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(ေနာကဆ်ံ"းြပငဆ်ငြ်ခငး် - မတလ် 2020) 

 
CredoLab ဝန္ေ◌ဆာင)ႈမ်ားကိ0 သင2သ◌ံ0◌း◌ျပဳေ◌သာအခါ:တင္ သင◌့္အခ်က2 လက)ာ်းႏ◌ငွ◌့္ပတ@ က္၍ ေ◌အးခ်မ္◌း 

သာယာြစာ စတိEလ်ကEအ်သ◌ံ0◌း◌ျပဳႏ◌◌ိ0င္ေ◌ရးမာွ CredoLab ရိွ က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔အ:တက္ ေအရးႀကီးပါသည္။ 

မO@ိIေ႔သာ အခ်က2 လက)ာ်းကိ0 က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔စ0ေ◌ဆာင္◌းသOPိIသည္◌ႏ◌ငွ◌့္ ယင္◌းတိ0႔အား 

အသ◌ံ0◌း◌ျပဳ◌ျခင္◌းမ်ားကိ0 ေအၾကာင္◌းအရင္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ တ:က သငRားလည္◌ႏ◌◌ိ0င္ေ◌စရန္ 

ဤကိ0ယ္ေ◌ရးလံ◌0ၿခံ◌မဳႈမUဝါဒကိ0 အခ်Wိ2နည္◌းငယ္ေ◌ပး၍ ဖတ္႐ႈေ◌ပးပါ။ 

 
က"ၽႏ◌&◌္ပ္၏ အခ်က-လက/ာ်းကိ& မ45ည့◌္အ"တက္ စ&ေ◌ဆာင္◌းရပါသနည္◌း။ 

 
႐ိ0းရွင္◌းေ◌သာ ကိစၥတစEI ◌ျဖစ[ါသည္။ ခရစ\ စP◌ံ0◌း◌ျဖတEက်)ာ်းအား အခ်န္ိ◌ႏ◌ငွ◌့္တစ္ေ◌◌ျပးည ီ ခ်မတွ]ာ:တင္ 

ေအထာက္ အကU◌ျဖစ္ေ◌စမည◌့္ ထ0တ_ IW)ာ်းႏ◌ငွ◌့္ ဝန္ေ◌ဆာင)ႈမ်ားအား က:ၽႏ◌0◌္ပHိ Iေ႔ပးအပ`a်က္ ရိွပါသည္။ 

က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔သည္ အ:လWHရာအဆင◌့္◌ျမင◌့္ေ◌သာ အယ̀ဂိ0ရစ@မ)်ားႏ◌ငွ◌့္ ေ◌ရွးေ◌◌ျပးဆန္◌းစစEက်)ာ်းကိ0 

အသ◌ံ0◌း◌ျပဳသည◌့္ က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔ပိ0င္ မိ0ဘိ0င္◌းအပလီေ◌ကး (CredoApp) မတွစPင◌့္ အျခားေ◌သာခရစ\စ)aတ)ာ်း 

ေ◌ဖာ◌္ေ◌ဆာင]န္ မိ0ဘိ0င္◌းစက[စၥည္◌း ေ◌ဒတာမ်ားကိ0 အသ◌ံ0◌း◌ျပဳပါသည္။ ဤရမတွ2 ား 

သင္ေ◌လ်ွာကd ားလ်ွက] aေိ◌သာ ေ◌ေြငၾကးအဖဲြ◌႕အစည္◌း၏ ေ◌ေြငၾကး ဝန္ေ◌ဆာင)ႈႏ◌ငွ◌့္အည ီ

က:ၽႏ◌0◌္ပHိ Iေ႔ဖာ◌္ေ◌ဆာင္ေ◌ပးပါသည္။ သင္၏ အစားထိ0းခရစ\စ)aတ2 ား အျခားသUမ်ားႏ◌ငွ◌့္ က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔ေမွ်ဝျခင္◌း 

မျပဳပါ။ သင◌့္ရမတွ_ Iိ :တကEက်] W2:တက္ သင◌့္ကိ0 တိ0က္႐ိ0ကhစိစ္ေ◌ဖာ◌္ထ0တ္◌ျခင္◌း မရိွသည◌့္ အခ်က2 လက)ာ်းကိ0 

က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔အသ◌ံ0◌း◌ျပဳပါသည္။ အထUးသျဖင◌့္ ဤသိ0ေ႔သာ အခ်က2 လက)ာ်းအား အခ်က္ အလက[႐ိ0ဖိ0င)ာ်း 

တည္ေ◌ဆာက]န္◌ႏ◌ငွ◌့္ အပိ0င္◌းလိ0ကEြဲ◌◌ျခားထားေ◌သာ ဆ◌ံ0◌း႐ံႈးမႈအလားအလာ ပ႐ိ0ဖိ0င)ာ်း ေ◌ဖာ◌္ေ◌ဆာင္ 

ေ◌ပးရန္၊ ပွ်မ္◌းမွ်ကိန္◌းဂဏန္◌း အခ်က2 လက)ာ်း ေ◌ဖာ◌္ထ0တ]န္၊ က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔၏ လက] aထိ0တ_ IW)ာ်းကိ0 ပိ0မိ0 

ေ◌ကာင္◌းြမkWhာ စမံီရန္◌ႏ◌ငွ◌့္ ထ0တ_ IW2သစ)ာ်းဖWHးီရWHိ I႔အ:တက္ က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔ အသ◌ံ0◌း◌ျပဳပါသည္။ က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔ 

စ0ေ◌ဆာင္◌းေ◌သာ အခ်က2 လက)ာ်းကိ0 က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔ကာ:ကယ္◌ျခင္◌းကိ0လည္◌း သငhတိEယံ်◌0ၾကည္◌ႏ◌◌ိ0င[ါသည္။ 

က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔၏ ထ0တ_ IW)ာ်း သိ0႔မဟ0တ္ ဝန္ေ◌ဆာင)ႈမ်ားကိ0 အသ◌ံ0◌း◌ျပဳ◌ျခင္◌းအား◌ျဖင◌့္ သင@ည္ 

