸါယ္ေတြ၊ ျပည့္စုံမႈေတြ ရႏိုင္ပါတယ္။ 
တစ္ခါ တစ္ရံ ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းရာမွာ၊ 
အခြင့္အလမ္း အသစ္ေတြ ရွာေဖြ ရာမွာ၊ 
အလုပ္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ 
ရာမွာ အျခားသူမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံ ေရးက 
အဓိကက်ပါတယ္။ 
 

ေကာင္းမြန္ ခိုင္မာစြာ ပံ့ပုိးေပးတဲ့ 
ဆက္ဆံေရးမ်ဳိး ရွိရင္ လူေတြဟာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေတြကို အမွန္ တကယ္ 
ေဖာ္ေဆာင္လာ ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
တျခားသူေတြဆီက အက်ဳိးအျမတ္ေတြ 
ရရိွႏိုင္ဖို႔ပ ဲ ဆက္ဆံေရးေတြ 
တည္ေဆာက္တာမ်ဳိးဟာ အဓိပၸါယ္မရွိပါဘူး။ တျခားသူေတြဟာ အသံုးခ်ခံရတယ္လို႔ ခံစားလာရႏိုင္ၿပီး ဆက္ဆံေရး 
ပ်က္ျပားႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ တစ္စုံတစ္ဦးကို တကယ္ ခင္မင္သေဘာက်လို႔၊ သူ႔အတြက္ ကိုယ္က 
တစ္ခုခုလုပ္ေပးႏိုင္လို႔ ဒါမွမဟုတ္ တူညီတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြရွိလု႔ိ စတာေတြေၾကာင့္သာ ဆက္ဆံေရးေတြ 
တည္ေထာင္တာျဖစ္ပါတယ္။ 
 

အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ ဲ ႔ စာရင္းကို ျပန္ၾကည့္ရေအာင္။ ဒီထဲက ဆက္ဆံေရး တစ္ခုကို ေရြးထုတ္ၿပီး ဒီဆက္ဆံေရးဟာ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ ဲ႔ အလုပ္အကိုင္အတြက္ ဘာေၾကာင့္ အထူးအေရးပါေၾကာင္းကို အဖြဲ႔ထံ မွ်ေဝရွင္းျပၾကရေအာင္။ 
 

အေရးပါေသာ ဆက္ဆံေရး -  ________________________________ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ရ ဲ႔ ဆက္ဆံေရး 
 
ဒီဆက္ဆံေရးဟာ အေရးပါပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့  _______________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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အပိုင္း (၂) -  အလ်ားလိုက္ႏွင္ ့ ေဒါင္လိုက္ ဆက္ဆံေရးမ်ား 
 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
 
 
 
 

ဆက္ဆံေရးေတြဟာ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု မတူပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ အားလံုး အေရးပါပါတယ္။ အလ်ားလိုက္ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ 
ေဒါင္လိုက္ဆက္ဆံေရးတို႔ ကြျဲပားပံုကို ေလ့က်င့္ခန္း ၂ (က) မွာ ေလ့လာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္း ၂ (ခ) မွာေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ေတြ တိုးတက္ၿပီး ေရရွည္ တည္တံ့ေစဖုိ႔ အလ်ားလိုက္ဆက္ဆံေရးက 
ဘယ္လိုအေရးပါလဲဆိုတာကို ေလ့လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းကို မစတင္ခင္မွာ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို အရင္ ဖတ္ရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 
 

ေလ့က်င့္ခန္း ၂ (က) - အလ်ားလိုက္ႏွင့္ ေဒါင္လိုက္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို အမ်ဳိးအစားခြျဲခင္း 
 
 
 
 
 

ေဒါင္လိုက္ ဆက္ဆံေရး ဆိုတာ ကေတာ့ 
မတူညီတဲ့ ေဆာင္ရြက္ မႈ ေတြ 
ျပဳလုပ္ေနတဲ့ လူေတြအၾကား က 
ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ဆိုလိုပါ တယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႔ ပုဂ ၢလိက ဘဝမွာဆိုရင္ 
မိဘနဲ႔ သားသမီး ၾကားက ဆက္ဆံေရးဟာ 
ေဒါင္လိုက္ဆက္ဆံေရး ဥပမာ တစ္ခု 
ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ မွာ ဆိုရင္ေတာ့ 
အလုပ္ရွင္နဲ႔ ဝန္ထမ္းၾကားက 
ဆက္ဆံေရးမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ 
 

အလ်ားလိုက္ ဆက္ဆံေရး ဆိုတာကေတာ့ 
တူညီတဲ့ တာဝန္ေတြ ယူထားတဲ့ 
လူေတြအၾကားက ခ်ိတ္ဆက္မႈကို 
ဆိုလိုပါတယ္။ မိသားစုထဲမွာဆိုရင္ 
ေမာင္ႏွမေတြအၾကားက ဆက္ဆံေရးမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္လဲ အာရွႏိုင္ငံေတြက မိသားစုေတြမွာေတာ့ ေမာင္ႏွမေတြမွာ 
အႀကီးနဲ႔ အငယ္ၾကား ေဒါင္လိုက္ ဆက္ဆံေရးမ်ဳိး ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေဒါင္လိုက္ဆက္ဆံေရးမွာ အဆင့္ဆင့္ (အထက္ေအာက္ 
ဆက္ဆံေရး) ပုံစံရွိၿပီး အလ်ားလိုက္ဆက္ဆံေရးမွာေတာ့ (ရာထူးေနရာနဲ႔ လူမႈေရးအရွိန္အဝါ တူညီေသာ) 
အဆင့္တူသူေတြအၾကား ညိ ႇႏိႈင္းမႈနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိလာပါတယ္။ 
 
 
 

 

၅ မိနစ္ 

 

၁၀ မိနစ္ 
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အဆင့္မ်ား 
 
 
 
 

 

၁။ ေအာက္မွာေပးထားတာကေတာ့ မိသားစု ျပင္ပက ဆက္ဆံေရးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္ဆံေရး တစ္ခုစီကို ဖတ္ၿပီးတိုင္း 
ဒီဆက္ဆံေရးဟာ အလ်ားလိုက္လား၊ ေဒါင္လိုက္လားဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးရပါမယ္။ အေျဖတစ္ခုကို 
အားလံုးသေဘာတူေရြးခ်ယ္ၿပီးၿပီဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာ အကြက္မွာ ျဖည့္ရပါမယ္ 
 
 
 

ဆက္ဆံေရး အလ်ားလိုက္ 
ဆက္ဆံေရး 

ေဒါင္လိုက္ 
ဆက္ဆံေရး 

လယ္သမားက ကုန္သည္ထံ ပစၥည္းသြင္းျခင္း   
အလုပ္သမားမ်ား အခ်င္းခ်င္း ကူညီၾကျခင္း   
ဆိုင္ရွင္တစ္ဦးက လုပ္ငန္းတူလုပ္ကုိင္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း   
ေျမၾသဇာေရာင္းသူႏွင့္ လယ္သမား   
ငါးသည္မ်ားစု၍ ေငြစုေငြေခ်းအဖြဲ႔ငယ္ေလး ထူေထာင္ျခင္း   
ေစ်းသည္ တစ္ဦး အျခားေစ်းသည္ထံမွ ပစၥည္းမ်ား ငွားယူျခင္း   
အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား စု၍ ရပ္ကြက္ပိုင္ေရစက္ ေဆာက္ျခင္း   
ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားႏွင့္ ကန္ထရိုက္တာ   
  

အေျဖမ်ားကို စာမ်က္ႏွာ (၃၃) မွာေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ 
 

၂။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အႀကံဳ ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ျမင္ေတြ႔ဖူးတာကို အေျခခံၿပီး 
ေဒါင္လိုက္ဆက္ဆံေရးနဲ႔ အလ်ားလိုက္ဆက္ဆံေရး တစ္ခုစီကို ခ်ေရးၿပီး အခ်င္းခ်င္း မွ်ေဝၾကမယ္။ 

 
ေဒါင္လိုက္ဆက္ဆံေရး-   
 
အလ်ားလိုက္ဆက္ဆံေရး-  

 
 

ေလ့က်င့္ခန္း ၂ (ခ) - စည္းလံုးမွ ခိုင္မာ၊ မစည္းလံုးလွ်င ္ၿပိဳလဲမည္။ 1  
 

 
 
 

အလ်ားလိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အားျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးရွိတဲ့ 
ေဒါင္လိုက္ဆက္ဆံေရး ေပၚေပါက္လာဖို႔ အတြက္ လည္း ေရခံေျမခံ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။  ဥပမာ အလုပ္သမားေတြ အဖြဲ႔ဖြဲ႔ကာ 

                                                           
1 ဤေလ့က်င့္ခန္းမွာ ဘူတန္ႏုိင္ငံ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး ေစ်းကြက္ျမင့္တင္ေရးႏွင့္ သမဝါယာမ ဌာန၏ ေငြေၾကးမတည္မႈျဖင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ ေလ့လာေရးဌာန မွေန၍ 
SNV ဘူတန္ ၏ ပံ့ပုိးမႈႏွင့္အတူ ေရးသားျပဳစုထားသည့္ “လယ္သမား အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ သမဝါယာမလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈျမင့္တင္ေရး - သင္တန္း 
နည္းစနစ္မ်ား” (၂၀၁၁) အား မီွျငမ္းျပင္ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

၂၅ မိနစ္ 

မိနစ္ ၂၀ 
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အားလံုးရဲ ႔ ဘံုအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနေတြ တိုးတက္လာဖို႔ ပိုၿပီး 
ေကာင္းေကာင္း ေတာင္းဆိုညိ ႇႏိႈင္းႏိုင္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပဲ တကၠစီေမာင္းသူေတြ စုစည္းၿပီး ေငြစုေငြေခ်း သမဝါယာမ 
လုပ္ငန္းေလး ဖြဲ႔စည္းကာ အဖြဲ႔ဝင္ ေတြရဲ ႔ အေရးေပၚ အသံုးစရိတ္၊ ကေလး ေက်ာင္းစရိတ္နဲ႔ တျခား ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ေတြကုိ 
ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စုစည္းလုပ္ကိုင္္ၾကတဲ့အခါမွာ ပိုၿပီးအားေကာင္းလာၿပီး 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းအားနဲ႔ မလုပ္ႏုိင္တဲ့ အရာေတြကို လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ၿပီး ပိုမို ေအာင္ျမင္လာႏိုင္ပါတယ္။  
 

