လုပ္ငန္းက႑အဆင့္တြင္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုျခင္း
စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုမႈကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
အ၀ယ္အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား

ေရရွည္ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစမည့္

ရလဒ္မ်ားကို

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အ၀ယ္အေလ့အထမ်ားက အေထာက္အကူျပဳသည့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ လုပ္ငန္းက႑အဆင့္ စုေပါ
င္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုမႈမ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ရရွိေစႏိုင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ပူးတြဲျပီး ACT (Action, Collaboration, Transformation) ကို
တည္ေထာင္ထားပါသည္။

မိမိတုိ႔၏

ေပးေခ်မႈကို

ခိုင္မာေစရန္အတြက္

အထည္ခ်ဳပ္၊

အထည္အလိပ္ႏွင့္

အ၀ယ္အေလ့အထမ်ားကတဆင့္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ေျခ၀တ္ပစၥည္း

ဘ၀ရပ္တည္ရန္

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္

အလုပ္သမားမ်ားကို

အခေၾကးေငြ

လက္လီျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားက

ကိုယ္စားျပဳသည့္

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ

အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ IndustriALL ႏွင့္ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထုိးထားပါသည္။
က႑အတြင္း

အလုပ္အကိုင္

ဆက္ဆံေရး

ထိေရာက္ေစရန္ႏွင့္

အခေၾကးေငြ

စဥ္ဆက္မျပတ္

ေတာင့္တင္းခိုင္မာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု ကတိတ၀တ္ျပဳထားသည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္
လက္လီျဖန္႔ခ်ိေရး ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းကို ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားအတြက္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးသည္။

လုပ္ငန္းက႑အဆင့္တြင္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုျခင္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျပီး စိတ္ခ်လံုျခံဳႏိုင္ေစရန္ အံ၀င္ခြင္က် ကိုက္ညွိထားသည့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား
အလုပ္သမားမ်ား၏

စီးပြားမွာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္
အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိရန္
လိုအပ္ခ်က္

စိတ္ခ်လံုျခံဳမႈ
စီးပြား

လိုအပ္သည္။

ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို

ပူးတြဲျဖစ္ထြန္းေစသည္။

ယင္းကို

မရွိသည့္

အေျခအေနတြင္

အေျပာင္းအလဲမ်ားကို

အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ

ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျခင္းႏွင့္
လုပ္ငန္းက႑အဆင့္

က႑အဆင့္

ေနထိုင္ရျခင္း

တုန္႔ျပန္ႏိုင္မည့္

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျခင္းဟူေသာ

စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုမႈက

စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုမႈဟု
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မျဖစ္ေစဘဲ၊

ေခၚေလ့ရွိသည္။

လုပ္ငန္းက႑အဆင့္တြင္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေ
တာင္းဆိုျခင္း

အံ၀င္ခြင္က် ကိုက္ညွိထားသည့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားအား အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားက ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းႏိုင္ရန္
လြတ္လပ္မႈကို လုပ္ငန္းက႑အဆင့္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုမႈက ေဆာင္က်ဥ္းေပးသည္။ ထို႔ျပင္
ဘံုသေဘာတူထားသည့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားသည္ လူတိုင္းကို စည္းေႏွာင္မႈ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖင့္ ခိုင္မာေစသည္။
လုပ္ငန္းက႑၏

