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a&vkyfief; pkaygif; pDrHcefYcGJjcif; 'kwd,tqifh oifwef;? oifwef;vufpGJ
၁။ ေရလုပ္ငန္း စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္း
၁။ ေဆြးေႏြးမႈၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္

-

ေရလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္း လုပ္ငန္စဥ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အဓိက ထည့္သြင္း
စဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ားကို သိရွိနားလည္သြားမည္။

-

ေရလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားရမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို
သိရွိသြားမည္။

-

ေရလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကို နားလည္သြားမည္။

-

ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာပံုရိပ္ (Vision)အေၾကာင္းကို နားလည္သြားမည္။

၂။ အသံုးျပဳ နည္းစနစ္

-

ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း

၃။ ပံုစံ

-

အားလံုး

၄။ အခ်ိန္

-

၁ နာရီ

၅။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

-

ေရလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ အနက္အဓိပၸာယ္၊ ေမွ်ာ္မွန္း
ထားေသာ ပံုရိပ္ (Vision) အဆင္သင့္ ေရးသားထားေသာ စာရြက္မ်ား။

၆။ ေဆြးေႏြးပံု အဆင့္ဆင့္
၁။

ယခုသင္တန္းသည္

ေရလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ

ဒုတိယအဆင့္

သင္တန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊

သင္တန္းကာလအတြင္း

၁။ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ခ်မွတ္ျခင္း၊ ၂။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ၃။ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္း
မ်ားကို အစီအစဥ္သံုးရပ္ခ်မွတ္ကာ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း နိဒါန္းပ်ိဳးပါ။
၂။

ယခုေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ သင္တန္း၏ ပထမအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး
သြားမည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘာသာရပ္ကို မိတ္ဆက္ျခင္းျပဳပါ။

၃။

ေရလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ၾကရမည္သာ ျဖစ္
ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္ (၃)ခ်က္ရွိေၾကာင္း အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္း
တင္ျပပါ။
ေဖာ္ထုတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္….
၁။ ေရလုပ္ငန္းအေပၚ တိုက႐
္ ိုက္ေသာ္၄င္း သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္၄င္း အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရမည္။
၂။ ေဂဟစနစ္ကို ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရမည္။
၃။ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ လိုအပ္ေသာ/ မလိုအပ္ေသာ လူမႈစီးပြား

		
၄။

အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအေပၚ လႊမ္းျခံဳႏိုင္ရမည္။

ေရလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္

အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားရမည့္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုဆက္လက္ရွင္းလင္း

ေဆြးေႏြးပါ။		
၁။ သမားရိုးက်ငါးဖမ္းရာတြင္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားထိန္းသိမ္းေရး အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၂။ ေဂဟစနစ္ကိုထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း။
၃။ လူမႈစီးပြား ရႈေထာင့္ကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၄။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျပႆနာမ်ားကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္း။
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၅။

ေရလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကို မ်ိဳးစိတ္အမ်ိဳးအစား၊ ငါးဖမ္းကိရိယာ အမ်ိဳးအစား၊ ဖမ္းယူရရွိ
ႏိုင္ေသာေနရာ၊ ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွိေသာ ေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ေဖာ္ျပပါအရာအားလံုး
ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါ။

၆။

ေရလုပ္ငန္း

စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္အတြက္

ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ

ပံုရိပ္အေပၚ

ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူအားလံုး

သေဘာတူညီရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေမွ်ာ္မွန္းပံုရိပအ
္ တြက္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုငရ
္ ွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ၄င္း ပန္းတိုင္
ျပည့္မီရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အညႊန္းကိန္းမ်ား၊ စံညႊန္းမ်ား၊ ေအာင္ျမင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ရရွိေစရန္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္)မ်ား မွန္ကန္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ဥပမာမ်ား အသံုးျပဳရွင္းလင္းသြားရမည္
ျဖစ္သည္။
၇။

ယခုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ယခုသင္တန္းကာလ၏ ပထမပိုင္း အစီအစဥ္အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြး
သြားမည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ား၏

အက်ဥ္းခ်ဳပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊

သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္အတူ

ဆက္လက္ေလ့လာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းလ်က္ ေဆြးေႏြးမႈကို နိဂံုးခ်ဳပ္ပါ။
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၂။ လုိအပ္ေသာသတင္း အခ်က္အလက္မ်ား
၁။ ေဆြးေႏြးမႈၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္

-

ေရလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္း လုပ္ငန္စဥ္မ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ အေရးပါပံု
ကို နားလည္လက္ခံလာမည္။

-

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည့္ ပံုစံကို နားလည္သြားမည္။

-

သတင္းအခ်က္အလက္ ေတြ႔ရွိသံုးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ ျပဳစုႏိုင္ေရး နားလည္သြားမည္။

၂။ အသံုးျပဳ နည္းစနစ္

-

ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

၃။ ပံုစံ

-

အားလံုး၊ အုပ္စုအလိုက္။

၄။ အခ်ိန္

-

၁ နာရီ ၂၀ မိနစ္။

၅။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

-

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည့္ပံုစံႏွင့္
သတင္းအခ်က္အလက္ ေတြ႔ရွိသံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္မ်ား အဆင္သင့္
ေရးသားထားေသာ စာရြက္မ်ား။

၆။ ေဆြးေႏြးပံု အဆင့္ဆင့္
၁။

မည္သည့္စနစ္၊ မည္သည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္မဆို ပထမဆံုးေသာ အေရးႀကီး လိုအပ္ခ်က္မွာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ျဖစ္သည္။

၂။

ေရလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔အတြက္
အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

၃။

အနာဂတ္ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ စစ္တမ္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ စဦးအေျခအေနျဖစ္သည္။

၄။

သတင္းအခ်က္အလက္ မွန္ကန္စံုလင္မွသာ ေရလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း မွန္ကန္မည္၊ လုပ္ငန္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ထိေရာက္မည္၊ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။

၅။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ အေရးပါမႈကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးလွ်င္ လုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
စရွင္းျပပါ။
၄င္းတို႔မွာ ၁။ ေရသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေန၊
၂။ ေရသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို လက္ရွိအသံုးျပဳေနပံု၊
၃။ ေရသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳမႈ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား၊
၄။ ေရသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္၊
၅။ ေရသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား လက္လွမ္းမီႏုိင္မႈႏွင့္ အသံုးျပဳပံုတုိ႔အေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ
အမ်ိဳးအစားမ်ား၊

၆။

လုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အလိုက္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရး အသံုးျပဳရမည့္ နည္းစနစ္ႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စုမ်ားကို
သင္တန္းသားမ်ားမွ ေဖာ္ထုတ္ေစပါ။

၇။

ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူ အလႊာအသီးသီးထံမွ စုေဆာင္းရရွိထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံကာ
ေတြ႕ရွိခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔အတည္ျပဳခ်က္
ရယူရမည့္ ပံုစံမ်ားကို ရွင္းျပပါ။
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အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည့္ပံုစံမ်ား
၁။ အဓိက ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊
၂။ အက်ံဳးဝင္သူမ်ား၊ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား၏ ဦးတည္အုပ္စုမ်ားထံ တင္ျပျခင္း၊
၃။ မတူကြဲျပားျခားနားသည့္ အုပ္စုမ်ားထံ တင္ျပျခင္း၊
၄။ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါဝင္သည့္ လူထုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပျခင္း၊
၈။

ေဖာ္ထုတ္ရရွိေသာ လူထုလူတန္းစား အသီးသီး၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေခါင္းစဥ္မ်ား အသံုးျပဳ
လ်က္ ေတြ႕ရွိသံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ျပဳစုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါ။

သတင္းအခ်က္အလက္ ေတြ႕ရွိသံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ
၁။ ေနာက္ခံသမိုင္း
၂။ ေရလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈနယ္ပယ္
၃။ ငါးဖမ္းဆီးျခင္း ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
၄။ လက္ရွိေရလုပ္ငန္း လက္ရွိအေျခအေန
၅။ ငါးဖမ္းရာသီၿပီးဆံုးခ်ိန္ လူမႈစီးပြား အက်ိဳးရလဒ္
၆။ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သေဘာထားယူဆခ်က္မ်ား
၉။

ရရွိအတည္ျပဳၿပီးေသာ သတ္မွတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံလ်က္ လက္ရွိအဓိကျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာ
မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း ဦးစားေပးအစဥ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ျပႆနာမ်ားကို အေျချပဳလ်က္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါ။ သင္ခန္းစာကို နိဂံုးခ်ဳပ္ပါ။
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၃။ ျပႆနာ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း
၁။ ေဆြးေႏြးမႈၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္

-

အခက္အခဲျပႆနာ ေဖာ္ထုတ္နည္းကို နားလည္လာမည္။

-

အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို ဦးစားေပးစဥ္ျခင္းကို နားလည္လာမည္။

