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ရှင််းလင််းချက ်

ဤစ အိုပ်တငွ ် ပေါဝငပ်သ  အပ က င််းအရ မျ ်းသည်  အ ဆယီံန ိုငင် ံ မျ ်းရှ   လိုပ်ငန််းခွင ်

ပလ ကျင ပ်ရ်း နည််းပပမျ ်း အတွက် စံသတ်မှတ်ချက်မျ ်းပြစ်သည်။ ဤစ အိုပ်ပြစ်ပပမ က်ပရ်း အတကွ် ဂျ မန ီ

အပပည်ပပည်ဆ ိုငရ်  ပူ်းပပေါင််းပဆ ငရွ်က်ပရ်းအြွ ွဲ့၏ အပ  က်အပံ ပြင  ် အ ဆယံီ ၆ န ိုငင်မံ ှ

ကျွမ််းကျငသ်ူပပေါင််း ၆၀ ပကျ ်ပြင  ်ပူ်းပပေါင််းပရ်းသ ်းခ  သည်။ ယခိုအချ နတွ်င ်အ ဆယံီ ပည ပရ်းဝနက်ကီ်းဌ န 

အကကီ်းတန််းအရ ရှ မျ ်း အစည််းအပဝ်း (SOM-ED) နငှ  ် အ ဆယံီ အလိုပ်သမ ်း ဝနက်ကီ်းဌ န 

အကကီ်းတန််းအရ ရှ မျ ်းအစည််းအပဝ်း(SLOM) တ ို  မှလည််းအတည်ပပြုပပီ်းပြစ်သည်။  

 ဤစ အိုပ်သည် တစ်ဦ်းတစ်ပယ က်၊ အြွ ွဲ့အစည််းတစ်ခိုမှ ပ ိုငဆ် ိုငပ်သ  အရ  မဟိုတ်ဘ  

အ ဆယံီပေသတွင််း လိုပ်ငန််းခွင ် ပလ ကျင ပ်ရ်းအစီအစဉ်မျ ်း ပမြှင တ်ငပ်ဆ ငရွ်က်ပရ်းတွင ်

အသံို်းပပြုရနပ်ြစ်သည်။   ို  ပ က င  ် လိုပ်သ ်းပစျ်းကွက်အပပခပပြု အသက်ပမွ်းဝမ််းပကျ င််း ပည ပရ်း၊ 

ပလ ကျင ပ်ရ်းအစီအစဉ်နငှ  ် အရည်အပသွ်းပ ိုင််း တ ို်းတက်ပစရနအ်လ ို  င ှ အသံို်းပပြုပခင််း၊ ပံိုနှ ပ် 

 ိုတ်ပဝပခင််းအတွက် တရ ်းဝငခွ်င ပ်တ င််းခံပေါက ခွင ပ်ပြုမည်ပြစ်ပေါသည်။ သ ို  ပသ ် ဤစ အိုပ်အ ်း 

ပပြုပပငမွ်မ််းမံပခင််းက ိုမူ အ ဆယံီပေသတွင််း ဦ်းပဆ ငပ်က ်မတီ၏ သပဘ တူညီချက်မရှ ဘ  ခွင ပ်ပြု မည် 

မဟိုတ်ပချ။ ၂၀၁၈ ခိုနစှအ်   အ ဆယီံပေသတွင််း ဦ်းပဆ ငပ်က ်မတီတွင ် ကပမဘ ေ်ီးယ ်း လူငယ ်

စွန  ဦ််းတီ ငွအ်သင််း၊ ကပမဘ ေ်ီးယ ်းန ိုငင်အံလိုပ်သမ ်းနငှ  ် အလိုပ်အက ိုငဆ် ိုငရ်  ကျွမ််းကျငမ်ှု 

ပလ ကျင ပ်ရ်းဝနက်ကီ်းဌ န၊ အငေ် ိုန်ီးရှ ်းန ိုငင် ံစက်မှုဝနက်ကီ်းဌ န၊ လ အ ို အ ည်ချြုပ် လိုပ်ငန််းရှငမ်ျ ်း အသင််း၊ 

လ အ ို အသက်ပမ်ွးဝမ််းပကျ င််းပည ပရ်း ြံွွဲ့ ပြ ြု်းတ ို်းတက်ပရ်း ဌ န၊ ဂျ မန-်မပလ်းရှ ်း သငတ်န််းပကျ င််း၊ 

မပလ်းရှ ်းန ိုငင် ံ လူ  စွမ််းအ ်း အရင််းအပမစ် ဝနက်ကီ်းဌ န၊ ပမနမ် န ိုငင် ံ စက်မှုလက်မှုနငှ  ်

ကိုနသ်ည်ကကီ်းမျ ်းအသင််း၊ပမနမ် န ိုငင် ံအလိုပ်သမ ်း၊ လူဝငမ်ှု ကကီ်း ကပ်ပရ်းနငှ  ်ပပည်သူ   အငအ် ်းဝနက်ကီ်းဌ န၊ 

ြ လစ်ပ ိုငန် ိုငင် ံ စက်မှုလက်မှုနငှ  ် ကိုနသ်ည်ကကီ်းမျ ်း အသင််း၊ နည််းပည နငှ  ် ကျွမ််းကျငမ်ှု 

ြံွွဲ့ ပြ ြု်းတ ို်းတက်ပရ်းအ ဏ ပ ိုငအ်ြွ ွဲ့ (ြ လစ်ပ ိုင)်၊   ိုင််းစက်မှု လက်မှုလိုပ်ငန််းရှငမ်ျ ်း အသင််း၊ 

အသက်ပမွ်းဝမ််းပကျ င််း ပည ပရ်းပက ်မရငှရ်ံို်း (  ိုင််း)၊ ဗီယက်နမ်န ိုငင် ံ စက်မှုလက်မှု နငှ  ်

ကိုနသ်ည်ကကီ်းမျ ်းအသင််း၊ ဗီယက်နမ်န ိုငင် ံ အလိုပ်သမ ်း၊ မသနစွ်မ််းနငှ  ် လူမှုဝန ်မ််းဝနက်ကီ်းဌ န စသည  ်

အစ ို်းရနငှ  ်ပိုဂဂလ က ကဏ္ဍအသ်ီးသ်ီးမှ ဌ န အြွ ွဲ့အစည််းမျ ်းပေါဝငသ်ည်။ 

 

 

 



 

မ တ က  

 

               စက ်းချီ်း 

၁။ န ေေါန််း  

၁.၁။ ပန က်ခံသမ ိုင််းပ က င််း  

၁.၂။  ပရ်းဆွ ခ  သည ် လိုပ်ငန််းစဉ် မျ ်း 

၁.၃။ လိုပ်ငန််းခွငပ်လ ကျင ပ်ရ်း  

၂။ စံသတ်မှတ်ချက်မျ ်း 

 ၂.၁။ စံသတ်မှတ်ချက်မျ ်းအ ်း ပခံြုငံို ကည ်ပခင််း 

 ၂.၂။ လိုပ်ငန််းခွင ်ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပ ဆ ိုငရ်  စသံတ်မှတ်ချက်တွင ်ပေါဝငပ်သ   

အပ က င််းအရ မျ ်း 

အပ က င််းအရ  (၁) လိုပ်ငန််းလိုပ်ကွက်အ ်း ခွ ပခမ််းစ တ်ပြ ပခင််းနငှ  ် ပလ လ သငယ်ူမှု 

လ ိုအပ်ချကက် ို  သတ်မတှ်ပခင််း 

            အပ က င််းအရ  (၂) ပလ ကျင ပ်ရ်းအတွက် စီမံချက် ပရ်းဆွ ပခင််းနငှ  ်ပပငဆ်ငပ်ခင််း 

အပ က င််းအရ  (၃) ပလ ကျင ပ်ရ်းအ ်းအပက ငအ် ည်ပြ ်ပခင််း၊ 

သင ်က ်းပလ ကျင ပ်ခင််း 

အပ က င််းအရ  (၄) ပလ ကျင ပ်ရ်း သငတ်န််းအစီအစဉ်အ ်း ပပနလ်ည်သံို်းသပ် 

ပခင််းနငှ ပ် ိုမ ို ပက င််းမွနလ် ပစရန ်ပဆ ငရွ်က်ပခင််း 

 ၂.၃။ ဝငခွ်င လ် ိုအပ်ချက် 

 ၂.၄။ အသ အမတှ်ပပြုလက်မှတ ်

 ၂.၅။ သငတ်န််းက လ 

၃။ ပဝေါဟ ရ 

 

 



စက ်းချီ်း 

 လိုပ်ငန််းခွင ် ပလ ကျင ပ်ရ်းသည် လိုပ်ငန််းဌ နတွင််းရှ  အလိုပ်သမ ်းဝန ်မ််းမျ ်း လက် ပတွွဲ့ 

လိုပ်ရည်က ိုငရ်ည် တ ို်းတက်လ ပစပရ်းအတွက် အဓ ကကျပသ    နည််းလမ််းတစ်ခို ပြစ်သည်။      

အသက်ပမ်ွးဝမ််းပ က င််း  ပည ပရ်း၊ ပလ ကျင ပ်ရ်း အပေါအဝင ် ပည ပရ်းစနစ် က  သ ို  ပင ် အ ဆယီ ံ

ပေသအတွက် လိုပ်ငန််းခွင ်  ပလ ကျင ပ်ရ်းအစီအစဉ်မျ ်းအ ်း တက်ကကစွ  အပက င ် အ ည် 

ပြ ်န ိုငပ်ရ်းသည် မျ ်းစွ  အပရ်းကကီ်းသည်။   ိုသ ို   အပက ငအ် ည်ပြ ်န ိုငမှ်သ  ကိုမပဏလီိုပ်ငန််းဌ နတွင််း  

ကျွမ််းကျငမ်ှုလ ိုအပ်ချက်နငှ  ် က ိုက်ညီပသ  လူ  စွမ််းအ ်းအရင််းအပမစ် မျ ်းက ိုပပြုစိုပျ ြု်းပ  ငန် ိုငပ်ပလ မ ်မည်။ 

ဤအပ ိုင််းတွင ် လိုပ်ငန််းခွင ်  ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပမျ ်း၏ အရည်အပသ်ွးတ ို်းတက်ပစရန ် က စစသည် မျ ်းစွ  

အပရ်းပေါလ ပပီ်း အသ အမှတ်ပပြု စံသတ်မှတ်ချက် နငှ အ်ညီ ကျွမ််းကျငမ်ှုလက်မှတ်  ိုတ်ပပ်းန ိုင ်

ပရ်းသည်လည််း မျ ်းစွ အပရ်းကက်ီးလှသည်။ 

 လိုပ်ငန််းခွင ် ပလ ကျင ပ်ရ်းသည် ကိုမပဏ ီ အြွ ွဲ့အစည််းအတွင််း လူမှုပရ်းတ ဝနရ်ှ မှုက စစနငှ  ်

စပ်လျဉ််းပနသလ ို  ိုတ်လိုပ်မှုစွမ််းအ ်း ပမင မ် ်းပရ်းအတွက်လည််း အပရ်းကကီ်းပသ  ရင််းနှ်ီးပမြှပ်နှမံှု တစ်ရပ် 

ပြစ်သည်။ အသက်ပမွ်းဝမ််းပ က င််း ပည ပရ်းပလ ကျင ပ်ရ်းအ ်း တက်ပရ က်သင ်က ်း ပနပသ  

ပကျ င််းသ ်း၊ ပကျ င််းသူမျ ်းအတွက်သ မက အလိုပ်သမ ်းမျ ်းအ ်းလံို်းအတွက်ပေါ အကျ ြု်း ပကျ်းဇူ်း 

ရရှ မည်ပြစ်ပပီ်း အ ဆယီ၏ံ ရည်မှန််းချက်တစ်ခိုပြစပ်သ  ဘဝတစ်သက်တ  ပလ လ  သငယ်ူမှု 

ပမြှင တ်ငပ်ရ်းက ိုလည််း အပ  က်အကူပပြုန ိုငမ်ည် ပြစသ်ည်။ 

 အ ဆယံီန ိုငင်မံျ ်းရှ  လိုပ်ငန််းခွင ်  ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပဆ ိုငရ်  စံသတ်မှတ်ချက်သည် ပေသတွင််း 

ပိုဂဂလ ကနငှ  ်အစ ို်းရကဏ္ဍ သက်ပမွ်းဝမ််းပ က င််း ပလ ကျင ပ်ရ်း ကျွမ််းကျငသ်ူမျ ်း ပေါဝင ်ပဆ ငရွ်က်ခ  ပသ  

အ ဆယီံပူ်းပပေါင််း ပဆ ငရွ်က်မှုဆ ိုငရ်  အကျ ြု်းရလေပ်က င််းတစ်ခို ပြစ်ပေါ သည်။     အ ဆယီံန ိုငင်မံျ ်းသည် 

