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(Version)  ံုစံမူ ထနိ့််းချျု ့်မှု 
 

 ံုစံမူ (Version) ထတု့်ပ ်းပ ြီ်း စာပ ်းသ ူ ထတု့်ပဝ န့်ခွင ့်ပ ျုပ ြီ်း 

၁ AUG 16 G WINTER  ံု/x x x 

၂ AUG 17 G WINTER  ံု/x x x 

၃ SEP 17 G WINTER  ံု/x x x 

၄ JAN 20 G WINTER  ံု/x x x 

၅ APR 21 G WADE  ံု/x x x 

 

မာ တ ိကာ 

ကျင ့်ဝတ့် စည့််းကမ့််း မူဝါဒ 

အပ ကာင့််းအ ာ            စာမျက့်နာှ 

၁။ နယ့် ယ့်အတိငု့််းအတာ        -----       ၁ 

 

၂။ IDG ၏ ကျင ့်ဝတ့်ဆိုင့် ာအပပခခံမူမျာ်း     -----       ၁ 

 

၃။ ကျင ့်ဝတ့်နငှ ့် စည့််းကမ့််းဆိုင့် ာ စံနှုန့််းမျာ်း     -----       ၂ 

 ၃. ၁ ဝတ့်စာ်းဆင့်ယင့်မှုနငှ ့် ဟန့် န့်အမူအ ာ    -----       ၂ 

 ၃. ၂ အသံ်ုးဝင့်သည ့် ပဆာင့် န့်နငှ ့် ပ ှာင့် န့်    -----       ၃ 

 

၄။ ကျင ့်ဝတ့်စည့််းကမ့််း        -----       ၅ 

 

၅။ လံုပခံျုပ ်းကင့််းမှု        -----       ၆ 

 

၆။ လံုပခံျုပ ်း         -----       ၆ 

 

၇။ လ ိျု ျှို့ ဝှက့်အတငွ့််းပ ်းနငှ ့် သတင့််းအချက့်အလက့် လံုပခံျုပ ်း   -----       ၇ 

 ၇. ၁ ဆို ှယ့်မြီဒြီယာ (လူထဆုက့်သယွ့်ပ ်းကဏ္ဍ) နငှ ့်   -----       ၈   
        ကွန့် က့်ချိတ့်ဆက့်ပခင့််း (Networking)



ကျင ့်ဝတ့် စည့််းကမ့််း မူဝါဒ 

 

 

၁။ နယ့် ယ့်အတိငု့််းအတာ 

 အ ောက်ပါမူဝါဒသည် ကုမပဏနီငှ  ်IDG ဝနထ်မ််းမ ော်း ော်းလ ု်း၏  မှုအ ောင ်ရောရှှိခ ျုပ် (CEC) မှ အမ ော်လင  ်
သည ် စ နှုန််းမ ော်းကှို ခ မှတ်အပ်းထော်းခခင််း ခြစ်ပါသည်။ မူဝါဒသည် ကုမပဏသီှို  ဝငအ်ရောက်ရောတွင ် ဝနထ်မ််းမ ော်း 
 ော်းလ ု်း ော်း အပ်း ပ်ထော်းသည ် ဝနထ်မ််းလက်စွွဲစော ပု်မှ အကောက်နှုတ်ခ က်တစ်ခုခြစ်ကော အမ ော်လင ထ်ော်းသည ် 
လူ  က င ဝ်တ်နငှ  ်ကှိုက်ညီအသော အကောင််းမွနသ်ည ် ခပျု မူစ နှုန််းမ ော်းကှို ဦ်းတည်ခပ ှိုပါသည်။ 

 က င ဝ်တ်စည််းကမ််းမူဝါဒသည် ဝနထ်မ််းမ ော်းနော်းလည်သအ ောအပါက်ရန ်တွက်  သ ု်းဝငအ် ကောင််းအတွွေ့ 
ရှှိရမည ် စောရွက်စောတမ််းမ ော်းစေွာအပေါ်တွင ် အခခခ ထော်းပါသည်။  ကယ်၍ သငစ်ှိတ်ဝငစ်ော်းမှုရှှိပါက သင၏် လှိုင််း 
မနအ်နဂ ော  ော်း အမ်းခမန််းရနအ်ရွ်းခ ယ်နှိငုပ်ါသည်။ 

 

•  ခပည်ခပည် ှိုငရ်ော က င ဝ်တ်စည််းကမ််း (ICoC)  

(The International Code of Conduct)                             https://icoca.ch 

• ကမ္ော ကုလသမဂဂ ကမ္ောလ ု်း ှိုငရ်ော သအ ောတူညီခ က်  
(UN Global Compact) (UNGC)                 http://www.unglobalcompact.omg.uk 

 

• လ ုခခ ျုအရ်းနငှ  ်လူ   ခွင  ်အရ်း တွက် အစတနော ဝနထ်မ််း  အခခခ မူမ ော်း  
(The Voluntary Principles for Security and Human rights)  

(VPSHR)                                       http://www.voluntaryprinciples.org 

 

• နှိငုင် ခခော်းနငှ  ် က င ပ် က်ခခစော်းအသော  အလ  ထမ ော်း က်ဥပအဒ 

(The Foreign and Corrupt Practices Act (FCPA) (USA)         https://www.justice.gov/criminal-fraud/ 

                                                                                                                   foreign-corrupt-practices-act                     
• လော ်အပ်းလော ်ယူမှု က်ဥပအဒ 

(The Bribery Act) (U.K)                                                  https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/  
                                                                            Contents 

 

၂။  IDG ၏ ကျင ့်ဝတ့်ဆိုင့် ာအပပခခံမူမျာ်း 
IDG သည် ၎င််း၏က င ဝ်တ် ှိုငရ်ောစ နှုန််းမ ော်းအပေါ် ကှိုယ်တှိုငဂ်ုဏယ်ူပါသည်။ယင််းကှို ခြစ်အခမောက်အ ောင ်

