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Zuellig Pharma ၏ လ ုံခ  ြုံရ ေးဆ ုံင ်ာမူဝါဒ 

န ောကဆ်ံ ုံးမွမ်ုံးမပံြငဆ်ငထ်ောုံးသည့်် ရက်စွွဲ။  ၁၃ နမလ ၂၀၂၂ 

ဤက  ယ်နရုံးက  ယ်တောအချက်အလက် လံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ောမူဝါဒတွင ် Zuellig Pharma အ ြ်စ အတွငု်ံးရ   

အမျ ြုံုံးမျ ြုံုံးနသော အဖွွဲွဲ့အစညု်ံးမျောုံးသည ် (အပြည့််အစံ မဟ တ်နသော ကျွန် ြ်တ  ့်၏ အဖွွဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံးစောရငု်ံးက   အြ  ငု်ံး 

၁၄ (ကျွန် ြ်တ  ့်အောုံး ဆက်သွယ်ရ )်တွင ် နတွွဲ့ ရ  န  ငြ်ါသည်။) (ဤမ စ၍ န ောငတ်ွင ် “Zuellig Pharma”၊ 

“ကျွန်ုံပ်တ ုံ ို့၏”၊ “ကျွန်ုံပ်တ ုံ ို့က ုံ” သ  ့်မဟ တ် “ကျွန်ုံပ်တ ုံ ို့”ဟ  စ နြါငု်ံးရည်ညွှ ု်ံးသည။်) ကျွန် ြ်တ  ့်ကျင့််သံ ုံးနသော 

အချကအ်လက်ကောကွယ်နရုံးဆ  ငရ်ော ပြဥော ု်ံးဥြနဒမျောုံးန င့််အညီ က  ယ်နရုံး အချက်အလက်မျောုံးက   မည်သ  ့် 

စီမံနဆောငရွ်က်သည်က   နဖော်ပြထောုံးြါသည်။ 

ဤက  ယ်နရုံးက  ယ်တောအချက်အလက် လံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ောမူဝါဒသည် အချက်အလကမ်ျောုံး သ မ်ုံးဆည်ုံးပခငု်ံး၊ 

အသံ ုံးပြြုံ ပခငု်ံး၊ ထ တန်ဖော်ပခငု်ံး (ဤမ စ၍န ောငတ်ွင ် “စီမ ရဆာင ွ်က်ခ ငေ်း” ဟ ရညည်ွှ ု်ံးသည။်) န င့်် ကျွန် ြ်တ  ့်၏ 

၀က်ဘ်ဆ  ဒမ်ျောုံး၊ အက်ြလီနကုံးရ ငု်ံးမျောုံး၊  ညု်ံးြညောြလက်နဖောငု်ံးမျောုံး၊ ြံ စမံျောုံး၊ က  ြ်စစည်ုံးမျောုံး၊ 

ဝ န်ဆောငမ်ှုမျောုံး၊ သ  ့်မဟ တ ်ဆ  ရ ယ်မီဒယီော စောမျက်န ောမျောုံး သ  ့်မဟ တ် အပခောုံး ည်ုံးပဖင့််ပဖစ်နစ (ဤမ စ၍န ောငတ်ွင ်

“နည်ေးပညာ ပလကရ် ာငေ်းမ ာေး” ဟ စ နြါငု်ံးရည်ညွှ ု်ံးသည်။) သ  ့်မဟ တ ် သငသ်ည် ကျွန် ြ်တ  ့် န င့််/သ  ့်မဟ တ ်

ကျွန် ြ်တ  ့်၏ တရောုံးဝငက်  ယ်စောုံးလ ယ်မျောုံးဆီသ  ့် အမျ ြုံုံးမျ ြုံုံးနသော မီဒယီောမျောုံးန င့်် 

ဆက်သွယ်နရုံးလမ်ုံးန ကောငု်ံးမျောုံးမ  တစ်ဆင့်် ဆက်သွယ်နဆောငရွ်က်ပခငု်ံးတ  ့်န င့်် ြတ်သက်၍ ကျွန် ြ်တ  ့်၏ 

နယဘ ယျကျင့််သံ ုံးမှုမျောုံးက   နဖော်ပြထောုံးြါသည်။ ဤက  ယ်နရုံးက  ယ်တောအချကအ်လက် 

လံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ောမူဝါဒတွင ် သင၏် က  ယ်နရုံးအချကအ်လက်အောုံး အသံ ုံးပြြုံပခငု်ံး၊ ဝငန်ရောက် ကည့််ရှုပခငု်ံး 

န င့််မွမ်ုံးမံပြငဆ်ငပ်ခငု်ံးတ  ့်ပဖင့်် စြ်လျဉုံး၍ ရရ  န  ငန်သော နရွုံးချယ်စရောမျောုံးန င့်် သင၏်အခွင့််အနရုံးမျောုံးက  လညု်ံး 

ရ ငု်ံးပြထောုံးြါသည်။ ကျွန် ြ်တ  ့်၏ ြလက်နဖောငု်ံးမျောုံးသည် ဤလံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ော မူဝါဒမ  နသွဖည်သွောုံးလျှင ်

သ  ့်မဟ တ် အပခောုံးအနသုံးစ တ် အန ကောငု်ံးအရောမျောုံးရ  လျှင ် ဤလံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ောမူဝါဒ၌ အနသုံးစ တ် 

ပဖည့််စွက်ချက်ပဖင့်် နဖောပ်ြြါမည။် ဤ၌ “က  ယ်နရုံးက  ယ်တောအချက်အလက် လံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ောမူဝါဒ” စကောုံးရြ်သ  ့် 

ရည်ညွှ ု်ံးချက်တွင ်ယငု်ံးကွဲ့်သ  ့် ပဖည့််စွကခ်ျက ်ြါဝငမ်ညပ်ဖစ်သည်။ 

ဤလံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ောမူဝါဒတွင ် “က ုံယ်ရ ေးက ုံယတ်ာအ  က်အလက”် ဆ  သည်မ ော တ  က်ရ  က် သ  ့်မဟ တ် 

သွယ်ဝ  က်၍ပဖစ်နစ (ဥြမောအောုံးပဖင့်် ကျွန် ြ်တ  ့် ရရ  န  ငန်သော အပခောုံးအချက်အလက်အမျ ြုံုံးအစောုံးမျောုံးပဖင့်် 
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နြါငု်ံးစည်ုံး၍ပဖစ်နစ) တစဦ်ုံးတစန်ယောက်ချငု်ံးအောုံး ခွွဲပခောုံးသတ်မ တ်ရ  ်(ဆ  လ  သညမ် ော “အ  က်အလက်ပ ုံငရှ်င”် 

) အသံ ုံးပြြုံန  ငန်သော မည်သည့်် အချက်အလက်က  မဆ   နယဘ ယျအောုံးပဖင့်် ရညည်ွှ ု်ံးြါသည။် နဒသတွငု်ံး 

အချကအ်လက်ကောကွယ်နရုံးဆ  ငရ်ော ပြဠော ု်ံးဥြနဒမျောုံးတွင ် ဤအန ကောငု်ံးအရောန င့််ြတ်သက်၍ ကွွဲပြောုံး 

ပခောုံး ောုံးနသော အဓ ြပောယ်ဖွင့််ဆ  ချက်မျောုံး ရ  န  ငြ်ါသည။် ဤမူဝါဒတွင ်အသံ ုံးပြြုံနသော အဓ ြပောယ်ဖွင့််ဆ  ချက ်သည ်

ဥြနဒန င့်် အပငငု်ံးြွောုံးဖွယ်ရောမျောုံးရ  ြါက ြ  မ  တ ကျနသော အဓ ြပါယ်ဖွင့််ဆ  ချက်အောုံး ကျင့််သံ ုံးမည် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

၁။ က ုံယ်ရ ေးအ  က်အလက်အာေး စမီ ရဆာင ွ်ကခ် ငေ်း 

သငသ်ည် ကျွန် ြ်တ  ့်န င့်် ဆက်သွယ်စဉတွင ် သင ် သ  ့်မဟ တ် တစ်ဦုံးတစန်ယောက်၏ က  ယ်နရုံးက  ယ်တော 

အချက်အလက်မျောုံးက   ဤလံ ပခြံုံနရုံးဆ  ငရ်ောမူဝါဒတွင ် နဖောပ်ြထောုံးနသော ရည်ရွယ်ချက်မျောုံးန င့််အည ီ

စီမံနဆောငရွ်က် မည်ပဖစ်ြါသည်။ ထ  က  ယ်နရုံးက  ယ်တော အချက်အလကမ်ျောုံးက   သင၏်ဆနဒအနလျောက် 

ကျွန် ြ်တ  ့်ထံသ  ့် နြုံးနသော အခါတွငပ်ဖစ်နစ သ  ့်မဟ တ ် ထ  ကွဲ့်သ  ့် အချကအ်လက်မျောုံးက   လ  အြ်သည့််အတွက ်

 ကောုံးလူမ တစ်ဆင့်် သ  ့်မဟ တ် အမျောုံးန င့််သက်ဆ  ငန်သော  ယ်ြယ်မ တစ်ဆင့််ပဖစ်နစ ရရ  န  ငြ်ါသည်။ 

ကျွန် ြ်တ  ့်န င့်် အပြ အ်လ  ဆ်က်သွယ်ရော၌ သ  ့်မဟ တ်  ည်ုံးြညောြလကန်ဖောငု်ံးအောုံး အသံ ုံးပြြုံရော၌ 

နအောကန်ဖော်ပြြါ က  ယ်နရုံးက  ယ်တော အချက်အလက်အမျ ြုံုံးအစောုံးမျောုံးအြါအဝင ် ယငု်ံးတ  ့်န င့််သော 

က ် ့်သတ်မထောုံးသည့်် အချက် အလက်မျောုံးက   ကျွန် ြတ်  ့်အန ပဖင့်် စီမံနဆောငရွ်က်မည်ပဖစ်သည်။ 

•  ောမည်၊ လ ြ်စော၊ အီုံးနမုံးလ်လ ြ်စော၊ လူမှုကွ ရ်ကဆ်  ငရ်ော အချကအ်လက် သ  ့်မဟ တ ်ဖ  ု်ံး ြံါတ် စသည့်် 

ဆက်သွယ်ရ  ်က  ယ်နရုံးက  ယ်တောအချက်အလက်မျောုံး 

• သင့််ကျ ု်ံးမောနရုံးန င့်် သကဆ်  ငသ်ည့်် အန ကောငု်ံးအရောမျောုံးကွဲ့်သ  ့် အနရုံးကကီုံးနသော ြ ဂ္ ြုံလ်နရုံးဆ  ငရ်ော 

အချကအ်လက်မျောုံး 

• သင၏်အနကောင့််အောုံး ဝငန်ရောက်နသော အနထောက်အထောုံး/အီုံးနမုံးလ ြ်စော၊  ောမည်၊ 

ပြ လ်ည်မရရ  န  ငန်သော ြံ စံအန ပဖင့်် စကောုံးဝ က် န င့််/သ  ့်မဟ တ ်လံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ော အနမုံးအနပဖမျောုံးကွဲ့်သ  ့် 

သင့််အနကောင့််အောုံး ဝငန်ရောက်ရောတွင ်အသံ ုံးပြြုံနသော အချက်အလက်မျောုံး 

• သင့််အလ ြ်အက  င၊် ရောထူုံး န င့်် အလ ြ်ရ င၏် အချက်အလက် စသည့််လ ြ်င ု်ံးဆ  ငရ်ော ဆက်သွယ်ရ  ်

အချကအ်လက်မျောုံး 
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• န  ငင်သံောုံး၊ လူမျ ြုံုံး၊ သတ်နသခံကတ်ပြောုံး သ  ့်မဟ တ် န  ငင်ကံူုံးလက်မ တ် စသည်တ  ့်န င့်် သက်ဆ  ငန်သော 

အနသုံးစ တ်အချက်အလက်မျောုံး 

• နမွုံးရက်၊ အသက်အရွယ်၊ ကျောုံး/မ၊ န ရောနဒသ၊ အန စ်သက်ဆံ ုံး က  ြ်စစည်ုံးမျောုံးန င့်် ဝ န်ဆောငမ်ှုမျောုံး၊ 

နစျုံးဝယ်ပခငု်ံးန င့််ဆ  ငန်သော အချက်အလက်၊ အ မ်နထောငစ် န င့်် လူန မှုြံ စံန င့််ဆ  ငန်သော အချက်အလက် 

စသည့်် လူမှုဘဝဆ  ငရ်ော အချက်အလက်န င့်် စ တ်ဝငစ်ောုံးမှုမျောုံး 

• ဘဏအ်နကောင့်် န င့်် နငနွြုံးနချနသော ကတ်၏ အနသုံးစ တ်အချက်မျောုံး၊ သင၏် အပြ အ်လ   ်

နငနွြုံးနချမှု မျောုံးန င့်် ကျွန် ြ်တ  ့်ထံမ  ဝယ်ယူရရ  ထောုံးပြီုံးနသော က  ြ်စစည်ုံးန င့်် ဝ န်ဆောငမ်ှုဆ  ငရ်ော 

အနသုံးစ တ်အချက်မျောုံး စသည့်် နငနွရုံးန ကုံးနရုံးဆ  ငရ်ော အချကအ်လက်မျောုံး 

• အငတ်ော က် ြရ  တ  နကော လ ြ်စော (IP Address)၊ စကလ်ည်ြတ်နရုံးစ စအ်မျ ြုံုံးအစောုံး၊ အငတ်ော က် 

အသံ ုံးပြြုံနသော ဘနရောက်ဇော အမျ ြုံုံးအစောုံး န င့်် ြံ စံ၊ စက်က ရ ယောအချက်အလက် န င့်် ကွတ်ကီုံး 

အသံ ုံးပြြုံမှုမ  စ စည်ုံးရရ  နသော အချကအ်လက် ကွဲ့်သ  ့်နသော  ည်ုံးြညောဆ  ငရ်ော အချက်အလက်မျောုံး 

• ကျွန် ြ်တ  ့်၏ ဝက်ဘ်ဆ  က်မျောုံး၊ အက်ြလီနကုံးရ ငု်ံးမျောုံး၊ က  ြ်စစည်ုံးမျောုံးန င့်် ဝ န်ဆောငမ်ှုမျောုံးအောုံး 

အသံ ုံးပြြုံြံ န င့််စြ်လျဉုံးနသော အချက်အလက်မျောုံး 

• ကျွန် ြ်တ  ့်န င့်် တစ်ဆင့််ခံပြငြ်အဖွွဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံးထံမ  နစျုံးကွက်ချွဲွဲ့ထွငန်ရုံးန င့်် ဆက်စြ်သည့်် ြစစည်ုံးမျောုံး 

ရယူရောတွင ် သင၏်ဦုံးစောုံးနြုံးမှုမျောုံးန င့်် ဆက်သွယ်မှုပြြုံလ ြ်ရောတွင ် ဦုံးစောုံးနြုံးမှုမျောုံးကွဲ့်သ  ့် နစျုံးကွက် 

ချွဲွဲ့ထွငန်ရုံးန င့်် ဆက်သွယ်နရုံးဆ  ငရ်ော အချက်အလက်မျောုံး 

• ကျွန် ြ်တ  ့်၏ အနဆောက်အအံ  န င့််/သ  မဟ တ် ြွွဲအခမ်ုံးအ ောုံးမျောုံး၌ ရ  က်ကူုံးထောုံးနသော ဓောတ်ြံ မျောုံး န င့်် 

