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SMG ဝန်ဆ ောငမ်ှုမ ောျား 

 

ဝန်ဆ ောငမ်ှု  ိုငရ်ော စညျ်ားမ ဉျားမ ောျား 

သကဆ်ရောကဆ်န ေ့စ ွဲ - March 2018 

ဤဝနဆ်ဆောငမ်ှုဆ ိုငရ်ော စည််းမျဉ်းမျော်း ("စညျ်ားမ ဉျားမ ောျား") အရ ဝနဆ်ဆောငမ်ှု စီမံခန  ခ် ွဲဆရ်းအဖ ွဲွဲ့၊ LLC နငှ  ်

၎င််း၏လက်တ ွဲဆဖော်မျော်း ("SMG" သ ို  မဟိုတ် "ကျွန်ိုပ်တ ို  " သ ို  မဟိုတ် "ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို") က ဝက်ဘဆ် ိုက်မျော်း၊ 

ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း နငှ  ် ဤစည််းမျဉ်းမျော်းက ို လင ခ််ချ တ်ထော်းဆသော သ ို  မဟိုတ် က ို်းကော်းထော်းဆသော 

မ ိုဘ ိုင််းအက်ပလီဆက်းရှင််းမျော်းအပါအဝင ် အက်ပလီဆက်းရှင််းမျော်းက ို သငရ်ယူအသံို်းပပြုခ င  ်

ကမ််းလှမ််းဆပ်းထော်းသည ် စည််းမျဉ်းမျော်း နငှ  ်စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျော်း (ဆပါင််းစို၍ "SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း) 

က ို ဆဖော်ပပထော်းပါသည။်   

 

SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းအတ င််း ဝငဆ်ရောက်ပခင််း နငှ  ်အသံို်းပပြုပခင််းမပပြုမီ ဤစည််းမျဉ်းမျော်းက ို ဂရိုတစ ိုက်ဖတ်ရှုပါ၊ 

၎င််းတ ို  က SMG နငှ  ်သင၏်အကကော်း တရော်းဥပဆေအရ သဆဘောတူညီချက်တစ်ခို ဆပ်းအပ်ပါသည်။  

 

SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုတစ်ခိုခိုက ို အသံို်းပပြုပခင််းပဖင  ် အဆ ိုပါ စည််းမျဉ်းမျော်းက ို သငသ်ဆဘောတူညပီပီ်း 

သငသ်ည ် ထ ိုသ ို  လိုပ်ဆဆောငန် ိုငစ် မ််းရှ ပပီ်း တရော်းဥပဆေအရ အရညအ်ချင််းပပည မ်ီသညဟ်ို 

အတညပ်ပြုပါသည။် သင၏်အလိုပ်ရှငက် ိုယ်စော်း သငသ်ည ်SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို အသံို်းပပြုဆနပါက 

ဤစည််းမျဉ်းမျော်းအော်း သငလ်က်ခံမှုက ို သင၏်အလိုပ်ရှငန်ငှ  ် SMG အကကော်း 

သဆဘောတူညခီျက်တစ်ခိုအပဖစ် ယူဆပပီ်း သင၏်အလိုပ်ရှငအ်ော်း ဤစည််းမျဉ်းမျော်းပဖင ဆ်နေှာငတ် ယ်ရန ်

သင ထ်တံ င ်အခ င အ်ောဏောရှ ဆကကောင််း က ိုယ်စော်းပပြု၍ အောမခံပါသည။် 

 
 
   
 

 

 

 
 
 

အဆရ်းကက်ီးဆသော မှတစ်ို- ဤစည််းမျဉ်းမျော်းတ င ် သင အ်ဆပေါ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏တောဝနခ်ံရမှုက ို ကန  သ်တသ်ည  ်

ပပဋ္ဌောန််းချကမ်ျော်းပါဝငပ်ပီ်း ကျွန်ိုပ်တ ို  နငှ  ် မညသ်ည အ်ပငင််းပ ော်းမှုက ိုမဆ ို အတန််းအစော်း သ ို  မဟိုတ ်

က ိုယစ်ော်းလှယလ်ိုပ်ဆဆောငမ်ှု၏ တစ်စ တတ်စ်ပ ိုင််းအပဖစ် မဟိုတဘ်ွဲ တစ်ဦ်းချင််းအဆပခခံပဖင  ်အပပီ်းသတန်ငှ  ်

ဆနေှာငတ် ယ်ထော်းဆသော ခံိုသမောဓ စီရငမ်ှုမှတဆင  ် ဆပဖရှင််းရန ် ဆတောင််းဆ ိုပါသည။် 

ထပ်ဆဆောင််းအချကအ်လကမ်ျော်း ရရှ ရနအ်တ က်"စောချြုပ် တရော်းဝငမ်ှု၊ အောမခံမျော်းအဆပေါ် 

ရှင််းလင််းအသ ဆပ်းပခင််း နငှ  ် တောဝနရ်ှ မှုအတ က် အကန  အ်သတမ်ျော်း" (အခန််း 7) နငှ  ် "အပငင််းပ ော်းမှု 

ဆပဖရှင််းပခင််း" (အခန််း 9) က ို ကကည ရ်ှုပါ။ 
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အ  ိုပါ ဝန်ဆ ောငမ်ှု  ိုငရ်ော စညျ်ားမ ဉျားမ ောျားအတ ငျ်ား ခ မှတထ်ောျားဆသော စညျ်ားမ ဉျားမ ောျားအောျားလ ိုျားက ို 

သငသ်ဆ ောမတပူါက SMG ဝန်ဆ ောငမ်ှုမ ောျားက ို သငအ်သ ိုျားပပြုခ ငမှ် ပပြုန ိုငပ်ါမည။် 

 

1. စညျ်ားမ ဉျားမ ောျားတ ငျ်ား အဆပပောငျ်ားအလွဲမ ောျား 

ဤစည််းမျဉ်းမျော်း စတငသ်က်ဆရောက်သည ဆ်န  စ ွဲက ို ဤဝက်ဘစ်ောမျက်နေှာ၏ ထ ပ်ဖက်တ င ်

ဆရ်းသော်းထော်းပါသည။်အသော်းဆပ်းဆဖော်ပပချက်သစ်မျော်း ကျွန်ိုပ်တ ို   ထည သ် င််းဆနသည အ်တ က် ဤစည််းမျဉ်းမျော်းက ို 

ကျွန်ိုပ်တ ို   ပပငဆ်ငန် ိုငပ်ါသည။်  စည််းမျဉ်းမျော်းက ို ပပငဆ်ငပ်ခင််းပဖင  ် SMG က ဤစည််းမျဉ်းမျော်းက ို အချ နမ်ဆရ ်း 

မ မ််းမံပပငဆ်ငန် ိုငပ်ါသည။်  ယင််းသ ို  ဆသော မ မ််းမံပပငဆ်ငမ်ှုတစ်ခိုခိုက သင အ်ော်း ဆနေှာငတ် ယ်ပါသည၊် 

ယင််းအတ က်ဆကကောင  ် ဤစည််းမျဉ်းမျော်းက ို စ စစ်သံို်းသပ်ရန ် ဤစောမျက်နေှာသ ို   အခါအော်းဆလျော်စ ော 

သငဝ်ငဆ်ရောက်သင ပ်ါသည။်   မ မ််းမံထော်းသည  ် စည််းမျဉ်းမျော်းက ို ပ ို  စ်တငပ်ပီ်းဆနောက်ပ ိုင််း ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို 

ဆက်လက်သံို်းစ ွဲပခင််းက ပပငဆ်ငထ်ော်းသည  ် စည််းမျဉ်းမျော်းက ို သငလ်က်ခံသည်ဟို ပပဆ ိုပါသည။် 

ပပငဆ်ငထ်ော်းသည ် စည််းမျဉ်းမျော်းက စည််းမျဉ်းမျော်းနငှ ပ်တ်သက်၍ ယခငက် သဆဘောတူညခီျက်မျော်း၊ 

အသ ဆပ်းချက်မျော်း သ ို  မဟိုတ် ဆကကပငောချက်မျော်း၏ မူက ွဲမျော်းအဆပေါ် လွှမ််းမ ို်းပါဆသော်လည််း ဆပပောင််းလွဲချက်မျော်းက ို 

ဆနောက်ပပနသ်က်ဆရောက်ဆစမညမ်ဟိုတ်ပါ။  

 
 

2. ထပ်ဆ ောငျ်ား စညျ်ားမ ဉျားမ ောျား 

မ ိုဘ ိုင််းအက်ပလီဆက်းရှင််းမျော်း၊ ဆိုမွဲမျော်း၊ ကမ််းလှမ််းချက်မျော်း ယှဉပပ ြုငမ်ှုမျော်း နငှ  ်

အပခော်းဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းကွဲ သ ို  ဆသော SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း သ ို  မဟိုတ် ၎င််းမှတဆင  ် ကမ််းလှမ််းဆသော 

ဝနဆ်ဆောငမ်ှုအချ ြု ွဲ့က ို ၎င််းတ ို  နငှ တ် ွဲဖက်၍ ပပဆ ိုထော်းဆသော ထပ်ဆဆောင််းစည််းမျဉ်းမျော်းနငှ  ်

စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျော်းအရ အိုပ်စ ို်းန ိုငပ်ါသည။် ယင််းသ ို  ဆသော ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို အသံို်းမပပြုမ ီ အဆ ိုပါ 

ထပ်ဆဆောင််းစည််းမျဉ်းမျော်းက ို သငသ်ဆဘောတူရပါမည။် ထပ်ဆဆောင််းစည််းမျဉ်းမျော်းမှ တစ်ခိုခိုက ို 

အဆ ိုပါစည််းမျဉ်းမျော်းဆပေါ်မှ ထပ်ဆဆောင််းထည ၍် အသံို်းချရပါမည။်  ထပ်ဆဆောင််းစည််းမျဉ်းမျော်းမှ 

ပပဋ္ဌောန််းချက်တစ်ခိုခိုက အဆ ိုပါစည််းမျဉ်းမျော်းမှ တစ်ခိုခို၏ ပပဋ္ဌောန််းချက်နငှ  ် ပဋ ပကခရှ ပါက 

ထပ်ဆဆောင််းစည််းမျဉ်းမျော်းက အဆ ိုပါစည််းမျဉ်းမျော်းတ င််းရှ  မက ိုက်ညဆီသောပပဋ္ဌောန််းချက်အဆပေါ်တ င ်

မက ိုက်ညီမှုအတ ိုင််းအတောအတ က် အဓ က လွှမ််းမ ို်းမှုရှ မညပ်ဖစ်ပါသည်။ 

 

3. SMG အဆ ကောငျ်ားအရော 

SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း (ဆပါင််းစို၍ "SMG အဆ ကောငျ်ားအရောမ ောျား") ဆပေါ် ရှ ၊ အတ င််းရှ  သ ို  မဟိုတ် ယင််းမှတဆင  ်

ဆပ်းအပ်ဆသော အချက်အလက်မျော်း၊ ဂရပ်ဖစ်ပံိုရ ပ်မျော်း၊ ဓောတ်ပံိုမျော်း၊ အနိုပညောလက်ရောမျော်း၊ စောသော်းမျော်း၊ 

ဗီေယီ ိုကလစ်ဖ ိုငမ်ျော်း၊ ဆေတောအစိုအဆပါင််းမျော်း၊ ဆဆော ဖ်ဝွဲရ်၊ အသကံလစ်ဖ ိုင၊် ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်၊ ဝနဆ်ဆောငမ်ှု 

အမှတ်တံဆ ပ်မျော်း၊ ဆလော ဂ်မှတ်တမ််းမျော်း၊ ကိုနသ် ယ်အမညမ်ျော်း နငှ  ် အပခော်းအဆကကောင််းအရောမျော်းမှ 
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တစ်ခိုခိုအပါအဝင ် SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို SMG၊ ကျွန်ိ်ု ပ််တ ို  ၏ မ တ်ဖက်မျော်း၊ တ ွဲဖက်မျော်း၊ 

လ ိုငစ်ငရ်ယူထော်းသမူျော်း သ ို  မဟိုတ် က ိုယ်စော်းပပြုထော်းသည  ်ကိုမပဏမီျော်းက ပ ိုငဆ် ိုငပ်ပီ်း အဆမရ ကနပ်ပညဆ်ထောငစ်ို 

နငှ  ် န ိုငင်ရံပ်ပခော်း နစှ်မျ ြု်းလံို်း၏ မူပ ိုငခ် င ၊် ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ် မူပ ိုငခ် င န်ငှ  ် အပခော်းဥပဆေမျော်းဆအောက်တ င ်

ကောက ယ်ဆပ်းထော်းပါသည။်ဆအောက်ရှ  ကန  သ်တ်လ ိုငစ်ငဆ်က်ရှငအ်တ င််း ချမှတ်ထော်းသညမ်ှလ ွဲ၍ သ ို  မဟိုတ် 

တညဆ်ွဲဥပဆေအရ လ ိုအပ်သညမ်ှလ ွဲ၍ မူပ ိုငခ် င မ်ျော်း၊ ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်မျော်း၊ အပခော်း အသ ဉောဏပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ော 

ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု သ ို  မဟိုတ် SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း၏ အစ တ်အပ ိုင််း မညသ်ည်က ိုမှ ကက ြုတငစ်ောပဖင ဆ်ရ်းသော်း 

သဆဘောတူခ င ပ်ပြုချက်မရရှ ပွဲ မညသ်ည ရ်ညရ် ယ်ချက်မဆ ိုအတ က် အပပည အ်ဝပဖစ်ဆစ တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင််းပဖစ်ဆစ 

အသံို်းပပြုပခင််း၊ ထပ်ဆင  ် ထိုတ်လိုပ်ပခင််း၊ ပ ော်းယူပခင််း၊ မ တတ ူကူ်းပခင််း၊ ဆရောင််းချပခင််း၊ ထပ်ဆင ဆ်ရောင််းချပခင််း၊ 

ရယူအသံို်းပပြုပခင််း၊ မ မ််းမံပခင််း သ ို  မဟိုတ် အပခော်းတစ်နည််းနည််းပဖင  ် အပမတ်ထိုတ်ပခင််း မပပြုန ိုငပ်ါ။  SMG 

အဆကကောင််းအရောမျော်းက ို အခ င အ်ောဏောမရှ ပွဲ အသံို်းပပြုပခင််းက မူပ ိုငခ် င ၊် ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ် နငှ  ်

အပခော်းဥပဆေမျော်းက ို ချ ြု်းဆဖောက်ပါသည။် 

 

ဤစည််းမျဉ်းမျော်းက ို (သ်ီးပခော်း SMG အဆကကောင််းအရောမျော်းနငှ  ် ဆက်စပ်သည  ် ထပ်ဆဆောင််းစည််းမျဉ်းမျော်း နငှ  ်

စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျော်း အပါအဝင)် သငသ်ဆဘောတူညပီါက SMG က သင အ်ော်း SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို 

ရယူရန ်နငှ  ်အသံို်းပပြုရန ်သငတ်စ်ဦ်းတည််းပ ိုင၊် ပပနလ်ညရ်ိုပ်သ မ််းန ိုငသ်ည ၊် သ်ီးသန  တ်စ်ဦ်းတည််းပ ိုငမ်ဟိုတ်ဆသော 

လွှွဲဆပပောင််းမဆပ်းန ိုငသ်ည ် ကန  သ်တ်လ ိုငစ်ငတ်စ်ခို (ထပ်ဆင  ် လ ိုငစ်ငခ်ျဆပ်းပ ိုငခ် င  ် မပါရှ ) ချီ်းပမြှင မ်ညပ်ဖစ်ပပီ်း 

သင တ်စ်ဦ်းတည််းပ ိုငအ်ပဖစ် လံို်းလံို်းလျော်းလျော်း အသံို်းပပြုရနအ်တ က် SMG အဆကကောင််းအရောမျော်းက ို 

ဆေါင််းလိုေလ်ိုပ်ပခင််း၊ ပရင ထ်ိုတ်ပခင််း နငှ /်သ ို  မဟိုတ် မ တတ ူကူ်းပခင််းလိုပ်န ိုငက်ော ဤစည််းမျဉ်းမျော်းပဖင  ်

သက်ဆရောက်ပခင််းခံရပါသည။် SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းအတ င််း ထည ်သ င််းပမြှြုပ်နှထံော်းဆသော 

ကိုနသ် ယ်လ  ြု ွဲ့ ဝှက်ချက်မျော်းနငှ  ် အသ ဉောဏပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ော ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုမျော်းက ို သင အ်ော်း လ ိုငစ်ငခ်ျမဆပ်းထော်းဆကကောင််း 

သ ို  မဟိုတ် လ ိုငစ်ငခ်ျဆပ်းမညမ်ဟိုတ်ဆကကောင််း သ ို  မဟိုတ် တစ်နည််းအော်းပဖင  ် သင အ်ော်း 

ဖ င ဟ်ဆဖော်ထိုတ်ပပမညမ်ဟိုတ်ဆကကောင််း သငအ်သ အမှတ်ပပြုပါသည။်  ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းအတ က် စောမျက်နေှာမျော်း 

ထိုတ်လိုပ်ရန ်SMG မှဖနတ်ီ်းထော်းဆသော HTML ကိုေက် ို SMG ၏ မူပ ိုငခ် င အ်ရ အကောအက ယ်ဆပ်းထော်းဆကကောင််း 

သင ်အသ အမှတ်ပပြုပါသည။်  ဤဆနရောတ င ်အတ အလင််းမဆပ်းအပ်ထော်းသည ် ရပ ိုငခ် င မ်ျော်းအော်းလံို်းက ို SMG မှ 

က ိုငဆ်ဆောငထ်ော်းပါသည။် 

 

လိုပ်ဆဆောငရ်န ် SMG မှ ကက ြုတငစ်ောပဖင ဆ်ရ်းသော်း အခ င အ်ောဏောမဆပ်းသ၍ ဆအောက်ပါတ ို  က ို လိုပ်ဆဆောငမ်ည ်

မဟိုတ်ဆကကောင််း သငသ်ဆဘောတူပါသည-်  

a. SMG အဆကကောင််းအရောမျော်းက ို အပခော်းအလိုပ်တစ်ခိုခို (သင က် ိုယ်ပ ိုင ်ဝက်ဘဆ် ိုက်ကွဲ သ ို  ) အတ င််း 

ထည သ် င််းဆပါင််းစည််းပခင််း သ ို  မဟိုတ် SMG အဆကကောင််းအရောမျော်းက ို အမျော်းပမင ်သ ို  မဟိုတ် 

စီ်းပ ော်းဆရ်းပံိုစံတစ်ခိုခိုအတ င််း အသံို်းပပြုပခင််း၊ 
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b. SMG အဆကကောင််းအရောမျော်း၏ တစ်စ တ်တစ်ဆေသပဖစ်န ိုငဆ်ကောင််းဆသော မူပ ိုငခ် င ၊် ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ် 

သ ို  မဟိုတ် အပခော်းအသ ဉောဏပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ော ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု အခ င အ်ဆရ်းမျော်းနငှ  ်ပတ်သက်သည  ်

အသ ဆပ်းချက်တစ်ခိုခိုက ို ဆပပောင််းလွဲပခင််း၊ သ ို  မဟိုတ် 

c. SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းမှ တစ်ခိုခိုသ ို   "အတ င််းကျကျ ချ တ်ဆက်ထော်းပခင််း" (ဥပမော SMG 

ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းမှ တစ်ခို၏ ပငမ်စောမျက်နေှာသောမကပွဲ အပခော်းစောမျက်နေှာတစ်ခိုခိုသ ို   

လင ခ််ချ တ်ထော်းပခင််း)။  

SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းအတ င််း သ ို  မဟိုတ် တစ်ဆလ ောက် ပပသထော်းသည ် ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်မျော်း၊ လ ိုဂ ိုမျော်း နငှ  ်

ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း ("တံဆ ပ်မျော်း") က ို SMG သ ို  မဟိုတ် ပပငပ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျော်းမှ ပ ိုငဆ် ိုငပ်ါသည။်  SMG သ ို  မဟိုတ် 

