အက ကြောင််းအရြောအကျဉ်းချျုပ်

ဤအသ်းပပျုသူမျြော်းအတွက်

စကြော်းရပ်မျြော်း

နှငစ
် ည််းကမ််းချက်မျြော်းသည်

ပမန်မြောနှိင်ငရှှိ ကမပဏမ
ီ ျြော်းအက်ဥပကေအရ မှတ်ပတင်
Android

Application

(Mother

Finance

ပပည်က

ြောင်စသမမတ

ြော်းသည် ကမပဏပီ ြစ်သည် Mother Finance
သှိမဟတ်

App

App)

ကှိပပျုလပ်ကပ်းသည်

ကငွကရ်းက က်းကရ်းလပ်ငန််းလှိင်စင်အမှတ် NNFI/FC(R)-11/08/2016 နှငပ
် က်သက်ကနကသြော Mother
Finance Co., Ltd. နှင် သင် (အမှနတ
် ကယ်ကန်ပစစည််းအြော်းအသ်းပပျုသူ သှိမဟတ် သင်) အ ကြော်းတွင်
သက

ြောတူ

ြော်းသည်

ကငွက က်း

၀န်က

သက

ြောတူညီမှုစြောချျုပ်ပြစ်ပါသည်။ဤ Mother Finance App မှ အသ်းပပျုသူမျြော်းအြော်း (ကကှိျုတင်

ရယူကငွ)ကချ်းကငွနင
ှ ပ
် က်သက်၍အ

ြောင်မှုက

ြောက်ပသူနင
ှ ်

ူ်းအခွငအ
် ကရ်းမျြော်း

အမှနတ
် ကယ်အသ်းပပျုသူ ကြော်းရှှိ

ကပ်းအပ်

ြော်းပါသည်။

အကျှိျု်းခစြော်းခွငမ
် ှြော တစ်ဦ်းချင််းကချ်းယူသူမျြော်း၏ ရမှတ်မျြော်း၊ အက က်းပပန် ပ်
အပခြော်းအချက်မျြော်းအကပေါ် မူတည်၍ ကပပြောင််းလဲပါမည်။ ကငွ

်းကသြော

ြော်းမှု မှတ်တမ််းမျြော်း၊

တ်ယူရြောတွင် ပါ၀င်သည် ကန်ကျစရှိတ်

မျြော်းမှြော (၁ မှ ၅ ရြောခှိင်နန
ှု ်း် ပမြောဏမှ ရက်ကပါင််း၁၈၀ကြောလအတွင်း်
၀န်က

အပမင်

ှိ) ကပပြောင််းလဲ နှိင်သည်

ြောင်မှုစရှိတ် နှင် ကချ်းကငွလက်ခအသ်းပပျုသူမှအသ်းပပျုသည် တယ်လီြန််းကွနယ
် က်အတွက်

ကျသငက
် ငွမျြော်းပါ ပါ၀င်ပါသည်။ ကချ်းကငွ(ကကှိျုတင်ရယူကငွ) လက်ခ အသ်းပပျုသူသည် ရယူ

ြော်းသည်

ကချ်းကငွအပပင် ၀န်က

ြော်းသည်

ြောင်မှုစရှိတ် စစကပါင််းကှိပါ ကချ်းကငွ

တ်ကပ်းသည်သူမသ
ှ တ်မှတ်

အချှိနန
် င
ှ ပ် ပန်ကပ်းရမည်ပမြောဏဇယြော်းအတှိင််း ပပန်လည် ကပ်း
စည််းကမ််းချက်မျြော်းတွင်
အသ်းပပျုသည်အတွက်

ကကှိျုတင်
၀န်က

ယူမည်ကငွပမြောဏ၊

ြောင်ခစရှိတ်

နှင်

ပ်ရန် လှိပါသည်။ ကငွယူပခင််းအတွက်
ပပန်လည်ကပ်း

ကငွကပ်းသည်သူမှ

ပ်ရမည်

သတ်မှတ်

ဇယြော်းပစ၊

ြော်းသည်အပခြော်း

လှိအပ်သည် စရှိတ်မျြော်းလည််းပါ၀င်ပါသည်။ အသ်းပပျုသည် သူမျြော်းအတွက် စည််းကမ််းချက်မျြော်း
(ကျွနပ်
် တှိ၏

ကငွကကှိျုတင်

တ်ကပ်းသည်

နှငစ
် ကြော်းရပ်မျြော်း အပြစ် ကရ်း

ွဲ

မျြော်းနှငပ
် က်သက်၍ မည်သည်ပပင်

စြောချျုပ်နင
ှ အ
် တူ)သည်

ပပည်စသည်စည််းကမ််းချက်

ြော်းပခင််း ပြစ်ပါသည်။ ဤစည််းကမ််းချက်မျြော်းနှင် စကြော်းရပ်
င် ကပပြောင််းလဲမှု သှိမဟတ် ကပပြောင််းလဲမှုမျြော်းသည် အ

ပပင်

င်မှု သှိမဟတ် ကပပြောင််းလဲမှုကှိ စတင်အသှိကပ်း

ပပင်

င်မှု သှိမဟတ် ကပပြောင််းလဲမှုကှိ လှိက်နြောရမည်မှြော အသ်းပပျုသူ၏ တြောဝန် ပင်ပြစ်ပါသည်။ ်

ကငွကကှိျုတင်ကပ်းမှုကှိ

လက်ခပပီ်းသည်နင
ှ ်

သည်ကြြော်ပပချက်မျြော်းအပါ၀င်
သက

တ်ပပန်သည်ကနတွင် အသက်ဝင်ပပီ်း အ

ှိပါ

တပပှိျုင်နက်

စည််းကမ််းချက်မျြော်း

သင်သည်

အြော်းလ်းကှိ

ကအြောက်တွင်
ကကြောင််းစွြော

ကြြော်ပပ

ှိပါ
ြော်း

ြတ်ရှုနြော်းလည်

ြောကပါက်သပြင် လက်ခသည်ဟ မှတ်ယူသည်။ ကျွနပ်
် မှ Mother Finance Co., Ltd. နှင် ဤ

Mobile App တှိအြော်း ကျွန်ပ်ကကှိျုတင်ကငွယူ

ြော်းသည် Application သှိ သတင််းအချက်အလက်မျြော်း

ရယူရန် ၀င်ကရြောက် ကည်ရှုပခင််းအြော်း ခွငပ် ပျု

ြော်းပပီ်း Mother Finance Co., Ltd. နှင် ဤ Mobile App

တှိအြော်း ကငွကကှိျုတင်ယူပခင််းနှငပ
် က်သက်၍ ကျွနပ်
် မှ မှတ်ပတင်ပပီ်း ၀င်ကရြောက်သည်အခါ ကျွနပ်
် ၏
အကကြောငမ
် ှ အကသ်းစှိတ်အချက်အလက်မျြော်းကှိလည််း ကပ်းသည်အပပင် Mother Finance Co., Ltd.
နှင် ပက်သက်၍ သှိမဟတ် ၄င််း၏အြွဲွဲ့ဝင်သည်အခါ
ကပပြော

ှိချက်(ကတြောင််း

ှိချက်မျြော်းနှင် ပက်သက်၍

ှိချက်)မျြော်းကှိလည််း ကရှြောင် ကဉပါမည်။ ကျွနပ်
် မှ Mother Finance Co., Ltd.

နှင် ဤ Mobile App တှိအြော်း မှတ်ပတင်
/ကပ်းပခင််းနှင်

တ်ကြြော်ကပပြော

ြော်းသည်ကချ်းကငွစြောရင််းဌြောနမှ ကျွနပ်
် ၏ ကချ်းကငွယူပခင််း

ပက်သက်သည်မှတ်တမ််းမျြော်းနှင်

ကချ်းကငွယူပခင််းအြော်းကပပြောင််းလဲ

အကဲပြတ်ရန်

အတွက်အပခြော်းကသြော လှိအပ်သည် အချက်အလက်မျြော်း ကည်ရှုပခင််းကှိလည််း ခွငပ် ပျုကပ်းပါသည်။

အပိိုဒ ် ၁။ စက ားရပ် မ ားအ ား အနက်အဓိပပါယ်ဖွငဆ
် ခိို ြင်ား
ဤသက

ြောတူညီချက်တွငအ
် သ်းပပျု

ြော်းကသြောစကြော်းရပ်မျြော်းသည်ကအြောက်ကြြော်ပပပါ အနက်အဓှိပပါယ်

ရှှိကစရမည်။
သဘ

တူညီြ က်

အဘက င ်

ှိသည်မှြော ဤအသပပျုသူအတွက် စည််းကမ််းချက်နင
ှ ် စကြော်းရပ်ကှိ

ှိသည်မှြော Mother Finance တွင် သင်ြွငလ
် ှစ်

အလိုပ်ဖွငရ
် က်

ှိသည်မှြော ပပည်က

တရြော်းဝင်သတ်မှတ်
ရက်မျြော်းကှိ

ြော်းသည် အကကြောငက
် ှိ

ှိသည်။
ှိသည်။

ြောင်စသမမတပမန်မြောနှိင်ငရှှိအမျြော်းပပည်သူပှိတ်ရက်မျြော်း သှိမဟတ်

ြော်းသည် ပှိတ်ရက်မျြော်း သှိမဟတ် စကန၊

တနင်္ဂကနွကနမျြော်းမှတစ်ပါ်း အပခြော်း

ှိသည်။

သငဘ
် တ ်သည်အရည်အြ င်ား

(သတ်မှတြ
် က်)မ ား

ှိသည်မှြော

Mother

Finance

App

မှ

အကဲပြတ်ရန် နှင် သငအ
် ကကြောငစ
် တင်အသ်းပပျုလည်ပတ် နှိင်ကရ်းအတွက် အသ်းပပျုသင် သင်၏
ပင်္္ှိျုလ်ကရ်း

ှိင်ရြော

သငက
် တြော်သည်

ကကိြိုတင်ရယူဘငွ(ဘြ ားဘငွ/ဘြ ားဘငွ)
စည််းကမ််းချက်မျြော်းအရကပ်း
ဘြ ားဘငွနင
ှ ပ
် က်သက်သည်
ပပည်က

အရည်အချင််း(သတ်မှတ်ချက်)

ှိသည်မှြော

ြော်းသည်ကချ်းကငွကှိ

Mother Finance မှ

မျြော်းကှိ

အသ်းပပျုသူမျြော်းအတွက်

ှိသည်။

သတင်ားအြ က်အလက်

ဘ

က်ပဌ န

ှိသည်မှြော

ြောင်စပမန်မြောနှိင်ငအတွင်း် ရှှိ လူတစ်ဦ်းချင််းစီ ၊အြွဲွဲ့အစည််းမျြော်း၊စီ်းပွြော်းကရ်း

နှငပ
် က်သက်သည် အချက်အလက်မျြော်း စက

ှိသည်။

ြောင််း၊ ပပျုပပင်၊

ဥပကေနှငအ
် ညီ
ှိင်ရြောရပှိင်ခင
ွ မ
် ျြော်း

န််းစစ်သည် Myanmar Credit Bureau

Limitedကှိ

ှိသည်။

E-Money

ှိသည်မှြော ကငွစကကူနှငည
် ီမျှကသြော သငအ
် ကကြောငအ
် တွင်း် ရှှိ အီလက်

ပြငက
် ြြော်ပပ

ြော်းကသြောကငွတန်ြှိ်းကှိ

ကရြောနစ် နည််းပညြော

ှိသည်။

အလိိုအဘလ က်ဘရွ ားြ ယ်သည(် ပ က်ကွကသ
် ည်)အဘခြအဘန

ှိသည်မှြောနည််းပညြော

ှိင်ရြောပပဿ

နြော သှိမဟတ် ညွှန ် ကြော်းမှုအမှြော်းက ကြောင် ပြစ်ကပေါ်လြောသည် ကငွကပ်းရန်ပျက်ကွက်မှုမျှိျု်း မဟတ်
ဤသက

ြောတူညီချက်အရ

သငမ
် ှရက်(၃၀)အတွင်း်

သငအ
် ြော်းခွငပ် ပျုကပ်း

ြော်းသည်

ကချ်းကငွအြော်း

ဲ

ပပန်ကပ်းရမည်ရက်ပပည်ကသြော်လည််းကပ်းကချရန်ပျက်ကွက်သည်အကပခအကနတွငက
် ပေါ်ကပါက်လြောပခင််း
ကှိ

