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ျမန္မာ့ အထည္ခ်ဴပ္စက္ရမ
ုံ ်ားတြင္ အလုပသ
္ မားမ်ား
အက်ိဳးအျမတ္ႏင
ွ ့္ အျမတ္အစြနး္ တိးု တက္လာမႈ
လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား သင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈႏွင့္
တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ား
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း BIF က
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု
၅ ခုကို လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ (HR) ႏွင့္
ကုန္ထုတ္စြမ္းအား သင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈႏွင့္
တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ား ေပးအပ္ခ့ဲသည္။
ယခုစာတမ္းက သင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈေပးအပ္ျခင္း၊
သင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈကို မည္သုိ႕မည္ပံု ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံုႏွင့္
ေအာင္ျမင္ရရွိခဲ့သည့္ အေပါင္းလကၡဏာျပေသာ
သက္ေရာက္မႈမ်ားအျပင္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကေသာ
သင္ခန္းစာမ်ားအတြက္ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို
ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းတို႕က ၄င္းတို႕၏
စက္ရံုအတြင္း အလားတူ သင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေနၾကသည့္ စက္ရံုပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္
မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ အထူးအသံုး၀င္ေစမည္ျဖစ္သည္။
BIF က အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုအခန္းက႑တြင္
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား
အဆင့္တိုးျမွင့္ျခင္းကို ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေနျပီး
လက္တေလာတြင္ အျခားအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ၆ ခုကို
ထပ္မံေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ဤဒုတိယေျမာက္
စက္ရံုအဖြဲ႕ကို အဓိကစြမ္းေဆာင္ရည္ျပညႊန္းကိန္း
(KPIs) ၏ ဆင့္ကဲတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈျဖင့္
သင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈရရွိထားသည့္ စက္ရံုမ်ားႏွင့္
ေလ့က်င့္မႈမရရွိထားသည့္ စက္ရံုမ်ားၾကား ေလ့က်င့္ေပးမႈ၏
သက္ေရာက္မႈကို ႏႈိင္းယွဥ္ရန္အတြက္ စံအဖြဲ႕အျဖစ္
အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဤစာတမ္းကို
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ ထပ္မံထုတ္ျပန္ရန္
အစီအစဥ္ေရးဆြဲသတ္မွတ္ထားသည္။

ေလ့က်င့္ေပးမႈက ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈ
ရွိခဲ့ပါသလဲ
စုေဆာင္းရရွိထားသမွ် အခ်က္အလက္မ်ားအရ
စက္ရံုမ်ားသည္ ေလ့က်င့္ေပးမႈ၏ ရလာဒ္အျဖစ္
တိုးတက္မႈအမ်ားအျပားကို ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။
သင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ စက္ရံုမ်ားက
လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းရည္တို႔၏
အဓိကစြမ္းေဆာင္ရည္ျပညႊန္းကိန္းအားလံုး သို႕မဟုတ္
အခ်ဳိ႕တြင္ အေပါင္းလကၡဏာျပသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ရရွိထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ေအာက္ပါ ဦးတည္ခ်က္မ်ား
ေပၚထြက္လာခဲ့သည္ 5%
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36% average reduction
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4%

2.77%

3%

2%

1%

0%

Baseline: June 2015

February 2016

An impressive 36% average reduction in absenteeism among
workers followed training in management and HR.

တည္ျငိမ္မႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ပိုမိုျမင့္မားသည့္
လုပ္သားအင္အားစု စက္ရံုမ်ားသည္
သင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈ၏ ရလာဒ္တစ္ခုအျဖစ္
လုပ္သားပ်က္ကြက္မႈ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ျခင္းကို

•

20%

ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ယင္းသို႔ လုပ္သားပ်က္ကြက္မႈ
၃၆% ပ်မ္းမွ်ေလ်ာ့က်မႈက ပိုမို တည္ျငိမ္ေသာ
လုပ္သားအင္အားစုတစ္ခုကို ေပးစြမ္းသျဖင့္
စက္ရံုမ်ား အေနျဖင့္ ၄င္းတို႕၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္း
ကိစၥမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ စီမံႏိုင္ေစကာ ကုန္ထုတ္
သတ္မွတ္ရက္ကို မွီေစျပီး အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းမႈကို

Endline defects reduced
on average by 29%

တိုးျမင့္ေစသည္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ပင္ျဖစ္သည္။
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Training resulted in a 29% average reduction in defect rates.
Workers now spend less time to remedy defects. Factories are
able to produce more, and reduce overtime hours.

