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CredoLab ဝန္ေ◌ဆာင7ႈမ်ားကိ( သင<သ◌ံ(◌း◌ျပဳေ◌သာအခါAတင္ သင◌့္အခ်က<လက7ာ်းႏ◌ငွ◌့္ပတF က္၍ ေ◌အးခ်မ္◌း 

သာယာြစာ စတိKလ်ကKအ်သ◌ံ(◌း◌ျပဳႏ◌◌ိ(င္ေ◌ရးမာွ CredoLab ရိွ ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔အAတက္ ေအရးႀကီးပါသည္။ 

မSFိOေ႔သာ အခ်က<လက7ာ်းကိ( ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔စ(ေ◌ဆာင္◌းသS&ိOသည္◌ႏ◌ငွ◌့္ ယင္◌းတိ(႔အား 

အသ◌ံ(◌း◌ျပဳ◌ျခင္◌းမ်ားကိ( ေအၾကာင္◌းအရင္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ တAက သငUားလည္◌ႏ◌◌ိ(င္ေ◌စရန္ 

ဤကိ(ယ္ေ◌ရးလံ◌(ၿခံ◌မဳႈမXဝါဒကိ( အခ်Yိ<နည္◌းငယ္ေ◌ပး၍ ဖတ္႐ႈေ◌ပးပါ။ 

 
က"ၽႏ◌&◌္ပ္၏ အခ်က?လက@ာ်းကိ& မBCည့◌္အ"တက္ စ&ေ◌ဆာင္◌းရပါသနည္◌း။ 

 
႐ိ(းရွင္◌းေ◌သာ ကိစၥတစKO ◌ျဖစ]ါသည္။ ခရစ^ စ&◌ံ(◌း◌ျဖတKက်7ာ်းအား အခ်န္ိ◌ႏ◌ငွ◌့္တစ္ေ◌◌ျပးည ီ ခ်မတွ_ာAတင္ 

ေအထာက္ အကX◌ျဖစ္ေ◌စမည◌့္ ထ(တa OY7ာ်းႏ◌ငွ◌့္ ဝန္ေ◌ဆာင7ႈမ်ားအား ကAၽႏ◌(◌္ပNိ Oေ႔ပးအပbc်က္ ရိွပါသည္။ 

ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔သည္ အAလYNရာအဆင◌့္◌ျမင◌့္ေ◌သာ အယb ဂိ(ရစFမ7်ားႏ◌ငွ◌့္ ေ◌ရွးေ◌◌ျပးဆန္◌းစစKက်7ာ်းကိ( 

အသ◌ံ(◌း◌ျပဳသည◌့္ ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ပိ(င္ မိ(ဘိ(င္◌းအပလီေ◌ကး (CredoApp) မတွစ&င◌့္ အျခားေ◌သာခရစစ̂7cတ7ာ်း 

ေ◌ဖာ◌္ေ◌ဆာင_န္ မိ(ဘိ(င္◌းစက]စၥည္◌း ေ◌ဒတာမ်ားကိ( အသ◌ံ(◌း◌ျပဳပါသည္။ ဤရမတွ< ား 

သင္ေ◌လ်ွာကf ားလ်ွက_ cေိ◌သာ ေ◌ေြငၾကးအဖဲြ◌႕အစည္◌း၏ ေ◌ေြငၾကး ဝန္ေ◌ဆာင7ႈႏ◌ငွ◌့္အည ီ

ကAၽႏ◌(◌္ပNိ Oေ႔ဖာ◌္ေ◌ဆာင္ေ◌ပးပါသည္။ သင္၏ အစားထိ(းခရစစ̂7cတ< ား အျခားသXမ်ားႏ◌ငွ◌့္ ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ေမွ်ဝျခင္◌း 

မျပဳပါ။ သင◌့္ရမတွa Oိ AတကKက်_ Y<Aတက္ သင◌့္ကိ( တိ(က္႐ိ(ကjစိစ္ေ◌ဖာ◌္ထ(တ္◌ျခင္◌း မရိွသည◌့္ အခ်က<လက7ာ်းကိ( 

ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔အသ◌ံ(◌း◌ျပဳပါသည္။ အထXးသျဖင◌့္ ဤသိ(ေ႔သာ အခ်က<လက7ာ်းအား အခ်က္ အလက]႐ိ(ဖိ(င7ာ်း 

တည္ေ◌ဆာက_န္◌ႏ◌ငွ◌့္ အပိ(င္◌းလိ(ကKြဲ◌◌ျခားထားေ◌သာ ဆ◌ံ(◌း႐ံႈးမႈအလားအလာ ပ႐ိ(ဖိ(င7ာ်း ေ◌ဖာ◌္ေ◌ဆာင္ 

ေ◌ပးရန္၊ ပွ်မ္◌းမွ်ကိန္◌းဂဏန္◌း အခ်က<လက7ာ်း ေ◌ဖာ◌္ထ(တ_န္၊ ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔၏ လက_ cထိ(တa OY7ာ်းကိ( ပိ(မိ( 

ေ◌ကာင္◌းြမmYjာ စမံီရန္◌ႏ◌ငွ◌့္ ထ(တa OY<သစ7ာ်းဖYNးီရYNိ O႔အAတက္ ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ အသ◌ံ(◌း◌ျပဳပါသည္။ ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ 

စ(ေ◌ဆာင္◌းေ◌သာ အခ်က<လက7ာ်းကိ( ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ကာAကယ္◌ျခင္◌းကိ(လည္◌း သငjတိKယံ်◌(ၾကည္◌ႏ◌◌ိ(င]ါသည္။ 

ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔၏ ထ(တa OY7ာ်း သိ(႔မဟ(တ္ ဝန္ေ◌ဆာင7ႈမ်ားကိ( အသ◌ံ(◌း◌ျပဳ◌ျခင္◌းအား◌ျဖင◌့္ သငFည္ 

