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မာတိကာ 
 

စဥ္     အေၾကာင္းအရာ         စာမ်က္နွာ 

၁။   မိတ္ဆက္        ၃ 

၂။    ရည္ရြယ္ခ်က္        ၃ 

၃။   အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္       ၃ 

၄။  စီးပြားေရးတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနမ်ား    ၄ 

၅။   လုပ္ငန္းခြင္တြင္းရိွ နစ္နာခ်က္မ်ားေျဖရွင္းမႈ နည္းလမ္းမ်ား   ၅ 

၅.၁။   လက္ခံျခင္း       ၅ 

၅.၂။  အခ်က္အလက္ရယူ၍ တာ၀န္ခ်ထားျခင္း    ၆ 

  ၅.၃။  တုိက္တြန္းျခင္း       ၆ 

  ၅.၄။  စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း      ၆ 

၅.၅။  အျခားေသာ တတိယပါတီ     ၆ 

  ၅.၆။  လူထုသုိ႕ျပန္လည္တုံ႕ျပန္ျခင္း     ၆ 

၆။  လည္ပတ္ပုံ အဆင့္ဆင့္       ၇  

၇။   ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈ၊ တုိးတက္မႈႏွင့္ အေကာက္အထည္ေဖာ္မႈ  ၈ 

၈။  စစ္ေဆးတုိင္းတာမႈ ရလာဒ္မ်ား      ၈ 

၉။   တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၲရားမ်ား       ၉ 

၁၀။   Grievance Form       ၁၀
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၁) မိတ္ဆက္ 
Grievance Mechanism သည္ ပေရာဂ်က္အတြင္း၌ ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ ျပသနာမ်ား သုိ႕မဟုတ္ 
တန္ျပန္ျပသနာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းေပးႏုိင္ကာ ပေရာဂ်က္တုိးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ 
ရာတြင္ ပုိ၍ အေရးပါလာ သည္။ ဤသုိ႕ရိွျခင္းအားျဖင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား သိလာ 
ျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ရိွ ပူပန္မႈမ်ား ကာကြယ္ရင္ဆုိင္လာႏုိင္ျခင္း၊ ျပသနာမ်ားကုိ ေလွ်ာခ်လာႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္၀န္း 
က်င္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ ၾကီးမားေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ အေထာက္အကူတရပ္ 
ျဖစ္ေနေပမည္။ ဤသည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ သမားရုိးက်မဟုတ္ေသာ မည္သည့္သက္ေရာက္မႈမ်ား မရိွ 
ႏုိင္ျခင္း၊ ကုမၸဏီႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သည္ သာ၍ ေကာင္းမြန္ေသာ လုံ႕လမ်ားျဖင့္ ပုံေဖာ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ပုိမုိထိ 
ေရာက္ေသာ ဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ကာ Grievance Mechanism အား ေဆာင္ရြက္လာနုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္  လူမႈေရး ျပသနာႏွစ္ခုလုံးကုိ ေကာင္းမြန္စြာကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျပီး ကုမၸဏီႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ 
အက်ိဳး တုိးတက္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ Grievance Mechanism သည္ 
ကုမၸဏီႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ အတြက္ ထင္ရွားေသာ အက်ိဳးအျမတ္ကုိ ေပးႏုိိင္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕သည္ ထိေရာက္ 
ေသာ ျပသနာေျဖရွင္းခ်က္ မ်ားကုိ ကမာ႓႕ကုလသမဂၢမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အရး နိယာမ 
အရ “တရား၀င္ေသာ၊ သုံးခြင့္ရေသာ၊ ခန္႕မွန္းႏုိင္ေသာ၊ သာတူညီမွ်ေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ သဟ 
ဇာတျဖစ္ေသာ အခြင့္အေရး၊ ေရရွည္ေလ့လာသင္ယူေသာ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စကား၀ုိင္း 
ေပၚတြင္ အေျခခံေသာ” စေသာနည္းလမ္းအတုိင္း ေျဖရွင္းသြားမည္။ 

လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ Grievance Mechanism ထားရိွျခင္းသည္ တရားရုံးႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ လုပ္ရုိး 
လုပ္စဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိကုမၸဏီအတြက္ ပုိ၍အားသာမႈမ်ား ျဖစ္ေစျပီး တဖက္တြင္ ၄င္းသည္ ဒုကၡမ်ား 
အတြက္ ပုိ၍စာနာ နားလည္ေပးႏုိင္ျခင္း၊ အားေပးမႈမ်ားေပကးစြမ္းႏုိင္ျခင္း၊ ကုမၸဏီႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အၾကား 
ဆက္ဆံမႈေကာင္းရန္ တည္ ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း စေသာ အက်ိဳး 
ေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။  

 

၂) ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ပေရာဂ်က္မ်ား၏ ေရရွည္ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ လူ႕အခြင့္အေရး သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ စီမံခန္႕ခြဲႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္ 
ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွ ေသာ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္၊ ပေရာဂ်က္ေဆာင္ရြက္မႈ ေနာက္က်ေစမည့္ သုိ႕မဟုတ္ 
ထုတ္လုပ္မႈ ေနာက္ ေႏွးေစမည့္  မေတာ္တဆ ကန္႕ကြက္ခ်က္မႈမ်ားမွ လုံျခံဳေစရန္ သုိ႕မဟုတ္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ထိန္းသိမ္းရန္ စေသာ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားကုိ စီမံခန္႕ခြဲရန္ ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုို႕သည္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ လုပ္ 
ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္ႏုိင္မႈဒဏ္မ်ားကုိ  ေစာလွ်င္စြာ ကုိယ္စားျပဳေဖာ္ျပတားျခင္း၊ ေျဖရွင္းခ်က္ ရွာေဖြထား 
ျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ ၾကိဳတင္ ထားႏုိင္ရန္ စေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ  အားေပး 
ထားပါသည္။  
 
 
 



Think Big , Aim High , WORK SMART

COPY

 

 
 

SMART GROUP OF COMPANIES Compliance/1/004 
Effective Date : 12/06/2015 
Issue Date : 12/06//2015 
Issue No. : 2.0 
Page : 4 of 10 

GRIEVANCE MECHANISMS FOR 
WORKPLACE AND COMMUNITIES 

  
၃) အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ 
နစ္နာခ်က္မ်ားေျဖရွင္းမႈ သည္ စနဟစ္က်ေသာ နည္းလမ္းစဥ္ ပုံစံတခုျဖစ္ျပီး စီးပြားေရး၊ တရားဥပေဒ သ့ုိမဟုတ္ 
လူမႈ ဆက္ဆံေရးတြင္ စေသာ အဖြဲ႕အစည္းနွစ္ခု သုိ႕မဟုတ္ ႏွစ္ခုထက္ပုိေသာ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ 
အျငင္းပြားစရာ သုိ႕မဟုတ္ နစ္နာခ်က္မ်ား ကုိဆုိလုိပါသည္။ နစ္နာခ်က္မ်ားေျဖရွင္းမႈကုိ အျငင္းပြားစရာမ်ား 
အေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား အေျဖရွာျခင္း၊ ရင္ျခားေစ့ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ ညိႈႏႈိင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
အသုံးျပဳပါသည္။ 
ပတ္၀န္းက်င္ရပ္ကြက္ ဆုိသည္မွာ မည္သည္႔အရြယ္အစားရိွေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္မဆုိ တိက်ေသာ 
တည္ေနရာ နယ္ေျမ၊ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ တခါတရံတြင္ ေယဘုယ် ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမုိင္း၀င္အေမြအႏွစ္မ်ား 
ရိွေနေသာ အဖြဲ႕ အစည္းကုိ ဆုိလုိသည္။  

 
၄) စီးပြားေရးတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနမ်ား  
ေအာက္ေဖာ္ျပေသာ နစ္နာမႈမ်ားသည္ ကြ် ႏု္ပ္တုိ႕ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္။  
 

နစ္နာမႈအမ်ိဳးအစား တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား ဥပမာျပသနာမ်ား 

