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(Version) ပံုစံမူ ထနိ့််းချျုပ့်မှု 
 

ပံုစံမူ (Version) ထတု့်မပ်းပပ ်း စာမ ်းသ ူ ထတု့်မဝ န့်ခွင ့်ပပျုပပ ်း 

၁ AUG 15 G WINTER I GORDON 

၂ JUN 19 G WINTER I GORDON 

 

၃ DEC 20 R BOLGER G WINTER ပံု/ x x x 

၄ MAY 22 J PLETT R BOLGER 

 

မာ တ ိကာ 

IDG Group DMCC 

သတင့််းမပ်းတိငု့်ကကာ်းပခင့််း မူဝါဒ 

အမကကာင့််းအ ာ            စာမျက့်နာှ 

၁။  အဓိပပာယ့်ဖွင ့်ဆိုချက့်                 -----       ၁ 

၂။  နယ့်ပယ့်အတိငု့််းအတာ                                -----       ၁ 

၃။  အမပခခံမျာ်း (အဓိကကျမသာအချက့်)                                     -----       ၁ 

၄။ မူဝါဒအာ်း အမကာင့်အထည့်မဖာ့် န့်အတကွ့် တာဝန့်ရိှမသာဝန့်ထမ့််း           -----       ၂ 

၅။ မည့်သသူည့် ဤမူဝါဒနငှ ့် အကျံျု်းဝင့်သနည့််း                        -----       ၂ 

၆။ မည့်သည ့်ဖွင ့်ဟမပပာဆိုချက့်မျာ်းက အကျံျု်းဝင့်ပါသနည့််း                                  -----       ၂ 

၇။ မည့်သည ့်အချိန့်တငွ့် သင့်မဖာ့်ထတု့်ဖွင ့်ဟသင ့်သနည့််း              -----       ၃ 

၈။ မည့်သို   ဖွင ့်ဟထတု့်မဖာ့်မည့်နည့််း။                 -----       ၅ 

     ၈. ၁ ပထမ ထမိတွွေ့ ပခင့််း                 -----       ၅ 

     ၈. ၂ ဒတုယိ ထမိတွွေ့ ပခင့််း                        -----       ၆ 

     ၈. ၃ ပပင့်ပမအဂျင့်စ  (ကိုယ့်စာ်းလှယ့်လုပ့်ငန့််း) မျာ်း                   -----       ၆ 

၉။ အမည့်မမဖာ့်လိုမသာ ဖွင ့်ဟမဖာ့်ထတု့်ချက့်               -----       ၆ 

၁၀။ ဖွင ့်ဟမဖာ့်ထတု့်ချက့်အာ်း စုံစမ့််းစစ့်မဆ်းပခင့််း               -----       ၇ 

၁၁။ ယံုကကည့်စိတ့်ချ မှု                 -----       ၈ 

၁၂။ သတင့််းမပ်းတိငု့်ကကာ်းသမူျာ်းအာ်း ကာကွယ့်ပခင့််းနငှ ့် မထာက့်ခံပခင့််း           -----       ၉ 

၁၃။ ပပျုပပင့်တည ့်မတ့်မပ်းနိငု့် န့် အမ ်းယူပခင့််းနငှ ့် မလ်းစာ်းလိုက့်နာပခင့််း                  -----       ၁၀ 

၁၄။ ဤမူဝါဒအာ်း မစာင ့်ကကည ့်ပခင့််းနငှ ့် ပပန့်လည့်သံ်ုးသပ့်ပခင့််း              -----       ၁၀



သတင့််းမပ်းတိငု့်ကကာ်းပခင့််း မူဝါဒ 

 

၁။  အဓိပပာယ့်ဖွင ့်ဆိုချက့် 
 သတင််းပပ်းတိိုင်က ာ်းခြင််းဟူသည် လိုပ်ငန််းြွငတ်ွင ် ပ ်းအန္တရာယ်မ ာ်း၊ လိမ်လညမ်ှုမ ာ်း၊ တရာ်းမဝင် 
ပသာ   င ဝ်တ်န္ငှ မ် ိို ်ညီပသာ အခပြုအမူမ ာ်းန္ငှ  ် ပတသ် ်၍ ဝနထ်မ််း (သိို  မဟိုတ်) အလိုပ်အမာ်းတစ်ဦ်း 
တစ်ပယာ ်  သတင််းအြ  ်အလ ်မ ာ်း ိို ဖွင ဟ်ပခပာက ာ်းခြင််းပငခ်ဖစ်သည်။ 

 

 “သတင််းပပ်းတိိုငက် ာ်းသူ" ဆိိုသည်မှာ မှာ်းယွင််းပနပသာ အရာမ ာ်း ိို ပတွွေ့ ရှိပပီ်း ၎င််း၏အလိုပ်ရှင် 
(သိို  မဟိုတ်) သ ်ဆိိုငရ်ာအာဏာပိိုငမ် ာ်းထံသိို   ခဖစ်ပ  ်သည်မ ာ်း ိို အသိပပ်းသူခဖစ်သည်။ 

 

 ပအာ ်ပါလမ််းညွှနြ်  ်တွင ် တရာ်းမဝငပ်သာ၊ အန္တရာယ်ရိှပစန္ိိုငပ်သာ၊   င ဝ်တ်န္ငှ မ်ညီပသာ 
လိုပ်ငန််းြွင ်   င ဝ်တ်မ ာ်းန္ငှ  ် ပတ်သ ်သည ် အပလ အ  င မ် ာ်း ိို တစ်ဦ်းြ င််းစီအပနခဖင  ် အစီရငြံ်တငခ်ပ 
န္ိိုငသ်ည ် လိုပ်ထံို်း လိုပ်နည််း ိို ပဖာ်ခပထာ်းသည်။ 

 

၂။  နယ့်ပယ့်အတိုင့််းအတာ 

 IDG သည် အန္တရာယ်ရိှပသာ၊ တရာ်းမဝငပ်သာ   င ဝ်တန်္ငှ မ်ညီပသာ လိုပ်ငန််းြွင ် င ဝ်တ်မ ာ်း၏ 
ြ ိြု်းပဖာ ်မှုမ ာ်းအာ်းလံို်း ိို ပဖာ်ထိုတ်လ  ် ပနာ ်ဆ ်တွွဲအပရ်းယူမှုမ ာ်း ိို က ိြုဆိိုပါသည်။ ဤမူဝါဒသည ်
ပိုဂ္ိြုလ်ပရ်းန္ငှ  ်အသင််းအဖွွဲွေ့ဆိိုငရ်ာအခပြုအမူ၏ အခမင မ်ာ်းဆံို်းစံန္ှုန််းမ ာ်း ိို အာ်းပပ်းအာ်းပခမ ာ ်ခပြုရန ်ပံိုစံြ ထာ်း 
 ာ တစ်စံိုတစ်ရာ ထိြိို ်နစ်နာမှုမ ာ်းပပေါ် မူတည်၍ ဆိို်းဝါ်းသည ်အပလ အထအာ်း သတင််းပပ်းတိိုငက် ာ်းသည ် 
အလိုပ်သမာ်းမ ာ်းအာ်း  ာ ွယ်ပပ်းရန ်စီမထံာ်းပါသည။် 

 

 ဤသည်မှာ စံန္ှုန််းရိှ စီမံြန  ြွ်ွဲပရ်းလိုပ်ငန််းစဉ် ိို ဖံို်း ွယ်ရန ်ရည်ရွယ်ခြင််းမဟိုတ်ပွဲ၊  ွပ် ွဲအိုပ်ြ ြုပ်မှု ၏ 
သာမန ်ွင််းဆ ် ိို ပလ ာ ပါ်းပစသည ် နည််းလမ််းတစ်ြိုအခဖစ် ထငမ်ှတ်ယူဆခြင််းမခပြုရပါ၊ ဤမူဝါဒသည ်
ဤသ ာဝအပက ာင််း ိစစရပ်မ ာ်းအာ်း အ  ံြု်းဝငပ်စသည ် IDG ၏ နစ်နာြ  ် (မပ  နပ်ြ  ်) မူဝါဒန္ငှ  ်
 ွွဲခပာ်းခြာ်းနာ်းပါသည်။ 

 

၃။ အမပခခံမျာ်း (အဓိကကျမသာအချက့်) 

 ဤလိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းအရ သပ ာရိို်းခဖင တ်ငခ်ပပသာ အပလ်းထာ်းစရာ ိစစ မည်သည် ိိုမဆိို တနဖ်ိို်း 
ထာ်းပါသည်။ သငန်္ငှ  ်ပတ်သ ်သည ်  ိစစရပ်မ ာ်းသည် ဤမဝူါဒမူပ ာငအ်တွင််း ရိှ/မရိှ မပသြ ာလျှင ်(ဥပမာ - 
ဥပပဒအာ်း ြ ိြု်းပဖာ ်ြွဲ ခြင််း ရိှ/မရိှ (သိို  မဟိုတ်) လူတစ်ဦ်းသည် ၎င််းတိို  ၏လိုပ်ပိိုငြွ်င ခ်ပငပ်တွင ် လိုပ် ိိုင် 
ပဆာငရွ် ်လ  ် ရိှ/မရိှန္ငှ  ် ပတ်သ ်၍ သံသယရိှလျှင)်၊ ဤမူဝါဒပါ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမ ာ်း ိို အသံို်းခပြုလ  ် 
အပလ်းထာ်းစရာ  ိစစရပ်မ ာ်း ိို ြ  ်ြ င််းတငခ်ပရန ်အာ်းပပ်းတိို ်တွန််းပါသည်။ 

 အဓိ   ပသာအြ  ်မှာ၊ “သသံယရှိလျှင့် - ၎င့််းကို သတင့််းပို  တိငု့်ကကာ်းပါ” ခဖစ်ပါသည်။ 
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၄။  မူဝါဒအာ်း အမကာင့်အထည့်မဖာ့် န့်အတကွ့် တာဝန့်ရိှမသာဝန့်ထမ့််း 

 သတင််းပပ်းတိိုင်က ာ်းမှုအပပေါ် IDG ၏ မူဝါဒအတွ ်  ိုတ်အဖွွဲွေ့ မှာ အလံို်းစံိုတာဝနရိှ်ပါသည်။ သိို  ရာတွင ်
၎င််း ိို က ီ်းက ပ် ွပ် ွဲအပ ာငအ်ထည်ပဖာ်ရနအ်တွ ် တပန  ြ င််းတာပနမ် ာ်း ိို သတ်မှတ်ထာ်းသည ် အရာရိှ 
(DO) ထံသိို   လွှွဲအပ်ရန ်ပရွ်းြ ယ်န္ိိုငပ်ါသည်။ DO သည် ပလာပလာဆယ်အာ်းခဖင  ်ဒို-ဥ က ဋ္ဌ Nick Alster – Jones 

nick,alisiter-jonesgidg-security.com. ခဖစ်သည်။ 

 မူဝါဒအရ တိိုငတ်န််းြ  ်မ ာ်း ိို စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှုမ ာ်းပက ာင  ် အဖွွဲွေ့အစည််းအတွင််း ပခပာင််းလွဲမှုအတွ ် 
ပထာ ်ြံြ  ်မ ာ်း၊ မူဝါဒလည်ပတ်ပရ်း ိစစရပ်မ ာ်း ိို ပစာင က် ည ်စီစစ်ရနအ်တွ  ် တာဝနသ်ည ်
အိုတ်အဖွွဲွေ့မနပ်နဂ ာ မ ာ်းန္ငှ  ် အတူရှိပပီ်း၊ ဤမူဝါဒ၏ လည်ပတ်မှု လွယ် ူပြ ာပမွွေ့ပစရန ် တိ  သည ် 
တာဝနမ် ာ်းရိှ ာ၊ ဝနထ်မ််းသည် ပအာ ်ပါလိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမ ာ်းန္ငှ အ်ညီ ရနတ်ံို  ခပနခ်ြင််း ိိုမပက ာ ်ရံွွေ့ ွဲ 
အပလ်းထာ်းစရာ ိစစရပ်မ ာ်း ိို ခမ င တ်ငန်္ိိုငပ်က ာင််း ပသြ ာပစရနအ်တွ ် တိ  သည ်တာဝနရိှ်ပါသည်။ 
ဤလိုပ်ငန််းစဉ် ိို လွယ် ူပြ ာပမွွေ့ပစရနအ်လိို  ငာှ၊ မနပ်နဂ ာမ ာ်းအာ်း သ ်ဆိိုငရ်ာတရာ်းဝင၊် လိုပ်ငန််းလည်ပတ ်

မှုဆိိုငရ်ာ မူပ ာငန်္ငှ  ်အပ ာင််းဆံို်း ပသာ အပလ အထမ ာ်းဆိိုငရ်ာ သငတ်န််းမ ာ်းပပ်းရပါမည်။ 

 ဤမူဝါဒပအာငခ်မငပ်ရ်းအတွ ် ဝနထ်မ််းမ ာ်းအာ်းလံို်းမာှ တာဝနရိှ်ပပီ်း ၎င််းတိို  သတိခပြုမိသည ် တစ်စံို 
တစ်ရာ အမှာ်းခပြုလိုပ်မိခြင််းမ ာ်း၊ မသမာမှုမ ာ်း ိို ဖွင ဟ်ပခပာက ာ်းရန ်စတငလ်ိုပ်ပဆာငပ်က ာင််း ိို ပသြ ာပစ 

ရမည်။ အ ယ်၍ သငသ်ည် ဤမူဝါဒပါ အပက ာင််းအရာ (သိို  မဟိုတ်) အသံို်းြ မှုမ ာ်းန္ငှ  ်ပတ်သ ်၍ ပမ်းခမန််းရန် 
မ ာ်းရှိပါ ၊ သငသ်ည် DO ထံ သငတ်န််းပပ်းရန ် (သိို  မဟိုတ်) ပနာ ်ထပ်အြ  ်အလ ်မ ာ်းပတာင််းဆိိုရန ်
ဆ ်သွယ်ရပါမည။် 

 

၅။ မည့်သသူည့် ဤမူဝါဒနငှ ့် အကျံျု်းဝင့်သနည့််း 

 ဤမူဝါဒသည်  ျွန္်ိုပ်တိို   ြန  အ်ပ်ထာ်းသည ် အဆင အ်သီ်းသီ်းရိှ အဆင ခ်မင မ်နပ်နဂ ာမ ာ်း၊ ဒါရိို ်တာမ ာ်း၊ 
ဝနထ်မ််းမ ာ်း၊ အတိိုငပ်ငြံ်မ ာ်း၊ သငတ်န််းသာ်းမ ာ်း၊ အိမ်လိုပ်သာ်းမ ာ်း၊ ပအဂ ငစ်ီဝနထ်မ််း၊ သိို  မဟိုတ ်
အလိုပ်သငမ် ာ်း၊ စသည ် တစ်ဦ်းြ င််းစီတိို  အာ်း စိုပပါင််း၍ ဤမူဝါဒတွင ်ဝနထ်မ််းဟို ပြေါ်ဆိိုမည် ခဖစ်သည်။ 

 

၆။ မည့်သည ့်ဖွင ့်ဟမပပာဆိုချက့်မျာ်းက အကျံျု်းဝင့်ပါသနည့််း 
 ဤမူဝါဒသည် IDG ၏ မပ  နပ်ြ  ် (နစ်နာြ  ်) လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမ ာ်းန္ငှ  ်  ွွဲခပာ်းခြာ်းနာ်းပါသည်။ 
အ ယ်၍ သင်သည် လိုပ်ငန််းြွငတ်ွင ် ိိုယ်ပရ်း ိိုယ်တာ အပခြအပနမ ာ်းန္ငှ  ်ပတ်သ ်၍ တိိုငတ်န််းစရာရိှပါ ၊ 
မပ  နပ်ြ  ် (နစ်နာြ  ်) အတွ ် လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ိို အသံို်းခပြုပါ။ 

