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တန််းတူညီမျှမှု၊ မတူက ွဲပပာ်းမှုနငှ့်် ပါဝငမ်ှု (EDI) မူဝါဒ  
 

တန််းတူညီမျှမှုသည် လူမ ာ်းက ို မျှတစ ာ၊ ဘက်လ ိုက်မှုကင််းစ ာ ဆက်ဆ ပခင််း နငှ့်် လိုပ်ငန််းခ ငန်ငှ့်် 
လူ ့်အသ ိုင််းအဝ ိုင််းအသကာ်း မတူက ွဲပပာ်းမှုက ို အာ်းဖပ်း၊ တနေ် ို်းထာ်းပပီ်း ဂိုဏသ် ကခာ/ပါဝငမ်ှု ပမြှင့််တငဖ်ပ်းသည့်် 
အဖပခအဖနမ ာ်းေနတ်ီ်းဖပ်းပခင််းပေစ်သည်။  

IDG သည် အခ င့််အဖရ်းတန််းတူညီမျှမှုဖပ်းအပ်ဖသာ၊  လူမ  ျု်း၊ လ င၊် က ိုယ်ဝနန်ငှ့််မီ်းေ ာ်းမှု၊ အ မ်ဖထာငဖ်ရ်း 
သ ို ့်မဟိုတ် မ တ်ေက်အဖပခအဖန၊ က ာ်း မ မတူညီစ ာ ခ ွဲပခာ်းပခင််း၊ မသန်စ မ််းမှု၊ ဘာသာဖရ်း သ ို ့်မဟိုတ် 
က ို်းက ယ်ယ ိုသကည်မှုမ ာ်း၊ အသက် သ ို ့်မဟိုတ် လ ငတ် မ််းညွှတ်မှု တ ို ့်အဖပေါ် တရာ်းနည််းလမ််းမက သည့်် 
ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှုမ ာ်းမှ ကင််းရှင််းဖသာ လိုပ်ငန််းခ င့််တခို ေန်တီ်းဖရ်း ကတ ကဝတ်ပပျုသည်။ IDG သည် 
ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှုပ ိုစ မ  ျု်းစ ိုက ို တက်တက်ကကကက ဆန် ့်က ငရ်န ်နငှ့်် ဝနထ်မ််းမ ာ်းနငှ့်် client မ ာ်းအာ်းလ ို်းက ို ဖလ်းစာ်းမှု၊ 
ဂိုဏသ် ကခာတ ို ့်ပေင့််ဆက်ဆ ရန ်ကတ ကဝတ်ပပျုသည်။  

ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် တန််းတူညီမျှမှုက ို ပမြှင့််တငပ်ပီ်း ပါဝင်မှုရှ ဖသာ အေ ွဲွဲ့အစည််းယဥ်ဖက ်းမှုပေစ်ဖပေါ်ဖစသည့်် မူဝါဒမ ာ်း၊ 
လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမ ာ်း၊ သဖဘာထာ်းမ ာ်းနငှ့်် အမူအက င့််မ ာ်းက ို ဖသခ ာလိုပ်ဖဆာငရ်န ် ကတ ကဝတ်ပပျုသည်။ 
ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ မတူက ွဲပပာ်းဖသာ ဝန်ထမ််းမ ာ်းက ို  ဆက်လက် လက်တ ွဲလိုပ်ဖဆာငရ်န ်ကူညီဖပ်းသည့်် 
လိုပ်ငန််းဖဆာငရ် က်မှုမ ာ်း၊ မူဝါဒမ ာ်း နငှ့်် အဖလ့်အက င့််မ ာ်းက ို သင့််ဖလ ာ်သလ ို ဖပပာင််းလွဲမှုမ ာ်းလိုပ်ဖဆာငရ်န် 
ရည်ရ ယ်သည်။  
ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ clientမ ာ်း၊ ဝယ်ယူသူမ ာ်း နငှ့်် တငသ် င််းသူမ ာ်းက ို EDI အဖပေါ် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ ကတ ကဝတ်နငှ့််အညီ ၎င််းတ ို ့် 
အက  ျု်းစီ်းပ ာ်းအတ က် ဂိုဏသ် ကခာ၊ဖလ်းစာ်းမှုတ ို ့် ပေင့်် မျှတစ ာဆက်ဆ ပပီ်း ၎င််းတ ို ့်၏ ဖလ်းစာ်းမှုနငှ့်် ယ ိုသကည်စ တ်ခ မှုက ို 
ရယူမည်။  
ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ EDI မူဝါဒသည် သက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဖဒစ နှုန််းမ ာ်းက ို ထည့််သ င််းစဥ််းစာ်းသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် ဤနယ်ပယ်တ င် 
တန််းတူညီမျှမှုဥပဖဒမ ာ်းက ို ၎င််း၏ စာနငှ့်် သဖဘာထာ်းနစ်ှခိုလ ို်းအာ်း လ ိုက်နာပခင််းပေင့်် ပမြှင့််တငရ်န ် ရည်ရ ယ်သည်။ 
ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည်  တန််းတူညီမျှမှု၊ မတူက ွဲပပာ်းမှု၊ ပါဝငမ်ှုနငှ့်် လူ ့်အခ င့််အဖရ်းမ ာ်းအတ က် အဟန် ့်အတာ်းပေစ်ဖသာ 
တရာ်းမျှတမှုမရှ သည့်် ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှုမ ာ်းက ို ဖရှာငရ်ှာ်းသည်။  

1. မူဝါဒရည်မှန််းခ က်မ ာ်း 
 
ကိုမပဏအီတ င််း တရာ်းမျှတမှုမရှ ဖသာ သ ို ့်မဟိုတ် ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ သည့််အဖလ့်အက င့််မ ာ်း မရှ ဖစဖရ်း ဖသခ ာဖစရန ်IDG 

လ ိုပခ ျုဖရ်းဝနထ်မ််းမ ာ်းအာ်း လမ််းညွှနခ် က်ဖပ်းရန။်  
ဥပဖဒမွဲ့် ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှုပ ိုစ အာ်းလ ို်းက ို တာ်းဆီ်း၊ ဖလျှာ့်ခ ရန ်နငှ့််ရပ်တန် ့်ရန။်  
ခန် ့်အပ်ပခင််း၊ ရာထူ်းတ ို်းပခင််း၊ ဖလ့်က င့််ပခင််း၊ ေ  ပေ ျု်းတ ို်းတက်ဖစပခင််း၊ အကွဲပေတ်ပခင််း၊ အက  ျု်းခ စာ်းခ င့််မ ာ်း၊ ဖင ဖပ်းဖခ မှု၊ 
အလိုပ်အက ိုငဆ် ိုငရ်ာ စည််းကမ််းခ က်မ ာ်း၊ အလိုပ်အက ိုငမ်ရှ မှု နငှ့်် ထိုတ်ပယ်ပခင််းမ ာ်းသည် စ မ််းရည်၊ 
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အရည်အခ င််းမ ာ်း၊ အဖတ ွဲ့အသက ျု၊ ကျွမ််းက ငမ်ှု နငှ့်် လိုပ်ရည်က ိုငရ်ည်တ ို ့်အဖပေါ် အဖပခခ ဖသကာင််း ဖသခ ာဖစရန၊်  
မူဝါဒနငှ့်် ၎င််းမှထ က်ဖပေါ်သည့်် သဖဘာထာ်းမ ာ်း၊ အပပျုအမူမ ာ်း နငှ့်် အဖလ့်အက င့််မ ာ်းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ client 

မ ာ်းအာ်း IDG အဖနပေင့်် ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှုမရှ ပွဲ တန််းတူညီမျှမှု၊ မတူက ွဲပပာ်းမှုနငှ့်် ပါဝငမ်ှုတ ို ့်၏ အဖကာင််းဆ ို်း စ နှုန််းမ ာ်းနငှ့်် 
က ိုက်ညီသည့်် ဝနဖ်ဆာငမ်ှုဖပ်းအပ်ဖသကာင််း သရိုပ်ပပသည်။  
 

