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တနး်တ5ရညတ်589ိမ:၊ မတ5ကွြဲပားစံ&လငတ်ည8်9ိမ:B9င့ ်အများပါဝငခ်စံားBိ&ငမ်: 
(EDI) မ5ဝါဒ 

1. မ5ဝါဒ၏ ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား 
 

IDG သည် လ$ပ်သားစ$ေဆာငး်ြခငး်၊ ထနိး်သမ်ိးြခငး်၊ ေလက့ျင့သ်င!်ကားေပးြခငး်J0င့ ်

ဝနထ်မ်းများ၏ဖံွP QဖိRးတိ$းတက်မSများတွင ်အသက်အရွယ်၊ မသနစွ်မ်းမS၊ လိငေ်ြပာငး်လဲမSအပါအဝင ်လိငအ်မျိRးအစား၊ 

HIV/AIDS ေရာဂါ /0ိမ/0ိ၊ လက်မ0တ်ထိ$းလက်ထပ်ထားြခငး် အပါအဝင ်အမ်ိေထာင/်0ိမ/0ိ၊ ကိ$ယ်ဝနေ်ဆာငJ်0င့ ်မိခငြ်ဖစမ်S၊ 

Jိ$ငင်ေံရးအေတွးအြမင၊် လ̂မျိRး/တိ$ငး်ရငး်သားြဖစမ်S၊ ဘာသာေရးJ0င့ ်သက်ဝငယံ်$!ကည်မS၊ လိငစ်တ်ိတိမ်း àတ်ြခငး်၊ 

လ̂မSစးီပွားေရးေနာက်ခံအေနအထား၊ အသံ$းြပRခဲသ့ည့ ်အေြခခံယံ$!ကည်ယ̂ဆချက်များ၊ က$နသွ်ယ်ေရးသမဂcလSပ်/0ားမS 

သိ$မ့ဟ$တ် အဖဲွPဝငြ်ဖစြ်ခငး်၊ အလ$ပ်လမ်းေ!ကာငး်၊ မ0ီခိ$သ̂များ /0ိမ/0ိကိ$ အေြခခံြခငး်၊ သိ$မ့ဟ$တ် ဆံ$းြဖတ်ချက်ချရာတွင ်

မသက်ဆိ$ငသ်ည့ ်အြခားအေ!ကာငး်အချက်များတွငအ်ေြခခံ၍ မမfတသည့ခဲွ်ြခားဆက်ဆမံSမ/0ိသည့ ်

အလ$ပ်ပတ်ဝနး်ကျငတ်စခ်$ ြဖစေ်ြမာက်ေစရန ်ကတိြပRပါသည်။ 

 
ကhJ်$ပ်တိ$၏့ EDI မ̂ဝါဒသည် သက်ဆိ$ငရ်ာဥပေဒစJံSနး်များကိ$ ထည့သွ်ငး်စkးစားထားပါသည်။ ကhJ်$ပ်တိ$သ့ည် 

ဤဧရိယာအတွငး် ဥပေဒကိ$ တသေဝမတိမ်းလိ$က်နာြခငး်ြဖင့ ်သာတ̂ညီမfဥပေဒကိ$ လိ$က်နာ၍ြမnင့တ်ငရ်န ်

ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ တနး်တ̂ရည်တ̂/0ိမS၊ မတ̂ကဲွြပားစံ$လငတ်ည်/0ိမS၊ အများပါဝငခံ်စားJိ$ငမ်SJ0င့ ်လ̂အ့ခွင့အ်ေရးများအတွက် 

အဟန ့အ်တားတစခ်$အြဖစ ်ကhJ်$ပ်တိ$မ့0တ်ယ̂ထားသည့ ်မfတမSမ/0ိေသာခဲွြခားဆက်ဆမံSကိ$ 

ေ/0ာင/်0ားရနo်ကိRးပမ်းလျက်/0ိသည်။ 

 
1.1. EDI မ"ဝါဒ၏ ရညမ်Fန်းချက ် 2 

 

ဤမ̂ဝါဒသည် က$မpဏအီတွငး် မfတမSမ/0ိေသာ သိ$မ့ဟ$တ် ခဲွြခားဆက်ဆမံS/0ိေသာ လ$ပ်ထံ$းလ$ပ်နည်းများ မ/0ိေစေရးအတွက် 

IDG လံ$ြခံRေရးဝနထ်မ်းများအားလံ$းသိ$ ့ àန!်ကားချက်ေပးထားသည်။ ၎ငး်မ0ေပsထက်ွလာသည့ ်မ̂ဝါဒ J0င့ ်

စတ်ိေနစတ်ိထားအြပRအမ̂J0င့ ်လ$ပ်ထံ$းလ$ပ်နည်းများသည်လည်း ခဲွြခားသြိမငမ်S/0ိQပီး EDI ၏အေကာငး်ဆံ$းစJံSနး်များကိ$ 

ြပည့မီ်သည့ဝ်နေ်ဆာငမ်Sတစခ်$ကိ$ IDG ကေပးေနေ!ကာငး် ကhJ်$ပ်တိ$၏့အလ$ပ်အပ်သ̂များထ ံေဖာ်ေဆာငေ်ပးေနသည်။ 
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1.2. EDI အတကွ ်IDG ၏ ကတကိဝတြ်ပIမA 2 

 

IDG အေနြဖင့ ်ေအာက်ပါ EDI ရည်မ0နး်ချက်များကိ$ ကတိြပRပါသည် - 
 

• ကhJ်$ပ်တိ$၏့အလ$ပ်J0င့လ်Sပ်/0ားမSများတွင ်မfတ၍ အြပည့အ်ဝပါဝငလ်$ပ်ေဆာငJ်ိ$ငြ်ခငး်တိ$ ့ ြဖစလ်ာေစရန ်

မတ̂ကဲွြပားစံ$လငတ်ည်/0ိမSJ0င့အ်တ̂ နားလည်ေပးြခငး်၊ တနဖိ်$းထားြခငး်J0င့ ်စ$ေပါငး်လ$ပ်ေဆာငJ်ိ$ငြ်ခငး်၊ 

 
• ကhJ်$ပ်တိ$လ့$ပ်သားအငအ်ားစ$ေဆာငး်ြခငး်၊ ေရွးချယ်ြခငး်၊ စွမ်းေဆာငရ်ည်ဆိ$ငရ်ာစမံီခန ့ခဲွ်မSJ0င့ ်

အြခားလ$ပ်ငနး်စkများတွင ်မမfတသည့ ်ခဲွြခားဆက်ဆမံSမ/0ိေ!ကာငး် ေသချာေစြခငး်၊ 

 
• တနး်တ̂ညီမf/0ိမ/0ိစစေ်ဆးမSJ0င့ ်မ̂ဝါဒများJ0င့လ်$ပ်ေဆာငခ်ျက်များ၏ သက်ေရာက်မSစစေ်ဆးြခငး်များ 

လ$ပ်ေဆာငြ်ခငး်J0င့ ်မတ̂ကဲွြပားစံ$လငတ်ည်/0ိမSဆိ$ငရ်ာလSပ်/0ားမSအစအီစkများကိ$ ေ/0 Pတိ$းလ$ပ်ေဆာငြ်ခငး်တိ$ပ့ါဝငသ်ည့ ်

