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စံ&စမ်းစစေ်ဆးစ7 အချကအ်လကပိ်&ငး်ဆိ&ငရ်ာ ေစာင့ထ်နိး်လိ&ကန်ာရမည့မ်Aဝါဒ 
 

1. အတိ&ငး်အတာ 
 

ေအာက်ပါလမ်းQRနခ်ျက်တွင ် ြဖစလ်ာXိ%ငသ်ည့ ် အBCရာယ$်%ိေသာ၊ တရားမဝငေ်သာ သိ%မ့ဟ%တ် ကျင့ဝ်တB်%င့မ်ညေီသာ 
အလ%ပ်ခွငလ်%ပ်ထံ%းလ%ပ်နညး်များX0င့စ်ပ်လျ`း၍ လbအများတိ%င"်ကားXိ%ငမ်ည့ ်လ%ပ်ငနး်စ`ကိ% စစီ`ေဖာ်ြပထားသည။် 

 

၎ငး်သည ် စထံားစမံီခန ့ခဲွ်မfလ%ပ်ငနး်စ`တွင ် အကျံgးဝငရ်နမ်ရညရွ်ယ်သလိ% ၎ငး်ကိ% ပံ%မ0နကွ်ပ်ကဲမfစနစကိ်% 
အဆင့ေ်လျာပ့ါးေစသည့န်ညး်လမ်းတစခ်%အြဖစ ် မမ0တ်ယbသင့ပ်ါ။ ဤမbဝါဒသည ် ဤသေဘာသဘာဝမျိ.းအတကွ ်
တိ2ငH်ကားမ1များပါဝငသ်ည့က်%မmဏ၏ီမေကျနပ်မfဆိ%ငရ်ာလ%ပ်ငနး်စ`X0င့ ်ကဲွြပားသည။် 

 

IDG သည ် အXpရာယ်/0ိေသာ၊တရားမဝငေ်သာ၊ သိ%မ့ဟ%တ် ကျင့ဝ်တ်X0င့မ်ညေီသာ အလ%ပ်ခွငလ်%ပ်ထံ%းလ%ပ်နညး်များ 
ချိgးေဖာက်မfအားလံ%းကိ% အတညြ်ပgေဖာ်ထ%တ်Xိ%ငြ်ခငး်X0င့ ် တစဆ်က်တညး်ေြဖ/0ငး်ြခငး်ကိ% qကိgဆိ%ပါသည။် 
ဤမbဝါဒသည ် တစကိ်%ယ်ေရ သိ%မ့ဟ%တ် ေကာ်ပိ%ရိတ်လfပ်/0ားမf၏အြမင့ဆ်ံ%းစXံfနး်များကိ% အားေပးရနရ်ညရွ်ယ်ထားrပီး 
မေကာငး်သည့လ်%ပ်ထံ%းလ%ပ်နညး်များကိ% လsိgt ဝ0က်အချက်အလက်ဖွင့ဟ်ေဖာ်ထ%တ်ေပးခဲသ့ည့ဝ်နထ်မ်းများအား 
အဆံ%းတွင ် မညသ်ည့ ် ထခိိ%က်နစန်ာေစြခငး် သိ%မ့ဟ%တ် မsတမfမ/0ိစွာ အလ%ပ်မ0ထ%တ်ပယ်ခံြခငး် မခံစားရေစရန ်
ကာကွယ်ေပးရနအ်တွက် ရညရွ်ယ်သည။် 

 

IDG သည ်^ိ$ းေြဖာင့မ်BSEင့ ်တညZ်ကညခိ်$င_်မဲမB၊ ကျင့ဝ်တည်bွီတသ်ည့ ်အြပJအမ;၏ အြမင့ဆ်ံ$း 

စခံျိန်စbံ.န်းများအတကွ ်အdကငး်မ့ဲ ကတကိဝတြ်ပJထားပါသည။် 

2. ေရEေရာငစ်ညး်မျ7း - 

ဤလ%ပ်ငနး်စ`အရ ကuX်%ပ်တိ%သ့ည ် တငြ်ပတိ%င"်ကားလာေသာ မညသ်ည့ကိ်စvများကိ%မဆိ% ယံ%"ကညစွ်ာြဖင့ ်
တနဖိ်%းထားပါသည။် သင့အ်ေနြဖင့ ် သငX်0င့သ်က်ဆိ%ငေ်သာကိစvရပ်များသည ် ဤမbဝါဒ၏နယ်ပယ်အတွငး်ပါ/0ိမ/0ိကိ% 
မေသချာပါက (ဥပမာ- ဥပေဒကိ%ချိgးေဖာက်ထားြခငး် /0ိမ/0ိ သိ%မ့ဟ%တ် တစစ်ံ%တစဦ်းက 
လ%ပ်ပိ%ငခွ်င့န်ယ်ပယ်ကိ%ေကျာ်လွန၍် လ%ပ်ေဆာငေ်နြခငး်ဟ%တ်မဟ%တ်ကိ% သငသ်သံယ/0ိေနေသာ်လညး် မေသချာြခငး်) 
ဤမbဝါဒတွင ် ေဖာ်ြပထားသည့လ်%ပ်ငနး်စ`များကိ% ချက်ချငး်အသံ%းြပg၍ ကိစvရပ်များကိ% တိ%င"်ကားရန ်
ကuX်%ပ်တိ%တိ့%က်တွနး်ပါသည။် 

 

ေရRေရာငစ်ညး်မျ`း သက်ေရာက်သညမ်0ာ- 
 

သသံယ$%ိေနလ*င ်– တိ0င1်ကားပါ 
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3. အနကအ်ဓိပHာယ ်
လKိ.L ဝ%ကအ်ချကအ်လကဖွ်င့ဟ်ထ2တေ်ဖာ်ြခငး် သည ်အလ%ပ်ခွငအ်တွငး် အချိgtေသာ အXpရာယ်၊ လိမ်လညမ်f သိ%မ့ဟ%တ် 
အြခားတရားမဝငေ်သာ သိ%မ့ဟ%တ် ကျင့ဝ်တ်X0င့မ်ညေီသာလ%ပ်ရပ်X0င့ ် သက်ဆိ%ငသ်ည့ ် အလ%ပ်/0င ် သိ%မ့ဟ%တ် 
ဝနထ်မ်းတစဦ်းထမံ0 သတငး်အချက်အလက်များ ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်ြခငး်ြဖစသ်ည။် 

 

4. မAဝါဒ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငမ်Jအတကွ ်တာဝနL်Mိသည့ ်အမJထမ်းများ 
ဘ%တ်အဖဲွtသည ် လsိgt ဝ0က်အချက်အလက်ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်ြခငး်ဆိ%ငရ်ာ က%မmဏ၏ီမbဝါဒအတွက် 
အလံ%းစံ%တာဝန/်0ိေသာ်လညး် ၎ငး်ကိ% qကီး"ကပ်ရနX်0င့ ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရ်နအ်တွက် ေနစ့`တာဝနကိ်% 
တာဝနခံ်အရာ/0ိ(DO) ထ ံတာဝနေ်ပးအပ်ရန ်ေရွးချယ်Xိ%ငသ်ည။် 

 

ဤမbဝါဒX0င့ ် ဤမbဝါဒအရ တိ%င"်ကားမfများအတွငး် စံ%စမ်းစစေ်ဆးမfများြပgလ%ပ်ရာမ0 အကျိgးဆက်ြဖစသ်ည့ ်
အဖဲွtအစညး်အတွငး် ေြပာငး်လဲမfြပgလ%ပ်ရန ် မညသ်ည့ ် အ"ကံြပgချက်များကိ%မဆိ% ေစာင့"်ကည့ြ်ခငး်X0င့ ်
သံ%းသပ်ြခငး်အတွက် တာဝနသ်ည ်ဘ%တ်အဖဲွtထတွံင ်တည/်0ိသည။် 

 