ရ ြ်သံမ တ်တမ်ုံးမျောုံး 

• ြထဝီဝငတ်ည်န ရောန င့်် ဆ  ငန်သော အချက်အလက်မျောုံး 

• ကျွန် ြ်တ  ့်၏ ဆက်သွယ်နရုံးလမ်ုံးန ကောငု်ံးမျောုံးမ  တစ်ဆင့်် သငန် င့်် အပြ အ်လ   ်နပြောဆ  ဆက်သွယ်မှုမျောုံး 

(စောတ  မျောုံးန င့်် လူက  ယ်တ  င ်ဖ  ု်ံးနခေါ်ဆ  မှုမျောုံး) 

• တည်ဆွဲဥြနဒမျောုံးမ  ခွင့််ပြြုံထောုံးနသော သ  ့်မဟ တ ် ကျွန် ြ်တ  ့်န င့်် အနရောငု်ံးအဝယ်ပြြုံလ ြ်ချ  တွ်င ်

အန ကောငု်ံး ကောုံးထောုံးပြီုံးနသော အပခောုံးနသော အချက်အလက်မျောုံး 

တည်ဆွဲဥြနဒမျောုံးမ  တောုံးပမစထ်ောုံးပခငု်ံး မရ  နသော သင၏် အနရုံးကကီုံးနသော ြ ဂ္ ြုံလန်ရုံးဆ  ငရ်ော 

အချကအ်လက်မျောုံးက   စ နဆောငု်ံးရ လ်  အြ်ြါက ထ  အချက်အလက်မျောုံး မရယူခင ်သင့််အောုံးအန ကောငု်ံး ကောုံး၍ 

သနဘောတူညီချက်က   နတောငု်ံးခံြါမည်။ 
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သင၏် က  ယ်နရုံးက  ယ်တော အချက်အလကတ် ကျမှုသည ် ကျွန် ြတ်  ့်အောုံး နြုံးထောုံးနသော 

အချကအ်လက်အနြေါ်တွင ် မျောုံးစွော မူတည်သည့််အတွက် သင၏် အချက်အလကတ်ွင ်

မ ောုံးယွငု်ံးမှုမျောုံးရ  လျှငပ်ဖစ်နစ သ  ့်မဟ တ် နပြောငု်ံးလွဲမှုမျောုံး ရ  လျှငပ်ဖစ်နစ ကျွန် ြ်တ  ့်အောုံး 

အပမ ဆ်ံ ုံးအန ကောငု်ံး ကောုံးနြုံးြါရ  ်နမတတ ောရြခ်ံအြ်ြါသည်။ 

အပခောုံးတစ်စံ တစန်ယောက်၏ က  ယ်နရုံးက  ယ်တော အချကအ်လက်မျောုံးအောုံး မည်သည့််ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆ   

သငမ်  တစ်ဆင့််ကျွန် ြ်တ  ့်အောုံး နြုံးြါက ၄ငု်ံးတ  ့်က  ယ်စောုံးလ ြ်နဆောငရ်  ်သင့််အောုံး ခ ် ့်အြ်ထောုံးပခငု်ံးပဖစ်န ကောငု်ံး 

က  ယ်စောုံးပြြုံပြီုံး အောမခနံြုံးသည့််အပြင ် သင့််အန ပဖင့်် နအောက်ြါတ  ့်က   လ ြ်နဆောငန်  ငန် ကောငု်ံး 

သနဘောတူြါသည်။ 

• ၄ငု်ံးတ  ့်၏ က  ယ်နရုံးက  ယ်တော အချက်အလက်စီမနံဆောငရွ်က်ပခငု်ံးအောုံး ယငု်ံးတ  ့်က  ယ်စောုံး သနဘောတညူီ 

ချကန်ြုံးပခငု်ံး 

• အချကအ်လက်ကောကွယ်နရုံးဆ  ငရ်ော သတ နြုံးချက်မျောုံးအောုံး ၄ငု်ံးတ  ့်က  ယ်စောုံး လက်ခံရရ  ပခငု်ံး 

• ၄ငု်ံးတ  ့်၏ က  ယ်နရုံးက  ယ်တော အချကအ်လက်မျောုံးအောုံး ကျွန် ြ်တ  ့် သ မ်ုံးဆည်ုံးရ  ် ထ  သူမျောုံးထံမ  

သနဘောတူညီချက်ရရ  ပြီုံးန ကောငု်ံး အောမခံပခငု်ံး သ  ့်မဟ တ် ၄ငု်ံးတ  ့်၏ အချက်အလက်မျောုံးအောုံး စီမ ံ

နဆောငရွ်က်ပခငု်ံးအတွက ်ကျွန် ြ်တ  ့်အောုံး ခွင့််ပြြုံနြုံးရ  ်အခငွ့််အနရုံးရ  ပခငု်ံး 

ကျွန် ြ်တ  ့်၏  ည်ုံးြညောြလက်နဖောငု်ံးသည် နယဘ ယျအောုံးပဖင့်် အရွယ်မနရောက်နသုံးသူမျောုံးအောုံး 

ရည်ရွယ်ထောုံးပခငု်ံး မဟ တ်သည့််အတွက် အရွယ်မနရောက်နသုံးသူမျောုံးန င့်် သက်ဆ  ငန်သော 

မည်သည့််ြ ဂ္ ြုံလ်နရုံးအချက်အလက်က  မဆ   ရယူရ  ် သနဘောမတူြါ။ အထူုံးသပဖင့်် ကျွန် ြ်တ  ့် နြုံးနသော 

ဝ န်ဆောငမ်ှုမျောုံး၌ အရွယ်မနရောက်နသုံးသူမျောုံး၏ က  ယ်နရုံးအချက်အလက်မျောုံးအောုံး စ နဆောငု်ံးပခငု်ံးန င့်် 

စီမံနဆောငရွ်က်ပခငု်ံးမျောုံးလ  အြ်နသော အနပခအန မျ ြုံုံးတွင ် ဤလံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ော မူဝါဒတွင ် သင့််နလျော်နသော 

ပဖည့််စွက်ချက်ပဖင့်် အနသုံးစ တ်နဖော်ပြသွောုံးမည်ပဖစ်သည။် ထ  ကွဲ့်သ  ့် က စစရြ်မျ ြုံုံး၌ အရွယ်မနရောကန်သုံးသူတ  ့်၏ 

က  ယ်နရုံးက  ယ်တောအချက်အလက်အောုံး စီမနံဆောငရွ်က်ရ  ် ၄ငု်ံးတ  ့်၏ မ ဘ သ  ့်မဟ တ ် တရောုံးဝငအ် ြ်ထ  ု်ံးသူမ  

သနဘောတူညီရ  ်လ  အြ်မည်ပဖစ်သည။် 
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၂။ က ုံယ်ရ ေးက ုံယ်တာအ  က်အလက်၏ အ ငေ်းအခမစ် 

ကျွန် ြ်တ  ့်စီမံနဆောငရွ်က်နသော က  ယ်နရုံးက  ယ်တောအချက်အလက်မျောုံးသည် တရောုံးဝငပ်ဖစ်ပြုီံး 

ြွင့််လငု်ံးပမငသ်ောနသော နအောက်နဖောပ်ြြါ အရငု်ံးအပမစ်မျောုံးအြါအဝင ် ယငု်ံးတ  ့်န င့််သော က ် ့်သတ်မထောုံးသည့်် 

အရငု်ံးအပမစ်အမျ ြုံုံးမျ ြုံုံးတ  ့်မ  ရယူထောုံးြါသည။် 

• ကျွန် ြ်တ  ့်၏ ြလကန်ဖောငု်ံးအောုံး ဝငန်ရောက်ပခငု်ံး သ  ့်မဟ တ ်အသံ ုံးပြြုံပခငု်ံး 

• အဆ  ပြြုံချက်မျောုံး သ  ့်မဟ တ ်က  ုံးကောုံးချက်မျောုံးအတွက် ကျွန် ြ်တ  ့်၏ နတောငု်ံးဆ  ချက်မျောုံးတွင ်ြါဝငပ်ခငု်ံး၊ 

နရောငု်ံးချသူအန ပဖင့်် ကျွန် ြ်တ  ့်ထံတွင ် စောရငု်ံးနြုံးသွငု်ံးပခငု်ံး န င့််/သ  ့်မဟ တ် ကျွန် ြ်တ  ့်၏ ဝယ်ယူနရုံး 

လ ြ်င ု်ံးစဉတွင ်ြါဝငန်သောန ကောင့်် အချက်အလက်မျောုံး တငသွ်ငု်ံးပခငု်ံး 

• အနကောင့််ဖွင့််လ စ်ပခငု်ံး 

• ကျွန် ြ်တ  ့်၏ က  ြ်စစည်ုံးမျောုံး န င့််/သ  ့်မဟ တ် ဝ န်ဆောငမ်ှုမျောုံးအောုံး နလ့်လောပခငု်ံး၊ ဝယ်ပခငု်ံး သ  ့်မဟ တ ်

မ ောယူပခငု်ံး 

• ကျွန် ြ်တ  ့်၏ လူ ောမျောုံးအောုံးနထောက်ြံ့်မှု၊ ကျ ု်ံးမောနရုံးနစောင့််နရ ောက်မှု၊ လူ ောမျောုံးန င့််ဆက်သွယ်မှုန င့်် 

နဆုံးညွှ ု်ံးအချက်အလက်ဆ  ငရ်ော အစီအစဉမျောုံးတွင ် ြါဝငရ်  ် နလျှောက်ထောုံးပခငု်ံး န င့််/သ  ့်မဟ တ် 

ြါဝငပ်ခငု်ံး 

• သင့််ထံမ  အီုံးနမုံးလ်မျောုံးန င့်် စောမျောုံးရရ  ပခငု်ံး 

• သငသ်ည် ကျွန် ြ်တ  ့် န င့််/သ  ့်မဟ တ ် ကျွန် ြတ်  ့်၏ တရောုံးဝငက်  ယ်စောုံးလ ယ်မျောုံးန င့်် အမျ ြုံုံးမျ ြုံုံးနသော 

မီဒယီောမျောုံးန င့်် ဆက်သွယ်နရုံးလမ်ုံးန ကောငု်ံးမျောုံးမ  တစ်ဆင့်် ဆက်သွယ်နဆောငရွ်က်ပခငု်ံး န င့်် ကျွန် ြ်တ  ့်န င့်် 

တ  က်ရ  က် သ  ့်မဟ တ် သွယ်ဝ  က်၍ အပြ အ်လ  ဆ်က်သွယပ်ခငု်ံး 

• အနရောငု်ံးအဝယ ်သ  ့်မဟ တ် အပခောုံးနသော ရည်ရွယခ်ျက်မျောုံးအတွက် နလျှောက်လွှောမျောုံး သ  ့်မဟ တ် ြံ စံမျောုံး 

ပဖည့််စွက်ပခငု်ံး 

• ကျွန် ြ်တ  ့်စီစဉနသော ြွွဲမျောုံး၊ ဆ မွဲမျောုံး သ  ့်မဟ တ် ပြ ြုံငြ်ွွဲမျောုံးတွင ်ြါဝငပ်ခငု်ံး သ  ့်မဟ တ ် ကောုံးခံအဖွွဲွဲ့အစည်ုံး 

မျောုံးမ  တစ်ဆင့်် ြါဝငပ်ခငု်ံး 

• သ နတသ ပြြုံလ ြ်ရ ရ်ည်ရွယ်ချက်ပဖင့်် ကျွန် ြ်တ  ့်ထံမ  နြုံးြ  ့်နသော စစတ်မ်ုံးမျောုံးတွင ်ပဖည့််စွက်ပခငု်ံး 

• ကျွန် ြ်တ  ့်၏ အနဆောက်အအံ အတွငု်ံးရ   ြွွဲမျောုံး န င့််/သ  ့်မဟ တ် အစီအစဉမျောုံး၏ ဗီဒယီ   သ  ့်မဟ တ ်

ရ ြ်သံမ တ်တမ်ုံးမျောုံး 
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• တည်ဆွဲဥြနဒမျောုံးန င့််အည ီ အမျောုံးသူင ါ ရရ  န  ငန်သော အရငု်ံးအပမစ်မျောုံးမ  စ နဆောငု်ံးနသော 

သငန်ဖော်ပြထောုံးသည့်် အချက်အလကမ်ျောုံး၊ လူမှုကွ ရ်က်စောမျက်န ောမ ြရ  ဖ  ငမ်ျောုံး၊ လမ်ုံးညွှ မ်ျောုံး၊ 

ဆ  ငု်ံးဘ တ် မျောုံးကွဲ့်သ  ့် အချက်အလက်မျောုံး 

• တရောုံးဝငခ်ွင့််ပြြုံထောုံးနသော နချုံးနင ွ အစီရငခ်ံပခငု်ံးဆ  ငရ်ော က  ယ်စောုံးလ ယ်လ ြ်င ု်ံးမျောုံး၊ 

စည်ုံးမျဉုံးစည်ုံးကမု်ံး ထ  ု်ံးသ မ်ုံးနရုံးဆ  ငရ်ော က  ယ်စောုံးလ ယ်လ ြ်င ု်ံးမျောုံး၊ ကျ ု်ံးမောနရုံး 

နစောင့််နရ ောက်မှုနြုံးသူမျောုံး၊ န င့်် အပခောုံးနသော အစ  ုံးရ သ  ့်မဟ တ် အစ  ုံးရန င့််ချ တ်ဆက်ထောုံးနသော 

အဖွွဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံးအြါအဝင ် ယငု်ံးတ  ့်န င့််သော က ် ့်သတ်မထောုံးသည့််  ကောုံးခံအဖွွဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံးမ  

တရောုံးဝငရ်ရ  ထောုံးနသော အချက်အလက်မျောုံး 

• ကျွန် ြ်တ  ့်၏ သက်ဆ  ငရ်ော န င့််/သ  ့်မဟ တ် ဆက်စြ်က မပဏမီျောုံး၊ က ထ်ရ  က်တောမျောုံး၊ ပြငြ်ဝ န်ဆောငမ်ှု 

နြုံးသူမျောုံး၊ န င့်် စီုံးြွါုံးဖက်မျောုံး 

• နစျုံးကကွ်ချွဲွဲ့ထွငန်ရုံးဝ န်ဆောငမ်ှုနြုံးသူမျောုံး သ  ့်မဟ တ် မ တ်ဖက်မျောုံး န င့်် 

• အီုံးနမုံးလစ်ောရငု်ံးမျောုံး 

 

၃။ ဥပရဒရ ေး ာအရခ   နငှ်ို့ က ုံယ်ရ ေးက ုံယတ်ာအ  က်အလက်အာေး စီမ ရဆာင ွ်က်ခ ငေ်း၏ 

 ည် ွယ်  က် 

ကျွန် ြ်တ  ့်အန ပဖင့်် က  ယ်နရုံးက  ယ်တောအချက်အလက်အောုံး စီမံနဆောငရွ်က်ရ  ်ဥြနဒနရုံးရောအနပခခံ ရ  ရြါမည။် 

ထ  သ  လ ြ်နဆောငရ်  ် ကျွန် ြ်တ  ့်သည ် နယဘ ယျအောုံးပဖင့်် ဤဥြနဒနရုံးရောအနပခခံမျောုံးထွဲမ  အ ညု်ံးဆံ ုံး 