တနး်တ̂ညီမfမSကိ$ ြမnင့တ်ငေ်သာ လSပ်/0ားမSများလ$ပ်ေဆာငြ်ခငး်၊ 

 
• ကhJ်$ပ်တိ$J့ 0င့အ်တ̂အလ$ပ်လ$ပ်သည့ ်သ̂များကိ$ မfတစွာ၊ ဂ$ဏသ်ကိuာ/0ိစွာJ0င့ ်ေလးစားစွာ ဆက်ဆြံခငး်၊ 

 

• တနး်တ̂ညီမfမSမ/0ိြခငး်J0င့ ်မမfတသည့ခဲွ်ြခားဆက်ဆြံခငး်များေ!ကာင့ ်ြဖစလ်ာရသည့ ်မညီမfမSများကိ$ ေြဖ/0ငး်ြခငး်J0င့ ်

အဟန ့အ်တားများကိ$ ဖယ်/0ားရာတွင ်ကhJ်$ပ်တိ$၏့အခနး်ကvမ0ပါဝငြ်ခငး်။ 

 
ဝနထ်မ်းများအားလံ$းအေနြဖင့ ်၎ငး်တိ$၏့အြပRအမ̂များက ဤမ̂ဝါဒJ0င့အ်ညီ ြဖစေ်နေစရနလိ်$အပ်သည်။ ကhJ်$ပ်တိ$သ့ည် 

အလ$ပ်အပ်သ̂များ၊ ဝယ်သ̂အားေပးသ̂များ၊ မိတ်ဖက်များJ0င့ ်ေပးသွငး်သ̂က$မpဏမီျားက ဤမ̂ဝါဒကိ$ သ/ိ0ိ၍ 

၎ငး်အတွငး်တွင ်လ$ပ်ေဆာငလ်ည်ပတ်!ကေစရန ်လိ$အပ်သည်။ 
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2. EDI မ5ဝါဒ 
 

တနး်တ̂ညီမf/0ိြခငး်ဆိ$သည်မ0ာ လ̂များကိ$ မfတစွာ၊ သမာသမတ်ကျစွာ၊ J0င့ ်ဘက်လိ$က်မSမ/0ိဘ ဲ

ဆက်ဆြံခငး်J0င့မ်တ̂ကဲွြပားစံ$လငတ်ည်/0ိမSကိ$ တနဖိ်$းထား၍ ဂ$ဏသ်ကိuာJ0င့အ်များပါဝငခံ်စားJိ$ငမ်Sတိ$ကိ့$ 

အားေပးြမnင့တ်ငသ်ည့ ်အလ$ပ်ခွငအ်တွငး်J0င့ ်ပိ$ကျယ်ြပန ့သ်ည့လ်̂အ့ဖဲွPအစည်းအတွငး် အေြခအေနများ 

ဖနတီ်းေပးြခငး်ြဖစသ်ည်။ 

 

2.1. အကျံIးဝငသ်ကဆ်ိLငမ်A 

 

ဤမ̂ဝါဒသည် တစက်မwာလံ$းJ0င့အ်ကျံRးဝငသ်က်ဆိ$ငေ်သာ်လည်း Jိ$ငင်xံံ$ းခဲွမနေ်နဂျာများအေနြဖင့ ်

၎ငး်ကိ$ေဒသတွငး်အေြခအေနများအရ ခွင့ြ်ပRထားသည့အ်တိ$ငး် စမံီခန ့ခဲွ်ရမည်ြဖစသ်ည်။ လ$ပ်ထံ$းလ$ပ်နည်းများJ0င့ဥ်ပေဒများ 

ပိ$မိ$ဖံွP QဖိRးလာQပီး ကျယ်ြပန ့လ်ာေသာေနရာများတွင ်၎ငး်တိ$ကိ့$ ြပည့မီ်ေစရန ်ကhJ်$ပ်တိ$ရ့ည်ရွယ်ပါသည်။ ဝနထ်မ်းတိ$ငး်သည် 

မမfတေသာခဲွြခားဆက်ဆမံSကိ$ မခံယ̂ရေစရန ်လ̂တိ$ငး်၏အေြခခံကျေသာလ̂အ့ခွင့အ်ေရးကိ$ 

ေထာက်ပ့ံေပးသည့မ်̂ဝါဒJ0င့အ်ညီ ြပRမ̂ေနထိ$ငရ်န ်လိ$အပ်သည်။ 

 
2.2. IDG အတကွ ်စန်ိေခNမA 

 

IDG သည် ကမwာေပs /0ိ စနိေ်ခsမSအများဆံ$းJ0င့ ်အခက်ခဲဆံ$းေဒသအပိ$ငး်တချိRPတွင ်လည်ပတ်လ$ပ်ေဆာငလ်ျက်/0ိQပီး EDI 

အတွက် ကhJ်$ပ်တိ$ရ့ည်မ0နး်ချက်များJ0င့ ်ကhJ်$ပ်တိ$အ့လ$ပ်လ$ပ်သည့ေ်နရာမ0 Jိ$ငင်ေံရး၊ လ̂မSေရးJ0င့ ်

ယkေကျးမSအေြခအေနများJ0င့ ်ေမfာ်မ0နး်ချက်များ!ကား /0ိရငး်စွတဲငး်မာမSတစခ်$/0ိေနေ!ကာငး်ကိ$ သ/ိ0ိထားပါသည်။ ထိ$ ့ြပင ်

ကhJ်$ပ်တိ$၏့အလ$ပ်အပ်သ̂များသည် လ̂များအတွက် ၎ငး်တိ$လိ့$အပ်ချက်များJ0င့ ်ကhJ်$ပ်တိ$ေ့ပးေနသည့ဝ်နေ်ဆာငမ်Sများတွင ်

အလွနပ်ငအ်ေသးစတ်ိတိကျေလ/့0ိ!ကသည်။ ထိ$သိ$ ့ြဖစြ်ခငး်သည် Jိ$ငင်တွံငး်J0င့J်ိ$ငင်တံကာတွင ်အေစာင့အ်!ကပ်များထား/0ိရန ်

အလွနအ်မငး်ပိ$လွနေ်နြခငး်ကဲသ့ိ$ ့ ကhJ်$ပ်တိ$လ့$ပ်ငနး်၏ဧရိယာအချိRPတွင ်ထင/်0ားသည့ဘ်က်လိ$က်မSများ/0ိေစသည်။ 

မည်သိ$ပ့ငြ်ဖစေ်စကာမ̂ ကhJ်$ပ်တိ$၏့ကတိကဝတ်က တည်ေနဆြဲဖစQ်ပီး ကhJ်$ပ်တိ$အ့ေနြဖင့ ်EDI 

J0င့အ်ေကာငး်ဆံ$းလ$ပ်ထံ$းလ$ပ်နည်းကိ$ ြမnင့တ်ငရ်န ်အQမဲပင ်တက်yကစွာ oကိRးပမ်းေနမည်ြဖစသ်ည်။ 

 



 

  

 

လ"ိ$% ဝ'က ်
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လ"ိ$% ဝ'က ်

 

 

2.3. မတ"ကွြဲပားစံLလငတ်ညP်FိမAကိL တန်ဖိLးထားြခငး် 

 