အဆ ိုပါပပငပ်အဖ ွဲွဲ့အစည််း၏ ကက ြုတငစ်ောပဖင ဆ်ရ်းသော်းခ င ပ်ပြုချက် မပါရှ ပွဲ အဆ ိုပါတံဆ ပ်မျော်းအော်း 

သငအ်သံို်းပပြုပခင််းက ို တော်းပမစ်ထော်းပါသည်။  SMG အဆကကောင််းအရောမျော်းက ို အသံို်းပပြုရန ်SMG 

၏ခ င ပ်ပြုချက်ရယူပံိုဆ ိုငရ်ော အချက်အလက်မျော်းက ို သငရ်ရှ လ ိုပါက privacyofficer@smg.comသ ို   

အ်ီးဆမ်းလ်ပ ို  ပါ။ 

 

4. SMG ဝန်ဆ ောငမ်ှုမ ောျားက ို အသ ိုျားပပြုပခငျ်ား 

 

4.1. အကျံြု်းဝင ်သတ်မှတ်ချက်-  SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို မ မ တ ို  ၏ က ိုယ်ဆရ်းက ိုယ်တောအချက်အလက်မျော်းက ို 

ပပငဆ်ငဆ်ဆောငရ် က်ရန ်က ိုယ်တ ိုငသ်ဆဘောတူခ င ပ်ပြုချက်ဆပ်းရနအ်တ က် ၎င််းတ ို   

ဆနထ ိုငရ်ောတ ိုင််းပပညအ်တ င််း တရော်းဥပဆေအရခ င ပ်ပြုသည  ်အသက်အရ ယ်ထက် ငယ်ရ ယ်ဆသောကဆလ်းမျော်း 

သံို်းစ ွဲရန ်မရညမ်နှ််းထော်းပါ။  အကယ်၍ သငသ်ည ်သင၏်န ိုငင်တံ င််း သဆဘောတူခ င ပ်ပြုချက်ဆပ်းရန ်

အသက်မပပည ဆ်သ်းပါက SMG ၏ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို အသံို်းမပပြုန ိုငပ်ါ။  

 

4.2. သင အ်ဆကောင -်  SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းမှ အချ ြု ွဲ့ဆသောအသော်းဆပ်းဆဖော်ပပချက်မျော်းက ို အသံို်းပပြုရန ်အဆကောင  ်

("အဆကောငေ့"်) တစ်ခို သငဖ်နတီ််းဖ ို   လ ိုအပ်န ိုငပ်ါမည်။  သငက် ိုယ်တ ိုင၏် တ ကျပပီ်း ပပည စ်ံိုသည  ်

လက်ရှ အချက်အလက်မျော်းက ို ဆပ်းအပ်၊ ထ န််းသ မ််းထော်းရှ ပပီ်း ပပငဆ်ငရ်န ်သငသ်ဆဘောတူပါသည်။  

သင အ်ဆနပဖင  ်လူတစ်ဦ်းဦ်း သ ို  မဟိုတ် စီ်းပ ော်းဆရ်းလိုပ်ငန််းတစ်ခိုခိုအပဖစ် ဟနဆ်ဆောငပ်ခင််း သ ို  မဟိုတ် 

သငမ်ညသ်ူမညဝ်ါပဖစ်ဆကကောင််း အဆထောက်အထော်း သ ို  မဟိုတ် အပခော်းသတူစ်ဦ်း၏ အသံို်းပပြုသအူမည၊် 

စကော်းဝှက် သ ို  မဟိုတ် အပခော်းအဆကောင ဆ် ိုငရ်ော အချက်အလက် သ ို  မဟိုတ် အပခော်းသတူစ်ဦ်း၏ အမည၊် 

အလော်းတူညမီှု၊ အသ၊ံ ပံိုရ ပ် သ ို  မဟိုတ် ဓောတ်ပံိုတ ို  အပါအဝင ်အပခော်းသတူစ်ဦ်း သ ို  မဟိုတ် 

စီ်းပ ော်းဆရ်းလိုပ်ငန််းတစ်ခိုခိုနငှ  ်တ ွဲဖက်ဆက်စပ်မှုက ို လ ွဲမှော်းပပသပခင််းမပပြုရန ်သဆဘောတူညပီါသည။်  သင၏် 

သံို်းစ ွဲသအူမည၊် စကော်းဝှက်၊ အဆကောင ဆ် ိုငရ်ော အပခော်းအချက်အလက်မျော်းက ို အခ င အ်ောဏောမရှ ပွဲ 

သံို်းစ ွဲမှုတစ်ခိုခိုရှ ပါက သ ို  မဟိုတ် SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းအတ င််း ပါဝငလ်ိုပ်ဆဆောငစ်ဉ သ ရှ လောသည  ်

mailto:privacyofficer@smg.com
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လံိုပခံြုဆရ်းဆ ိုငရ်ော အပခော်းချ ြု်းဆဖောက်မှုတစ်ခိုခိုရှ ပါက privacyofficer@smg.com မှတဆင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အော်း 

ချက်ချင််းအသ ဆပ်းရန ်ထပ်ဆဆောင််းသဆဘောတူညပီါသည။်   

 

 

အဆကောငေ့တ်စ်ခို ဖန်တ ျားပခငျ်ားအောျားပဖငေ့ ် သငေ့အ်ဆကောငေ့က် ို အသကသ် ငျ်ားခ  န်တ င ် သငဆ်ပျားအပ်ခွဲေ့သညေ့် 

အ ျားဆများလ ပ်စောက ို အသ ိုျားပပြု၍ SMG က  ကသ် ယန် ိုငမ်ညပ်ဖစဆ် ကောငျ်ား သငသ်ဆ ောတညူ ပါသည်။ 

သင အ်ဆကောင က် ို အပခော်းသမူျော်း အသံို်းမပပြုပါဆစနငှ ။် သင အ်ဆကောင က် ို ဝငဆ်ရောက်အသံို်းပပြုခ င  ်

သငဆ်ပ်းထော်းသမူျော်းမှ အသံို်းပပြုမှုတစ်ခိုခိုအပါအဝင ် သင အ်ဆကောင မှ် အသံို်းပပြုမှုအော်းလံို်းအတ က် 

သင ထ်တံ င ်တောဝနရ်ှ ပါသည။်   

4.3. သင၏်တောဝနဝ်တတ ရော်းမျော်း-  

 

SMG ဝန်ဆ ောငမ်ှုမ ောျားက ို ဥပဆေနငှေ့ဆ်လ ော်ည သညေ့  ်ရညရ် ယခ် ကမ် ောျားအတ ကသ်ော အသ ိုျားပပြုရန် 

သင၏်သဆ ောတညူ ခ က။်  SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို ဥပဆေနငှ ဆ်လျော်ညသီည  ်

ရညရ် ယ်ချက်မျော်းအတ က်သော အသံို်းပပြုမညပ်ဖစ်ဆကကောင််း သငသ်ဆဘောတူပါသည။် SMG ၏ ဆောဗောမျော်း 

သ ို  မဟိုတ် က နရ်က်မျော်းက ို ပျက်စီ်း၊ ပ တ်ဆ ို  ၊ ဝနပ် ို သ ို  မဟိုတ် ချွတ်ယ င််းဆစန ိုငမ်ည ် သ ို  မဟိုတ် SMG 

ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို အပခော်းပပငပ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ်ခိုမှ အသံို်းပပြုမှု နငှ  ်စ တ်ဆကျနပ်မှုက ို 

ဆနေှာင ယှ်က်စ က်ဖက်ဆစန ိုငမ်ည  ်မည်သည အ်ပပြုအမူမဆ ိုပဖင  ်SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို 

သငအ်သံို်းပပြုမညမ်ဟိုတ်ပါ။  

 

SMG ဝန်ဆ ောငမ်ှုမ ောျားက ို ဥပဆေနငှေ့မ်ဆလ ော်ည သညေ့  ် သ ို ေ့မဟိုတ ် အခ ငေ့အ်ောဏောမဆပျားထောျားသညေ့် 

ရညရ် ယခ် ကမ် ောျားအတ က် အသ ိုျားမပပြုရန် သင၏်သဆ ောတညူ ခ က။်  SMG ၏ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း၊ 

အပခော်းအသံို်းပပြုသူမျော်း၏ အဆကောင မ်ျော်း သ ို  မဟိုတ် SMG ၏က နပ်ျူတောစနစ်မျော်း သ ို  မဟိုတ် က နရ်က်မျော်းက ို 

ချ ြု်းဖျက်ဝငဆ်ရောက်ပခင််း၊ စကော်းဝှက ်ခ ို်းချပခင််း သ ို  မဟိုတ် အပခော်းနည််းလမ််းတစ်ခိုခိုပဖင  ်အခ င အ်ောဏောမဆပ်းပွဲ 

ဝငဆ်ရောက်အသံို်းပပြုခ င ရ်ရှ ရန ် သငက်က ြု်းပမ််းမည်မဟိုတ်ဆကကောင််းလည််း ထပ်ဆဆောင််းသဆဘောတူညီပါသည်။ 

အထက်ဆဖော်ပပပါအဆကကောင််းအရောမျော်းက ို ကန  သ်တ်ပခင််းမရှ ပွဲ ဆအောက်ပါတ ို  က ို 

လိုပ်ဆဆောငမ်ညမ်ဟိုတ်ဆကကောင််း (နငှ  ် ပပငပ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ်ခိုခိုက ို တ ိုက်တ န််းအော်းဆပ်းပခင််း သ ို  မဟိုတ် 

ခ င ပ်ပြုပခင််း လိုပ်မည်မဟိုတ်ဆကကောင််း) သငသ်ဆဘောတူညီပါသည်- 

a. SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း သ ို  မဟိုတ် SMG အဆကကောင််းအရောမျော်း၏ တစ်စ တ်တစ်ဆေသမှ ထိုတ်နှုတ်ယ ူ

သ ို  မဟိုတ် ဝငဆ်ရောက်အသံို်းပပြုခ င  ်ရရှ ဆအောင ်မ တတ ူကူ်းပခင််း၊ မ မ််းမံပခင််း၊ အလ ိုက်အထ ိုက ်ပပြုပပငပ်ခင််း၊ 



 
 

6 

 

ဘောသောပပနဆ် ိုပခင််း၊ ဆပပောင််းပပနတ်ညဆ်ဆောက်ပခင််း၊ ကိုေဆ်ဖော်ပခင််း သ ို  မဟိုတ် တစ်နည််းနည််းပဖင  ်

ကက ြု်းပမ််းပခင််း၊  

b. SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း သ ို  မဟိုတ် SMG အဆကကောင််းအရောမျော်းအတ င််း ပါဝငသ်ည  ်မူပ ိုငခ် င ၊် 

ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ် သ ို  မဟိုတ ်အပခော်း မူပ ိုငခ် င ဆ် ိုငရ်ော အသ ဆပ်းချက်မျော်းက ို ဖယ်ရှော်းပခင််း၊  

c. ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းအတ က် လံိုပခံြုဆရ်း သ ို  မဟိုတ် လ မ်လည်မှုကောက ယ်တော်းဆ်ီးဆရ်းနငှ  ်

ဆက်စပ်ဆသော အဂဂ ါရပ်မျော်း သ ို  မဟိုတ် SMG အဆကကောင််းအရောတစ်ခိုခိုက ို အသံို်းပပြုပခင််း သ ို  မဟိုတ် 

မ တတ ူကူ်းပခင််းက ို တော်းဆ်ီး သ ို  မဟိုတ် ကန  သ်တ်သည  ်သ ို  မဟိုတ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း သ ို  မဟိုတ် 

SMG အဆကကောင််းအရောမျော်း အသံို်းပပြုပခင််းအဆပေါ် ကန  သ်တ်ချက်မျော်းက ို တ န််းအော်းဆပ်းသည  ်

အဂဂ ါရပ်မျော်းက ို ဆက ွဲ့ဆရှောငပ်ခင််း၊ ပဖြုတ်ပခင််း သ ို  မဟိုတ် တစ်နည််းအော်းပဖင  ်ဆနေှာင ယှ်က်စ က်ဖက်ပခင််း၊ 

d. ဗ ိုင််းရပ်စ်မျော်း၊ ထရ ိုဂျနမ်ျော်း၊ ပ ို်းမျော်း၊ ဆလောဂျစ်ဗံို်းမျော်း၊ စပ ိုငဝ်ွဲရ်၊ မယ်လဝ်ွဲရ် သ ို  မဟိုတ် 

အပခော်းအနတရောယ်ရှ ဆသော သ ို  မဟိုတ် နည််းပညောပ ိုင််းအရ ဆဘ်းပဖစ်ဆစဆသောအရောမျော်းက ို သ လျက်နငှ  ်

ထည သ် င််းပခင််းပဖင  ်ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို လ ွဲမှော်းအသံို်းပပြုပခင််း၊ 

e. SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း၏ တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင််းက ို ဝငဆ်ရောက်အသံို်းပပြုရန၊် ပပနလ်ည်ထိုတ်ယူရန၊် 

ပခစ်ထိုတ်ရန ်သ ို  မဟိုတ် အညွှန််းဆ ွဲရန ်ရ ိုဆဘော ၊ စပ ိုငေ်ါ၊ ဆနရောရှောဆဖ သည /်ပပနထ်ိုတ်ယူသည  ်

အက်ပလီဆက်းရှင််းမျော်း၊ သ ို  မဟိုတ် အပခော်းအလ ိုအဆလျောက်လိုပ်ဆဆောငသ်ည ် စက်က ရ ယော၊ 

ပပငဆ်ငလ်ိုပ်ဆဆောငမ်ှု သ ို  မဟိုတ် နည််းလမ််းမျော်း အသံို်းပပြုပခင််း၊  

f. SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း သ ို  မဟိုတ် SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း၏ အသော်းဆပ်းဆဖော်ပပချက်မျော်း သ ို  မဟိုတ် 

လိုပ်ငန််းဆဆောငရ် က်န ိုငစ် မ််းက ို တစ်ချ နထ်ွဲတ င ်က ရ ယောတစ်ခိုထက်ပ ိုပပီ်း 

ဝငဆ်ရောက်အသံို်းပပြုန ိုငစ် မ််းဆပ်းမည ် က နရ်က်တစ်ခိုဆပေါ်တ င ်SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို 

ရရှ န ိုငဆ်အောငပ်ပြုလိုပ်ပခင််းအပါအဝင ်မည်သည အ်ဆကကောင််းရင််းမဆ ိုအတ က် 

မညသ်ည ်ပပငပ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမဆ ိုထသံ ို   ငေှာ်းစော်းပခင််း၊ ငေှာ်းယူပခင််း၊ ဆချ်းပခင််း၊ ဆရောင််းချပခင််း၊ 

ထပ်ဆင လ် ိုငစ်ငခ်ျဆပ်းပခင််း၊ ပဖန  ပ်ဖူ်းပခင််း၊ လွှွဲဆပပောင််းပခင််း သ ို  မဟိုတ် တစ်နည််းအော်းပဖင  ်

ရရှ န ိုငဆ်အောငပ်ပြုလိုပ်ပခင််း၊ 

g. SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း၏ တစ်စ တ်တစ်ဆေသပဖစ်ဆသော ဝက်ဘစ်ောမျက်နေှာမျော်းမှ တစ်ပ ိုင််းပ ိုင််းက ို 

ဆဖောမက်ပံိုစ ံပပနခ်ျပခင််း သ ို  မဟိုတ် ဆဘောငခ်တ်ပခင််း၊ 

h. အလ ိုအဆလျောက်နည််းလမ််းမျော်းပဖင  ်သ ို  မဟိုတ် အတိုအဆယောင ်သ ို  မဟိုတ် 

လ မ်လည်ဟနဆ်ဆောငမ်ှုဆအောက်တ င ်အဆကောင တ်စ်ခိုထက်ပ ို၍ ဖနတ်ီ်းပခင််း၊ သ ို  မဟိုတ် 

i. အပခော်းအသံို်းပပြုသ၏ူ ကက ြုတငစ်ောပဖင ဆ်ရ်းသော်းခ င ပ်ပြုချက်မပါရှ ပွဲ သ/ူသမူနငှ  ်ပတ်သက်ဆသော 

က ိုယ်ဆရ်းက ိုယ်တောအချက်အလက်က ို စိုဆဆောင််းပခင််း သ ို  မဟိုတ် သ ိုဆလှောငသ် မ််းဆည််းပခင််း။ 
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SMG ဝန်ဆ ောငမ်ှုမ ောျားက ို အခ ငေ့အ်ောဏောမရှ ပွဲ အသ ိုျားပပြုပခငျ်ား သ ို ေ့မဟိုတ ်လ ွဲမှောျားအသ ိုျားပပြုပခငျ်ား၏ 

အက  ြုျား ကမ် ောျား  ဤစည််းမျဉ်းမျော်းမှုတစ်ခိုခိုက ို သငခ်ျ ြု်းဆဖောက်သညန်ငှ  ်SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို 

သငအ်သံို်းပပြုပ ိုငခ် င က် ို ချက်ချင််းပ တ်သ မ််းမည်ပဖစ်ဆကကောင််း နငှ  ်ဤစည််းမျဉ်းမျော်း သ ို  မဟိုတ် 

ထပ်ဆဆောင််းအကျံြု်းဝငသ်ည ် စည််းမျဉ်းမျော်းမှတစ်ခိုခိုအတ င််း ချမှတ်ထော်းသည  ်လ ိုအပ်ချက်မျော်း သ ို  မဟိုတ် 

တော်းပမစ်ချက်မျော်းမှ တစ်ခိုခိုက ို သငခ်ျ ြု်းဆဖောက်ပါက ထပ်ဆဆောင််းအသ ဆပ်းမှုမပပြုဘွဲ SMG 

ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျောအော်း သငအ်သံို်းပပြုခ င က် ို အဆံို်းသတ်ရနဆ်ံို်းပဖတ်ချက် SMG ထတံ ငရ်ှ ဆကကောင််း 

သငသ်ဆဘောတူညပီါသည။်  မညသ်ည  ်ဝက်ဘဆ် ိုက ်ဆထောက်ကူပစစည််းမျော်းမဆ ိုက ို ပပနအ်ပ်ရန ်သ ို  မဟိုတ် 

ဖျက်ဆ်ီးပစ်ရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို  မှ သင အ်ော်း ဆတောင််းဆ ိုပါက ထ ိုသ ို  ပပြုလိုပ်ရန ်သငထ်ပ်ဆဆောင််းသဆဘောတူပါသည။် 

 

SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို အခ င အ်ောဏောမရပွဲ အသံို်းပပြုပခင််း နငှ  ်လ ွဲမှော်းအသံို်းပပြုပခင််းတ ို  က ို 

တင််းတင််းကျပ်ကျပ် တော်းပမစ်ပါသည၊် အဆပခအဆနရပ်မျော်းဆပေါ်မူတည်ပပီ်း ပျက်စီ်းဆံို်းရှု ံ်းမှု နငှ /်သ ို  မဟိုတ် 

ရောဇဝတ်မှုဆ ိုငရ်ော တရော်းစ ွဲဆ ိုမှုအတ က် အရပ်သော်းတ ိုငက်ကော်းချက်တစ်ခို သက်ဆရောက်ခံရန ိုငပ်ါသည။် SMG 

က အဆ ိုပါစည််းမျဉ်းမျော်းအော်း ချ ြု်းဆဖောက်မှု သ ို  မဟိုတ် SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို အခ င အ်ောဏောမရရှ ပွဲ 

အသံို်းပပြုမှု သ ို  မဟိုတ် လ ွဲမှော်းအသံို်းပပြုမှုတစ်ခိုခိုက ို ဥပဆေတင််းကျပ်ဆရ်း အောဏောပ ိုငမ်ျော်းထ ံ

အစီရငခ်ံပ ိုငခ် င က် ို ထ န််းသ မ််းထော်းပါသည။်  SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို အခ င အ်ောဏောမရရှ ပွဲ အသံို်းပပြုမှု 

