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အန ှှောင့််အယှက်န ေးခြငေ်း ငှ့်် အ  ိုငက်ျင့််ခြငေ်းတ ိုက်ဖျက်န ေး မူဝါဒ 

 
 

1. ဤမူဝါဒအန ကှောငေ်း  

IDG  သည် အန ှှောင့််အယှက်န ေးမှု  ငှ့်် အ  ိုငက်ျင့််မှုတ ို ့်ကငေ်းနဝေးနသှော အလို ် တ်ဝနေ်းကျင ် န ေးအ ် န ်

ကက ျုေး မ်ေးလျက်ရှ ပ ီေး ဝနထ်မ်ေးမျှောေးအှောေးလံိုေးမျှတစ ှော ဆက်ဆြံံ  န၊် အြျငေ်းြျငေ်း ဂိုဏသ် ကခှော၊ နလေးစှောေးမှုခဖင့်် ဆက်ဆ ံန ်

လို ်နဆှောငြ်ျက်ရှ သည်။  

ဤမူဝါဒသည် လို ်ငနေ်းြ င ်  ငှ့်် လို ်ငနေ်းြ ငခ် င ်တ ငခ်ဖစ်  ှောေးသည့်် အန ှှောင့််အယှက်န ေးမှု သ ို ့်မဟိုတ် အ  ိုငက်ျင့််မှုက ို 

လွှမ်ေးခြံျုသည်။ ၎ငေ်းသည် ဝနထ်မ်ေးမျှောေး ( အတ ိုင ်ငြ်ံမျှောေး၊ စှောြျျု ်ြျျု ်ဆ ိုသူမျှောေး  ငှ့်် 

နအဂျငစ်အီလို ်သမှောေးမျှောေးအ ါအဝင)်  ငှ့်် သံိုေးစ ွဲသူမျှောေး၊ နထှောက် ံ့်န ေးသူမျှောေး သ ို ့်မဟိုတ် ကျွ ်ို ်တ ို ့်တည်နန ှောသ ို ့် 

လှောန ှောက်လည် တ်သူမျှောေးကွဲ့်သ ို ့် ခ င ်အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမျှောေးမှ အ  ိုငက်ျင့််မှု ငှ့် ်န ှှောင့််ယှက်မှုတ ို ့်  ါဝငသ်ည်။  

အန ှှောင့််အယှက်န ေးခြငေ်းသည် စည်ေးကမ်ေး  ိုငေ်းဆ ိုင ်ှော ခ စ်မှုတစ်ြိုခဖစပ် ီေး  ံိုမှနအ်ှောေးခဖင့် ်ဆ ိုေး  ှောေးနသှော အကျင့် ်ျက်မှုအခဖစ် 

သတ်မှတ်ြံ မည်ခဖစသ်ည်။  

 

2. အန ှှောင့််အယှက်န ေးခြငေ်းဆ ိုသညမ်ှှောဘှောလွဲ?  

အန ှှောင့်အ်ယှက်န ေးခြငေ်းသည် လူတစဦ်ေး၏ ဂိုဏသ် ကခှောက ို ြျ ျုေးနဖှောက်ခြငေ်း သ ို ့်မဟိုတ် ၎ငေ်းတ ို ့်အတ က် 

ပြ မ်ေးနခြှောက်နသှော၊  နလ် ိုနသှော၊ ယိုတ်ညံ့်နသှော၊ အရှက် နစနသှော သ ို ့်မဟိုတ် နစှ်ောကှောေးနသှော  တ်ဝနေ်းကျငက် ို ဖနတ်ီေးခြငေ်း 

သက်န ှောက်မှုရှ နသှော မလ ိုလှောေးအ ်သည့်် ရို ်  ိုငေ်းဆ ိုင ်ှော၊  ှုတ်  ိုငေ်းဆ ိုင ်ှော  ငှ့််  ှုတ်ခဖင့််မဟိုတ်သည့်် 

အကျင့်် ျက်ခြငေ်းခဖစသ်ည်။  အန ှှောင့်အ်ယှက်ခ ျုခြငေ်းတ င ် မလ ိုလှောေးအ ်နသှော လ င ် ိုငေ်းဆ ိုင ်ှောြျည်ေးက ်မှုမျှောေး 

သ ို ့်မဟိုတ ် ညွှနခ် နသှောအခ ျုအမူမျှောေး (န ှှောင့်ယ်ှက်သူမှ အ တ ှောယ်မရှ ဟို ယူဆ  ိုငန်သှော)  ါဝငသ်ည်။ 

