
MC Easy Microfinance ကုမ္ပဏလီီမ္ိတက်၏ ပုဂ္ိိုလ် 

ရရေးအချက်အလက် လ ုခခ ိုမ္ှုဆိငုရ်ာမ္ူဝါဒ 

www.easy.com.mm နငှ  ် ကျွန်ပ်ုတို  ၏ Android မ္ိလုဘ်ိုငေ်းအပလရီကေးရှငေ်းမ္တှစဆ်င  ် အသ ုေးခပိုနိငုသ်ည ် Easy 

Microfinance ၏ အဓိကဦေးစာေးရပေးအချကသ်ည် အသ ုေးခပိုသူမ္ျာေး၏ ပဂု္ိိုလ်ရရေးအချကအ်လက် လ ုခခ ိုမ္ှုခြစပ်ါသည။် 

ဤပုဂ္ိိုလ်ရရေးအချက်အလက ် လ ုခခ ိုမ္ှုဆိုငရ်ာမ္ူဝါဒတွင ် Easy Microfinance မ္ှ စုရဆာငေ်းရယပူပီေး 

မ္ှတတ်မ္်ေးထာေးရိှရသာ အချကအ်လက်အမ္ျိိုေးအစာေးမ္ျာေးနငှ  ်အသ ုေးခပိုပ မု္ျာေးပါဝငပ်ါသည။် 

ကျွန်ပ်ုတို  ၏ ပဂု္ိိုလ်ရရေးအချက်အလက် လ ခုခ ိုမ္ှုဆိုငရ်ာမ္ဝူါဒနငှ ပ်တသ်ကပ်ပီေး ထပ်မ္ သရိှိလိုခခငေ်း၊ အချကအ်လကမ်္ျာေး 

ပိမု္ိုရယူလိုခခငေ်းတို  အတကွ် info@easy.com.mm သို   ဆကသ်ွယန်ိငုပ်ါသည်။   

ဤပုဂ္ိိုလ်ရရေးအချက်အလက ်လ ုခခ ိုမ္ှုဆိုငရ်ာမ္ဝူါဒသည ်ကျွန်ပ်ုတို  ၏ အွနလ်ိုငေ်းရဆာငရွ်ကခ်ျကမ်္ျာေးနငှ သ်ာ သကဆ်ိုင ်

ပပီေး Easy Microfinance ဝက်ဘဆ်ိဒုန်ငှ  ် Android မ္ိလု်ဘိုငေ်းအပလရီကေးရှငေ်းကို အသ ုေးခပိုရသာသမူ္ျာေးမ္ ှ

မ္ျှရဝထာေးသည ် အချက်အလက်မ္ျာေးအတကွ် တည်ရှမိ္ည်ခြစပ်ါသည။် ဤဝကဘ်ဆ်ိဒုမ်္အှပ ရအာ ြ်လိုငေ်းမ္ှခြစရ်စ၊ 

အခခာေးချနန်ယမ်္ျာေးမ္ှ ခြစ်ရစ စရုဆာငေ်းရယသူည ် အခခာေးမ္ညသ်ည ်အချကအ်လက်နငှ မ်္ျှ သက်ဆိုငမ်္ှုမ္ရိှပါ။    

သရဘာတူညခီျက်  

ကျွန်ပ်ုတို  ၏ဝကဘ်ဆ်ိဒုန်ငှ  ် မ္ိလု်ဘိုငေ်းအပလီရကေးရှငေ်းကို အသ ုေးခပိုခခငေ်းခြင  ် လူကကီေးမ္ငေ်းသည် ကျွန်ပ်ုတို  ၏ပဂု္ိိုလရ်ရေး 

အချကအ်လက် လ ခုခ ိုမ္ှုဆိုငရ်ာမ္ူဝါဒနငှ  ် ၎ငေ်း၏စည်ေးမ္ျဉေးစည်ေးကမ္်ေးမ္ျာေးကို သရဘာတလူကခ် သည်ဟု သတမ်္တှ်ပါ 