ဤမbဝါဒကိ%လ%ပ်ေဆာငြ်ခငး်တွင ် ပ့ံပိ%းရနX်0င့ ် ဝနထ်မ်းများအေနြဖင့ ် လက်တံ% ့ြပနခံ်ရမညကိ်%မေ"ကာက်ရံွtဘ ဲ
ေအာက်တွငေ်ဖာ်ြပထားသည့ ်လ%ပ်ငနး်စ`X0င့အ်ည ီစိ%းရိမ်မfများကိ%ေဖာ်ထ%တ်Xိ%ငေ်စေရး ေသချာေစရန ်မနေ်နဂျာများတွင ်
သးီသန ့တ်ာဝန/်0ိသည။် ဤလ%ပ်ငနး်စ`ကိ% ပ့ံပိ%းရန ် မနေ်နဂျာများကိ% သက်ဆိ%ငရ်ာဥပေဒေရးရာX0င့ ်
လ%ပ်ေဆာငမ်fေရးရာမbေဘာငX်0င့ ်အေကာငး်ဆံ%းေလက့ျင့မ်fအေပ} ေလက့ျင့သ်ငတ်နး်ေပးမညြ်ဖစသ်ည။် 

 

ဝနထ်မ်းများအားလံ%းသည ် ဤမbဝါဒ၏ေအာငြ်မငမ်fအတွက် တာဝန/်0ိသbများြဖစr်ပီး ၎ငး်တိ%သ့တိထားမိလာသည့ ်
မညသ်ည့လ်%ပ်ရပ်မ0ား သိ%မ့ဟ%တ် လ%ပ်ထံ%းလ%ပ်နညး်မ0ားကိ%မဆိ% ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်ရန ် ေြခလ0မ်းစတငလိ်%က်သင့သ်ည။် 
ဤမbဝါဒ၏ပါဝငသ်ည့အ်ေ"ကာငး်အရာ သိ%မ့ဟ%တ် ေလsာက်ထားမfX0င့ ် ပတ်သက်၍ သင့တွ်ငေ်မးြမနး်စရာများ/0ိပါက 
ေလက့ျင့သ်ငတ်နး်ေပးြခငး် ေတာငး်ဆိ%ရန ်သိ%မ့ဟ%တ် အချက်အလက်ထပ်မံရ/0ိရန ်DO ထ ံဆက်သယ်ွသင့သ်ည။် 

 

5. မAဝါဒအရ ဘယသ်Aေတကွ အကျံPးဝငတ်ာလ။ဲ 
ဤမ<ဝါဒတငွ ် စနီယီာမနေ်နဂျာများြဖစေ်စ၊ ဒါ~ိ%က်တာများ၊ ဝနထ်မ်းများ၊ အတိ%ငပ်ငခံ်များ၊ သငတ်နး်သားများ၊ 
အမ်ိအကbများ၊ ေအဂျငစ်ဝီနထ်မ်းများ သိ%မ့ဟ%တ် အလ%ပ်သငမ်ျားြဖစေ်စ (ဤမbဝါဒတွင ် တစစ်%တစစ်ညး်တညး် 
ဝနထ်မ်းဟ% ေခ}ဆိ%သည)် ကuX်%ပ်တိ%မ့0 အလ%ပ်ခန ့အ်ပ်ထားေသာ ရာထbးX0င့အ်ဆင့အ်ားလံ%းမ0 လbပ%ဂ�ိgလ်အားလံ%း 
အကျံgးဝငသ်ည။်  

 

6. ဘယလ်ိ&ဖွင့ဟ်ထ&တေ်ဖာ်မJေတ ွအကျံPးဝငတ်ာလ။ဲ 
ဤမbဝါဒသည ် က%မmဏ၏ီ မေကျနပ်မfဆိ%ငရ်ာလ%ပ်ငနး်စ`X0င့ ် ကဲွြပားသည။် သင့တွ်င ် အလ%ပ်ခွငအ်တွငး် 
ကိ%ယ်ေရးကိ%ယ်တာအေြခအေနများX0င့သ်က်ဆိ%ငသ်ည့ ် တိ%င"်ကားမfတစခ်%/0ိပါက မေကျနပ်မfဆိ%ငရ်ာလ%ပ်ငနး်စ`ကိ% 
အသံ%းြပgသင့သ်ည။် 
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စာပိ%ဒ ် ၇ တွင ် အ"ကမ်းေဖာ်ြပထားသည့ ် က�အမျိgးအစားအတွငး် ကျေရာက်၍ ဥပမာအားြဖင့ ်
ဝယ်ယbအားေပးသbများ၊ ဝနေ်ဆာငမ်fသံ%းစွသဲbများ၊ အရပ်သား သိ%မ့ဟ%တ် အြခားဝနထ်မ်းများအေပ} သက်ေရာက်သည့ ်
သိ%မ့ဟ%တ် သက်ေရာက်Xိ%ငသ်ည့ ်အဖဲွtအစညး်အတွငး် လ%ပ်ထံ%းလ%ပ်နညး်မ0ားX0င့ပ်တ်သက်သည့ ်စိ%းရိမ်မfများကိ%  စာပိ%ဒ ်၈ 
အတွငး် ေဖာ်ြပထားသည့ ်လ%ပ်ငနး်စ`ကိ%အသံ%းြပg၍ ထ%တ်ေဖာ်သင့သ်ည။် 

 

7. ဖွင့ဟ်ထ&တေ်ဖာ်မJကိ& သငဘ်ယအ်ခါမMာ ြပPလ&ပ်သင့သ်လ။ဲ 
သင့အ်ေနြဖင့ ် ေအာက်ပါတိ%ကိ့% ယံ%"ကညရ်နအ်တွက် ကျိgးေ"ကာငး်ဆေီလျာ်သည့အ်ေ"ကာငး်ြပချက်/0ိေ"ကာငး် 
စစမ်0နသ်ည့အ်ေ"ကာငး်ကိစv/0ိေနပါက ဤမbဝါဒကိ% အသံ%းြပgသင့သ်ည ်- 

 
1) ရာဇဝတ်ြပစမ်fတစခ်% ကျ�းလွနထ်ားသည၊် ကျ�းလွနခံ်ရသည၊် သိ%မ့ဟ%တ် ကျ�းလွနဖွ်ယ်/0ိသည ်သိ%မ့ဟ%တ် 
2) လbတစဦ်းသည ် ဥပေဒအရတာဝနဝ်တp ရားများကိ% လိ%က်နာရန ် ပျက်ကွက်ထားသည၊် 

ဆက်လက်ပျက်ကွက်ေနသည၊် သိ%မ့ဟ%တ် ပျက်ကွယ်ဖွယ်/0ိသည ်သိ%မ့ဟ%တ် 
3) မ0ားယွငး်စရီငြ်ခငး် ြဖစပ်ျက်ခဲသ့ည၊် ဆက်လက်ြဖစပ်ျက်ေနသည၊် သိ%မ့ဟ%တ် ြဖစလ်ာဖွယ်/0ိသည ်သိ%မ့ဟ%တ် 
4) တစဦ်းဦး၏လbအခွင့အ်ေရးများကိ% အXpရာယ်/0ိခဲသ့ည၊် /0ိေနဆြဲဖစသ်ည၊် သိ%မ့ဟ%တ် /0ိလာXိ%ငသ်ည ်သိ%မ့ဟ%တ် 
5) တစဦ်းဦး၏ ကျနး်မာေရးX0င့ေ်ဘးကငး်ေရးကိ% အXpရာယ်/0ိခဲသ့ည၊် /0ိေနဆြဲဖစသ်ည ် သိ%မ့ဟ%တ် /0ိလာဖွယ်/0ိသည ်

သိ%မ့ဟ%တ် 
6) သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငကိ်% ထခိိ%က်ပျက်စးီေစခဲသ့ည၊် ထခိိ%က်ပျက်စးီေစလျက်/0ိသည ် သိ%မ့ဟ%တ် 

ထခိိ%က်ပျက်စးီေစလာXိ%ငသ်ည ်သိ%မ့ဟ%တ် 
7) အထက်ေဖာ်ြပပါများအနက် တစခ်%ခ% ြဖစေ်နဆြဲဖစသ်ည ် သိ%မ့ဟ%တ် ြဖစလ်ာဖွယ်/0ိသညကိ်% တမငတ်ကာ 