မတ̂ကဲွြပားစံ$လငတ်ည်/0ိမSသည် အေကာငး်ြမငတ်တ်၍ အားလံ$းအတွက် 

ပိ$မိ$ေအာငြ်မငေ်သာပတ်ဝနး်ကျငတ်စခ်$ဖနတီ်းေပးရန ်oကိRးပမ်းေနသည့ ်အများပါဝငခံ်စားJိ$ငမ်SJ0င့ ်

အခွင့အ်လမ်းဖနတီ်းြခငး်ဆိ$ငရ်ာ သေဘာတရားတစခ်$ြဖစသ်ည်။ အဖဲွPအစည်းJ0င့ ်၎ငး်အတွငး်J0င့ ်

အတ̂အလ$ပ်လ$ပ်ေနသ̂အားလံ$းကိ$ အကျိRးစးီပွားြဖစေ်စJိ$ငသ်ည့ ်လ$ပ်ထံ$းလ$ပ်နည်းများက ေထာက်ပ့ံေပးထားသည်။ 

လ̂များသည် အများအားြဖင့တ်̂ညီ!ကေသာ်လည်း လိငအ်မျိRးအစား၊ အသက်အရွယ်၊ လ̂မျိRး/တိ$ငး်ရငး်သား၊ 

လိငစ်တ်ိတိမ်း àတ်မS၊ x$ပ်ပိ$ငး်ဆိ$ငရ်ာစွမ်းေဆာငရ်ည်၊ စတ်ိပိ$ငး်ဆိ$ငရ်ာစွမ်းရည်၊ ဘာသာေရးJ0င့သ်က်ဝငယံ်$!ကည်မS၊ 

ပညာေရး၊ စးီပွားေရးအေြခအေန၊ ပငကိ်$အရည်အေသွး၊ ဆက်သွယ်မSပံ$စJံ0င့ ်အလ$ပ်လ$ပ်သည့န်ည်းလမ်းများအပါအဝင ်

(အထး̂သးီသန ့မ်ဟ$တ်ေသာ်လည်း) ဧရိယာများစွာတွင ်ကဲွြပား!ကသည်ဆိ$သည့ ်အချက်ကိ$ ထည့သွ်ငး်စkးစားထားသည်။ 

ထိ$ကဲွြပားမSများကိ$ နားလည်ြခငး်၊ တနဖိ်$းထားြခငး်J0င့ ်ထေိရာက်စွာစမံီခန ့ခဲွ်ြခငး်တိ$သ့ည် လ̂တစဦ်းချငး်၊ အဖဲွPလိ$က်၊ 

အဖဲွPအစည်းလိ$က် J0င့ ်ပိ$ကျယ်ြပန ့ေ်သာလ̂အ့ဖဲွPအစည်းတစခ်$အထ ိေအာငြ်မငမ်Sရေစရနအ်ေထာက်အက̂ြဖစေ်စသည်။ 

 

3. အေထေွထေွဖာ်ြပချကမ်ျား 
 

3.1. အတိLငး်အတာ 

 

တနး်တ̂ညီမfမSကိ$ ြမnင့တ်ငေ်ပးQပီး အများပါဝငခံ်စားJိ$ငသ်ည့ ်အဖဲွPအစည်းအစkအလာတစခ်$တွငပ်ါဝငေ်သာ မ̂ဝါဒများ၊ 

စတ်ိေနစတ်ိထားများJ0င့ ်အြပRအမ̂များကိ$ ခိ$ငမ်ာေစရန ်ကhJ်$ပ်တိ$ ့ ကတိြပRပါသည်။ 

 

ဤတွင ်အသက်အရွယ်၊ မသနစွ်မ်းမS၊ လိငေ်ြပာငး်လဲမSJ0င့ဒ် ွလိိငြ်ဖစြ်ခငး်အပါအဝင ်လိငကဲွ်ြပားမS၊ 

လက်မ0တ်ထိ$းလက်ထပ်ထားြခငး်အပါအဝင ်အမ်ိေထာင/်0ိမ/0ိအေြခအေန၊ Jိ$ငင်ေံရးအေတွးအြမင၊် လ̂မျိRး/တိ$ငး်ရငး်သား၊ 

ဘာသာေရးJ0င့ ်သက်ဝငယံ်$!ကည်မS၊ လိငစ်တ်ိတိမ်း àတ်မS၊ အသံ$းြပRခဲသ့ည့ ်အေြခခံယံ$!ကည်ယ̂ဆချက်များ၊ 

လ̂မSစးီပွားေရးေနာက်ခံအေနအထား၊ က$နသွ်ယ်မSသမဂcလSပ်/0ားမS သိ$မ့ဟ$တ် အဖဲွPဝငြ်ဖစြ်ခငး်၊ မ0ီခိ$သ̂များ /0ိြခငး် သိ$မ့ဟ$တ် 

မ/0ိြခငး်၊ အလ$ပ်လမ်းေ!ကာငး်၊ သိ$မ့ဟ$တ် အြခားမသက်ဆိ$ငသ်ည့အ်ေ!ကာငး်အချက်များကိ$အေြခခံ၍ 

မမfတသည့ခဲွ်ြခားဆက်ဆမံSမ/0ိေ!ကာငး် ေသချာေစရန ်ေရးဆွထဲားသည့ ်ကhJ်$ပ်တိ$၏့ 

Commented [AS1]: ဥပေဒစာလံ*း ကိ*က်ညီတာမေတွ4လိ* ့ 
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လ"ိ$% ဝ'က ်

 

 

လ$ပ်သားစ$ေဆာငး်မSJ0င့ေ်ရွးချယ်မSလ$ပ်ငနး်စkများ ပါဝငသ်ည်။ 
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လ"ိ$% ဝ'က ်

 

 

 

ကhJ်$ပ်တိ$အ့ေနြဖင့ ်မတ̂ကဲွြပား!ကသည့ဝ်နထ်မ်းများကိ$ ကhJ်$ပ်တိ$J့ 0င့အ်တ̂ အလ$ပ်ခန ့အ်ပ်မSတွငပ်ါဝငရ်န၊် ကhJ်$ပ်တိ$ကိ့$ 

ဝနေ်ဆာငမ်Sများြဖင့ေ်ထာက်ပ့ံရန၊် ကhJ်$ပ်တိ$စ့မံီကွပ်ကဲေနသည့ ်ပေရာဂျက်များ၊ ပxိ$ဂရမ်များ၊ သငတ်နး်များJ0င့ ်

စစေ်ဆးမSများJ0င့ ်အြခားလSပ်/0ားမSများတွငပ်ါဝငလ်$ပ်ေဆာငရ်န ်ခွင့ြ်ပRေပးသည့ ်အလ$ပ်စစီkမSများ၊ မ̂ဝါဒများJ0င့ ်

လ$ပ်ထံ$းလ$ပ်နည်းများ သိ$ ့ ထိ$က်သင့ေ်သာ ချိနည်nမိSများေပးရနရ်ည်ရွယ်သည်။ 

 
ကhJ်$ပ်တိ$၏့အလ$ပ်အပ်သ̂များ၊ ဝယ်သ̂များJ0င့ ်ေပးသွငး်သ̂က$မpဏမီျားကိ$ ၎ငး်တိ$၏့အကျိRးစးီပွားအတွက် EDI 

သိ$က့တိြပRမSများကိ$အေြခခံ၍ မfတစွာ၊ ဂ$ဏသ်ကိuာ/0ိစွာJ0င့ ်ေလးစားစွာ ဆက်ဆရံနJ်0င့၎်ငး်တိ$၏့ေလးစားမSJ0င့ ်

