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(Version) ပုံစံမူ ထနိ့််းချျုပ့်မှု 
 

ပံုစံမူ (Version) ထတု့်မပ်းပပ ်း စာမ ်းသ ူ ထတု့်မဝ န့်ခွင ့်ပပျုပပ ်း 

၁ AUG 15 G WINTER I GORDON 

၂ DEC 20 G WINTER ပံု/x x x 

၃ MAY 22 J PLETT RONAN BOLGER 

    

    

 

မာ တ ိကာ 

မမကျနပ့်ချက့် (နစ့်နာချက့်) မူဝါဒ 

အမ ကာင့််းအ ာ            စာမျက့်နာှ 

၁။ နယ့်ပယ့်အတိငု့််းအတာ                  -----       ၁ 

 

၂။ နစ့်နာမှုမျာ်းကို အလွတ့်သမ ာကိုင့်တယွ့်မပြေရှင့််းပခင့််း             -----       ၁ 

 

၃။ တ ာ်းဝင့် (နည့််းလမ့််းတကျ) ပြေစ့်မသာ မမကျနပ့်ချက့်လုပ့်ငန့််းစဉ်            -----       ၁ 

  

အကယ့်၍ မမကျနပ့်ချက့်အာ်း အလွတ့်သမ ာ မပြေရှင့််း န့် မပြေစ့်နိငု့်လျှင့်၊ သို  မဟုတ့် 
မလျာ့်ကန့်မှုမရိှလျှင့်၊                                                                                         -----       ၁ 

 ၃. ၁ အဆင ့်-၁။ စည့််း ကပ့်မန့်မနဂျာက ပပန့်လည့်သံ်ုးသပ့်ပခင့််း။                    -----       ၁ 

 ၃. ၂ အဆင ့်-၂။ (Line Manager) စည့််း ကပ့် မန့်မနဂျာ၏ ကက ်း ကပ့်မ ်းမ ်း      -----       ၂ 

 ၃. ၃ အဆင ့်-၃။ IDG လူ  စွမ့််းအာ်း အ င့််းအပမစ့် မန့်မနဂျာ                            -----     ၃ 

၄။ ြေျန့်မပြေမပ်းပခင့််း                                                                                           -----       ၄ 

 

 

 



မမကျနပ့်ချက့် (နစ့်နာချက့်) မူဝါဒ 

 

၁။ နယ့်ပယ့်အတိငု့််းအတာ 

ဤမကကျေနပ်ချေက်လုပ်ငန််းစဉ်သည် ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းအကနဖြငို့် ၎င််းတ ု ို့၏အလုပ်အက ုငဆ် ုငရ်ာ အကဖခအ 

ကန တစ်ရပ်ရပ်နငှို့ ်ပတ်သက်သညို့် ဖပဿနာတစ်ရပ် (သ ု ို့မဟုတ်) တ ုငတ်န််းချေက်က ု ကြာ်ထုတ်တငဖ်ပရနအ်တွက် 
တရာ်းဝငန်ည််းလမ််းတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန််းစဉ်သည် မကကျေနပ်ချေက်က ုမဆ ု လျှငလ်ျှငဖ်မနဖ်မနန်ငှို့ ်တရာ်း 
မျှတစွာ ကဖြရှင််းမှု ကသချောကစရန ်စီစဉ်စီမံထာ်းပါသည်။ 

 

၂။  နစ့်နာမှုမျာ်းကို အလွတ့်သမ ာကိုင့်တယွ့်မပြေရှင့််းပခင့််း 

 ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းသည် မကကျေနပ်ချေက်တစ်ခုက ု ကြာ်ထုတ်တငဖ်ပလ ုသညို့်အခါတွင၊် မကကျေနပ်ချေက်အာ်း 
တစ်ဦ်းချေင််း န်ီးနီ်းကပ်ကပ် ကကျေနပ်ြွယ်ဖြစ်ရန ်ကဖြရှင််းဖခင််းနငှို့ ်၎င််းတ ု ို့၏ (Line Manager) စည််းကကပ်မနက်နဂျောနငှို့ ်
တတ်န ငုသ်မျှ န်ီးစပ်စွာ ကဖြရှင််းဖခင််းက ပ ု၍ကကာင််းမွနပ်ါသည်။ 