အမျ ြု်းသ ်းအဆင ၌် လိုပ်ငန််းခွင ်ပလ ကျင ပ်ရ်းအ ်း လိုပ် ံို်း လိုပ်နည််း  ိုတ်ပပနရ် တွင ်ဤစံသတ်မှတ်ချက် 

မျ ်းက ို အပပခခံအပြစ် သံို်းစွ မှုပပြုန ိုငသ်ည်။ ၄င််းက ို အ ဆယီံပည ပရ်း ဝနက်ကီ်းဌ နမျ ်း အကကီ်းတန််း 

အရ ရှ မျ ်း အစည််းအပဝ်း (SOM-ED) နငှ  ်အ ဆယီအံလိုပ်သမ ်း ဝနက်က်ီးဌ နမျ ်း အကကီ်းတန််းအရ ရှ မျ ်း 

အစည််းအပဝ်း (အ ဆယီံ ပပ ြုငဆ် ိုငမ်ှု စွမ််းရည်ပမင မ် ်းပရ်း တ ို်းတက်ပက င််းမွနပ်သ  အလိုပ်သမ ်းပရ်းရ  

လိုပ် ံို်း လိုပ်နည််း မျ ်း လိုပ်ငန််းအြွ ွဲ့) (SLOM) တွငလ်ည််း ၂၀၁၇ နငှ  ် ၂၀၁၈ ေဇီငဘ် လမျ ်းတွင ်အသ်ီးသ်ီး 

အတည်ပပြုပပီ်းပြစ်သည်။  

ပယဘူယျအ ်းပြင  ်အ ဆယီအံြွ ွဲ့ဝငန် ိုငင်အံမျ ်းစို၌ စသံတ်မှတ်ချက် အပပခပပြု  ပလ ကျင  ် ပရ်းစနစ် 

ကျင သ်ံို်းပနပပီပြစ်သည်။  ပ်မံ၍ အ ဆယံီန ိုငင်မံျ ်း၏ လူ  စွမ််းအ ်း အရင််းအပမစ် ြံွွဲ့ ပြ ြု်း တ ို်းတက် 

ပရ်းအတွက် ပေသတွင််းရှ  လိုပ်ငန််းခွင ် ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပမျ ်း၏ ကျွမ််းကျငမ်ှု စံသတ်မှတ် ချက်မျ ်းက ို 

တပပပ်းညီ ပြစ်ပစရန ်ပဆ ငရွ်က်ခ  သည်။ 



အဆ ိုပေါ ပဆ ငရွ်က်ချက်သည် အ ဆယံီ လူမှုယဉ်ပကျ်းမှု အသ ိုက်အဝန််း ၂၀၂၅ ခိုနစ်ှနငှ  ်အ ဆယံီ 

ဆက်နယွ်မှု ၂၀၂၅ စီမံချက်မျ ်း၌ ပြ ်ပပ  ်းရှ ပသ  ကျွမ််းကျငလ်ိုပ်သ ်းမျ ်း လတွ် လပ်စွ  ပရ ွဲ့ပပပ င််း 

အလိုပ်လိုပ်န ိုငပ်ရ်းနငှ  ်ကျွမ််းကျငမ်ှု ပမြှင တ်ငပ်ရ်း အစီအစဉ်မျ ်းက ို အပ  က် အကူ ပြစ်ပစမည် ပြစ်သည်။ 

ယင််းအတွက ်အစ ို်းရနငှ  ်ပိုဂဂလ ကကဏ္ဍမှ ပူ်းပပေါင််းပေါဝငပ်ဆ ငရွ်က်ခ  ပသ  တ ဝနရ်ှ  ပိုဂဂ ြုလ်မျ ်းနငှ  ်

စံသတ်မှတ်ချက်ပရ်းဆွ ရ ၌ ပေါဝငခ်  ပသ  ကျွမ််းကျငသ်ူမျ ်းအ ်းလံို်းက ို အ ်ူး ပကျ်းဇူ်းတငရ်ှ ပေါသည်။ 

  ိုနည််းတူ အ ဆယီံန ိုငင်မံျ ်းအတွက် ကျွမ််းကျငမ်ှုြံွွဲ့ ပြ ြု်းတ ို်းတက်ပရ်းနငှ  ်သက်ပမွ်းဝမ််းပ က င််း ပည ပရ်း၊ 

ပလ ကျင ပ်ရ်းလိုပ်ငန််းမျ ်း၊ ဟနခ်ျက်ညီြံွွဲ့ ပြ ြု်းတ ို်းတက်ပရ်း အတွက် ကူညီခ  ပသ  ဂျ မနအ်ပပည်ပပည်ဆ ိုငရ်  

ြံွွဲ့ ပြ ြု်းပရ်းပ်ူးပပေါင််း  ပဆ ငရွ်က်မှုအြွ ွဲ့အ ်းလည််း ပကျ်းဇူ်းတငရ်ှ ပေါသည်။ 

H.E Kung Phoak 

(အ ဆယီံလူမှုယဉ်ပကျ်းမှုအသ ိုက်အဝန််းဆ ိုငရ်   

အ ဆယီံတွ ြက် အပ ပွ အွတွင််းပရ်းမ ်း) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၁။ မ တ်ဆက ်

 

၁.၁။ ပန က်ခံသမ ိုင််းပ က င််း 

 ၂၀၀၃ ခိုနစှ်ပလ က်မှစ၍ အ ဆယီံပေသသည် ကမဘ ပပေါ်တွင ် စီ်းပွ ်းပရ်းြံွွဲ့ ပြ ြု်းမှု တည်ပင မ် ပသ ၊ 

ပမနဆ်နစ်ွ  ြံွွဲ့ ပြ ြု်းတ ို်းတက်လ ပသ  ကကီ်းမ ်းသည ် စ်ီးပ ွ်းပရ်းအငအ် ်းကက်ီးပေသတစခ်ို ပြစ် သည်။ လက်ရှ  

အရှ နအ်ဟိုနက် ို ဆက်လက ်   န််းသ မ််းရနအ်တွက် အ ဆယံီသည် လူသ ်းအရင််း အပမစ်နငှ  ် ကျွမ််းကျင ်

လိုပ်သ ်းမျ ်းအ ်း စဉ်ဆက်မပပတ် ပပြုစိုပျ ြု်းပ  ငရ်န ် လ ိုအပ်လျက ် ရှ သည်။ နည််းပည  

ကျွမ််းကျငလ်ိုပ်သ ်းမျ ်း မရှ ပခင််း၊ ကင််းမ  ပခင််းသည် ပေသတွင််း စ်ီးပွ ်းပရ်း စဉ်ဆက် မပပတ် ဟနခ်ျက်ညီ 

တည်တံ ြံွွဲ့ ပြ ြု်းပရ်းက ို အတ ်းအဆ်ီး ပြစ်ပစန ိုငသ်ည်။ 

 ယပန  ပခတ်တွင ် နည််းပည ၊ သက်ပမွ်းပည ပရ်းနငှ  ် ပလ ကျင ပ်ရ်းသည် အ ဆယံီပေသ တွင််းနငှ  ်

န ိုငင်မံျ ်း၏  ိုတ်လိုပ်မှုနငှ  ် ပပ ြုငဆ် ိုငမ်ှုစွမ််းရည် တ ို်းတက်ပရ်းအတွက် အပရ်းကကီ်းပသ  မဟ ဗျျူဟ  

အစ တ်အပ ိုင််းတစ်ရပ် ပြစသ်ည်။ လိုပ်သ ်းမျ ်း ပစျ်းကွက်အတငွ််း လူငယ်လူရွယ်မျ ်း ပေါဝင ် လ  

န ိုငပ်ရ်းအတွက် လမ််းြွင ပ်ပ်းသည ် လမ််းပ က င််းတစ်ခို ပြစ်သလ ို လူငယ်အလိုပ်လက်မ   ပပဿန ၊ 

ကျွမ််းကျငမ်ှု နည််းပေါ်းပခင််း ပပဿန မျ ်းက ို ပလျ  ချရန ် အဓ ကနည််းလမ််းတစ်ခိုလည််း ပြစ်သည်။ 

အ ဆယီံန ိုငင်အံမျ ်းစိုတွင ် နည််းပည ၊ သက်ပမွ်းပည ပရ်းနငှ  ် ပလ ကျင ပ်ရ်းသည် န ိုငင်၏ံ ဦ်းစ ်းပပ်း 

လိုပ်ငန််းစဉ်  တငွ ်ပေါဝငလ်ျက် ရှ သည်။ 

 သ ို  ပသ ် လက်ပတွွဲ့တွင ် သက်ပမွ်းပည ပရ်း၊ ပလ ကျင ပ်ရ်းပကျ င််းဆင််းမျ ်းနငှ  ် တကကသ ိုလ်ဘွ ွဲ့ရ  

ပကျ င််းဆင််းမျ ်း၏ လက်ပတွွဲ့ကျွမ််းကျငမ်ှုနငှ  ် လိုပ်ရည်က ိုငရ်ည်သည် လိုပ်ငန််း ခွင ် လ ိုအပ်ချက်နငှ  ်

က ိုက်ညီမှု မရှ  ကပပ။ အကျ ြု်းဆက်အ ်းပြင  ် အလိုပ်လက်မ   ပပဿန  ကကီ်း  ွ်း လ ပခင််းနငှ  ် လိုပ်ငန််းဌ န 

မျ ်းဘက်မှ  ပ်မံပလ ကျင ရ်ပသ  ကိုနက်ျစရ တ်မျ ်း ရှ လ ပခင််း စသည ် ပပဿန မျ ်းက ို ရငဆ် ိုငပ်နရသည်။ 

 လိုပ်သ ်းပစျ်းကွက် လ ိုအပ်ချက်နငှ  ် ပြည ်ဆည််းပပ်းမှု က ိုက်ညီပစပရ်းအတွက် အဓ ကကျ ပသ   

ပပြရှင််းနည််းတစရ်ပ်မှ  လိုပ်သ ်းမျ ်း ကျွမ််းကျငမ်ှု ြံွွဲ့ ပြ ြု်းပရ်းလိုပ်ငန််းစဉ်မျ ်း၌ ကိုမပဏ ီ လိုပ်ငန််းဌ န 

မျ ်းြက်မှ ပ ိုမ ိုပ်ူးပပေါင််း ပေါဝငလ် ပရ်း ပြစ်သည်။ စကရ်ံို  အလိုပ်ရံိုမျ ်း၊ လိုပ်ငန််း ဌ နမျ ်းနငှ  ်သက်ပမွ်းပည  

ကျွမ််းကျငမ်ှု ပလ ကျင ပ်ရ်းပကျ င််းမျ ်း န်ီးကပ်စွ  ပ်ူးပပေါင််း၍ သငတ်န််းမျ ်း အပက ငအ် ည်ပြ ်ပခင််းသည် 

လိုပ်ငန််းဌ နမျ ်း၊ ကိုမပဏမီျ ်းအပနပြင  ် လိုပ်ငန််း ခွငလ် ိုအပ်ချက်နငှ  ် ဆပီလျ ်က ိုက်ညီပသ  ကျွမ််းကျင ်

လိုပ်သ ်းမျ ်းက ို ရရှ န ိုငလ် မ ်မည် ပြစ်သည်။ 

   ို  အတူ အ ဆယံီပေသတွင််းရှ  သက်ပမွ်းဝမ််းပ က င််း ပည ပရ်းပလ ကျင ပ်ရ်းစနစ်အ ်း လိုပ်သ ်း 

ပစျ်းကွက်နငှ  ်ပ ိုမ ိုန်ီးစပ်လ ပစမည် ပြစ်သလ ို အရည်အပသွ်း တ ို်းတက်ပရ်းက ိုလည််း အ ်းပပ်း ရ ပရ က်မည် 

ပြစ်သည်။ 



 

၁.၂။ ပရ်းဆွ ခ  သည ် လိုပ်ငန််းစဉ် မျ ်း 

 ဂျ မဏနီ ိုငင်နံငှ  ်အပခ ်းန ိုငင်မံျ ်း၏ ကိုမပဏနီငှ  ်လိုပ်ငန််းခွင ်သငတ်န််းပကျ င််း ေနွတွ်  ပလ ကျင ပ်ရ်း 

စနစ ် မျ ်းတွင ် စီ်းပွ ်းပရ်းလိုပ်ငန််း ဌ နမျ ်း၏ ပူ်းပပေါင််းပေါဝငမ်ှုနငှ  ် လူ  စွမ််းအ ်း ြံွွဲ့ ပြ ြု်း တ ို်းတက်ပရ်း 

ဆက်နယွ်မှုအ ်း အပရ်းကကီ်းပသ   ပအ ငပ်မငပ်စသည့်် အချက်တစ်ချက်အပြစ် က လ က ပမင  ်

စွ ကတည််းကပင ် အသ အမှတ် ပပြု  ်းပပီ်းပြစ်သည်။   ို  ပ က င  ် ဂျ မနအီစ ို်းရသည် အ ဆယီံပေသတငွ််း 

