
စည််းကမ််းသတမှ်တခ်ျကမ်ျ ်း 

Easy App မှ က  ြိုဆ ိုပါသည။် 

ဤစည််း မ််းသတ်မှတ်ချ ်မျ ်းသည ် MC Easy Microfinance  ိုမပဏလီီမ တ ်၏ 

အပလီက ်းရှင််း  ို အသ ို်းပပြိုရ တွင ်လ ို န် ကဆ ငရွ် ်ရမည  ်စည််းမျဉ်းစည််း မ််းမျ ်းပြစ်ပါသည။် 

ဤအပလီက ်းရှင််း  ို ရယူအသ ို်းပပြိုပခင််းပြင  ် လူက ီ်းမင််းသည ် ကြ ်ပပထ ်းသည  ်

စည််း မ််းသတ်မှတ်ချ  ် မျ ်း  ို သက  တူလ ်ခ သညဟ်ို မှတ်ယူပါသည။် 

ဤစ ချြိုပ်တွငက်ြ ်ပပပါရှ သည  ် စည််း မ််းသတ်မှတ်ချ ် မျ ်း  ို လူက ီ်းမင််းမှ 

သက  တူလ ်ခ ပခင််းမရှ ပါ  Easy App   ို ဆ ်လ ်အသ ို်းမပပြိုပဲ ရပ်စဲန ိုငသ်ည။် 

ကအ  ်ကြ ်ပပပါက ါဟ ရမျ ်း  ို စည််း မ််းသတ်မှတ်ချ ်မျ ်း၊ ပိုဂ္ ြိုလ်ကရ်းဆ ိုငရ်  

သတင််းအချ ်အလ  ် ထ န််း သ မ််းမှုမူ ါဒ၊ မသ ်ဆ ိုငက်   င််းကြ ်ပပချ ်၊ 

သက  တူညမီှုစ ချြိုပ်မျ ်းတွင ် အသ ို်းပပြိုပါမည။် “အသင််းသ ်း”၊ “လူက ီ်းမင််း” နငှ  ် “လူက ီ်းမင််း၏” 

ဆ ိုကသ က ါဟ ရမျ ်းသည ် သင၊်  ိုမပဏ၏ီ စည််း မ််းသတ်မှတ်ချ ်မျ ်း နငှ  ် ို ်ညပီပီ်း 

ဤအပလီက ်းရှင််း  ို  ငက်ရ  ်အသ ို်းပပြိုသည ပ်ိုဂ္ ြိုလ်  ို ရညည်ွှန််းပါမည။် “ ိုမပဏ”ီ၊ “မ မ  တ ို  ”၊ 

“ ျွန်ိုပ် တ ို  ”၊ “ ျွနိ်ု ပ််တ ို  ၏” နငှ  ် “ ျွနိ်ု ပ််တ ို    ို” ဆ ိုကသ က ါဟ ရမျ ်းသည ် ျွနိ်ု ပ််တ ို  ၏ ိုမပဏ ီ ို 

ရညည်ွှန််းပါမည။် “စ ချြိုပ် င”်၊ “စ ချြိုပ် ငမ်ျ ်း” (သ ို  မဟိုတ်) " ျွနိ်ု ပ််တ ို    ို" ဟူကသ  

က ါဟ ရမျ ်းသည ် အသင််းသ ်းမျ ်းနငှ  ်  ျွနိ်ု ပ််တ ို   နစ်ှဦ်းနစ်ှြ ်လ ို်း  ို ရညည်ွှန််းပါမည။် 

 ိုမပဏမီှကြ ်ပပထ ်းသည  ်  နက်ဆ ငမ်ှုမျ ်းအ ်း အသင််းသ ်းမျ ်း၏ လ ိုအပ်ချ ်မျ ်းနငှ အ်ည ီ 

အက  င််းဆ ို်း နက်ဆ ငမ်ှုမျ ်းကပ်းန ိုငရ်န ် အတွ  ် လ ိုအပ်သည  ်နက်ဆ ငမ်ှုမျ ်း၊ လ ်ခ ရယူမှုမျ ်း၊ 