ယံ$!ကည်မSကိ$ ရ/0ိရန ်ကတိြပRပါသည်။ 

 
3.2. မမQတသည့ ်ခဲွြခားဆကဆ်မံA 

 

မမfတသည့ ်ခဲွြခားဆက်ဆမံSဆိ$သည်မ0ာ တနး်တ̂ညီမf/0ိြခငး်၊ အများပါဝငခံ်စားJိ$ငြ်ခငး်J0င့လ်̂အ့ခွင့အ်ေရးတိ$အ့တွက် 

အဟန ့အ်တားတစခ်$ြဖစQ်ပီး ဤမ̂ဝါဒအတွငး် အတည်ြပRထားသည့ ်အေ!ကာငး်အချက်များအားလံ$းေပsတွင ်IDG အတွငး် 

လက်မခံJိ$ငပ်ါ။ 

 
3.3. ခဲွြခားဆကဆ်ြံခငး်SFင့ဥ်ပေဒ 

 

ကhJ်$ပ်တိ$၏့ကျယ်ြပန ့ေ်သာJိ$ငင်တံကာအေလအ့ထ/0ိေသာ်လည်း IDG အတွက် အဓိကကျသည့လ်မ်း àနကိ်$းကားမSတစခ်$မ0ာ 

လ̂အ့ခွင့အ်ေရးဥပေဒ 1952 တွင ်ဥေရာပကွနဗ်ငး်/0ငး်ပါဝငခဲ်သ့ည့ ်လ̂အခွင့အ်ေရးဆိ$ငရ်ာအက်ဥပေဒ 1998 ြဖစသ်ည်။ 

ကhJ်$ပ်တိ$လ့ည်ပတ်လ$ပ်ေဆာငေ်နသည့J်ိ$ငင်အံများစ$သည် လိငကဲွ်ြပားမS၊ လ̂မျိRး၊ အသားအေရာင၊် ဘာသာစကား၊ 

ကိ$းကွယ်သည့ဘ်ာသာ၊ Jိ$ငင်ေံရး သိ$မ့ဟ$တ် အြခားအေတွးအြမင၊် Jိ$ငင်သံား သိ$မ့ဟ$တ် လ̂မSေရးမ̂လြဖစတ်ည်မS၊ 

Jိ$ငင်တွံငး်လ̂နည်းစ$ြဖစြ်ခငး်၊ ပိ$ငဆ်ိ$ငမ်S၊ ေမွးဖွားမS သိ$မ့ဟ$တ် အြခားအေနအထားကဲသ့ိ$ ့ အေ!ကာငး်အချက်များတွင ်

ခဲွြခားဆက်ဆြံခငး်ကိ$ အထး̂သြဖင့တ်ားြမစထ်ားသည့ ်ပ$ဒမ် 14 တွင ်ကိ$းကာားထားသည့ ်ဤကွနဗ်ငး်/0ငး်ကိ$ 

ပါဝငလိ်$က်နာထားသည်။ 

 
3.4. ခဲွြခားဆကဆ်မံA – ေစ့ေဆာ်မAများSFင့ ်သမားVိL းကျပံLစမံျား 4 
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လ"ိ$% ဝ'က ်

 

 

 

ခဲွြခားဆက်ဆမံSသည် ေသချာေပါက်oကီး သသိလိျက်J0င့ ်တမငတ်ကာ ြဖစပွ်ားလာြခငး်မဟ$တ်ပါ။ မသသိာေသာ၊ 

မရည်ရွယ်ေသာ ခဲွြခားဆက်ဆပံံ$နည်းလမ်းများ/0ိေနပါသည်။ လ$ပ်ေဆာငJ်ိ$ငစွ်မ်းများ၊ ဝိေသသလကuဏာများJ0င့ ်

အဖဲွPတစခ်$၏အကျိRးစးီပွားများJ0င့ပ်တ်သက်သည့ ်ေယဘ$ယျကျေသာ ထငြ်မငယ်̂ဆချက်များ ြပRလ$ပ်ြခငး်၊ 

တချိRPအဖဲွPများအေပs အကျိRး/0ိေစသလား၊ အကျိRးယ$တ်ေစသလားထည့သွ်ငး်မစkးစားဘ ဲလိ$အပ်ချက်များ၊ 

အေြခအေနရပ်များ သိ$မ့ဟ$တ် နယ်ပယ်များကိ$ ကျင့သ်ံ$းြခငး်တိ$မ့0 ၎ငး်တိ$ ့ ြဖစေ်ပsလာJိ$ငသ်ည်။ ထိ$ေ့!ကာင့ ်

ကhJ်$ပ်တိ$အ့ေနြဖင့ ်မမfတသည့ခဲွ်ြခားဆက်ဆမံSJ0င့ ်လိ$အပ်ချက်များ၊ အေြခအေနရပ်များ သိ$မ့ဟ$တ် နယ်ပယ်များ၏ 

ပံ$စအံားလံ$းကိ$ ဂx$ြပRေ/0ာင/်0ားရနလိ်$အပ်သည်။ ကhJ်$ပ်တိ$အ့ေနြဖင့ ်ခဲွြခားဆက်ဆမံS၊ ဖယ်!ကkြခငး်၊ 

စတ်ိတက်yကမSကျဆငး်ေစြခငး်တိ$တွ့င ်ြဖစလ်ာJိ$ငသ်ည့ ်မသသိာေသာအြပRအမ̂များJ0င့ ်

မရည်ရွယ်ေသာဘက်လိ$က်မSများကိ$ သတိ/0ိ/0ိေစာင့!်ကည့သ်င့သ်ည်။ 

 

4. ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်အတကွ ်မ5လအေQကာငး်အချကမ်ျား 
 

IDG သည် ၎ငး်၏ EDI မ̂ဝါဒအတွငး် အထး̂စတ်ိဝငစ်ားမSဧရိယာများစွာ/0ိသည်။ မတ̂ကဲွြပားစံ$တငတ်ည်/0ိမS၏ ‘မ̂လ’ 

ဧရိယာများ/0ိေသာ်လည်း ြပည့စ်ံ$ေစ့စပ်ေသာစာရငး်မဟ$တ်ပါ။ IDG ၊ ၎ငး်၏အလ$ပ်အပ်သ̂များJ0င့ ်

ကhJ်$ပ်တိ$ဝ့နေ်ဆာငမ်Sများေပးသည့ေ်နရာ၏ သေဘာသဘာဝတိ$၏့အထး̂လိ$အပ်ချက်များအရ 

ဤမ̂လအေ!ကာငး်အချက်များသည် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရ်နJ်0င့ ်Qခိမ်းေြခာက်မSJ0င့ ်ဖိစးီမSနည်းသည့ ်

ပတ်ဝနး်ကျငတ်စခ်$တွင ်ကျင့သ်ံ$းJိ$ငရ်န ်မြဖစJ်ိ$ငသ်ည့ ်အမျိRးအစားကဲွတချိRPကိ$လ$ပ်ေဆာငရ်န ်စနိေ်ခsမSတစခ်$ြဖစေ်နသည်။ 

လမ်း àနခ်ျက်သည် သးီြခားမ̂ဝါဒများတွင ်/0ိေနေသာ်လည်း (ဥပမာ- လ$ပ်သားစ$ေဆာငး်မSအသက်အရွယ်များ) 