တစ်ခ နြေါ်တွင ်အမ ပီြြုံြါသည။် 

• ထ တ်နဖော်ရ  ်ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အချက်အလကြ်  ငရ် င၏် သနဘောတူညီချက် ရရ  ရ လ်  အြ်သည။် 

• စောချြုံြ်မချြုံြ်ဆ  မ ီ အချက်အလက်ြ  ငရ် င၏် နတောငု်ံးဆ  ချက်အရ သ  ့်မဟ တ် အချက်အလက်ြ  ငရ် ငန် င့်် 

စောချြုံြ်ပဖစန်ပမောက်နရုံးအတွက ်သက်ဆ  ငပ်ြုီံး စီမနံဆောငရွ်က်ပခငု်ံးသည် လ  အြ်သည်။ 

• ကျွန် ြ်တ  ့်လ  က် ောရသည့်် ဥြနဒနရုံးရော တောဝ ဝ်တတ ရောုံးအရ နလုံးစောုံးလ  က် ောရ အ်တွက် စီမံ 

နဆောငရွ်က်ပခငု်ံးသည် လ  အြ်သည။် 

• အချက်အလက်ြ  ငရ် င၏် ဘဝန င့်် ကျ ု်ံးမောနရုံးအြါအဝင ်မရ  မပဖစ် အနရုံးကကီုံးနသော အကျ ြုံုံးစီုံးြွါုံးမျောုံးက   

ကောကွယ်ရ  ်စီမနံဆောငရွ်က်ပခငု်ံးသည ်လ  အြ်သည။် 
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• န  ငင်နံတော်ဆ  ငရ်ော အနရုံးနြေါ်အနပခအန အောုံး တံ ့်ပြ ရ်  ် သ  ့်မဟ တ် အမျောုံးပြည်သူလံ ပခံြုံနရုံးအတွက ်

လ  အြ်ချကမ်ျောုံးအောုံး လ  က် ောရ  ်စီမနံဆောငရွ်က်ပခငု်ံးသည ်လ  အြ်သည။် 

• ပြည်တွငု်ံး တညဆ်ွဲဥြနဒအရ ကောကွယ်မှုလ  အြ်နသော အချကအ်လက်ြ  ငရ် င၏် အနပခခံကျနသော 

အခွင့််အနရုံးန င့်် လွတ်လြ်ခွင့််မျောုံးက   နကျော်လွ သ်ညမ်  တစ်ြါုံး အချက်အလက်မျောုံး ထ တ်နဖော် 

သ ရ  န  ငန်သော ကျွန် ြ်တ  ့်၊ တစ်ဆင့််ခံပြငြ်အဖွွဲွဲ့အစည်ုံး သ  ့်မဟ တ် အဖွွဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံးမ  ကျင့််သံ ုံးသည့်် 

တရောုံးဝငအ်ကျ ြုံုံးစီုံးြွါုံးရရ  ရ  ်ရည်ရွယ်ချက်အတွက် စီမံနဆောငရွ်က်ပခငု်ံးသည် လ  အြ်သည။် 

နယဘ ယျအောုံးပဖင့်် ကျွန် ြ်တ  ့်သည ် အချက်အလကမ်ျောုံးအောုံး စီမံနဆောငရွ်က်ရ  ် သနဘောတူညခီျကန်ြေါ်တွင ်

အမ ီပြြုံြါသည။် ထ  ့်အပြင ် က  ယ်နရုံးက  ယ်တောအချကအ်လက်မျောုံးအောုံး ကျွန် ြ်တ  ့် စီမံနဆောငရွ်ကန်သော 

ဘံ ရည်ရွယ်ချက်အချ ြုံွဲ့န င့်် ထ  သ  ့်လ ြ်နဆောငရ် အ်တွက် ဥြနဒနရုံးရောအနပခခမံျောုံးက   နအောကန်ဖော်ပြြါဇယောုံးတွင ်

အကျဉုံးချြုံြန်ဖော်ပြထောုံးြါသည်။ 

 ည် ွယ်  က ် ဥပရဒရ ေး ာအရခ    

• သင၏်အနကောင့််က   စတငဖွ်င့််လ စ်ရ န် င့်် စီမံ 

ခ ် ့်ခွွဲရ  ်(သက်ဆ  ငြ်ါက) 

• သင့််အောုံး ြလက်နဖောငု်ံးသ  ့် ဝငန်ရောက်န  ငန်စရ  ်

သ  ့်မဟ တ် အသံ ုံးပြြုံန  ငန်စရ  ်

• သင၏် အမ ောစောအောုံး နဆောငရွ်က်ရ  ်အြါအဝင ်

ကျွန် ြ်တ  ့်၏ က  ြ်စစညု်ံးမျောုံးန င့်် ဝ န်ဆောငမ်ှု 

မျောုံးအောုံး နြုံးရ  ်

• လူ ောနထောက်ြံ့်မှုန င့်် အ မ်တ  ငရ်ောနရောက် နစောင့်် 

နရ ောက်မှု အစီအစဉမျောုံးအောုံး စီစဉနြုံးရ  ် န င့်် 

စီမံခ ် ့်ခွွဲရ အ်ြါအဝင ်လူ ောမျောုံးအောုံး နထောက်ြံ့် 

မှု၊ ကျ ု်ံးမောနရုံး နစောင့််နရ ောက်မှု၊ လူ ောမျောုံးန င့်် 

ဆက်သွယ်မှုန င့်် နဆုံးညွှ ု်ံးဆ  ငရ်ော အချက် 

အလက်မျောုံးအောုံး နြုံးရ  ် 

သငန် င့်် ကျွန် ြ်တ  ့်၏ စောချြုံြ်အောုံး နဆောငရွ်က်ရ  ်

လ  အြ်သည်။ 

 

 

ဥြနဒနရုံးရော တောဝ ဝ်တတ ရောုံးအရ နလုံးစောုံး 

လ  က် ော ရ  ်လ  အြ်သည်။ 

 

ကျွန် ြ်တ  ့်ထံမ  နတောငု်ံးဆ  ထောုံးနသော ဝ န်ဆောငမ်ှု 

မျောုံးအောုံး ထ နရောက်စွောန င့်် သင့််နလျော်စွော နြုံးြ  ့် 

န ကောငု်ံး နသချောနစရ  ် ကျွန် ြ်တ  ့်၏ တရောုံးဝင ်

အကျ ြုံုံးစီုံးြွါုံးပဖစ်သည်။ 
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• သင့််အောုံး နလျှော့်နစျုံးမျောုံး၊ အြ  ဆ န ကုံးမျောုံး၊ 

ပြ အ်မ်ုံးနငမွျောုံး န င့်် သင၏်အမ ောစောမျောုံးန င့် ်

ဝယ်ယူမှုမျောုံးအတွက ်န စ်သက်မှုအောုံး နြုံးရ  ်

• ကျွန် ြ်တ  ့်၏ က  ြ်စစညု်ံးမျောုံးန င့်် ဝ န်ဆောငမ်ှု 

မျောုံးအတွက် အနထောက်အြံ့်နြုံးရ  ်

• သင၏် နတောငု်ံးဆ  ချက်မျောုံး၊ စံ စမ်ုံးမှုမျောုံးအောုံး 

နပဖ ကောုံးရ န် င့်် သင့််အမ ောစောန င့််ြတ်သက်၍ 

န ောကဆ်ံ ုံး အနပခအန အောုံး နြုံးရ  ်အြါအဝင ်

သင့််အောုံး ဆက်သွယ်နပြောဆ  ရ  ်

• အချက်အလက်မျောုံး၊ သတ နြုံးချက်မျောုံး န င့်် 

န ောကဆ်ံ ုံးအနပခအန မျောုံးအောုံး ဆက်သွယ် 

အန ကောငု်ံး ကောုံးရ  ်

• ကျွန် ြ်တ  ့်ဆီသ  ့် တငပ်ြထောုံးသည့်် အပခောုံးနသော 

နတောငု်ံးဆ  ချက်မျောုံးအောုံး ပဖည့််ဆည်ုံးနြုံးရ  ်

• ထ တ်က  ဆ်  ငရ်ော လံ ပခံြုံနရုံးက စစရြ ် သ  ့်မဟ တ် 

တ  င ်ကောုံးချက်မျောုံးအောုံး က  ငတ်ွယ်နပဖရ ငု်ံးရ  ်

န င့်် ထ  အန ကောငု်ံးအရောမျောုံးန င့်် ဆက်စြ်၍ 

သငန် င့်် ဆက်သွယ်နဆောငရွ်က်ရ  ်

• ပြ လ်ည်က စောုံးပခငု်ံးဆ  ငရ်ော က စစရြ်မျောုံးအောုံး 

လက်ခံနဆောငရွ်က်ရ  ်

• အပငငု်ံးြွါုံးမှုမျောုံး နပဖရ ငု်ံးနြုံးရ  ်သ  ့်မဟ တ် သင ်

သ  ့်မဟ တ ် သင့််အောုံး ပြြုံလ ြ်ထောုံးနသော 

တ  င ်ကောုံး ချက်မျောုံးက   စံ စမ်ုံးစစ်နဆုံးရ  ်

 

ဥြနဒနရုံးရော တောဝ ဝ်တတ ရောုံးအရ နလုံးစောုံး 

လ  က် ော ရ  ်လ  အြ်သည်။ 

 

တ  င ်ကောုံးချက်မျောုံးအောုံး စံ စမု်ံးစစ်နဆုံးပြုီံး 

သင့််နလျော်စွော နပဖရ ငု်ံးပြီုံးန ကောငု်ံး နသချောနစရ မ် ော 

ကျွန် ြ်တ  ့်၏ တရောုံးဝငအ်ကျ ြုံုံးစီုံးြွါုံးပဖစ်သည်။ 

 

• က  ြ်စစည်ုံး သ  ့်မဟ တ် ဝ န်ဆောငမ်ှုန င့်် 

စြ်လျဉုံး၍  ဆ  ုံးကျ ြုံုံးပဖစန်စနသော 

ဥြနဒနရုံးရော တောဝ ဝ်တတ ရောုံးအရ နလုံးစောုံး 

လ  က် ော ရ  ်လ  အြ်သည်။ 
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က စစရြ်မျောုံးန င့်် နဘုံးကငု်ံး လံ ပခံြုံမှုဆ  ငရ်ော 

မျောုံးအောုံး အန ကောငု်ံး ကောုံးရ  ်

• နဆုံးဝါုံးအသံ ုံးပြြုံမှု၊ နဆုံးက သမှုန င့်် နဆုံးဘက် 

အကူဆ  ငရ်ော  ကောုံးဝငစ်ွက်ဖက်မှု 

အောုံးလံ ုံးတ  ့်ပဖင့်် စြ်လျဉုံး၍ 

လူ ောနစောင့််နရ ောက်မှု န င့်် နဘုံးကငု်ံး လံ ပခံြုံမှုအောုံး 

တ  ုံးတက် နကောငု်ံးမွ လ်ောနစရ  ်

• နဆုံးဝါုံးအသံ ုံးပြြုံမှုန င့်် စြ်လျဉုံး၍ ပြည်သူ ့် 

ကျ ု်ံးမောနရုံးန င့်် နဘုံးကငု်ံးလံ ပခံြုံမှုအောုံး 

တ  ုံးတက် နကောငု်ံးမွ လ်ောနစရ  ်

• နဆုံးဝါုံးအသံ ုံးပြြုံမှုန င့်် စြ်လျဉုံးနသော ပြဿ ော 

မျောုံးအောုံးသ ရ  ရ န် င့်် ရ ောနဖွနတွွဲ့ ရ  မှုမျောုံးအောုံး 

အချ  မ်  ီဆက်သွယန်ဆောငရွ်က်ရ  ်

• နဘုံးကငု်ံး၍ ယ တတ  တ ပ်ြုီံး 

ြ  မ  ထ နရောက်နစနသော နဆုံးဝါုံးအသံ ုံးပြြုံမှုအောုံး 

အောုံးနြုံးတ  က်တွ ု်ံးရ  ်

• နဆုံးဝါုံးနဘုံးကငု်ံးလံ ပခံြုံဆ  ငရ်ောနလ့်လောမှုန င့်် 

ြတ်သက်၍ နဆုံးဝါုံးက သနရုံးဆ  ငရ်ော 

သငတ် ု်ံး၊  ောုံးလည်သနဘောနြါက်မှုန င့်် 

အသ ြညောမျောုံးပမင့််မောုံးနစရ  ်အမျောုံးပြည်သူန င့်် 

ထ နရောက်စေွာ ဆက်သွယ်ပခငု်ံးတ  ့်အောုံး နထောက်ြံ့် 

အောုံးနြုံးရ  ်

 

 

ကျွန် ြ်တ  ့်၏ တရောုံးဝငအ်ကျ ြုံုံးစီုံးြွါုံးမျောုံးသည ် 

(က)နဆုံးဝါုံး နဘုံးကငု်ံးလံ ပခံြုံမှုဆ  ငရ်ော နလ့်လောမှု 

အောုံး ပြြုံလ ြ်ပခငု်ံး 

(ခ) ပြည်သူ ့်ကျ ု်ံးမောနရုံးန င့်် နဘုံးကငု်ံးလံ ပခြံုံမှုအောုံး 

အနထောက်အကူပြြုံပခငု်ံးတ  ့်က   နသချောနစရ  ် ပဖစ်ြါ 

သည်။ 

• နငနွတောငု်ံးခံလွှောန င့်် နငနွြုံးနချမှုမျောုံးအောုံး 

စီမံနဆောငရွ်က်ရ  ်

• ကျွန် ြ်တ  ့်န င့်် ဆက်ဆံနဆောငရွ်က်ရနသော 

နရောငု်ံးသူမျောုံးန င့်် 

စီုံးြွါုံးနရုံးမ တ်ဖက်မျောုံးသကွဲ့်သ  ့် 

ဥြနဒနရုံးရော တောဝ ဝ်တတ ရောုံးအရ နလုံးစောုံး 

လ  က် ော ရ  ်လ  အြ်သည်။ 
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ပြငြ်အဖွွဲအစည်ုံးမျောုံး၏ အချက်အလက်န င့်် 