 အကယ်၍ သငသ်ည်သင်၏အလုပ် (သ ု ို့မဟုတ်) သငန်ငှို့်အတူ လုပ်ကဆာငက်နသညို့် ပုဂ္ ိုလ်မျော်းနငှို့ ်
ပတ်သက်၍ သငို့တ်ွင ်မကကျေနပ်ချေက် (သ ု ို့မဟုတ်) တ ုငတ်န််းချေက်တစ်ခု ရှ ကနပါက၊ သင၏် မနက်နဂျောနငှို့ ် ဖြစ်န ငု် 
သမျှ ဘယ်ကနရာမဆ ု ကဖပာဆ ုကဆွ်းကန်ွးဖခင််းဖြငို့ ်စတငသ်ငို့ပ်ါသည်။ သငတ် ု ို့ကကာ်း အလွတ်သကဘာ ကဖြရှင််းချေက် 
တစ်ခုက ု သငရ်ရှ သကဘာတူညီန ငုပ်ါလ မို့်မည်။ 

၃။ တ ာ်းဝင့် (နည့််းလမ့််းတကျ) ပြေစ့်မသာ မမကျနပ့်ချက့်လုပ့်ငန့််းစဉ် 

 အကယ်၍ မကကျေနပ်ချေက်အာ်း အလွတ်သကဘာ ကဖြရှင််းရန်မဖြစ်န ငုလ်ျှင၊် သ ု ို့မဟုတ် ကလျော်ကနမ်ှု မရှ   
လျှင၊် 
 ၃. ၁ အဆင ့်-၁။ စည့််း ကပ့်မန့်မနဂျာက ပပန့်လည့်သံ်ုးသပ့်ပခင့််း။ 

က)  အကယ်၍ အဆ ုပါက စစက ကလ်းနက်ပပီ်း၊ သ ု ို့မဟုတ် သငသ်ည် အဆ ုပါက စစက ု တရာ်းဝင ်
တငဖ်ပလ ုလျှင၊် သငသ်ည် မကကျေနပ်ချေက်က ု စာဖြငို့က်ရ်းသာ်းကာ သင၏် မနက်နဂျောထံ ဖြစ်န ငု ်
သမျှ ဖမနဖ်မနတ်င်ဖပသငို့ပ်ါသည်။ သင်သည် သင၏် မကကျေနပ်ရသညို့် ဖြစ်ရပ်မှနန်ငှို့ ်အကသ်းစ တ် 
အချေက်အလက် အတ အကျေတ ု ို့က ု ရှင််းရှင််းလင််းလင််း အကကမ််းြျေင််းကြာ်ဖပရပါမည်။ 

 

ခ)    သင်၏မကကျေနပ်ချေက်သည် သင်၏ အန်ီးကပ်ဆံု်း မနက်နဂျောနငှို့ ်သက်ဆ ုငက်ာ သငသ်ည် ၎င််း  
ထံချေဉ််းကပ်ရန ်မစွမ််းန ငုဟ်ု ခံစာ်းရပါက၊ မကကျေနပ်ချေက်က ု ၎င််းတ ု ို့၏ အန်ီးကပ်ဆံု်း အကကီ်းတန််း 
(ဥပမာ၊ လံုဖခံိုကရ်းအတွက်ဆ ုလျှင ်စီမံက န််းမနက်နဂျော) ထံသ ု ို့ ကဆာငယ်ူသွာ်းရပါမည်။ 

 