ခမငအ်စရနမ်ှော IDG ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းခ င််းစီနငှ  ်ကျွန်ပု်တှို  နငှ  ်တူ လုပ်အ ောငအ်နသည ် လက်ခွွဲကနထ်ရှိုက်တော မ ော်း 
သည်  ခမင  ် ု်းအသော က င ဝ်တ်စ နှုန််းမ ော်းကှို အစောင ထ်ှိန််းလှိုကန်ောရန ်လှို ပ်ပါသည်။ ကျွန်ပု်တှို  ၏ က င ဝ်တ် စ နှုန််း 
မ ော်းမှော  အခခခ က အသော ကမ္ောလ ု်း ှိုငရ်ော လူ   ခွင  ်အရ်းမ ော်း ော်းလ ု်းကှို  အလ်းဂရုခပျုကော အလ်းစော်း လှိုက်နောမှု 
အပေါ်  အခခခ ပါသည်။ ဤ အခခခ မူမ ော်းမှော - 

•  သက်ရှငသ်နခွ်င ် 
• လွတ်လပ်စွောသွော်းလောခွင  ်
• လွတ်လပ်စွော ထုတ်အြော်အခပော ှိုခွင န်ငှ  ်ငငှိမ််းခ မ််းစွော စုအဝ်းခွင ် 
• IDG သည် အ ောက်ပါတှို   တွက်  ခပစ်အပ်း အရ်းယူနှိငုရ်န ် ဥပအဒမ ော်းကှို တင််းတင််းက ပ်က ပ် 

က င သ် ု်းသည ် မူဝါဒကှို အတောင််း ှိုပါသည်။

https://icoca.ch/
http://www.unglobalcompact.omg.uk/
http://www.voluntaryprinciples.org/
https://www.justice.gov/criminal-fraud/
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/


- 2 - 

 

- ကျွနခ်ပျုခခင််း၊ စောခ ျုပ်ခ ျုပ် ှိုခခင််းနငှ  ် တင််း က ပ်  ဓမမလုပ်ခှိုင််းအစခခင််း၊ ကအလ်းသူငယ်မ ော်း 
 ော်း  လုပ်ခှိုင််းအစခခင််းနငှ  ်လူကုနက်ူ်းခခင််း 

 

     -  အနေှာင  ်ယှက်ခပျုခခင််းနငှ  ် နှိငုက် င ဗ်ှိုလ်က ခခင််း 

 

     -  လှိငပ်ှိုင််း ှိုငရ်ော  ခမတ်ထုတ်ခခင််းနငှ  ်မအတော်မတရော်းခပျုခခင််း 
 

     -   က င ပ် က်ခခစော်းခခင််း 
 

     -  ခွွဲခခော်း က်  ခခင််း (တန််းတူညီမ မှု၊ ကွွဲခပော်းမှုနငှ  ်ပါဝငအ်နမှု) 
 

ဤ အခခခ မူမ ော်း ော်းလ ု်းကှို IDG ၏ မူဝါဒမ ော်းတွင ် ဓှိပပါယသ်တ်မှတ်ခပဋ္ဌောန််းထော်းငပီ်း၊   င  ်ော်းလ ု်းရှှိ 
ဝနထ်မ််းမ ော်း ော်းလ ု်း တွက် ရရှှိနှိငုက်ော သင ဝ်နထ်မ််း၏ သတင််း ခ က် လက်စုစည််းထော်းသည်၏  စှိတ် 
 ပှိုင််း ခြစ် ပါဝငက်ော၊ IDG လ ုခခ ျုအရ်း၊ Website Online တွငလ်ည််း ထည ်သွင််းထော်းရှှိပါသည်။ 

 

၃။  ကျင ့်ဝတ့်နငှ ့် စည့််းကမ့််းဆိုင့် ာ စံနှုန့််းမျာ်း 

 သငသ်ည် IDG ၏ ( ထက်ပါ) က င ဝ်တ် ှိုငရ်ော  အခခခ သအ ောတရော်းကှို သှိရှှိနော်းလည်ကော လှိုက်နော 
ရပါမည။်  
 သင  ်ော်း  လုပ်ခန  သ်အ ောတူညီမှုစောခ ျုပ်နငှ  ်ညီ ညွှန ်ကော်းခ က်မ ော်း ော်း လုပ်အ ောငရ်န ်အမ ော်လင ပ်ါ 
သည်။ 

 သငသ်ည် ကုမပဏ၏ီ  ောမခ မူဝါ ရ  က  ျု်းမဝငသ်ည ် မည်သည ်လုပ်အ ောငခ် က်ကှိုမ ှို တောဝနယ်ူ 
လုပ်အ ောငမ်ှုမခပျုလုပ်ရပါ။ 

 လုပ်ငန််းလည်ပတ်မှု ှိုငရ်ော  မှိန  မ် ော်း၊  အစောင  ်ှိုငရ်ော မှိန  မ် ော်း၊ မီ်း ှိုငရ်ော မှိန  မ် ော်း၊ ခြစ်လောနှိငုသ်ည  ်
 အရ်းအပေါ်ကှိစစရပ်မ ော်း တွက်  စီ မ မ ော်း၊ စ ခ ှိနစ် ညွှန််းလည်ပတ်မှုလုပ်ငန််းစဉ် (SOP) (Standard Operating 