သင◌့္အခ်က2 လက)ာ်းကိ0 ဤကိ0ယ္ေ◌ရးလံ◌0ၿခံ◌မဳႈ မUဝါဒႏ◌ငွ◌့္အည ီ စ0ေ◌ဆာင္◌း၊ အသ◌ံ0◌း◌ျပဳ၊ ေမွ်ဝျခင္◌းကိ0 

ေသဘာတUလိ0က္◌ျခင္◌း◌ျဖစ[ါသည္။ တိတိပပ ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားေ◌သာ ထ0တ_ IWHစEIခ0မွအပ အားလံ◌0◌းေ◌သာ CredoLab 

ထ0တ_ IW)ာ်းႏ◌ငွ◌့္ ဝန္ေ◌ဆာင)ႈမ်ားသည္ ဤကိ0ယ္ေ◌ရးလံ◌0ၿခံ◌မဳႈႏ◌ငွ◌့္ အက် ဳ ံးဝင[ါသည္။ 

  
က"ၽႏ◌&◌္ပ္၏ အခ်က-လက/ာ်းကိ& မ45ိB႔ စ&ေ◌ဆာင္◌းပါသနည္◌း။ 

 
က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔၏ အပလီေ◌ကးရွင္◌းကိ0 သင_ ေ◌ဒါင္◌းလ0တ]ယUၿပီးေ◌နာက္ သင္၏ ဒဂ်ီစHယ̀က္ေ◌ြဗကိ0 

က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔ထ ံ ေ◌ပးအပ]န္ ေသဘာတUၿပီးေ◌သာအခါ သင2ခ်က2 လက)ာ်းကိ0 က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔စ0ေ◌ဆာင္◌းပါသည္။ 



သင္၏ ဒဂ်ီစHယ္ လက္ေ◌ြဗအား သင္၏ ေသဘာတUြခင◌့္◌ျပဳခ်က)ရိွဘ ဲ ထ0တn o◌ျခင္◌းမျပဳႏ◌◌ိ0င@ကဲသ့ိ0႔ ထိ0သိ0ေ႔သာ 

ထ0တn o◌ျခင္◌းမ် ဳ ိး ကိ0လည္◌း ◌ျပဳလ0pပ@ားမည္ မဟ0တ[ါ။ 

  
သင◌့္အခ်က2 လက)ာ်းအား သင္၏ ေသဘာတUြခင◌့္◌ျပဳခ်က)ပါဝင[ ဲ ေ◌ေြငၾကးအဖဲြ◌႕အစည္◌းမ်ားထမံ ွ

ေ◌တာင္◌းခံ:သား မည္ မဟ0တ@ ကဲသ့ိ0႔ သင◌့္ေသဘာတUြခင◌့္◌ျပဳခ်က)ပါဘ ဲ စ0ေ◌ဆာင္◌းစမံီ:သားမည္ မဟ0တ[ါ။ 

သင◌့္မိ0ဘိ0င္◌းဖ0န္◌းေ◌ပၚ:တင္ ခရက\စ]မတွP န္◌းစစEက်H စ] ပ_ိ I Wrင့/် သိ0မ့ဟ0တ် လိမ်လညမ်uတိ0က်ဖျက်ေရး 

စတင`Iပ္ေ◌ဆာင္◌ျခင္◌းမျပဳမီ:တင္ "ခရစ\ စPန္◌းစစEက်_ Iိ ဆက̀Iပ)ည္" ဟUေ◌သာ ေ◌ဖာ◌္◌ျပခ်က္ သိ0႔မဟ0တ္ 

အလားတUေ◌ဖာ◌္◌ျပခ်က)ာ်း ပါရိွသည◌့္ ခလ0တ_ Iိႏ◌◌ွပိ] W`ည္◌း သင◌့္ထ ံေ◌တာင္◌းဆိ0 :သားပါမည္။  

 
မ45ိBေ႔သာ အခ်က-လက/ာ်းကိ& စ&ေ◌ဆာင္◌းပါသနည္◌း။  

  
က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔၏ ဝန္ေ◌ဆာင)ႈမ်ားကိ0 ေ◌ပးအပ္◌ႏ◌◌ိ0င]W2:တက္ သင◌့္စမတvIန္◌းေ◌ပၚမ ွ အခ်က2 လက2 မ် ဳ ိးမ် ဳ ိးအား 

က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔ စ0ေ◌ဆာင္◌းေ◌လရိွ့ပါသည္။ က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔၏ CredoLab မိ0ဘိ0င္◌းအပလီေ◌ကးရွင္◌းက 

သင◌့္အခ်က2 လက)ာ်းကိ0 စ0ေ◌ဆာင္◌း အသ◌ံ0◌း◌ျပဳြခင◌့္ ရရိွၿပီးမသွာ သင◌့္မိ0ဘိ0င္◌းစက[စၥည္◌းေ◌ပၚမ ွ

အခ်က2 လက)ာ်းကိ0 က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔မိ0ဘိ0င္◌းအက္(ပ္)ပ_ ရယU သ◌ံ0◌းဆြဲ◌:သားပါမည္။ ဤသိ0ေ႔သာအခက်2 လက)ာ်း:တင္ 

သင◌့္စက[စၥည္◌း၏ အိ0င\အီမတ္ွ၊ SMS စာများအwကိမ်ေရများWrင်သ့မိ0င၊် ေဘရာကP ာအသ◌ံ0◌း◌ျပဳမႈမတွH မ္◌း၊ 

အဆက2 :သယ)ာ်း၊ ◌ျပကၠဒWိ)ာ်း၊ အက္(ပ္)မ်ားစာရင္◌း၊ တည္ေ◌နရာအခ်က2 လက္◌ႏ◌ငွ◌့္ သိ0ေ◌လွာင)ႈတိ0႔ ပါဝင[ါသည္ 