သီးျခားသေဘာသဘာ၀မ်ားအလိုက္

ေဆာင္က်ဥ္းေပးရာတြင္
အခေၾကးေငြ
တည္ျငိမ္မႈကို

အေသးစိတ္

တိုးျမွင့္မႈကို

ဥပေဒမ်ားထက္

ၾကိဳတင္မွန္းဆႏိုင္ျခင္းႏွင့္

ျဖစ္ထြန္းေစသည္။

ေရရွည္

ထိေရာက္ေသာ
ယင္းက

ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို

ပိုမိုေကာင္းမြန္

ဆီေလွ်ာ္သည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္းတို႔က

စီးပြားေရး

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္

ထိုအခ်က္သည္

လိုအပ္သည္။

နယ္ပယ္ တန္းညွိႏိုင္ျခင္း
လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန စံခ်ိန္စံႏႈန္း အခြဲမ်ားကတဆင့္ မရရွိႏိုင္ေသာ ယွဥ္ျပဳိင္ႏိုင္မႈ အားသာခ်က္မ်ားျဖစ္ေစသည့္
နယ္ပယ္ တန္းညွိႏိုင္ျခင္းကို က႑အလိုက္ စုေပါင္းညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုမႈက သတ္မွတ္ေပးႏိုင္သည္။ မိမိတို႔၏
သီးျခားလုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ က႑အတြင္း လြတ္လပ္စြာ ညွိႏိႈင္းထားသည့္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးသေဘာတူညီမႈတြင္ပါရွိသ
ည့္ အခေၾကးေငြမ်ား၊ ခံစားခြင့္မ်ားကို ထိုက႑ရွိ အလုပ္သမားမ်ား ခံစားရရွိသည္။
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လုပ္ငန္းက႑အဆင့္တြင္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေ
တာင္းဆိုျခင္း

အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ခ်က္ႏႈန္းထားႏွင့္
တည္ျငိမ္ေသာ လုပ္သားအင္အားစု
အျပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ေနသည့္

အေျခအေနတြင္

“ဘ၀ရပ္တည္ရန္ အခေၾကးေငြဆိုသည္မွာ အလုပ္သမား တစ္ဦးႏွင့္ သူ႔

ကုန္ထုတ္စြမ္းအား အျမတ္အစြန္းမ်ားကို အလုပ္ရွင္ႏွင့္

မိသားစုတို႔၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကာမိေစရန္ လိုအပ္ေသာ

အလုပ္သမားမ်ားက မွ်မွ်တတ မွ်ေ၀ႏိုင္မည့္ အခေၾကးေငြ

အနိမ့္ဆံုး ၀င္ေငြ (minimum income)အျပင္ အျခားလိုအပ္လွ်င္
လိုအပ္သလို အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ၀င္ေငြ (discretionary income)

သတ္မွတ္ေရး ျဖစ္စဥ္ကို က႑အဆင့္ စုေပါင္းေဆြးေႏြး

အခ်ိဳ႕လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ထိုအခေၾကးေငြသည္ တရား၀င္

ညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုမႈက ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။

အလုပ္ခ်ိန္ အကန္႔အသတ္အတြင္း (ဆိုလိုသည္မွာ အခ်ိန္ပို မပါ)
အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ ၀င္ေငြ ျဖစ္ေစရမည္”
ACT ၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္

က႑တိုးတက္ေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္
အခေၾကးေငြမ်ား ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေရး စသည့္
ျဖစ္စဥ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ရန္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေ
တာင္းဆိုၾကသည့္ အဖြဲ႔မ်ားက သေဘာတူပါေၾကာင္းကို
ျဖစ္ထြန္းေစသည္။

သီးျခားက႑အတြင္း တူညီေသာ အလုပအ
္ ကိင
ု ္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္ သေဘာတူထားသည့္
ႏႈန္းထားျဖင့္ ထိုက႑၏ အခေၾကးေငြအျဖစ္ တေျပးညီ သတ္မွတ္က်င့္သံုးရန္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာ
င္းဆိုမႈ

သေဘာတူညီခ်က္က

ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္သည္။

အေတြ႔အၾကံဳ

အရည္အခ်င္းရွိေသာ

၀န္ထမ္းမ်ား

တည္ျမဲေနရန္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ားအတြက္ အသက္ေမြးလမ္းေၾကာင္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ တို႔အတြက္ အခေၾကးေငြ
သတ္မွတ္ခ်က္ႏႈန္းထား အေပၚ အေျခခံသည့္ အခေၾကးေငြေပးေခ်ေရး စနစ္က အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။
က႑တစ္ခုလံုး တေျပးညီ စံသတ္မွတ္ က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ စက္ရံု တစ္ရံုႏွင့္ တစ္ရံုအၾကား အခေၾကးေငြ မတူညီေသာ
မက္လံုးျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားက ဟိုရံုမွ သည္ရံုသို႔ ၀င္ထြက္ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္သည့္ႏႈန္းကို က်ဆင္းေစသည္။
လုပ္သားအင္အားစုမ်ား ပိုမိုတည္ျငိမ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ ၀န္ထမ္းေရးရာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအမံတို႔တြင္
ရင္းႏွီးျမဳပ္လာႏိုင္မည္။

စက္ရံု

တစ္ရံုႏွင့္တစ္ရံုအၾကား

၀န္ထမ္းမ်ား

ေရႊ႕ေျပာင္းၾကပါကလည္း

ယင္းတို႔၏

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္သက္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္ အသိအမွတ္ျပဳခံရႏိုင္မည္။