2. EDI အဖပေါ် IDG ၏ ကတ ကဝတ်  
IDG သည် ဖအာက်ပါ EDI ဖမျှာ်မှန််းခ က်မ ာ်းက ို ကတ ကဝတ်ပပျုသည် -  
• ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ အလိုပ်နငှ့်် ဖဆာငရ် က်ခ က်မ ာ်းတ င ်မျှတပပီ်း အပပည့််အဝပါဝငမ်ှုရှ ဖစန ိုငဖ်ရ်းအတ က် မတူက ွဲပပာ်းမှုမ ာ်းက ို 

နာ်းလည်ပခင််း၊ တနေ် ို်းထာ်းပခင််းနငှ့်် အပပျုသဖဘာဖဆာငစ် ာလိုပ်ဖဆာငပ်ခင််း  
• ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ ဝနထ်မ််းစိုဖဆာင််းမှု၊ ဖရ ်းခ ယ်မှု၊ စ မ််းဖဆာင်ရည်စီမ ခန် ့်ခ ွဲမှု နငှ့်် အပခာ်းလိုပ်ငန််းစဥ်မ ာ်းတ င ်

တရာ်းမျှတမှုမရှ ဖသာ ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှု မရှ ဖစဖရ်း ဖသခ ာဖစပခင််း  
• တန််းတူညီမျှမှုက ို ပမြှင့််တငသ်ည့််လိုပ်ဖဆာငခ် က်မ ာ်းဖသခ ာဖစပခင််း၊ ဤတ င ် တန််းတူညီမျှမှုစစ်ဖဆ်းပခင််း နငှ့်် 

မူဝါဒမ ာ်းနငှ့််လိုပ်ငန််းဖဆာငတ်ာမ ာ်း၏ သက်ဖရာက်မှုမ ာ်းက ို စစ်ဖဆ်းပခင််း နငှ့်် 
မတူက ွဲပပာ်းမှုလက်ဖတ ွဲ့ဖဆာငရ် က်ပခင််းဆ ိုငရ်ာ အစီအစဥ်မ ာ်း တ ို်းတက်ဖစပခင််းတ ို ့်ပါဝငသ်ည်  

• ကျွန်ိုပ်တ ို ့်လက်တ ွဲလိုပ်ဖဆာငသ်ည့််သူမ ာ်းက ို မျှတမှု၊ ဂိုဏ်သ ကခာ နငှ့်် ဖလ်းစာ်းမှုတ ို ့်ပေင့်် ဆက်ဆ ပခင််း  
• မမျှတမှုနငှ့်် တရာ်းမျှတမှုမရှ ဖသာ ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှုမ ာ်းဖသကာင့်် ပေစ်ဖပေါ်လာသည့်် မညီမျှမှုမ ာ်းက ိုဖပေရှင််းရန၊် 

အတာ်းအဆီ်းမ ာ်းေယ်ရှာ်းရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ အခန််းကဏ္ဍက ို ဖဆာငရ် က်ပခင််း  
 

ဝနထ်မ််းမ ာ်းအာ်းလ ို်းအဖနပေင့်် ၎င််းတ ို ့်၏ လိုပ်ဖဆာငမ်ှုမ ာ်းသည် ဤမူဝါဒနငှ့််က ိုက်ညီဖသကာင််း ဖသခ ာဖစရမည်။ 
ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် client မ ာ်း၊ ဝယ်ယူသူမ ာ်း၊ မ တ်ေက်မ ာ်းနငှ့်် တငသ် င််းသူမ ာ်းက ို ဤမူဝါဒအဖသကာင််း သ ရှ ပပီ်း 
၎င််းနငှ့််အညီလိုပ်ဖဆာငဖ်သကာင််း လ ိုအပ်သည်။  
 
 
 

2.1. အသ ို်းခ န ိုငမ်ှု  
မူဝါဒသည် ကမဘာလ ို်းဆ ိုငရ်ာ အက  ျု်းဝငဖ်သာ်လည််း န ိုငင် မနဖ်နဂ ာမ ာ်းအဖနပေင့်် ဖဒသတ င််းအဖပခအဖနမ ာ်း 
ခ င့််ပပျုသည့််အဖလ ာက်စီမ ခန် ့်ခ ွဲရမည်။ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမ ာ်းနငှ့်် ဥပဖဒမ ာ်း ပ ိုမ ိုေ  ပေ ျု်းပပီ်း က ယ်ပပန် ့်သည့်် 
ဖနရာမ ာ်းတ င ် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် ၎င််းတ ို ့်က ို ပပည့််မီန ိုငဖ်စရန ် ရည်ရ ယ်သည်။ ဝန်ထမ််းမ ာ်းအာ်းလ ို်းသည် ၎င််းတ ို ့်၏ 
အပပျုအမူမ ာ်းသည် တရာ်းမျှတမှုမရှ ပွဲ ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ ခ ရနမ်ထ ိုက်တနသ်ည့်် အဖပခခ လူ ့်အခ င့််အဖရ်းက ို 
ဖထာက်ပ ့်သည့်် ဤမူဝါဒနငှ့်် က ိုက်ညီဖသကာင််း ဖသခ ာဖစရန ်လ ိုအပ်သည်။  
 

2.2. IDG အတ က် စ နဖ်ခေါ်မှု  
IDG သည် ကမဘာ၏ အခက်ခွဲဆ ို်း အစ တ်အပ ိုင််းအခ  ျုွဲ့တ ငလ်ည်ပတ်ဖနပပီ်း EDI အဖပေါ်ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ ရည်မှန််းခ က်မ ာ်း 
နငှ့်် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်လိုပ်က ိုငသ်ည့််ဖနရာရှ  န ိုငင် ဖရ်း၊ လူမှုဖရ်း နငှ့်် ယဥ်ဖက ်းမှု လက်ဖတ ွဲ့ ပေစ်စဥ်မ ာ်း၊ ဖမျှာ်မှန််းခ က်မ ာ်း 
က ာပခာ်းန ိုငဖ်သကာင််း သ ရှ သည်။ ထ ို ့်အပပင၊် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ client မ ာ်းသည် အမ ာ်းအာ်းပေင့်် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်ဖပ်းအပ်သည့်် 
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လူမ ာ်း နငှ့်် ဝနဖ်ဆာငမ်ှုမ ာ်းအဖပေါ် ပမင့််မာ်းစ ာတ က သည့်် လ ိုအပ်ခ က်မ ာ်းရှ သည်။ ၎င််းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်စီ်းပ ာ်းဖရ်း၏ 
အခ  ျုွဲ့ဖနရာမ ာ်းတ င ်ထငရ်ှာ်းဖသာ ဘက်လ ိုက်မှုဆီသ ို ့် ဦ်းတည်ဖစသည်၊ ဥပမာ ပပည်တ င််း နငှ့်် န ိုငင် တကာတ ို ့်အတ က ်
အမ  ျု်းသာ်း အဖစာင့််မ ာ်းသာ လ ိုအပ်သည်ဟို အဓ ပပာယ်ရသည့်် စစ်မှုထမ််းဖဟာင််း သ ို ့်မဟိုတ် ရွဲမှုထမ််းဖဟာင််း 
အဖတ ွဲ့အသက ျုရှ သည့်် အဖစာင့််မ ာ်းလ ိုအပ်ခ က်ပေစ်သည်။ သ ို ့်ဖသာ်လည််း ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ ကတ ကဝတ်သည် 
တည်ရှ ဖနပပီ်း ကျွန်ိုပ်တ ို ့်အဖနပေင့်် EDI နငှ့်် အဖကာင််းဆ ို်းလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းက ို 
အပမွဲတမ််းတက်ကကစ ာကက ျု်းပမ််းသ ာ်းမည်ပေစ်သည်။  
 