သင◌့္အခ်က<လက7ာ်းကိ( ဤကိ(ယ္ေ◌ရးလံ◌(ၿခံ◌မဳႈ မXဝါဒႏ◌ငွ◌့္အည ီ စ(ေ◌ဆာင္◌း၊ အသ◌ံ(◌း◌ျပဳ၊ ေမွ်ဝျခင္◌းကိ( 

ေသဘာတXလိ(က္◌ျခင္◌း◌ျဖစ]ါသည္။ တိတိပပ ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားေ◌သာ ထ(တa OYNစKOခ(မွအပ အားလံ◌(◌းေ◌သာ CredoLab 

ထ(တa OY7ာ်းႏ◌ငွ◌့္ ဝန္ေ◌ဆာင7ႈမ်ားသည္ ဤကိ(ယ္ေ◌ရးလံ◌(ၿခံ◌မဳႈႏ◌ငွ◌့္ အက် ဳ ံးဝင]ါသည္။ 

  
က"ၽႏ◌&◌္ပ္၏ အခ်က?လက@ာ်းကိ& မBCိ+႔ စ&ေ◌ဆာင္◌းပါသနည္◌း။ 

 
ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔၏ အပလီေ◌ကးရွင္◌းကိ( သငa ေ◌ဒါင္◌းလ(တ_ယXၿပီးေ◌နာက္ သင္၏ ဒဂ်ီစNယb က္ေ◌ြဗကိ( 

ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ထ ံ ေ◌ပးအပ_န္ ေသဘာတXၿပီးေ◌သာအခါ သင<ခ်က< လက7ာ်းကိ( ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔စ(ေ◌ဆာင္◌းပါသည္။ 



သင္၏ ဒဂ်ီစNယ္ လက္ေ◌ြဗအား သင္၏ ေသဘာတXြခင◌့္◌ျပဳခ်က7ရိွဘ ဲ ထ(တp q◌ျခင္◌းမျပဳႏ◌◌ိ(ငFကဲသ့ိ(႔ ထိ(သိ(ေ႔သာ 

ထ(တp q◌ျခင္◌းမ် ဳ ိး ကိ(လည္◌း ◌ျပဳလ(rပFားမည္ မဟ(တ]ါ။ 

  
သင◌့္အခ်က<လက7ာ်းအား သင္၏ ေသဘာတXြခင◌့္◌ျပဳခ်က7ပါဝင] ဲ ေ◌ေြငၾကးအဖဲြ◌႕အစည္◌းမ်ားထမံ ွ

ေ◌တာင္◌းခံAသား မည္ မဟ(တF ကဲသ့ိ(႔ သင◌့္ေသဘာတXြခင◌့္◌ျပဳခ်က7ပါဘ ဲ စ(ေ◌ဆာင္◌းစမံီAသားမည္ မဟ(တ]ါ။ 

သင◌့္မိ(ဘိ(င္◌းဖ(န္◌းေ◌ပၚAတင္ ခရက̂စ_မတွ& န္◌းစစKက်N စ_ ပaိ O စတငbOပ္ေ◌ဆာင္◌ျခင္◌းမျပဳမီAတင္ "ခရစ^ စ&န္◌းစစKက်a Oိ 

ဆကb Oပ7ည္" ဟXေ◌သာ ေ◌ဖာ◌္◌ျပခ်က္ သိ(႔မဟ(တ္ အလားတXေ◌ဖာ◌္◌ျပခ်က7ာ်း ပါရိွသည◌့္ ခလ(တa Oိႏ◌◌ွပိ_ Ybည္◌း 

သင◌့္ထ ံေ◌တာင္◌းဆိ( Aသားပါမည္။  

 
မBCိ+ေ႔သာ အခ်က?လက@ာ်းကိ& စ&ေ◌ဆာင္◌းပါသနည္◌း။  

  
ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔၏ ဝန္ေ◌ဆာင7ႈမ်ားကိ( ေ◌ပးအပ္◌ႏ◌◌ိ(င_Y<Aတက္ သင◌့္စမတtOန္◌းေ◌ပၚမ ွ အခ်က<လက< မ် ဳ ိးမ် ဳ ိးအား 

ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ စ(ေ◌ဆာင္◌းေ◌လရိွ့ပါသည္။ ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔၏ CredoLab မိ(ဘိ(င္◌းအပလီေ◌ကးရွင္◌းက 

သင◌့္အခ်က<လက7ာ်းကိ( စ(ေ◌ဆာင္◌း အသ◌ံ(◌း◌ျပဳြခင◌့္ ရရိွၿပီးမသွာ သင◌့္မိ(ဘိ(င္◌းစက]စၥည္◌းေ◌ပၚမ ွ

အခ်က<လက7ာ်းကိ( ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔မိ(ဘိ(င္◌းအက္(ပ္)ပa ရယX သ◌ံ(◌းဆြဲ◌Aသားပါမည္။ ဤသိ(ေ႔သာအခက်< လက7ာ်းAတင္ 

သင◌့္စက]စၥည္◌း၏ အိ(င^အီမတ္ွ၊ SMS စာများအuကိမ်ေရများYvင်သ့မိ(င၊် ေဘရာက& ာအသ◌ံ(◌း◌ျပဳမႈမတွN မ္◌း၊ 

အဆက< Aသယ7ာ်း၊ ◌ျပကၠဒYိ7ာ်း၊ အက္(ပ္)မ်ားစာရင္◌း၊ တည္ေ◌နရာအခ်က<လက္◌ႏ◌ငွ◌့္ သိ(ေ◌လွာင7ႈတိ(႔ ပါဝင]ါသည္။ 

ဤသိ(ေ႔သာ ြခင◌့္◌ျပဳခ်က7ာ်းအား သင္၏ စက]စၥည္◌းဆကN င7ာ်းကိ( အသ◌ံ(◌း◌ျပဳကာ ေ◌◌ျပာင္◌းလဲႏ◌◌ိ(င]ါသည္။ 