ှိသည်။

မလွှဲဘ ှ င်နင
ိို သ
် ည်ခဖစ်ရပ်
နဒပပမှု၊

သ

ြောဝက

ှိသည်မှြော အစှိ်းရ၏အမှိနက
် ကြောင် သှိမဟတ် အလပ်သမြော်းအပငင််းပွြော်းမှု၊

်းအနတရြောယ်က ကြောင်

ပြစ်သည်အကပခအကနမျြော်းအပါအဝင်

သငက
် တြော်သည်

ှိန်း် ချျုပ်မှု၊င်္ရပပျုမှုမျြော်းပပျုလပ်ကသြော်လည််း ပြစ်ပွြော်းသွြော်းသည်အပြစ်အပျက် ၊အကပခအကန သှိမဟတ်
အက ကြောင််းချင််းရြောတှိကှိ

ှိလှိသည်။

ဟန်တ ားဘနှ ငယ
် ှက်မှု

ှိသည်မှြော

လူတစ်ဦ်းမှ

မည်သည်ကပါင်နမှု
ှ

(ဥပကေနှငည
် ီသည်သှိမဟတ်မျတမှုရှိသ
ှ ည်ပြစ်ကစမရှှိသည်ပြစ်ကစ)၊ပှိင်
၊ကရွ ်းချယ်ခွင၊်
က

အကျှိျု်းအပမတ်ခစြော်းခွင်

၊ကတြောင််း

လိိုငစ
် င်ပါကန်သတ်ြ က်မ ား
အပှိေ်(၃)တွငက
် ြြော်ပပ
ဘြ ားဘငွ

၊တင်သွင်း် ချက်၊ရပှိင်ခွင၊် ယ ကည်အပ်နမှု
ှ

ြောင်ရွက်ပခင််းမျြော်းကှိ

ြောတူညီချက်အရအခါအြော်းကလျှြော်စွြော Mother Financeမှ

ြော်းသည်အဓှိကကကှိျုတင်ရယူကငွ(ကချ်းကငွ)ကှိ

င
ိို ား် ဖိုန်ားအတွငား် ိှဘငွဘ ကားစ ရင်ားအဘက င ်

ရှှိ

မှိ

မှိ

ှိင််းြန််းအတွင်း် ရှှိ

ှိင််းြန််းအတွင်း် ရှှိ

သည်သငမ
် ှိ

ကငွက က်းက

ကငွက က်းက

ှိင််းြန််းအတွင်း်

င
ိို ား် ဖိုန်ားအတွငား် ိှဘငွဘ ကား

ြောက်ပသူမျြော်းမှ

သှိကလှြောင်သှိမ််း

ကပ်းကချမှုစနစ်ကှိ

ှိသည်။

ကငွကပ်းကချ်းမှုဝန်က

ကငွက က်းက
ြောင်မှုကှိ

ှိသည်မှြောမှိ

သှိအခါအြော်းကလျှြော်စွြောကပ်းအပ်
ကငွက က်းပမြောဏကှိ

ြော်း

ှိလှိသည်။
ှိင််းြျုန််း

ြော်းသည်ကငွက က်းလွှဲကပပြောင််းမှုနင
ှ က
် ငွက က်း
မှိ

ှိင််းြန််း

အတွင်း် ရှှိကငွက က်းစနစ်မှ

ကပ်းအပ်

ြော်းသည်

ကငွက က်းလွှဲကပပြောင််းမှုနင
ှ ်

ှိင််းြန််းမျြော်းအတွင်း် မှကငွက က်းကပ်းအပ် (က

ြောင်စ ပမန်မြောနှိင်ငအတွင်း် ရှှိ မှိ

ြောင်လည်ပတ်

မှတ်တမ််းမျြော်းအရ

ြောင်စသမမတပမန်မြောနှိင်ငအတွင်း် ရှှိ မှိ

ှိသည်မှြော

ြောက်ပသူမျြော်းမှ

ြော်းသည်

ှိသည်။

င
ိို ား် ဖိုန်ားအတွငား် ိှဘငွဘ ကားစနစ်

ရန်အတွက် ပပည်က

ြော်းသည်

ြောင်လည်ပတ်

င
ိို ား် ဖိုန်ားအတွငား် ိှဘငွဘ ကားဝန်ဘဆ င်မှုစနစ်
ှိင််းြန််းမှ

ည််း

ှိသည်။

ြောင်စသမမတပမန်မြောနှိင်ငအတွင်း်

ှိန်း် သှိမ််း

စနစ်မှသင်

ှိသည်မှြော ပပည်က

ြောက်ပသူမျြော်းမှလပ်က

ငမ
် ှိ

ှိသည်မှြောပပည်က

ြောက်ပသူ၏

မျြော်းမှကငွက က်းက

လပ်က

ှိသည်။

ှိသည်မှြော ကကှိျုတင်ကချ်းကငွရယူသည်အချှိနမ
် ှစ၍ ပြစ်ကပေါ်လြောသည်အဓှိကကငွက က်းပမြောဏ

မိို

မိို

ြော်းမှု

ှိသည်မှြော အသ်းပပျုသူမှ စည််းကမ််းချက်မျြော်းကြြောက်ြျက်သည်အခါ

ြော်းသည်အကရ်းယူက

ကပ်းအပ်မည်သှိမဟတ်ကပ်း

တ

ှိင်ခွင၊် ယ ကည်အပ်န ှ

ြော်းသည်အခွငအ
် ကရ်းမျြော်းပါ၀င်သည်။

သှိမဟတ် Mother Finance Appမှ ဤသက

မိို

ကကြောက်ခမှု

ြောင်ရွက်ချက် သှိမဟတ် မည်သည်ကနသ
် တ်ချက် သှိမဟတ် အပခြော်းအဟနအ
် တြော်းမျြော်း၊ ကငွက က်း

ရယူရန်အတွက်အပခြော်းအပ်နင
ှ ်း်

မိို

ှိမှု

သှိမဟတ်

ြော်းသည်စနစ်ကှိ

ှိသည်။

ှိင််းြန််းမှ ကငွက က်းက

ြောက်ပ)

ြောက်ပ(ကပ်းအပ်)သူမျြော်းမှ

မိို

င
ိို ား် ဖိုန်ားမှကွန်ယက်ဝန်ဘဆ င်မှုဘပားသူ သှိမဟတ် မိို

သည်မှြော ပပည်က
ကပ်းသူကှိ

ြောင်စပမန်မြောနှိင်ငအတွင်း် မှတ်ပတင်

ြော်းသည် မှိ

က်ပသူ

ှိင််းကွနယ
် က် ဝန်က

ှိ

ြောင်မှု

ှိသည်။

ဆက်သယ
ွ ်မှုကွန်ယက်
ပတ်

င
ိို ား် ဖိုန်ားအတွငား် မှဘငွဘ ကားဘ

ြော်းသည်မှိ

သည်
ှိ
မှြော မှိ

ှိင််း

ှိင််းြန််းမှ ကွနယ
် က်ဝန်က

ယ်လူလြောကွနယ
် က်ကှိ

ပိုဂ္ိြိုလ်ဘရားဆိင
ို ရ
် အြ က်အလက်

ြောင်မှုကပ်းသူမှ လပ်က

ြောင်လည်

ှိသည်။

ှိသည်မှြော သင်၏ြန််းနပါတ်၊ အမည်၊ ကမွ်းကန၊ မှတ်ပတင်အမှတ်

သှိမဟတ် ပါတ်စပှိစ်နပါတ် နှင် သငအ
် ြော်းကျွနပ်
် တှိမှသင်ပြစ်က ကြောင််း အသှိအမှတ်ပပျုနှိင်သည်အပခြော်း
အချက်အလက်မျြော်း

အပပင်

သငအ
် ြော်း

အပခြော်းလှိအပ်သည်အချက်အလက်မျြော်းကှိ

ဝန်က

သင်

မှ စစည််းကြောပပျုလပ်

မည်သည် ပင်္္ှိျုလ်ကရ်း

ှိသည်မှြော

ကျွနပ်
် တှိမှ

ြော်းသည် သှိမဟတ် ကျွန်ပ်တှိမှသင်

ှိသည်မှြော ကနသ
် တ်

အတွင်း် ရှှိ အချက်အလက်မျြော်း (သငြ
် န််းအတွင်း် ရှှိသငမ
် ှအသ်းပပျု
ြောက်ပ(ကပ်းအပ်သူ)မှ

ှိင််းြန််း အတွင်း် ရှှိကငွက က်းဝန်က

ကျွနပ်
် တှိမှ ၀န်က

သင်

ကပ်းပှိ

ြော်းသည်

ြောင်မှုကပ်းသူမျြော်းမှ တ

ဘတ င်ြမှု/ဘတ င်ားဆိမ
ို ှု

ညွှန ် ကြော်းချက်သှိမဟတ်ကတြောင််း

ြော်းသည်
ှိင်ရြော

ြော်းသည်မှတ်တမ််းမျြော်း)၊ မှိ
စြောတှိမျြော်း၊

င် သင်

ှိမှုကှိ

င် သင်

သင်အသ်းပပျုသည်

ကပ်းပှိ

ြော်းသည်စြောတှိမျြော်း၊

ှိသည်။

၀န်ဘဆ င်မှု တွင်

Mother

မည်သည်

ြောင်မှုပစမ

အခါအြော်းကလျှြော်စွြောသတ်မှတ်

Finance
ှိ

ှိင်သည်

က်လက်လပ်က

ြောင်ရန်

မှ Mother Finance မှ လက်ခရရှှိသည်

ှိသည်။
ှိသည်မှြော သငမ
် ှကျွနပ်
် တှိ

ြော်းသည် ရက်အတွင်း် ကပ်းကချရန် ပျက်ကွက်သည်အခါ သင်မှကပ်းက
ကန်ကျစရှိတ်ကှိ

မှ

သက

(သှိမဟတ်)

ြောင်ရမည် ကနြောက်ကျသည်

ြောတူညီချက်နင
ှ အ
် ညီသင်
တ်ကန်မ

ှိ

သတ်မှတ်

ပါ၀င်ပပီ်း

ကပ်းအပ်

ြော်းသည်

ယင််းအကပေါ်

သင်မှ

ြော်းသည်လစဉက က်း/နှစစ
် ဉက က်းစသည်အခက က်းကငွမျြော်းကပ်းက

ြော်းသည်၀န်က

ှိင််း

ှိသည်။

ဘန က်က သည်အတွက် ဘက က်ြသည်အြဘ ကားဘငွ

ကပ်းအပ်

ြောင်ရန်

ြော်းပခင််းမရှှိသည် သငြ
် န််း(စက်)

ှိသည်မှြော ယင််းအကပေါ် Mother Finance မှ

ခွငပ် ပျုသည်အကပေါ် ကွနယ
် က်နင
ှ စ
် နစ်မှတ

သပြငသ
် င်

မှ ရယူ

ြောင်မှု ကပ်းအပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်အခါ လှိအပ်သည် ၄င််းတှိနှငသ
် က်

အပခြော်းကသြောသတင််းအချက်အလက်မျြော်းကှိ

၀န်က

လပ်က

ှိသည်။

စပ်ဆင
ိို သ
် ည်သတင်ားအြ က်အလက်မ ား

မှိ

က်လက်

ှိင်ရြော အကပခခအချက်မျြော်းစသည် Mother Finance၏ ပင်္္ှိျုလ်ကရ်း

လျှှိျု ွဲ့ ဝှက်ချက်မူဝါေမျြော်းကှိ

ြန််းမှကငွက က်းက

သတ်မှတ်နင်
ှိ သည်

ှိသည်။

ပိုဂ္ိြိုလ်ဘရားဆိင
ို ရ
် လ ိြို ျှို့ ဝှက်ြ က်မူဝါဒမ ား
အတွက်

ြောင်မှုအသ်းပပျုသူအပြစ်

ြောင်မှုမျြော်းပါ၀င်သည်။

ြောင်

ဆင်ားကဒ်

ှိသည်မှြော မှိ

ကည်ရှုရန်အတွက်
က်သွယ်မှုကှိ
စ တိို

ှိင််းကငွက က်းစြောရင််းအကကြောငက
် ှိ အသ်းပပျုရန်နင
ှ ် ကွနယ
် က်သှိဝင်ကရြောက်

သငြ
် န််းနှငသ
် ငက
် တြော်သည်

ြောင်မှုစနစ်ကှိ

စနစ်

ယက်ဝန်က

အပခြော်းြန််းသှိစြောသြော်းရှိက်နပ
ှှိ ်၍

လွှဲကပပြောင််းကပ်းပှိသည်၊စြောတှိပှိသည်

ှိသည်။

ှိသည်မှြော ၀န်က

အတွက်ပပျုလပ်

အသ်းပပျုရသည်

ှိသည်။

ှိသည်မှြောသငြ
် န််းမှ

၀န်က

သင်မှအခက က်းကငွကပ်း၍

ြောင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်၍ Mother Finance မှ သင်နင
ှ ်

