SMART Myanmar Social Compliance Progress Award 2015
စက္႐ံု၏ အေထြေထြ အခ်က္အ လက္
စက္႐ံု အမည္
လုပ္ငန္းစဥ္ (ေဆးဆိုးျခင္း၊
ခ်ည္ယက္ျခင္း၊ အထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း…)
လိပ္စာ
ၿမိဳ႕
အီးေမးလ္
ဆက္သြယ္ရမည့္ သူအမည္
ကုမ ၸဏ ီ အခ်က္အ လက္မ ်ား မေပါက္ၾကားေစရန္ႏ ွင ့္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ဆုေ ပးပြဲ တစ္ခ ုတည္း အတြက္သာ အသံုး ျပဳပါမည္။

အလုပ္သမား ဦးေရ
ဝင္ေငြ

စီမံခန္႔ခြဲမႈ
သင္တို႔၏ ကုမ ၸဏ ီတြင ္ အေကာင္အ ထည္ေ ဖာ္ ေဆာင္ရ ြက္ေ နေသာ လူမ ႈေ ရး ေလးစားလိုက္န ာမႈမ ်ားအတြက္ ခိုင ္မ ာမႈရ ွိေ စရန္ မူဝ ါဒႏွင ့္ လုပ ္ေ ဆာင္ပ ံု အဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပပါ။

ေဝဖန္ အႀကံျပဳခ်က္မ ်ား၊ ဓါတ္ပ ံုမ ်ား၊ စာရြက္စ ာတမ္း မ်ား

ဤေခါင္း စဥ္အ တြက္ တာဝန္ယူ လုပ ္ေ ဆာင္မ ည့္သူ (လုပ ္ေ ဆာင္ခ ်က္မ ်ား)

တာဝန္ယူ လုပ ္ေ ဆာင္မ ည့္သူကို မည္ကဲ့သို႔ေ သာ သင္တန္း မ်ား ပိ႔ခ
ု ်ထားသနည္း ။

ေဝဖန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား သီးျခားစီ တြဲပ႔ေ
ို ပးရမည္။ (print ထုတ္ေပးရန္)၊ ဤေနရာတြင္ ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္၊ ဓါတ္ပံုႏွင့္ စာရြက္စာတမ္း တစ္ခုခ်င္းစီသည္ (စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန၊ အထူးခံစားခြင့္၊
အလုပ္သမားမ်ား၏ ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈ၊ စီမံကိန္း) တိ႔ႏ
ု ွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို နံပါတ္ႏွင့္တကြ ေသခ်ာစြာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပပါ။ ၎ေဝဖန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္၏ အေထာက္အထားအေနျဖင့္သာ
အသံုးျပဳပါမည္။

လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန
လုပ ္င န္း အေျခအေန တိုး တက္ရ န္ ရည္ရ ြယ္ေ သာ စီမ ံခ ်က္ႏ ွင ့္ လုပ ္ေ ဆာင္ခ ်က္မ ်ားအား ေဖာ္ျပပါ။ အခ်က္အ လက္မ ်ားစြာ ထဲမ ွ စတင္ျပဌာန္း မႈ၊ အေကာင္အ ထည္ေ ဖာ္မ ႈႏ ွင ့္ မူဝ ါဒ ျပန္လည္ ဆန္း စစ္မ ႈ၊ အလုပ ္သမားမ်ား အတြက္
သတင္း အခ်က္အ လက္မ ်ားႏွင ့္ ပံုမ ွန ္ သင္တန္း မ်ား၊ အေဆာက္အ ဦ/ ေဆာက္လုပ ္ေ ရး စီမ ံကိန ္း ၊ စက္ပ စၥည ္း ခ်ိန ္ၫ ႇိမ ႈမ ်ား စသည့္ အခ်က္တ႔ျို ဖင့္ ဆန္း စစ္မ ည္။
နယ္ပ ယ္ (ဥပမာ - လူသ ား အရင္းအျမစ္
လုပ ္ေ ဆာင္မ /ႈ စီမ ံခ ်က္ ၀ှဿ၄/ဿ၅
(လုပ ္ေ ဆာင္မ ႈက ို စကားလံုး အနည္းငယ္ျဖင့္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပပါ)