  
သင◌့္စက]စၥည္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ ပတFက& က္◌ႏ◌ႊယF ည◌့္ ေ◌ၾကာ◌္◌ျငာအိ(င^၊ီ ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ဝန္ေ◌ဆာင7ႈမ်ားကိ( 

အသ◌ံ(◌း◌ျပဳရန္ ခ်တိ& က္ သည◌့္ အငNာနက္ဝန္ေ◌ဆာင7ႈေ◌ပးအပFq သိ(႔မဟ(တ္ မိ(ဘိ(င္◌းAကY_က္၊ 

သင◌့္စက]စၥည္◌းေ◌ပၚAတင_ cႏိ◌◌ိ(ငFည◌့္ အျခား ေ◌သာ အပလီေ◌ကးရွင္◌းမ်ားႏ◌ငွ◌့္ ယင္◌းတိ(႔ကိ( အသ◌ံ(◌း◌ျပဳပံ◌( 

(ထိ(အပလီေ◌ကးရွင္◌းမ်ားအAတင္◌းသိ(႔ မSFည◌့္အခါမွ် ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ဝင္ေ◌ရာက္◌ျခင္◌းမျပဳပါ) ◌ျဖင◌့္ 

သက& OိငFည◌့္ အခ်က<လက7ာ်းအပါအဝင္ အခ်က<လက< မ် ဳ ိးမ် ဳ ိးအား ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ဝန္ေ◌ဆာင7ႈမ်ား 

ပိ(ေ◌ကာင္◌းလာေ◌ေစရးအAတက္ စ(ေ◌ဆာင္◌းေ◌လရိွ့ပါသည္။  

  
က"ၽႏ◌&◌္ပ္◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း စစိစ္ေ◌ဖာ◌္ထ&တ္◌ႏ◌◌ိ&င@ည့◌္ အခ်က?လက@ာ်းကိ& စ&ေ◌ဆာင္◌းပါသလား။ 

  
အျခားက(မၸဏမ်ီားႏ◌ငွ◌့္ မတXသည◌့္အခ်က7cာ သင္◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း စစိစ္ေ◌ဖာ◌္ထ(တ္◌ႏ◌◌ိ(င7ည◌့္ 

သင◌့္အမည္◌ႏ◌ငွ◌့္ အးီေ◌မးလb ပိjာ မ်ားအား ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ စ(ေ◌ဆာင္◌းမႈမျပဳ◌ျခင္◌းပင္ 

◌ျဖစ]ါသည္။ စက]စၥည္◌းအိ(င^၊ီ IMEI သိ(႔မဟ(တ္ MEID သိ(႔မဟ(တ္ ထ(◌◌ိႏ◌စွ7် ဳ ိးစလံ◌(◌း၊ မီဒယီာဖိ(င7ာ်းAတင္ 

ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည◌့္ ကိ(ယ္ေ◌ရးကိ(ယN ာႏ◌ငွ◌့္သက& Oိင္◌ျခင္◌းမရိွေ◌သာ ေ◌ေရ◌ျမ တည္ေ◌နရာကဲသ့ိ(ေ႔သာ 

အျခားအခ်က<လက7ာ်းကိ( ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ စ(ေ◌ဆာင္◌းေ◌လရိွ့ပါသည္။ တXညေီ◌သာ စက]စၥည္◌း တစKOအAတင္◌းမ ွ

ေ◌ပၚAထကb ာသည◌့္ အပလီေ◌ကးရွင္◌းအတ(မ်ားကိ( စစိစ္ေ◌ဖာ◌္ထ(တ_ Y<Aတက္ ဤအခ်က<လက္◌္ မ်ားကိ( 



ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔စ(ေ◌ဆာင္◌း◌ျခင္◌း ◌ျဖစ]ါသည္။ ဤသိ(ေ႔ဆာmင_က_ာAတင္ သင7SFqမည္ဝါ◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း 

ေ◌ဖာ◌္ထ(တ္ ◌ျခင္◌းကိ( ကာAကယ္ေ◌ပးထားေ◌သာ◌္လည္◌း သင္◌ႏ◌ငွ◌့္ဆကjပ္ေ◌သာ အခ်က<လက7ာ်းကိ( 

အသမိတ္ွ◌ျပဳႏ◌◌ိ(mငjမ္◌းကိ(မX ထန္ိ◌းသမ္ိ◌းထားပါသည္။   

 
သင္◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း ေ◌ဖာ◌္ထ(တ္◌ျခင္◌းကိ( ကာAကယ_Y<Aတက္ ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔စ(ေ◌ဆာင္◌းေ◌သာ 

အခ်က<လက7ာ်းအAတင္◌းမ ွ ကိ(ယ္ေ◌ရးေ◌ဖာ◌္ထ(တ7ႈ◌ျပ အခ်က<လက7ာ်းကိ( ဖယ_ cား◌ျခင္◌း သိ(႔မဟ(တ္ 

သင◌့္ေအၾကာင္◌း ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔စ(ေ◌ဆာင္◌းေ◌သာ ကိ(ယ္ေ◌ရးအခ်က<လက7ာ်းကိ( အျခားသXမ်ား၏ 

ကိ(ယ္ေ◌ရးအခ်က<လက7ာ်းႏ◌ငွ◌့္ စ(ေ◌ပါင္◌း◌ျခင္◌း သိ(႔မဟ(တ္ အမေS7ဖာ◌္◌ျပျခင္◌း သိ(႔မဟ(တ္ 

ထိ(နည္◌း◌ႏ◌စွ7် ဳ ိးစလံ◌(◌းကိ( အသ◌ံ(◌း◌ျပဳ◌ျခင္◌းမ်ားကိ(လည္◌း ◌ျပဳလ(rပF ြ◌◌ာ◌းြဖယ္ ရိွပါသည္။ ဥပမာ အား◌ျဖင◌့္ 