ြော်းသည်

ြောင်မှုမှ တ

အီလက်

ငဤ
် သက

ကရြောနစ်

က်သွယ်မှု

က

ြောဝဲကှိ

က်သွယ်ရန်

ှိသည်။

ြောတူညီချက်အတွက် ရည်ရွယ်၍ပပျုလပ်

မှိ

ှိင််းကွန ်

ြော်းသည် ဝန်က

ြောင်မှု

စနစ်ပြစ်သည်။
နည်ားပည

ှိသည်မှြော App မှ က

ြောက်ပကပ်း

ြော်းသည် သှိမဟတ် အသ်းပပျုသည်ဝန်က

ြောင်မှုကှိ

ှိသည်။
နည်ပည ဆိင
ို ရ
် ဝန်ဘဆ င်မှုစရိ တ် သှိမဟတ်
အတွက်ကကြောက်ခသည်

ဝန်ဘဆ င်မှုစရိ တ် တွင်

မည်သည်ကန်ကျစရှိတ်နင
ှ ်

စရှိတ်မှြော ကျွနပ်
် တှိ၏

သ်းသပ်

်းပြတ်ချက်နင
ှ အ
် ညီ

စည်ားကမ်ားြ က်မ ားမှြော ကကှိျုတင်ကငွရယူပခင််း သက
လပချုကရ်း
မျြော်းကှိ
Mother

ကျသငက
် ငွကှိမ

ှိင်ရြောမူဝါေနှငအ
် ညီသတ်မှတ်

၀န်က
ှိ

ြောင်မှုအသ်းပပျုရန်

ှိသည်။

၀န်က

ြောင်မှု

အချှိနမ
် ကရွ ်းကပပြောင််းလဲနင်
ှိ သည်။

ြောတူညီချက်စြောချျုပ်နင
ှ ်

Mother

Finance မှ

ြော်းသည်(ပါ၀င်သည်)ဤအသ်းပပျုသူ၏စည််းကမ််းချက်

ှိသည်။ ‘‘ကျွန်ပ
ို ်တသည
ိို
်’’၊‘‘ကျွန်ပ
ို ်တကိ
ိို ို’’၊‘‘ကျွန်ပ
ို ်တ၏’’
ိို
စသည်စကြော်းရပ်မျြော်းမှြော
Finance

ကှိ

ှိသည်။

အ

စကြော်းစပ်မျြော်း၌အပခြော်းနည််းပြငက
် ြြော်ပပ

က်ကြြော်ပပပါ

အဓှိပပါယ်သတ်မှတ်ချက်မျြော်း

အပပင်

ြော်းပခင််းမရှှိလျှငအ
် နည််းကှိန်း် မျြော်းတွငအ
် မျြော်းကှိန်း် မျြော်းပါ၀င်

ပပီ်း အမျြော်းကှိန်း် မျြော်းတွငလ
် ည််း အနည််းကှိန်း် မျြော်းပါ၀င်သည်။ ရည်ညွှန်း် သူမျြော်းတွငလ
် ည််း

ပလလှိင၊်

ကကျုတထှိလလှိင၊် နပလလှိငတ
် ှိသည် လလှိငတ
် စ်မျှိျု်းတည််းကှိသြော ရည်ညွှန်း် သည်။ ကခါင််းစဉကကီ်း၊ ကခါင််းစဉ
ငယ်နင
ှ ် ကခါင််းစဉခွဲမျြော်းအြော်းလ်းမှြော သငက
် တြော်သလှိပပျုလပ်
ြွင်

ရန်
ှိ မလှိပါ။ အကသ်းစှိတ်တင်ပပ

ြော်းပခင််းပြစ်၍ အ

ူ်း သီ်းသန ် အဓှိပပါယ်

ြော်းပခင််းမျြော်းနှင် ဇယြော်းမျြော်းကှိ ဤအသ်းပပျုသူ၏ စည််းကမ််း

ချက်မျြော်းတွင် တစှိတ်တကေသပါ၀င်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။

အပိိုဒ ် (၂)။ စည်ားကမ်ားြ က်မ ားကိို လက်ြလိက
ို ်န ခြင်ား
Mother Finance ၏ App မှ သငအ
် ကပေါ် ြတ်ရန်၊ နြော်းလည်ရန်နင
ှ ် လှိက်နြောရန်အတွက် ကတြောင််း
ြော်းသည်အကပေါ်
ဤသက

သင်မှ

‘‘

က်လက်သည်’’

ှိသည်

စကြော်းစအြော်း

ှိ

နှပ
ှိ ်လှိက်လျှင်

ြောတူညီချက် စြောချျုပ်ပါ စည််းကမ််းချက်မျြော်းကှိ လက်ခသည်ဟမှတ်ယူရမည်။ အကယ်၍

သင်မှ စည််းကမ််းချက်မျြော်းကှိ သက

ြောမတူပါက ကျွန်ပ်တှိ၏ App ကပေါ် ရှှိ “

ှိသည် စကြော်းစကှိ မနှပ
ှိ ်ရပါ။ သင်သတှိပပျုရမည် မှြောသငအ
် ကနပြင် “

က်လက်သည်”

က်လက်သည်”

ှိသည်

စကြော်းစကှိမနှပ
ှိ ်ပါက

၀န်က

ြောင်မှုအတွင်း် သှိဝင်ကရြောက်ရန်နင
ှ ်

အတွက်လှိင်စင်ရရှှိရန်

App

ပပျုလပ်နင်
ှိ မည်မဟတ်ပါ။ Mother Finance App ကှိ Internet မှကူ်းယူပပီ်း အကကြောငြ
် ွ ငလ
် ှစ်
ပခင််းအြော်းပြင် ၀န်က

ြောင်မှုမှ သတ်မှတ်

ြော်းသည်စည််းကမ််းချက်မျြော်းကှိ လှိက်နြောက

ြောင်ရွက်ရန်

သင်မှ သက

ြောတူရမည်အပပင် ကျွနပ်
် တှိမှ ၀န်က

ြောင်မှုနင
ှ ပ
် က်သက်၍ သှိမဟတ် ကငွက က်းနှင်

ပက်သက်၍၊

အကသ်းစှိတ်အချက်အလက်မျြော်းနှင်

ပတ်သက်၍

ကျွနပ်
် တှိမှ
ဤသက

က်လှိက်ပခင််းမရှှိ

ဲ

စည််းကမ််းချက်မျြော်း

အခွငအကရ်းမျြော်းကှိ
်
လည််း

သင်မှ

ြောတူညီချက်စြောချျုပ်ကှိ အခါအြော်းကလျှြော်စွြော ကပပြောင််းလဲပပင်

က်လက်အသ်းပပျုကနပါက

ှိသှိ ကပပြောင််းလဲသည် သှိမဟတ် ပပင်

သင်

ကပ်းအပ်

ရရှှိမည်ပြစ်သည်။

င်နင်
ှိ ပပီ်း သင်မှဝန်က

မျြော်းကှိလည််း လှိက်နြောရန်လှိအပ်သည်။ ကျွနပ်
် တှိ၏ မည်သည်ဝန်က
ကှိအသ်းပပျုပခင််းအြော်းပြင်

ြောင်မှုကှိမ

ြော်းသည်မည်သည်ဝန်က

ဟက်ဝဲမျြော်း၊

က

သတင််းအချက်အလက်မျြော်းကှိ
သက

ြောတူရမည်။

ကျွနပ်
် တှိမှ
ှိက

ကျွနပ်
် တှိမှ

သင်မှဤဝန်က

ပပျုလပ်သည်

ြောဝဲမျြော်း၊

ြောင်မှုကှိ

စက်မျြော်းနှင်

ှိ သှိမဟတ် App

ြောင်မှုနင
ှ ်

ြောင်ရွက်မှုမျြော်းမှြော သင်မှကကှိျုတင်ကငွရယူ

ရန် သှိမဟတ် လွှဲကပပြောင််းပခင််း၊ စစည််းပခင််း၊

အသ်းပပျုလျှင်

စက

ြောင်မှုအတွက်
ှိင်ရြော

ြောင််းပခင််းကှိ

သင်မှ

သငမ
် ှအခွငအ
် ြောဏြောကပ်း

ြော်းသည်

ြောင်ရွက်မှုမျြော်းကှိ

သင်မှသက

ြောတူရမည်။

ြော်းသည်အကပေါ် အမှတ်ကပ်းရန်အတွက်
ှိန်း် ချျုပ်ပခင််း၊ ကျွနပ်
် တှိ၏ဝန်က

သှိမဟတ် ကျွနပ်
် တှိ၏ App ကှိ အသ်းပပျုသည် သင၏
် သက
အတွက်ကှိ

တ်ကန်မျြော်း

ပက်သက်သည်နည််းပညြော

အသ်းပပျုပခင််းနှင်

ကအြောက်ကြြော်ပပပါက

ြောင်မှုကှိ

င်သည် စည််းကမ််းချက်

ကှိပမြှငတ
် င်နင်
ှိ သည် ၀ှိင်ယြောလက်စနစ် သှိမဟတ် အင်တြောနက်ကှိအကပခခသည်ဝန်က
အစှိတ်အပှိင််းမျြော်း၊

နှငအ
် ညီ

ြော

်းပြတ်နင်
ှိ

ြောင်မှုကှိ ပမြှငတ
် င်ရန်

ြော်းအကတွွဲ့အ ကျုမျြော်းကှိ ရယူရန်

ှိလှိသည်။

အပိိုဒ ် ၃။ အသားို ခပြိုြွငန
် ယ်ပယ်
အသ်းပပျုသူအတွက် သတ်မှတ်
သင်မှ သက

ြောတူသည်အကပေါ်

ြော်းသည် စည််းကမ််းချက်ပါ စည််းကမ််းချက်မျြော်းကှိ လှိက်နြောရန်
ညသ
် ွင်း် စဉ်းစြော်း၍ အသ်းပပျုသူအတွက် သတ်မှတ်

ြော်းသည်

စည််းကမ််းချက်မျြော်းကှိ လှိက်နြောကြော သငြ
် န််း သှိမဟတ် စက်အတွင်း် App ကှိ အသ်းပပျုရန်အတွက်
အ