-

အခက္အခဲျပႆနာမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအတြက္ အဓိကက်ပံုကို
သေဘာေပါက္လာမည္။

၂။ အသံုးျပဳ နည္းစနစ္

-

ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ဦးစားေပးစဥ္းစားျခင္း။

၃။ ပံုစံ

-

အားလံုး၊ အုပ္စုအလိုက္။

၄။ အခ်ိန္

-

၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္။

၅။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

-

ငါးအ႐ုိးပံုစံနမူနာ၊ Matrix Ranking ဇယား။

၆။ ေဆြးေႏြးပံု အဆင့္ဆင့္
၁။

ေရလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္သည္ လက္ရွိေရလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲ ျပႆနာ
မ်ားအေပၚ အေျခခံေၾကာင္း၊ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည့္နည္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ( လုပ္ငန္းစဥ္ ) ႏွင့္
အခက္အခဲအေပၚ ေျပလည္ေစရန္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ သတ္မွတ္ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း အစပ်ဳိးရွင္းလင္းပါ။

		

၂။

ယခု သင္ခန္းစာတြင္ ေရလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ လက္ရွိႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္
ျခင္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သင္ခန္းစာကို မိတ္ဆက္ပါ။

၃။

အခက္အခဲ ျပႆနာ ( ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျခ ) စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ အရည္အေသြးႏွင့္ အျမင္အေပၚ အေျခခံ
ေကာက္ယူျခင္း၊ အေရအတြက္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္အေပၚ အေျခခံေကာက္ယူျခင္းတုိ႔ ရွိေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

၄။

အခက္အခဲ ျပႆနားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳမည့္ နည္းစနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ငါးအ႐ုိး ( Fish Bone ) ကို
ရွင္းျပပါ။ “ ေရလုပ္ငန္း ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းေနျခင္း ” ကို အေျခခံလ်က္ ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေစေသာ
အေၾကာင္း (ျပႆနာ) မ်ားကို အုပ္စုလိုက္ ေဖာ္ထုတ္ေစပါ။

		

၅။

အုပ္စုအလိုက္ ေဖာ္ထုတ္ရရွိေသာ အခက္အခဲျပႆနာ တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအေပၚ
ထိခိုက္ႏိုင္မႈႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ေစပါ။

		

၆။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအေပၚ ထိခုိက္လာႏိုင္ေျခႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို အေျခခံလ်က္
အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို ဦးစားေပးမႈအဆင့္ သတ္မွတ္ေစပါ။ ဦးစားေပးစဥ္းစားေစပါ။

		

၇။

ဦးစားေပးစဥ္းစားရာတြင္ Matrix Ranking စနစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ျပႆနာတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ အမွတ္ေပးျခင္း
(Scoring) ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း (Pair-wise Ramking) စနစ္မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္းရွင္းပါ။ ဦးစားေပးစဥ္းစားျခင္း
ေဆာင္ရြက္ေစပါ။

		

၈။

ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ားထဲမွ အဓိကအက်ဆံုး ျပႆနာ တစ္ခုကို သတ္မွတ္ေစပါ။

		

၉။

အုပ္စုအလိုက္ ေဖာ္ထုတ္ရရွိထားေသာ အဓိကအက်ဆံုးျဖစ္ေသာ၊ ေျဖရွင္းရန္ အလိုအပ္ဆံုးျဖစ္ေသာ ျပႆနာ
(လူထုအေနျဖင့္ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရေသာ အႀကီးမားဆံုးေသာ အခက္အခဲ) ကိုအေျခခံကာ သင္တန္းကာလအတြင္း
ရည္မွန္ခ်က္ပန္းတိုင္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ အညႊန္းကိန္းမ်ား၊ စံညႊန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း
မ်ားကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးလ်က္ သင္ခန္းစာ အဆံုး
သတ္ပါ။
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၄။ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ သတ္မွတ္ခ်က္
၁။ ေဆြးေႏြးမႈၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္

-

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား အေျခခံရမည့္ ျပႆနာ
အခက္အခဲမ်ားကို နားလည္လာမည္။

-

ျပႆနာအေျခခံ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ သတ္မွတ္ျခင္းကို နားလည္လာမည္။

-

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္

ေအာင္ျမင္ေစေရး

လိုအပ္ေသာ

စီမံခန္႔ခြဲမႈအရင္းအႏွီး

“Management Capital ”ကို သေဘာေပါက္လာမည္။
၂။ အသံုးျပဳ နည္းစနစ္

-

ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

၃။ ပံုစံ

-

အားလံုး၊ အုပ္စုအလိုက္။

၄။ အခ်ိန္

-

၁ နာရီ ၂၀ မိနစ္။

၅။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

-

ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ကားခ်ပ္၊ အေျခခံရမည့္ ျပႆနာအခက္အခဲမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
အရင္းအႏွီး “Management Capital” အရန္သင့္ေရးသားထားေသာစာရြက္။

၆။ ေဆြးေႏြးပံု အဆင့္ဆင့္
၁။

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သည္ ျပႆနာ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မည့္ အေသးစိတ္
အဆိုျပဳထားသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

		

၂။

ျပႆနာမ်ား ေျပလည္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ ျမင္ေတြ႕လိုေသာ အရာတစ္ခုအျဖစ္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကို သတ္မွတ္ၾက
ေၾကာင္း ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကားခ်ပ္ အသံုးျပဳေဆြးေႏြးပါ။

		

၃။

ယခင္သင္ခန္းစာတြင္ ေရလုပ္ငန္းတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထိုျပႆနာ
မ်ားထဲမွ အဓိကဦးစားေပး ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ ျမင္ေတြ႕လိုေသာ ရည္မွန္းခ်က္
ပန္းတိုင္ကို အုပ္စုအလိုက္ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ ရွင္းျပပါ။

		

၄။

ျပႆနာအေျခခံ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ သတ္မွတ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ေရာက္ရွိရန္
စီမံခန္႔ခြဲမႈအရင္းအႏွီး “Management Capital” ၄င္းတုိ႔ ျပည့္စံု မွသာ ေအာင္ျမင္စြာေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။
၄င္းတို႔မွာ -

				

၁။ ပံ့ပိုးေငြ

				

၂။ ႏိုင္ငံေရး ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈ

				

၃။ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ပံ့ပိုးမႈ

				

၄။ လူစြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ လံုေလာက္မႈ

				

၅။ အခ်ိန္ကိုက္ညီ လံုေလာက္မႈ

				

၆။ သတင္းအခ်က္အလက္ ျပည့္စံုမႈ

		

၅။

ေရလုပ္ငန္း စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တြင္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္မ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား အေျခခံ
ရမည့္ ျပႆနာအခက္အခဲ (၃) ခ်က္/ က႑ (၃) ရပ္ကို ရွင္းျပပါ။

				

၁။ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ား

				

၂။ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ား

				

၃။ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ား

Page - 6

a&vkyfief; pkaygif; pDrHcefYcGJjcif; 'kwd,tqifh oifwef;? oifwef;vufpGJ
		

၆။

ေဖာ္ျပပါအတိုင္း

ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားကို အေျခခံမွသာ၊ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားေျဖရွင္းႏိုင္မွသာ၊ ၄င္းတို႔အေပၚ

အေျခခံလ်က္ အနာဂတ္တြင္ ျမင္ေတြ႕လိုေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း
ေဆြးေႏြးပါ။
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၅။ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အညႊန္းကိန္း
၁။ ေဆြးေႏြးမႈၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္

-

အညႊန္းကိန္းႏွင့္ စံညႊန္းတို႔၏ အေရးပါပံုကို နားလည္လာမည္။

-

အညႊန္းကိန္းမ်ား SMART ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း နားလည္လာမည္။

-

အညႊန္းကိန္းခ်မွတ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို သေဘာေပါက္လာမည္။

၂။ အသံုးျပဳ နည္းစနစ္

-

ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

၃။ ပံုစံ

-

အားလံုး၊ အုပ္စုအလိုက္။

၄။ အခ်ိန္

-

၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္။

၅။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

-

SMART၊ အညႊန္းကိန္းခ်မွတ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ပံုအဆင့္ဆင့္၊

အညႊန္းကိန္းႏွင့္ စံႏႈန္း

ဆက္စပ္မႈ ပံုကားခ်ပ္။
၆။ ေဆြးေႏြးပံု အဆင့္ဆင့္
		

၁။

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္း

(Goal)၊

ပန္းတိုင္ေရာက္ရွိေရး

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

အရင္းအႏွီး

(Management Capital) ျပည့္စံုမႈျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိ/ မရွိ တုိင္းတာၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ အတည္ျပဳ
သတ္မွတ္ႏုိင႐
္ ုံႏွင့္ မၿပီးေသးေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။
		

၂။

ရည္မွန္ခ်က္ပန္းတုိင္ကို (Goal) ေရာက္ရွိရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ (Objective) မ်ား ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊
ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိ/ မရွိ စစ္ေဆး တုိင္းတာႏိုင္မည့္ အညႊန္းကိန္း(Indicator) ႏွင့္
စံညႊန္း (Benchmark)မ်ား သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါ။