ဤေလ့က်င့္ခန္းမွာ ေအာက္ပါအဆင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီကို ဖတ္ရႈ လုပ္ေဆာင္သြားရပါမယ္။ 
 

အဆင့္မ်ား 
 
၁။ ေျဗာင္္ျဖစ္ေနတဲ့ ေနာက္စာမ်က္ႏွာကို ၿဖဲယူလုိက္ပါ။ 
၂။ ရလာတဲ့ စာရြက္ကို အလယ္တည့္တည့္ကေန ႏွစ္ဖက္အညီအမွ်ထားၿပီး ေခါက္ပါ။ 
၃။ အလယ္က ေခါက္ရာအတိုင္း စာရြက္ကို ၿဖဲပါ။ ရလာတဲ့ ႏွစ္ပုိင္းကို ထပ္လိုက္ပါ။ 
၄။ စာရြက္ႏွစ္ရြက္ထပ္ထားတာကို ေခါက္ၿပီး ထပ္ၿဖဲပါ။ ရလာတဲ့ စာရြက္ေတြကိုလဲ ဒီအတိုင္း ထပ္ၿပီး ေခါက္ၿပီး ၿဖဲပါ။ ေနာက္ဆံုး 
စာရြက္အထပ္က အရမ္းထူၿပီး မၿဖဲႏိုင္ေတာ့တဲ့ အထိ ဆက္လုပ္ပါ။ 
 
စာရြက္ဟာ တစ္ရြကထဲ ဒါမွမဟုတ္ အရြက္အနည္းငယ္ထဲဆိုရင္ ၿဖဲရတာအလြယ္ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ စာရြက္ေတြမ်ားလာတာနဲ႔ 
အမွ် ၿဖဲရတာ ခက္လာေလျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ စီးပြားေရးမွာလဲ လယ္သမား တစ္ေယာက္ဟာ တစ္ဦးထဲဆိုရင္ ကုန္သည္ေတြနဲ႔ 
ေစ်းည ႇိတဲ့အခါ မလွန္ႏိုင္ဘူးလို႔ ခံစားရတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လယ္သမားေတြ စုစည္းၿပီး လုပ္ကိုင္တဲ့အခါမွာေတာ့ သူတို႔ဟာ 
ပိုၿပီးေတာင္းဆိုလာႏိုင္ပါတယ္။ 
 

ဆိုၾကပါစုိ႔၊ တစ္ဦးတည္း လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လယ္သမားတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ရဲ ႔ သီးႏွံေတြကို တစ္ကီလို ၅၀၀၀ က်ပ္န႔ဲ 
ကုန္သည္ဆီမွာ သြားေရာင္းတဲ့အခါ ကုန္သည္က တစ္ကီလို ၄၀၀၀ ပဲေပးႏိုင္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီလယ္သမားဟာ သူလိုခ်င္တ့ဲ 
ေစ်းရေအာင္ ေတာင္းႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါသလား။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ 
 
အခုေနာက္တစ္မ်ဳိး စဥ္းစားၾကရေအာင္၊ ဒီလယ္သမားဟာ အျခားလယ္သမားေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ကုန္သည္နဲ႔ 
သြားည ႇိႏိႈင္းၾကပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္းထက္စာရင္ အဖြဲ႔လိုက္က ေစ်းပိုေကာင္းေကာင္းရႏိုင္တယ္လို႔ သင္ထင္ပါသလား။ 
ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ 
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ေလ့က်င့္ခန္း ၂ (ခ) အတြက္ စာရြက္၊ ဒီစာရြက္ကို ၿဖဲယူပါ။ 
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အပိုင္း (၃) -  
အက်ဳိးတူ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
 
 
 
 

အက်ဳိးတူ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုတာကေတာ့ မိမိတို႔ရ ဲ ႔ အေျခအေနကို တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္လိုၿပီး ဘံုရည္မွန္းခ်က္ 
ရွိထားၾကတဲ့ လူတစ္စုက အတူတစ္ကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။ လူတစ္စုဟာ 
ဘံုအက်ဳိးအျမတ္တစ္ခုအတြက္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့အခါမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုတာ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ 
ဒီသင္ခန္းစာအပိုင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အုပ္စုလိုက္ စုေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းရဲ႕ အက်ဳိးအျမတ္ေတြကို သိရွိလာေစဖို႔နဲ႔ 
ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ အုပ္စုလိုက္ ေဆာင္ရြက္တာဟာ တစ္ဦးခ်င္း ေဆာင္ရြက္တာထက္ ပိုၿပီး အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမလဲ 
ဆိုတာကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေစဖုိ႔ပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ေလ့က်င့္ခန္း ၃ (က) - အဖြဲ႔လိုက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 

 
 
 

 
အုပ္စုလိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးအေၾကာင္း ပုိမို သိျမင္နားလည္လာႏိုင္ဖို႔ ကိုနီတိုးရဲ ႔ ဇာတ္လမ္းကို 
ဖတ္ၾကည့္ရေအာင္။ 
 

ကိုနီတိုးဟာ သူ႔ရဲ႕ 
စိုက္ခင္းအေသးေလးမွာ 
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ စိုက္ပ်ဳိးပါတယ္။ 
သူစိုက္ပ်ဳိးေရာင္းခ်ႏုိင္တဲ့ ပမာဏက 
နည္းတဲ့အတြက္ သူ႔ရြာက ကုန္သည္က 
သူ႔သီးႏွံေတြကို ေစ်းႏွိမ္ၿပီး 
နည္းနည္းေလးပဲ ေပးပါတယ္။ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္နဲ႔ သူ႔အျမတ္က 
မကာမိတဲ့အတြက္ ကိုနီတိုးဟာ 
တျခားရြာမွာ သြားမေရာင္းနိုင္တာကိုလဲ 
ကုန္သည္က သိထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ 
ကိုနီတိုးဟာ ေျမၾသဇာ ဝယ္တဲ့အခါမွာလဲ 
ပမာဏနည္းနည္းပဲ ဝယ္တဲ့အတြက္ 
ေစ်းကို အမ်ားႀကီးေပးဝယ္ေနရပါတယ္။ 
   
 

တစ္ေန႔မွာေတာ့ သူ႔ရဲ႔ အိမ္နီးခ်င္း အေသးစား လယ္သမား တစ္ဦးလည္း ျဖစ္တဲ့ မနီလာက သူမတို႔ အဖြဲ႔ အစည္း အေဝးကို 
ကိုနီတိုးကို ေခၚသြားပါတယ္။ မနီလာတို႔ရဲ ႔ သမဝါယာမအဖြဲ႔ေလးဟာ သူ႔လို အေသးစားလယ္သမား ေတြနဲ႔ စုဖြဲ႔ထားတာကုိ 

၅ မိနစ္ 

၁၀ မိနစ္ 
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ကိုနီတုိး သိလိုက္ရ ပါတယ္။ ဒီသမဝါယာမအဖြဲ႔ 
ဟာ ၿမိဳ ႔က ကုန္သည္ေတြဆီ သီးႏွံ တိုက္ရိုက္ 
ေရာင္းခ်ေနၿပီး သူတို႔ ေရာင္းႏိုင္တဲ့ ပမာဏ ပိုမ်ား 
လာေစဖုိ႔အတြက္ လယ္သမား အဖြ႔ဲဝင္သစ္ေတြကို 
ရွာေဖြလ်က္ရွိပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အားလံုးရဲ႕ 
သီးနွံထြက္ကုန္ေတြကို ေပါင္းၿပီး ကုန္သည္ေတြ 
အနိမ့္ဆံုး ဝယ္တဲ့ပမာဏကို ျဖည့္ဆည္း 
ေပးႏိုင္ကာ ေစ်းေကာင္းေကာင္းလဲ ေတာင္းႏိုင္ၿပီး 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္လည္း ေလွ်ာ့ခ်လာ 
ႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ စုိက္ပ်ဳိးေရး သြင္းအားစုေ 
တြကိုလည္း စုေပါင္း ဝယ္ၾကတဲ့အတြက္ 
အရည္အေသြး ေကာင္းတဲ့ ပစၥည္းေတြကို 
ပိုသက္သာတဲ့ ေစ်းနဲ႔ ရပါတယ္။ 
ဒီသမဝါယာမအဖြဲ႔ဟာ အစုိးရရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္နဲ႔လည္း ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး အဖြ႔ဲဝင္ေတြအေနနဲ႔ ေျမၾသဇာကုိ 
ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးစြတဲတ္ဖို႔ ကူညီလ်က္ရွိပါတယ္။  

 
 
 

ေအာက္ပါ ဇယားမွာ ကိုနီတိုးႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြနဲ႔ မနီလာတို႔ သမဝါယာမဖြဲ႔ရဲ ႔ 
ေျဖရွင္းပံုနည္းလမ္း ေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဖြ႔ဲရ ဲ ႔ နည္းလမ္းေတြက ကိုနီတိုးအတြက္ ဘယ္လုိ 
အေထာက္အကူေပးမလဲဆိုတာကို ဇယားကြက္ နံပါတ္ (၃) မွာ ခ်ေရးပါ။ သင့္အေျဖေတြကို အဖြဲ႔ထံခ်ျပၿပီး ေဆြးေႏြးပါ။ 
 

ဇယားကြက္ (၁) 
ကိုနီတိုးရဲ ႔ အခက္အခဲမ်ား 

 

