
စက္႐ံု အမည္

လုပ္ငန္းစဥ္ (ေဆးဆုိးျခင္း၊ 
ခ်ည္ယက္ျခင္း၊ အထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း…)

လိပ္စာ

ၿမိဳ႕

အီးေမးလ္

ဆက္သြယ္ရမည့္ သူအမည္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အလုပ္သမား ဦးေရ

ဝင္ေငြ

ဤေခါင္းစဥ္အတြက္ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္မည့္သူ (လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား)

တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္မည့္သူကို မည္ကဲ့သို႔ေသာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ထားသနည္း။

SMART Myanmar Social Compliance Progress Award 2015
စက႐္ံု၏ အေထြေထြ အခ်က္အလက္

ကုမၸဏီ အခ်က္အလက္မ်ား မေပါက္ၾကားေစရန္ႏွင့္ 
ဆုေပးပြဲ တစ္ခုတည္း အတြက္သာ အသံုးျပဳပါမည္။

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

သင္တို႔၏ ကုမၸဏီတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူမႈေရး ေလးစားလိုက္နာမႈမ်ားအတြက္ ခိုင္မာမႈရွိေစရန္ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပံု အဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပပါ။ ေဝဖန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

ေဝဖန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား သီးျခားစီ တြဲပို႔ေပးရမည္။ (print ထုတ္ေပးရန)္၊ ဤေနရာတြင္ ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္၊ ဓါတ္ပံုႏွင့္ စာရြက္စာတမ္း တစ္ခုခ်င္းစီသည္ (စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန၊ အထူးခံစားခြင့္၊ 
အလုပ္သမားမ်ား၏ ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈ၊ စီမံကိန္း) တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ နံပါတ္ႏွင့္တကြ ေသခ်ာစြာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပပါ။ ၎ေဝဖန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္၏ အေထာက္အထားအေနျဖင့္သာ
 အသုံးျပဳပါမည္။



လုပ္ေဆာင္မႈ/ စီမံခ်က္ ၀ှဿ၄/ဿ၅ 

(လုပ္ေဆာင္မႈကို စကားလံုး အနည္းငယ္ျဖင့္ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပပါ)

နယ္ပယ္ (ဥပမာ - လူသား အရင္းအျမစ္

 စီမံခန္႔ခ ြဲမ ႈ၊ လူငယ္ လုပ္သား၊ 

အေထြေထြ စီမံခန္႔ခ ြဲမ ႈ၊ က်န္းမားေရးႏွင့္ 

ေဘးကင္း လံုၿခ ံဳမ ႈ၊ အလုပ္ခ်ိန ္၊ 

လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးေနေသာ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ား)

ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ စိန္ေခၐမႈမ်ား 

(စီမံခ်က္မ်ားကို 

ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 

ေတြ႕ႀကံဳရေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္

 အေျခအေနကို ေဖာ္ျပပါ)

အေသးစိတ္ 

သတင္းအခ်က္အလက္ 

(လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈမ်ားကို 

အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပပါ)

စတင္ 

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ 

အခ်ိန ္

 မတည္ ရင္းႏွီးေငြ (က်ပ )္

လုပ္ေဆာင္မႈ ရလဒ္ 

(စိန္ေခၐမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား/ စီမံခ်က္မ်ားကို

 မည္မွ် အတိုင္းအတာအထိ 

မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သနည္း)

ေဝဖန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ 

ဓါတ္ပံုမ်ား၊ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား 

(မည္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားက

 မည္သည့္ စီမံခ်က္ႏွင့္ 

ပတ္သက္သည္ကို ရွင္းလင္းစြာ 

ေဖာ္ျပပါ)

5

4

2

လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန

လုပ္ငန္းအေျခအေန တိုးတက္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ စီမံခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပပါ။ အခ်က္အလက္မ်ားစြာထမဲွ စတင္ျပဌာန္းမႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ မူဝါဒ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္မႈ၊ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ သင္တန္းမ်ား၊ အေဆာက္အဥ/ီ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း၊ စက္ပစၥည္း ခ်ိန္ၫႇိမႈမ်ား စသည့္ အခ်က္တို႔ျဖင့္ ဆန္းစစ္မည္။