ူ်းသီ်းသနပ် ပျုလပ်

ကျွနပ်
် တှိမှ
ြယ်

တ်

ြော်းပခင််း မဟတ်ကသြော၊ လွှဲကပပြောင််းရန်မဟတ်ကသြော စသည်တှိကှိလှိက်နြော၍

သငက
် ှိခွငပ် ပျုနှိင်သည်။

ြော်းမည် ပြစ်သည်။အသ်းပပျုသူအတွက် သတ်မှတ်

သီ်းသနအ
် ကကြောင်အ

ည်ကြြော်က

o ဤ App ကှိ အ
ြောတူရမည်။

ကျွနပ်
် တှိမှ

သီ်းသန ်

ြော်းသည် စည််းကမ််းချက်မျြော်းကှိ

ြောင်ရွက်ပခင််းမှတစ်ပါ်းသင်သည်

ူ်းပပျုလပ်ပခင််း သှိမဟတ် ကပပြောင််းလဲပခင််း၊ ကူ်းယူပခင််း၊် ကပါင််းစပ်ပခင််း၊

ြောသြောပပန်ပခင််း၊ ကချ်းကပ်းပခင််း၊
သက

အပခြော်းအခွငအ
် ကရ်းမျြော်းကှိလည််း

ပ်

ငခ
် ွငပ် ပျုပခင််း၊ ဌြော်းရမ််းပခင််း၊ အခကပ်းဌြော်းပခင််းမပပျုလပ်ရန်

o အပခြော်းကသြောမည်သည်ပရှိင်္ရမ်အစီအစဉတွငမ
်
အစှိတ်အပှိင််းကှိမ
အ

ူ်းပပျုပခင််း

ှိ ပူ်းကပါင််းပါ၀င်ကစပခင််း သှိမဟတ် မည်သည်

ှိ ပူ်းကပါင််းပခင််း သှိမဟတ် App တစ်ခလ်းကှိ သှိမဟတ် တစှိတ်တကေသကှိ
သှိမဟတ်

ကပပြောင််းလဲပခင််းမပပျုလပ်ရန်

o App ၏အချက်အလက်မျြော်းကှိ သ်းရန်ပပျုလပ်
လပ်က

အတွက်

ြော်းသည် က

အကပခခ၍
သှိမဟတ်

တစှိတ်တကေသ

ြော်းသည်

အလပ်မျြော်း

ခှိ်းယူပခင််းမျြော်းနှင်

o ကျွနပ်
် တှိမှ အပပင်လူ (တတှိယပင်္္ှိျုလ်) ်

o မည်သည်

င်

င်တူသည်

က

ကျွနပ်
် တှိ၏

o ကျွနပ်
် တှိမှ စြောပြငက
် ရ်းသြော်း
မည်သူကှိမ

တစှိတ်တကေသကှိ

ပပန်လည်ပပျုလပ်ပခင််းမျြော်း
အချက်အလက်မျြော်းက ကြောင်

ြောတူခွငပ် ပျုချက်မပါ

ဲ မလှိအပ်

ဲ

ြောင်ရန်

င် သင်မှ App တစ်ခလ်းကှိ သှိမဟတ် တစှိတ်ကေသ ကှိ

မူပှိင်ခွင်

ှိင်ရြော

ြော်းသည် သက

ှိ မည်သည်ပစပြငမ
်

ီ်း

ြောဝဲမျြော်းကှိ ြန်တီ်းပခင််းမပပျုရန်

က်သွယ်ကရ်းနည််းလမ််းမှတ

ပပျုလပ်သည်အခါ

ြောင်မှုကှိ တြော်း

ြောတူရမည်။

စြောပြငသ
် က

ြောင်ရွက်မှုမပပျုရန်သှိမဟတ်မလပ်က

o App နှင် ခပ်

သှိမဟတ်

ကအြောက်ကြြော်ပပပါ

သတင််းအချက်အလက်မျြော်းရရှှိပခင််းကှိမပပျုလပ်ရန်သက
က်သွယ်က

ှိပါလပ်က

အတှိင််းအတြောမှတပါ်း App တစ်ခလ်းကှိ သှိမဟတ်

ငပ
် ွြော်းခှိ်းယူြန်တီ်း

ြောတူရမည်။

ြောဝဲ သှိမဟတ် ကွနပ
် ျျုတြော၏

ြောင်မှုစွမ််းရည်ကှိ ရရန်ရည်ရွယ်သည်အတွက်က ကြောင် အ

နှိင်ပခင််းမရှှိသည်

သက

သတှိကပ်းချက်တစ်ခလ်းကှိ

ကြြော်ပပရန်

ြောတူညီချက်ကှိ ကကှိျုတင်လက်ခရရှှိပခင််း မရှှိ

ဲ

ှိ App တစ်ခလ်းကှိ သှိမဟတ် တစှိတ်တကေသကှိ အပခြော်း

နည််းပြငရ
် ရှှိကအြောင်ပပျုလပ်ပခင််းသှိမဟတ်ကပ်းအပ်ပခင််းမပပျုရန်
o လှိင်စင်ပါကနသ
် တ်ချက်မျြော်း နှငအ
် တူ မည်သည်ဝန်က
အသ်းပပျုသည် နည််းပညြောနှင် ပက်သက်၍
နည််းပညြော

ှိင်ရြော

တ်ပပန်

ြောင်မှု သှိမဟတ် App ကှိ က

ြောက်ပသည်

ြော်းသည်ဥပကေနှင် စည််းမျဉ်းမျြော်း သှိမဟတ်

ှိန်း် ချျုပ်မှုမျြော်းကှိ လှိက်နြောရန် လှိင်စင်ပါစည််းကမ််းချက်မျြော်း။ သင်မှကအြောက်

ကြြော်ပပပါတှိကှိလပ်ရန်ခွငမ
် ပပျုပါ။အကယ်၍ပပျုလပ်ပါက သင်သည် ဤသက

ြောတူညီချက် (စြောချျုပ်)

ကှိချှိျု်းကြြောက်ပခင််းပြစ်သည်။
o App သှိမဟတ် မည်သည်ဝန်က

ြောင်မှုကှိမ

ှိ

ဥပကေနှငမ
် ညီသည် ရည်ရွယ်ချက် အတွက်ဥပကေ

နှငမ
် ညီသည် အပပျုအမူပြငအ
် သ်းပပျုပခင််း သှိမဟတ် အသ်းပပျုသူ၏ စည််းကမ််းချက်မျြော်းနှငမ
် ညီသည်
အပပျုအမူမျြော်းအတွက်

အသ်းပပျုပခင််း

သှိမဟတ်

တမင်တကြောြျက်လှိြျက်

မှြော်းယွင်း် စွြောပပျုလပ်ပခင််း (ဥပမြောအြော်းပြင် App သှိမဟတ် မည်သည်ဝန်က
လပ်က

ြောင်မှုစနစ်ကှိမ

သည်ကေ်မျြော်း

ှိ

သှိမဟတ်

ြောင်မှု သှိမဟတ် မည်သည်

ှိခှိက်နင်
ှိ သည် အချက်အလက်မျြော်း၊ ဗှိင််းရပ်မျြော်းပါ၀င်သည် ြျက်

ည်သွင်း် ပခင််းသှိမဟတ်ကြြောက်

o ကျွနပ်
် တှိ၏ အသှိဉြောဏ်ပစစည််း

ီ်း

ွင်း် ဝင်ကရြောက်ပခင််း။

ှိင်ရြော မူပှိင်ခွငက
် ှိချှိျု်းကြြောက်ပခင််း သှိမဟတ် အသ်းပပျုသူမှ

လှိက်နြောရမည် စည််းကမ််းချက်မျြော်းအရ ခွငမ
် ပပျုနှိင်သည်အတှိင််းအတြောပမြောဏအ
ရပ်ဝတထျု ပစစည််းကှိမ

ီ်း

ှိ တင်သွင်း် ပခင််းအပါအဝင် သင်မှမည်သည်ဝန်က

ှိ မည်သည်

ြောင်မှု သှိမဟတ် App ကှိ

အသ်းပပျုပခင််း
o

နှငပ
် က်သက်သည်

မည်သည်ဝန်က

ြောင်မှု

တတှိယပင်္္ှိျုလ်(အပပင်လူ)မှချှိျု်းကြြောက်ပခင််း။

သှိမဟတ်

သင်မှအသ်းပပျုပခင််းနှငပ
် က်သက်၍

Appကှိ

အပခြော်း

နည််းပြငပ် ငင််းပယ်နင်
ှိ ကသြော သှိမဟတ် ကစြော်ကြော်းကသြော သှိမဟတ် အသကရြျက်ကသြော ပစစည််းမျြော်း
လွဲကပပြောင််းပခင််း။
o

အပခြော်းအသ်းပပျုသူတှိကှိ

၀င်ကရြောက်ကနှြောငယ
် ှက်ကသြော

သှိမဟတ်

စနစ်တွငပ
် ါ၀င်ကသြော သှိမဟတ် မသငက
် တြော်ကသြော သှိမဟတ် ၀န်
နှိင်ကသြော၊

ှိခှိက်ကစနှိင်ကသြောနည််းပြင် မည်သည်ဝန်က

o မည်သည်ဝန်က

ြောင်မှုကှိမ

လပချုကရ်း

ပ်ဝန်ပှိ်းပြစ်ကစကသြော၊မစွမ််း က

ြောင်

ြောင်မှု သှိမဟတ် App ကှိ အသ်းပပျုပခင််း။

ှိ လည်ပတ်ကစကသြောစက်မှ သှိမဟတ် စက်သှိ ၀ှက်စြောကှိလွှဲကပပြောင််းရန်

ကကှိျု်းစြော်းပခင််း သှိမဟတ် ကျွနပ်
် တှိ၏ ၀န်က
စက

ကျွနပ်
် တှိ၏

ြောင်မှု သှိမဟတ် စနစ်မှ သတင််းအချက်အလက်မျြော်း

ြောင််းပခင််း သှိမဟတ် ပြနက
် ဝပခင််း။

အပိိုဒ ် ၄။ အသိဉ ဏ် ပစစညား် ဆိင
ို ရ
် အြွငအ
် ဘရားမ ား၏
အသ်းပပျုသူ၏
ခွငပ် ပျု

စည််းကမ််းချက်မျြော်းနှငအ
် ညီ

ြော်းသည်

အသှိညဏ်ပစစည််း

နည််းပညြောမှတစ်ပါ်း

App
App

ကှိ

သှိမဟတ်နည််းပညြောကှိ

အသ်းပပျုရန်

နှငန
် ည််းပညြောမျြော်းအြော်းလ်းနှငပ
် က်သက်သည်

ှိင်ရြော အခွင် အကရ်းမျြော်းအြော်းလ်းသည်ကမဘြော၏ မည်သည်ကနရြောတွငပ
် င်ပြစ်ကစ

Mother Finance မှ ပှိင်

ှိင်ပပီ်း သငက
် ှိ အပခြော်းအခွငအ
် ကရ်းမျြော်းကပ်းအပ်

အသ်းပပျုခွငက
် ပ်းပခင််းသြောပြစ်ပပီ်း ကရြောင််းချ

ြော်းပခင််းမရှှိ

ဲ App ကှိ

ြော်းပခင််း မဟတ်သည်ကှိ သင်လက်ခရမည်။ သငတ
် ွင်

App ၏ အရင််းအပမစ်ပြစ်သည် ကေ်အတွင်း် ၀င်ကရြောက်ခွင် မရှှိသည်ကှိ သင်သရ
ှိ မည်။

အပိိုဒ ် ၅။ ၀န်ဘဆ င်မှုမ ားကိို အသားို ခပြိုခြင်ား။
ကျွနပ်
် တှိ၏ဝန်က
မှိ

ှိင််းြန််းမှ

ြောင်မှုမျြော်းကှိ

အသက်(၁၈)နှစပ် ပည်ပပီ်းမှသြောလျှင်

ကငွက က်းကပ်းအပ်သူ

(က

ြောက်ပသူ)နှငပ
် က်သက်၍

အသ်းပပျုခွငရ
် ှိသ
ှ ည်။
သင်၏မှိ

ကငွက က်းစြောရင််းအကကြောင၏
် အကပခအကနမျြော်းနှငစ
် စ်မှနမ
် ှုကှိ မှနမ
် မှနစ
် စ်က
သည် Mother Financeတွငရ
် ှိသ
ှ ည်။ ကျွနပ်
် တှိမှ သငက
် ချ်းကငွကလျှြောက်
သင်၏ App တွငပ် ပသမည် ပြစ်သည်။အခါအြော်းကလျှြော်စွြော
နှင် တပပှိျုင်နက် သင်နင
ှ က
် ျွနပ်
် တှိ အ ကြော်းတွင်
မဟတ်က ကြောင််းလက်ခရမည်။
အက ကြောင််းပပချက်မျှမကပ်း
အ

ငတ
် ွငမ
်

ပဋှိညြောဉ

ကျွနပ်
် တှိတွငသ
် ငအ
် ြော်း

ှိင််းြန််းရှှိ ကငွက က်းစနစ်ကှိ

ြော်းချက်ကှိ လက်ခလှိက်သည်
က်သွယ်ချက် ြန်တီ်းပခင််း

မည်သည်သတှိကပ်းချက်

ဲ ကျွနပ်
် တှိ၏ ကှိယ်ပှိင်သ်းသပ်ချက်(

ှိ သင်၏ကကှိျုတင်ရယူကငွ (ကချ်းကငွ) ကလျှက်

ရပ်သှိမ််းခွငမ
် ှြော ကျွနပ်
် တှိ

ှိင်ရြော

်းနှိင်သည် အခွငအ
် ကရ်း

ြော်းမှုကှိ လက်ခလှိက်သည်နင
ှ ်

သင်၏မှိ

အသ်းပပျုသည် စည််းကမ််းချက်မျြော်း အပပင် ကျွနပ်
် တှိမှသငက
် လျှြောက်

ှိင််းြန််းအတွင်း် မှ

သှိမဟတ်

်းပြတ်ချက်)အရ မည်သည်

ြော်းချက်အြော်း ပငင််း

န်ခွင် သှိမဟတ်

တွငရ
် ှိသ
ှ ည်။ အခါအြော်းကလျှြော်စွြော တစ်ဦ်းချင််းကငွကချ်းသူမျြော်း၏ ကှိယ်ကရ်း

အချက်အလက် အကဲပြတ်မှုမျြော်းအကပေါ် မူတည်၍ကချ်းကငွနင
ှ ် ပက်သက်သည် စည််းကမ််းချက်မျြော်း
ကပပြောင််းလဲပခင််းနှင/်