သည။်    

စုရဆာငေ်းရယူရသာ သတငေ်းအချက်အလက်မ္ျာေး 

လူကကီေးမ္ငေ်းမ္ှ ကျွန်ပ်ုတို  ထ  တိကု်ရုိကဆ်က်သယွ်လာခခငေ်းခြင ရ်ရိှရသာ လူကကီေးမ္ငေ်း၏အမ္ည်၊ အေီးရမ္ေးလလ်ပ်ိစာ၊ ြုနေ်း 

န ပါတ်၊ လကူကီေးမ္ငေ်းမ္ှ ရပေးပို  လာသည ် စာတို၊ ပူေးတွွဲပါြိုငမ်္ျာေး၏ အရ ကာငေ်းအရာမ္ျာေးနငှ  ် လူကကီေးမ္ငေ်းက ရပေးပို  ရန ်

ရရွေးချယပ်ပီေး ရပေးပို  သည ် အခခာေးသတငေ်းအချကအ်လကမ်္ျာေး။   

အရကာင က်ို မ္ှတပ် တုငြ်ွင လ်ှစပ်ပီေး အသ ုေးခပိုပါက ထည ်သွငေ်းရနလ်ိုအပ်သည ် အမ္ည်၊ ကမု္ပဏအီမ္ည်၊ လပ်ိစာ၊ 

အေီးရမ္ေးလလ်ိပ်စာနငှ  ်ြုနေ်းန ပါတ် စသည ် ဆကသ်ယွ်ရနအ်ချက်အလကမ်္ျာေး။ 

Easy Microfinance ဝကဘ်ဆ်ိုဒမ်္ှ ရအာကပ်ါအချက်အလက်မ္ျာေး စုရဆာငေ်းရယပူါသည် -    

http://www.easy.com.mm/
mailto:info@easy.com.mm


  

- အသ ုေးခပိုသအူရရအတွကမ်္ျာေး 

- အွနလ်ိုငေ်းမ္ှ ရချေးရငရွလျှာကထ်ာေးရန ်လူကကီေးမ္ငေ်းမ္ှ ကျွန်ပ်ုတို  ထ  မ္ျှရဝရသာအချကအ်လက်မ္ျာေး   

Easy Microfinance မ္ိလုဘ်ိုငေ်းအပလီရကေးရှငေ်းမ္ှ ရအာကပ်ါအချကအ်လကမ်္ျာေး စရုဆာငေ်းရယပူါသည် -  

- အပလီရကေးရှငေ်းတွင ်စာရငေ်းသွငေ်းချိနတ်ွင ်ခြည စ်ွကရ်သည ၊် ဘဏစ်နစသ် ုေးရဆာ ြ်ဝွဲလ်ရိှ ရငလွ ွဲရခပာငေ်းမ္ှုမ္ျာေး၊ 

ရချေးရငနွငှ  ် စရုငအွချကအ်လက်မ္ျာေးကို  ကည ်ရှုနိငုရ်နန်ငှ  ် လူကကီေးမ္ငေ်းကို အတည်ခပိုရာတွင ် အသ ုေးခပိုမ္ည် 

ခြစသ်ည ် အချကအ်လကမ်္ျာေး (အမ္ည်၊ မ္တှ်ပ တုငအ်မ္တှ်၊ အသငေ်းသာေးန ပါတ်၊ ြုနေ်းန ပါတ၊် လျိှိုျှို့ဝက ်

ရမ္ေးခွနေ်းမ္ျာေး)   

- လူကကီေးမ္ငေ်းအသ ုေးခပိုရနသည ် အပလီရကေးရှငေ်းဗာေးရှငေ်း  

- အသ ုေးခပိုသည ်စက၏် အချက်အလက်မ္ျာေး (OS ဗာေးရှငေ်း၊ Root လပ်ုထာေးခခငေ်းရှမိ္ရှ၊ိ 

လူကကီေးမ္ငေ်း၏တညရ်နရာ)   

လူကကီေးမ္ငေ်း၏ အချက်အလက်မ္ျာေးကို အသ ေုးခပိုပ ု 

စုရဆာငေ်းရယရူသာ အချက်အလကမ်္ျာေးကို ရအာက်ပါလပ်ုရဆာငခ်ျကမ်္ျာေးအတကွ် အသ ုေးခပိုပါမ္ည် - 