အပခ ်းသက  တူညမီှုမျ ်း  ို ရညည်ွှန််းသည  ် စ  ်းရပ်မျ ်းသည ် နယ်သ လနန် ိုငင် ၏ 

တညဆ်ဥဲပကဒမျ ်းအရ ပြစ်တညပ်ါမည။် အထ ်ကြ ်ပပပါ စ  ်းရပ်မျ ်း (သ ို  မဟိုတ်) အနည််း  န််း၊ 

အမျ ်း  န််း၊ စ လ ို်းက ီ်းပြင သ် ို်းပခင််း (သ ို  မဟိုတ်) သ/ူသမူ၊ (သ ို  မဟိုတ်) သူတ ို   

စသည စ်  ်းရပ်မျ ်းသည ် ြလှယ်အသ ို်းပပြိုန ိုငသ်ညဟ်ို မှတ်ယူကသ က   င  ် အဆ ိုပါက ါဟ ရမျ ်း 

ကပပ င််းလဲ အသ ို်းပပြိုပခင််းသည ်တူညသီည အ်ဓ ပပါယ ် ို ရညည်ွှန််းပါမည။်  

အချကအ်လကမ်ျ ်း ကက ကယ်ခူခင််း 



ကချ်းကငအွတွ ် ပ ိုမ ိုက  င််းမွနက်သ  ဆ ို်းပြတ်ချ ်မျ ်းချမှတန် ိုငရ်နန်ငှ  ် ပ ိုမ ိုက  င််းမွနက်သ  

အသ ို်းပပြိုရလွယ် ူ သည  ်နက်ဆ ငမ်ှုမျ ်း ကပ်းန ိုငရ်နအ်တွ ် လူက ီ်းမင််းနငှ  ်

လူက ီ်းမင််း၏ြိုန််းမှတစ်ဆင  ် အချ ်အလ ်မျ ်း က   ်ယူပါမည။် Easy App 

  ိုရယူအသ ို်းပပြိုပခင််းပြင  ် လူက ီ်းမင််းသည ် MC Easy Microfinance  ိုမပဏ ီ လီမ တ ်၏ 

ပိုဂ္ ြိုလ်ကရ်းဆ ိုငရ်  သတင််းအချ ်အလ ်ထ န််းသ မ််းမှုမူ ါဒတွင ် ကြ ်ပပပါရှ သည် အတ ိုင််း အထ ်ပါ 

အချ ်အလ ်မျ ်း  ို   ျွနိ်ု ပ််တ ို  ထ  မျှက အသ ကပ်းရန ် သက  တူလ ်ခ ပပီ်းပြစ်သညဟ်ို 

မှတ်ယူပါသည။် 

လ ိုငစ်င ်

MC Easy Microfinance  ိုမပဏလီီမ တ ်နငှ  ် ၎င််း၏လ ိုငစ်ငက်ပ်းသမူျ ်းသည် Easy App 

နငှ သ် ်ဆ ိုင ် သည  ် အချ ်အလ ်အ ်းလ ို်းအတွ ် 

အသ ဉ ဏပ်စစည််းဆ ိုငရ် လိုပ်ပ ိုငခ်ွင အ်ပပည အ်   ို ပ ိုငဆ် ိုငထ် ်းပပီ်း အဆ ိုပါအသ ဉ ဏပ်စစည််းဆ ိုငရ်  

ရပ ိုငခ်ွင မ်ျ ်းအ ်းလ ို်းသညလ်ည််း မူပ ိုငခ်ွင ထ် ်းရှ ပပီ်းပြစ်ပါသည။် ဤစည််း  မ််းသတ်မှတ်ချ ်တငွ ်

ကြ ်ပပပါရှ သည  ်သတ်မှတ်ချ ်မျ ်းနငှ အ်ည ီအချ အ်လ ်မျ ်း  ို သင ် ိုယပ် ိုင ်အသ ို်းပပြိုရနအ်တွ  ်

