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သင္တန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲသူ…
သင္တန္းပို႕ခ်သူ…

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား။
(က) ထုတ္လုပ္မႈ ၁၅% မွ ၅၀% သို႕တိုးတက္ၿခင္း (၃လ မွ ၆လအတြင္း)
(ခ) ကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၀၀ မွ ၁၅၀၀၀ သက္သာၿခင္း (၂လ
မွ ၃လအတြင္း)
(ဂ) ပ်မ္းမွ်အရည္အေသြးမၿပည့္၀ၿခင္းႏႈန္း ၁၀% ခန္႕ေလ်ာ့က်ၿခင္း။
(ဃ) ထုတ္လုပ္မႈယူနစ္တစ္ခုစီတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ၂% ေခြ်တာႏိုင္ၿခင္း။
(င) လုပ္ငန္းခြင္ပ်က္ကြက္မႈမ်ား ၁၅% ထိေလ်ာ့က်ၿခင္း။
(စ) လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ ၁၆% ေလ်ာ့နည္းသြားၿခင္း။
(ဆ) ၇၅% မွ ၈၀% ရွိ အေ သး စားႏွ င့္ အ လ တ္ စား လု ပ္ င န္း မ်ား (SMEs)
သည္ေကာင္းမြန္ေသာစီမံခန္႕ခြဲမႈလက္ေတြ႕လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္လာၿခင္း။
(စ်) ၇၀% ကလုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈ ရွိသည္ဟု
အစီရင္ခံခဲ့သည္။

အၿခားအစီရင္ခံခဲ့သည့္ အက်ိဳးၿဖစ္ထြန္းမႈမ်ား။
(က) ပို၍အက်ိဳးရွိထိေရာက္ေသာထုတ္လုပ္မႈအစီအစဥ္ေရးဆြဲၿခင္း။
(ခ) အလုပ္အမားကုန္က်စရိတ္နည္းၿခင္းႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းထြက္ရွိမႈၿမင့္မားၿခင္း။
(ဂ) အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး အလုပ္အမားမ်ားအလုပ္ခြင္တြင္
တာ၀န္၀တၱရားေၿမာက္စြာေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက္ ၿခင္း။

SMART Myanmar မွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွာ

ဤ SCORE သင္ တ န္း အစီ အ စဥ္ ကို အ ခမဲ့ သ င္ ၾ ကား

တစ္ ဒါဇင္ ခ န္ ႕ ၿ ဖစ္ ၿ ပီး SCORE မွ အသိ အ မွ တ္ ၿ ပဳ

အၾကံ ၿ ပဳေဆာင္ ရြ က္ေ ပးေနပါသည္ ။

သင္ တ န္း ပို ႕ ခ်သူ မ်ား ၿဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းကို
ၿမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ဘာ သာ ၂ မ်ိဳးႏွ င့္ ပို႕ခ်ႏိုင္ပါသည္။

သို ႕ေ သာ္ စ က္ ရံု မ်ားမွ သင္ တ န္း ပို ႕ ခ်သူ မ်ားအတြ က္
ေန႕လည္စာ စီ စ ဥ္ တ ည္ ခ င္းေပးရန္ လုိ အ ပ္ ပါသည္ ။

ဤသင္တန္းအစီအစဥ္သည္ အထူးသၿဖင့္ လုပ္သားဦးေရ

လူ ၾ ကီး မင္း မ်ား၏စက္ ရံု ကို SCORE

၅၀ မွ ၂၀၀ ခန္႕ထားေသာစက္ရံုမ်ားႏွင့္သင့္ေတာ္ပါသည္။

သင္ တ န္း အစီ အ စဥ္ႏွ င့္ လက္ တြဲ ၍

လူဦးေရ ၂၀၀ အထက္ရွိေသာစက္ရံုမ်ားသည္ SMART

တိုး တက္ေ ၿပာင္း လဲ လို ပါက

Myanmar Social Compliance Academy TM ကို
စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ ၿပီး ဤအစီအစဥ္မွာ အလတ္စား၊