သင◌့္တည္ေ◌နရာ အတိအက်အား သ◌ီျခားသိ(ေ◌လွာငfား◌ျခင္◌း◌ျဖစ]ါက ကိ(ယ္ေ◌ရးအခ်က<လက{ | ဖစ္ 

ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔မတွp qAသားမည္◌ျဖစ္ေ◌သာ◌္လည္◌း ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔၏ အသ◌ံ(◌း◌ျပဳသXမ်ား၏ တည္ေ◌နရာမ်ားအား 

◌ႏ◌◌ိ(င}တံစKOခ(အAတင္◌း၌ တS_ cိေ◌ေနသာ အသ◌ံ(◌း◌ျပဳသXမS7c်ရိွသS&ိOသSaိOသာ ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔အား 

ေ◌◌ျပာ◌ျပႏ◌◌ိ(ငFည◌့္ အခ်က<လက္ေ◌ပါင္◌းခ်ပ္ဳ တစKOအAတင္◌းသိ(႔ ေ◌ပါင္◌းထည◌့္လိ(က]ါက ယခ(ကဲသ့ိ(႔ 

ေ◌ပါင္◌းစ(ထားေ◌သာ အခ်က<လက< ား ကိ(ယ္ေ◌ရးအခ်က<လက္ အား◌ျဖင◌့္ စစိစ္ေ◌ဖာ◌္ထ(တ္◌ႏ◌◌ိ(ငFS�O 

ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔မတွp qAသားမည္ မဟ(တ]ါ။ 

  
ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔၏ မိ(ဘိ(င္◌းအပလီေ◌ကးရွင္◌းက စ(ေ◌ဆာင္◌းေ◌သာ အခ်က<လက7ာ်းအား 

ေ◌ေြငၾကးဝန္ေ◌ဆာင7ႈတစKOအAတက္ သင္ေ◌လ်ွာကf ားလ်ွက_ cေိ◌သာ ေ◌ေြငၾကးအဖဲြ◌႕အစည္◌းတစKOသိ(႔ 

ေ◌ပးပိ(႔ျခင္◌း မျပဳပါ။ ဤအခ်က<လက7ာ်းကိ( စမံီ ေ◌ဆာmင_က္◌ျခင္◌းအား CredoLab ၏ လံ◌(ၿခံ◌စဳတိKေ်ရသာ 

ဆာဗာမ်ားေ◌ပၚAတငFာ အၿပီးအစးီ ေ◌ဆာmင_က]ါသည္။ သင္ေ◌m�းခ်ယf ားေ◌သာ 

ေ◌ေြငၾကးအဖဲြ◌႕အစည္◌းေအYျဖင◌့္ သင◌့္ခရစ^ စ&န္◌းစစKက္် အပါအဝင္ သင္◌ႏ◌ငွ◌့္သက& Oိင္ သည◌့္ 

အမည္ေ◌ဖာ◌္◌ျပျခင္◌းမရိွေ◌သာ အခ်က<လက< ခ် ဳ ိ႕အား အကန္႔အသတ္◌ျဖင◌့္ ရရိွAသားပါမည္။ ဤအခက်< လက္ 

မ်ားမာွ သင{| ဖစ7cတp qႏ◌◌ိ(င္ေ◌ေစသာ ေအနအထားAတင_ cေိ◌ေနသာ◌္လည္◌း ယင္◌းတိ(႔အား 

မXလစ(ေ◌ဆာင္◌းထားသည◌့္ အခ်က<လက<ၾကမ္◌းမ်ားကိ( ◌ျပYbည္ေ◌ဖာ◌္ထ(တ_န္ စစီဥ္ေ◌ဆာmင_က္◌ျခင္◌း မျပဳႏ◌◌ိ(င]ါ။  

  
ဤနည္◌းစနစFည္ ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ဆာဗာမ်ားသိ(ေ႔ပးပိ(႔ထားသည◌့္ အခ်က<လက7ာ်းေ◌ဘးကင္◌းလံ◌(ၿခံ◌မဳႈရိွေ◌စရန္ 

ေအထာက္ အကX◌ျပဳသည◌့္အျပင္ သင◌့္အခ်ကbက< ၾကမ္◌းမ်ားကိ(လည္◌း သင◌့္စက]စၥည္◌းေ◌ပၚAတငFာ 

က်Y_ cေိ◌ေနစပါသည္။  

  
ကAၽႏ◌(◌္◌္ပNိ O႔စ(ေ◌ဆာင္◌းေ◌သာ အခ်က<လကN စKOခ်င္◌းစတိီ(င္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ အမ် ဳ ိးအစားတစKOခ်င္◌းစတိီ(င္◌းအား 

စာရင္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျပျခင္◌း မျပဳႏ◌◌ိ(င္ေ◌သာ◌္လည္◌း မSFိOေ႔သာ အခ်က<လက္ အမ် ဳ ိးအစားမ်ားကိ( 

စ(ေ◌ဆာင္◌းသS&ိOေ◌သာ ေ◌ယ်ဘ(ယ် နားလS7ႈတစ_ပ္◌ႏ◌ငွ◌့္ ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ဆိ(လိ(ရင္◌းမ်ားကိ( သငUားလည္ေ◌စမည◌့္ 

ဥပမာမ်ားကိ( ေ◌အာ�ကN င္ေ◌ဖာ◌္◌ျေပပးထား ပါသည္။   

  



ဥပမာ -  

  
• ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔မိ(ဘိ(င္◌းအပလီေ◌ကးရွင္◌းသည္ သင◌့္မိ(ဘိ(င္◌းစက]စၥည္◌းေ◌ပၚမ ွ

စာတိ(မက္ေ◌ဆခ့်◌္မ်ားႏ◌ငွ◌့္ အးီေ◌မးလ္ မက္ေ◌ဆခ့်◌္မ်ား◌ျဖင◌့္ သက& OိငFည◌့္ အခ်က<လက7ာ်းကိ( 