3. မတူက ွဲပပာ်းမှုက ို တနေ် ို်းထာ်းပခင််း  
မတူက ွဲပပာ်းပခင််းသည် အာ်းလ ို်းအတ က် အပပျုသဖဘာဖဆာငပ်ပီ်း ပ ိုမ ိုဖအာငပ်မငဖ်စသည့်် ပတ်ဝန််းက ငေ်နတ်ီ်းရန ်
ပါဝင်မှုနငှ့်် အခ င့််အဖရ်းဆ ိုငရ်ာ အယူအဆတရပ်ပေစ်သည်။ ၎င််းက ို အေ ွဲွဲ့အစည််းနငှ့်် ၎င််းထ ၊ 
၎င််းနငှ့််လိုပ်ဖဆာငသူ်မ ာ်းက ို အက  ျု်းပေစ်ဖစသည့်် လိုပ်ဖဆာငခ် က်မ ာ်းပေင့်် ဖထာက်ပ ့်ထာ်းသည်။ ၎င််းသည် 
လူသာ်းမ ာ်းတ င ် တူညီမှုမ ာ်းစ ာရှ ဖသာ်လည််း (သီ်းသန် ့်မဟိုတ်ပွဲ) လ င၊် အသက်၊ လူမ  ျု်း၊ လ ငတ် မ််းညွှတ်မှု၊ 
ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာစ မ််းရည်၊ စ တ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာစ မ််းရည်၊ ဘာသာတရာ်း နငှ့်် က ို်းက ယ်ယ ိုသကည်မှု၊ ပညာဖရ်း၊ 
စီ်းပ ာ်းဖရ်းအဖပခအဖန၊ က ိုယ်ရည်က ိုယ်ဖသ ်း၊ ဆက်ဆ ဖရ်းပ ိုစ နငှ့်် အလိုပ်သ ို ့်အပမငစ်သည့်် ကဏ္ဍမ ာ်းတ င ်
က ာပခာ်းသည်ဟူသည့်် အခ က်က ို ထည့််သ င််းစဥ််းစာ်းသည်။ ၎င််းပခာ်းနာ်းခ က်မ ာ်းက ို နာ်းလည်ပခင််း၊ 
တနေ် ို်းထာ်းပခင််းနငှ့်် ထ ဖရာက်စ ာ စီမ ခန် ့်ခ ွဲပခင််းသည် လူပိုဂ္ ျုလ်၊ အသင််းအေ ွဲွဲ့၊ အေ ွဲွဲ့အစည််းနငှ့်် ပ ိုမ ိုက ယ်ပပန် ့်ဖသာ 
လူမှုအသ ိုင််းအဝ ိုင််းအဆင့််တ ို ့်တ င ်ဖအာငပ်မင်မှုဖဆာငက် ဥ််းဖပ်းရန ်ကူညီသည်။  

3.1. အသက် 

 
ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် မတူညီဖသာ မ  ျု်းဆက်မ ာ်းနငှ့်် အသက်မ ာ်းရှ သည့်် ဝနထ်မ််းအငအ်ာ်းရှ ပခင််းသည် 
အပပျုသဖဘာဖဆာငသ်ည်ဟို ယ ိုသကည်သည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ လူသစ်ခန် ့်အပ်ဖရ်းမူဝါဒသည် 
ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာဖတာင််းဆ ိုမှုမ ာ်းလ ိုအပ်သည့််အလိုပ်ဖနရာမ ာ်း (ဥပမာ - လက်နက်က ိုင ် န ိုငင် တကာအဖစာင့််မ ာ်း) 
အတ က် ကန် ့်သတ်ခ က်အခ  ျုွဲ့သက်ဖရာက်သည်။ ကန် ့်သတ်ခ က်မ ာ်းသက်ဖရာက်မှုမရှ သည့််ဖနရာမ ာ်းတ င ်
ပ ိုဖသအပင မ််းစာ်းယူသည့်် အရ ယ်မရှ ပါ။ ဤအခ က်သည် အသက်အရ ယ်ကကီ်းပမင့််ပခင််းသည် 
အခ င့််အဖရ်းဖလ ာ့်ပါ်းပခင််းက ို မပေစ်ဖစဖသကာင််း ဖသခ ာဖစပပီ်း အသက်အရ ယ်မဖရ ်း ဝနထ်မ််းမ ာ်း ခန် ့်အပ်ရန ်
ဖထာက်ပ ့်ဖပ်းသည်။ ဤအခ က်သည် ပါဝငမ်ှု နငှ့်် အသက်အရ ယ်မတူညီသူမ ာ်းနငှ့််အတူလိုပ်က ိုငပ်ခင််းမှ ရရှ သည့်် 
သငယ်ူစရာမ ာ်းက ို ပမြှင့််တငဖ်ပ်းသည်။  
 

3.2. မသန်စ မ််းမှု 
 

ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် မသနစ် မ််းသူမ ာ်းအဖပေါ် တရာ်းမျှတမှုမရှ ဖသာ ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှုမ ာ်းက ို ဖပေရှင််းရန ် နငှ့်် 
မသနစ် မ််းသူမ ာ်းပါဝင်ဖရ်းက ို ပမြှင့််တငရ်န ်ကတ ကဝတ်ပပျုသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် မသနစ် မ််းမှုအာ်း ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ၊ 
သ ပမငန်ာ်းလည်မှုဆ ိုငရ်ာ နငှ့်် စ တ်က န််းမာဖရ်းဆ ိုငရ်ာပပဿနာမ ာ်း နငှ့်် ကာလတာရှည်အဖပပာင််းအလွဲရှ သည့်် 
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က န််းမာဖရ်း အဖပခအဖနမ ာ်းပါဝငသ်ည့်် က ယ်ပပန် ့်ဖသာ အယူအဆအပေစ်သတ်မှတ်သည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် 
လူမ ာ်းအဖနပေင့်် ၎င််းတ ို ့်၏ တဦ်းခ င််းခ  ျု ွဲ့ယ င့််ခ က် သ ို ့်မဟိုတ် စ မ််းဖဆာငခ် က်မ ာ်းဖသကာင့်် 
မသနစ် မ််းရသည်မဟိုတ်ပွဲ လူမှုဖရ်းသဖဘာထာ်းမ ာ်း၊ ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ၊ သဖဘာထာ်းပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ 
အတာ်းဆီ်းမ ာ်းဖသကာင့်် ဖဘ်းေယ်ခ ရပခင််း၊ လူ ့်အခ င့််အဖရ်း အပပည့််အဝမရရှ ပခင််း ပေစ်ဖပေါ်ဖသကာင််း 
အသ အမှတ်ပပျုသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် ဤပပဿနာက ို ယင််းကွဲ့်သ ို ့်အတာ်းအဆီ်းမ ာ်းအာ်း သ ပမငမ်ှုပေင့်် ဖော်ထိုတ်၊ 
ေယ်ရှာ်းပခင််း၊ ဆီဖလ ာ်ဖသာ ဖပပာင််းလွဲမှုမ ာ်းပပျုလိုပ်ပခင််း နငှ့်် မသနစ် မ််းမှု၏ လူမှုဖရ်းဆ ိုငရ်ာပ ိုစ က ိုပမြှင့််တငပ်ခင််းပေင့်် 
ဖပေရှင််းရန ်ဖမျှာ်မှန််းသည်။  
 