နလုံးစောုံးလ  က် ောမှုမျောုံးအောုံး ဆ ု်ံးစစ်ချက် 

ပြြုံလ ြ်ရ  ်

• အစီရငခ်ံပခငု်ံး၊ စောရငု်ံးစစ်ပခငု်ံးန င့်် 

နဘုံးအနတရောယ ် စီမံခ ် ့်ခွွဲပခငု်ံးစသည့်် 

ရံ ုံးတွငု်ံးလ ြ်င ု်ံးစဉမျောုံး ပြြုံလ ြ်ရ  ်

• ကျွန် ြ်တ  ့်၏ လ ြ်င ု်ံးလည်ြတ်မှု သ  ့်မဟ တ် 

နဖောက်သညဆ်က်ဆနံရုံးစီမံခ ် ့်ခွွဲမှုစ စ ်

မျောုံးအောုံး ထ  ု်ံးသ မ်ုံးရ  ်

• သောမ စ်ီုံးြွါုံးနရုံးလ ြ်င ု်ံးပြြုံလ ြ်စဉ ဝယ်ယူသူ 

သ  ့်မဟ တ် က မပဏမီ တ်တမ်ုံးမျောုံးန င့်် ဖံွပဖ ြုံုံး 

တ  ုံးတက် မှုအောုံး ထ  ု်ံးသ မ်ုံးရ  ်

• ရံ ုံးတွငု်ံး မ တ်တမ်ုံးထ  ု်ံးသ မ်ုံးထောုံးပခငု်ံး 

ပြြုံလ ြ်ရ  ် 

• လ  အြ်နသော စောရွက်စောတမု်ံးမျောုံး၊ 

သနဘောတူည ီ ချက်မျောုံး န င့််/သ  ့်မဟ တ ်

စောချြုံြ်မျောုံးအောုံးလံ ုံး ပြငဆ်ငရ် န် င့်် 

ယငု်ံးတ  န င့််အညီ နဆောငရွ်က်ရ  ်

•  ည်ုံးြညောြလကန်ဖောငု်ံး၏ နယဘ ယျ 

လည်ြတ ်မှုအောုံး ထ  ု်ံးသ မု်ံးရ  ်

ကျွန် ြ်တ  ့်၏ တရောုံးဝငအ်ကျ ြုံုံးစုီံးြွါုံးမျောုံးသည် 

(က)ကျွန် ြ်တ  ့်၏ လ ြ်င ု်ံးလည်ြတ်မှု နချောနမွွဲ့ 

နစရ  ်

(ခ)လ ြ်င ု်ံး၏တ ကျနသချောနသော မ တ်တမ်ုံးမျောုံးက   

ထ  ု်ံးသ မ်ုံးရ တ်  ့်က   နသချောနစရ  ်ပဖစ်ြါသည။် 

• ကျွန် ြ်တ  ့်ရရ  န  ငန်သော အချက်အလက်မျောုံးအောုံး 

အချက်အလက် ခွွဲပခမ်ုံးစ တ်ပဖောမှုန င့်် နစျုံးကွက် 

သ နတသ ပြြုံလ ြ်ပခငု်ံး ကွဲ့်သ  ့် ခွွဲပခမ်ုံးစ တ်ပဖော 

ပခငု်ံးန င့်် နလ့်လောသံ ုံးသြ်ပခငု်ံးမျောုံး ပြြုံလ ြ်ပခငု်ံး 

အောုံးပဖင့်် ကျွန် ြ်တ  ့်နြုံးနသော က  ြ်စစည်ုံးန င့်် 

ဝ န်ဆောငမ်ှုမျောုံးအောုံး 

တ  ုံးတက်နကောငု်ံးမွ န်စရ  ်

ကျွန် ြ်တ  ့်၏ တရောုံးဝငအ်ကျ ြုံုံးစီုံးြွါုံးမျောုံးသည ် 

(က)ကျွန် ြ်တ  ့်၏ ဝယ်ယူသူမျောုံး၏ လ  အြ်ချက်န င့်် 

က  က်ညီနသော က  ြ်စစညု်ံးအသစ် သ  ့်မဟ တ် 

ဝ န်ဆောငမ်ှု အောုံး ဖ တီ်ုံးရ  ်န င့််/သ  ့်မဟ တ ်

(ခ) ြလက်နဖောငု်ံးအြါအဝင ် ကျွန် ြ်တ  ့်၏ 

က  ြ်စစည်ုံးမျောုံးန င့်် ဝ န်ဆောငမ်ှုမျောုံးအောုံး 

အသံ ုံးပြြုံစဉ သံ ုံးစွွဲသူအနတွွဲ့အ ကြံုံအောုံး 
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• န ကော်ပငောပခငု်ံးအောုံး တ  ုံးတက်ရ ၊်ပြသရ ၊် 

တ  ငု်ံးတောရ ၊် နပခရောခံရ  ် (ြါဝငသ်ည့်် 

အန ကောငု်ံးအရော၊ စစ်တမ်ုံး၊ ြလက်နဖောငု်ံး 

သ  ့်မဟ တ် ကျွန် ြ်တ  ့်န င့်် က မပဏခီွွဲမျောုံး၊ ကျွန် ြ်တ  ့် 

၏သက်ဆ  ငရ်ော န င့််/သ  ့်မဟ တ ်ဆက်စြ်က မပဏ ီ

မျောုံး၊ စီုံးြွါုံးနရုံးမ တ်ဖက်မျောုံး န င့်် 

တပခောုံးတစ်ဆင့််ခ ံ

ပြငြ်အဖွွဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံးအြါအဝင ်

ယငု်ံးတ  ့်န င့််သော က ် ့်သတ်ထောုံးပခငု်ံးမရ  နသော) 

န င့်် ြလက်နဖောငု်ံး က   အသံ ုံးပြြုံစဉ 

သင၏်အချက်အလက်မျောုံးန င့်် 

အသံ ုံးပြြုံြံ တ  ့်အောုံး စ နဆောငု်ံးရ  ်

ြ  မ  နကောငု်ံးမွ  ် နစရ တ်  ့်က   နသချောနစရ  ်

ပဖစ်ြါသည်။ 

• နဘုံးအနတရောယ်န င့်် လ မ်လည်ပခငု်ံး 

ထ  ု်ံးချြုံြ်မှုမျောုံး န င့်် နငနွြုံးနချမှု 

စီမံနဆောငရွ်က်ပခငု်ံးတ  ့်အောုံး 

အနကောငအ်ထညန်ဖော်ရ  ် န င့််/သ  ့်မဟ တ် 

ြံ့်ြ  ုံးရ  ်

• ြလက်နဖောငု်ံးနြေါ်တွင ် ချ ြုံုံးနဖောက်မှုမျောုံး၊ 

တရောုံးမဝငလ် ြ်နဆောငမ်ှုမျောုံး သ  ့်မဟ တ် 

တောုံးပမစ ် ထောုံးနသော အန ကောငု်ံးအရောမျောုံးအောုံး 

ကောကွယ် ရ ၊် သ ရ  ရ  ် သ  ့်မဟ တ် 

စံ စမ်ုံးစစ်နဆုံးရ  ်

• ဤလံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ောမူဝါဒ သ  ့်မဟ တ် မည်သည့်် 

စောချြုံြ်တွငမ်ဆ   နဖော်ပြထောုံးနသော အခွင့််အနရုံး 

မျောုံးအောုံး ပြဌော ု်ံးရ န် င့်် ကျင့််သံ ုံးရ  ်

• စီုံးြွါုံးပဖစ်အနရောငု်ံးအဝယ်မျောုံး၊ ကျွန် ြ်တ  ့်၏ 

လ ြ်င ု်ံးနဆောငရွ်က်မှု သ  ့်မဟ တ် လှုြ်ရ ောုံးမှုမျောုံး 

ဥြနဒနရုံးရော တောဝ ဝ်တတ ရောုံးအရ နလုံးစောုံး 

လ  က် ော ရ  ်လ  အြ်သည်။ 

 

 

ကျွန် ြ်တ  ့်၏ တရောုံးဝငအ်ကျ ြုံုံးစီုံးြွါုံးမျောုံးသည ် 

(က) ဥြနဒနရုံးရော အပငငု်ံးြွါုံးမှုမျောုံး၊ 

ချ ြုံုံးနဖောက်မှုမျောုံး၊ တရောုံးမဝငလ် ြ်နဆောငမ်ှုမျောုံး 

သ  ့်မဟ တ် တောုံးပမစ်ထောုံးနသော 

အန ကောငု်ံးအရောမျောုံးအောုံး ကောကွယ်ရ ၊် သ ရ  ရ  ်

သ  ့်မဟ တ် စံ စမ်ုံးစစန်ဆုံးရ  ်

(ခ)စောချြုံြ်၌ြါဝငန်သော အခွင့််အနရုံးမျောုံးအောုံး 

ပြဠော ု်ံးရ  ်န င့််/သ  ့်မဟ တ ်

(ဂ)စည်ုံးကမ်ုံးထ  ု်ံးသ မ်ုံးနရုံးအဖွွဲမျောုံးန င့်် တရောုံး 

ဥြနဒစ  ုံးမ  ုံးနရုံးအဖွွဲအစညု်ံးမျောုံးန င့်် ြူုံးနြါငု်ံး 

နဆောငရွ်က်ရ တ်  ့်က   နသချောနစရ  ်ပဖစ်ြါသည်။ 
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သ  ့်မဟ တ် က  ြ်စစည်ုံးမျောုံး န င့််/သ  ့်မဟ တ် 

ဝ န်ဆောငမ်ှုမျောုံးအောုံး ြံ့်ြ  ုံးနြုံးမှုမျောုံးပဖင့်် 

သက်ဆ  ငန်သော ဥြနဒနရုံးရော သ  ့်မဟ တ် 

စည်ုံးမျဉုံးစည်ုံးကမု်ံးဆ  ငရ်ော 

လ  အြ်ချက်မျောုံးအောုံး လ  က် ောရ  ်န င့်် ကျွန် ြ်တ  ့် 

သ  ့်မဟ တ ် ကျွန် ြ်တ  ့် က မပဏအီ ြ်စ ၏ 

အဖွွဲွဲ့ဝငမ်ည်သူမဆ  န င့်် အခါအောုံးနလျော်စွော 

သက်ဆ  ငန်သော ဥြနဒ၊ 

စည်ုံးမျဉုံးစည်ုံးကမု်ံးမျောုံး၊ ညွှ  ်ကောုံးချက်မျောုံး၊ 

တရောုံးရံ ုံးအမ  ် ့်မျောုံး၊ ဥြနဒအရ၊ လမ်ုံးညွှ  ်

ချက်မျောုံး၊ စောနစောငမ်ျောုံး သ  ့်မဟ တ် ကျင့််ဝတ် 

စည်ုံးကမ်ုံးမျောုံး၏ လ  အြ်ချက်မျောုံးန င့််အညီ 

ထ တ်နဖောပ်ြသရ  ်

• စည်ုံးကမ်ုံးထ  ု်ံးသ မ်ုံးနရုံးအဖွွဲမျောုံးန င့်် တရောုံး 

ဥြနဒစ  ုံးမ  ုံးနရုံးအဖွွဲအစညု်ံးမျောုံးန င့်် ြူုံးနြါငု်ံး 

နဆောငရွ်က်ရ  ်

• လ ြ်င ု်ံး တစ်ခ လံ ုံး သ  ့်မဟ တ် တစစ် တ် 

တစ်ြ  ငု်ံးအောုံး နရောငု်ံးချပခငု်ံး၊ ြယ်ဖျကပ်ခငု်ံး၊ 

ဝယ်ယူပခငု်ံး၊ အသစ်ဖွွဲွဲ့စည်ုံးပခငု်ံး၊ 

နြါငု်ံးစည်ုံးပခငု်ံး၊ ဖက်စြ်လ ြ်က  ငပ်ခငု်ံး၊ 

တောဝ ခ် ် ့်အြ်ပခငု်ံး၊ Zuellig Pharma ၏ 

စီုံးြွါုံးနရုံး၊ြ  ငဆ်  ငမ်ှုမျောုံး သ  ့်မဟ တ် 

က  ြ်စစည်ုံးမျောုံး ပြ လ်ည်ဖွွဲစည်ုံးပခငု်ံး သ  ့်မဟ တ် 

အလောုံးတူအနရောငု်ံးအဝယ် က စစရြ်မျောုံး 

ြါဝငသ်ည့်် အလောုံးအလောရ  နသော၊ အဆ  ပြြုံ 

ထောုံးနသော သ  ့်မဟ တ် အမ  စ်ငစ်စ် 

လ ြ်င ု်ံးနပြောငု်ံးနရွှွဲ့ မှု က စစရြ်တွင ် အချက် 

ဥြနဒနရုံးရော တောဝ ဝ်တတ ရောုံးအရ နလုံးစောုံး 

လ  က် ော ရ  ်လ  အြ်သည်။ 

 

ကျွန် ြ်တ  ့်၏ တရောုံးဝငအ်ကျ ြုံုံးစုီံးြွါုံးမျောုံးသည် မ မ  

တ  ့်၏ စီုံးြွါုံးနရုံးလ ြ်င ု်ံးမျောုံး တ  ုံးတက်နရုံး 

သ  ့်မဟ တ် ြ  မ  နကောငု်ံးမွ န်ရုံးအတွက် အဖွွဲွဲ့အစညု်ံး 

ပြ လ်ည ် တညန်ဆောက်နရုံးက   

တောဝ ယ်ူနဆောငရွ်က်ရ  ်ပဖစ်ြါသည်။ 
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အလက်န င့်် နလုံးစောုံးလ  က် ောမှုမျောုံးအောုံး 

ဆ ု်ံးစစခ်ျက်ပြြုံလ ြ်မှု သ  ့်မဟ တ် ြ  ငဆ်  ငမ်ှု 

နပြောငု်ံးနရွှွဲ့ မှုအောုံး ြံ့်ြ  ုံးရ  ်

 

• သင၏် စ တ်ဝငစ်ောုံးမှုန င့်် က  က်ညီန  ငန်သော 

ြွွဲအခမ်ုံးအ ောုံးမျောုံး၊န ုီံးနန ောဖလ ယ်ြွွဲမျောုံး၊ 

ည  န  ငု်ံးနဆွုံးနနုွံးြွွဲမျောုံး၊ က ဦုံးအစီအစဉမျောုံး၊ 

အနရောငု်ံးပမ င့်တ်ငန်ရုံးြွွဲမျောုံး၊ စကောုံး၀  ငု်ံးမျောုံးပဖင့်် 

ြတ်သက်နသော သတငု်ံးအချက်အလက်မျောုံးန င့်် 

ဖ တ် ကောုံးလွှောမျောုံး နြုံးြ  ရ  ်

• သငြ်ါဝငတ်က်နရောက်န  ငန်သော အတတ်ြညော 

ဆ  ငရ်ောြွွဲမျောုံးန င့်် ညီလောခံမျောုံး စီစဉနဆောငရွ်က် 

ရ  ်

• ကျွန် ြ်တ  ့်၏ ြလက်နဖောငု်ံး၊ က  ြ်စစညု်ံးမျောုံးန င့်် 

ဝ န်ဆောငမ်ှုမျောုံး၊ ကျွန် ြ်တ  ့်န င့်် လက်နအောကခ်ံ 

က မပဏခီွွဲမျောုံး၊ ကျွန် ြ်တ  ့်၏ သကဆ်  ငရ်ော 

န င့််/သ  ့်မဟ တ် ဆက်စြ်က မပဏမီျောုံး၊ 

စီုံးြွါုံးနရုံးမ တ်ဖက်မျောုံး န င့်် တပခောုံးတစ်ဆင့််ခံ 

ပြငြ်အဖွွဲအစည်ုံးမျောုံးန င့်် သက်ဆ  ငန်သော 

သတငု်ံးအချက်အလကမ်ျောုံးအောုံး 

ဆကသွ်ယ်န ကော်ပငောရ န် င့်် ထ  ကွဲ့်သ  ့် 

ဆက်သွယ ် မှုမျောုံးသည် ကျွန် ြ်တ  ့်ထမံ  

သ  ့်မဟ တ် ပြငြ် အဖွွဲအစညု်ံးမျောုံးထမံ  

နြုံးြ  ့်န  ငရ်  ်

• အွ လ်  ငု်ံးအပြြုံအမဆူ  ငရ်ော န ကော်ပငောမျောုံး 

နြုံးြ  ့်ရ  ် (သင၏်ယခငက် အပြြုံအမနူြေါ် 

အနပခခံ၍ သင့််စ တ်ဝငစ်ောုံးမှုန င့်် က  က်ညီ 

ကျွန် ြ်တ  ့်၏ တရောုံးဝင ်အကျ ြုံုံးစုီံးြွါုံးမျောုံးသည် သင ်

စ တ်ဝငစ်ောုံးန  ငန်ပခရ  နသော 

နစျုံးကကွ်ချွဲွဲ့ထွငန်ရုံးဆ  ငရ်ော အချက်အလက်မျောုံးက   

သင့််အောုံး နြုံးြ  ့်ရော၌ တညဆ်ွဲဥြနဒမျောုံးန င့််အညီ 

လ  အြ်ချကအ်ရ သင၏် သနဘောတူညခီျက်က   

ရယူရ  ်ပဖစ်ြါသည်။ 
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န  ငန်သောက  ြ်စစည်ုံး န င့််/သ  ့်မဟ တ် ဝ န်ဆောင ်