Easy App  မှတစ်ဆင  ်ရယူအသ ို်းပပြိုန ိုငပ်ါသည။် 

သငသ်ည ်ကအ  ်ပါအချ ်မျ ်း  ို ကဆ ငရွ် ်ခွင မ်ရှ ပါ -   

• Easy App မှ အချ ်အလ ်မျ ်း  ို ပပနလ်ညထ်ိုတ်က ပခင််း 

• Easy App မှ အချ ်အလ ်မျ ်း  ို ကရ င််းချပခင််း၊ င ှ်းရမ််းပခင််း၊ ထပ်ဆင အ်သ ို်းပပြိုခွင  ်လ ိုငစ်င ်

ကပ်းပခင််း 

• Easy App မှ အချ ်အလ ်မျ ်း  ို  ူ်းယူပခင််း၊ ထပ်ပွ ်းပခင််း၊ ပပနလ်ညထ်ိုတလ်ိုပ်ပခင််း 

• Easy App မှ အက   င််းအရ မျ ်း  ို ပပနလ်ညပ်ြန  က် ပခင််း 

ဤသက  တူညမီှုသည ်ဤစ ချြိုပ်တွင ်ကြ ်ပပပါရှ သည ရ် ်မှစ၍ အသ ် ငပ်ါမည။် 

ကျွန်ိုပ်တ ို ို့၏ အက က င််းအရ မျ ်းအ ်း Hyperlinking ခပြုလိုပ်ခခင််း 

ကအ  ်ကြ ်ပပပါ အြွဲွဲ့အစည််းမျ ်းသည ် က  ြိုတငက်ရ်းသ ်းခွင ပ်ပြိုချ ်ရရှ ရနမ်လ ိုအပ်ပဲ 

 ျွနိ်ု ပ််တ ို  အပလီက ်း ရငှ််းသ ို   ချ တ်ဆ ်န ိုငပ်ါမည။် 



• အစ ို်းရအြွဲွဲ့အစည််းမျ ်း 

• စ ရှ ကြွကရ်းအငဂ်ျငမ်ျ ်း 

• သတင််းအြွဲွဲ့အစည််းမျ ်း 

• အွနလ် ိုင််းလမ််းညွှနမ်ျ ်း ပြန  က် သမူျ ်းအကနပြင  ် ၎င််းတ ို  စ ရင််းပပြိုစိုထ ်းသည  ် အပခ ်းကသ  

လိုပ်ငန််းမျ ်း၏ အပလီက ်းရှင််းမျ ်းသ ို   ချ တ်ဆ ်သည န်ည််းတ ူ

 ျွနိ်ု ပ််တ ို  ၏အပလီက ်းရှင််း  ို ချ တ် ဆ ်န ိုငမ်ည။်  

• စနစ်တစ်ခိုလ ို်း အသ အမှတ်ပပြို စီ်းပွ ်းကရ်းလိုပ်ငန််းမျ ်းမှအပ 

အ ျ ြို်းအပမတ်အတွ ်မဟိုတ်သည  ် အြွဲွဲ့ အစည််းမျ ်း၊ ပရဟ တနငှ  ် ဆ ်စပ်ကနကသ  

က ်း ယ်စငတ် မျ ်း၊ ပရဟ တရနပ် ိုကငရွှ ကြွကရ်းအြွဲွဲ့မျ ်း သည်  ျွန်ိုပ်တ ို  ၏  ် ဆ် ိုဒသ် ို   

ချ တ်ဆ ်၍ရန ိုငမ်ညမ်ဟိုတ်ပါ။  

အထ ်ကြ ်ပပပါ အြွဲွဲ့အစည််းမျ ်းသည ်  ျွနိ်ု ပ််တ ို   အပလီက ်းရှင််း၏ ပငမ်စ မျ ်န ှ၊ 

သတင််းထိုတ်ပပနမ်ှုမျ ်း၊ အပခ ်းအပလီက ်းရှင််းနငှ  ် သ ်ဆ ိုငသ်ည အ်ချ ်အလ ်မျ ်း  ို 

ကအ  ်ပါအကပခအကနမျ ်းနငှ  ်   ို ည်ပီါ   ချ တဆ် ်န ိုငမ်ည။် ( ) လ မ်လညလ်ှည စ် ်းသည လ်င ခ်် 