အလုပရ
္ င
ွ ႏ
္ င
ွ ့္ အလုပသ
္ မားမ်ားအၾကား လူမျႈ ငိမး္ ခ်မ္းေရးႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ဆက္ဆေ
ံ ရး
လုပ္ငန္းခြင္

အဆင့္တြင္

အခေၾကးေငြႏွင့္

လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန

သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္

အခ်ိန္ေပးရသည့္အျပင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်လည္း ရွိသည္။ အခေၾကးေငြကို လုပ္ငန္းက႑ အဆင့္တြင္ ညွိႏိႈင္း
သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖင့္ ထိုပဋိပကၡကို လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ အေနအထားမွ ဖယ္ထုတ္ေစသည္။
ထို႔ျပင္ ပညာရွင္ပီသျပီး ပံုစံတက်ျဖစ္ေသာ အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္မႈ ျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ေဆာင္က်ဥ္းေပးသည္။
က႑တစ္ခု၏

သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

ပူးတြဲေျဖရွင္းႏိုင္မည့္

နည္းလမ္းမ်ားကို

ရွာၾကံရာတြင္

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအၾကား လိုအပ္သည့္ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ညွိႏိႈင္းထားသည့္
အေျဖမ်ားက အေထာက္အကူျပဳေစသည္။
3

လုပ္ငန္းက႑အဆင့္တြင္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေ
တာင္းဆိုျခင္း

ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
က႑တစ္ခုလံုးတြင္ အခေၾကးေငြတူ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖင့္ ထိုအခေၾကးေငြသည္ ထိုက႑အတြင္း ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္
ထိေရာက္ေသာ အက်ိ္ဳးျဖစ္ထြန္းမႈကို ထင္ဟပ္ေစလိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
တိုးျမွင့္ရန္ အားေကာင္းေသာ မက္လံုးမ်ားရွိလာမည္ျဖစ္ျပီး အလုပ္သမား စရိတ္ အကန္႔ က်ဆင္းလာမည္။
က႑တစ္ခုလံုးအတြက္ အခေၾကးေငြ ၾကမ္းခင္းေစ်းကို သတ္မွတ္ျမွင့္တင္လိုက္ျခင္းသည္ ထိုက႑တစ္ခုလံုးအတြက္
ကုန္ထုတ္စြမ္းအား

အဓိက

ေမာင္းႏွင္အားကို

ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္း၊

လုပ္ငန္းက႑

အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ အခေၾကးေငြ ျပိဳင္ဆိုင္မည့္အစား ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားသည္
ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးအျဖစ္ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ ေသာ့ခ်က္မ်ား ျဖစ္လာေစမည္။

အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အ၀ယ္အေလ့အထမ်ား
ACT အဖြဲ႔၀င္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၏ အ၀ယ္အေလ့အထ ကတိက၀တ္မ်ားသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားက
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ား ေကာင္းမြန္တိုးတက္ရန္ သေဘာတူေစႏိုင္မည္။ ဤကိစၥအေပၚ
ယင္းတို႔ထံမွ

၀ယ္ယူသူမ်ားက

ယင္းတို႔ကို

အေထာက္အကူျပဳေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

သိလာလိမ့္မည္။

ACT အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ကတိက၀တ္မ်ား
•

လုပ္ငန္းက႑အဆင့္တြင္စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုမႈ သေဘာတူညီခ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကို
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၏ ဦးစားေပး ပင္ရင္းေနရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး သတ္မွတ္ကာလအတြင္း
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမည္။

•

စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တက္ၾကြစြာ
အေထာက္အကူျပဳရန္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားက ေတာင္းဆိုမည္။ ထိုက႑အလိုက္စုေပါင္းေဆြးေႏြး
ညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုမႈ သေဘာတူညီခ်က္ရွိ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရန္
ေတာင္းဆိုသည္။

•

ဘ၀ရပ္တည္ရန္ အခေၾကးေငြအျဖစ္ ကူးေျပာင္းရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အရံအတားျဖစ္ေစမည့္
အ၀ယ္အေလ့အထမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈကို ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ကိုယ္တိုင္
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျပီး ထိုေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားထံ ေ၀မွ်ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားမည္။