Wrင့၊် ေအာက်တွငေ်ဖာ်ြပထားေသာ အချိIyကိစhများတွင ် သင့စ်က်၏ IP1 လိပ်စာ။ ဤသိ0ေ႔သာ ြခင◌့္◌ျပဳခ်က)ာ်းအား 

သင္၏ စက[စၥည္◌းဆကH င)ာ်းကိ0 အသ◌ံ0◌း◌ျပဳကာ ေ◌◌ျပာင္◌းလဲႏ◌◌ိ0င[ါသည္။ 

 
သင၏် ဘ'ာေရးဌာနသည ် (Iovation Inc. ကိ2ယစ်ား CredoLab မ6 တစဆ်င့ခ်ေံရာငး်ချသ=၏ 

သေဘာတ=ညခီျကအ်ရ ေဆာငရွ်ကေ်ပးေသာ) လမ်ိလညမ်Dတိ2ကဖ်ျကေ်ရးအေြဖG6ာမDအတကွ ်

စာရငး်သငွး် ရယ=ထားမ6သာလIင ်ကJK်2ပ်တိ2က့ သင၏် IP လပ်ိစာကိ2 ဖတL်Dရယ=ပါမည။် အကယ၍် သင၏် 

ဘ'ာေရးဌာနက CredoLab ၏ ခရကဒ်စရ်မ6တဆ်ိ2ငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်Dများအတကွသ်ာ 

စာရငး်သငွး်ရယ=ထားပါက သင့စ်က၏် IP လပ်ိစာကိ2 ကJK်2ပ်တိ2 ့ ဖတL်Dရယ=မညမ်ဟ2တပ်ါ။ သငသ်ည ်

(ေချးေင၊ွ ခရကဒ်စက်တ ် စသည့)် ဘ'ာေရးဝနေ်ဆာငမ်Dတစခ်2ခ2ကိ2 ေလIာကထ်ားလIင ် IP လပ်ိစာကိ2 

တစT်ကမ်ိသာ ဖတL်Dရယ=မညြ်ဖစU်ပီး အUမဲတမ်းရယ=မDမG6ိပါ။ ကJK်2ပ်တိ2ေ့ကာကယ်=ေသာ IP 

လပ်ိစာဆိ2ငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားသည ် ပံ2မ6န ် ဝက(်ဘ)်ဆိ2ကဆ်နး်စစေ်ရးကရိိယာများက 

ေကာကယ်=သည့ ်အချကအ်လကမ်ျားK6င့ ်အတ=တ=ပင ်ြဖစပ်ါသည။် 

 
1 အငတ်ာနက်()င့ခ်ျိတ်ဆက်ထားေသာစက်တိ4ငး်ကိ4အငတ်ာနက်ပ6ိ4တိ4ေကာ (IP) 

လိပ်စာဟ4ေခ;သည့ထ်=းြခားေသာနပံါတ်တစခ်4သတ်မ)တ်ထားသည။် အိ4ငပီ်လိပ်စာများကိ4အငတ်ာနက် ၀ 

နေ်ဆာငမ်Eေပးသ=များ()င့က်4မFဏမီျားကပံ4မ)နသ်တ်မ)တ်Hပီးြပနလ်ညသ်တ်မ)တ်ေပးသည။် 



  
သင◌့္စက[စၥည္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ ပတ@ ကP က္◌ႏ◌ႊယ@ ည◌့္ ေ◌ၾကာ◌္◌ျငာအိ0င\၊ီ က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔ဝန္ေ◌ဆာင)ႈမ်ားကိ0 

အသ◌ံ0◌း◌ျပဳရန္ ခ်တိP က္ သည◌့္ အငHာနက္ဝန္ေ◌ဆာင)ႈေ◌ပးအပ@o သိ0႔မဟ0တ္ မိ0ဘိ0င္◌း:ကW]က္၊ 

သင◌့္စက[စၥည္◌းေ◌ပၚ:တင] aႏိ◌◌ိ0င@ည◌့္ အျခား ေ◌သာ အပလီေ◌ကးရွင္◌းမ်ားႏ◌ငွ◌့္ ယင္◌းတိ0႔ကိ0 အသ◌ံ0◌း◌ျပဳပံ◌0 

(ထိ0အပလီေ◌ကးရွင္◌းမ်ားအ:တင္◌းသိ0႔ မO@ည◌့္အခါမွ် က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔ဝင္ေ◌ရာက္◌ျခင္◌းမျပဳပါ) ◌ျဖင◌့္ 

သကP Iိင@ည◌့္ အခ်က2 လက)ာ်းအပါအဝင္ အခ်က2 လက2 မ် ဳ ိးမ် ဳ ိးအား က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔ဝန္ေ◌ဆာင)ႈမ်ား 

ပိ0ေ◌ကာင္◌းလာေ◌ေစရးအ:တက္ စ0ေ◌ဆာင္◌းေ◌လရိွ့ပါသည္။  

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

  
အျခားက0မၸဏမ်ီားႏ◌ငွ◌့္ မတUသည◌့္အခ်က)aာ သင္◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း စစိစ္ေ◌ဖာ◌္ထ0တ္◌ႏ◌◌ိ0င)ည◌့္ 

သင◌့္အမည္◌ႏ◌ငွ◌့္ အးီေ◌မးလိ̀ပhာ မ်ားအား က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔ စ0ေ◌ဆာင္◌းမႈမျပဳ◌ျခင္◌းပင္ ◌ျဖစ[ါသည္။ IP2 လိပ်စာ  

Wrင့/်သိ0မ့ဟ0တ် စက[စၥည္◌းအိ0င\၊ီ IMEI သိ0႔မဟ0တ္ MEID သိ0႔မဟ0တ္ ထ0◌◌ိႏ◌စွ)် ဳ ိးစလံ◌0◌း၊ မီဒယီာဖိ0င)ာ်း:တင္ 

ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည◌့္ ကိ0ယ္ေ◌ရးကိ0ယH ာႏ◌ငွ◌့္သကP Iိင္◌ျခင္◌းမရိွေ◌သာ ေ◌ေရ◌ျမ တည္ေ◌နရာကဲသ့ိ0ေ႔သာ 

