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လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှုတ ိုကဖ်ျက်ပ ်း မူဝါဒ 

 

1. လွှမ််းခ  ြုံမှု 
 

ဤမူဝါဒသည် IDG နငှ့်် ၎င််း၏ ဝနထ်မ််းမျာ်း၊ အ ာရှ မျာ်း၊ ပအဂျငစ်ီအလို ်သမာ်းမျာ်း၊ အကက ပ ်းမျာ်း နငှ့်် စာ ျြုံ ် ျြုံ ်ဆ ိုသူမျာ်း 
သ ို ့်မဟိုတ် UK နငှ့်် န ိုငင် ခ ာ်းရှ  ၎င််းက ိုယ်စာ်း ပဆာင ် က်သည့်် မည်သည့်် လူ သ ို ့်မဟိုတ် ကိုမပဏီမျာ်းအတ က် လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှု 
နငှ့်် အဂတ လ ိုက်စာ်းမှုအပ ေါ် ကျွန်ို တ် ို ့်၏   ်တည် ျက်အတ က် တာဝနဝ်တတ  ာ်းမျာ်း  ျမှတ်ထာ်းသည်။ ၎င််းသည် သင့််အတ က် 
လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှု နငှ့်် အဂတ လ ိုက်စာ်းမှု ခ ဿနာမျာ်းက ို မည်ကွဲ့်သ ို ့် သ ရှ ၊ ပခဖရှင််း မည်က ို အ ျက်အလက်ပ ်းသည်။  
 

IDG သည် ၎င််း၏ စီ်း  ာ်းပ ်းလို ်ငန််းမျာ်းအတ က် ကျင့််ဝတ်သ ကခာနငှ့်် ပခဖာင့််မတ်တည်ကကည်မှု၏ အခမင့််ဆ ို်းစ နှုန််းမျာ်းက ို 
ကျင့််သ ို်း န ်ကတ ကဝတ်ခ ြုံထာ်းသည်။ IDG ၏ ပခဖာင့််မတ်တည်ကကည်မှုနငှ့်် ဂိုဏ်သ ကခာသည် ၎င််းနငှ့််ဆက်စ ်သူတ ိုင််းမှ အလို ်သ ို ့် 
ပဆာငက်ျဥ််းလာ်းပသာ ရ ို်းသာ်းမှု၊ တ ာ်းမျှတမှု နငှ့်် ပခဖာင့််မတ် မှနက်နမ်ှုအပ ေါ် မူတည် ါသည်။ IDG က ိုယ်စာ်းလို ်ပဆာငသ်ည့်် 
အ ါ သငသ်ည် IDG ၏ ဂိုဏ်သ ကခာက ို ထ န််းသ မ််း န၊် လို ်ငန််းက ို ရ ို်းသာ်းစ ာ၊  ညာရှငဆ်နစ် ာ လို ်ပဆာင ်န ်တာဝနရှ်  ါသည်။ 
IDG လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှု တ ိုက်ဖျက်ပ ်းဆ ိုင ်ာ မည်သည့်် လို ်ထ ို်းလို ်နည််းမျာ်းက ို မဆ ို  ျ ြုံ်းပဖာက်ခ င််းသည် ဆ ို်း  ာ်းပသာ 
အကျင့်် ျက်မှုအခဖစ် သတ်မှတ်   မည်ခဖစ်သည်။  
IDG သည် လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှုနငှ့်် အဂတ လ ိုက်စာ်းမှုတ ိုက်ဖျက်ပ ်းဆ ိုင ်ာ သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ဥ ပဒအာ်းလ ို်းက ို 
လ ိုက်နာမည်ခဖစ်သည်။ ကျွန်ို ်တ ို ့်သည် UK လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှုအကဥ် ပဒ ၂၀၁၀၊ US န ိုငင် ခ ာ်း 
လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှုလို ်ပဆာင ်ျက်မျာ်းအက်ဥ ပဒ ၁၉၇၇ တ ို ့်နငှ့်် အကျ ြုံ်းဝငပ် ီ်း ကျွန်ို ်တ ို ့်၏ လို ်ပဆာငမ်ှုနငှ့်် ဆက်လျဥ််း၍ 
IDG လည် တ်သည့်် န ိုငင် မျာ်း၏ မည်သည့်် တည်ဆွဲဥ ပဒမျာ်းက ိုမဆ ိုလ ိုက်နာသည်။ ဤဥ ပဒအ  လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှုနငှ့်် 
အဂတ လ ိုက်စာ်းမှုဆ ိုင ်ာ ခ စ်မှုမျာ်းကျ ်းလ နထ်ာ်းပကကာင််း ခ စ်မှုထငရှ်ာ်းသည့််  ိုဂ္ ြုံလ်မျာ်းသည် ပထာင်ဒဏ် ဆယ်နစှ်အထ  
 ျမှတ်   န ိုငသ်ည်။ ထ ို ့်အခ င ်IDG သ ို ့်မဟိုတ် ၎င််း၏ ဝနထ်မ််းမျာ်းသည် မည်သည့်် လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှု သ ို ့်မဟိုတ် 
အဂတ လ ိုက်စာ်းမှုဆ ိုင ်ာ ခ စ်မှုမျာ်းတ င ် ါဝင ်ွဲ့်ပကကာင််း ခ စ်မှုထငရှ်ာ်း ါက IDG သည် အကန် ့်အသတ်မရှ  ဒဏ်ပကက်းနငှ့်် 
ဂိုဏ်သ ကခာဆ ို်း  ာ်းစ ာ ထ   ိုက်မှုတ ို ့်က ို  ငဆ် ိုင ်န ိုငသ်ည်။ သ ို ့်ခဖစ်၍ ကျွန်ို ်တ ို ့်သည် ကျွန်ို ်တ ို ့်၏ ဥ ပဒဆ ိုင ်ာ တာဝနဝ်တတ  ာ်းမျာ်းက ို 
အလ နအ်ပလ်းထာ်းပဆာင ် က်သည်။  
IDG သည်တ ိုက်ရ ိုက် သ ို ့်မဟိုတ် သ ယ်ဝ ိုက်ပသာနည််းခဖင့်် ခဖစ်ပစ မည်သည့်် လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှုနငှ့်် အဂတ လ ိုက်စာ်းမှု   ိုစ မျ ြုံ်းက ို 
မဆ ို သည််း  မည်မဟိုတ် ါ။ ညွှနက်ကာ်းပ ်းမှုမျာ်းနငှ့်် အကကီ်းတန််းစီမ  န် ့်  ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့တ ို ့်သည် လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှုအက်ဥ ပဒ ၂၀၁၀ 
နငှ့််အညီ  လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှုက ို ပစာင့််ကကည့််၊   တ် င ်န ်ထ ပ ာက်သည့်် စနစ်မျာ်းက ို အပကာငအ်ထည်ပဖာ်၊ လို ်ပဆာငက်ကပ ီ်း 
သ ို ့်ခဖစ်၍ လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှု တ ိုက်ဖျက်ပ ်း ထ ပ ာက်သည့်် စနစ်မျာ်းက ို အပကာငအ်ထည်ပဖာ်၊ လို ်ပဆာင ်န ်
ကတ ကဝတ်ခ ြုံထာ်းကကသည်။  
ဤမူဝါဒ၏  ည်  ယ် ျက်မျာ်းအတ က် “ခ င ်အဖ ွဲွဲ့အစည််း” ဆ ိုသည်မှာ IDG အတ က် ၎င််းတ ို ့်လို ပ်ဆာငပ်နစဥ်အတ င််း 
ဆက်သ ယ် သည့်် မည်သည့်် လူ ိုဂ္ ြုံလ် သ ို ့်မဟိုတ် အဖ ွဲွဲ့အစည််းက ို ဆ ိုလ ိုပ ီ်း အမှနတ်ကယ်နငှ့်် ခဖစ်န ိုငပ် ျရှ ပသာ သ ို်းစ ွဲသူမျာ်း၊ 
စီ်း  ာ်းပ ်းအဆက်အသ ယ်မျာ်း၊ client မျာ်း၏ ညွှန််းဆ ိုပ ်းသူမျာ်း၊ တငသ် င််းသူမျာ်း၊ ပအ်းဂျင့််မျာ်း၊ အကက ပ ်းမျာ်း နငှ့်် အစ ို်း နငှ့်် 
ခ ည်သူ ့်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်း (၎င််းတ ို ့်၏ အကက ပ ်းမျာ်း၊ က ိုယ်စာ်းလှယ်မျာ်း နငှ့်် တာဝနရှ် သူမျာ်း၊ န ိုငင် ပ ်းသမာ်းမျာ်းနငှ့်် 
န ိုငင် ပ ်း ါတီမျာ်း အ ါအဝင)် တ ို ့် ါဝငက်ကသည်။  
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2. လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှုဆ ိုသည်မှာ ဘာလွဲ? 

လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှုသည် အပခ   အာ်းခဖင့်် ပအာက် ါ ည်  ယ် ျက်တ ို ့်အတ က်  ပ ်းအ ်ပသာ သ ို ့်မဟိုတ် လွှွဲပခ ာင််းပသာ 
ပင ပကက်း သ ို ့်မဟိုတ် အခ ာ်းအကျ ြုံ်းပကျ်းဇူ်းတ ိုခဖစ်သည် -  

• လို ်ငန််းပဆာငတ်ာ သ ို ့်မဟိုတ် လို ်ပဆာင ်ျက်တ ို၏ မမှနက်နပ်သာ စ မ််းပဆာင ်ည်အတ က် ပသ ်းပဆာင ်န ်
သ ို ့်မဟိုတ် ဆို ျ န၊် သ ို ့်မဟိုတ်  

• လို ်ငန််းပဆာငတ်ာ သ ို ့်မဟိုတ် လို ်ပဆာင ်ျက်တ ို၏ မမှနက်နပ်သာစ မ််းပဆာင ်ည် က ိုယ်တ ိုငခ်ဖစ်သည့်် လက်  မှု။  
“လို ်ငန််းပဆာငတ်ာ သ ို ့်မဟိုတ် လို ်ပဆာင ်ျက်”တ ို ့်တ င ်-  

• အမျာ်းခ ည်သူသပဘာသဘာဝရှ သည့်် မည်သည်လို ်ငန််းပဆာငတ်ာမဆ ို။  
• စီ်း  ာ်းပ ်းနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် မည်သည့််လို ်ပဆာင ်ျက်မဆ ို။  
• လူ ိုဂ္ ြုံလ်တပယာက်၏ အလို ်အက ိုငလ်မ််းပကကာင််းတ ငလ်ို ်ပဆာင ်ွဲ့်သည့်် မည်သည့်် လို ်ပဆာင ်ျက်မဆ ို။  
• အဖ ွဲွဲ့အစည််းတ ို မှ သ ို ့်မဟိုတ် အဖ ွဲွဲ့အစည််းတ ိုက ိုယ်စာ်း (ပကာ်  ို  တ်ခဖစ်ပစ သ ို ့်မဟိုတ် 

ပ ါင််းစည််းခ င််းမရှ သည်ခဖစ်ပစ) ပဆာင ် က်သည့်် မည်သည့််လို ်ပဆာင ်ျက်မဆ ို။  
• ဘက်မလ ိုက် ွဲ သမာသမတ်ကျစ ာလို ်ပဆာင ်နလ် ိုအ ်သည့်် သ ို ့်မဟိုတ် လို ်ပဆာငခ် င််းခဖင့်် 

၎င််းက ိုလို ်ပဆာငသူ်သည် ယ ိုကကည်စ တ် ျ မှုရှ ပစ မည့်် မည်သည့်် လို ်ငန််းပဆာငတ်ာ သ ို ့်မဟိုတ် 
လို ်ပဆာင ်ျက်။  

 

လို ်ငန််းပဆာငတ်ာ သ ို ့်မဟိုတ် လို ်ပဆာင ်ျက်သည် United Kingdom နငှ့််ဆက်စ ်မှု မရှ လျှင ်င၊် United Kingdom 

ခ င ်ရှ  န ိုငင် သ ို ့်မဟိုတ် နယ်န မတ်တ ငလ်ို ်ပဆာငလ်ျှင ်င ်အကျ ြုံ်းဝငသ်ည်။  
 

“မမှနက်နပ်သာစ မ််းပဆာင ်ည်” သည် သက်ဆ ိုင ်ာ လို ်ငန််းပဆာငတ်ာ သ ို ့်မဟိုတ် လို ်ပဆာင ်ျက် နငှ့်် ဆက်စ ်၍ United 

Kingdom ရှ  ကျ ြုံ်းပကကာင််းဆငခ် ငတ်တ်သည့်် မည်သူမဆ ို လို ်ပဆာင ်မည့်် ဘက်မလ ိုက်မှု၊ သမာသမတ်ကျမှု သ ို ့်မဟိုတ် 
ယ ိုကကည်မှုဆ ိုင ်ာ ပမျှာ်မှန််း ျက်မျာ်းက ို  ျ ြုံ်းပဖာက်လို ်ပဆာငသ်ည့်် စ မ််းပဆာင ်ည်ခဖစ်သည်။ ၎င််း၏ 
အပခ   အကျဆ ို်းအဆင့််တ င ်မမှနက်နပ်သာ စ မ််းပဆာင ်ည်သည် တ ာ်းဝင၊် စီ်း  ာ်းပ ်း သ ို ့်မဟိုတ် တက ိုယ် ည်နငှ့်် 
ဆက်စ ်ခ င််းမရှ သည့်် ဆ ို်းခဖတ် ျက်မျာ်းအတ က်  တက ိုယ် ည်ပကာင််းကျ ြုံ်းထည့််သ င််းစဥ််းစာ်း ျက် ါဝငခ် င််းခဖစ်သည်။  
 

လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှုဆ ိုင ်ာ ဥ မာမျာ်းတ င ်ပအာက် ါတ ို ့် ါဝငသ်ည် -  
 

• လာဘ်ထ ို်းခ င််း ( တ ိုက်ရ ိုက်သ ို ့်မဟိုတ် ခ င ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းမှတဆင့်် နငှ့်် လက်   ရှ သူသည် လို ်ငန််းပဆာငတ်ာ 
သ ို ့်မဟိုတ် လို ်ပဆာင ်ျက်လို ်ပဆာငသ်ည့််သူ ခဖစ်သည်ခဖစ်ပစ၊ မခဖစ်သည်ခဖစ်ပစ)။  

• လာဘ်ထ ို်းမှုက ို ပတာင််း  ခ င််း သ ို ့်မဟိုတ် လက်  ခ င််း (တ ိုက်ရ ိုက် သ ို ့်မဟိုတ် ခ င ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းမှတဆင့်် နငှ့်် 
ပတာင််း  ပသာ အကျ ြုံ်းအခမတ်သည် ပတာင််း  သူအတ က်ခဖစ်ပစ၊ သ ို ့်မဟိုတ် ခ င ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းအတ က်ခဖစ်ပစ)။  
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န ိုငင် ခ ာ်းအမျာ်းခ ည်သူဆ ိုင ်ာအ ာရှ အာ်း ၎င််း၏ န ိုငင် ခ ာ်းအမျာ်းခ ည်သူဆ ိုင် ာအ ာရှ အခဖစ်လို ်ပဆာငန် ိုင ်ျက်တ င ်
လွှမ််းမ ို်း န၊်  စီ်း  ာ်းပ ်း  ယူ န ်သ ို ့်မဟိုတ် ထ န််းသ မ််း န ်သ ို ့်မဟိုတ် စီ်း  ာ်းပ ်းလို ်ပဆာင ်ာတ င ်အာ်းသာ န ်ရှ  န၊် 
ပင ပကက်း သ ို ့်မဟိုတ် အကျ ြုံ်းအခမတ် ပ ်းအ ်ခ င််း အတ က် ပနာကထ် ်ခ စ်မှုတ ိုရှ သည်။ အ ျ ြုံ ွဲ့က စစမျာ်းတ င ်လာဘ်က ို 
ပ ်းအ ်သူ သ ို ့်မဟိုတ် လက်  သူသည် ဤလို ်ပဆာင ်ျက်သည် မပလျာ်ကနပ်ကကာင််း ယ ိုကကည် သ ရှ သည်ခဖစ်ပစ၊ မခဖစ်ပစ 
ခ စ်မှုတ ိုဖနတ်ီ်း န ် ည်  ယ် ျက်မျာ်းအတ က် အပ ်းမကကီ်း ါ။  
 