စ(ေ◌ဆာင္◌းေ◌လရိွ့ပါသည္။ သင◌့္ဖ(န္◌းေ◌ပၚAတင္ ရိွသည◌့္ ဤသိ(ေ႔သာ 

မက္ေ◌ဆခ့်◌္မ်ားအားလံ◌(◌းအား ဤမိ(ဘိ(င္◌းအပလီေ◌ကးရွင္◌းက စကYtတ_ cာေ◌ြဖ◌ျခင္◌းမ်ား 

◌ျပဳလ(rပFားြဖယ_ cေိ◌သာ◌္လည္◌း မက္ေ◌ဆခ့်◌္တစKOခ်င္◌းစႏီ◌ငွ◌့္သက& OိငFည◌့္ အကန္႔အသတ_ cေိ◌သာ 

အခ်က<လက< ခ် ဳ ိ႕ကိ(သာ စ(ေ◌ဆာင္◌း◌ျခင္◌း (◌ႏ◌ငွ◌့္ ဆာဗာေ◌ပၚသိ(႔ တင္◌ျခင္◌းမ်ား) ◌ျပဳလ(rပFားပါမည္။ 

ဥပမာ အား◌ျဖင◌့္ ဤမိ(ဘိ(င္◌းအပလီေ◌ကးရွင္◌းသည္ လကKရံရိွေ◌သာ မက္ေ◌ဆခ့်◌္ပမာဏကိ( 

ေ◌ရAတက္၍ ၎တိ(႔ကိ( ေ◌ပးပိ(ေ႔သာအခ်န္ိ◌ႏ◌ငွ◌့္ ေ◌ပးပိ(႔သXမ်ားအား ေ◌m�းခ်ယf ားေ◌သာ 

ေ◌ေြငၾကးအဖဲြ◌႕အစည္◌းမ်ားစာရင္◌း◌ျဖင◌့္ တိ(က& Oိင္ စစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌းမ်ား ◌ျပဳလ(rပFားြဖယ_ cပိါသည္။ 

ထိ(႔အတX ႀကိတဳင7cန္◌းဆသတ7cတf ားသည◌့္ အဓိကစကားလံ◌(◌း အခ် ဳ ိ႕အAတက္ 

စကYtတ_ cာေ◌ြဖ◌ျခင္◌းမ်ားႏ◌ငွ◌့္ ထိ(သိ(ေ႔သာ အဓိကစကားလံ◌(◌းမ်ားပါဝင္ေ◌သာ မက္ေ◌ဆခ့်◌္ 

တစ္ေ◌စာငaိ O ေ◌Aတ႕ရိွေ◌သာအခါAတင္ အခ်က္◌ျပျခင္◌းမ်ားကိ(လည္◌း ◌ျပဳလ(rပFားြဖယ_ cပိါသည္။ ဤအခက္် 

အလက္◌္မ်ားကိ(သာ ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ဆာဗာေ◌ပၚသိ(႔ ေ◌ပးပိ(႔Aသားမည္◌ျဖစ]ါသည္။ ေအ◌ျခခံ 

အခ်က<လက<ၾကမ္◌း မ်ားကိ( ေ◌ပးပိ(႔Aသားမည္ မဟ(တ]ါ။  

  
• သင◌့္မိ(ဘိ(င္◌းစက]စၥည္◌းေ◌ပၚမ ွ ဖ(န္◌းစာအ(ပ]ါ သင◌့္အဆက< Aသယjာရင္◌းကိ( 

စကYtတ_ cာေ◌ြဖ◌ျခင္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ စမံီ ေ◌ဆာmင_က္◌ျခင္◌းမ်ားအား ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔မိ(ဘိ(င္◌း အပလီေ◌ကးရွင္◌းက 

ေ◌ဆာmင_ကjrဥNင္ အမS7်ားႏ◌ငွ◌့္ ဆ�ကFယ7ႈေအသးစတိ< ား ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ဆာဗာမ်ားသိ(႔ 

ေ◌ပးပိ(႔AသားမS7ဟ(တ]ါ။ ဤဖ(န္◌းစာအ(ပ]ါ အဆက္ အAသယ7ာ်း၏ နပံါတ7ာ်းကဲသ့ိ(ေ႔သာ 

အခ်က<လက7ာ်းသာမက "အဆက< Aသယjာရင္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ နပံါတjမ္ိ◌း မ်ားအၾကား 

ေ◌ခၚဆိ(မႈ◌ျပဳေ◌သာရာႏႈန္◌း" ကဲသ့ိ(ေ႔သာ တိ(င္◌းတာေ◌ဖာ◌္◌ျပခ်က7ာ်းကိ( ေ◌ပးပိ(႔Aသားပါမည္။  

  
• သင◌့္စက]စၥည္◌းေ◌ပၚAတင္ တပ& ငfားသည◌့္ အပလီေ◌ကးရွင္◌းမ်ားစာရင္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ သက& OိငFည◌့္ အခ်က္ 

အလက7ာ်းကဲသ့ိ(ေ႔သာ အခ်က<လက7ာ်းအား သင◌့္အပလီေ◌ကးရွင္◌းစာရင္◌းမတွစ&င◌့္ စကYtတ္ 

ရွာေ◌ြဖ◌ျခင္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ စမံီ◌ျခင္◌းမ်ားအား ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔၏ မိ(ဘိ(င္◌းအပလီေ◌ကးရွင္◌းက 

◌ျပဳလ(rပFားြဖယ_ cေိ◌သာ◌္လည္◌း ထိ(သိ(ေ႔သာ အပလီေ◌ကးရွင္◌းမ်ား၏ သ႐(ပFကန္◌ႏ◌ငွ◌့္ ယင္◌းတိ(႔ကိ( 

