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(Version) ပံုစံမူ ထနိ့််းချျုပ့်မှု 
 

ပံုစံမူ (Version) ထတု့်ပပ်းပပီ်း စာပ ်းသ ူ ထတု့်ပဝ န့်ခွင ့်ပပျုပပီ်း 

၁ SEP 15 G WINTER I GORDON 

၂ DEC 20 G WINTER ပံု/x x x 

    

    

 

မာ တ ိကာ 

ထင့်ပမင့်သံ်ုးသပ့်ချက့်မျာ်းနငှ ့် တိငု့်ကကာ်းချက့်မျာ်း မူဝါဒ 

အပကကာင့််းအ ာ            စာမျက့်နာှ 

၁။   ည့် ွယ့်ချက့်                  -----       ၁ 

၂။  လုပ့်ပ ာင့်နိငု့်မှု နယ့်ပယ့်                   -----       ၁ 

၃။ စိတ့်ပါဝင့်စာ်းသည ့် သတ့်မှတ့်ပန ာမျာ်း                           -----       ၂ 

၄။ အမည့်လ ိျု ျှို့ ဝှက့်ထာ်းပခင့််း                  -----       ၂ 

၅။ အပကာင့်အထည့်ပ ာ့်ပ ာင့် ွက့် န့် တာဝန့်ရိှမှု               -----       ၂ 

၆။ ထင့်ပမင့်သံ်ုးသပ့်ချက့် (သို  မဟုတ့်) တိငု့်ကကာ်းချက့်တစ့်ခုကို ကျွန့်ပု့်မည့်သို   
     လုပ့်ပ ာင့် မည့်နည့််း                  -----       ၃ 

     ၆. ၁။ အပခာ်းပ ွ်းချယ့်စ ာ                 -----       ၃ 

၇။ တိငု့်ကကာ်းချက့်တစ့်ခုအာ်း စုံစမ့််းစစ့်ပ ်းပခင့််းနငှ ့် ပနာက့် က့်တွွဲ 
     အပ ်းယူလုပ့်ပ ာင့်မှုမျာ်း                 -----       ၄ 

၈။ ထင့်ပမင့်သံ်ုးသပ့်ချက့်မျာ်းအာ်း ကိုင့်တယွ့်ပပ ရှင့််းပခင့််း               -----       ၅ 

၉။ မူဝါဒကို ပစာင ့်ကကည ့်ပလ လာသံ်ုးသပ့်ပခင့််း                -----       ၅



ထင့်ပမင့်သံ်ုးသပ့်ချက့်မျာ်းနငှ ့် တိငု့်ကကာ်းချက့်မျာ်း မူဝါဒ 

၁။   ည့် ွယ့်ချက့် 
 IDG သည် စမွ််းဆဆောငရ်ည်နငှ  ် အပပြုအမူ၏ အပမင မ်ော်းဆံို်းဆသော စံနှုန််းမ ော်းက ို အောမခံပပ ်းပြစ်ပါသည်။ 
ဤသ ို   လိုပ်ဆဆောငရ်ောတွင ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ဆြောက်သည်မ ော်း၊ အစိုရှယ်ယောပါဝငသူ်မ ော်းနငှ  ် ကျွန်ိုပ်တ ို   အပပနအ်လှန် 
ဆပပောဆ ို ဆက်ဆံ ဆနရသူမ ော်းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ စွမ််းဆဆောငရ်ည်နငှ  ်ပတ်သက်၍ ထငပ်မငသံ်ို်းသပ်ခ က်မ ော်းဆပ်းရန် 
(သ ို  မဟိုတ်) တ ိုငက်ကော်းရန ်ဆနဒရှ န ိုငသ်ည်က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   အသ အမှတ်ပပြုပါသည်။ 

အပပြုသဆ ောနငှ  ်အပ က်သဆ ော (ဆန  က် ငသ်ဆ ော) ဆဆောင်သည ် တိုန  ပ်ပနခ် က်နစှ်မ  ြု်းလံို်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   
ကက ြုဆ ိုကော၊ စဉ်ဆက်မပပတ်တ ို်းတက်မှုအတွက် ဤအဆကကောင််းအခ က်က ို အသံို်းပပြုရန် ကက ြု်းပမ််းကော အမှော်းမ ော်းက ို 
အပမနပ်ပြုပပငရ်န ်(သ ို  မဟိုတ်) ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ စံနှုန််းမ ော်းက ို ပမြှင တ်ငရ်နအ်တွက် ခွင ပ်ပြုဆပ်းရန ်ပြစ်သည်။ 