မဟိုတ်ပါ ၊ (ခ) ချ တ်ဆ ်သည အ်ြွဲွဲ့ အစည််း၊ ၎င််း၏ထိုတ် ိုနန်ငှ  ်  နက်ဆ ငမ်ှုမျ ်းဆ ိုငရ်  

အကထ  ်အပ  ၊ ကထ  ်ခ ချ ် (သ ို  မဟိုတ်) အတညပ်ပြို ချ ်မျ ်းအ ်း မှ ်းယငွ််းစွ ပြင  ်

သယွ်  ို ်ညွှန််းဆ ိုပခင််းမရှ ပါ  (ဂ) ချ တ်ဆ ်သည အ်ြွဲွဲ့အစည််း၏   ် ် ဆ ိုဒပ်ါ 

အက   င််းအရ မျ ်းအတငွ််း ညညီွတ်ပါ  ချ တ်ဆ ်န ိုငပ်ါမည။် 

ကအ  ်ကြ ်ပပပါ အြွဲွဲ့အစည််းမျ ်းထ မှ ချ တ်ဆ ်ရနက်တ င််းဆ ိုမှုမျ ်း  ို  ျွနိ်ု ပ််တ ို  မ ှ

ပပနလ်ညသ် ို်းသပ်ပပီ်း ခွင  ်ပပြိုပါ မည။်  

• လူသ မျ ်းသည  ်စ ်းသ ို်းသ ူ(သ ို  မဟိုတ်) လိုပ်ငန််းအချ ်အလ ်ရင််းပမစ်မျ ်း  

• dot.com ဆ ိုဒမ်ျ ်း  

• ပရဟ တ  ိုယ်စ ်းပပြို အြွဲွဲ့အစည််း (သ ို  မဟိုတ်) အသင််းအြွဲွဲ့မျ ်း  

• အွနလ် ိုင််းလမ််းညွှနပ်ြန  က် သမူျ ်း 

• အငတ် န ်ကပေါ်တယ်လ်မျ ်း 

• စ ရင််းအင််း၊ ဥပကဒနငှ  ်အ   ကပ်းအြွဲွဲ့အစည််းမျ ်း  

• ပည ကရ်းဆ ိုငရ် အြွဲွဲ့အစည််းမျ ်းနငှ  ် ိုနသ်ယွ်ကရ်းအသင််းအြွဲွဲ့မျ ်း  



အထ ်ကြ ်ပပပါအြွဲွဲ့အစည််းမျ ်းမှ ချ တ်ဆ ်ရနက်တ င််းဆ ိုမှုမျ ်း  ို ကအ  ပ်ါအကပခအကနမျ ်းအကပေါ် 

အကပခခ ဆ ို်း ပြတ်   ခွင ပ်ပြိုကပ်းပါမည။် ( ) ချ တ်ဆ ်မှုအ ်းပြင  ်  ျွနိ်ု ပ််တ ို  နငှ  ်

 ျွနိ်ု ပ််တ ို  ၏လိုပ်ငန််းမျ ်း  ို ဆ ို်း ျ ြို်းပြစ်ကပေါ်ကစပခင််းမရှ ပါ  (ခ)  ျွနိ်ု ပ််တ ို  ၏ 

အြွဲွဲ့အစည််းနငှ ဆ် ်စပ်မှုတွင ် အနိုတ်လ ခဏ ကဆ င ် သည  ် မှတ်တမ််းမရှ ပါ  (ဂ) Hyperlink ၏ 

ပမငသ် မှုသည ် MC Easy Microfinance  ိုမပဏလီီမ တ ်၏ လစ်လပ်မှု  ို အစ ်းထ ို်းပပီ်း 

 ျွနိ်ု ပ််တ ို  အကပေါ် အ ျ ြို်းက ျ်းဇူ်းပြစ်ကပေါ်ကစပါ  (ဃ) ချ တ်ဆ ်မှုသည ် ကယ ယူျ ပြစ်ကသ  

သတင််းအချ ်အလ ်မျ ်း၏ အက   င််းအရ ပြစပ်ါ  - စသည အ်ချ ်မျ ်းအကပေါ် စဉ်းစ ်းဆ ို်းပြတ် 