သ ို  မဟိုတ် လ ွဲမှော်းအသံို်းပပြုမှုတစ်ခိုခိုရှ သည ပ်ဖစ်ရပ်တ င ်SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို သင၏်အသံို်းပပြုပ ိုငခ် င  ်

ချက်ချင််းရပ်တန  သ် ော်းမညပ်ဖစ်ပပီ်း SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို သငရ်ယူအသံို်းပပြုခ င အ်ော်း အသ ဆပ်းချက်မပပြုပွဲ 

SMG က အဆံို်းသတ်လ ိုက်န ိုငပ်ါသည။် 

SMG ဝန်ဆ ောငမ်ှုမ ောျားက ို အသ ိုျားပပြုပခငျ်ားနငှေ့ ်  ကစ်ပ်သညေ့  ် ဆကောကခ် မှုမ ောျား၊ အခဆ ကျားမ ောျား နငှေ့ ်

အပခောျားကိုန်က စရ တမ် ောျား (အခ န်အခ  ိုငရ်ော သတငျ်ားဆပျားပ ို ေ့ဆ ကျားအပါအဝင)် ဆပျားရန် သင၏်တောဝန်။  SMG 

ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို အသံို်းပပြုပခင််းနငှ  ် ဆက်စပ်သည ် ဆကောက်ခံမှုမျော်း၊ အခဆကက်းမျော်း နငှ  ်

အပခော်းကိုနက်ျစရ တ်မျော်း (အခ နအ်ခဆ ိုငရ်ော သတင််းဆပ်းပ ို  ဆကက်းအပါအဝင)် ဆပ်းရန ် သင ထ်တံ င ်

လံို်းလံို်းလျော်းလျော်းတောဝနရ်ှ ပါသည။်  SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို သင၏်မ ိုဘ ိုင််းဖိုန််း၊ တက်ဘလက် သ ို  မဟိုတ် 

အပခော်းမ ိုဘ ိုင််းက ရ ယောမျော်းဆပေါ်တ င ်ရယူပပီ်း အသံို်းပပြုပါက သင ထ်တံ င ်ဝ ိုငဖ် ိုငမှ်တဆင  ်ဝ ိုငယ်ောမွဲ ဝနဆ်ဆောငမ်ှု 

သ ို  မဟိုတ် ပါဝငလ်ိုပ်ဆဆောငဆ်နသည ် မ ိုဘ ိုင််းဝနဆ်ဆောငမ်ှု ပံ ပ ို်းသတူစ်ဦ်း ရှ ရပါမည။် အချ ြု ွဲ့ဆသော 

ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းအတ က် စောသော်းမက်ဆဆ ပ ို  ပခင််း (SMS သ ို  မဟိုတ် MMS) စ မ််းဆဆောငရ်ည် 

လ ိုအပ်န ိုငပ်ါသည။် သင၏် မ ိုဘ ိုင််းဝနဆ်ဆောငမ်ှု ပံ ပ ို်းသူထမှံ ကျသင ဆ်သော မက်ဆဆ  နငှ  ် ဆေတော 

ဆကောက်ခံဆကက်းမျော်းအော်းလံို်းအတ က် သင ထ်တံ င ် လံို်းလံို်းလျော်းလျော်း တောဝနရ်ှ ဆကကောင််း 

သငသ်ဆဘောတူညပီါသည။် ကျွန်ိုပ်တ ို   ကမ််းလှမ််းန ိုငသ်ည ် စောသော်းမက်ဆဆ ပ ို  ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းအတ က် 

သ်ီးပခော်းဆကောက်ခံဆကက်းတစ်ခို ကျွန်ိုပ်တ ူ   မဆတောင််းခံဆသော်လည််း မက်ဆဆ  နငှ  ် ဆေတောနှုန််းထော်းမျော်း 

သက်ဆရောက်န ိုငပ်ါသည။်  ဆကောက်ခံဆကက်းအော်းလံို်းက ို သင၏် မ ိုဘ ိုင််းဝနဆ်ဆောငမ်ှု ပံ ပ ို်းသကူ ဆင ဆတောင််းခံပပီ်း 
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၎င််းထ ံ ဆပ်းဆချရပါမည။် ဆ ်းနှုန််းသတ်မှတ်ဆရ်း အစီအစဉနငှ  ် အဆသ်းစ တ်အချက်မျော်းရရှ ရန ် သင၏် 

မ ိုဘ ိုင််းဝနဆ်ဆောငမ်ှု ပံ ပ ို်းသူထ ံ ဆက်သ ယ်ပါ။  ဆပ်းပ ို  ပခင််းက ို သင၏်မ ိုဘ ိုင််းဝနဆ်ဆောငမ်ှု ပံ ပ ို်းသူထမှံ 

ထ ဆရောက်သည ် ထိုတ်လွှင မ်ှုမှ သက်ဆရောက်သည အ်တ က် စောသော်းမက်ဆဆ မျော်း ဆပ်းပ ို  မှု ဆနေှာင ဆ်န်ှးပခင််း 

သ ို  မဟိုတ် စောသော်းမက်ဆဆ မျော်း ဆပ်းပ ို  မှု မဆအောငပ်မငပ်ခင််းတစ်ခိုခိုအတ က် SMG က တောဝနမ်ခံပါ။ 

စောသော်းမက်ဆဆ မျော်းက ို အချ နတ် ိုင််း ဆနရောတ ိုင််းတ င ်ရရှ န ိုငခ်ျငမ်ှ ရရှ န ိုငပ်ါသည။်   

စောသောျားမကဆ် ေ့မ ောျား လကခ် ရရှ ရန် ဆရ ျားခ ယပ်ါဝငန် ိုငရ်န် သင၏်သဆ ောတညူ ခ က ် ိုငရ်ော 

အက  ြုျား ကမ် ောျား   ကျွန်ိုပ်တ ို  ထမှံ စောသော်းမက်ဆဆ မျော်း လက်ခံရရှ ရန ် သငဆ်ရ ်းချယ်ပါဝငလ် ိုက်သညန်ငှ  ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  မှ သင ထ် ံ ဆပ်းပ ိုသည  ် စောသော်းမက်ဆဆ  အကက မ်အဆရအတ က်က ကျွန်ိုပ်တ ို  နငှ  ်

သင၏်အဆရောင််းအဝယ်ဆပေါ် မူတည်ပါလ မ ်မည။်  စောသောျားမကဆ် ေ့မ ောျားက ို လကခ် ရန် သဆ ောတညူ ပခငျ်ားပဖငေ့ ်

သငေ့ထ် သ ို ေ့ စောသောျားမကဆ် ေ့ပ ို ေ့ဆ ောငရ်န် အလ ိုအဆလ ောက ် ဖိုန်ျားဆခေါ်သညေ့စ်နစတ်စခ်ိုက ို SMG က 

အသ ိုျားပပြုန ိုငဆ် ကောငျ်ား သငန်ောျားလညပ်ပ ျား သဆ ောတပူါသည၊် ထ ို ေ့အပပင ် ကိုန်ပစစညျ်ားမ ောျား သ ို ေ့မဟိုတ ်

ဝန်ဆ ောငမ်ှုမ ောျားက ို ဝယယ်ခူ ငေ့ရ်ရှ ရန်အတ က ် စောသောျားမကဆ် ေ့လကခ် ရယရူန် သင၏်သဆ ောတညူ ခ ကက် ို 

မလ ိုအပ်ဆ ကောငျ်ား ထပ်ဆ ောငျ်ားနောျားလညပ်ါသည။်  

4.4 ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်မျော်း။  SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းသ ို   သ ို  မဟိုတ် မှတဆင  ်အဆင သ်တ်မှတ်ပခင််းမျော်း၊ 

အကကံြုပပြုချက်မျော်း၊ ဗီေယီ ိုမှတ်ချက်မျော်း၊ အကကံဉောဏမ်ျော်း၊ မှတ်စိုမျော်း၊ အဆပခခံသဆဘောတရော်းမျော်း 

သ ို  မဟိုတ် အပခော်းအချက်အလက်မျော်း သ ို  မဟိုတ် ဆထောက်ကူပစစည််းမျော်းက ို မ မ ဆနဒအဆလျောက် ပ ို  စ်တငပ်ခင််း 

သ ို  မဟိုတ် တစန်ည််းအော်းပဖင  ်ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက် (ဆပါင််းစို၍ "ဆပျားပ ို ေ့တငသ် ငျ်ားခ ကမ် ောျား") ပပြုရန ်SMG က 

သငန်ငှ  ်အပခော်းအသံို်းပပြုသူမျော်းအတ က် အခ င အ်လမ််းမျော်း အခါအော်းဆလျော်စ ော ကမ််းလှမ််းဆပ်းန ိုငပ်ါသည။်   

 

သင၏် ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်မျော်းအတ က် နငှ  ်အဆ ိုပါ ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်မျော်းက ို ဆပ်းပ ို  ပခင််း နငှ  ်

ပ ို  စ်တငပ်ခင််းတ ို  ၏ အကျ ြု်းဆက်မျော်းအတ က် သင ထ်တံ င ်လံို်းလံို်းလျော်းလျော်း တောဝနရ်ှ ပါသည ်သ ို  မဟိုတ် 

ရှ ပါမည။်သင၏် ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်မျော်းမှ ရလေပ်ဖစ်လောသည ် မူပ ိုငခ် င မ်ျော်း၊ မူပ ိုငခ် င  ်အခ င အ်ဆရ်းမျော်းက ို 

ချ ြု်းဆဖောက်မှုတစ်ခိုခိုမှ ပဖစ်ဆပေါ်လောဆသော ပျက်စီဆံို်းရှု ံ်းမှုတစ်ခိုခို သ ို  မဟိုတ် 

အပခော်းထ ခ ိုက်နစ်နောမှုမျော်းအတ က် သင ်လံို်းလံို်းလျော်းလျော်း တောဝနခ်ံရပါမည။်  သငဆ်ပ်းအပ်သည ် 

အဆသ်းစ တ်အချက်မျော်းဆပေါ်မူတည၍် ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်မျော်းက ို သငန်ငှ  ်ချ တ်ဆက်န ိုငသ်ည ်အတ က် 

ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်မျော်းက ို ဆပ်းပ ို   သ ို  မဟိုတ် ပ ို  စ်တငခ်ျ နတ် င ်သငဆ်ပ်းအပ်သည ် 

က ိုယ်ဆရ်းက ိုယ်တောအချက်အလက် ပမောဏက ို တတ်န ိုငသ်ဆလောက် အပပည ်ဝဆံို်းအတ ိုင််းအတောအထ  သင ်

ကန  သ်တ်သင ပ်ါသည။် 
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ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်မျော်းက ို SMG (နငှ /်သ ို  မဟိုတ် ကျွန်ိုပ်တ ို  မှ သတ်မှတ်ဆပ်းထော်းသူ (မျော်း)) သ ို  မဟိုတ် 

SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းမှ ဆနရောတစ်ခိုခိုသ ို   ဆပ်းပ ို  ၊ ပ ို  စ်တင ်သ ို  မဟိုတ် လွှွဲဆပပောင််းဆပ်းပခင််းပဖင  ်သငမ် ှ

အလ ိုအဆလျောက် ဆပ်းအပ် သ ို  မဟိုတ် အောမခံသည်မှော- သင ်သ ို  မဟိုတ် သငတ်ငသ် င််းသည  ်

ဆထောက်ကူပစစည််းပ ိုငရ်ှငသ်ည် SMG နငှ  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   သတ်မှတ်ဆပ်းထော်းသမူျော်းအော်း သင၏် 

ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်မျော်း (အပပည အ်ဝပဖစ်ဆစ တစ်စ တ်တစ်ဆေသပဖစ်ဆစ)က ို ယခို သ ရှ ထော်းသည  ်

သ ို  မဟိုတ် ဆနောက်ပ ိုင််းမှ တညဆ်ထောငသ်ည ် မီေယီော တစ်ခိုခိုအတ င််း မညသ်ည ရ်ည်ရ ယ်ချက်မျ ြု်းပဖင  ်ပဖစ်ဆစ၊ 

စီ်းပ ော်းဆရ်းအရပဖစ်ဆစ အပခော်းတစ်နည််းပဖင  ်ပဖစ်ဆစ သင အ်ော်း ဆလျောဆ်ကက်းဆပ်းစရောမလ ိုပွဲ အသံို်းပပြု၊ 

ထပ်ဆင ထ်ိုတ်လိုပ်၊ ထပ်ဆင လ် ိုငစ်ငခ်ျ (လိုပ်ငန််းတူလိုပ်ဆဆောငသ်ူ အမျော်းအပပော်းမှတဆင )်၊ ပဖန  ပ်ဖူ်း၊ ဖနတ်ီ်း 

အလိုပ်မျော်းထိုတ်နှုတ်ဖနတ်ီ်း၊ ဆဆောငရ် က်ပပီ်း တငပ် ို  ရနအ်တ က် ကမဘောအနှံ  ၊ သ်ီးသန  မ်ဟိုတ်၊ 

ထပ်ဆင လ် ိုငစ်ငခ်ျဆပ်းန ိုင ်(လိုပ်ငန််းတူလိုပ်ဆဆောငသ်ူ အမျ ြု်းမျ ြု်းမှတဆင )်၊ လွှွဲဆပပောင််းဆပ်းန ိုင၊် အခမွဲ  

မူပ ိုငခ် င သ်ံို်းစ ွဲဆကက်း၊ ထောဝရ၊ မရိုပ်သ မ််းန ိုငသ်ည ် အခ င အ်ဆရ်း အတ အလင််းဆပ်းအပ်ပါသည။်  

အပခော်းတစ်နည််းပဖင ဆ် ိုလ င ်--သင၏် ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်မျော်းက ို ထပ်မံထိုတ်လိုပ်ပခင််း၊ 

ဖ င ဟ်ဆဖော်ထိုတ်ပခင််း၊ ပဖန  ခ်ျ ပခင််း သ ို  မဟိုတ် ထိုတ်လွှင ဆ်ကကပငောပခင််းအပါအဝင ်--

သင၏်ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်မျော်းက ို ဆနရောမဆရ ်း၊ အချ နမ်ဆရ ်း၊ မညသ်ည မ်ီေယီောမဆ ိုအတ င််း နငှ  ်

မညသ်ည ရ်ည်ရ ယ်ချက်မဆ ိုအတ က် သင အ်ော်း ဆင ဆပ်းဆချစရောမလ ိုဘွဲ သ ို  မဟိုတ် သင အ်တ က် 

ဘောတောဝနမ်ှုယူဆပ်းစရောမလ ိုပွဲ အလ ိုအဆလျောက်အသံို်းပပြုရန ်အခ င အ်ဆရ်း SMG ထ၌ံ ရှ ပါသည်။ အပခော်း 

အသံို်းပပြုသူတစ်ဦ်း၏ က ိုယ်ပ ိုငအ်သံို်းပပြုမှုအတ က် သင၏်ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်က ို အသံို်းပပြုရန၊် ကကည ရ်ှုရန၊် 

သ ိုဆလှောငသ် မ််းဆည််းရန ်သ ို  မဟိုတ် ထပ်မံထိုတ်လိုပ်ရနလ်ည််း အဆ ိုပါ အသံို်းပပြုသူက ို သငခ် င ပ်ပြုပါသည။်  

သင၏် ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်တစ်ခိုခိုက ို ဆနရောမဆရ ်း ရညရ် ယ်ချက်တစ်ခိုခိုအတ က် 

အသံို်းပပြုရနအ်ခ င အ်ဆရ်းက ို SMG (နငှ /်သ ို  မဟိုတ် အပခော်းသတ်မှတ်ထော်းသမူျော်း) အော်း ဤဆနရောတ င ်

သငဆ်ပ်းအပ်ပါသည။်  သင၏် ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်မျော်းထွဲမှ တစ်ခိုခိုက ို SMG (နငှ /်သ ို  မဟိုတ် 

၎င််းမှသတ်မှတ်ထော်းသူ (မျော်း)) အသံို်းပပြုပါက မညသ်ည အ်ဆပခအဆနရပ်မဆ ိုဆအောက်တ င ်

မညသ်ည ဆ်င ဆပ်းဆချမှုအမျ ြု်းအစော်းမဆ ိုက ိုမှ သငအ်ကျံြု်းဝင ်ရရှ မည်မဟိုတ်ပါ။  

ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်မျော်းအော်းလံို်းသည ်လ  ြုွဲ့ ဝှက်သ ိုသ ပ်မှုမရှ ၊ မူပ ိုငခ် င မ်ရှ ဟို ယူဆပါသည။်     

 

သငပ် ို  စ်တငသ်ည  ် ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်မျော်းက ို လူအမျော်းရရှ န ိုငဆ်အောင ် လိုပ်ဆပ်းန ိုငပ်ါသည။်  

သင၏်ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်မျော်းမှ တစ်ခိုခိုနငှ  ်စပ်လျဉ်းပပီ်း က ိုယ်ဆရ်းလံိုပခံြုခ င ရ်ှ ရန ်မဆမ ော်မှန််းထော်းဆကကောင််း 

သငအ်သ အမှတ်ပပြုပါသည။်  ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်မျော်းက ို မ မ သဆဘောဆနဒအဆလျောက်နငှ  ်

မ မ က ိုယ်ပ ိုငအ်နတရောယ်ပဖင  ်ပပြုလိုပ်ဆကကောင််း သငထ်ပ်ဆဆောင််း အသ အမှတ်ပပြုပါသည။်  အချက်အလက်မျော်း၊ 

မှတ်ချက်မျော်း သ ို  မဟိုတ် SMG၊ SMG ၏ ဆဖောက်သညမ်ျော်း၊ သ ို  မဟိုတ် အပခော်း စီ်းပ ော်းဆရ်းအဖ ွဲွဲ့အစည််း 

သ ို  မဟိုတ် လူတစ်ဦ်းဦ်းနငှ  ် ပတ်သက်သည ် အပခော်းအဆကကောင််းအရောမျော်းက ို ပ ို  စ်တငခ်ျ နတ် င ်

ချင ခ်ျ နပ် ိုင််းပခော်းမှုဆကောင််းဆကောင််း အသံို်းပပြုသင ပ်ါသည။်  သင၏် အသဆရပျက်ဆစသည ် သ ို  မဟိုတ် 
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ဥပဆေအရ တစ်နည််းနည််းပဖင  ် အဆရ်းယူန ိုငသ်ည ် ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်မျော်း၏ ရလေအ်ပဖစ် အပခော်း 

အသံို်းပပြုသူမျော်း၊ SMG သ ို  မဟိုတ် ပပငပ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျော်း ခံစော်းရသည  ် ထ ခ ိုက်ပျက်စီ်းမှုတစ်ခိုခိုအတ က် 

သင အ်ော်း တရော်းဝငတ်ောဝနခ်ံခ ိုင််းန ိုငပ်ါသည။်   သငဆ်နထ ိုငရ်ောတ ိုင််းပပည၏် တညဆ်ွဲဥပဆေမျော်းအရ 

အပခော်းတစ်နည််းပဖင  ်မလ ိုအပ်သ၍ ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်တစ်ခိုက ို ပ ို  စ်တငခ်ျ နတ် င ်သင၏် အသံို်းပပြုသူအမည် 

သ ို  မဟိုတ် ကဆလောငအ်မည်ပဖင  ်ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်က ို ချ တ်ဆက်ရန ်သငဆ်ရ ်းချယ်န ိုငပ်ါသည။်   

 

အဆ ိုပါ ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်မျော်းသည ် အသဆရပျက်ဆစ သ ို  မဟိုတ် အပခော်းတစ်နည််းပဖင  ်

အဆရ်းယူန ိုငသ်ညပ်ငပ်ဖစ်ဆစ အသံို်းပပြုသူမျော်းမ ှ ပပြုလိုပ်သည ် ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်မျော်းအတ က် SMG က 

ဥပဆေအရ တောဝနမ်ရှ ပါ။  SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းသ ို   သ ို  မဟိုတ် မှတဆင  ် ပ ို  စ်တင ် သ ို  မဟိုတ် 