3.3. လ င် 
ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် လ င်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ က ာ်း မ ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှုက ို အတူတက က ိုငတ် ယ်ဖပေရှင််းရန ်ကတ ကဝတ်ပပျုသည်။ 
ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ အာရ ိုစ ိုက်မှုသည် တန််းတူညီမျှမှုက ို ပမြှင့််တငရ်န ်နငှ့်် ကမဘာတဝှမ််း လူမှုဖရ်းနငှ့်် စီ်းပ ာ်းဖရ်း အာ်းနည််းခ က်၊ 
အဆ ို်းပမငမ်ှုမ ာ်း၊ ေယ်ခ ာပခင််း၊ ညြှင််းပန််းနှ ပ်စက်ပခင််း နငှ့်် အသကမ််းေက်မှု မသကာခဏသက ျုဖတ ွဲ့ရသည့်် အမ  ျု်းသမီ်းနငှ့်် 
မ န််းကဖလ်းမ ာ်းဆ ိုငရ်ာ တရာ်းမျှတမှုမရှ သည့်် ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှုမ ာ်းက ို အပမတ်ပပတ်ဖခ မှုန််းရနပ်ေစ်သည်။ 
ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် အမ  ျု်းသာ်းမ ာ်းနငှ့်် ဖယာက် ာ်းဖလ်းမ ာ်းဖတ ွဲ့ သက ျုရသည့်် မညီမျှမှုမ ာ်းက ိုလည််း ဖပေရှင််းန ိုငရ်န ်
ကက ျု်းပမ််းပပီ်း ကျွန်ိုပ်တ ို ့်လိုပ်ဖဆာငသ်ည့်် အလိုပ်မှ အာ်းနည််းခ က်ရှ ပခင််း၊ 
ေယ်ထိုတ်ခ ပခင််းမရှ ဖစဖသကာင််းဖသခ ာဖစသည့်် နည််းလမ််းမ ာ်းက ိုလည််း ရှာဖေ သည်။ လူသာ်းမ ာ်းသည် ၎င််းတ ို ့်၏ 
လ ငဖ်ပပာင််းမှု၊ သ ို ့်မဟိုတ် လ ငဖ်ပပာင််းသည်ဟို ထငပ်မင်မှု တ ို ့်ဖသကာင့်် သ ို ့်မဟိုတ် လ ငဖ်ပပာင််းလွဲသူ၊ လ ငတ်ူဆက်ဆ သူ၊ 
သ ို ့်မဟိုတ် က ာ်းမဖရ်းရာဖပ ာ့်ဖပ ာင််းမှုပါဝငသ်ည့်် အပခာ်းဖသာ က ာ်းမလကခဏာစ ွဲက ိုငထ်ာ်းမှုတ ို ့်ဖသကာင့််ပေစ်ဖသကာင််း 
အသ အမှတ်ပပျုသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ ဝန်ထမ််းမ ာ်းအာ်းလ ို်းက ို တူညီဖသာ ဖလ်းစာ်းမှုပေင့်် ဆက်ဆ ရန ်
ကက ျု်းပမ််းသည်။  
IDG သည် လက်ရှ အခ  နတ် င ် ၎င််းတ ို ့်၏ က ာ်းမေ ွဲွဲ့စည််းမှုတ င ် မလွှွဲမဖရှာငသ်ာဖသာ ဘက်လ ိုက်မှုရှ ပပီ်း 
ဝနထ်မ််းအငအ်ာ်းစို အမ ာ်းစိုသည် အမ  ျု်းသာ်းမ ာ်းပေစ်သည်။ ဤအခ က်သည် client မ ာ်း နငှ့်် အဖပခအဖနမ ာ်းက 
ခ မှတ်ထာ်းဖသာ လ ိုအပ်ခ က်ပေစ်ပပီ်း ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ စ နှုန််း သ ို ့်မဟိုတ် အဖပခခ အဖနအထာ်းဟို မမှတ်ယူသင့််ပါ။ 
၎င််းကွဲ့်သ ို ့် ပပငပ် ကန် ့်သတ်ခ က်မ ာ်း မသက်ဖရာက်သည့််ဖနရာမ ာ်းတ င၊် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် က ာ်းမတန််းတူပေစ်ဖရ်းက ို 
ဖဆာငရ် က်ပပီ်း က ာ်းမဖရ်းရာအခ က်အခ ာပူ်းဖပါင််းပခင််း -မည်သည့်် က ာ်းမ ပေစ်တည်မှု၏ မည်သည့်် 
ဝနထ်မ််းမဆ ိုအာ်း စီ်းပ ာ်းဖရ်း၏ အခ က်အခ ာအပေစ်သတ်မှတ်ပပီ်း အခ င့််အဖရ်းတန််းတူပပပခင််း- က ိုပမြှင့််တငသ်ည်။  

3.4. လူမ  ျု်းနငှ့်် ယဥ်ဖက ်းမှု  
 
ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှုသည် သ လ က်နငှ့်် တမငတ်ကာ ဖပေါ်ဖပါက်လာပခင််းမ  ျု်းခ ည််းမဟိုတ်ပါ။ သ မ်ဖမ ွဲ့ ပပီ်း 
သတ မထာ်းမ ဖသာ ခ ွဲပခာ်းဆက်ခ ပခင််းနည််းလမ််းမ ာ်းရှ သည်။ ၎င််းတ ို ့်သည် အိုပ်စိုတစို၏ စ မ််းဖဆာငရ်ည်၊ 
ဝ ဖသသလကခဏာမ ာ်းနငှ့်် စ တ်ဝငစ်ာ်းမှုမ ာ်းအဖပေါ် ဖယဘိုယ ယူဆခ က်မ ာ်းနငှ့်် လ ိုအပ်ခ က်မ ာ်း၊ 
အဖပခအဖနမ ာ်းနငှ့်် သတ်မှတ်ခ က်မ ာ်းအာ်း ၎င််းတ ို ့်သည် သက်ဆ ိုငရ်ာအိုပ်စိုမ ာ်းက ို ဖကာင််းက  ျု်း သ ို ့်မဟိုတ် ဆ ို်းက  ျု်း 
ဖပ်းမှု ရှ ၊ မရှ  စဉ်းစာ်းခ က်မရှ ပွဲ က င့််သ ို်းပခင််းတ ို ့်မှ ဖပေါ်ဖပါက်လာန ိုငသ်ည်။ သ ို ့်ပေစ်၍ ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် 
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တရာ်းမျှတမှုမရှ သည့်် ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှု၊ လ ိုအပ်ခ က်၊ အဖပခအဖနမ ာ်း သ ို ့်မဟိုတ် သတ်မှတ်ခ က်မ ာ်း ပ ိုစ အာ်းလ ို်းက ို 
ဖရှာငရ်ှာ်းရနလ် ိုအပ်သည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ ပခင််း၊ ေယ်ထိုတ်ပခင််း၊ 
စ တ်ဓာတ်က ဖစပခင််းပေစ်ဖပေါ်ဖစန ိုငသ်ည့်် သ မ်ဖမ ွဲ့ဖသာ အပပျုအမူမ ာ်းက ို သတ ရှ ရမည်ပေစ်ပပီ်း မသ စ တ်မှ 
ဘက်လ ိုက်မှုအတ က် သတ ရှ သင့််သည်။  

3.5. ဘာသာ နငှ့်် က ို်းက ယ်ယ ိုသကည်မှု 

ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် ဝနထ်မ််းမ ာ်း၊ IDG တ င််းနငှ့််ပပငပ် လက်တ ွဲဖဆာငရ် က်ဖနသည့်် ပပငပ်အဆက်အသ ယ်မ ာ်းနငှ့်် ကျွန်ိုပ်တ ို ့် 
လိုပ်ဖဆာငရ်ာ လူမှုအသ ိုင််းအဝ ိုင််းမ ာ်း မှ ဆိုပ်က ိုငထ်ာ်းသည့်် ဘာသာတရာ်းမ ာ်း၊ က ို်းက ယ်ယ ိုသကည်မှုမ ာ်းက ို 
တနေ် ို်းထာ်းဖလ်းစာ်းသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် လ ိုအပ်ခ က်မ ာ်းနှင့်် နစ်ှသက်မှုမ ာ်း ပပည့််မီဖစရန ် ဖသခ ာဖသကာင််း 
ကက ျု်းပမ််းသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် ဆိုဖတာင််းပခင််း၊ တရာ်းထ ိုင််းပခင််း သ ို ့်မဟိုတ် ပင မ်သက်ဖသာ သ ို်းသပ်ပခင််းတ ို ့်အတ က ်
ယ ိုသကည်ပခင််း သ ို ့်မဟိုတ ်တ တ်ဆ တ်ဖသာအခန််း သီ်းသန် ့်ဖပ်းအပ်သည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ အဖဆာက်အဦ်းမ ာ်းက ို 
လ ိုက်ဖလ ာ်ညီဖထ စ ာအသ ို်းပပျု၍လ ိုအပ်သည်မ ာ်း ပ ့်ပ ို်းသည်။  
တခ  ျု ွဲ့ဖသာ ယဉဖက ်းမှုနငှ့််ဘာသာဖရ်းဆ ိုငရ်ာ လ ိုအပ်ခ က်မ ာ်းနငှ့်် က ွဲလ ွဲန ိုငသ်ည့်် 
အလိုပ်လ ိုအပ်ခ က်မ ာ်းရှ သည့််ဖနရာမ ာ်းတ င ် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် လ ိုအပ်ခ က်မ ာ်းနငှ့််ပပည့််မီှန ိုငရ်န ် ၎င််းတ ို ့်နငှ့်် ပခာ်းနာ်းရန ်
သ ို ့်မဟိုတ် လ ိုက်လ ဖပပာင််းလွဲလိုပ်ဖဆာငရ်န ်လက်ဖတ ွဲ့က ပခင််း ရှ ၊ မရှ  ဖသခ ာစ ာ စဥ််းစာ်းသည်။  