ပါမည။် 

အထ ်ကြ ်ပပပါ အြွဲွဲ့အစည််းမျ ်းသည ်  ျွနိ်ု ပ််တ ို   အပလီက ်းရှင််း၏ ပငမ်စ မျ ်န ှ၊ 

သတင််းထိုတ်ပပနမ်ှုမျ ်း၊ အပခ ်းအပလီက ်းရှင််းနငှ  ် သ ်ဆ ိုငသ်ည အ်ချ ်အလ ်မျ ်း  ို 

ကအ  ်ပါအကပခအကနမျ ်းနငှ  ်   ို ည်ပီါ   ချ တဆ် ်န ိုငမ်ည။် ( ) လ မ်လညလ်ှည စ် ်းသည လ်င ခ်် 

မဟိုတ်ပါ ၊ (ခ) ချ တ်ဆ ်သည အ်ြွဲွဲ့ အစည််း၊ ၎င််း၏ထိုတ် ိုနန်ငှ  ်  နက်ဆ ငမ်ှုမျ ်းဆ ိုငရ်  

အကထ  ်အပ  ၊ ကထ  ်ခ ချ ် (သ ို  မဟိုတ်) အတညပ်ပြို ချ ်မျ ်းအ ်း မှ ်းယငွ််းစွ ပြင  ်

သယွ်  ို ်ညွှန််းဆ ိုပခင််းမရှ ပါ  (ဂ) ချ တ်ဆ ်သည အ်ြွဲွဲ့အစည််း၏   ် ် ဆ ိုဒပ်ါ 

အက   င််းအရ မျ ်းအတငွ််း ညညီွတ်ပါ  ချ တ်ဆ ်န ိုငပ်ါမည။် 

အ ယ်၍ လူက ီ်းမင််းသည ် အပ ိုဒ ် (၂) တွင ် ကြ ်ပပပါရှ သည  ် အြွဲွဲ့အစည််းမျ ်းထမဲှပြစ်ပပီ်း 

 ျွနိ်ု ပ််တ ို  ၏အပလ ီ က ်းရှင််း  ို ချ တ်ဆ ်ရန ် စ တ် ငစ် ်းပါ  လူက ီ်းမင််း၏ အမည၊် 

အြွဲွဲ့အစည််းအမည၊် ဆ ်သယွ်ရမည အ်ချ  ် အလ ်နငှ  ် လူက ်ီးမင််း၏  ် ဆ် ိုဒလ် ပ်စ ၊ 

 ျွနိ်ု ပ််တ ို  ၏အပလီက ်းရှင််းသ ို   လူက ီ်းမင််းမှချ တ်ဆ ်ရန ် ရည ် ရွယ်သည  ် URL စ ရင််း၊ 

လူက ီ်းမင််းချ တ်ဆ ်လ ိုသည  ်  ျွနိ်ု ပ််တ ို    ်ဆ ိုငဒ်မှ် URL စ ရင််းမျ ်း  ို ထည သ်ငွ််းကြ ်ပပပပီ်း MC 

Easy Microfinance  ိုမပဏလီီမ တ ်သ ို   အ်ီးကမ်းလ်ကပ်းပ ို     အက   င််း   ်း ရမည။် 

ရ ်သတတ ပါတ်နစှ်ပါတ်မှ သ ို်းပါတ်အတွင််း ပပနလ်ညအ်က   င််း   ်းကပ်းပါမည။် 

ခွင ပ်ပြိုချ ်ရရှ ပပီ်းသည  ် အြွဲွဲ့အစည််းမျ ်းသည ်  ျွနိ်ု ပ််တ ို  ၏အပလီက ်းရှင််းသ ို   Hyperlink မျ ်း 

ကအ  ်ပါ အတ ိုင််း ချ တဆ် ်န ိုငသ်ည ်-  

•  ျွနိ်ု ပ််တ ို   အသင််းအြွဲွဲ့၏ တရ ်း ငအ်မည ် ို အသ ို်းပပြို၍ကသ ်လည််းက  င််း၊  