Procedures)  င ်ော်း သ ု်းခပျုခခင််း ှိုငရ်ော စည််းမ ဉ််းမ ော်း (RUF) နငှ  ် သင်၏လုပ်ငန််းအနရောနငှ  ် သက် ှိုငသ်ည ် 
 ခခော်းအသော မှိန  မ် ော်းနငှ  ်ညွှန ်ကော်းခ က်မ ော်းကှို သငသ်ှိရှှိနော်းလည်ထော်းအ ကောင််း အသခ ောအစရပါမည်။ 

  ကယ်၍ သငသ်ည် စီမ ခန  ခွ်ွဲအရ်း ှိုငရ်ော၊ သက်သောအခ ောင်ခ ှိအရ်း (သှို  မဟုတ်) လုပ်ငန််းလည်ပတ်မှု ှိုငရ်ော 
ခပဿနောတစ်ရပ်  က ျုအတွွေ့ရပါက၊ သင၏်ကကီ်း ကပ်အရ်းမ ်း၊ စီမ ကှိန််းမနအ်နဂ ော (သှို  မဟုတ်) Country Manager 

(ဌောအနမနအ်နဂ ော) တှို  ထ   အသ်းစှိတ်တှိက မှနက်နခ်ပည ်စ ုစွောခြင  ်ခြစ်နှိငုသ်မ   ခမန ် ု်းအခပောခပရမည်။ 

 

၃. ၁  ဝတ့်စာ်းဆင့်ယင့်မှုနငှ ့် ဟန့် န့်အမူအ ာ 

 တူညီဝတ်စ ု (ယူနအီြောင််း) နငှ  ် ဝတ်စော်း ငယ်ငမ်ှုသည်  ြွွဲွေ့ စည််း၏  ခပျုသအ ောအ ောငအ်သော ပ ုရှိပ ်
တစ်ခု ခြစ် ပ ုအြော်အစနှိငုက်ော IDG ဝနထ်မ််းမ ော်း၏ ပညောသည် ပီသမှုနငှ  ်တောဝနယ်ူမှုရှှိအသော ခပျုမူလုပ်အ ောငခ် က ်
ကှို  ော်းအပ်း ော်းအခမ ောက်ခပျုသည်။ ကှိုယ်ရည်ကှိုယ်အသွ်းနငှ  ်ကှိုယ်ပှိုင ်သွင ်ခပငတ်ှို  တွင ် ကကီ်းမော်းအသော  က ှိျု်း 
သက်အရောက်မှုရှှိသည်ခြစ်ကော သငတ်စ်ဦ်းခ င််းစီကှိုသောမက ကုမပဏကီှိုပါ သတှိမူသှိရှှိအစပါသည်။ အြောက်သည် 
ခြစ်အစ၊ ရနသူ်ခြစ်နှိငုအ်ခ ရှှိသူခြစ်အစ၊ ကျွန်ပု်တှို  ကှို  ငမွဲ မ က်အစ အဒါက်အထောက်  ကည ်အနသည် ခြစ်ရော၊ 
ကျွန်ပု်တှို  သည် အခ င  အခပခပစ်စွောခြင  ် စဉ်နှိ်ုး ကော်းသတှိရှှိသည ်ပ ုအပါက်အနရပါမည်။ 
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 ကယ်၍ သင  ်ော်း IDG  ဝတ် စော်း/ယူနအီြောင််းမ ော်း ထတု်အပ်းထော်းသည်ခြစ်ပါက သငသ်ည်  ငမွဲ 
သန  ရှ်င််းသပ်ယပ်ကော ပညောသည် သွင ်ခြစ် ပ ုပန််းက က  ဝတ် ငရ်ပါမည်။ သငသ်ည် အကောင််းစွော ငြီ်းလှိမ််း 
ခပင ်ငက်ော သန  ရှ်င််းသပ်ယပ်သည ်  ဝတ် စော်း/ယူနအီြောင််းဝတ် ငထ်ော်းသူခြစ်ကော  အပါက် ငပွဲမ ော်း 
ကင််းစငရ်န ်(သှို  မဟုတ်)  ခခော်းပ ုသဏ္ဌောနဝ်တ် ငမ်ှုမ ော်း မရှှိအစရန ်သင  ်ော်းအမ ော်လင ထ်ော်းပါသည်။ 

 

 ကယ်၍ သငသ်ည် စီမ ခန  ်ခွွဲအရ်းကဏ္ဍတွင ်ရှှိသူခြစ်ပါက သငသ်ည် အခမခပငရှ်ှိ ြွွဲွေ့မ ော်း ော်း စ နမူနော ခြစ် 
အစရန ် သပ်သပ်ယပ်ယပ်၊ အ ကော အ ကော အမော အမော  (စမတ်က စွော) ခြင  ် အြောက်သည် အနခြင  ် ပညောသည် န ်န ်
 ထငက်ကီ်းြွယ် ခြစ်ရန ်သတှိရှှိအနရပါမည်။ 

 

ဤသည်မှော ရောသီဥတုနငှ  ် လှိုက်ြက်သည ် ရ ု ်းသ ု်း ဝတ် စော်းကှို စမတ်က က  ဝတ် ငရ်နခ်ြစ်ကော 
အ ောင််း ီတှိုမ ော်းနငှ  ်ည ပ်ြှိနပ်မ ော်း ဝတ် ငခ်ခင််းကှို  ငမွဲတမ််း ခခင််းခ နြ်ယ်ထုပ်ပစ်ရပါမည်။ 

 

 ြွွဲွေ့ စည််းကှို ကှိုယ်စော်းခပျုခခင််းနငှ ် သပ်ယပ်အ ကော အမော  (စမတ်က ) သည ် ပ ုအပါက်အနခခင််းသည် 
ခပည်တွင််း နငှ  ် ခပည်ပနစှ်ခုလ ု်းရှှိ IDG စီမ ကှိန််းမ ော်း၏ သက် ှိုငရ်ောလုပ်ငန််းတောဝနက်ှို ကျွမ််းက ငပ်ှိုငန်ှိ ုပ်တစစ်ှိတ် 
တစ်ပှိုင််းပင ်ခြစ်သည်။ 