IDG ကွဲ့်သ ို ့်ပသာ လို ်ငန််းအဖ ွဲွဲ့အစည််းတ ိုသည် IDG နငှ့်် ဆက်စ ်သူတဦ်း (ဝနထ်မ််းမျာ်း၊ ပအ်းဂျင့််မျာ်းနငှ့်် IDG 

က ိုယ်စာ်းလို ်ပဆာငပ်သာ အခ ာ်းအဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်း) သည် အခ ာ်းသူတဦ်းအာ်း IDG အတ က် စီ်း  ာ်းပ ်း သ ို ့်မဟိုတ် စီ်း  ာ်းပ ်း 
အာ်းသာ ျက်  ရှ  န ်သ ို ့်မဟိုတ် ထ န််းသ မ််း န ်လာဘ်ပ ်း ွဲ့်လျှင ်ခ စ်မှုကျ ်းလ နသ်ည်။ သ ို ့်ပသာ်လည််း IDG အပနခဖင့်် 
၎င််းကွဲ့်သ ို ့် သက်ဆ ိုငသူ်မျာ်းအာ်း အဆ ို ါလို ်ပဆာင ်ျက်မျာ်းမလို ်ပဆာင ်န ်ကာက ယ်သည့်် လ ိုပလာက်ပသာ 
လို ်ထ ို်းလို ်နည််းမျာ်း ကျင့််သ ို်းပကကာင််း သက်ပသခ ၍  ို  ပခ  မည်ခဖစ်သည်။ ဤ ခ စ်မှုက ို ဖနတ်ီ်း န ်အတ က် 
သက်ဆ ိုင ်ာ  ိုဂ္ ြုံလ်က ို တ ာ်းစ ွဲ န ်မလ ိုအ ် ါ။  
 

လာဘထ် ိုေးခ ငေ်း - ဥ မာ  
သငသ်ည် အလာ်းအလာရှ ပသာ client အာ်း ၎င််းတ ို ့်အပနခဖင့်် ကျွန်ို ်တ ို ့်နငှ့်် စီ်း  ာ်းပ ်းလို ်ပဆာင ်န ်သပဘာတူညီလျှင ်
အဓ ကအာ်းကစာ်း  ွဲတ ိုအတ က် လက်မှတ်မျာ်းပ ်းအ ်မည်ခဖစ်ပကကာင််း ကမ််းလှမ််းသည်။ ဤလို ်ပဆာင ်ျက်သည် 
စီ်း  ာ်းပ ်း နငှ့်် စာ ျြုံ ်ဆ ိုင ်ာ အာ်းသာ ျက် ရှ  န ်အကျ ြုံ်းအခမတ်ပ ်းအ ်ခ င််းခဖစ်ပသာပကကာင့်် ခ စ်မှုပခမာက်သည်။ 
ကျွန်ို ်တ ို ့်အတ က် စီ်း  ာ်းပ ်း  ရှ  န ်ဤကမ််းလှမ််း ျက်က ို ပ ်းအ ်ပသာပကကာင့်် ကျွန်ို ်တ ို ့်အပနခဖင့််လည််း 
ခ စ်မှုပခမာက်န ိုငသ်ည်။ သင့််ကမ််းလှမ််း ျက်က ို လက်   ါက client အပနခဖင့််လည််း ခ စ်မှုပခမာက်န ိုငသ်ည်။  
 

လာဘယူ်ခ ငေ်း - ဥ မာ  
တငသ် င််းသူ တဦ်းသည် သင့််တူက ိုအလို ်တ ိုပ ်းပသာ်လည််း အခ နအ်လှနအ်ာ်းခဖင့်် ၎င််းတ ို ့်သည် သင၏် IDG ၏ 
လွှမ််းမ ို်းန ိုငမ်ှုက ို သ ို်း၍ ကျွန်ို ်တ ို ့်အပနခဖင့်် ၎င််းတ ို ့်နငှ့်် စီ်း  ာ်းပ ်း ဆက်လက်လို ်ပဆာင ်န ်ပမျှာ်လင့််သည်။ ဤကွဲ့်သ ို ့် 
ကမ််းလှမ််းမှု လို ်ခ င််းသည် supplier အတ က် ခ စ်မှုပခမာက်သည်။ သငသ်ည် တက ိုယ် ည် အကျ ြုံ်း လာဒ ် ရှ  န ်
လို ်ပဆာငခ် င််းပကကာင့်် ဤ ကမ််းလှမ််း ျက်က ို လက်   ါက ခ စ်မှုပခမာက်သည်။  
 

န ိုငင် ခ ာေးအ ာရ  တဦေးက ို လာဘထ် ိုေးခ ငေ်း - ဥ မာ  
 

သငသ်ည် ဥ မာ န ိုငင် ခ ာ်းတ င ်စာ  က်စာတမ််းမျာ်းပဆာင ် က်ခ င််းကွဲ့်သ ို ့် စီမ  န် ့်  ွဲပ ်းလို ်ငန််းစဥ်က ို အရှ နခ်မြှင့််န ိုင ်န ်
စီ်း  ာ်းပ ်းအာ်း န ိုငင် ခ ာ်းအ ာရှ တဦ်းက ို ပင ပ ်းပ ျ န ်စီစဥ်သည်။ ကမ််းလှမ််းမှုက ို လို ်ပဆာငသ်ည်နငှ့်် 
န ိုငင် ခ ာ်းအမျာ်းခ ည်သူဆ ိုင ်ာ အ ာရှ က ို လာဘ်ထ ို်းခ င််း ခ စ်မှုပခမာက်သည်။ ဤသ ို ့်ခဖစ်ခ င််းသည် ကျွန်ို ်တ ို ့်အတ က် 
စီ်း  ာ်းပ ်း အာ်းသာ ျက်  ရှ  န ်လို ်ပဆာငခ် င််းပကကာင့််ခဖစ်သည်။ ကျွန်ို ်တ ို ့်သည်လည််း ခ စ်မှုပခမာက်ပကကာင််း 
ပတ ွဲ့ ရှ န ိုငသ်ည်။  
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3. ကူညီ  ့်  ို်းပင မျာ်းနငှ့်် လာဘ်လာဘမျာ်း  
 