မှုမျောုံးအတွက် အွ လ်  ငု်ံးန ကော်ပငောမျောုံး ပြသရ  ်

န င့်် ဆ  ရ ယ်မီဒယီောြလက်နဖောငု်ံးမျောုံးနြေါ်တွင ်

န ကော်ပငောမျောုံးန င့်် အန ကောငု်ံးအရောမျောုံး 

ပြသရ )် 

 

 

၄။ အ  က်အလက်မ ာေး မရပေးသငွေ်းခ ငေ်း သ ုံ ို့မဟုံတ ်ရပေးသငွေ်း န် ခငငေ်းဆ ုံခ ငေ်း၏ အက  ြုံေးဆက်မ ာေး 

တပခောုံး ည်ုံးပဖင့်် မနဖော်ပြထောုံးြါက ကျွန် ြ်တ  ့်ထံသ  ့် က  ယ်နရုံးက  ယ်တောအချက်အလက်မျောုံး နြုံးပခငု်ံးသည ်

အပြည့််အဝ မ မ ၏ ဆနဒသနဘောအနလျောက်သော ပဖစ်ပြီုံး ထ  သ  ့်အချက်အလက်မျောုံးနြုံးရ  ် တောဝ ဝ်တတ ရောုံးန င့်် 

ပခ မ်ုံးနပခောက်ပခငု်ံးမျ ြုံုံးမရ  ြါ။ သ  ့်ရောတွင ် အချ ြုံွဲ့နသော အနပခအန မျောုံး၌ ဤလံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ော မူဝါဒတွင ် နဖော်ပြ 

ထောုံးနသော သင၏်က  ယ်နရုံးက  ယ်တော အချကအ်လက်အောုံး ကျွန် ြ်တ  ့်ထံသ  ့် မနြုံးခွဲ့်နသော် ပဖစ်နြေါ်လောနသော 

မည့််သည့််အကျ ြုံုံးဆက်မျောုံးက  မဆ   ကျွန် ြ်တ  ့်ဘက်မ  တောဝ ယ်ူမည်မဟ တြ်ါ။ ထ  အကျ ြုံုံးဆက်မျောုံးတွင ်

နအောက်ြါတ  ့် ြါဝငြ်ါသည။် 

• သငန်တောငု်ံးဆ  ထောုံးနသော က  ြ်စစည်ုံးမျောုံး န င့််/သ  ့်မဟ တ ် ဝ န်ဆောငမ်ှုမျောုံးအောုံး တူညီသည့်် စံနှု ု်ံးပဖင့်် 

ပဖစ်နစ သ  ့်မဟ တ ်အောုံးလံ ုံးပဖစ်နစ မနြုံးန  ငပ်ခငု်ံး 

• သင့််အောုံး သင့််နလျော်နသော လူ ောအစီအစဉမျောုံး၌ စောရငု်ံးမနြုံးသွငု်ံးန  ငပ်ခငု်ံး 

• နလျှော့်နစျုံးမျောုံး သ  ့်မဟ တ် အထုူံးန ကော်ပငောမျောုံး သ  ့်မဟ တ် ကျွန် ြ်တ  ့်၏ က  ြ်စစည်ုံးအသစ်မျောုံး 

န င့််/သ  ့်မဟ တ် ဝ န်ဆောငမ်ှုမျောုံးန င့်် သက်ဆ  ငန်သော အချက်အလက်မျောုံးအြါအဝင ် သငလ်  ချငန်သော 

က  ြ်စစည်ုံးမျောုံး န င့််/သ  ့်မဟ တ် ဝ န်ဆောငမ်ှုမျောုံး၏ အချကအ်လက်မျောုံးက   မနြုံးန  ငပ်ခငု်ံး 

• ြလက်နဖောငု်ံး၏ အန ကောငု်ံးအရောမျောုံးအောုံး သင၏် န စ်သက်မှုအလ  က် မစီမံနြုံးန  ငပ်ခငု်ံး န င့်် 

ြလက်နဖောငု်ံးအောုံး အသံ ုံးပြြုံမှုန င့််ြတ်သက်၍ သင့််အနတွွဲ့အ ကံြုံသည် စ တ်နကျ ြ်မှု သ  ့်မဟ တ ်

အသံ ုံးဝငမ်ှု မရ  ပခငု်ံး 

• သင့််နလျော်နသော အနရောငု်ံးအဝယ်မျောုံးက   သငန် င့်် မပြြုံလ ြ်န  ငပ်ခငု်ံး 
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• ကျွန် ြ်တ  ့်န င့်် သက်ဆ  ငန်သော တည်ဆွဲဥြနဒ၊ စည်ုံးမျဉုံးစည်ုံးကမ်ုံး၊ ညွှ  ်ကောုံးချက်၊ တရောုံးရံ ုံးအမ  ် ့်၊ 

ဥြနဒအရ၊ လမ်ုံးညွှ ခ်ျက် န င့််/သ  မဟ တ် ကျင့််ဝတ်စည်ုံးကမ်ုံးမျောုံးအောုံး လ  က် ောမှုမရ  ပခငု်ံး 

 

၅။ က ုံယ်ရ ေးက ုံယ်တာ အ  က်အလက်မ ာေးအာေး ထုံတရ် ာ်ခ ငေ်း 

ကျွန် ြ်တ  ့်အတွက် အထကန်ဖော်ပြြါရည်ရွယ်ချက်မျောုံး ပဖည့််ဆညု်ံးန  ငရ် အ်တွက် နအောက် ြါ အဖွွဲွဲ့အစညု်ံး 

မျောုံးအြါအဝင ်ယငု်ံးတ  ့်န င့်သ်ော က ့်သ်တ်မထောုံးသည့်် အဖွွဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံးထံသ  ့် က  ယ်နရုံးက  ယ်တော အချကအ်လက် 

မျောုံး ထ တန်ဖော်န  ငြ်ါသည။် 

• ကျွန် ြ်တ  ့်၏ က မပဏအီ ြ်စ အတွငု်ံးရ   အမျ ြုံုံးမျ ြုံုံးနသော အစ အဖွွဲွဲ့မျောုံး (အ ောဂတ်တွင ် တရောုံးဝင ်

နြါငု်ံးစည်ုံးထောုံးနသော က မပဏမီျောုံး အြါအဝင)်၊ လ  ငစ်ငရ်ရ  သူမျောုံး၊ သ  ့်မဟ တ ်

စီုံးြွါုံးနရုံးမ တ်ဖက်မျောုံး၊ စောရငု်ံးသွငု်ံးထောုံး နသော လူ ောအစီအစဥ်မျောုံးအတွက် နထောက်ြံ့်သူမျောုံးမ  

တရောုံးဝငခ်ွင့်ပ်ြြုံထောုံးနသော အမှုထမ်ုံးမျောုံး အြါအဝင ်(သက်ဆ  ငြ်ါက) 

• ကျွန် ြ်တ  ့်၏ ဝ ထ်မ်ုံးမျောုံး၊ က  ယ်စောုံးလ ယ်မျောုံး၊ က  ယ်စောုံးပြြုံသူမျောုံး၊ မ တ်ဖက်မျောုံး၊ 

ြူုံးတွွဲလ ြ်င ု်ံးစ မျောုံး၊ စောချြုံြ်ချြုံြ်ဆ  ထောုံးသူမျောုံး၊ တစ်ဆင့်ခ်ံဝ န်ဆောငမ်ှုနြုံးသူမျောုံး၊ 

တစ်ဆင့်ခ်ံစောချြုံြ်ချြုံြ်ဆ  ထောုံးသူမျောုံး၊ သ  ့်မဟ တ ် ကျွန် ြ်တ  ့်မ  သငန် င့်် 

အနရောငု်ံးအဝယမ်ျောုံးနဆောငရွ်က်ရောတွင ် လွယ်ကူအဆငန်ပြ နစရ အ်တွက ် လ  အြ်သည်ဟ  

ယူဆရနသော အပခောုံးအဖွွဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံး 

• ကျွန် ြ်တ  ့်၏ က  န်ြုံးသွငု်ံးသူမျောုံး၊ က  ထ် တ်လ ြ်သူမျောုံးန င့် ် ကျွန် ြ်တ  ့်၏ က  ြ်စစည်ုံးမျောုံး 

န င့််/သ  ့်မဟ တ် ဝ န်ဆောငမ်ှုလ ြ်င ု်ံးမျောုံး၏ စုီံးြွောုံးနရုံးမဟောမ တ်ဖက်မျောုံး၊ 

• ကျွန် ြ်တ  ့်၏ က  ြ်စစညု်ံးမျောုံး န င့််/သ  ့်မဟ တ် ဝ န်ဆောငမ်ှုလ ြ်င ု်ံးမျောုံးအောုံး တရောုံးဝင် 

နရောငု်ံးဝယ်နဖောက်ကောုံးမှုမျောုံးအတွက် သက်ဆ  ငရ်ော လ ြ်ြ  ငခ်ွင့််ရ  သူမျောုံး၊ 

• လံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ောက စစမျောုံး သ  ့်မဟ တ် က  ြ်စစညု်ံးဆ  ငရ်ောတ  င ်ကောုံးချက်မျောုံးက   ကျွန် ြ်တ  ့်မ  တငပ်ြရ  ်

တောဝ ရ်  နသော အစ အဖွွဲွဲ့မျောုံး၊ 

• ကျွန် ြ်တ  ့်၏ ကျွမ်ုံးကျငအ် ကံ နြုံးအတတ်ြညောရ ငမ်ျောုံး ပဖစ်သည့်် နရ ွဲ့န မျောုံး၊ စောရငု်ံးက  ငမ်ျောုံး၊ 

စောရငု်ံးစစ်မျောုံး န င့် ် ကျွန် ြ်တ  ့်၏ စုီံးြွောုံးနရုံးန င့် ် စြ်လျဥ်ုံး၍ ခ ့်အ်ြ်ထောုံးသည့်် အပခောုံးနသော 
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ဘဏ္ဍောနရုံးဆ  ငရ်ော သ  ့်မဟ တ် ကျွမ်ုံးကျငအ် ကံနြုံးြညောရ ငမ်ျောုံးအြါအဝင ်အပခောုံးက ့်သ်တ်မထောုံး 

နသော ြညောရ ငမ်ျောုံး 

• ဥြနဒန င့်အ်ညီ လ ြ်က  ငရ် လ်  အြ်နသော သ  ့်မဟ တ ် ကျွန် ြ်တ  ့်လက်ခံရမည်ပဖစန်သော မည်သည့် ်

ြ ဂ္ ြုံလ်မဆ  ၊ အစ  ုံးရအောဏောြ  ငအ်ဖွွဲွဲ့၊ ပြဌော ု်ံးဥြနဒအရ အောဏောြ  ငအ်ဖွွဲွဲ့၊ စက်မှုလ ြ်င ု်ံးထ  ု်ံးသ မ်ုံးသူ 

သ  ့်မဟ တ် အပခောုံးသကဆ်  ငရ်ော ပြငြ်အဖွွဲွဲ့အစညု်ံးမျောုံး (သ  ့်မဟ တ်) ကျွန် ြတ်  ့်၏ အခွင့််အနရုံး န င့်် 

အကျ ြုံုံးစီုံးြွါုံးမျောုံးအောုံး ကောကွယ်ရ  ် န င့််/သ  ့်မဟ တ် ခ ခရံ  ် သ  ့်မဟ တ် လ မ်လည်ပခငု်ံး၊ ဥြနဒ 

ထ ြါုံးချ ြုံုံးနဖောက်ပခငု်ံး၊ မူြ  ငခ်ွင့်ထ် ြါုံးပခငု်ံး၊ အခွ န်ရ ောငတ် မ်ုံးပခငု်ံး သ  ့်မဟ တ် အပခောုံးဥြနဒန င့် ်

ဆ ့်က်ျငန်သောလ ြ်နဆောငခ်ျက်မျောုံးအောုံး စံ စမ်ုံးစ စစ်ပခငု်ံးန င့်် စြ်လျဉုံး၍ ထ  ကွဲ့်သ  ့် ထ တန်ဖောခ်ျက်အောုံး 

လ  အြ်သည်ဟ  ယံ  ကည်နသောအနပခအန မျောုံး 

• လ ြ်င ု်ံး တစ်ခ လံ ုံး သ  ့်မဟ တ် တစ်စ တ်တစ်ြ  ငု်ံးအောုံး နရောငု်ံးချပခငု်ံး၊ ြယ်ဖျကပ်ခငု်ံး၊ ဝယ်ယူပခငု်ံး၊ 

နြါငု်ံးစည်ုံးပခငု်ံး၊ ခွွဲထွက်ပခငု်ံး၊ ဖက်စြ်လ ြ်က  ငပ်ခငု်ံး၊ တောဝ ခ် ် ့်အြ်ပခငု်ံး၊ Zuellig Pharma ၏ 

စီုံးြွါုံးနရုံး၊ြ  ငဆ်  ငမ်ှုမျောုံး သ  ့်မဟ တ် က  ြ်စစည်ုံးမျောုံး ပြ လ်ည်ဖွွဲွဲ့စည်ုံးပခငု်ံး သ  ့်မဟ တ် 

အလောုံးတူအနရောငု်ံးအဝယ်က စစရြ်မျောုံးြါဝငသ်ည့်် အလောုံးအလောရ  နသော၊ 

အဆ  ပြြုံထောုံးနသောသ  ့်မဟ တ ် အမ  စ်ငစ်စ်လ ြ်င ု်ံးနပြောငု်ံးနရွှွဲ့ မှု က စစရြ်တွင ် ြါဝငြ်တ်သက်နသော 

အလောုံးအလောရ  နသော ဝယ်ယူသူမျောုံး န င့်် အပခောုံးနသောအစ ရ ယ်ယောြါဝငသူ်မျောုံး 

• အထက်ြါရည်ရွယခ်ျက်အတွက် သငန်တောငု်ံးဆ  ထောုံးနသော သ  ့်မဟ တ် လ ြ်ြ  ငခ်ွင့််နြုံးအြ်ထောုံးနသော 

အပခောုံးမည်သည့််အဖွွဲွဲ့မဆ   သ  ့်မဟ တ ် သင၏်အချက်အလက်က   စ နဆောငု်ံးချ  ၌် နဖော်ပြထောုံးနသော 

အပခောုံးမည်သည့်် ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆ   သ  ့်မဟ တ ် အထက်နဖော်ပြြါရည်ရွယခ်ျက်မျောုံးန င့်် 