သေဘာေပါက္သြားၿပီ
သူတို႔ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြ
အၾကံေပးတာေတြကို နားေထာင္ၿပီးေတာ့ ျပသနာေတြကို
စူပါ

အလုပ္သမား

Overall productivity increased
on average from 6.4% to 7.8%

7.8%

8%

အခုက်မ အျခားငွာနေတြက ၀န္ထမ္းေတြကို ကိုယ့္ရဲ႕
ေဖာက္သည္မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္လိုဆက္ဆံရမယ္ဆိုတာ

ျမန္ျမန္ေျဖရွင္းလာၿပီး ရန္ျဖစ္တာေတြလည္း ေလ်ာ့သြားၿပီ

အထည္တစ္ထည္ ကိုဘယ္လိုစစ္ေဆးရမယ္ဆိုတဲ့
နည္းလမ္းေကာင္းေတြကို သိလာတဲ့အတြက္ အခုက်မ
အမွားေတြအမ်ားၾကီးေလ်ာ့ခ်လာႏိုင္ခဲ့တယ္ အဲဒီနည္းလမ္းက
ျဖစ္ႏိုင္မယ္လို႔ အစကအားလံုးမထင္ခဲ့က်ဘူးေလ အခုအျခား
အလုပ္သမားေတြလဲ က်မလိုျဖစ္လာခ်င္ ၾကၿပီေလ

9%

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည့္
ေကာင္းမြန္ခိုင္မာေသာ မွတ္တမ္းတင္ေစာင့္ၾကည့္မႈ
စက္ရံုအားလံုးက ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳ အခ်က္အလ
က္ေကာက္ယူစုေဆာင္းျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းက စက္ရံု၀န္ထမ္းမ်ား၏
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈနည္းပညာ
အသံုးခ်စြမ္းရည္ကို တိုးတက္ေစရံုသာမက
ပိုမိုေကာင္းမြန္စနစ္က်သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
စဥ္းစားေတြးေခၚ ေစရန္ႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းရည္ကို
ပိုမိုတိုးျမင့္ေစမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ေစရန္
အားေပးခဲ့သည္။

7.6%

• အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ရည္အေသြးျမွင့္ဆုေၾကးမ်ား
စက္ရံုမန္ေနဂ်ာမ်ားက သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈအဆင့္မွ
အျပီးသတ္အေခ်ာထည္ထုတ္လုပ္သည့္ အဆင့္အထိ
အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတစ္ခုလံုး၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈ
စနစ္မ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးျခင္းသည္
အေရးပါေၾကာင္းကို သင္ယူတတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။
သင္တန္းေပး ေလ့က်င့္မႈအတြင္း စက္ရံုမ်ားသည္
မွန္ကန္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ
မည္သုိ႕ေကာက္ယူရန္ ႏွင့္ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
အသံုးျပဳျပီး ကုန္ထုတ္လိုင္းမ်ားတြင္
အပ်က္အစီးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား

7.2%
7%

ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။
ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈမ်ားက ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းရွိ
မည္သည့္အဆင့္ကိုမဆို ျပီးေျမာက္ေစရန္
6.4%

6%

Baseline
June 15

6.4%
Oct 15

Nov 15

Dec 15

Jan 16

A 23% average increase in productivity, leading to increased
profitability, allowed factories to partially compensate for
minimum wage hikes.

အခု က်မ ျပသနာျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကိုသိသြားၿပီ
မေန႔က က်မ အလုပ္သမားတစ္ းကိုဆူလိုက္တာ
သူငိုသြားတယ္ က်မ ေအးေအးေဆးနဲ႔ သူ႔ကို
ဘယ္လိုစက္ခ်ဴပ္ရမလဲဆိုတာကို ရွင္းျပေပးလိုက္ႏို္င္တယ္
လိုင္းစူပါ

ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကို သံုးဆတိုးျမင့္သြားေစႏိုင္သျဖင့္
ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရသည့္အခ်ိန္ကို

HR and
productivity
training

ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အရည္အေသြးဆုေၾကးမ်ားကို
မည္ကဲ့သို႕ မိတ္ဆက္ေပးရမည္ကို
စက္ရံုမ်ားအား သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ (ဥပမာ
- ခ်ဳပ္ရိုးတစ္ခု မွားယြင္းသြားပါက ျပန္ျဖည္ကာ