အသ◌ံ(◌း◌ျပဳေ◌သာ အႀကိမ္ေ◌ရႏႈန္◌းထားမ်ား◌ျဖင◌့္ သက& OိငFည◌့္ အခ်က<လက7ာ်းကိ(သာ ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ 

စ(ေ◌ဆာင္◌းAသားပါမည္။ 

  
က"ၽႏ◌&◌္ပ္၏ အခ်က?လက@ာ်းကိ& မBCိ+႔အသ◌ံ&◌း◌ျပဳပါသနည္◌း။  
  



ေ◌ေြငၾကးအဖဲြ◌႕အစည္◌းမ်ားက သင◌့္အAတက္ ေ◌ခ်းေ◌ြငတစ_ပ္ သိ(႔မဟ(တ္ အျခားေ◌သာ 

ေ◌ေြငၾကးဝန္ေ◌ဆာင7ႈမ်ား ေ◌ပးအပ_န္ သင◌့္/မသင◌့္ ဆ◌ံ(◌း◌ျဖတ္◌ႏ◌◌ိ(င္ေ◌စမည◌့္ သင္၏ 

ေ◌ေြငၾကးအင<ားေအ◌ျခေအနကိ( ဆန္◌းစစ<ကဲ◌ျဖတ_ Y<Aတက္ သင◌့္အခ်က<လက7ာ်းကိ( 

ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔စ(ေ◌ဆာင္◌း◌ျခင္◌း◌ျဖစ]ါသည္။  
  
သင◌့္အခ်က<လက7ာ်းအား ေ◌အာက္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ နည္◌းလမ္◌းမ်ားအAတကb ည္◌း အသ◌ံ(◌း◌ျပဳပါသည္ - 
  

ေ◌ေြငၾကးဝန္ေ◌ဆာင7ႈဆိ(င_ာ ◌ျပဌာန္◌းခ်က7ာ်းအAတက္ ခ်ပဳ&ိ Oသည◌့္ စာခ်ပဳ7်ား၏ မXေ◌ဘာင7ာ်းAတင္ 

ပါဝင္ေ◌သာ ေ◌◌Aႂကးၿမီ◌ျပY&ပ_န္ ပ်�ကa က္◌ႏ◌◌ိ(င္ေ◌◌ျခကိ( ဆန္◌းစစ<ကဲ◌ျဖတ7ႈအပါအဝင္ သင္၏ 

ေ◌◌Aႂကးၿမီ ◌ျပYbည္ေ◌ပးဆပ္◌ႏ◌◌ိ(mငjမ္◌းေအပၚ ဆန္◌းစစ<ကဲ◌ျဖတ7ႈတစ_ပ္ ရရိွရန္။ 
  
အယb ဂိ(ရစFမ7်ားႏ◌ငွ◌့္ AတကKက်7ႈ စပံံ◌(စမ်ံားမတွစ&င◌့္ ေ◌ေြငၾကးဝန္ေ◌ဆာင7ႈမ်ား လကKရံယX လိ(သည◌့္ 

သင◌့္ဆႏၵကိ( ဆန္◌းစစ<ကဲ◌ျဖတ_န္။ 

  
ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ႏ◌ငွ◌့္ ေ◌ေြငၾကးအဖဲြ◌႕အစည္◌းမ်ားထမံ ွ ေ◌ၾကာ◌္◌ျငာမ်ားႏ◌ငွ◌့္ ေ◌စး်Aကက္◌ျမႇင◌့္တင္ေ◌ရး 

ေ◌ဖာ◌္◌ျပခ်က7ာ်း ေ◌ပးပိ(႔ြခင◌့္ကိ( အခ်ေိY7m�း ဖ်ကF မ္ိ◌း◌ႏ◌◌ိ(င]ါသည္။ 

 
က"ၽႏ◌&◌္ပ္၏ အခ်က?လက@ာ်းကိ& ေမ်ွဝျခင္◌း ◌ျပဳပါသလား။ 

 
သင္၏ ခရက̂စ&န္◌းစစKက်< ား ေ◌ေြငၾကးဝန္ေ◌ဆာင7ႈတစ_ပ< Aတက္ သင္ေ◌လ်ွာကf ားလ်ွက_ cေိ◌သာ ေ◌ေြငၾကး 

အဖဲြ◌႕အစည္◌းတစ_ပa ေ◌တာင္◌းဆိ(လာပါက ယင္◌းထ ံ ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ေမွ်ေဝပးေ◌လရိွ့ပါသည္။ ထိ(႔အတX 

ထိ(ေ◌ေြငၾကး အဖဲြ◌႕အစည္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ တိ(က္႐ိ(က& �ကF ယb Oိြဖယ_ cသိည◌့္ သင◌့္ဆႏၵကိ(လည္◌း ေမွ်ေဝလရိွ့ပါသည္။ 

ထိ(႔အတX ထိ(ေ◌ေြငၾကးအဖဲြ◌႕အစည္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ တိ(က္႐ိ(က& �ကF ယb Oိြဖယ_ cသိည◌့္ သင◌့္ဆႏၵကိ(လည္◌း 

ေမွ်ေဝလရိွ့ပါသည္။[ALT1] 

 
 
 
သင◌့္အခ်က?လက@ာ်းအား ေ◌အာက္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ နည္◌းလမ္◌းမ်ားအ"တကR ည္◌း ေမ်ွဝပး"သားြဖယ္ ရိွပါသည္ - 

 
တရားဝင္ ဥေပေဒၾကာင္◌းဆိ(င_ာ လ(ပ္ေ◌ဆာငKက်7ာ်းႏ◌ငွ◌့္ အညေီ◌ဆာmင_က_န္ ဥေပေဒၾကာင္◌းအရ ေ◌စခိ(င္◌းပါက 

သိ(႔မဟ(တ္ လိ(အပ္ေ◌သာအခါ၊ ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ထ(တa OY7ာ်းႏ◌ငွ◌့္ ဝန္ေ◌ဆာင7ႈမ်ား၏ လံ◌(ၿခံ◌ေဳ◌ရးအလိ(႔ငာွအပါအဝင္ 