အျခားအခ်က2 လက)ာ်းကိ0 က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔ စ0ေ◌ဆာင္◌းေ◌လရိွ့ပါသည္။ တUညေီ◌သာ စက[စၥည္◌း တစEIအ:တင္◌းမ ွ

ေ◌ပၚ:ထက̀ာသည◌့္ အပလီေ◌ကးရွင္◌းအတ0မ်ားကိ0 စစိစ္ေ◌ဖာ◌္ထ0တ] W2:တက္ ဤအခ်က2 လက္◌္ မ်ားကိ0 

က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔စ0ေ◌ဆာင္◌း◌ျခင္◌း ◌ျဖစ[ါသည္။ ဤသိ0ေ႔ဆာkင]က]ာ:တင္ သင)O@oမည္ဝါ◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း 

ေ◌ဖာ◌္ထ0တ္ ◌ျခင္◌းကိ0 ကာ:ကယ္ေ◌ပးထားေ◌သာ◌္လည္◌း သင္◌ႏ◌ငွ◌့္ဆကhပ္ေ◌သာ အခ်က2 လက)ာ်းကိ0 

အသမိတ္ွ◌ျပဳႏ◌◌ိ0kငhမ္◌းကိ0မU ထန္ိ◌းသမ္ိ◌းထားပါသည္။   

 
သင္◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း ေ◌ဖာ◌္ထ0တ္◌ျခင္◌းကိ0 ကာ:ကယ] W2:တက္ က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔စ0ေ◌ဆာင္◌းေ◌သာ 

အခ်က2 လက)ာ်းအ:တင္◌းမ ွ ကိ0ယ္ေ◌ရးေ◌ဖာ◌္ထ0တ)ႈ◌ျပ အခ်က2 လက)ာ်းကိ0 ဖယ] aား◌ျခင္◌း သိ0႔မဟ0တ္ 

သင◌့္ေအၾကာင္◌း က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔စ0ေ◌ဆာင္◌းေ◌သာ ကိ0ယ္ေ◌ရးအခ်က2 လက)ာ်းကိ0 အျခားသUမ်ား၏ 

ကိ0ယ္ေ◌ရးအခ်က2 လက)ာ်းႏ◌ငွ◌့္ စ0ေ◌ပါင္◌း◌ျခင္◌း သိ0႔မဟ0တ္ အမေO)ဖာ◌္◌ျပျခင္◌း သိ0႔မဟ0တ္ 

ထိ0နည္◌း◌ႏ◌စွ)် ဳ ိးစလံ◌0◌းကိ0 အသ◌ံ0◌း◌ျပဳ◌ျခင္◌းမ်ားကိ0လည္◌း ◌ျပဳလ0pပ@ ြ◌◌ာ◌းြဖယ္ ရိွပါသည္။ ဥပမာ အား◌ျဖင◌့္ 

သင◌့္တည္ေ◌နရာ အတိအက်အား သ◌ီျခားသိ0ေ◌လွာငdား◌ျခင္◌း◌ျဖစ[ါက ကိ0ယ္ေ◌ရးအခ်က2 လက} ~ ဖစ္ 

က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔မတွn o:သားမည္◌ျဖစ္ေ◌သာ◌္လည္◌း က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔၏ အသ◌ံ0◌း◌ျပဳသUမ်ား၏ တည္ေ◌နရာမ်ားအား 

◌ႏ◌◌ိ0င�တံစEIခ0အ:တင္◌း၌ တO] aိေ◌ေနသာ အသ◌ံ0◌း◌ျပဳသUမO)a်ရိွသOPိIသO_ိIသာ က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔အား 

ေ◌◌ျပာ◌ျပႏ◌◌ိ0င@ည◌့္ အခ်က2 လက္ေ◌ပါင္◌းခ်ပ္ဳ တစEIအ:တင္◌းသိ0႔ ေ◌ပါင္◌းထည◌့္လိ0က[ါက ယခ0ကဲသ့ိ0႔ 

 
2 အိ4ငပီ်လိပ်စာကိ4အHမဲတမ်းပ4ဂKိLလ်ေရးဆိ4ငရ်ာသတငး်အချက်အလက် (PII) အြဖစမ်သတ်မ)တ်ပါ။ ဖိလစပိ်4င၊် စငက်ာပ=()င့ ်

GDPR (ိ4ငင်မံျားတွင ်PII ဟ4သတ်မ)တ်သည။် အြခားတရားစရီငပိ်4ငခွ်င့တွ်ငထ်ိ4သိ4မ့ဟ4တ်ပါ။ 
 



ေ◌ပါင္◌းစ0ထားေ◌သာ အခ်က2 လက2 ား ကိ0ယ္ေ◌ရးအခ်က2 လက္ အား◌ျဖင◌့္ စစိစ္ေ◌ဖာ◌္ထ0တ္◌ႏ◌◌ိ0င@O�I 

က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔မတွn o:သားမည္ မဟ0တ[ါ။ 

  
က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔၏ မိ0ဘိ0င္◌းအပလီေ◌ကးရွင္◌းက စ0ေ◌ဆာင္◌းေ◌သာ အခ်က2 လက)ာ်းအား 

ေ◌ေြငၾကးဝန္ေ◌ဆာင)ႈတစEIအ:တက္ သင္ေ◌လ်ွာကd ားလ်ွက] aေိ◌သာ ေ◌ေြငၾကးအဖဲြ◌႕အစည္◌းတစEIသိ0႔ 

ေ◌ပးပိ0႔ျခင္◌း မျပဳပါ။ ဤအခ်က2 လက)ာ်းကိ0 စမံီ ေ◌ဆာkင]က္◌ျခင္◌းအား CredoLab ၏ လံ◌0ၿခံ◌စဳတိEေ်ရသာ 