Happier workers
Better management and
HR practices lead to better
working hours, increased
pay and improved
treatment

အသစ္ျပန္ခ်ဳပ္ရန္ အခ်ိန္သံုးဆပိုမိုၾကာျမင့္သြား
ႏိုင္သည္) ေလ့က်င့္ေပးထားသည့္ စက္ရံုမ်ားက
အနည္းဆံုးလုပ္အားခ ထြက္ေပၚလာခ်ိန္တြင္ပင္

Better jobs

အဆိုပါဆုေၾကးမ်ားကို ဆက္လက္ထားရွိႏိုင္ခဲ့ၾကျပီး
BIF ၏ စံအဖြဲ႕အတြင္းရွိ ေလ့က်င့္ေပးမထားေသာ
စက္ရံုမ်ားမွာမူ ယင္းကဲ့သို႔ ဆုေၾကးမ်ား အသံုးျပဳမႈကို
သိသိသာသာေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၾကသည္။
•

ကုန္ထုတ္စြမ္းရည္တိုးတက္ေစသည့္ေခတ္
မွီထုတ္လုပ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား စက္ရံုမ်ားက
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားအား
စိစစ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ၾကိဳတင္ထိန္းခ်ဳပ္
ေျပာင္းလဲတိုးျမွင့္ျခင္းတို႕ကို စတင္ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။
သင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈအတြင္း လုပ္ငန္းေႏွာင့္ေႏွး
ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ရွာေဖြေျဖရွင္းရမည္၊
လုပ္သားမ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
ထိန္းညွိျခင္းနိယာမႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈတို႕အား မည္ကဲ့သို႕
တြက္ခ်က္ရမည္၊ အစရွိသည့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းရည္
တိုးျမွင့္မႈအတြက္ အသံုး၀င္သည္မ်ားကို
စက္ရံုမန္ေနဂ်ာမ်ားအား သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။
ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ပမာဏအေၾကာင္း
ေလ့လာသင္ယူျခင္းကလည္း ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားအတြက္
၀န္ထမ္းအဖြဲ႕မ်ားကို ပိုမိုအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းစြာ
လက္ေတြ႕က်က်တာ၀န္ေပးတတ္ေစရန္
အကူအညီျဖစ္ေစခဲ့ျပီး ရလာဒ္အျဖစ္
ထုတ္လုပ္မႈတိုးျမင့္ျခင္းႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည့္
အထည္ဒီဇိုင္းမ်ားအတြက္ ကုန္ထုတ္လိုင္းမ်ား ၾကား
အလွ်င္အျမန္တာ၀န္လႊဲေျပာင္းေပးမႈကို ပိုမိုအဆင္ေျပ
ေခ်ာေမြ႕ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
အဆိုပါ သင္ၾကားေပးမႈမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားက
စက္ရံုမ်ားအတြက္ သိသာၾကီးမားသည့္
ကုန္ထုတ္စြမ္းရည္တိုးျမင့္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ကာ
ကြဲျပားျခားနားသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏႏွင့္
အထည္ဒီဇိုင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႕ကို
အျမဲတမ္းေျပာင္းလဲလိုအပ္ေနျပီး
လွ်င္ျမန္သည့္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို
ပိုမိုေတာင္းဆိုလာေနသည့္ အေျပာင္းအလဲျမန္ေသာ ေခ
တ္မွီဖက္ရွင္ေစ်းကြက္တစ္ခုအတြင္း အဆိုပါစက္ရံုမ်ားကို
ျပိဳင္ဆိုင္မႈအင္အားပိုမိုၾကီးမားလာေစရန္
အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည္။

Improved performance
& productivity

Factories generate enough
margin to pay workers a
higher core wage, reduce
overtime, improve health
and safety practices and
remove low paid under
age workers

Upskilled workers produce
greater quantities of better
quality garments

Increased profitability
& more opportunities
Profit increases and
factories have more
opportunities to work with
international buyers