• ကျွန်ပ်ုတို  ၏ ဝကဘ်ဆ်ိဒုန်ငှ  ်မ္ိလု်ဘိုငေ်းအပလီရကေးရှငေ်းကို ရထာကပ်  ၊ လည်ပတ်၊ အသ ုေးခပိုနိငုရ်စရန၊် 

• ကျွန်ပ်ုတို  ၏ ဝကဘ်ဆ်ိဒုန်ငှ  ်မ္ိလု်ဘိုငေ်းအပလီရကေးရှငေ်း တိုေးတကရ်ကာငေ်းမ္ွနလ်ာရစရန၊် 

• ကျွန်ပ်ုတို  ၏ ဝကဘ်ဆ်ိဒုန်ငှ  ် မ္ိုလဘ်ိုငေ်းအပလီရကေးရှငေ်းအာေး လူကကီေးမ္ငေ်းမ္ ှ အသ ုေးခပိုပ ကုိ ု နာေးလည်သရဘာ 

ရပါက်ရစရန၊်   

• ထတုက်ုန၊် ဝနရ်ဆာငမ်္ှု၊ လပ်ုရဆာငခ်ျကအ်သစမ်္ျာေး ထတုလ်ပ်ုနိငုရ်န၊် 

• လူကကီေးမ္ငေ်းထ  တိုကရ်ိုက်ခြစရ်စ၊ မ္ိတြ်ကတ်စ်ဦေးဦေးထ မ္ခှြစရ်စ ဆကသ်ယွ်ပပီေး Customer Service ဆိုငရ်ာ 

ဝနရ်ဆာငမ်္ှု၊ ဝက်ဘဆ်ိုဒန်ငှ  ် မ္ိုလဘ်ိုငေ်းအပလရီကေးရှငေ်းဆိငုရ်ာ လုပ်ရဆာငခ်ျက်အသစမ်္ျာေး၊ အခခာေးဆက ်

စပ်ရနသည ် အချက်အလကမ်္ျာေးအာေး အသရိပေးအရ ကာငေ်း ကာေးရန၊် ရ ေးကကွ်ခမ္ြှင တ်ငရ်ရေးအတကွ် အသ ုေး 

ခပိုရန၊်  

• အေီးရမ္ေးလမ်္ျာေးရပေးပို  ရန၊် 

• အလွွဲသ ုေးစာေးခြစပ်ွာေးမ္ှုမ္ျာေးကို ရှာရြွရြာ်ထတု်ကာကွယရ်န။် 

ရလာ ဂ်ြိုငမ်္ျာေး    



ရလာ ဂ်ြိုငမ်္ျာေးအသ ုေးခပိုခခငေ်းအတွက် Easy Microfinance မ္ှ သတမ်္တှ်ထာေးရသာ လပ်ုငနေ်းစဉအတိုငေ်း လိုကန်ာရဆာင ်

ရွကပ်ါမ္ည်။ ဤြိုငမ်္ျာေးသည် အသ ုေးခပိုသမူ္ျာေးမ္ ှ ဝကဘ်ဆ်ိုဒမ်္ျာေးကို ဝငရ်ရာက်ရလ လာသည အ်ချိနတ်ွင ်

အသ ုေးခပိုသမူ္ျာေး အာေး မ္တှ်တမ္်ေးယထူာေးသည ် ြုိငမ်္ျာေးခြစပ်ါသည။် Hosting Companies မ္ျာေးအာေးလ ုေးမ္ ှ

ဤလပ်ုရဆာငခ်ျက်ကို Hosting Services ၏ စစိစ်ရလ လာချက်တစစ်ိတတ်စပိ်ုငေ်းအရနခြင  ်လပ်ုရဆာင ်ကပါသည်။ 

ရလာ ဂ်ြိုငမ်္ျာေးမ္ှာ ရယသူည ် အချကအ်လကမ်္ျာေးတငွ ် အငတ်ာနကပ်ရိုတိုရကာ (IP) လပ်ိစာမ္ျာေး၊ 

ဘရရာကဇ်ာအမ္ျိိုေးအစာေးမ္ျာေး၊  Internet Service Provider (ISP)၊ အချိနန်ငှ  ် ရကစ်ွွဲ၊ ရနာက်ဆ ုေးဝငရ်ရာကသ်ည  ်