			

ျပႆနာ - ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ - ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အညႊန္းကိန္းမ်ား၊ စံညႊန္းမ်ား။

		

စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည္/ ေရာက္ရွိမေနပါဆုိသည္ကို ဘယ္လုိ

၃။

တုိင္းတာမည္၊ ဘယ္လုိအညႊန္းကိန္းမ်ား၊ စံညႊန္းမ်ား သေဘာတူခ်မွွတ္မည္ ဆုိသည္မွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားရန္
လုိအပ္ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခု သေဘာတူၿပီးၿပီဆုိလွ်င္ တုိင္းတာမည့္ အညႊန္းကိန္းႏွင့္ စံညႊန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး
လာေအာင္ တည္ေဆာက္ယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါ။
		

၄။

အညႊန္းကိန္းတစ္ခုသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထား သည့္ ရလဒ္ (Outputs) ကို
ေျခရာခံၿပီး ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သက္ေသခံေပးသည္။ တိုင္းတာမႈတစ္ခုကို
ပံ့ပိုးေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အညႊန္းကိန္းမ်ားသည္ SMART ျဖစ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြး
ပါ။

		

		

-

Specific

		

-

Measureable

		

-

Available

= တတ္ႏိုင္မႈ

		

-

Relevant

= ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈ

		

-

Timely

= အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္မႈ

၅။

= တိက်မႈ
= တုိင္းတာႏိုင္မႈ

စံႏႈန္း ( Benchmark ) သည္ တုိင္းတာသည့္ အညႊန္းကိန္း ( Indicador ) ၏ လုိအပ္ေသာ အေျခအေနကို
ျပ႒ာန္းသည္ သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ စံႏႈန္းအေၾကာင္းကို အက်ယ္တဝင့္
ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါ။ အညႊန္းကိန္းႏွင့္ စံႏႈန္းဆက္စပ္မႈကို ပံုကားခ်ပ္ အသံုးျပဳ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါ။
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၆။

အညႊန္းကိန္းခ်မွတ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ပံု အဆင့္ဆင့္ကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါ။
၁။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအညႊန္းကိန္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္း
၂။ လုိအပ္သည့္ တိက်မွန္ကန္မႈ အဆင့္အေပၚ သေဘာတူညီျခင္း
၃။ ေဆာင္ရြက္ရန္ (တိုင္းတာရန္) ကုန္က်စရိတ္ တြက္ခ်က္ျခင္း
၄။ အသက္သာဆံုး နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း
၅။ အညႊန္းကိန္းမ်ား၏ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိေသာ အရာမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း
၆။ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ အညႊန္းကိန္း အသံုးျပဳမည္ဆုိပါက
တုိင္းတာမည့္ ရလဒ္ (Out Puts) မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း
၇။ လက္ေတြ႕ေကာက္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ရွိၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကိုအေျခခံတုိင္းတာျခင္း

		

၇။

သင္တန္းသားမ်ားတြင္ အုပ္စုအလုိက္ ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ ျပႆနာ၊ ျပႆနာေက်ာ္လႊားရယူမည့္ ရည္မွန္းခ်က္
ပန္းတုိင္ရွိေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ယခုဆက္လက္ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ (Goal) ေရာက္ရွိရန္လုိအပ္မည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္
မ်ား (Objectives) မ်ား ခ်မွွတ္ရန္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္မႈအေျခအေန တိုင္းတာႏုိင္မည့္ SMART ျဖစ္သည့္
အညႊန္းကိန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ ရွင္းျပပါ။

		

၈။

သင္တန္းနည္းျပမွ ဥပမာေပး ရွင္းလင္းၿပီးမွသာ သင္တန္းသားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေစပါ။

		

၉။

အုပ္စုအလိုက္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အညႊန္းကိန္းမ်ားသတ္မွတ္ၿပီးပါက တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေစပါ။ က်န္အဖြဲ႕မ်ား
မွ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမႈ ျပဳေစပါ။ သင္တန္းနည္းျပမွ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိုင္း ေဆြးေႏြးပါ။

		

၁၀။

ယခုအခ်ိန္ထိ အုပ္စုလုိက္ ေဖာ္ထုတ္ရရွိၿပီးေသာ ျပႆနာ၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အညႊန္းကိန္း
အစဥ္မ်ားကို သင္တန္းခန္းမနံရံတြင္ကပ္ထားပါ။
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၆။ လုပ္ငန္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း
၁။ ေဆြးေႏြးမႈၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္

-

လုပ္ငန္းေဖာ္ထုတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားကို နားလည္လာမည္။

-

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပံု အဆင့္ဆင့္ကို နားလည္လာမည္။

၂။ အသံုးျပဳ နည္းစနစ္

-

ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ျခင္း

၃။ ပံုစံ

-

အားလံုး၊ အုပ္စုအလိုက္။

၄။ အခ်ိန္

-

၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္။

၅။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

-

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပံုအဆင့္ဆင့္ အရန္သင့္ ေရးသား
ထားေသာစာရြက္။

၆။ ေဆြးေႏြးပံု အဆင့္ဆင့္
၁။

ယခုအဆင့္အထိ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ တိုင္းတာမည့္ အညႊန္းကိန္းသတ္မွတ္ျခင္းမ်ား အုပ္စု
အလုိက္ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ လုပ္ငန္းေဖာ္ထုတ္
သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သင္ခန္းစာကို မိတ္ဆက္ပါ။ အစပ်ိဳးပါ။

		

၂။

ရည္ရြယ္ခ်က္ ေရာက္ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ား (Management

Actions)ကို

ေဖာ္ထုတ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းသည္ လုိအပ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေရာက္ရွိေစေရး
ေသခ်ာရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္ (Out Puts ) မ်ားသည္။
ခ်မွတ္ထားသည့္ အညႊန္းကိန္းမ်ားျဖင့္ တိုင္းတာႏုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။
		

၃။

အုပ္စုအလုိက္ ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အညႊန္းကိန္းမ်ားကို ေရာက္ရွိတုိင္းတာႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ရန္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါ။

		
		

ျပႆနာ - ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ - ရည္ရြယ္ခ်က္ အညႊန္းကိန္း၊ စံႏႈန္း - လုပ္ငန္း
၄။

ေရလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္းအထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ပံု အဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
ေခါင္းစဥ္မ်ား အသံုးျပဳလွ်က္ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါ။
၁။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
၂။ ေလးစားလုိက္နာျခင္း
၃။ ေငြေၾကးပံ့ပိုးျခင္း
၄။ အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

		

၅။

အုပ္စုတုိင္းတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ျပႆနာေဖာ္ထုတ္ျခင္းမွသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ား
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း အဆင့္အထိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ျပည့္စံုေစေရး၊ အေတြးအေခၚ
အယူအဆမ်ား ဖလွယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အုပ္စုအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေလ့လာဆန္းစစ္ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းရန္
ရွင္းျပပါ။

		

၆။

သင္တန္းဆရာမွ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေပးပါ။ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ
ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။
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၇။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ေလးစားလိုက္နာျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာမ်ား
၁။ ေဆြးေႏြးမႈၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္

-

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္လုပ္ငန္း
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္လာမည္။

-

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေလးစားလိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားကို နားလည္လာမည္။

-

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စဥ္းစားသင့္သည္မ်ားကို နားလည္လာမည္။

၂။ အသံုးျပဳ နည္းစနစ္

-

ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊

၃။ ပံုစံ

-

အားလံုး၊

၄။ အခ်ိန္

-

၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္။

၅။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

-

စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ အေသးစိတ္
လုပ္ငန္းမ်ား၊

ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

စဥ္းစားမႈျပဳရမည့္အခ်က္မ်ားကို

အရန္သင့္

ေရးထားေသာ စာရြက္မ်ား။
၆။ ေဆြးေႏြးပံု အဆင့္ဆင့္
၁။

ယခင္သင္ခန္းစာတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား၏
ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္အတြက္ ေသခ်ာေစမႈ ရွိ/ မရွိ၊ နည္းလမ္း က်/ မက်ကိုလည္း အဖြဲ႕အလုိက္
အျပန္အလွန္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးပါ။

၂။

ယခုသင္ခန္းစာတြင္ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ အတည္ျပဳၿပီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေပးပါ။

၃။

ပထမဆံုးအေနျဖင့္ “စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္”မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားကို အက်ယ္တဝင့္
ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါ။
၁။ သမားရိုးက် ငါးဖမ္းရာတြင္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားထိန္းသိမ္းေရး အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၂။ ေဂဟစနစ္ကိုထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း။
၃။ လူမႈစီးပြား ရႈေထာင့္ကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၄။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျပႆနာမ်ားကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၄။

“ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ” တြင္ ပါဝင္ေသာ အေသးစိတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပမာမ်ား အသံုးျပဳ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါ။
၁။ နည္းပညာလုပ္ေဆာင္ခ်က္
၂။ သြင္းအားထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
၃။ ေဂဟစနစ္ကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ကိုင္တြယ္ျခင္း
၄။ အဖြဲ႕အစည္းကို အေျခခံျခင္း
၅။ လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ျမွင့္တင္ျခင္း
၆။ အဖြဲ႕အစည္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ျခင္း
၇။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

		

၅။

“ေလးစားလုိက္နာျခင္း”ကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းရွိလွ်င္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သေဘာတူ ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို
ေလးစားလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္မွသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိဒါန္းပ်ဳိးပါ။
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၆။

ေဖာ္ျပပါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္မႈ ရွိ/ မရွိ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္
ေရး အေျခအေနမ်ားကို ထိန္းမတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ “ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္
ျခင္း” တုိ႔ကို ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ဥပမာမ်ား အသံုးျပဳကာ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါ။
၁။ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း (Monitoring )
၂။ ထိန္းသိမ္းျခင္း (Controlling)
၃။ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း (Surveillance)

		

၇။

လုပင
္ န္းေဆာင္ရြက္ရန္လအ
ို ပ္ေသာ ေငြေၾကးဆိင
ု ္ရာမ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါ။ လုပင
္ န္းေဆာင္ရြက္မည္ဆလ
ုိ ွ်င္
ရန္ပံုေငြ (ေငြေၾကး) လုိအပ္မည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုိအပ္ေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားမႈျပဳရမည့္
အခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါ။
၁။ လက္ရွိ ဘတ္ဂ်က္ သို႔မဟုတ္ အရင္းအျမစ္အသစ္မွ ရရွိတာလား၊
၂။ လက္ရွိ ဘက္ဂ်က္ႏွင့္ ဘက္ဂ်က္လည္ပတ္မႈက ဘာေတြျဖစ္မလဲ၊
၃။ ဘယ္သူကေပးမွာလဲ/ ဘယ္သူကေပးႏုိင္သလဲ၊
၄။ ညီတူညီမွ်ရွိမႈ ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအေပၚ
အက်ဳိးရလဒ္ေတြက ဘာေတြျဖစ္မလဲ။

		

၈။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္မ်ား၊ လိုအပ္ေသာ အေသးစိတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေလးစား
လိုက္နာရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လိုအပ္ေသာရန္ပံုေငြ ေငြေၾကးမ်ား
အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ရန္သာ လိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း သင္တန္း၏ ဒုတိယ
အစီအစဥ္တြင္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားလ်က္ သင္တန္း၏ပထမ အစီအစဥ္
ကို အဆံုးသတ္ပါ။
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၈။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
၁။ ေဆြးေႏြးမႈၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္

-

တရားဝင္ျဖစ္ေစေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည့္ သက္ဆိုင္ရာမ်ားကို
နားလည္လာမည္။

-

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲရာတြင္ ပါ၀င္သင့္ေသာ အခ်က္မ်ားကို နားလည္လာမည္။

၂။ အသံုးျပဳ နည္းစနစ္

-

ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊

၃။ ပံုစံ

-

အားလံုး၊

၄။ အခ်ိန္

-

၁ နာရီ

၅။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

-

တရားဝင္ျဖစ္ေစေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည့္ သက္ဆိုင္ရာမ်ား၊
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲရာတြင္ ပါ၀င္သင့္ေသာအခ်က္မ်ားကို အရန္သင့္ေရးထား
ေသာ စာရြက္မ်ား။

၆။ ေဆြးေႏြးပံု အဆင့္ဆင့္
		

၁။

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ ရရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိပါက ေရလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ရွိ လုပ္ငန္းမ်ား
ကို မွန္ကန္တိက်စြာျဖင့္ အခ်ိန္မွန္ကန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစပ်ဳိး ရွင္းလင္းပါ။

		

၂။

လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိပါက ပထမဦးစြာ အေရးႀကီးလုိအပ္ခ်က္မွာ မိမိတို႔၏
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား “ ေရလုပ္ငန္း စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ” ကို တရားဝင္ျဖစ္တည္ေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔
တရားဝင္ျဖစ္ေစျခင္းအတြက္၊ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းအေပၚမူတည္ၿပီး တရားဝင္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာတစ္ခု
လုိအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းအတိုင္းအတာအရ တရားဝင္ျဖစ္ေစေရး လိုအပ္ခ်က္ကြဲျပားေၾကာင္း ရွင္းလင္း
ေဆြးေႏြးပါ။
၁။ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရန္ လိုအပ္ျခင္း
၂။ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ လိုအပ္ျခင္း
၃။ ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္အုပ္စု၏ သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္း

		

၃။

“ ေရလုပ္ငန္း စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္း ” စနစ္အတြက္ ဥပေဒအရႏွင့္ လူမႈေရးအရပါ သက္ဆိုင္ရာမ်ား၏ အတည္ျပဳ
သေဘာတူညီခ်က္ရယူႏုိင္ရန္ တိက်သည့္ အစီအစဥ္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း၊ “ သက္ဆုိင္ရာ ”
ဆိုရာတြင္
၁။ ဗဟိုစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား
၂။ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား
၃။ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား
၄။ အျခားေပါင္းစပ္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတုိ႔ ပါဝင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းျပပါ။

		

၄။

တရားဝင္ျဖစ္တည္ေစရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ေသာ္ လည္း
ေကာင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲသတ္မွတ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ထုိလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းပါဝင္ရမည့္
အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါ။ သို႔မဟုတ္ သင္တန္းသားမ်ားအား ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ေစပါ။
၁။ ဘာလုပ္ငန္း လုပ္မည္။
၂။ ဘာေၾကာင့္ လုပ္ရသည့္ လုပ္ငန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
၃။ ဘယ္လုိ လုပ္မည္ဆုိသည့္ လုပ္ငန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေစမည့္
လုပ္နည္းလုပ္ဟန္။
၄။ ဘယ္သူေတြက လုပ္ငန္းေတြ ဘယ္လုိလုပ္မည္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည့္ သတ္မွတ္ခ်က္။
၅။ ဘယ္အခ်ိန္မွစတင္ၿပီး ဘယ္အခ်ိန္မွာ လုပ္ငန္းၿပီးဆံုးမည္ဆုိသည့္ လုပ္ငန္းအခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္။
၆။ ဘယ္ေနရာမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္။

		

၅။

“ေရလုပ္ငန္း စုေပါင္းစီမံ ခန္႔ခြဲမႈ” စနစ္၏ တရားဝင္ျဖစ္တည္မႈကို ရယူလ်က္၊ ခ်မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္
အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မွသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါ။ 		
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၉။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ၾကည့္ရႈ႕စစ္ေဆးျခင္း
၁။ ေဆြးေႏြးမႈ ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္

-

စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ အရာမ်ားကို နားလည္လာမည္။

-

ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ အဓိက ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ားကို နားလည္လာမည္။

၂။ အသံုးျပဳ နည္းစနစ္

-

ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊

၃။ ပံုစံ

-

အားလံုး၊

၄။ အခ်ိန္

-

၁ နာရီ

၅။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

-

စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပါဝင္ေသာအရာမ်ား၊ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ အဓိက ၾကန္အင္
လကၡဏာမ်ားကို အရန္သင့္ ေရးထားေသာ စာရြက္မ်ား။

၆။ ေဆြးေႏြးပံု အဆင့္ဆင့္
၁။

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္အတြက္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေစသည့္တုိင္၊
ခ်မွတ္ ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္တိုင္ လိုအပ္ခ်က္
ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ ၄င္းမွာ “ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း ” ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးပါ။

၂။

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း (ျဖစ္စဥ္အတြင္း) အနီးကပ္ဆံုး ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္
လုိအပ္ေၾကာင္း မိတ္ဆက္ပါ။

၃။

“ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း”သည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြင္း ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အေျခခံေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္
ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပါဝင္ေသာအရာမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါ။

			

စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပါဝင္ေသာအရာမ်ား
-

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈ

-

စီမံခန္႔ခြဲရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ

-

ဖြဲ႕စည္းပံု စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

-

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

-

ဥပေဒအတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေလးစားလုိက္နာျခင္း

-

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း

-

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

-

အရင္းအျမစ္မ်ား

-

စြမ္းေဆာင္ရည္

-

ျပင္ပအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား သဘာဝေဘးမ်ား

၄။

“ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ ” ႏွင့္ “ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္) ” ကို ႏႈိင္းယွဥ္ ရွင္းလင္းပါ။