ဆက္စပ္မႈရိွျပီး ေသးငယ္ေသာ အမႈကိစၥ 
ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းခြင္ေၾကာင့္ 
တစ္ၾကိမ္သာ ထိခုိက္ႏုိင္ေသာ 
ျပသနာမ်ား 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သုိ႕) မိသားစု 
တစ္စု 

ကုမၸဏီကားသည္ ထုိေဒသရိွသူတစ္ဦး၏ ျခံစည္း
ရုိးကုိ တုိက္မိကာ ပ်က္စီးသြားျခင္း၊ သုိ႕ျဖစ္၍ 
ထုိသူႏွင့္ ၀န္ထမ္းၾကား မရုိေသမႈ တၾကိမ္ျဖစ္ 
ပြားျခင္း 

ဆက္စပ္မႈရိွျပီး ေသးငယ္ေသာ အမႈကိစၥ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းခြင္ 
ေၾကာင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ထိခုိက္ႏုိင္ေသာ 
ျပသနာမ်ား 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သုိ႕)  
မိသားစု တစ္စု (သုိ႕) 
အနည္းငယ္ေသာလူတစ္စု 

၀န္ထမ္းသည္ တံခါးဖြင့္ျပီး ျပန္ပိတ္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ 
ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိရစာၧန္မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း 

ဆက္စပ္မႈရိွျပီး ေသးငယ္ေသာ အမႈကိစၥ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း အၾကိမ္ၾကိမ္ႏွင့္ ပ်ံ႕ႏံွ႕ 
ထိခုိက္ႏုိင္ေသာ ျပသနာမ်ား 

အဆင့္ဆင့္မ်ားလာေသာ တစ္ဦးတစ္ 
ေယာက္စီ (သုိ႕) မိသားစု တစ္စု 
(သုိ႕) ၾကီးမားေသာလူတစ္စု 

ေနအိမ္တြင္လွန္းထားေသာ အ၀တ္အစားမ်ား 
ေပၚသုိ႕ ကုမၸဏီကားျဖတ္ သန္းမႈေၾကာင့္ 
ဖုန္တင္သြားျခင္း 

သိသာထင္ရွားျပီး ၾကီးမားစြာ အၾကိမ္ၾကိမ္ 
ထိခုိက္ႏုိင္ေသာ ျပသနာမ်ား 

ပတ္၀န္းက်င္လူစု (သုိ႕) အစုိးရ 
မဟုတ္ ေသာလူတစ္စု (သုိ႕) 
လူမႈအေျခစုိက္အဖြဲ႕အစည္း (သုိ႕) 
ေဒသတြင္းရိွ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္း 

ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းေၾကာင့္ အေဆာက္အအုံမ်ား 
(သုိ႕) တည္ေဆာက္ထားေသာအရာမ်ား 
ပ်က္စီးသြားျခင္း 
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ကုမၸဏီ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ဲၾကီးမားေသာလူထုအမ်ားအေပၚ 
ထင္ရွား ေသာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ၾကီးက်ယ္ေသာ အဆုိမ်ား 

ပတ္၀န္းက်င္လူစု (သုိ႕) အစုိးရ 
မဟုတ္ေသာလူတစ္စု (သုိ႕) 
လူမႈအေျခစုိက္အဖြဲ႕အစည္း (သုိ႕) 
ေဒသတြင္းရိွ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္း 

ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းေၾကာင့္ 
ေဒသခံမ်ား၏ ေရသုံး စြဲမႈ၊ 
ေသာက္သုံးေရမ်ား ညစ္ညမ္းသြားျခင္း၊ 
တိရစာၧန္မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း၊ 
ဆည္ေျမာင္းမ်ား ပ်က္စီးသြားျခင္း 
စေသာ အရာမ်ား ဆုိးဆုိး ရြားရြား 
ထိခုိက္သြားျခင္း 

မူ၀ါဒႏွင့္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ 
လမ္းစဥ္မ်ား အေပၚ ၾကီးက်ယ္ေသာ 
အဆုိမ်ား 

အစုိးရမဟုတ္ေသာလူတစ္စု (သုိ႕) 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္း (သုိ႕) လူမႈအေျခ 
စုိက္အဖြဲ႕အစည္း (သုိ႕) ေဒသတြင္းရိွ 
အစုိးရအဖြဲ႕အစည္း 