ဆာဗာမ်ားေ◌ပၚ:တင@ာ အၿပီးအစးီ ေ◌ဆာkင]က[ါသည္။ သင္ေ◌k�းခ်ယd ားေ◌သာ 

ေ◌ေြငၾကးအဖဲြ◌႕အစည္◌းေအWျဖင◌့္ သင◌့္ခရစ\ စPန္◌းစစEက္် အပါအဝင္ သင္◌ႏ◌ငွ◌့္သကP Iိင္ သည◌့္ 

အမည္ေ◌ဖာ◌္◌ျပျခင္◌းမရိွေ◌သာ အခ်က2 လက2 ခ် ဳ ိ႕အား အကန္႔အသတ္◌ျဖင◌့္ ရရိွ:သားပါမည္။ ဤအခက်2 လက္ 

မ်ားမာွ သင}~ ဖစ)aတn oႏ◌◌ိ0င္ေ◌ေစသာ ေအနအထား:တင] aေိ◌ေနသာ◌္လည္◌း ယင္◌းတိ0႔အား 

မUလစ0ေ◌ဆာင္◌းထားသည◌့္ အခ်က2 လက2 ၾကမ္◌းမ်ားကိ0 ◌ျပW`ည္ေ◌ဖာ◌္ထ0တ]န္ စစီဥ္ေ◌ဆာkင]က္◌ျခင္◌း မျပဳႏ◌◌ိ0င[ါ။  

  
ဤနည္◌းစနစ@ည္ က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔ဆာဗာမ်ားသိ0ေ႔ပးပိ0႔ထားသည◌့္ အခ်က2 လက)ာ်းေ◌ဘးကင္◌းလံ◌0ၿခံ◌မဳႈရိွေ◌စရန္ 

ေအထာက္ အကU◌ျပဳသည◌့္အျပင္ သင◌့္အခ်က̀က2 ၾကမ္◌းမ်ားကိ0လည္◌း သင◌့္စက[စၥည္◌းေ◌ပၚ:တင@ာ 

က်W] aေိ◌ေနစပါသည္။  

  
က:ၽႏ◌0◌္◌္ပHိ I႔စ0ေ◌ဆာင္◌းေ◌သာ အခ်က2 လကH စEIခ်င္◌းစတိီ0င္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ အမ် ဳ ိးအစားတစEIခ်င္◌းစတိီ0င္◌းအား 

စာရင္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျပျခင္◌း မျပဳႏ◌◌ိ0င္ေ◌သာ◌္လည္◌း မO@ိIေ႔သာ အခ်က2 လက္ အမ် ဳ ိးအစားမ်ားကိ0 

စ0ေ◌ဆာင္◌းသOPိIေ◌သာ ေ◌ယ်ဘ0ယ် နားလO)ႈတစ]ပ္◌ႏ◌ငွ◌့္ က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔ဆိ0လိ0ရင္◌းမ်ားကိ0 သငRားလည္ေ◌စမည◌့္ 

ဥပမာမ်ားကိ0 ေ◌အာ�ကH င္ေ◌ဖာ◌္◌ျေပပးထား ပါသည္။   

  
ဥပမာ -  

  
• က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔မိ0ဘိ0င္◌းအပလီေ◌ကးရွင္◌းသည္ သင◌့္မိ0ဘိ0င္◌းစက[စၥည္◌းေ◌ပၚမ ွ

စာတိ0မက္ေ◌ဆခ့်◌္မ်ားႏ◌ငွ◌့္ အးီေ◌မးလ္ မက္ေ◌ဆခ့်◌္မ်ား◌ျဖင◌့္ သကP Iိင@ည◌့္ အခ်က2 လက)ာ်းကိ0 

စ0ေ◌ဆာင္◌းေ◌လရိွ့ပါသည္။ သင◌့္ဖ0န္◌းေ◌ပၚ:တင္ ရိွသည◌့္ ဤသိ0ေ႔သာ 

မက္ေ◌ဆခ့်◌္မ်ားအားလံ◌0◌းအား ဤမိ0ဘိ0င္◌းအပလီေ◌ကးရွင္◌းက စကWvတ] aာေ◌ြဖ◌ျခင္◌းမ်ား 

◌ျပဳလ0pပ@ားြဖယ] aေိ◌သာ◌္လည္◌း မက္ေ◌ဆခ့်◌္တစEIခ်င္◌းစႏီ◌ငွ◌့္သကP Iိင@ည◌့္ အကန္႔အသတ] aေိ◌သာ 

အခ်က2 လက2 ခ် ဳ ိ႕ကိ0သာ စ0ေ◌ဆာင္◌း◌ျခင္◌း (◌ႏ◌ငွ◌့္ ဆာဗာေ◌ပၚသိ0႔ တင္◌ျခင္◌းမ်ား) ◌ျပဳလ0pပ@ားပါမည္။ 

ဥပမာ အား◌ျဖင◌့္ ဤမိ0ဘိ0င္◌းအပလီေ◌ကးရွင္◌းသည္ လကEရံရိွေ◌သာ မက္ေ◌ဆခ့်◌္ပမာဏကိ0 

ေ◌ရ:တက္၍ ၎တိ0႔ကိ0 ေ◌ပးပိ0ေ႔သာအခ်န္ိ◌ႏ◌ငွ◌့္ ေ◌ပးပိ0႔သUမ်ားအား ေ◌k�းခ်ယd ားေ◌သာ 

ေ◌ေြငၾကးအဖဲြ◌႕အစည္◌းမ်ားစာရင္◌း◌ျဖင◌့္ တိ0ကP Iိင္ စစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌းမ်ား ◌ျပဳလ0pပ@ားြဖယ] aပိါသည္။ 

ထိ0႔အတU ႀကိတဳင)aန္◌းဆသတ)aတd ားသည◌့္ အဓိကစကားလံ◌0◌း အခ် ဳ ိ႕အ:တက္ 

စကWvတ] aာေ◌ြဖ◌ျခင္◌းမ်ားႏ◌ငွ◌့္ ထိ0သိ0ေ႔သာ အဓိကစကားလံ◌0◌းမ်ားပါဝင္ေ◌သာ မက္ေ◌ဆခ့်◌္ 