•

လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိျပီး ေပ်ာ္ရႊင္သည့္အဖြဲ႕မ်ား
ေလ့က်င့္ေပးထားသည့္ စက္ရံုမ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ားက
လုိအပ္လွ်င္ အခ်ိန္ပိုဆင္းရန္ သို႕မဟုတ္ ၄င္းတို႕ဆႏၵမရွိပဲ
အခ်ိန္ပိုဆင္းရန္ ဖိအားေပးခံေနရသည္ဟု ခံစားရပါက
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ ပို၍လိုလုိလားလားရွိၾကသည္။
ဤအခ်က္ကို အလုပ္သမားမ်ား ပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္ျပီး ကုန္ထုတ္
စြမ္းရည္ပိုမိုျမင့္မားေစႏိုင္သည့္ ရလာဒ္တစ္ခုျဖစ္ေစရန္
အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္
မွတ္ယူထားပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကလည္း
စက္ရံုမန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားၾကား
အဖြဲ႕လိုက္ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက္လာျပီး ၀န္ထမ္းမ်ားက
၄င္းတို႕၏အလုပ္ကို ပိုမိုဂုဏ္ယူလာပံုရေၾကာင္း
အစဥ္တစိုက္ အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့သည္။

•

အခက္အခဲၾကံဳရခ်ိန္မ်ားတြင္ အေျခအေနတည္ျငိမ္ေအာင္
ထိန္းသိမ္းျခင္း စက္ရံုအားလံုးက အစိုးရမွ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္
အနည္းဆံုးလုပ္အားခ သိသိသာသာ တိုးျမင့္လာခဲ့ျခင္းကို
ခံႏိုင္ရည္ရွိခဲ့ၾကျပီး BIF ၏ သင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈ
မရရွိေသးသည့္ စံအဖြဲ႕ထက္ အေျခအေနမ်ားကို
ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့သည္။

•

အေရးၾကီးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သေဘာထားေျပာင္းလဲျခင္း
သင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈက ကေလးအလုပ္သမား၊
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေႏွာင့္ယွက္မႈ (ဥပမာ ဒီသင္တန္း လိုင္းထဲမွာရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕
စိတ္ဓါတ္ကိုေျပာင္းလဲေပးလိုက္တယ္ အခုက်မ
အလုပ္သမားေတြကို ဂရုစိုက္ဖို႔ အေရးၾကီးပံုဟာ က်မရဲ႕
အလုပ္တစ္ခုလို႔ သေဘာေပါက္လာတယ္
လိုင္းစူပါ

ေအာ္ဟစ္ေငါက္ငမ္းျခင္း)၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ပံုစံ
အစရွိသည့္ အေရးပါသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ
ယခင္ရွိခဲ့သည့္ မူေသအဆိုးျမင္ လက္ခံနားလည္သေ

အကယ္၍ က်ြနု္ပ္၏ ေအာ္ေဟာက္ျခင္း အျပဳအမူကို
ေျပာင္းလဲျပီး ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္
အခ်ိန္ေပး၍လုပ္ငန္းပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္ ျပသေပးပါက
က်ြနု္ပ္အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အေျဖကို ရရွိနူိင္မည္။

ဘာေပါက္ထားမႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ခဲ့သည္။

သင္ယူရရွိခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာမ်ား -

ထုတ္လုပ္မူဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာ

•

စက္ရံုပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား

မုခ်လိုအပ္ပါသည္။ သင့္တြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္
ေစလႊတ္မည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၀န္ထမ္း
အလံုအေလာက္ရွိေစရန္ ႏွင့္/သို႕မဟုတ္

ထည့္သြင္းစဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား
ကြ်ႏု္ပ္တို႕က BIF ၏ အေတြ႕အၾကံဳအေပၚ
အေျခခံကာ အလားတူသင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈမ်ဳိး

၄င္းတို႕မရွိခ်ိန္တြင္ လစ္ဟာမႈကို ျဖည့္စြက္မည့္
နည္းလမ္းမ်ား ရွိေနရန္ ေသခ်ာပါေစ။ သင္ၾကားေပးသည့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္
မည္သည့္စက္ရံုပိုင္ရွင္ႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားမဆို
ေအာက္ပါအဓိကအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္

နည္းစနစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္
၀န္ထမ္းမ်ား၏ တာ၀န္ယူစူးစိုက္ျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ
လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၄င္းတို႕ရင္ဆိုင္ေနရသည့္

အၾကံျပဳပါသည္။

အလုပ္ပမာဏအေပၚ မူတည္သည္။

အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုလုပ္ငန္းမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့
က်ြန္ေတာ္႔သူငယ္ခ်င္းေတြကို ဒီသင္တန္းအေျကာင္း
က်ြန္ေတာ္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ အရင္တုန္းက က်ြန္ေတာ္တို႔ဟာ