• ချ တ်ဆ ်ထ ်းသည  ်လ ပ်စ   ို အသ ို်းပပြို၍ကသ ်လည််းက  င််း၊  



• ချ တ်ဆ ်ထ ်းသည  ် အြွဲွဲ့အစည််း၏  ် ဆ် ိုဒရ်ှ  အက   င််းအရ မျ ်းအတွင််း 

သင က်လျှ ်စွ ချ တ် ဆ ထ် ်းသည  ်  ျွနိ်ု ပ််တ ို  ၏အပလီက ်းရှင််းရှ  ကြ ်ပပချ ်တစ်ခိုခို  ို 

အသ ို်းပပြို၍ကသ ်လည််းက  င််း ချ တ်ဆ ်န ိုငသ်ည။် 

 ိုနအ်မှတ်တ ဆ ပ်လ ိုငစ်င ် မရှ ပဲ MC Easy Microfinance  ိုမပဏလီီမ တ ်၏ အမှတ်တ ဆ ပ်နငှ  ်

အပခ ်း ဓါတ်ပ ို၊ သရိုပ်ကြ ်ပ ိုမျ ်း  ို အသ ို်းပပြိုပပီ်း ချ တ်ဆ ်မှုမျ ်း လ ို်း ပပြိုလိုပ်ခွင မ်ရှ ။   

အက က င််းအရ မျ ်းနငှို့သ်ကဆ် ိုငသ်ညို့ ်တ ဝန်မျ ်း  

လူက ီ်းမင််း၏   ် ဆ် ိုဒတ်ွင ် ကပေါ်ကပါ ်လ သည  ် အက   င််းအရ ၊   စစရပ်မျ ်းအတ ွ် 

 ျွနိ်ု ပ််တ ို  တငွ ် တ  နမ်ရှ ကစရ။ လူက ီ်းမင််း၏  ် ဆ် ိုဒမ်ှ ကပေါ်ကပါ ်လ သည  ်

ကတ င််းဆ ိုမှုမျ ်းအတ ွ ် လူက ီ်းမင််းမှ  ျွန်ိုပ် တ ို    ို   ွယ်ရန ် သက  တူလ ်ခ ရမည။် 

အသကရြျ ်သည၊် မြွယ်မရ ပြစ်သည၊် ဥပကဒ  ို ျ ်းလွနသ်ည ် (သ ို  မဟိုတ်) စ ချြိုပ် ငမ်ျ ်း၏ 

ရပ ိုငခ်ွင မ်ျ ်း  ို ချ ြို်းကြ  ်ပခင််း၊ ထ ပါ်းကန ှင ယ် ှ်ပခင််းမျ ်း  ို ကထ  ခ် သည ် (သ ို  မဟိုတ်)  

ချ ြို်းကြ  ်သည၊် ထ ပါ်းကန ှင ယ်ှ ်သညဟ်ို အဓ ပပါယက်   ်ယူန ိုငသ်ည  ်ချ တဆ် ်မှုမျ ်းမရှ  ကစရ။ 

လကူက ်းမင််း၏ ပိုဂ္ ြုလက်ရ်းလ ိုခခ ြုမှု   

ပိုဂ္ ြိုလ်ကရ်းဆ ိုငရ်  သတင််းအချ ်အလ ်ထ န််းသ မ််းမှုမူ ါဒ  ို ြတ်ရှုပါ။  

လိုပ်ပ ိုငခ်ွငို့မ်ျ ်း ထ န််းသ မ််းထ ်းခခင််း  

 ျွနိ်ု ပ််တ ို  ၏ အပလီက ်းရှင််းမှ လူက ီ်းမင််း၏ချ တ်ဆ ်မှု တစ်စ ိုတစ်ရ  (သ ို  မဟိုတ်) 

ချ တ်ဆ ်မှုအ ်းလ ို်း  ို ြယ်ရှ ်းကပ်းရန ် ကတ င််းဆ ိုပ ိုငခ်ွင ရ်ှ သည။် ထ ိုသ ို   ကတ င််းဆ ိုလ ပါ  