စီမ ံခ န္႔ခ ြဲမ ႈ၊ လူင ယ္ လုပ ္သ ား၊
အေထြေ ထြ စီမ ံခ န္႔ခ ြဲမ ႈ၊ က်န္းမားေရးႏွင ့္
ေဘးကင္း လံုၿခံဳမႈ၊ အလုပ ္ခ ်ိန ္၊
လက္ေ တြ႕ က်င့္သ ံုးေနေသာ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ား)
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ေတြ႕ ႀကံဳေနရေသာ စိန ္ေ ခၐမႈမ ်ား

အေသးစိတ ္

လုပ ္ေ ဆာင္မ ႈ ရလဒ္

(စီမ ံခ ်က္မ ်ားကို

သတင္းအခ်က္အလက္

စတင္

ေဖာ္ေ ဆာင္ရ ာတြင ္

(လုပ ္ေ ဆာင္ခ ်က္မ ်ားႏွင ့္

လုပ ္ေ ဆာင္ခ ဲ့သ ည့္

ေတြ႕ ႀကံဳရေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင ့္

အေကာင္အထည္ ေဖာ္မ ႈမ ်ားကို

အခ်ိန ္

အေျခအေနကို ေဖာ္ျပပါ)

အေသးစိတ ္ ေဖာ္ျပပါ)

(စိန ္ေ ခၐမႈမ ်ားကို ေျဖရွင ္းရန္
မတည္ ရင္းႏွီးေငြ (က်ပ္)

လုပ ္ေ ဆာင္မ ႈမ ်ား/ စီမ ံခ ်က္မ ်ားကို
မည္မ ွ် အတိုင ္းအတာအထိ
မည္သ ို႔ လုပ ္ေ ဆာင္ခ ဲ့သ နည္း)

ေဝဖန္ အႀကံျပဳခ်က္မ ်ား၊
ဓါတ္ပ ံုမ ်ား၊ စာရြက ္ စာတမ္းမ်ား
(မည္သ ည့္ စာရြက ္စ ာတမ္းမ်ားက
မည္သ ည့္ စီမ ံခ ်က္ႏ ွင ့္
ပတ္သ က္သ ည္က ို ရွင ္းလင္းစြာ
ေဖာ္ျပပါ)

လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန (ဆက္ရန္)
လုပ ္င န္း အေျခအေန တိုး တက္ရ န္ ရည္ရ ြယ္ေ သာ စီမ ံခ ်က္ႏ ွင ့္ လုပ ္ေ ဆာင္ခ ်က္မ ်ားအား ေဖာ္ျပပါ။ အခ်က္အ လက္မ ်ားစြာ ထဲမ ွ စတင္ျပဌာန္း မႈ၊ အေကာင္အ ထည္ေ ဖာ္မ ႈႏ ွင ့္ မူဝ ါဒ ျပန္လည္ ဆန္း စစ္မ ႈ၊ အလုပ ္သမားမ်ား အတြက္
သတင္း အခ်က္အ လက္မ ်ားႏွင ့္ ပံုမ ွန ္ သင္တန္း မ်ား၊ အေဆာက္အ ဦ/ ေဆာက္လုပ ္ေ ရး စီမ ံကိန ္း ၊ စက္ပ စၥည ္း ခ်ိန ္ၫ ႇိမ ႈမ ်ား စသည့္ အခ်က္တ႔ျို ဖင့္ ဆန္း စစ္မ ည္။
နယ္ပ ယ္ (ဥပမာ - လူသ ား အရင္းအျမစ္
လုပ ္ေ ဆာင္မ /ႈ စီမ ံခ ်က္ ၀ှဿ၄/ဿ၅
(လုပ ္ေ ဆာင္မ ႈက ို စကားလံုး အနည္းငယ္ျဖင့္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပပါ)