 အပိိုဒ ်(၇) တွင ်ပဖာ်ခပထာ်းပသာ အမ ိြု်းအစာ်းမ ာ်းအတွင််း   ပရာ ်သည ် အဖွွဲွေ့အစည််းအတွင််း မသမာမှု 
န္ငှ  ် ပတ်သ ်သည်မ ာ်းန္ငှ  ် အ  ိြု်းသ ်ပရာ ်ထိြိို ်မှုမ ာ်း (သိို  မဟိုတ်) ထိြိို ်န္ိိုငသ်ည်မ ာ်း၊ ဥပမာ- 
ပဖာ ်သည်မ ာ်း၊ ဝနပ်ဆာငမ်ှု ိို အသံို်းခပြုသူမ ာ်း၊ အမ ာ်းခပည်သူ၏ အဖွွဲွေ့ဝငမ် ာ်း (သိို  မဟိုတ်) အခြာ်းဝနထ်မ််း 
မ ာ်း ိို အပိိုဒ ်(၈) တွင ်ပဖာ်ခပထာ်းသည ် လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမ ာ်း ိို အသံို်းခပြုလ  ် ပဖာ်ထိုတ်တငခ်ပရမည်။ 
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၇။  မည့်သည ့်အချိန့်တငွ့် သင့်မဖာ့်ထတု့်ဖွင ့်ဟသင ့်သနည့််း 
 သငသ်ည်အစစ်အမှန ်အပလ်းထာ်းစရာ ိစစ တစ်ြိုြိုရိှလျှင ်(သိို  မဟိုတ်) ပအာ ်ပါ ိစစရပ်မ ာ်း အတွ  ်
ယံိုက ည်ရပလာ ်ပသာ   ိြု်းပက ာင််းဆီပလ ာ်မှုရိှသည ် အပက ာင််းရင််းမ ာ်းရိှလျှင ် ဤပပေါ်လစီ ိို သံို်းသင ပ်ါ 
သည်။ 

• ရာဇဝတ်ခပစ်မှုတစ်ြိုြို ိို    ်းလွနြ်ွဲ ပက ာင််း (သိို  မဟိုတ်)    ်းလွနလ်  ်ရိှပက ာင််း (သိို  မဟိုတ်) 
   ်းလွနရ်နအ်လာ်းအလာရှိပက ာင််း။ 

• လူတစ်ဦ်းတစ်ပယာ ်သည် ဥပပဒဆိိုငရ်ာတာဝနမ် ာ်း ိို လိို ်နာရန ် ပ  ် ွ ်ပက ာင််း (သိို  မဟိုတ်) 
ပ  ် ွ ်မည်ခဖစ်ပက ာင််း (သိို  မဟိုတ်) ပ  ် ွ ်ရန ်အလာ်းအလာရိှပက ာင််း။ 

• မှာ်းယွင််းစီရငမ်ှုတစ်ြို ခဖစ်ပပေါ် ြွဲ ပက ာင််း (သိို  မဟိုတ်) ခဖစ်ပပေါ်ပက ာင််း (သိို  မဟိုတ်) ခဖစ်ပပေါ်ရန် 
အလာ်းအလာရှိပက ာင််း။ 

• လူတစ်ဦ်းြ င််းစီတိိုင််း၏   န််းမာပရ်းန္ငှ  ် ပ ်းအန္တရာယ် င််းရှင််းပရ်းတိို   ိို ပ ်းအန္တရာယ် 
ခဖစ်ပစြွဲ ပက ာင််း (သိို  မဟိုတ်) ပ ်းအန္တရာယ်ခဖစ်ပစလ  ်ရိှပက ာင််း (သိို  မဟိုတ်) ပ ်းအန္တရာယ် 
ခဖစ်ပစရန ်အလာ်းအလာရှိပက ာင််း။ 

• ပတ်ဝန််း  ငပ်  ်စီ်းြွဲ ပက ာင််း (သိို  မဟိုတ်) ပ  ်စီ်းလ  ်ရိှပက ာင််း (သိို  မဟိုတ်) ပ  ်စီ်းပစရန ်
အလာ်းအလာရှိပက ာင််း။ 

•  ျွန္်ိုပ်တိို  ၏   င ဝ်တ်မ ာ်း ိို ြ ိြု်းပဖာ ်မှုမ ာ်းရိှြွဲ ပက ာင််း (သိို  မဟိုတ်) IDGs မူဝါဒမ ာ်း ိို၊ ဥပမာ- 
လိငပ်ိိုင််းဆိိုငရ်ာ မပတာ်မတရာ်းခပြုမှု၊ အခမတ်ထိုတ်မှုမ ာ်း ိို  ာ ွယ်တာ်းဆီ်းပရ်း၊  ျွန ်ိုန ်ူ်းမှုန္ငှ ် 
လူ ိုန ်ူ်းမှုမ ာ်းတိို ်ဖ  ်ပရ်း (သိို  မဟိုတ်) အ  င ပ်  ်ြ စာ်းမှု တိို ်ဖ  ်ပရ်းတိို  န္ငှ  ် ပတ်သ ်၍ 
ြ ိြု်းပဖာ ်မှုမ ာ်းရှိပက ာင််း။ 

• အထ ်ပါအမ ိြု်းအစာ်းမ ာ်းမှ တစ်ြိုြိုအာ်း တမငသ် ်သ ် ဖံို်း ွယ်ထာ်းြွဲ ပက ာင််း (သိို  မဟိုတ်) 
ဖံို်း ွယ်ပနပက ာင််း (သိို  မဟိုတ်) ဖံို်း ွယ်ရန ်အလာ်းအလာရိှပက ာင််း။ 

IDG ၏ လိုပ်ငန််းအပက ာင််းအရာတွင ် ဤမူဝါဒ၏ စည််းမ ဉ််းမ ာ်းအတွင််း   ပရာ ်န္ိိုငသ်ည ် 
သီ်းခြာ်းခဖစ်ပသာ အပလ်းထာ်းစရာ ိစစရပ်မ ာ်းပါဝငသ်ည်။ ဥပမာ- ျွန္်ိုပ်တိို  ၏   င ဝ်တ်မ ာ်း၊ ယံိုက ည် 
စိတ်ြ ရမှု (လံိုခြံြုမှုမရိှခြင််း) အတွ ် သတ်မှတ်ခပဌာန််းြ  ်မ ာ်း ိို ြ ိြု်းပဖာ ်ခြင််း၊ အန္တရာယ်ရိှပသာ (သိို  ) 
ပပါ  ဆပသာ အက ံခပြုြ  ်၊  ဏ္ဍာပရ်းဆိိုငရ်ာ လိမ်လည်မှု၊ အခြာ်းသူမ ာ်းအာ်း အပန္ာှင အ်ယှ ်ပပ်းမှု၊ 
  န််းမာပရ်းန္ငှ  ် ပ ်းအန္တရာယ် င််းရှင််းမှု တိို  အတွ ် အပန္ာှင အ်ယှ ်ပပ်းမှုမ ာ်း ပါဝငသ်ည်။ ပယ ိုယ  
အာ်းခဖင  ် ဤမူဝါဒသည် အပရ်းယူပဆာငရွ် ်ြ  ်မ ာ်း န္ငှ  ် အ  ံြု်းဝငပ်တ်သ ်ပါသည်။ (သိို  မဟိုတ်) 
သငထ်ငခ်မငယ်ူဆထာ်းသည်တိို   ိို ြ နလ်ှပ်ထာ်းခြင််းသည် တရာ်းမဝငပ်ါ။ မူဝါဒ (သိို  ) အပခြြိိုငပ်နပသာ 
လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းန္ငှ  ် ဆန   ် ငပ်န ာ၊  ိုမပဏ၏ီ ဂိုဏသ်တင််းန္ငှ  ် အ  ိြု်းစီ်းပွာ်း အခငင််းပွာ်းမှုမ ာ်း ိို 
ထိြိို ်ပစန္ိိုငသ်ည ် တစ်ဦ်းြ င််းစီ၏ လိုပ်ပိိုငြွ်င ၊် အပရ်းယူပဆာငရွ် ်ြ  ်မ ာ်း၏ နယ်ပယ်ခပငပ်တွင ် ရိှပနပါ 
သည်။ သိို  ရာတွင ် အထ ်ဤအပိိုဒပ်ါ အမ ိြု်းအစာ်းမ ာ်းအတွင််း   ပရာ ်ပသာ ယင််းအပရ်းယူပဆာငရွ် ် 
ြ  ်မ ာ်းန္ငှ  ် ပတ်သ ်သည ် ဖွင ဟ်ပဖာ်ထိုတ်ြ  ်မ ာ်း သာ သ ်ဆိိုငရ်ာ  ာ ွယ်တာ်းဆီ်းပရ်းအဆင ဆ်င  ်
အတွ ် သင ပ်လ ာ်မည်ခဖစ်ပါသည်။ ဤစာရင််းသည် ခပည ်စံိုပစမှုမရှိပါ။ 
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IDG သည်   င ဝ်တဆ်ိိုငရ်ာ အခပြုအမူမ ာ်း ိို မည်သိို  စဉ််းစာ်းပက ာင််းန္ငှ ပ်တ်သ ်၍ ရှင််းလင််းသည ် 
လမ််းညွှနြ်  ်မ ာ်း ိို ပပ်းထာ်းပါသည်။ လမ််းညွှနြ်  ်၏ သီ်းသန  ဧ်ရိယာ ၃ ြို ိို ဝနထ်မ််းမ ာ်းအပနခဖင ် 
အာရံိုစိို ်လာပစမည်ခဖစ်သည်။ အလိုပ်သမာ်းလ ် ိိုငစ်ာအိုပ်တွင ်အာ်းလံို်းအခပည ်အစံို ပဖာ်ခပထာ်းပါသည။် 