စာမ္ျက်နာှမ္ျာေး၊ ခလုတ်နှပ်ိသည ်အကကမိ္အ်ရရ အတကွ်တို   ပါဝငပ်ါသည်။ ဤအချကအ်လကမ်္ျာေးသည် 

ပဂု္ိိုလ်ရရေးအချက်အလက်မ္ျာေးနငှ  ် ချိတဆ်ကမ်္ှုမ္ရိှပါ။ လမ္်ေး ရ ကာငေ်းမ္ျာေးကို စစိစ်အကွဲခြတ်ခခငေ်း၊ ဆိဒုက်ိ ု

စမီ္ ခန  ခ်ွွဲခခငေ်း၊ ဝကဘ်ဆ်ိဒုက်ိ ု အသ ုေးခပိုသူမ္ျာေး၏ လပ်ုရဆာငခ်ျက်မ္ျာေးကိ ု ရလ လာခခငေ်း၊ ဒမီ္ိဂုရပ်ြစမ်္ျာေးကိ ု

စုရဆာငေ်းခခငေ်းမ္ျာေးအတကွ် ရည်ရွယပ်ါသည။်   

ရ ကာ်ခငာမ္ိတ်ြက်မ္ျာေး၏ ပုဂ္ိိုလ်ရရေးအချက်အလက ်လ ုခခ ိုမ္ှုဆိုငရ်ာမ္ူဝါဒမ္ျာေး   

Easy Microfinance ၏ ရ ကာ်ခငာမ္တိ်ြက်တစခ်ုချငေ်းစအီတကွ် ပဂု္ိိုလရ်ရေးအချကအ်လက် လ ုခခ ိုမ္ှုဆိုငရ်ာမ္ဝူါဒကိ ု

ရှာရြွရတွျှို့ ရှိရန ်အ က ဉာဏရ်ယူနိငုသ်ည်။   

တတယိ ကာေးခ  ရ ကာ်ခငာဆာဗာမ္ျာေး (သို  ) ရ ကာ်ခငာနကဝ်ပ်မ္ျာေးသည်  ကတွ်ကီေး (Cookies)၊ JavaScript၊  Web 

Beacons စသည ်နည်ေးပညာမ္ျာေးကို အသ ုေးခပိုပပီေး ၎ငေ်းတို  ၏ရ ကာ်ခငာမ္ျာေးနငှ လ်င ခ်မ်္ျာေးကို Easy Microfinance တွင ်

ခပသရပေးပပီေး အသ ုေးခပိုသူမ္ျာေး၏ ဘရရာကဇ်ာသို   တိုက်ရုိက်ရပေးပို  ပါသည်။ ထိသုို  ခပိုလပ်ုခခငေ်းခြင  ် လူကကီေးမ္ငေ်း၏ IP 

Address ကို ၎ငေ်းတို  မ္ှ တိကု်ရုိကရ်ရိှမ္ည်ခြစပ်ပီေး ဤနည်ေးပညာသည် လူကကီေးမ္ငေ်းမ္ ှ သွာေးရရာက်ရလ လာသည  ်

ဝကဘ်ဆ်ိုဒမ်္ျာေးတွင ်လူကကီေးမ္ငေ်းမ္ှ သရိှိလိုသည အ်ရ ကာငေ်းအရာကိ ုရ ကာ်ခငာရန ်(သို  ) ၎ငေ်းတို  ရ ကာ်ခငာမ္ှု၏ ထရိရာက ်

မ္ှုကို တိုငေ်းတာရန ်အသ ုေးခပိုခခငေ်းခြစသ်ည။်  

တတယိ ကာေးခ အြွွဲျှို့အစည်ေးမ္ျာေးက အသ ုေးခပိုသည ် ကတွက်ီေး (Cookies) မ္ျာေးနငှ ပ်တသ်က်ပပီေး ကျွန်ပ်ုတို   Easy 