ဝနထ်မ်းများအေနြဖင့ ်ထိ$အမျိRးအစားကဲွများက မfတမS/0ိJိ$ငသ်လား၊ တနဖိ်$းထားJိ$ငလ်ား သိ$မ့ဟ$တ် ဤမ̂ဝါဒကိ$ 

တသေဝမတိမ်းလိ$က်နာမSကိ$ ချိRးေဖာက်ေနသလား ဆနး်စစရ်န ်အQမဲြပငဆ်ငထ်ားသင့သ်ည်။ ဝနထ်မ်းများအေနြဖင့ ်

�ခငး်ချက်များ၊ ြပငဆ်ငခ်ျက်များ သိ$မ့ဟ$တ် အြခားအရာများကိ$ မနေ်နဂျာများထ ံအတည်ြပRထားေ!ကာငး် 

ေသချာဆနး်စစရ်န ်ေလးနက်စွာအ!ကံြပRပါသည်။ 



 

  

 

လ"ိ$% ဝ'က ်
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လ"ိ$% ဝ'က ်

 

 

 

4.1. အသကအ်ရွယ ်

 

မတ̂ညီသည့ ်မျိRးဆက်သစမ်ျားJ0င့ ်အသက်အရွယ်များ/0ိေသာ လ$ပ်သားအငအ်ား/0ိြခငး်သည် 

ေကာငး်သည့အ်ချက်ြဖစေ်!ကာငး် ကhJ်$ပ်တိ$ယံ့$!ကည်ပါသည်။ ကhJ်$ပ်တိ$၏့လ$ပ်သားစ$ေဆာငး်မSမ̂ဝါဒသည် 

ေနရာအခနး်ကvလိ$အပ်မSများ/0ိလာသည့ ်(ဥပမာ Jိ$ငင်တံကာလက်နက်ကိ$ငအ်ေစာင့အ်!ကပ်များ) ေနရာများတွင ်

အထး̂အခနး်ကvများအတွက် အမျိRးအစားကဲွတချိRPကိ$ ကျင့သ်ံ$းသည်။ အမျိRးအစားကဲွများကိ$ 

မကျင့သ်ံ$းသည့ေ်နရာများတွင ်အQငမ်ိးစားအသက်အရွယ် သတ်မ0တ်ထားြခငး်မ/0ိပါ။ အသက်အရွယ်oကီးလာြခငး်ေ!ကာင့ ်

အခွင့အ်လမ်းများပိ$နည်းမသွားေစရန ်၎ငး်က ေသချာေစQပီး လ$ပ်ေဖာ်ကိ$ငဖ်က်များကိ$ ၎ငး်တိ$၏့အသက်အရွယ်ကိ$မေတွးဘ ဲ

ခန ့အ်ပ်ေစရန ်ကhJ်$ပ်တိ$ကိ့$ေထာက်ပ့ံေပးထားသည်။ ၎ငး်သည် အသက်အရွယ်မတ̂သ̂များJ0င့အ်တ̂ အလ$ပ်လ$ပ်ရာမ0 

ရ/0ိလာသည့ ်ေလလ့ာသငယ်̂Jိ$ငြ်ခငး်J0င့ ်အများပါဝငခံ်စားJိ$ငြ်ခငး်တိ$ကိ့$ ြမnင့တ်ငေ်ပးသည်။ 

 
4.2. မသန်စွမ်းမA 

 

ကhJ်$ပ်တိ$သ့ည် မသနစွ်မ်းသ̂များအေပs မမfတသည့ခဲွ်ြခားဆက်ဆမံSများကိ$ ေြဖ/0ငး်ေပးရနJ်0င့ ်မသနစွ်မ်းသ̂များ၏ 

အများပါဝငခံ်စားJိ$ငခွ်င့ကိ်$ ြမnင့တ်ငေ်ပးရန ်ကတိြပRပါသည်။ ကhJ်$ပ်တိ$သ့ည် မသနစွ်မ်းမSကိ$ x$ပ်ပိ$ငး်ဆိ$ငရ်ာ၊ 

ဉာဏရ်ည်ပိ$ငး်ဆိ$ငရ်ာJ0င့ ်စတ်ိပိ$ငး်ဆိ$ငရ်ာကျနး်မာေရးြပဿနာများJ0င့ ်တာ/0ည်ခံစားေနရေသာ၊ ပိ$ဆိ$းလာေသာ 

ကျနး်မာေရးြပဿနာများအပါအဝင ်ကျယ်ြပန ့ေ်သာမ0တ်ယ̂ချက်တစခ်$အြဖစ ်သ/ိ0ိလက်ခံထားပါသည်။ 

မိမိ၏တစကိ်$ယ်ရည်ချိRPယွငး်မSများ သိ$မ့ဟ$တ် သက်ဆိ$ငရ်ာစွမ်းရည်တွင ်မသနစွ်မ်းရြခငး် မဟ$တ်ဘ ဲဖယ်!ကkခံရြခငး်J0င့ ်

လ̂အ့ခွင့အ်ေရးအြပည့အ်ဝမရ/0ိြခငး်တိ$ေ့!ကာင့ြ်ဖစလ်ာသည့ ်လ̂မSဆက်ဆေံရးသေဘာထားများJ0င့ ်

x$ပ်ပိ$ငး်ဆိ$ငရ်ာJ0င့စ်တ်ိေနစတ်ိထားဆိ$ငရ်ာ အဟန ့အ်တားများမ0တဆင့ ်မသနစွ်မ်းြဖစလ်ာJိ$ငေ်!ကာငး် ကိ$ သ/ိ0ိပါသည်။ 

ကhJ်$ပ်တိ$အ့ေနြဖင့ ်ထိ$အဟန ့အ်တားများကိ$ သ/ိ0ိအတည်ြပR၍ဖယ်/0ားေပးြခငး်၊ 

ထိ$က်သင့သ်ည့ခ်ျိနည်nမိSများလ$ပ်ေဆာငေ်ပးြခငး်J0င့ ်မသနစွ်မ်းမS၏လ̂မSေရးနမ̂နာကိ$ြမnင့တ်ငြ်ခငး်ြဖင့ ်၎ငး်ကိ$ေြဖ/0ငး်ေပးရန ်

ရည်မ0နး်ထားသည်။ 

 
4.3. လငိအ်မျိIးအစား 

 



 

  

 

လ"ိ$% ဝ'က ်
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လ"ိ$% ဝ'က ်

 

 

ကhJ်$ပ်တိ$သ့ည် လိငအ်မျိRးအစားဆိ$ငရ်ာ ခဲွြခားဆက်ဆမံSကိ$ ကိ$ငတွ်ယ်ေြဖ/0ငး်ေပးရန ်ကတိြပRပါသည်။ 

ကhJ်$ပ်တိ$ဦ့းစားေပးအချက်မ0ာ တနး်တ̂ညီမf/0ိြခငး်ကိ$ ြမnင့တ်ငရ်နJ်0င့ ်ကမwာအJ0ံတွ့င ်လ̂မSေရးJ0င့စ်းီပွားေရး အကျိRးမ့ဲရြခငး်၊ 

မေကာငး်ေသာ သေဘာထားများ၊ အJိ$ငက်ျင့မ်SJ0င့ ်အ!ကမ်းဖက်မSများ မ!ကာခဏခံစားရသည့ ်အမျိRးသမီးများJ0င့ ်