     ဂ)    အကယ်၍ အကကီ်းတန််းမနက်နဂျော (ဥပမာ- ဌာကနမနက်နဂျော (သ ု ို့မဟုတ်) ဌာကနလုပ်ငန််း 
ကဆာငရွ်က်မှုမနက်နဂျော) တစ်ဦ်းကပေါ် ထပ်မံ၍ မကကျေနပ်ချေက်ရှ လာပါက၊ အဆ ုပါ မကကျေနပ ်
ချေက်က ု ဥကက ဋ္ဌက ကကာ်းနာမည်ဖြစ်သည်။
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ယ)  မနက်နဂျောသည် ဖပနလ်ည်ဆန််းစစမ်ှုက ု အပပီ်းသတ်လုပ်ကဆာငမ်ည်ဖြစ်ကာ၊ လ ုအပ်လျှင ်အလုပ် 
လုပ်ရက် (၅) ရက်အတွင််း အစည််းအကဝ်းတစ်ခု ကျေင််းပန ငု်ရန ် စီစဉ်မည်ဖြစ်သည်။ ဝနထ်မ််း 
မျော်းအကနဖြငို့ ်၎င််းတ ု ို့၏ မကကျေနပ်ချေက်မျော်းက ု ရှင််းလင််းဖပရန် ခွငို့ဖ်ပိုကပ်းမည်ဖြစ်ကာ၊ ၎င််းတ ု ို့၏ 
ထငဖ်မငယ်ူဆချေက်က ု ကဖြရှင််းကပ်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ 

င)   သငန်ငှို့အ်တူ လုပ်ကြာ်က ုငြ်က်တစ်ဦ်း လ ုက်ပါန ငုသ်ည်ဖြစ်ရာ၊ ၎င််းအာ်း သင၏် အကြာ် အဖြစ် 
လုပ်ကဆာငရ်နအ်တွက် ၎င််းတ ု ို့၏ အလုပ်တာဝနမ် ှ ထ ုက်သငို့သ်ညို့် အနာ်းယူမှုအဖြစ် 
ခွငို့ဖ်ပိုကပ်းမည် ဖြစ်သည်။ ၎င််းတ ု ို့၏ အခန််းကဏ္ဍမှာ ကလို့လာသူ/ကထာက်ခံအာ်းကပ်းသူ အဖြစ် 
ကဆာငရွ်က်မည် ဖြစ်သည်။ ၎င််းတ ု ို့သည် ကကာ်းနာမှုတွင ် ပံုမှနအ်ာ်းဖြငို့ ် တက်ကကသညို့် 
ကဏ္ဍတစ်ရပ်အဖြစ် ပါဝငမ်ည်မဟုတပ်ါ။ သူတ ု ို့သည် သင၏် အမှုက စစက ု သငို့အ်တွက် 
ကြာ်ဖပကဖပာဆ ုန ငုက်ာ၊ သငို့ထ်ံတ ုက်ရ ုက် ကမ်းခွန််းမျော်းက ုမူ ကဖြကကာ်းကပ်းရန် တစ်စံုတစ်ရာ 
အခွငို့အ်ကရ်းမရှ ပါ။ ဖပငပ်မှ က ုယ်စာ်းလှယ်မျော်းက ု ရုံ်းတွင််းကကာ်းနာဖခင််း (သ ု ို့မဟုတ်) အယူခံဝင် 
ဖခင််းတ ု ို့သ ု ို့ တက်ကရာက်ရန ်IDG က ု ခွငို့ဖ်ပိုမည်မဟုတ်ပါ။ 

စ) မနက်နဂျောသည် မကကျေနပ်ချေက် (နစ်နာချေက်) အာ်း ထညို့်သွင််းစဉ််းစာ်းမည်ဖြစ်ကာ၊ တစ်ခုခု  
ထပ်မံ၍ စံုစမ််း စစ်ကဆ်းရန ် လ ုအပ်သလ ု တာဝနယ်ူမည် ဖြစ်သည်။ စံုစမ််းစစ်ကဆ်းရဖခင််း၏  
ရည်ရွယ်ချေက်မှာ၊ မကကျေနပ်မှု၏ အချေက်အလက် အဖပညို့်အစံုက ု တစ်စံုတစ်ရာ ဆံု်းဖြတ်ချေက် 
မချေမီ အခ ုငအ်မာသက်ကသထူရနဖ်ြစ်သည်။ 

ဆ)  သူတ ု ို့သည် ပံုမှနအ်ာ်းဖြငို့ ်အလုပ်လုပ်ရက် (၅) ရက်အတွင််း တံု ို့ဖပနက်ကမည်ဖြစ်သည်။   
 အကယ်၍ မလံုကလာက် ပါက၊ ရက်တ ု်းကာလတစ်ခုက ု နစှ်ဦ်းနစှ်ြက်သကဘာတူညီန ငုသ်ည်။ 