၅။

“ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ” ျဖစ္ေစရန္ လုိအပ္ေသာအခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို သင္တန္းသားမ်ား
သို႔ စဥ္းစားေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။ သင္တန္းဆရာမွ ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္ “ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
အတြက္ တာဝန္ခံႏုိင္မႈ ” လုိအပ္ေၾကာင္း က်န္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း သင္တန္းသားမ်ားမွ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္
ဖိတ္ေခၚပါ။
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ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ အဓိက ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ား
၁။ လူထုပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း (Participation
၂။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးျခင္း (Rule of Law
၃။ထင္သာျမင္သာ ရွိျခင္း (Transprancy
၄။ တုန္႔ျပန္ျခင္း (Responsiveness
၅။ အၾကြင္းမဲ့သေဘာတူျခင္းကို ေရွ႕ရႈျခင္း (Consensus Oriented
၆။ သာတူညီမွ် ရွိျခင္း (Equity
၇။ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ ထိေရာက္မႈ ရွိျခင္း (Effectiveness & Efficiency
၈။ တာ၀န္ခံႏိုင္မႈ (Accountability

၆။

“ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း ” ဆိုသည္မွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပါဝင္ေသာအရာမ်ား (ေဆြးေႏြးမႈ အေစာပိုင္းက ေဖာ္ထုတ္ၿပီး
စာရြက္ႀကီးေပၚတြင္ ေရးၿပီး) ကို ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္၏ ၾကန္အင္ လကၡဏာ(၈) ခ်က္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္
စစ္ေဆးျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါ။
ဥပမာ။

။စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္တြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲေနမႈမ်ားသည္ “တာဝန္ခံမႈ” ရွိ/

မရွိ စစ္ေဆးျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပမာေပး ရွင္းလင္းပါ။ အခ်က္တစ္ခ်က္ခ်င္းအလုိက္ ဥပမာေပး ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး
ပါ။
၇။

ေကာင္းမြန္ေသာ “ ေရလုပ္ငန္း စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ” သည္
- လူသားမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ဖြံ႕ၿဖိဳးေစေရး၊
- ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ျဖစ္ေပၚခံစားႏုိင္ေစေရး 		
ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းပါ။

၈။

“တာဝန္ခံမႈ” ျဖစ္ေပၚလာရန္ “ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ” ရွိရန္လုိေၾကာင္း၊ တစ္ဖန္ “ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ” ျဖစ္ရန္ “ သတင္း
အခ်က္အလက္ ” လက္လွမ္းမီေစျခင္း လုိအပ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈသည္
တာဝန္ခံမႈကို ျဖစ္ေပၚေစကာ သက္ဆုိင္သူမ်ား၏ “ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ” ကိုပါ တစ္ပါတည္း ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း ဆက္စပ္မႈ
မ်ားကို ရွင္းျပပါ။ ေဆြးေႏြးမႈကို အဆံုးသတ္ပါ။
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၁၀။ တရားဝင္လုိအပ္ခ်က္မ်ား
၁။ ေဆြးေႏြးမႈၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္

-

ေရလုပ္ငန္းေဂဟစနစ္တြင္ ပါဝင္ေသာ အခန္းက႑မ်ား၏ အေရးပါပံုကို နားလည္
လာမည္။

၂။ အသံုးျပဳ နည္းစနစ္

-

ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊

၃။ ပံုစံ

-

တစ္ဦးခ်င္း၊

၄။ အခ်ိန္

-

၃၀ မိနစ္၊

၅။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

-

ပါဝင္ေသာ အခန္းက႑မ်ားကို အရန္သင့္ ေရးထားေသာ စာရြက္။

၆။ ေဆြးေႏြးပံု အဆင့္ဆင့္
၁။

ေရလုပ္ငန္း ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္လာေရးအတြက္ဆိုလွ်င္ ေရသယံဇာတမ်ားႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္
ေနေသာ သူမ်ားအေပၚတြင္သာ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ေန႐ံုမွ်ျဖင့္ မၿပီးႏုိင္ေၾကာင္း၊ အျခားဆက္စပ္ပတ္ သက္ေနေသာ
အေၾကာင္းအရာ (က႑)မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔မွာလည္း “တရားဝင္ လုိအပ္ခ်က္” မ်ားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဆြးေႏြးမည့္ သင္ခန္းစာအေပၚ သင္တန္းသားမ်ားအား ႀကိဳတင္အသိေပးပါ။

၂။

ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ

အေၾကာင္းအရာမ်ား

(က႑)ကို

“ေရလုပ္ငန္းႏွင့္

ပတ္ဝန္းက်င္”

သို႔မဟုတ္

“ေရလုပ္ငန္း ေဂဟစနစ္” ဟုေခၚဆိုႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ “သစ္ေတာက႑” မွာ အေရးႀကီး
အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သစ္ေတာမ်ားမွာ ေရသယံ ဇာတမ်ား၏ ဘဝသို႔မဟုတ္ ဘဝတစ္စိတ္တစ္ေဒသ
က်င္လည္က်က္စားရာေနရာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဒီေရေတာ သစ္ေတာက႑၏
အေရးပါမႈကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါ။
၃။

“ သစ္ေတာက႑ ” နည္းတူ အျခားအေရးပါေသာ၊ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေသာ၊ ေရလုပ္ငန္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္
သို႔မဟုတ္ ေဂဟစနစ္တြင္ ပါဝင္ႏုိင္ေသာ က႑မ်ားကို သင္တန္းသားမ်ားမွ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။

၄။

သင္တန္းသားမ်ား၏ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားကို

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေသာအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းကာ

မွတ္တမ္းတင္ပါ။
ပါဝင္ေသာ အခန္းက႑မ်ား

၅။

-

သစ္ေတာက႑

-

ငါးလုပ္ငန္းက႑

-

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑

-

ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးက႑

-

ေရေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးက႑

-

ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑

-

ထုတ္လုပ္မႈက႑

ပတ္ဝန္းက်င္ သို႔မဟုတ္ ေဂဟစနစ္အတြင္း ပါဝင္ေသာ အခန္းက႑အားလံုး၏ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ားသည္ ေရလုပ္ငန္း စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔သည္ ေရလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
အတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ ျပဳျပင္ေရးဆြဲလ်က္ က႑ေပါင္းစံုမွ ႀကိဳးပမ္း
ေဆာင္ရြက္သြားမွသာ ေရလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ဘဝ သာယာဝ ေျပာမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးလ်က္ “တရားဝင္လုိ အပ္ခ်က္မ်ား” သင္ခန္းစာကို အဆံုးသတ္ပါ။
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၁၁။ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း
၁။ ေဆြးေႏြးမႈၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္

-

စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းကို နားလည္လာမည္။

-

အဖြဲ႕စည္းလံုးညီညြတ္ေရး စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာ
ေပါက္မည္။

၂။ အသံုးျပဳ နည္းစနစ္

-

ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊

၃။ ပံုစံ

-

၂- ေယာက္တြဲ၊ တစ္ဦးခ်င္း။

၄။ အခ်ိန္

-

၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္၊

၅။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

-

ႀကိဳတင္ေရးသားထားေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ စာရြက္မ်ား။

၆။ ေဆြးေႏြးပံု အဆင့္ဆင့္
၁။

“ လူထု ” ဆုိသည္မွာ ဘာလဲဟု ေမးခြန္းျပဳကာ သင္ခန္းစာအား စတင္ပါ။

၂။

သင္တန္းသားမ်ားမွ လူထု၏ ဆိုလုိရင္းကို တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ေဆြးေႏြးပါလိမ့္မည္။ ထုိေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အေျခခံ
ကာ သင္တန္းဦးေဆာင္သူမွ လူထု၏ အဓိပၸာယ္ကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးပါ။
လူထုဆိုသည္မွာ….

၃။

-

ေဒသအတြင္း အတူတကြေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္

-

တူညီသည့္ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးမ်ားရွိသည့္

-

အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈွရွိသည့္

-

သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈရွိသည့္

-

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အတူတကြ ခ်မွတ္လ်က္ ရွိၾကသည့္ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အုပ္စုမ်ားကို ဆိုလိုသည္။

“စည္း႐ုံးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း” စကားရပ္ကို သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၾကားလည္း ၾကားဖူးေနၾကေၾကာင္း၊ လူ႔ပတ္ဝန္း
က်င္တြင္ သံုးႏႈန္း ေျပာဆိုေနၾကေၾကာင္း သို႔ဆုိလွ်င္ “ စည္း႐ုံးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း ” ဆုိသည္ကို သင္တန္းသားမ်ားမွ
ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။

၄။

သင္တန္းသားမ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွ ကိုက္ညီရာမ်ားကို ေရြးထုတ္လ်က္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကို ခ်ျပရွင္းလင္း
ပါ။
လူထုစည္းရံုး လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ…..