အခဖစအ် ျက်တြိုတည်ေးသည်လည်ေး အန ှှောင့််အယှက်န ေးခြငေ်းခဖစန်စ  ိုငသ်ည်။   

၎ငေ်းတ င ် ယြငက် ထ ိုသ ို ့်နသှောအခ ျုအမူက ို လ ိုက်နလျှောခြငေ်းန ကှောင့်် သ ို ့်မဟိုတ် လ ိုက်နလျှော န ် ခငငေ်းဆ ိုခြငေ်းန ကှောင့်် 

တစစ်ံိုတစဦ်ေးအှောေး သက်ည ှောခြငေ်းနည်ေး ါေးစ ှော ဆက်ဆခံြငေ်းလည်ေး  ါဝငသ်ည်။ 
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၎ငေ်းသည် အသက်၊ မသနစ် မ်ေးမှု၊ ကျှောေး၊မ ခ နလ်ည်ြန ့်အ် ်မှု၊ အ မ်နထှောငန် ေး သ ို ့်မဟိုတ် 

 ိုဂ္ ျုလ်န ေးလက်တ ွဲမှုအနခြအနန၊ က ိုယ်ဝန ်သ ို ့်မဟိုတ် မီေးဖ ှောေးမှု၊ လူမျ ျုေး၊ အသှောေးအန ှောင၊်   ိုငင်သံှောေး၊ လူမျ ျုေး သ ို ့်မဟိုတ် 

အမျ ျုေးသှောေးဇှောတ ၊ ဘှောသှောန ေး သ ို ့်မဟိုတ် ယံို ကည်ြျက်၊ လ င ် သ ို ့်မဟိုတ် လ ငစ် တ်တ မ်ေးည တ်မှု ငှ့် ် ဆက်စ ်  ိုငသ်ည်။ 

အန ှှောင့်အ်ယှက်န ေးခြငေ်းတြိုသည် ဤအမျ ျုေးအစှောေးမျှောေးတ င ်မ ါဝငန်သှော်လည်ေး ၎ငေ်းက ိုလက်ြံ  ိုငစ် ှောမရှ  ါ။ 

အန ှှောင့်အ်ယှက်န ေးခြငေ်းတ င ်နအှောက် ါဥ မှောမျှောေး  ါဝင ် ိုငသ်ည် -  

က) မလ ိုလှောေးအ ်နသှော ရို ်  ိုငေ်းဆ ိုင ်ှော အခ ျုအမူ သ ို ့်မဟိုတ် “ထ က ါေး  က ါေးလို ်ခြငေ်း” အ ါအဝင ် ထ နတ ွဲ့ ခြငေ်း၊ 

  တ်ဆ ွဲခြငေ်း၊ တ နေ်းခြငေ်း ငှ့် ်ဆ ွဲယူခြငေ်း 

ြ) မလ ိုလှောေးအ ်နသှောလ င ် ိုငေ်းဆ ိုင ်ှောြျည်ေးက ်မှုမျှောေး သ ို ့်မဟိုတ် ညွှနခ် နသှောအခ ျုအမူမျှောေး (န ှှောင့်ယ်ှက်သူမှ 

အ တ ှောယ်မရှ ဟို ယူဆ  ိုငန်သှော) 

ဂ) နစှ်ောကှောေးနသှော အေီးနမေးလ်မျှောေး၊ စှောသှောေးမက်နဆ့်ြ်ျမျှောေး သ ို ့်မဟိုတ် လူမှုမီဒယီှော အန ကှောငေ်းအ ှောမျှောေး 

ဃ) လူတစဦ်ေး၏ မသနစ် မ်ေးမှုက ို နလှှောငန်ခ ှောငခ်ြငေ်း၊ အတိုြ ိုေးခြငေ်း သ ို ့်မဟိုတ်  ှ မ့််ြျခြငေ်း။ 

 ည်  ယ်ထှောေးနသှော " စမှ်တ်" မဟိုတ်နသှော်လည်ေး လူတစဦ်ေးသည် န ှှောင့်ယ်ှက်ြံ   ိုငသ်ည်။ ဥ မှောအှောေးခဖင့်၊် 

ခ က်လံိုေးမျှောေးသည် နစှ်ောကှောေးနသှော တ်ဝနေ်းကျငက် ို ဖနတ်ီေး ါက လူတစဦ်ေးသည် မတူညီနသှော လူမျ ျုေးစိုတ ို ့်အတ က် 