3.6. လ င်တ မ််းညွှတ်မှု 

ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် အမ  ျု်းသမီ်းလ ငတ်ူခ စ်သူမ ာ်း၊ အမ  ျု်းသာ်းလ ငတ်ူခ စ်သူမ ာ်း၊ 
အမ  ျု်းသာ်း၊အမ  ျု်းသမီ်းလ ငတ်ူခ စ်သူမ ာ်းနငှ့်် လ ငက် ွဲခ စ်သူမ ာ်းအာ်း ပါဝငဖ်သကာင််း၊ တနေ် ို်းထာ်းဖသကာင််း 
ခ စာ်းရဖစဖရ်း ကူညီဖပ်းရန ် ကတ ကဝတ်ပပျုသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် လိုပ်ဖော်က ိုငေ်က်မ ာ်းအဖနပေင့်် 
၎င််းတ ို ့်ပေစ်တည်မှု၏ ကဏ္ဍမ ာ်းက ို မျှဖဝရာတ င ် စ ို်းရ မ်ပူပနစ်ရာမလ ိုပွဲ အလိုပ်တ င ် ၎င််းတ ို ့်ပေစ်တည်မှုပေင့်် 
က ိုယ်တ ိုငဖ်နထ ိုငန် ိုငခ် င့််ရှ ဖသကာင််း ယ ိုသကည်သည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် အမ  ျု်းသမီ်းလ ငတ်ူခ စ်သူ၊ 
အမ  ျု်းသာ်းလ ငတ်ူခ စ်သူ၊ အမ  ျု်းသာ်း၊အမ  ျု်းသမီ်းလ ငတ်ူခ စ်သူ ဝန်ထမ််းမ ာ်းအဖပေါ်  ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှုနငှ့်် 
ဖနာှင့််ယှက်မှုမ ာ်းဖပေရှင််းပခင််း နငှ့်် ၎င််းတ ို ့်ပါဝငမ်ှုအတ က် ဖထာက်ပ ့်ဖပ်းပခင််းတ ို ့်အတ က် ကတ ကဝတ်ပပျုသည်။  
 

ကျွန်ိုပ်တ ို ့်အလိုပ်လိုပ်က ိုငဖ်သာ န ိုငင် အမ ာ်းအပပာ်းရှ  ဥပဖဒမ ာ်း နငှ့်် ယဥ်ဖက ်းမှုမ ာ်းသည် အမ  ျု်းသမီ်းလ ငတ်ူခ စ်သူ၊ 
အမ  ျု်းသာ်းလ ငတ်ူခ စ်သူ၊ နငှ့်် အမ  ျု်းသာ်း၊အမ  ျု်းသမီ်းလ ငတ်ူခ စ်သူမ ာ်းအဖပေါ် ထ ခ ိုက်မှုရှ ဖသကာင််း 
ဖကာင််းစ ာသ ရှ သည်။ ဤပေစ်စဥ်သည် IDG အတ က် စ နဖ်ခေါ်မှုပေစ်ဖသာ်လည််း ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် 
လိုပ်ဖော်က ိုငေ်က်မ ာ်းအာ်းလ ို်းနငှ့်် ဝယ်ယူသူအာ်းလ ို်းအာ်း ၎င််းတ ို ့်၏ လ ငပ်ေစ်တည်မှုနငှ့်် သက်ဆ ိုငပ်ခင််းမရှ ပွဲ 
အဖထာက်အကူပေစ်ဖစဖသာ ပတ်ဝန််းက ငဖ်ပ်းအပ်ရန ်ကက ျု်းပမ််းသည်။  
 

4. ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှု 
 

ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှုသည် သ လ က်နငှ့်် တမငတ်ကာ ဖပေါ်ဖပါက်လာပခင််းမ  ျု်းခ ည််းမဟိုတ်ပါ။ သ မ်ဖမ ွဲ့ ပပီ်း 
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သတ မထာ်းမ ဖသာ ခ ွဲပခာ်းဆက်ခ ပခင််းနည််းလမ််းမ ာ်းရှ သည်။ ၎င််းတ ို ့်သည် အိုပ်စိုတစို၏ စ မ််းဖဆာငရ်ည်၊ 
ဝ ဖသသလကခဏာမ ာ်းနငှ့်် စ တ်ဝငစ်ာ်းမှုမ ာ်းအဖပေါ် ဖယဘိုယ ယူဆခ က်မ ာ်းနငှ့်် လ ိုအပ်ခ က်မ ာ်း၊ 
အဖပခအဖနမ ာ်းနငှ့်် သတ်မှတ်ခ က်မ ာ်းအာ်း ၎င််းတ ို ့်သည် သက်ဆ ိုငရ်ာအိုပ်စိုမ ာ်းက ို ဖကာင််းက  ျု်း သ ို ့်မဟိုတ် ဆ ို်းက  ျု်း 
ဖပ်းမှု ရှ ၊ မရှ  စဉ်းစာ်းခ က်မရှ ပွဲ က င့််သ ို်းပခင််းတ ို ့်မှ ဖပေါ်ဖပါက်လာန ိုငသ်ည်။ သ ို ့်ပေစ်၍ ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် 
တရာ်းမျှတမှုမရှ သည့်် ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှု၊ လ ိုအပ်ခ က်၊ အဖပခအဖနမ ာ်း သ ို ့်မဟိုတ် သတ်မှတ်ခ က်မ ာ်း ပ ိုစ အာ်းလ ို်းက ို 
ဖရှာငရ်ှာ်းရနလ် ိုအပ်သည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ ပခင််း၊ ေယ်ထိုတ်ပခင််း၊ စ တ်ဓာတ်က ဖစပခင််း 
ပေစ်ဖပေါ်ဖစန ိုငသ်ည့်် သ မ်ဖမ ွဲ့ဖသာ အပပျုအမူမ ာ်းက ို သတ ရှ ရမည်ပေစ်ပပီ်း မသ စ တ်မှ ဘက်လ ိုက်မှုအတ က် 
သတ ရှ သင့််သည်။  
သငသ်ည် လက်ရှ  နငှ့်် ယခင်ဝနထ်မ််းမ ာ်း၊ အလိုပ်ဖလျှာက်ထာ်းသူမ ာ်း၊ clientမ ာ်း၊ ဝယ်ယူသူမ ာ်း၊ တငသ် င််းသူမ ာ်း 
နငှ့််လည်ပတ်သူမ ာ်းအပါအဝင ်အပခာ်းသူမ ာ်းအာ်း ဥပဖဒမွဲ့် ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ ပခင််း သ ို ့်မဟိုတ် အဖနာှင့််အယှက်ဖပ်းပခင််း 
မပပျုလိုပ်ရပါ။ ဤအခ က်သည် လိုပ်ငန််းခ ငတ် င််း၊ လိုပ်ငန််းခ ငပ်ပငပ် (ဝယ်ယူသူမ ာ်း၊ တငသ် င််းသူမ ာ်း သ ို ့်မဟိုတ် 
အပခာ်း အလိုပ်နငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် အဆက်အသယ်မ ာ်း သ ို ့်မဟိုတ် အလိုပ်ယူနဖီောင််းဝတ်ထာ်းစဥ်အတ င််း) နငှ့်် 
အလိုပ်နငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ခရီ်းမ ာ်း သ ို ့်မဟိုတ် လူမှုဖရ်းပ ွဲမ ာ်းကွဲ့်သ ို ့် ပ ွဲအခမ််းအနာ်းမ ာ်းတ ို ့်တ င ်အက  ျု်းဝငသ်ည်။  
ဖအာက်ပါခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှုမ ာ်းက ို ဤမူဝါဒဖအာက်တ င ်တာ်းပမစ်ထာ်းပပီ်း တရာ်းဥပဖဒနငှ့််မညီည တ်ပါ -  