Microfinance တွင ်ထနိေ်းချိုပ်ရယူခွင မ်္ရိှရ ကာငေ်း သတခိပိုရစလိပုါသည။် 

တတိယ ကာေးခ အြွွဲျှို့အစညေ်းမ္ျာေး၏ ပုဂိုလ်ရရေးအချကအ်လက် လ ုခခ ိုမ္ှုဆိုငရ်ာ မ္ူဝါဒမ္ျာေး 

Easy Microfinance ၏ ပဂု္ိိုလ်ရရေးအချက်အလက ်လ ခုခ ိုမ္ှုဆိုငရ်ာမ္ဝူါဒသည် အခခာေးရသာ ရ ကာ်ခငာမ္ျာေး၊ ဝက်ဘဆ်ိဒု ်

မ္ျာေးနငှ  ်မ္သကဆ်ိုငပ်ါ။ ထို  ရ ကာင  ်အဆိပုါတတယိ ကာေးခ အြွွဲျှို့အစည်ေးမ္ျာေး၏  ပဂု္ိိုလ်ရရေးအချကအ်လက် လ ခုခ ိုမ္ှုဆိုင ်

ရာမ္ဝူါဒမ္ျာေးအတွက ် အရသေးစိတအ်ချက်အလက်မ္ျာေးကိ ု တတယိ ကာေးခ အြွွဲျှို့အစည်ေးခြစ်သည ် ရ ကာ်ခငာဆာဗာမ္ျာေး 

နငှ သ်ာရဆွေးရနေွးရန ်အ က ခပိုပါသည်။  ၎ငေ်းတို  ထ တွင ်အချိိုျှို့လုပ်ရဆာငခ်ျကမ်္ျာေးကို ရပ်စွဲနိငုမ်္ည ် လမ္်ေးည နခ်ျကမ်္ျာေးနငှ  ်

လုပ်ရဆာငခ်ျကမ်္ျာေးကိုလည်ေး ရတွျှို့ ရိှနိငုပ်ါလမိ္ မ်္ည်။    



လူကကီေးမ္ငေ်း၏ ဘရရာက်ဇာမ္တှစဆ်င  ် ကွတက်ီေး(Cookies)မ္ျာေးကို လကမ်္ခ ရန ် ရရွေးချယ်နိငုပ်ါသည။် ဘရရာကဇ်ာ 

မ္ျာေးရှိ ကတွ်ကီေး (Cookies) မ္ျာေး စမီ္ ခန  ခ်ွွဲမ္ှုအတကွ် အရသေးစတိအ်ချကအ်လကမ်္ျာေးကို ဘရရာကဇ်ာမ္ျာေးနငှ  ်

သကဆ်ိုငရ်သာ ဝကဘ်ဆ်ိဒုမ်္ျာေးတွင ်ရတွျှို့ ရှိနိငုပ်ါသည။် 

ပုဂိ္ိုလ်ရရေးအချက်အလက ် လ ုခခ ိုမ္ှုဆိုငရ်ာ အခွင အ်ရရေးမ္ျာေး (ကျွန်ပ်ု၏ ပဂု္ိိုလ်ရရေးအချက်အလက ်

မ္ျာေးကို မ္ရရာငေ်းချပါနငှ ။်)   

ကယလ်ီြိုေးနေီးယာေး စာေးသ ုေးသကူာကယွ်ရရေးအကဥ်ပရဒအရ စာေးသ ုေးသမူ္ျာေးတွင ် ရအာကပ်ါအခွင အ်ရရေးမ္ျာေး ရိှမ္ည် 

ခြစသ်ည် -  

စာေးသ ုေးသူ၏ ပုဂ္ိိုလ်ရရေးအချက်အလကမ်္ျာေးကိ ု စရုဆာငေ်းရယသူည ်လပ်ုငနေ်းအာေး စုရဆာငေ်းရယသူည ် ပဂု္ိိုလရ်ရေး 

အချကအ်လက် အမ္ျိိုေးအစာေးနငှ  ်မ္ည်သို  ရသာ အချကအ်လက်ရယူသည်ကို ထတု်ရြာ်ရခပာ ကာေးရန ်ရတာငေ်းဆိုခခငေ်း 

