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အက်ိဳးစီးပြားရွိသူမ်ားနွင္ ့ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း 
 
စီမံကိန္းတစ္ခု၏ အဆင့္မ်ားအားလံုးတြင္အက်ိဳးစီးပြားရွိသူမ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လုိအပ္ပါက 
တုိက္ရုိက္အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ 
ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္အက်ိဳးစီးပြားရွိသူမ်ား ဆုိင္ရာအစည္းအေ၀းအား က်င္းပႏုိင္ပါသည္။ အစည္းအေ၀း၌ စီမံကိန္း၏တုိးတက္မႈမ်ား၊ 
စီမံကိန္းအားအဓိကျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ တုိင္ၾကားခံရသည့္ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ အမွားျပင္ဆင္ေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား 
ေဆြးေႏြးပါမည္။ 
 
စီမံကိန္း ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အက်ိဳးစီးပြားရွိသူမ်ားသည္ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားပါသည္။ စီမံကိန္း လုပ္ငန္း 
အတြင္းပိုင္းႏွင့္ သတ္ဆိုင္ေသာအက်ိဳးစီးပြားရွိသူမ်ားအျဖစ္ ဆိုရာတြင္ အစုရွယ္ရာရွင္မ်ား၊ စီမံကိန္းအတြက္ တာဝန္ယူ လုပ္ကိုင္ 
ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား ႏွင့္ ကန္ထရုိက္တာမ်ားသာမကအျခားသတ္ဆိုင္သူမ်ားလည္းကန္႔သတ္ 
ထားျခင္းမရွိေခ်။ စီမံကိန္းလုပ္ငနွ္း ျပင္ပ မွ သတ္ဆိုင္ေသာအက်ိဳးစီးပြားရွိသူမ်ားအျဖစ္ တုိက္ရုိက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သူမ်ား၊ 
စီမံကိန္းအနီးပတ္ဝန္းက်င္မွ သတ္ဆိုင္သူမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ၊ ႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရဝန္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါဝင္ပါသည္။ 
 
အက်ိဳးစီးပြားရွိသူမ်ားပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ အစီအစဥ္အားတုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္၊ အဆုိျပဳ 
ထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီပံုမွန္ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရမည္။ အက်ိဳးစီးပြားရွိသူမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ား၏ သင့္ေလ်ာ္မႈႏွင့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတုိ႕ အားပံုမွန္အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ရမည္။ လက္ရွိက်င့္သံုး လ်က္ရွိသည့္ 
နည္းစနစ္မ်ား အားေခတ္ႏွင့္အညီေလ်ာက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္၍အျခားနည္းလမ္းမ်ားအား လုိအပ္သလို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရမည္။ 
 
အသံုးျပဳသည့္နည္းလမ္းတြင္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီမံကိန္းပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေဒသခံမ်ားစသျဖင့္ အက်ိဳးစီးပြားရွိသူမ်ား 
အားလံုး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္တိက်သည့္ ခ်င့္ခ်ိန္သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ရမည္။ 
 
အက်ိဳးစီးပြားရွိသူမ်ားပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ အစီအစဥ္တြင္ေအာင္ေဖာ္ျပပါ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား –  

• အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ နယ္ေျမေကာင္စီမ်ား၊ေဒသႏၱရတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာ၊ 
စီမံကိန္းတုိးတက္မႈမ်ား၊ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ထားသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍စဥ္ဆက္မျပတ္အသိေပးျခင္း၊၄င္းတုိ႕ႏွင့္ပံုမွန္ညိႈႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ 

• အထူးသျဖင့္ၾကီးမားသည့္ ၀န္မ်ားသယ္ေဆာင္ျခင္း၊ဆူညံသံျဖစ္ေပၚသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ 
အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေပၚေစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအပါအ၀င္ 
အစီအစဥ္ခ်မွတ္ထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား စီမံကိန္းပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ 
ေဒသႏၱရတာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ ေဆာက္လုပ္ေရးမစတင္မီႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ 
သင့္ေလ်ာ္စြာအသိေပးျခင္း၊ 

• စီမံကိန္းအားၾကီးၾကီးမားမား ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားအခ်ိန္ႏွင့္ 
တေျပးညီသင့္ေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္ျခင္း၊ (ဥပမာ-ဒသအတြင္း လမ္းေၾကာင္း ျပန္လည္ညိႈႏႈိင္းျခင္း သုိ႕မဟုတ္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း) 

• ေန႕စဥ္ပံုမွန္မေဆာင္ရြက္သည့္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သင့္ေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္ျခင္း၊ (ဥပမာ – အၾကီးစားထိန္းသိမ္းမႈ 
သုိ႕မဟုတ္ ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 

• စီမံကိန္းအား ထိခုိက္ေစမည့္ျဖစ္ရပ္အတြင္း ေဒသတြင္းလူထုတစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္မည္ သုိ႕လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သည္ကုိ 
ရွင္းလင္းမည့္အေရးေပၚ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား 
ရွင္းလင္းစြာအသိေပးျခင္း၊ 

စသည္တုိ႕အတြက္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေပးအပ္ထားပါသည္။ 
 
နစ္နာသည့္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္နစ္နာမႈေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ား 
 