တိိုက ရိိုက ခ ွဲပခ ်းဆက ဆပံခင ်း - တစ ိုတဦ်းအာ်း ကာက ယ်ထာ်းဖသာ ဝ ဖသသလကခဏာဖသကာင့်် 

ဖကာင််းမ နစ် ာမဆက်ဆ ပခင််း။ ဥပမာအာ်းပေင့််၊ အလိုပ်ဖလျှာက်ထာ်းသူတဦ်းအာ်း ၎င််းတ ို ့်၏ 

ဘာသာဖရ်းအပမငမ် ာ်းဖသကာင့်် သ ို ့်မဟိုတ် အမ  ျု်းသာ်းခ င််းလ ငတ်ခူ စ်သူပေစ်န ိုငဖ်ခ ရှ ပခင််းဖသကာင််း ပငင််းပယ်ပခင််း။  

သ ယ ဝိိုက ခ ွဲပခ ်းဆက ဆပံခင ်း - လူတ ိုင််းနငှ့််သက်ဆ ိုငဖ်သာ်လည််း ကာက ယ်ထာ်းဖသာ ဝ ဖသသလကခဏာရှ သူမ ာ်းအာ်း 

ဆ ို်းရ ာ်းစ ာထ ခ ိုက်ဖစသည့််၊ တရာ်းမျှတမှုမရှ သည့်် ပပဌာန််းခ က်၊ စ နှုန််း သ ို ့်မဟိုတ် အဖလ့်အက င့််။ ဥပမာအာ်းပေင့််၊ 

အလိုပ်အာ်း အခ  နပ် ိုင််း မဟိုတ်ပွဲ အခ  နပ်ပည့််လိုပ်ဖဆာငရ်န ်လ ိုအပ်ပခင််းသည် အမ  ျု်းသမီ်းမ ာ်းအာ်း 

ဆ ို်းရ ာ်းစ ာထ ခ ိုက်ဖစန ိုငသ်ည်၊ အဘယ့််ဖသကာင့််ဆ ိုဖသာ် အမ  ျု်းသမီ်းမ ာ်းသည် အမ ာ်းအာ်းပေင့်် အမ  ျု်းသာ်းမ ာ်းထက် 

ကဖလ်း ပပျုစိုဖစာင့််ဖရှာက်ရမှုတာဝန် ပ ိုမ ာ်းဖသာဖသကာင့််ပေစ်သည်။ ၎င််းကွဲ့်သ ို ့်ဖသာ လ ိုအပ်ခ က်သည် 

တရာ်းမျှတသည်ဟို မသတ်မှတ်န ိုင်ပါက ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှုဖပမာက်သည်။  

ပန ှင ့်ယှက ပခင ်း - ဤအခ က်တ င ်ကာက ယ်ထာ်းဖသာ ဝ ဖသသလကခဏာနငှ့််ဆက်စပ်၍ တစ ိုတဖယာက်၏ 

ဂိုဏသ် ကခာအာ်း ပ က်ယ င််းဖစသည့်် သ ို ့်မဟိုတ် ၎င််းတ ို ့်အတ က် ဖသကာက်လန် ့်ေ ယ်၊ ရနလ် ိုေ ယ်၊ ယိုတ်ည ့်ဖသာ၊ 

အရှက်ရဖစဖသာ သ ို ့်မဟိုတ် ဖစာ်ကာ်းသည့််ပတ်ဝန််းက ငေ်နတ်ီ်းသည့်် ရည်ရ ယ်ခ က်သ ို ့်မဟိုတ် အက  ျု်းဆက်ရှ ဖသာ 

 လ ငပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ာ ဖနာှင့််ယှက်မှုနငှ့်် အပခာ်း မလ ိုလာ်းဖသာလိုပ်ဖဆာငမ်ှုတ ို ့်ပါဝငသ်ည်။ ဖနာှင့််ယှက်ပခင််းအာ်း ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ 

ဖနာှငယ်ှက်မှုနငှ့််အန ိုငက် င့််မှုတ ိုက်ေ က်ဖရ်းဆ ိုငရ်ာ မူဝါဒတ င ်ထပ်မ ဖပေရှင််းထာ်းသည်။  
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နှ ိ စက ပခင ်း - ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှု သ ို ့်မဟိုတ် ဖနာှင့််ယှက်မှုတ ို ့်အဖသကာင််း တငပ်ပထာ်းဖသာ တစ ိုတဖယာက်သ ို ့်မဟိုတ် 

တငပ်ပရန ်ဖထာက်ခ အာ်းဖပ်းသူတစ ိုတဖယာက်အာ်း လက်တ ို ့်ပပနပ်ခင််း  

မသန စ မ ်းမှုခ ွဲပခ ်းဆက ဆပံခင ်း - ဤအခ က်တ င ်မသနစ် မ််းမှုအက  ျု်းဆက်ဖသကာင့်် တ ိုက်ရ ိုက် 

နငှ့််သ ယ်ဝ ိုက်ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ ပခင််း၊ တရာ်းမျှတမှုမရှ သည့်် ဖကာင််းမ နစ် ာမဆက်ဆ မှု နငှ့်် မသန်စ မ််းမှုဖသကာင့်် 

ပေစ်ဖပေါ်လာသည့်် ဆ ို်းက  ျု်းမ ာ်းက ို ဖလ ာ့်ခ ရန ်သင့််ဖတာ်သည့်် ပပျုပပငဖ်ပပာင််းလွဲမှုမ ာ်း လိုပ်ဖဆာငရ်န ်