       ဇ) တံု ို့ဖပနခ်ျေက်သည် ဆံု်းဖြတ်ချေက်နငှို့ ်အယူခံခွငို့တ် ု ို့က ု စာဖြငို့ ်အဖပညို့်အစံုကရ်းသာ်း၍ ရှင််းလင််း      
            ကြာ်ဖပကပ်းထာ်းမည်ဖြစ်သည်။ 

၃. ၂  အဆင ့်-၂။  (Line Manager) စည့််း ကပ့် မန့်မနဂျာ၏ ကက ်း ကပ့်မ ်းမ ်း 

က) အမျော်းစုမှာ ပထမအဆငို့တ်ွငပ်င ် အကဖခအကနက ု ကဖြရှင််းန ငုမ်ည်ဟု ကျွန်ပု်တ ု ို့ ကမျှာ်လငို့ပ်ါ   
သည်။ မည်သ ု ို့ပင ် ဖြစ်ကစကာမူ၊ သငသ်ည် ဆံု်းဖြတ်ချေက်က ု ဝမ််းနည််းစ တ်မချေမ််းကဖမို့ဖြစ်ကာ 
အယူခံဝငက်ရာက်လ ုပါက၊ သငသ်ည်အကကီ်းတန််းမနက်နဂျောကကီ်းတစ်ဦ်းထံ အယူခံစာ တစ်ကစာင ်
က ုတငသွ်င််းန ငုပ်ါသည်။ ၎င််းသည် ကယဘုယျေ အာ်းဖြငို့ ် သငို့မ်နက်နဂျော၏ မနက်နဂျောဖြစ်ပါလ မို့ ်
မည်။ 

ခ)  သင၏် မကကျေနပ်ချေက်အာ်း တံု ို့ဖပနပ်ပီ်းကနာက် အလုပ်လုပ်ရက်(၁၀)ရက်အတွင််းသင်၏ အယူခံမှု 
အာ်း စာဖြငို့က်ရ်းသာ်းကာအယူခံဝငန် ငုသ်ည်။ 
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ဂ)   အယူခံကကာ်းနာမှုသည် ဖပနလ်ည်သုံ်းသပ်မှုပံုစံ ဖြစ်န ငုက်ာ၊ ကနာက်ထပ် ဖပနလ်ည်၍ အလာ်းတူ ကကာ်း  
နာန ငုသ်ည်။ သ ု ို့ဖြစ်၍ (Appeal Meeting) အယူခံမှုဆ ုငရ်ာ စည််းကဝ်းပွွဲသ ု ို့ ပံုမှနအ်ာ်းဖြငို့ ် (၅) ရက် 
အတွင််း သငို့အ်ာ်းြ တ်ကကာ်းမည်ဖြစ်သည်။ အဆ ုပါ အစည််းအကဝ်းသ ု ို့ သင်၏ လုပ်ကြာ်က ုငြ်က် 
တစ်ဦ်းနငှို့အ်တူ တက်ကရာက်န ငုခွ်ငို့ရှ် သည်။ 

ဃ) ဤမနက်နဂျောသည် မကကျေနပ်ချေက်အာ်း ကဖြရှင််းကဆာငရွ်က်ရန ်ကက ို်းပမ််းမည်ဖြစ်သည်။ တရာ်းဝင်  
တံု ို့ဖပနခ်ျေက် နငှို့ ်ရှင််းလင််းချေက် အဖပညို့်အစံုက ု စာဖြငို့က်ရ်းသာ်းကာ အယူခံတငသွ်င််း ထာ်းပပီ်း (၇) ရက် 
အတွင််း ကပ်းပ ု ို့ပါလ မို့်မည်။ 