 

၃.၂  အသံ်ုးဝင့်သည ့် ပဆာင့် န့်နငှ ့် ပ ှာင့် န့်  
ပဆာင့် န့် 

• သငတ်တ်နှိငုသ်မ  အဒသနတရ ောသောစကော်းကှို အလ လောသငယူ်ပါ။ 

• သင၏် ဂဂလှိပ် ောသောကှို တှို်းတက်အကောင််းမွနအ် ောငလ်ုပ်ပါ။ 

• ခှိုငခ်ှိုငမ်ောမော ရင််းနှ်ီးအြော်အရွမှုရှှိပါ။ 

•  ခ ှိနတ်ှိုင််း  ခ ှိနမ်ှနပ်ါအစ။ 

• သင ရ်ွဲ    က ဉောဏ ်တှိုင််း တှိက မှနက်နမ်ှုရှှိပါအစ။ 

• လွယ်ကူစွော ခ ဉ််းကပ်နှိငုသူ်ခြစ်ရမည်။ 

• ပူ်းအပါင််းလုပ်အ ောငမ်ှုကှို  ော်းအပ်း ော်းအခမ ောက်ခပျုပါ။ 

• အဒသနတရ ှိုငရ်ောဥပအဒမ ော်းနငှ  ်ဓအလ ထ ု်းတမ််းမ ော်းကှို အလ်းစော်းပါ။ 

• လှိုက်နောအစောင ထ်ှိန််းသူနငှ  ်နှိ်ုးနှိ်ုး ကော်း ကော်း ရှှိသူခြစ်ပါအစ။ 

• ဝတ်စော်း ငယ်ငမ်ှုနငှ  ်  သွင ်ခပငသ်ည် အ ကော အ ကော အမော အမော  (စမတ်က ) ရနန်ငှ  ် က န််းမော က  ခှိုင ်
မှုရှှိရမည်။ 
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ပ ှာင့် န့် 
• ရုန  ရ်င််း ကမ််းတမ််းသည ်စကော်း သ ု်း နှုန််းမ ော်း သ ု်းစွွဲခခင််း၊ 
• မှိမှိ ောသော  ော်းရအက နပ်မှိအနခခင််း၊ 
• နှိငုင် အရ်း၊  ောသောအရ်း (သှို  မဟုတ်) လူမ ှိျု်းမ ော်း အ ကောင််း အ ွ်းအန်ွးခခင််း၊ 
• အဒသခ ၊ နယ်ခ တှို  ၏  ခငင််းပွော်းြွယ်ရောမ ော်းတွင ်ပါဝငပ်တ်သက်ခခင််း၊ 
• ခွင ခ်ပျုထော်းခခင််းမရှှိသည ် လုပ်ငန််းစဉ်မ ော်းကှို ခွင ်ခပျုခခင််း၊  
• စည််းမ ည််းစည််းကမ််းခ ှိျု်းအြောက်မှု မည်သည်ကှိုမ ှို  ော်းအပ်း ော်းအခမ ောက်ခပျုခခင််း၊ 
• စီမ ကှိန််း ှိုငရ်ော အမော်အတော်ယောဉ်မ ော်းကှို စမီ ကှိန််းနငှ  ်မသက် ှိုငသ်ည ်  အ ကောင််းကှိစစ လှို  ငေှာ 

သ ု်းစွွဲရနခွ်င ခ်ပျုခခင််း၊ 
• လက်အ ောက်ငယ်သော်းတှို   ော်း  မှော်းအထောက်ခပခပငအ်ပ်းရန ်တွန   ်ုတ်အနခခင််း၊ 
• မသင အ်လ ော်ခြစ်အနခခင််း/က န််းမောအရ်း မအကောင််းခခင််း။ 
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၄။  ကျင ့်ဝတ့်စည့််းကမ့််း 

 ကုမပဏ၏ီ က င ဝ်တ်စည််းကမ််းကှို အ ောက်တွင ် ရှင််းရှင််းလင််းလင််းတငခ်ပထော်းပါသည်။ ဤတငခ်ပခ က် 
မ ော်း၊ က င ဝ်တ်တနြ်ှို်းမ ော်းနငှ  ်စ နှုန််းမ ော်းကှို သင ်တည်ခပျုထှိန််းသှိမ််းသွော်းမည်ဟု ကျွန်ပု်ယ ု ကည်ပါသည်။ 
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၅။  လံုပခံျုပ ်းကင့််းမှု 
လ ုခခ ျုအရ်းတောဝနသ်ည် ထပ်တလွဲလွဲခြစ်ကော ငင်ီးအငွွေ့ ြွယ်ခြစ်အစနှိငုပ်ါသည်။ နှိ်ုး ကော်းမှုမရှှိခခင််းသည် 

လ ုခခ ျုအရ်း ၏ ရနသူ်ပင်ခြစ်သည်။ ခ က်ခ ောပါ်းနပ်မှု၊ နှိ်ုးနှိ်ုး ကော်း ကော်းရှှိမှု၊  တတ်ပညော ှိုငရ်ော ကျွမ််းက င် 
ပှိုငန်ှိငုမ်ှုတှို  သည် သင၏်လက်နက်တှိုက်တွင််းရှှိ ပထမ  ု်းအသော လက်နက်ခြစ်ကော ပှိုမှိုလွယ်ကူသည ် ပစ်မှတ် 
တစ်ခုကှို ရှောအတွွေ့ရန ် ခခော်းအနရောမ ော်းရှှိ ရနသူ် မ ော်းစုကှို ပှို  လွှတ်မည်ခြစ်သည်။ 