ပ က်က က်ပခင််းတ ို ့်ပါဝငသ်ည်။  

5. လူသစ်ဖခေါ်ယူပခင််းနငှ့််ဖရ ်းခ ယ်ပခင််း  
 
က) အရည်အခ င််း၊ ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှုက ို ဖရှာငရ်ှာ်းသည့်် လက်ဖတ ွဲ့က ဖသာ စ နှုန််းမ ာ်းပေင့်် လူသစ်ဖခေါ်ယူပခင််း၊ 
ရာထ ို်းတ ို်းပခင််း နငှ့်် အလိုပ်ဖလ ာ့်ခ ပခင််းကွဲ့်သ ို ့် အပခာ်းဖရ ်းခ ယ်ပခင််းလိုပ်ဖဆာငမ်ှုမ ာ်းဖဆာငရ် က်သ ာ်းမည်ပေစ်သည်။ 
ဆနခ်ါစစ်ပခင််းသည် ပေစ်န ိုငလ်ျှင ်တဦ်းထက်ပ ို၍ဖဆာငရ် က်မည်ပေစ်သည်။  
ခ) လစ်လပ်ဖနရာမ ာ်းက ို ဖယဘိုယ အာ်းပေင့်် အလိုပ်ဖစ ်းက က်၏ မတူက ွဲပပာ်းဖသာ ဖနရာမ ာ်းတ င ်
ဖသကာ်ပငာသင့််သည်။ ဖသကာ်ပငာမ ာ်းသည် ပ ိုဖသပ ိုစ ပပျုပခင််း သ ို ့်မဟိုတ် သီ်းပခာ်းအိုပ်စိုတစိုအာ်း မဖလျှာက်ထာ်းရန ်
တ န််းအာ်းဖပ်းန ိုငသ်ည့်် စကာ်းလ ို်းသ ို်းစ ွဲပ ိုမ ာ်းက ို ဖရှာငရ်ှာ်းသင့််သည်။  
ဂ) အလိုပ်ဖလျှာက်ထာ်းသူအာ်း ကာက ယ်ထာ်းဖသာ ဝ ဖသသလကခဏာအရ ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှုပပျုရန ်
ရည်ရ ယ်ခ က်အာ်း အသက ပပျုန ိုငသ်ည့်် ဖမ်းခ န််းမ ာ်းက ို မဖမ်းပမန််းသင့််ပါ။ ဥပမာအာ်းပေင့််၊ အလိုပ်ဖလျှာက်ထာ်းသူမ ာ်းအာ်း 
၎င််းတ ို ့်သည် က ိုယ်ဝန် ရှ ၊ မရှ  သ ို ့်မဟိုတ် ကဖလ်းယူရန ်အစီအစဥ် ရှ ၊ မရှ  မဖမ်းပမန််းသင့််ပါ။  
ဃ) အလိုပ်ဖလျှာက်ထာ်းသူမ ာ်းက ို ဥပဖဒမှ ခ င့််ပပျုထာ်းဖသာ အလ နန်ည််းပါ်းဖသာ အဖပခအဖနမ ာ်းတ ငမှ် အပ 
အလိုပ်ခန် ့်အပ်မှု မပပျုလိုပ်ခင် က န််းမာဖရ်း သ ို ့်မဟိုတ် မသနစ် မ််းမှုအဖသကာင််း မဖမ်းပမန််းသင့််ပါ။ ဥပမာအာ်းပေင့််၊ 
ဖလျှာက်ထာ်းသူသည် အလိုပ်၏ အစ တ်အပ ိုင််းတခို (မည်သည့်် ဖပပာင််းလွဲမှုက ိုမဆ ို ထည့််သ င််းစဥ််းစာ်းလ က်) က ို 
ဖဆာငရ် က်န ိုငဖ်သကာင််း စစ်ဖဆ်းရန၊် သ ို ့်မဟိုတ် မသန်စ မ််းမှုဖသကာင့်် အငတ်ာဗ  ်းအတ က် ဖပပာင််းလွဲမှုမ ာ်း လ ိုအပ်မှု ရှ ၊ 
မရှ သကည့််ရှုရန။် လ ိုအပ်ဖသာဖနရာမ ာ်းတ င၊် အလိုပ်ခန် ့်အပ်ပခင််းမ ာ်းက ို ဖက နပ်ေ ယ်ရာ 
က န််းမာဖရ်းစစ်ဖဆ်းမှုအဖပေါ်မူတည်၍ ဖပ်းအပ်န ိုငသ်ည်။ က န််းမာဖရ်း သ ို ့်မဟိုတ် မသနစ် မ််းမှုဆ ိုငရ်ာ ဖမ်းခ န််းမ ာ်းသည် 
တန််းတူညီမျှဖသာအခ င့််အဖရ်းမ ာ်းဖစာင့််သကည့််ပခင််းဖောငတ် ငပ်ါဝငန် ိုငပ်ပီ်း ၎င််းတ ို ့်အာ်း ဖရ ်းခ ယ်ပခင််း သ ို ့်မဟိုတ် 
ဆ ို်းပေတ်ခ က်ခ မှတ်ပခင််း ရည်ရ ယ်ခ က်မ ာ်းအတ က် အသ ို်းပပျုမည်မဟိုတ်ပါ။  
 

6. မသနစ် မ််းမှုမ ာ်း  
 

သငသ်ည် မသနစ် မ််းပါက သ ို ့်မဟိုတ် မသန်စ မ််းပေစ်လာပါက၊ မည်သည့်် ဖပပာင််းလွဲမှု သ ို ့်မဟိုတ် 
အဖထာက်အပ ့်မ ာ်းသည် သင့််ဖလ ာ်န ိုငဖ်သကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို ့်စဥ််းစာ်းဖပ်းန ိုငရ်န ်  ကျွန်ိုပ်တ ို ့်အာ်း သင့််အဖပခအဖနက ို 
ဖပပာသကာ်းဖပ်းရန ်တ ိုက်တ န််းလ ိုသည်။  
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7. အခ  နပ် ိုင််းနငှ့်် ကာလသတ်မှတ်ထာ်းဖသာအလိုပ် 

အခ  နပ် ိုင််းနငှ့်် ကာလသတ်မှတ်ထာ်းဖသာဝနထ်မ််းမ ာ်းက ို နှု င််းယှဥ်န ိုငသ်ည့်် အခ  နပ်ပည့်် သ ို ့်မဟိုတ် 
အပမွဲတမ််းဝနထ်မ််းမ ာ်းတန််းတူဆက်ဆ သင့််ပပီ်း ပခာ်းနာ်းဖသာဆက်ဆ မှုသည် တရာ်းမျှတမှုဖသကာင််း မရှ လျှင ်
၎င််းတ ို ့်သည် သတ်မှတ်ခ က်မ ာ်းက ို ဖလ ာ့်နည််းပပီ်းခ စာ်းမှုမရှ သင့််ပါ( သင့််ဖလ ာ်ဖသာ နှုန််းထာ်းပေင့််)။  

8. ဤမူဝါဒက ို ခ  ျု်းဖောက်ပခင််းမ ာ်း  
 

ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် ဤမူဝါဒက ို ခ  ျု်းဖောက်ပခင််းမ ာ်းအာ်း တ က သည့်် လမ််းစဥ်က င့််သ ို်းပပီ်း ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ 
စည််းကမ််းလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမ ာ်းနငှ့််အညီ အဖရ်းယူမည်ပေစ်သည်။ တမငတ်ကာခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ ပခင််း ပပင််းထနဖ်သာ 
ပေစ်စဥ်မ ာ်းသည် ဆ ို်းရ ာ်းဖသာလိုပ်ဖဆာင်မှုပေစ်ဖစန ိုငပ်ပီ်း ထိုတ်ပယ်ပခင််းခ ရသည်အထ ပေစ်န ိုငသ်ည်။  
သင့််အဖနပေင့်် ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှု ခ စာ်းရသည်ဟို ယ ိုသကည်ပါက အဆ ိုပါက စစရပ်က ို သင့်် ကကီ်းသကပ်ဖရ်းမ ်း သ ို ့်မဟိုတ် 
လူ ့်အရင််းအပမစ်စီမ ခန် ့်ခ ွဲဖရ်းဌာနသ ို ့် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ မဖက နပ်ခ က်လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမှ တဆင့်် တငပ်ပန ိုငသ်ည်။ 
တ ိုငသ်ကာ်းမှုမ ာ်းက ို လျှ ျုွဲ့ ဝှက်စ ာဖဆာငရ် က်မည်ပေစ်ပပီ်း အလ ည််းသင့််သလ ို စ ိုစမ််းစစ်ဖဆ်းမည်ပေစ်သည်။  
သငသ်ည် ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှုက ို တ ိုငသ်ကာ်းပခင််းအတ က် နှ ပ်စက်ခ ရပခင််း သ ို ့်မဟိုတ် လက်တ ို ့်ပပနခ် ရပခင််း မပေစ်ရပါ။ 
သ ို ့်ဖသာ်လည််း မှာ်းယ င််းဖသာ စ ပ်စ ွဲခ က်က ို တမငတ်ကာနငှ့်် မရ ို်းသာ်းစ ာလိုပ်ဖဆာငပ်ခင််းအာ်း မဖလ ာ်ကနဖ်သာ 
အပပျုအမူအပေစ် သတ်မှတ်မည်ပေစ်ပပီ်း ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ စည််းကမ််းထ န််းသ မ််းဖရ်းလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းဖအာက်တ င် 
အဖရ်းယူမည်ပေစ်သည်။  
 