မိနး်ကေလးများJ0င့ ်ဆက်J aယ်သည့ ်မမfတေသာ ခဲွြခားဆက်ဆြံခငး်ကိ$ ပေပျာက်ေစရန ်ြဖစသ်ည်။ ကhJ်$ပ်တိ$သ့ည် 

အမျိRးသားများJ0င့ေ်ယာကျာ်းေလးများ !ကံRေတွPရသည့ ်မမfတမSများကိ$လည်း ေြဖ/0ငး်ေပးရနo်ကိRးပမ်းလျက်/0ိQပီး ၎ငး်တိ$ကိ့$ 

ကhJ်$ပ်တိ$၏့အလ$ပ်တွင ်အကျိRးခံစားရမSမ/0ိြခငး် သိ$မ့ဟ$တ် ဖယ်!ကkခံရြခငး် မ/0ိေစရန ်oကိRးပမ်းလျက်/0ိသည်။ လ̂များသည် 

၎ငး်တိ$၏့ လိငအ်မျိRးအစား ြပနလ်ည်သတ်မ0တ်ြခငး် သိ$မ့ဟ$တ် သတိြပRမိသည့ ်လိငအ်မျိRးအစား 

ြပနလ်ည်သတ်မ0တ်ြခငး်ကိ$အေြခခံ၍ သိ$မ့ဟ$တ် ၎ငး်တိ$က့ လိငေ်ြပာငး်လဲသ̂များ သိ$မ့ဟ$တ် ဒွလိိငြ်ဖစြ်ခငး် သိ$မ့ဟ$တ် 

လိငအ်မျိRးအစားေရာေထးွမSပါဝငJ်ိ$ငသ်ည့ ်အြခားလိငအ်မျိRးအစားရပ်တည်မS/0ိေနြခငး်တိ$ေ့!ကာင့ ်ခဲွြခားဆက်ဆခံံရြခငး် 

/0ိJိ$ငေ်!ကာငး် ကhJ်$ပ်တိ$ ့ သ/ိ0ိထားပါသည်။ ကhJ်$ပ်တိ$သ့ည် ဝနထ်မ်းအားလံ$းကိ$ တနး်တ̂ညီမfေသာ ေလးစားမSထား/0ိ 

ဆက်ဆရံန ်oကိRးပမ်းလျက်/0ိပါသည်။ 

 
လက်/0ိ IDG တွင ်လ$ပ်သားအများစ$မ0ာ အမျိRးသားများြဖစေ်သာေ!ကာင့ ်လိငအ်မျိRးအစားြဖစတ်ည်မSတွင ်

ေ/0ာငလ်aမဲရJိ$ငေ်သာ ဘက်လိ$က်ဆက်ဆမံS /0ိJိ$ငသ်ည်။ ၎ငး်သည် အလ$ပ်အပ်သ̂များJ0င့ ်အေြခအေနများအရ ြဖစလ်ာသည့ ်

လိ$အပ်ချက်တစခ်$ြဖစေ်သာ်လည်း ကhJ်$ပ်တိ$၏့သတ်မ0တ်ထားသည့ထ်ံ$းစ ံသိ$မ့ဟ$တ် ပိ$ေနQမဲကျားေနQမဲအရာတစခ်$အြဖစ ်

မမ0တ်ယ̂သင့ပ်ါ။ ထိ$ြပငအ်မျိRးအစားကဲွများကိ$ မကျင့သ်ံ$းထားသည့ေ်နရာများတွင ်ကhJ်$ပ်တိ$သ့ည် 

လိငအ်မျိRးအစားတနး်တ̂ညီမfမS/0ိေစရနJ်0င့ ်လိငအ်မျိRးအစားေရစးီေ!ကာငး်ပါဝငေ်စြခငး်ကိ$ 

ြမnင့တ်ငရ်နo်ကိRးပမ်းလျက်/0ိသည်။ ၎ငး်မ0ာ မည်သည့လိ်ငအ်မျိRးအစားြဖစေ်စ ဝနထ်မ်းတိ$ငး်ကိ$ 

လ$ပ်ငနး်၏အဓိကေရစးီေ!ကာငး်တွင ်ပါဝငသ်̂များအြဖစသ်တ်မ0တ်Qပီး အခွင့အ်လမ်းအားလံ$း ဖွင့လ်0စေ်ပးထားရမည်ဆိ$သည့ ်

လ$ပ်ငနး်စkJ0◌0င့ ်နည်းလမ်းများြဖစသ်ည်။ 

 
4.4. လ"မျိIး/တိLငး်ရငး်သားြဖစြ်ခငး်SFင့ ်ယXေကျးမA 

 

လ̂မျိRးေရးခဲွြခားဆက်ဆမံSသည် လ̂မျိRး၊ Jိ$ငင်သံားြဖစမ်S၊ ကိ$းကွယ်သည့ဘ်ာသာ၊ ယkေကျးမSJ0င့/်သိ$မ့ဟ$တ် 

အသားအေရာငJ်0င့ ်လ̂မျိRးစ$J0င့သ်က်ဆိ$ငသ်ည့ ်အြခားx$ပ်ပိ$ငး်ဆိ$ငရ်ာအမ0တ်အသားများကိ$ အေြခခံ၍ြဖစလ်ာJိ$ငေ်သာ 



 

  

 

လ"ိ$% ဝ'က ်
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လ"ိ$% ဝ'က ်

 

 

xSပ်ေထးွေသာြဖစစ်kတစခ်$ြဖစေ်!ကာငး် ကhJ်$ပ်တိ$သ့/ိ0ိထားပါသည်။ 



 

  

 

လ"ိ$% ဝ'က ်
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လ"ိ$% ဝ'က ်

 

 

 

IDG ၏အလ$ပ်သည် ကhJ်$ပ်တိ$ခ့ျိတ်ဆက်ထားသည့ ်တိ$ငး်ရငး်သား/လ̂မျိRးကဲွ၊ ယkေကျးမSအစ$အဖဲွPများJ0င့ ်

လ̂အ့သိ$က်အဝနး်များ အမျိRးမျိRးေရာေJ0ာေပါငး်စ$ထားြခငး်ြဖစQ်ပီး ယkေကျးမSများစွာေရာေJ0ာမSJ0င့န်ားလည်မS သည် 

အြပနအ်လ0နန်ားလည်မSJ0င့ဖ်လ0ယ်ြခငး်တိ$တွ့င ်အဓိကအေရးပါေ!ကာငး် ကhJ်$ပ်တိ$ ့ ေလလ့ာသ/ိ0ိခဲသ့ည်။ 

 
4.5. ကိLးကယွသ်ည့ဘ်ာသာSFင့ ်သကဝ်ငယ်ံLZကညမ်A 

 

ကhJ်$ပ်တိ$သ့ည် ဝနထ်မ်းများJ0င့ ်IDG J0င့ ်၊ကhJ်$ပ်တိ$လ့ည်ပတ်လ$ပ်ကိ$ငေ်နသည့ ်အသိ$က်အဝနး်များအတွငး် 