တစ္ေ◌စာင_ိ I ေ◌:တ႕ရိွေ◌သာအခါ:တင္ အခ်က္◌ျပျခင္◌းမ်ားကိ0လည္◌း ◌ျပဳလ0pပ@ားြဖယ] aပိါသည္။ ဤအခက္် 

အလက္◌္မ်ားကိ0သာ က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔ဆာဗာေ◌ပၚသိ0႔ ေ◌ပးပိ0႔:သားမည္◌ျဖစ[ါသည္။ ေအ◌ျခခံ 

အခ်က2 လက2 ၾကမ္◌း မ်ားကိ0 ေ◌ပးပိ0႔:သားမည္ မဟ0တ[ါ။  

  
• သင◌့္မိ0ဘိ0င္◌းစက[စၥည္◌းေ◌ပၚမ ွ ဖ0န္◌းစာအ0ပ[ါ သင◌့္အဆက2 :သယhာရင္◌းကိ0 

စကWvတ] aာေ◌ြဖ◌ျခင္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ စမံီ ေ◌ဆာkင]က္◌ျခင္◌းမ်ားအား က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔မိ0ဘိ0င္◌း အပလီေ◌ကးရွင္◌းက 

ေ◌ဆာkင]ကhpဥHင္ အမO)်ားႏ◌ငွ◌့္ ဆ�က@ ယ)ႈေအသးစတိ2 ား က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔ဆာဗာမ်ားသိ0႔ 

ေ◌ပးပိ0႔:သားမO)ဟ0တ[ါ။ ဤဖ0န္◌းစာအ0ပ[ါ အဆက္ အ:သယ)ာ်း၏ နပံါတ)ာ်းကဲသ့ိ0ေ႔သာ 

အခ်က2 လက)ာ်းသာမက " နပံါတ်အသစမ်ျားWrင့W် uငိး်ယr�လ�ငအ်ဆက်အသယ်ွများသိ0ေ့ပးပိ0ေ့သာ SMS 

များ၏ရာခိ0ငW်uနး်" ကဲသ့ိ0ေ႔သာ တိ0င္◌းတာေ◌ဖာ◌္◌ျပခ်က)ာ်းကိ0 ေ◌ပးပိ0႔:သားပါမည္။  

  
• သင◌့္စက[စၥည္◌းေ◌ပၚ:တင္ တပP ငdားသည◌့္ အပလီေ◌ကးရွင္◌းမ်ားစာရင္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ သကP Iိင@ည◌့္ အခ်က္ 

အလက)ာ်းကဲသ့ိ0ေ႔သာ အခ်က2 လက)ာ်းအား သင◌့္အပလီေ◌ကးရွင္◌းစာရင္◌းမတွစPင◌့္ စကWvတ္ 

ရွာေ◌ြဖ◌ျခင္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ စမံီ◌ျခင္◌းမ်ားအား က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔၏ မိ0ဘိ0င္◌းအပလီေ◌ကးရွင္◌းက 

◌ျပဳလ0pပ@ားြဖယ] aေိ◌သာ◌္လည္◌း ထိ0သိ0ေ႔သာ အပလီေ◌ကးရွင္◌းမ်ား၏ သ႐0ပ@ကန္◌ႏ◌ငွ◌့္ ယင္◌းတိ0႔ကိ0 

အသ◌ံ0◌း◌ျပဳေ◌သာ အႀကိမ္ေ◌ရႏႈန္◌းထားမ်ား◌ျဖင◌့္ သကP Iိင@ည◌့္ အခ်က2 လက)ာ်းကိ0သာ က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔ 

စ0ေ◌ဆာင္◌း:သားပါမည္။ 

  
က"ၽႏ◌&◌္ပ္၏ အခ်က-လက/ာ်းကိ& မ45ိB႔အသ◌ံ&◌း◌ျပဳပါသနည္◌း။  
  
ေ◌ေြငၾကးအဖဲြ◌႕အစည္◌းမ်ားက သင◌့္အ:တက္ ေ◌ခ်းေ◌ြငတစ]ပ္ သိ0႔မဟ0တ္ အျခားေ◌သာ 

ေ◌ေြငၾကးဝန္ေ◌ဆာင)ႈမ်ား ေ◌ပးအပ]န္ သင◌့္/မသင◌့္ ဆ◌ံ0◌း◌ျဖတ္◌ႏ◌◌ိ0င္ေ◌စမည◌့္ သင္၏ 

ေ◌ေြငၾကးအင2ားေအ◌ျခေအနကိ0 ဆန္◌းစစ2ကဲ◌ျဖတ] W2:တက္ သင◌့္အခ်က2 လက)ာ်းကိ0 

က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔စ0ေ◌ဆာင္◌း◌ျခင္◌း◌ျဖစ[ါသည္။  
  
သင◌့္အခ်က2 လက)ာ်းအား ေ◌အာက္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ နည္◌းလမ္◌းမ်ားအ:တက̀ည္◌း အသ◌ံ0◌း◌ျပဳပါသည္ - 
  

ေ◌ေြငၾကးဝန္ေ◌ဆာင)ႈဆိ0င]ာ ◌ျပဌာန္◌းခ်က)ာ်းအ:တက္ ခ်ပဳPိ Iသည◌့္ စာခ်ပဳ)်ား၏ မUေ◌ဘာင)ာ်း:တင္ 

ပါဝင္ေ◌သာ ေ◌◌:ႂကးၿမီ◌ျပWPပ]န္ ပ်�က_ က္◌ႏ◌◌ိ0င္ေ◌◌ျခကိ0 ဆန္◌းစစ2ကဲ◌ျဖတ)ႈအပါအဝင္ သင္၏ 

ေ◌◌:ႂကးၿမီ ◌ျပW`ည္ေ◌ပးဆပ္◌ႏ◌◌ိ0kငhမ္◌းေအပၚ ဆန္◌းစစ2ကဲ◌ျဖတ)ႈတစ]ပ္ ရရိွရန္။ 
  
အယ̀ဂိ0ရစ@မ)်ားႏ◌ငွ◌့္ :တကEက်)ႈ စပံံ◌0စမ်ံားမတွစPင◌့္ ေ◌ေြငၾကးဝန္ေ◌ဆာင)ႈမ်ား လကEရံယU လိ0သည◌့္ 