 

၂။  လုပ့်ပ ာင့်နိငု့်မှု နယ့်ပယ့် 
 ဆအောက်ဆြော်ပပပါ မူဝါဒတွင ်တစ်ဦ်းတစ်ဆယောက်ခ င််း ပြစ်ဆစ၊ သ ို  မဟိုတ် အြွ ွဲ့အစည််းလ ိုက်ပြစ်ဆစ စ ို်းရ မ် 
ပူပနမ်ှုမ ော်း က ို သတင််းဆပ်းပ ို  န ိုငရ်န ်လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းက ို ခ မှတ်ထော်းပါသည်။ 

• ပြစ်န ိုငဆ်ခ ရှ သည ် အနတရောယ်မ ော်း၊ တရော်းမဝင ် (သ ို  မဟိုတ်) က င ဝ်တ်သ ကခောမ  သည ်လိုပ်ငန််းခွင ် အဆလ  
အထမ ော်း၊ 

• စွမ််းဆဆောငရ်ည် (သ ို  မဟိုတ်) အပပြုအမူစံနှုန််းမ ော်း ညံ ြ င််းပခင််း၊ 
• တ ို်းတက်ပမင မ်ော်းဆရ်းအတွက် အကကံပပြုခ က်မ ော်း၊ 
ထ ို  ပပင ် ဤမူဝါဒသည် ကျွန်ိုပ်တ ို   ဆကောင််းစွောလိုပ်ဆဆောငဆ်နသည ်ဆနရောက ို ဆြော်ထိုတ်န ိုငရ်နန်ငှ  ် အသ အမှတ် 

ပပြုခံ ထ ိုက်သည ် အြွ ွဲ့အစည််းဆ ိုငရ်ော (သ ို  မဟိုတ်) တစ်ဦ်းခ င််းလိုပ်ဆဆောငမ်ှုမ ော်းက ို ဆြော်ထိုတ်ရနအ်တွက် ကျွန်ိုပ ်
တ ို  က ို ကူည  ဆပ်းရနက် ိုလည််း ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

• အထူ်းသပြင ၊် အဆထောက်အကူပြစ်ဆစဆသော၊ အသံို်းဝငဆ်သော၊ ထ ဆရောက်ဆသော (သ ို  မဟိုတ်) အပခော်းနည််း 
ပြင  ်ကက ြုဆ ို ဆသော အလိုပ်ခွငလ်က်ဆတွွဲ့ အဆလ အက င  ်နမူနောမ ော်း၊ 

• "above and beyond" အသ အမှတ်ပပြုခံထ ိုက်ဆသော လူတစ်ဦ်းခ င််းစ ၏ လိုပ်ရပ်မ ော်း၊ 
• ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို တ ို်းတက်ဆစရန၊် အဆထောက်အကူပြစ်ဆစဆသော ဆယ ိုယ ဆလ လောဆတွွဲ့ ရှ ခ က်မ ော်းနငှ ် 

ထငပ်မင ်သံို်းသပ်ခ က်မ ော်း၊
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၃။ စိတ့်ပါဝင့်စာ်းသည ့် သတ့်မှတ့်ပန ာမျာ်း 

IDG သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ လိုပ်ငန််း၊ အတတ်ပညောဆ ိုငရ်ောနငှ  ် က ိုယ်ဆရ်းအပပြုအမူတ ို  က ို လမ််းညွှနဆ်ပ်းသည ် 
သ ်းပခော်းအဆပခခံမှုမ ော်းပြစ်ဆကကောင််း ကတ ပပြုသည်။ ဤအရောမ ော်းအရ အက ံြု်းဝငသ်ည ် မည်သည ် အဆရ်းက စစမ ော်း 
က ိုမဆ ို ကျွန်ိုပ်တ ို   အထူ်းစ တဝ်ငစ်ော်းပါသည်။ 