IDG သည် မည်သည့်် ကူညီ  ့်  ို်းပင မျာ်း သ ို ့်မဟိုတ် “လာဘ်လာဘမျာ်း” က ိုမဆ ို လို ်ပဆာငမ်ည်မဟိုတ် နငှ့်် လက်  မည်မဟိုတ် ါ။ 
၎င််းတ ို ့်သည်   ိုမှနအ်ာ်းခဖင့်် အစ ို်း  သ ို ့်မဟိုတ် အစ ို်း တ  ိုင််း အ ာရှ တဦ်း၏ လို ်ရ ို်းလို ်စဥ် ပဆာင ် က် ျက်တ ိုအာ်း  ရှ  န ်
သ ို ့်မဟိုတ် အခမနလ်ို ်ပဆာငပ် ်း န ်ပသ်းငယ်ပ ီ်း တ ာ်းဝငမ်ဟိုတ်သည့်် ပင ပ ်းပ ျမှုမျာ်းခဖစ်သည်။ ၎င််းတ ို ့်သည် UK တ င ်
ပ ်းပဆာငပ်လ့်မရှ ပသာ်လည််း အခ ာ်း တ ာ်းစီ င ် ိုင ် င့်် အ ျ ြုံွဲ့တ င ်လို ်ပဆာငက်ကသည်။  
သငသ်ည် IDG က ိုယ်စာ်း ပင ပ ်းပ ျမှုလို ်ပဆာင ်န ်ပတာင််းဆ ို    ါက သငသ်ည် ပင ပ ်းပ ျမှုသည် 
မည်သည့််အတ က်ခဖစ်ပကကာင််း နငှ့်် ပတာင််း  ထာ်းပသာ  မာဏသည် သက်ဆ ိုင ်ာ  စစည််းမျာ်း သ ို ့်မဟိုတ် ဝနပ်ဆာငမ်ှုမျာ်းအတ က် 
အ ျ ြုံ်းကျမှု ရှ ၊ မရှ  အပမွဲသတ ခ ြုံသင့််သည်။ သငသ်ည် ပင ပ ်းပ ျမှုအပသ်းစ တ်ပဖာ်ခ သည့်် ပခ စာတပစာငက် ို 
အပမွဲပတာင််း  သင့််သည်။ သင့််တ င ်ပင ပ ်းပ ျမှုနငှ့် ် တ်သက်၍ သ သယမျာ်း၊ စ ို်း  မ်မှုမျာ်း သ ို ့်မဟိုတ် ပမ်း  န််းမျာ်း ရှ  ါက သင့်် 
လို ်ငန််းမနပ်နဂျာထ  တငခ် သင့််သည်။  
 

4. လှူဒါန််းမှုမျာ်း  
 
ကျွန်ို ်တ ို ့်သည် တ ာ်းဝငပ် ီ်း ကျင့််ဝတ်နငှ့်် ညီည တ်ပသာ လှူဒါန််းမှုမျာ်းက ိုသာ ခ ြုံလို ်သည်။ IDG ၏ ကက ြုံတငပ် ်းသာ်းထာ်းပသာ 
  င့််ခ ြုံ ျက်မရှ  ွဲ မည်သည့်် လှူဒါန််းမှုက ို မှ IDG က ိုယ်စာ်း မလို ်ပဆာင ် ါ။  
 

5. လက်ပဆာငမ်ျာ်းနငှ့်် ဧည့််ဝတ်ခ ြုံခ င််း 
 

သင့်် လို ်ငန််း မနပ်နဂျာ၏ ကက ြုံတငပ် ်းသာ်းထာ်းပသာ   င့််ခ ြုံ ျက်မ ါရှ  ွဲ မည်သည့််  ိုဂ္ ြုံလ် သ ို ့်မဟိုတ် အဖ ွဲွဲ့အစည််းထ က ိုမဆ ို IDG 

က ိုယ်စာ်း သ ို ့်မဟိုတ် ၎င််းတ ို ့်၏ အလို ်အက ိုငလ်မ််းပကကာင််း သ ို ့်မဟိုတ် ဆက်စ ်မှုခဖင့်် IDG ၏ မည်သည့််ဝနထ်မ််းမှ (သ ို ့်မဟိုတ် 
၎င််းတ ို ့်၏ အလို ်အက ိုငလ်မ််းပကကာင််း သ ို ့်မဟိုတ် ဆက်စ ်မှုခဖင့်် IDG ၏ မည်သည့််ဝနထ်မ််းမှလက်  ခ င််း )  
မည်သည့်် လက်ပဆာင ်သ ို ့်မဟိုတ် ဧည့််ဝတ်ခ ြုံခ င််း လို ်ပဆာငမ်ှု သ ို ့်မဟိုတ် အကက ခ ြုံမှု မရှ ပစ ။ သင့်် လို ်ငန််းမနပ်နဂျာတ င ်IDG 

က ိုယ်စာ်း (၎င််းတ ို ့်က ိုယတ် ိုင ်သ ို ့်မဟိုတ် တဦ်း သ ို ့်မဟိုတ် တဦ်းထက်  ိုပသာ ဝနထ်မ််းမျာ်းခဖင့််) က စစ  ်တ ိုအတ က် အပမ  ကန ်
ပဒေါ်လာ ၅၀ တနဖ် ို်းအထ  လက်ပဆာငမ်ျာ်း သ ို ့်မဟိုတ် ဧည့််ဝတ်ခ ြုံခ င််းမျာ်းက ို ဤမူဝါဒတ င ်ပဖာ်ခ ထာ်းသည့်် လ ိုအ ် ျက်မျာ်း ( 
မှတ်တမ််းထ န််းသ မ််းခ င််းဆ ိုင ်ာအ ါအဝင)် လ ိုက်နာ၍   င့််ခ ြုံပ ်းန ိုငသ်ည်။  
 

ဤမူဝါဒ၏  ည်  ယ် ျက်မျာ်းအတ က် -  
 

• “လက်ပဆာင”်တ င ်IDG ၏  ိုမှနစ်ည််းကမ််း ျက်မျာ်းအ  လို ်ငန််းစဥလ်မ််းပကကာင််းခ င ် မည်သည့်် ပင ပကက်း သ ို ့်မဟိုတ် 
အခ ာ်းဦ်းစာ်းပ ်းမှု သ ို ့်မဟိုတ် ပ ်းအ ်ထာ်းသည့်် အကျ ြုံ်းပကျ်းဇူ်းမျာ်း (သ ို ့်ပသာ်လည််း 
ဤတ ငက်န် ့်သတ်ထာ်းသည်မဟိုတ်) ါဝငသ်ည်။ လက်ပဆာငတ် ိုတ င ် အပ က်းတငခ် င််းကွဲ့်သ ို ့် 
အခ ာ်းအဖ ွဲွဲ့အစည််းတ ိုက ို ထ   ိုက်နစ်နာပစန ိုငမ်ည့်် အဆင့််မှ ခငင််းဆ ိုခ င််းလည််း  ါဝငန် ိုငသ်ည်။  

• “ဧည့််ဝတ်ခ ြုံခ င််း” တ င ်အစာ်းအသာက်မျာ်း၊ ပန ာထ ိုင ်င််းမျာ်း သ ို ့်မဟိုတ် ပဖျာ်ပခဖပ ်းမျာ်း (သ ို ့်ပသာ်လည််း 
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ဤတ ငက်န် ့်သတ်ထာ်းသည်မဟိုတ်)  ါဝငသ်ည်။  
• “က စစ  ်” ဆ ိုသည်မှာ ပ ီ်း ွဲ့်ပသာ သ ို်းလအတ င််း IDG က ိုယ်စာ်း တူညီပသာ လူ၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််း သ ို ့်မဟိုတ် သက်ဆ ိုငပ်သာ 

အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်း အို ်စို သ ို ့်မဟိုတ် လူအို ်စိုမျာ်းအာ်း လက်ပဆာင ်သ ို ့်မဟိုတ် ဧည့််ဝတ်ခ ြုံခ င််းကမ််းလှမ််း ျက်ခဖစ်သည်။  
 

အ  င့််အာဏာမပ ်းမှီတ င ်IDG သည် အဆ ိုခ ြုံထာ်းပသာ လက်ပဆာင ်သ ို ့်မဟိုတ် ဧည့််ဝတ်ခ ြုံခ င််းသည် ပအာက် ါ 
လ ိုအ ် ျက်မျာ်းနငှ့်် က ိုက်ညီမှု ရှ ၊ မရှ  စစ်ပဆ်းမည်ခဖစ်သည် -  