-

လူထု၏ အက်ဳိးကိစၥတစ္ရပ္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရကိုယ္စားျပဳ မဟုတ္
ေသာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အင္အားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္
အသံုးျပဳလ်က္ ေဖာ္ျပပါ ၎တို႔၏ အက်ဴိးကိစၥရပ္အတြက္ လူထုကိုယ္တိုင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားေစရန္ ပံ့ပိုး
ေဆာင္ရြက္ပါ။

၅။

ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီးေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ (၂) ရပ္ကို အေျခခံလ်က္ လူထုတုိ႔ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ “ေရလုပ္ငန္း
စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအဖြဲ႕” ၏ “ေရလုပ္ငန္း စုေပါင္းစီမံခန႔္ခြဲမႈ” လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္တုိင္းတြင္ “စည္း႐ုံး
လံႈ႕ေဆာ္ျခင္း” လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္စပ္ေဆြးေႏြးပါ။

၆။

ထုိသုိ႔ “ စည္း႐ုံးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း ” ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါ။
လူထုစည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ
(၁) လူထုအတြင္း ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ထြန္းကားလာေရးအတြက္ သေဘာေပါက္မႈမ်ား၊

အသိပညာမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ား တိုးပြားလာရန္။
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(၂) လူထုအား စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ၍ ၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈမ်ားကို နားလည္
လာေစၿပီး ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္၊ ကိုယ္တိုင္စတင္ေဆြးေႏြး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ထြန္း
လာေရးအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္။
(၃) လူထု၏ အေတြးအျမင္ႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို သိရွိနားလည္ၿပီး သမားရုိးက် အေတြးအေခၚ စိတ္ကူး
စိတ္သန္းမ်ား ပိုမိုဆန္းသစ္လာေစရန္။
(၄) လက္လွမ္းမီသမွ် အားလုံးေသာ အရင္းအျမစ္ စြမ္းအားမ်ားကို စုစည္း၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ အသံုး
ျပဳႏိုင္ေစရန္။
၇။

ရည္ရြယ္ခ်က္ “ေရလုပ္ငန္း စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္” စည္း႐ုံးလံႈ႕ေဆာ္ရမည့္ အဓိကအပိုင္းမ်ားကို ရွင္းလင္း
ေဆြးေႏြးပါ။

၈။

•

လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုမိုရရွိေစသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အသိပညာမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊

•

တန္ဖိုးထားမႈ၊ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊

•

ကိုယ္အားကိုယ္ကိုးလာေစျခင္း၊

•

ထိေရာက္ေသာဆက္သြယ္မႈ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊

•

အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစျခင္း၊

•

အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အားေပးကူညီျခင္း။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ “ေရလုပ္ငန္း စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား အဖြဲ႕အား” ခုိင္မာေတာင့္တင္းလာေစေရး စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္
ေပးရမည့္အခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး သင္ခန္းစာကို အဆံုးသတ္ပါ။
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•

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးျခင္း၊

•

လူမႈဆက္သြယ္ေရး ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊

•

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္ဖြဲ႕ေပးျခင္း၊

         •

အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ရန္ပံုေငြဆိုင္ရာမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း၊

         •

အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျမွင့္တင္ျခင္း။
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၁၂။ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ျခင္း
၁။ ေဆြးေႏြးမႈၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္

-

စြမ္းေဆာင္ရည္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္
ျမင့္မားလာေစႏိုင္သည့္ အေထာက္အကူမ်ားကို နားလည္လာမည္။

-

စြမ္းေဆာင္ရည္

အသံုးခ်ေနေသာေနရာမ်ားႏွင့္

စြမ္းေဆာင္ရည္

ျမင့္မားလာျခင္း၏

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္လာမည္။
၂။ အသံုးျပဳ နည္းစနစ္

-

ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊

၃။ ပံုစံ

-

အားလံုး။

၄။ အခ်ိန္

-

၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္၊

၅။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

-

ႀကိဳတင္ေရးသားထားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ နည္း
လမ္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္

ျမင့္မားလာေစႏိုင္သည့္ အေထာက္အကူမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္

အလက္ စာရြက္မ်ား။
၆။ ေဆြးေႏြးပံု အဆင့္ဆင့္
၁။

ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ သို႔မဟုတ္ တိုးတက္မႈအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း၏
စြမ္းေဆာင္ရည္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေရလုပ္ငန္း စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္း အတြက္ ေရလုပ္ငန္း စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအဖြဲ႔
၀င္မ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္ကို သင္တန္းသား
မ်ားအား ႀကိဳတင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးပို႔ပါ။

၂။

စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုေသာ စကားရပ္ကို သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္
ဥပမာတစ္ခုမွာ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း ဥပမာတစ္ခုမွာ
သင္တန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စြမ္းေဆာင္ျမင့္မားလာေစႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူေပးသည့္ ဥပမာတစ္ခုမွာ တာ၀န္ခံမႈရွိ
ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါ။

၃။

စြမ္းေဆာင္ရည္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း၊ စြမ္းေဆာင္ ျမင့္မားလာေစႏိုင္သည့္ အေထာက္
အကူမ်ား ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းအတြက္ ဥပမာတစ္ခုစီကိုသာ ေပးထားေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသး
ေၾကာင္း သင္တန္းသားမ်ားမွ အုပ္စုအလိုက္ ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ေပးေစလိုေၾကာင္း ရွင္းလင္းပါ။

၄။

သင္တန္းသားမ်ား၏ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားကို သင္တန္းဦးေဆာင္သူမွ ေပါင္းစပ္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးပါ။

၅။

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားမွာ

၆။

•

အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း

•

လိုအပ္ခ်က္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

•

နည္းဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲျခင္း

•

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း

•

ၾကည္႐ႈ႕စစ္ေဆးျခင္း

•

စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း

စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား
•

သင္တန္းမ်ား

•

သတင္းအခ်က္ ပံ့ပိုးျခင္း

•

ျပင္ပမွ လမ္းညႊန္ကူညီမႈေပးျခင္း

Page - 19

a&vkyfief; pkaygif; pDrHcefYcGJjcif; 'kwd,tqifh oifwef;? oifwef;vufpGJ
၇။

၈။

စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားလာေစႏိုင္သည့္ အေထာက္အကူမ်ား
•

ျပင္ပပတ္၀န္းက်င္

•

တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း

•

ရွင္းလင္းသည့္ ရည္မွန္းခ်က္

•

ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္

•

ပင္ကိုယ္ နားလည္မႈႏွင့္ အသိပညာ

•

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

•

လံုေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား

•

လံုေလာက္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို
(က) လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္၊ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းရန္၊ ရည္မွန္းခ်က္ဖြင့္ဆိုရန္၊ ရရွိေရး 		
ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္
(ခ) နားလည္မႈႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အေျခအေနႏွင့္ ေရရွည္တည္ၿမဲေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ 		
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔တြင္ အသံုးခ်ေနေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါ။

၉။

စြမ္းေဆာင္ရည္

ျမွင့္တင္ရန္

ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈတိုင္းသည္

ေမွ်ာ္မွန္းအက်ဳိးရလဒ္ရရွိေရးအေပၚ

ဦးတည္ရန္

(Result Oriented) ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ ႀကီးထြားမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အတြင္းပိုင္းျဖစ္စဥ္
တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါ။
၁၀။

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း၏

ရည္မွန္းခ်က္သည္

ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္

၀န္ေဆာင္မႈကိုမေပးေၾကာင္း၊

တစ္ဦး

တစ္ေယာက္ခ်င္းစီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ တိက်သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုသာေပးေၾကာင္း ရွင္းလင္းပါ။
၁၁။

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းသည္

အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစျခင္း

(Efficiency)၊

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚေစျခင္း

(Effectiveness)ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈတို႔ကို ရရွိခံစားေစႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။
၁၂။

ေဒသခံ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျမွင့္တင္ျခင္း၊ တာ၀န္မ်ားကို ပိုယူ
ေစျခင္း၊ ေရလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အရည္အေသြးမ်ား ျမွင့္တင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေဒသစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို တည္ေဆာက္
သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးလ်က္ သင္ခန္းစာအား နိဂံုးခ်ဳပ္ပါ။
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၁၃။ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
၁။ ေဆြးေႏြးမႈၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္

-

သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ေျဖရွင္းျခင္း (စီမံခန္႔ခြဲျခင္း)၏ အနက္ဖြင့္ဆုိခ်က္၊ သေဘာထား
ကြဲလြဲေစသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေျပလည္ေစေရး လိုအပ္ခ်က္၊ ေျဖရွင္းပံုအဆင့္ဆင့္၊
ေျဖရွင္းမႈ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။

၂။ အသံုးျပဳ နည္းစနစ္

-

ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

၃။ ပံုစံ

-

ႏွစ္ေယာက္တြဲ။

၄။ အခ်ိန္

-

၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္၊

၅။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

-

ႀကိဳတင္ေရးသားထားေသာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ေျဖရွင္းျခင္း (စီမံခန္႔ခြဲျခင္း)၏ အနက္
ဖြင့္ဆုိခ်က္၊ သေဘာထားကြဲလြဲေစသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေျပလည္ေစေရး လိုအပ္ခ်က္၊
ေျဖရွင္းပံု အဆင့္ဆင့္၊ ေျဖရွင္းမႈ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ စာရြက္မ်ား။