 ည်  ယ်သည့်် လူမျ ျုေးန ေးြ ွဲခြှောေးသည့််ခ က်လံိုေးမျှောေးခဖင့် ်န ှှောင့်ယ်ှက်ြံ   ိုငသ်ည်။ 

နကျေးဇူေးခ ျု၍ IDG ၏ လ င ် ိုငေ်းဆ ိုင ်ှော အခမတ်ထိုတ်မှု ငှ့် ်အလ ွဲသံိုေးစှောေးမှု တှောေးဆေီးန ေး မူဝါဒက ိုလည်ေး  ကည့််ရှု ါ။ 

 

3. အ  ိုငက်ျင့််ခြငေ်းဆ ိုသညမ်ှှောဘှောလွဲ?  

အ  ိုငက်ျင့်ခ်ြငေ်းသည် လူတစဦ်ေးအှောေး ထ ြ ိုက်လ ယ်ခြငေ်း၊ စ တ်ဆ ိုေးခြငေ်း၊ အရှက်က ွဲခြငေ်း၊ ထ  ါေးန ှှောင့်ယ်ှက်ခြငေ်း သ ို ့်မဟိုတ် 

ပြ မ်ေးနခြှောက်ခြငေ်းတ ို ့်က ို ခဖစန်စ  ိုငသ်ည့်် အှောဏှောအလ ွဲသံိုေးစှောေးမှု  ါ၀ငသ်ည့််  နလ် ိုခြငေ်း၊ န ကှောက်လန် ့်နစခြငေ်း၊  

ပြ မ်ေးနခြှောက်ခြငေ်း သ ို ့်မဟိုတ် နစှော်ကှောေးခြငေ်း အခ ျုအမူမျှောေးခဖစသ်ည်။ စ မ်ေးအှောေး ါဝါသည် အပမွဲတမ်ေး အြ င့်အ်ှောဏှောရှ သည့်် 
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အနနအထှောေးတ င ် ရှ နနခြငေ်းက ို မဆ ိုလ ိုနသှော်လည်ေး က ိုယ်  ိုငြ် နအ်ှောေး ငှ့် ် န ကှောက်  ံ ွဲ့ မှု သ ို ့်မဟိုတ် 

န ကှောက်လန် ့်နစခြငေ်းတ ို ့်ခဖင့်် အတငေ်းအကျ ်တ နေ်းအှောေးန ေးသည့်် စ မ်ေးအှောေး စှြ်ိုလံိုေး  ါဝင ် ိုငသ်ည်။ 

အ  ိုငက်ျင့်ခ်ြငေ်းသည် ရို ်၊  ှုတ် ငှ့် ်  ှုတ်မဟိုတ်နသှော အမူအကျင့် ံ်ိုစံမျှောေး ခဖစ ် ိုငသ်ည်။ အ  ိုငက်ျင့််ခြငေ်းတ င ်

နအှောက် ါဥ မှောမျှောေး  ါဝင ် ိုငသ်ည် -  

က) ရို ်  ိုငေ်းဆ ိုင ်ှော သ ို ့်မဟိုတ် စ တ်  ိုငေ်းဆ ိုင ်ှော ပြ မ်ေးနခြှောက်မှုမျှောေး 

ြ) ကကီေး က ်က  ်ကွဲမှု လ နက်ွဲပ ီေး ပြ မ်ေးနခြှောက်၊ န ကှောက်လန် ့်နစသည့််အဆင့် ်

ဂ) တစ်စံိုတစဦ်ေး၏ စ မ်ေးနဆှောင ်ည် ငှ့် ်တ်သက်၍ မသင့်န်လျှ်ောနသှော ကွဲ့် ွဲ ့်ရှုတ်ြျနခ ှောဆ ိုမှုမျှောေး။ 

အလို ်သမှောေးတစဦ်ေး၏ စ မ်ေးနဆှောင ်ည် သ ို ့်မဟိုတ် အခ ျုအမူ ငှ့် ်  တ်သက်၍ တ ှောေးဝင၊် ကျ ျုေးန ကှောငေ်းဆနီလျှော်နသှော၊ 

အခ ျုသနဘှောနဆှောငန်သှော တံို ့်ခ နြ်ျက် သ ို ့်မဟိုတ် ၎ငေ်းတ ို ့်၏ လို ်ငနေ်းလို ်နဆှောငန်နစဥ်အတ ငေ်း အလို ်သမှောေးမျှောေးအှောေး 