1

3



လုပ္ေဆာင္မႈ/ စီမံခ်က္ ၀ှဿ၄/ဿ၅ 

(လုပ္ေဆာင္မႈကို စကားလံုး အနည္းငယ္ျဖင့္ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပပါ)

နယ္ပယ္ (ဥပမာ - လူသား အရင္းအျမစ္

 စီမံခန္႔ခ ြဲမ ႈ၊ လူငယ္ လုပ္သား၊ 

အေထြေထြ စီမံခန္႔ခ ြဲမ ႈ၊ က်န္းမားေရးႏွင့္ 

ေဘးကင္း လံုၿခ ံဳမ ႈ၊ အလုပ္ခ်ိန ္၊ 

လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးေနေသာ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ား)

ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ စိန္ေခၐမႈမ်ား 

(စီမံခ်က္မ်ားကို 

ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 

ေတြ႕ႀကံဳရေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္

 အေျခအေနကို ေဖာ္ျပပါ)

အေသးစိတ္ 

သတင္းအခ်က္အလက္ 

(လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈမ်ားကို 

အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပပါ)

စတင္ 

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ 

အခ်ိန ္

 မတည္ ရင္းႏွီးေငြ (က်ပ )္

လုပ္ေဆာင္မႈ ရလဒ္ 

(စိန္ေခၐမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား/ စီမံခ်က္မ်ားကို

 မည္မွ် အတိုင္းအတာအထိ 

မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သနည္း)

ေဝဖန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ 

ဓါတ္ပံုမ်ား၊ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား 

(မည္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားက

 မည္သည့္ စီမံခ်က္ႏွင့္ 

ပတ္သက္သည္ကို ရွင္းလင္းစြာ 

ေဖာ္ျပပါ)

10

9

8

7

6

လုပ္ငန္းအေျခအေန တိုးတက္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ စီမံခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပပါ။ အခ်က္အလက္မ်ားစြာထမဲွ စတင္ျပဌာန္းမႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ မူဝါဒ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္မႈ၊ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ သင္တန္းမ်ား၊ အေဆာက္အဥ/ီ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း၊ စက္ပစၥည္း ခ်ိန္ၫႇိမႈမ်ား စသည့္ အခ်က္တို႔ျဖင့္ ဆန္းစစ္မည္။

လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန (ဆက္ရန)္



လုပ္ေဆာင္မႈ/ စီမံခ်က္ ၀ှဿ၄/ဿ၅ 

(လုပ္ေဆာင္မႈကို စကားလံုး အနည္းငယ္ျဖင့္ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပပါ)

နယ္ပယ္ (ဥပမာ - လူသား အရင္းအျမစ္

 စီမံခန္႔ခ ြဲမ ႈ၊ လူငယ္ လုပ္သား၊ 

အေထြေထြ စီမံခန္႔ခ ြဲမ ႈ၊ က်န္းမားေရးႏွင့္ 

ေဘးကင္း လံုၿခ ံဳမ ႈ၊ အလုပ္ခ်ိန ္၊ 

လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးေနေသာ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ား)

ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ စိန္ေခၐမႈမ်ား 

(စီမံခ်က္မ်ားကို 

ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 

ေတြ႕ႀကံဳရေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္

 အေျခအေနကို ေဖာ္ျပပါ)

အေသးစိတ္ 

သတင္းအခ်က္အလက္ 

(လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈမ်ားကို 

အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပပါ)

စတင္ 

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ 

အခ်ိန ္

 မတည္ ရင္းႏွီးေငြ (က်ပ )္

လုပ္ေဆာင္မႈ ရလဒ္ 

(စိန္ေခၐမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား/ စီမံခ်က္မ်ားကို

 မည္မွ် အတိုင္းအတာအထိ 

မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သနည္း)

ေဝဖန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ 

ဓါတ္ပံုမ်ား၊ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား 

(မည္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားက

 မည္သည့္ စီမံခ်က္ႏွင့္ 

ပတ္သက္သည္ကို ရွင္းလင္းစြာ 

ေဖာ္ျပပါ)