သှိမဟတ်

အက ကြောင််းပပချက်မျြော်းအရ
သ်းသပ်ချက် (

ကကှိျုတင်ရယူကငွ

ပငင််း

န်ပခင််း၊

(ကချ်းကငွ)

နှငပ
် က်သက်သည်

အက ကြောင််းပပချက်

်းပြတ်ချက်)အရ ပပျုလပ်ပှိင်ခွငသ
် ည် ကျွနပ်
် တှိ

တ်ပခင််း

အပငင််းပွြော်းမှု

တှိမှြော

ကျွနပ်
် တှိ၏

တွင် ရှှိသည်။

အပိိုဒ ် ၆။ ပိုဂ္ိြိုလဘ
် ရားဆိင
ို ရ
် အြ က်မ ား
မှိ

ှိင််းြန််းမှ

ကငွက က်းဝန်က

က

ြောက်ပပခင််းနှငပ
် က်သက်၍

ြောင်မှုနင
ှ ်

၄င််းတှိ၏အပခြော်းဝန်က

သင်နင
ှ သ
် က်

ှိင်သည်

မှိ

အ ကြော်းတွင် ပပျုလပ်

ြော်းသည်

သက

နှငပ
် က်သက်၍

ှိင််းြန််းမှ

ကငွက က်းကပ်းအပ်သူမျြော်းမှ

မှိ

အလက်မျြော်းအကပေါ်

သင်မှ

ကပ်းအပ်သူမျြော်းမှချမှတ်

ကျွနပ်
် တှိမှ

အလက်မျြော်းကှိ

မှနမ
် မှနစ
် စ်က

ြောတူရမည်။ မှိ

မျြော်းနှင် ပင်္္ှိျုလ်ကရ်း
ဟ

ကပ်း

မှနမ
် မှနစ
် စ်က

ချမှတ်

်း

ှိင််းြန််းမှ

သတင််း

သတင််းအချက်

အချက်အလက်မျြော်း

ြောတူခွငပ် ပျုရမည်။ မှိ

ခွငပ် ပျုက ကြောင််းသင်မှ

ှိင််းြန််းမှ ကငွက က်း

ကငွက က်းက
ှိသက်

ြော်းရသည်

ှိင်သည်

ကျွနပ်
် တှိအြော်း

ြောက်ပသူမျြော်းနှင် သက်

ှိင်ရြောအချက်အလက်မျြော်း မှနမ
် မှနစ
် စ်က

အချက်အလက်မျြော်း

ှိင််းြန််းမှ ကငွက က်းစြောရင််း
ြော်းသည်

်းနှိင်သည်။ သင်နင
ှ သ
် က်

ှိင်ရြော အချက်
သတင််းအချက်

အခွငအ
် ြောဏြောကပ်းပပီ်း

ှိင်သည် အချက်အလက်

်းပခင််းနှငက
် ျွနပ်
် တှိမှ လှိအပ်သည်

ှိင်သည် သတင််းအချက်အလက်မျြော်းနှင် ပင်္္ှိျုလ်ကရ်း

အချက်မျြော်းအသ်းပပျုပခင််းကှိသင်မှ

ယ ကည်အြော်း

ကပ်းအပ်သူတှိ

ြော်းသည်

်းသည်အခါသင်မှ သက

င်ပမင်သည် အတှိင််းအတြောအ

ှိင်ရြော

ှိင််းြန််းမှကငွက က်း

ြော်းသည် အချက်အလက်မျြော်းအရ သင်၏ ပင်္္ှိျုလ်ကရ်း

အလက်မျြော်းကှိ
သက

တ်ကန်မျြော်းကှိ

ြောတူညီချက်နင
ှ အ
် ညီ သင်၏မှိ

ကျွနပ်
် တှိအြော်း

နှငပ
် က်သက်၍ ကျွနပ်
် တှိမှ စစ်က

ြောင်မှုမျြော်း၊

ကျွန်ပ်တှိအြော်းသက

ြောတူ

အရင််းအပမစ်မျြော်းနှင/် သှိမဟတ်ကချ်းကငွနင
ှ ်

ကပ်းနှိင်သည်ဌြောနမှကပ်း

ြော်းသည်

ခွငပ် ပျုရမည်။

အပခြော်း

ပက်သက်သည်

သတင််း

သင်၏ပင်္္ှိျုလ်ကရ်း

ှိင်ရြော

သတင််း

အချက်အလက်မျြော်း ရယူရန်ကျွနပ်
် တှိအြော်း အခွငအ
် ြောဏြောကပ်းရမည်အပပင် ယ ကည်ရသည် အရင််း
အပမစ်မျြော်းနှင/် သှိမဟတ်ကချ်းကငွနင
ှ ် ပက်သက်သည်
ဌြောနမှ

ှိပင်္္ှိျုလ်

ကရ်း

ှိင်ရြောအချက်မျြော်း

က

ြောက်ပကပ်းပခင််းနှင်

ခွငပ် ပျုရမည်။ သင်၏ကချ်းကငွရယူပခင််း ကလျှြောက်
မ

ှိ ကနြောက်

ြော်းလွှြောနှင်

ြော်းသည်

ပျက်ကွက်ပါကကျွနပ်
် တှိမှ

အချှိနအ
် တွင်း်

ကကှိျုတင်ကငွ(ကချ်းကငွ)

ဌြောနသှိ၀န်က

ြောင်မှု

ရယူပခင််းနှင်

အသ်းပပျုသူမျြော်း၏

Mother

Finance

တ်ကပ်းပခင််းကှိ

ကျွနပ်
် တှိ

ရယူရန်ကလျှြောက်
ပက်သက်သည်

ကချ်းကငွနင
ှ ်
တွငရ
် ှိသ
ှ ည်။

သက

ြောတူ

တွငရ
် ှိသ
ှ ည်။ သင်မှ

ှိအချက်အလက်မျြော်း

သင်ကကှိျုတင်ကငွ(ကချ်းကငွ)

ခွငရ
် ှိသ
ှ ည်။

ကပ်းနှိင်သည်

က်စပ်၍ မည်သညအ
် ချှိနတ
် ွင်

ပ်သတင််းအချက်အလက်မျြော်းကတြောင််းခခွ ငသ
် ည်

ကျွနပ်
် တှိမှသတ်မှတ်

ကပ်းခွငသ
် ည်

သတင််းအချက်အလက်မျြော်း

ြော်းပခင််းကှိ

ကှိကပ်းရန်
ပငင််းပယ်

သတင််းအချက်အလက်

ပက်သက်သည် အချက်အလက်မျြော်း
ကျွနပ်
် တှိမှကကှိျုတင်ကငွ

(ကချ်းကငွ)

ရယူပခင််းနှငပ
် က်သက်သည် သတင််းအချက်အလက်ဌြောနသှိ App နှငပ
် က်သက်၍လည််းကကြောင််း၊
သင်မှအကကြောငြ
် ွငပ် ခင််း၊

ပှိတ်ပခင််းနှငပ
် က်သက်၍

လည််းကကြောင််း

လွှဲကပပြောင််းပခင််းကှိ သင်သည်ခွငပ် ပျုကပ်းရမည်။ သက
လှိက်နြောပခင််း မရှှိသည်

သတင််းအချက်အလက်မျြော်း

ြောတူညီချက် (စြောချျုပ်)ပါ စည််းကမ််းချက်မျြော်းကှိ

အချက်မျြော်းအြော်း ကကှိျုတင်ကငွ (ကချ်းကငွ) ရယူပခင််းနှငပ
် က်သက်သည်

သတင််းအချက်အလက်ဌြောန

သှိလွှဲကပပြောင််းပခင််းကှိ

သင်လက်ခရမည်။

ကကှိျုတင်ကငွရယူသည်

မှတ်တမ််းမျြော်းနှငအ
် ညီ သငအ
် ကပေါ် ကချ်းကငွ (ကကှိျုတင်ကငွ)နှငပ
် က်သက်၍ မည်မျှယ ကည်နင်
ှိ သည်နင
ှ ်
ကချ်းကငွ (ကကှိျုတင်ကငွ)နှငပ
် က်သက်သည် မှတ်တမ််းမျြော်းကှိလည််း ကကှိျုတင်ကငွ (ကချ်းကငွ) ရယူပခင််းနှင်
ပက်သက်သည်

သတင််းအချက်အလက်

ဌြောနမှက

ြောက်ပနှိင်သည်

အခွငအ
် ကရ်းမျြော်းရှှိသည်ကှိ

သင်သရ
ှိ မည်။

အပိိုဒ ် ၇။ ဘြ ားဘငွ (ကကိြိုတင်ဘငွ) ရယူသမ
ူ ှ ခပြိုလပ
ို ် သညဘ
် တ င်ားဆိြ
ို က်မ ား
သင်သည် ကတြောင််း
စနစ်မှတ

ဥပကေအရတြောဝန်ရှိသ
ှ ည်ဟ

င် သတ်မှတ် ကြြော်ပပကသြောသှိမဟတ် သင်

အြော်းလ်းနှင်

ှိကစကြောမူ

ကျွနပ်
် တှိ၏ကှိယ်ပှိင်

ှိပငင််းပယ်ခွငရ
် ှိသ
ှ ည်။ ကျွနပ်
် တှိ၏ ကှိယ်ပှိင်

ကချ်းကငွရယူပခင််းနှင်

ပက်သက်၍

ပက်သက်၍ ကျွနပ်
် တှိတွင်

ကကှိျုတင်ရယူကငွ (ကချ်းကငွ) ကလျှြောက်
လက်ခခွငန
် င
ှ ်
မည်သည်

က်လက် လပ်က

သ်းသပ်ချက်အရ မည်သည်
သ်းသပ်ချက်အရ

န်ပှိင်ခွငရ
် ှိသ
ှ ည်။ ကျွနပ်
် တှိ၏

ကတြောင််း

ကျွနပ်
် တှိမှ

တွငရ
် ှိသ
ှ ည်။ မည်သှိပင်

ှိကစကြောမူ

တွငရ
် ှိှသည်။ လှိအပ်ပါက သင်
ြော်းမှုတွင် ပါ၀င်သည်

က

ှိမှုကှိ ကျွနပ်
် တှိမှ သင်

ကပ်း

သင်

မှကပ်းပှိ

ယူ

သှိမဟတ်

ခွငသ
် ည်

ြော်းသည် ညွှန ် ကြော်းချက်မျြော်းနှင်

ြောရှိ်းပြင် သင်၏ကတြောင််းခလွှြောအကပေါ် က

တွင် တြောဝန်ရှိှ သည်အပပင် လွှဲမှြော်းစွြော

ကတြောင််း

သငအ
် ကပေါ်

ကှိယ်ပှိင်သ်းသပ်ချက်အရ

ဲ ကကှိျုတင်ရယူကငွ (ကချ်းကငွ) ကလျှြောက်

ပက်သက်၍ ကျွနပ်
် တှိမှ ယ ကည်ကြော သက
သင်

ှိမှုမျြော်းကှိ

ကချ်းကငွကြြော်ပပချက်နင
ှ ်

သတင််းအချက်အလက်မျြော်း၏ ေွဟ
ှိ ပြစ်မှုနင
ှ ် မပပည်စမှုသည် မှနန
် င်
ှိ သည်ဟ
ကျွနပ်
် တှိ

ှိချက်

ြော်းမှုသည် မပပည်စလျှင် သှိမဟတ် ေွဟ
ှိ ပြစ်ကနလျှငက
် တြောင်မှ
ြောင်ခွငသ
် ည် ကျွနပ်
် တှိ

ရည်ညွှန်း် ချက်မျှ မကပ်း

ကတြောင််း

ြောင်ရွက်ပခင််းကှိ သင်မှခင
ွ ပ် ပျုရမည်။

တ်ပပန်ခဲပပီ်းလျှင် ကတြောင်မှသင်၏

ပငင််း

သတ်မှတ်ပခင််းနှင်

မှလက်ခရရှှိကသြော

ပက်သက်၍ ကျွနပ်
် တှိမှ လှိအပ်သလှိပပျုမူ က

မည်သှိပင်
မ

ှိချက်နင
ှ ် ပက်သက်၍

ြောင်ရွက်ခဲလျှင်

အပခြော်းနည််းပြငမ
် ှြော်းယွင်း် စွြောပြင်

ြော်းကသြော တြောဝန်ဝတတရြော်းအရ

အပပည်အဝသငက
် တြော်စွြော

ြောင်ရွက်ခဲသည်ဟ ကျွနပ်
် တှိကှိမှတ်ယူရမည်။ ကျွနပ်
် တှိ၏ ကှိယ်ပှိင်သ်းသပ်ချက်အရ သင်