စာေးသ ုေးသူ၏ ပဂု္ိိုလရ်ရေးအချက်အလကမ်္ျာေးကို စရုဆာငေ်းရယသူည ် လုပ်ငနေ်းအာေး စာေးသ ုေးသ၏ူ ပဂု္ိိုလ်ရရေးအချက ်

အလကမ်္ျာေးကို ပယ်ြျက်ရန ်ရတာငေ်းဆိုခခငေ်း 

စာေးသ ုေးသူ၏ ပဂု္ိိုလရ်ရေးအချက်အလကမ်္ျာေးကို ရရာငေ်းချသည ် လပ်ုငနေ်းအာေး စာေးသ ုေးသူ၏ ပဂု္ိိုလ်ရရေးအချက်အလက ်

မ္ျာေးကို ရရာငေ်းချခခငေ်းမ္ခပိုလပ်ုရန ်ရတာငေ်းဆိုခခငေ်း 

လူကကီေးမ္ငေ်းြက်မ္ ှ ရတာငေ်းဆိမု္ှုခပိုလပ်ုပါက ကျွန်ပ်ုတို  မ္ှ တစလ်အတွငေ်း ခပနလ်ည်တ ု  ခပနရ်ခြရှငေ်းရပေးပါမ္ည်။ အထက ်

ရြာ်ခပပါအတိုငေ်း တစစ်ုတစ်ရာ ရတာငေ်းဆိလုိုပါက ကျွန်ပ်ုတို  ထ  ဆကသ်ယွ်နိငုပ်ါသည်။  

အချက်အလက်မ္ျာေးအာေး ကာကွယ်မ္ှုဆိုငရ်ာ အခွင အ်ရရေးမ္ျာေး    

လူကကီေးမ္ငေ်း၏အချက်အလကမ်္ျာေးနငှ ပ်တ်သက်ပပီေး အကာအကွယရ်ပေးထာေးသည ် အခွင အ်ရရေးမ္ျာေးအာေးလ ုေးကို လူကကေီး 

မ္ငေ်းမ္ှ ရသချာစွာ နာေးလည်သရဘာရပါကသ်ရိှိမ္ည်ဟု ရမ္ျှာ်လင ပ်ါသည်။ အသ ုေးခပိုသအူာေးလ ုေးတွင ် ရအာကပ်ါအခငွ  ်

အရရေးမ္ျာေး ရှိမ္ည်ခြစပ်ါသည် -   

ရယူခွင  ် – လူကကီေးမ္ငေ်း၏ ပဂု္ိိုလ်ရရေးအချက်အလက်မ္ျာေး၏ မ္တိတ ူကို ရတာငေ်းဆိုခွင ရိှ်သည်။ ဤဝနရ်ဆာငမ်္ှုကိ ု

ဝနရ်ဆာငခ်အနည်ေးငယ်ခြင  ်ရဆာငရွ်ကရ်ပေးနိငုပ်ါမ္ည်။ 

ခပငဆ်ငခ်ွင  ်- မ္နှက်နမ်္ှုမ္ရိှဟယုူဆရသာ အချက်အလကမ်္ျာေးကို ခပနလ်ည်ခပငဆ်ငရ်န ်ရတာငေ်းဆိုခွင ရိှ်သည်။ ခပည စ် မု္ှု 

မ္ရိှဟုယဆူရသာအချကအ်လက်မ္ျာေးကို ခပည ်စ စုွာခြည စ်ွကရ်ပေးရန ်ရတာငေ်းဆိုခွင ရိှ်သည်။  



ပယြ်ျကခ်ွင  ်- အချိိုျှို့အရခခအရနမ္ျာေးတွင ်လကူကီေးမ္ငေ်း၏ ပဂု္ိိုလ်ရရေးအချက်အလကမ်္ျာေးကို ပယြ်ျက်ရန ်ရတာငေ်းဆိခုွင  ်

ရှိသည။်  

ကန  သ်တခ်ွင  ်- အချိိုျှို့အရခခအရနမ္ျာေးတွင ်လကူကီေးမ္ငေ်း၏ ပဂု္ိိုလ်ရရေးအချကအ်လကမ်္ျာေးအာေး အသ ုေးခပိုမ္ှုကိ ုကန  သ်တ ်