ဇယားကြက္ (၂) 
ေျဖရွင္းနည္း/အဖြဲ႔လိုက္ ေဆာင္ရြက္မႈ 

ဇယားကြက္ (၃) 
အဖြ ဲ႔ရဲ ႔ နည္းလမ္းေတြက ကိုနီတိုးကို 

ဘယ္လို အေထာက္အကူျပဳမလဲ 
ေရာင္းမည့္ သီးနွံ နည္းသည့္ 
အတြက္ ေစ်းေခၚႏုိင္စြမ္းမရွိဘဲ 
ေစ်းႏိွမ္ခံရျခင္း 

လယ္သမားမ်ားက သီးႏွံမ်ားကုိ 
သမဝါယာမအဖြဲ႔ထံ ေရာင္းခ်ကာ 
သမဝါယာမ အဖြဲ႔က ကုန္သည္မ်ားထံ 
တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်သည္။ 

 

ပမာဏနည္း သည့္အတြက္ 
သီးႏွံ တစ္ခုစီ အလိုက္ 
သယ္ယူစရိတ္ ႀကီးမားျခင္း 
ေျမၾသဇာဝယ္ယူစရိတ္ 
မ်ားျပားျခင္း 

သမဝါယာမအဖြဲ႔က ေျမၾသဇာ ပမာဏ 
အမ်ားအျပားဝယ္ကာ လယ္သမားမ်ား 
ထံ သင့္တင့္ေသာ ေစ်းျဖင့္ျပန္ေရာင္း 
သည္။ 
 
သမဝါယာမအဖြဲ႔က ေျမၾသဇာ 
အသံုးျပဳပုံ သင္တန္းမ်ားေပးသည္။ 

 
 
 
 
 

 

 
 

မိနစ္ ၂၀ 
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ေလ့က်င့္ခန္း ၃ (ခ) - မိမိကိုယ္ကို ကူညီၿပီး၊ တျခားသူေတြကိုလည္း ကူညီမယ ္
 

 

ျပႆနာတစ္ခုကို ေျဖရွင္းရာမွာ သို႔မဟုတ္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကို ရယူရာမွာ အဖြဲ႔လိုက္ ေဆာင္ရြက္သင့္မသင့္ ဆိုတာကို 
စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ ေအာက္ပါ အဓိက လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။  
 

  မိမိတုိ႔ လိုအပ္တဲ့ အရာ ေတြဟာ တစ္ဦး 
တစ္ေယာက္ ခ်င္းရဲ႔အားန႔ဲ တတ္ႏိုင္တာ 
ထက္ ပိုမ်ားေနတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္၊ မနီလာနဲ႔ သူမရ႔ဲ အဖြ႔ဲဟာ သူ႔တို႔ရဲ႔ 
ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ ေတြကေန ကုန္ေခ်ာ 
ေတြ ထုတ္ခ်င္ေပမယ့္ လိုအပ္တဲ့ စက္ 
ပစၥည္းေတြ မရိွပါဘူး။ ဒါနဲ႔ သူတို႔ဟာ 
ပိုက္ဆံစုၿပီး ေခါက္ဆြဲ ထုတ္တဲ့ 
စက္တစ္ခုကို ဝယ္လိုက္ပါတယ္။ အခုအခါ 
သူမတို႔ရဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္တိုင္းဟာ ပစၥည္း 
ထိန္းသိမ္းစရိတ္ အျဖစ္ အခေၾကးေငြ 
အနည္းငယ္ေပးၿပီး စက္ကို အလွည့္က် 
သံုးေနၾက ပါၿပီ။ 
 
 

 မိမိတုိ႔ လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္း ေတြကို မ်ားမ်ား 
ဝယ္ျခင္းအားျဖင့္ ေလွ်ာ့ေစ်း ရၿပီး 
ကုန္က်စရိတ္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ 
ဥပမာ ေျမၾသဇာေတြကို ပမာဏ မ်ားမ်ား 
ဝယ္ျခင္းအားျဖင့္ မနီလာတို႔ အဖြဲ႔ဟာ 
လက္ကား ေစ်းနဲ႔ ရၿပီး လက္လီေစ်းထက္ 
၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ သက္သာ သြား 
ပါတယ္။ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးခ်င္း ၿမိဳ႔တက္ၿပီး 
ေျမၾသဇာကုိ တစ္အိတ္စ၊ ႏွစ္အိတ္စ 
ဝယ္မေနေတာ့ဘဲ အလွည့္က်ၿမိဳ႔တက္ၿပီး 
သူတို႔အားလံုး လိုအပ္တဲ့ ပမာဏကို 
တစ္ၿပိဳင္တည္း ဝယ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စရိတ္လဲ သက္သာ 
သြားပါတယ္။  

 
 

 
 

၁၅ မိနစ္ 
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 မိမိတို႔ရဲ႔ လုပ္ငန္း တိုးတက္ဖို႔ အတြက္ 

လိုအပ္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ဗဟုသုတ 
ဒါမွမဟုတ္ တျခား လိုအပ္ခ်က္ (ေငြေၾကး၊ 
စက္ပၥည္း၊ စသည္) ေတြ ေပးႏိုင္မယ့္ 
ကြန္ရက္န႔ဲ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖုိ႔ လိုပါ တယ္။ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အကူအညီ ေပးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း 
ေတြန႔ဲ အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြဟာ 
လူတစ္ဦး ခ်င္း ထက္စာရင္ အစုအဖြ႔ဲေတြနဲ႔ 
ပိုၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကိုင္ လုိၾကပါတယ္။ 

 

 ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ တျခားသူေတြနဲ႔ ပိုမုိ 
ေတာင္းဆို ည ႇိႏိႈင္းႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ 
အလ်ားလိုက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အားျဖင့္ ည ႇိႏိႈင္းတာ၊ ေတာင္းဆိုတာ၊ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲအတြက္ တြန္းအားေပးတာေတြ လုပ္လာႏိုင္ပါတယ္။ 
ကုန္ပစၥည္းေတြကို အမ်ားအျပားေရာင္းခ်ျခင္းအားျဖင့္၊ စုေပါင္းအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ေဖာက္သည္ အသစ္ေတြ ရလာႏုိင္ၿပီး 
ေစ်းည ႇိရာမွာလဲ ပိုအဆင္ေျပလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ ဲ ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းေတြမွာ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြနဲ႔ အခြင့္အလမ္း ေတြကုိ 
ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။ ၿပီးတဲ့အခါ ဒီ အခက္အခဲနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြကို ကိုင္တြယ္ရာမွာ တစ္ဦးတည္း လုပ္တာနဲ႔ 
အဖြ႔ဲလိုက္လုပ္တာရဲ ႔ အက်ဳိးအျပစ္ေတြကို စဥ္းစားၾကပါမယ္။ ေလ့က်င့္ခန္း ၃ (ခ) အတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းစာ ရြက္ေပၚက ဇယားရဲ ႔ 
ပထမဆံုးအတန္းမွာ နမူနာတစ္ခု ေပးထားပါတယ္။ 
 

အဆင့္မ်ား 
 
 
 
 

၁။ သင့္အလုပ္ (သို႔) လုပ္ငန္းမွာ ေတြ႔ရတဲ့ 
အခက္အခဲအနည္းဆံုး (၃) ခုကို ခ်ေရးပါ။ 
 

၂။ သင့္အခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ 
နည္းလမ္း ေတြကို ရွာပါ။ သင့္အခက္ 
အခဲေတြကို သင့္ေတာ္တဲ့နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းျခင္း 
အားျဖင့္ သင္ဟာ သင့္အတြက္နဲ႔ အျခားသူ 
ေတြအတြက္ တိုးတက္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ 
ဖန္တီး ေပးလာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
၃။ တစ္ဦးတည္း ေျဖရွင္းတာနဲ႔ အဖြဲ႔လိုက္ 
ေျဖရွင္းတာ ဘယ္လို မတူညီတဲ့ အားသာခ်က္ 
ေတြ ရွိသလဲဆိုတာကို သံုးသပ္ပါ။ အေပၚက 
လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို အေျခခံ စဥ္းစားပါ။ 
 

မိနစ္ ၂၀ 
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၄။ (တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔လိုက္) ဘယ္နည္းလမ္းက သင့္အတြက္ ပုိအဆင္ေျပမလဲဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ပါ။ 
 
၅။ အဖြဲ႔ဆီကို ခ်ျပၿပီး ေဆြးေႏြးပါ။ 
 

ေလ့က်င့္ခန္း ၃ (ခ) အတြက္ ေလ့က်င့္ခန္း စာရြက္ 
 

အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည့္ 
ေျဖရွင္းနည္းလမ္း 

အားသာခ်က္မ်ား တစ္ဦးခ်င္းနဲ႔ အဖြဲ႔ 
လိုက္မွာ ဘယ္ပံုစံက 
ပိုအဆင္ေျပႏုိင္မလဲ။ 

တစ္ဦးခ်င္း အဖြဲ႔လိုက္ 

ဥပမာ -  
ျပန္ေရာင္းမယ့္ 
ပစၥည္းကို 
တစ္ႀကိမ္မွာ 
နည္းနည္းစီသာ 
ဝယ္တဲ့အတြက္ 
လက္ကားေစ်းနဲ႔ 
ဝယ္လို႔ မရပါ။ 

 
ကိုယ့္န႔ဲ အလားတူ 
ပစၥည္းကို ေရာင္းတဲ့ 
သူေတြ အမ်ားႀကီး 
ရွိတဲ့အတြက္ သူတို႔နဲ႔ 
ေပါင္းၿပီး တစ္သုတ္ 
တည္းနဲ႔ အမ်ားႀကီး 
ဝယ္ႏိုင္တယ္။ 

 
တျခားသူ ေတြနဲ႔ 
ည ႇိလုပ္စရာ 
မလိုတဲ့အတြက္ 
ကုိယ့္ဘာသာကိုယ္ 
ျမန္ျမန္ပဲ 
ဝယ္ႏုိင္တယ္။ 

 
ကုန္ပစၥည္းေတြကို 
လက္ရွိေစ်းထက္ ၂၀ 
ရာခုိင္ႏႈန္း 
သက္သာတဲ ့ေစ်းနဲ႔ 
ရတယ္။ ပစၥည္းသြင္း 
သူကို ဆိုင္အထိ 
ပစၥည္းလာပို႔ခိုင္းလို႔ 
ရတယ္။ 