• အပပည်ပပည်ဆ ိုငရ်ော က င ထ်ံို်းဥပဆဒ  
http://icoca.ch/sites/default/files/resources/ICOC English.pdf 

 

• ကိုလသမဂ္ဂ ကမဘောလံို်းဆ ိုငရ်ောသဆ ောတူည ခ က် 

https://www.unglobalcompact.org/ 

 

၄။ အမည့်လ ိျု ျှို့ ဝှက့်ထာ်းပခင့််း 

IDG သည် တံို  ပပနခ် က်မ ော်းအော်းလံို်းက ို ကက ြုဆ ိုဆသော်လည််း အမ ော်းစိုသည် ၎င််းတ ို  ၏ ဆလ လောဆတွွဲ့ ရှ ခ က် 
မ ော်းက ို အမညဝ်ှက်ပြင  ် တငပ်ပလ ိုဆကကောင််းက ိုသတ ပပြုမ ပါသည်။ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ နည််းစနစ်သည ် ဤသည်က ိုထငဟ်ပ ်

ဆစရန ် ဒ ဇ ိုင််းထိုတ်ထော်းပပ ်း ပံိုဆသအမည်ဝှက်ပြင  ် လိုပ်ဆဆောငထ်ော်းကောကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ပံ ပ ို်းသူမ ော်းက ို ၎င််းတ ို   ၏ 
က ိုယ်ဆရ်းက ိုယ်တော အဆသ်းစ တ်အခ က်အလက်မ ော်းနငှ  ် ပတ်သက်၍ “ဆရွ်းခ ယ်ရန”် စွမ််းရည်က ို ဆပ်းဆဆောင ်
ထော်းပါသည်။ 

၅။ အပကာင့်အထည့်ပ ာ့်ပ ာင့် ွက့် န့် တာဝန့်ရိှမှု 
ဤမူဝါဒက ို အဆကောငအ်ထည်ဆြော်လိုပ်ဆဆောငရ်န ် ဒါရ ိုက်တောအြွ ွဲ့တွင ် အလံို်းစံိုတောဝနရ်ှ ဆသော်ပငော်းလည််း၊ 

က ိုယ်စော်းလှယ်မ ော်းသည် အမှုဆဆောငအ်ရောရှ ခ ြုပ် (CEO) ထသံ ို   ၎င််းက ို ကက ်းကကပ်ကွပ်က ၍ အဆကောငအ်ထည်ဆြော် 
ဆဆောငရွ်က်ရနအ်တွက် တစ်ဆန  ခ င််း တောဝနရှ် ပါသည်။ 

 

ဤမူဝါဒ၏ လိုပ်ငန််းဆဆောငရွ်က်မှုက ို ဆစောင က်ကည ်စစ်ဆဆ်းပခင််းနငှ  ် ပပနလ်ည်သံို်းသပ်ပခင််းတ ို  အတွက် 
တောဝနရ်ှ ကော  ိုတ်အြွ ွဲ့၏ မူဝါဒအရ တ ိုငက်ကော်းခ က်မ ော်းအဆပေါ်တွင ် စံိုစမ််းစစ်ဆဆ်းမှုမ ော်းမှ ထွက်ဆပေါ်လောသည  ်
ရလဒမ် ော်း အရ အြွ ွဲ့အစည််းအတွင််း အဆပပောင််းအလ အတွက် တစ်စံိုတစ်ရောဆသော အကကံပပြုခ က်မ ော်းအတွက်လည််း 
တောဝနရ်ှ သည်။ 

 

 ိုတ်အြွ ွဲ့၏က ိုယ်စော်း IDG ၏ သတ်မှတ်ထော်းဆသော အရောရှ သည်မ ခငက်ိုမပဏ ပြစ်သည ် IDG Group DMCC 

၏ အကက ်းတန််းမနဆ်နဂ္ ော Mr. Nick Alister - Jones ပြစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://icoca.ch/sites/default/files/resources/ICOC%20English.pdf
https://www.unglobalcompact.org/
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၆။   ထင့်ပမင့်သံ်ုးသပ့်ချက့် (သို  မဟုတ့်) တိငု့်ကကာ်းချက့်တစ့်ခုကို ကျွန့်ပု့်မည့်သို   လုပ့်ပ ာင့် မည့်နည့််း 
 

