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မမ ာ်မှန််းချက်နငှ့််ခံယူချက်မျာ်း 
 

1. လွှမ််းခခံျုမှု 
ဤစာတမ််းြည် IDG ၏ခေစ်တည်မှု၊ ၎င််းရှာမေွေလိုပ်မ ာငမ်ြာ အရာမျာ်း နငှ့်် ၎င််း၏စ်ီးပွော်းမရ်းအာ်းမ ာငရ်ွေ က်ပံို 
တ ို ့်နငှ့််ပတ်ြက်ြည့်် မမ ာ်မှန််းချက်က ိုမော်ခပြည်။ ၎င််းြည် ‘IDG ခေစခ်ခင််း’ ဟူြည့်် အဓ ပပာယ် နငှ့်် 
ကျွန်ိုပ်တ ို ့်ခံယူထာ်းြည့်် လိုပ်ငန််းလိုပ်မ ာငပံ်ိုမျာ်းက ို မော်ခပရန ် ရည်ရွေ ယ်ပပီ်း IDG ရှ လူမျာ်းထမံှ ကျွန်ိုပ်တ ို ့် 
မမ ာ်လင့််ြည့််အရာမျာ်း၊ ကျွန်ိုပ်တ ို ့်ပတ်ဝန််းကျငရှ် ြူမျာ်း၊ ကျွန်ိုပ်တ ို ့်ထ မတွေွေ့မနရြည့််ြူမျာ်း နငှ့််ပတ်ြက်၍ 
ကျွန်ိုပ်တ ို ့် က် ံပံိုတ ို ့်က ိုလည််း မော်ခပြည်။  
ဤစာတမ််းြည် IDG အတွေင််းရှ  လူတ ိုင််းအပါအဝင ် ၎င််းလိုပ်ငန််းခွေွဲမျာ်း၊  က်စပ်အေွေွဲွေ့အစည််းမျာ်းအာ်းလံို်းနငှ့်် 
ြက်  ိုငြ်ည်။  
 

 

2. စတငတ်ညမ်ထာငမ်ြာမူဝါဒမျာ်း 
 

IDG အာ်း မဂေါ်ရခါ်း ဝနထ်မ််းမဟာင််းမျာ်းအတွေက် အဓ ပပာယ်ခပည့််ဝမြာ၊ မကာင််းမွေနမ်ြာ၊ မလ်းစာ်းေွေယ် 
မကာင််းမြာ အလိုပ်အက ိုငအ်ခွေင့််အလမ််းမပ်းစွေမ််းရန ် တည်မထာငခ်ွဲ့်ခခင််းခေစ်ြည်။ ဤကွဲ့်ြ ို ့်မ ာငရ်ွေ က်ခခင််း 
အာ်းခေင့်် IDG သည် စတငတ်ည်မထာငမ်ြာ မူဝါဒမှ ပ ိုမ ိုကျယ်ခပန် ့်လာခွဲ့်ကာ ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ ရည်မှန််းချက်မျာ်းက ို 
ခပည့််ဝမစရန ် ခပည်တွေင််းနငှ့်် န ိုငင်တံကာမှ အမျ ျု်းြာ်း၊ အမျ ျု်းြမီ်းဝနထ်မ််းမျာ်းက ို ခန် ့်အပ်ခွဲ့်ြည်။ ြ ို ့်မြာ် 
ပငမ်အမခခခံမူတခိုြည် အပမွဲတမ််းမှနက်နမ်နမည်ခေစ်ြည် - 

ကျွန  ု တို ့်သည  လူဝက င ားမျ ားအတ က  အလု  အကိုင ဝက င ားမျ ားဝ ားအ  ရန  ကကြိုား မ ားသည ။ 

 

3. မမ ာ်မှန််းချက ်

IDG ၏ မမ ာ်မှန််းချက်တွေင ်နစှ်ပ ိုင််းရှ ြည် -  
ပထမ ံို်းအမနခေင့်် IDG Group သည် အမကာင််း ံို်းကျင့််ဝတ်နငှ့််က ိုယ်ကျင့််စံနှုန််းမျာ်းကျင့််ြံို်းခခင််းနာမည်မကာင််းခေင့်် 
အနတရာယ်စမံီခန် ့်ခွေွဲမှု ဝနမ် ာငမ်ှုမပ်းရနက်က ျု်းပမ််းြည်။ အထ်ူးြခေင့််၊ ကျွန်ိုပ်တ ို ့်ြည် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်အတွေက် လိုပ်က ိုငမ်ြာ 
လူတ ိုင််း နငှ့်် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်နငှ့််အတူလက်တွေွဲလိုပ်က ိုငမ်ြာ လူတ ိုင််းအတွေက် နက်ရှု  င််း၊ အဓ ပပာယ်ခပည့််ဝြည့်် ကတ ကဝတ်ရှ မြာ 
ကိုမပဏအီခေစ ်လူြ မျာ်းမစလ ိုြည်။  
 