 

သင ်လုပ်လုပ်မည ်နှိငုင် ၏ ရောသီဥတုနငှ  ်အရကှို သတှိမူရနန်ငှ  ်လှို ပ်ပါက ရောသီမအရွ်း သင အ်လ ော်သည ် 
 ဝတ် စော်းမ ော်း သင တ်ွငရှ်ှိအနရန ် အသခ ောမှုရှှိပါအစ။ တကှိုယ်အရသန  ရှ်င််းမှု၊ က န််းမော က  ခှိုငမ်ှု၊ က န််းမောအရ်း 
ထှိန််းသှိမ််းမှုနငှ  ် အရမ ော်းမ ော်း အသောက်သ ု်းခခင််းသည် လုပ်ငန််းကှို ထှိအရောက်စွော လည်ပတ်နှိငုအ်ရ်း တွက် ပဓောန 
ခြစ်ပါသည်။ 

 

နှိငုင်  မ ော်း ခပော်းတွင ် အခမခမျုပ်မှိုင််း နတရောယ်မ ော်း ရှှိအနသည်ခြစ်ရော သငသွ်ော်းလောအနသည ်အနရောမ ော်းကှို 
 ငမွဲအစောင  ်ကည ်ပါ။ 

 

ခြစ်နှိငုပ်ါက ခမစ်မ ော်းတွင ် အရခ ှိျု်းခခင််းနငှ  ် အရကူ်းခခင််းမ ော်းကှို အရှောငက် ဉ်ပါ။ ခမစ်မ ော်းတွင ်  ော်းအကောင််း 
သည ် အရစီ်းအ ကောင််းမ ော်း သှို  မဟုတ် အရောဂါမ ော်း၊ သှို  မဟုတ်  နတရောယ်ရှှိအသော တှိရစဆောနမ် ော်း ပါရှှိ လောနှိငုပ်ါသည်။ 
 ကယ်၍ သငသ်ည် ခမစ်သှို  သွော်းအရောက်ကော  သ ု်းခပျုရမည် ှိုပါက  နည််း  ု်း  ခခော်းသူတစ်ဦ်း နငှ ် 
 တူသွော်းပါ။ 

 

စောအပ်းပှို  ရောတွင ် ယ ု ကည်စှိတ်ခ ရအသောအနရောဌောန (Centre) မှ အပ်းပှို  နှိငုရ်န ်လှို  ငေှာ Mail အပ်းပှို  ခခင််းကှို 
ယ ု ကည်စှိတ်ခ ရအသော နည််းလမ််းခြင ၊် သှို  မဟုတ် IDG စီမ  ုပခ် ျုပ်အရ်း၊ သှို  မဟုတ် PM ထ သှို   တ င က်မ််းအပ်းခခင််း 
ခြင  ်အပ်းပှို  ရန ် က ခပျုအထောက်ခ ပါသည်။ 

 

သင၏်အနရော ှိမ်ခန််းတွင ် တနြ်ှို်းရှှိ ကှိုယ်အရ်းကှိုယ်တော  သ ု်း အ ောငပ်စစည််းမ ော်းကှို ခ နမ်ထော်းခွဲ  
ခခင််းသည်  အကောင််း  ု်းခြစ်ရော  ရော ော်းလ ု်းကှို သငန်ငှ  ်တူ ယူအ ောငသွ်ော်းရနမ်ှော လက်အတွွေ့မက အပ။ 
 ကယ်၍ သငသ်ည် အခမောက်မ ော်းလှစွောအသော အင ွ(သှို  မဟုတ်) အရွှကှို ပှိုင ်ှိုငထ်ော်းကော (ခြစ်နှိငုြ်ွယ်မရှှိ) လ ုခခ ျုအရ်း 
သည် အကောင််းမွနခ်ခင််းမရှှိဟု ခ စော်းရပါက ယင််းပစစည််းကှို IDG စီမ  ုပ်ခ ျုပ်မှု သှို  မဟုတ် စီမ ကှိန််းမနအ်နဂ ောထ  
ထော်းခွဲ ရန ်သင အ်တော်ပါသည်။ သင၏်ပှိုင ်ှိုငမ်ှုမ ော်း ော်းလ ု်းအပေါ်တွင ်လ ုခခ ျုမှုကှို လက်အတွွေ့ ော်းခြင  ်ဂရုစှိုက်ပါ။ 

 

၆။  လံုပခံျုပ ်း 
 လ ုခခ ျုအရ်းသည် ကျွန်ပု်တှို  ၏လုပ်ငန််းခြစ်ရော သင်သည်  ခ ှိန်တှိုင််းတွင ်“လ ုခခ ျုအရ်း” ဟု အတွ်းအနရပါမည်။ 
တောဝနခ် ှိနမ်ဟုတ်သည ်တှိုင ် ငမွဲနှိ်ုး ကော်းသတှိရှှိအနပါ။  ငမွဲသ သယဝငက်ော သှိခ င် စူ်းစမ််းခ ငစ်ှိတ် ခပင််းခပအနပါ။ 
 ယ်အတော မှ မ က်နေှာအပေါ်  ကည ်၍ တနြ်ှို်းမခြတ်ပါနငှ ။် နအီပါလ်စကော်းပ ုခြစ်သည ် "Mukhma Ram, Ram, 

bhaguli ma chhuri cham" ကှို သတှိရပါ။  ငမွဲအမ်းခွန််းအတွအမ်းငပီ်း စစ်အ ်းပါ။ 

 

 

 