ကုမၸဏီသည္ ၄င္း၏ မူ၀ါဒမ်ားအတုိင္း 
လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈ မရိွျခင္း၊ 
ငွားရမ္းေပးသူ အမ်ိဳးမ်ိဳး တုိ႕၏ 
လုံေလာက္ေသာ ညႈိႏိႈင္းမႈ၊ အေၾကာင္း 
ၾကားတင္ျပမႈမ်ားကုိ လုိက္နာရန္ 
ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ထိခုိက္သြားေသာ 
လူထုအတြက္ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား 
လုံေလာက္စြာ ျပန္မေပးေလ်ာ္ျခင္း 

 
၅)  လုပ္ငန္းခြင္တြင္းရိွ နစ္နာခ်က္မ်ားေျဖရွင္းမႈ နည္းလမ္းမ်ား 
၅.၁။ လက္ခံျခင္း 
လူတုိင္းတြင္SMART ၏ လုပ္ငန္းခြင္ေၾကာင့္ သင္၏ လူ႕အခြင့္အေရးအား ဆုိးဆုိးရြားရြား ထိခုိက္မႈျဖစ္သြား 
ေၾကာင္း ထင္ျမင္ယုံၾကည္ပါက တုိင္ၾကားႏုိင္မႈ အခြင့္အေရးရိွပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ ပေရာဂ်က္ တာ၀န္ရိွသူက 
ထုိနစ္နာခ်က္တင္ျပမႈကုိ လက္ခံျပီး SMART လူ႕က်င့္၀တ္ေကာ္မတီသုိ႕ ေပးပုိ႕တင္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းခြင္တုိင္း၏ လုပ္ငန္းေနရာတြင္ရိွေသာ သတင္းဘုတ္ 
တြင္ ထင္ရွားစြာ ေၾကျငာျပသထားမည္ ျဖစ္သည္။ သတင္းေပးပုိ႕သူသည္ SMART  ၏ Grievance Form ကုိ 
ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္သည္။  
 
SMART လူ႕က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ 
ျမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္ အေဆာက္အအုံ၊ ၅ လႊာ၊ ဗညားဒလလမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။ 
ဖုန္း              :  ၀၁ ၇၀၁၅၉၃  
အီးေမးလ္      :  ethicalofficer@smartmyanmargroup.com 
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၅.၂။ အခ်က္အလက္ရယူ၍ တာ၀န္ခ်ထားျခင္း 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕သည္ နစ္နာမႈမ်ားကုိ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ တင္ျပလာေသာ ျပသနာအေၾကာင္းအရာျပ မက္ထရစ္ႏွင့္ 
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသည္။ ၾကိမ္ဖန္မ်ားလာမႈကုိ သုံးသပ္ျခင္းျဖင့္ မည္သူက သတင္းေပဒအေၾကာင္းၾကား၍ မည္သူက  
ထုိျပသနာကုိ တာ၀န္ေျဖရွင္းေနေၾကာင္း သိႏုိင္ပါသည္။  
 
၅.၃။ တုိက္တြန္းျခင္း 
ႏွစ္ရက္အတြင္းတြင္ ထုိတုိင္ၾကားခ်က္စာမ်ားကုိ လက္ခံစာရင္းသြင္းျခင္း၊ ဖုန္းေခၚဆုိျခင္းႏွင့္ ထုိ grievance 
form ကုိ ေကာ္ပီကူးယူမည္ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္၍ အေၾကာင္းၾကားခ်က္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ ေနာက္တဆင့္ 
ျပဳလုပ္ေပးမည့္ အေၾကာင္းခ်က္၊ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ Compliance Team မွ ဆက္သြယ္ရမည့္သူ၏ 
အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ေနေပလိမ့္မည္။ (Complaince Team သည္ SMART လူ႕က်င့္၀တ္ဆုိင္ 
ရာ ေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ျပီး ဤကဲ့သုိ႕ေသာ နစ္နာမႈကုိ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းရန္ ခန္႕အပ္ထားေသာ 
အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။) 
 