•

မိမိတို႔၏ အ၀ယ္အေလ့အထမ်ားသည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္မိတ္ဖက္ရာတြင္
အေထာက္အကူျဖစ္ေစျပီး၊ ဘ၀ရပ္တည္ေရး အခေၾကးေငြ ေပးေခ်ႏိုင္မည့္ တိုးတက္မႈ
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားက ေသခ်ာခိုင္မာေစရမည္။

4

လုပ္ငန္းက႑အဆင့္တြင္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေ
တာင္းဆိုျခင္း

•

တိုးျမွင့္ထားသည့္ အခေၾကးေငြကို ကုန္က်စရိတ္အျဖစ္ မိမိတို႔၏ ၀ယ္ေစ်းတြက္ခ်က္မႈမ်ားတြင္
ထည့္သြင္းရန္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားက သေဘာတူသည္။

•

လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းျခင္း သေဘာတရားအား အျပည့္အ၀ေလးစားလိုက္နာမႈကို
ျမွင့္တင္ရာတြင္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒ အသီးသီးျဖင့္
အေထာက္အကူျပဳကာ ဘ၀ရပ္တည္ေရး အခေၾကးေငြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ အစိုးရမ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔တြင္ ACT အဖြဲ႔၀င္မ်ား (ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား)
က ပါ၀င္မည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း ေျဖရွင္းရမည့္ စီးပြားေရး အကန္႔အသတ္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားေစႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း
ထိုကတိက၀တ္မ်ားက ေဆာင္က်ဥ္းေပးသည္။ ACT ၏ အဖြဲ႔၀င္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ပူးတြဲ
ကတိက၀တ္မ်ားကို လူသိထင္ရွား ထားရွိျပီး၊ IndustriALL ထံတြင္ တာ၀န္ခံထားရန္ သေဘာတူထားသည္။
အဆိုပါ ကတိက၀တ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီအလိုက္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းျပီး၊ လုပ္ငန္းက႑အဆင့္တြင္ စုေ
ပါင္းသေဘာတူေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈ

သေဘာတူညီခ်က္ကို

လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးပါက

ယင္းကတိက၀တ္မ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ၊ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္း ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို အျပည့္အ၀ ေလးစားလိုက္နာျခင္း၊
အခေၾကးေငြ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိေရာက္စြာ တိုးျမွင့္ေစျခင္း၊ ေစာင့္ၾကပ္ေရးႏွင့္ စည္းၾကပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္
ထိေရာက္ေစျခင္းတို႔ကို ေသခ်ာခိုင္မာေစမည္။

လုပ္ငန္းက႑အဆင့္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုမႈကို မည္ကဲ့သို႔
ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။
လုပ္ငန္းက႑အဆင့္တြင္
တာင္းဆိုမႈ

အခေၾကးေငြႏွင့္

သေဘာတူညီခ်က္ကို

လုပ္ငန္းခြင္

မိမိတို႔ကိုယ္စား

အေျခအေနမ်ားဆိုင္ရာ

ညွိႏိႈင္းေပးပါရန္

အဖြဲ႔မ်ားက

စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေ
မိမိတို႔၏

အလုပ္ရွင္မ်ား

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။ အလုပ္သမားသမဂၢ
သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ဖြဲ႔ထက္မက ရွိပါက၊ ပူးတြဲ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုေရး အဖြဲ႔ျဖင့္
ဆီေလွ်ာ္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးက ထိုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကိုယ္စားျပဳထားေၾကာင္း ေသခ်ာခိုင္မာေစရမည္။
ထိုအဖြဲ႔မ်ားသည္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိရမည့္ အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည္။
ထိုက႑၏ စီးပြားေရး အေျခအေနအေပၚ ယင္းတို႔ သိရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏
လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေပၚ အေျခခံျပီး၊ မတူညီေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ လိုလားခ်က္မ်ားကို ဘက္မွ်ေစမည့္
သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို ယင္းအဖြဲ႔မ်ားက ညွိႏိႈင္းႏိုင္သည္။ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္တြင္ ပါ၀င္ေစရန္
မည္သည့္ ကိစၥရပ္ကိုမဆို အဖြဲ႔မ်ားက ထည့္သြင္းညွိႏိႈင္းႏိုင္သည္။
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လုပ္ငန္းက႑အဆင့္တြင္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေ
တာင္းဆိုျခင္း