နည််းပည သကပ်မွ်းပည ပရ်းနငှ  ် ပလ ကျင ပ်ရ်းအစီအစဉ်မျ ်းမှတစ်ဆင  ်လိုပ်ငန််းခွင ်ပလ ကျင ပ်ရ်းစနစအ် ်း 

ကျယ်ပပန  တ် ို်းတက်လ ပစရန ် ပဆ ငရွ်က်ခ  သည်။ အ ဆယံီ န ိုငင်မံျ ်းမှ က ိုယ်စ ်းလှယ်မျ ်းနငှ  ် ပူ်းပပေါင််း၍  

အ ဆယံီပေသတွင််း  လိုပ်ငန််းခွင ်ပလ ကျင ပ်ရ်း နည််းပပမျ ်း အတွက် စံ သတ်မှတ်ချက်မျ ်းက ို ပြ ် ိုတ်ရ  

တွင ်အပ  က်အကူပပ်းခ  သည်။ 

 ဤစံသတ်မတှ်ချက်မျ ်းက ို ပရ်းသ ်းပပြုစိုရ ၌ အလိုပ်ရံိုပဆွ်းပန်ွးပွ  ပလ်းကက မ် ပပြုလိုပ်ခ  ပပီ်း 

ကပမဘ ေ်ီးယ ်း၊ လ အ ို၊  ပမနမ် ၊ ြ လစ်ပ ိုင၊်   ိုင််းနငှ  ် ဗီယက်နမ် ပပခ က်န ိုငင်တံ ို  မှ ကျွမ််းကျငသ်ူ ၆၀ ဦ်း 

ပေါဝငပ်ရ်းဆွ ခ   ကသည်။ ၂၀၁၄ ခိုနစှ် စက်တငဘ် လမစှ၍ ၂၀၁၅ ခိုနစှ် ပြပြ ်ဝေါရီလအ   အလိုပ်ရံို 

ပဆွ်းပန်ွးပွ တစ်ကက မ်လျှင ်၃ ရက်စီ ကျင််းပပပြုလိုပ်ခ  သည်။ ၄င််း အလိုပ်ရံိုပဆွ်းပန်ွးပွ  တက် ပရ က်သူမျ ်းတွင ်

အစ ို်းရဌ နမျ ်း၊ စက်မှုလက်မှုနငှ  ်ကိုနသ်ည်အသင််းမျ ်း၊ ပိုဂဂလ က ကိုမပဏမီျ ်း၊ တကကသ ိုလ်မျ ်း၊ ပည ပရ်း၊ 

ပလ ကျင ပ်ရ်းပကျ င််းမျ ်းမှ ကျွမ််းကျငသ်ူမျ ်း ပေါဝငခ်  သည်။ 

 ယင််း ကျွမ််းကျငသ်ူမျ ်း၏ ပေသဆ ိုငရ်  အပတွွဲ့အ ကံြုနငှ  ်ဗဟိုသိုတမျ ်းအပပေါ် အပပခခံ၍ GIZ, BIBB 

နငှ  ်KJT တ ို  မှ ကျွမ််းကျငသ်ူမျ ်း၏ အ ကံဉ ဏမ်ျ ်းနငှ  ်ပပေါင််းစပ်ပပီ်း လိုပ်ငန််းခွင ်ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပ စံသတ် 

မှတ်ချက်မျ ်းက ို  ပရ်းဆွ ခ  သည်။ 

 ပန က်ဆံို်းအလိုပ်ရံိုပဆွ်းပန်ွးပွ တွင ်ပေသတွင််း ကျွမ််းကျငသ်ူ အစိုအြွ ွဲ့မျ ်း၏ တညီ တညွတ်တည််း 

သပဘ တူညီမှုပြင  ် လက်ပတွွဲ့အပက ငအ် ည်ပြ ်ရနန်ငှ  ် အမျ ်းပပည်သူက ို ပပသ န ိုငရ်နအ်တွက် ဤစံ 

သတ်မှတ်ချက် စ အိုပ်က ို အတည်ပပြုခ  သည်။  

 ၂၀၁၇ ခိုနစှ် ေဇီငဘ် လတငွ ် အ ဆယီံန ိုငင်မံျ ်း၏ လိုပ်ငန််းခွင ် ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပ မျ ်းဆ ိုငရ်  

စံသတ်မတှ်ချက်စ အိုပ်က ို ၁၂ ကက မ်ပပမ က် အ ဆယီံပည ပရ်းဝနက်က်ီးဌ န အကက်ီးတန််းအရ ရှ မျ ်း 

အစည််းအပဝ်းတွင ်အတည်ပပြုခ  သည်။ ၂၀၁၈ ခိုနစ်ှ ေဇီငဘ် လတွင ်အ ဆယံီအလိုပ်သမ ်း ဝနက်ကီ်းဌ နမျ ်း၊ 

အကကီ်းတန််းအရ ရှ မျ ်း အစည််းအပဝ်း (အ ဆယီံ ပပ ြုငဆ် ိုငမ်ှု စွမ််းရည်ပမြှင တ်ငပ်ရ်း၊ တ ို်းတက်ပသ  

အလိုပ်သမ ်းပရ်းရ  လိုပ် ံို်းလိုပ်နည််းမျ ်းဆ ိုငရ်  လိုပ်ငန််းအြွ ွဲ့)တွင ် ပ်မံအတည်ပပြုခ  သည်။ ၂၀၁၅ ခိုနစ်ှ၊ 

န ိုဝငဘ် လတွင ်တည်ပ  ငခ်  ပသ  ပေသတွင််း ဦ်းပဆ ငပ်က ်မတီတွင ်အ ဆယံီန ိုငင်မံျ ်းအလ ိုက် အစ ို်းရ၊ 



ပိုဂဂလ က က ိုယ်စ ်းလယှ် တစ်ဦ်းစီ ပေါဝငပ်ပီ်း ပေသတွင််းနငှ  ် အမျ ြု်းသ ်း အဆင ၌် စံသတ်မှတ်ချက်မျ ်းက ို 

ပမြှင တ်ငပ်ရ်းနငှ  ်အပက ငအ် ည်ပြ ်ပရ်းအ ်း ကကီ်း ကပ် ပဆ ငရွ်က်ရန ်ရည်ရွယ်  ်းသည်။ 

 

၁.၃။ လိုပ်ငန််းခွင ် ပလ ကျင ပ်ရ်း 

 လိုပ်ငန််းခွင ်  ပလ ကျင ပ်ရ်းတွင ်ကိုမပဏလီိုပ်ငန််းမျ ်းအတွင််း ပပြုလိုပ်ပသ  သင ်က ်းပလ  ကျင ပ်ရ်း 

အစီအစဉ်မျ ်း ပေါဝငသ်ည်။ လက်ရှ  လိုပ်သ ်းဝန ်မ််းမျ ်းအ ်းပပနလ်ည်ပလ ကျင ပ်ပ်းပခင််း၊ လိုပ်သ ်းဝန ်မ််း 

အသစ်မျ ်းအ ်း သင ်က ်းပလ ကျင ပ်ပ်းပခင််း၊ လိုပ်ငန််းခွငပ်လ ကျင ပ်ရ်းအစီအစဉ် မျ ်း ပဆ ငရွ်က်ပခင််း၊ 

အလိုပ်သငပ်လ ကျင ပ်ရ်းနငှ  ်လိုပ်ငန််းခွငသ် ို  ပစလ တ်ပလ ကျင ပ်ရ်းမျ ်း ပဆ ငရွ်က်ပခင််းတ ို   ပေါဝငသ်ည်။ ၄င််းက ို 

လိုပ်ငန််းခွငတွ်င််း အပပခပပြုသင ်က ်းပလ ကျင ပ်ရ်းပံိုစံပြင  ်သက်ပမွ်း ပည ပရ်း၊ ပလ ကျင ပ်ရ်းစနစ်အတွင််း သ ို   

ပပေါင််းစပ် ည ်သွင််းကျင သ်ံို်းန ိုင ်သည်။ ဆ ိုလ ိုသည်မှ  လိုပ်ငန််းဌ နတွင််း ပလ ကျင ပ်ရ်းအ ်း ပကျ င််းအပပခပပြု 

သင ်က ်းပလ ကျင  ်ပရ်းပံိုစံနငှ  ်ပပေါင််းစပ်ပဆ ငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

 အပခ ်းတစ်ြက်တွင ်လိုပ်ငန််းဌ နတွင််း ပလ ကျင ပ်ရ်းပံိုစံသက်သက်ပြင လ်ည််း ပဆ ငရွ်က် န ိုငသ်ည်။ 

လိုပ်ငန််းဌ နတွင််း လူ  စွမ််းအ ်း အရင််းအပမစ် ြံွွဲ့ ပြ ြု်းတ ို်းတက်ပရ်း မဟ ဗျျူဟ ၏ အစ တ် အပ ိုင််း တစရ်ပ် 

အပြစ် အကျ ြု်းရလေပ်က င််းမျ ်း ရရှ န ိုငလ် မ ်မည်။ လိုပ်ငန််းခွင ် ပလ ကျင ပ်ရ်းစနစ်၏ အရည်အပသ်ွးနငှ  ်

ရလေ ်က်ွပပေါ်ပရ်းသည်  ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပမျ ်း၏ ကျွမ််းကျငမ်ှုနငှ  ် အသ  ပည  စွမ််းရည် ပပေါ်တငွ ်

မျ ်းစွ မူတည်လျကရ်ှ သည်။ လိုပ်ငန််းဌ နတွင််းရှ  ကျွမ််းကျငပ်ည ရငှ ် မျ ်းသည် ဝန ်မ််းလိုပ်သ ်းမျ ်းအ ်း 

ပလ ကျင သ်င ်က ်းပပ်းရန ် တ ဝနရ်ှ ၏။ ဤစ အိုပ်သည် လိုပ်ငန််းခွငပ်လ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပအပြစ် တ ဝန ်

ရှ သည ်သူမျ ်းအ ်း အ ်ူးဦ်းတည် ရည်ည န််းပေါသည်။ 

 လိုပ်ငန််းခွင ် ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပမျ ်းအတွက် အလိုပ်အက ိုင ် စံသတ်မှတ်ချက်မျ ်းက ို လက်ပတွွဲ့ 

ပဆ ငရွ်က်ရမည ် အလိုပ်ပပေါ်တွင ် မူတည်၍ သံို်းသပ်ပပြုစိုခ  သည်။ အဓ ကအ ်းပြင  ် အရည်အပသွ်းရှ သည  ်

သင ်က ်းပလ ကျင ပ်ရ်း အစီအစဉ်မျ ်း အပက ငအ် ည်ပြ ်န ိုငရ်န၊် လိုပ်သ ်းမျ ်း၏ ကျွမ််းကျငမ်ှုအ ်း 

စစ်ပဆ်းအက ပြတ်န ိုငရ်န၊် ပပပ င််းလ ပနပသ  လိုပ်ငန််းလ ိုအပ်ချက် အပပေါ် မူတည်၍ သင ်က ်း ပလ ကျင  ်

ပရ်းက ို ဆပီလျ ်စွ  ပဆ ငရွ်က်န ိုငရ်န ် ဦ်းတည်ခ  သည်။ လိုပ်ငန််းခငွ ် ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပမျ ်း၏ အဓ က 

လိုပ်ငန််း မှ  သင ်က ်းပလ ကျင ပ်ရ်း အစီအစဉ်မျ ်းက ို စီမံချက် ပရ်းဆွ န ိုငရ်နန်ငှ  ် သင ်က ်းပလ ကျင ပ်ရ်း 

အစီအစဉ်မျ ်းအ ်း   ပရ က်စွ  အပက ငအ် ည်ပြ ် ပ ို  ချန ိုငရ်န ်ပြစ်သည်။ 

 

 

 

 

 



 

၂။ စံသတ်မှတ်ချက ်

 

၂.၁။ စံသတ်မှတ်ချကအ် ်း ပခံြုငံိုပလ လ ပခင််း 

 အ ဆယီံန ိုငင်မံျ ်း၏ လိုပ်ငန််းခွင ်  ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပဆ ိုငရ်  စံသတ်မှတ်ချက်စ အိုပ်က ို  

ပေသတွင််း လမ််းည နတ်စ်ရပ်အပြစ် အသံို်းပပြုန ိုငရ်န ် ရည်ရွယ်ပရ်းဆွ ခ  သည်။ ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပ မျ ်းတွင ်

ရှ ရမည ် လ ိုအပ်ပသ  ကျွမ််းကျငမ်ှု၊ အသ ပည နငှ  ် သင ်က ်းပလ ကျင ပ်ရ်းအ ်း   ပရ က် စွ  

အပက ငအ် ည်ပြ ရ်န ် လ ိုအပ်မည ် လိုပ်ရည်က ိုငရ်ည်မျ ်းက ို ပြ ်ပပ  ်းသည်။ ယင််း စံ သတ်မတှ် 