တ  က်ရ  က် ဆက်စြ်လျက်ရ  နသော အပခောုံးမည့််သည့််ရည်ရွယ်ချက်အတကွ်မဆ   က  ယ်နရုံးက  ယ်တော 

အချကအ်လက်မျောုံးက   ထ တန်ဖော်န  ငသ်ည်။ 

ပြဌော ု်ံးထောုံးနသော အနပခခံမူမျောုံးန င့်အ်ညီ က  ယ်နရုံးက  ယ်တော အချက်အလက်မျောုံးက   နဆောငရွ်က်ရော၌ 

ပြငြ်အဖွွဲအစည်ုံးမျောုံးက   ကျွန် ြ်တ  ့်မ  ဥြနဒအရ တောဝ န်ြုံးအြ်ြါမည်။ တစ်ဆင့််ခံပြငြ်အဖွွဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံး 

သည်လည်ုံး ကျယ်ပြ ့်စွ်ောလက်ခံထောုံးနသောစက်မှုဆ  ငရ်ောစံချ  စံ်ညွှ ု်ံးမျောုံးန င့် ် တည်ဆွဲ အချက်အလက် 

ကောကွယ်နရုံးဥြနဒမျောုံးန င့််အညီ သင့်န်လျောန်သော လံ ပခံြုံ နရုံးအဆင့်အ်တ ု်ံးပဖင့်် က  ယ်နရုံးက  ယ်တော 

အချကအ်လက် မျောုံးအောုံး လံ ပခံြုံနစနရုံးအတွက် ဥြနဒအရ တောဝ ရ်  ြါသည။် 
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၆။ က ုံယ်ရ ေးက ုံယ်တာအ  က်အလက်မ ာေးအာေး ကာကွယ်ခ ငေ်း 

ဤလံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ောမူဝါဒတွင ် နဖော်ပြထောုံးသည့််  ည်ုံးလမ်ုံးအမျ ြုံုံးမျ ြုံုံးမ  တစ်ဆင့်် စ နဆောငု်ံးထောုံးနသော သင၏် 

က  ယ်နရုံးက  ယ်တောအချက်အလက်မျောုံး၏ ထ  ု်ံးသ မ်ုံးထောုံးမှုန င့်် လံ ပခံြုံမှုအောုံး ကောကွယ်ရ အ်ပြင ် ခွင့််ပြြုံချက် 

မရ  နသော ဝငန်ရောက်မှုမျောုံး၊ ခွင့််ပြြုံချက်မရ  နသော တရောုံးမဝငပ်ြငဆ်ငမ်ှု၊ ထ  အချက်အလက်မျောုံးအောုံး ထ တ်နဖော်ချက် 

သ  ့်မဟ တ် စီမံနဆောငရွ်က်မှု န င့်် ထ  အချက်အလက်မျောုံး မနတော်တဆ ဆံ ုံးရှုုံးမှု သ  ့်မဟ တ ်ဖျကဆ်ီုံးခံရမှု သ  ့်မဟ တ် 

ြျက်စီုံးမှုမျောုံးမ  ကောကွယ်ရ  ် သင့််နလျော်နသော ထ  ု်ံးသ မ်ုံးထောုံးရမည့်် တောဝ ဝ်တတ ရောုံးန င့််  ည်ုံးြညော န င့်် 

အဖွွဲွဲ့အစည်ုံးလံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ော အစီအမံမျောုံးအောုံးလံ ုံးသည် န ရောတကျရ  န နစရ  ်နသချောစေွာ ပြြုံလ ြ်ထောုံးြါသည။် 

နအောက်တွငန်ဖော်ပြထောုံးနသော လံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ော အစီအမအံချ ြုံွဲ့အြါအဝင ်ယငု်ံးတ  ့်န င့််သော က ် ့်သတ်မထောုံးနသော 

အစီအမံမျောုံးအောုံး ကျွန် ြ်တ  ့်အန ပဖင့််ကျင့််သံ ုံးလျက်ရ  ြါသည်။ 

• လံ ပခံြုံစ တ်ချရနသော ဆက်သွယ်နရုံးကွ ရ်က်ပဖင့်် ကောကွယ်ထောုံးနသော စ စ်မျောုံးတွင ် သင၏် က  ယ်နရုံး 

အချကအ်လက်အောုံးသ မ်ုံးဆည်ုံးပခငု်ံး 

• တရောုံးဝငလ် ြ်င ု်ံးတောဝ မ်ျောုံးက   နဆောငရွ်က်ရ အ်တွက် ထ  အချက်အလက်က   သ ရ  ရ  ် လ  အြန်သော 

ဝ ထ်မ်ုံးမျောုံး န င့်် သင၏် က  ယ်နရုံးအချက်အလကအ်ောုံး လံ ပခံြုံနစရ  ်လက်နတွွဲ့ကျသည့်် အစီအမမံျောုံးက   

စောချြုံြ်အရ ပြြုံလ ြ်ရနသော တရောုံးဝင ် တစ်ဆင့််ခံအဖွွဲအစည်ုံးမျောုံးက  သော ဝငန်ရောက်ခွင့််ပြြုံနသော 

အခ ု်ံးကဏ္ဍနြေါ်အနပခခံ၍ ဝငန်ရောက်ခွင့််အောုံး ထ  ု်ံးချြုံြ်မှုမျောုံး ကျင့််သံ ုံးပခငု်ံး 

• ပဖစ်နြေါ်လောန  ငန်သော အောုံး ည်ုံးချက်မျောုံးန င့််  ညု်ံးြညောဆ  ငရ်ော တ  က်ခ  က်မှုမျောုံးအတွက ် ကျွန် ြ်တ  ့်၏ 

စ စ်မျောုံးအောုံး ြံ မ  န်စောင့်် ကည့််စစ်နဆုံးပခငု်ံး န င့်် ရ ြ်ြ  ငု်ံးဆ  ငရ်ော၊  ည်ုံးြညောြ  ငု်ံးဆ  ငရ်ောန င့်် 

အဖွွဲအစည်ုံးလံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ော အစအီမံမျောုံးအောုံး မွမ်ုံးမပံြငဆ်ငရ်  ် အချက်အလက ် စ နဆောငု်ံးပခငု်ံး၊ 

သ  နလ ောငပ်ခငု်ံး န င့်် စီမံနဆောငရွ်က်ပခငု်ံးဆ  ငရ်ော လ ြ်င ု်ံးမျောုံးအောုံး ြံ မ   ်ပြ လ်ည်ဆ ု်ံးစစ်ပခငု်ံး 

• တရောုံးဝင ် ဝငန်ရောက်ခွင့််န င့်် ပြြုံပြငမွ်မ်ုံးမံခွင့််မျောုံး ရ  နသော က  ယ်နရုံးအချက်အလက်မျောုံးအောုံး 

မဝငန်ရောက်မ ီ န င့်် မပြြုံပြငမ်  ီခွင့််နတောငု်ံးသူ၏ အနထောက်အထောုံးအောုံး မ  က် န် ကောငု်ံးအတည်ပြြုံပခငု်ံး 

အထက်တွငန်ဖောပ်ြထောုံးပြီုံးပဖစ်သည့်် က  ယ်နရုံးအချက်အလက်အောုံး ဝငန်ရောက်သ ရ  ခွင့််ရ  နသော တစ်ဆင့််ခ ံ

အဖွွဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံး အောုံးလံ ုံးသည ်ဤပြဌော ု်ံးချက်မျောုံးအောုံး နလုံးစောုံးလ  က် ောရ  ်လ  အြ်သည်။ 
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၇။ သင၏် အ ွင်ို့အရ ေးမ ာေး 

သငန် ထ  ငန်သော န  ငင်၌ံ ကျင့််သံ ုံးနသော အချက်အလက်ကောကွယ်နရုံး ဥြနဒမျောုံးအရ ကျွန် ြ်တ  ့်အောုံး 

နြုံးအြ်ထောုံးနသော သင့််က  ယ်နရုံးက  ယ်တောအချက်အလက်မျောုံးန င့်် ြတ်သက်၍ နအောက်နဖောပ်ြြါအတ  ငု်ံး 

သင့််တွင ်အချ  မ်နရွုံး အခွင့််အနရုံးရ  ြါသည။် 

• ကျွန် ြ်တ  ့်မ တ်တမ်ုံးမျောုံးထွဲရ   သင၏် က  ယ်နရုံးအချက်အလက်အောုံး ဝငန်ရောက်ရ  ်နတောငု်ံးဆ  ပခငု်ံး 

• ကျွန် ြ်တ  ့်မ တ်တမ်ုံးမျောုံးထွဲရ   သင၏်အချက်အလက်သည ် မမ  က် န်သော၊ အထငအ်ပမငမ် ောုံးနစနသော၊ 

နခတ်မမ နီသော သ  ့်မဟ တ် မပြည့််စံ နသောအခါမျ ြုံုံး၌ နြုံးအြ်နသော အချက်အလက်အသစ်မျောုံး၏ 

တရောုံးဝငမ်ှုန င့််အတည်ပြြုံမှုအပြီုံး ထ  က  ယ်နရုံးအချက်အလက်အောုံး ပြငဆ်ငရ်  ်နတောငု်ံးဆ  ပခငု်ံး 

• နစျုံးကွက်ချွဲွဲ့ထွငရ်  ် ရည်ရွယ်ချက်ပဖင့်် သင၏်က  ယ်နရုံးက  ယ်တောအချက်အလက်မျောုံးအောုံး 

စီမံနဆောငရွ်က်ပခငု်ံးမ  ရြ်ဆ  ငု်ံးရ  ်နတောငု်ံးဆ  ပခငု်ံး 

• သင၏်က  ယ်နရုံးက  ယ်တော အချက်အလက်အောုံး စီမံနဆောငရွ်က်ရ  ် က ် ့်ကွက်ပခငု်ံး၊ သင၏် 

က  ယ်နရုံးက  ယ်တော အချက်အလက်အောုံး စီမံနဆောငရွ်က်ရ  ် က ် ့်သတ်တောုံးပမစ်ရ  ် နတောငု်ံးဆ  ပခငု်ံး၊ 

သ  ့်မဟ တ် သင၏်က  ယ်နရုံးက  ယ်တော အချက်အလက်အောုံး နပြောငု်ံးနရွှွဲ့ရ  ်နတောငု်ံးဆ  ပခငု်ံး 

• သင၏်က  ယ်နရုံးက  ယ်တော အချက်အလက်အောုံး ဆက်လက်စီမံနဆောငရွ်က်ရ  ် ကျွန် ြ်တ  ့်န င့်် သနဘော 

တူညီချက်မ  နှုတ်ထွက်ပခငု်ံး န င့်် 

• သင၏် က  ယ်နရုံးက  ယ်တောအချကအ်လက်အောုံး ကျွန် ြ်တ  ့်မ  စ နဆောငု်ံးပခငု်ံးန င့်် အသံ ုံးပြြုံပခငု်ံးန င့်် 

ဆက်စြ်၍ သက်ဆ  ငရ်ော အချကအ်လက်ကောကယွ်နရုံး အောဏောြ  ငအ်ဖွွဲွဲ့အောုံး စံ စမ်ုံးနမုံးပမ ု်ံးပခငု်ံး 

သ  ့်မဟ တ် တ  င ်ကောုံးပခငု်ံး 

အထက်တွငန်ဖောပ်ြထောုံးနသော အခွင့််အနရုံးမျောုံးသည ် သင၏်န  ငင်တွံင ် အသ အမ တ်ပြြုံပြီုံး သင့််အန ပဖင့်် 

ထ  အခွင့််အနရုံးမျောုံးအောုံး ကျင့််သံ ုံးလ  ြါကအြ  ငု်ံး ၁၄ (ကျွန် ြ်တ  ့်အောုံး ဆက်သွယ်ရ )် တွင ် ြါဝငန်သော 

အချကအ်လက်မျောုံးအောုံး အသံ ုံးပြြုံ၍ ကျွန် ြ်တ  ့်ထံသ  ့် စောနရုံးသောုံးန  ငြ်ါသည်။ ကျွန် ြ်တ  ့် မ တ်တမ်ုံးမျောုံးရ   သင၏် 

က  ယ်နရုံးက  ယ်တော အချက်အလက်မျောုံးအောုံး ဝငန်ရောက်ရ  ် သ  ့်မဟ တ် ပြြုံပြငရ်  ် နတောငု်ံးဆ  ချက်မျောုံးန င့်် 

စြ်လျဉုံး၍ သက်ဆ  ငရ်ော စောရွက်စောတမ်ုံးမျောုံးြါ ကျွန် ြ်တ  ့်ထံသ  ့် ြုူံးတွွဲတငပ်ြရ  ် လ  အြ်ြါသည်။ 

နတောငု်ံးဆ  ချက်၏ သနဘောသဘောဝန င့်် ထ ခ  က်လွယ်မှုတ  ့်အနြေါ် မူတည်၍ သင၏်အနထောက်အထောုံးအောုံး 

အခါအောုံးနလျော်စေွာ အတည်ပြြုံနြုံးန  ငရ်  ် အြ  ငု်ံး ၁၄ (ကျွန် ြ်တ  ့်အောုံး ဆက်သွယ်ရ )်တွင ် နဖော်ပြထောုံးနသော 

လ ြ်စောမျောုံးဆီသ  ့် လူက  ယ်တ  ငလ်ောနရောက၍် ထ  စောရွကစ်ောတမ်ုံးမျောုံး နြုံးရ  ် လ  အြ်မည်ပဖစ်သည။် သငမ်  
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နြုံးအြ်သည့်် စ စစ်အတည်ပြြုံန  ငန်သော/စ စစ်ပခငု်ံး န င့်် မွမ်ုံးမံပြငဆ်ငထ်ောုံးနသော အချက်အလက်မျောုံးနြေါ်တွင ်

အနပခခံ၍ သင့််နလျော်နသော ပြငဆ်ငခ်ျက်မျောုံးက  သော ပြြုံလ ြ်နြုံးမည်ပဖစ်ြါသည။် တည်ဆွဲဥြနဒနရုံးရော 

လ  အြ်ချက်မျောုံးန င့််အည ီသင၏်နတောငု်ံးဆ  ချက်သည် ဝ န်ဆောငခ်ကျသင့််န  ငမ်ည်ပဖစ်သည်။ 

သနဘောတူညီချက်မ  နှုတ်ထွက်ပခငု်ံးန င့်် ြတ်သက်၍ သငသ်ည် ကျွန် ြ်တ  ့်အောုံး နြုံးအြ်ထောုံးနသော 

သနဘောတူညီချက် အောုံးလံ ုံး သ  ့်မဟ တ ်တစ်စ တ်တစ်ြ  ငု်ံး က   ရ ြ်သ မ်ုံးန  ငမ်ည်ပဖစ်သည။် 

သငသ်ည် သင့််က  ယ်နရုံးက  ယ်တောအချက်အလက်အောုံး ြယ်ဖျက်ရ  ် နတောငု်ံးဆ  န  ငြ်ါသည်။ ကျွန် ြ်တ  ့်သည ်

သင၏်နတောငု်ံးဆ  ချက်အောုံး နလုံးစောုံးစွောပဖင့်် စီုံးြွါုံးနရုံးအရ ကျ ြုံုံးန ကောငု်ံးဆီနလျောန်သော ကက ြုံုံးြမ်ုံးမှုမျောုံး 