IDG ၏ Website သည် ၎င််း၏ “ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ဆက်သွယ်ပါ” စောမ က်နေှာတွင ်“ထငပ်မငသံ်ို်းသပ်ခ က်တစ်ခို 
ဆြော်ပပပါ”ဆ ိုသည ်လိုပ်ဆဆောငခ် က်(Function)တစ်ခိုက ို ဆပ်းထော်းပါသည်။ဤဆရွ်းခ ယ်ပ ိုငခွ်င က် ို ဆရွ်းခ ယ်ပခင််းပြင ် 
သင အ်ော်း ပြည ်စွက်ဆဆောငရွ်က်ရနအ်တွက် အက ဉ််းခ ံြု်းထော်းသည ် Online Form (ပံိုစံ) တစ်ခိုက ို ဆပ်းပါလ မ ်မည်။ 

 

Form (ပံိုစံ) ၏ အဓ ကအခ က်မှော ကဏ္ဍတစ်ခိုပြစ်ကော၊ ၎င််းတွငသ်င၏် ထငပ်မငသံ်ို်းသပ်ခ က် (သ ို  မဟိုတ်) 
တ ိုငတ်န််းခ က်တ ို  က ို မှတ်တမ််းပပြုထော်းန ိုငပ်ါသည်။ ပံိုစံအဆံို်းတွင ် သင အ်ော်းဆက်သွယ်ရန ် အဆသ်းစ တ်က ို သငဆ်နဒ 
ရှ ကဆပ်းန ိုငရ်န ် ဆရွ်းခ ယ်ပ ိုငခွ်င တ်စ်ခိုတည်ရှ ပါသည်။ သ ို  ရောတွင ် ဤအချက့်အလက့်မျာ်းကို တင့်သငွ့််းပခင့််းသည့် 
စိတ့်ကကိျုက့်ပ ွ်းချယ့်ပိုင့်ခွင ့်အ သာ ပ စ့်ပါသည့်။ သင၏်အခ က်အလက်မ ော်း အဆသ်းစ တ်က ိုဆပ်းရန ် သငဆ်နဒ 
ရှ ပါက၊ ဆပ်းထော်းသည ် ဆက်သွယ်ရန ် အဆသ်းစ တ်က ိုအသံို်းပပြု၍ သင၏်ထငပ်မင်သံို်းသပ်ခ က်(သ ို  မဟိုတ်) 
တ ိုငတ်န််းခ က်က ို တ ိုက်ရ ိုက်တံို  ပပနရ်န ် ကျွန်ိုပ်တ ို  အတွက်လ ိုအပ်မည်ပြစ်ဆသောဆရွ်းခ ယ်ပ ိုငခွ်င တ်စ်ခိုက ို သငဆ်ရွ်း 
ခ ယ်န ိုငပ်ါသည်။ ထငပ်မငသံ်ို်းသပ်ခ က် (သ ို  မဟိုတ်) တ ိုငတ်န််းခ က်တစ်ခိုက ို အမည်မဆြော်   လက်ခံရရှ သည ် အခါ 
တွင၊် ယင််းက ို IDG ၏ တံို  ပပနဆ်ဆောငရွ်က်သည ် လိုပ်ဆဆောငခ် က်မ ော်းက ို သငရ်ရှ မည်မဟိုတ်သလ ို၊ ကကည ်ရှုရန် 
အတွက်လည််း ထိုတ်ပပနဆ်ကကညောမည်မဟိုတ်ပါ။ 

 

၆. ၁။  အပခာ်းပ ွ်းချယ့်စ ာ 

အကယ်၍ အဆကကောင််းတစ်ခိုခိုဆကကောင  ် Website က ို မရရှ န ိုငပ်ါက (သ ို  မဟိုတ်) ထငပ်မငသံ်ို်းသပ်ခ က်နငှ ် 
တ ိုငတ်န််းခ က်က ို ဆက်သွယ်မှုသည် သငန်စှ်သက်ဆသော နည််းလမ််းမဟိုတ်ပါက၊ ဆအောက်ပါလ ပ်စောပြင  ် E-mail က ို 
ကျွန်ိုပ်တ ို   ကက ြုဆ ိုပါသည်။ 