ချက်စ အိုပ်က ို အ ဆယီံအြွ ွဲ့ဝငန် ိုငင်မံျ ်းအ ်းလံို်းမှ အသံို်းပပြုန ိုငသ်ည်။ လွယ်ကူစွ  အသံို်းပပြုန ိုငရ်နအ်တွက ်

ရ ို်းစင််းလယွ်ကူစွ  လ ိုရင််းတ ိုရှင််း ပပြုစို  ်းသည်။ ပေသတွင််း န ိုငင်မံျ ်း၏ မတူညီပသ  ပည ပရ်းစနစ်နငှ  ်

စီ်းပွ ်းပရ်းအသ ိုက်အဝန််းမျ ်းအတွင််း လ ိုက်ပလျ ညီပ  ွ ယူငငသ်ံို်းစွ န ိုငရ်န ် အတက်ွ ပယဘိုယျဆနစ်ွ  

ပြ ပ်ပ  ်းသည်။ အ ဆယံီပေသတွင််း လက်ရှ  ကျင သ်ံို်း  ပနသည ် အဓ က စံသတ်မှတ်ချက်မျ ်းက ို ပေါဝငပ်စ 

ရန ် ပြ ်ပပပရ်းသ ်း ပပြုစို  ်းသည်။ ဥပမ အ ်းပြင  ် ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပတစ်ပယ က်ပြစ်ရန ် အပပခခံ 

လ ိုအပ်ချက်မျ ်း၊ ရှ ရမည  ်လိုပ်ရည် က ိုငရ်ည် နငှ လ်ိုပ်ငန််းပဆ ငတ် မျ ်း ပေါဝငသ်ည်။ ၄င််းတွင ်ကိုမပဏတီွင််း 

ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပ မျ ်းဆ ိုငရ်  ဂျ မနနီ ိုငင် ံ စံသတ်မှတ်ချက်က ို မီှပငမ််း  ်းရှ ပပီ်း အသက်ပမွ်းဝမ််းပ က င််း 

ပည ပရ်း၊ ပလ ကျင ပ်ရ်းနယ်ပယ်နငှ  ် လိုပ်ငန််းခွငန်ယပ်ယ်တွင််း အသံို်းချန ိုငရ်န ် ရည်ရွယ်  ်း သည်။ 

စံသတ်မှတ်ချက်က ို လက်ပတွွဲ့လိုပ်ငန််းခငွ ် နယ်ပယ်၏ လ ိုအပ်ချက် အပပေါ်တငွ ် မတူည် သတ်မှတ်  ်း 

ပေါသည်။  

 အဓ ကအ ်းပြင  ် ကျွမ််းကျငသ်ူ အစိုအြွ ွဲ့မျ ်းမှ လိုပ်ငန််း ခွင ် ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပမျ ်း၏ လိုပ်ငန််း 

တ ဝန ်က ို ဧရ ယ  (၄)ခိုသတမ်ှတ်ခ  သည်။ ၄င််းဧရ ယ  တစ်ခိုချင််းစီတငွ ်လိုပ်ရည်က ိုငရ်ည် (၃) ခိုမ ှ(၅) ခိုအ   

ပေါဝငသ်ည်။ 

 ၄င််းဧရ ယ မျ ်းမှ  - 

 (က) လိုပ်ငန််းလိုပ်ကွက်အ ်း ခွ ပခမ််းစ တ်ပြ ပခင််း နငှ  ်ပလ လ သငယ်ူမှု လ ိုအပ်ချက်က ို  

သတ်မှတ် ပခင််း  

 (ခ) ပလ ကျင ပ်ရ်းအတွက် စီမံချက် ပရ်းဆွ ပခင််းနငှ  ်ပပငဆ်ငပ်ခင််း 

 (ဂ) ပလ ကျင ပ်ရ်းအ ်း အပက ငအ် ည်ပြ ်ပခင််း၊ သင ်က ်းပလ ကျင ပ်ခင််း 

 (ဃ) ပပနလ်ည်သံို်းသပ်ပခင််းနငှ  ်ပ ိုမ ိုတ ို်းတက် ပက င််းမွနပ်ရ်းအတွက် ပဆ ငရွ်က်ပခင််း 



 လိုပ်ရည်က ိုငရ်ည် အယူအဆက ို အသံို်းပပြု၍ လ ိုအပ်ပသ  ကျွမ််းကျငမ်ှု၊ အသ ပည နငှ  ်ပလ ကျင ပ်ရ်း 

ပခေါင််းစဉ်မျ ်းက ို  ည သ်ွင််းပြ ်ပပ  ်းသည်။ သင ်က ်းပရ်းယူနစ ် အသ်ီးသ်ီးတငွ ်  သငခ်န််းစ မျ ်းအလ ိုက ်

ပလ လ သငယူ်မှု လိုပ်ငန််းစဉ်နငှ  ်စပ်လျဉ််း၍ စီမံချက် ပရ်းဆွ ပခင််း၊ ပဆ ငရွ်က် ပခင််း၊ ပပနလ်ည်သံို်းသပ်ပခင််း 

စပသ  လိုပ်ငန််းရပ်မျ ်း ပေါဝငသ်ည်။ မတူညီပသ  လိုပ်ရည်က ိုငရ်ည် ပခေါင််းစဉ်မျ ်းပအ က်တွင ်အကျဉ််းချံြု်း 

ပြ ်ပပ  ်းသည်။ 

 

၂.၂။ လိုပ်ငန််းခွင ်ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပ စံသတ်မှတ်ချက်တွင ်ပေါဝငပ်သ  ယူနစမ်ျ ်း 

 ပအ က်တွင ် လိုပ်ငန််းခွင ် ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပတစ်ဦ်း၏ အဓ ကပဆ ငရွ်က်ရမည ် လိုပ်ငန််းတ ဝန ်

မျ ်းက ို လိုပ်ငန််းခွင ် ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပအစအီစဉ်တွင ် ပြ ်ပပပပ်း  ်းသည်။  လိုပ်ငန််းတ ဝနမ်ျ ်းက ို 

ပလ လ  သငယ်ရူမည ် ကဏ္ဍမျ ်းအပြစ် ပပပ င််းလ ပြ ်ပပ  ်းသည်။ 

 

 

  ၂.၂။ အခန််း ၁ : လိုပ်ငန််းလိုပ်ကွက်အ ်း ခွ ပခမ််းစ တ်ပြ ပခင််းနငှ  ် ပလ လ သငယူ်မှု လ ိုအပ်ချက်က ို  

သတ်မှတ်ပခင််း 

 

လိုပ်ငန််းခွင ် ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပတစ်ဦ်းသည် ပအ က်ပေါအချက်မျ ်းအ ်း ပဆ ငရွ်က်န ိုငရ်ပေါမည် 

• အလိုပ်ခွငအ် ်း ဆန််းစစ်ပလ လ ပခင််း 

• မရှ မပြစ်အပရ်းပေါသည ် ပလ ကျင သ်င ်က ်းမှုနငှ  ်သက်ဆ ိုငပ်သ  လိုပ်ငန််းစဉ်မျ ်းက ို  ိုတ်ယူ ပြ ်ပပ 

န ိုငပ်စရန ် အလိုပ်ခွငပ်တ်ဝန််းကျငအ် ်း ဆန််းစစ်ပလ လ ပခင််း နငှ  ် သက်ဆ ိုငရ်  အလိုပ်တ ဝနမ်ျ ်း က ို 

သတ်မှတ်ပခင််း 

• သင ်က ်းမှုလ ိုအပ်ချက်မျ ်းက ို သတ်မှတ်ပခင််း 

 

 

 

 

 

 



အခန််း(၁) အတွက်အ ကံပပြု က ပမင ခ်ျ န ်: ၈ န ရ ီ

 

ကျွမ််းကျငမ်ှု ၁.၁ 

• လိုပ်ငန််းခငွသ်ငယ်ူမှုအတွက် အလိုပ်ခွငအ် ်း ဆန််းစစ်ပလ လ ပခင််း 

အ ကံပပြု က ချ န ်: ၃ န ရ ီ

  

ကျွမ််းကျငမ်ှု / အသ ပည  အပ က င််းအရ  

• န ိုငင်(ံသ ို  မဟိုတ်) ပေသအတွင််း ရှ   

အလိုပ်အက ိုငန်ငှ  ် TVET၏မပူဘ ငက် ို ရှင််းလင််း 

တငပ်ပန ိုငပ်ခင််း 

• အမျ ြု်းသ ်းအဆင အ်သက်ပမွ်းမှုနငှ  ်

အလိုပ် အက ိုငက်ျွမ််းကျငမ်ှုစမံျ ်းက ို သံို်းသပ် ပလ  

လ  န ိုငပ်ခင််း 

• အလိုပ်စနစ်မျ ်းနငှ  ် ြွ ွဲ့စည််းပံိုက ို ရှင််းလင််း 

တငပ်ပန ိုငပ်ခင််း 

• လိုပ်ငန််းခငွ ်နငှ  ်ဆပီလျ ်ပသ  အသ ပည  

နငှ  ် နည််းပည သစ်မျ ်းအ ်း  ိုတ်ပြ ် သက်မှက် 

န ိုငပ်ခင််း 

• ပလ ကျင သ်င ်က ်းမှုနငှ  ် သက်ဆ ိုငပ်သ  

န ိုငင် ံ နငှ  ် ပေသတွင ််းရှ  အလိုပ်သမ ်း ပရ်းရ  ဥပပေ 

မျ ်း၊ TVET စည််းမျဉ််းမျ ်း၊ အပခ ်းဥပပေ က စစမျ ်း 

• လိုပ်ငန််းခွငဆ် ိုငရ်  စည််းမျဉ််းနငှ  ် လိုပ် ံို်း 

လိုပ်နည််းမျ ်း 

• ကျ ်းမ တန််းတူညီမျှမှုဆ ိုငရ်  ဥပပေမျ ်း၊ 

လိုပ် ံို်းလိုပ်နည််းမျ ်းနငှ  ်န ိုငင်တံက ပပဌ န််းချက်မျ ်း 

• အလိုပ်အက ိုငမူ်ပဘ ငမ်ျ ်းနငှ  ် အြွ ွဲ့အစည််း 

ြွ ွဲ့စည််းပံိုမျ ်း 

• အသက်ပမ်ွးဝမ််းပကျ င််း စနစ်မျ ်းနငှ  ်

ြွ ွဲ့စည််း ပံိုမျ ်း၏ ခွ ပခ ်းသတမ်ှတ်ပံို  

• အလိုပ်တ ဝန ် ပြ ်ပပချက်မျ ်းနငှ  ် လိုပ်ငန််း 

ပဆ ငရွ်က်ချက်အဆင မ်ျ ်း 

• ကျ ်းမ တန််းတူညီမျှမှုနငှ စ်ပ်လျှင််း ၍ 

အလိုပ်ခွငအ် ်း ဆန််းစစ်ပလ လ မည ် လိုပ်ငန််းစဉ် 

မျ ်း၊ နည််းလမ််းမျ ်း၊ လ ိုအပ်ပသ  လိုပ်ရည် က ိုငရ်ည် 

မျ ်း  

• သက်ဆ ိုငရ်  လိုပ် ံို်းလိုပ်နည််းမျ ်း 

• အလိုပ်ခွငန်ငှ သ်က်ဆ ိုငပ်သ  နည််းပည  

အသစ်မျ ်း 

 

 

 

 

 



 

 

ကျွမ််းကျငမ်ှု ၁.၂ 

 

သက်ဆ ိုငရ်  အလိုပ်တ ဝနမ်ျ ်းက ို သတ်မှတ်ပခင််းနငှ  ်အလိုပ်ခွငပ်တ်ဝန််းကျငအ် ်း ဆန််းစစ်ပလ လ ပခင််း 

 

အ ကံပပြု က ချ န ်: ၂ န ရ ီ

  

ကျွမ််းကျငမ်ှု / အသ ပည  အပ က င််းအရ  

• ပလ ကျင ပ်ပ်းမည ်အသက်ပမွ်းအလိုပ် 

အက ိုင၏် လ ိုအပ်ပသ  အရည်အချင််း 

သက်မှက်ချက်နငှ  ်လိုပ်ငန််းအပတွွဲ့ 

အ ကံြု မျ ်းအ ်း ပြ ် ိုကသ်က်မှက် 

န ိုငပ်ခင််း  

• အလိုပ်တ ဝနမ်ျ ်းအ ်း ခွ ပခမ််းစ တ် 

ပြ ပလ လ န ိုငပ်ခင််း 

• အလိုပ်အက ိုငက်ျွမ််းကျငမ်ှု၏ အပရ်း 

ကကီ်း ပံိုနငှ.် အယအူဆ မျ ်း အ ်း 

ရှင််းလင််း  တငပ်ပန ိုငပ်ခင််း 

• သငတ်န််းပ ို  ချမည ်နယ်ပယ်နငှ သ်က်ဆ ိုငပ်သ  

အလိုပ်အပတွွဲ့အ ကံြုနငှ  ်အသက်ပမွ်း 

အလိုပ်အက ိုင ်အရည်အချင််းသက်မှက်ချက ်

• အလိုပ်တ ဝန ်လိုပ်ငန််းစဉ်မျ ်းနငှ  ်စက် 

ကရ ယ မျ ်း 

• အလိုပ်အက ိုငက်ျွမ််းကျငမ်ှုသပဘ တရ ်း 

ဆ ိုငရ်  သအီ ိုရမီျ ်း  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ကျွမ််းကျငမ်ှု ၁.၃ 