-  
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၇။  လ ိျု ျှို့ ဝှက့်အတငွ့််းပ ်းနငှ ့် သတင့််းအချက့်အလက့် လံုပခံျုပ ်း 
  က်သွယ်အရ်းစနစ်မ ော်း ော်းလ ု်းကှို  သ ု်းခပျုအနသည ် ခါ သငဂ်ရုတစှိုက်အစောင  ်ကည ်ရောတွင ် လုပ်ငန််း 
လည်ပတ်မှု ှိုငရ်ောနငှ  ် ကုနသွ်ယ်မှု ှိုငရ်ောလ ုခခ ျုအရ်း လှို ပ်ပါသည်။ လုပ်ငန််းလည်ပတမ်ှု ှိုငရ်ော လ ုခခ ျုအရ်း 
ပ က်ယွင််း ပါက သင၏် သက်ကှို   ု်းရှု  ်းသွော်းအစနှိငုပ်ါသည်။ ကုနသွ်ယ်မှု ှိုငရ်ော လ ုခခ ျုအရ်းယှိုယွင််းပါက သင၏် 
လုပ်ငန််းကှို ထှိခှိုက်ပ က် ီ်းသွော်းအစမည်ခြစ်သည်။ 

 ကုမပဏ ီ (သှို  မဟုတ်) ကုမပဏ၏ီ လုပ်ငန််းလည်ပတ်မှုမ ော်းနငှ  ် ပတ်သက်သည ် စောခြင အ်ရ်းသော်းထော်းအသော 
(သှို  မဟုတ်) နှုတ်ခြင  ် အခပော ကော်းထော်းအသော သတင််း ခ က် လက်တစ်ခုခု။ ဤတွငပ်ါဝငသ်ည်တှို  မှော တစ်စ  ု
တစ်ရော သှိမ််း ည််းထော်းခခင််း၊ ထုတ်လွှင အ်ပ်းပှို  ထော်းခခင််း (သှို  မဟုတ်) တယ်လီြုန််း အခပော ှိုမှုမ ော်းနငှ  ် သတင််း 
(Message)၊  ီ်းအမ်းလ် (e-mail) ၊ electronic message ဝနအ် ောငမ်ှုလုပ်ငန််းမ ော်း၊ ကွနပ် ျူတောတွင ်  ခ က် 
 လက်မ ော်း သှိမ််း ည််းထော်းမှုနငှ  ် USB Memory Stick မ ော်းစောရွက်စောတမ််း အထောက ်ထော်းမ ော်း၊ ြှိုငမ် ော်းနငှ  ်
မှတ်စု (Notes)မ ော်း ခြစ်သည်။ 

 မှို ှိုင််းြုန််းမ ော်းခြင  ်သငအ်ခပော ှိုသည ်စကော်းမ ော်းကှို  လွနသ်တှိထော်းပါ။  ခခော်းတစ်အယောက်အယောက်က 
နော်းအထောငအ်နတယ်လှို    ငမွဲယူ ထော်းပါ။  ငတ်ောနက်နငှ  ် ်ီးအမ်းလ်နငှ  ် က်သွယ်အ ောငရွ်က်မှုမ ော်း ော်းလ ု်းကှို 
 စှို်းရမ ော်းက အစောင  ်ကည ်မှတ်သော်းအနသည်ခြစ်ရော တစ်ဦ်းဦ်းက   ကမ််းြက်သမော်းမ ော်းနငှ  ်ရင််းရင််းနှ်ီးနှ်ီး ခြစ်အန 
နှိငုပ်ါသည်။ 

 

• E-mail နငှ  ် ီလက်ထအရောနစ် Message မ ော်းတွင ်သင ်ောအတွအရ်းထော်းတယ် ှိုတောကှို သတှိခပျုပါ။ 

 

• သင ထ်   မည်မသှိ ရင််းခမစ်မ ော်းက  အ ကောင််းခပန ်ကော်းအပ်းရန၊် သတင််း ခ က် လက်အပ်းရန် 
(သှို  မဟုတ်)  က်နယွ်ပတ်သက်မှုမ ော်းကှို ြွင ဟ်ရန ်သင  ်ော်းြှိတ်အခေါ်ကမ််းလှမ််းလောသည ် E-mail မ ော်းကှိ ု
သတှိထော်းပါ။ 

 

•  မည်မသှိရင််းခမစ်မ ော်းမှ E-mail မ ော်းကှို  အရ်းယူအ ောငရွ်က်ခခင််းမခပျုလုပ်ပါနငှ ။် ၎င််းတှို  ကှို (delete) 

လုပ်ြ က်ပစ်ကော သင  ်ကကီ်း ကွဲထ  သတင််းအပ်းပှို  ပါ။ 

 

•  မည်မသှိရင််းခမစ်မ ော်းထ မှ E-mail မ ော်းကှို ကုမပဏ ီတငွ််း  က်လက်အပ်းပှို  ခခင််း မခပျုလုပ်ပါနငှ ။် 
သငသ်ည် ဗှိုင််းရပ်မ ော်းနငှ  ်သူလ ှိျုကှိစစကှို ဦ်းတည်အပ်းပှို  အနသကွဲ သှို   ခြစ်မည်။ 

 

• ကုမပဏဝီနထ်မ််းမ ော်း ော်း Network (ကွနယ်က်) သှို  မဟုတ် Chat (စကော်းစမည်အခပော ှိုခခင််း)  ြွွဲွေ့သှို   
ဝငအ်ရောက်ရန ် ြှိတ်အခေါ် သည ် E-mail မ ော်းကှို၊ သင ် ြှိတ်အခေါ်မည ်သူမ ော်းထ  ဦ်းစွောသတှိအပ်းခခင််းမခပျု ွဲ 
မပှို  ပါနငှ ။် 

 