•  ိုမပဏ၏ီ သီ်းခြာ်းလ ခဏာမ ာ်းအပပေါ် ဥ က ဌ၏ လမ််းညွှနြ်  ် 
• IDG ၏   င ဝ်တ်မ ာ်း 
• IDG ၏ ပဆာငရွ် ်လ  ်ရှိပသာ လူ  အြွင အ်ပရ်းမ ာ်း။ 

IDG သည် ကုလသမဂဂ ကမဘာလံု်းဆိုင့် ာ သမ ာတညူ ချက့် တွင ် ပါဝငလ် ်မှတ်ပရ်းထိို်းထာ်းသူ 
တစ်ဦ်းခဖစ်သည်။ ၎င််းသည်  ျွန္်ိုပ်တိို  ၏ ပပါင််းစည််းမှုဆိိုငရ်ာ (Corporate) န္ငှ တ်စ်ဦ်းြ င််းစီ၏ အခပြုအမူမ ာ်းအာ်း 
လမ််းညွှနပ်ပ်းသည ် စည််းမ ဉ််းမ ာ်းစွာ ိို ခပဋ္ဌာန််းထာ်းပါသည်။ စည််းမ ဉ််းမ ာ်း ိို ဝနထ်မ််းမ ာ်းအာ်းလံို်းအာ်း 
သတိပပ်းထာ်းပပီ်းခဖစ်သည်။ 

 

 

လူ  အခွင ့်အမ ်းမျာ်း 
စည့််းမျဉ်း - ၁ 

 

စီ်းပွာ်းပရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်း  န္ိိုငင်တံ ာ ိို ပက ညာထာ်းပသာ လူ  အြွင အ်ပရ်း ာ ွယ်မှု ိို 
ပထာ ်ြံ၊ ပလ်းစာ်းသင သ်ည်။ 

စည့််းမျဉ်း - ၂ 

 

 

၎င််းတိို  သည် လူ  အြွင အ်ပရ်းအလွွဲသံို်းစာ်းခပြုမှုမ ာ်းတွင ်ပါဝငခ်ြင််းမရိှပက ာင််း ိို 
ပသြ ာပအာင ်လိုပ်ရမည်။ 

အလုပ့်သမာ်း 

စည့််းမျဉ်း - ၃ စီ်းပွာ်းပရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်း  အသင််းအဖွွဲွေ့လွတ်လပ်ြွင ၊် စိုပပါင််းည ိန္ှုငိ််းြွင အ်ာ်း ထိပရာ ်စွာ 
အသိအမှတ်ခပြုခြင််းတိို   ိို ထိန််းသိမ််းထာ်းရမည်။ 

စည့််းမျဉ်း - ၄ အတင််းအက ပ်အလိုပ်ြိိုင််းပစမှု၊ မလိုပ်မပနရပစြိိုင််းခြင််း စသည ်ပံိုစံမ ာ်းအာ်းလံို်း ိို 
ရှင််းလင််းဖယ်ထိုတ်ပစ်ခြင််း။ 

စည့််းမျဉ်း - ၅  ပလ်းအလိုပ်ပစြိိုင််းမှုမ ာ်းအာ်း ထိပရာ ်စွာ ဖ  ်သိမ််းခြင််း။ 

စည့််းမျဉ်း - ၆ အလိုပ်ြန  ထ်ာ်းမှုန္ငှ  ်အလိုပ်အ ိိုငဆ်ိိုငရ်ာတွင ်ြွွဲခြာ်းဆ ်ဆံခြင််း ိို ဖ  ်သိမ််းခြင််း။ 



- 5 -  
 

ပတ့်ဝန့််းကျင့် 
စည့််းမျဉ်း - ၇ 

 

စီ်းပွာ်းပရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်းသည် ပတ်၀န််း  ငဆ်ိိုငရ်ာ စိနပ်ြေါ်မှုမ ာ်း ိို က ိြုတင ်ာ ွယ် 
ြ ဉ််း ပ်မှ အာ်း ပထာ ်ြံအာ်းပပ်းသင ်သည်။ 

စည့််းမျဉ်း - ၈ 

 

 

ပိိုမိိုက ီ်းမာ်းသည ် ပတ်ဝန််း  ငဆ်ိိုငရ်ာ တာဝနယ်ူမှု၊ တာဝနြံ်မှုမ ာ်း ိို ခမ င တ်ငရ်န ်
ပခြလှမ််း စတငပ်ါ။ 

စည့််းမျဉ်း - ၉ 

 

ပတ်ဝန််း  င ်ိို မထိြိို ်အန္တရာယ်မပပ်းပသာ နည််းပညာမ ာ်း ဖွံွေ့ ပဖိြု်းတိို်းတ ်၊ 
ခပန  န်္ ှံ  ခြင််း ိို အာ်းပပ်းပါ။ 

 

အကျင ့်ပျက့်ချစာ်းမှုတိကု့်ဖျက့်မ ်း 

စည့််းမျဉ်း - ၁၀ စီ်းပွာ်းပရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်းသည် ပြိမ််းပခြာ ်ပငညွ စ်ခြင််း၊ လာ ်ပပ်းလာ ်ယူခြင််း အပါ 
အဝင ်အ  င ပ်  ်ြ စာ်းမှုမ ာ်း ိို ပံိုစံမ ိြု်းစံိုခဖင  ်တိို ်ဖ  ်သင သ်ည်။ 

 

 န္ိိုငင်တံ ာ လူ  အြွင အ်ပရ်း ခပဋ္ဌာန််းြ  ်မ ာ်းအပါအဝင ် ခပည်တွင််းန္ငှ  ် န္ိိုငင်တံ ာဥပပဒအာ်းလံို်း ိို 
အပမွဲတမ််းအသံို်းခပြုပါသည်။ 

၈။    မည့်သို   ဖွင ့်ဟထတု့်မဖာ့်မည့်နည့််း။ 

၈. ၁ ပထမ ထမိတွွေ့ ပခင့််း 
သငသ်ည် သင်၏ တိို ်ရိို ်က ီ်းက ပ်သူ (သိို  ) စည််းက ပ်မနပ်နဂ ာ (Line Manager) န္ငှ  ်အပလ်းထာ်းစရာ 

 ိစစရပ်မ ာ်း ိို ပဆွ်းပန္်ွးရာတွင ်အပမွဲတမ််းသ ်ပတာင သ် ်သာရိှန္ိိုငမ်ည်မဟိုတ်သည် ိို  ျွန္်ိုပ်တိို  အသိအမှတ ်
ခပြုပါသည်။ သင အ်ာ်း ပမ်းခမန််းရသည ် ဤလိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း၏  ိစစရပ်မ ာ်းအတွ  ်ပထမဆံို်းပသာ အြိို ်အတန   ်
တွင ်အပိိုဒ ်(၇) တွင ်ပဖာ်ခပထာ်း ပသာ အမ ိြု်းအစာ်းမ ာ်းအတငွ််း   ပရာ ်သည ် မည်သိို  ပသာ မသမာမှုပံိုစမံ ာ်းန္ငှ  ်
ပတ်သ ်၍ခဖစ်ပစ၊ DO န္ငှ  ်ပဖာ်ထိုတ်တငခ်ပရနခ်ဖစ်သည်။ 

comments@idg-security.com ခဖင  ် DO ထံ အီ်းပမ်းလ်ပပ်းပိို  ပပီ်း သတင််းပပ်းတိိုင်က ာ်းခြင််း မူဝါဒ ိို 
အသံို်းခပြုလ  ်ရိှပက ာင််းန္ငှ  ် သငမ်ည်သူမည်ဝါခဖစ်ပက ာင််း လျိှြုွေ့ ဝှ ်ထာ်းရှိရန ် ဆန္ဒရှိ-မရှိ ိို ရှင််းလင််းစွာ 
ပဖာ်ခပပါ။ 