 

comments@idg-security.com 

 

ဤ E-mail လ ပစ်ောက ို IDG ၏ သတ်မှတ်ထော်းဆသောအရောရှ က ဆစောင က်ကည ်မှတ်သော်းပါသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို   
အကကံပပြုလ ိုသည်မှော၊ ဆအောက်ဆြော်ပပပါ အခ က်အလက်မ ော်းက ို ဆပ်းန ိုငပ်ါသည်။ သ ို  ရောတွင ် ၎င််းသည် သင့်၏ 
ကိုယ့်ပိုင့် ံု်းပ တ့်ခွင ့်သာလ င့် အပပည ့်အဝ ပ စ့်ပါသည့်။ 

 

• ဆန  စွ  
• အခ  န် 
• တည်ရောဆနရော 

• တ ိုငက်ကော်းခ က်/ထငပ်မင်သံို်းသပ်ခ က် အဆ ို်းအဆကောင််းနငှ  ်ပတ်သက်သည ် ပြစ်ရပ်က ို ဆြော်ပပခ က် 
• သင အ်ော်း ဆက်သွယ်ရန ်အဆသ်းစ တ် 
• တံို  ပပနခ် က်အော်း သငရ်ယူလ ိုပခင််း ဆနဒ ရှ /မရှ  ဆြော်ပပခ က် 
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သငသ်ည် ထငပ်မငသံ်ို်းသပ်ခ က်နငှ  ် တ ိုငက်ကော်းခ က်မူဝါဒက ို သငအ်သံို်းပပြုဆနပါဆကကောင််းဆြော်ပပကော၊ သင၏် 
မည်သူမည်ဝါပြစ်ဆကကောင််း အဆထောက်အထော်းက ို လ  ြု ွဲ့ ဝှက်စွော ထ န််းသ မ််းထော်းရန ်ဆနဒ ရှ /မရှ က ို သတ်မှတ် ဆြော်ပပပါ။ 

 

၇။ တိငု့်ကကာ်းချက့်တစ့်ခုအာ်း စုံစမ့််းစစ့်ပ ်းပခင့််းနငှ ့် ပနာက့် က့်တွွဲ အပ ်းယူလုပ့်ပ ာင့်မှုမျာ်း 
 

IDG သည် တ ိုငက်ကော်းခ က်က ို အပပည ်အဝ၊တရော်းသပြင  ်မ မ တတ၊ ပမနပ်မနန်ငှ  ်လ  ြု ွဲ့ ဝှက်စွောပြင  ်အဆပခအဆန 
အရ ခွင ပ်ပြုသည ်ဆနရောတွင ် စံိုစမ််းစစ်ဆဆ်းရန ် ကတ ပပြုပါသည်။ တ ိုငက်ကော်းခ က်တစ်ခိုက ို လက်ခံရရှ ပပ ်းဆနောက် DO 

(သ ို  မဟိုတ် ၎င််းတ ို  ၏ ဆနရောတွင ် ဆဆောငရွ်က်ဆနသည ် အပခော်းတစ်ဦ်းခ င််းစ ) သည် စံိုစမ််းစစ်ဆဆ်းမှုအတွက ်
သင ဆ်လ ော် ဆသော အစ အစဉ်မ ော်းက ို ပပြုလိုပ်မည်ပြစ်သည်။ 

 