၅.၄။ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း 
အထူးသျဖင့္ မ်ားစြာေသာ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ Compliance Team ၏ ျမန္ဆန္ေသာ တုံ႕ျပန္ခ်က္ကို 
ရမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္လမ္းစဥ္ အစအျဖစ္ ျပသနာ၏ အေျခအေနကုိ ထဲထဲ၀င္ေလ့လာျပီး အကယ္၍ 
လုိအပ္လွ်င္ ပါ၀င္ပက္သက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ အလြန္အေရး 
ၾကီးေသာ ျပသနာကိစၥမ်ားတြင္ တတိယပါတီထံသုိ႕ စုံစမ္းစစ္ေဆးတာ၀န္မ်ား ခြဲေ၀ေစခုိင္းျပီး ၄င္းတုိ႕၏ 
ေျဖရွင္းခ်က္ကုိ ရယူျခင္းျဖင့္ အေကာင္းမြန္ဆုံးေသာ ရလာဒ္ကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
၅.၅။ အျခားေသာ တတိယပါတီ 
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ တတိယပါတီကုိ အလြန္အေရးၾကီးေသာ (သုိ႕) ရႈပ္ေထြးေသာ ေျဖရွင္းမႈအတြက္ 
ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ေပးထားမည္ျဖစ္သည္။ တတိယပါတီသည္ ပ့ံံပုိးသူအျဖစ္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျဖရွင္းခ်က္အား ေထာက္ျပသူ အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကြ်မ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္စြာ ေျဖရွင္း 
ႏုိင္သူ အျဖစ္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ စုံစမ္းသူအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္းႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ဖ်န္ေျဖေပးသူ အျဖစ္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။  
 
၅.၆။ လူထုသုိ႕ျပန္လည္တုံ႕ျပန္ျခင္း 
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတခု ျပီးစီးတုိင္း Compliance Team သည္ တုိင္ၾကားသူႏွင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။ 
တုိင္ၾကားသူသည္ အဆုိတင္ျပမႈကုိ လက္ခံခြင့္၊ သမားရုိးက်မဟုတ္ေသာရွည္ေ၀းေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ 
လက္ခံခြင့္ (သုိ႕) ျငင္းပယ္ခြင့္ (သုိ႕) အျခားေသာ အျငင္းပြားစရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ စဥ္းစားခြင့္ရိွသည္။ 
ေနာက္ဆုံးေသာ သေဘာတူညီသည္ တိက်ရမည္၊ အခ်ိန္အကန္႕အသတ္ႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူမႈရိွရ 
မည္။  
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၆။ လည္ပတ္ပုံ အဆင့္ဆင့္ 
 
 

လက္ခံ၍စာရင္းသြင္းျခင္း 
 

Project Coordinator and Grievance Form 
 

 
 
 
 

အခ်က္အလက္ရယူ၍ တာ၀န္ခ်ထားျခင္း 
Ethical Committee /Compliance Team 

 
 
 
 

တုိက္တြန္းျခင္း 
 

Including the next steps in the process, timelines and 
contact details of the Compliance Team 

 
 
 
 
 

 စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း 
 

Investigate complaint / identify options for resolution 
 
 
 
 

 လူထုသုိ႕ျပန္လည္တုံ႕ျပန္ျခင္း 
 
 

 
YES NO 

 

    ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းျပီး  
 

တတိယပါတီ 

 

 