လူက ီ်းမင််းမှ အဆ ိုပါချ တ်ဆ ်မှုမျ ်း  ို ချ ်ရှင််းြယ်ရှ ်းပခင််း  ို လ ်ခ ရမည။်  ျွနိ်ု ပ််တ ို  အကနပြင  ်

ဤစည််း မ််းသတ်မှတ်ချ ်မျ ်းနငှ  ် ချ တ် ဆ ်မှုဆ ိုငရ် မူ ါဒမျ ်း  ို မညသ်ည အ်ချ နတ်ွငမ်ဆ ို 

ပပငဆ်ငက်ပပ င််းလဲပ ိုငခ်ွင ရ်ှ သည။်  ျွနိ်ု ပ််တ ို  ၏ အပလီ က ်းရှင််းသ ို   စဉဆ ်မပပတ် 

ချ တ်ဆ ်ပခင််းအ ်းပြင  ် လူက ီ်းမင််းသည ် ဤချ တဆ် ်မှုဆ ိုငရ်  စည််း မ််း သတ်မှတ်ချ ်မျ ်း  ို 

သက  တူလ ်ခ ပပီ်း လ ို ်န ကဆ ငရွ် ်မညဟ်ို သတ်မှတ်ပါသည။် 

ကျွနိ်ု ပ််တ ို ို့၏ အပလ ကက်းရှင််းမှ လငို့ခ််မျ ်းက ို ဖယရှ် ်းခခင််း 



လူက ီ်းမင််းအကနပြင  ်  ျွနိ်ု ပ််တ ို  ၏ အပလီက ်းရှင််းတွင ် သင က်လျ ်ညညီွှတ်မှုမရှ သည  ် လင ခ််တစ်စ ို 

တစ်ရ  ကတွွဲ့ ရှ ပါ  မညသ်ည အ်ချ နတ်ငွပ်ြစ်ကစ  ျွနိ်ု ပ််တ ို  ထ  ဆ ်သယွ်အက   င််း   ်းန ိုငပ်ါသည။် 

အဆ ိုပါ လင ခ််မျ ်း  ို ြယ်ရှ ်းရန ် သ ို်းသပ်သ ွ်းမညပ်ြစ်ကသ ်လည််း  ျွနိ်ု ပ််တ ို  အကနပြင  ်

မပြစ်မကနြယ်ရှ ်းရန ် (သ ို  မဟိုတ်) လူက ီ်းမင််းထ  တ ို ်ရ ို ် ဆ ်သယွ်အက   င််း   ်းကပ်းရန ်

တ  နမ်ရှ ကစရ။ 

 ျွနိ်ု ပ််တ ို  ၏ အပလီက ်းရှင််းကပေါ် ရှ  အချ ်အလ ်မျ ်း၏ မှန ်နမ်ှု၊ အဆ ိုပါအချ ်အလ ်မျ ်း၏ 

ပပည စ် ိုမှု (သ ို  မဟိုတ်) တ  ျမှုမျ ်းအတွ ် အ မခ မှုမပပြိုလိုပ်ပါ။ အပလီက ်းရှင််းသည ်အပမဲရှ ကနမည ်

(သ ို  မဟိုတ်) အပလီ က ်းရှင််းကပေါ်မှ အချ ်အလ ်မျ ်းသည ် အပမဲကန  ်ဆ ို်းကပေါ် ပြစ်ကနမညဟ်ို 

 တ ခ မှုမပပြိုလိုပ်ပါ။  

မသကဆ် ိုငက် က င််းကဖ ်ခပချက်   

သ ်ဆ ိုငရ် ဥပကဒမျ ်းအရ ခွင ပ်ပြိုန ိုငသ်ည  ်အမျ ်းဆ ို်းအတ ိုင််းအတ အထ   ျွန်ိုပ်တ ို  ၏အပလီက ်းရငှ််း 

နငှ  ် အပလကီ ်းရငှ််း  ို အသ ို်းပပြိုပခင််းနငှ  ် ဆ ်စပ်ကနသည  ် အကပခအကနမျ ်း၊   ိုယ်စ ်းပပြိုပခင််းမျ ်း၊ 