 

သင ်က ်းမှုလ ိုအပ်ချက်မျ ်းက ို သတ်မှတ်ပခင််း 

အ ကံပပြု က ချ န ်: ၃ န ရ ီ

  

ကျွမ််းကျငမ်ှု / အသ ပည  အပ က င််းအရ  

• အလိုပ်အက ိုင ်ပဆ ငရွ်က်ချက် 

မျ ်းနငှ  ်သင ပ်တ ်ပသ   သငယ်ူ ပလ လ မှု လ ို 

အပ် ချက ်မျ ်းက ို ရှင််းလင််းတငပ်ပ န ိုငပ်ခင််း 

• ပလ လ သငယ်ူ လ ိုစ က် ပ ိုမ ိုအ ်း 

ပက င််းလ  ပစပရ်းအတွက် သင ပ်တ ် 

ပသ နည််းလမ််းမျ ်းအ ်း ပရွ်းချယ်သက်မှက် 

န ိုငပ်ခင််း 

 

• လိုပ်ငန််းစဉ်မျ ်းနငှ  ်နည််းပည ဆ ိုငရ်  

ပြ ်ပပချက်မျ ်း၊ အပပနအ်လနှ ်ဆက်နယွ်မှုမျ ်း 

• အလိုပ်လိုပ်ပဆ ငမ်ှုသက်မကှ်ချက်မျ ်း 

• သငယူ်မည ်နယ်ပယ်နငှ  ်သငယူ်မှုလ ိုအပ်ချက် 

အဓ ပပ ယ် မျ ်း 

• တ ို်းတက်ပအ င ်စ က်ဓ က် လှုံပဆ ် ပခင််း 

နည််းလမ််း မျ ်း 

• သငယ်ူမှုစ တ်ပည  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အခန််း ၂ : ပလ ကျင ပ်ရ်းအတွက် စီမံချက် ပရ်းဆွ ပခင််းနငှ  ်ပပငဆ်ငပ်ခင််း 

လိုပ်ငန််းခွင ်ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပတစ်ဦ်းသည် ပအ က်ပေါအချက်မျ ်းအ ်း ပဆ ငရွ်ကန် ိုငရ်ပေါမည် 

• သငတ်န််းပပ်းရန ်ရည်မှန််း  ်းသည ်အလိုပ်သမ ်း အိုပ်စိုအ ်း သံို်းသပ်ပလ လ ပခင််း 

• ပသချ ပသ  ရည်မှန််း အလိုပ်သမ ်းအိုပ်စိုမျ ်းအတွက် အလိုပ်နငှ  ်သငယူ်မှုတ ဝနမ်ျ ်း 

ဆံို်းပြတ်ပခင််း 

• သငတ်န််းအတွက် သင ပ်လျ ်ပသ  အပ က င််းအရ မျ ်း၊ နည််းလမ််းမျ ်းနငှ  ်ပစစည််းကိရ ယ မျ ်းအ ်း 

ပရွ်းချယပ်ခင််း 

• ပလ ကျင သ်င ်က ်းပရ်းအတကွ် လ ိုအပ်ပသ  အပ  က်အပံ၊အပဆ ကအ်ဦ်းမျ ်း 

ပရွ်းချယစ်ီစဉ်ပခင််း 

• သငယူ်မှုအပပခအပနအ ်း လက်ပတွွဲ့လိုပ်ငန််းခွငသ်ဏ္ဍ နက်  သ ို   ြနတီ််းစီစဉ်က  

သင ်က ်းပရ်းနငှ ပ်လ ကျင ပ်ရ်း အပတွွဲ့အ ကံြုက ို ပပနလ်ည်သံို်းသပ်ပစပခင််း 

 

အခန််း၏ အ ကံပပြု က ပမင ခ်ျ န ်: ၁၆ န ရ ီ

 

 

ကျွမ််းကျငမ်ှု ၂.၁ 

ပလ.ကျင သ်ငတ်န််းပပ်းရန ်ရည်မှန််း  ်းသည အ်လိုပ်သမ ်း အိုပ်စိုအ ်း သံို်းသပ်ပလ လ ပခင််း 

 

 

အ ကံပပြု က ချ န ်: ၁ န ရ ီ

 

 ကျွမ််းကျငမ်ှု / အသ ပည 

  

အပ က င််းအရ  

 

• ကိုမမဏအီတွင််း ပလ ကျင ပ်ရ်း 

လ ိုအပ်ချက် ရှ ပြွန ိုငပ်ခင််း  

 

• သငတ်န််းတက်မည ်သ၏ူ ယခင ်

တက်ခ  ြူ်းပသ  သငတ်န််းမျ ်းနငှ  ်

ကိုမမဏ ီအတွင််းလက်ရှ ရ  ်ူး 

အစရှ သည ် ပန က်ခံ 

အပပခအပန(background) က ို 

ပလ လ သံို်းသပ်န ိုငပ်ခင််း 

၊ကျ ်းမတန််းတူညီမျှရှ မှုက ို 

 ည ်သွင််းစဉ််းစ ်းပခင််း  

• အ လံို်းပ်ူးပပေါင််းပေါဝငန် ိုငမ်ှုနငှ က်ျ ်းမတန််းတူညီမျှ

ရှ မှုက ို  ည ်သွင််းစဉ််းစ ်းလျက် 

သငတ်န််းသ ်းမျ ်းနငှ  ်သငယူ်မှု 

ပေါက်ဝင််းကျငအ်ပပခအပနမျ ်းအ ်း 

ဆန််းစစ်သံို်းသပ် သည ် နည််းလမ််းမျ ်း 

 

 



ကျွမ််းကျငမ်ှု ၂.၂ 

ရည်မှန််းအလိုပ်သမ ်း အိုပ်စိုမျ ်းအတွက် အလိုပ်နငှ  ်သငယူ်မှုတ ဝနမ်ျ ်း ဆံို်းပြတ်ပခင််း 

 

အ ကံပပြု က ချ န ်: ၂ န ရ ီ

ကျွမ််းကျငမ်ှု / အသ ပည   အပ က င််းအရ  

 

• သငတ်န််းလ ိုအပ်ချက်မျ ်းအ ်းပြ ် ိုတ်သတ်မှတ်ပခင််း- 

သငတ်န််းသ ်းမျ ်း သငယ်ရူ ရှ သွ ်း 

ရမည ်အရည်အချင််းကျွမ််းကျငမ်ှု သတ်မှတ်န ိုငပ်စရန ်

သငတ်န််းသ ်း(အသင််းအြွ ွဲ့၊ အလိုပ်/ ဌ န၊ တစ်ဦ်းချင််း) 

နငှ  ်ကိုမမဏ၏ီလ ိုအပ်ချက်မျ ်းက ို အက ပြတပ်ခင််း 

 

• ပြ ် ိုတ်သတ်မှတ်လ ိုက်သည ် ကျွမ််းကျငမ်ှု 

အရည်အချင််းမျ ်းနငှ  ်လ ိုက်ြက်ညီပသ  

သငတ်န််းပခေါင််းစဉ်မျ ်းက ို သတ်မှတ်ပခင််း 

• ကျွမ််းကျငမ်ှု အရညအ်ချင််း 

ကွ ဟမှု လ ိုအပ်မှု မျ ်းက ို 

ဆန််းစစ်သံို်းသပ်ပခင််း 

• သငတ်န််းလ ိုအပ်ချက်မျ ်း က ို 

ဆန််းစစ်သံို်းသပ်ပခင််း 

 

ကျွမ််းကျငမ်ှု ၂.၃ 

သငတ်န််းအတွက် သင ပ်လျ ်ပသ  အပ က င််းအရ မျ ်း၊ နည််းလမ််းမျ ်းနငှ  ်ပစစည််းကိရ ယ မျ ်းအ ်း 

ပရွ်းချယပ်ခင််း 

အ ကံပပြု က ချ န ်: ၈ န ရ ီ

 

ကျွမ််းကျငမ်ှု / အသ ပည   အပ က င််းအရ  

• ကိုမမဏနီငှ  ်သငတ်န််းသ ်းမျ ်း၏ 

လ ိုအပ်ချက်နငှ  ်က ိုက်ညီပသ  သငတ်န််း 

သငရ် ို်းညွန််းတန််းက ို ပရ်းသ ်းန ိုငပ်ခင််း  

• ပလ ကျင မ်ှုနည််းလမ််းမျ ်းက ို 

ခွ ပခ ်းဆံို်းပြတ်က  အသင ပ်လျ ်ဆံို်းပသ  

နည််းလမ််းက ို ပရွ်းချယ်န ိုငပ်ခင််း 

• သငတ်န််းနငှ သ်ငခ်န််းစ အစီအစဉ်က ို  

ပပြုစိုပရ်းဆွ ပခင််း 

• ကျ ်းမတန််းတူညီမျှရှ မှုက ို 

 ည ်သွင််းစဉ််းစ ်းလျက ်

• အသင ပ်လျ ်ဆံို်းပသ  ပလ ကျင ပ်ရ်းနငှ  ်

သငတ်န််းအက ပြတ် အပ  က်အကူမျ ်း 

• သငတ်န််းစီမံချက်ပပြုစိုပရ်းသ ်းပခင််း 

• သငယူ်မှုအဆင မ်ျ ်း 

• ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းစနစ် နငှ န်ည််းလမ််းမျ ်း 

• သငတ်န််း အပ  က်အကပူပြုမီေယီ နငှ  ်

နည််းပည မျ ်း 

•         သငတ်န််းအက ပြတ်နည််းစနစ်မျ ်း 



ရိုပ်ပံိုမျ ်း စက ်းလံို်းမျ ်းက ို  

ပရွ်းချယပ်ပြုစိုပပငဆ်ငန် ိုငပ်ခင််း 

• သငတ်န််း က ပမင ခ်ျ နက် ို သတ်မှတ်ပခင််း 

• သငတ်န််းမစတငခ်င ်လ ိုအပ်ချက်မျ ်း 

ပပည ်စံိုမှုရှ မရှ  ဆန််းစစ်ပခင််း 

 

 

 

 

 

ကျွမ််းကျငမ်ှု ၂.၄ 

ပလ ကျင သ်င ်က ်းပရ်းအတွက် လ ိုအပ်ပသ  အပ  က်အပံ ၊အပဆ က်အဦ်းမျ ်း ပရွ်းချယ်စီစဉ်ပခင််း 

အ ကံပပြု က ချ န ်: ၁ န ရ ီ

  

ကျွမ််းကျငမ်ှု / အသ ပည  အပ က င််းအရ  

•  သငယ်ူမှုရလေပ်က င််းမွနပ်စရနအ်တွက် 

သငတ်န််းပ ို  ချရန ်သင ပ်တ ်ပသ  ပနရ အ ်း  

ဆံို်းပြက်န ိုငပ်ခင််း 

•  ကျ ်းမ အသက်အရွယ်ပပေါ်မူတည် ၍ 

သင ပ်တ ်ပသ   သငပ်  က်ကူ ပစစည််းမျ ်း 

က ို ပရွ်းချယစ်ီစဉ်န ိုငပ်ခင််း 

• သငယ်ူမှုလွယ်ကူပစပသ  ပတ်ဝန််းကျင ်

ပက င််းတရပ်ပြစ်ပစရနသ်င ်က ်း 

ပရ်းပစစည််းမျ ်း၊အပ  က်အကူမျ ်းက ို 

 ပပငဆ်ငန် ိုငပ်ခင််း 

• သငယ်ူမှုအပပခအပနမျ ်း 

• အပဆ က်အဦ်း၊ ကရ ယ မျ ်း၊ ပစစည််းမျ ်း 

• ပရွ်းချယ်ပခင််းအတွက် လိုပ်ငန််းစဉ်နငှ  ်

အချက်မျ ်း 

• လိုပ်ငန််းခွငက်ျန််းမ ပရ်းနငှ  ်ပဘ်းကင််းပရ်း 

 

 

 

ကျွမ််းကျငမ်ှု ၂.၅ 

သငယ်ူမှုအပပခအပနအ ်း လက်ပတွွဲ့လိုပ်ငန််းခငွသ်ဏ္ဍ နက်  သ ို   ြနတီ််းက သင ်က ်းပရ်းနငှ ပ်လ ကျင ပ်ရ်း 