ကျွနပ်
် တှိမှ (စြောပြငက
် ရ်းသြော်း၍ပြစ်ကစ၊ အပခြော်းနည််း ပြင် ပြစ်ကစ) ကနြောက်
သှိမဟတ် ကနြောက်
မည်သည်အ

ပ်စစမ််းရန်အတွက်

ငတ
် င
ွ မ
်

သင်၏ ကတြောင််း

ှိ ရပ်

င်
ှိ ်း

သင်၏ ကတြောင််း

ှိ မှုတစ်ခလ်း နှငအ
် ညီ သှိမဟတ်

ြော်း နှိင် သည် သှိမဟတ်

ှိမှုတစ်ခလ်း သှိမဟတ်

ပ်အတည်ပပျုချက်

က်လပ်ရန် ပငင််းနှိင်သည်။

တစှိတ်တကေသအရ ကပေါ်ကပါက်လြောသည် ကျွနပ်
် တှိ၏

ပပျုလပ်မှု သှိမဟတ် ပပျုလပ်ရန်ပျက်ကွက်မှု သှိမဟတ် ယင််းတှိမှ
မျြော်း၊ ကန်ကျစရှိတ်မျြော်း၊ နစ်နြောက က်းမျြော်း၊

်းရှု ်းမှုမျြော်း၊ ကတြောင််း

ွက်ကပေါ်လြောကသြော အကျှိျု်း

က်

ှိမှုမျြော်းနှင.် ပက်သက်၍ သငမ
် ှ

ကျွနပ်
် တှိအြော်း ကပ်းကလျှြော်ရန်တြောဝန်ရှိသ
ှ ည်/ ကင််းလွတ်ခွငက
် ပ်းရန် တြောဝန်ရှိသ
ှ ည်ကှိ သင်မှသက
တူရမည်။ သင်၏ကပါ

မှုက ကြောင်

မည်သည်နည််း နှင် မ
မှတ်ပတင်

ှိ

ပြစ်ကပေါ်လြောပခင််း ဟတ်သည်ပြစ်ကစ၊ မဟတ်သည် ပြစ်ကစ

သှိမဟတ်

သင်၏အကကြောင.်

PIN နပါတ်၊

လျှှိျု ွဲ့ ဝှက်နပါတ်၊

ြော်းပခင််းကှိ ပခယ်လှယ်ပခင််း သှိမဟတ် အသ်းပပျုပခင််းနှင/် သှိမဟတ် သငအ
် ကကြောငန
် င
ှ ်

ပက်သက်၍ မည်သည် ပြစ်ရပ် သှိမဟတ် လပ်က
လွှဲကပပြောင််းမှု၊ ခွငမ
် ပပျု
အရ ကျွနပ်
် တှိ

ဲကငွသြော်း

ြောင်မှု၊.

တ်ကြြော်မှု၊ ကငွက က်းလွှဲကပပြောင််းမှု၊

တ်ယူမှုနင
ှ ် ပက်သက်၍ ဥပကေမှခွငပ် ပျု

တွင် တြောဝန်မရှှိက ကြောင််း သင်သှိရမည်။ တည်

ြော်းသည် အတှိင််းအတြော

ဲဥပကေအရ မည်သည်တရြော်းဝင်

အြွဲွဲ့အစည််း သှိမဟတ် ဌြောန သှိမဟတ် တရြော်းရ်းအမှိနန
် င
ှ ် ပက်သက်၍ သင်၏
ကငွရယူ
သင်

ကကှိျုတင်

ြော်းပခင််းနှင် ပက်သက်ကတြောင််းခလြောသည်အကပေါ် ကျွနပ်
် တှိမှကပ်းရန်အခွငအ
် ြောဏြောရှှိသည်။

မှ. ကျွနပ်
် တှိရရှှိသည်

စည််းကမ််းချက်မျြော်းနှင်ပက်သက်သည်

မည်သည်ကတြောင််း

ှိမှုနင
ှ ်

ဤအသ်းပပျုသူ၏ စည််းကမ််းချက်မျြော်း အ ကြော်းကပေါ်ကပါက်လြောသည် မည်သည်အပငင််းပွြော်းမှုတွငမ
်
ဤသက

ြော

ှိ

ြော တူညီချက်စြောချျုပ်ကသြော လွှမ််းမှိ်းကစရမည်။ (အတည်ပြစ်သည်။)

အပိိုဒ ် ၈။ ကိုန်က စရိ တ်
ကကှိျုတင်ရယူကငွနင
ှ ပ
် က်သက်၍ သင်မှကျွနပ်
် တှိ
ကြြော်ပပရမည်။ ၀န်က
ပပင်

၀န်က

င်ပခင််း နှင် သင်၏ဝန်က
င်ရန် ်းပြတ်ပါက

ြောင်မှုအသ်းပပျုပခင််းနှငပ
် က်သက်၍ စရှိတ်မျြော်းကှိ သတ်မှတ်ခွငန
် င
ှ ်
တွငရ
် ှိက
ှ နသည်။ ကျွနပ်
် တှိမှ ၀န်က

မည်သည်၀န်က

ြောင်ခကပ်းကချပခင််းကှိ

Appတွင်

သငက
် တြော်သည်အချှိနအ
် တွင်း်
အက ကြောင််း ကြော်းပခင််းကှိ
ပခင််းမရှှိ

အသစ်ကလျှြောက်

ကြြော်ပပ

ြော်းမည်ပြစ်သည်။

အချှိနတ
် ွင်

မ

င် ၀န်က

ဲ

စက

ြော်းပခင််းနှင်
ကျွနပ်
် တှိ၏

ြောင်မှု စရှိတ်ကပပြောင််းလဲပခင််းမစတင်မီ သင်
ြောင််း

ြော်းပခင််း၊

ပပန်လည်

ြောတူညီချက်နင
ှ ် အညီအပပည်အဝ ကပ်းက

ကတြောင််း

သတှိကပ်း

ှိပခင််း၊

ြယ်

တ်

ြောင်ရမည်။ သင်သည် မည်သည်

ှိ ကျွနပ်
် တှိအြော်းကပ်းကချပခင််းအြော်း နတ်ယူလျှင် သှိမဟတ် ချန်

ြော်း ခဲပခင််းမျြော်း

ှိ အ

ြော်းမှုအတွက် ချက်ချင််းပပန်လည် ကပ်းကချရမည်။ သင်သည် ကျွနပ်
် တှိ

ရမည်ကနတွင် ကပ်းကချရန်ပျက်ကွက်လျှင် သင်ရယူ

Website

ကငွကပ်းကချမှုအြော်းလ်းကှိနတ်ယူပခင််း၊

ပပျုလပ်လျှင် သင်သည် ကျွနပ်
် တှိအြော်းကပ်းရန်ရှိသ
ှ ည် ပမြောဏအြော်းပပည်မှီသည်အ
သှိမဟတ် ချန်

ပက်သက်၍

ြောင်မှုစရှိတ်ကပပြောင််းလဲပခင််း နှငပ
် က်သက်၍

ကျွနပ်
် တှိမှပပျုလပ်မည်ပြစ်သည်။

ဥပကေနှငမ
် ညီ

ဲဤ သက

ှိဝန်က

ြောင်ခကှိ ကပပြောင််းလဲရန် သှိမဟတ်

ြောင်မှု

စြောမျက်နြောှ မျြော်း သှိမဟတ် စြောတှိမျြော်းမှတ

ှိနခ
် ျန်ပခင််း၊

ြောင်မှုစရှိတ်ကှိ App တွင်

ြောင်မှုစရှိတ်နင
ှ ပ
် က်သက်၍ အခါအြော်းကလျှြော်စွြော ကပပြောင််းလဲပခင််း သှိမဟတ်

ကကြောက်ခခွငသ
် ည် ကျွနပ်
် တှိ
ပပင်

ကပ်းကချသည် ၀န်က

ှိပါနတ်ယူမှု
ကပ်းကချ

ြော်းသည် ကကှိျုတင် ရယူကငွ အကပေါ် သတ်မှတ်

ြော်းသည် ကနြောက်ကျစရှိတ်အြော်း ကပ်းက
အတှိင််းအတြောပြင် တှိင််းတြော

ြောင်ရမည်။ ကျွနပ်
် တှိမှ သငက
် တြော် သည်ဟ

ြော်းကသြော ပမန်မြောကငွက က်း လဲလှယ်မှု

သှိမဟတ် ကျပခင််းမျြော်းရှှိလျှင် ၀န်က
ပပျုလပ်ပှိင်ခွငသ
် ည် ကျွနပ်
် တှိ

နှုန်း်

ြော်းမျြော်း

ြောင်မှုစရှိတ်နင
ှ ပ
် က်သက်၍ အပခြော်း ညြှှိျုနှုင
ှိ ်း်

င်ပမင်သည်
တက်ပခင််း

ြော်းသည်စရှိတ်မျြော်း

တွငရ
် ှိသ
ှ ည်။ ပမန်မြော ကငွက က်း လဲလှယ်မှု

နှုန်း်

ြော်း၏ ၂၀%

ကပပြောင််းလဲပခင််းသည် ကပပြောင််းလဲမှုဟမှတ်ယူနင်
ှိ သည်။

အပိိုဒ ် ၉။ ဘဖ ်ခပြ က်မ ား
သင်၏ကကှိျုတင်ကငွ (ကချ်းကငွ) ရယူ
မျြော်းကှိကတြောင််း

ှိပါက သင်မှက

ြော်းမှုနင
ှ ပ
် က်သက်၍ လပ်က
ြောင်ရွက်ကပ်းရမည်။ ကတြောင််း

လှိပ်စြောမှ လည််းကကြောင််း၊ help@motherfinance.com.mm
လည််းကကြောင််း

ြောင်မှုတင်ပပချက်နင
ှ ် ကြြော်ပပချက်
ှိမှုကှိ App ၏

က်သွယ်ရန်

ှိသည် e-mail လှိပ်စြောမှ တစ်

င်

က်သွယ်မှုကှိပပျုလပ်မည်ပြစ်သည်။

အပိိုဒ ် ၁၀။ အြွန်အြမ ား
ဤသက
ကပ်းက

ြောတူညီချက်စြောချျုပ်အရ ပပျုလပ်
ြောင်

ပြစ်သည်။

ြော်းသည် မည်သည်အခွနက
် ှိမ
ကပ်းကချမှုနင
ှ ပ
် က်သက်၍

အကပေါ် တွက်ချက်

ြော်းသည် ကနြောက်

ြော်းသည်
ှိ

အခွနက
်

မည်သည်ကပ်းကချမှုမျြော်းသည် မ

ည်သွင်း် တွက်ချက်ပခင််းမရှှိ
ြောင်ရမည်

ဲ ပပျုလပ်

ှိသင်မှ
ြော်းပခင််း

ှိပါက သငတ
် ငသ
် ည် အခွနန
် န
ှု ်း်

ြော်း

ပ်ကပ်းကချမှုကှိသင်မှ ကျွနပ်
် တှိ အြော်းကပ်းကချရမည် ပြစ်ပပီ်း

သင်၏ မူလကပ်းကချမှုနင
ှ ် အတူတပပှိျုင်နက်တည််း ကပ်းကချရမည်ပြစ်သည်။ အခွနအ
် ရြောရှှိ / အခွငရ
်
အရြောရှှိမှ ကျွနပ်
် တှိအြော်းလှိအပ်သည်ဟ ညွှန ် ကြော်းလြောလျှင် သှိမဟတ် ကျွနပ်
် တှိမှ ဥပကေ သှိမဟတ်
သက

ြောတူညီချက်အရ

အခွနအ
် ရြောရှှိ/အခွငရ
် အရြောရှှိမှ

ှိသှိပပျုလပ်ရန်ကပပြော၍ လှိအပ်လြောလျှင်

သှိမဟတ် ပပည်တွင်း် ကပေါ်လစီ(မူဝါေ)မျြော်းအရ ကျွနပ်
် တှိမှ လပ်က
အခွနအ
် ရြောရှှိ/အခွငရ
် အရြောရှှိမှ