ပထမဆံို်းမပတွွေ့ဆံိုမီ (သိို  ) ပတွွေ့ဆံိုပပီ်းပနာ ်တွင ် သင၏် အပလ်းထာ်းစရာ ိစစရပ်မ ာ်း ိို စာခဖင  ်
တရာ်းဝင ်ပဖာ်ခပရန ် DO   ပတာင််းဆိိုလိမ ်မည။် DO   သင၏် စာခဖင  ်တရာ်းဝငဖ်ွင ဟ် ပခပာက ာ်းြ  ်အာ်း 
လ ်ြံရရှိပက ာင််းဝနြံ်ပပီ်း ပနာ ်ထပ်အပရ်းယူပဆာငရွ် ်သည ် မှတ်တမ််း ိို ထိန််းသိမ််းထာ်းရှိမည်ခဖစ်သည်။ 

သိို  တည််းမဟိုတ် ဖွင ဟ်ပဖာ်ထိုတ်လိိုသူ မည်သူမဆိို www.idg-security.com သိို  သွာ်း ာ web form 

တွင ်ပရ်းသာ်းခဖည ်သွင််းန္ိိုင်သည်။ ဝ ် ်ဆိို ်  သင၏်  ိိုယ်ပရ်းအြ  ်အလ ်အပသ်းစိတ် ိို ထာ်းြွဲ မည် 
(သိို  ) မထာ်းြွဲ ပါဆိိုသည် ိို သငပ်ရွ်းြ ယ်န္ိိုင ်ာ အမည်လျိှြုွေ့ ဝ ှ်ထာ်းခြင််း ိိုလည််း ြွင ်ခပြုပါသည်။ 
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၈. ၂ ဒတုယိ ထမိတွွေ့ ပခင့််း 

အ ယ်၍ ဖွင ဟ်ထိုတ်ပဖာ်ြ  ်သည် အလွန်ပလ်းန ်ပါ ၊ တနည််းအာ်းခဖင  ် DO ပါဝငပ်တ်သ ် 
ပနလျှင ် (သိို  ) သင်သည် လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းအရ ဖွင ဟ်ပဖာ်ထိုတ်ြ  ်တစ်ြိုခပြုလိုပ်ပပီ်းလျှင် စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှုန္ငှ  ်
၎င််း၏ ပ ာ ်ြ  ်ြ မှုမ ာ်း ိို ပ  နပ်မှုမရှိလျှင၊် ဥ က ဋ္ဌထံ တိို ်ရိို ်တငခ်ပန္ိိုငပ်ါသည်။ 

www.idg-security.com သိို  သွာ်း ာ web form တွင ်ခဖည ်ပါ။ 

၈. ၃ ပပင့်ပမအဂျင့်စ  (ကိုယ့်စာ်းလှယ့်လပု့်ငန့််း) မျာ်း  

ဤမူဝါဒ၏ ရည်ရွယ်ြ  ်မှာ သ ်ဆိိုငရ်ာ အလိုပ်ြွင၏် တစ်စံိုတစ်ရာပသာ အခပစ်မ ာ်း၊ အမှာ်းမ ာ်း ိို 
အစီရငြံ်ခြင််း၊ စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းခြင််း၊  ိုစာ်းခြင််းမ ာ်းအတွ ် ဌာနတွင််း ယန္တရာ်းတစ်ြိုအာ်း ပံ ပိို်းပပ်းရနခ်ဖစ်သည်။ 
IDG သည်   င ဝ်တ်ပိိုင််းဆိိုငရ်ာ၊ ဥပပဒန္ငှ ည်ီညွတ်ပသာ အခပြုအမူမ ာ်းအာ်း အခမင ဆ်ံို်းစံန္ှုန််းမ ာ်းခဖင  ်ပဆာငရွ် ် 
ပပီ်း မည်သည ်ခဖစ်ရပ်မ ာ်း ိိုမဆိို ဆံို်းခဖတ်ြ  ်ြ ရာတွင ် သ ်ဆိိုငရ်ာ ခပငပ်ပအဂ င်စီမ ာ်းန္ငှ  ် ဆ ်သွယ်ရန ်
တာဝနယ်ူပါသည။် သိို  ခဖစ်၍ ခပငပ်အဖွွဲွေ့အစည််းမ ာ်းအာ်း န္ှု်ိးပဆာ်ရန ်ဝနထ်မ််းမ ာ်းအပနခဖင  ်လိိုအပ်မည်မဟိုတ်ဟို 
ပမျှာ်လင ပ်ါသည်။ 

မည်သိို  ပငခ်ဖစ်ပစ ာမူ၊ အလွနပ်လ်းန ်သည ် အပခြအပနမ ာ်းတွင ် (သိို  ) အပက ာင််းရင််း ိို  ိိုငတ်ွယ် 
ပခဖရှင််းခြင််းမခပြုသည် ိို ဌာနတွင််း အစီရင်ြံပပီ်းပနာ ်၊ တရာ်းဝငထ်ိန််းသိမ််းပပ်းသူ အဖွွဲွေ့အစည််း ွဲ သိို  ပသာ 
ခပငပ်အဖွွဲွေ့အစည််းတစ်ြိုထံ သင၏် အပလ်းထာ်းစရာ ိစစရပ်မ ာ်း ိို တငခ်ပရနမ်ှာ သင အ်တွ ် သင ပ်တာ်မည် 
ခဖစ်ပက ာင််း  ျွန္်ိုပ်တိို  အသိအမှတ်ခပြုပါသည်။ အ ယ်၍ သငသ်ည် ခဖစ်ရပ်တစ်ြိုအာ်း ခပငပ် အဖွွဲွေ့အစည််း 
တစ်ြိုြိုထံ တငခ်ပရနဆ်န္ဒရှိပါ  https://icoca.ch/registering-a-complaint တွင ်ထိိုသိို  ခပြုလိုပ်န္ိိုငပ်ါသည်။ IDG 

သည် ICoCA ၏ လ ်မှတ်ရအဖွွဲွေ့ဝငတ်စ်ဦ်းခဖစ်ပပီ်း ထြိိို ်နစ်နာသူ (သိို  )   င ဝ်တ် ဥပပဒြ ိြု်းပဖာ ်မှု 
ခဖစ်ပွာ်းြွဲ ပက ာင််း (သိို  ) ခဖစ်ပွာ်းရနရိှ်ပက ာင််း ယံိုက ည်ရသည ် အပက ာင််းခပြ  ်ရှိသူ မည်သူမဆိိုတိိုငြ်  ် 
မ ာ်း ိို တငသွ်င််းန္ိိုငသ်ည်။ 

၉။  အမည့်မမဖာ့်လိုမသာ ဖွင ့်ဟမဖာ့်ထတု့်ချက့်မျာ်း 

 ဤမူဝါဒအရ ဖွင ဟ်ပဖာ်ထိုတ်ြ  ်မ ာ်းသည် လွန ်ွဲသည  ် လျိှြုွေ့ ဝှ ်ြ  ်မ ာ်းန္ငှ  ် အ ွဲဆတ်သည ် 
 ိစစရပ်မ ာ်း ပါဝငပ်တ်သ ်ပနန္ိိုငပ်က ာင််း  ျွန္်ိုပ်တိို   အသိအမှတ်ခပြုပါသည်။ ထိို  ပက ာင  ်အမည်မပဖာ်လိိုပသာ 
ဖွင ဟ်ပဖာ်ထိုတ်ြ  ် တစ်ြိုြို ိို ခပြုလိုပ်ရန ်သငပ်ရွ်းြ ယ်န္ိိုင်ပါသည်။ 

 ထိိုသိို  ခဖစ်ရန ် ပရွ်းြ ယ်ပါ  သတင််းပပ်းတိိုင်က ာ်းသူမ ာ်း၏ အမည်မပဖာ်လိိုမှု ိို  ာ ွယ်ထာ်း 
ခြင််းသည် မရိှမခဖစ် အပရ်းက ီ်းပါသည်။ ထိို  ပက ာင  ် ဖငွ ဟ်ပဖာ်ထိုတ်ရနဆ်န္ဒရိှသူတစ်ဦ်းသည် www.idg-

security,com သိို  သွာ်း ာ web form  ိို ခဖည ်သွင််းရမည်ခဖစ် ာ၊ ၎င််းတိို  ၏  ိိုယ်ပရ်းအြ  ်အလ ် 
အပသ်းစိတ် ိိုထာ်းြွဲ ရန ်(သိို  ) မထာ်းြွဲ ရန ်ိို ၎င််းတိို  ပရွ်းြ ယ်န္ိိုငပ်ါသည်။ 