ဖံ%းကွယ်ထားသည။် 
 

က%မmဏ၏ီလ%ပ်ငနး်အေြခအေနတွင ် ဤမbဝါဒ၏စညး်မျ`းများအတွငး် ကျေရာက်Xိ%ငသ်ည့ ် စိ%းရိမ်မfကိစvများသည ်
ဥပမာအားြဖင့ ် ကuX်%ပ်တိ%၏့ကျင့ဝ်တ်စညး်ကမ်းများ၊ လsိgt ဝ0က်ထား/0ိမf၊ စာချgပ်ပါအချက်များ(ေဘးမကငး်ေသာ)ကိ% 
ချိgးေဖာက်ြခငး်၊ အXpရာယ်/0ိေသာ သိ%မ့ဟ%တ် ေပါဆ့ေသာအ"ကံဉာဏေ်ပးြခငး်၊ ေငေွ"ကးလိမ်လညမ်f၊ အြခားသbများအေပ} 
ေX0ာင့ယ်0က်ြခငး်X0င့ ် ကျနး်မာေရးX0င့ေ်ဘးကငး်ေရးတိ%ပ့ါဝငသ်ည။် ေယဘ%ယျအားြဖင့ ် ဤမbဝါဒသည ် တရားမဝငေ်"ကာငး်၊ 
မbဝါဒX0င့ေ်သဖီွေနေ"ကာငး် သိ%မ့ဟ%တ် တစစ်ံ%တစဦ်း၏လ%ပ်ပိ%ငခွ်င့န်ယ်ပယ်ြပငပ် တွင ် လ%ပ်ငနး်စ`တညေ်ဆာက်ထားေ"ကာငး် 
သငယ်bဆသည့ ် လ%ပ်ရပ်များ သိ%မ့ဟ%တ် ချနလ်0ပ်မfများ၊ က%မmဏနီာမညဂ်%ဏသ်တငး်ကိ% ထခိိ%က်ေစXိ%ငသ်ည့ ် လ%ပ်ရပ်များ X0င့ ်
အကျိgးစးီပွားဆိ%ငရ်ာအြငငး်ပွားမfများ အကျံgးဝငသ်ည။် သိ%ေ့သာ် ဤစာပိ%ဒ ် (စာပိ%ဒ၇်) တွငပ်ါ/0ိသည့ ်
က�အမျိgးအစားများအတွငး် ကျေရာက်ေသာ ထိ%လ%ပ်ရပ်များX0င့ ် သက်ဆိ%ငသ်ည့ ် ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်ြခငး်များသာ 
သက်ဆိ%ငရ်ာြပဌာနး်ဥပေဒအရ ကာကွယ်ေစာင့ေ်/0ာက်မfအတွက် ြပည့မီ်သည။် 

 

IDG သည ် မညသ်ညကိ်% ကျင့ဝ်တ်X0င့ည်သီည့အ်ြပgအမb အြဖစသ်တ်မ0တ်ယbဆေ"ကာငး် 
/0ငး်လငး်သည့လ်မ်းQRနခ်ျက်ေပးထားrပီး တစခ်%ချငး်စကိီ% အကျ`းချgပ်ပံ%စြံဖင့ ် ေအာက်တွငေ်ဖာ်ြပထားသည။် 
ဝနထ်မ်းများ၏အာ~ံ%စိ%က်မfကိ% ရ/0ိသည့ ်လမ်းQRနခ်ျက်နယ်ပယ်ဧရိယာသံ%းခ%မ0ာ - 

 
• က%မmဏ၏ီဓေလသ့ဘာဝအေပ} MD ၏ စမံီQRန"်ကားမf 
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• IDG အြပgအမbဆိ%ငရ်ာကျင့ဝ်တ်စXံfနး် 
 

• UN Global Compact တိ% ့ြဖစသ်ည။် 
 

ဤစာရငး်သည ် အြပည့အ်စံ% မဟ%တ်ပါ။ အြပညြ်ပညဆ်ိ%ငရ်ာလbအ့ခွင့အ်ေရးဥပေဒ အပါအဝင ် Xိ%ငင်Xံ0င့ ်
Xိ%ငင်တံကာဥပေဒများအားလံ%းကိ% အrမဲကျင့သ်ံ%းသည။် 

 

7.1. က$မ8ဏီ၏ဓေလသ့ဘာဝ 
 

ဝနထ်မ်းများအားလံ%းကိ% က%မmဏ၏ီဓေလသ့ဘာဝအေပ} MD ၏စမံီQRန"်ကားမfအား သတိေပးXfးိေဆာ်ထားသည ်- 
 

က2မOဏီ၏ဓေလ့သဘာဝ 
 

က"#်%ပ်တိ% ့ က%မ,ဏ၏ီ စ1ိ%က်လက3ဏာ (သိ%မ့ဟ%တ် Kaida (ထံ%းတမ်းဓေလ)့) ကိ% 1ိ% းသားမB#Cင့ ်
တည်Fကည်ခိ%ငH်မဲမBအေပK ဗဟိ%ြပNထားHပီး ၎ငး်သည် စစမ်Cနေ်သာ Gurkha (ေဂKရခါး) တစဦ်း၏ 
စ1ိ%က်လက3ဏာလည်း ြဖစသ်ည်။ ဤ Kaida ကိ% လိ%က်နာြခငး်က ပေရာ်ဖက်]Cငန်ယ်#Cင့ ်အေတ̀ွအFကံNြပည့ဝ်သည့ ်
ယခငမ်bလလက်ေဟာငး် Gurkha လံ%ြခံNေရးဝနေ်ဆာငမ်Bေပးသbအတွက် အာမခံချက်]Cိသည့ ် အလ%ပ်အကိ%ငကိ်% 
ပ့ံပိ%းရန ် ကတိကဝတ်ြပN#ိ%ငေ်စHပီး က"#်%ပ်တိ%အ့ေနြဖင့ ် ကလိ%ငး်ယင့မ်ျား၏ လိ%အပ်ချက်များကိ% 
အရည်အေသွးအြမင့ဆံ်%း လံ%ြခံNေရးေြဖ]Cငး်ချက်များ#Cင့ ် ြဖည့ဆ်ည်းေပးရန ် ခွင့ြ်ပNေပး#ိ%ငေ်စပါသည်။ 
အကျင့ပ်ျက်မB#Cင့ ် ေဆွမျိNးေကာငး်စားေရးဝါဒကိ% လံ%းဝ လံ%းလံ%းလျားလျား လက်မခံ#ိ%ငပ်ါ။ က%မ,ဏတီစခ်%အေနြဖင့ ်
က"#်%ပ်တိ%သ့ည် မည်သည့ ် တံစိ%းလက်ေဆာငကိ်%မC ေပးရန ် သိ%မ့ဟ%တ် လက်ခံရန ် ြငငး်ပယ်ပါသည်။ သငသ်ည် 
အကျင့ပ်ျက်ေနပါက သိ%မ့ဟ%တ် 1ိ%းသားမBမ]Cိပါက သင့အ်ား ဤက%မ,ဏအီတွငး် fကိNဆိ%မည်မဟ%တ်သည့အ်ြပင ်
သင့အ်ကျင့ပ်ျက်မB သိ%မ့ဟ%တ် မ1ိ%းသားမBကိ% ေတ̀ွ ]Cိပါက က"#်%ပ်တိ%က့ သင့ဝ်နေ်ဆာငမ်Bများကိ% 
ရပ်ဆိ%ငး်မည်ြဖစပ်ါသည်။ သင့အ်ေနြဖင့ ်စစမ်Cနေ်သာ Gurkha တစဦ်း၏ ဂ%ဏြ်ပNထိ%က်ေသာ ထံ%းတမ်းဓေလမ့ျားကိ% 
ဆက်လက်ထိနး်သမ်ိးပါက သင့အ်ား က%မ,ဏအီတွငး်တွင ် ကာလFကာ]Cည် ေအာငြ်မငသ်ည့ ်
အသက်ေမွးဝမ်းေFကာငး်အလ%ပ်ကိ% ေပးအပ်#ိ%ငရ်န ်ေမgာ်လင့ထ်ားပါသည်။ 

 