•

ေငြအေျမာက္အမ်ားရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွ တိုးတက္လိမ္႔မယ္ဆိုျပီး
ေျပာဖူးျကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီသင္တန္းဟာ က်ြန္ေတာ္တို႔ရဲ့
အေတြးအေခၚေတြကို ေျပာင္းလဲခဲ႔ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းက
က်ြန္ေတာ္တို႔ကို အသင္းအဖြဲ႔ ဆိုတာ ဘာလ ဲျပသနိုင္ခဲ့ျပီး
ရွိေနတာေတြကေန ပိုျပီးရရွိလာနိုင္ေအာင္ ျပသေပးခဲ့ပါတယ္။
စက္ရပ
ံု င
ုိ ရ
္ င
ွ ္

•

သင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈေအာင္ျမင္ရန္
သင့္ေထာက္ခံအားေပးမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူစူးစိုက္ျမွဳပ္ႏွံမႈကို
မုခ်လိုအပ္ပါသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္မည့္ သင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈမ်ားအားလံုး
အတြက္ သေဘာတူခြင့္ျပဳေပးရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ျပီး
သို႕မဟုတ္ပါက စက္ရံုသည္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အက်ဳိးအျမတ္
အားလံုးကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားရမည္ မဟုတ္ေပ။

•

လႈပ္ရွားမႈမ်ားသို႕ သင္၏ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္မႈက
၀န္ထမ္းမ်ားအား ၄င္းတို႕၏ တတ္ကြ်မ္းမႈအသစ္မ်ားကို
အသံုးခ်ေစရန္ႏွင့္ ယင္းတို႕ကို စက္ရံုအလုပ္ထံုးတမ္း၏
တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္သို႕ ထည့္သြင္းျမွဳပ္ႏွံရန္
တိုက္တြန္းအားေပးရာတြင္ အေရးၾကီးသည္။

•

သင္တန္းခ်ိန္အားလံုးကို တသမတ္တည္း
တက္ေရာက္မည့္ ၀န္ထမ္းကို ေရြးခ်ယ္ရန္

သင္မည္သို႔စတင္ခဲ့ရသည္ကို နားလည္ၿပီး
၀န္ထမ္းမ်ား၏ သင္ယူေလ့လာႏိုင္စြမ္းကိုလည္း
အရွိအတိုင္း နားလည္လက္ခံေပးပါ။ ဤအခ်က္က
သင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈကို မည္ေရြ႕မည္မွ် ျမန္ျမန္
ဆန္ဆန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ျပီးစီးေဆာင္ရြက္
ႏိုင္မည္ဆိုျခင္းအေပၚ ၾကီးမားသည့္ သက္ေရာက္မႈ
ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္မည့္သူမ်ားကို
သင္ယူမႈအေတြ႕အၾကံဳသစ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မၾကာေသးမီ သမိုင္းေၾကာင္းအတြင္း
ပညာေရးသည္ အထက္-ေအာက္၊ ဆရာ-တပည့္
ဆက္ဆံေရးတစ္ခု ျဖစ္ေနခဲ့ကာ အဖြဲ႕လိုက္ေဆာင္ရြက္မႈ
အလြန္နည္းပါးျပီး ညႊန္ၾကားျပသသူကို
ျငင္းဆန္ရန္ သို႕မဟုတ္ ေမးခြန္းထုတ္ရန္
အခြင့္အေရးအနည္းငယ္သာရွိသည္။ လူ႕စြမ္းအား
အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား အစီအစဥ္အတြက္
အသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ အျပန္အလွန္႕တုန္႕ျပန္မႈ
အလြန္မ်ားျပားျပီး ယထာဘူတက်က် သံုးသပ္ေ၀ဖန္မႈ၊
အဖြဲ႕လိုက္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈမ်ားကို
အားေပးသည္။ BIF ၏ အေတြ႕အၾကံဳအရ
သင္ၾကားမႈတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ အသားက်ျမန္ျပီး
ဤခ်ဥ္းကပ္ပံုကို ႏွစ္သက္ၾကသည္။

•

သင့္စနစ္အခ်ဳိ႕ အမ်ားအျပားေျပာင္းလဲရန္
လိုအပ္လာႏိုင္သျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားပါ။