အပခော်းတစ်နည််းပဖင  ် တငသ် င််းခွဲ သည  ် ထငပ်မငခ်ျက်မျော်း၊ အကကံဉောဏမ်ျော်း သ ို  မဟိုတ် 

တ ိုက်တ န််းအကကံပပြုချက်မျော်းအတ က် SMG တ င ် တောဝနမ်ရှ ပါ သ ို  မဟိုတ် ယင််းတ ို  က ို 

ဆထောက်ခံချက်မဆပ်းပါ။  ယင််းသ ို  ဆသော ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်မျော်းနငှ  ်ဆက်စပ်သည ် တောဝနခ်ံမှု တစ်ခိုခို နငှ  ်

အော်းလံို်းက ို SMG မှ အထ်ူးသပဖင  ် ပငင််းဆ ိုပါသည။်  အသံို်းပပြုသူမျော်း သ ို  မဟိုတ် SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းသ ို   

သ ို  မဟိုတ် မှတဆင  ် ၎င််းတ ို  ပ ို  စ်တငသ် င််းသည  ် အချက်အလက်မျော်း၏ အရညအ်ဆသ ်းမျော်း၊ ဆနောက်ခံ 

သ ို  မဟိုတ် စ မ််းဆဆောငရ်ည်မျော်းက ို SMG မှ အတည်မပပြုပါ သ ို  မဟိုတ် မစ စစ်ပါ။  ထ ို  အတ က်ဆကကောင  ်

သင၏်ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်မျော်းက ို ပပငဆ်ငခ်ျ နတ် င ် သင အ်ဆနပဖင  ် အသ တရော်းနငှ  ်

ချင ခ်ျ နပ် ိုင််းပခော်းမှုဆကောင််းဆကောင််း အသံို်းပပြုရန ်SMG မှ သင အ်ော်း တ ိုက်တ န််းပါသည။်  

 

ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်တစ်ခိုက ို ပ ို  စ်တငပ်ခင််းပဖင  ် သင၏်ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်သည ်

ဆအောက်က်ပါအတ ိုင််းပဖစ်သညဟ်ို သင ်သဆဘောတူ၊ က ိုယ်စော်းပပြု၍ အောမခံပါသည-် 

 

a. မှနက်နပ်ပီ်း တ ကျဆကကောင််း၊ 

b. SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းအတ က် သတ်မှတ်ထော်းသည ် အဆကကောင််းအရော သ ို  မဟိုတ် ဆဆောငပ်ိုေန်ငှ  ်

သက်ဆ ိုငဆ်ကကောင််း၊ 

c. ပပငပ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ်ခိုခို၏ မ တတ ူမူပ ိုငခ် င ၊် ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်၊ မူပ ိုငခ် င ၊် စောဆပ၊ ကိုနသ် ယ် 

လ  ြုွဲ့ ဝှက်ချက်၊ က ိုယ်ဆရ်းလံိုပခံြုခ င ၊် လူသ ရှငက်ကော်း၊ တစ်ဦ်းတည််းပ ိုင၊် စောချြုပ်ဆ ိုငရ်ော သ ို  မဟိုတ် 

အပခော်းအခ င အ်ဆရ်းမျော်းက ို ထ ပါ်းပခင််း၊ မဆမီဆလျော်ပပြုလိုပ်ပခင််း သ ို  မဟိုတ် ချ ြု်းဆဖောက်ပခင််းမပပြုဆကကောင််း၊ 

d. လူတစ်ဦ်းဦ်းထမံ ှကက ြုတငစ်ောပဖင ဆ်ရ်းသော်း သဆဘောတူခ င ပ်ပြုချက် သင ထ်တံ ငမ်ရှ သ၍ အဆ ိုပါသူအော်း 

ခ ွဲပခော်းဆဖော်ပပန ိုငသ်ည ် အချက်အလက် သ ို  မဟိုတ် အပခော်းတစ်နည််းပဖင  ်လူတစ်ဦ်းဦ်း၏ 

က ိုယ်ဆရ်းက ိုယ်တောဆေတော ပါဝငသ်ည  ်အချက်အလက်က ို မထည သ် င််းဆကကောင််း၊  

e. မညသ်ည  ်ပပငပ်အဖ ွဲွဲ့အစည််း သ ို  မဟိုတ် ၎င််း၏ ထိုတ်ကိုန ်သ ို  မဟိုတ် ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းနငှ ပ်တ်သက်၍ 

အဆထောက်အထော်းမွဲ   အဆရ်းဆ ိုမှုမျော်း မပပြုလိုပ်ဆကကောင််း၊ 
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f. လူတစ်ဦ်းဦ်း သ ို  မဟိုတ် စီ်းပ ော်းဆရ်းအဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ်ခိုခိုက ို ထ ခ ိုက်နစ်နောဆစသည  ်သ ို  မဟိုတ် 

ထ ခ ိုက်နစ်နောဆစရန ်ကျ ြု်းဆကကောင််းဆလျော်ညစီ ော ဆမ ော်မှန််းထော်းန ိုငသ်ည ် ဆွဲဆ ို၊ အသဆရဖျက်၊ မမှနမ်ကန၊် 

လှည ်စော်း၊ ဆအောက်တန််းကျ၊ မဖ ယ်မရော၊ ညစ်ညမ််းပံိုရ ပ်၊ ကကမ််းတမ််း၊ တစ်က ိုယ်ဆကောင််းဆန၊် 

လ ငပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ော က က်က က်က င််းက င််းပဖစ်၊ မိုန််းတီ်း၊ အလ ွဲသံို်းစော်းပပြု၊ ပခ မ််းဆပခောက်၊ ဆနေှာင ယှ်က်၊ 

လူမှုဆရ်းနော်းမလည၊် လ ငပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ော သ ို  မဟိုတ် လူမျ ြု်းဆရ်းအရ ဆစော်ကော်းသည  ်မှတ်ချက်မျော်း သ ို  မဟိုတ် 

အပခော်းအဆကကောင််းအရောမျော်း မပါဝငဆ်ကကောင််း၊  

g. တရော်းမဝင ်မဟိုတ်ဆကကောင််း နငှ  ်တရော်းမဝငသ်ည  ်လှုပ်ရှော်းမှု သ ို  မဟိုတ် တရော်းမဝငသ်ည  ်လှုပ်ရှော်းမှုမျော်း 

ကျူ်းလ နရ်နရ်ညရ် ယ်ချက်ပဖင  ်၎င််းတ ို  အဆကကောင််း ဆဆ ်းဆန ်းရန ်တ ိုက်တ န််းအကကံပပြုပခင််း သ ို  မဟိုတ် 

ဆထောက်ခံအော်းဆပ်းပခင််း မပပြုဆကကောင််း၊  

h. ကူ်းသန််းဆရောင််းဝယ်ဆရ်း သ ို  မဟိုတ် လိုပ်ငန််းနငှ သ်က်ဆ ိုငပ်ခင််း မရှ သည ်အပပင ်ကိုနပ်စစည််း သ ို  မဟိုတ် 

ဝနဆ်ဆောငမ်ှုတစ်ခိုခိုက ို ဆကကပငော သ ို  မဟိုတ် ဆရောင််းချရန ်(အပမတ်အစ န််းရရနပ်ဖစ်ဆစ မရရနပ်ဖစ်ဆစ) 

ကမ််းလှမ််းပခင််း သ ို  မဟိုတ် အပခော်းသမူျော်းထမံှ အဓမမဆတောင််းခံပခင််း (အလှုဆင မျော်း သ ို  မဟိုတ် 

ဆင ဆကက်းပါဝငထ်ည သ် င််းမှုမျော်းရရှ ရန ်အဓမမဆတောင််းခံပခင််း အပါအဝင)် မပပြုဆကကောင််း၊ 

i. ဗ ိုင််းရပ်စ် သ ို  မဟိုတ် အပခော်းဆဘ်းပဖစ်ဆစတတ်ဆသော အဆကကောင််းအရောမျော်း မပါဝငဆ်ကကောင််း၊ သ ို  မဟိုတ် 

SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း သ ို  မဟိုတ် အပခော်းချ တ်ဆက်က နရ်က်မျော်းက ို ထ ခ ိုက်ဆစပခင််း၊ 

အဆနေှာင အ်ယှက်ပဖစ်ဆစပခင််း သ ို  မဟိုတ် ပျက်စီ်းဆစပခင််း၊ သ ို  မဟိုတ် SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို လူတစ်ဦ်း 

သ ို  မဟိုတ် စီ်းပ ော်းဆရ်းအဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ်ခို အသံို်းပပြုမှု နငှ  ်ဆကျနပ်စ ောသံို်းစ ွဲမှုက ို တစ်နည််းနည််းပဖင  ်

ဆနေှာင ယှ်က်စ က်ဖက်ပခင််း မပပြုဆကကောင််း၊ နငှ  ်

j. သင၏် ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်သောမက SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း သ ို  မဟိုတ် သင ်ပ ို  စ်တငသ် င််းဆနသည  ်

သ ို  မဟိုတ် သင၏် ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်က ို တစ်နည််းနည််းပဖင  ်ဆပ်းအပ်ဆနသည  ်ဆနရောမျော်း နငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ 

သ ို  မဟိုတ် ယင််းဆနရောမျော်းမှတဆင  ်အသက်ကန  သ်တ ်ချက်မျော်းအပါအဝင ်တညဆ်ွဲဥပဆေမျော်း၊ 

စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျော်း၊ စည််းမျဉ်းမျော်း၊ မူဝါေမျော်း နငှ  ်စောချြုပ်ပါစည််းမျဉ်းမျော်း အော်းလံို်းအတ ိုင််း 

လ ိုက်နောဆကကောင််း။ 

 

ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်တစ်ခိုခိုက ို ဆပပောင််းလွဲရန၊် ဖယ်ရှော်းရန ် သ ို  မဟိုတ် ပ ို  စ်တငဖ် ို   ပငင််းပယ်ရန ် သ ို  မဟိုတ် 

ပ ို  စ်တငန် ိုငဆ်စဖ ို   ခ င ပ်ပြုချက်ဆပ်းရန ်SMG ထတံ င ်အခ င အ်ဆရ်းရှ ဆသော်လည််း တောဝနဝ်တတ ရော်းမဟိုတ်ဆကကောင််း 

သင ် အသ အမှတ်ပပြုပပီ်း သဆဘောတူညီပါသည။်  သင ် သ ို  မဟိုတ် အပခော်း ပပငပ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ်ခိုခိုမှ 

ပ ို  စ်တငဆ်သော ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်တစ်ခိုခိုအတ က် SMG က တောဝနမ်ယူသည အ်ပပင ် တောဝနမ်ရှ ဟိုလည််း 

ယူဆပါသည။်  အသံို်းပပြုသအူော်းလံို်းသည ် အဆ ိုပါပပဋ္ဌောန််းချက်မျော်းအတ ိုင််း လ ိုက်နောမှုရှ မရှ  SMG က 

ဆသချောဆအောငမ်လိုပ်န ိုငပ်ါ သ ို  မဟိုတ် မလိုပ်ပါ၊ ထ ို  အပပင ်ထ ို  သ ို   မလ ိုက်နောမှုဆကကောင  ်သငန်ငှ  ် SMG ကကော်း၌ 

ပဖစ်ဆပေါ်လောသည  ် ဆဘ်းအနတရောယ် သ ို  မဟိုတ် ထ ခ ိုက်မှုဆ ိုငရ်ော အနတရောယ်မျော်းအော်းလံို်းက ို ဤဆနရောမှ 

သငတ်ောဝနယ်ူပါသည။်   
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သင၏်ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်အတ င််း၌ ပါဝငသ်ည  ်က ိုယ်ဆရ်းက ိုယ်တောအချက်အလက်မျော်းက ို အပခော်းလူမျော်းက 

ပမငန် ိုင ် အသံို်းပပြုန ိုငသ်ည အ်တ က်ဆကကောင  ် သင ဆ်ပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်အတ င််း 

သင၏်က ိုယ်ဆရ်းက ိုယ်တောအချက်အလက်တစ်ခိုခိုက ို ဖ င ဟ်ဆဖော်ထိုတ်မှု အနည််းဆံို်းပဖစ်ဆစရန ် SMG က 

သင အ်ော်း ပပင််းပပင််းထနထ်န ်တ ိုက်တ န််းပါသည။်  ဆပ်းပ ို  တငသ် င််းချက်မျော်းမှတဆင  ်ဆက်သ ယ်ဆပပောကကော်းရန ်

သငဆ်ရ ်းချယ်ဆသော အချက်အလက်အတ က် SMG က တောဝနမ်ယူပါ။  

 
 

 

5. ပပငပ်အဖ ွဲ ွဲ့အစညျ်ား ဝက ် ် ိုက ်နငှေ့ ်ဝန်ဆ ောငမ်ှုမ ောျား 

SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းအတ က် လူမှုမီေယီောမျော်း (ဆပါင််းစို၍ "ချ တ ်ကထ်ောျားဆသော ဝန်ဆ ောငမ်ှုမ ောျား") အပါအဝင ်

ပပငပ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျော်း၏ ဝက်ဘဆ် ိုက်မျော်း နငှ  ် ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းသ ို   ချ တ်ဆက်ထော်းဆသော လင ခ််မျော်း 

ပါဝငန် ိုငပ်ါသည။်  ချ တ်ဆက်ထော်းဆသောဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းသည် SMG ၏ထ န််းချြုပ်မှုဆအောက်တ င ် မရှ ဘွဲ 

ချ တ်ဆက်ထော်းဆသော ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း သ ို  မဟိုတ် ယင််းအဆပေါ် ရှ  အချက်အလက် သ ို  မဟိုတ် 

ဆထောက်ကူပစစည််းတစ်ခိုခို သ ို  မဟိုတ် ချ တ်ဆက်ထော်းဆသော ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမှ လက်ခံရရှ သည ် ထိုတ်လွှင မ်ှု 

မညသ်ည ်ပံိုစံမဆ ိုအတ က် SMG က တောဝနမ်ယူပါ။  လင ခ််တစ်ခိုက ို ထည ်သ င််းပခင််းက SMG မှ အဆ ိုပါ 

ချ တ်ဆက်ထော်းဆသော ဝနဆ်ဆောငမ်ှုက ို ဆထောက်ခံသည ် သ ို  မဟိုတ် ချ တ်ဆက်ထော်းဆသော ဝနဆ်ဆောငမ်ှုက ို 

လည်ပတ်လိုပ်ဆဆောငသ်ူမျော်းနငှ  ် ဆက်စပ်မှုတစ်ခိုခိုရှ သညဟ်ို မဆ ိုလ ိုပါ။  SMG က ချ တ်ဆက်ထော်းဆသော 

ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို စံိုစမ််းစစ်ဆဆ်း၊ အတညပ်ပြု သ ို  မဟိုတ် ဆစောင က်ကည ်မညမ်ဟိုတ်ပါ။  SMG က 

သငအ်ဆငဆ်ပပဆစရနအ်တ က် ချ တ်ဆက်ထော်းဆသော ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းသ ို   လင ခ််မျော်း ဆပ်းအပ်ပါသည။်  

ချ တ်ဆက်ထော်းဆသော ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို သင၏်က ိုယ်ပ ိုငအ်နတရောယ်ပဖင  ်သငအ်သံို်းပပြုပါသည။်  

 

6. က ိုယဆ်ရျားလ ိုပခ ြုခ ငေ့/်ဆ ျားကငျ်ားလ ိုပခ ြုဆရျား 

ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို အသံို်းမပပြုမ ီ SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းဆပေါ်တ င ် SMG မှဆကောက်ယူစိုဆဆောင််းဆသော 

က ိုယ်ဆရ်းက ိုယ်တော အချက်အလက်မျော်း၊ ယင််းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ပပငဆ်ငဆ်ဆောငရ် က်ပံို နငှ  ်

က ိုယ်ဆရ်းက ိုယ်တောအချက်အလက်မျော်းက ို မညသ်ူနငှ  ် ကျွန်ိုပ်တ ို   မ ဆဝန ိုငဆ်ကကောင််းနငှ  ် ပတ်သက်၍ 

ဆလ လောသ ရှ ရန ်SMG ၏ က ိုယ်ဆရ်းလံိုပခံြုခ င  ်မူဝါေက ို ဂရိုတစ ိုက် ဖတ်ရှုပါ။  

 

7. စောခ ြုပ် တရောျားဝငမ်ှု၊ အောမခ မ ောျားအဆပေါ် ရှငျ်ားလငျ်ားအသ ဆပျားပခငျ်ား နငှေ့ ်တောဝန်ရှ မှုအတ က ်အကန ေ့်အသတမ် ောျား 

 

SMG က အဆ ိုပါစည််းမျဉ်းမျော်းအတ င််း ဥပဆေအရ ဝငဆ်ရောက်ဆကကောင််းနငှ  ် ထ ိုသ ို  ပပြုလိုပ်ရန ် ဥပဆေအရ 

ပါဝါရှ ဆကကောင််း SMG က အောမခံပါသည။် သငက် အဆ ိုပါစည််းမျဉ်းမျော်းအတ င််း ဥပဆေအရ ဝငဆ်ရောက်ဆကကောင််းနငှ  ်

ထ ိုသ ို  ပပြုလိုပ်ရန ်ဥပဆေအရ ပါဝါရှ ဆကကောင််း သငအ်ောမခံပါသည။် 

 



 
 

13 

 

အထကတ် င ် အတ အလငျ်ားဆဖော်ပပထောျားသညမှ်လ ွဲ၍ SMG ဝန်ဆ ောငမ်ှုမ ောျားက ို မညသ်ညေ့  ်

အောမခ ခ ကအ်မ  ြုျားအစောျား၊ ဆဖော်ပပခ က ် သ ို ေ့မဟိုတ ် သ ယဝ် ိုကဆ်ပပော  ိုမှုမရှ ပွဲ "ယငျ်ားအတ ိုငျ်ား" နငှေ့ ်

"ရန ိုငဆ်ပခရှ သညေ့အ်တ ိုငျ်ား" ဆပျားအပ်ပါသည။် 

SMG အဆကကောင််းအရော သ ို  မဟိုတ် SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း နငှ  ် SMG အဆကကောင််းအရောမျော်းက ို အသံို်းပပြုပခင််းမှ 

ရရှ လောမည  ်ရလေမ်ျော်း၏ တ ကျမှု၊ ယံိုကကညန် ိုငဖ် ယ်ရှ မှု၊ ပပည စ်ံိုမှု၊ သ ို  မဟိုတ် အချ နမှ်နမ်ှုနငှ ပ်တ်သက်၍ SMG က 

မညသ်ည ်က ိုယ်စော်းပပြုချက် သ ို  မဟိုတ် အောမခံချက်မျော်းမှ မပပြုလိုပ်ပါ။  SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း သ ို  မဟိုတ် 

အဆကကောင််းအရောက ို အသံို်းပပြုပခင််းသည ်မ မ က ိုယ်ပ ိုင ်အနတရောယ်ပဖစ်ပါသည။်  SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း နငှ  ် SMG 

အဆကကောင််းအရောမျော်းအတ င််း အဆပပောင််းအလွဲမျော်းက ို အခါအော်းဆလျော်စ ော ပပြုလိုပ်ထော်းပါသည။်  အဆ ိုပါ 

အဆပပောင််းအလွဲမျော်းက ို အချ နမ်ဆရ ်း ပပြုလိုပ်န ိုငပ်ါသည။် SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုအတ င််းရှ  အဆကကောင််းအရောအချ ြု ွဲ့က ို 

ပပငပ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျော်းမှ ဆပ်းအပ်ထော်းန ိုငပ်ါသည။်  အဆ ိုပါ ပပငပ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျော်းထမံှ 

အဆကကောင််းအရောတစ်ခိုခိုအတ က် SMG တ င ်တောဝနမ်ရှ ပါ။  

 

SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း နငှ  ် SMG အဆကကောင််းအရောမျော်းက ို "ယင််းအတ ိုင််း" အဆပခခံပဖင  ် မည်သည  ်