က"#်%ပ်တိ%သ့ည် UN Global Compact ကိ% အေထာက်အပ့ံေပးရန် ကတြိပBပါသည်။ 
 

ရာထbးအဆင့အ်ားလံ%းမCဝနထ်မ်းများသည် IDG က%မ,ဏမီျားအားလံ%း၏စမံီခန ့ခဲွ်မBမC လBက်ိလCစွဲာ ကတိြပNထားသည့ ်
UN Global Compact (UNGC)၏ ေအာက်ပါစည်းမျtးစည်းကမ်းများကိ% ေဆွးေ#းွ၍ သ]ိCိနားလည်ကာ 
ကျင့သ်ံ%းသင့သ်ည်။ ဤကတိြပNြခငး်အတွက် သငသ်ည် အေရးပါသည်။ ဤလက်စွသဲည် လ%ပ်ငနး်စ%တစခ်%အေနြဖင့ ်
က"#်%ပ်တိ%သ့ည် အကျင့ပ်ျက်ြခစားြခငး်#Cင့ ် ခဲွြခားဆက်ဆံြခငး်ကငး်]Cငး်ေFကာငး်မC စ၍ လbအ့ခွင့အ်ေရးကိ% 
ကာကွယ်ေစာင့ေ်]Cာက်ြခငး်၊ သာတbညီမgအခွင့အ်လမ်း]Cိြခငး်#Cင့ ် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဆိ်%ငရ်ာ 
တာဝနယ်bမB]Cိြခငး်တိ%အ့ထိ UNGC #Cင့အ်ညီ လ%ပ်ေဆာငေ်နေFကာငး် ဥပမာများအြပည့ ် ပါ]Cိသည်။ သင့အ်ေနြဖင့ ်
က"#်%ပ်တိ%လ့%ပ်ငနး်စ%၏မbဝါဒများ#Cင့အ်ညီ ဤစည်းမျtးစည်းကမ်းများကိ% ေလလ့ာ၍ ကျင့သ်ံ%းရန ်
တိ%က်တွနး်ပါသည်။ 

မန်ေနဂျငး်ဒါJိ%က်တာ 
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7.2. IDG အြပJအမ;ဆိ$ငရ်ာကျင့ဝ်တစ်SံBန်း 

 

ဝနထ်မ်းများအားလံ%းကိ% IDG /0ိဝနထ်မ်းအားလံ%းအတွက် လိ%အပ်သည့ ်အြပgအမbဆိ%ငရ်ာကျင့ဝ်တ်စXံfနး်ကိ% သတိေပးXfးိေဆာ်ထားသည။် 
 
 

 က"#်%ပ်သည် က"#်%ပ်၏ေနစ့tလBပ်]CားမBများ#C◌Cင့ ်အလ%ပ်တာဝနမ်ျားအားလံ%းတွငအ်ြပBအမKများကိ% ကျင့ဝ်တ်#Cင့ညီ်စွာ 
ထိနး်သမ်ိးပါမည်။ 

က"#်%ပ်သည် အြပNအမbများကိ%ဂ%ဏ်သကိMာNOိြခငး်၊ သစSာNOိြခငး်၊ ေလးစားမUNOိြခငး်၊ ရဲရင့ြ်ခငး်၊ Jိ% းသားြခငး်၊ 

အကျိBးြပBြခငး်#Cင့ ်စည်းကမ်းNOိြခငး်တိ% ့ြဖင့ ်ထန်ိးေကျာငး်ပါမည်။ 
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7.3. က$လသမဂg ကမhာလံ$းဆိ$ငရ်ာပဋဉိာဏ်အဖဲွW 
 

IDG သည ် UN Global Compact ၏သေဘာတbညခီျက်တွငပ်ါဝငလ်က်မ0တ်ထိ%းထားသည့ ် လ%ပ်ငနး်စ%တစခ်% 
ြဖစသ်ည။် ထိ%သိ%လ့က်မ0တ်ေရးထိ%းရာတွင ်ကuX်%ပ်တိ%၏့ ေကာ်ပိ%ရိတ်X0င့ ်တစဦ်းချငး်အြပgအမbတိ%ကိ့% လမ်းQRနေ်ပးသည့ ်
အချက်များစွာပါ/0ိသည။် ဝနထ်မ်းအားလံ%းကိ% UNGP ၏ စညး်မျ`းစညး်ကမ်းများ သတိေပးXfးိေဆာ်ထားသည ်- 

 

လ<အ့ခွင့အ်ေရး 
စညး်မျ`း 1- လNပ်ငနး်များသည ်XိNငင်တံကာအသအိမ'တြ်ပ$ထားသည့ ်လ_အ့ခငွ့အ်ေရးများအား ကာကယွေ်စာင့ေ်f'ာကြ်ခငး်ကိN 

ေထာကပံ်ေ့ပး၍ ေလးစားသင့သ်ည။် 

စညး်မျ`း 2။ ၎ငး်တိNသ့ည ်လ_အ့ခငွ့အ်ေရးချိ$းေဖာကမ်kများတငွ ်ပါဝငလ်Nပ်ေဆာငြ်ခငး်မf'ိေnကာငး် ေသချာပါေစ။ 

အလ2ပ်သမားအေရး 
စညး်မျ`း 3။ လNပ်ငနး်များသည ်လတွလ်ပ်စာွစNေပါငး်ခငွ့X် 'င့ ်စNေပါငး်ေတာငး်ဆိNညoXိ kငိး်ခငွ့က်ိN ထေိရာကစ်ာွအသအိမ'တြ်ပ$ြခငး်တိNက့ိN 

ထနိး်သမိ်းထားသင့သ်ည ်

စညး်မျ`း 4။ အတငး်အကျပ်X'င့ ်မြဖစမ်ေန အလNပ်ခိNငး်ေစြခငး်ပံNစအံားလံNး ကငး်f'ငး်ေစေရး 

စညး်မျ`း 5။ ကေလးလNပ်သားထားf'ိမk ထေိရာကစ်ာွ ဖျကသ်မိ်းေရး 

စညး်မျ`း 6။ အလNပ်ခန ့အ်ပ်မkX'င့ ်အလNပ်ေနရာတိNX့ 'င့စ်ပ်လျpး၍ ခွြဲခားဆကဆ်မံkမf'ိေစေရး 

သဘာဝပတဝ်န်းကျင ်

စညး်မျ`း 7။ လNပ်ငနး်များသည ်သဘာဝပတဝ်နး်ကျငဆ်ိNငရ်ာ စနိေ်ခsမkများသိN ့ tက$ိတငက်ာကယွမ်kနညး်လမ်းတစခ်N 
ေထာကပံ်ေ့ပးသင့သ်ည။် 

စညး်မျ`း 8။ သဘာဝပတဝ်နး်ကျငဆ်ိNငရ်ာ တာဝနယ်_မkကိN ပိNမိNြမoင့တ်ငရ်န ်ေf' %ေြပးလkပ်f'ားမkများ လNပ်ေဆာငပ်ါ။ 

စညး်မျ`း 9။ ဖွံ% uဖိ$းတိNးတကမ်kX'င့ ်သဘာဝပတဝ်နး်ကျငထ်နိး်သမိ်းေသာနညး်ပညာများ ေရာေX'ာအသံNးြပ$ြခငး်ကိN အားေပးပါ။ 

အကျင့ပ်ျကြ်ခစားမ4တိ6ကဖ်ျကေ်ရး 

စညး်မျ`း 10။ လNပ်ငနး်များသည ်uခမိ်းေြခာကေ်ငညွoစြ်ခငး်X'င့ ်လာဘထ်ိNးြခငး် အပါအဝင ်အကျင့ပ်ျကြ်ခစားမkပံNစအံားလံNးကိN 
တိNကဖ်ျကရ်န ်လNပ်ေဆာငသ်င့သ်ည။် 
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8. ဖွင့ဟ်ထ&တေ်ဖာ်မJကိ& ကUV်&ပ်မညသ်ိ& ့ ြပPလ&ပ်ရမလ။ဲ 

8.1. ပထမအဆင့အ်ချကအ်လကဆ်ကသ်ယွရ်န်ေနရာ 

 
သင့အ်ေနြဖင့ ် စိ%းရိမ်မfများကိ% သင၏်တိ%က်~ိ%က်အလ%ပ်မနေ်နဂျာX0င့ ် ေဆွးေXးွရာတွင ်
သက်ေတာင့သ်က်သာအrမဲမ/0ိXိ%ငေ်"ကာငး် ကuX်%ပ်တိ%သ့ပိါသည။် ဤလ%ပ်ငနး်စ`၏ရညရွ်ယ်ချက်များအတွက် 
ပထမဆံ%းဥပမာအေနြဖင့ ် သင့အ်ား စာပိ%ဒ ် ၆ တွငေ်ဖာ်ြပထားသည့ ် က�အမျိgးအစားများအတွက် ကျေရာက်သည့ ်
လ%ပ်ထံ%းလ%ပ်နညး်များ မညသ်ည့ပံ်%စXံ0င့မ်ဆိ% ပတ်သက်သည့ ် စိ%းရိမ်မfများကိ% အေ/0 tအလယ်ပိ%ငး်~ံ% းခဲွမ0 
လက်/0ိဒါ~ိ%က်တာြဖစသ်ည့ ်DO Nick Alister-Jones ထ ံေြပာြပေစြခငး်ြဖစသ်ည။် 