•

ေရရွည္တြင္ ကုန္ထုတ္စြမ္းရည္အခ်က္အလက္
ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း
၏ တန္ဖိုးကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္မွာ
အေရးၾကီးသည္။ ယင္းအခ်က္ကို စက္ရံုအမ်ားစုက
ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္ျခင္းမရွိပါ။ စက္ရံုအမ်ားစုတြင္
တက္ေရာက္/ပ်က္ကြက္ စာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊
လစာတြက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္ (ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႕ရမည့္
ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္ မွီရန္ အာရံုစိုက္ကာ)
တစ္ေန႕တာ သို႕မဟုတ္ သီတင္းတစ္ပါတ္တာအလိုက္
ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ပမာဏကို ေရတြက္ျခင္းတို႕ကို
တာ၀န္ယူထားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားရွိေသာ္လည္း

•

ပိုရွည္ၾကာေသာ ကာလတစ္ခုအတြက္

ဇန္န၀ါရီလမွ ၾသဂုတ္လအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းျဖင့္ ပိုမုိအက်ဳိးရွိႏိုင္မ
ည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈသည္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုအမ်ားစု
ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေအာက္ပါစိန္ေခၚမႈမ်ားကို

၀န္ထမ္းမ်ားထံမွ ၄င္းတို႕အလုပ္၏ ရလာဒ္ကို
တိုင္းတာႏိုင္သည့္ ခိုင္မာေသာအခ်က္အလက္မ်ား

ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ • ကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ နိမ့္က်ျခင္း
• အလုပ္သမား ပ်က္ကြက္/အလုပ္ထြက္ အလြန္မ်ားျခင္း

သင့္ထံသို႕ တင္ျပရန္ ေသခ်ာပါေစ။ သို႕မွသာ
သင့္အေနျဖင့္ နည္းစနစ္အသစ္မ်ားသည္ သင့္စက္ရံု၏

•
•

အရည္အေသြးျပႆနာမ်ား
အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းမႈ နည္းပါးျခင္း

အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္ႏိုင္စြမ္းတို႕အား
မည္ကဲ့သို႕ တိုးျမင့္လာေစသည္ကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် တို
က္ရိုက္ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

•
•
•

အသက္မျပည့္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား
ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးျခင္း
စည္းကမ္းဥပေဒ ေလးစားလိုက္နာမႈ ျပႆနာမ်ား

BIF က ဘာေၾကာင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္နဲ႕

သင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈက ဘယ္သူေတြကို

ကုန္ထုတ္စြမ္းအားဆိုင္ရာ သင္တန္းေပး

ပစ္မွတ္ထားခဲ့ပါသလဲ

ေလ့က်င့္မႈ ကို ေပးအပ္ခဲ့ပါသလဲ
အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းမႈ၊ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား တိုးျမွင့္ျခင္းႏွင့္၊
အလုပ္သမားလူမႈဖူလံုေရးတို႕ၾကား စီးပြားေရးအရ
ဆက္ႏြယ္ေနမႈအေပၚ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္တစ္ခု
ေဖာ္ထုတ္တင္ျပရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ BIF က
အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားကို လူ႕အရင္းအျမစ္ႏွင့္
ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ေပးအပ္ခဲ့သည္။
BIF ၏ သုေတသနက အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုလုပ္ငန္းသည္
ကုမၸဏီစြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုးတက္ေစသည့္ ပိုမိုေကာင္းမြ
န္ေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားမွ ရရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား၏
သက္ေသသာဓကႏွင့္ ဥပမာမ်ား ကင္းမဲ့ေနေၾကာင္း
သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္
စက္ရံုမ်ားသည္ ၄င္းတို႕၏ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန တိုးတက္မႈအေပၚ အာရံုစိုက္လုိျခင္း
မရွိေပ။
ထို႕အျပင္ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲသည့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ
အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား နိမ့္က်မႈက
စက္ရံုမ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ပိုမိုၾကီးမားသည့္ ဥေရာပ/
အေမရိက ၀ယ္လက္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ျခင္းမွ
တားဆီးလ်က္ရွိသည္။
အဆိုပါအားနည္းခ်က္မ်ားက BIF အတြက္
လူ႕အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားသင္တ
န္းေပးေလ့က်င့္မႈကို ဖန္တီးပို႕ေဆာင္ေပးခဲ့ရသည့္
အရင္းခံအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ အေျခခံ စံမွတ္တစ္ခု
တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ သင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈကို
ဖန္တီးထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူစုေဆာင္းမႈႏွင့္
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာမႈကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