စီမ ံခ န္႔ခ ြဲမ ႈ၊ လူင ယ္ လုပ ္သ ား၊
အေထြေ ထြ စီမ ံခ န္႔ခ ြဲမ ႈ၊ က်န္းမားေရးႏွင ့္
ေဘးကင္း လံုၿခံဳမႈ၊ အလုပ ္ခ ်ိန ္၊
လက္ေ တြ႕ က်င့္သ ံုးေနေသာ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ား)
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ေတြ႕ ႀကံဳေနရေသာ စိန ္ေ ခၐမႈမ ်ား

အေသးစိတ ္

လုပ ္ေ ဆာင္မ ႈ ရလဒ္

(စီမ ံခ ်က္မ ်ားကို

သတင္းအခ်က္အလက္

စတင္

ေဖာ္ေ ဆာင္ရ ာတြင ္

(လုပ ္ေ ဆာင္ခ ်က္မ ်ားႏွင ့္

လုပ ္ေ ဆာင္ခ ဲ့သ ည့္

ေတြ႕ ႀကံဳရေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင ့္

အေကာင္အထည္ ေဖာ္မ ႈမ ်ားကို

အခ်ိန ္

အေျခအေနကို ေဖာ္ျပပါ)

အေသးစိတ ္ ေဖာ္ျပပါ)

(စိန ္ေ ခၐမႈမ ်ားကို ေျဖရွင ္းရန္
မတည္ ရင္းႏွီးေငြ (က်ပ္)

လုပ ္ေ ဆာင္မ ႈမ ်ား/ စီမ ံခ ်က္မ ်ားကို
မည္မ ွ် အတိုင ္းအတာအထိ
မည္သ ို႔ လုပ ္ေ ဆာင္ခ ဲ့သ နည္း)

ေဝဖန္ အႀကံျပဳခ်က္မ ်ား၊
ဓါတ္ပ ံုမ ်ား၊ စာရြက ္ စာတမ္းမ်ား
(မည္သ ည့္ စာရြက ္စ ာတမ္းမ်ားက
မည္သ ည့္ စီမ ံခ ်က္ႏ ွင ့္
ပတ္သ က္သ ည္က ို ရွင ္းလင္းစြာ
ေဖာ္ျပပါ)

အထူး အက်ိဳးခံစားခြင့္/ ဥပေဒထက္ ေက်ာ္လြန္၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား
လုပ ္င န္း ခြင ္ အေျခအေန၏ တိုး တက္မ ႈကို ေက်ာ္လြန ္၍ လုပ ္ေ ဆာင္ခ ်က္မ ်ား၊ စီမ ံခ ်က္မ ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။ ထိုအ ျပင္ ဥပေဒ လိုအ ပ္ခ ်က္မ ်ားထက္ ေက်ာ္လြန ္ၿပီး အလုပ ္သမားမ်ားအတြက္ အထူး အက်ိဳ းခံစ ားခြင ့္မ ်ား စီစ ဥ္ေ ပးမႈႏ ွင ့္ စက္မ ႈလုပ ္င န္း ၏ စံႏ ႈန ္း ႏွင ့္
ႏိႈင ္း ယွဥ ္လွ်င္ အျခားခံစ ားခြင ့္မ ်ားကိုလည္း ေထာက္ပ ံ့ေ ပးသည္။ လုပ ္ေ ဆာင္ခ ်က္မ ်ားတြင ္ အလုပ ္သမားမ်ားအတြက္ ေဆြး ေႏြး တိုင ္ပ င္ျခင္း ႏွင ့္ ကူည ီ ေထာက္ပ ံ့ျခင္း ၊ အလုပ ္သမားမ်ားအတြက္ အခမ္း အနားမ်ားကို က်င္း ပေပးျခင္း ၊ ရန္ပ ံုေ ငြ ထားျခင္း ၊
လူမ ႈ အက်ိဳးခံစ ားခြင ့္မ ်ား၊ ဆုေ ပးအပ္ျခင္း မ်ား၊... စသည္ျဖင့္ ပါဝင္သည္။
နယ္ပ ယ္ (ဥပမာ - လူသ ား အရင္းအျမစ္
လုပ ္ေ ဆာင္မ /ႈ စီမ ံခ ်က္ ၀ှဿ၄/ဿ၅
(လုပ ္ေ ဆာင္မ ႈက ို စကားလံုး အနည္းငယ္ျဖင့္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပပါ)