ခွငပ် ပျုမှိန ် သှိမဟတ်

အမှိနအ
် ရ ကျငသ
် ်းရန် လှိအပ်လြောလျှင်

ကျွနပ်
် တှိမှ သငစ
် ြောရင််းအကကြောငအ
် တွင်း် ရှှိ ကငွကှိပမြောဏတစ်ခ
ချန်

ြော်းသည်ကှိ သင်မှ သက

ြောင်ရန်လှိအပ်လြောလျှင် သှိမဟတ်
ှိ အခွန ်

မ််းက

ြောင်ရန် အတွက်

ြောတူ နြော်းလည်ရမည်။

အပိိုဒ ် ၁၁။ ဘြ ားယူသ ူ (ကကိြိုတင်ဘငွရယူသ)ူ ၏ တ ဝန်မ ား
သင်၏စရှိတ်ပြင် စနစ်နင
ှ ဝ
် န်က
အတွက် လကလြောက်သည်က

ြောင်မှုအတွင်း် သှိ ၀င်ကရြောက် ကည်ရှုရန်ရည်ရွယ်၍ သငစ
် က်(ြန််း)
ြောင်ရွက်မှု၊ လပချုစွြော

ှိန်း် သှိမ််းမှုနင
ှ ် က

ြောက်ပမှုမျြော်းကှိ ပပျုလပ်ရန်

လှိအပ်သည်။
သငစ
် က် (ြန််း)မှ က

ြောင်ရွက်မှုတစ်စတစ်ရြောကှိ ပပျုလပ်သည်အခါ ကသချြောမှုရှိက
ှ စရန်မှြော သင်၏

တြောဝန်ပင်ပြစ်သည်။ သငစ
် က် (ြန််း)၏ စနစ်မှြော်းယွင်း် မှုက ကြောင် ပြစ်ကပေါ်လြောသည်ပျက်ကွက်မှု

သှိမဟတ် အမှြော်းပြစ်ကပေါ်မှုနင
ှ ပ
် က်သက်၍ ကျွနပ်
် တှိတွငတ
် ြောဝန်မရှှိသကဲသှိ စက်(ြန််း) သှိမဟတ်
၀န်က

ြောင်မှု၊စနစ်ကှိ အသ်းပပျု၍ ပူ်းတွဲပါ၀င်လြောသည်ပပဿနြောမျြော်း၊ ကွနပ
် ျျုတြော ဗှိင််းရပ်မျြော်းနှင်

ပက်သက်၍လည််းကျွနပ်
် တှိတွငတ
် ြောဝန်မရှှိပါ။ကျွနပ်
် တှိနှင်
ြော်းသည် ကွနယ
် က်ဝန်က
ှိဝန်က

ပြစ်ကပေါ်

ကျွနပ်
် တှိတွငတ
် ြောဝန်မရှှိပါ။ ဤသက

လြောသည်

ကပ်းအပ်

စည််းကမ််းမျြော်း၊

်းလပ်နည််းမျြော်း၊

ြော်းသည်

သငတ
် ြောဝန်ပြစ်သည်။ သငစ
် က်(ြန််း)ကှိ
လျှှိျု ွဲ့ ဝှက်ချက်နင
ှ ်

လပချုမှုကှိ

သင်နြော်းလည် သက

ြောတူရမည်။

သင်သက

ညွှန ် ကြော်းချက်မျြော်းနှင်
လပချုသငတ
် ငစ
် ွြော

ြောတူရမည်။ ၀န်က

ြွယ်အက ကြောင််း
ခွငပ် ပျုချက်မရှှိ

်းရှု ်းမှုအတွက်

ြောင်ရွက်

ပက်သက်၍

ှိန်း် သှိမ််းအသ်းပပျုရန်နင
ှ ်

သငတ
် စ်ဦ်းတည််း၏

သတ်မှတ်

သင်သည်

ြော်းကသြော

တြောဝန်ပြစ်သည်ကှိ
ှိင်ပခင််း သှိမဟတ်
ှိလျှှိျု ွဲ့ ဝှက်ချက်

နစ်နြောက က်း

ကှိကပ်းရန်

ဲ သ်းစွက
ဲ နက ကြောင််း ယကလြောက်

ကျွနပ်
် တှိအြော်း

ဲ သ်းစွက
ဲ နက ကြောင််းကတွွဲ့ ရှှိပါက ယင််းကှိစစကှိအ

က်သွယ်မှုအြော်းလ်းကှိသင်မှကသချြောစွြောစစ်က

သင်၏

ဲ သင်၏လျှှိျု ွဲ့ ဝှက်ချက် ကပါက် ကြော်းပခင််းက ကြောင်

ြောင်မှုနင
ှ ် ပက်သက်၍ခွငပ် ပျုချက်မရ

ကပေါ်ကပါက်ပါက

လှိက်နြောရန်မှြော

ြော်းရမည်။တတှိယလူ(အပခြော်းလူ)မှ

ကျွနပ်
် တှိမှ

ြောင်မှုကှိ

ှိပါ၀င်သည်

ှိလျှှိျု ွဲ့ ဝှက်ချက် မျြော်းကှိ အပခြော်းသူတစ်ဦ်းမှ ပှိင်

တ်ပါက ကျွနပ်
် တှိ တွငတ
် ြောဝန်မရှှိ
်းရှု ်းမှုမျြော်းရှှိပါက

သှိမဟတ်

မည်သည်စြောရွ က်စြောတမ််းတွငမ
်

ှိန်း် သှိမ််းရမည်မှြော

သှိရှိပှ ခင််းမရှှိကစရန်သင်မှကသချြောစွြောက
ကျွနပ်
် တှိတွင်

ကနှြောင််းကနှ်းမှု

ြောတူညီချက်စြောချျုပ်နင
ှ ် ကျွနပ်
် တှိမှ ဤစနစ်နင
ှ ဝ
် န်က

အသ်းပပျုပခင််းအတွက်

မျြော်းကှိ ကြြော်

ြောင်မှုကပ်း

ြောင်မှုကပ်းသူနင
ှ ် ပက်သက်သည်စရှိတ်ကှိ ကပ်းရန်မှြော သငတ
် ြောဝန်ပြစ်ပပီ်း

ြောင်မှုကပ်းသူက ကြောင်

လပ်

က်သွယ်ရန်သငအ
် ြော်းဝန်က

အသှိကပ်း

ရမည်။စနစ်အြော်း

်း သတ်နင်
ှိ ရန် အတွက် ကျွနပ်
် တှိနှင်

်းရမည်။

ကအြောက်ကြြော်ပပပါအကပခအကနမျြော်းပြစ်ကပေါ်လြောပါကကျွနပ်
် တှိ

သင်မှချက်ချင််းအက ကြောင််း ကြော်းရမ

ည်။
• အလြော်းတူပါ၀င်ပခင််းမရှှိ

ဲနင
ှ /် သှိမဟတ် ခွငပ် ပျု

သှိမဟတ် လျှှိျု ွဲ့ ဝှက်ချက်ကှိသှိနင်
ှိ က ကြောင််း သင်
•လပ်ငန််းက

ြောင်ရွက်မှုကှိလွှမ
ဲ ှြော်းစွြော

ြော်းပခင််းမရှှိ

ဲနင
ှ ် အပခြော်းသူမျြော်းမှသှိကနက ကြောင််း

တွင် ယ ကည်ကလြောက်ြွယ်အက ကြောင််းရှှိလျှင်

ည်သွင်း် နှိင်သည် သှိမဟတ်ပူ်းကပါင််းနှိင်သည်နင
ှ ် ၀န်က

ကှိ တရြော်းမဝင်အသ်းပပျုလျှင် သှိမဟတ် အသ်းပပျုသည်ဟ သင်
အက ကြောင််းရှှိလျှငက
် ျွနပ်
် တှိမှသင်
လပ်

အခါအြော်းကလျှြော်စွြော

အပခြော်းလပ်

်း

ကျွနပ်
် တှိမှချမှတ်

လပ်နည််းမျြော်းကှိ
ြော်းသည်

လပ်

အချှိနန
် င
ှ တ
် ကပပ်းညီ
်းလပ်နည််းမျြော်းကှိ

တွင် ယ ကည်ကလြောက်ြွယ်

အက ကြောင််း ကြော်းသည်

်းလပ်နည််းမျြော်း သှိမဟတ် အခါအြော်းကလျှြော်စွြော ၀န်က

ှိမှုကှိ သှိမဟတ်

တစ်ပါ်းအပခြော်းသူမှမလပ်က

အပခြော်းလပ်ငန််းက

လပချုကရ်း

ှိင်ရြော

ြောင်မှုနင
ှ ပ
် က်သက်၍ အသ်းပပျုနှိင်သည်
လှိက်နြောရမည်။

လပချုကရ်းအတွက်

လှိက်နြောရန်ပျက်ကွက်ပါက

အကကြောင၏
် လပချုကရ်းကှိ ချှိျု်းကြြောက်ရြောကရြောက်သည် ကှိသင်သရ
ှိ မည်။အ
သှိမဟတ်ကတြောင််း

ြောင်မှု

ူ်းသပြင် ၀န်က

ြောင်တြောမျြော်း ကှိခွငပ် ပျု

ြောင်နင်
ှိ ရန်အတွက်သင်မှကသချြောစွြောက

ြောင်ရွက်

သငစ
် ြောရင််း
ြောင်မှုကှိ

ြော်း သည်သူမှ

ြော်းရမည်။ သင်သည်မ

ည်သည်အချှိနတ
် ွင် မ

ှိကျွနပတှိ
် ် ကှိ

ှိခှိက်ကစနှိင်ကသြော ပစမျှိျု်းပြငဝ
် န်က

ြောင်မှုအြော်း လပ်က

ြောင်ပခင််း

သှိမဟတ် အသ်းပပျုပခင််း မပပျုလပ်ရ။

အပိိုဒ ် ၁၂။ ကကိြိုတင်ရယူဘငွ (ဘြ ားဘငွ) နှငပ
် က်သက်၍ ပ က်ကွကခ် ြင်ား
မည်သည်အချှိနတ
် ွငမ
်
အရမ

ှိ ခွငပ် ပျု

ှိ

က်လက်က

ြောင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်ပခင််းပြစ်ကပေါ် ခဲလျှင် မည်သည်ဥပကေ

ြော်းသည် အခွငအ
် ကရ်း သှိမဟတ် ကစြော်းခွငအ
် ရ

က်လှိက်မှု မရှှိ

• ကနြောက်တွငက
် ြြော်ပပ

ြော်းကသြော အပှိေ် ၁၃နှငအ
် ညီ ဤသက

• ဤဝန်က

အသ်းပပျုသူ၏ စည််းကမ််းချက်မျြော်းနှငအ
် ညီ

ြောင်မှုကှိ

စစကပါင််း ၀န်က

ြောတူညီချက်ကှိ ရပ်
ကပ်းက

ှိင််းနှိင်သည်။

ြောင်ရန်ရှိက
ှ သြော

ြောင်မှုစရှိတ်နင
ှ ် အပခြော်းစရှိတ်မျြော်းလည််းပါ၀င်သည် ကကှိျုတင်ရယူကငွကှိ က ကညြောပပီ်း

ယင််းအကပေါ်က ကညြောခရသူမှ

ချက်ချင််းကပ်းကချရန်

•ပပန်လည်ကပ်းကချမှုရရှှိရန်တွက်
က

ဲ ကျွနပ်
် တှိမှ

တြောဝန်ရှိသ
ှ ည်။

ပပင်ပအြွဲွဲ့အစည််းမျြော်းနှငအ
် တူ

ကျွန်ပ်တှိမှပူ်းကပါင််း

ြောင်ရွက်နင်
ှိ သည်။

•ပျက်ကွက်သည်အတွက် ပြစ်ကပေါ်လြောသည် ကန်ကျစရှိတ်မျြော်းအကပေါ် ကျွနပ်
် တှိမှ ကျခ
အတွက်လကလြောက်သည်

်းရှု ်းမှု သှိမဟတ်

ကန်ကျစရှိတ်မျြော်း

အကပေါ်

ြော်းသည်

ကျွနပ်
် တှိမှ

နစ်နြောက က်း ကတြောင််းခနှိင်သည်။

အပိိုဒ ် ၁၃။ ဘခပ င်ားလွှဲခြင်ားနှင ် ရပ် ဆင
ိို ား် ခြင်ား
ကျွနပ်
် တှိသည် မည်သည်အချှိနတ
် ွငမ
်
က်နယ
ွ ်သည် စီ်းပွြော်းကရ်း
ရပ်

ှိင်ရြော

ှိ သငအ
် ကပေါ်သတှိကပ်း

က်နယ
ွ ်မှုကှိ ကရှ ွဲ့တွငက
် ြြော်ပပ

ြော်းချက်အရ ကျွနပ်
် တှိမှသင်နင
ှ ်
ြော်းသကဲသှိ

က်လှိက်ပခင််းမရှှိ

ှိင််းနှိင်ပခင််း သှိမဟတ် ကပပြောင််းလဲနင်
ှိ သည်အပပင် သင၏
် စြောရင််းအကကြောငက
် ှိပါ ပှိတ်နင်
ှိ သည်။