န ေးထှောေးသည့်် ကျ ျုေးန ကှောငေ်းဆနီလျှော်နသှော ညွှန ်ကှောေးြျက်မျှောေးသည် အ  ိုငက်ျင့််ခြငေ်းသ ို ့် ၎ငေ်းတ ို ့်အနနခဖင့်် 

သက်န ှောက်မည်မဟိုတ် ါ။ 

 

4. အကယ၍် သငသ်ည ်အန ှှောင့််အယှက်ခ ျုြံ  ါက သ ို ့်မဟိုတ် အ  ိုငက်ျင့်ြံ်  ါက 

လို ်နဆှောငန်သှောသူ ငှ့်် ခ ဿနှောက ို အလ တ်သနဘှော နဆ ေးန  ေး  ိုငသ်ည်ဟို ြံစှောေး  ါက၊ ၎ငေ်းတ ို ့်၏ အခ ျုအမူက ို 

မကက ျုဆ ိုန ကှောငေ်း သ ို ့်မဟိုတ် ၎ငေ်းသည် သင့်အ်ှောေး စ တ်မသက်မသှော ခဖစန်စန ကှောငေ်း ၎ငေ်းတ ို ့်အှောေး ရှငေ်းလငေ်းစ ှော 

ရှငေ်းခ သင့်သ်ည်။ 

အကယ်၍ ဤသ ို ့်နဆ ေးန  ေးခြငေ်းသည် မခဖစ်  ိုင ်ါက၊ ခ ဿနှောက ို တ ှောေးဝင ်သ ို ့်မဟိုတ် အလ တ်သနဘှောနခဖရှငေ်း ှောတ င ်

လျှ ျုွဲ့ ဝှက်အ ကံဉှောဏ် ငှ့် ်အကူအညီမျှောေးန ေး  ိုငန်သှော သင၏်ကကီေး က ်န ေးမ ေး/လ ိုငေ်းမနန်နဂျှော ငှ့် ်စကှောေးနခ ှောသင့်သ်ည်။ 

 

အလ တ်သနဘှောအဆင့်မ်ျှောေး မသင့်န်လျှ်ော ါက သ ို ့်မဟိုတ် မနအှောငခ်မင ်ါက၊ မနကျန ်ြျက်လို ်ထံိုေးလို ်နည်ေးအ  

သငသ်ည် အဆ ို ါက စစက ို တ ှောေးဝငတ်ငခ် သင့်သ်ည်။ သူ သ ို ့်မဟိုတ် သူမသည် အန ှှောင့်အ်ယှက်ခ ျုြံ သည့်် 

သှောေးနကှောငခ်ဖစ ် ိုငသ်ည်ဟို ယံို ကည်သူ မည်သူမဆ ို ကိုမပဏ၏ီ မနကျန ်ြျက်လို ်ထံိုေးလို ်နည်ေးမှတဆင့် ်ဤက စစက ို 
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grievances@idg-security.com သ ို ့် တငခ် သင့်သ်ည်။ ၎ငေ်းတငခ် ြျက်အှောေး 

သင့်န်လျှ်ောနသှောနနှောက်ထ ်အဆင့်မ်ျှောေးအတ က် သင့် ်ငှ့် ်တ ိုင ်ငန်ဆ ေးန  ေးမည့်် လူ ့်အ ငေ်းအခမစ်ဒါရ ိုက်တှော မှ 

ခ နလ်ည်သံိုေးသ ်မည်ခဖစသ်ည်။  

 

သင့်အ်ှောေး  ိုဂ္ ျုလ်န ေးအ  တ ိုက်ရ ိုက် ည်ည နေ်းခြငေ်းမရှ လျှင ်င ်သင့််အတ က် ရ ိုငေ်းစ ိုငေ်းနသှောအခ ျုအမူက ို 

သငတ် ိုင ်ကှောေး  ိုငသ်ည်။ 

5. စံိုစမ်ေးစစန်ဆေးခြငေ်း  ငှ့်် အန ေးယူခြငေ်း  

တ ိုင ်ကှောေးမှုမျှောေး သ ို ့်မဟိုတ် စ ိုေး  မ် ူ နမ်ှုမျှောေးက ို အြျ န ်ငှ့်တ်နခ ေးညီ လျှ ျုွဲ့ ဝှက်စံိုစမ်ေးစစန်ဆေးမည်ခဖစသ်ည်။  