• ၎င််းက ို သင့််ပလျာ်ပသာ စီ်း  ာ်းပ ်း ဆက်ဆ မှုမျာ်း စတင ်န၊်  ျ ြုံ်းပထာင ်န ်သ ို ့်မဟိုတ် ထ ်ပလာင််းပကာင််းမ နပ်စ န ်
စသည့််   ိုငလ် ိုပသာ  ည်  ယ် ျက်မျာ်းအတ က် အဆ ိုခ ြုံထာ်းသည်။  

• ၎င််းက ို ကကာ်း  အဖ ွဲွဲ့အစည််းအာ်း မပလျာ်ကနပ်သာ လို ်ငန််းပဆာငတ်ာ သ ို ့်မဟိုတ် လို ်ပဆာင ်ျက်မျာ်းလို ်ပဆာင ်န ်
လွှမ််းမ ို်းလ ိုသည့်် အကက အစည်၊ ပမျှာ်လင့်် ျက် သ ို ့်မဟိုတ် ပမျှာ်မှန််း ျကတ် ို ့်ခဖင့်် ပတာင််းဆ ိုထာ်းခ င််းမဟိုတ်။  

• ၎င််းက ို လက်  ခ င််းသည် မပလျာ်ကနပ်သာ လို ်ငန််းပဆာငတ်ာ သ ို ့်မဟိုတ် လို ်ပဆာင ်ျက်ခဖစ်ပစန ိုငသ်ည့်် 
အပခ အပနမျာ်းအတ က် ပတာင််းဆ ိုထာ်းခ င််းမဟိုတ်။  

• ၎င််းက ို န ိုငင် ခ ာ်းအမျာ်းခ ည်သူဆ ိုင ်ာအ ာရှ အတ က်လို ်ပဆာင််းပ ်း န ်ပတာင််းဆ ိုထာ်းခ င််းမဟိုတ်။  
• ၎င််းသည် မည်သည့်် တည်ဆွဲခ ည်တ င််း ဥ ပဒမျာ်းနငှ့််မဆ ို က ိုက်ညီသည်။  
• ၎င််းတ င ်ပင ပကက်း သ ို ့်မဟိုတ် ပင ပကက်း သက်ဆ ိုင ်ာမျာ်းမ ါဝင ်ါ၊ နငှ့််  

- ၎င််း၏ တနဖ် ို်းအ ၊ ၎င််းသည် လက်  သူအပနခဖင့်် မပလျာ်ကနပ်သာ လို ်ငန််းပဆာငတ်ာ သ ို ့်မဟိုတ် 
လို ်ပဆာင ်ျကလ်ို ်ပဆာင ်န ်လ ိုအ ်သည်၊ ဆ ွဲပဆာင ်  သည် သ ို ့်မဟိုတ် တ ိုကတ် န််း   သည့်် အနတ ာယ်မဖနတ်ီ်းခ င််း။ 
၎င််းတနဖ် ို်းသည် လက်  သူနငှ့််  တ်ဝန််းကျင ်အပခ အပနမျာ်းအပ ေါ်မတူည်၍ ပခ ာင််းလွဲမည်ခဖစ်သည်။ ဥ မာအာ်းခဖင့််၊ 
ကိုမပဏီကကီ်းတ ို၏ ညွှနက်ကာ်းပ ်းမှူ်း တဦ်းအာ်း ကမ််းလှမ််း ါက အနတ ာယ်မဖနတ်ီ်းန ိုငသ်ည့််  က်ပ ာစ ာ ဧည့််ဝတ်ခ ြုံခ င််းသည် 
၎င််းကိုမပဏီရှ  အငယ်တန််းဝယ်ယူပ ်းအ ာရှ အာ်းကမ််းလှမ််း ါက အနတ ာယ်ဖနတ်ီ်းန ိုငသ်ည်။  
- ၎င််းက ို   င့််လင််းစ ာ ပ ်းအ ်ပ ီ်း လျှ ြုံွဲ့ ဝှက်စ ာ သ ို ့်မဟိုတ် “တ တ်ဆ တ်စ ာ” မပ ်းအ ်ခ င််း။  
 

ခ င ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းမှလက်  ပသာ သ ို ့်မဟိုတ် ထ ပ ်းအ ်ပသာ အမှန်တကယ်သ ို ့်မဟိုတ် ကမ််းလှမ််း လက်ပဆာငမ်ျာ်း သ ို ့်မဟိုတ် 
ဧည့််ဝတ်ခ ြုံခ င််းဆ ိုင ်ာ အပသ်းစ တ်မှတ်တမ််းမျာ်းက ို ထ န််းသ မ််းထာ်းသင့််သည်။ ပကျ်းဇူ်းခ ြုံ၍ လို ်ငန််းလည် တ်သည့်် 

န ိုငင် တ ိုစီအတ က် ဆာဗာရှ  မနပ်နဂျာမျာအာ်းလ ို်း  ရှ န ိုငသ်ည့်် လက်  ပသာန င်ံ့ပ ေးအ ်ထာေးပသာ 
လက်ပဆာငမ်ျာေး/ဧည်ံ့ဝတခ် ြုံမှုမျာေးဆ ိုင ်ာမ တတ်မ်ေးတငခ် ငေ်း က ို အသ ို်းခ ြုံပ ်း ါ။ သင့််တ င ်ဆာဗာသ ို ့် ဝငပ် ာက်  င့်် မရှ  ါက၊ 
ပကျ်းဇူ်းခ ြုံပ ီ်း သင့်် စီမ က န််း မနပ်နဂျာ/ န ိုငင် မနပ်နဂျာထ မှ ပဖာငက် ို ပတာင််းဆ ို ါ။  
 

6. မည်သည်က လက်မ  န ိုငစ် ာလွဲ? 

ပအာက် ါတ ို ့်သည် သင ်(သ ို ့်မဟိုတ် သင့််က ိုယ်စာ်း မည်သူမဆ ိုအတ က်) လက်  န ိုငစ် ာ မရှ  ါ -  
• ဤမူဝါဒပအာက်ရှ  သင့််ပလျာ်ပသာ အ  င့််အာဏာမရှ  ွဲ လက်ပဆာင ်သ ို ့်မဟိုတ် ဧည့််ဝတ်ခ ြုံခ င််းက ို ကမ််းလှမ််းခ င််း၊ 

ပ ်းအ ်ခ င််း၊ အကက ခ ြုံခ င််း သ ို ့်မဟိုတ် လက်  ခ င််း။ 
• အဆ ိုခ ြုံလက်ပဆာင ်သ ို ့်မဟိုတ် ဧည့််ဝတ်ခ ြုံခ င််းနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် အပခ အပနမျာ်းအာ်းလ ို်းက ို ပသ ျာစ ာ ဖ င့်် ျခ င််း 

မရှ  ွဲ ဤမူဝါဒပအာက်တ င ်အ  င့််အာဏာပတာင််း  ခ င််း။  
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• (ဤမူဝါဒပအာက်ရှ  အ  င့််အာဏာ ရှ သည် ခဖစ်ပစ၊ မရှ သည်ခဖစ်ပစ) အထက်တ ငပ်ဖာ်ခ ထာ်းသည့်် လ ိုအ ် ျက်မျာ်းနငှ့်် 
မက ိုက်ညီသည့်် အပခ အပနမျာ်းတ င ်လက်ပဆာင ်သ ို ့်မဟိုတ် ဧည့််ဝတ်ခ ြုံခ င််းက ို ကမ််းလှမ််းခ င််း၊ ပ ်းအ ်ခ င််း၊ 
အကက ခ ခ င််း သ ို ့်မဟိုတ် လက်  ခ င််း။  