DO ၏ စံိုစမ််းစစ်ဆဆ်းမှု အတ ိုင််းအတော၊ ရှည်ကကောမှုသည် ြငွ ဟ်ထိုတ်ဆြော်ဆပပောဆ ိုမှု၏ အဆကကောင််းအရော 
ဆပေါ်မူတည်မည် ပြစ်သည်။ ပြစ်ရပ်အမ ော်းစိုတွင၊် DO သည် ြွင ဟ်ထိုတ်ဆြော်မှု၏ ကနဦ်းအစက ို ခ င ်ခ  နအ်က ခပ်မည် 
ပြစ်ရော၊ပ ိုမ ိုအဆသ်းစ တ်သည ် စံိုစမ််းစစ်ဆဆ်းမှုပပြုလိုပ်ရန ်အဆကကောင််းရင််း ရှ /မရှ  (သ ို  မဟိုတ်) ြွင ဟ်ထိုတ်ဆြော်ခ က်က ို 
ခ က်ခ င််းပင် အိုပ်ခ ြုပ်မှုဆ ိုငရ်ောလမ််းညွှနမ်ှုအရ အလွနလ် ငပ်မနစ်ွော ပပြုပပငန် ိုင/်မန ိုင ် ဆ ိုသည်က ို ဆံို်းပြတ်ရန် ပြစ် 
သည်။ 

 

အကယ်၍ ပ ိုမ ိုကကောရှည်စွော စံိုစမ််းစစ်ဆဆ်းရန ် လ ိုအပ်မညဆ် ိုပါက၊ DO သည် အတွင််းပ ိုင််းစံိုစမ််းစစ်ဆဆ်းမှု 
တစ်ခိုက ို ပပြုလိုပ်မည်ပြစ်ကော၊ လိုပ်ငန််းခွင ် လည်ပတ်မှု လိုပထ်ံို်းလိုပ်နည််း အဆတွွဲ့ အကကံြုရှ သည ် အထူ်းကျွမ််းက င ်
ဝနထ်မ််း (သ ို  မဟိုတ်) စံိုစမ််းစစ်ဆဆ်းမှုဆ ိုငရ်ော အထူ်းကျွမ််းက ငအ်သ ပညောရှငတ် ို   ပါဝငရ်န ်ဆရွ်းခ ယ်ခန  အ်ပ်န ိုငသ်ည်။ 

 

စံိုစမ််းစစ်ဆဆ်းမှုသည် တ ိုငက်ကော်းခ က်၏ အဆသ်းစ တ်အခ က်အလက်မ ော်းက ို ဆံို်းပြတ်ရန ် ရည်ရွယ်ကော၊ 
ဆနောက်ဆက်တွ  အဆရ်းယူမှုမ ော်းအတွက် ဆထောက်ခံအကကံပပြုမည်ပြစ်သည်။ ဤအကကံပပြုခ က်မ ော်းတွင ် စည််းကမ််း 
ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ော အဆရ်းယူဆဆောငရွ်က်မှုမ ော်း၊ မူဝါဒနငှ  ်လိုပ်ထံို်းလိုပန်ည််းအဆပပောင််းအလ  နစှ်ခိုလံို်း သ ို  မဟိုတ် သက်ဆ ိုငရ်ော 
အောဏောပ ိုငမ် ော်းအော်း ထိုတ်ဆြော်ဆပပောဆ ိုရန ်အလော်းအလောရှ ဆသော (သ ို  မဟိုတ်) လ ိုအပ်သည ် ဆအဂ္ ငစ် မ ော်း စသည်တ ို   
ပါဝငန် ိုငသ်ည်။ အကကံပပြုဆထောက်ခံခ က်မ ော်းက ို အတည်ပပြုရန်အလ ို  ငေှာ CEO ထံ တငပ်ပမည်ပြစ်သည်။ ဤတွင ်CEO 

သည် (လ ိုအပ်ပါက  ိုတ်အြွ ွဲ့၏ ဆထောက်ပံ မှုပြင )် ၎င််းတ ို   တရော်းဝငလ်ိုပ်ပ ိုငခွ်င  ်လွှ အပ်ထော်းသည ်အတ ိုင််း အဆရ်းယူ 
လိုပ်ဆဆောငမ်ှုမ ော်း အဆကောငအ်ထည်ဆြောမ်ှုက ို ကက ်းကကပ်ကွပ်က ရန ်တောဝနရ်ှ မည် ပြစ်သည်။ 

 