အောမခံမှုအမျ ြု်းအစော်းမှမပါဘွဲ ဆပ်းအပ်ပါသည။်  ဆရောင််းဝယ်န ိုငမ်ှု၊ သ်ီးပခော်းရညရ် ယ်ချက်တစ်ခိုနငှ  ် က ိုက်ညီမှု၊ 

ဆခါင််းစဉမျော်းအတ က် သ ယ်ဝ ိုက် အောမခံမှုမျော်းနငှ  ်အဆပခအဆနမျော်း၊ တစ်ဦ်းတည််းပ ိုင ်သ ို  မဟိုတ် ပပငပ်အဖ ွဲွဲ့အစည််း 

အခ င အ်ဆရ်းမျော်းက ို မချ ြု်းဆဖောက်မှု၊ ချွတ်ယ င််းချက်မျော်း ကင််းရှင််းမှု၊ အဆနေှာင အ်ယှက်မရှ  သံို်းစ ွဲမှု နငှ  ်

ကိုနသ် ယ်မှုအတ က် ဆရောင််းဝယ်ဆက်ဆသံည ် သ ို  မဟိုတ် အသံို်းပပြုသည ်လမ််းဆကကောင််းမှ 

သ ယ်ဝ ိုက်အောမခံမှုမျော်းအော်းလံို်း အပါအဝင ် တည်ဆွဲဥပဆေမှ ခ င ပ်ပြုသဆလောက် အပမင ဆ်ံို်းအတ ိုင််းအတောအထ  

အောမခံချက်မျော်း နငှ  ်အဆပခအဆန အမျ ြု်းအစော်းမျော်းအော်းလံို်းက ို SMG က အထ်ူးပငင််းဆ ိုပါသည။်   

 

(က) SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက သင၏်လ ိုအပ်ချက်မျော်းအတ ိုင််း ပပည မ်ီမည၊် (ခ) SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း၏ 

လည်ပတ်မှုမျော်းသည် အပပတ်အဆတောက်ကင််းမည် သ ို  မဟိုတ် ဗ ိုင််းရပ်စ် သ ို  မဟိုတ် အမှော်းအယ င််း ကင််းရှင််းမည ်

သ ို  မဟိုတ် (ဂ) အမှော်းအယ င််းမျော်းက ို ပပငဆ်ငမ်ညဟ်ို SMG မှ အောမမခံပါ။  SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း သ ို  မဟိုတ် 

SMG အဆကကောင််းအရောမျော်းက ို သံိုစ ွဲပခင််းဆကကောင  ်စက်က ရ ယောမျော်းက ို ပပငဆ်ငရ်န ်သ ို  မဟိုတ် အစော်းထ ို်းရနအ်တ က် 

လ ိုအပ်ချက်ပဖစ်ဆပေါ်လောပခင််း၊ သ ို  မဟိုတ် အပမတ်အစ န််း သ ို  မဟိုတ် အချက်အလက် ဆံို်းရှု ံ်းပခင််းပဖစ်ပါက 

အဆ ိုပါကိုနက်ျစရ တ်မျော်းအတ က် SMG တ င ် တောဝနရ်ှ မည်မဟိုတ်ပါ။ SMG သ ို  မဟိုတ် ၎င််းမှ 

အခ င အ်ောဏောဆပ်းထော်းဆသော က ိုယ်စော်းလှယ်မျော်းမှဆပ်းအပ်ဆသော နှုတ်ပဖင  ် သ ို  မဟိုတ် စောပဖင  ်

အကကံဉောဏတ်စ်ခိုခိုသည် အောမခံချက်တစ်ခို မဖနတ်ီ်းပါ သ ို  မဟိုတ် ဖနတ်ီ်းမည်မဟိုတ်ပါ။ အချ ြု ွဲ့ဆသော 

တရော်းစီရငဆ်ရ်းနယ်ပယ်မျော်းက သ ယ်ဝ ိုက်အောမခံမျော်းက ို ချနလ်ှပ်ရန ် ခ င မ်ပပြုပါ၊ ယင််းက အထက်ပါ 

ချနလ်ှပ်ချက်မျော်းမှ အချ ြု ွဲ့ သ ို  မဟိုတ် အော်းလံို်းက သင အ်တ က် အကျံြု်းဝငခ်ျငမ်ှ ဝငန် ိုငမ်ည်ဟို ဆ ိုလ ိုပါသည။် 
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SMG ဝန်ဆ ောငမ်ှုမ ောျား အသ ိုျားပပြုပခငျ်ားသည ် မ မ က ိုယပ် ိုင ် အနတရောယပ်ဖစပ်ါသည။်  SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းပါ 

အဆကကောင််းအရောတစ်ခိုခိုအပါအဝင ် သငသ်ည ် SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းနငှ  ် ပတ်သက်၍ စ တ်မဆကျနပ်ပါက 

သင အ်တ က် လံို်းလံို်းလျော်းလျော်းကိုထံို်းမှော SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း အသံို်းပပြုပခင််းက ို ရပ်တန  ပ်ခင််း ပဖစ်ပါသည။် 

 

မညသ်ည ်ပဖစ်ရပ်မဆ ို၌ SMG သ ို  မဟိုတ် SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းတစ်ခိုခိုဆပေါ်တ င ်က ို်းကော်းထော်းသည  ်မညသ်ည  ်

ပပငပ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမဆ ိုအဆနပဖင  ်ဆအောက်ပါတ ို  အတ က် တောဝနမ်ခံဆကကောင််း သငသ်ဆဘောတူညပီါသည် (က) SMG 

မှ ယင််းသ ို  ဆသော ပျက်စီ်းဆံို်းရှု ံ်းမှု ပဖစ်န ိုငဆ်ချရှ ဆကကောင််း အကကံြုပပြုထော်းသည တ် ိုင ်အောမခံ၊ စောချြုပ်၊ တင််းကျပ်သည ် 

တောဝနခ်ံမှု၊ စည််းမျဉ်းချ ြု်းဆဖောက်မှု (လျစ်လျူရှုမှု သ ို  မဟိုတ် အပခော်းတစ်နည််းနည််းအပါအဝင)် သ ို  မဟိုတ် 

အပခော်းတရော်းဝငသ်အီ ိုရီတစ်ခိုခိုအတ င််း အဆပခပပြုသည်ပဖစ်ဆစ မပပြုသညပ်ဖစ်ဆစ ဤစည််းမျဉ်းမျော်း သ ို  မဟိုတ် 

SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းနငှ  ် ၎င််း၏အဆကကောင််းအရောမျော်းက ို အသံို်းပပြုပခင််း သ ို  မဟိုတ် အသံို်းပပြုန ိုငစ် မ််းမရှ ပခင််းနငှ  ်

ဆက်စပ်ပပီ်း တစ်နည််းနည််းပဖင  ် ဆပေါ်ထ န််းလောသည  ် တောဝနခ်ံမှုဆ ိုငရ်ော သအီ ိုရီတစ်ခိုခိုဆကကောင  ် သ ို  မဟိုတ် 

ယင််းဆအောက်၌ ပဖစ်ဆပေါ်သညပ်ဖစ်ဆစ တ ိုက်ရ ိုက်၊ သ ယ်ဝ ိုက်၍၊ အထ်ူး၊ နမူနော၊ မဆတော်တဆ၊ အကျ ြု်းဆက် 

သ ို  မဟိုတ် ပပစ်ေဏခ်တ်သည  ်ထ ခ ိုက်မှုမျော်းအပါအဝင ်ထ ခ ိုက်ပျက်စီ်းမှု မညသ်ည ်အမျ ြု်းအစော်းမဆ ို၊ သ ို  မဟိုတ် 

အပခော်း ပျက်စီ်းဆံို်းရှု ံ်းမှု အမျ ြု်းအစော်းမျော်း (အစော်းထ ို်း ကိုနပ်စစည််းမျော်း သ ို  မဟိုတ် ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း ဝယ်ယူပခင််း၊ 

အချက်အလက် သ ို  မဟိုတ် အပမတ်အစ န််းမျော်း အသံို်းပပြုခ င  ် ဆံို်းရှု ံ်းပခင််း၊ သ ို  မဟိုတ် လိုပ်ငန််းပပတ်ဆတောက်ပခင််း 

အပါအဝင)် အတ က်ပဖစ်ဆစ၊ သ ို  မဟိုတ် (ခ) SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို သငအ်သံို်းပပြုပခင််းမှ ပဖစ်ဆပေါ်လောဆသော 

သ ို  မဟိုတ် ဆပေါ်ထ န််းလောဆသော သ ို  မဟိုတ် နငှ ဆ်က်စပ်၍ ပဖစ်ဆပေါ်လောဆသော အပခော်းမညသ်ည ် တ ိုငက်ကော်းချက်၊ 

ဆတောင််းဆ ိုချက် သ ို  မဟိုတ် ပျက်စီ်းဆံို်းရှု ံ်းမှုမဆ ိုအတ က်။   ဤ တောဝနခ်ံမှုအဆပေါ် ပငင််းဆ ိုချက်က တညဆ်ွဲဥပဆေမှ 

တော်းပမစ်ထော်းသည  ်အတ ိုင််းအတောအထ  အကျံြု်းဝငမ်ညမ်ဟိုတ်ပါ။  

အဆကကောင််းအရင််းတစ်ခိုခိုဆကကောင  ် ဤဆက်ရှင ် 7 အတ င််း ချမှတ်ထော်းသည  ် အောမခံချက်မျော်းက ို ပငင််းဆနပ်ခင််း 

သ ို  မဟိုတ် တောဝနခ်ံမှုမျော်းက ို ကန  သ်တ်ပခင််းသည ် အဆကကောင််းရင််းတစ်ခိုခိုအတ က် အကျံြု်းမဝငပ်ခင််း သ ို  မဟိုတ် 

တင််းကျပ်မှုမပပြုန ိုငပ်ခင််းဆကကောင  ် ပဖစ်ပါက ဤဆနရောရှ  ပျက်စီ်းဆံို်းရှု ံ်းမှု မညသ်ည အ်မျ ြု်းအစော်းမဆ ိုအတ က် SMG 

၏ အပမင ဆ်ံို်းတောဝနခ်ံမှုက ို $1,000 ကန  သ်တ်ထော်းသင ပ်ါသည။် 

 

တောဝန်ခ မှုက ို ကန ေ့်သတသ်ညေ့  ် ဤစညျ်ားမ ဉျားမ ောျားအတ ငျ်ားရှ  အပခောျားပပဋ္ဌောန််းခ ကမ် ောျားနငှေ့အ်တ ူ တောဝန်ခ မှုအဆပေါ် ရှ  

အထကပ်ါ အခ ိုငအ်မော ကန ေ့်သတခ် ကမ် ောျားသည ်မရှ မပဖစ ်စညျ်ားမ ဉျားမ ောျားပဖစပ်ပ ျား သငေ့အ်ောျား ဤစညျ်ားမ ဉျားမ ောျားတ ငျ်ား 

ခ မှတထ်ောျားသညေ့  ် အခ ငေ့အ်ဆရျားမ ောျားက ို ဆပျားအပ်ရန် SMG ထ တ င ်  နဒမရှ ဆသော်လညျ်ား တောဝန်ခ မှုအဆပေါ် ရှ  

အထကပ်ါ အခ ိုငအ်မောကန ေ့်သတခ် ကမ် ောျားအဆပေါ် သငသ်ဆ ောတညူ ဆစရန်အတ က်  နဒရှ ဆ ကောငျ်ား 

သငအ်သ အမှတပ်ပြု၍ သဆ ောတညူ ပါသည။် 

 

သငသ်ည ် ကယ်လီဖ ို်းန်ီးယော်း ပပည်နယ်သော်းတစ်ဦ်းပဖစ်ပါက "ဆချ်းငေှာ်းအဆနပဖင  ် ဆပ်းအပ်ချ နတ်္် င ် သ ရှ ခွဲ ပါက 

ငေှာ်းယူသနူငှ  ်၎င််း၏ ဆပဖရှင််းမှုအဆပေါ် ရိုပ်ဝတထ ြုပ ိုင််းအရ ထ ခ ိုက်ဆစန ိုငပ်ပီ်း ၎င််းအတ က ်ဦ်းစော်းဆပ်းတညရ်ှ ဆကကောင််း 
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မသ ရှ  သ ို  မဟိုတ် သသံယမရှ သည  ် တ ိုငက်ကော်းချက်မျော်းသ ို   ဆယဘိုယျ လ တ်ပင မ််းခ င က် ို တ ို်းချွဲွဲ့ဆပ်းပခင််းမရှ " ဟို 

ဆ ိုထော်းသည  ် ကယ်လီဖ ို်းန်ီးယော်းပပညန်ယ် အရပ်သော်းကိုေ ် ဆက်ရှင ် 1542 အရ သင၏်ရပ ိုငခ် င မ်ျော်းက ို သင ်

စ န  လ်ွှတ်ပါသည။် 

 

8. အဆထောကအ်ထောျားဆဖော်ပပခ က ် 

SMG နငှ  ် ၎င််း၏ ဆဖောက်သညမ်ျော်း၊ ေါရ ိုက်တောမျော်း၊ အရောရှ မျော်း၊ ဝနထ်မ််းမျော်း နငှ  ် က ိုယ်စော်းလှယ်မျော်းအော်း 

ဆင ဆကက်းထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းမှုမျော်း၊ ကိုနက်ျစရ တ်မျော်း၊ ကျ ြု်းဆကကောင််းဆဆီလျော်သည ် ဆရှွဲ့ဆနနငှ  ် ဆင စောရင််း 

အခဆကက်းမျော်းအပါအဝင ်ခိုခံမှုအတ က် ကိုနက်ျစရ တ်မျော်း၊ SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို သငအ်သံို်းပပြုမှု သ ို  မဟိုတ် 

ဤစည််းမျဉ်းမျော်း၊ ပပငပ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ်ခို၏ အခ င အ်ဆရ်းမျော်း သ ို  မဟိုတ် တညဆ်ွဲဥပဆေ တစ်ခိုခိုက ို 

သငခ်ျ ြု်းဆဖောက်မှုမှ ဆပေါ်ထ န််းလောသည ် ပပငပ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျော်းမှ SMG အော်းဆန  က်ျင ် ဆဆောငယ်ူလောဆသော 

ဆံို်းရှု ံ်းမှုမျော်း၊ တောဝနခ်ံမှုမျော်း၊ တ ိုငက်ကော်းချက်မျော်း၊ အဆရ်းယူမှုမျော်း သ ို  မဟိုတ် ဆတောင််းဆ ိုချက်မျော်းအော်းလံို်းမှ 

ဆန  က်ျင၍် ခိုခံကောက ယ်ရန၊် ဆလျော်ဆကက်းဆပ်းရန ် နငှ  ် အနတရောယ်မပဖစ်ဆအောငထ်ော်းရန ် သင စ်ရ တ်ပဖင  ် သင ်

သဆဘောတူညီပါသည။်  ဤဆလျော်ဆကက်းဆင ဆ ိုငရ်ော ပပဋ္ဌောန််းချက်က တည်ဆွဲဥပဆေမှ တော်းပမစ်ထော်းသည ် 

အတ ိုင််းအတောအတ က် အကျံြု်းဝငမ်ညမ်ဟိုတ်ပါ။  ဤဆနရောတ င ် ဆလျော်ဆကက်းဆပ်းမှုအတ က် သက်ဆရောက်ဆသော 

မညသ်ည ်က စစရပ်မဆ ိုအတ က် သ်ီးသန   ် ခိုခံရန ် နငှ  ် ထ န််းချြုပ်ရနအ်ခ င အ်ဆရ်းက ို SMG က 

၎င််း၏က ိုယ်ပ ိုငစ်ရ တ်ပဖင  ် က ိုငဆ်ဆောငထ်ော်းပါသည။် SMG ၏ အခ င အ်ဆရ်းမျော်း သ ို  မဟိုတ် 

တောဝနဝ်တတ ရော်းမျော်းအဆပေါ် ထ ခ ိုက်မည  ် ဆစ စပ်ဆပဖရှင််းမှုမျော်းက ို SMG ၏ ကက ြုတငစ်ောပဖင ဆ်ရ်းသော်း 

ခ င ပ်ပြုချက်မပါပွဲ မလိုပ်န ိုငပ်ါ။ 

 

9. ပဋ ပကခ ဆပဖရှငျ်ားခ က ်

အဆမရ ကနပ်ပညဆ်ထောငစ်ို န ိုငင်ဆံတော်ဥပဆေပဖင  ်အိုပ်စ ို်းရမည ် အသ ဉောဏပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ော ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု အခ င အ်ဆရ်းမျော်း 

သ ို  မဟိုတ် တောဝနဝ်တတ ရော်းမျော်းနငှ  ် ဆက်စပ်ဆသော မညသ်ည ်ပဋ ပကခမဆ ို သ ို  မဟိုတ် ချ ြု်းဆဖောက်မှုဆ ိုငရ်ော 

တ ိုငက်ကော်းချက်တစ်ခိုခို အတ က်မှလ ွဲ၍ ဤစည််းမျဉ်းမျော်းမှ ဆပေါ်ထ န််းလောဆသော သ ို  မဟိုတ် ယင််းနငှ ဆ်က်စပ်ဆသော 

သငန်ငှ  ် SMG ကကော်းရှ  မညသ်ည ်ပဋ ပကခမဆ ိုက ို သင၏်မူလတ ိုင််းပပည် သ ို  မဟိုတ် ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို 

သငရ်ယူသည ်ဆနရောဆပေါ် မမူတညဘ်ွဲ နငှ  ် ဥပဆေရအဆပခခံမူဆဘောငမ်ျော်း က ွဲလ ွဲဆနန ိုငဆ်သော်လည််း မဇဇူရီပပညန်ယ် 

(အဆမရ ကနပ်ပညဆ်ထောငစ်ို) ၏ ဥပဆေမျော်းအရ အိုပ်စ ို်းပပီ်း အဓ ပပါယ်ဖ င ဆ် ို၍ 

တင််းကျပ်ရမညပ်ဖစ်သည။်ယင််းသ ို  ဆသော ပဋ ပကခမျော်းအော်းလံို်းက ို မဇဇူရီပပညန်ယ်အတ င််းရှ ပပီ်း ယင််းအတ င််း 

ဆဆောငရ် က်လိုပ်ဆဆောငဆ်သော စောချြုပ်မျော်းအတ က် အကျံြု်းဝငသ်ည ် မဇဇူရီပပညန်ယ် ဥပဆေမျော်းအရ 

အဓ ပပါယ်ဖ င ဆ် ိုရမည်ပဖစ်သည။် အပပည်ပပည်ဆ ိုငရ်ော ကိုနပ်စစည််းမျော်းဆရောင််းချမှုဆ ိုငရ်ော ကိုလသမဂဂ 

သဆဘောတူညီချက်အရ ဤစည််းမျဉ်းမျော်းက ို ဘောသောပပနပ်ခင််း သ ို  မဟိုတ် အဓ ပပါယ်ဖ င ဆ် ိုပခင််းအတ က် 

အကျံြု်းမဝငဆ်ကကောင််း သငန်ငှ  ်SMG တ ို  က သဆဘောတူညီပါသည။်  
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တစဦ်ျားအဆပေါ်တစဦ်ျားတ ိုင ်ကောျားခ ကမ် ောျားက ို လတူစဦ်ျားခ ငျ်ားအဆပခခ ပဖငေ့ ် ဆ ောငယ်မူည်ပဖစဆ် ကောငျ်ား နငှေ့ ် တရောျားလ ို 

သ ို ေ့မဟိုတ ် အစ ရငခ်  အတန်ျားအစောျားတစ်ခိုခို၏ အတန်ျားအစောျားဝင ် သ ို ေ့မဟိုတ ် က ိုယစ်ောျားအဆရျားယမူှု သ ို ေ့မဟိုတ ်

တရောျားဆရျားအရ  ကလ်ကဆ် ောငရ် ကမ်ှုအဆနပဖငေ့ ် ဆ ောငယ်မူည်မဟိုတဆ် ကောငျ်ား သင ် နငှေ့ ် SMG တ ို ေ့က 