သင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈသည္ ေအာက္ပါ
စက္ရံုအဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ခဲ့ပါသည္ • ထုတ္လုပ္မႈမန္ေနဂ်ာ
• အရည္အေသြးမန္ေနဂ်ာ
• စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအင္ဂ်င္နီယာ
• စက္ခ်ဳပ္လိုင္းၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး
• လူ႕အရင္းအျမစ္စီမံခန္႕ခြဲေရးမန္ေနဂ်ာ
• လူမႈဖူလံုေရးအရာရွိ
• က်န္းမာေရးႏွင့္လံုျခံဳေရး မန္ေနဂ်ာ
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ သင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈတြင္
ပါ၀င္ခဲ့ေသာ စက္ရံုမ်ား စက္ရံု

အလုပ္သမားမ်ား

က

ပိုင္ရွင္

အဓိက
ေဖာက္သည္မ်ား

ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္
ထုတ္ကုန္

၃၅၀

အက်ဳိးတူပူးေပါင္း
နယ္သာလန္ႏွင့္
ျမန္မာပိုင္ရွင္မ်ား
၊ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္
ရံုးရွိ

ဂ်ာမန္တံဆိပ္မ်ား

အမ်ားအားျဖင့္ ညွပ္၊
ခ်ဳပ္၊ ထုတ္ပိုး (CMP)
ပိတ္ခ်ည္ထည္ ရွပ္အကၤ်ီ၊
ေဘာင္းဘီတိုႏွင့္
ဘေလာက္စ္အကၤ်ီမ်ား

ခ

၂၁၇

ျမန္မာပိုင္

ဥေရာပ

၁၀၀% CMP ေဘာင္းဘီရွည္မ်ား၊
ရံဖန္ရံခါ စကတ္မ်ား

ဂ

၂၄၈

ျမန္မာပိုင္

ကိုရီးယားႏွင့္
ဂ်ပန္ တံဆိပ္မ်ား

၁၀၀% CMP ဇာထည္မ်ားႏွင့္
ဂ်င္းထည္မ်ား

ဃ

၁၇၅

ျမန္မာပိုင္

ဂ်ာမန္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္
ကိုရီးယားတံဆိပ္မ်ား

၁၀၀% CMP သိုးေမႊးခ်ည္ထည္
ေဘာင္းဘီ၊ ဇာထည္ႏွင့္
ပိုလိုရွပ္အကၤ်ီမ်ား

င

၆၃၂

ျမန္မာပိုင္

ကိုရီးယားႏွင့္
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၀န္ထမ္းမ်ားက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
မတ္လအထိ အဖြဲ႕လိုက္သင္ၾကားမႈ စုစုေပါင္း ၂၁ ရက္ကို
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး အခ်က္အလက္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့
လာမႈအတြက္ တစ္ရက္ထပ္တိုးပါ၀င္ခဲ့သည္။ စက္ရံုမ်ားရွိ

စက္ခ်ဳပ္လိုင္းသစ္မ်ားသို႕ သင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈ
မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရ
ြက္ျခင္းတို႕ကို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္ သင္ယူမႈကို

ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတိုးတက္မႈမ်ားကို
တြက္ခ်က္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရလာဒ္အျဖစ္ထြက္ေပၚလာသည့္
ဘ႑ာေရးအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို နားလည္ႏိုင္ရန္

စစ္ေဆးရန္အတြက္ စက္ရံုတိုင္းသို႕ သင္တန္းျပီး ၁၂
ရက္ၾကာ သီးသန္႕သြားေရာက္လည္ပတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

စက္ရံုမ်ားအတြင္း လိုအပ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို
တိုးျမွင့္သြားရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ၾကသည္။

ေလ့က်င့္ေပးမႈကုိ BIF ၏ သင္တန္းေပးေလ့က်င့္ေရး
မိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္သည့္ Impactt Limited ႏွင့္ Rajesh
Bheda Consulting (RBC) တို႕က စက္ရံုမ်ားတြင္ပင္

အခ်က္အလက္၏ တန္ဖိုး

ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈမွာ ဘာေတြပါ၀င္ခဲ့သလဲ

ေလ့က်င့္ေပးမႈတြင္ (အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ၊ ညွပ္ထည္ႏွင့္
ပို႕ထည္အခ်ဳိး၊ အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈ မွတ္တမ္းမ်ား၊
အသားတင္လစာ၊ အခ်ိန္ပိုအပါအ၀င္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မ်ား၊

လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ေလ့က်င့္ေရးသင္ခန္းစာမ်ားက

အေၾကာင္းမဲ့ မၾကာခဏပ်က္ကြက္ျခင္း၊ အလုပ္ထြက္/၀င္
ႏႈန္း၊ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ အစရွိသည့္) အဓိက