စံိုစမ်ေးစစန်ဆေးမှုအှောေး သင့်န်လျှ်ောနသှောအနတ ွဲ့အ ကံျုရှ နသှော၊ တ ိုင ်ကှောေးြျက်တ င ်ကက ျုတင ်ါဝင ်တ်သက်ခြငေ်းမရှ နသှော သူမှ 

နဆှောင ် က်မည်ခဖစသ်ည်။  

 

စံိုစမ်ေးစစန်ဆေးမှုအနသေးစ တ်။  တ ိုင ်ကှောေးသ၏ူအမည်မျှောေး ငှ့် ် စ  ်စ ွဲြံ သူ၏အမည်မျှောေးက ို "သ  နလ် ိုအ ်သည်" 

အနခြအနနခဖင့််သှော ထိုတ်နဖှော်မည်ခဖစသ်ည်။  

 

စံိုစမ်ေးစစန်ဆေးမှုပ ီေးဆံိုေးသည် ငှ့်၊် ကျွ ်ို ်တ ို ့်၏ဆံိုေးခဖတ်ြျက်က ို သင့်အ်ှောေး အသ န ေးမည်။ သင့်အ်ှောေး ဝနထ်မ်ေးတစဦ်ေးမှ 

န ှှောင့်ယ်ှက်ခြငေ်း သ ို ့်မဟိုတ် အ  ိုငက်ျင့်ခ်ြငေ်းြံ သည်ဟို ကျွ ်ို ်တ ို ့်ယူဆ ါက၊ ယငေ်းက စစက ို ခဖစ ် ိုငန်ခြရှ နသှော 

အကျင့် ်ျက်မှု သ ို ့်မဟိုတ် ဆ ိုေး  ှောေးနသှော အကျင့် ်ျက်မှုအခဖစ ် စည်ေးကမ်ေးထ နေ်းသ မ်ေးန ေးလို ်ထံိုေးလို ်နည်ေးအ  

အန ေးယူမည်ခဖစသ်ည်။ 

 

သင့်တ် ိုင ်ကှောေးြျက်က ို လက်ြံလို ်နဆှောငသ်ည်ခဖစန်စ၊ မလို ်နဆှောငသ်ည်ခဖစန်စ၊ သင ်ငှ့်လ်ို ်နဆှောငသ်ူ ကှောေးတ င ်

ဆက်လက်လို ်နဆှောငန်နသည့်် လို ်ငနေ်းြ ငဆ်က်ဆနံ ေးက ို အနကှောငေ်းဆံိုေးစမံီြန ့်ြ် ွဲ န ်ကျွ ်ို ်တ ို ့် စဉေးစှောေးမည်ခဖစသ်ည်။  

 

ဥ မှောအှောေးခဖင့်် ဝယ်သူသူမျှောေး သ ို ့်မဟိုတ် သံိုေးစ ွဲသူမျှောေး ကွဲ့်သ ို ့် ကိုမပဏီမှ တ ိုက်ရ ိုက် အလို ်ြန ့်ထ်ှောေးခြငေ်း မရှ သူမျှောေးထံမှ 

န ှှောင့်ယ်ှက်မှုမျှောေး ခဖစန် ေါ်လှော ါက ထ ိုကွဲ့်သ ို ့်နသှော တ ိုင ်ကှောေးမှုမျှောေးက ို အနလေးအနက်ထှောေးနဆှောင ် က်မည်ခဖစပ် ီေး၊ 

ခ င ်အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးခဖင့််  ူေးန ါငေ်းလို ်နဆှောငက်ှော  ရှ   ိုငသ်ည့််   တ်ဆ ို ့်အန ေးယူမှုမျှောေးက ို ကျင့်သ်ံိုေးမည်ခဖစသ်ည်။  
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6.  ါဝငသ်မူျှောေးအတ က ်ကှောက ယမ်ှု  ငှ့်် အကအူည ီ

တ ိုင ်ကှောေးမှုမျှောေးခ ျုလို ်နသှော သ ို ့်မဟိုတ် မည်သည့်် စံိုစမ်ေးစစန်ဆေးမှုတ ငမ်ဆ ို နခဖှောင့််မတ်စ ှော ါဝငန်ဆှောင ် က်နသှော 