သင◌့္ဆႏၵကိ0 ဆန္◌းစစ2ကဲ◌ျဖတ]န္။ 

  
 



သင့စ်က်၏ IP လိပ်စာကိ0 လိမ်လညမ်uတိ0က်ဖျက်ေရး၏ တစစ်တ်ိတစေ်ဒသအြဖစ ် လိမ်လညမ်uများ၊ စပမ်းများ၊ 

မဲ(လ်)ဝဲများ၊ ကိ0ယ်ေရးအချက်အလက်ခိ0းယUသUများ သိ0မ့ဟ0တ် အြခား ချိIးေဖာက်ဝငေ်ရာက်မuများ သိ0မ့ဟ0တ် အြခား 

မညသ်ည့ ်ဥပေဒမဲလ့0ပ်ရပ်များကိ0မဆိ0 ေဖာ်ထ0တ်�ပီး ကာကွယ်ရနအ်တွက်သာ အသံ0းြပIပါမည။် 

က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔ႏ◌ငွ◌့္ ေ◌ေြငၾကးအဖဲြ◌႕အစည္◌းမ်ားထမံ ွ ေ◌ၾကာ◌္◌ျငာမ်ားႏ◌ငွ◌့္ ေ◌စး်:ကက္◌ျမႇင◌့္တင္ေ◌ရး 

ေ◌ဖာ◌္◌ျပခ်က)ာ်း ေ◌ပးပိ0႔ြခင◌့္ကိ0 အခ်ေိW)k�း ဖ်က@ မ္ိ◌း◌ႏ◌◌ိ0င[ါသည္။ 

 
က"ၽႏ◌&◌္ပ္၏ အခ်က-လက/ာ်းကိ& ေမ်ွဝျခင္◌း ◌ျပဳပါသလား။ 

 
သင္၏ ခရက\ စPန္◌းစစEက်2 ား ေ◌ေြငၾကးဝန္ေ◌ဆာင)ႈတစ] ပ2 :တက္ သင္ေ◌လ်ွာကd ားလ်ွက] aေိ◌သာ ေ◌ေြငၾကး 

အဖဲြ◌႕အစည္◌းတစ] ပ_ ေ◌တာင္◌းဆိ0လာပါက ယင္◌းထ ံ က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔ေမွ်ေဝပးေ◌လရိွ့ပါသည္။ ထိ0႔အတU 

ထိ0ေ◌ေြငၾကး အဖဲြ◌႕အစည္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ တိ0က္႐ိ0ကP �က@ ယိ̀Iြဖယ] aသိည◌့္ သင◌့္ဆႏၵကိ0လည္◌း ေမွ်ေဝလရိွ့ပါသည္။  

 
သင◌့္အခ်က-လက/ာ်းအား ေ◌အာက္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ နည္◌းလမ္◌းမ်ားအ"တကL ည္◌း ေမ်ွဝပး"သားြဖယ္ ရိွပါသည္ - 

 
တရားဝင္ ဥေပေဒၾကာင္◌းဆိ0င]ာ လ0ပ္ေ◌ဆာငEက်)ာ်းႏ◌ငွ◌့္ အညေီ◌ဆာkင]က]န္ ဥေပေဒၾကာင္◌းအရ ေ◌စခိ0င္◌းပါက 

သိ0႔မဟ0တ္ လိ0အပ္ေ◌သာအခါ၊ က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔ထ0တ_ IW)ာ်းႏ◌ငွ◌့္ ဝန္ေ◌ဆာင)ႈမ်ား၏ လံ◌0ၿခံ◌ေဳ◌ရးအလိ0႔ငာွအပါအဝင္ 

CredoLab ၏ အြခင◌့္ေအရးမ်ား သိ0႔မဟ0တ္ ပိ0ငPိ Iင)ႈမ်ားကိ0 ကာ:ကယd န္ိ◌းသမ္ိ◌းရန္ လိ0အပ္ေ◌သာအခါ၊ 

ကိ0ယ္ေ◌ရးလံ◌0ၿခံ◌မဳႈကိ0 ေ◌သာ◌္လည္◌းေ◌ကာင္◌း၊ အမ်ား◌ျပO@oဆိ0င]ာ အျခားအြခင◌့္ေအရးမ်ား သိ0႔မဟ0တ္ 

ပိ0ငPိ Iင)ႈမ်ားကိ0ေ◌သာ◌္လည္◌းေ◌ကာင္◌း၊ CredoLab သိ0႔မဟ0တ္ ယင္◌း၏ ေ◌ဖာက@ O)်ား သိ0႔မဟ0တ္ 

ဝWdမ္◌းမ်ားကိ0ေ◌သာ◌္လည္◌းေ◌ကာင္◌း ကာ:ကယ]န္ သိ0႔မဟ0တ္ က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔လ0ပ�န္◌း၏ တစhတိH စ္ေ◌ဒသ 

သိ0႔မဟ0တ္ အလံ◌0◌းစ◌ံ0ကိ0 ေ◌ရာင္◌းခ်ျခင္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ ဆကhပ္၍ လိ0အပ္ေ◌သာအခါ:တင္ ေမွ်ဝပါသည္။ 

လ0ပ�န္◌းေ◌ပါင္◌းစည္◌းမႈတစ]ပ္၊ ဝယn oမႈတစ]ပ္ သိ0႔မဟ0တ္ ပိ0ငPိ Iင)ႈ ေ◌ရာင္◌းခ်မႈ တစ]pပHင္ ပါဝင္ေ◌သာအခါ 

ဤကိ0ယ္ေ◌ရးလံ◌0ၿခံ◌မဳႈ မUဝါဒႏ◌ငွ◌့္အည ီ က:ၽႏ◌0◌္ပHိ Iေ႔ဆာkင]�က@ ားမည္ ◌ျဖစ@ကဲသ့ိ0ေ႔သာ 