 
 
အဖြဲ႔လိုက္ 
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အပိုင္း ၄ - လုပ္ငန္းဖြဲ ႔စည္းပံုကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း 

 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
 
 
 
 

လူအနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြအခ်ဳိ႔ အလြတ္သေဘာ စုစည္းၾကကာ အခ်က္အလက္ေတြ ပစၥည္းေတြ ဖလွယ္ၾကတာ၊  
အခ်င္းခ်င္း အခြင့္အလမ္းေတြ ရွာေပးၾကတာ၊ ကုန္ပစၥည္းေတြ စုၿပီး ေရာင္းၾကတာ စတာမ်ဳိးေတြ မၾကာခဏ ေတြ႔ရပါတယ္။ 
ဒီလိုအလြတ္သေဘာ စုဖြဲ႔ထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြမွာ ႀကံဳရတတ္တဲ့ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာေလးေတြရွိပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ 
ဘဏ္ေတြ၊ ကုန္ပစၥည္း ဝယ္ယူတဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးေတြ (ဥပမာ စူပါမားကတ္မ်ား) နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ တရားဥပေဒအရ 
ခိုင္မာမႈ မရိွျခင္း၊ အဖြဲ႔ဝင ္ ဝန္ထမ္းေတြ အလုပ္သမား ခံစားခြင့္ မရရွိျခင္း၊ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ စိတ္ပါဝင္စားမႈ နည္းၿပီး တာဝန္ယူမႈ၊ 
ဆက္လက္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္မႈ မရွိေတာ့ျခင္း စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အလြတ္သေဘာ အဖြဲ႔ေတြဟာ မၾကာမၾကာ ေတြ႔ဆံုၿပီး 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာတဲ့အခါမွာ ဥပေဒအရ ခိုုင္မာမႈရိွကာ ဘဏ္က ေငြေခ်းႏိုင္ဖုိ႔နဲ႔ လုပ္ငန္းႀကီးေတြနဲ႔လည္း 
ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္လာဖို႔အတြက္ ကိုယ့္အဖြဲ႔ကို တရားဝင္ အဖြ႔ဲအစည္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းလိုလာၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အလြတ္သေဘာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာကေန တရားဝင္ လုပ္ငန္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြ႔ဲစည္းမယ္ဆိုရင္ ပုိင္ဆိုင္မႈ၊ လုပ္ငန္း 
ဖြဲ႔စည္းပံု စတာေတြကို ဘယ္လိုထားမလဲဆိုတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပဳလုပ္ရပါေတာ့မယ္။ လုပ္ငန္းဖြ႔ဲစည္းပံုကို 
ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ေတြကို ေလ့က်င့္ခန္း ၄ (က) မွာ ရွင္းျပထားပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္း ၄ (ခ) မွာေတာ့ 
သမဝါယာမလုပ္ငန္း တစ္ခုရဲ ႔ တန္ဖိုးေတြနဲ႔ စည္းမ်ဥ္း ေတြအေၾကာင္းကို ေလ့လာမွာျဖစ္ၿပီး ဒီအရာေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ ဲ ႔ 
ကိုယ္ပိုင္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိကိုလဲ စဥ္းစားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ေလ့က်င့္ခန္း ၄ (က) - လုပ္ငန္းဖြ႔ဲစည္းပံုကိ ုေရြးခ်ယ္ရာမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္မ်ား 

 
 
 

မစႏၵာဟာ ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္သမတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေတြန႔ဲအတူ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြထကဲ တစ္ေယာက္ေယာက္က 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအသစ္အေၾကာင္း ၾကားတိုင္း တျခားသူေတြကို ျပန္ၿပီး ေျပာျပပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ သူတို႔ဟာ 
လုပ္ငန္းခြင္သစ္မွာ အလုပ္ရဖို႔ ၾကားပြစဲားတစ္ေယာက္ကို ပြခဲေပးရေလ့ရိွပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ခံစားခြင့္ေတြရဖုိ႔နဲ႔ 
လုပ္ခဘယ္ေလာက္ရမလဲဆိုတာဟာ ပြစဲားအေပၚပဲ မူတည္ပါတယ္။ မစႏၵာနဲ႔ သူ႔အဖြဲ႔ဟာ အလုပ္သမားေတြ ရွာေပးတ့ဲ 
လုပ္ငန္းတစ္ခု ထူေထာင္ဖို႔ စဥ္းစားလ်က္ရွိၿပီး မၾကာခင္မွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို တိုက္ရိုက္ အလုပ္သမား 
သြင္းေပးႏိုင္တဲ့ အဆင့္ထိသြားဖို႔လဲ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။  သူတို႔ဟာ ခိုင္မာတဲ့လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ျပႏိုင္ရင္ 
ပြစဲားကတဆင့္ တစ္ဦးခ်င္း အလုပ္ရွာစရာမလုိဘဲ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ တိုက္ရိုက္စကားေျပာၿပီး အလုပ္သမားေတြ 
သြင္းေပးႏုိင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္းဆီမွာေတာ့ လုပ္ငန္းစတင္ႏိုင္ဖို႔ ေငြေၾကးအမ်ားႀကီး လိုအပ္ေနေပမယ့္လဲ 
သူတို႔ဟာ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရွိပါတယ္။ သူတို႔ရဲ ႔ လိုအပ္ခ်က္၊ 
စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တို႔နဲ႔ အလိုက္ဖက္ဆံုးျဖစ္မယ့္ လုပ္ငန္း ဖြဲ႔စည္းပံုကို ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ ေအာက္ပါ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ 
ပိုင္ဆိုင္မႈ ပံုစံေတြနဲ႔ တစ္ခုခ်င္းစီရဲ ႔ အဓိက အခ်က္ေတြကို သူတို႔ ခ်ေရးၾကည့္ၾကပါတယ္။ 

၁၅ မိနစ္ 

 

၅ မိနစ္ 
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သင္သာ မစႏၵာရဲ ႔ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ဆိုရင္ ဘယ္လို ပုိင္ဆိုင္မႈ ပံုစံကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။ ဒီေမးခြန္းကို ေျဖႏိုင္ဖို႔ ေအာက္က 
အဆင့္ေတြအတိုင္း လိုက္လုပ္ၾကည့္ရေအာင္ - 
 

အဆင့္မ်ား 
 

 
 
 
 

 

၁။ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ တစ္ဦးခ်င္းစီ အေျဖမ်ားကို အမွန္ျခစ္ေျဖဆိုပါ။ ဇယားကြက္ (၂) က အေျဖေတြထဲက 
သင့္ခံစားခ်က္၊ အယူအဆနဲ႔ အနီးစပ္ဆံုး အေျဖကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ဇယားကြက္ (၃) မွာေတာ့ သင့္ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဘယ္ 
ဖြဲ႔စည္းပံုစနစ္က ပိုကိုက္ညီမလဲဆိုတာေရြးခ်ယ္ပါ။ 
 

ေမးခြန္း 
ဇယားကြက္ (၁) 

အေျဖ 
ဇယားကြက္ (၂) 

သင္ျဖစ္ခ်င္တာနဲ႔ အကိုက္ညီဆံုး 
ပိုင္ဆိုင္မႈ/ဖြဲ႔စည္းပံု ပံုစံ 

ဇယားကြက္ (၃) 
လုပ္ငန္း ထူေထာင္ လုပ္ 
ကိုုင္လိုစိတ္ ျဖစ္လာေစ 
တဲ့ အဓိက အေၾကာင္း 
ရင္းက ဘာလဲ 

 
 
 
 

ကိုယ့္အတြက္ကိုယ္ အျမတ္ရဖို႔ 
ရင္းနွီး ျမ ႇဳပ္ႏွံသေလာက္ အျမတ္ျပန္ရဖို႔ 
ကိုယ္န႔ဲ ကိုယ့္လိုလူေတြရဲ႕ အလုပ္ 
အကိုင္ေတြကို ပံ့ပုိးႏိုင္မယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ 

 
 
 
 
 

တစ္ဦးတည္းပိုင္ လုပ္ငန္း 
အမ်ားပုိင္ လုပ္ငန္း 
သမဝါယာမ လုပ္ငန္း 

မိနစ္ ၃၀ 
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ေမးခြန္း 
ဇယားကြက္ (၁) 

အေျဖ 
ဇယားကြက္ (၂) 

သင္ျဖစ္ခ်င္တာနဲ႔ အကိုက္ညီဆံုး 
ပိုင္ဆိုင္မႈ/ဖြဲ႔စည္းပံု ပံုစံ 

ဇယားကြက္ (၃) 
ရရိွလာႏိုင္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ဝင္ေငြလဲ 
တိုးတက္ လာေစဖို႔ 
 

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာမွာ 
ဘယ္ေလာက္ အထိ 
ထိန္းခ်ဳပ္ စီမံခ်င္သလဲ 

 
 
 
 

အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံခ်င္တယ္ 
အရင္းအႏွီးထည့္သေလာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ 
ခြင့္လိုခ်င္တယ္ 
အဖြဲ႔ဝင္အားလံုး တန္းတူညီမွ် ထိန္းခ်ဳပ္ 
စီမံမယ္ 

 
 
 

တစ္ဦးတည္းပိုင္ လုပ္ငန္း 
အမ်ားပုိင္ လုပ္ငန္း 
သမဝါယာမ လုပ္ငန္း 

အျမတ္ေငြေတြကို 
ဘယ္လို ခြေဲဝခ်င္သလဲ 

 
 
 
 
 
 
 
 

အရင္းအႏွီး မတည္ထားတဲ့သူကို အျမတ္ 
အားလံုးေပးမယ္ 
ရင္းႏွီးျမ ႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏအလိုက္ ခြေဲပးမယ္ 
လုပ္ငန္းရဲ ႔ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳပုံ 
အလိုက္ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ငန္းဝင္ေငြ ရဖုိ႔ 
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈ အလိုက္ 
အျမတ္ကို ခြေဲဝမယ္ 

 
 
 
 
 