9. တာဝနဝ်တတ ရာ်းမ ာ်း  
EDI မူဝါဒက ို လက်ဖတ ွဲ့က င့််သ ို်းပခင််းသည် ဝန်ထမ််းတဦ်းခ င််းစီ၏ တာဝနပ်ေစ်သည်။ 
အ မ်တ ငလ်ိုပ်ဖဆာငဖ်သာသူမ ာ်းအပါအဝင် အခ  နပ်ပည့််၊ အခ  န်ပ ိုင််း၊ အခ  နအ်ကန် ့်အသတ်မရှ ၊ အခ  နက်န် ့်သတ်ခ က် 
သ ို ့်မဟိုတ် ယာယီစာခ ျုပ်မ ာ်း၊ လိုပ်ဖဆာငမ်ှုအတ က် အခ  နအ်တ ိုင််းအတာမည်မျှရှ သည်ပေစ်ဖစ၊ 
ဝနထ်မ််းမ ာ်းအာ်းလ ို်းသည် မူဝါဒက ို က င့််သ ို်းဖရ်း အပပည့််အဝလိုပ်ဖဆာငရ်န ်တာဝနရ်ှ သည်။ ဆ ိုလ ိုသည်မှာ မူဝါဒနငှ့်် 
၎င််းလ ိုအပ်ခ က်မ ာ်းနငှ့်် အကျွမ််းတဝငပ်ေစ်လာပပီ်း ၎င််းတ ို ့်က ို လိုပ်ဖဆာငပ်ခင််း၊ ဆ ို်းပေတ်ပခင််းအဖပေါ် ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှု 
သက်ဖရာက်ပခင််းမရှ ဖစရန ်သဖဘာထာ်းမ ာ်းအာ်းဖဝေနဆ်န််းစစ်ပခင််းတ ို ့်ပေစ်သည်။  

ဤ EDI မူဝါဒ တည်ရှ ပခင််းသီ်းသန် ့်ပေင့်် ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှုမ ာ်းက ို ကာက ယ်န ိုငမ်ည်မဟိုတ်ပါ။ 
ယဥ်ဖက ်းမှုတနေ် ို်းမ ာ်းနငှ့််အညီ အလိုပ်ပတ်ဝန််းက ငသ်ည် လူတ ိုင််း၏ ဂိုဏသ် ကခာက ိုဖလ်းစာ်းပပီ်း၊ လူမ ာ်းနငှ့်် 
ယဥ်ဖက ်းမှုမ ာ်းအသကာ်း က ာပခာ်းမှုမ ာ်းက ို တနေ် ို်းထာ်းရန ် လူတ ိုင််းမှ သက်ဆ ိုငရ်ာ တာဝနယ်ူဖဆာင် ကူညီဖပ်းရန် 
မရှ မပေစ် အဖရ်းကကီ်းသည်။ ထ ို ့်အပပင၊် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ ယဥ်ဖက ်းမှုဆ ိုငရ်ာ ရည်မှန််းခ က်မ ာ်းနငှ့်် 
က ိုက်ညီလ က် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်မျှဖဝဖသာအရာမ ာ်း၊ တူညီဖသာအရာမ ာ်းက ို တည်ဖဆာက်ရန ်ကက ျု်းပမ််းသင့််သည်။  

ဝနထ်မ််းမ ာ်းအာ်းလ ို်းက ို တရာ်းမျှတမှုမရှ ဖသာ ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှုပေစ်ဖပေါ် န ိုင်သည့်် ပ ိုစ မ ာ်း၊ က ို သ ရှ ရန၊် ၎င််းတ ို ့်မှ 
ကာက ယ်ရန ် နငှ့်် အပခာ်းသူမ ာ်းအာ်း မမှနက်နစ် ာ ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆ မှုပေစ်ဖစရန ် လွှမ််းမ ို်းန ိုငသ်ည့်် လိုပ်ဖဆာငမ်ှုမ ာ်းက ို 
ဖရှာငရ်ှာ်းရန ် ကူညီဖပ်းမည်ပေစ်သည်။ ဤသည်က ို အဆင့််တ ိုင််းရှ  IGN ၏ စီမ ခန် ့်ခ ွဲသူမ ာ်းမှ တဆင့်် 
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လိုပ်ဖဆာငသ် ာ်းမည်ပေစ်ပပီ်း၊ ဝနထ်မ််းမ ာ်းအာ်းလ ို်းသည် IDG ၏ တနေ် ို်းမ ာ်းနငှ့််အယူအဆမ ာ်းမူဝါဒက ို နာ်းလည်ရန် 
နငှ့်် အဖကာငအ်ထည်ဖော်ရန ်လ ိုအပ်သည်။  

 

 

10. တန််းတူညီမျှဖသာဖင ဖပ်းဖခ မှုမူဝါဒ  

IDG သည် အမ  ျု်းသာ်း နငှ့်် အမ  ျု်းသမီ်းမ ာ်းအတ က် တန််းတူညီမျှဖသာ ဖင ဖပ်းဖခ မှုမူဝါဒက ို ကတ ကဝတ်ပပျုသည်။ 
ဤအဖပခအဖနတ င ် “ဖင ဖပ်းဖခ မှု” ၌ လစာဖပ်းဖခ မှုသာမက ဖဘာနပ်စ်မ ာ်း နငှ့်် အခါအာ်းဖလ ာ်စ ာ 
အလိုပ်ခန် ့်အပ်မှုပက်ဖက့်ခ ်မှ ဖထာက်ပ ့်သည့်် အဖဆာက်အဦ်းရရှ န ိုငမ်ှုတ ို ့်ကွဲ့်သ ို ့် အလိုပ်အက ိုငရ်ရှ မှု၏ အပခာ်း 
အက  ျု်းဖက ်းဇူ်းမ ာ်းလည််းပါဝငသ်ည်။  
ကျွန်ိုပ်တ ို ့် ခန် ့်အပ်ဖသာ အမ  ျု်းသမီ်းမ ာ်းနငှ့်် အမ  ျု်းသာ်းမ ာ်းသည် ဖင ဖပ်းဖခ မှု က ာပခာ်းခ က်အတ က ်
တရာ်းနည််းလမ််းက သည့်် လ ငပ်ေစ်တည်ပခင််းနငှ့်် မသက်ဆ ိုငဖ်သာ သီ်းသန် ့်ရှင််းလင််းသည့်် 
အဖသကာင််းပပခ က်မ ာ်းမရှ ပါက အမ ာ်းစိုတူညီဖသာ အလိုပ် သ ို ့်မဟိုတ် အေ ွဲွဲ့အစည််းအတ က် တူညီဖသာ တနေ် ို်းရှ သည့်် 
အလိုပ်ဖဆာငရ် က်လျှင ် တန််းတူညီမျှဖသာ ဖင ဖပ်းဖခ မှု ခ စာ်းခ င့််ရှ သည်။ အခ  ျုွဲ့ဖသာ က စစရပ်မ ာ်းတ င ် တူညီဖသာ 
အလိုပ်အက ိုငလ်ိုပ်ဖဆာငသ်ည့််လူမ ာ်းသည် လိုပ်သက်၊ တ ို်းပမြှင့််အမှတ်မ ာ်း၊ အရည်အခ င််းမ ာ်းနငှ့်် ၎င််းတ ို ့်ကွဲ့်သ ို ့် အပခာ်း 
အဖသကာင််းအရင််းမ ာ်းဖသကာင့်် မတူညီဖသာ လစာမ ာ်း ရရှ န ိုငသ်ည်။  
သငသ်ည် သင့််ဖင ဖပ်းဖခ မှု၊ ၎င််းအတ က် သ ို်းသပ်ခ က်တ ို ့်နငှ့်် ပတ်သက်၍ မည်သည့်် ဖမ်းခ န််း သ ို ့်မဟိုတ် 
မဖက နပ်ခ က်က ို မဆ ိုအာ်း ဤမူဝါဒဖအာက်တ င ်IDG ၏ မဖက နပ်ခ က် လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမှ တဆင့်် တငပ်ပသင့််သည်။  
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