 

http://www.idg-security,com/
http://www.idg-security,com/
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အ ယ်၍ စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းသူသည် ပနာ ်ထပ်သတင််းအပက ာင််းခြင််းရာမ ာ်း၊ အပသ်းစိတ် (သိို  ) အြ  ် 
အလ ်အတည်ခပြုြ  ်မ ာ်း မရရိှန္ိိုငလ်ျှငသ်င ်ပတာ်သည ် စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှု မခဖစ်န္ိိုငပ်က ာင််း အတည်ခပြုန္ိိုငသ်ည် 
ခဖစ်၍ အမည်မပဖာ်လိိုသည ် အပထာ ်အထာ်းမွဲ  စွပ်စွွဲခြင််းမ ာ်း ိို အခပည ်အဝစံိုစမ််းပပ်းရန ် မြံန္ိိုငသ်ည် ိို 
 ျွန္်ိုပ်တိို   ဝမ််းနည််းမိပါသည်။ DO သည် သင ထ်ံမှ ပနာ ်ထပ်အြ  ် အလ ်မ ာ်း ိို ရယူန္ိိုငပ်ပီ်း တိုန  ခ်ပနြ်  ် 
မ ာ်းပပ်းန္ိိုငပ်က ာင််း (သိို  ) သင ် သပ ာရိို်းခဖင  ် ဖွင ဟ်ထိုတ်ပဖာ်ြွဲ ခြင််း ရိှ-မရှိ ပသြ ာပအာင ်စီစဉ်န္ိိုငပ်က ာင််း 
စသည်တိို  သည် လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း၏ ပအာငခ်မငသ်ည ်ရလဒအ်တွ ် အပရ်းက ီ်းပါသည်။ 

ဤသိို  ခဖင  ် သတင််းပပ်းတိိုင်က ာ်းသူမ ာ်းအပနခဖင  ် DO ထံ ၎င််းတိို   မည်သူမည်ဝါခဖစ်ပက ာင််း ပဖာ်ထိုတ ်

ခပသရန ် ပိိုပပီ်းသင ်ပတာ် ာ ယံိုက ည်စိတ်ြ ရမှု ိို ထိန််းသိမ််းထာ်းရန ် ပဆာငရွ် ်န္ိိုငမ်ည်ခဖစ်ပါသည်။ (အပိိုဒ ်
(၁၁) ရှိ ယံိုက ည်စိတ်ြ ရမှု ိို က ည ်ပါ။) 

၁၀။  ဖွင ့်ဟမဖာ့်ထတု့်ချက့်အာ်း စုံစမ့််းစစ့်မဆ်းပခင့််း 

 အပခြအပနမ ာ်း  ြွင ်ခပြုလျှင် IDG သည် ဖွင ဟ်ပဖာ်ထိုတ်ြ  ်မ ာ်း ိို အခပည ်အဝ၊ တရာ်းမျှတစွာ၊ 
လျှငခ်မနစ်ွာ၊ န္ှုတ်လံိုစွာ စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းသွာ်းမည်ခဖစ်သည်။ သင၏် တရာ်းဝငစ်ာခဖင  ် ပရ်းသာ်းဖွင ဟ် ထိုတ်ပဖာ် 
ြ  ်အာ်း တငခ်ပပပီ်းပနာ ် DO (သိို  ) ၎င််းတိို  ပနရာတွင ် လိုပ် ိိုငလ်  ်ရိှပသာ အခြာ်းတစ်ဦ်းြ င််းစီမှ 
အလိုပ်လိုပ်ရ ် (၅) ရ ်အတွင််း လ ်ြံရရိှပက ာင််း အသိအမှတ်ခပြုလ  ် စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းရန ် သင ပ်တာ်သည  ်
အစီအစဉ်မ ာ်း ိို ခပြုလိုပ်မည်ခဖစ်ပါသည်။ 

 ဤလိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းအရ DO န္ငှ  ် ခပြုလိုပ်သည ် (အ ယ်၍ DO  ိို မရန္ိိုငလ်ျှင ် DO  ိိုယ်စာ်း တစ်ဦ်း 
တစ်ပယာ ်  ပဆာငရွ် ်သည်၊ ပံိုမှနအ်ာ်းခဖင  ်လူသာ်းအရင််းအခမစ် အက ီ်းအ ွဲ) မည်သည ် အစည််းအပဝ်းပွွဲ 
သိို  မဆိို အလိုပ်ြွငမ်ှ လိုပ်ပဖာ် ိိုငဖ် ်တစ်ဦ်းန္ငှ အ်တူ သငတ် ်ပရာ ်ြွင ရိှ်ပါသည်။ သင်၏အပဖာ်  
သင၏်ဖွင ဟ်ထိုတ်ပဖာ် ြ  ်မ ာ်းန္ငှ  ် တစ်စံိုတစ်ရာပသာ ပနာ ်ဆ ်တွွဲ စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှုမ ာ်း၏ ယံိုက ည် 
စိတ်ြ ရမှု ိို ပလ်းစာ်းရနပ်မတတ ာရပ်ြံမည်ခဖစ်သည်။ 

 စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှု အတိိုင််းအတာသည် ဖွင ဟ်ပဖာ်ထိုတ်ပခပာဆိိုသည ် အပက ာင််းအရာ ိစစရပ်အပပေါ် 
မူတည် ပါမည်။ ခဖစ်စဉ်အမ ာ်းစိုတွင ် ပိိုမိိုအပသ်းစိတ်  ပသာ စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှုခပြုလိုပ်ရနအ်တွ ် အပခြြံ  

အပက ာင််းရင််းမ ာ်း ရှိ-မရိှ ဆံို်းခဖတ်ရန ် (သိို  ) ဥပမာ-ဖွင ဟ်ပဖာ်ထိုတ်ပခပာဆိိုခြင််း  မမှန ်နပ်သာ သတင််း 
အြ  ်အလ ်အပပေါ် မူတည်ခြင််း ရှိ-မရိှ ဆံို်းခဖတ်ရနခ်ဖစ်ပပီ်း ဖွင ဟ်ပဖာ်ထိုတ်ြ  ် ိို DO    နဦ်း အ ွဲခဖတ် 
ပဆာငရွ် ်မည်ခဖစ်သည်။ မည်သိို  ပသာခဖစ်ရပ်တွငမ်ဆိို အစီရငြံ်စာတစ်ြို ိို ထိုတ်ပပ်းမည်ခဖစ် ာ မိတတ  မ ာ်း 
 ိို  ိုတ်အဖွွဲွေ့သိို   ပပ်းပါမည်။ သငလ်ည််း မိတတ  တစ်ပစာင ်ိို လ ်ြံရရိှန္ိိုငပ်ါလိမ ်မည်။ အ ယ်၍ သငသ်ည် 
စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှု (သိို  ) ၎င််း၏ ပ ာ ်ြ  ်ြ သံို်းသပ်မှုအာ်း ပ  နပ်မှုမရိှပါ  သငသ်ည် အပိိုဒ ် ၈. ၂  ိို 
ရည်ညွှန််းရပါမည်။ 
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အ ယ်၍ အြ ိနပ်ိိုမိိုရှည်က ာပသာ စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှုမ ိြု်း လိိုအပ်သည်ဟို ယူဆပါ ၊  ျွန္်ိုပ်တိို   လိုပ်ပန   
အတိိုင််းပင ်စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းသူတစ်ဦ်း (သိို  ) လည်ပတ်ပနပသာ လိုပ်ငန််းြွငလ်ိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမ ာ်း ိို အပတွွေ့ အက ံြု 
ရိှပသာ ဝနထ်မ််း (သိို  ဖွင ဟ်ပဖာ်ထိုတ်ပခပာဆိိုသည ် အပက ာင််းအရာ ိစစအာ်း နာ်းလည် ျွမ််း  ငသူ် ပါဝငပ်သာ 
စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းပရ်း အဖွွဲွေ့ ိို ြန  အ်ပ်သွာ်းမည်ခဖစ်သည်။ ဥပမာအာ်းခဖင  ် ဖွင ဟ်ပဖာ်ထိုတ်ပခပာဆိိုြ  ်သည် 
 ဏ္ဍာပရ်းမသမာမှုန္ငှ  ်ပတ်သ ်ပနလျှင ် ဏ္ဍာပရ်းအရာရိှြ ြုပ်အာ်း စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းပပ်းရန ်ပတာင််းဆိိုန္ိိုငသ်ည်။ 
စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းသူ (သိို  မဟိုတ်၊ စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းပရ်းအဖွွဲွေ့) တငခ်ပပသာ အစီရငြံ်စာအပပေါ် ဆံို်းခဖတ်ပပ်းရနအ်တွ ် 
သီ်းခြာ်းဝနထ်မ််းအာ်း ပတာင််းဆိိုမည်ခဖစ်သည်မသမာမှုမ ာ်း ထပ်မံခဖစ်ပွာ်းမည ်အန္တရာယ် (သိို  ) ဖွင ဟ်ပဖာ်ထိုတ်လိို 
 ်သည ် မရိို်းသာ်းမှုမ ာ်း ထပ်မံခဖစ်ပွာ်းမည ် အန္တရာယ်မ ာ်း ိို ပလျှာ ြ န္ိိုငရ်န် အပခပာင််းအလွဲအတွ ် အက ံ 
ခပြုြ  ်မ ာ်း ိို စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းပရ်းအဖွွဲွေ့ ထံမှလည််း  မ််းလှမ််းဖိတ်ပြေါ်မည်ခဖစ်သည်။ ထိိုအြါတွင ် ိုတ်အဖွွဲွေ့သည် 
ခပနလ်ည်စီစစ်ရနအ်တွ ် တာဝနရ်ှိမည်ခဖစ် ာ၊ ယင််းအက ံခပြုြ  ်မ ာ်း ိို အပ ာငအ်ထည်ပဖာ် လိုပ်ပဆာင ်
မည်ခဖစ်သည်။  