အ မခ  ပခင််းမျ ်း  ို မပပြိုလိုပ်ပါ။ ဤမသ ်ဆ ိုငက်   င််းကြ ်ပပချ ်ပါ မညသ်ည  ်

အက   င််းအရ မျ ်းမှ - 

• ကသဆ ို်းမှုနငှ  ် ထ ခ ို ်ဒဏရ် ရရှ မှုမျ ်းအတ ွ်  ျွနိ်ု ပ််တ ို  / လူက ီ်းမင််းတ ို  ၏ 

ကပ်းရနတ်  နမ်ျ ်း  ို  န  သ်တ်မည ်(သ ို  မဟိုတ်) ခခင််းချနမ်ည ်မဟိုတ်ပါ။  

• အလွဲသ ို်းစ ်းမှု၊ မရ ို်းသ ်းစွ တငပ်ပမှုမျ ်းအတ ွ်  ျွနိ်ု ပ််တ ို  / လူက ီ်းမင််းတ ို  ၏ 

ကပ်းရနတ်  နမ်ျ ်း  ို  န  သ်တ်မည ်(သ ို  မဟိုတ်) ခခင််းချနမ်ည ်မဟိုတ်ပါ။ 

• သ ်ဆ ိုငရ် ဥပကဒအရ ခွင ပ်ပြိုထ ်းပခင််းမရှ သည  ် အရ မျ ်းအတ ွ်  ျွနိ်ု ပ််တ ို  / 

လူက ီ်းမင််းတ ို  ၏ ကပ်းရနတ်  နမ်ျ ်း  ို  န  သ်တ် မညမ်ဟိုတ်ပါ။  

• သ ်ဆ ိုငရ် ဥပကဒအရ ခခင််းချနထ် ်းပခင််းမရှ သည  ်  ျွနိ်ု ပ််တ ို  / လူက ီ်းမင််းတ ို  ၏ 

ကပ်းရနတ်  နမ်ျ ်း   ို  ခခင််းချနမ်ည ်မဟိုတ်ပါ။   

ဤစ ပ ိုဒန်ငှ  ် မသ ်ဆ ိုငက်   င််းကြ ်ပပချ  ်ဏ္ဍတွင ် ကြ ်ပပထ ်းသည  ် ကပ်းရနတ်  နဆ် ိုငရ်   န   ်

သတ်ချ ်မျ ်းနငှ  ် တ ်းပမစ်ချ ်မျ ်းသည ် ( ) ကရှွဲ့တွငက်ြ ်ပပခဲ ကသ  စ ပ ိုဒ ် ိုရညည်ွှန််းပပီ်း (ခ) 

စ ချြိုပ်အ ်း ပြင ပ်ြစ်ကစ၊ တရ ်းမနစ်န မှုအ ်းပြင ပ်ြစ်ကစ၊ ဥပကဒအရ တ  နရ်ှ မှုမျ ်းအကပေါ်တငွ ်



ချ ြို်းကြ  ်မှုအ ်းပြင  ် ပြစက်စ ကပေါ်ကပါ ်လ သည  ် ကပ်းရနတ်  နမ်ျ ်းအပါအ င ် မသ ်ဆ ိုငက်   င််း 

ကြ ်ပပချ ်ကအ  တ်ွင ်ကပေါ်ကပါ ်လ သည  ်ကပ်းရနတ်  နအ် ်းလ ို်းအကပေါ် လွှမ််းမ ို်းမညပ်ြစ်သည။် 

အပလီက ်းရှင််းနငှ  ် အပလီက ်းရှင််းကပေါ် ရှ  အချ ်အလ ်မျ ်းနငှ  ်  နက်ဆ ငမ်ှုမျ ်းအ ်း 

အခမဲ ကပ်းထ ်း သည  ် လပတ်လ ို်း မညသ်ည အ်က   င််းက   င််းက   င မ်ျှ ပြစ်ကပေါ်လ သည  ်

ပျ ်စီ်းမှု၊ ဆ ို်းရှု  ်းမှုမျ ်း အတွ ်  ျွန်ိုပ်တ ို  တွင ်တ  န ်မရှ ကစရ။ 