 

DO က ဤမbဝါဒX0င့သ်က်ဆိ%ငသ်ည့ကိ်စvရပ်များကိ% ဒါ~ိ%က်တာဘ%တ်အဖဲွtသိ% ့ တိ%က်~ိ%က် အစရီငခံ်သည။် DO သိ%မ့ဟ%တ် 
က%မmဏအီတွငး်ေရးမ�း မ/0ိပါက အမfေဆာငအ်ရာ/0ိချgပ်သည ် ဤမbဝါဒအရ DO 
၏အလ%ပ်တာဝနမ်ျားကိ%လ%ပ်ေဆာငေ်ပးရန ်အြခားအရာ/0ိတစဦ်းကိ% တာဝနေ်ပးXိ%ငသ်ည။် 

 

8.2. ဒ$တယိအဆင့အ်ချကအ်လကဆ်ကသ်ယွရ်န်ေနရာ 
 

ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်ြခငး်က အလွနြ်ပငး်ထနခဲ်လ့sင ် သိ%မ့ဟ%တ် DO က တစန်ညး်နညး်ြဖင့ ် ပါဝငပ်တ်သက်ေနခဲလ့sင ်
သင့အ်ေနြဖင့ ်မနေ်နဂျငး်ဒါ~ိ%က်တာ သိ%မ့ဟ%တ် ဒါ~ိ%က်တာဘ%တ်အဖဲွtသိ% ့ တိ%က်~ိ%က်အစရီငခံ်Xိ%ငသ်ည။် 

 

ကuX်%ပ်တိ%သ့ည ်စံ%စမ်းစစေ်ဆးမfများကိ% ြမနဆ်နစွ်ာX0င့ ်မsတစွာ ကိ%ငတွ်ယ်ေြဖ/0ငး်ရန ်အrမဲqကိgးပမ်းမညြ်ဖစေ်သာ်လညး် 
ဤမbဝါဒတွငေ်ဖာ်ြပထားသည့ ် လ%ပ်ငနး်စ`အရ DO  ထ ံ သင ် ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်ခဲr့ပီး စံ%စမ်းစစေ်ဆးမf သိ%မ့ဟ%တ် 
ေနာက်ဆံ%းေကာက်ချက်ချြခငး်တိ%အ့ေပ} ေကျနပ်အားရမfမ/0ိပါက မနေ်နဂျငး်ဒါ~ိ%က်တာ သိ%မ့ဟ%တ် 
ဒါ~ိ%က်တာဘ%တ်အဖဲွtသိ% ့ တိ%က်~ိ%က် ေရးသားေပးပိ%သ့င့သ်ည။် 

 

8.3. ြပငပ်ေအဂျငစ်မီျား 
 

ဤမbဝါဒ၏ရညရွ်ယ်ချက်သည ် မညသ်ည့သ်က်ဆိ%ငရ်ာအလ%ပ်ခွင ် လ%ပ်ရပ်မ0ားများကိ%မဆိ% တိ%င"်ကားြခငး်၊ 
စံ%စမ်းစစေ်ဆးြခငး်X0င့ ် က%စားေြဖ/0ငး်ြခငး်တိ%အ့တွက် အတွငး်ပိ%ငး်ယXpရားတစခ်% ေထာက်ပ့ံေပးရန ် ြဖစသ်ည။် IDG 
သည ် မညသ်ည့ြ်ဖစရ်ပ်ကိ%ေြဖ/0ငး်ရာတွငမ်ဆိ% ကျင့ဝ်တ်X0င့ ် ဥပေဒလိ%က်နာသည့အ်ြပgအမbကိ% 
အြမင့ဆ်ံ%းစXံfနး်ြဖင့ေ်စာင့ထ်နိး်ရန ် အြပည့အ်ဝ ကတိြပgထားrပီး သက်ဆိ%ငရ်ာြပငပ်ေအဂျငစ်မီျားX0င့ ်
ဆက်သယ်ွလ%ပ်ေဆာငသ်ည။် ထိ%ေ့"ကာင့ ် ဝနထ်မ်းများအတွက် ြပငပ်အဖဲွtအစညး်များအား သတိေပးရန ်
လိ%အပ်မညမ်ဟ%တ်ေ"ကာငး် ေမsာ်လင့သ်ည။် 
သိ%ေ့သာ် အလွနြ်ပငး်ထနသ်ည့အ်ေြခအေနများတွင ် သိ%မ့ဟ%တ် အေ"ကာငး်ရငး်ကိ% မေြဖ/0ငး်ရေသးေ"ကာငး် 
အတွငး်ပိ%ငး်အစရီငခံ်စာ ရ/0ိrပီးေနာက် သင့စ်ိ%းရိမ်မfများကိ% ြပငပ်အဖဲွtအစညး်တစခ်%ထ ံ တရားဝငထ်နိး်သမ်ိးသbအြဖစ ်
အစရီငခံ်တငြ်ပရန ် သင့ေ်လျာ်Xိ%ငေ်"ကာငး် ကuX်%ပ်တိ%သ့ပိါသည။် သင့အ်ေနြဖင့ ် ြဖစစ်`ကိ% ြပငပ်အဖဲွtအစညး်တစခ်%ထ ံ
အစရီငခံ်တငြ်ပရန ် ဆX�/0ိပါက တွင ် လ%ပ်ေဆာငX်ိ%ငသ်ည ် https://icoca.ch/registering-a-complaint. IDG သည ်
ICoCA အဖဲွtဝငြ်ဖစr်ပီး တိ%င"်ကားမfများကိ% နစန်ာမf/0ိခဲသ့b သိ%မ့ဟ%တ် ဥပေဒချိgးေဖာက်မf /0ိေ"ကာငး် သိ%မ့ဟ%တ် 
ချိgးေဖာက်ေတာမ့ညြ်ဖစေ်"ကာငယံ်%"ကညေ်လာက်သည့ ်အေ"ကာငး်ရငး်/0ိသb မညသ်bမဆိ% တငသ်ငွး်Xိ%ငသ်ည။် 
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9. ဖွင့ဟ်ထ&တေ်ဖာ်မJကိ& ကUV်&ပ်မညသ်ိ& ့ ြပPလ&ပ်သင့သ်လ။ဲ 

သင့စ်ိ%းရိမ်မfများကိ% DO ထသံိ% ့ Xfတ်ြဖင့ ်သိ%မ့ဟ%တ် စာြဖင့ ်သိ%မ့ဟ%တ် အးီေမးလ်ြဖင့ ်အသေိပးXိ%ငသ်ည။် 
 

comments@idg-security.com 
 

သင့အ်ေနြဖင့လ်sိgt ဝ0က်အချက်အလက်ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်မfဆိ%ငရ်ာမbဝါဒကိ% အသံ%းြပgထားေ"ကာငး် ေဖာ်ြပရမညြ်ဖစr်ပီး 
သငမ်ညသ်bမညဝ်ါြဖစသ်ညကိ်% လsိgt ဝ0က်ထားလိ%ြခငး်/0ိမ/0ိကိ% ေဖာ်ြပရမည။် ပထမအqကိမ်ေတွtဆံ%ြခငး်မတိ%ငမီ်ြဖစေ်စ၊ 
ေနာက်ပိ%ငး်တွငြ်ဖစေ်စ သင့စ်ိ%းရိမ်မfများကိ% စနစတ်ကျစာစေီရးသားရန ် DO က ေတာငး်ဆိ%ပါလိမ့်မည။် 
သင၏်ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်ေရးသားမfကိ% လက်ခံရ/0ိေ"ကာငး် DO က အတညြ်ပgrပီး 
ဆက်လက်လ%ပ်ေဆာငမ်fမ0တ်တမ်းတစခ်%ကိ% သမ်ိးဆညး်ထားမညြ်ဖစသ်ည။် 

 