၀န္ထမ္းမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊အက်ိဳးစီးပြားရွိသူမ်ားႏွင့္ နစ္နာသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အျပစ္ေပးခံရျခင္း သုိ႕မဟုတ္ 
အျငိဳးထားခံရျခင္းတုိ႕အား ထိတ္လန္႕ေၾကာက္ရံြ႕ရန္မလုိဘဲ၄င္းတုိ႔၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္သေဘာထားမွတ္ခ်က္တုိ႔အား 
ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားႏုိင္ပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အက်ိဳး စီးပြားရွိသူမ်ားသည္ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ 
မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းခ်မွတ္သူမ်ားမွတစ္ဆင့္ တုိင္ၾကားႏုိင္ပါသည္။ 
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“မမွန္ကန္မႈ/မသင့္ေလ်ာ္မႈမ်ားအားအသိေပးတင္ျပျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား” (Procedure for Reporting Improperities) 
သည္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ သုိ႕မဟုတ္သံသယရွိမႈအားအသိေပးရန္တုိင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္လုိအပ္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မသမာမႈမ်ားအားအသိေပးတင္ျပျခင္းဆုိင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု၏ေပၚလစီ (Group’s Whistle 
Blowing Policy) ၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာအားအေထာက္အကူျပဳပါသည္။  
 
နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ အျခားစံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ရမည့္ေနရာမ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား စီမံကိန္း 
ဧရိယာတစ္ခုလံုးတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖန္႔ေ၀သြားမည္ျဖစ္ျပီး စီမံကိန္း၀က္ဘ္ဆုိက္ရွိလွ်င္ ၄င္း၀က္ဘ္ဆုိက္ေပၚမွတစ္ဆင့္ 
အသိေပးရမည္။ 
 

• စီမံကိန္းဆုိင္ရာတိက်သည့္ နစ္နာမႈေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းအား တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထိုေျဖရွင္းေရး 
နည္းလမ္းသည္ နစ္နာမႈမ်ားအား သတင္းေပးပုိ႔ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ တံု႕ျပန္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
လည္းေကာင္း  လမ္းညႊန္မႈေပး၍ပတ္၀န္းက်င္ရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ – 

• (စာ/မွတ္စု သုိ႕မဟုတ္ ႏႈတ္ျဖင့္တစ္ဆင့္ေျပာဆုိ၍ တရား၀င္တုိင္ၾကားမႈပံုစံကုိအသံုးျပဳကာ) ေဒသႏၱရတာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ 
နစ္နာမႈအား တုိင္ၾကားႏုိင္ျပီး ေဒသႏၱရတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ၄င္းတုိင္ၾကားမႈအားသက္ဆုိင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕အစည္းထံ 
ဆက္လက္သတင္းတင္ျပရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ 

• ပတ္၀န္းက်င္ရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္(ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစသုိ႕မဟုတ္ နစ္နာမႈတုိင္ၾကားသည့္ပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေစ) 
သက္ဆုိင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဖြဲ႕အစည္းထံတုိက္ရုိက္ တုိင္ၾကားႏုိင္ပါသည္၊ 
သို႕မဟုတ္ကန္ထရုိက္တာထံတုိင္ၾကားစာေပးပုိ႕ႏုိင္ျပီးကန္ထရုိက္တာသည္ သက္ဆုိင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အဖြဲ႕အစည္းထံဆက္လက္သတင္းေပးပုိ႕ရန္တာ၀န္ရွိပါသည္။ 
 

နစ္နာမႈမ်ားအားတုံ႕ျပန္ေျဖရွင္းမည့္ နည္းလမ္းအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လက္ခံရရွိေသာနစ္နာ ၾကာင္းတုိင္ၾကားမႈ 
အားလံုးကိုနစ္နာမႈ/ တုိင္ၾကားမႈမွတ္တမ္းတြင္မွတ္တမ္းတင္ရန္ တာ၀န္ရွိသည့္ သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္ထံလႊဲအပ္ေပးရမည္။ 
နစ္နာေၾကာင္းတုိင္ၾကားမႈအား လက္ခံရရွိသည့္အခါ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။  
 

1. နစ္နာေၾကာင္းတုိင္ၾကားမႈလက္ခံရရွိျခင္း၊ 
2. နစ္နာမႈ/တုိင္ၾကားမႈမွတ္တမ္းတြင္ နစ္နာမႈအေၾကာင္းအရာမ်ားအားမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ 
3. တုိင္ၾကားမႈအားေျပလည္ေစရန္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အမွန္ျပင္ဆင္သည့္ 

လုပ္ငန္းမ်ားအားတုိင္ၾကားသူထံအေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ 
4. အမွားျပင္ဆင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ေန႕စြဲအားမွတ္သားျခင္းႏွင့္အမႈပိတ္သိမ္းျခင္း။ 
5. အခ်ိန္ယူ၍အမွားျပင္ဆင္ရမည့္ကိစၥရပ္တြင္အဆုိျပဳျပင္ဆင္သည့္လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာအားတုိင္ၾကားသူထံအေၾကာင္း

ၾကားျခင္းႏွင့္ 
အမွားျပင္ဆင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေန႕စြဲအားမွတ္သားျခင္းႏွင့္အမႈပိတ္သိမ္းျခင္း။ 

နစ္နာမႈမ်ားအားတိုင္ၾကားလိုပါကေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္ထံတိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ 
 
  

No. Year Policy 

Implementation 

Status 

Reporting 

Status 

Compliance 

Benchmarking 

No. Of 

Issues 

Reported 

Categories Of 

Complaints 

No. Of Unsolved 

Complaints/Grievances 

1 2015-

2016 

Implemented Active Yes - - Nil 
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No. Year Policy 

Implementation 

Status 

Reporting 

Status 

Compliance 

Benchmarking 

No. Of 

Issues 

Reported 

Categories Of 

Complaints 

No. Of Unsolved 

Complaints/Grievances 

2 2016-

2017 

Implemented Active Yes - - Nil 

3 2017-

2018 

Implemented Active Yes - - Nil to date, year in 

progress 

4 2018-

2019 

Ongoing Active Yes    

	