CredoLab ၏ အြခင◌့္ေအရးမ်ား သိ(႔မဟ(တ္ ပိ(င&ိ Oင7ႈမ်ားကိ( ကာAကယf န္ိ◌းသမ္ိ◌းရန္ လိ(အပ္ေ◌သာအခါ၊ 

ကိ(ယ္ေ◌ရးလံ◌(ၿခံ◌မဳႈကိ( ေ◌သာ◌္လည္◌းေ◌ကာင္◌း၊ အမ်ား◌ျပSFqဆိ(င_ာ အျခားအြခင◌့္ေအရးမ်ား သိ(႔မဟ(တ္ 

ပိ(င&ိ Oင7ႈမ်ားကိ(ေ◌သာ◌္လည္◌းေ◌ကာင္◌း၊ CredoLab သိ(႔မဟ(တ္ ယင္◌း၏ ေ◌ဖာကF S7်ား သိ(႔မဟ(တ္ 

ဝYfမ္◌းမ်ားကိ(ေ◌သာ◌္လည္◌းေ◌ကာင္◌း ကာAကယ_န္ သိ(႔မဟ(တ္ ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔လ(ပ}န္◌း၏ တစjတိN စ္ေ◌ဒသ 



သိ(႔မဟ(တ္ အလံ◌(◌းစ◌ံ(ကိ( ေ◌ရာင္◌းခ်ျခင္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ ဆကjပ္၍ လိ(အပ္ေ◌သာအခါAတင္ ေမွ်ဝပါသည္။ 

လ(ပ}န္◌းေ◌ပါင္◌းစည္◌းမႈတစ_ပ္၊ ဝယp qမႈတစ_ပ္ သိ(႔မဟ(တ္ ပိ(င&ိ Oင7ႈ ေ◌ရာင္◌းခ်မႈ တစ_rပNင္ ပါဝင္ေ◌သာအခါ 

ဤကိ(ယ္ေ◌ရးလံ◌(ၿခံ◌မဳႈ မXဝါဒႏ◌ငွ◌့္အည ီ ကAၽႏ◌(◌္ပNိ Oေ႔ဆာmင_�ကF ားမည္ ◌ျဖစFကဲသ့ိ(ေ႔သာ 

◌ျပင]အဖဲြ◌႕အစည္◌းတစ_ပFိ O႔ ဤကိ(ယ္ေ◌ရးအခ်က<လကN စKOခ(အား ေမွ်ဝမည◌့္အခါ သိ(႔မဟ(တ္ အက် ဳ ိးဆက္ 

တစKOအျဖစ္ ကဲြ◌◌ျပား◌ျခားနားေ◌သာ ကိ(ယ္ေ◌ရးလံ◌(ၿခံ◌မဳႈတစ_ပ္ ဖYNးီေ◌သာအခါ အက် ဳ ိးသက္ေ◌ရာကK ံ

အသ◌ံ(◌း◌ျပဳသX မ်ားသိ(႔ အသေိ◌ပးAသားပါမည္။ 

 
က"ၽႏ◌&◌္ပ္၏ အခ်က?လက@ာ်းကိ& မB@T်ၾကာၾကာ ထန္ိ◌းသမ္ိ◌းထားပါသနည္◌း။  

ဤမိ(ဘိ(င္◌းအပလီေ◌ကးရွင္◌း၏ ေအ◌ျခခံလ(ပ္ေ◌ဆာင္◌ႏ◌◌ိ(mငjမ္◌းကိ( ေ◌ဖာ◌္ေ◌ဆာင_န္◌ႏ◌ငွ◌့္ 

ပိ(ေ◌ကာင္◌းေ◌အာင္ ေ◌ဆာmင_က_န္၊ ေ◌ေြငၾကးအဖဲြ◌႕အစည္◌းတစKO၏ ေဤဖာကF S<Aတက္ 

ေ◌ဖာ◌္ေ◌ဆာင္ေ◌ပးေ◌သာ ခရက̂စ_မတွa တa Oိ အပ^ိတ္ လ(ပ_ Y<လိ(႔ငာွ ထန္ိ◌းသမ္ိ◌းထားေ◌သာ သင◌့္အခ်က<လက< ား 

ပယtက္်ေ◌ပးပါရန္ သငa ေ◌စာလ်mငjာ ေ◌တာင္◌းဆိ(◌ျခင္◌းမျပဳပါက သ◌ံ(◌း◌ႏ◌စွ�ကာသS<ထ ိ

ထန္ိ◌းသမ္ိ◌းAသားမည္◌ျဖစ]ါသည္။ 

 
က"ၽႏ◌&◌္ပ္၏ အခ်က?လက@ာ်းႏ◌ငွ◌့္ပတC က္၍ မBCိ+ေ႔သာ အြခင◌့္ေအရးမ်ားအား က"ၽႏ◌&◌္ပVိ+ ငWိ + ငXားပါသနည္◌း။  

သင္◌ႏ◌ငွ◌့္ပတF က္၍ ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔စမံီေ◌ဆာmင_က္ေ◌သာ အခ်က<လက7ာ်း၊ ရ�S_ယKက်7ာ်းႏ◌ငွ◌့္ စမံီေ◌ဆာmင_က္ေ◌သာ 

ေသဘာသဘာဝမ်ားေအၾကာင္◌း ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ထ ံ ေ◌မး◌ျမန္◌းပိ(mငKင◌့္ ရိွသကဲသ့ိ(႔ ယင္◌းတိ(႔အား 

မSFqတိ(႔ႏ◌ငွ◌့္ ေမွ်ဝသည္ ဆိ(သည◌့္ အခ်က<လက7ာ်းကိ( ေ◌ဖာ◌္ေ◌ဆာင္ေ◌ပးရYbည္◌း 

ေ◌တာင္◌းဆိ(ပိ(mငKင◌့္ရိွပါသည္။ သင◌့္◌ႏ◌ငွ◌့္ပတF က္၍ ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ စ(ေ◌ဆာင္◌းထားသည◌့္ အခ်က<လက7ာ်းအား 