• ပုဂဂှိျုလ်တစ်ဦ်းဦ်းထ မှ  ြွွဲွေ့မ ော်းသှို    က်သွယ်ဝငအ်ရောက်ရန ် လက်ခ ရရှှိသည ်ြှိတ်အခေါ်မှုမ ော်းကှို ဂရုမခပျု 
လ စ်လ ျူရှုကော (delete) လုပ်ြ က်ပစ်ပါ။   ှိပုါပုဂဂှိျုလသ်ည် သင  ်ော်းကကှိျုတင်၍ ြှိတ်အခေါ်ခ က်နငှ ် 
ပတ်သက်၍ သတှိအပ်းခွဲ ငပီ်း ယင််းြှိတ်အခေါ် မှုသည်  စစ် မှနခ်ြစ်ကော  မှနတ်ကယ်   ှိုပါ ပဂုဂှိျုလ် 
ထ မှခြစ်အ ကောင််း သင်သှိရှှိထော်းခခင််းမဟုတ်လ င ်ြ က်ပစ်ရမည်ခြစ်သည်။ 
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IDG (Data)  ခ က် လက်ကောကွယ်အရ်း နငှ  ်သတင််း ခ က် လက် စီမ ခန  ခွ်ွဲမှုမူဝါဒမ ော်းကှို ြတ်ရှုကော 
လှိုက်နောရပါမည်။ 

 

၇. ၁  ဆို ှယ့်မြီဒြီယာ (လူထဆုက့်သယွ့်ပ ်းကဏ္ဍ) နငှ ့် ကွန့် က့်ချိတ့်ဆက့်ပခင့််း (Networking) 

 

  ဤမူဝါသည် သင၏် ှိုရှယ်မီဒယီောနငှ  ် ကွနရ်က်ခ ှိတ် က်ခခင််း နည််းပညောရပ်မ ော်း/ဝနအ် ောငမ်ှုမ ော်း 
 သ ု်းခပျုခခင််း  တွက် လမ််းညွှနခ် က်အပ်းပါသည်။ ၎င််းတွင ် (blogs)  အလော ဂ်မ ော်း၊ (Wikis) ဝီကီမ ော်း၊ မှိုက်ခရှို    
 အလော ဂ်မ ော်း၊ မက်အ  ခ ်  ုတ်မ ော်း၊ (Chart) စကော်းစမညအ်ခပော ခန််းမ ော်း၊  ီလက်ထအရောနစ်သတင််းလွှောမ ော်း၊ 
 ွနလ်ှိုင််းြှိုရမ်မ ော်း၊ လူမှုကွနရ်က် ှိုဒမ် ော်းနငှ  ် လူ မ ော်း ော်း သတင််း ခ က် လက်မ ော်းကှို  ခခော်းသူမ ော်း 
နငှ  ်တူ မ အဝအပ်းရန ်ခွင ်ခပျုသည ်  ခခော်းအသော ှိုဒမ် ော်းနငှ  ်ဝနအ် ောငမ်ှုမ ော်း ပါဝငသ်ည်။ 

  

 IDG သည် လူမှုမီဒယီောနငှ  ် ကွနရ်က်ဝနအ် ောငမ်ှုမ ော်းကှို ၎င််း၏ဝနထ်မ််းမ ော်း၏ လူမှု က်  အရ်းနငှ ် 
 ှိမ်တွင််းအရ်း  ဝမ ော်းတွင ် ပ ုမှနန်ငှ  ်  အရ်းကကီ်းအသော  စှိတ် ပှိုင််း  ခြစ် ရှု ခမငသ်ည်။ ဤကှိရှိယောတန ်ော 
ပလော မ ော်းသည် ကှိုယ်အရ်း ကှိုယ်တော ရည်ရွယ်ခ က်မ ော်း တွက် သင အ်လ ော်သည်ဟု ယူ ရအသော်လည််း IDG 

 တွင််း  တတ်ပညော ှိုငရ်ော  သ ု်းခပျုမှု  တွက်မဟုတ် ွဲ IDG ၏ ရပ်တည်ခ က်သောခြစ်သည်။ ၎င််းတှို  သည် 
လုပ်ငန််း လည်ပတ်မှု ှိုငရ်ော  လွန ် ကကီ်းမော်းသည ် လ ုခခ ျုအရ်းခ ှိျု်းအြောက်မှု နတရောယ်ပင ် ခြစ်သည်။ ဤ တွက် 
တစ်ခုတည််းအသော ကင််းလွတ်ခွင မ်ှော (IDG လ ုခခ ျုအရ်းကှို ၎င််းတှို  ၏  လုပ်ရှင ်ခြစ် တစ်သီ်းပုဂဂလှိက သတ်မှတ် 
အြော်ခပသည ်) Linkedin ကွဲ သှို  အသော လုပ်ငန််း ှိုဒမ် ော်းကှိ ု  သ ု်းခပျုခခင််း၊  ထူ်းသခြင  ် IDG  ကကီ်းတန််း 
စီမ ခန  ခွ်ွဲမှု ြွွဲွေ့ မှ (Message) သတင််း/မှော ကော်းခ က်မ ော်း ထုတ်ခပနခ်ခင််းနငှ  ်ဝနထ်မ််းသစ်မ ော်း စုအ ောင််းခခင််း တွက် 
 သ ု်းခပျုခခင််းခြစ်သည်။ 

 