အလ$ပ်လ$ပ်ကိ$ငေ်နသည့ ်ြပငပ်အဆက်အသွယ်များ ၏ကိ$းကွယ်သည့ဘ်ာသာ/သက်ဝငယံ်$!ကည်မSများကိ$ 

တနဖိ်$းထားေလးစားပါသည်။ လိ$အပ်ချက်များJ0င့ ်ဦးစားေပးအချက်များကိ$ ြပည့မီ်ေစရန ်ကhJ်$ပ်တိ$ ့oကိRးစားေနပါသည်။ 

ကhJ်$ပ်တိ$သ့ည် ဝတ်ြပRဆ$ေတာငး်ြခငး်၊ တရားထိ$ငြ်ခငး် သိ$မ့ဟ$တ် ဆတ်ိQငမ်ိေသာြပနလ်0နစ်kးစားမSအတွက် 

ေလးနက်ေသာယံ$!ကည်မS သိ$မ့ဟ$တ် တိတ်ဆတ်ိေသာအခနး်တစခ်$ ေပးထားပါသည်။ ကhJ်$ပ်တိ$၏့ပ့ံပိ$းမSများ 

အဆငေ်ြပသလိ$အသံ$းြပRရန ်လိ$အပ်သလိ$ ေထာက်ပ့ံေပးထားပါသည်။ 

 
အချိRPေသာ ယkေကျးမSJ0င့ဘ်ာသာေရးဆိ$ငရ်ာလိ$အပ်ချက်များJ0င့ ်ပဋပိကuြဖစJ်ိ$ငသ်ည့ ်

/0ိQပီးသားအလ$ပ်ခွ◌ငွလိ်$အပ်ချက်များ/0ိေနသည့ေ်နရာများတွင ်လိ$အပ်ချက်များြပည့မီ်ေစရန ်၎ငး်တိ$ကိ့$ ေြပာငး်လဲရန ်

သိ$မ့ဟ$တ် ကျင့သ်ံ$းရန ်ထိ$က်သင့သ်လိ$အသံ$းချ၍ ရJိ$ငမ်ရJိ$ငကိ်$ ကhJ်$ပ်တိ$ ့ ဂx$ြပRစkးစားပါသည်။ 

 
4.6. လငိစ်တိတ်မ်ိး[\တြ်ခငး် 

 

ကhJ်$ပ်တိ$သ့ည် အမျိRးသမီးလိငတ်̂ချစသ်̂၊အမျိRးသားလိငတ်̂ချစသ်̂၊ လိငတ်̂လိငကဲွ်စတ်ိဝငစ်ားသ̂J0င့ ်လိငကဲွ်ချစသ်̂တိ$ကိ့$ 

ပါဝငခွ်င့ရ်ြခငး်J0င့တ်နဖိ်$းထားခံရြခငး်တိ$ကိ့$ ခံစားရေစရန ်ေထာက်ပ့ံေပးရရန ်ကတိြပRပါသည်။ 

လ$ပ်ေဖာ်ကိ$ငဖ်က်အားလံ$းသည် မည်သ̂မည်ဝါြဖစသ်ည်ဆိ$ေသာxSေထာင့မ်ျားကိ$ မfေဝြခငး်J0င့ပ်တ်သက်၍ 

စိ$းရိမ်ပ̂ပနစ်ရာမလိ$ဘ ဲအလ$ပ်ခွငတွ်င ်/0ိေနရနအ်ခွင့အ်ေရး/0ိသည်ဟ$ ကhJ်$ပ်တိ$ယံ့$!ကည်ပါသည်။ ကhJ်$ပ်တိ$သ့ည် 

အမျိRးသမီးလိငတ်̂ချစသ်̂၊ အမျိRးသားလိငတ်̂ချစသ်̂၊ လိငတ်̂လိငကဲွ်စတ်ိဝငစ်ားသ̂ဝနထ်မ်းများအေပs ခဲွြခားဆက်ဆြံခငး်J0င့ ်

ေJ0ာင့ယ်0က်ြခငး်တိ$ကိ့$ ကိ$ငတွ်ယ်ေြဖ/0◌0ငး်ေပးရနJ်0င့ ်၎ငး်တိ$ပ့ါဝငခွ်င့/်0ိြခငး်ကိ$ ေထာက်ပ့ံေပးရန ်ကတိြပRပါသည်။ 

 



 

  

 

လ"ိ$% ဝ'က ်
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လ"ိ$% ဝ'က ်

 

 

ကhJ်$ပ်တိ$အ့လ$ပ်လ$ပ်ေနသည့ ်Jိ$ငင်မံျားစွာ၏ ဥပေဒများJ0င့ ်ယkေကျးမSများသည် အမျိRးသမီးလိငတ်̂ချစသ်̂၊ 

အမျိRးသားလိငတ်̂ချစသ်̂J0င့ ်လိငတ်̂လိငကဲွ်ချစသ်̂များအေပs အြပငး်အထနဆ်န ့က်ျငြ်ခငး်များ/0ိJိ$ငေ်!ကာငး် 

ေကာငး်စွာသ/ိ0ိထားပါသည်။ ၎ငး်သည် IDG အတွက် စနိေ်ခsမSတစခ်$ြဖစေ်သာလည်း လ$ပ်ေဖာ်ကိ$ငဖ်က်များJ0င့ ်

အလ$ပ်အပ်သ̂များအားလံ$းကိ$ ၎ငး်တိ$၏့လိငမ်Sရပ်တည်ချက်အေနအထားကိ$ ထည့မ်တွက်ဘ ဲ

ေထာက်ပ့ံအားေပးသည့ပ်တ်ဝနး်ကျငတ်စခ်$ ေပးစွမ်းရန ်ကhJ်$ပ်တိ$ ့ oကိRးပမ်းလျက်/0ိသည်။ 

 
4.7. တန်းတ"ညမီQမASFင့ ်ေပးေချမA 

 

IDG အေနြဖင့ ်အမျိRးသားJ0င့ ်အမျိRးသမီးများကိ$ တနး်တ̂ညီမfစွာ ေပးေချသည့မ်̂ကိ$ ကတိြပRပါသည်။ ဤေနရာတွင ်

“ေပးေချမS” ဆိ$သည်မ0ာ လ$ပ်ခလစာ/0ငး်ေပးြခငး်အြပင ်အပိ$ဆ$ေ!ကးများJ0င့ ်အချိနJ်0င့အ်မf အလ$ပ်လ$ပ်ကိ$ငမ်Sအတွ◌ငွး် 

ေထာက်ပ့ံေပးသည့ ်ပ့ံပိ$းမSများ ရ/0ိခံစားခွင့ ်ကဲသ့ိ$ ့ အလ$ပ်မ0အြခားခံစားခွင့မ်ျားပါဝငသ်ည်။ 

 
ကhJ်$ပ်တိ$မ့0ခန ့အ်ပ်ထားသည့ ်အမျိRးသားJ0င့အ်မျိRးသမီးများသည် ေပးေချမSတွင ်ကွာြခားမSကိ$ /0ငး်လငး်ေဖာ်ြပေနသည့ ်

၎ငး်တိ$၏့လိငJ်0င့ဆ်က်J aယ်မSမ/0ိေသာ တိကျ/0ငး်လငး်သည့ ်အေ!ကာငး်ရငး်များမ/0ိသေရွP အဖဲွPအစည်းသိ$ ့ နးီစပ်သည့ ်