• ဤမူဝါဒအ  စ ို်း  မ်မှုမျာ်းတငခ် သူပကကာင့်် အခ ာ်းဝနထ်မ််းမျာ်းအာ်း မသက်ညြှာစ ာ ဆက်ဆ ခ င််း။  
• ဤမူဝါဒက ို  ျ ြုံ်းပဖာက်သည့်် မည်သည့််လို ်ပဆာင ်ျက်မလ ိုပဆာင ် က်ခ င််း။  

 

7. သင့််တာဝနမ်ျာ်း  
သငသ်ည် ဤမူဝါဒက ို ဖတ်ရှု၊ နာ်းလည်ပ ီ်း လ ိုက်နာပကကာင််း ပသ ျာပစ မည်။  
လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှုနငှ့်် အခ ာ်း အဂတ လ ိုက်စာ်းမှု  ိုစ မျာ်းက ို ကာက ယ်ခ င််း၊ ပဖာ်ထိုတ်ခ င််း နငှ့််တငခ် ခ င််းတ ို ့်သည် IDGအတ က်၊ 
IDG ၏ထ န််း ျြုံ ်မှုပအာက်တ င ်သ ို ့်မဟိုတ် IDG နငှ့်် ျ တ်ဆက်မှုတ ို ့်တ ငလ်ို ်ပဆာငပ်နသည့်် မည်သူမဆ ိုအတ က် 
တာဝနဝ်တတ  ာ်းမျာ်းခဖစ်သည်။ သငသ်ည် IDG က ိုယ်စာ်း ပအဂျငစ်ီမျာ်း၊  ညာရှငဝ်နပ်ဆာငမ်ှုမျာ်း သ ို ့်မဟိုတ် 
ယာယီပအဂျငစ်ီဝနထ်မ််းမျာ်းနငှ့်် ဆက်ဆ   ါက သငသ်ည် ဤ မူဝါဒက ို ၎င််းတ ို ့်အာ်းတငခ်  မည်။  
ဤမူဝါဒ ျ ြုံ်းပဖာက်မှုခဖစ် ွဲ့်သည် သ ို ့်မဟိုတ် အနာဂတ်တ ငခ်ဖစ်လာမည်ဟို သင့််တ င ်ယ ိုကကည် သည့်် အပကကာင််းခ  ျက်ရှ  ါက သင့်် 
လို ်ငန််းမနပ်နဂျာက ို အခမနဆ် ို်းအသ ပ ်း မည်။  ူ်းတ ွဲ ါဇယာ်းတ င ်လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှု သ ို ့်မဟိုတ် အဂတ လ ိုက်စာ်းမှုက ို 
ညွှနခ် န ိုငသ်ည့်် “မီ်းနီ်းမျာ်း” ထည့််သ င််းထာ်းသည်။  
ဤမူဝါဒက ို  ျ ြုံ်းပဖာက်ပသာ မည်သည့််ဝနထ်မ််းမဆ ို စည််းကမ််း  ိုင််းဆ ိုင ်ာ အပ ်းယူ   မည်ခဖစ်ပ ီ်း၊ ဆ ို်း  ာ်းပသာ 
လို ်ပဆာငမ်ှုအတ က် ထိုတ် ယ်   န ိုငသ်ည်။ ဤမူဝါဒက ို  ျ ြုံ်းပဖာက် ါက IDG အပနခဖင့်် အခ ာ်းအလို ်သမာ်းမျာ်း သ ို ့်မဟိုတ် 
ကကာ်း  အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းနငှ့်် စာ ျြုံ ်စာတမ််းဆ ိုင ်ာ ဆက်ဆ ပ ်းက ို   ်စွဲ  ိုင ် င့််ရှ သည်။  
 

8. မှတ်တမ််းထာ်းရှ ခ င််း  
ကျွန်ို ်တ ို ့်၏ ဥ ပဒပ ်း ာ ဝတတ  ာ်းမျာ်းက ိုလ ိုက်နာ န ်IDG အပနခဖင့်် သင့််ပလျာ်ပသာ ဘဏ္ဍာပ ်းမှတ်တမ််းမျာ်းထာ်းရှ ပ ီ်း 
ကကာ်း  အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းနအာ်း ပင ပ ်းပ ျမှုမျာ်းလို ်ပဆာင ်သည့်် လို ်ငန််းအပကကာင််းအ င််းမျာ်းက ို သက်ပသခ  န ်
သင့််ပလျာ်ပသာ အတ င််း  ိုင််းထ န််း ျြုံ ်မှုမျာ်းထာ်းရှ  န ်မရှ မခဖစ် လ ိုအ ်သည်။ ရ ို်းမနပ်နဂျာသည် IDG က ိုယ်စာ်း ပ ်းအ ်ပသာ 
သ ို ့်မဟိုတ် လက်  ထာ်းပသာ ဧည့််ဝတ်ခ ြုံမှုမျာ်း သ ို ့်မဟိုတ် လက်ပဆာငမ်ျာ်းနငှ့် ်(၎င််းတ ို ့် က ိုယ်တ ိုင ်သ ို ့်မဟိုတ် ဝနထ်မ််း တဦ်း 
သ ို ့်မဟိုတ် တဦ်းထက်  ို၍)  ဆက်စ ်၍ ပ ်းအ ်ထာ်းပသာ အ  င့််အာဏာအာ်းလ ို်း၏ ပ ်းသာ်းထာ်းပသာ ဗဟ ိုမှတ်တမ််းက ို 
ထ န််းသ မ််းထာ်းရှ  မည်။  
သငသ်ည် ကကာ်း  အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းထ  ကိုနက်ျသည့်် ဧည့််ဝတ်ခ ြုံမှု၊ လက်ပဆာငမ်ျာ်း သ ို ့်မဟိုတ် ကိုနစ်  တ်မျာ်းနငှ့်် ဆက်စ ်၍ 
ပင ပကက်းပတာင််း  မှုမျာ်းအာ်းလ ို်းသည် ကျွန်ို ်တ ို ့်၏ အသ ို်းစ  တ်မူဝါဒနှင့်် က ိုက်ညီပ ီ်း ကိုနက်ျစ  တ်မျာ်းအတ က် 
အပကကာင််းအ င််းက ို ါ မှတ်တမ််းသ င််းထာ်း မည်။ client မျာ်း၊ တငသ် င််းသူမျာ်း၊ စီ်း  ာ်းပ ်းအဆက်အသ ယ်မျာ်း စသည်တ ို ့်ကွဲ့်သ ို ့် 
ကကာ်း  အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းနငှ့်် ဆက်ဆ မှုမျာ်းဆ ိုင ်ာ မှတ်တမ််း၊ ပခ စာ်းမျာ်း၊ မှတ်စိုမျာ်း နငှ့်် အခ ာ်းစာ  က်စာတမ််းမျာ်းအာ်းလ ို်းက ို 
မှနက်နစ် ာ နငှ့်် ခ ည့််စ ိုစ ာ ခ ငဆ်င ်မည်။ မပလျာ်ကနပ်သာ ပင ပ ်းပ ျမှုမျာ်း လို ်ပဆာင ်န ်သ ို ့်မဟိုတ် ဖ ို်းက ယ် နအ်တ က် 
မည်သည့််မှတ်တမ််းက ိုမှ မှတ်တမ််းမတငခ် င််း မခ ြုံလို ် ။  
 