သဆ ောတညူ  ကပါသည။် 

 

တ ိုင ်ကောျားခ ကအ်ောျားလ ိုျားက ို ဤ ကရှ်င ် 9 အတ ငျ်ားရှ  သ ျားသန ေ့်အပပြုအမူပ ိုစ ပဖငေ့ ်

ဆနေှာငတ် ယသ်ညေ့ခ် ိုသမောဓ စ ရငမ်ှုပဖငေ့ ် ဆပဖရှငျ်ားမညပ်ဖစ်ဆ ကောငျ်ားနငှေ့ ် သငန်ငှေ့ ် SMG တ ို ေ့က ယငျ်ားသ ို ေ့ဆသော 

တ ိုင ်ကောျားခ ကမ် ောျားက ို ဥပဆေဆရျားရောတရောျားရ ို ျားတစခ်ိုခို၏ဆရှွဲ့ဆမှောကသ် ို ေ့ ဆ ောငယ်ပူခငျ်ားအောျား စ န ေ့်လွှတဆ် ကောငျ်ား 

သငန်ငှေ့ ် SMG တ ို ေ့က သဆ ောတညူ  ကပါသည။်  ရှောဆဖ ဆတ ွဲ့ ရှ မှုက ို ရယအူသ ိုျားပပြုခ ငေ့က်ွဲေ့သ ို ေ့ဆသော တရောျားရ ို ျားသ ို ေ့ 

သငသ် ောျားဆရောကခ်ွဲေ့ပါက သငေ့ထ် တ င ် ရှ န ိုငမ်ညေ့် အခ ငေ့အ်ဆရျားမ ောျားသည ် ခ ိုသမောဓ ပဖငေ့ ် စ ရငခ် ကအ်တ ငျ်ား 

ရန ိုငဆ်ပခရှ ခ ငမှ် ရှ န ိုငပ်ါသည် သ ို ေ့မဟိုတ ်အကန ေ့်အသတရှ် န ိုငပ်ါသည။် 

 

သငန်ငှ  ် SMG နငှ  ် ၎င််း၏က ိုယ်စော်းလှယ်မျော်း၊ ဝနထ်မ််းမျော်း၊ အရောရှ မျော်း၊ ေါရ ိုက်တောမျော်း၊ 

စည််းကမ််းထ န််းသ မ််းဆရ်းမ ်းမျော်း၊ ဆက်ခံသူမျော်း၊ တောဝနခ်ျမှတ်သမူျော်း၊ လက်ခ ွဲမျော်း သ ို  မဟိုတ် တ ွဲဖက်မျော်းကကော်းရှ  

မညသ်ည အ်ပငင််းပ ော်းမှုမဆ ိုအော်း အဆ ိုပါစည််းမျဉ်းမျော်းနငှ  ် ၎င််းစည််းမျဉ်းမျော်းအော်း ဘောသောပပနဆ် ိုပခင််း၊ 

ချ ြု်းဆဖောက်မှု၊ အဆံို်းသတ်မှု သ ို  မဟိုတ ်တရော်းဝငမ်ှု သ ို  မဟိုတ် အဆ ိုပါစည််းမျဉ်းမျော်းအော်း ခံိုသမောဓ ပဖင စီ်ရငရ်န ်

(ဆပါင််းစို၍ "ပခ ြုင ိုသညေ့  ် အပငငျ်ားပ ောျားမှုမ ောျား") တရော်းဝငမ်ှု၊ အတ ိုင််းအတော သ ို  မဟိုတ် တင််းကျပ်န ိုငမ်ှု အပါအဝင ်

အဆ ိုပါစည််းမျဉ်းမျော်းမှ ဆပေါ်ထ န််းလောဆသော ဆက်ဆဆံရ်းမျော်းသည် အဆမရ ကနပ်ပညဆ်ထောငစ်ို ခံိုသမောဓ  

အဖ ွဲွဲ့အစည််း (AAA) ပဖင  ် အိုပ်စ ို်းသည ် ယင််းဆန  တ င ် သက်ဝငဆ်သော ၎င််း၏စည််းမျဉ်းမျော်း 

(သံို်းစ ွဲသနူငှ ဆ်က်စပ်ဆသော အပငင််းပ ော်းမှုမျော်းအတ က ် ၎င််း၏စည််းမျဉ်းမျော်း နငှ  ် လိုပ်ထံို်းမျော်းအပါအဝင)် အရ 

မဇဇူရီပပညန်ယ်တ င််း ဆနေှာငတ် ယ်သည ်ခံိုသမောဓ ပဖင  ် စီရငရ်န ် သက်ဆရောက်ခံရပါမည။် ခံိုသမောဓ ပဖင စီ်ရငမ်ှု 

တစ်ခိုခိုက ိုအစမပျ ြု်းမီ အစပျ ြု်းသည အ်ဖ ွဲွဲ့က ၎င််းအဆနပဖင  ် ခံိုသမောဓ ပဖင စီ်ရငရ်နအ်တ က် ဖ ိုငတ်ငသ် င််းရန ်

၎င််း၏ရညရ် ယ်ချက်က ို အပခော်းအဖ ွဲွဲ့အော်း အနည််းဆံို်း ရက် 60 ကက ြုတင ် စောပဖင ဆ်ရ်းသော်း အသ ဆပ်းချက်တစ်ခို 

ဆပ်းအပ်ရပါမည။် SMG က ယင််းသ ို  ဆသော အသ ဆပ်းချက်က ို သင အ်ဆကောင ဖ်နတီ််းချ န၌် သငဆ်ပ်းအပ်ခွဲ သည  ်

အ်ီးဆမ်းလ ပ်စောသ ို   အ်ီးဆမ်းလ်ပဖင  ် ပ ို  ဆဆောငပ်ါမည် သ ို  မဟိုတ် အပခော်းတစ်နည််းနည််းပဖင  ် SMG သ ို   

သငဆ်ပ်းအပ်ခွဲ သည  ် အ်ီးဆမ်းလ်လ ပ်စောတစ်ခိုခိုသ ို   အ်ီးဆမ်းလ်ပဖင ပ် ို  ဆဆောငပ်ါမည၊် သင ဖ်က်မှ ယင််းသ ို  ဆသော 

အသ ဆပ်းစောက ို SMG သ ို   အ်ီးဆမ်းလ် privacyofficer@smg.com တ င ်ပ ို  ဆဆောငရ်ပါမည။်  

 

ဖ ိုငတ်ငသ် င််းပခင််း၊ စီမံအိုပ်ချြုပ်ပခင််း နငှ  ် ခံိုသမောဓ လူကကီ်း အခဆကက်းမျော်းအတ က် ဆင ဆပ်းဆချမှုက ို AAA ၏ 

စည််းမျဉ်းမျော်းအရ အိုပ်စ ို်းပါသည။်သ ို  ရောတ င ် ခံိုသမောဓ ပဖင  ် စီရငပ်ခင််းအတ က် ကိုနက်ျစရ တ်သည် 

တရော်းစ ွဲဆ ိုပခင််းအတ က် ကိုနက်ျစရ တ်ပဖင  ် နှု င််းယှဉကကည ပ်ါက သင အ်တ က် အတော်းအဆ်ီးပဖစ်ဆနဆကကောင််း 

ဆဖော်ထိုတ်ပပသန ိုငပ်ါက၊ ခံိုသမောဓ လူကကီ်းမျော်းက ခံိုသမောဓ ပဖင စီ်ရငပ်ခင််းသည် သင အ်တ က် 

mailto:privacyofficer@smg.com
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ကိုနက်ျစရ တ်အတော်းအဆ်ီးပဖစ်ဆနပခင််းမှ မပဖစ်မဆနကောက ယ်ရမည်ဟို ယူဆပါက SMG က ဖ ိုငတ်ငသ် င််းပခင််း၊ 

ခံိုသမောဓ ပဖင  ် စီရငပ်ခင််း နငှ  ် ခံိုသမောဓ လူကကီ်း အခဆကက်းမျော်းအတ က် ဆပ်းဆချမညပ်ဖစ်ပါသည်။ 

ခံိုသမောဓ ပဖင စီ်ရငမ်ှုအတ င််း သငမ် ှအခ ိုငအ်မောဆ ိုသည  ်တ ိုငက်ကော်းချက်(မျော်း)သည ်အဓ ပပါယ်မရှ ဟို ဆံို်းပဖတ်ပါက 

AAA စည််းမျဉ်းမျော်းဆအောက်တ င ် တစ်နည််းနည််းပဖင  ် သငဆ်ပ်းဆချရန ် ဝတတ ရော်းရှ သည ် သင က် ိုယ်စော်း SMG မှ 

ဆပ်းဆချခွဲ ဆသော ခံိုသမောဓ ပဖင စီ်ရငပ်ခင််းနငှ  ် ဆက်စပ်သည ် အခဆကက်းမျော်းအော်းလံို်းအတ က် SMG က ို 

ဆလျောဆ်ကက်းပပနဆ်ပ်းရန ်သငသ်ဆဘောတူညီပါသည။် 

 

AAA စီ်းပ ော်းဆရ်းလိုပ်ငန််းဆ ိုငရ်ော ခံိုသမောဓ ပဖင စီ်ရငပ်ခင််း စည််းမျဉ်းမျော်းနငှ အ်ည ီ ခံိုသမောဓ လူကကီ်းတစ်ဦ်းက ို 

ဆရ ်းချယ်ပါမည။်  ခံိုသမောဓ ပဖင စီ်ရငပ်ခင််းက ို အဂဂလ ပ်ဘောသောစကော်းပဖင  ်လိုပ်ဆဆောငပ်ါမည။် ခံိုသမောဓ လူကကီ်းထ၌ံ 

တရော်းဥပဆေဆအောက်တ င ်တရော်းရံို်း၌ ရန ိုငဆ်ပခရှ ဆသော မညသ်ည ်လ တ်ပင မ််းခ င မ်ဆ ိုက ို ဆပ်းအပ်န ိုငဆ်သောစ မ််းရည် 

ရှ မညပ်ဖစ်ပါသည် သ ို  မဟိုတ် သောတူညမီ ရှ ပါမည ် ထ ို  အပပင ် ခံိုသမောဓ လူကကီ်းထမံ ှ ချီ်းပမြှင မ်ှုတစ်ခိုခိုသည် 

ဆနောက်ဆံို်းအဆပဖပဖစ်ပပီ်း အဖ ွဲွဲ့တ ိုင််းအဆပေါ် ဆနေှာငတ် ယ်မညပ်ဖစ်ကော အရညအ်ချင််းပပည မ်ီသည ် 

တရော်းစီရငဆ်ရ်းနယ်ပယ်၏ တရော်းရံို်းတစ်ခိုခိုအတ င််း တရော်းစီရငဆ်ံို်းပဖတ်ချက်တစ်ခိုအပဖစ် 

ဝငဆ်ရောက်န ိုငပ်ါသည။် သ ို  ဆသော ် ခံိုသမောဓ လူကကီ်းထတံ င ် ပပစ်ေဏခ်ျမှတ်ရန ် သ ို  မဟိုတ် နမူနောထ ခ ိုက်ဆစမှုမျော်း 

ချမှတ်ရနစ် မ််းရည ် ရှ မညမ်ဟိုတ်ပါ၊ ယင််းအခ င အ်ဆရ်းက ို အဖ ွဲွဲ့တစ်ခိုစီမှ ဤဆနရောတ င ် စ န  လ်ွှတ်ပါသည။်  

ခံိုသမောဓ လူကကီ်းက တည်ဆွဲဥပဆေ နငှ  ် ဤစည််းမျဉ်းမျော်းဆ ိုငရ်ော ပပဋ္ဌောန််းချက်မျော်းက ို အသံို်းချမညပ်ဖစ်ပပီ်း 

ထ ိုသ ို  ပပြုလိုပ်ရန ် ပျက်က က်ပခင််းက ို တရော်းဆရ်းစီရငဆ်ရ်းဆ ိုငရ်ော စ စစ်သံို်းသပ်မှုအတ က် ခံိုသမောဓ လူကကီ်း၏ 

အခ င အ်ောဏော နငှ  ် ဆနောက်ခံမျော်း အလ နအ်ကကူ်းအသံို်းချမှုအပဖစ် ယူဆမညပ်ဖစ်ပါသည။် ခံိုသမောဓ လူကကီ်း၏ 

ဆံို်းပဖတ်ချက်သည ် စောပဖင ဆ်ရ်းသော်းရှင််းပပချက် ပဖစ်ရမညပ်ဖစ်ပပီ်း လ  ြုွဲ့ ဝှက်သ ိုသ ပ်မှုရှ ရပါမည။်  သငန်ငှ  ် SMG 

တ ို  က ပခံြုငံိုထော်းသည  ် အပငင််းပ ော်းမှုတစ်ခိုခိုက ို လူတစ်ဦ်းချင််းအဆပခခံပဖင သ်ော ခံိုသမောဓ ပဖင  ် စီရငဆ်ရ်းသ ို   

တငသ် င််းမညပ်ဖစ်ဆကကောင််း သဆဘောတူညီကကပါသည။်  သင ် သ ို ေ့မဟိုတ ် SMG မညသ်ကူမှ အတန်ျားအစောျား၊ 

က ိုယစ်ောျားလယှ ် သ ို ေ့မဟိုတ ် သ ျားသန ေ့်ဆရှ ွဲ့ဆနခ ြုပ် အဆရျားယမူှု တစခ်ိုအဆနပဖငေ့ ် ပခ ြုင ိုအပငငျ်ားပ ောျားမှုတစခ်ိုခိုက ို 

ခ ိုသမောဓ ပဖငေ့ ် စ ရငမ်ှုပပြုလိုပ်ရန် အက  ြုျားမဝငသ်ညေ့အ်ပပင ်ခ ိုသမောဓ လကူက ျားထ တ င ် အတန်ျားအစောျား၊ က ိုယစ်ောျားလယှ ်

သ ို ေ့မဟိုတ ် သ ျားသန ေ့်ဆရှ ွဲ့ဆနခ ြုပ် ပ ိုစ အဆပခခ ပဖငေ့ ်  ကလ်ကလ်ိုပ်ဆ ောငရ်န် အခ ငေ့အ်ောဏောမရှ ပါ။  ဤဆက်ရှင ် 9 

အတ င််း ခံိုသမောဓ ပဖင စီ်ရငရ်န ်သဆဘောတူညီချက်ပါ ပပဋ္ဌောန််းချက်တစ်ခိုခိုက ို မတင််းကျပ်န ိုငဆ်ကကောင််း ဆတ ွဲ့ ရှ ရပါက 

မတင််းကျပ်န ိုငသ်ည ် ပပဋ္ဌောန််းချက်က ို ပဖတ်ဆတောက်မည်ပဖစ်ပပီ်း ကျနရ်ှ ဆသော ခံိုသမောဓ ပဖင  ်

စီရငဆ်ရ်းဆ ိုငရ်ောစည််းမျဉ်းမျော်းက ို တင််းကျပ်မည်ပဖစ်သည် (သ ို  ဆသော် အတန််းအစော်း၊ က ိုယ်စော်းလှယ် သ ို  မဟိုတ် 

သ်ီးသန   ် ဆရှွဲ့ဆနချြုပ် ခံိုသမောဓ ပဖင  ် စီရငသ်ည  ် အမှုက စစရှ မည် မဟိုတ်ပါ)။ ပပဋ္ဌောန််းဥပဆေ သ ို  မဟိုတ် ဥပဆေနငှ  ်

ဆန  က်ျင၍် ဤစည််းမျဉ်းမျော်းမှ ဆပေါ်ထ န််းလောဆသော သ ို  မဟိုတ် ဆက်စပ်သည ် တ ိုငက်ကော်းချက်တစ်ခိုခိုအဆပေါ် 

အသ ဆပ်းချက်က ို ယင််းသ ို  ဆသော တ ိုငက်ကော်းချက်ဆပေါ်ထ န််းလောချ နမ်ှ တစ် (1) နစှ်အတ င််း ပပြုလိုပ်ရမည ်သ ို  မဟိုတ် 

ထောဝရ ပ တ်ပငခ်ံရပါမည။်  ဤဆက်ရှင ် 9 ၏ရညရ် ယ်ချက်မျော်းအတ က် အဆ ိုပါစည််းမျဉ်းမျော်းနငှ  ်
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ဆက်စပ်အဆရောင််းအဝယ်မျော်းက ို န ိုငင်ဆံတော် ခံိုသမောဓ ပဖင  ် စီရငခ်ျက် အက်ဥပဆေ 9 U.S.C. ဆက်ရှငပ်ဖင  ်

သက်ဆရောက်ခံရမညပ်ဖစ်ပပီ်း ၎င််းမ ှအိုပ်စ ို်းမညပ်ဖစ်သည်။ 1-16 (FAA).  

 

အသ ဆပျားခ က-် ဤစည််းမျဉ်းမျော်းက ို သဆဘောတူပခင််းပဖင  ်အပငင််းပ ော်းမှုမျော်းမှ တစ်ခိုခိုအတ က် သင က် ိုယ်ပ ိုငန် ိုငင်၏ံ 

တညဆ်ွဲဥပဆေမျော်းဆအောက်ရှ  တ ိုငက်ကော်းချက်မျော်း သ ို  မဟိုတ် အဆရ်းယူမှုတစ်ခိုခို သောမကဘွဲ ၎င််းတ ို  အပါအဝင ်

အဆမရ ကနပ်ပညဆ်ထောငစ်ို ပပငပ်ရှ  တရော်းစီရငဆ်ရ်းနယ်ပယ်တစ်ခိုခို၏ ဥပဆေမျော်းဆအောက်တ င ် SMG 

က ိုဆန  က်ျငပ်ပီ်း သင ထ်တံ ငရ်ှ န ိုငသ်ည  ် ဆတောင််းဆ ိုချက်မျော်း သ ို  မဟိုတ် အဆရ်းယူမှုတစ်ခိုခိုက ို ဤဆနရောတ င ်

စ န  လ်ွှတ်ဆကကောင််းနငှ  ်အပငင််းပ ော်းမှုမျော်းအတ က် သင၏် ပငမ်တညဆ်နရောနငှ  ်တညဆ်ွဲဥပဆေသည် ဤဆက်ရှင ်9 ပါ 

စည််းမျဉ်းမျော်းအရ အဆမရ ကနပ်ပညဆ်ထောငစ်ိုအတ င််းပဖစ်ဆကကောင််း သင ်အတ အလင််း သဆဘောတူပါသည။် 

 

10.  ိုဆ ကျားမ ောျား 

ဆိုဆကက်းအမှတ်မျော်း၊ ဆလ ော ဆစျ်းမျော်း သ ို  မဟိုတ် အထ်ူးကမ််းလှမ််းချက်မျော်း ကွဲ သ ို  ဆသော ဆိုဆကက်းမျော်း (ဆပါင််းစို၍ 

" ိုဆ ကျားမ ောျား") လက်ခံရရှ ရန ်အခ င အ်လမ််းက ို SMG က သင က် ို အချ နအ်ော်းဆလျော်စ ော ကမ််းလှမ််းန ိုငပ်ါသည။် 

SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းမှတဆင  ်ဆိုဆကက်းမျော်း သင အ်တ က် ရရှ န ိုငခ်ျ နတ် င ်သင အ်ော်း ကျွန်ိုပ်တ ို   အသ ဆပ်းပါမည။်  

ဆိုဆကက်းအတ က် အကျ ြု်းခံစော်းခ င သ်ည ်တရော်းဝငက်ောလနငှ  ်က ွဲပပော်းန ိုငသ်ည အ်တ က် ဆိုဆကက်းလက်ခံရရှ ချ နတ် င ်

ဆိုဆကက်းတစ်ခိုစီ၏ အဆသ်းစ တ်အချက်မျော်းက ို စစ်ဆဆ်းပါ။  SurveyMini အတ က ် လှုပ်ရှော်းသက်ဝငမ်ှု 