ဒိုတ ယအာ်းခေင့်် IDG ြည် အစ ို်းရ၊ စ်ီးပွော်းမရ်း နငှ့်် NGO ြံို်းစွေွဲြူမျာ်းအတွေက် ကမဘာတဝှမ််းရှ  စ နမ်ခေါ်မှုမျာ်းပပီ်း 
ရှုပ်မထွေ်းြည့်် မနရာမျာ်းတွေငဝ်နမ် ာငမ်ှုမပ်းြည့်် အနတရာယ်စီမံခန် ့်ခွေွဲခခင််း ဝနမ် ာငမ်ှုမျာ်း မစျ်းကွေက်အတွေက် 
ထ ပ်တန််းဝနမ် ာငမ်ှုမပ်းြူခေစရ်န ် ကက ျု်းပမ််းြည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို ့်ြည် ြံို်းစွေွဲြူမျာ်းအတွေက် စ တ်ချမ််းြာမှုနငှ့်် 
ကျွမ််းကျငြူ်မျာ်းထ ံ အပ်နှထံာ်းြည့်် ယူြည့်် စ တ်ချရမှုမပ်းစွေမ််းြည့်် ခ ိုငလံ်ိုမြာ၊ အာ်းထာ်းန ိုငမ်ြာ၊ 
ယံိုသကည်စ တ်ချရမြာ မ တ်ေက်မျာ်းနငှ့်် ဝနမ် ာငမ်ှုမပ်းြူမျာ်းဟူ၍ စခံပျုခခင််းခံလ ိုြည်။  
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4. ခံယူချကမ်ျာ်း  
IDG Group ြည် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ ခံယူချက်မျာ်းက ို မတူညီြည့််နည််းလမ််းမျာ်းခေင့်် ထငဟ်ပ်ြည့်် မူဝါဒမျာ်း 
ချမှတ်ထာ်းြည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ မူဝါဒမျာ်းနငှ့်် လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းအာ်းလံို်းြည် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ ခံယူချက်မျာ်းက ို 
ထငဟ်ပ်ြည်၊ ြ ို ့်မြာ် အထ်ူးအမရ်းကကီ်းြည်မျာ်းမှာ -  
• IDG လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမူဝါဒ 

• IDG အဂတ လ ိုက်စာ်းမှုတ ိုက်ေျက်မရ်းမူဝါဒ၊ IDG ဝနထ်မ််းခန် ့်အပ်ခခင််း မူဝါဒ  
• IDG စ်ီးပွော်းမရ်းကျင့််ဝတ်မျာ်းနငှ့််ကျင့််ထံို်း မူဝါဒ  
• IDG တန််းတူညီမ မှု၊ မတူကွေွဲခပာ်းမှုနငှ့်် ပါဝငမ်ှု မူဝါဒ  
• IDG အမနာှင့််အယှက်မပ်းမှုနငှ့််အန ိုငက်ျင့််မှုတ ိုက်ေျက်မရ်း မူဝါဒ  
• IDG ကျွနခ်ပျုခခင််း နငှ့်် လူကိုနကူ််းခခင််း တ ိုက်ေျက်မရ်း မူဝါဒ  
• IDG လူ ့်အခွေင့််အမရ်း အနတရာယ်စမီံခန် ့်ခွေွဲမှု မူဝါဒ  

 
ကျွန်ိုပ်တ ို ့်ြည် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်ခံယူချက်မျာ်း၏ မအာက်ပါ ပငမ် အမခခခံမူမျာ်းက ို ထငဟ်ပ်ြည့်် ပံိုစခံေင့်် လိုပ်မ ာငန် ိုငရ်န ်
ယံိုသကည်၊ ကက ျု်းပမ််းြည်။  
 

• လာဘ်ထ ို်းခခင််း၊ အဂတ လ ိုက်စာ်းခခင််းတ ို ့်က ို လံို်းဝ ြည််းမခံခခင််း  
• ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ ဝနထ်မ််းမျာ်း နငှ့်် ၎င််းတ ို ့်၏ အလံို်းစံိုမကာင််းမွေနမ်ရ်းအတွေက် နက်ရှု  င််းြည့်် ကတ ကဝတ်  
• တရာ်းဥပမဒစ ို်းမ ို်းမရ်းအတွေက် အခပည့််အဝလ ိုက်နာမှု  
• ြံို်းစွေွဲြူမျာ်းနငှ့်် မပ်းြွေင််းြူမျာ်းအတွေက် မကာင််းမွေနမ်ြာ  က် ံမှု  

• အပမွဲတမ််းပ ိုမ ိုမကာင််းမွေနမ်စရန ်ကက ျု်းပမ််းမှု  
 

5. ဤအချက်ြည ်ကျွန်ိုပ်အတွေက် မညြ်ညက် ို  ိုလ ိုပါြလွဲ?  
IDG ၏ မမ ာ်မှန််းချက် နငှ့်် ခံယူချက်မျာ်းြည် ဝနထ်မ််းမျာ်း နငှ့်် အလိုပ်ြမာ်းမျာ်းအာ်းလံို်း ဤအမရ်းပါြည့်် 
အမခခခံမူမျာ်းက ို နာ်းလည်ြမဘာမပါက်ပပီ်း လ ိုက်နာရန ် လ ိုအပ်ြည်။ ၎င််းတ ို ့်ြည်  ငခ်ခငတံ်ိုတရာ်းရှ မြာ 
အဓ ပပာယ်ေွေင့််  ိုမှု၊ အမခခခံအြ အခမင၊် ြနာ်းသကငန်ာမှု၊ ဉာဏ်ပညာ နငှ့်် ြင့််က ိုယ်ပ ိုငပံ်ိုစတံ ို ့် လ ိုအပ်ြည်၊ ြ ို ့်မြာ်လည််း 
IDG ၏ အ ံို်းြတ် စ စစမ်ှုြည် မကာင််းမွေနမှ်နက်နခ်ခင််းနငှ့်် မှနက်နမ်ြာအရာမျာ်း လိုပ်မ ာငခ်ခင််းတ ို ့်ခေစ်ြည်။ IDG 

သည် အ င့််တ ိုင််းတွေင ် ြင ် နငှ့်် ြငအ်ေွေွဲမျာ်းထ ံ ဤခံယူချက်မျာ်း ေွေံွေ့ ပေ ျု်း၊ လ ိုက်နာလာမစရန ် အကူအညီ နငှ့်် 
အမထာက်အပံ့်မပ်းအပ်မည် ခေစြ်ည်။  
 

 