ဤလ%ပ်ငနး်စ`အရ DO (သိ%မ့ဟ%တ် DO မ/0ိပါက DO ၏ေနရာတွင ် တာဝနယ်bထားသbတစဦ်း၊ ပံ%မ0နအ်ားြဖင့ ်
က%မmဏအီတွငး်ေရးမ�း) X0င့ေ်တွtဆံ%မfတိ%ငး်တွင ် သငX်0င့အ်တb အလ%ပ်ခွငလ်%ပ်ေဖာ်ကိ%ငဖ်က်တစဦ်း 
အေဖာ်လိ%က်ပါမညြ်ဖစသ်ည။် သင့အ်ေဖာ်ကိ% သင့ဖွ်င့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်မfX0င့ ်
မညသ်ည့ေ်နာက်ဆက်တဲွစံ%စမ်းစစေ်ဆးမfကိ%မဆိ% လsိgt ဝ0က်ထား/0ိမfအား ေလးစားရန ်ေတာငး်ဆိ%မညြ်ဖစသ်ည။် 

 

9.1. အမညမ်ေဖာ်သည့ဖွ်င့ဟ်ထ$တေ်ဖာ်မBများ 
 

ဤမbဝါဒအရ ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်မfများသည ် အလွနပ်ငလ်sိgt ဝ0က်ထား/0ိရမည့ ်
အကဲဆတ်ေသာအေ"ကာငး်ြခငး်ရာများပါဝငX်ိ%ငေ်"ကာငး်X0င့ ် အမညမ်ေဖာ်သည့ဖွ်င့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်မfြပgလ%ပ်ရန ်
ေရွးချယ်Xိ%ငေ်"ကာငး် ကuX်%ပ်တိ%အ့သအိမ0တ်ြပgပါသည။် ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်မfဆိ%ငရ်ာအးီေမးလ်လိပ်စာသိ% ့ ေပးပိ% ့ြခငး် 
သိ%မ့ဟ%တ် DO  ထ ံ ေရးသားေပးပိ% ့ြခငး်တိ%မ့0 အမညမ်ေဖာ်သည့ဖွ်င့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်မfကိ% ြပgလ%ပ်Xိ%ငသ်ည။် 
စွပ်စွမဲfအားလံ%းကိ% အေြခအေနအရ ခွင့ြ်ပgချက်ရသည့ေ်နရာများတွင ် စံ%စမ်းစစေ်ဆးမညြ်ဖစသ်ည။် သိ%ေ့သာ် 
စံ%စမ်းစစေ်ဆးသbက အချက်အလက်များ၊ အေသးစတ်ိ သိ%မ့ဟ%တ် အချက်လက်မ0နက်နမ်fအတညြ်ပgေထာက်ခံချက် 
ဆက်လက်မရ/0ိပါက ထိ%က်သင့သ်ည့စ်ံ%စမ်းစစေ်ဆးမfအတညြ်ပgရနမ်ြဖစX်ိ%ငသ်ြဖင့ ် အမညမ်ေဖာ်သည့စွ်ပ်စွမဲfများကိ% 
အြပည့အ်ဝ စံ%စမ်းစစေ်ဆးေပးရန ် ကuX်%ပ်တိ%အ့ာမမခံXိ%ငပ်ါ။ DO က သင့ထ်မံ0 အချက်အလက်များဆက်လက်ရ/0ိရန၊် 
သင့ထ်သံံ%းသပ်ချက်ေပးရန ် သိ%မ့ဟ%တ် သင့ဖွ်င့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်မfကိ% ယံ%"ကညမ်f/0ိမ/0ိအတညြ်ပgေြပာ"ကားရန ်
လ%ပ်ေဆာငX်ိ%ငမ်ည့ ် လ%ပ်ငနး်စ`၏ေအာငြ်မငသ်ည့ရ်လဒြ်ဖစလ်ာရန ် အေရးqကီးသည။် ထိ%သိ% ့ြဖစလ်sင ်
လsိgt ဝ0က်အချက်အလက်ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်သbများအေနြဖင့ ် ၎ငး်တိ%မ့ညသ်bမညဝ်ါြဖစသ်ညကိ်% DO  ထသံိ% ့ 
ေဖာ်ြပဖိ%ပိ့%သင့ေ်လျာ်rပီး လိ%အပ်ပါက လsိgt ဝ0က်ထား/0ိမfကိ%ထနိး်သမ်ိးရန ် နညး်လမ်းများလ%ပ်ေဆာငX်ိ%ငသ်ည ်
(လsိgt ဝ0က်ထား/0ိမfX0င့ပ်တ်သက်၍ စာပိ%ဒ ်၁၁ တွင ်"ကည့ပ်ါ)။ 

 

10. ဖွင့ဟ်ထ&တေ်ဖာ်မJကိ&စံ&စမ်းစစေ်ဆးြခငး် 
IDG သည ် ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်မfများကိ% အေြခအေနအရခွင့ြ်ပgသည့ေ်နရာများတွင ် အြပည့အ်ဝ၊ မsတစွာ၊ ြမနဆ်နစွ်ာX0င့ ်
လsိgt ဝ0က်ထား/0ိ၍ စံ%စမ်းစစေ်ဆးမညဟ်% ကတိြပgပါသည။် တရားဝငေ်ရးသားဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်စာတငသ်ငွး်rပီးေနာက် 
DO (သိ%မ့ဟ%တ် ၎ငး်တိ%ေ့နရာတွငတ်ာဝနယ်bသည့အ်ြခားတစဦ်း) က ~ံ%းဖွင့ရ်က်ငါးရက်အတွငး် လက်ခံရ/0ိေ"ကာငး် 
အတညြ်ပg၍ စံ%စမ်းစစေ်ဆးမfအတွက် ထိ%က်သင့သ်ည့စ်စီ`မfများလ%ပ်ေဆာငမ်ညြ်ဖစသ်ည။် 
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စံ%စမ်းစစေ်ဆးမf၏"ကာချိနX်0င့န်ယ်ပယ်တိ%သ့ည ် ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်သည့အ်ေ"ကာငး်အရာကိ% မbတညမ်ညြ်ဖစသ်ည။် 
အများစ%တွင ် ပိ%မိ%အေသးစတ်ိသည့စ်ံ%စမ်းစစေ်ဆးမfလ%ပ်ေဆာငရ်န ် ကျိgးေ"ကာငး်ခိ%ငလံ်%မf/0ိမ/0ိ သိ%မ့ဟ%တ် 
ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်မfသည ် ဥပမာအားြဖင့ ် အမ0ားအယွငး်ပါXိ%ငသ်ည် ့
သတငး်အချက်အလက်များကိ%အေြခခံထားြခငး်/0ိမ/0ိကိ% ဆံ%းြဖတ်ရန ် ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်မfကိ% DO က 
ကနဦးစစေ်ဆးမfလ%ပ်ေဆာငမ်ညြ်ဖစသ်ည။် ြဖစရ်ပ်တိ%ငး်တွင ်အစရီငခံ်စာတစခ်%ကိ% ထ%တ်မညြ်ဖစr်ပီး မိတp �များကိ% 

 

ဘ%တ်အဖဲွtထ ံ ေပးပိ%မ့ညြ်ဖစက်ာ လိ%အပ်ပါက သငလ်ညး် မိတp �တစေ်စာငရ်/0ိမည။် စံ%စမ်းစစေ်ဆးမf သိ%မ့ဟ%တ် 
ေကာက်ချက်ချြခငး်X0င့ပ်တ်သက်၍ သငစ်တ်ိေကျနပ်မfမ/0ိပါက စာပိ%ဒ ်၈.၂ သိ% ့"ကည့~်fသင့သ်ည။် 

 