မရှ သည က်ောလ ရက်က ို်းဆယ် (90) ဆနောက်ပ ိုင််းတ င ် သင၏်ဆိုဆကက်းအမှတ်မျော်း သက်တမ််းကိုနပ်ါမည။် 

သင၏်ဆိုဆကက်းမျော်းသည် သင က် ိုယ်ပ ိုငအ်သံို်းပပြုမှုအတ က်သော ပဖစ်ပါသည။်  သင၏် ဆိုဆကက်းမျော်းက ို လွှွဲဆပပောင််း၊ 

ချမှတ်၊ ဆရောင််းချ၊ ကိုနသ် ယ် သ ို  မဟိုတ် လွဲလှယ်ပခင််း မပပြုန ိုငပ်ါ။ ဥပဆေအရ မလ ိုအပ်သ၍ ဆိုဆကက်းမျော်းက ို 

ဆင သော်းပဖင  ် မထိုတ်ယူန ိုငဘ်ွဲ SMG သ ို  မဟိုတ် ဆဖောက်သည၏် အပခော်းပရ ိုမ ို်းရှင််း၊ ကမ််းလှမ််းချက် သ ို  မဟိုတ် 

အပခော်းဆလ ော ဆစျ်းတစ်ခိုခိုပဖင  ် မဆပါင််းစပ်န ိုငပ်ါ။ သင၏် ဆိုဆကက်းမျော်းက ို ပပနလ်ညထ်ိုတ်ယူပပီ်းဆနောက် 

အဆကကောင််းအရောတစ်ခိုခိုအတ က် ခရက်ေစ်မျော်း သ ို  မဟိုတ် ဆင ပပနအ်မ််းမှုမျော်းက ို ထိုတ်ပပနဆ်ပ်းမညမ်ဟိုတ်ပါ။ 

ဆိုဆကက်းမျော်းရန ိုငဆ်ပခရှ မှုက ို မ မ််းမံ၊ အဆံို်းသတ် သ ို  မဟိုတ် ဆ ိုင််းငံ ရန ် အခ င အ်ဆရ်းက ို SMG က 

က ိုငစ် ွဲထော်းပါသည။် SMG ၏ ဆံို်းပဖတ်ချက်မျော်းပဖင  ် ဆနေှာငတ် ယ်ရန ် သငသ်ဆဘောတူညပီပီ်း 

ယင််းဆံို်းပဖတ်ချက်မျော်းသည် ဆနောက်ဆံို်းပဖစ်ကော ဆိုဆကက်းမျော်းနငှ  ် ဆက်စပ်သည  ် အရောအော်းလံို်းအတ င််း 

ဆနေှာငတ် ယ်ပါသည။် 

 

11. မ ို  ိုငျ်ား အကပ်လ ဆကျားရှငျ်ားမ ောျားအတ က ်အပ်ေ တမ် ောျား 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ မ ိုဘ ိုင််းအက်ပလီဆက်းရှင််းမျော်းအတ က် အပ်ေ တ်မျော်းက ို (ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ က ိုယ်ပ ိုငဆ်ံို်းပဖတ်ချက်ပဖင )် 

အခါအော်းဆလျော်စ ော ကျွန်ိုပ်တ ို   ဆဖော်ထိုတ ်အပ်ေ တ်လိုပ်န ိုငပ်ပီ်း ယင််းတ ို  အတ င််း အဆင ပ်မြှင ပ်ခင််းမျော်း၊ ချွတ်ယ င််းချက် 

ပပငဆ်ငမ်ှုမျော်း၊ ဖောဆထ်းမှုမျော်း နငှ  ်အပခော်းအမှော်းပပငဆ်ငခ်ျက်မျော်း နငှ /်သ ို  မဟိုတ် အဂဂ ါရပ်အသစ်မျော်း (ဆပါင််းစို၍ 

"အပ်ေ တမ် ောျား") ပါဝငန် ိုငပ်ါသည။် အပ်ေ တ်မျော်းက ၎င််းတ ို  ၏ အဂဂ ါရပ်အချ ြု ွဲ့ နငှ  ်
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လိုပ်ငန််းဆဆောငတ်ောတစ်ခိုလံို်းက ိုလည််း မ မ််းမံ သ ို  မဟိုတ် ပယ်ဖျက်န ိုငပ်ါမည။် SMG တ င ် အပ်ေ တ်တစ်ခိုခိုက ို 

ဆပ်းအပ်ရန ် သ ို  မဟိုတ် သ်ီးပခော်းအဂဂ ါရပ်မျော်း သ ို  မဟိုတ် လိုပ်ငန််းဆဆောငတ်ောတစ်ခိုခိုက ို ဆက်လက်ဆပ်းအပ်ရန ်

သ ို  မဟိုတ် ဖ င ရ်န ်ဝတတ ရော်းမရှ ဆကကောင််း သင ်သဆဘောတူညပီါသည။်  

 

သင၏် မ ိုဘ ိုင််းက ရ ယော ဆက်တငမ်ျော်းအဆပေါ် အဆပခပပြု၍ သင၏်မ ိုဘ ိုင််းက ရ ယောက ို အငတ်ောနက်ပဖင  ်

ချ တ်ဆက်ချ နတ် င-် (က) အပ်ေ တ်မျော်းက ို အလ ိုအဆလျောက် ဆေါင််းလိုေလ်ိုပ်ပပီ်း ထည ်သ င််းပါမည၊် သ ို  မဟိုတ် (ခ) 

ရန ိုငဆ်ပခရှ ဆသော အပ်ေ တ်မျော်းက ို ဆေါင််းလိုေလ်ိုပ်ပပီ်း ထည သ် င််းရန ် အသ ဆပ်းချက် သ ို  မဟိုတ် ဆတောင််းဆ ိုချက် 

လက်ခံရရှ န ိုငပ်ါသည။်   

 

အပ်ေ တ်မျော်းအော်းလံို်းက ို ချက်ချင််း ဆေါင််းလိုေလ်ိုပ်ပပီ်း ထည သ် င််းပါ။  ထ ိုသ ို  မလိုပ်ပါက SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက 

အစ တ်အပ ိုင််းမျော်းက ို သင ဆ်လျော်စ ော လည်ပတ်န ိုငမ်ညမ်ဟိုတ်ပါ။ အပ်ေ တ်မျော်းအော်းလံို်းက ို SMG 

ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း၏ တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင််းအပဖစ် ယူဆမည်ပဖစ်ပပီ်း ဤစည််းမျဉ်းမျော်း၏ 

စညမ်ျဉ်းမျော်းနငှ စ်ည််းကမ််းချက်မျော်းအော်းလံို်းအရ သက်ဆရောက်မည်ပဖစ်ဆကကောင််း သင အ်ဆနပဖင  ်

ထပ်ဆဆောင််းသဆဘောတူပါသည။် 

 

12.  အ လကထ်ဆရောနစ ်စောခ ြုပ်ခ ြုပ်  ိုပခငျ်ား  

SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို အသံို်းပပြုပခင််း နငှ /်သ ို  မဟိုတ် အမညစ်ောရင််းဆပ်းသ င််းပခင််းဆ ိုငရ်ော 

သင၏်အခ ိုငအ်မောလိုပ်ရပ်သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  နငှ  ်အလီက်ထဆရောနစ်နည််းအရ သဆဘောတူညခီျက်မျော်းအတ င််း 

ဝငဆ်ရောက်ရန ်သင၏် သဆဘောတူခ င ပ်ပြုချက်အတ င််း ဆပါင််းစည််းပါဝငပ်ါသည။် 

 

13. ပထဝ အဆနအထောျားအရ ကန ေ့်သတခ် ကမ် ောျား/ တငပ် ို ေ့မှု  ိုငရ်ော ထ န်ျားခ ြုပ်မှုမ ောျား  

SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း နငှ  ် SMG အဆကကောင််းအရောမျော်းသည ်အဆမရ ကနပ်ပညဆ်ထောငစ်ို မဇဇူရီပပညန်ယ်အတ င််း 

အဆပခပပြုထော်းပပီ်း ယင််းတစ်ခိုချင််းစီက ို အဆမရ ကနပ်ပညဆ်ထောငစ်ို ပပငပ်တ ငတ်ညရ်ှ သူမျော်းမှ ဝငဆ်ရောက် 

အသံို်းပပြုရန ် ဆပ်းအပ်န ိုငဆ်ကောင််း ဆပ်းအပ်န ိုငဆ်သော်လည််း ဥပဆေဆရ်းရော သ ို  မဟိုတ် လည်ပတ်ဆရ်း 

အဆကကောင််းရင််းမျော်းအတ က် သင၏် တရော်းစီရငဆ်ရ်းနယ်ပယ်အတ င််း SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း သ ို  မဟိုတ် SMG 

အဆကကောင််းအရောမျော်းက ို ဝငဆ်ရောက်ရယူန ိုငစ် မ််း ရှ ချငမ်ှရှ န ိုငဆ်ကကောင််း သင ် အသ အမှတ်ပပြုပါသည။်   SMG 

ဝနဆ်ဆောငမ်ှု သ ို  မဟိုတ် SMG အဆကကောင််းအရောက ို အဆမရ ကနပ်ပည်ဆထောငစ်ို ပပငပ်မှ သငဝ်ငဆ်ရောက်ရယူပါက 

SMG အဆကကောင််းအရောမျော်းက ို သ င််းယူ၊ တငပ် ို   သ ို  မဟိုတ် ထပ်မံတငပ် ို  ပခင််းနငှ  ် စပ်လျဉ်းသည  ် ဆေသနတရ 

ဥပဆေမျော်းအပါအဝင ်ဆေသဆ ိုငရ်ော ဥပဆေမျော်းအတ ိုင််း လ ိုက်နောရန ်သင ထ်တံ င ်တောဝနရ်ှ ပါသည။်   

 

SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းသည ် အဆမရ ကနပ်ပညဆ်ထောငစ်ို ပ ို  ကိုန ် စီမံအိုပ်ချြုပ်ဆရ်း အက်ဥပဆေ နငှ  ်

၎င််းနငှ ဆ်က်စပ်ဆသော စည််းမျဉ်းမျော်းအပါအဝင ် အချ ြု ွဲ့ န ိုငင်မံျော်းအတ င််းရှ  ပ ို  ကိုန ် ထ န််းချြုပ်ဆရ်းဥပဆေမျော်းပဖင  ်

သက်ဆရောက်ခံရန ိုငပ်ါသည။် အဆ ိုပါဥပဆေမျော်းနငှ  ်စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျော်းအတ ိုင််း လ ိုက်နောရန ်နငှ  ် SMG 
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ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို တငပ် ို  ပခင််း၊ ထပ်မံတငပ် ို  ပခင််း သ ို  မဟိုတ် ထိုတ်ပပနပ်ခင််းက ို တရော်းဥပဆေ၊ စည််းမျဉ်း သ ို  မဟိုတ် 

စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျော်းအရ တော်းပမစ်ထော်းသည ် မညသ်ည ်တရော်းစီရငဆ်ရ်းနယ်ပယ် သ ို  မဟိုတ် န ိုငင်မံဆ ို 

မှဆန၍ SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို ရယူအသံို်းပပြုခ င ရ်ှ ဆစရန ်တ ိုက်ရ ိုက်ပဖစ်ဆစ၊ သ ယ်ဝ ိုက်၍ပဖစ်ဆစ တငပ် ို  ပခင််း၊ 

ထပ်မံတငပ် ို  ပခင််း သ ို  မဟိုတ် ထိုတ်ပပနပ်ခင််း ပပြုလိုပ်မည်မဟိုတ်ဆကကောင််း သင ် သဆဘောတူညီပါသည။် တည်ဆွဲ 

ပပညဆ်ထောငစ်ိုဥပဆေမျော်း၊ စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျော်းနငှ  ် စည််းမျဉ်းမျော်းအတ ိုင််း 

သငလ် ိုက်နောမညပ်ဖစ်ဆကကောင််းနငှ  ် တငပ် ို  ပခင််း၊ ထပ်မံတငပ် ို  ပခင််း၊ ထိုတ်ပပနပ်ခင််း သ ို  မဟိုတ် SMG 

ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို အဆမရ ကနပ်ပညဆ်ထောငစ်ို ပပငပ်၌ ရန ိုငဆ်ပခရှ ဆအောင ် မပပြုလိုပ်မီ လ ိုအပ်သည ် 

လိုပ်ဆဆောငဖ် ယ်ရောမျော်းအော်းလံို်း (မရှ မပဖစ် ပ ို  ကိုနလ် ိုငစ်င ် သ ို  မဟိုတ် အပခော်း အစ ို်းရခ င ပ်ပြုချက်တစ်ခိုခို 

ရရှ ဆအောငလ်ိုပ်ပခင််း အပါအဝင)် က ို ပပီ်းစီ်းဆအောငလ်ိုပ်ဆဆောငမ်ညပ်ဖစ်ဆကကောင််း သင ် ထပ်ဆဆောင််း၍ 

သဆဘောတူပါသည။်  ထ ို  အပပင ် SMG အဆကကောင််းအရောတစ်ခိုခိုက ို ဆေါင််းလိုေလ်ိုပ်ပခင််းပဖင  ် ယင််းသ ို  ဆသော 

တငပ် ို  ပခင််းမျ ြု်းက ို တော်းပမစ်ထော်းသည ် န ိုငင်တံစ်ခိုအတ င််း သငမ်ဆနထ ိုငဆ်ကကောင််း နငှ  ် သငသ်ည ်

အဆမရ ကနပ်ပညဆ်ထောငစ်ို ကူ်းသန််းဆရောင််းဝယ်ဆရ်းဌောန၏ ပငင််းဆ ိုမ န  ဇ်ယော်း သ ို  မဟိုတ် အဆမရ ကနပ်ပညဆ်ထောငစ်ို 

ဘဏ္ဍောဆရ်းဌောန၏ အထ်ူးသတ်မှတ်ထော်းဆသော န ိုငင်သံော်းမျော်းစောရင််းဆပေါ်တ င ် ရှ မဆနဆကကောင််း 

သငသ်ဆဘောတူပါသည။်   

 

14. အဆမရ ကန်ပပညဆ်ထောငစ်ို အစ ိုျားရ၏ အခ ငေ့အ်ဆရျားမ ောျား  

SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းသည ် 48 C.F.R. §2.101 တ င််း အဓ ပပါယ်သတ်မှတ်ထော်းသည ် 

ကူ်းသန််းဆရောင််းဝယ်ဆရ်းဆ ိုငရ်ော က နပ်ျူတောဆဆော ဖ်ဝွဲရ်မျော်း ပဖစ်ပါသည။် အလော်းတူပင ် သငသ်ည ်

အဆမရ ကနပ်ပညဆ်ထောငစ်ို အစ ို်းရက ိုယ်စော်းလှယ် သ ို  မဟိုတ် ယင််းအတ က ်ကနထ်ရ ိုက်တောတစ်ဦ်းဦ်းပဖစ်ပါက (က) 

ကောက ယ်ဆရ်းဌောန နငှ  ်၎င််းတ ို  ၏ ကနထ်ရ ိုက်တောမျော်းနငှ  ်စပ်လျဉ်းသည ် 48 C.F.R. §227.7201 မှ 48 C.F.R. 

§227.7204 အထ ၊ သ ို  မဟိုတ် (ခ) အပခော်း အဆမရ ကနပ်ပညဆ်ထောငစ်ို အစ ို်းရလ ိုငစ်ငရ်ရှ သမူျော်းနငှ  ် ၎င််းတ ို  ၏ 

ကနထ်ရ ိုက်တောမျော်းနငှ  ် စပ်လျဉ်းသည ် 48 C.F.R. §12.212 တ ို  အရ လ ိုငစ်ငရ်ရှ ထော်းဆသော 

အပခော်းသမူျော်းအော်းလံို်းသ ို   ဆပ်းအပ်ထော်းသည  ် SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းနငှ  ် စပ်လျဉ်းသည  ်အခ င အ်ဆရ်းမျော်းက ိုသော 

သငလ်က်ခံရရှ ပါသည။် 

 

 

15. အ  ိုျားသတပ်ခငျ်ား  

 

SMG က ၎င််း၏ လံို်းလံို်းလျော်းလျော်းဆံို်းပဖတ်ချက်ပဖင  ် သင အ်ော်း ကက ြုတငအ်သ မဆပ်းပွဲ မည်သည အ်ချ နမ်ဆ ို၌ 

မညသ်ည ရ်ည်ရ ယ်ချက်မဆ ိုပဖင  ် သင အ်ဆပေါ် သ ို  မဟိုတ် ပပငပ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ်ခိုခိုအဆပေါ် တောဝနခ်ံစရောမလ ိုပွဲ 

SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို မ မ််းမ၊် ံသ ို  မဟိုတ် ရပ်တန  န် ိုငပ်ါသည၊် သ ို  မဟိုတ် သင အ်ဆကောင  ်သ ို  မဟိုတ် SMG 

ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းအော်း သငရ်ယူအသံို်းပပြုခ င က် ို မ မ််းမ ံ သ ို  မဟိုတ် ဆ ိုင််းငံ န ိုငပ်ါသည်။ဥပမောအော်းပဖင  ် သငသ်ည် 
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အရ ယ်မဆရောက်ဆသ်းသူတစ်ဦ်းပဖစ်သည်ဟို SMG က ယံိုကကညဆ်လောက်သည  ် အဆကကောင််းရင််းရှ ပါက 

အသ ဆပ်းချက် ပါသည်ပဖစ်ဆစ မပါသညပ်ဖစ်ဆစ သင၏်အဆကောင က် ို အဆံို်းသတ်လ ိုက်န ိုငပ်ပီ်း SMG 

ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို သငရ်ယူအသံို်းပပြုခ င က် ို ပငင််းဆနန် ိုငပ်ါသည။် အပခော်းဥပမောတစ်ခိုအဆနပဖင  ် သငသ်ည် 

မှော်းယ င််း၊ မပပည စ်ံို၊ သ ို  မဟိုတ် မတ ကျသည  ်အချက်အလက်ဆပ်းအပ်ခွဲ သညဟ်ို SMG က ယံိုကကည ဆ်လောက်သည ် 

အဆကကောင််းရင််းရှ ပါက သ ို  မဟိုတ် ဤစည််းမျဉ်းမျော်း သ ို  မဟိုတ် အကျံြု်းဝငသ်ည ် ထပ်ဆဆောင််းစည််းမျဉ်းမျော်းမှ 

တစ်ခိုခိုအတ ိုင််း လ ိုက်နောရန ်တစ်နည််းနည််းပဖင  ်ပျက်က က်ခွဲ ပါက သင အ်ဆကောင  ်နငှ  ်SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းအော်း 

သငအ်သံို်းပပြုန ိုငစ် မ််းက ို အသ ဆပ်းချက ်ပါသညပ်ဖစ်ဆစ၊ မပါသညပ်ဖစ်ဆစ SMG က အဆံို်းသတ်လ ိုက်န ိုငပ်ါသည။်   

 

သငက်ူ်းထော်းသည ် ဝက်ဘဆ် ိုကဆ်ထောက်ကူပစစည််းမျော်း၏ မညသ်ည ်မ တတ ူမျော်းက ိုမဆ ို ပပနအ်ပ်ရန ်သ ို  မဟိုတ် 

ဖျက်ဆ်ီးပစ်ရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို  မှ သင အ်ော်း ဆတောင််းဆ ိုပါက ထ ိုသ ို  ပပြုလိုပ်ရန ်သငထ်ပ်ဆဆောင််းသဆဘောတူပါသည။် 

 

အဆံို်းသတ်ပခင််းက SMG ၏ အပခော်းအခ င အ်ဆရ်းမျော်း သ ို  မဟိုတ် ကိုထံို်းမျော်းမှ တစ်ခိုခိုက ို 

ကန  သ်တ်မည်မဟိုတ်ပါ။ ယင််းသ ို   မ မ််းမံပပငဆ်ငပ်ခင််း၊ ရပ်တန  ပ်ခင််း၊ ဆ ိုင််းငံ ပခင််း နငှ /်သ ို  မဟိုတ် 