အစီအမံမျ ်း စီစဉ်ပခင််း 

အ ကံပပြု က ချ န ်: ၄ န ရ ီ

 

ကျွမ််းကျငမ်ှု / အသ ပည   အပ က င််းအရ  

• လက်ပတွွဲ့ကျပသ သငယ်ူမှုအပပခအပနမျ ်း အ ်း 

စီစဉ်ပခင််း 

•ပလ ကျင ခ်န််းမျ ်းပပ်း၍ ပဆ ငရွ်က်ပစပခင််း 



• ပလ ကျင ပ်ရ်းအပပခပနအ ်းလက်ပတွွဲ့လိုပ်ငန််းခွင်

သဏ္ဍ နက်  သ ို   ြနတီ််းပခင််း 

• သင ်က ်းပရ်းနငှ  ်ပလ ကျင ပ်ရ်း စွမ််းပဆ ငမ်ှုက ို 

မ မ ဘ သ  ပပနလ်ည် အက ပြတ်ပခင််း 

•ပလ ကျင သ်င ်က ်းပရ်းတ ို်းတက်ပစမည ်န

ည််းလမ််းမျ ်း 

 

•ပံိုစံတူ ြနတ်ီ်း ၍ ပလ ကျင သ်င ်က ်းပသ  

နည််းလမ််းမျ ်း 

 

• ပပနလ်ည်အက ပြတ်ပခင််းနည််းလမ််းမျ ်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

အခန််း၃ : ပလ ကျင ပ်ရ်းအ ်း အပက ငအ် ည်ပြ ်ပခင််း၊ သင ်က ်းပလ ကျင ပ်ခင််း 

လိုပ်ငန််းခွင ်ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပတစ်ဦ်းသည် ပအ က်ပေါအချက်မျ ်းအ ်း ပဆ ငရွ်က်န ိုငရ်ပေါမည်။ 

• သငယ်ူမှုတ ဝနမ်ျ ်းနငှ  ်လိုပ်ငန််းခွငလ် ိုအပ်ချက်မျ ်းက ို ပြ ်ပပရှင််းလင််းပခင််း 

• သင ပ်လျ ်ပသ ပလ ကျင သ်င ်က ်းပရ်းစနစ်မျ ်းက ို အပက ငအ် ည်ပြ ် ပဆ ငရွ်က်ပခင််း 

• သငတ်န််းသ ်းမျ ်း၏ သငယူ်မှုပြစ်စဉ်က ို ပစ င  ်ကည ် အပ  က်အကူပပ်းပခင််း 

• သငတ်န််းအပက ငအ် ည်ပြ ်မှုက ို အက ပြတ် သံို်းသပ်ပခင််း 

 

အခန််း၏ အ ကံပပြု က ပမင ခ်ျ န ်: ၄၀ န ရီ 

ကျွမ််းကျငမ်ှု ၃.၁ 

သငယ်ူမှုတ ဝနမ်ျ ်းနငှ  ်လိုပ်ငန််းခွငလ် ိုအပ်ချက်မျ ်းက ို ရငှ််းလင််းတငပ်ပပခင််း 

အ ကံပပြု က ချ န ်: ၄ န ရ ီ

 

ကျွမ််းကျငမ်ှု / အသ ပည   အပ က င််းအရ  

• လိုပ်ငန််းစဉ်နငှ  ်ပလ လ သငယူ်ရမည ် 

လိုပ်ကွက်မျ ်းအ ်း ရှင််းလင််းသငပ်ပန ိုငပ်ခင််း  

• ရှင််းလင််းတငပ်ပမှုနငှ  ်သင ်က ်းပံို 

ကျွမ််းကျငပ် ိုငန် ိုငပ်ခင််း  

• ပလ လ သငယ်ူမ အ ်းလယွက်ူပချ ပမွွဲ့ပစရန ်

ပဆ ငရွ်က်ပပ်းန ိုငပ်ခင််း  

• လိုပ်ငန််းခငွစ်ည််းမျဉ််းမျ ်း 

• လိုပ်ငန််းခငွလ် ိုအပ်ချကမ်ျ ်း 

• သငတ်န််း သငရ် ို ်းညွန််းတမ််း 

• လိုပ်ငန််းခွင ်ကျင ဝ်တ် 

• သက်ဆ ိုငရ်  ကျွမ််းကျငမ်ှု 

သငတ်န််း 

• ဆက်သွယ်ပပပ ဆ ိုမှု နည််းစနစ် 

မျ ်း 

o တငပ်ပမှုနည််းလမ််းမျ ်းနငှ  ်

မီေယီ ပရွ်းချယ်ပခင််း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ကျွမ််းကျငမ်ှု ၃.၂ 

သင ပ်လျ ်ပသ ပလ ကျင သ်င ်က ်းပရ်းနည််းလမ််းမျ ်းက ို အသံို်းပပြု ၍ အပက ငအ် ည်ပြ ် 

ပဆ ငရွ်ကပ်ခင််း 

အ ကံပပြု က ချ န ်: ၂၄ န ရ ီ

 

ကျွမ််းကျငမ်ှု / အသ ပည   အပ က င််းအရ  

• သင ်က ်းပရ်းနည််းလမ််းမျ ်း က ို သင ပ်လျ ်စွ  

အသံို်းပပြုန ိုငပ်ခင််း 

• ကွနပ်ပျူတ နငှ  ်ICT ကျွမ််းကျငမ်ှု မျ ်းအ ်း 

အသံို်းပပြုန ိုငပ်ခင််း 

• လက်ပတွွဲ့ အပပခပပြု သင ်က ်းပလ ကျင ပ်ရ်းအ ်း 

အပက ငအ် ည်ပြ ်ပဆ ငရွ်က်န ိုငသ်ည ်စွမ််းရည်ရှ ပခင််း  

• အနတရ ယ်ဆ ို်းကျ ြု်းက ကွယ်ပရ်းစီမံခန  ခွ် မှု 

အသ ပည  အ ်း အသံို်းပပြုန ိုငပ်ခင််း 

• ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းလမ််း အမျ ြု်းမျ ြု်း 

• ကွနပ်ပျူတ  အပ  က်အကူပပြု 

သင ်က ်းပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းလမ််းမျ ်း  

( သငတ်န််းအတွက် သင ပ်လျ ်အသံို်းဝင ်

ပသ  software က ို သံို်းပပြုပခင််း) 

• သငတ်န််းနငှဆ်က်နယ်ွပသ      

ပဘ်းအနတရ ယ်ဆ ို်းကျ ြု်းက ကွယ်ပရ်း 

စီမံခန  ခွ် မှု 

• လိုပ်ငန််းခွငက်ျန််းမ ပရ်းနငှ  ်

ပဘ်းကင််းပရ်း 

 

 

ကျွမ််းကျငမ်ှု ၃.၃ 

သငတ်န််းသ ်းမျ ်း၏ သငယ်မူှုပြစ်စဉ်က ို အပက ငအ် ည်ပြ ်ပခင််း 

 

 

အ ကံပပြု က ချ န ်: ၈ န ရ ီ

  

ကျွမ််းကျငမ်ှု / အသ ပည  အပ က င််းအရ  

• အရွယ်ပရ က်ပပီ်းသမူျ ်းအတွက် သငယ်ူမှု 

စ တ်ပည  အ ်း အသံို်းပပြုန ိုငပ်ခင််း 

• သငတ်န််းသ ်းမျ ်းအ ်း 

နည််းလမ််းညွန  ပ်ပန ိုငပ်ခင််း  

• အသင််းအြွ ွဲ့ စ က်ဓေါက် ပမြှင တ်ငပ်ရ်း ဆ ိုငရ်  

နည််းလမ််းမျ ်းအ ်း အသံို်းချန ိုငပ်ခင််း  

• ညွန် ူက ်းပပသမှု နည််းလမ််းမျ ်း 

• အသင််းအြွ ွဲ့ စ က်ဓေါက် 

ပမြှင တ်ငပ်ရ်း ဆ ိုငရ်  နည််းလမ််းမျ ်း 

• သငယ်ူမှု စ တ်ပည  

ြွွဲ့ံပံြ ြု်းတ ို်းတက်မှုဆ ိုငရ်  စ တ်ပည  

 

 

 

 



ကျွမ််းကျငမ်ှု ၃.၄ 

 

သငတ်န််းအပက ငအ် ည်ပြ ်မှုက ို အက ပြတ်ပခင််း 

 

အ ကံပပြု က ချ န ်: ၄ န ရ ီ

  

ကျွမ််းကျငမ်ှု / အသ ပည  အပ က င််းအရ  

• သံို်းသပ်ချက်မျ ်းအ ်းစိုပဆ င််းပခင််း 

နည််းလမ််းမျ ်း က ို အသံို်းပပြုန ိုငပ်ခင််း 

• အက ပြတ်န ိုငပ်ခင််း 

• အက ပြတ်မှုအချက်အလက်မျ ်း 

အ ်းပလ လ သံို်းသပ်ပခင််း 

• သံို်းသပ်ချက်မျ ်းက ို စိုပဆ င််းပခင််း 

နည််းလမ််းမျ ်း 

• အက ပြတ်မှု နည််းစနစ်မျ ်း 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

အခန််း ၄ : ပပနလ်ည်သံို်းသပ်ပခင််းနငှ  ်ပ ိုမ ိုတ ို်းတက် ပက င််းမွနပ်ရ်းအတွက် ပဆ ငရွ်က်ပခင််း 

 

အလိုပ်ခွငပ်လ ကျင ပ်ရ်း နည််းပပတစ်ဦ်းသည် ပအ က်ပေါအချက်မျ ်းအ ်း ပဆ ငရွ်က်န ိုငရ်ပေါမည်။ 

• လိုပ်ငန််းလိုပ်ပဆ ငခ်ျက်က ို ဦ်းစ ်းပပ်းသည ် အက ပြတ်စစ်ပဆ်းနည််းလမ််းမျ ်း သက်မကှ်ပခင််း 

• အလိုပ်သင၏်အရည်အချင််းက ို အက ပြတ်ပခင််း 

• အ ကံပပြုသံို်းသပ်ချက်မျ ်းက ို ရယူပခင််း။ ပပ်းပခင််း 

• သငတ်န််းတ ို်းတက်လ ပစရနအ်တွက် ပက က်ချက်မျ ်းဆွ ပခင််း 

 

 

အခန််း၏ အ ကံပပြု က ပမင ခ်ျ န ်: ၁၆ န ရ ီ

 

ကျွမ််းကျငမ်ှု ၄.၁ 

 

လိုပ်ငန််းလိုပ်ပဆ ငခ်ျက်က ို အပပခခံပသ အက ပြတ်စစ်ပဆ်းပရ်းနည်လမ််းမျ ်း  

အ ကံပပြု က ချ န ်: ၄ န ရ ီ

  

ကျွမ််းကျငမ်ှု / အသ ပည  အပ က င််းအရ  

•အက ပြတ်စစ်ပဆ်းမှုလိုပ်ငန််းစဉ်မျ ်း

အ ်း ရငှ််းလင််းသငပ်ပန ိုငပ်ခင််း 

 

•အက ပြတ်မှုနည််းလမ််းမျ ်းက ို 

ပ ိုမ ိုပက င််းမွနပ်အ င ်

ပဆ ငရွ်က်န ိုငပ်ခင််း 

•အက ပြတ်မှုအမျ ြုြု်းအစ ်းမျ ်း  

•အက ပြတ်မှုနငှ သ်ံို်းသပ်မှုအပပခခံသပဘ တ

ရ ်း 

•အက ပြတ်မှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ်းနငှ  ်

စံနှုန််းမျ ်း 

•အက ပြတ်မှုနည််းလမ််းမျ ်း : - နှုတ်၊ စ ပတွွဲ့ 

လက်ပတွွဲ့စစ်ပဆ်းမှု၊ လိုပ်ပဆ ငခ်ျက်နငှ  ်

အမူအကျင အ် ်း ပလ လ မှု 

•လက်ရှ ကျင သ်ံို်းပနပသ  

လက်ပတွွဲ့အက ပြတ်မှုနည်လမ််းမျ ်း :-  

အဆင သ်တ်မှတ်ချက် အတ ိုင််းအတ ၊ 

လိုပ်ငန််းစဉ်အက ပြတ်မှု၊ ရလေအ်က ပြတ်မှု 

• အက ပြတ်နည််းလမ်မျ ်း ြနတ်ီ်းပခင််း 

: ပမ်းခွန််းမျ ်း ပရ်းသ ်းပပြုစိုပခင််း 



အက ပြတ်မှုရလေအ်ပပြမျ ်းအ ်း 

မှတ်တမ််းတငစ်ိုပဆ င််းပခင််း 

 

 

ကျွမ််းကျငမ်ှု ၄.၂ 

 

ဝန ်မ််း/အလိုပ်သင၏်အရည်အချင််းက ို အက ပြတ်ပခင််း 

အ ကံပပြု က ချ န ်: ၄ န ရ ီ

 