ပြြုံလ ြ်နြုံးမည်ပဖစ်သည။် သ  ့်နသော် ဥြနဒနရုံးရော တောဝ ဝ်တတ ရောုံးမျောုံးအောုံး လ  က် ောရော၌ ဥြနဒန ကောငု်ံးအရ 

ထ  အချက်အလက်မျောုံးအောုံး အချ  က်ောလတစခ် အထ  မဖျကဆ်ီုံးဘွဲ ထ  ု်ံးသ မ်ုံးရ  ် လ  အြ်ြါသည။် 

အချကအ်လက်မျောုံးအောုံး ကျွန် ြ်တ  ့် ဖျက်ဆုီံးနသောအခါ ကျွန် ြ်တ  ့် အသံ ုံးပြြုံလျက်ရ  နသော 

အချကအ်လက်မျောုံးစ စည်ုံးထောုံးရ  သည့်် န ရောတွင ် ြျက်သွောုံးမည်ပဖစ်ပြီုံး နရရ ည်အချက်အလကမ်ျောုံး 

သ မ်ုံးဆည်ုံးထောုံးနသော န ရောတွင ် ကျ ရ်  န န  ငြ်ါသည။် ကျွန် ြ်တ  ့်သည်လည်ုံးသင၏်အချက်အလက်မျောုံးအောုံး 

လ မ်လည်မှုကောကွယ်ရ န် င့်် စံ စမ်ုံးစစ်နဆုံးရ  ် သ  ့်မဟ တ် အလောုံးတ ူ ရည်ရွယခ်ျက်မျောုံးအတွက ်

ထ  ု်ံးသ မ်ုံးထောုံးမည်ပဖစ်သည်။ 

အထက်တွငရ်ည်ညွှ ု်ံးထောုံးနသော မည်သည့််အခွင့််အနရုံးမဆ   သ  ့်မဟ တ ် သနဘောတညူီချက်မ  နှုတ်ထွက်ရော၌ 

တည်ဆွဲဥြနဒက ် ့်သတ်ချက်မျောုံး၊ စောချြုံြ်န င့််ဆ  ငန်သော အနပခအန မျောုံးန င့်် သင့််နလျော်နသော 

အချ  အ်ြ  ငု်ံးအပခောုံးတ  ့်အောုံး လ  က် ောရမည်ပဖစ်သည။် ထ  ့်အပြင ်ကျွန် ြတ်  ့်၏ လ ြ်င ု်ံးလည်ြတ်မှုန င့်် ဥြနဒနရုံးရော 

တောဝ ဝ်တတ ရောုံးမျောုံးအောုံး အကျ ြုံုံးသက်နရောကမ်ှုအနြေါ်တွငလ်ည်ုံး မူတည်မညပ်ဖစ်သည်။ 

ကျွန် ြ်တ  ့်န င့်် သက်ဆ  ငန်သော အချက်အလက်ကောကွယ်နရုံးဆ  ငရ်ော ဥြနဒအရ ကျွန် ြ်တ  ့်သည ်

သင၏်နတောငု်ံးဆ  မှုအောုံး လ  က် ောရ  ်ပငငု်ံးဆ ြ်  ငခ်ွင့််ရ  ြါသည်။ ထ  နတောငု်ံးဆ  မှုအောုံး လ  က် ောရ  ်ကျွန် ြ်တ  ့်ဘက်မ  

ပငငု်ံးဆ ခ်ွဲ့်လျှင ်ထ  ပငငု်ံးဆ မ်ှုအောုံး အန ကောငု်ံးပြချက်န င့််တကွ သင့််အောုံးအသ နြုံးမည်ပဖစ်သည်။ 
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၈။ က ုံယ်ရ ေးက ုံယ်တာအ  က်အလက်မ ာေးအာေး ထ နေ်းသ မ်ေးခ ငေ်း 

ကျွန် ြ်တ  ့်ထံသ  ့် သငန်ြုံးြ  ့်ထောုံးနသော က  ယ်နရုံးက  ယ်တောအချက်အလက်မျောုံးက   တညဆ်ွဲဥြနဒအရ ခွင့်ပ်ြြုံသည့် ်

အတ  ငု်ံး သ  ့်မဟ တ် စ နဆောငု်ံးရ အ်တွက် လ  အြ်သည့််အနလျောက်သော ထ  ု်ံးသ မ်ုံးသွောုံးမည်ပဖစ်ြါသည။် 

အထက်နဖော်ပြြါ ညွှ  ်ကောုံးချက်မျောုံးအရ ကျွန် ြ်တ  ့်၏  ည်ုံးစ စ်မျောုံးက   အချက်အလက ် ြယ်ဖျက်ပခငု်ံး 

လ ြ်င ု်ံးစဉမျောုံးပြြုံလ ြ်ရ  ် နရုံးဆွွဲထောုံးနသော်လည်ုံး  ည်ုံးြညောဆ  ငရ်ောအက ့်အ်သတ်မျောုံးန ကောင့် ် သတ်မ တ် 

ထောုံးနသော အချ  အ်တ  ငု်ံးအတောတစခ် အတွငု်ံး အချကအ်လက်အောုံးလံ ုံးအောုံး ြယ်ဖျကန်ြုံးမည်ဟ  

ကတ မပြြုံန  ငြ်ါ။ ကျွန် ြ်တ  ့်သည ် သင၏် က  ယ်နရုံးက  ယ်တောအချက်အလက်မျောုံးက   နရ ွဲ့ဆက်အသံ ုံးပြြုံရ ် 

မလ  အြ်နသောအခါ၌ ကျွန် ြ်တ  ့်၏ စ စ်မျောုံးန င့်မ် တ်တမ်ုံးမျောုံးမ  ဖယ်ရ ောုံးပခငု်ံး သ  ့်မဟ တ် အမည်မသ နစရ  ်

ပြြုံလ ြ်ပခငု်ံးတ  ့်န ကောင့်် သင့်အ်ောုံး နဖော်ထ တ်၍ရန  ငမ်ည်မဟ တ်ြါ။ 

 

၉။ က ုံယ်ရ ေးက ုံယ်တာအ  က်အလက်မ ာေးအာေး န ုံငင် တကာသ ုံ ို့ရခပာငေ်းရ  ွှေ့ မှုမ ာေး  

ကျွန် ြ်တ  ့်၏ က  ြ်စစည်ုံးမျောုံးန င့် ် ဝ န်ဆောငမ်ှုမျောုံးက   ြံ့်ြ  ုံးနဆောငရွ်က်ရ အ်လ  င ော ဤက  ယ်နရုံးက  ယ်တော 

လံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ောမူဝါဒတွင ် နဖော်ပြထောုံးသည့်် ရည်မ  ု်ံးချက်မျောုံးအတွက် ကျွန် ြ်တ  ့် လ ြ်င ု်ံးလ ြ်နဆောငန်သော 

သ  ့်မဟ တ် သင့်န်လျောန်သော သ  ့်မဟ တ ် လ  လောုံးအြန်သော (တညဆ်ွဲဥြနဒမျောုံးမ  ပြဠော ု်ံးထောုံးပခငု်ံးမရ  လျှင)် 

စီရငြ်  ငခ်ွင့်မ်ျောုံးအရ ကျွန် ြ်တ  ့်၏တွွဲဖက်လ ြ်က  ငသူ်မျောုံးန င့် ် တရောုံးဝငခ်ွင့်ပ်ြြုံထောုံးနသော ဝ ထ်မ်ုံးမျောုံး၊ 

က  ယ်စောုံးလ ယ် မျောုံးန င့် ် တစ်ဆင့်ခ်ံအဖွွဲအစည်ုံးမျောုံးသ  ့် သင၏် က  ယ်နရုံးက  ယ်တောအချက်အလက်မျောုံးက   

ကူုံးနပြောငု်ံးန  ငြ်ါသည်။ အထူုံးသပဖင့် ် ကျွန် ြ်တ  ့်၏ သတငု်ံးအချက်အလက် ည်ုံးြညောမျောုံး 

သ  နလ ောငရ်ောအနထောက်အြံ့်ြစစည်ုံးမျောုံးန င့် ် ဆောဗောမျောုံး တည်ရ  ရောပဖစ်သည့်် ကျွန် ြ်တ  ့်၏ န  ငင်ရံြ်ပခောုံးရ   

အဖွွဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံးထံသ  ့် နပြောငု်ံးနရွှွဲ့ န  ငြ်ါသည်။ အပခောုံးတရောုံးစီရငြ်  ငခ်ွင့််ရ  သည့်် 

အချက်အလက်ကောကွယ်နရုံးအဆင့်မ်ျောုံးသည် သငန် ထ  ငရ်ောန  ငင်ရံ   အချက်အလက်ကောကွယ်နရုံးဥြနဒ၏ 

လ  အြ်ချကမ်ျောုံးက   အပြည့််အဝ မပြည့််မ ီန  ငပ်ခငု်ံး ရ  န  ငြ်ါသည်။ သ  ့်နြမွဲ့် ယငု်ံးကွဲ့်သ  ့် နပြောငု်ံးနရွှွဲ့ မှုမျောုံးအောုံးလံ ုံးက   

တည်ဆွဲဥြနဒ၏ လ  အြ်ချက်မျောုံးန င့်အ်ညီ နဆောငရွ်က်သွောုံးမည်ပဖစ်ြါသည။် 
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၁၀။ အခ ာေးရသာ ဝကဘ်ဆ် ုံဒမ် ာေး သ  ့်မဟုံတ ်အက်ပလီရကေးရှငေ်းမ ာေးနငှ်ို့    တဆ်က်ခ ငေ်း 

ဤြလက်နဖောငု်ံးတွင ် ကျွန် ြ်တ  ့်၏ စုီံးြွောုံးနရုံးမ တ်ဖက်မျောုံး၏ ကွ ရ်က်မျောုံး၊ န ကော်ပငောရ ငမ်ျောုံး၊ 

လူ ောအစီအစဉအတွက် ြံ့်ြ  ုံးနထောက်ြံ့်သူမျောုံး န င့််/သ  ့်မဟ တ ် အပခောုံးနသော တစ်ဆင့်ခ်အံဖွွဲအစညု်ံးမျောုံး၏ 

ဝက်ဘ်ဆ  ဒမ်ျောုံး န င့်် အက်ြလီနကုံးရ ငု်ံးမျောုံးသ   လင့်ခ််မျောုံး ြါဝငန်  ငြ်ါသည်။ သငသ်ည် ယငု်ံးဝက်ဘ်ဆ  ဒ ်သ  ့်မဟ တ် 

အက်ြလီနကုံးရ ငု်ံးမ  လင့်ခ် ်တစ်ခ ခ က   န  ြ်ြါက ထ  ြလက်နဖောငု်ံးမ  ထွက်သွောုံးမည်ပဖစ်ပြီုံး သင ်နရွုံးချယ်ခွဲ့်နသော 

ဝက်ဘ်ဆ  ဒ ် သ  ့်မဟ တ ် အက်ြလီနကရ ငု်ံးသ  ့် ပြ လ်ည်နရောက်ရ  သွောုံးမည်ပဖစ်သည်။ ကျွန် ြ်တ  ့်သည် တစ်ဆင့်ခ် ံ

ပြငြ်အဖွွဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံး၏ လ ြ်နဆောငခ်ျက်မျောုံးက   မထ  ု်ံးချြုံြ်န  ငသ်ည့််အတကွ် ယငု်ံးတ  ့်မ  သင၏် 

က  ယ်နရုံးက  ယ်တောအချက်အလက်မျောုံးက   အသံ ုံးပြြုံပခငု်ံးမျောုံးအောုံး တောဝ မ်ယနူြုံးန  ငန်ချ။ ကျွန် ြ်တ  ့်ကွဲ့်သ  ့် 

တူညီနသော အချက်အလက်လံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ောဥြနဒအနလ့်အကျင့်မ်ျောုံး လ  က် ောနဆောငရွ်က်မည်ဟ  အောမမခံန  ငြ်ါ။ 

ကျွန် ြ်တ  ့်သည ် သင့်အ်ောုံး ဆ  ရ ယ်မီဒယီောအနကောင့်ဝ်င၍် အသံ ုံးပြြုံရ  ် အခွင့်အ်နရုံးက  လည်ုံး နြုံးအြ် 

သွောုံးမည်ပဖစ်သည။် ထ  သ  ့်အနကောင့်ဝ်ငပ်ခငု်ံးလ ြ်နဆောငမ်ည်ဆ  ြါက သင၏် ြရ  ဖ  ငအ်ချက်အလက်မျောုံးက   

ကျွန် ြ်တ  ့်အောုံး မျှနဝရော၌ သင၏် ဆ  ရ ယ်မီဒယီောချ  ည်  ချက်ဆက်တငအ်နြေါ်မူတညန် ကောငု်ံး နကျုံးဇူုံးပြြုံ၍ 

သတ ပြြုံနြုံးနစလ  ြါသည။် ဤကွဲ့်သ  ့်အနပခအန မျ ြုံုံး၌ မည်ကွဲ့်သ  ့် သင၏် 

က  ယ်နရုံးက  ယ်တောအချက်အလက်မျောုံးက   မျှနဝအသံ ုံးပြြုံသည်က    ောုံးလည်ရ  ် သက်ဆ  ငရ်ော 

ဆ  ရ ယ်မီဒယီောြလက်နဖောငု်ံးသ  ့် သွောုံးနရောက်၍ ၎ငု်ံး၏ အချက်အလက်လံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ောဥြနဒက   

နလ့်လောသံ ုံးသြ်ရ  ်အ ကံပြြုံလ  ြါသည်။ 

 

၁၁။ ရ ေးကွက်   ွှေ့ထငွခ် ငေ်းနငှို့ ်အရ ာငေ်းခမြှငို့တ်ငခ် ငေ်း 

ကျွန် ြ်တ  ့်သည် နစျုံးကွက်ချွဲွဲ့ထွငရ် ရ်ည်ရွယ်ချက်ပဖင့်် က  ြ်စစည်ုံးမျောုံး၊ ဝ န်ဆောငမ်ှုမျောုံး၊ ြွွဲအခမ်ုံးအ ောုံးမျောုံး၊ 

န ုီံးနန ောဖလ ယ်ြွွဲမျောုံး၊ ည  န  ငု်ံးနဆွုံးနနုွံးြွွဲမျောုံး၊ က ဦုံး အစီအစဉမျောုံး၊ အနရောငု်ံးပမ င့်တ်ငန်ရုံးြွွဲမျောုံးန င့် ်

ကျွန် ြ်တ  ့်၏စကောုံးဝ  ငု်ံးမျောုံး (ဆ  လ  သည်မ ော ကျွန် ြတ်  ့်၏ လက်နအောက်က မပဏအီခွွဲမျောုံးန င့် ် သက်ဆ  ငရ်ော 

န င့််/သ  ့်မဟ တ် ဆက်စြ်က မပဏမီျောုံး)၊ စီုံးြွောုံးနရုံးမ တ်ဖက်မျောုံး၊ ြံ့်ြ  ုံးနထောက်ြံ့်သူမျောုံးန င့်/် သ  ့်မဟ တ ်

န ကော်ပငောရ ငမ်ျောုံးအတွက ် သင၏် က  ယ်နရုံးက  ယ်တောအချက်အလက်မျောုံးက   သံ ုံးစွွဲရ ရ်  ြါသည။် ထ  န ုံးကွက် 