min@smartmyanmar.org
ဖု န္း နံ ပါတ္ 09-262600436

အၾကီးစား အထည္ခ်ဳပ္၊ အထည္လိပ္၊

သို ႕ ဆ က္ သြ ယ္ ၍ စံု စ မ္းေမးၿမန္းႏို င္ ပါသည္ ။

အသံုးအေဆာင္ႏွင့္တြဲဖက္ပစၥည္းစက္ရံုမ်ား
အတြက္ေရးဆြဲထားပါသည္။

သို ႕ မ ဟု တ္

SCORE သင္တန္းအစီအစဥ္သည္ ႏိုင္ငံ ၉ ႏိုင္ငံတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးၿဖစ္သည္။
ၿပဳလုပ္ၿပီးခဲ့သည့္သင္တန္းတြင္ တက္ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့သည့္ မန္ေနဂ်ာအေယာက္ ၂၀၀၀
ေက်ာ္သည္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္မွၿဖစ္သည္။

How it works…

သင္ရိုးညြန္းတန္း (၂)

အရည္အေသြးစမ္းစစ္ၿခင္းႏွင့္တိုးတက္ေ
အာင္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း။

သင္ရိုးညြန္းတန္း (၁)
လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း။
လုပ္ငန္းတိုးတက္ေအာင္ၿမင္မႈအေၿခခံ။
သင္တန္းအေၿခခံမ်ားကိုထားရွိေသာ ပန္းတိုင္ကို
သတ္မွတ္ရန္။
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿဖင့္လုပ္ငန္းစြမ္းအင္ၿမွင့္တင္ၿခင္း။

သင္ ရိုး ညြ န္း တန္း (၃)

ထုတ္ကုန္ၿမင့္တင္သည့္အေလွ်ာက္
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ

သင္ရိုးညြန္းတန္း (၄)

လုပ္ငန္းခြင္စီမံေရးႏွင့္လုပ္ငန္း
တိုးတက္ေရး။

သင္ရိုးညြန္းတန္း (၅)

လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရး

• အရည္အေသြးစစ္ က်င့္ထံုးမ်ားကိုခ်မွတ္ပါ။
• အရည္အေသြးမၿပည့္မွီေသာ
ထုတ္ကုန္မ်ားနည္းစနစ္က်က် ဖယ္ရွားၿခင္း။

• စရိတ္ေလ်ာ့ခ် + လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ။
• စြန္႕ပစ္ပစၥည္းႏွင့္

စြမ္းအားကိုနည္းစနစ္တက်ေလ်ာ့ခ်ၿခင္း။

• လူအရင္းအၿမစ္ဆို င္ရာ က်င့္ထံုးမ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း။

• သင့္ေလ်ာ္သူမ်ားကို တိုးတက္ေအာင္

အေထာက္အပံ၍
့ သင့္လုပ္ငန္းအတြက္

• လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္

က်န္းမာေရးအရထိခိုက္ႏိုင္သည့္အရာမ်ားကို
ေၿပာင္းလဲၿခင္းၿဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ဖယ္ရွားၿခင္း။

SMART Myanmar စီမံကိန္းသည္ ဥေရာပသမၼဂမွ ေထာက္ပံ့ထားေသာစီမံကိန္းၿဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ မွစတင္၍
ၿမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္စက္မႈလုပ္ငန္းကို ပ့ံပိုးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဥေရာပ၊ တရုတ္၊ ၿမန္မာႏွင့္ အေမရိကန္မွ
ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လူၾကီးမင္းမ်ား၏စက္ရံုႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ား၏အနာဂတ္ တိုးတက္ေၿပာင္းလဲမႈအတြက္ အေထာက္အကူေပးႏိုင္ရန္
ခိုင္မာစြာဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

www.smartmyanmar.org