9. မည်ကွဲ့်သ ို ့် စ ို်း  မ်မှုက ိုတငခ်  မလွဲ  
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သငသ်ည် မည်သည့်် ခ ဿနာ သ ို ့်မဟိုတ် မမှနက်နပ်သာ လို ်ပဆာငမ်ှုဆ ိုင ်ာ သ သယမျာ်းအတ က် စ ို်း  မ်မှုမျာ်းက ို ခဖစ်န ိုငသ်မျှ 
အပစာဆ ို်းအဆင့််တ ငတ်ငခ်  န ်တ ိုက်တ န််းသည်။ သငသ်ည် မည်သည့်် လို ်ပဆာငမ်ှုမှ လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှု သ ို ့်မဟိုတ် 
အဂတ လ ိုက်စာ်းမှု ခဖစ်ပ ေါ်ပစပကကာင််း မပသ ျာ ါက၊ သ ို ့်မဟိုတ် သင့််တ င ်အခ ာ်းပမ်း  န််းမျာ်းရှ  ါက၊ ၎င််းတ ို ့်က ို သင့်် 
လို ်ငန််းမနပ်နဂျာထ တငခ် သင့််သည်။ IDG တငခ် ခ င််းမူဝါဒ ( ဆာဗာ နငှ့်် www.idg-security.com တ ို ့်တ ငက်ကည့််န ိုငသ်ည်) 
တ ငပ်ဖာ်ခ ထာ်းသည့်် လို ်ထ ို်းလို ်နည််းမျာ်းက ို လ ိုက်နာ၍ စ ို်း  မ်မှုမျာ်းက ို တငခ် သင့််သည်။  
သင့််အာ်း ခ င ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းတ ိုမှ လာဘ်ထ ို်း   သည်၊ လာဘ်ယူ န ်ပတာင််းဆ ို   သည်၊ အနာဂတ်တ ငခ်ဖစ်ပ ေါ်လာန ိုငသ်ည် 
သ ို ့်မဟိုတ် သငသ်ည် အဂတ လ ိုက်စာ်းမှုလို ်ပဆာင ်ျက်တ ို၏ သာ်းပကာငခ်ဖစ်သည်ဟို ယ ိုကကည် ါက သင့်် လို ်ငန််းမနပ်နဂျာအာ်း 
ခမနန် ိုငသ်မျှ ခမနခ်မန ်အပကကာင််းကကာ်း န ်အပ ်း ါသည်။  
 

10. ကာက ယ်ခ င််း  
လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှုက ို လက်   န ်သ ို ့်မဟိုတ် ကမ််းလှမ််း န ်ခငင််းဆနပ်သာ သ ို ့်မဟိုတ် အခ ာ်းသူမျာ်း၏ မှာ်းယ င််းပသာ 
လို ်ပဆာင ်ျက်မျာ်းက ိုတငခ် ပသာ ဝနထ်မ််းမျာ်းနငှ့်် အခ ာ်းအလို ်သမာ်းမျာ်းသည် ခဖစ်ပ ေါ်လာန ိုငပ် ျရှ ပသာ အကျ ြုံ်းဆက်မျာ်းက ို 
တ ါတ  စ ို်း  မ် ူ နက်ကသည်။ ဝနထ်မ််းမျာ်းအပနခဖင့်် သ သယရှ ပသာ လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှုက ို တငခ် သည့််အ ါ 
စ ိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှုမျာ်းပနာက် လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှုမရှ ပကကာင််းပတ ွဲ့ ရှ  သည့််တ ိုင ်IDG အပနခဖင့်် အဆ ို ါ ဝနထ်မ််းမျာ်းအာ်းလ ို်းက ို 
ကာက ယပ် ်းမည်ခဖစ်သည်။   
ကျွန်ို ်တ ို ့်သည် လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှု သ ို ့်မဟိုတ် အဂတ လ ိုက်စာ်းမှုတ င ်ါဝင ်န ်ခငင််းဆ ိုခ င််း သ ို ့်မဟိုတ် ၎င််းတ ို ့်သည် 
ခဖစ်ပ ေါ်လာန ိုငပ်သာ လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှု သ ို ့်မဟိုတ် အခ ာ်း အဂတ လ ိုက်စာ်းမှုခ စ်မှုမျာ်းက ို သ သယခဖင့််တငခ်  ွဲ့်ခ င််းတ ို ့်ပကကာင့်် 
ထ   ိုက်မှုတစ ိုတ ာမခဖစ်ပ ေါ်ပစ န ်ကျွန်ို ်တ ို ့် ကတ ကဝတ်ခ ြုံလို ်ပဆာငသ်ည်။ ထ   ိုက်မှုမျာ်းတ င ်စည််းကမ််း  ိုင််းဆ ိုင ်ာ 
အပ ်းယူမှုမျာ်း၊ ထိုတ် ယ်မှု၊ ပ  မ််းပခ ာက်မှု သ ို ့်မဟိုတ် စ ို်း  မ်မှုတငခ် ခ င််းပကကာင့်် မျှတစ ာ မဆက်ဆ မှုတ ို ့် ါဝငသ်ည်။ သငသ်ည် 
၎င််းကွဲ့်သ ို ့် ဆက်ဆ မှုမျာ်း   စာ်း ွဲ့် သည်ဟို ယ ိုကကည် ါက သငသ်ည် သင့််အလို ်မနပ်နဂျာက ို ျက် ျင််း အသ ပ ်းသင့််သည်။ 
အကယ်၍ ဤခ ဿနာက ို မပခဖရှင််းန ိုင ်ါက ကျွန်ို တ် ို ့်၏ မပကျန ် ျက်လို ်ထ ို်းလို ်နည််းက ို အသ ို်းခ ြုံ၍ 
တ ာ်းဝငတ်ငခ် သင့််သည်။  
 

11. ပလ့်ကျင့််ခ င််းနငှ့်် ဆက်သ ယ်ခ င််း  
ဤမူဝါဒက ို ပလ့်ကျင့််ခ င််းသည် ဝနထ်မ််းသစ်အာ်းလ ို်းအတ က် မ တ်ဆက်ခ င််းလို ်ငန််းစဥ်၏ တစ တ်တ  ိုင််းခဖစ်သည်။ လက်ရှ  
ဝနထ်မ််းမျာ်းအာ်းလ ို်းသည် ဤ မူဝါဒ က ိုအပကာငအ်ထည်ပဖာ်ခ င််းနငှ့်် လ ိုက်နာခ င််းတ ို ့်အတ က် 
သက်ဆ ိုင ်ာသငတ်န််းလက ်  ရှ မည်ခဖစ်သည်။  
ကျွန်ို ်တ ို ့်၏ လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှုနငှ့်် အဂတ လ ိုက်စာ်းမှုအပ ေါ် လ ို်းဝသည််းမ  ပသာ  ျည််းက ်မှုအာ်း တငသ် င််းသူမျာ်း၊ 
ကနထ်ရ ိုက်တာမျာ်း နငှ့်် စီ်း  ာ်းပ ်းမ တ်ဖက်မျာ်းအာ်းလ ို်းက ို ကျွန်ို ်တ ို ့်၏ လို ်ငန််းဆက်ဆ ပ ်း အစ  ိုင််းနငှ့်် သင့််ပလျာ်သလ ို 
အပကကာင််းကကာ်းပ ်း မည်။  
 

 

12. ပစာင့််ကကည့််ခ င််းနငှ့်် သ ို်းသ ်ခ င််း  
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သတ်မှတ်ထာ်းပသာ ညွှနက်ကာ်းပ ်းမှူ်းတဦ်းသည် ဤမူဝါဒ အပကာငအ်ထည်ပဖာ်ခ င််း ထ ပ ာက်မှုက ို ပစာင့််ကကည့််ခ င််းနငှ့်် 
သ ို်းသ ်ခ င််းတ ို ့်အတ က် တာဝနယ်ူ မည်ခဖစ်ပ ီ်း   ိုမှန ်၎င၏် သင့််ပလျာ်မှု၊ လ ိုပလာက်မှု နငှ့််ထ ပ ာက်မှုတ ို ့်က ို စဥ််းစာ်း မည်။ 
တငခ် ပ ီ်း   င့််ခ ြုံထာ်းပသာ ခ ငဆ်င ်ျက်မျာ်းက ိုခမနန် ိုငသ်မျှ ခမနခ်မနလ်ို ်ပဆာင ်မည်။  
 

 