စီမ ံခ န္႔ခ ြဲမ ႈ၊ လူင ယ္ လုပ ္သ ား၊
အေထြေ ထြ စီမ ံခ န္႔ခ ြဲမ ႈ၊ က်န္းမားေရးႏွင ့္
ေဘးကင္း လံုၿခံဳမႈ၊ အလုပ ္ခ ်ိန ္၊
လက္ေ တြ႕ က်င့္သ ံုးေနေသာ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ား)
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ေတြ႕ ႀကံဳေနရေသာ စိန ္ေ ခၐမႈမ ်ား

အေသးစိတ ္

လုပ ္ေ ဆာင္မ ႈ ရလဒ္

(စီမ ံခ ်က္မ ်ားကို

သတင္းအခ်က္အလက္

စတင္

ေဖာ္ေ ဆာင္ရ ာတြင ္

(လုပ ္ေ ဆာင္ခ ်က္မ ်ားႏွင ့္

လုပ ္ေ ဆာင္ခ ဲ့သ ည့္

ေတြ႕ ႀကံဳရေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင ့္

အေကာင္အထည္ ေဖာ္မ ႈမ ်ားကို

အခ်ိန ္

အေျခအေနကို ေဖာ္ျပပါ)

အေသးစိတ ္ ေဖာ္ျပပါ)

(စိန ္ေ ခၐမႈမ ်ားကို ေျဖရွင ္းရန္
မတည္ ရင္းႏွီးေငြ (က်ပ္)

လုပ ္ေ ဆာင္မ ႈမ ်ား/ စီမ ံခ ်က္မ ်ားကို
မည္မ ွ် အတိုင ္းအတာအထိ
မည္သ ို႔ လုပ ္ေ ဆာင္ခ ဲ့သ နည္း)

ေဝဖန္ အႀကံျပဳခ်က္မ ်ား၊
ဓါတ္ပ ံုမ ်ား၊ စာရြက ္ စာတမ္းမ်ား
(မည္သ ည့္ စာရြက ္စ ာတမ္းမ်ားက
မည္သ ည့္ စီမ ံခ ်က္ႏ ွင ့္
ပတ္သ က္သ ည္က ို ရွင ္းလင္းစြာ
ေဖာ္ျပပါ)

အလုပ္သမားမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း / အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စီမံအ ုပ္ခ်ဳပ္မႈၾကား ဆက္သြယ္မႈ
အလုပ ္သမားႏွင ့္ စီမ ံအ ုပ ္ခ ်ဳပ္မ ႈၾကား ဆက္သြယ္မ ႈႏ ွင ့္ ဆံုး ျဖတ္ခ ်က္ခ ်ရာတြင ္ အလုပ ္သမားမ်ား၏ ပူး ေပါင္း ပါဝင္မ ႈ ျမင့္တက္လာေစရန္ လုပ ္ေ ဆာင္ပ ံုမ ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။ လုပ ္ေ ဆာင္မ ႈမ ်ားတြင ္ ပူး ေပါင္း ပါဝင္ေ သာ ေကာ္မ တီ ဖြ႕စည္
ဲ
း ျခင္း ၊
တိုင ္ၾကားခ်က္မ ်ားကို ဖြဲ႕စည္း လုပ ္ေ ဆာင္ပ ံု၊ တိုး တက္မ ႈရ ွိေ စရန္ အလုပ ္သမားမ်ား၏ စိတ္ကူး မ်ားကို လုပ ္ေ ဆာင္ျခင္း ၊ စက္႐ ံုအ တြင ္း ရွိ အလုပ ္သမား သမဂၢ၏ လုပ ္င န္း စဥ္မ ်ား၊... စသည္ျဖင့္ ပါဝင္သည္။
နယ္ပ ယ္ (ဥပမာ - လူသ ား အရင္းအျမစ္
လုပ ္ေ ဆာင္မ /ႈ စီမ ံခ ်က္ ၀ှဿ၄/ဿ၅
(လုပ ္ေ ဆာင္မ ႈက ို စကားလံုး အနည္းငယ္ျဖင့္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပပါ)