သငသ်ည် သင၏် ထငပ်မငသံ်ို်းသပ်ခ က် (သ ို  မဟိုတ်) တ ိုင်တန််းခ က်အဆပေါ် တံို  ပပနခ် က်ရယူရန် ဆရွ်းခ ယ် 
မည်ဆ ိုပါက၊ DO သည် စံိုစမ််းစစ်ဆဆ်းခ က်မ ော်းအဆပေါ် ဆတွွဲ့ ရှ ခ က်မ ော်းနငှ  ် ရလဒအ်ပြစ် အဆရ်းယူလိုပ်ဆဆောငခ် က် 
မ ော်းက ို e-mail ပြင  ်စောဆရ်း၍ သင အ်ော်း အကကံပပြုမည် ပြစ်သည်။ 
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၈။   ထင့်ပမင့်သံ်ုးသပ့်ချက့်မျာ်းအာ်း ကိုင့်တယွ့်ပပ ရှင့််းပခင့််း 

IDG သည် စံိုစမ််းစစ်ဆဆ်းမှုတစ်ခိုအတွက် လ ိုအပ်ဆနဆသော “တငပ်မငသံ်ို်းသပ်ခ က်မ ော်း” က ို ကက ြုတငတ်ွက်ဆ 
ဆမ ော်မှန််းထော်းပခင််းမရှ ဆစကောမူ၊ DO သည် ၎င််း၏ က ိုယ်ပ ိုငဆ်ံို်းပြတ်ခ က်ပြင  ်စံိုစမ််းစစ်ဆဆ်းရန ်ဆရွ်းခ ယ်န ိုင်သည်။ 

တစ်ဦ်းခ င််းစ အော်း ခ  ်းမွမ််းခံရသည ်အခါ၊အပပြုသဆ ောဆဆောင်သည ်ထငပ်မငသံ်ို်းသပ်ခ က် မှတ်တမ််းက ို HRIS 

နည််းစနစ်အတွင််း ၎င််းတ ို  ၏ က ိုယ်ဆရ်းြ ိုငတ်ွင ်သ မ််းဆည််းထော်းရှ မည်ပြစ်ကော၊ IDG သည် ဆငဆွကက်းဆ ိုငရ်ော ဆိုလော ် 
(လ ိုအပ်လ င ် လ ိုအပ်သလ ိုဆပ်းသည ် အပ ိုဆိုဆကက်း) ဆပ်းရန်တ ို  လည််း ဆရွ်းခ ယ်န ိုင်သည်။ မူဝါဒ၊ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း 
(သ ို  မဟိုတ်)အြွ ွဲ့အစည််းဆ ိုငရ်ော ထငပ်မငသံ်ို်းသပ်ခ က်က ိုအသ အမှတ်ပပြုလက်ခံပပ ်းပြစ်ပါက၊ ဤအရောသည် မူဝါဒ သ ို   
ဆပပောင််းလ ပခင််း၊ လိုပ်ငန််းလည်ပတ်မှုလိုပ်ငန််းစဉ်မ ော်း၊ ဆလ က င မ်ှုသငတ်န််းအစ အစဉ်မ ော်း၊ အိုပ်ခ ြုပ်မှုနငှ  ် သက်ဆ ိုင် 
သည ် ညွှနက်ကော်းခ က်နငှ  ် Guard Post အစရှ သည ် အမ န  မ် ော်းက  သ ို  ဆသော အပခော်းအဆသ်းစ တ်လိုပ်ငန််းဆဆောငရွ်က်မှု 
နယ်ပယ်မ ော်းစသည ် အဆကောင််းဆံို်းဆသော အဆလ အက င အ်ပြစ် အဆပခခ ိုငဆ်နဆကကောင််းက ို ဆသခ ောမှုရှ ဆစရန ် IDG က 
ကက ြု်းပမ််းမည်ပြစ်ပါသည်။ 

 

၉။   မူဝါဒကို ပစာင ့်ကကည ့်ပလ လာသံ်ုးသပ့်ပခင့််း 

DO သည် CEO နငှ အ်တူပူ်းဆပါင််း၍ ဤမူဝါဒက ို ဥပဆဒပပြုဆရ်းနငှ လ်ိုပ်ငန််းလည်ပတ်မှု ရှုဆထောင မ် ှအနည််းဆံို်း 
တစ်နစှ်တစ်ကက မ် ပပနလ်ည်သံို်းသပ်ရန ်တောဝနရ်ှ မည်ပြစ်သည။် 

 

 

 

 

 