စုံစမ္းျပီး အမႈပိတ္သိမ္း 
 

  Including implementation, monitoring and 
evaluation 
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၇။ ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈ၊ တုိးတက္မႈႏွင့္ အေကာက္အထည္ေဖာ္မႈ 
Compliance Team သည္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိ ပုံစံခ်ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ မိမိကုမၸဏီအတြင္း 
ႏွင့္ ျပင္ပ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသူ အားလုံးသုိ႕ အသိေပးရန္ တာ၀န္ရိွသည္။ Compliance Team သည္ 
ျပသနာမ်ားကုိ ပုံမွန္ စစ္ေဆးေနရမည္ျဖစ္ျပီး ၄င္းျပသနာမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ အျကိမ္ေရမ်ားကုိ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ရမည္။ ျပသနာမ်ားကုိ ပုံမွန္ စစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာသည္ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးရာတြင္ အေကာင္း 
ဆုံးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ လမ္းစဥ္အျဖစ္အသုံးျပဳခံရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤစစ္ေဆးမႈသည္ မူလအရင္းျမစ္ျဖစ္ျပီး 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႕လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနေပလိမ့္မည္။  
ပေရာဂ်က္အသစ္မစမီွ Compliance Team သည္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္မွ တင္ျပလာႏုိင္ေသာ တုိင္ၾကားခ်က္ 
မ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ ေပၚလာႏုိင္ေသာ ျပသနာမ်ားကုိ ၾကိဳတင္တုိင္းတာျခင္း ၾကိဳတင္ျပဳလုပ္ရပါမည္။ 
HESS ဌာန ထုိစစ္ေဆးမႈ ျပင္ ဆင္ျပဳလုပ္ေနစဥ္တြင္ ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ ဤမူ၀ါဒတုိးတက္ေအာင္ ၀န္ထမ္းမ်ား 
ႏွင့္ တတိယ ပါတီမ်ားကုိ  ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အၾကံၪာဏ္ျပဳရန္ ဖိတ္ေခၚလွ်က္ရိွပါသည္။ ဤမူ၀ါဒႏွင့္ ပက္ 
သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္၊ အၾကံျပဳ ခ်က္ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားရိွပါက Compliance ေခါင္းေဆာင္သုိ႕ လိပ္မူေပးပို႕ 
ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ Compliance Team သည္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ဤမူ၀ါဒကုိ SMART 
လူ႕က်င့္၀တ္ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ တုိးျမင့္ေျပာင္းလဲပုိင္ခြင့္ရိွပါသည္။ 
 
၈။ စစ္ေဆးတုိင္းတာမႈ ရလာဒ္မ်ား 
လူမႈပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ နစ္နာမႈေျဖရွင္းျခင္း ပက္သက္သည့္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းပါသည္။  
လူ႕က်င့္၀တ္ေကာ္မတီႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အဖြဲ႕သည္  

 ျပသနာတခုစီ၏ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တခုစီကုိ ေသခ်ာစြာ ကုိင္တြယ္စုံစမ္း စုံစမ္းစစ္ ေဆးျခင္း 
 Grievance Form ကုိ ၀န္ထမ္းမ်ားထံမွတဆင့္ တုိင္ၾကားလာေသာ နစ္နာမႈ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 

ထုိ၀န္ထမ္းႏွင့္ စကားေသခ်ာေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးျခင္း 
 ထုိနစ္နာမႈအားေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္ကန္႕သတ္လုိက္ျခင္း 
 နစ္နာမႈတုိင္ၾကားထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္သုိ႕ ထုိ၀န္ထမ္းႏွင့္ အတူသြားေရာက္ျခင္း 
 ၄င္းေနရာတြင္ ထုိအမႈအတြက္ မ်က္ျမင္သက္ေသ ရွိ၊ မရိွ ရွာေဖြ သုံးသပ္ျခင္း 
 နစ္နာမႈတုိင္ၾကားေသာသူ၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္ စုံစမ္းျခင္း 
 အေရးၾကီးေသာ နစ္နာမႈတုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ဦးစားေပး စစ္ေဆးျခင္း 
 နစ္နာမႈ အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈ သီးသန္႕ ျပဳလုပ္ျခင္း 

        ေဖာ္ျပပါ လုပ္ေဆာင္မႈလမ္းစဥ္အတုိင္းက်င့္သုံးျပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရိွႏုိင္ပါသည္။ 
             ၁)  ကုမၸဏီ ကုန္က်ေငြ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္း 
             ၂) ပတ္၀န္းက်င္တြင္ တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ  စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအျဖစ္ ကုမၸဏီနာမည္ ဂုဏ္သိကၡာ   
                  ေကာင္းမြန္လာျခင္း 
             ၃) မီဒီယာတြင္ နာမည္ ဂုဏ္ေကာင္းေနျခင္း တုိ႕ျဖစ္သည္။ 