◌ျပင[အဖဲြ◌႕အစည္◌းတစ] ပ@ိ I႔ ဤကိ0ယ္ေ◌ရးအခ်က2 လကH စEIခ0အား ေမွ်ဝမည◌့္အခါ သိ0႔မဟ0တ္ အက် ဳ ိးဆက္ 

တစEIအျဖစ္ ကဲြ◌◌ျပား◌ျခားနားေ◌သာ ကိ0ယ္ေ◌ရးလံ◌0ၿခံ◌မဳႈတစ]ပ္ ဖWHးီေ◌သာအခါ အက် ဳ ိးသက္ေ◌ရာကE ံ

အသ◌ံ0◌း◌ျပဳသU မ်ားသိ0႔ အသေိ◌ပး:သားပါမည္။ 

 
က"ၽႏ◌&◌္ပ္၏ အခ်က-လက/ာ်းကိ& မ4/O်ၾကာၾကာ ထန္ိ◌းသမ္ိ◌းထားပါသနည္◌း။  

ဤမိ0ဘိ0င္◌းအပလီေ◌ကးရွင္◌း၏ ေအ◌ျခခံလ0ပ္ေ◌ဆာင္◌ႏ◌◌ိ0kငhမ္◌းကိ0 ေ◌ဖာ◌္ေ◌ဆာင]န္◌ႏ◌ငွ◌့္ 

ပိ0ေ◌ကာင္◌းေ◌အာင္ ေ◌ဆာkင]က]န္၊ ေ◌ေြငၾကးအဖဲြ◌႕အစည္◌းတစEI၏ ေဤဖာက@ O2:တက္ 

ေ◌ဖာ◌္ေ◌ဆာင္ေ◌ပးေ◌သာ ခရက\စ]မတွ_ တ_ Iိ အပ\ိတ္ လ0ပ] W2လိ0႔ငာွ ထန္ိ◌းသမ္ိ◌းထားေ◌သာ သင◌့္အခ်က2 လက2 ား 

ပယvက္်ေ◌ပးပါရန္ သင_ ေ◌စာလ်kငhာ ေ◌တာင္◌းဆိ0◌ျခင္◌းမျပဳပါက သ◌ံ0◌း◌ႏ◌စွ�ကာသO2ထ ိ

ထန္ိ◌းသမ္ိ◌း:သားမည္◌ျဖစ[ါသည္။ 



 
က"ၽႏ◌&◌္ပ္၏ အခ်က-လက/ာ်းႏ◌ငွ◌့္ပတ5 က္၍ မ45ိBေ႔သာ အြခင◌့္ေအရးမ်ားအား က"ၽႏ◌&◌္ပQိB ငRိ B ငSားပါသနည္◌း။  

သင္◌ႏ◌ငွ◌့္ပတ@ က္၍ က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔စမံီေ◌ဆာkင]က္ေ◌သာ အခ်က2 လက)ာ်း၊ ရ�O]ယEက်)ာ်းႏ◌ငွ◌့္ စမံီေ◌ဆာkင]က္ေ◌သာ 

ေသဘာသဘာဝမ်ားေအၾကာင္◌း က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔ထ ံ ေ◌မး◌ျမန္◌းပိ0kငEင◌့္ ရိွသကဲသ့ိ0႔ ယင္◌းတိ0႔အား 

မO@oတိ0႔ႏ◌ငွ◌့္ ေမွ်ဝသည္ ဆိ0သည◌့္ အခ်က2 လက)ာ်းကိ0 ေ◌ဖာ◌္ေ◌ဆာင္ေ◌ပးရW`ည္◌း 

ေ◌တာင္◌းဆိ0ပိ0kငEင◌့္ရိွပါသည္။ သင◌့္◌ႏ◌ငွ◌့္ပတ@ က္၍ က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔ စ0ေ◌ဆာင္◌းထားသည◌့္ အခ်က2 လက)ာ်းအား 

အပ\ိတ္◌ျပဳလ0ပ]န္ သိ0႔မဟ0တ္ ပယvက်]န္ (သင◌့္အ:တက္ က:ၽႏ◌0◌္ပHိ Iေ႔ဖာ◌္ေ◌ဆာင္ေ◌ပးအပ္ေ◌သာ 

ဝန္ေ◌ဆာင)ႈမ်ားေအပၚ သက္ေ◌ရာက)ႈမရိွဟ0 မတွn o၍) အခ်ေိW)k�း ေ◌တာင္◌းဆိ0 ပိ0kငEင◌့္ရိွပါသည္။ အျခားသUမ်ား၏ 

ကိ0Iယ္ေ◌ရးလံ◌0ၿခံ◌မဳႈအပၚ အႏ◌ရၱာယ] aေိ◌သာ သိ0႔မဟ0တ္ ေ◌ၾကာင္◌းက် ဳ ိးဆေီ◌လ်ွာ◌္မႈ မရိွေ◌သာ သိ0႔မဟ0တ္ 

ထပEါထပEါ ◌ျပဳလ0ပ္ေ◌သာ သိ0႔မဟ0တ္ အင2ားမ်ားြစာစိ0ကd Iတ]န္ လိ0အပ္ေ◌သာ ေ◌တာင္◌းဆိ0မႈ မ်ားကိ0 

က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔ျငင္◌းဆpW@ားြဖယ] aသိOPိI◌ျခင္◌းအား သတိ◌ျပဳေ◌ပးပါ။ သင◌့္အခ်က2 လက)ာ်းကိ0 ပယvယ္်ေ◌ပးရန္ 

က:ၽႏ◌0◌္ပHိ I႔ထ ံ သင္ေ◌တာင္◌းဆိ0◌ျခင္◌း မျပဳပါက အသ◌ံ0◌း◌ျပဳသUတစ္ဦးအျဖစ)a ရပHန္႔ၿပီးေ◌နာ�ကH င`ည္◌း 
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