၎င််းသည် သင ပ်လျှာ်မှုရိှ ာ လ ်ပတွွေ့   ပက ာင််း DO   စဉ််းစာ်းမိသပလာ ် စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှု၏ 
တိို်းတ ်မှု ိို သင အ်ာ်း အပက ာင််းက ာ်းအသိပပ်းပါလိမ ်မည်။ သိို  ရာတွင ် ယံိုက ည်စိတ်ြ ရမှုအတွ  ်
လိိုအပ်မှုသည် သင အ်ာ်း စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှု (သိို  မဟိုတ်) အပရ်းယူပဆာငရွ် ်မှုမ ာ်း၏ အပသ်းစိတ်အြ  ် 
အလ ်မ ာ်း ိိုပပ်းခြင််းမှ  ျွန္်ိုပ်တိို  အာ်း တာ်းခမစ်န္ိိုငပ်ါသည။် ြ င ြ် ိနစ်ဉ််းစာ်းပပီ်း ဖွင ဟ်ပဖာ်ထိုတ်ပခပာဆိိုသည ် 
ပထွခပာ်းလှပသာ သပ ာသ ာဝ  လ ်ပတွွေ့မ  ပအာင ် ဖနတ်ီ်းပနသည်ခဖစ်ရာ စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှုမ ာ်း ပပီ်း 
ပခမာ ်ရနအ်တွ ် တိ  သည ် အြ ိန ်ိို က ိြုတငသ်တ်မှတ်ရနမ်ှာ ပံိုမှနအ်ာ်းခဖင သ်င ပ်တာ်မှုမရိှပါ။ မည်သိို  ပင ်
ခဖစ်ပစ ပါဝငပ်တ်သ ်သူမ ာ်းအာ်းလံို်း၏ ရပိိုငြွ်င မ် ာ်းန္ငှ ပ်တ်သ ်၍ ဖွင ဟ်ပဖာ်ထိုတ်ပခပာဆိိုြ  ် မ ာ်းအာ်းလံို်း 
 ိို အြ ိနမ်ီပခဖရှင််းပပ်းရန ် ျွန္်ိုပ်တိို  ရည်မှန််းမည်ခဖစ်ပါသည။် 

  ျွန္်ိုပ်တိို  ၏ စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းပနစဉ်အတွင််းခဖစ်ပစ (သိို  ) စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းပပီ်းပနာ ်မှခဖစ်ပစ ခပငပ် 
အာဏာပိိုငမ် ာ်းအာ်း အသိပပ်းအပက ာင််းက ာ်းရန် လိိုအပ်လာမည်န္ငှ  ်ပါဝငပ်တ်သ ်လာမည်တိို  န္ငှ  ်စပ်လ ဉ််း၍ 
ဌာနတွင််းအပနခဖင ် ပခဖရှင််းန္ိိုငမ်ည်မဟိုတ်သည ်  ိစစရပ်မ ာ်းခဖစ်ပက ာင််း ိို အသိအမှတ်ခပြုပါသည်။ ခပငပ် 
အာဏာပိိုငတ်စ်ဦ်းထံ လွှွဲပခပာင််း ပပ်းရပတာ မည်ဆိိုလျှင ် (သိို  ) လွှွဲပခပာင််းြွဲ သည်ဆိိုလျှင၊် ၎င််း ိစစ ိို သင ပ်တာ် 
သည်ဟို  ျွန္်ိုပ်တိို  ထငခ်မငယ်ူဆပါ  သငမ်သိ ွဲ (သိို  ) သင်၏သပ ာတူညီြ  ်မပါ ွဲ ယင််းသိို  ပသာ လွှွဲပခပာင််း 
ပပ်းမှုတစ်ြိုြိုလိုပ်ရန ်လိိုအပ်န္ိိုငဖ်ွယ် ရိှပါပသာ်ခငာ်း သင ထ်ံအသိပပ်း အပက ာင််းက ာ်းရန ် ျွန္်ိုပ်တိို   က ိြု်းပမ််းမည် 
ခဖစ်သည်။ 

 

၁၁။ ယံုကကည့်စိတ့်ချ မှု 
 အနည််းဆံို်း သမရိို်း  ဆနပ်သာ စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှုမ ာ်း ိို မခပြုလိုပ်မြ င််း၊ ဤမူဝါဒအရ လျိှြုွေ့ ဝှ ်ြ   ်
မ ာ်းအာ်း ဖွင ဟ်ပဖာ်ထိုတ်သည ် လူတစ်ဦ်းြ င််းစီ၏ မည်သူမည်ဝါခဖစ်ပက ာင််း ိို ထိန််းသိမ််းထာ်းရိှရန ် က ိြု်းပမ််း 
အာ်းထိုတ်မှုတိိုင််း ိို ခပြုလိုပ်သွာ်းမည်ခဖစ်သည်။ ဆိိုြွဲ သည ် မသမာမှုမ ာ်းတွင ်စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှုမ ာ်းအာ်း မထိြိို  ်
ပစရန ် အလိို  ငာှ၊ အပလ်းထာ်းစရာ ိစစ၊ စိို်းရိမ်ပူပနမ်ှု၏သပ ာသ ာဝန္ငှ  ် ယံိုက ည်စိတ်ြ ရမှုတွင ် ပါဝင် 
ပတ်သ ်သူမ ာ်း၏ မည်သူမည်ဝါခဖစ်ပက ာင််းတိို   ိို ပဖာ်ထိုတ်တငခ်ပြွဲ ပသာ အြ  ်အလ ်မ ာ်း ိို သင် 
လျိှြုွေ့ ဝှ ်ထာ်းမည်ဟိုလည််း ပမျှာ်လင ပ်ါသည်။ 

 

 



- 9 -  
 

သိို  ရာတွင ် စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှု (သိို  ) ဖွင ဟ်ပဖာ်ထိုတ်မှု သပ ာသ ာဝပက ာင  ် သင၏် မည်သူမည်ဝါ 
ခဖစ်ပက ာင််း ဖွင ဟ်ပခပာက ာ်းရန ် လိိုအပ်မည ် အပခြအပနမ ာ်းလည််း ရိှလာန္ိိုငပ်ါသည်။ ဤသညမ်ှာ န္ှ်ီးန္ယွ ်
ဆ ်စပ်သည ် စည််း မ််းထိန််းသိမ််းပရ်း (သိို  ) တရာ်းဝငစ်ံိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှုမ ာ်း (သိို  ) တရာ်းစွွဲဆိိုမှုမ ာ်းန္ငှ  ်ပတ်သ ် 
၍ ပပေါ်ပပါ ်လာန္ိိုငပ်ါသည်။ အ ယ်၍  ျွန္်ိုပ်တိို  ၏ အခမင်တွင ်ယင််းအပခြအပနမ ာ်းရိှပနပါ ၊ သင်၏ မည်သူ 
မည်ဝါခဖစ်ပက ာင််း ိို ဖွင ဟ်ပခပာက ာ်းရန ်အလာ်းအလာရိှပက ာင််း ိို သင အ်ာ်း အသိပပ်းရန ်ျွန္်ိုပ်တိို   က ိြု်းပမ််း 
မည်ခဖစ်သည်။ 