အဆံို်းသတ်ပခင််းတစ်ခိုခို ရှ သညမ်ှလ ွဲ၍ ဤစည််းမျဉ်းမျော်းသည် အတ အလင််း ရှငသ်နရ်ပ်တည်ပပီ်း 

ဆက်လက်ထ ဆရောက်မှု ရှ ပါဦ်းမည။်   

 

16. မူပ ိုငခ် ငေ့ ်ခ  ြုျားဆဖောကပ်ခငျ်ား  ိုငရ်ော တ ိုင ်ကောျားခ ကမ် ောျား  

SMG က အပခော်းသမူျော်း၏ အသ ဉောဏပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ော ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု အခ င အ်ဆရ်းမျော်းက ို ဆလ်းစော်းပါသည။်  

စ ပ်စ ွဲထော်းသည  ် ချ ြု်းဆဖောက်မှုဆ ိုငရ်ော အသ ဆပ်းချက်မျော်းက ို ချ ြု်းဆဖောက်သည ်လိုပ်ဆဆောငခ်ျက် 

အဆကကောင််းအရောအပဖစ် တ ိုငက်ကော်းထော်းသည ် ဆထောက်ကူပစစည််းက ို ဖယ်ရှော်းပခင််း သ ို  မဟိုတ် 

ရယူအသံို်းပပြုခ င ရ်ပ်တန  ပ်ခင််း အပါအဝင ် သင ဆ်လျော်သည ဆ်နရော၌ အဆမရ ကနပ်ပညဆ်ထောငစ်ို ေစ်ဂျစ်တယ် 

ဆထောငစ်ိုနစှ် မူပ ိုငခ် င  ်အက်ဥပဆေ ("DMCA") အရ လ ိုအပ်သည အ်တ ိုင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   တံို  ပပနပ်ါသည။်   

 

မူပ ိုငခ် င  ်ချ ြု်းဆဖောက်မှု ဆပါင််းစည််းပဖစ်ဆပေါ်ဆစသည ် နည််းလမ််းတစ်ခိုခိုပဖင  ်သင အ်လိုပ်က ို မ တတ ူကူ်းသည  ်သ ို  မဟိုတ် 

သင၏် အသ ဉောဏပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ော ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု အခ င အ်ဆရ်းမျော်းက ို SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းအတ င််း သ ို  မဟိုတ် မှတဆင  ်

တစ်နည််းနည််းပဖင  ်ချ ြု်းဆဖောက်ခွဲ သည်ဟို စ တ်ဆစတနောဆကောင််းပဖင  ်သငယ်ံိုကကည်ပါက ချ ြု်းဆဖောက်ဆကကောင််း သင၏် 

တ ိုငက်ကော်းချက် သ ို  မဟိုတ် အသ ဆပ်းချက်က ို ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ DMCA က ိုယ်စော်းလှယ်အော်း ဆအောက်ပါ 

စောပ ို  လ ပ်စောတစ်ခိုမဟိုတ် တစ်ခိုတ င ်ဆပ်းပ ို  ပါ-  

DMCA Agent 
Service Management Group, LLC 
1737 McGee Street 

 Kansas City, MO 64108 
 

သ ို  မဟိုတ် ဆ်အောက်ပါလ ပ်စောက ို အ်ီးဆမ်းလ်ပ ို  ပါ-  

 privacyofficer@smg.com 

mailto:privacyofficer@smg.com
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သင၏်အသ ဆပ်းချက်အတ င််း ဆအောက်ပါအချက်အလက်မျော်း ပါဝငရ်ပါမည-် 

a. ချ ြု်းဆဖောက်သညဟ်ို စ ပ်စ ွဲထော်းသည  ်သ်ီးသန  ရ်ပ ိုငခ် င  ်ပ ိုငရ်ှငက် ိုယ်စော်း လိုပ်ဆဆောငရ်န ်

အခ င အ်ောဏောရရှ ထော်းသတူစ်ဦ်း၏ အမှနတ်ကယ် သ ို  မဟိုတ် အလီက်ထဆရောနစ် လက်မှတ်၊ 

b. ချ ြု်းဆဖောက်သညဟ်ို တ ိုငက်ကော်းထော်းသည ် မူပ ိုငခ် င ယူ်ထော်းသည  ်အလိုပ်အော်း ခ ွဲပခော်းဆဖော်ပပမှု သ ို  မဟိုတ် 

အ နလ် ိုင််း ဝက်ဘဆ် ိုက်တစ်ခိုတည််းဆပေါ် ရှ  မူပ ိုငခ် င ယူ်ထော်းသည  ်အလိုပ်အမျော်းအပပော်းက ို 

အသ ဆပ်းချက်တစ်ခိုတည််းပဖင  ်ပခံြုငံိုကောက ယ်ထော်းပါက အဆ ိုပါဝက်ဘဆ် ိုက်ရှ  

ယင််းသ ို  ဆသောအလိုပ်မျော်းအတ က ်က ိုယ်စော်းလှယ်စောရင််းတစ်ခို၊ 

c. ချ ြု်းဆဖောက်ဆနသည  ်သ ို  မဟိုတ် ချ ြု်းဆဖောက်လိုပ်ဆဆောငမ်ှု၏ အဆကကောင််းအရောဟို တ ိုငက်ကော်းထော်းပပီ်း 

ဖယ်ရှော်းရမည ် သ ို  မဟိုတ် ယင််းအော်း ဝငဆ်ရောက်အသံို်းပပြုခ င က် ို ပ တ်ထော်းရမည  ်

ဆထောက်ကူပစစည််းအဆကကောင််း ခ ွဲပခော်းဆဖော်ပပမှု နငှ  ်ဆထောက်ကူပစစည််းက ို ရှောဆဖ ရန ်

ဝနဆ်ဆောငမ်ှုဆပ်းအပ်သအူော်းခ င ပ်ပြုရန ်ကျ ြု်းဆကကောင််းဆလျော်ညစီ ော လံိုဆလောက်သည အ်ချက်အလက်၊ 

d. လ ပ်စော၊ တယ်လီဖိုန််းနပံါတ်၊ နငှ  ်ရန ိုငဆ်ပခရှ ပါက တ ိုငက်ကော်းသအူော်း ဆက်သ ယ်န ိုငသ်ည ် 

အ်ီးဆမ်းလ်လ ပ်စော အပါအဝင ်တ ိုငက်ကော်းသကူ ိုဆက်သ ယ်ရောတ င ်ဝနဆ်ဆောငမ်ှုပံ ပ ို်းသအူော်း ခ င ပ်ပြုရန ်

ကျ ြု်းဆကကောင််းဆလျော်ညီစ ော လံိုဆလောက်သည  ်အချက်အလက်၊ 

e. တ ိုငက်ကော်းထော်းသည ် အပပြုအမူတ င််းရှ  ဆထောက်ကူပစစည််းအော်း အသံို်းပပြုမှုက ို မူပ ိုငခ် င ပ် ိုငရ်ှင၊် 

၎င််း၏က ိုယ်စော်းလှယ် သ ို  မဟိုတ် ဥပဆေတ ို  ပဖင  ်အခ င အ်ောဏောမဆပ်းထော်းဆကကောင််း တ ိုငက်ကော်းသူထတံ င ်

စ တ်ဆစတနောဆကောင််းပဖင  ်ယံိုကကညခ်ျက်တစ်ခိုရှ ဆကကောင််း ဆကကပငောချက်တစ်ခို၊ နငှ  ်

f. အသ ဆပ်းချက်တ င််းရှ  အချက်အလက်သည် တ ကျဆကကောင််း နငှ  ်

လ မ်လည်မှုအတ က်ပပစ်ေဏဆ်အောက်တ င ်တ ိုငက်ကော်းသူသည် ချ ြု်းဆဖောက်သည်ဟို စ ပ်စ ွဲထော်းသည  ်

သ်ီးသန  ရ်ပ ိုငခ် င  ်ပ ိုငရ်ှင၏်က ိုယ်စော်း လိုပ်ဆဆောငရ်န ်အခ င အ်ောဏောရရှ ထော်းသပူဖစ်ဆကကောင််း 

ဆကကပငောချက်တစ်ခို။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ DMCA က ိုယ်စော်းလှယ်က DMCA ၏လ ိုအပ်ချက်မျော်းအတ ိုင််း လ ိုက်နောသည  ်အသ ဆပ်းချက်မျော်း နငှ  ်

စံိုစမ််းဆမ်းပမန််းချက်မျော်းက ိုသော တံို  ပပနပ်ါမည။်  ထပ်ဆဆောင််းအချက်အလက်မျော်း ရရှ ရနအ်တ က် 

www.copyright.gov က ိုကကည ရ်ှုပါ။ 

 
 

17.  ကယလ် ဖ ိုျားန ျားယောျား ပပညန်ယတ် ငျ်ားဆနထ ိုငသ်မူ ောျားအတ က် အခ ကအ်လက ်

ကယ်လီဖ ို်းန်ီးယော်းပပညန်ယ် အရပ်သော်းကျင ဝ်တ် ဆက်ရှင ်1789.3 ဆအောက်တ င ်

ကယ်လီဖ ို်းန်ီးယော်းပပညန်ယ်တ င််း ဆနထ ိုငသ်မူျော်းအော်း ကျွန်ိုပ်တ ို  မှ ဆအောက်ပါ သ်ီးသန   ်သံို်းစ ွဲသူအခ င အ်ဆရ်းဆ ိုငရ်ော 

အချက်အလက်မျော်း ဆပ်းအပ်ရန ်လ ိုအပ်ပါသည-်  

http://www.copyright.gov/
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a. SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို ဝနဆ်ဆောငမ်ှု စီမံခန  ခ် ွဲဆရ်း အဖ ွဲွဲ့ (Service Management Group), LLC, 

1737 McGee Street, Kansas City, MO 64108 က ပ ိုငဆ် ိုငပ်ပီ်း/သ ို  မဟိုတ် ထ န််းချြုပ်ပါသည။်  

SMG အော်းဆက်သ ယ်ရန ်ဖိုန််းနပံါတ်မှော 1-800-764-0439 ပဖစ်ပါသည၊်  

b. တစ်နည််းနည််းပဖင  ်အတ အလင််း မဆဖော်ပပသ၍ SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို အခဆကက်းဆင မယူပွဲ 

ဆပ်းအပ်ပါသည၊်  

c. SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းနငှ  ်စပ်လျဉ်း၍ တ ိုငက်ကော်းချက်တစ်ခို ဖ ိုငတ်ငသ် င််းလ ိုပါက သ ို  မဟိုတ် SMG 

ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ို အသံို်းပပြုပံိုနငှ  ်စပ်လျဉ်း၍ ထပ်ဆဆောင်း်အ်ချက်အလက်မျော်း လက်ခံရရှ လ ိုပါက 

Service Management Group, LLC, Attn:  Data Protection Officer, 1737 McGee Street, 

Kansas City, MO 64108 ထသံ ို   အ်ီးဆမ်းလ်တစ်ဆစောင ်ဆပ်းပ ို  ပါ သ ို  မဟိုတ် ကျွန်ိုပ်တ ို  အော်း 

privacyofficer@smg.com တ င ်အ်ီးဆမ်းလ်ပ ို  ပါ (အဆကကောင််းအရော လ ိုင််း (Subject Line) တ င ်

"ကယ်လီဖ ို်းန်ီးယော်းပပညန်ယ်တ င််း ဆနထ ိုငသ် ူဆတောင််းဆ ိုချက် (California Resident Request)" 

ဆရ်းပါ)။ ကယ်လီဖ ို်းန်ီးယော်းပပညန်ယ် သံို်းစ ွဲသဆူရ်းရောဌောန၏ သံို်းစ ွဲသ ူဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်းဌောနခ ွဲရှ  

တ ိုငက်ကော်းမှုအဆထောက်အကူ ယူနစ်က ိုလည််း 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, California 

95814 or by telephone at 916.445.1254 or 800.952.5210 လ ပ်စောတ င ်စောပဖင ဆ်ရ်းသော်း၍ 

သငဆ်က်သ ယ်န ိုငပ်ါသည။် 

 

18. အဆထ ဆထ အဆ ကောငျ်ားအရော  

a. ဤစည််းမျဉ်းမျော်းနငှ  ်သက်ဆ ိုငရ်ော ဝက်ဘဆ် ိုက်မျော်းဆပေါ်တ င ်စောရင််းသ င််းထော်းသည ် က ိုယ်ဆရ်းလံိုပခံြုခ င  ်

မူဝါေမျော်းတ င ်ဤဆနရောတ င ်ပါဝငသ်ည  ်အဆကကောင််းချင််းရောမျော်းနငှ  ်စပ်လျဉ်း၍ သငန်ငှ  ်SMG တ ို  မှ နငှ  ်

တ ို  အကကော်း အလံို်းစံို နော်းလညသ်ဆဘောဆပါက်မှု ပါဝငပ်ါသည။် 

b. ဤစည််းမျဉ်းမျော်းက ို အဂဂလ ပ်ဘောသောစကော်းပဖင  ်ဆရ်းသော်းထော်းပါသည။်  ဤအဂဂလ ပ်-ဘောသောစကော်းပဖင  ်

သဆဘောတညူီချက်က ို အဘက်ဘက်မှ ထ န််းချြုပ်ထော်းမညပ်ဖစ်ပါသည်။ 

အပခော်းဘောသောစကော်းတစ်ခိုခိုပဖင ဆ်ရ်းထော်းဆသော ဤသဆဘောတူညခီျက်အတ က် မူက ွဲတစ်ခိုခိုသည ်

အဆငဆ်ပပဆထောက်ကူဆပ်းရနသ်ောပဖစ်ပပီ်း နစှ်ဦ်းနစှ်ဖက်လံို်းအဆပေါ် ဆနေှာငတ် ယ်မည်မဟိုတ်ပါ။  

c. ဤစည််းမျဉ်းမျော်းက SMG နငှ  ်သင၏် ဆက်ခံသူမျော်း နငှ  ်တောဝနသ်တ်မှတ်ဆပ်းထော်းသမူျော်းအဆပေါ်သော 

သက်ဆ ိုငသ်လ ို အကျ ြု်းခံစော်းခ င ရ်ရှ ဆစရန ်အောမခံကော ဆနေှာငတ် ယ်မညပ်ဖစ်ပါသည်။ 

d. ဤစည််းမျဉ်းမျော်းက ို SMG မှ တောဝနသ်တ်မှတ်ဆပ်းန ိုငပ်ါသည၊် သ ို  ဆသော် SMG ၏ 

ကက ြုတငစ်ောပဖင ဆ်ရ်းသော်း သဆဘောတူခ င ပ်ပြုချက်မပါရှ ပွဲ ၎င််းတ ို  က ို သငတ်ောဝနမ်သတ်မှတ်ဆပ်းန ိုငပ်ါ။  

e. ဤစည််းမျဉ်းမျော်းမ ှပပဋ္ဌောန််းချက်တစ်ခိုခိုသည ်ကက ြုတငမ်ဆမ ော်မှန််းထော်းန ိုငပ်ါက သ ို  မဟိုတ် 

တရော်းမဝငပ်ါက သ ို  မဟိုတ် ယင််းသ ို  ပဖစ်လောပါက ကျနရ်ှ ဆသောပပဋ္ဌောန််းချက်မျော်းသည် အဆ ိုပါ 

ကက ြုတငမ်ဆမ ော်မှန််းထော်းန ိုငသ်ည ် သ ို  မဟိုတ် တရော်းမဝငသ်ည  ်ပပဋ္ဌောန််းချက်က ို အသံို်းမပပြုထော်းသည ပ်မော 

သက်ဆရောက်မှုအတူတူ ဆက်ရှ ဆနပါမည။်  

အီးမေးလ်ပို့ရန်-privacyofficer@smg.com
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f. အကယ်၍ SMG သ ို  မဟိုတ် သငက် ဤစည််းမျဉ်းမျော်းဆအောက်ရှ  တောဝနဝ်တတ ရော်းတစ်ခိုခိုက ို 

ဆဆောငရ် က်ရန ်ပျက်က က်ပါက နငှ  ်အပခော်းဖက်မှ အဆ ိုပါတောဝနဝ်တတ ရော်းက ို မတင််းကျပ်ပါက 

အပဖစ်အပျက်တစ်ခိုခိုအဆပေါ် တင််းကျပ်ရနပ်ျက်က က်မှုသည် တောဝနဝ်တတ ရော်းက ို စ န  လ်ွှတ်မှုအပဖစ် 

ဆပါင််းစည််းမညမ်ဟိုတ်ဘွဲ အပခော်းအပဖစ်အပျက်တစ်ခိုခိုဆပေါ်တ င ်တင််းကျပ်ပခင််းက ို 

တော်းဆ်ီးမည်မဟိုတ်ပါ။  

g. ဤစည််းမျဉ်းမျော်းတ င ်ပါဝငသ်ည  ်မညသ်ည အ်ရောကမှ SMG သ ို  မဟိုတ် သငအ်ော်း အပခော်းသတူစ်ဦ်း၏ 

က ိုယ်စော်းလှယ် သ ို  မဟိုတ် ဆအ်းဂျင အ်ပဖစ် သ ို  မဟိုတ် ဖက်စပ် သ ို  မဟိုတ် မ တ်ဖက်မျော်းအပဖစ် 

ဆပါင််းစည််းသညဟ်ို ယူဆမညမ်ဟိုတ်ပါ။  

h. အကယ်၍ ဤပပဋ္ဌောန််းချက်က ို ရညည်ွှန််းသည  ်တစ်ဖက်မှ 

ကျ ြု်းဆကကောင််းဆလျော်ညီစ ောထ န််းချြုပ်န ိုငသ်ညထ်က် ဆကျော်လ နသ်ည ် အဆကကောင််းအရင််းတစ်ခိုခိုဆကကောင  ်

သင ်သ ို  မဟိုတ် SMG အော်း ဤစည််းမျဉ်းမျော်းဆအောက်ရှ  တောဝနဝ်တတ ရော်းတစ်ခိုခို လိုပ်ဆဆောငရ်န ်

တော်းဆ်ီးထော်းပါက သ ို  မဟိုတ် ဆဆောငရ် က်န ိုငစ် မ််းမရှ ပါက သက်ဆရောက်ခံရသည ်ဘက်၏ 

ဆဆောငရ် က်ချက်က ို အဆ ိုပါအဆကကောင််းရင််းဆကကောင  ်ဆဆောငရ် က်ရန ်ဆနေှာင ဆ်န်ှး သ ို  မဟိုတ် 

ဆဆောငရ် က်န ိုငစ် မ််းမရှ သည ် ကောလအတ က် သက်တမ််းတ ို်းဆပ်းမည် ပဖစ်ပါသည။်  

i. ဆခါင််းစဉမျော်း နငှ  ်စောသော်းမျော်းသည ်အဆငဆ်ပပဆစရနအ်တ က်သော ပဖစ်ပါသည။်  

 

ဆများခ န်ျားမ ောျား ရှ ပါသလောျား။ 

အကယ်၍ သင ထ်တံ င ်ဤ အသံို်းပပြုပံိုစည််းမျဉ်းမျော်း သ ို  မဟိုတ် SMG ဝနဆ်ဆောငမ်ှုမျော်း နငှ ပ်တ်သက်၍ 

ဆမ်းခ န််းမျော်းရှ ပါက ကျွန်ိုပ်တ ို  အော်း privacyofficer@smg.com တ င ်ဆက်သ ယ်ပါ။  

 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ထ ံဆအောက်ပါလ ပ်စောသ ို   လ ပ်မူပပီ်းလည််း စောဆရ်းသော်းန ိုငပ်ါသည်-  

Service Management Group, LLC 
Attn: Data Protection Officer 
1737 McGee Street 
Kansas City, MO 64108 
 

®/TM trademarks © Service Management Group, LLC 2017. အခ င အ်ဆရ်းအော်းလံို်းက ို 

က ိုငဆ်ဆောငထ်ော်းပါသည။် 