အပ^ိတ္◌ျပဳလ(ပ_န္ သိ(႔မဟ(တ္ ပယtက်_န္ (သင◌့္အAတက္ ကAၽႏ◌(◌္ပNိ Oေ႔ဖာ◌္ေ◌ဆာင္ေ◌ပးအပ္ေ◌သာ 

ဝန္ေ◌ဆာင7ႈမ်ားေအပၚ သက္ေ◌ရာက7ႈမရိွဟ( မတွp q၍) အခ်ေိY7m�း ေ◌တာင္◌းဆိ( ပိ(mငKင◌့္ရိွပါသည္။ အျခားသXမ်ား၏ 

ကိ(Oယ္ေ◌ရးလံ◌(ၿခံ◌မဳႈအပၚ အႏ◌ရၱာယ_ cေိ◌သာ သိ(႔မဟ(တ္ ေ◌ၾကာင္◌းက် ဳ ိးဆေီ◌လ်ွာ◌္မႈ မရိွေ◌သာ သိ(႔မဟ(တ္ 

ထပKါထပKါ ◌ျပဳလ(ပ္ေ◌သာ သိ(႔မဟ(တ္ အင<ားမ်ားြစာစိ(ကf Oတ_န္ လိ(အပ္ေ◌သာ ေ◌တာင္◌းဆိ(မႈ မ်ားကိ( 

ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ျငင္◌းဆrYFားြဖယ_ cသိS&ိO◌ျခင္◌းအား သတိ◌ျပဳေ◌ပးပါ။ သင◌့္အခ်က<လက7ာ်းကိ( ပယtယ္်ေ◌ပးရန္ 

ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ထ ံ သင္ေ◌တာင္◌းဆိ(◌ျခင္◌း မျပဳပါက အသ◌ံ(◌း◌ျပဳသXတစ္ဦးအျဖစ7c ရပNန္႔ၿပီးေ◌နာ�ကN ငbည္◌း 

ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ ထန္ိ◌းသမ္ိ◌းAသားြဖယ္ ရိွပါသည္ (သိ(ေ႔သာ◌္ အခ်က<လက7ာ်းကိ( စ(ေ◌ဆာငfားေ◌သာ ရ�S_ယKက်< Aတက္ 

ေ◌ၾကာင္◌းက် ဳ ိးဆေီ◌လ်ွာ◌္မႈရိွြစာ လိ(အပFSfက]Oိ၍ ရွS�ကာြစာ သမ္ိ◌းဆည္◌း◌ျခင္◌းမ် ဳ ိးအား ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ 

◌ျပဳလ(ပ္ေ◌လ ့မရိွပါ)။ သင◌့္အခ်က<လက7ာ်းအား ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ကာAကယ_န္◌ႏ◌ငွ◌့္ လံ◌(ၿခံ◌ြဳစာ ထန္ိ◌းသမ္ိ◌းေ◌ပးရန္ 

ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔အား ေ◌တာင္◌းဆိ( ပိ(mငKင◌့္ရိွပါသည္။ ြခင◌့္◌ျပဳခ်က7ရိွေ◌သာ ဝင္ေ◌ရာက< သ◌ံ(◌း◌ျပဳမႈမ်ား သိ(႔မဟ(တ္ 

ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ထန္ိ◌းသမ္ိ◌းထားေ◌သာ အခ်က္ အလက7ာ်းကိ( ြခင◌့္◌ျပဳခ်က7ရိွဘ ဲ ေ◌◌ျပာင္◌းလဲ◌ျခင္◌း၊ 

ပိတF မ္ိ◌း◌ျခင္◌း သိ(႔မဟ(တ္ ဖ်က& းီ◌ျခင္◌းမ်ားေ◌ဘးအႏ◌ရၱာယ7ာ်းမ ွ CredoLab ◌ႏ◌ငွ◌့္ ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔၏ 

အသ◌ံ(◌း◌ျပဳသXမ်ားကိ( ကာAကယ_န္ ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔က ႀကိ ဳးပမ္◌းေ◌ဆာmင_ကbc က်_ cပိါသည္။ အထXးသျဖင◌့္ သင◌့္ထမံ ွ

ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔စ(ေ◌ဆာင္◌းထားေ◌သာ အခ်က<လက7ာ်းအားလံ◌(◌းေအပၚ ေ◌လးစားေ◌သာအား◌ျဖင◌့္ 



ဤကိ(ယ္ေ◌ရးလံ◌(ၿခံ◌မဳႈအား အခ်န္ိ◌ျပည◌့္ လိ(ကUာေ◌ဆာmင_ကF ကဲသ့ိ(႔ သင◌့္အခ်က<လက7ာ်း 

အသ◌ံ(◌း◌ျပဳေ◌ဖာ◌္◌ျပျခင္◌း ေအပၚ ကန္႔သတf ားသည◌့္အျပင္ ထိ(သိ(ေ႔သာ အခ်က<လက7ာ်းကိ( 

ကAၽႏ◌(◌္ပNိ O႔ေမွ်ေဝသာ အဖဲြ◌႕အစည္◌းမ်ား ကလည္◌း ထိ(အခ်က< လက7ာ်းအား ယင္◌းတိ(႔ႏ◌ငွ◌့္ တိ(ကN YFည◌့္ 

ကိ(ယ္ေ◌ရးလံ◌(ၿခံ◌မဳႈ က်င◌့္ဝတ7ာ်းႏ◌ငွ◌့္အည ီ အသ◌ံ(◌း◌ျပဳရန္ ေအသအခ်ာ ေ◌ဆာmင_က္ေ◌ပးပါသည္။ ထိ(႔အတX 
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