ပိ%၍"ကာ/0ညေ်သာစံ%စမ်းစစေ်ဆးမfကိ% လိ%အပ်သညဟ်% ယbဆပါက ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်မfအေ"ကာငး်အရာအေပ} 
ကuမ်းကျငဗ်ဟ%သ%တ သိ%မ့ဟ%တ်  အလ%ပ်ခွငလ်ညပ်တ်မfလ%ပ်ငနး်စ`များတွင ်
အေတွtအ"ကံg/0ိသည့ဝ်နထ်မ်းများပါဝငသ်ည့ ် စံ%စမ်းစစေ်ဆးသbတစဦ်း သိ%မ့ဟ%တ် စံ%စမ်းစစေ်ဆးေရးအဖဲွtတစဖွ်◌◌ွ◌ဲကိ့% 
ကuX်%ပ်တိ%တ့ာဝနေ်ပးအပ်ေလ/့0ိသည။် ဥပမာ ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်မfသည ် ေငေွ"ကးအလဲွသံ%းမfX0င့ ် ဆက်X Rယ်ေနပါက 
အတွငး်ပိ%ငး်စာရငး်စစခ်ျgပ် သိ%မ့ဟ%တ် ဘ�ာေရးဒါ~ိ%က်တာကိ% စံ%စမ်းစစေ်ဆးေစXိ%ငသ်ည။် စံ%စမ်းစစေ်ဆးသb (သိ%မ့ဟ%တ် 
စံ%စမ်းစစေ်ဆးေရးအဖဲွt မ0တငသ်ငွး်သည့ ် အစရီငခံ်စာေပ}တွင ် သးီြခားဝနထ်မ်းများအား 
အဆံ%းအြဖတ်ေပးခိ%ငး်မညြ်ဖစသ်ည။် ေဖာ်ထ%တ်လိ%က်သည့ ် မညသ်ည့လ်%ပ်ထံ%းလ%ပ်နညး်မ0ား သိ%မ့ဟ%တ် 
မေလျာ်ကနမ်fကိ%မဆိ% ထပ်မံြဖစပွ်ားလာXိ%ငသ်ည့အ်Xpရာယ်ေလျာန့ညး်ေစရနလ်ညး် 
အေြပာငး်အလဲဆိ%ငရ်ာအ"ကံြပgချက်များကိ% စံ%စမ်းစစေ်ဆးေရးအဖဲွtထမံ0 ဖိတ်ေခ}မညြ်ဖစသ်ည။် ထိ%အ"ကံြပgချက်များကိ% 
သံ%းသပ်ြခငး်X0င့ ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငြ်ခငး်အတွက် ဘ%တ်အဖဲွtတွင ်တာဝန/်0ိမညြ်ဖစသ်ည။် 

 

DO အေနြဖင့ ် ၎ငး်ကိ% သင့ေ်လျာ်သည၊် လ%ပ်ေဆာင၍်ရXိ%ငသ်ညဟ်% ယbဆေနသေရွt စံ%စမ်းစစေ်ဆးမf၏တိ%းတက်မfကိ% 
သင့ထ်ဆံက်လက်သတငး်ပိ%မ့ညြ်ဖစသ်ည။် သိ%ေ့သာ် လsိgt ဝ0က်ထား/0ိမfလိ%အပ်ြခငး်ေ"ကာင့ ် စံ%စမ်းစစေ်ဆးမf သိ%မ့ဟ%တ် 
လ%ပ်ေဆာငလိ်%က်သည့အ်ေရးယbြခငး်တိ%၏့ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ% ကuX်%ပ်တိ%သ့င့ထ် ံ
ေပး၍မရြဖစလ်ာXိ%ငသ်ည။် ဆငြ်ခင"်ကည့~်fရသည့ ် ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်မf၏ကဲွြပားသည့သ်ေဘာသဘာဝေ"ကာင့ ်
လ%ပ်ေဆာငမ်ရXိ%ငသ်ည့အ်တွက် စံ%စမ်းစစေ်ဆးမfများrပီးဆံ%းမည့ ် အချိနက်ာလအတိအကျကိ% ပံ%မ0နအ်ားြဖင့ ်
qကိgတငသ်တ်မ0တ်ရန ် အဆငေ်ြပေလမ့/0ိပါ။ သိ%ေ့သာ် ကuX်%ပ်တိ%သ့ညပ်ါဝငသ်bအားလံ%း၏အခွင့အ်ေရးများX0င့အ်ည၊ီ 
အချိနမ်0နက်နစွ်ာြဖင့ ်ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်မfအားလံ%းကိ% ကိ%ငတွ်ယ်ေြဖ/0ငး်ရန ်ရညမ်0နး်ထားပါသည။် 

 

အတွငး်ပိ%ငး်တွင ် ေြဖ/0ငး်မရXိ%ငသ်ည့အ်ေ"ကာငး်ကိစvရပ်များ/0ိXိ%ငေ်"ကာငး် ကuX်%ပ်တိ% ့ သ/ိ0ိပါသည၊် ထိ%ေ့"ကာင့ပ်ငလ်sင ်
ြပငပ်အာဏာပိ%ငမ်ျားကိ% အသေိပးအေ"ကာငး်"ကားထားရနလိ်%အပ်rပီး ကuX်%ပ်တိ%၏့စံ%စမ်းစစေ်ဆးမfအတွငး်ြဖစေ်စ၊ 
ေနာက်ပိ%ငး်ြဖစေ်စ ပါဝငလ်ာXိ%ငသ်ည။် ကuX်%ပ်တိ%အ့ေနြဖင့ ် သင့ေ်လျာ်သညဟ်%ယbဆပါက သငမ်သဘိ ဲ သိ%မ့ဟ%တ် 
သင့သ်ေဘာတbညခီျက်မယbဘ ဲ ထိ%သိ%ေ့သာရညQ်Rနး်မfမျိgးကိ% လ%ပ်ေဆာငရ်နလိ်%အပ်လာXိ%ငေ်သာ်လညး် 
ြပငပ်အာဏာပိ%ငထ်သံိ% ့ ရညQ်Rနး်မfြပgလ%ပ်ေတာမ့ည ် သိ%မ့ဟ%တ် ြပgလ%ပ်rပီးrပီဆိ%လsင ် သင့ကိ်% အေ"ကာငး်"ကားရန ်
qကိgးပမ်းပါမည။် 

 

11. လWိPX ဝMကထ်ားLMိမJ 
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ဤမbဝါဒအရ  ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်မfြပgလ%ပ်သbတစဦ်း မညသ်bမညဝ်ါအေထာက်အထားကိ% ဆက်လက်လsိgt ဝ0က်ထား/0ိရန ်
အနညး်ဆံ%း ပံ%မ0နစ်ံ%စမ်းစစေ်ဆးမfလ%ပ်ေဆာငေ်နဆအဲချိနအ်တွငး် အစွမ်းက%နq်ကိgးပမ်းမညြ်ဖစသ်ည။် 
စွပ်စွထဲားသည့လ်%ပ်ထံ%းလ%ပ်နညး်မ0ားကိ% စံ%စမ်းစစေ်ဆးမfအား မထခိိ%က်ေစရန ် သငက်စိ%းရိမ်မfတစခ်%ကိ%ဖွင့ဟ်ခဲေ့"ကာငး်၊ 
စိ%းရိမ်မf၏သေဘာသဘာဝX0င့ ် ပါဝငခဲ်သ့bများ၏အေထာက်အထားတိ%ကိ့% လsိgt ဝ0က်ထား/0ိရနလ်ညး် 
ေမsာ်လင့ထ်ားXိ%ငသ်ည။်  သိ%ေ့သာ် စံ%စမ်းစစေ်ဆးမf သိ%မ့ဟ%တ် ဖွ◌ငွ့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်မf၏သဘာဝေ"ကာင့ ်
အေြခအေနများ/0ိလာXိ%ငသ်လိ% သငမ်ညသ်bမညဝ်ါကိ% ဖွင့ထ်%တ်ေဖာ်ြပရန ် လိ%အပ်လာXိ%ငသ်ည။် ၎ငး်သည ်
စညး်ကမ်းထနိး်သမ်ိးေရး သိ%မ့ဟ%တ် ဥပေဒေရးရာစံ%စမ်းစစေ်ဆးမfများ သိ%မ့ဟ%တ် တရားစွဆဲိ%ြခငး်များX0င့ ်
ပတ်သက်ဆက်X Rယ်၍ ြဖစလ်ာXိ%ငသ်ည။် ကuX်%ပ်တိ%အ့ြမငတွ်င ် ထိ%သိ%အ့ေြခအေနများ/0ိလာလsင ်
သငမ်ညသ်bမညဝ်ါြဖစသ်ညကိ်% ဖွင့ထ်%တ်ေဖာ်ြပရဖွယ်/0ိေ"ကာငး် သင့ထ် ံ အေ"ကာငး်"ကားရန ် ကuX်%ပ်တိ% ့qကိgးပမ်းပါမည။် 
သင့အ်ေနြဖင့ ် စံ%စမ်းစစေ်ဆးမfတစခ်%အတွငး် ပါဝငရ်နလိ်%အပ်ပါက မbလဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်မfကိ% 
သငြ်ပgလ%ပ်ခဲသ့ညဆ်ိ%သည့အ်ချက်ကိ% ကျိgးေ"ကာငး်ဆေီလျာ်ေနသေရွt လsိgt ဝ0က်ထား/0ိေပးမညြ်ဖစr်ပီး 
ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်မfေ"ကာင့ ်ြဖစလ်ာသည့ ်