အျပီးသတ္

သေဘာတူထားသည့္

စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားထက္

မနိမ့္ပါးသေရြ႕၊

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္
သေဘာတူညီမႈ

ႏိုင္ငံတြင္းရွိ

အသစ္အတြက္

ဥပေဒက

ျပဌာန္းထားသည့္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

ယင္းတို႔က

လြတ္လပ္စြာ ညွိႏိႈင္းႏိုင္သည္။
ဤတြင္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး၊ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရး၊ ခံုသမာဓိ ေျဖရွင္းေရးတို႔အျပင္၊ ထိုသေဘာတူညီခ်က္ကို
ေစာင့္ၾကပ္ေရးႏွင့္

စည္းေႏွာင္ေရးတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း

ပါ၀င္သည္။

မိမိတို႔၏

လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးခ်က္မ်ားအရ စရိတ္က်ဥ္းေသာ၊ ျမန္ဆန္ေသာ၊ ရွင္းလင္းေသာ အျငင္းပြားမႈ
ေျဖရွင္းေရး ယႏၱရားမ်ားကိုလည္း အဖြဲ႔မ်ားက သေဘာတူႏိုင္သည္။
တိုးခ်ဲ႕ေရး

ယႏၱရားမ်ားမွတဆင့္

အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္သည္။
ညွိႏိႈင္းထားသည့္

အခေၾကးေငြ

ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္း

အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္

အလုပ္သမားမ်ား

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္၊

မွ်တစြာ

ထိုက႑တစ္ခုလံုးအတြက္
ယွဥ္ျပိဳင္မႈအေပၚ

သတ္မွတ္ေရးတြင္

အစိုးရမ်ားက

ကိုယ္စားလွယ္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက

ဥပေဒအရ

စည္းေႏွာင္မႈရွိရန္

အေျချပဳသည့္

သာတူညီမွ်မႈရွိေသာ၊

ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ၊ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားျမွင့္ေသာ က႑တစ္ရပ္ကို အစိုးရမ်ားက ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။

လုပ္ငန္းက႑အဆင့္တြင္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္
မည္သည္တို႔ကို လိုအပ္သနည္း
လုပ္ငန္းက႑အဆင့္တြင္

စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုႏိုင္ေစရန္

ထားရွိရမည့္

အေၾကာင္းခ်င္းရာ

အမ်ားအျပားရွိသည္။
•

အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားက စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္းျဖင့္ ညွိႏိႈင္းရန္
ကတိက၀တ္ထားရွိျခင္း

•

လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ၾကပ္မတ္ေရး မူေဘာင္ကို အစိုးရက ခ်မွတ္ထားျခင္း

•

လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းျခင္းကို အျပည့္အ၀ ေလးစားလိုက္နာျခင္း

•

တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီ၏ တရား၀င္ အက်ိဳးစီးပြားကို အျပန္အလွန္ ေလးစားျပီး အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

•

သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို ရရွိျပီးျပတ္ေစျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုသည့္ ဆႏၵအျပင္၊
ထိုလက္မွတ္ေရးထိုးထားျပီးေသာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ
အျငင္းမပြားရန္ ကတိက၀တ္
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လုပ္ငန္းက႑အဆင့္တြင္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေ
တာင္းဆိုျခင္း

ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းျခင္း
က႑အတြင္းရွိ

အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမည့္

ရလဒ္မ်ား

လုပ္ငန္းခြင္အေနအထားမ်ားကို
ျဖစ္ထြန္းေစရန္

သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္

တိုင္းျပည္အဆင့္

မွ်တျပီး

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားက

ဦးေဆာင္သည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ရန္ အခရာက်သည္။
တျပိဳက္နက္တည္းတြင္လည္း၊

၀ယ္ေစ်းမ်ားႏွင့္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

၀ယ္ယူသူမ်ား၏

အေလ့အထမ်ားကို

အေျပာင္းအလဲ မျပဳလုပ္ပါက ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲျပီး ထိေရာက္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မ်ား မျဖစ္ႏိုင္လာႏိုင္ေပ။
ထို႔ေၾကာင့္

အထည္ခ်ဳပ္က႑

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲျပီး

ကုန္ထုတ္စြမ္းအားျမွင့္ေစရန္အတြက္

သက္ဆိုင္ရာ

ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား အားလံုးကို အတူတကြ စုစည္းသည့္ လမ္းစဥ္ျဖင့္ ACT က ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
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