တစ္ဦးတည္းပိုင္ လုပ္ငန္း 
အမ်ားပုိင္ လုပ္ငန္း 
သမဝါယာမ လုပ္ငန္း 

လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ဖုိ႔ 
အတြက္ လိုအပ္တဲ့ 
ကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႔ အရင္း 
အျမစ္ေတြ အားလံုး 
သင့္မွာ ရိွသလား 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

မရိွပါ၊ ဒါေပမယ့္ ဝန္ထမ္းေတြခန္႔ဖို႔ 
ပိုက္ဆံရွိတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မဆို ဘဏ္က 
ေနလဲ ေငြေခ်းလို႔ရတယ္။ 
ရွိတယ္၊ တစ္ေယာက္တည္း လုပ္ႏုိင္တယ္ 
မရိွပါ။ ဒါေပမယ့္ လိုအပ္တဲ့ ဝန္ထမ္းနဲ႔ 
အရင္းအျမစ္ေတြ ထားရွိဖို႔ အရင္းအႏွီး ကို 
ရွယ္ယာရွင္ေတြဆီက ရမယ္။ 
မရိွပါ။ ၿပီးေတာ့ ဝန္ထမ္းခန္႔ဖို႔ 
မတတ္ႏိုင္သလို ေငြလည္း ေခ်းလို႔မရပါ။ 

 
 
 
 
 

တစ္ဦးတည္းပိုင္ လုပ္ငန္း 
အမ်ားပုိင္ လုပ္ငန္း 
သမဝါယာမ လုပ္ငန္း 

အေၾကြးေတြနဲ႔ ဆံုးရႈံးမႈ 
ေတြကို ဘယ္ေလာက္ 
အထိ တာဝန္ယူ 
ႏိုင္သလဲ 

 
 
 
 
 
 

အေၾကြးေတြ၊ ဆံုးရႈံးမႈေတြနဲ႔  
အျခားေျဖရွင္းစရာ အားလံုးကို အျပည့္အဝ 
တာဝန္ယူႏိုင္တယ္ 
လုပ္ငန္းနဲ႔ မဆိုင္တဲ့ ကုိယ့္ရဲ ႔ ပုဂ ၢလိက 
ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ထိခိုက္ဆံုးရႈံး မခံႏိုင္ဘူး 

 
 
 
 
 

တစ္ဦးတည္းပိုင္ လုပ္ငန္း 
အမ်ားပုိင္ လုပ္ငန္း 
သမဝါယာမ လုပ္ငန္း 

 

၂။ သင့္ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ေရာ၊ မစႏၵာတို႔အဖြဲ႔ စဥ္းစားထားတဲ့ လုပ္ငန္းအတြက္ေရာ အကိုက္ညီဆံုး ပိုင္ဆိုင္မႈ ပံုစံကို 
ေရြးခ်ယ္ပါ။ သိထားရမွာကေတာ့ ဘယ္ပိုင္ဆိုင္မႈ ပံုစံကမွ သင္လိုခ်င္တဲ့ အခ်က္အကုန္လံုးကို မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ရမွာက ကုိယ့္အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္ေတြ ပါတ့ဲ ဖြးဲစည္းပံု/ပိုင္ဆိုင္မႈ ပံုစံကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ပါပဲ။ 
 

 ေရြးခ်ယ္သည့္ လုပ္ငန္း ဖြဲ႔စည္းပံု/ပိုင္ဆိုင္မႈ ပံုစံ -  ____________________________ 
 
၃။ သင့္အေျဖမ်ားကို အဖြဲ႔ထံခ်ျပၿပီး ေဆြးေႏြးပါ။ 



23 
 

ေလ့က်င့္ခန္း ၄ (ခ) - သမဝါယာမ လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
 
 
 
  

သမဝါယာမ လုပ္ငန္းဆိုတာဟာ အဖြဲ႔ဝင္ေတြအားလံုး ပိုင္ဆိုင္ၿပီး အားလံုးရဲ ႔ လိုုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မယ့္ 
လုပ္ငန္းပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လို ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈပဲ ေရာင္းပါေစ၊ သမဝါယာမ လုပ္ငန္းတိုင္းမွာ ေအာက္ပါ လကၡဏာရပ္ 
ေတြရွိပါတယ္ - 

 သမဝါယာမ လုပ္ငန္း ေတြဟာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြျဖစ္ပါတယ္ 
 သမဝါယာမလုပ္ငန္းကို သူ႔ရဲ ႔ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးခ်တဲ့ သူေတြ (အဖြဲ႔ဝင္ေတြ) က ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။  
 သမဝါယာမလုပ္ငန္းေတြကို ဒီမိုကေရစီနည္းက် တန္းတူညီမွ် စီမံဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ 
 သမဝါယာမလုပ္ငန္းေတြဟာ အဖြဲ႔ဝင္ေတြကို အက်ဳိးျပဳဖုိ႔ ထူေထာင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

သမဝါယာမလုပ္ငန္းဟာ စီပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သလို အက်ဳိးတူစုေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ အဖြ႔ဲအစည္း လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
သမဝါယာမလုပ္ငန္းဟာ အဖြဲ႔ဝင္ေတြရဲ ႔ အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔လိုအပ္ခ်က္ေတြကို စဥ္းစားေပးၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ေတြအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ/ကုန္ပစၥည္းေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးသလို အဖြဲ႔အစည္းရဲ႔ စီးပြားေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ ေငြေၾကးေတာင့္တင္းၿပီး 
ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးကိုလဲ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါတယ္။ အဖြ႔ဲဝင္ေတြဟာ သမဝါယာမလုပ္ငန္းကို အသံုးျပဳသူျဖစ္သလုိ 
ပိုင္ရွင္လဲ ျဖစ္ကာ အဖြဲ႔အစည္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဆင့္ (၃) ဆင့္န႔ဲ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါတယ္ - 
 

 လိုအပ္တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြ ထည့္သြင္းျခင္း (ဥပမာ - အရင္းအႏွီး၊ လုပ္အား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထည့္သြင္းျခင္း) 
 သမဝါယာမလုပ္ငန္းရဲ ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္တဲ့ အပုိင္းမွာ ပါဝင္ျခင္း 

၁၀ မိနစ္ 
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 သမဝါယာမလုပ္ငန္းရဲ ႔ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳတဲ့အခါ ေငြျပန္ထုတ္ေပးျခင္း ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအၾကား 
အျမတ္ခြေဲပးျခင္း စတဲ့ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ လုပ္ငန္းရဲ ႔ အက်ဳိးအျမတ္ေတြကို ခြေဲဝျခင္း 

 
ဆက္လက္ၿပီး သမဝါယာမလုပ္ငန္းတစ္ခု ထူေထာင္ လည္ပတ္ရာမွာ လိုက္နာသင့္တဲ့ စည္းမ်ဥ္း (၇) ခုကုိ 
ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။ ဒိအခ်က္ေတြထကဲ ဘယ္ဟာေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ ဲ ႔ အလုပ္အကိုင္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ 
ကိုက္ညီမႈရွိမလဲဆိုတာကိုလဲ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရေအာင္။ ဒီစည္းမ်ဥ္းေတြဟာ သမဝါယာမလုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ရွိသင့္တဲ့ ပံုစံကို 
ေဖာ္ျပတာသာျဖစ္ၿပီး တေသြမတိမ္းလိုက္နာရမယ္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး။ 
 

အဆင့္မ်ား 
 
 
 
 

 

၁။ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုစီကို ဖတ္ၿပီးတိုင္းမွာ သင့္အလုပ္အကိုင္နဲ႔ လူေနမႈ ဘဝ တိုးတက္ေစဖုိ႔အတြက္ ကူညီေပးႏိုင္မယ့္ 
အဖြ႔ဲအစည္းပံုစံကို ေရြးခ်ယ္ရာမွာ ဒီစည္းမ်ဥ္းကို လိုက္နာဖို႔ လိုမလို ဆိုတာကို စဥ္းစားသံုးသပ္ပါ။ ေအာက္မွာ ေပးထားတဲ့အဆင့္ 
အတိုင္း စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုစီဟာ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးလဲဆိုတာကို အဆင့္သတ္မွတ္ေပးပါ။ 

၁ – လံုးဝအေရးမႀကီးပါ 
၂ – သိပ္အေရးမႀကီးပါ 
၃ – နည္းနည္းအေရးႀကီးပါတယ္ 
၄ – ေတာ္ေတာ္ အေရးႀကီးပါတယ္ 
၅ – လံုးဝ မရိွမျဖစ္ အေရးႀကီးပါတယ္ 

 

စည္းမ်ဥၤး (၁) - ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ပြင့္လင္းစြာ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ျခင္း 
 
သမဝါယာမလုပ္ငန္းေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ပါဝင္ႏိုင္တဲ့ 
အဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္ၿပီး လိင္၊ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ လူမႈေရးအေျခအေန 
သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္ခ်က္ စတာေတြ မခြျဲခားဘဲ အဖြဲ႔ရဲ ႔ 
ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ရယူလိုၿပီး အဖြဲ႔ဝင္တစ္ေယာက္ရဲ ႔ တာဝန္ကို ယူႏိုင္တဲ့ 
မည္သူ မဆို ဝင္ေရာက္ခြင့္ရိွပါတယ္။ အဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ 
ထြက္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္မွာလဲ ထြက္ပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ 
 

အေရးပါပုံ အဆင့္ -  _____ 
 

စည္းမ်ဥ္း (၂) - ဒီမိုကေရးစီနည္းက် တန္းတူညီမွ် စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
သမဝါယာမလုပ္ငန္းကို စီမံခန္႔ခြမဲႈအပိုင္းမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္တဲ့ 
အခါမွာ အဖြဲ႔ဝင္တိုင္းဟာ တန္းတူညီမွ် မဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွပါတယ္။ 
အဖြ႔ဲဝင္တိုင္းဟာ အဖြဲ႔အတြက္ ထည့္ဝင္ျမ ႇဳပ္ႏံွထားတဲ့ ပမာဏနဲ႔ မဆိုင္ဘဲ 
အားလံုးတန္းတူ တစ္ေယာက္ တစ္မဲ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံရသူေတြဟာ အဖြဲ႔ဝင္အားလံုးအေပၚ 
တာဝန္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