4

5

1

အထူး အက်ိဳးခံစားခြင့္/ ဥပေဒထက္ ေက်ာ္လြန္၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား

2

3

လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန၏ တိုးတက္မႈကို ေက်ာ္လြန္၍ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။ ထိုအျပင္ ဥပေဒ လိုအပ္ခ်က္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အထူးအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား စီစဥ္ေပးမႈႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း၏ စံႏႈန္းႏွင့္
 ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္  အျခားခံစားခြင့္မ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အခမ္းအနားမ်ားကို က်င္းပေပးျခင္း၊ ရန္ပံုေငြ ထားျခင္း၊ 
လူမႈ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊ ဆုေပးအပ္ျခင္းမ်ား၊... စသည္ျဖင့္ ပါဝင္သည္။



လုပ္ေဆာင္မႈ/ စီမံခ်က္ ၀ှဿ၄/ဿ၅ 

(လုပ္ေဆာင္မႈကို စကားလံုး အနည္းငယ္ျဖင့္ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပပါ)

နယ္ပယ္ (ဥပမာ - လူသား အရင္းအျမစ္

 စီမံခန္႔ခ ြဲမ ႈ၊ လူငယ္ လုပ္သား၊ 

အေထြေထြ စီမံခန္႔ခ ြဲမ ႈ၊ က်န္းမားေရးႏွင့္ 

ေဘးကင္း လံုၿခ ံဳမ ႈ၊ အလုပ္ခ်ိန ္၊ 

လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးေနေသာ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ား)

ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ စိန္ေခၐမႈမ်ား 

(စီမံခ်က္မ်ားကို 

ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 

ေတြ႕ႀကံဳရေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္

 အေျခအေနကို ေဖာ္ျပပါ)

အေသးစိတ္ 

သတင္းအခ်က္အလက္ 

(လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈမ်ားကို 

အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပပါ)

စတင္ 

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ 

အခ်ိန ္

 မတည္ ရင္းႏွီးေငြ (က်ပ )္

လုပ္ေဆာင္မႈ ရလဒ္ 

(စိန္ေခၐမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား/ စီမံခ်က္မ်ားကို

 မည္မွ် အတိုင္းအတာအထိ 

မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သနည္း)

ေဝဖန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ 

ဓါတ္ပံုမ်ား၊ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား 

(မည္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားက

 မည္သည့္ စီမံခ်က္ႏွင့္ 

ပတ္သက္သည္ကို ရွင္းလင္းစြာ 

ေဖာ္ျပပါ)

5

4

3

2

1

အလုပ္သမားမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း/ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈၾကား ဆက္သြယ္မႈ

အလုပ္သမားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈၾကား ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ျမင့္တက္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ 
တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္ပံု၊ တိုးတက္မႈရွိေစရန္ အလုပ္သမားမ်ား၏ စိတ္ကူးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ စက႐္ံုအတြင္းရွိ အလုပ္သမား သမဂၢ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊... စသည္ျဖင့္ ပါဝင္သည္။



လုပ္ေဆာင္မႈ/ စီမံခ်က္ ၀ှဿ၄/ဿ၅ 

(လုပ္ေဆာင္မႈကို စကားလံုး အနည္းငယ္ျဖင့္ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပပါ)

စတင္လုပ္ေဆာင္မည့္ အခ်ိန ္

5

4

3

2

1

ေဝဖန္ အႀကံျပဳခ်က္

၀ှဿ၅/ဿ၆ ခုႏွစ္အတြက္ တိုးျမႇင့္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္

ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ စိန္ေခၐမႈမ်ား (စီမံခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 

ေတြ႕ႀကံဳရေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပပါ)

နယ္ပယ္ (လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန၊ အထူးခံစားခြင့္၊ 

အလုပ္သမားမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ)

စီမံကိန္း ၀ှဿ၅/ဿ၆



အျခား ေဝဖန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေလ့လာ သင္ယူမႈမ်ား၊ စက႐္ံု၏ အေကာင္းဆံုး အေလ့အထမ်ား