၃. ၃  အဆင ့်-၃။  IDG လူ  စွမ့််းအာ်း အ င့််းအပမစ့် မန့်မနဂျာ 

က) အကယ်၍ ဝနထ်မ််းသည် ကကျေနပ်န ငုမ်ှု မရှ ဖြစ်ကနကသ်းပါက  IDG  ၏  HR  အကကီ်းအကွဲ ထံသ ု ို့  
ကနာက်ဆံု်းအဆငို့ ်အယူခံဝငန် ငုဦ််းမည်ဖြစ်သည်။ ဤအယူခံဝငက်ရာက်မှုက ု စာဖြငို့ ် ကရ်းသာ်းရမည် 
ဖြစ်ကာ မူလမကကျေနပ်ချေက် မ တတ ူတစ်ကစာငက် ု ပူ်းတွွဲရပါမည်။ ဤအဆငို့တ်ွင ်အယူခံဝငက်ရာက်လ ု 
သညို့် မည်သညို့်ဝနထ်မ််းမဆ အုဆငို့-်၂ တံု ို့ဖပနခ်ျေက်က ု လက်ခံရရှ သညို့် အလုပ်လုပ်ရက် (၁၀) ရက် 
အတွင််း စာဖြငို့က်ရ်းသာ်းထာ်းသညို့် ၎င််းတ ု ို့၏ အယူခံက ု တင်သွင််းရပါမည်။ 

 

ခ)  HR အကကီ်းအကွဲသည် အယူခံမှုက ု တ ုက်ရ ုက်ကကာ်းနာမှုဖြငို့ ်ဖြစ်ကစ၊ သ ု ို့မဟုတ် အကကီ်းတန််း စီမံခန ို့ခွ်ွဲမှု   
 က ုယ်စာ်းလှယ်တစ်ဦ်းက အယူခံမှုက ု ကကာ်းနာရနဖ်ြစ်ကစတစ်ခုခုက ု စီစဉ်မည် ဖြစ်သည်။ ၎င််းတ ု ို့သည်       
 အယူခံမှုအာ်း အဖပညို့်အဝသုံ်းသပ်ကာရှင််းလင််းချေက် အဖပညို့်အစံုဖြငို့ ်အလုပ်လုပ်ရက် (၁၅) ရက် 
 အတွင််း တရာ်းဝင ်တံု ို့ဖပနက်ပ်းအပ်မည်ဖြစ်သည်။ 

 

ဂ) အကယ်၍ အကကီ်းတန််းမနက်နဂျော (ဥပမာ၊ ဌာကနမနက်နဂျော၊ သ ု ို့မဟုတ် ဌာကနလုပ်ငန််းမနက်နဂျော) ကပေါ်  
     မကကျေနပ်မှုဖြစ်ပွာ်းပါကအဆ ပုါ မကကျေနပ်ချေက်က ု ဥကက ဋ္ဌက ကကာ်းနာမည်ဖြစ်သည်။ 

 

ဃ) အပ ုဒ-်၃ ပါ မကကျေနပ်မှုမျော်း၊ အယူခံမှုမျော်းက ု ကအာက်ကြာ်ဖပပါ  
      e-mail grievances@ idg-security.com လ ပ်စာသ ု ို့ တငသွ်င််းရပါမည်။ 

 

င)  ကနာက်ထပ် အယူခံပ ုငခွ်ငို့မ်ရှ ကတာို့ပါ။ သ ု ို့ရာတွင ်ြျေနက်ဖြကပ်းရန ်(သ ု ို့မဟုတ်) ခုံသမာဓ ဖြငို့ ်စီရင ် 
ဆံု်းဖြတ်ရန ်တ ု ို့အတွက် အကကံဉာဏရ်ယူရန ်(တတ ယပုဂ္ ိုလ်) ကကာ်းခံတစ်ဦ်းထံ အဆ ုပါ က စစရပ်အာ်း 
လ ွဲကဖပာင််း ကပ်းဖခင််းဖြငို့ ် ကကာင််းကျေ ို်းတချေ ို ျို့ ရှ န ငုမ်ည်ဟု နစှ်ြက်လံု်းက သကဘာ တူညီပါက၊ 
နစှ်ြက်လံု်းက လက်ခံန ငု ် သညို့် တတ ယပုဂ္ ိုလ်တစ်ဦ်းက ု ရှာကြွရန ် စီစဉ်ကဆာငရွ်က် ရပါမည။် 
ဘဏ္ဍာကရ်းအရာရှ ချေိုပ်နငှို့် လုပ်က ုငက်နသူ IDG ၏ ဥကက ဋ္ဌသည် တ ုင်ကကာ်းသူ၏ 
တရာ်းဝငအ်ခကကက်းကငမွျော်းနငှို့ ် ကထာက်ပံို့ကူညီရန ် က စစရပအ်လ ုက် အကဖခဖပိုကာ ရံပံုကငမွျော်းက ု 
ခွွဲကဝကပ်းန ငု်သည်။ 
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၄။ ြေျန့်မပြေမပ်းပခင့််း 