သိ$မ့ဟ$တ် တ̂ညီသည့တ်နဖိ်$း/0ိေသာ အလ$ပ်ကိ$ လ$ပ်ေဆာငေ်နသည်ဆိ$လfင ်တ̂ညီစွာေပးေချမSရ/0ိခွင့/်0ိသည်။ 

အချိRP ြဖစရ်ပ်များတွင ်ဆငတ်̂သာအလ$ပ်များလ$ပ်ေဆာငသ်̂များသည် လ$ပ်သက်!ကာ/0ည်မS၊ J0စတိ်$းအမ0တ်များ၊ 

အရည်အချငး်ေထာက်ခံချက်များJ0င့ ်အြခားအချက်များေ!ကာင့ ်မတ̂ညီေသာလစာေပးေချမSများ ရ/0ိJိ$ငသ်ည်။ 

 
4.8. မေကျနပ်မASFင့ ်တိLငZ်ကားချကမ်ျား 

 

တိ$င!်ကားချက်များJ0င့သ်က်ဆိ$ငေ်သာကိစ�ရပ်များကိ$ ကနဦးတွင ်xိ$းxိ$ းကိ$ငတွ်ယ်ေြဖ/0ငး်Jိ$ငQ်ပီး 

xိ$ းxိ$ းေြဖ/0ငး်အဆံ$းသတ်Jိ$ငမ်ည်ဟ$ ေမfာ်လင့ထ်ားသည်။ တိ$င!်ကားလိ$သည့ဝ်နထ်မ်းများသည် 



 

  

 

လ"ိ$% ဝ'က ်
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လ"ိ$% ဝ'က ်

 

 

 

သက်ဆိ$ငရ်ာ မနေ်နဂျာများ သိ$မ့ဟ$တ် HR ဝနထ်မ်းများကိ$ ဆက်သွ◌ယ်ွလိ$ပါလိမ့်မည်။ တိ$င!်ကားချက်များအားလံ$းကိ$ 

ယံ$!ကည်မS/0ိစွာြဖင့ ်ကိ$ငတွ်ယ်ေြဖ/0ငး်ပါလိမ့်မည်။ ဤေရွးချယ်မSက မြဖစJ်ိ$ငသ်ည့ ်ြဖစရ်ပ်မျိRးတွင ်

ဝနထ်မ်းများအားလံ$းသည် IDG ၏ မေကျနပ်မSဆိ$ငရ်ာမ̂ဝါဒလ$ပ်ငနး်စkများမ0တဆင့ ်၎ငး်တိ$စ့ိ$းရိမ်မSများကိ$ ဖွင့ဟ်Jိ$ငသ်ည်။ 

 
တိ$င!်ကားလိ$သည့ ်ြပငပ်အဆက်အသွယ်များသည် IDG ၏တိ$င!်ကားမSဆိ$ငရ်ာမ̂ဝါဒကိ$ အသံ$းြပRသင့သ်ည်။ 

 

5. တာဝနဝ်တR ရားများ 
 

EDI မ̂ဝါဒကိ$ အသံ$းချကျင့သ်ံ$းြခငး်သည် ဝနထ်မ်းတစဦ်းချငး်စ၏ီ တာဝနြ်ဖစသ်ည်။ လ$ပ်သက်ကာလကိ$ထည့သွ်ငး်မစkးစားဘ ဲ

အချိနြ်ပည့ြ်ဖစေ်စ၊ အချိနပိ်$ငး်ြဖစေ်စ၊ အတိအကျမဟ$တ်ေသာ၊ အQမဲတမ်း သိ$မ့ဟ$တ် ယာယီစာချRပ်ြဖင့ြ်ဖစေ်စ၊ 

ေနအမ်ိမ0အလ$ပ်လ$ပ်သ̂များအပါအဝင ်ဝနထ်မ်းများအားလံ$းသည် မ̂ဝါဒJ0င့အ်ညီ အြပည့အ်ဝပါဝငလ်$ပ်ေဆာငြ်ခငး်အတွက် 

တာဝန/်0ိသည်။ ဤသည်မ0ာ မ̂ဝါဒJ0င့လိ်$အပ်ချက်များကိ$ အကhမ်းတဝင/်0ိလာ၍ ၎ငး်တိ$ကိ့$ေဆာငရွ်က်ြခငး် အြပင ်

ဆံ$းြဖတ်စရီငမ်Sကိ$ ခဲွြခားဆက်ဆခွံင့မ်/0ိေစရန ်စတ်ိသေဘာထားများကိ$ အေလးအနက်စစေ်ဆးြခငး် ကိ$ဆိ$လိ$သည်။ 

 
ဤ EDI မ̂ဝါဒ၏တည်/0ိမSတစခ်$တည်းြဖင့ေ်တာ ့ခဲွြခားဆက်ဆမံSကိ$ မတားဆးီJိ$ငပ်ါ။ အလ$ပ်ပတ်ဝနး်ကျငသ်ည် 

ယkေကျးမSဆိ$ငရ်ာပတ်သက်မSများJ0င့အ်ညီ လ̂တိ$ငး်၏ဂ$ဏသ်ကိuာကိ$ ေလးစားေ!ကာငး်၊ ပိ$ကျယ်ြပန ့စွ်ာဆိ$ရလfင ်

လ̂များJ0င့ယ်kေကျးမSများ!ကား /0ိေနသည့ ်ကွာြခားမSများကိ$ တနဖိ်$းထားေ!ကာငး် ေသချာေစရန ်လ̂တိ$ငး်တွင ်

ကိ$ယ်ပိ$ငတ်ာဝနဝ်တ� ရား/0ိသည်မ0ာ အေရးoကီးသည်။ ထိ$ ့ြပင ်ကhJ်$ပ်တိ$သ့ည် အချငး်ချငး်မfေဝသည့အ်ရာများJ0င့ ်

ယkေကျးမSဆိ$ငရ်ာပတ်သက်မSရည်ရွယ်ချက်များJ0င့အ်ညီ အတ̂/0ိ!ကသည့အ်ရာများကိ$ သဟဇာတြဖစလ်ာသင့Q်ပီး 

အတ̂တည်ေဆာက်သင့သ်ည်။ 

 
ဝနထ်မ်းများအားလံ$းကိ$ မမfတသည့ခဲွ်ြခားဆက်ဆမံSြဖစလ်ာJိ$ငသ်ည့ ်ပံ$စမံျားကိ$ သ/ိ0ိေစရန၊် ၎ငး်တိ$ကိ့$ ကာကွယ်ေပးရနJ်0င့ ်

မမfတစွာခဲွြခားဆက်ဆရံန ်အြခားသ̂များကိ$ လaမ်းမိ$းလာJိ$ငသ်ည့ ်မည်သည့လ်$ပ်ရပ်များကိ$မဆိ$ ေ/0ာင/်0ားရန ်

ေထာက်ပ့ံေပးမည်ြဖစသ်ည်။ ၎ငး်သည် IDG စမံီခန ့ခဲွ်မSအဆင့ဆ်င့မ်0 လ$ပ်ေဆာငမ်ည်ြဖစQ်ပီး ဝနထ်မ်းများအားလံ$းသည် IDG 

၏ တနဖိ်$းထားမSများJ0င့ဓ်ေလစ့xိ$က်ဆိ$ငရ်ာမ̂ဝါဒများကိ$ နားလည်ရနJ်0င့ ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရ်န ်လိ$အပ်သည်။ 