ချွဲွဲ့ထွငပ်ခငု်ံးအတွက် စောတ  က်၊ ဖ  ု်ံး၊ အီုံးနမုံးလ်၊ စောတ  ဝ န်ဆောငမ်ှု၊ ဆ  ရ ယ်မီဒယီော န င့်/်သ  ့်မဟ တ် ကျွန် ြ်တ  ့်န င့် ်
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သနဘောတူညီထောုံးချက်မျောုံးအနြေါ်မူတည်၍ တစ်ပခောုံးသင့်န်လျောန်သော ဆက်သွယ်နရုံးလမ်ုံးန ကောငု်ံးမျောုံးပဖင့် ်

အဆက်အသွယ်ပြြုံလ ြ်သွောုံးမည်ပဖစ်ြါသည။် န ုံးကွက်ချွဲွဲ့ထွငပ်ခငု်ံးန င့် ် အနရောငု်ံးပမ င့်တ်ငပ်ခငု်ံးအတွက် သင၏် 

က  ယ်နရုံးက  ယ်တောအချက်အလက်မျောုံးအောုံး စီမနံဆောငရွ်က်ပခငု်ံးတွင ် စောရငု်ံးသွငု်ံးပခငု်ံးရြ်ဆ  ငု်ံးလ  ြါက 

ကျွန် ြ်တ  ့်ထံမ  သငရ်ရ  နသော သကဆ်  ငရ်ော အုီံးနမုံးလ် သ  ့်မဟ တ် စောရ   “စောရငု်ံးသွငု်ံးရြ်ဆ  ငု်ံးပခငု်ံး” အောုံးန  ြ်၍ 

ရြ်ဆ  ငု်ံးန  ငြ်ါသည်။ တစ် ည်ုံးအောုံးပဖင့် ်နအောက်ြါရ   အြ  ငု်ံး ၁၄ (ကျွန် ြ်တ  ့်အောုံး ဆက်သွယ်ရ )် တွငန်တွွဲ့ရသည့် ် 

အချကအ်လက်မျောုံးက   အသံ ုံးပြြုံပြုီံး ကျွန် ြ်တ  ့်ထံသ  ့်  ဆက်သွယ်န  ငြ်ါသည်။ ကျွန် ြ်တ  ့်မ  သင၏်ရြ်ဆ  ငု်ံးရ  ်

နတောငု်ံးဆ  မှုအောုံး လက်ခံရရ  သည်န င့်တ်စ်ပြ ြုံင ်က် သင၏် နတောငု်ံးဆ  မှုက   နဆောငရွ်က်ရ န် င့် ် ကျွန် ြ်တ  ့်၏ 

စ စ်မျောုံးတွငလ် ြ်နဆောငရ် လ်  သည့််အတွက် ရံ ုံးဖွင့််ရက် ၁၄ ရက်ထ   ကောန  ငန် ကောငု်ံး သတ ပြြုံနစလ  ြါသည။် 

သ  ့်ပဖစ်ြါနသောန ကောင့် ်န ုံးကွက်ချွဲွဲ့ထွငပ်ခငု်ံးအဆက်အသွယ်ပြြုံမှုမျောုံးက   ထ  ကောလအတွငု်ံးရရ  ဆွဲပဖစ်ြါလ မ့််မည။် 

သငသ်ည် န ုံးကွက်ချွဲွဲ့ထွငပ်ခငု်ံးအဆကအ်သွယ်ပြြုံမှုမျောုံး ရရ  န ပခငု်ံးက   ဖယ်ရ ောုံးလ  က်နသော်ပငောုံးလညု်ံး 

က  ြ်စစည်ုံးမ ောပခငု်ံး သ  ့်မဟ တ် အပခောုံးနသော အနရောငု်ံးအဝယ်က စစ အတည်ပြြုံချက်မျောုံးန င့် ်အပခောုံးအနရုံးကကီုံးနသော 

န ုံးကကွ်ချွဲွဲ့ထွငပ်ခငု်ံးမဟ တ်သည့်် သက်ဆ  ငရ်ောန ကညောချက်မျောုံးကွဲ့်သ  ့် စီမံခ ့်ခ်ွွဲနရုံးဆ  ငရ်ော အဆက်အသွယ် 

ပြြုံမှုမျောုံးက   ဆက်လက်ရရ  န ဦုံးမည် ပဖစြ်ါသည်။ 

 

၁၂။ ဘာသာစကာေး 

ဤက  ယ်နရုံးက  ယ်တောလံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ော မူဝါဒ၏ အဂဂလ ြ်ဘောသောစကောုံးပဖင့်တ်ငဆ်က်မှုန င့် ် နဒသသံ ုံး 

ဘောသောစကောုံးပဖင့်တ်ငဆ်က်မှုအ ကောုံး အပငငု်ံးြွါုံးဖွယ ် တစ်စံ တစ်ရောပဖစ်ြေွာုံးြါက အဂဂလ ြ်ဘောသော 

စကောုံးပဖင့်တ်ငဆ်က်မှုအတ  ငု်ံးသော အတည်ပဖစ်မည်။ 

 

၁၃။ အ  က်အလက်လ ုံခ  ြုံရ ေးဆ ုံင ်ာ မူဝါဒအာေး ခပငဆ်ငခ် ည်ို့စွက်  က်မ ာေး 

Zuellig Pharma သည ် ဤအချက်အလက်လံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ော မူဝါဒအောုံး မည်သည့််အချ  တ်ွငမ်ဆ   ပြြုံပြငရ် ၊် 

မွမ်ုံးမံရ  ် န င့််/သ  ့်မဟ တ် ပြငဆ်ငပ်ဖည့််စွက်ရ  ် လ ြ်ြ  ငခ်ွင့််ရ  ြါသည်။ကျွန် ြ်တ  ့်သည် ဤအချက်အလက ်

လံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ောမူဝါဒ၏ ပြငဆ်ငပ်ဖည့််စွက်မှုမျောုံးအောုံး နသချောနစရ  ် ကျ ြုံုံးန ကောငု်ံးသင့််နလျောန်သော အဆင့််မျောုံး 

ကျင့််သံ ုံးမည်ပဖစ်ပြီုံး ြလက်နဖောငု်ံးန င့်် တပခောုံးဆနီလျော်နသော န ရောမျောုံး၌ အချ  အ်တ  ငု်ံးအတောတစ်ခ ထ  
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ပြငဆ်ငပ်ဖည့််စွက်ချက်မျောုံးအောုံးလံ ုံးအောုံး သ သောထငရ် ောုံးစွော နဖော်ပြထောုံးမည်ပဖစ်သည်။ ဤအချက်အလက် 

လံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ောမူဝါဒ၏ ပြငဆ်ငပ်ဖည့််စွကခ်ျက်မျောုံးသည် ြလက်နဖောငု်ံးတွင ် ထ တ်ပြ န် ကညောချ  မ် စ၍ 

အကျ ြုံုံးသကန်ရောက်မည်ပဖစ်သည။် သက်ဆ  ငရ်ော ပြငဆ်ငပ်ဖည့််စွက်ချက်မျောုံးအောုံး သ ရ  န  ငန်စရ  ် အထူုံးသပဖင့်် 

ကျွန် ြ်တ  ့်အောုံး အချက်အလက်မျောုံး မနြုံးအြ်မ  ီ ဤအချက်အလက်လံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ော မူဝါဒအောုံး 

အခါအောုံးနလျော်စွော  ကည့််ရှုစစ်နဆုံးရ  ် သင့််အောုံးဖ တ် ကောုံးလ  ြါသည။် ဤအချက်အလက်လံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ော 

မူဝါဒ၏ ပြငဆ်ငပ်ဖည့််စွက်မှု မျောုံးပြီုံးန ောက် သင့််အန ပဖင့်် ြလက်နဖောငု်ံးအောုံး ဆက်လက်ဝငန်ရောက်မှု သ  ့်မဟ တ ်

အသံ ုံးပြြုံမှု န င့််/သ  ့်မဟ တ် သင၏်က  ယ်နရုံးအချကအ်လက်အောုံး ကျွန် ြ်တ  ့်အောုံး နြုံးအြ်ပခငု်ံးတ  ့်သည် 

ပြငဆ်ငထ်ောုံးနသော အချက်အလက်လံ ပခြံုံနရုံးဆ  ငရ်ော မူဝါဒတွင ် နဖောပ်ြထောုံးနသော လ ြ်င ု်ံးနဆောငရွ်က်မှုမျောုံးအောုံး 

သငသ်ည် သနဘောတူညီန ကောငု်ံးက   နဖော်ပြသည။် သငသ်ည် သနဘောမတူညီခွဲ့်ြါက ြလက်နဖောငု်ံးအသံ ုံးပြြုံမှုအောုံး 

ချကခ်ျငု်ံး ရြဆ်  ငု်ံးကော ကျွန် ြ်တ  ့်အောုံး သင၏်က  ယ်နရုံးအချက်အလက်နြုံးအြ်ပခငု်ံးအောုံး ရြ်စွဲသင့််ပြီုံး အြ  ငု်ံး ၇ 

(သင၏် အခွင့််အနရုံးမျောုံး) န င့်် အြ  ငု်ံး ၁၄ (ကျွန် ြ်တ  ့်အောုံး ဆက်သွယ်ရ )်တွင ် နဖော်ပြထောုံးနသော 

 ည်ုံးလမ်ုံးမျောုံးအတ  ငု်ံး ကျွန် ြ်တ  ့်ထံသ  ့် အန ကောငု်ံး ကောုံးသင့််ြါသည်။ 

 

၁၄။ ကျွန်ုံပ်တ ုံ ို့အာေး ဆက်သယွ် န ်

အသံ ုံးပြြုံသည့်် ဝ န်ဆောငမ်ှုနြေါ်မူတည်ပြုီံး အနပြောငု်ံးအလွဲရ  န  ငန်သော်လည်ုံး သငရ်ည်ညွှ ု်ံးက  ုံးကောုံးန  ငရ် အ်တွက ်

နအောကန်ဖော်ပြြါဇယောုံးတွင ် နဖော်ပြထောုံးနသော အချက်အလက်ထ  ု်ံးသ မ်ုံးကကီုံး ကြ်သူမျောုံးသည် 

ကျွန် ြ်တ  ့်လ ြ်င ု်ံးမျောုံးလက်ရ  နဆောငရွ်က်လျက်ရ  နသော န  ငင်မံျောုံးရ   အဓ က 

အချကအ်လက်ထ  ု်ံးသ မ်ုံးသူမျောုံးအပဖစ် တောဝ ရ်  ြါသည်။ သင့််တွင ်ဤအချက်အလက်လံ ပခံြုံနရုံးဆ  ငရ်ော မူဝါဒန င့်် 

သင၏်က  ယ်နရုံးက  ယ်တောအချက်အလကအ်ောုံး ကျွန် ြ်တ  ့် က  ငတ်ွယ်ြံ န င့််ြတ်သက်၍ တံ ပြ ခ်ျက် သ  ့်မဟ တ ်

နမုံးခွ ု်ံးမျောုံးရ  လျှင ် သ  ့်မဟ တ် အထက်နဖော်ပြြါ သင၏် အခွင့််အနရုံးမျောုံးအောုံးကျင့််သံ ုံးလ  လျှင ်

သငန်မုံးပမ ု်ံးလ  သည့် ် နမုံးခွ ု်ံးနြေါ်မူတည၍် “ကျွ န်် ြ်တ  ့်အောုံးဆက်သွယ်ရ ”် စောမျက်န ောမ တစ်ဆင့် ် သင့််အောုံး 

သက်ဆ  ငရ်ော အချက်အလက်ထ  ု်ံးသ မ်ုံးကကီုံး ကြ်သူ ထံသ  ့် ြ  ့်နဆောငန်ြုံးြါလ မ့််မည။်  

န ုံငင်  အ  က်အလက်ထ န်ေးသ မ်ေးကကီေးကကပ်သ ူ

ဘရူန  ငု်ံး Zuellig Pharma (B) Sdn Bhd  

Unit 5, Lot 29996, Simpang 607,  

Kg Beribi, Jalan Gadong,  
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Bandar Seri Begawan BE1118,  

Brunei Darussalam 

 

ကနမဘောဒုီံးယောုံး Zuellig Pharma Ltd 

#266 St. Lum Group 4, Phum Ruong,  

Chak Sankat Phnom Penh Thmey,  

Phnom Penh, Cambodia 

 

နဟောငန်ကောင ် Zuellig Pharma Limited  

Suite 608, 6/F., Devon House,  

Taikoo Place,  

Quarry Bay, Hong Kong 

 

အ နဒ ယ Zuellig Pharma Specialty Solutions (India) Private Limited 

35 Chandivali, Off Saki Vihar Road,  

Andheri (E),  

Mumbai, 400072 

 

အငဒ်   ုီံးရ ောုံး PT Anugerah Pharmindo Lestari 

Cowell Tower 12th Floor,  

Jl. Senen Raya No. 135,  

Jakarta 10410, Indonesia 

 

မကောအ   Agencia Lei Va Hong Lda. 

Rua Doca Dos Holandeses 75,  

Ind. Chong Fong,  

Fase A, 14/F, A/B 

 

မနလုံးရ ောုံး Zuellig Pharma Sdn Bhd 

No. 15 Persiaran Pasak Bumi,  

Seksyen U8,  

Perindustrian Bukit Jelutong,  

40150 Shah Alam, 

Selangor,  

Malaysia 

 

ပမ မ်ော Zuellig Pharma Services Ltd.  

အခ ု်ံး ၂၀၃၊ တ  က် ဂ၊ တကကသ  လ်ရ ြ်သောကွ ဒ်  ၊ 

တကကသ  လ်ရ ြ်သောလမ်ုံးသစ်၊ 

ဗဟ ု်ံးပမ ြုံွဲ့ ယ်၊ရ က်  ပ်မ ြုံွဲ့၊ 
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ပမ မ်ော၊ ၁၁၂၀၁။ 

ဖ လစ်ြ  င ် Zuellig Pharma Corporation  

Km. 14 West Service Road South Superhighway cor Edison Ave. 

Brgy. Sun Valley, Paranaque City, 

Philippines 

Interpharma Solutions Philippines, Inc. 

Km. 14 West Service Road South Superhighway cor Edison Ave. 

Brgy. Sun Valley, Paranaque City, 

Philippines 

Metro Drug Inc. 

Sta. Rosa Estate, Brgy. Macabling, 

Sta. Rosa, Laguna, 

Philippines 

စငက်ောြူ Zuellig Pharma Pte Ltd / Zuellig Pharma Specialty Solutions Group Pte Ltd 

15 Changi North Way  

#01-01  

Singapore 498770 

နတောငက်  ရီုံးယောုံး Zuellig Pharma Korea Ltd.  

3F, LS Yongsan Tower, 92 Hangangdaero, 

Yongsan-gu,  

Seoul, Korea 

ထ  ငဝ်မ် Zuellig Pharma Inc. 

10F, 126 Nanking E. RD. SEC 4, 

Taipei, Taiwan 

ထ  ငု်ံး Zuellig Pharma Limited 

8-9/F Ploenchit Center, 2 Sukhumvit Rd.,

Kwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey,

Bangkok 10110

ဗီယက် မ် Zuellig Pharma Viet Nam Ltd 

Lot B3, Industrial Road #4 Street,  

SaiDong B Industrial Zone, Long Bien Dist., 

Ha Noi, Viet Nam  