မိနစ္ ၃၀ 
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အေရးပါပုံ အဆင့္ -  ________ 
 

စည္းမ်ဥ္း (၃) - အဖြဲ႔ဝင္ေတြရဲ ႔ စီးပြားေရးအရ ပါဝင္မႈ 
 

အဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ လုပ္ငန္း စတင္လည္ပတ္ဖို႔ အတြက္ ေငြေၾကး 
အရင္းအႏွီးနဲ႔ အျခားလုိအပ္တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြ ထည့္ဝင္ရပါတယ္။ 
လုပ္ငန္းရဲ ႔ ေငြေၾကးအရင္း အႏွီးေတြကို ဘယ္လို အသံုးခ်မလဲဆိုတာကုိ 
ထည့္ဝင္မႈ အနည္းအမ်ား အလိုက္မဟုတ္ဘဲ အားလံုးတန္းတူ 
ဒီမုိကေရစီနည္းက် ပါဝင္ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ အဖြဲ႔ဝင္ေတြအေနနဲ႔ 
သမဝါယာမလုပ္ငန္းကေန ျပန္ရတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ဟာလဲ သမဝါယာမ 
လုပ္ငန္းနဲ႔ ဘယ္ေလာက္တြၿဲပီး အလုပ္လုပ္သလဲဆိုတဲ့အေပၚသာမူတည္ၿပီး 
အရင္းအႏွီးဘယ္ေလာက္ထည့္ထားသလဲဆိုတဲ့အေပၚ မူတည္ျခင္း မရွိပါ။ 
 

အေရးပါပုံ အဆင့္ -  ____ 
 
စည္းမ်ဥ္း (၄) - ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ 

 
သမဝါယာမလုပ္ငန္းေတြဟာ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ၿပီး 
အဖြ႔ဲဝင္ေတြကထိန္းခ်ဳပ္ကာ အဖြဲ႔ဝင္ေတြရဲ ႔ 
အက်ဳိးကိုေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ သမဝါယာမလုပ္ငန္းေတြဟာ 
အစိုးရအပါအဝင္ တျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ သေဘာတူညီမႈ 
ရယူတာ ဒါမွမဟုတ္ အျပင္ကေန ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရယူတာ 
စတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ အဖြဲ႔ကို အဖြ႔ဲဝင္မ်ားကသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး 
လြတ္လပ္စြာ ဆက္လက္ရပ္တည္ခြင့္ ရွိေစဖုိ႔ ေသေသ ခ်ာခ်ာ 
ည ႇိႏိႈင္းသတ္မွတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 
အေရးပါပုံ အဆင့္ - _____ 
 

စည္းမ်ဥ္း (၅) - ပညာေရး၊ သင္တန္းမ်ားနဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ား 
 

သမဝါယာမလုပ္ငန္းေတြဟာ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ၊ ေရြးေကာက္ခံ 
ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ မန္ေနဂ်ာေတြနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြ 
အရည္အေသြးဖြံ႔ၿဖိဳးလာဖို႔၊ အဖြဲ႔အတြက္ ပိုထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ဖုိ႔ 
သင္တန္းေတြ စီစဥ္ေပးပါတယ္။ ျပည္သူလူထု (အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားနဲ႔ 
ၾသဇာရိွသူမ်ား) ထံကိုလည္း လုပ္နင္းရဲ ႔ သဘာဝနဲ႔ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကုိ 
မွ်ေဝ အသိေပးရပါတယ္။ 
 
အေရးပါပုံ အဆင့္ - _____ 
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စည္းမ်ဥ္း (၆) - သမဝါယာမလုပ္ငန္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
 

သမဝါယာမလုပ္ငန္းေတြဟာ ေဒသတြင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္း၊ 
အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက အျခား သမဝါယာ 
ကြန္ရက္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းအားျဖင့္ 
အဖြ႔ဲဝင္ေတြကို အထိ ေရာက္ဆံုး ပံ့ပုိးႏိုင္သလို သမဝါယာမစနစ္လဲပိုၿပီး 
အားေကာင္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 
အေရးပါပုံ အဆင့္ -  ______ 

 
စည္းမ်ဥ္း (၇) - ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုက္အဝန္းကို ကူညီေပးျခင္း 
 

သမဝါယာမလုပ္ငန္းေတြဟာ အဖြဲ႔ဝင္ေတြရဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ နဲ႔အည ီ
ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ေရရွည္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္လဲ 
ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ 
 
အေရးပါပုံအဆင့္ - ______ 
 
 
 

 
၂။ သင့္အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး စည္းမ်ဥ္းကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဘာေၾကာင့္သင္ဒီလိုယူဆသလဲဆိုတာကို အဖြဲ႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးပါ။ 
 

အေရးအႀကီးဆံုး စည္းမ်ဥ္း -  ________________________________________________ 
 
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့  _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
သင္ဟာ လုပ္ငန္းသစ္ တစ္ခုစဖုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ လက္ရွိလုပ္ငန္းကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ 
စဥ္းစားေနတယ္ ဆိုရင္ CBED သင္တန္းေတြက သင့္ကို စီးပြားေရး စီမံကိန္း 
ေရးဆြႏဲိုင္ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။    
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အပိုင္း (၅) - အတူတကြ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္း 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

 

 
 
 

ေလ့က်င့္ခန္း ၅ (က) မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ မတူညီတဲ့ သမဝါယာမ လုပ္ငန္းပံုစံေတြနဲ႔ သမဝါယာမလုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ ႔ 
ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေလ့လာၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းရဲ ႔ အဆံုးမွာ သမဝါယာမလုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ ႔ အားသာခ်က္န႔ဲ 
အားနည္းခ်က္ေတြကို ခ်ေရးၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြ ကို သိျခငု္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ ဲ ႔ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ျဖစ္ခ်င္တာေတြအတြက္ သမဝါယာမစနစ္ဟာ သင့္ေတာ္မႈ ရိွမရွိ ပုိေကာင္းစြာ 
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 

ေလ့က်င့္ခန္း ၅ (က) - သမဝါယမလုပ္ငန္း ပံုစံမ်ားန႔ဲ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး 
 
 
 
 

သမဝါယာမလုပ္ငန္းေတြဟာ အဖြဲ႔ဝင္ေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ မတူညီတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ 
ျဖည့္ဆည္းေပးၾကပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ သမဝါယာမလုပ္ငန္းေတြဟာ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာမွာ ႀကံဳေတြ႔ရတဲ ့
အခက္အခဲေတြကို ကူညီေျဖရွင္းေပးဖို ႔ ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ တစ္ဦးခ်င္း လက္လွမ္းမမွီတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြကုိ 
ရယူအသံုးခ်ႏုိင္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ ၾကပါတယ္။ ေအာက္က ဇယားမွာ သမဝါယာမ လုပ္နင္းအေျခခံ ပံုစံေတြနဲ႔ သူတို႔ရ ဲ ႔ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သမဝါယာမလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနနဲ႔ မတူညီတဲ့ အလုပ္ေတြကို 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္ (ဥပမာ - ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး)။ သမဝါယာမလုပ္ငန္းတစ္ခုဟာ အလုပ္တစ္ခုထက္မက 
ပိုၿပီး လုပ္တယ္ဆိုရင္ ဒီလုပ္ငန္းကို ဘက္စံုသံုး သမဝါယာမလုပ္ငန္းလို႔ ေခၚပါတယ္။ 
 

သမဝါယာမလုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစား လည္ပတ္ပံု 
အသံုးျပဳသူမ်ားရဲ ႔ သမဝါယာမလုပ္ငန္း 
သံုးစြသဲူ ေဖာက္သည္မ်ားရဲ႕ 
သမဝါယာမလုပ္ငန္း 

ေဖာက္သည္မ်ားကပုိင္ဆိုင္တဲ့ သမဝါယာမ ျဖစ္ပါတယ္။ သမဝါယာမဟာ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္တဲ့ 
ေဖာက္သည္ေတြကို သက္သာတဲ့ေစ်းနဲ႔ ကုန္ပစၥည္းေတြ ေရာင္းခ်ပါတယ္။ 

ေငြေၾကး သမဝါယာမလုပ္ငန္း ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေငြစုသူနဲ႔ ေငြေခ်းယူသူေတြ ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ 
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလံုး အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေငြေခ်းျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမ ႇဳပ္ႏွံျခင္းေတြ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အမ်ားဆံုး ျမင္ရတဲ့ပံုစံကေတာ့ ေငြစုေငြေခ်း 
အသင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အိမ္ရာ သမဝါယာမမ်ား ဒီသမဝါယာမလုပ္ငန္းက အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ စရိတ္နည္း အိမ္ရာမ်ားကုိ ေရာင္းခ် 
ငွားရမ္းေပးပါတယ္။ 

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ သမဝါယာမ 
အဖြ႔ဲမ်ား 

အဖြဲ႔ဝင္ေတြကို ျပည့္သူဝန္ေဆာင္မႈေတြျဖစ္တဲ့ ေရ (သို႔) လွ်ပ္စစ္မီး စတာေတြ 
ျဖည့္ဆည္းေပးပါတယ္။ 

အလုပ္သမား သမဝါယာမလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ဝင္ေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးပါတယ္ 
ထုတ္လုပ္သူ သမဝါယာမ လုပ္ငန္း 
ဝယ္ယူေရး သမဝါယာမလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ဝင္ေတြ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစဖို႔ အားလံုးစုၿပီး ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ 

ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို အမ်ားအျပား တၿပိဳင္တည္း ဝယ္ယူပါတယ္ 

၁၀ မိနစ္ 

၅ မိနစ္ 
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သမဝါယာမလုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစား လည္ပတ္ပံု 
ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး သမဝါယာမ 
လုပ္ငန္း 