ဝနထ်မ်ေးမျှောေးသည် မည်သည့်် လက်တံို ့်ခ နခ်ြငေ်း သ ို ့်မဟိုတ် အဓမမလို ်နဆှောငခ်ြငေ်းက ိုမှ မြံစှောေးနစ  ါ။ ဤနည်ေးခဖင့် ်

တစစ်ံိုတစဦ်ေးအှောေး လက်တံို ့်ခ နခ်ြငေ်း သ ို ့်မဟိုတ် နစ်နှောနစြွဲ့်သည်က ို နတ ွဲ့ ရှ  ါက မည်သူမဆ ို ကျွ ်ို ်တ ို ့်၏ 

စည်ေးကမ်ေးဆ ိုင ်ှော လို ်ထံိုေးလို ်နည်ေးအ  စည်ေးကမ်ေး  ိုငေ်းဆ ိုင ်ှော အန ေးယူခြငေ်းြံ မည်ခဖစသ်ည်။ 

IDG သည ် ခဖစ ် ်တစြ်ိုအှောေး သတငေ်း  ို ့်လ ိုသည့်် သ ို ့်မဟိုတ် အ ကံဉှောဏ ်ယူလ ိုသည့်် ဝနထ်မ်ေးမျှောေးအှောေးလံိုေးအတ က် 

ဆက်သ ယ် န ်ကှောေးြံအခဖစ ် လို ်နဆှောင ်န ် ဘက်မလ ိုက်နသှော၊ မျှတနသှော က ိုယ်စှောေးလှယ်မှ လို ်နဆှောင ်န ်

တ ိုက်တ နေ်းသည်။ ၎ငေ်းသည် HR ဒါရ ိုက်တှော သ ို ့်မဟိုတ် ခ ည်တ ငေ်းက ိုယ်စှောေးလှယ်ခဖစ ် ိုငသ်ည်။ ၎ငေ်းတ ို ့်သည် 

မည်သည့််တ ိုင ်ကှောေးြျက်က ိုမဆ ို  ကှောေးနှော၊ က ိုငတ် ယ်နခဖရှငေ်းမည်ခဖစပ် ီေး ဤမူဝါဒ၏  ိုဒမ် ၅ အ  

မည်သည့််အခဖစအ် ျက်က ိုမဆ ို အြျ နတ် ိုငေ်း လျှ ျုွဲ့ ဝှက်ထှောေးမည်ခဖစ်သည်။ ဝနထ်မ်ေးတစဦ်ေးသည် 

တ ှောေးဝငတ် ိုင ်ကှောေးြျက်တစြ်ိုခ ျုလို ်လ ို ါက ၎ငေ်းတ ို ့်အှောေး HR/က ိုယ်စှောေးလှယ်မှ နတှောငေ်းဆ ိုမှုခ ျုထှောေး ါက 

 ံ့်  ိုေးန ေးမည်ခဖစသ်ည်။ ဤအြျ နတ် င ် က ိုယ်စှောေးလှယ်သည် နနှောက်ဆက်တ ွဲလို ်နဆှောငမ်ှုမျှောေးအှောေးလံိုေးက ို 

စမံီြန ့်ြ် ွဲ ှောတ င ်ကူညီ န ်ငှ့် ်တ ိုင ်ကှောေးြျက်ခ ျုလို ်သည့်် ဝနထ်မ်ေးမျှောေးအှောေး  ံ့်  ိုေးန ေး န ်ဆက်လက်ရှ နနမည်ခဖစသ်ည်။ 

IDG ၏ လ ိုငေ်းစီမံြန ့်ြ် ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့သည် အခဖစအ် ျက်က ို နခဖရှငေ်းမည်ခဖစသ်ည်။  

 

7. မှတ်တမ်ေးထ နေ်းသ မ်ေးခြငေ်း  

ဝနထ်မ်ေးတစဦ်ေးမှ သ ို ့်မဟိုတ် ဝနထ်မ်ေးတဦေးအန ကှောငေ်း တ ိုင ်ကှောေးြျက်အြျက်အလက်က ို ဝနထ်မ်ေး၏ 

က ိုယ်  ိုငဝ်နထ်မ်ေးဖ ိုငတ် င ် လို ်ငနေ်းစဥ်အတ ငေ်း ခ ျုစိုထှောေးနသှော မှတ်စိုမျှောေး သ ို ့်မဟိုတ် အခြှောေးစှောတမ်ေးမျှောေး၏ 

 လှောဒမ်ျှောေး ငှ့််အတူ ထ နေ်းသ မ်ေးထှောေး  ိုငသ်ည်။  

 