ကျွမ််းကျငမ်ှု / အသ ပည   အပ က င််းအရ  

• အက ပြတ်လိုပ်ငန််းစဉ်အ ်း 

ကက ြုတငအ်စအီမံပပြုလိုပ်ပခင််း  

• အက ပြတ်ရနအ်တွက် လ ိုအပ်ပသ  

ကရ ယ မျ ်း၊ အပ  က်အပံမျ ်းက ို ပပငဆ်ငပ်ခင််း 

• အက ပြတ်မှု (assessment) 

က ိုပဆ ငရွ်ကပ်ခင််း 

• စံသက်မှက်ချက်မျ ်းနငှ  ်နှု င််းယဉ်ပခင််း 

• ရလေအ်ပပေါ်တွင ်အဆံို်းအပြက်ပပ်းပခင််း 

• အက ပြတ်ရလေမ်ျ ်းအ ်း မတှ်တမ််း 

တငပ်ခင််း 

• ရလေက် ို သငတ်န််းသ ်းမျ ်းနငှ  ်

သက်ဆ ိုငရ် ပိုဂဂ ြုလ်မျ ်းသ ို   အပ က င််း က ်းပခင််း 

• အက ပြတ်မှုလိုပ်ငန််းစဉ်၏ 

အဆင မ်ျ ်း  

• အက ပြတ်မှုစံနှုန််းမျ ်း 

• အက ပြတ်မှု ပမ်းခွန််းနငှ  ်

အမှက်ပပ်းစည််းမျဉ််းမျ ်း 

• ပပြဆ ိုမှု အပ  က်အ  ်းမျ ်း 

• စစ်ပဆ်း အက ပြတသ်ူမျ ်း၏ 

အခန််းကဏ္ဍ 

• ပပပ ဆ ို ဆက်သွယ်ပဆ ငရွ်က်ရ တွင ်

ကျွမ််းကျငမ်ှု 

 

ကျွမ််းကျငမ်ှု ၄.၃ 

 

သံို်းသပ်ချက်(Feedback)မျ ်းက ို ရယူပခင််း ပပ်းပခင််း 

အ ကံပပြု က ချ န ်: ၄ န ရ ီ

 

ကျွမ််းကျငမ်ှု / အသ ပည   အပ က င််းအရ  

• သံို်းသပ်ချက် Feedback ပပ်းပခင််းနငှ  ်

ရယူပခင််း၏ အပရ်းပေါမှုနငှ  ်အကျ ြု်းပကျ်းဇူ်းမျ ်း 

 

• သံို်းသပ်ချက် Feedback ရယမူည ် 

နည််းလမ််းမျ ်း 

 

• သံို်းသပ်ချက် Feedback ပပ်းပခင််းနငှ  ်

ရယူပခင််း၏ အပပခခံမူမျ ်းနငှ  ်အပရ်းပေါမှု 

• သံို်းသပ်ချက် Feedback ပပ်းပခင််းနငှ  ်

ရယူပခင််း၏ နည််းလမ််းမျ ်း နငှ  ်

လိုပ် ံို်းလိုပ်နည််းမျ ်း 



• သံို်းသပ်ချက် Feedback မျ ်းပပ်းပခင််း၊ 

ရယူပခင််း 

 
 
 
 
 
 

ဥပမ  - သံို်းသပ်ချက် ပံိုစံ Feedback Form 

မျ ်းပရ်းဆွ ပခင််း 

• ပပနလ်ည်သံို်းသပ်မှု (self-assessment) ၏ 

အပပခခံမူမျ ်း :- အကျ ျူ်းပကျ်းဇူ်း၊ 

စံသက်မှက်ချက်၊ ပံိုစ၊ံ ပက က်ချက်မျ ်း  

 

ကျွမ််းကျငမ်ှု ၄.၄ 

သငတ်န််းတ ို်းတက်လ ြ ို  အတွက် ပက က်ချက်မျ ်းဆွ ပခင််း  ကံဆပခင််း 

အ ကံပပြု က ချ န ်: ၄ န ရ ီ

  

ကျွမ််းကျငမ်ှု / အသ ပည  အပ က င််းအရ  

• သံို်းသပ်ချက် ရလေမ်ျ ်း Feedback 

Data မျ ်းအ ်း စိုပဆ င််း၊ ခွ ပခမ််းစ တ်ပြ  ပခင််း 

• ပလ ကျင သ်င ်က ်းမှု 

ပ ိုမ ိုတ ို်းတက်ပစရနအ်တွက် 

 ပက က်ချက ်မျ ်းနငှ  ်အ ကံပပြုချက်မျ ်းက ို 

 ပရ်းသ ်းပခင််း 

• တ ို်းတက်မှုပြစစ်ဉ်မျ ်းအ ်း 

မှတ်တမ််းပပြုစိုက  တငပ်ပပခင််း 

 

ပပရ ဂျက် စီမံခန  ခွ် မှု သပဘ တရ ်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၂.၃။  

ဝငခွ်င လ် ိုအပ်ချက်မျ ်း 

 

သငတ်န််းတက်လ ိုပသ လူမျ ်းအတွက် အ ကံပပြု ဝငခွ်င လ် ိုအပ်ချက်မျ ်းမှ  ပအ က်ပေါအတ ိုင််းပြစ်ပေါသည် 

• အသက်ပမ်ွးဝမ််းပကျ င််းနယ်ပယ်၌ သင ပ်တ ်ပသ  အလိုပ်အပတွွဲ့အ ကံြု 

• သင ပ်တ ်ပသ  က ိုယ်ရည်က ိုယ်ပသွ်း 

 

၂.၄။  

ပအ ငလ်က်မှတ်ပပ်းပခင််း 

အပတွွဲ့အ ကံြုနငှ  ် ပလ လ သငယူ်မှု အပတွွဲ့အ ကံြု အ ်း သက်ဆ ိုငရ် န ိုငင်အံလ ိုက် မတူညီသည ် လက်မှတ် 

 ိုတ်ပပ်းသည ်အြွ ွဲ့အစည််းမျ ်း (certifying bodies)မှ  ည ်သွင််းဆံို်းပြက်မည်ပြစ်သည်။ 

လက်မှတ် ိုတ်ပပ်းမှု မတ ိုငခ်င ်စစ်ပဆ်းအက ပြက်မှုအ ်း ပဆ ငရွ်က်မည်ပြစ်ပပီ်း ကနဦ်း အပတွွဲ့အ ကံြု အ ်း 

အသ အမကှ်ပပြုပခင််းက ို  ည သ်ွင််းစဉ််းစ ်း န ိုငသ်ည်၊  

 

၂.၅။  

သငတ်န််းက လ  

အလိုပ်ခွငပ်လ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပမျ ်းသည် အနည််းဆံို်းန ရီ(၈ဝ) သင ်က ်းသည ် သငတ်န််းတစ်ခို 

အတွင််း လ ိုအပ်ပသ  အရည်အချင််းမျ ်း ရရှ န ိုငပ်ေါသည်။ သငတ်န််းနည််းပပမျ ်းအ ်း သငတ်န််းပ ို  ချပခင််း 

(Training of the trainers)အ ်း နည််းလမ််းအမျ ြု်းမျ ြု်းပြင  ်ပ ို  ချန ိုငပ်ေါသည်။ ဥပမ  - in a block course, several 

block courses or continuously over a certain period of time. လက်ပတွွဲ့လိုပ်ငန််းခွငအ်ပပခအပနမျ ်းက ို 

ဆက်နယ်ွပစရန ် နငှ  ် စ ပတွွဲ့ဗဟိုသိုတမျ ်းတ ို်းပွ ်းလ ပပီ်း ပပနလ်ည်အသံို်းပပြုန ိုငပ်စရန ်သငတ်န််းသ ်းမျ ်း၏ 

လိုပ်ငန််းခငွမ်ှ လက်ပတွွဲ့အလိုပ်မျ ်း ပေါဝငပ်အ င ် သင ်က ်းရန ် တ ိုက်တွန််းအ ကံပပြုပေါသည်။ 

  ိုလက်ပတွွဲ့အလိုပ်မျ ်းအ ်းအမှတ်ပပ်းရ တွင ် ည ်သွင််းအမှတ်ပပ်းန ိုငပ်ေါသည်။ အ မမ်ှက ိုယ်တ ိုငလ်ိုပ်သည ် 

လိုပ်ငန််း အချ နအ်ပ ိုင််း (e.g. reportမျ ်းပရ်းသ ်းပခင််း) က ိုလ  အမှတ်ပပ်းန ိုငပ်ပီ်း အလိုပ်ပမ ဏတငွ ်

 ည ်သွင််းန ိုငပ်ေါသည်။ 

 



အခန််းအမျ ြု်းမျ ြု်း၏ အပ က င််းအရ မျ ်းအရ အခန််းမျ ်း၏  က ပမင ခ်ျ နအ် ်း ပအ က်ပေါအတ ိုင််းခွ ပခ ်းန ိုငပ်ေါရန ်

အ ကံပပြုပေါသည်။ 

 

သင ်က ်းပရ်း ဧရ ယ /အခန််း  အ ကံပပြု သင ်က ်းချ န ်ရ ခ ိုငန်ိုန််း 

လိုပ်ငန််းလိုပ်ကွက်အ ်း ခွ ပခမ််းစ တ်ပြ ပခင််းနငှ  ်ပလ လ သငယူ်မှု 

လ ိုအပ်ချက်က ို  သတ်မတှ်ပခင််း 

 
 

၁၀% 

ပလ ကျင ပ်ရ်းအတွက် စီမံချက် ပရ်းဆွ ပခင််းနငှ  ်ပပငဆ်ငပ်ခင််း 

 

၂၀% 

ပလ ကျင ပ်ရ်းအ ်း အပက ငအ် ည်ပြ ်ပခင််း၊ 

သင ်က ်းပလ ကျင ပ်ခင််း 

 

၅၀% 

ပပနလ်ည်သံို်းသပ်ပခင််းနငှ  ်ပ ိုမ ိုတ ို်းတက် ပက င််းမွနပ်ရ်းအတွက် 

ပဆ ငရွ်ကပ်ခင််း 

 

၂၀% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၃။ ပဝေါဟ ရမျ ်း 

ဤ သတ်မှတ်ချက်စ အိုပ်တွင ် မပြစ်မပန န ်းလည်ရမည ် အဓ က ပဝေါဟ ရသတ်မှတ်ချက်မျ ်း၏ 

အဓ ပပ ယ်က ို ပအ က်တွင ်ပြ ်ပပ  ်းသည်။ 

 

အလိုပ်သင ်(Apprentice)  အလိုပ်သငအ်ပြစ် သငတ်န််းတက်ပရ က်မည သ်ူ 

အလိုပ်သငသ်ငတ်န််း (Apprenticeship)   သတ်မှတ်  ်းပသ  သငတ်န််းချ နက် လအတွင််း အဆင ပ်မင  ်

ကျွမ််းကျငမ်ှု ရရှ ပစရနအ်တွက် အလိုပ်သမ ်းအ ်း 

စ ပတွွဲ့လက်ပတွွဲ့ ပလ လ သငယူ်န ိုငပ်စရန၊် သင ်က ်းမှုနငှ  ်

လိုပ်ငန််းခွင ် ပလ ကျင ပ်ရ်း ပပေါင််းစပ်  ်းပသ  သငတ်န််း အစ ီ

အစဉ်ပြစ်သည်။ ယင််း သငတ်န််းအစအီစဉ်က ို ဥပပေ ပ က င််း 

လိုပ် ံို်းလိုပ်နည််းမျ ်းနငှ အ်ညီ အသ အမှတ်ပပြု  ်း ရှ ပပီ်း 

အလိုပ်သင ် သငတ်န််းပပီ်းဆံို်းချ နတ်ွင ် အလိုပ်သငသ်ည် အသ  

အမှတ ် ပပြု လက်မှတရ် အရည် အချင််းပပည ် ကျွမ််း ကျင ်လိုပ် 

သ ်း (သ ို  မဟိုတ်) အတတ် ပည ရှင ်ပြစ ်လ မည် ပြစ် သည်။ 

စစ်ပဆ်းအက ပြတ်ပခင််း (Assessment) လူတစ်ပယ က်၏ လိုပ်ရည်က ိုငရ်ည်၊ အသ  ပည ၊ 

ကျွမ််းကျငတ်တ်ပပမ က်မှုတ ို  အ ်း သတ်မှတ်  ်းပသ  

စံနှုန််းပပေါ် မူတည်၍ စစ်ပဆအက ပြတ်ပခင််း လိုပ်ငန််းစဉ်က ို 

ဆ ိုလ ိုသည်။ စံနှုန််းမျ ်းတွင ် သငတ်န််းရည်ရွယ်ချက်၊ 

ပလ လ သငယ်ူမှု ရလေက် ို တ ိုင််းတ ပခင််းမျ ်း ပေါဝငသ်ည်။ 

ပယဘူယျအ ်းပြင  ် စစ်ပဆ်းအက ပြတ်ပပီ်းပန က်တွင ်

အသ အမှတ်ပပြုပခင််းနငှ  ်လက်မှတ် ိုတ်ပပ်းပခင််းမျ ်း ပေါဝငမ်ည်။ 

အသ အမတှ်ပပြုလက်မှတ် ိုတ်ပပ်းပခင််း 

(Certification) 