Think Big , Aim High , WORK SMART

COPY

 

 

 
 

SMART GROUP OF COMPANIES Compliance/1/004 
Effective Date : 12/06/2015 
Issue Date : 12/06//2015 
Issue No. : 2.0 
Page : 9 of 10 

GRIEVANCE MECHANISMS FOR 
WORKPLACE AND COMMUNITIES 

 

၉) တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၲရားမ်ား 
 

တာ၀န္ရိွေသာသူမ်ား  ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား 

Grievance Mechanism အားအုပ္ထိန္းေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား သဘာပတိ ႏွင့္ မန္ေနဂ်င္း ဒါရုိက္တာ 

မတရားမႈမ်ား သုိ႕ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံျခင္း 
SMART လူ႕က်င့္၀တ္ေကာ္မတီ၊ Compliance Team ႏွင့္ 
အျခား ပါတီ အျဖစ္ ဥပေဒအၾကံေပးအရာရိွ 

တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ဗဟုိေဒတာေဘ့စ္တြင္ စုေပါင္းသိမ္းဆည္းျခင္း Compliance Team

သက္ဆုိင္ရာဌာနသုိ႕ တာ၀န္ခ်မွတ္ျခင္း  Compliance Teamႏွင့္ ပေရာဂ်က္ မန္ေနဂ်ာ 

သက္ဆုိင္ရာဌာနအတြင္းမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္သူကုိ 
တာ၀န္ခ်မွတ္ျခင္း 

Compliance Teamႏွင့္ အျခား ပါတီ အျဖစ္ 
ဥပေဒအၾကံေပး အရာရိွ 

စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကို ဦးေဆာင္ျခင္း Compliance Team (ပေရာဂ်က္ မန္ေနဂ်ာ၏  ပံ့ပုိးမႈ) 

စုံစမ္းစစ္ေဆးေနစဥ္အတြင္း တင္ျပလာေသာ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 
လက္ခံ သိမ္းဆည္းျခင္း 

Compliance Team 

အကယ္၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအား အခ်ိန္မကန္႕သတ္ထားပါက
မိမိ၏ရုံးအတြင္း၌ ထိုအေျခအေနကုိ တစ္စထက္တစ္စတုိး၍ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ 

Compliance Team 

သတ္မွတ္ေသာ အခ်ိန္အတြင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကို ေသခ်ာစြာ 
ျပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း  

Compliance Team 

ကုမၸဏီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရလာဒ္ကို ျပန္လည္တုံ႕ျပန္ျခင္း တုိင္ၾကားမႈမ်ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း 

ကုမၸဏီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရလာဒ္ကို သေဘာတူ လက္ခံျခင္း 
 

Compliance Teamႏွင့္ ပေရာဂ်က္ မန္ေနဂ်ာ 
(လြယ္ကူေသာ ျပသနာမ်ား) 

ကုမၸဏီ၏ တုံ႕ျပန္မႈကို တုိင္ၾကားမႈႏွင့္ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးျခင္း Compliance Teamႏွင့္ ပေရာဂ်က္ မန္ေနဂ်ာ 
ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ကိစၥမ်ားကုိ အစပ်ိဳးေပးျခင္း တုိင္ၾကားသူ 

မေက်နပ္မႈမ်ား မရိွေတာ့ပါက တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား လက္ခံမႈ 
ပိတ္သိမ္းျခင္း 

Compliance Team 
အျခား ပါတီ အျဖစ္ ဥပေဒအၾကံေပး အရာရိွ 

ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကုိ တရားရုံး ကိုယ္စားျပဳသည့္ စီရင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 
ထင္ရွားေစျခင္း 

အျခား ပါတီ အျဖစ္ ဥပေဒအၾကံေပး အရာရိွ 

အကယ္၍ လုိအပ္ပါက ထိုက္သင့္ေငြမ်ား ေပးရန္ 
Compliance Team
SMART လူ႕က်င့္၀တ္ေကာ္မတီ၏ သဘာပတိ 
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