 

အ ယ်၍ စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှုတစ်ြိုတွင ် ပါဝငရ်န ် သင အ်တွ ် လိိုအပ်ပါ ၊ မူလဖွင ဟ်ပဖာ်ထိုတ ်
ပခပာဆိိုြ  ် မ ာ်း ခပြုလိုပ်ြွဲ သည ်အြ  ်မ ာ်း ိို   ိြု်းပက ာင််းဆီပလျှာ် လ ်ပတွွေ့  သပလာ ် လျိှြုွေ့ ဝှ ်ထာ်း 
ရမည်ခဖစ် ာ၊ ဖွင ဟ်ပဖာ်ထိုတ်ြ  ်မ ာ်း ခပြုလိုပ်ြွဲ ပသာပက ာင  ် မတရာ်းဖိန္ှပိ်မှု၊ ထိြိို ်နစ်နာမှုမ ာ်းမှ သင  ်ိို 
 ာ ွယ်ရန ် သင ပ်တာ်သလိို အာ်းလံို်းစတင ် ပဆာငရွ် သွ်ာ်းမည်ခဖစ်သည်။ သိို  ပသာ် စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းပနစဉ် 
အတွင််း သတင််းပပ်း တိိုင်က ာ်းသူအခဖစ် သင်၏ အြန််း ဏ္ဍသည် တစ်ပါ်းသူ (တတိယပိုဂ္ိြုလ်) မ ာ်းအတွ ် 
သိသာထငရ်ှာ်းပနဆွဲ ခဖစ်လာန္ိိုငသ်ည်။ 

 

၁၂။  သတင့််းမပ်းတိငု့်ကကာ်းသမူျာ်းအာ်း ကာကွယ့်ပခင့််းနငှ ့် မထာက့်ခံပခင့််း 

 

 ဤလိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းအရ သပ ာရိို်းခဖင  ်အမှုထာ်းစရာ ိစစမ ာ်း ိို အစစ်အမှနပ်ဖာ်ထိုတ်သည ် ဝနထ်မ််း 
အဖွွဲွေ့ဝငမ် ာ်းအာ်း အလိုပ်ခဖြုတ်ပစ်မည်မဟိုတ်ပါ။ သိို  မဟိုတ ်ယင််းသိို  ပသာ အပရ်းယူပဆာငရွ် ်မှုပက ာင  ်တစ်စံို 
တစ်ရာ ထိြိို ်နစ်နာပစမည်မဟိုတ်ပါ။ 

 

 ထိြိို ်နစ်နာမှုတွင ် အပက ာင််းမွဲ  စည််း မ််းထိန််းသိမ််းမှုအတွ ် အပရ်းယူပဆာငရွ် ်ခြင််းန္ငှ  ် မတရာ်း 
ဖိန္ှပိ်မှုမ ာ်းပါဝငသ်ည်။ အ ယ်၍ ဤလိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းအရ စိို်းရိမ်ပူပနမ်ှုမ ာ်း ိို ပဖာ်ထိုတ်သည  ် ရလဒတ်စ်ြို 
အပနခဖင  ် လိုပ်ငန််းြွငအ်တွင််း ထိြိို ်နစ်နာမှုတစ်ြိုအတွ ် သင ် ြံစာ်းပနရပက ာင််း ယံိုက ည်ပါ ၊ DO ထံသိို   
အပက ာင််းက ာ်းရပါမည်။ ဤမူဝါဒအရ အပလ်းထာ်းစရာ ိစစရပ်မ ာ်း ိို ဖွင ဟ်ပဖာ်ထိုတ်ြွဲ သည ် သူမ ာ်းအာ်း 
မတရာ်းဖိန္ှပိ်၊ လ ်စာ်းပြ ပသာ ဝနထ်မ််းမ ာ်းသည်၊ စည််း မ််းထိန််းသိမ််းမှုအရ အပရ်းယူမှုအပပေါ်တွင ် မူတည် 
မည်ခဖစ်သည်။ 

 

 အ ယ်၍ ဤလိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းအရ စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှုတစ်ြိုသည် ဖွင ဟ်ပဖာ်ထိုတ်မှုတစ်ြို ိို ပိုဂ္ိြုလ်ပရ်း 
အ  ိြု်းအခမတ် ိိုက ည ် ာ (သိို  ) သပ ာဆိို်းခဖင  ် ဖ  ်လိိုဖ  ်ဆီ်း၊ စိတ်အပန္ာှင အ်ယှ ်ခဖစ်ပအာင ် ခပြုလိုပ် 
ြွဲ ပက ာင််း ပ ာ ်ြ  ်ြ သံို်းသပ်ထာ်းပါ ၊ သတင််းပပ်းတိိုငက် ာ်းသူသည် စည််း မ််းထိန််းသိမ််းပရ်းအရ အပရ်း 
ယူခြင််း ြံရန္ိိုငပ်ါသည်။ ဤလိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမ ာ်း ိို လိို ်နာမှုမရိှ ွဲ (သိို  ) အမည်ပဖာ်ခပခြင််းမရိှ ွဲ ဖွင ဟ် 
ပဖာ်ထိုတ်ရန ်ပရွ်းြ ယ်သူမ ာ်းသည် ဤမူဝါဒတွင ်ပဖာ်ခပထာ်းပသာ အ ာအ ွယ်ပပ်းမှု ိို ရရှိန္ိိုငမ်ည်မဟိုတ်ပါ။ 
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၁၃။     ပပျုပပင့်တည ့်မတ့်မပ်းနိငု့် န့် အမ ်းယူပခင့််းနငှ ့် မလ်းစာ်းလိုက့်နာပခင့််း 

 ဤမူဝါဒအရ ခပြုလိုပ်ပသာ ဖွင ဟ်ပဖာ်ထိုတ်ြ  ်မ ာ်းတွင၊် စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှု အစိတ်အပိိုင််းအခဖစ် 
ပဖာ်ထိုတ် ပတွွေ့ ရိှရသည ် မည်သိို  ပသာ မသမာမှုမ ာ်း (သိို  ) မရိို်းသာ်းမှုမ ာ်း ိိုမဆိို ထပ်ြါ ထပ်ြါ ခဖစ်ပာွ်းမှု 
အန္တရာယ်မ ာ်း ိို IDG   ပလျှာ ြ န္ိိုငပ်စရန ် အပခပာင််းအလွဲအတွ ် အက ံခပြုြ  ်မ ာ်း ိို စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းပရ်း 
အဖွွဲွေ့ထံမှ ဖိတ်ပြေါ်  မ််းလှမ််း မည်ခဖစ်သည။်  ိုတ်အဖွွဲွေ့သည် အနာဂတ်တွင ် ယင််းအက ံခပြုြ  ်မ ာ်းအာ်း 
ခပနလ်ည်စီစစ်ပရ်းန္ငှ  ် အပ ာငအ်ထည် ပဖာ်ပရ်းအတွ ်န္ငှ  ် လိိုအပ်သည ်အပခပာင််းအလွဲမ ာ်းအပပေါ် အစီရငြံ် 
တငခ်ပရနတ်ိို  အတွ ် တာဝနရိှ်မည်ခဖစ်သည်။ 

 

၁၄။  ဤမူဝါဒအာ်း မစာင ့်ကကည ့်ပခင့််းနငှ ့် ပပန့်လည့်သံ်ုးသပ့်ပခင့််း 
 

DO န္ငှ  ်ဆ ်သွယ်ခြင််းခဖင  ်တိို်းတ ်ပ ာင််းမွနပ်အာင ်လိုပ်ပဆာငန်္ိိုငမ်ည ် နည််းလမ််းမ ာ်း ိို အက ံခပြု 
ရနန်္ငှ  ်ဤမူဝါဒအပပေါ် ထငခ်မငြ်  ်ပပ်းရန ်ဝနထ်မ််းမ ာ်းအာ်း ဖိတ်ပြေါ် အပ်ပါသည်။
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