 မကကျေနပ်ချေက်တစ်ခုဖြစ်ပွာ်းရာတွင ် အတွင််းပ ုင််းြျေနက်ဖြကရ်းသည် တရာ်းဝငမ်ကကျေနပ်ချေက် 
လုပ်ငန််းစဉ်တစ်ခု အတွက် အကထာက်အကူဖြစ်ကစကသာ အဖခာ်းနည််းလမ််းကရွ်းချေယ်စရာတစ်ခုပင ် ဖြစ်သည်။ 
ဆီကလျော်သညို့် လုပ်ငန််းစဉ် ၏ မည်သညို့်ကနရာအဆငို့တ်ွငမ်ဆ ု၊ အဆ ုပါက စစရပ်သည် ြျေနက်ဖြမှုကပေါ်တွင ်
မူတည်ရန ်တစ်ြက်ြက်က ကတာင််းဆ ုန ငုသ်ည်၊ ြျေနက်ဖြကပ်းဖခင််းတွင ်အကဖြတစ်ရပ်က ု ရှာကြွရနအ်တွက် နစှ်ြက် 
လံု်းနငှို့အ်တူ အလုပ်လုပ်ကနသညို့် လွတ်လပ်ပပီ်း သမာ သမတ်ကျေသညို့် ပုဂ္ ိုလ်တစ်ဦ်းပါဝငပ်ါသည်။ 

 

 ြျေနက်ဖြကပ်းဖခင််းသည် IDG ၏ တရာ်းဝငမ်ကကျေနပ်ချေက်လုပ်ငန််းစဉ် တစ်စ တ်တစ်ပ ုင််း မဟုတ်ပါ။ 
သ ု ို့ရာတွင ်အကယ်၍ နစှ်ြက်လံု်းက ြျေနက်ဖြကပ်းရနက် ု သကဘာတူညီပါက၊ မကကျေနပ်ချေက်အာ်း ထ ုလမ််းကကကာင််းမှ 
တစ်ဆငို့ ် ကဖြရှင််း ကဆာငရွ်က်ရန ် ဖြစ်ကာ၊ ထ ုအခါတွင ် မကကျေနပ်ချေက်လုပ်ငန််းစဉ်က ု ဆ ုင််းငံို့ထာ်းန ငုပ်ါသည်။ 
အကယ်၍ ြျေနက်ဖြမှု မကအာငဖ်မင ် ဖြစ်ပါက၊ မကကျေနပ်ချေက်လုပ်ငန််းစဉ်က ု ဖပနလ်ည်စတငန် ငုပ်ါသည်။ သတင််း 
ကပ်းပ ု ို့တ ုငက်ကာ်းထာ်းသညို့် မကကျေနပ်ချေက် တစ်ခုက ု ဦ်းတည်ကဖပာဆ ုရန ် ဆနဒရှ သညို့် မည်သညို့်ဝနထ်မ််းက ုမဆ ု 
အတွင််းပ ုင််း ြျေနက်ဖြကပ်းရနအ်တွက် IDG က ကမ််းလှမ််းမည်ဖြစ်ရာ၊ ထူ်းဖခာ်းကသာ အကဖခအကနမျော်းတွင ် ဖပငပ် 
ြျေနက်ဖြသူအာ်း ကြာ်ထုတ်န ငုမ်ည် ဖြစ်သည်။ 

 

 ြျေနက်ဖြကပ်းရန် ကတာင််းဆ ုချေက်မျော်းက ု E-mail လ ပ်စာဖြစသ်ညို့် grievances@idg-security.com သ ု ို့ 
တငဖ်ပန ငုပ်ါသည်။ 

 

 

 

 

 