အဖြဲ႔ဝင္ေတြရဲ႕ ထုတ္ကုန္နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ ေစ်းကြက္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးတယ္၊ 
အဖြဲ႔ဝင္ေတြ ေစ်းပုိၿပီးည ႇိႏိႈင္းလာႏိုင္ေအာင္ ကူညီတယ္၊ ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ေရးကုိ 
ကူညီတယ္၊ ပစၥည္းအရည္အေသြး တိုးတက္လာေအာင္ ကူညီတယ္။ 

တန္ဖိုးျမင့္ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ေရး 
သမဝါယာမလုပ္ငန္းမ်ား 

ကုန္ၾကမ္းေတြ ရိတ္သိမ္း ထုတ္လုပ္ၿပီး သန္႔စင္ျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ 
ကုန္ေခ်ာထုတ္ျခင္း စတာေတြ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ အမ်ားပုိင္ စက္ပစၥည္း၊ နည္းစနစ္ ေတြနဲ႔ 
အဖြဲ႔ဝင္ေတြရဲ ႔ ကုန္ပစၥည္းေတြကို တန္ဖိုးျမင့္လာေအာင္ ကူညီတယ္။ 

 

သမဝါယာမလုပ္ငန္းေတြရဲ ႔ မတူညီတဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ပိုမိုသေဘာေပါက္နားလည္းေစဖို႔ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ား အတိုင္း 
ေဆာင္ရြက္ၾကရေအာင္း 
 

အဆင့္မ်ား 
 
 
 
 

 

၁။ ဥပမာတစ္ခုကို ဖတ္ၿပီးတိုင္းမွာ ဥပမာထဲက သမဝါယာမလုပ္ငန္းရဲ ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္ေတြရရွိတ့ဲ 
အက်ဳိးအျမတ္ေတြကို အဖြဲ႔လိုက္ ေဆြးေႏြးပါ။ 
 

ဥပမာ (၁) 
 
မာဃ သမဝါယာမလုပ္ငန္းဟာ ငါးေမြးကန္ 
အလုပ္သမားေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ 
သမဝါယာမအဖြဲ႔ မဖြဲ႔ခင္တုန္း က အလုပ္သမား 
ေတြဟာ လုပ္ရတဲ့ အလုပ္ခ်င္း တူေပမယ့္လဲ 
လုပ္ခရပုံက်ေတာ့ ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ ည ႇိႏိႈင္း 
ႏိုင္သလဲ ဆုိတာန႔ဲ အလုပ္ရွင္က ေစတနာရိွမႈ 
အလိုက္ ရတဲ့ေငြပမာဏ ကြာျခားပါတယ္။ 
စကားသိပ္မေျပာရဲတဲ့ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ 
အဆက္အသြယ္မရွိ သူေတြဟာ အလုပ္ 
ရဖုိ႔ေတာင္ ခက္ခဲေနပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ 
မွာလည္း အမ်ားအားျဖင့္ အလုပ္သမားေတြ 
ဟာ အကာအကြယ္ ပစၥည္းကိရိယာေတြ 
မရရိွၾကပါဘူး။ ေနေရာင္ေအာက္မွာ အကာ 
အကြယ္မဲ့ လုပ္ရၿပီး ငါးဖမ္းခ်ိန္မွာလဲ 
အႏၱရာယ္ေတြ ရင္ဆိုင္ရပါတယ္။ မနက္အေစာႀကီး ငါးဖမ္းဖို႔ အလုပ္ဆင္းရေပမယ့္ ဆိုင္ကယ္အငွားယာဥ္ ေတြက မနက္ ၆ 
နာရီေလာက္မွ စထြက္ၾကတဲ့အတြက္ တခ်ဳိ႕အလုပ္သမားေတြဟာ အခ်ိန္မီ အလုပ္ခြင္ထဲ ေရာက္ဖို႔ အခက္အခဲရွိပါတယ္။ 
အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ သမဝါယာမလုပ္ငန္းက အလုပ္သမားေတြကိုယ္စား အလုပ္ရွင္နဲ႔ ည ႇိႏိႈင္းေပးၿပီး အလုပ္ေနရာခ်ျခင္း၊ 
အခ်ိန္ဇယားဆြျဲခင္းေတြကိုလဲ တာဝန္ယူေပးပါတယ္။ သမဝါယာမလုပ္ငန္းဟာ လုပ္သားေတြ လံုျခံဳမႈရွိဖို႔နဲ႔ အလုပ္ပိုတြင္ေစဖုိ႔ 
လိုအပ္တဲ့ ကိရိယာ ပစၥည္းေတြကိုလဲ ဝယ္ယူျဖည့္ဆည္းေပးပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အစိုးရထံက ေထာက္ပံ့ေၾကးကို 
ေလွ်ာက္ထားရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဒီေငြနဲ႔ ေထာ္လာဂ်ီ တစ္စီးဝယ္လိုက္တဲ့အတြက္ ငါးပိုက္ဆြဲတဲ့ အလုပ္ကိုလဲ လုပ္ႏုိင္သလို 

မိနစ္ ၄၀ 
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အလုပ္သမားေတြကို ႀကိဳပို႔ေရး အတြက္လဲ သံုးလာႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္ခလစာေတြကလဲ တန္းတူနီးပါး ျဖစ္လာၿပီး 
အဖြ႔ဲဝင္ေတြအားလံုး အလုပ္ကို မွ်မွ်တတ ခြေဲဝလုပ္ကိုင္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဝင္ေငြပိုရလာတဲ့အတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ ဘံုစုေငြ 
ထားရွိၾကၿပီး တစ္လမွာ အလုပ္သမားႏွစ္ဦးစီ အလွည့္က်ေငြေခ်းလာႏိုင္ပါတယ္။ 

 
သမဝါယာမလုပ္ငန္းရဲ႕  ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား - 

 
 

အဖြ႔ဲဝင္ေတြ ရရိွတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား -  
 
 

ဥပမာ (၂) 
 
ရႊင္ေပ်ာ္ သမဝါယာမလုပ္ငန္း ဟာ အေသးစား 
ဝက္ေမြးသူေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ ဝက္ေမြး 
ရာမွာ အစာက အဓိက ကုန္က်စရိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
သမဝါယာမအဖြဲ႔ မဖြဲ႔ခင္တုန္းက သူတို႔ဟာ 
ၿမိဳ႔ထဲကဆိုင္မွာ ဝက္စာ တစ္ဦးခ်င္း သြားဝယ္ 
ၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ တစ္ခါဝယ္ တစ္အိတ္ပဲ 
ဝယ္ႏိုင္တဲ့ အတြက္ ငါးအိတ္ အနည္းဆံုး 
ဝယ္ရင္ေပးတဲ့ ေလွ်ာ့ေစ်းကိုလဲ မရၾကပါဘူး။ 
ဒါ့အျပင္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး စရိတ္ကလဲ 
တစ္အိတ္ ဝယ္ဝယ္၊ ငါးအိတ္ဝယ္ဝယ္ အတူတူပဲ 
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဝက္စာေရာ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
စရိတ္ပါ ပိုၿပီးကုန္က်ေနတဲ့ သူတို႔ဟာ ဝက္ၿခံ 
အႀကီးစားေတြကို မယွဥ္ႏိုင္ဘဲ ရိွေနပါတယ္။ ဒါနဲ႔ 
သူတို႔ဟာ သမါယာမအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ၿပီး ဝက္စာေတြကို တၿပိဳင္တည္း အမ်ားႀကီးဝယ္ထားကာ အဖြဲ႔ဝင္ေတြကို ပံုမွန္လက္လီေစ်းထက္ 
သက္သာတဲ့ေစ်းနဲ႔ ျပန္ေရာင္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ သူတို႔ သမဝါယာမရဲ ႔ အဖြဲ႔ဝင္ (၃) ဦးဟာ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း 
(NGO) တစ္ခုကေပးတဲ့ သဘာဝအစာ ထုတ္လုပ္နည္း သင္တန္းကိုလဲ ခ်ိတ္ဆက္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တျခား အဖြဲ႔ဝင္ေတြကိုပါ 
နည္းလမ္းေတြ မွ်ေဝေပးလာႏိုင္ပါတယ္။ မႏွစ္ကစၿပီး ဒီသမဝါယာမလုပ္ငန္းဟာ အစာေတြကို 
အမ်ားအျပားဝယ္ယူသိုေလွာင္ထားႏိုင္လာၿပီး သဘာဝအစာထုတ္လုပ္ေရး အလုပ္ရံုေလး တစ္ခုကိုလဲ 
တည္ေထာင္လာႏိုင္ပါတယ္။ 

 
သမဝါယာမလုပ္ငန္းရဲ႕  ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား - 
 
 
အဖြ႔ဲဝင္ေတြ ရရိွတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား -  
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ဥပမာ (၃) 
 