စီးပြားေရးအျမင္တစ္ခု ထူေထာင္ျခင္း၊ ရွင္းလင္းသည့္
အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊
ေထာက္ပံ့ေရးကြန္ရက္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္

စံစနစ္မ်ား၏ တိုးတက္မႈကို မွတ္တမ္းတင္ထားရန္အတြက္
၀န္ထမ္းမ်ား၏ Excel tracker အသံုးျပဳသည့္
ကြ်မ္းက်င္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ အေရးၾကီးဆံုးအေနျဖင့္

လံုျခံဳေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းတက်ျဖစ္ကာ
အသံုးျပဳရလြယ္ကူသည့္ အျပန္အလွည္ဆက္သြယ္မႈမ်ား/

ဤအခ်က္အလက္အတြင္း ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို
မည္ကဲ့သို႕ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ရမည္တို႕

တုန္႕ျပန္မႈစနစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္း အစရွိသည္တို႕
ပါ၀င္သည့္ အဓိကအေၾကာင္းရာအခ်ဳိ႕ေပၚတြင္
ဗဟိုျပဳခဲ့သည္။ လူ႕အရင္းအျမစ္ ေလ့က်င့္ေရးက စက္ရံုမ်ား၏
ရာထူးတိုးျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို
နည္းလမ္းတက်ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္
အလုပ္သမားမ်ား၏ လစာ၊ ဆုေၾကးမ်ားၾကား
ရွင္းလင္းသည့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ရန္လည္း
အကူအညီျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္ လူ႕အရင္းအျမ
စ္ေလ့က်င့္ေရးသင္ခန္းစာမ်ားက အလုပ္သမားသစ္ကို
လုပ္ငန္းခြင္သို႕ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ ခြင့္ႏွင့္ အေၾကာင္းမဲ့
မၾကာခဏပ်က္ကြက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေနရာတက်ရွိေစျခင္းႏွင့္

ပါ၀င္ခဲ့သည္။ စက္ရံုမ်ားက ၄င္းတုိ႕၏ တိုးတက္မႈကို
လစဥ္အလိုက္ အဆိုပါအခ်က္အလက္
ေကာက္ယူမွတ္တမ္းတင္မႈမ်ားမွတဆင့္ BIF သို႕
တင္ျပခဲ့ျပီး BIF က သင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈအျပီး
သြားေရာက္လည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းက BIF ကို စက္ရံုမ်ား၏
တိုးတက္မႈအား အျမင့္
မားဆံုးျဖစ္ေစရန္ ၄င္းတို႕ႏွင့္
အထူးသင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈအျပင္
ထပ္မံ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာခ်က္ပါ ေပးအပ္ႏိုင္ေစခဲ့သည္။

စက္ရံုမ်ားအတြင္းရွိ အသက္မျပည့္ေသးသည့္

ထပ္မံတိုးတက္မႈမ်ားရွိသည့္ ဧရိယာမ်ားကို

အလုပ္သမားမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲျခင္းတို႕၏
အေရးပါပံုမ်ားကိုလည္း အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းျပခဲ့သည္။

ခြဲျခားသိရွိႏိုင္ေစျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္
ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္သမားလူမႈဖူလံုေရးႏွင့္
ကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းမႈ
တိုးျမင့္ျခင္းတို႕ၾကား စီးပြားေရးအရဆက္ႏြယ္မႈကို

ကုန္ထုတ္စြမ္းအားေလ့က်င့္ေရးသင္ခန္းစာမ်ားက
ေအာ္ပေရတာမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္မႈျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္
စြန္႕ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရျခင္းမ်ားကို

ယင္းက ၀န္ထမ္းမ်ားကို စက္ရံုစြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ
ပိုမိုနက္ရႈိင္းစြာ နားလည္မႈတစ္ခု ျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္ေစခဲ့ျခင္း၊

ထူေထာင္ႏိုင္ေစခဲ့သည္။

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ အရည္အေသြးတိုးတက္ေစျခင္းတို႕အေပၚ
ဗဟိုျပဳခဲ့သည္။ ေလ့က်င့္မႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားကလည္း
အဓိကစြမ္းေဆာင္ရည္ညႊန္းကိန္းမ်ား (KPIs) ကို အက်ဳိးရွိရွိ
ေကာက္ယူစုေကာင္းကာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာႏိုင္ရန္၊
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