 IDG သည် ကျွန်ပု်တှို  ၏လုပ်ငန််း ရည် အသွ်းကှို ဂုဏယ်ူလ က်ရှှိကော ကျွန်ပု်တှို  ၏ဝနထ်မ််းမ ော်း တွက ်
 လွန   ် လွန ်ဂုဏယ်ူပါသည်။ သှို  ရောတွင ်၎င််းကှို ကကော်းလ ု်းထုတ်ရန ်လူသှိရှင ်ကော်းလုပ်ရန ်(သှို  မဟုတ်) လူ မ ော်း 
ကှို အခပောခပအနရမည ်ကှိစစရပ်မဟုတ်ပါ။ IDG သည် ခက်ခွဲငပီ်း  နတရောယ်ရှှိအသော ပတ်ဝန််းက ငတ်ွင ် ၎င််း၏ 
အြောက်သည်မ ော်း ော်း လ ုခခ ျုအရ်း ဝန်အ ောငမ်ှုမ ော်းအပ်းကော လပု်အ ောငအ်နသည်ခြစ်ရော ကျွန်ပု်တှို  ကှို  ခမင မ်ော်း  ု်း 
အသော လ ုခခ ျုအရ်း စ နှုန််းမ ော်း စီစဉ် လုပ်အ ောင ် အပ်းရန ် ယ ု ကည်အမ ော်လင ထ်ော်းပါသည်။ ယင််းတွင ် လုပ်ငန််း 
လည်ပတ်မှု ှိုငရ်ော လ ုခခ ျုအရ်း ခ ှိျု်းအြောက်မှု ခြစ်နှိငု်အခခမ ော်းကှို အလ ော ခ ခခင််းမ ော်း ပါဝငပ်ါသည်။ ထှို  အ ကောင  ် IDG 

သည် တင််းက ပ်အသော  ှိုရှယ်မီဒယီော (လူထု က်သွယ်အရ်းကဏ္ဍ) လမ််းညွှနခ် က်မ ော်းကှို က င သ် ု်းရန ် လှို ပ် 
ပါသည်။ 
 

ကျင ့်သံ်ုး န့် အပပခခံစည့််းမျဉ်းနစှ့်ခုမှာ - 

၁။    အသ်း ြွွဲွေ့ဟု ထငခ်မငယ်ူ ရအသော်ခငော်း ၎င််းတှို   ော်း သတင််း ခ က် လက် တစ်စ ုတစ်ရောအပ်းခခင််းခြင ် 
ရနသူ် ော်း မကူညီပါနငှ ။် 

၂။   (မထငမ်ရှော်း သှိုသှိပ်အနခခင််း)  မည်လ ှိျု ွေ့ ဝှက်ထော်းခခင််းသည် သင၏် အကောင််း  ု်းအသော ခုခ ကောကွယ်ခခင််း 
ခြစ်ငပီ်း သင၏်လုပ်အြော်ကှိုငြ်က်မ ော်း တွက်  အကောင််း  ု်းအသော ကောကွယ်မှုပငခ်ြစ်သည်။ သင က်ှိုယ်သင် 
ပစ်မှတ် တစ်ခု ခြစ် မခပျုလုပ်ပါနငှ ။် 
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IDG တွင ် သင၏်  တတ်ပညော ှိုငရ်ော  ခန််းကဏ္ဍနငှ  ် ပတ်သက်လောအသော ခါတွင ် သင၏် 
ကှိုယ်အရ်းကှိုယ်တော “ ွနလ်ှိုင််းတည်ရှှိအနခခင််း” ကှို  နှိမ ်  ု်း တှိုင််း တော ထှိ အလ ော ခ ရန ်လှို ပ်ပါသည်။ IDG 

၏ လုပ်အ ောငခ် က်မ ော်း (သှို  မဟုတ်) ၎င််း၏အြောက်သည်မ ော်း၏ မည်သည ်ရှုအထောင တ်ွငမ် ှို အရ်းသော်းထော်းသည ် 
(သှို  မဟုတ်) ပ ုခပသတင််း  ခ က် လက်မ ော်းကှို သင်သည် ပ ုနှှိပ်ထုတ်အဝခခင််း၊ ထုတ်ခပနအ် ကခငောခခင််းမ ော်း 
မခပျုလုပ် ရပါ။  ှိုလှိုသည်မှော  အရ်းမပါလှအသော  အသ်း ြွွဲွေ့ (သှို  မဟုတ်)  ခပစ်ကင််းသည်ဟု ထငခ်မငယ်ူ  
ရအသော်ခငော်း ဓါတ်ပ ုမ ော်း၊ ဗီဒယီှိုမ ော်း၊ ရုပ်ပ ု ကော်းခ ပ်မ ော်း၊ ထငခ်မငသ် ု်းသပ်ခ က်မ ော်း၊ အခတ်နငှ  ်ညီ မွမ််းမ ထော်းမှုမ ော်း 
စသည်တှို  ခြစ်သည်။ 

 

 ကယ်၍ သင်သည်  ှိုရှယ်မီဒယီော (လူထု က်သွယ်အရ်းကဏ္ဍ) ကှို တစ်သီ်းတသန  ် သ ု်းစွွဲအနသူခြစ်ကော 
IDG နငှ  ် ပတ်သက်၍ တစ်စ ုတစ်ရော မေှာ်းယွင််းမှု/အဝြနမ်ှု (သှို  မဟုတ်) စွပ်စွွဲမှုမ ော်းကှို အတွွေ့ ရှှိရပါက ၎င််းတှို  ကှို 
 လ င ်ခမနတ် ု  ခပနမ်ှုခြင  ် ခပျုခပငန်ှိငု်သည်ခြစ်အသော်ခငော်း၊ ၎င််းကှို တ ု  ခပနရ်န ်တွက် အသွ်းအ ောငမ်ှုမခပျုလုပ်ပါနငှ ။် 
ဤကှိစစရပ်မ ော်းတွင ် ဌောအနမနအ်နဂ ော (Country Manager) ထ သှို    သှိအပ်းရမည်ခြစ်ကော ၎င််းကလှို ပ်လ င် 
သင အ်လ ော်သည ်  အရ်းယူအ ောငရွ်က်မှု မည်သည်ကှို လုပ်အ ောငရ်နက်ှို   ု်းခြတ်ပါလှိမ မ်ည်။ 

 