အ ဏ ပ ိုငအ်ြွ ွဲ့အစည််းတစရ်ပ်မှ သတ်မှတ်  ်းပသ  

စံသတ်မှတ်ချက်ပပေါ် မတူည်လျက် လူတစ်ဦ်းချင််းစအီ ်း 



ဆန််းစစ်အက ပြတ်၍ ၄င််းတ ို   ရရှ   ်းပသ  ကျွမ််းကျငမ်ှု၊ 

တတ်ပပမ က်မှု၊ အသ ပည တ ို  အပပေါ် အပပခခံ၍ ေပီလ ိုမ  

(သ ို  မဟိုတ်) အသ အမှတ်ပပြုလက်မှတ်  ိုတ်ပပ်းပရ်း 

လိုပ်ငန််းစဉ်က ို ဆ ိုလ ိုသည်။ 

လိုပ်ရည်က ိုငရ်ည် (Competency) လိုပ်ငန််းခွငန်ငှ  ် ပလ လ သငယူ်မှု ပတ်ဝန််းကျငအ်တွင််း၌ 

လည််းပက င််း၊ အသက်ပမွ်းမှုနငှ  ် တစ်ဦ်းချင််း ြံွွဲ့ ပြ ြု်းတ ို်းတက် 

ပရ်း၌လည််းပက င််း၊ အသ ပည ၊ ကျွမ််းကျငမ်ှုနငှ  ် အပပခခံ 

ရှ ရမည ် စွမ််းပဆ ငရ်ည်မျ ်းက ို အသံို်းချန ိုငသ်ည ် အရည်အချင််း 

က ို ဆ ိုလ ို သည်။ အပပခခံရှ  ရမည  ် စွမ််းပဆ ငရ်ည် မျ ်းတငွ ်

တစ်ဦ်းချင််း၊ လူမှုနငှ  ်နည််းစနစ် ပ ိုင််းဆ ိုငရ်  စွမ််း ပဆ ငရ်ည်မျ ်း 

ပေါဝငသ်ည်။ 

သငရ် ို်းည န််းတန််း (curriculum) ပည ပရ်း (သ ို  မဟိုတ်) ပလ ကျင ပ်ရ်း လိုပ်ငန််းအတွက် 

အပက ငအ် ည်ပြ ရ်န ် ပရ်းဆွ   ်းပသ  လိုပ်ငန််း 

အစီအစဉ်က ို ဆ ိုလ ိုသည်။ ၄င််းတွင ် သငတ်န််း ရည်ရွယ်ချက်၊ 

သငတ်န််းမ တ က ၊ သင ်က ်းပလ ကျင ပ်ရ်း နည််းလမ််း 

(စစ်ပဆ်း အက ပြတ်မှု အပေါအဝင)်၊ သငပ်  က်ကူ ပစစည််းမျ ်း၊ 

ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပ ဆရ မျ ်း၏ သင ်က ်းမှုအစီအစဉ်မျ ်း 

ပေါဝငသ်ည်။ 

လိုပ်ငန််းခွငပ်လ ကျင ပ်ရ်း  

(In- company training) 

ကိုမပဏတီစ်ခို၏ အလိုပ်သမ ်းမျ ်း၊ ဝန ်မ််းမျ ်းအ ်း 

သင ်က ်းပလ ကျင ပ်ပ်းပခင််း(သ ို  မဟိုတ်) သငတ်န််းပကျ င််း 

တစ်ခို၏ ပကျ င််းသ ်း ပကျ င််းသူမျ ်းအ ်း ကိုမပဏ ီ လိုပ်ငန််း 



ခွငအ်တွင််း ကိုမပဏဝီန ်မ််းမျ ်းမှ သင ်က ်းပလ ကျင ပ်ပ်းပခင််း 

က ို ဆ ိုလ ိုသည်။ 

ပလ လ သငယ်ူမှုနယပ်ယ ် (Learning 

field)  

 

စ ပတွွဲ့ လက်ပတွွဲ့ ပပေါင််းစပ်  ်းပသ  လိုပ်ငန််း ဆ ိုငရ်  

 ပလ လ သငယ်ူမှု နယ်ပယ်မျ ်း 

ပလ လ သငယ်ရူမည ်လိုပ်ကကွ် 

(Learning Task)  

ပလ ကျင ပ်ရ်းနငှ  ်သင ပ်တ ်ပသ  လိုပ်ငန််းလိုပ်ကွက်မျ ်း 

အရည်အချင််းသတ်မှတ်ချက ်

(Qualification) 

- အရည်အချင််းသတမ်ှတခ်ျက်ဟူပသ  ပဝေါ ဟ ရတွင ်

နစှ်ပ ိုင််းပေါဝငသ်ည်။  

(က) ပံိုမှနအ်ရည်အချင််းသတ်မှတ်ချက် - အ ဏ  ပ ိုင ်

အြွ ွဲ့အစည််း တစရ်ပ်မှ စစ်ပဆ်းအက ပြတ် အတည်ပပြုပပီ်း 

 ိုတ်ပပ်းပသ  ေပီလ ိုမ  (သ ို  မဟိုတ်) အသ အမှတ်ပပြု လက်မှတ် 

တစ်ခိုခိုက ို ဆ ိုလ ိုသည်။ ၄င််းသည် အ ဏ ပ ိုင ် အြွ ွဲ့အစည််း 

တစ်ရပ်မှ လူတစ်ဦ်းတစ် ပယ က်အ ်း သတ်မှတ်  ်းပသ  

လိုပ်ငန််းအ ်း ပဆ ငရွ်က်န ိုငရ်န ်လ ိုအပ်ပသ  ကျွမ််းကျငမ်ှု ရှ  မရှ  

သတ်မှတ်   ်းပသ  စံနှုန််းနငှ အ်ညီ ပလ လ သငယူ် တတ် 

ပပမ က်မှု ရှ  မရှ  စစ်ပဆ်း ဆံို်းပြတ်ပခင််းအပပေါ်တွင ် အပပခခံ 

သည်။ အရည်အချင််းသတ်မတှ်ချက်သည် ပယဘူယျ အ ်း ပြင  ်

ပည ပရ်းပလ ကျင ပ်ရ်းနငှ  ်လိုပ်သ ်းပစျ်းကွက်အတွင််း ပလ လ  

သငယ်ူ တတ်ပပမ က်မှု၏ တနြ် ို်းက ို တရ ်းဝင ် အသ အမှတ ်

ပပြုပပ်းပခင််းပြစ၏်။ ဥပပေပ က င််းအရ လိုပ်ငန််းတစ်ခို 

 ပဆ ငရွ်က်န ိုငရ်န ် လိုပ်ပ ိုငခွ်င ပ်ပ်းပခင််း သပဘ လည််း ပေါဝင ်

န ိုငသ်ည်။ 



(ခ) လိုပ်ငန််းဆ ိုငရ်  လ ိုအပ်ချက် - လိုပ်ငန််းရ  ်ူးတစ်ခိုနငှ  ်

ဆပီလျ ်ပသ  အလိုပ်တ ဝနက် ို ပဆ ငရွ်က်န ိုငရ်န ်လ ိုအပ်ပသ  

အသ ပည ၊ ကျွမ််းကျငမ်ှု၊ ခံယူချက်သပဘ   ်းတ ို  က ို ဆ ိုလ ို 

သည်။ 

ကျွမ််းကျငမ်ှု (skill)  စီမံခန  ခွ် မှု (သ ို  မဟိုတ်) လိုပ်ငန််းပ ိုင််းဆ ိုငရ်  လိုပ်ကွက်မျ ်းအ ်း 

ပဆ ငရွ်က်န ိုငသ်ည ် စွမ််းရည် 

စံသတ်မှတ်ချက် (standard) 

 

လိုပ်ရည်က ိုငရ်ည်စံ (သ ို  မဟိုတ်) ကျွမ််းကျငမ်ှုစံ- လိုပ်ငန််းတစ်ခို 

ပဆ ငရွ်ကရ်န ်လ ိုအပ်ပသ  လိုပ်ရည်က ိုငရ်ည်မျ ်း 

ပည ပရ်းစ ံ - သင ်က ်းပရ်း ရည်ရွယ်ချက် ပအ ငပ်မငပ်ရ်း 

အတွက် လ ိုအပ်ပသ သင ်က ်း ပရ်းရည်ရွယ်ချက်၊ 

သငရ် ို်းည န််းတမ််း ၊သငတ်န််းဝင ် လ ိုအပ်ချက်နငှ  ်

ရင််းပမစ်မျ ်းဆ ိုငရ်  ပြ ် ပပချက်၊  

အလိုပ်အက ိုငဆ် ိုငရ်  စံ - လိုပ်ငန််းတစ်ခိုအ ်း ပဆ ငရွ်က်ရန ်

လ ိုအပ်ပသ  လိုပ် ကွက်နငှ  ် လိုပ်ငန််းစဉ်မျ ်း ပြ ်ပပ 

ချက ်

စစ်ပဆ်းအက ပြတ်ပရ်းစံ - စစ်ပဆ်းအက ပြတ်မည ် ပလ လ  

သငယူ်မှု ရလေမ်ျ ်းနငှ  ် အသံို်းပပြုမည ် နည််းလမ််းဆ ိုငရ်  ပြ ် 

ပပချက် 

အတည်ပပြုစံ - လူတစ်ဦ်းအ ်း စစ်ပဆ်းအက ပြတ်ပပီ်းပန က် 

ရရှ ပသ ပပေါက်ပပမ က်ပအ ငပ်မငမ်ှု အဆင အ် ်း ပြ ်ပပချက် 



အသ အမတှ်ပပြု စ ံ - ေပီလ ိုမ  (သ ို  မဟိုတ်) အသ အမှတ်ပပြု 

လက်မှတ် ရရှ ပရ်းအတွက ် အသံို်းပပြုရ မည ် စည််းမျဉ််း 

စည််းကမ််းမျ ်းနငှ  ်အခွင အ်ပရ်းဆ ိုငရ်  ပြ ်ပပချက် 

ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပမျ ်း 

အ ်းပလ ကျင ပ်ခင််း  

(Training of Trainers) 

ကိုမပဏလီိုပ်ငန််းခွငအ်တွင််း ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပမျ ်းအ ်း 

ပပြုစိုပျ ြု်းပ  ငပ်ခင််းလိုပ်ငန််းစဉ်က ို ဆ ိုလ ိုသည်။ ကျွမ််းကျင၍် 

အသ အမတှ်ပပြုလက်မှတရ် ပလ ကျင ပ်ရ်းနည််းပပသည် အလိုပ် 

သမ ်း မျ ်း အ ်း ပလ ကျင ပ်ပ်းန ိုငသ်ည်။ 

သငတ်န််းသ ်း (Trainee)  ကိုမပဏ၊ီ ပကျ င််း (သ ို  မဟိုတ်) အပခ ်းပသ  အသက်ပမွ်း 

ဝမ််းပ က င််း သငတ်န််းတစ်ခိုခိုမှ သင ်က ်း ပလ ကျင ပ်ပ်း 

ပသ လူက ို ဆ ိုလ ိုသည်။ 

နည််းပည နငှ  ်အသက်ပမွ်းဝမ််းပ က င််း 

ပည ပရ်း၊ ပလ ကျင ပ်ရ်း (TVET) 

ပယဘိုယျအ ်းပြင  ် အလယ်တန််းလွနပ်ည ပရ်း ပလ ကျင ပ်ရ်း 

ပြစ်သည်။ ဘွ ွဲ့ေဂီရီနငှ ် ပည ပရ်းအြွ ွဲ့ အစည််းမျ ်းမ ှ

ြွင လှ်စ်ပသ  အဆင ပ်မင ပ်ည ပရ်း အစီအစဉ်မျ ်း ပေါဝင ်

ပခင််းမရှ ပေါ။ အဓ ကအ ်းပြင  ် အလိုပ်အက ိုငဆ် ိုငရ်  ကျွမ််းကျင ်

မှုနငှ  ် အသ ပည မျ ်းအ ်း သင ်က ်းပ ို  ချပပ်းပခင််း ပြစ်သည်။ 

နည််းပည နငှ  ် အသက်ပမွ်းဝမ််းပ က င််း ပည ပရ်း၊ ပလ ကျင  ်

ပရ်းတငွ ် အသက်ပမ်ွးဝမ််း ပ က င််း အစအီစဉ်မျ ်း အတွက ်

အပပခခံကျပသ  သငတ်န််းမျ ်းက ို ြွင လှ်စ်ပပ်းသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