၆။ ေဆြးေႏြးပံု အဆင့္ဆင့္
၁။

ေရလုပ္ငန္း

စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္း

ေအာင္ျမင္ေရး၊

ေရရွည္တည္တံ့ေရးဆုိသည္မွာ

ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ

လူတန္းစား အလႊာအသီးသီး၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ ေရလုပ္ငန္းပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ပါဝင္ေနေသာ က႑အသီးသီး၏
အေထာက္အကူျပဳမႈ တုိ႔အေပၚ အေျချပဳထားပါေၾကာင္းျဖင့္ သင္ခန္းစားကို မိတ္ဆက္ပါ။
၂။

ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ လူတန္းစားအလႊာ အသီးသီးတြင္ မတူကြဲျပားျခားနားေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ား ရွိမွာ
ဧကန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို မတူကြဲျပားျခားနားမႈမွ ထုိ မတူ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္းျဖင့္ “
သေဘာ ထားကြဲလြဲမႈ ” စကားရပ္ကို သင္တန္းသားမ်ားသို႔ မိတ္ဆက္ေပးပါ။

၃။

ထုိသေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ “ စီမံခန္႔ခြဲ ” ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ေရွာင္လႊဲမရေၾကာင္း၊ ေရွာင္လႊဲလွ်င္၊ မသိလိုက္မသိဘာသာေနလွ်င္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ျပင္းထန္လာကာ၊
ျပႆနာမ်ား ပိုမိုႀကီးထြားလာကာ ေရလုပ္ငန္း စုေပါင္းစီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္ တစ္ခုလံုးပင္ပ်က္စီးသြားႏုိင္ေၾကာင္း အေရးပါ
မႈကို သိသာထင္ရွား ေအာင္ျပဳပါ။

၄။

ပထမဆံုးအေနျဖင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ေျဖရွင္းျခင္း (စီမံခန္႔ခြဲျခင္း)၏ အနက္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကို နားလည္ရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။
“မတူကြဲျပားသည့္ လူမ်ား၏ ကြဲျပားခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေပး
ႏုိင္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း”

၅။

သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔အနက္ ဥပမာတစ္ခုမွာ “
တန္ဖိုးထား ” မတူညီျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕ “ တန္ဖိုးထားမႈ မတူညီျခင္း ” (
ေရလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ငါးကို ပိုက္ဆံေငြဟု ျမင္ၾကၿပီး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားက ထိန္းသိမ္း
ထားရမည့္ သဘာဝသယံဇာတ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ မွတ္ယူၾကသည္။)ေၾကာင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ျဖစ္ေပၚလာ
ႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။		

၆။

သေဘာထားကြဲလြဲမႈ

ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ

အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ

ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊

သင္တန္းသားမ်ားမွ

ႏွစ္ေယာက္တြဲ စဥ္းစားေဖာ္ထုတ္လ်က္ အေရာင္ကတ္မ်ားေပၚတြင္ ေရးေပးရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။
၇။

သင္တန္းသားမ်ား၏ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ အေရာင္ကတ္မ်ားကို အရင္းအျမစ္တူရာ စုစည္းလ်က္၊ အရင္းအျမစ္ ေလးခု
အေၾကာင္းကို သင္တန္းသားမ်ားထံ အေရာက္ေပးပို႔ပါ။

၈။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈတြင္ ကိုယ္တုိင္ပါဝင္ေနႏုိင္သလုိ သေဘာထားကြဲလဲြမႈမ်ားကို
ေစ့စပ္ ေျဖရွင္းေပးသည့္ (ျဖန္ေျဖသူ)လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျဖန္ေျဖသူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ
မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ ေတာ့မည္ဆိုပါက ပထမဆံုး သေဘာထားကြဲလြဲမႈ အေျခအေနကို သိရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔
သိရွိႏုိင္ေစရန္ စီစစ္ေလ့လာထားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပပါ။
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စိစစ္ေလ့လာထားရမည့္ အခ်က္မ်ား
-

သေဘာထားကြဲလြဲမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ သေဘာထား

-

သေဘာထားကြဲလဲြမႈ ျဖစ္ေပၚေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္

-

သေဘာထားကြဲလဲြမႈအဆင့္

-

ဥပေဒႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ

		
၉။

သေဘာထားကြဲလဲြမႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မွာ ေရွာင္ရွားရန္မဟုတ္ဘဲ၊ မတူကြဲျပားသည့္
လူမ်ား၏ လုိအင္ဆႏၵမ်ားအေပၚ သူမနာ၊ ကိုယ္မနာ ( သူႏိုင္၊ ကိုယ္ႏုိင္ ) ( Win Win Situration ) ျဖစ္ေပၚလာ
ေစေရးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပူးေပါင္းပါဝင္မႈနည္းလမ္းျဖင့္ ကူညီေျဖရွင္းေပးႏုိင္စသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အသံုးခ်ျခင္းပင္
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အေျခခံက်က် ပံ့ပိုးေပးသည့္ ပံုစံတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

၁၀။

သေဘာထားကြဲလြဲမႈအေပၚ စိစစ္ေလ့လာၿပီး ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖသူ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္

“ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ

ေျပလည္ေစရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ” ကိုလည္း သိရွိထားရမည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျဖစ္စဥ္အတြင္း အဆိုပါလုိအပ္ခ်က္မ်ား
ျပည့္စံုေစေရး ေစ့စပ္ ျဖန္ေျဖသူမွ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ လုိအပ္ခ်က္ထဲမွ ဥပမာေကာင္းတစ္ခုမွာ
“သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ျဖစ္ေပၚ ေနေသာသူမ်ား/ အဖြဲ႕မ်ားအေၾကာင္းကို သိရွိထားျခင္း” ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို သင္တန္းသားမ်ားမွ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ ေပါင္းစပ္လ်က္၊ တစ္တြဲလွ်င္ တစ္ခ်က္ႏႈန္း စဥ္းစားေပး
ေစလုိေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚပါ။ နိမိတ္ျပစကားမ်ား ေခၚေပးရန္ လုိအပ္ေကာင္း လိုအပ္ပါသည္။
			

လုိအပ္ခ်က္မ်ား
၁။ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအေၾကာင္း သိရွိထားရန္
၂။ ေျပလည္ေရး စိတ္အားထက္သန္ရန္
၃။ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ရွိရန္
၄။ ေျဖရွင္းမည့္သူမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ေစရန္
၅။ ေငြေၾကး၊ အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ျပည့္စံုမႈ ရွိရန္
၆။ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လက္ခံႏုိင္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ျဖစ္ရန္
၇။ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျဖစ္ႏုိင္ေသာအေျဖမ်ား ရရွိရန္

၁၁။

အေျခခံအုတ္ျမစ္၊ ကိုယ္ထည္မရွိဘဲ အမိုး မိုး၍မရေၾကာင္း၊ အဆင့္လုိက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သေဘာ
ထား ကြဲလြဲမႈ စီမံခန္႔ခြဲရာမွာလည္း အဆင့္လုိက္၊ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ တစ္ဆင့္ခ်င္း
အလိုက္ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးပါ။

			

စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္ဆင့္
၁။ အစပ်ဳိးျခင္း
၂။ ျပင္ဆင္ျခင္း
၃။ ညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္ျခင္း
၄။ သေဘာတူညီမႈ ရယူျခင္း
၅။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

၁၂။

စနစ္သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ေျဖရွင္းနည္း နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ပံုကားခ်ပ္မ်ား အသံုးျပဳ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါ။

၁၃။

သေဘာထားကြဲလြဲေနသူမ်ား၏ ျပႆနားမ်ားအေပၚ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ပံုစံအရ၊ ၄င္းတို႔၏ ျပဳမူပံု ကြဲျပားေၾကာင္း၊ ျပဳမူပံု
ကြဲျပားသည္ႏွင့္ အမွ် ရရွိရလဒ္မ်ား ကြဲျပားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္စပ္မႈကို ရွင္းျပပါ။
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၁၄။

စုေပါင္းအေျဖရွာၾကမည္ဆုိေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္၊ အားလံုး၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ အေရးႀကီးသည္၊ ေျပလည္သည္
စိတ္ထက္သန္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ၊ ပံ့ပိုးကူညီမႈ၊ ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္လုိမႈတုိ႔ ျပဳမူ
လုပ္ေဆာင္ၾကကာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိေသာ၊ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္ကို
ရရွိခံစားႏိုင္မည္

ျဖစ္ေၾကာင္း

ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါ။

သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား

ေျပလည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

တင္ျပလ်က္ သင္ခန္းစာကို နိဂံုးခ်ဳပ္ပါ။ သင္တန္း၏ ဒုတိယပိုင္း အစီအစဥ္ကို အဆံုးသတ္ပါ။
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၁၄။ ေစာင့္ၾကည့္ ဆန္းစစ္ျခင္း
၁။ ေဆြးေႏြးမႈၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္

-

ေစာင့္ၾကည့္မႈအတြက္ ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ လုိအပ္ေသာအခ်က္မ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ ရလဒ္
မ်ားကို သံုးသပ္ျခင္းကို နားလည္သြားမည္။

-

အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာျပဳစုရာတြင္ ပါဝင္သင့္ေသာအခ်က္မ်ားကို နားလည္
သေဘာေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။