မငုဝါဟာ အပုိဝင္ေငြရဖုိ႔ ခ်ည္ထည္အိတ္ေတြ လုပ္ေရာင္းလာခဲ့တာ ငါးႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ပထမသံုးႏွစ္မွာ သူမဟာ 
ပစၥည္းေတြခ်ဳပ္လုပ္တာေရာ၊ ေစ်းကြက္ရွာေဖြတာကိုပါ ကိုယ္တိုင္လုပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သံုးႏွစ္လံုး 
ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္တာေတာင္ သူမရဲ ႔ ပတ္ဝန္းက်င္က လြၿဲပီး တျခား ဝယ္သူေတြ ေစ်းကြက္ေတြကုိ 
မထိုးေဖာက္ႏိုင္ဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူမရဲ ႔ ေရာင္းအားကလဲ နည္းၿပီး အရင္းေက်ဖို႔ပ ဲမနည္းႀကိဳးစားေန ရပါတယ္။ ဒါန႔ဲ 
မငုဝါဟာ သူမလိုပဲ ခ်ည္ထိုးပန္းထိုးလုပ္တဲ့ မိတ္ေဆြေတြကို စည္းရံုးၿပီး သမဝါယာမလုပ္ငန္း ထူေထာင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ေတာင္တန္းလက္ျဖစ္ သမဝါယာမလုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 
သူတို႔ဟာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းဆိုင္ေတြကို တစ္ဦးခ်င္းစ ီ ပစၥည္းေတြ လိုက္ေရာင္းမေနေတာ့ဘဲ ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းငွားၿပီး 
ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ ထူေထာင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ သမဝါယာမလုပ္ငန္းဟာ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ ေရာင္းခ်တဲ့ ေစ်းႏႈန္းကေန ၁၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျဖတ္ယူၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္စရိတ္နဲ႔ ဆိုင္ခန္းငွားခအျဖစ္ သံုးပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ ရွိလာတဲ့အတြက္ 
အဖြ႔ဲဝင္ေတြဟာ သမဝါယာမကုိ ေကာ္မရွင္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးရေပမယ့္လဲ ပုိၿပီး အျမတ္ရလာပါတယ္။ သူတို႔ရ ဲ ႔ ပစၥည္းေတြကို 
စနစ္တက် ခင္းက်င္းျပသၿပီး ေစ်းကြက္ျမ ႇင့္တင္ေရးနဲ႔ ေၾကာ္ျငာေတြ လ ဲ သမဝါယာမက လုပ္ေပးပါတယ္။ 
တစ္ႏွစ္ၾကာလည္ပတ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ သမဝါယာမလုပ္ငန္းဟာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အပ္ခ်ဳပ္စက္ (၃) လံုးကို ဝယ္ယူၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ေတြကို 
အခေၾကးေငြ အနည္းငယ္နဲ႔ အသံုးျပဳခြင့္ေပးပါတယ္။ ဒီအပ္ခ်ဳပ္စက္ေတြသံုးၿပီး အဖြ႔ဲဝင္ေတြဟာ အရည္အေသြး 
ပိုေကာင္းတဲ့ပစၥည္းကို စရိတ္သက္သက္သာသာနဲ႔ ပိုၿပီး ျမန္ျမန္ ထုတ္လာႏိုင္ပါတယ္။ 
 
သမဝါယာမလုပ္ငန္းရဲ႕  ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား - 

 
 

အဖြ႔ဲဝင္ေတြ ရရိွတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား -  
 
 
 
၂။ သင္သာ သမဝါယာမလုပ္ငန္းတစ္ခုကို ထူေထာင္မယ္ (သို႔) ပူးေပါင္းမယ္ ဆိုရင္ သင္လိုအပ္တဲ့ အဓိက ဝန္ေဆာင္မႈေတြက 
ဘာေတြျဖစ္မလဲ။ သမဝါယာမဆီကေန ဘယ္လိုအက်ဳိးအျမတ္ေတြကို လုိခ်င္သလဲ။ သင့္အေျဖကုိ အဖြဲ႔ကို ခ်ျပေဆြးေႏြးပါ။ 
 
သင္လိုခ်င္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား - 

 
 

သင္ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား - 
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ေလ့က်င့္ခန္း ၅ (ခ) - သမဝါယာမလုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ ႔ အားသာခ်က္န႔ဲ အားနည္းခ်က္မ်ား 
 
 
 

သမဝါယာမအဖြဲ႔ေတြဟာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းပံုစံနဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ စုဖြဲ႔ၿပီး အားလံုးရဲ ႔ အက်ဳိးအတြက္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပံုစံ 
စတဲ့ပံုစံႏွစ္မ်ဳိး ပါဝင္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ သမားရိုးက် စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ သမဝါယာမလုပ္ငန္းတို႔ရ ဲ ႔ 
အေျခခံကြာျခားခ်က္ကေတာ့ လူေတြဘာေၾကာင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္၊ ရင္းႏွီးျမ ႇဳပ္ႏံွလာသလဲ ဆိုတဲ့ တြန္းအားပါပဲ။ 
သမဝါယာမလုပ္ငန္းေတြမွာ လူေတြဟာ အခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္းစီ လက္လွမ္းမမွီတဲ့ 
အခြင့္အလမ္းေတြကို ရယူႏိုင္ဖို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကတာျဖစ္ၿပီး ေယဘူယ်အားျဖင့္ အျမတ္ရဖို႔ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရိွၾကပါဘူး။ 
အစုရွယ္ယာစနစ္နဲ႔သြားတဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးေတြမွာေတာ့ အျမတ္ရဖုိ႔ဆိုတာက အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းႀကီးေတြက 
ရွယ္ယာထည့္ဝင္ထားသူေတြ ေက်နပ္ေစဖုိ႔ ႀကိဳးစားရပါတယ္။. သမဝါယာမလုပ္ငန္းမွာေတာ့ လုပ္ငန္းကုိ 
လည္ပတ္လုပ္ကိုင္တဲ့သူေတြကိုယ္တိုင္ကပဲ ပိုင္ရွင္ေတြျဖစ္ၾကၿပီး အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က အဖြ႔ဲဝင္အားလံုးကို သာတူညီမွ် 
အက်ဳိးျပဳေပးဖို႔ပါပဲ။ ဒီလိုဆိုလို႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးေတြက မေကာင္းဘဲ သမဝါယာမလုပ္ငန္းေတြကပဲ ေကာင္းတယ္လို႔ 
ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူး ဆိုတာက လုပ္ငန္း စတင္တည္ေထာင္သူေတြရဲ႕  အေျခအေန၊ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ စတာေတြနဲ႔ပ ဲသက္ဆိုင္ပါတယ္။  
 
ေအာက္ပါအေျခအေနေတြမွာဆိုရင္ သမဝါယာမလုပ္ငန္း တည္ေထာင္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႔ဝင္ျခင္းဟာ 
အက်ဳိးအမ်ားႀကီးျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္ - 
က။ ျပႆနာ၊ အခက္အခဲေတြကို တစ္ဦးတည္းမရွင္းႏုိင္တဲ့ အခါ။ ကိုယ့္လိုပဲ အလားတူ ျပႆနာႀကံဳေနတဲ့သူေတြနဲ႔ 
ပူးေပါင္းေျဖရွင္းျခင္းက ပုိထိေရာက္ႏိုင္တယ္။ 

၁၅ မိနစ္ 



32 
 

 
ခ။ ႀကံဳေနရတ့ဲ ျပႆနာကို ရွင္းဖို႔ မိသားစု၊ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အျခား လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြထံက အကူအညီ အလြယ္တကူ 
မရႏုိင္တဲ့အခါ။ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီကို သမဝါယာမလုပ္ငန္းေတြက ေပးႏိုင္ဖို႔ အေသခ်ာဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ဂ။ အဖြဲ႔ဝင္ရျခင္းအတြက္ ရတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ (ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ေငြေၾကး၊ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေစ်းကြက္၊ စသျဖင့္) က ယူရတဲ ့
တာဝန္ (ဥပမာ ေငြေၾကး၊ အခ်ိန္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ စသျဖင့္ အရင္းအျမစ္ ထည့္ဝင္ရမႈ) ေတြထက္  သာတဲ့အခါ။ 
 
သမဝါယာမလုပ္ငန္းတစ္ခု ထူေထာင္ျခင္း (သို႔) အဖြဲ႔ဝင္ျခင္းဟာ ကိုယ့္အတြက္ အက်ဳိးရွိမရိွကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ရေအာင္။ 
 

အဆင့္မ်ား 
  

 
 
 
 

၁။ သမဝါယာမလုပ္ငန္း တစ္ခုကို ထူေထာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္ပူးေပါင္းျခင္းရဲ႕ အားသာခ်က္နဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြကုိ 
သင့္ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ အျမင္နဲ႔ လက္ရွိ အလုပ္မွာ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အေျခအေနေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး ခ်ေရးပါ။ 
 

သမဝါယာမလုပ္ငန္းတစ္ခု ထူေထာင္ျခင္း/ပူးေပါင္း 
ပါဝင္ျခင္းရဲ ႔ အားသာခ်က္မ်ား 

သမဝါယာမလုပ္ငန္းတစ္ခု ထူေထာင္ျခင္း/ပူးေပါင္း ပါဝင္ျခင္းရဲ ႔ 
အားနည္းခ်က္မ်ား 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

၂။ သမဝါယာမနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပခ့ဲတာေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားသံုးသပ္ပါ။ သမဝါယာမလုပ္ငန္း ပံုစံဟာ 
သင္အတြက္ ပုိၿပီးေကာင္းတဲ့ လုပ္ငန္းပံုစံလို႔ သင္ထင္ပါသလား။ ထင္ရင္ ဘာေၾကာင့္ထင္တယ္၊ မထင္ရင္ ဘာေၾကာင့္ 
မထင္ဘူးဆိုတာကုိ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးပါ။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

မိနစ္ ၂၀ 
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ေလ့က်င့္ခန္း ၂ (က) အတြက္ အေျဖမ်ား 
 

ဆက္ဆံေရး   
လယ္သမားက ကုန္သည္ထံ ပစၥည္းသြင္းျခင္း ေဒါင္လိုက္ ဆက္ဆံေရး 
အလုပ္သမားမ်ား အခ်င္းခ်င္း ကူညီၾကျခင္း အလ်ားလိုက္ ဆက္ဆံေရး 
ဆိုင္ရွင္တစ္ဦးက လုပ္ငန္းတူလုပ္ကုိင္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း အလ်ားလိုက္ ဆက္ဆံေရး 
ေျမၾသဇာေရာင္းသူႏွင့္ လယ္သမား ေဒါင္လိုက္ ဆက္ဆံေရး 
ငါးသည္မ်ားစု၍ ေငြစုေငြေခ်းအဖြဲ႔ငယ္ေလး ထူေထာင္ျခင္း အလ်ားလိုက္ ဆက္ဆံေရး 
ေစ်းသည္ တစ္ဦး အျခားေစ်းသည္ထံမွ ပစၥည္းမ်ား ငွားယူျခင္း အလ်ားလိုက္ ဆက္ဆံေရး 
အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား စု၍ ရပ္ကြက္ပိုင္ေရစက္ ေဆာက္ျခင္း အလ်ားလိုက္ ဆက္ဆံေရး 
ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားႏွင့္ ကန္ထရိုက္တာ ေဒါင္လိုက္ ဆက္ဆံေရး 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