ရန ်ရတာငေ်းဆိုခွင ရိှ်သည်။  

ကန  က်ကွခ်ွင  ်– အချိိုျှို့အရခခအရနမ္ျာေးတွင ်လူကကီေးမ္ငေ်း၏ ပဂု္ိိုလ်ရရေးအချက်အလကမ်္ျာေးအာေး အသ ုေးခပိုမ္ှုကို ကန  က်ကွ ်

ရန ်ရတာငေ်းဆိုခွင ရိှ်သည်။  

အချကအ်လကမ်္ျာေး လ ွဲရခပာငေ်းခွင  ် - အချိိုျှို့အရခခအရနမ္ျာေးတွင ် ကျွန်ပ်ုတို  မ္ှ စရုဆာငေ်းရယူထာေးရသာ လူကကီေးမ္ငေ်း၏ 

ပဂု္ိိုလ်ရရေးအချက်အလက်မ္ျာေးကို အခခာေးအြွွဲျှို့အစည်ေးသို  ခြစရ်စ၊ လူကကီေးမ္ငေ်းထ တိကု်ရုိက်ခြစရ်စ လ ွဲရခပာငေ်းရပေးရန ်

ရတာငေ်းဆိခုွင ရိှ်သည်။  

လူကကီေးမ္ငေ်းြက်မ္ ှ ရတာငေ်းဆိမု္ှုခပိုလပ်ုပါက ကျွန်ပ်ုတို  မ္ှ တစလ်အတွငေ်း ခပနလ်ည်တ ု  ခပနရ်ခြရှငေ်းရပေးပါမ္ည်။ အထက ်

ရြာ်ခပပါအတိုငေ်း တစစ်ုတစ်ရာ ရတာငေ်းဆိလုိုပါက ကျွန်ပ်ုတို  ထ  ဆကသ်ယွ်နိငုပ်ါသည်။  

ကရလေးသငူယ်မ္ျာေး၏ အချက်အလက်မ္ျာေး 

ကျွန်ပ်ုတို  ဦေးစာေးရပေးမ္ှုမ္ျာေးထွဲမ္ှ တစခ်သုည် ကရလေးသူငယမ်္ျာေးအာေး အငတ်ာနကအ်သ ုေးခပိုစဉအတွငေ်း အကာအကယွ် 

ရပေးခခငေ်းခြစ်သည်။ ကရလေးသူငယ်မ္ျာေး၏ မ္ိဘမ္ျာေး၊ ရစာင  ်ကပ်ထနိေ်းသမိ္်ေးသူမ္ျာေးအာေး ၎ငေ်းတို  ၏ 

အွနလ်ိုငေ်းအသ ုေးခပိုမ္ှုကို အတတူကွ ရစာင  ်ကည စ်စ်ရဆေးရန ်တိုကတ်ွနေ်းလိပုါသည်။ 

Easy Microfinance အရနနငှ  ်အသက် (၁၃) နစှ်ရအာက ်ကရလေးသူငယ်မ္ျာေးထ မ္ှ ပဂု္ိိုလ်ရရေးအချက်အလကမ်္ျာေးကိ ု

ကကိိုတငသ်ရိှိခခငေ်းမ္ရိှဘွဲ ရယထူာေးခခငေ်းခြစ်ရပေါ် နိငုရ်သာရ ကာင  ်လူကကီေးမ္ငေ်းအရနခြင  ်မ္မိ္ိ၏ကရလေးမ္ှ အဆိုပါအချက ်

အလကမ်္ျာေးကို ကျွနု် ပ််တို  ၏ဝကဘ်ဆ်ိုဒသ်ို   ရပေးပို  လာခခငေ်းကို သရိှိပါက ကျွန်ပ်ုတို  ၏မ္တှတ်မ္်ေးမ္ျာေးထွဲမ္ှ ြယ်ရှာေးမ္ှုမ္ျာေး 

ချက်ချငေ်းခပိုလပ်ုရပေးနိငုရ်နအ်တွက် ကျွန်ပ်ုတို  ထ  ချကခ်ျငေ်းအသရိပေးအရ ကာငေ်း ကာေးရန ်အထေူးသခြင  ် အသရိပေးလိပုါ 

သည။်     

 