 

မတရားဖိX0ပ်ိမf သိ%မ့ဟ%တ် ထခိိ%က်နစန်ာေစမfမျိgးမ0 သင့ကိ်%ကာကွယ်ေပးXိ%ငရ်န ်
ထိ%က်သင့သ်ည့လ်%ပ်ေဆာငမ်fအဆင့မ်ျားအားလံ%းလ%ပ်ေပးမညြ်ဖစသ်ည။် သိ%ေ့သာ် 
လsိgt ဝ0က်အချက်အလက်ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်သbအြဖစ ် သင့အ်ေနအထားသည ် စံ%စမ်းစစေ်ဆးေနစ`အတွငး် 
တတိယပ%ဂ�ိgလ်များထ ံထငသ်ာြမငသ်ာြဖစလ်ာXိ%ငသ်ည။် 

 

12. လ#ိ%& ဝ(ကအ်ချကအ်လကဖွ်င့ဟ်ထ4တေ်ဖာ်သ9များအား ကာကယွြ်ခငး်>(င့ေ်ထာကပံ်ြ့ခငး် 
ဤလ2ပ်ငန်းစSအရ စိ2းရိမ်မ1များကိ2 စစမ်%န်စွာဖွင့ဟ်ခ့ဲသည့ ် မညသ်ည့ဝ်န်ထမ်းကိ2မ% အလ2ပ်မ%ထ2တပ်ယမ်ညမ်ဟ2တပ်ါ 
သိ2မ့ဟ2တ ်ထိ2လ2ပ်ရပ်ေHကာင့ ်ထခိိ2ကန်စန်ာေစမ1 မြဖစေ်စရပါ။ 

 

ထခိိ%က်နစန်ာေစြခငး်ဆိ%သညမ်0ာ အေ"ကာငး်မ့ဲစညး်ကမ်းထနိး်သမ်ိးအေရးယbြခငး်X0င့ ် မတရားဖိX0ပ်ိြခငး်တိ% ့ ပါဝငသ်ည။် 
သင့အ်ေနြဖင့ ် ဤလ%ပ်ငနး်စ`အရ စိ%းရိမ်မfများဖွင့ဟ်ခဲြ့ခငး်ေ"ကာင့ ် အလ%ပ်ခွငအ်တွငး် ထခိိ%က်နစန်ာမf ခံစားရသညဟ်% 
ယံ%"ကညပ်ါက DO ထ ံ အေ"ကာငး်"ကားသင့သ်ည။် ဤလ%ပ်ငနး်စ`အရ စိ%းရိမ်မfများဖွင့ဟ်ခဲသ့bများအေပ} 
မတရားဖိX0ပ်ိေသာ သိ%မ့ဟ%တ် လက်တံ% ့ြပနေ်သာဝနထ်မ်းများသည ်စညး်ကမ်းထနိး်သမ်ိးအေရးယbမf ခံယbရမည။် 

 

ဤလ%ပ်ငနး်စ`အရ စံ%စမ်းစစေ်ဆးမfတွင ် ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်မfကိ% မလိ%မ%နး်ထားမfြဖင့၊် ဒ%က̈ေပးလိ%မfြဖင့ ် ၊ 
မေကာငး်သည့ယံ်%"ကညမ်fြဖင့ ် သိ%မ့ဟ%တ် ကိ%ယ်ေရးအကျိgးစးီပွားအြမငြ်ဖင့ ် လ%ပ်ေဆာငခဲ်ေ့"ကာငး် ပါဝငပ်ါက 
လsိgt ဝ0က်အချက်အလက်ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်သbသည ် စညး်ကမ်းထနိး်သမ်ိးအေရးယbမfကိ% ခံယbရမည။် ဤလ%ပ်ငနး်စ`ကိ% 
လိ%က်နာမfမ/0ိဘ ဲ သိ%မ့ဟ%တ် အမညမ်ေဖာ်ဘ ဲ ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်မfလ%ပ်ရန ် ေရွးချယ်သbများသည ်
ဤမbဝါဒအတွငး်ေဖာ်ြပထားသည့ ်ကာကွယ်မfများကိ% ရ/0ိXိ%ငမ်ညမ်ဟ%တ်ပါ။ 

 

13. ြပPြပငြ်ပငဆ်ငြ်ခငး်ဆိ&ငရ်ာအေရးယAလ&ပ်ေဆာငမ်JVMင့ေ်လးစားလိ&ကန်ာြခငး် 
ဤမbဝါဒအရ ြပgလ%ပ်ခဲသ့ည့ ် ဖွင့ဟ်ထ%တ်ေဖာ်မfများသိ% ့ စံ%စမ်းစစေ်ဆးြခငး်၏တစစ်တ်ိတစပိ်%ငး်အြဖစ ်
ေဖာ်ထ%တ်လိ%က်သည့ ် မညသ်ည့လ်%ပ်ထံ%းလ%ပ်နညး်မ0ား သိ%မ့ဟ%တ် မေလျာ်ကနမ်fကိ%မဆိ% 
ထပ်မံြဖစပွ်ားလာXိ%ငသ်ည့အ်Xpရာယ်ေလျာန့ညး်ေစရနလ်ညး် အေြပာငး်အလဲဆိ%ငရ်ာအ"ကံြပgချက်များကိ% 
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လ"ိ$% ဝ'က ်

 

 

စံ%စမ်းစစေ်ဆးေရးအဖဲွtထမံ0 ဖိတ်ေခ}မညြ်ဖစသ်ည။် အနာဂတ်တွင ် ထိ%အ"ကံြပgချက်များကိ% သံ%းသပ်ြခငး်X0င့ ်
အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငြ်ခငး်X0င့ ် လိ%အပ်လာသည့အ်ေြပာငး်အလဲတိ%ငး်ကိ% အစရီငခံ်ြခငး်အတွက် ဘ%တ်အဖဲွtတွင ်
တာဝန/်0ိမညြ်ဖစသ်ည။် 

 

14. မAဝါဒကိ& ေစာင့Y်ကည့ြ်ခငး်VMင့ ်သံ&းသပ်မJ 
ဤမbဝါဒသည ်၂၀၁၅ ခ%X0စ ်ဩဂ%တ်လအတိ%ငး် IDG ၏ လ%ပ်ထံ%းလ%ပ်နညး်ကိ% ေဖာ်ေဆာငသ်ည ်

 
DO သည ် ဘ%တ်အဖဲွt X0င့အ်တb ပbးေပါငး်လျက် စညး်ကမ်းေရးဆွြဲပgစ%ေရးX0င့ ် လ%ပ်ငနး်လညပ်တ်မfဆိ%ငရ်ာ ~fေထာင့မ်0 
ဤမbဝါဒကိ% သံ%းသပ်ရန ်အနညး်ဆံ%း တစX်0စတ်စq်ကိမ် တာဝနယ်bမညြ်ဖစသ်ည။် 

 

ဤမbဝါဒအရလ%ပ်ေဆာငခဲ်သ့ည့ ် စမံီကွပ်ကဲမf သိ%မ့ဟ%တ် စံ%စမ်းစစေ်ဆးမfများတွင ် ပါဝငX်ိ%ငေ်သာ ဝနထ်မ်းတိ%ငး်သည ်
ထိ%တာဝနမ်ျားတွင ် ၎ငး်တိ%ကိ့% ကbညေီပးရန ် ပံ%မ0နြ်ဖစ၍် ထိ%က်သင့ေ်သာေလက့ျင့သ်ငတ်နး်ေပးြခငး်ကိ% ရယbXိ%ငေ်စေရး 
DO တွင ်တာဝန/်0ိသည။် 

 

ဝနထ်မ်းများအေနြဖင့ ် ဤမbဝါဒတွင ် မ0တ်ချက်ေပးရန ် X0င့ ် DO ကိ%ဆက်သယ်ွြခငး်ြဖင့ ်
တိ%းတက်ေအာငလ်%ပ်ေဆာငX်ိ%ငမ်ည့ ်နညး်လမ်းများအ"ကံြပg"ကရန ်ဖိတ်ေခ}ထားသည။် 