၂။ အသံုးျပဳ နည္းစနစ္

-

ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း။

၃။ ပံုစံ

-

အားလံုး။

၄။ အခ်ိန္

-

၁ နာရီ ။

၅။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

-

ႀကိဳတင္ေရးသားထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ စာရြက္မ်ား။

၆။ ေဆြးေႏြးပံု အဆင့္ဆင့္
၁။

-

သင္တန္း၏ တတိယအစီအစဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
အေပၚ ေအာင္ျမင္မႈ အတိုင္းအတာမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ျခင္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပးပါ။

၂။

ပထမပိုင္းအေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္းကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယပိုင္းအေနျဖင့္ အားသာ
ခ်က္ အားနည္းခ်က္ ေလ့လာသံုးသပ္သည့္ SWOT နည္းစနစ္ကိုသင္တန္းသားမ်ားႏွင့္အတူ လက္ေတြ႕ ေလ့က်င့္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီအစဥ္ကို ေျပာျပပါ။

၃။

ေရလုပ္ငန္းစုေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ရလဒ္မ်ားရရွိႏုိင္မႈ အေျခအေနကို
ေစာင့္ၾကည့္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေစာင့္ၾကည့္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံလ်က္ မည္သို႔ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္
သည္ကို ဆန္းစစ္မႈျပဳသြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

၄။

စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္မႈကို စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္
စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းမ်ား လုိအပ္ပါသည္။

၅။

ေမွ်ာ္မွန္ခ်က္ပန္းတုိင္ ေရာက္/ မေရာက္ ဆံုးျဖတ္ရန္ႏွင့္ ပုိမိုတုိးတက္လာေစရန္ ဘာေတြလုပ္ဖို႔ လုိအပ္သလဲ
ဆုိသည္ကို အေျဖရွာျခင္းသည္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း တစ္ခုပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

၆။

လုပ္ငန္းေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ မူၾကမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားအျဖစ္သို႔ (ဂဏန္းဖတ္ျခင္း) ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

၇။

ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္မႈအတြက္ ေမးျမန္းစံုစမ္း ရန္ လုိအပ္ေသာအခ်က္
မ်ားမွာ

၈။

-

ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ

-

မည္သည့္အခ်က္အလက္ကို ေကာက္ယူမွာလဲ

-

ဘယ္လုိေကာက္ယူမွာလဲ

-

ဘယ္သူက ဘယ္သူေတြထံမွ ေကာက္ယူမွလဲ

-

ဘယ္အခ်ိန္ ေကာက္ယူမွာလဲ

-

ဘယ္ေနရာမွာ ေကာက္ယူမွာလဲ

ထုိသို႔ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ ပါဝင္သင့္သူမ်ားမွာ အဓိကပါဝင္ပတ္သက္သူ ျဖစ္သူမ်ားႏွင့္ အဓိက
အတုိင္ပင္ခံအုပ္စုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။
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၉။

ထုိသို႔ေကာက္ယူရာတြင္ မတူညီသည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ မတူညီသည့္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို
လည္း ရရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။ မတူညီသည့္ အဆင့္မ်ားၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အထက္ေအာက္ အျပန္
အလွန္ စီးဆင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၁၀။

ေကာက္ယူရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းလ်က္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈ
မရွိ၊ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈရွိစသည့္ သံုးသပ္ျခင္းမ်ိဳး ထြက္ေပၚလာရမည္ျဖစ္သည္။

၁၁။

အေရးႀကီးခ်က္အေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမည့္၊ ဆန္းစစ္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္
ေရးဆြဲစဥ္က သေဘာတူခ်မွတ္ထားေသာ အညႊန္းကိန္း၊ စံညႊန္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္သင့္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္
ေရာက္ရွိႏုိင္မႈကို အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ရန္အတြက္ ဦးတည္ေသာ၊ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ရမည္
ျဖစ္သည္။

၁၂။

ေစာင့္ၾကည့္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားကို လစဥ္ သို႔မဟုတ္ ၃ လတစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း - ရွင္းျပပါ။

၁၃။

ေစာင့္ၾကည့္ရလဒ္မ်ားကို သံုးသပ္ရာတြင္

၁၄။

-

လူမႈေရးအေျခအေန

-

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ နည္းစနစ္ (ေျပာင္းလဲရန္ လုိ/ မလုိ)

-

ေရလုပ္သားမ်ား၏ အက်ိဳးရလာဒ္

-

သက္ရွိပတ္ဝန္းက်င္ ဆက္ႏြယ္မႈဆိုင္ရာ႐ႈေထာင့္ႏွင့္

-

လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာမ်ားကို အကဲျဖတ္သံုးသပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

ေစာင့္ၾကည့္ခ်က္အရ ေတြ႕ရွိခ်က္၊ ေတြ႕ရွိခ်က္အေပၚ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ျပဳစုရာတြင္ ပါဝင္သင့္
ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ
-

ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ား

-

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

-

အညႊန္းကိန္း၏ ႀကံအင္လကၡဏာမ်ား

-

စံညႊန္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းမ်ား

-

ေရလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေျပာင္းလဲမႈတုိ႔ ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း

-

ကိန္းဂဏန္းအခ်က္ရယူသည္မွ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း၊

-

အစီရင္ခံစာျပဳစုျခင္းအထိ အဆင့္လုိက္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါ။
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၁၅။ SWOT Analysis အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ ဆန္းစစ္ျခင္း
၁။ ေဆြးေႏြးမႈၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္

-

SWOT နည္းစနစ္ကို ေကာင္းစြာ အသံုးခ်ႏိုင္မည္။

၂။ အသံုးျပဳ နည္းစနစ္

-

အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

၃။ ပံုစံ

-

အဖြဲ႕လိုက္။

၄။ အခ်ိန္

-

၁ နာရီ ၂၀ မိနစ္ ။

၅။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

-

SWOT ဇယား။

၆။ ေဆြးေႏြးပံု အဆင့္ဆင့္
၁။

-

လုပ္ငန္းတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္မည္ဆုိပါက၊ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို SWOTနည္းစနစ္ကို
အသံုးျပဳ ဆန္းစစ္သင့္သည္။

၂။

ေစာင့္ၾကည့္ဆန္းစစ္မႈအရ

ေတြ႕ရွိလာေသာ

အေျခအေနတစ္ရပ္ႏွင့္

လုပ္ငန္း၏ေအာင္ျမင္ႏိုင္မႈအတုိင္းအတာ

အားနည္းေနရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ခ်က္အရ ေျပာင္းလဲ
ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္ SWOT ကို အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။
၃။

SWOT Analysis အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းျပပါ။

		

S

= Strength

= မိမိ/ အဖြဲ႕၏ အားသာခ်က္

		

W

= Weak

= မိမိ/ အဖြဲ႕၏ အားနည္းခ်က္

		

O

= Opportunity

= ျပင္ပမွ ပံ့ပိုးေနေသာ အခြင့္အလမ္း

		

T

= Threat

= ျပင္ပမွ သက္ေရာက္သည့္ အဟန္႔အတား

၄။

သင္တန္းသားမ်ားမွ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ဖိတ္ေခၚပါ။
သင္တန္း သားမ်ား ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းကို အုပ္စုတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ ယူေစပါ။ လုပ္ငန္းေဆာင္
ရြက္ေအာင္ျမင္ႏုိင္မႈကို အုပ္စုအလုိက္ SWOT နည္းစနစ္အသံုးျပဳ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈ ျပဳေစပါ။

၅။

SWOT အရ ေပၚထြက္လာေသာ အားသာခ်က္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမုိအားေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ
နည္းလမ္းမ်ား၊ အားနည္းခ်က္၊ အဟန္႔အတားမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္
ထုတ္ရန္ အားေပးပါ။

၆။

ေရလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္၏
-

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို အဖြဲ႕ဝင္အားလံုး၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ားျဖင့္
မွန္ကန္စြာ ခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္း၊

-

ယံုၾကည္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကုိ အမ်ားသေဘာ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ
အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

သတ္မွတ္အညႊန္းကိန္းႏွင့္

စံညႊန္းမ်ားကို

မေသြဖယ္ျခင္း၊

ေဆာင္ရြက္စဥ္ လူထု၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမွင့္တင္ျခင္း၊ လူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊
-

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္မွာလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ လူထု
၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သိရွိကာ အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ႏုိင္ျခင္း၊ အခြင့္အလမ္းႏွင့္
အဟန္အ
႔ တားမ်ားကို နားလည္လက္ခက
ံ ာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေရရွည္ေအာင္ျမင္ေသာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ “ေရလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္” တစ္ရပ္ တည္ေထာင္ႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း သင္တန္းဆရာ
မွ သင္တန္းသားမ်ားသို႔ စည္း႐ုံးလံႈ႕ေဆာ္မႈ ျပဳလ်က္ သင္တန္းကို အဆံုးသတ္ပါ။
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