စီမ ံခ န္႔ခ ြဲမ ႈ၊ လူင ယ္ လုပ ္သ ား၊
အေထြေ ထြ စီမ ံခ န္႔ခ ြဲမ ႈ၊ က်န္းမားေရးႏွင ့္
ေဘးကင္း လံုၿခံဳမႈ၊ အလုပ ္ခ ်ိန ္၊
လက္ေ တြ႕ က်င့္သ ံုးေနေသာ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ား)

1

2

3

4

5

ေတြ႕ ႀကံဳေနရေသာ စိန ္ေ ခၐမႈမ ်ား

အေသးစိတ ္

လုပ ္ေ ဆာင္မ ႈ ရလဒ္

(စီမ ံခ ်က္မ ်ားကို

သတင္းအခ်က္အလက္

စတင္

ေဖာ္ေ ဆာင္ရ ာတြင ္

(လုပ ္ေ ဆာင္ခ ်က္မ ်ားႏွင ့္

လုပ ္ေ ဆာင္ခ ဲ့သ ည့္

ေတြ႕ ႀကံဳရေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင ့္

အေကာင္အထည္ ေဖာ္မ ႈမ ်ားကို

အခ်ိန ္

အေျခအေနကို ေဖာ္ျပပါ)

အေသးစိတ ္ ေဖာ္ျပပါ)

(စိန ္ေ ခၐမႈမ ်ားကို ေျဖရွင ္းရန္
မတည္ ရင္းႏွီးေငြ (က်ပ္)

လုပ ္ေ ဆာင္မ ႈမ ်ား/ စီမ ံခ ်က္မ ်ားကို
မည္မ ွ် အတိုင ္းအတာအထိ
မည္သ ို႔ လုပ ္ေ ဆာင္ခ ဲ့သ နည္း)

ေဝဖန္ အႀကံျပဳခ်က္မ ်ား၊
ဓါတ္ပ ံုမ ်ား၊ စာရြက ္ စာတမ္းမ်ား
(မည္သ ည့္ စာရြက ္စ ာတမ္းမ်ားက
မည္သ ည့္ စီမ ံခ ်က္ႏ ွင ့္
ပတ္သ က္သ ည္က ို ရွင ္းလင္းစြာ
ေဖာ္ျပပါ)

စီမံကိန္း ၀ှဿ၅/ဿ၆
၀ှဿ၅/ဿ၆ ခုႏ ွစ ္အ တြက္ တိုး ျမႇင ့္ေ ရး လုပ ္ေ ဆာင္မ ႈ အစီအ စဥ္

လုပ ္ေ ဆာင္မ /ႈ စီမ ံခ ်က္ ၀ှဿ၄/ဿ၅
(လုပ ္ေ ဆာင္မ ႈက ို စကားလံုး အနည္းငယ္ျဖင့္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပပါ)
1

2

3

4

5

ေတြ႕ ႀကံဳ ေနရေသာ စိန ္ေ ခၐမႈမ ်ား (စီမ ံခ ်က္မ ်ားကို ေဖာ္ေ ဆာင္ရ ာတြင ္

နယ္ပ ယ္ (လုပ ္င န္းခြင ္ အေျခအေန၊ အထူးခံစ ားခြင ့္၊

ေတြ႕ ႀကံဳ ရေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင ့္ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပပါ)

အလုပ ္သ မားမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မ)ႈ

စတင္လ ုပ ္ေ ဆာင္မ ည့္ အခ်ိန ္

ေဝဖန္ အႀကံျပဳခ်က္

အျခား ေဝဖန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေလ့လာ သင္ယူမႈမ်ား၊ စက္႐ံု၏ အေကာင္းဆံုး အေလ့အ ထမ်ား