  



IDG Security 2022 3 

 

 

 

လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှုတ ိုက်ဖျက်ပ ်းမူဝါဒ၏ စာ င််း 
 

ခဖစ်ပ ေါ်လာန ိုငသ်ည့််အနတ ာယ်ညွှန််းဆ ို ျက်မျာ်း - ‘မီ်းနမီျာ်း’ 
 

 

ပအာက် ါတ ို ့်သည် IDG အတ က် သငလ်ို ်ပဆာငပ်နစဥ် ပ ေါ် ါက်လာန ိုငသ်ည့်် မီ်းနမီျာ်းစာ င််းခဖစ်ပ ီ်း ၎င််းတ ို ့်သည် 
လာဘ်ပ ်းလာဘ်ယူမှုတ ိုက်ဖျက်ပ ်းနငှ့်် အဂတ လ ိုက်စာ်းမှုတ ိုက်ဖျက်ပ ်း ဥ ပဒမျာ်းပအာက်တ င ်
စ ို်း  မ်မှုမျာ်းခမင့််တက်ပစန ိုငသ်ည်။ ဤစာ င််းသည် ပ ီ်းခ ည့််စ ို န ်မ ည်  ယ် ွဲ သရို ်ပဖာ် နအ်တ က်သာခဖစ်သည်။  
 

အကယ်၍သငသ်ည် ကျွန်ို ်တ ို ့်အတ က် လို ်ပဆာငပ်နစဥ်အတ င််း မီ်းနမီျာ်းပတ ွဲ့ ရှ  ါက၊ သငသ်ည် ၎င််းတ ို ့်က ို သင့်် 
လို ်ငန််းမနပ်နဂျာထ   ျက် ျင််းတငခ်  မည်။  
• ခ င ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် မပလျာ်ကနပ်သာ စီ်း  ာ်းပ ်းလို ်ပဆာငမ်ှုမျာ်းလို ်ပကကာင််း၊ သ ို ့်မဟိုတ် စ  ်စ ွဲ   ပကကာင််း 

သ ရှ လာခ င််း  
• ခ င ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် လာဘ်ထ ို်းခ င််း သ ို ့်မဟိုတ် လာဘ်ထ ို်းပစခ င််း သ ို ့်မဟိုတ် န ိုငင် ခ ာ်းအစ ို်း အ ာရှ မျာ်းနငှ့်် 

“ထူ်းခ ာ်းပသာဆက်ဆ မှု” ရှ သည်ဟူပသာ သတင််းမျာ်း သငသ် ရှ ခ င််း  
• ခ င ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းတ ိုသည် IDG နငှ့််စာ ျြုံ ်မပ ်းထ ို်းမီှ ပကာ်မရှင ်သ ို ့်မဟိုတ် အ ပကက်းပင  အကက ခ ြုံခ င််း  
• ခ င ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းတ ိုသည် ပင သာ်းခဖင့််ပ ်း နပ်တာင််းဆ ိုခ င််း နငှ့််/ သ ို ့်မဟိုတ် တ ာ်းဝင ်ပကာ်မရှင ်သ ို ့်မဟိုတ် 

ပင ပကက်း သပဘာတူညီမှုက ို လက်မှတ်ပ ်းထ ို်း န ်ခငင််းဆ ိုခ င််း သ ို ့်မဟိုတ် ပ ်းပ ျထာ်းပသာ 
ပင ပ ်းပ ျမှုအတ က် ပခ စာ ထိုတ်ပ ်း န ်ခငင််းဆ ိုခ င််း  

• ခ င ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းတ ိုသည် ၎င််းတည်ရှ ပသာ သ ို ့်မဟိုတ် စီ်း  ာ်းပ ်းလို ်ပဆာငပ်သာ ပန ာ နငှ့်် မတူညီသည့်် 
န ိုငင်  သ ို ့်မဟိုတ် တည်ပန ာတ ိုက ို ပင ပ ်းပ ျ န ်ပတာင််းဆ ိုခ င််း  

• ခ င ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းတ ိုသည် ဝနပ်ဆာငမ်ှု ”လို ်ပဆာင ်န”်  မပမျှာ်လင့််ပသာ အ  ိုပင ပကက်း သ ို ့်မဟိုတ် 
ပကာ်မရှငပ်တာင််းဆ ိုခ င််း  

• ခ င ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းတ ိုသည် IDG နငှ့််လို ်ငန််းမပဆာင ် က် င ်ပဖျာ်ပခဖပ ်း သ ို ့်မဟိုတ် လက်ပဆာငမ်ျာ်း 
ပတာင််းဆ ို သ ို ့်မဟိုတ် အကက ခ ြုံခ င််း  

• ခ င ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းတ ိုသည် ဥ ပဒ ျ ြုံ်းပဖာက်မှုမျာ်းက ို “လျစ်လျ ရှု”ပ ်း နပ်င ပ ်းပ ျမှု သ ို ့်မဟိုတ် 
ဦ်းစာ်းပ ်းမှုလ ိုအ ်သည်ဟို ပတာင််းဆ ိုခ င််း  

• ခ င ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းတ ိုသည် သူငယ် ျင််း သ ို ့်မဟိုတ် ပဆ မျ ြုံ်းတဦ်းအာ်း အလို ်ပ ်း န ်သ ို ့်မဟိုတ် 
အခ ာ်းအကျ ြုံ်းပကျ်းဇူ်းပ ်း န ်နငှ့်် ထ ိုသ ို ့်လို ်ပဆာငခ် င််းသည် သင့််အ ျ နအ်တ က်ထ ိုက်တနသ်ည်ဟို 
သက်ပ ာက်ပစသည့််သပဘာခဖင့်် ပတာင််းဆ ိုခ င််း  

• သငသ်ည် ခ င ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းတ ိုမှ ၎င််းတ ို ့်သ ို်းစ ွဲပနကျ စ နှုန််းနငှ့််က ာခ ာ်းသည့်် ပခ စာတပစာငလ်က်   ရှ ခ င််း  
• ခ င ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းတ ိုသည် ခ င ်စာမျာ်း သ ို်းစ ွဲ နပ်တာင််းဆ ိုခ င််း သ ို ့်မဟိုတ် 

သပဘာတူထာ်းသည့််အ ျက်အလက်မျာ်းက ို ပ ်းသာ်း န ်ခငင််းဆ ိုခ င််း  
•  
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•  ပ ်းအ ်ထာ်းပသာ ဝနပ်ဆာငမ်ှုထက်   ိုမ ိုတန်ဖ ို်းကကီ်းပသာ ပကာ်မရှင ်သ ို ့်မဟိုတ် 
ပင ပ ်းပ ျမှုလို ်ပဆာငပ် ်း န ်IDG အာ်းပခ စာပ ်း  ို ့်ထာ်းသည်က ို သငသ်တ ထာ်းမ ခ င််း  

• ခ င ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းတ ိုသည် IDG နငှ့်် ဆက်ဆ မှုမရှ သည့်် ပအ်းဂျင့််၊ ကကာ်း  ၊ အကက ပ ်း၊ ခဖန် ့်ခဖ ်းသူ သ ို ့်မဟိုတ် 
တငသ် င််းသူအာ်း အသ ို်းခ ြုံ န ်ပတာင််းဆ ိုခ င််း သ ို ့်မဟိုတ် လ ိုအ ်ခ င််း  

• ကကာ်း  အဖ ွဲွဲ့အစည််းတ ိုမှ သင့််အာ်း   ိုမှနမ်ဟိုတ်ပသာ  က်ပ ာလ န််းသည့််လက်ပဆာင ်သ ို ့်မဟိုတ် 
  ိုမှနမ်ဟိုတ်ပသာ  မ််းနာ်းထည်ဝါသည့်် ဧည့််ဝတ်ခ ြုံခ င််းက ို ကမ််းလှမ််း   ခ င််း။  
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