ကျွနပ်
် တှိမှ
ှိသှိ

ခွငပ် ပျုပပီ်းသည်

်းပြတ်လှိက်ပပီ်း

ကချ်းကငွကလျှြောက်

သည်ကနြောက်တွင်

ြော်းမှုကှိလည််း

သင်ရယူ

ရပ်

ြော်းပပီ်းပြစ်သည်

ှိင််းနှိင်ပပီ်း

ကျွနပ်
် တှိမှ

ကကှိျုတင်ကငွမျြော်းကှိလည််း

ပပန်လည်ကတြောင််းခခွငရ
် ှိသ
ှ ည်။
ဤအပှိေ်အရ ကျွနပ်
် တှိ၏ အခွငအကရ်းမျြော်းကှိ
်
သင်၏အကကြောငက
် ှိပှိတ်နင်
ှိ သည်သှိမဟတ်ရပ်
•

သင်မှဝန်က

ြောင်မှုကှိ

လှိမ်လည်လျှင၊် သက

က်လှိက်ပခင််းမရှှိ
ှိင််း

ဲ ကျွနပ်
် တှိ၏သ်းသပ်ချက်အရ

ြော်းနှိင်သည်။

အသ်းပပျုပခင််းနှငပ
် က်သက်၍

လှိမ်လည်ရန်ကကှိျု်းစြော်းလျှင်

သှိမဟတ်

ြောတူညီမှုကှိကြြောက်ြျက်လျှင၊် အလွှဲသ်းစြော်းပပျုလျှင၊် ကနှြောငယ
် ှက်သည်ဟယ က

ည်ကလြောက်ြွယ် အက ကြောင််းကှိ ကျွနပ်
် တှိမှသသယရှှိလျှင် သှိမဟတ် သတှိ
မမှနက
် န်သည်ရည်ရွယ်ချက်ပြငသ
် ငအ
် ကကြောငက
် ှိအသ်းပပျုလျှင်

ြော်းမှိလျှင် သှိမဟတ်

ဲ

• ကျွနပ်
် တှိအြော်း အခွငရ
် အရြောရှှိ တစ်ဦ်းဦ်း

မှ သှိမဟတ် စည််းမျဉ်းအရ၊ တရြော်းရ်း၊အစှိ်းရမှ

ကပ်းအပ်ကသြောအမှိနအ
် ရ၊ညွှန ် ကြော်းချက်အရလှိက်နြောရန်ကတြောင််း
• သင်

မှ အီလက်

ကရြောနစ်နည််းပညြော ပြငလ
် ည််းကကြောင််း သှိမဟတ် စြောတှိ၊ e-mail မှတစ်

နစ်နြောက က်းနှင် ပက်သက်၍ ၀န်က
ပျက်ကွက်လျှင် (ကချ်းယူ
ဤ သက

ှိလျှင်
င်

ြောင်မှုသတှိကပ်းချက်ကပ်းပှိပပီ်း (၅)ရက်အတွင်း် နစ်နြောက က်းကပ်းရန်

ြော်းသည်အကပေါ်

ပပန်လည်ကပ်းကချရန်ပျက်ကွက်ပခင််းအပါအဝင်) သင်မှ

ြောတူညီချက်ကှိ ချှိျု်းကြြောက်သည်ဟ ကျွနပ်
် တှိမှယ ကည်လျှင် သှိမဟတ် သသယရှှိလျှင်

• လပချုကရ်း

ှိင်ရြောအက ကြောင််းပပချက် သှိမဟတ် နည််းပညြော

ှိင်ရြောပပဿနြော၏ အကျှိျု်း

က်အရ

အခါအြော်းကလျှြော်စွြော ၀န်က

ြောင်မှုတွင် ပါ၀င်သည်မျြော်း သှိမဟတ် စနစ်မျြော်းကှိ လွယ်ကူကစရန်၊

ပမြှငတ
် င်ရန်

အ

သှိမဟတ်

ငပ် မြှငရ
် န်အတွက်

ရပ်

ှိင််းပခင််း

သှိမဟတ်

ကပပြောင််းလဲပခင််း

ကှိပပျုလပ်လျှင်
•သငအ
် ကကြောငရ
် ပ်

င်
ှိ ်းလျှငသ
် ှိမဟတ်အသက်မဝင်လျှင်

•Mother Finance မှ အပပီ်းသတ်

်းပြတ်ချက်အရ

ှိင်ရြောအက ကြောင််းပပချက်မရကသြော်လည််းကကြောင််း၀န်က
င််း

ကသြော်လည််းကကြောင််း သှိမဟတ် စီ်းပွြော်းကရ်း
ြောင်မှုကှိ

က်လက်က

ြောင်ရွက်ပခင််းမှရပ်

ှိ

ြော်းလျှင်

•လှိင်စင်ပါကနသ
် တ်ချက်ကှိသင်မှချှိျု်းကြြောက်လျှင်
• သငစ
် ြောရင််းအကကြောငမ
် ှ သင်ရယူ
ပပျုလပ်
ရန်ကတြောင််း

ြော်းသည်ကကှိျုတင်ရယူကငွ(ကချ်းကငွ)

က် ပှိမှိသည်ကပ်းကချမှုကှိ

ြော်းပပီ်း ယင််းအကပေါ်သင်မှ Mother Finance ကှိ ယင််းကပ်းကချမှုအတွက် ပပန်အမ််း
ှိခဲပပီ်း အ

ှိပါပပန်ကပ်းရန်ကတြောင််း

ှိသည်ပမြောဏမှြော မှိ

ှိင််းြန််းအတွင်း် ရှှိကငွက က်း

ကပ်းအပ်သူမှ ပပန်လွှဲကပ်းနှိင်သည်ပမြောဏအတွင်း် ကျကရြောက်လျှင် Mother Finance
ကှိက

ြောင်ရွက်ခဲလျှင်

မည်သှိပင်

ှိကစကြောမူ

ရပ်

ှိင််းပခင််းကှိ က

ပါ၀င်သူမျြော်း၊ အမှုသည်မျြော်း၏ အခွငအ
် ကရ်းနှင် ရပှိင်ခွငမ
် ျြော်းကှိ
သင်၏ကသ

ှိကပ်းကချမှု

ြောင်ရွက်သည်အခါ နှစြ
် က်
ှိခှိက်ပခင််းမရှှိကစရ။ ကျွနပ်
် တှိမှ

်းက ကြောင််း အက ကြောင််း ကြော်းစြောကှိ လက်ခရရှှိလျှင် စီရင်ပှိင်ခင
ွ ရ
် ှိသ
ှ ည် တရြော်းရ်းမှ

သငက
် တြော်စွြော ခနအ
် ပ်

ြော်းသည် သင်၏တရြော်းဝင်ကှိယ်စြော်းလှယ်ကှိ အတည်ပပျုပခင််း သှိမဟတ်

စီမခနခ
် ွဲခွငပ် ပျုက ကြောင််း စြောအရအတည်ပပျုပခင််း သှိမဟတ် အခွငရ
် အရြောရှှိမှ
စီမခနခ
် ွဲနင်
ှိ သည် လူပင်္္ှိျုလ်မှ

တ်ယူပခင််း သှိမဟတ် လပ်က

တ်ပယ်

ြော်းသည်

ြောင်ပခင််းမှတစ်ပါ်း ကျွနပ်
် တှိမှ

အပခြော်းနည််းပြင် ခွငပ် ပျုမည်မဟတ်ပါ။

အပိိုဒ ် ၁၄။ တ ဝန် ှိ မှုမ ားရပ် ဆင
ိို ား် ခြင်ား
မည်သည်ပင်္္လှိက သှိမဟတ်

အမျြော်းသ်း

က်သွယ်ကရ်းစနစ်၏ ပျက်စ်းီ မှုနင
ှ ် ကလ

သှိမဟတ် ရြောသီဥတကပပြောင််းလဲပခင််း၊ ပါ၀ါ (ဓါတ်အြော်း)

အကပခအကန

်းရှု ်းပခင််း၊ သငစ
် က် (ြန််း)၏ လပ်က

ကှိ ရန်သူ သှိမဟတ် ကျျု်းကကျြော်ဝင်ကရြောက်ပခင််းက ကြောင်

ြောင်ချက်

ပျက်စ်းီ ပခင််း၊ မရပခင််း သှိမဟတ်

ကနှြောငက
် နှ်းပခင််း၊ ၀င်ကရြောက်ကနှြောငယ
် ှက်ပခင််း၊ အမှြော်း သှိမဟတ် မလွှဲကရှြောင်နင်
ှိ ကသြော အကပခအကန
ပြစ်ကပေါ် ပခင််း၊Mother Financeမှ

ှိန်း် ချျုပ်နင်
ှိ ပခင််းမရှှိသည် မည်သည်အကပခအကန တွင် မ

သှိမဟတ် သငစ
် က်(ြန််း)၏ ပျက်ကွက်မှုက ကြောင် ၀န်က
၀င်ကရြောက်ကနှြောငယ
် ှက်ပခင််း

ြောင်မှုတွငသ
် ှိမဟတ် ၀န်က

က ကြောငပ် ြစ်ကပေါ်လြောသည်

မည်သည်

်းရှု ်းမှုတွငမ
်

ှိ

ြောင်မှု အတွင်း်
ှိ

ကျွနပ်
် တှိ

တွငတ
် ြောဝန်မရှှိပါ။
ဤAppသည် သင်တစ်ဦ်းတည််း၏ လှိအပ်ချက်ကှိ ပပည်ကစရန်အတွက် ပပျုလပ်

ြော်းပခင််း မဟတ်

သည်ကှိ သင်သှိရမည်ပြစ်ပပီ်း

ြောင်တြော မျြော်းကှိ

ကသချြောစွြော လှိက်နြောက

ှိအတွက်ဤ App၏၀န်က

ြောင်မှုနင
ှ ်

လပ်ငန််းက

ြောင်ရွက်ပခင််းပြင် သငလ
် ှိအပ်ချက်ကှိ ပပည်ကစရန် လပ်ရ မည်။ ကျွနပ်
် တှိမှ

ဤAppကှိပပည်တွင်း် နှငပ
် င်္္လှိကတစ်ဦ်းချင််း အသ်းပပျုရန်အတွက် ပပျုလပ်
သင်မှပပန်လည်ကရြောင််းချရန် သှိမဟတ်
စြောတမ််း၊ အက
စီ်းပွြော်းကရ်း

ြောက်အ

ြော်းမျြော်းကှိ

ှိင်ရြောအခွငအ
် ကရ်းမျြော်း

မျြော်း၊စီ်းပွြော်းကရ်း

ှိင်ရြော

စီ်းပွြော်းကရ်းလပ်က

အသ်းမပပျုရန်အတွက်

ြောင်ရန်အတွက်
သက

်းရှု ်းပခင််း သှိမဟတ် စီ်းပွြော်းကရ်း

်းရှု ်းမှုမျြော်း ၊အကျှိျု်းအပမတ်

ြော်းပခင််း ပြစ်သည်။
ဤ Appနှင် စြောရွ က်

ြောတူ ရမည်ပြစ်ပပီ်း မည်သည်
ှိင်ရြော ဟနတ
် ြော်းကနှြောင် ယှက်မှု

်းရှု ်းမှုမျြော်းအတွက် ကျွနပ်
် တှိမှ သငအ
် ကပေါ် တွင်

တြောဝန်တစ်စတစ်ရြောမရှှိပါ။
ကအြောက်ကြြော်ပပပါ

အချက်မျြော်းနှငပ
် က်သက်၍

သင်ခစြော်းရသည်

်းရှု ်းမှု

သှိမဟတ်

နစ်နြောမှု

တစ်စတစ်ရြော အတွက် ကျွနပ်
် တှိတွင် တြောဝန်မရှှိပါ။
• သင်မှ App ကှိ အ
၀န်က

ြောင်မှုအတွင်း်

ူ်းပပျုလပ်ပခင််း သှိမဟတ် ကပပြောင််းလဲပခင််း အကျှိျု်း
ပြစ်ကပေါ်လြောသည်

• Appကှိ အသ်းပပျုရြောတွင်
အကျှိျု်း

မှြော်းယွင်း် မှုမျြော်း

ဤစည််းကမ််းချက်ပါ

က်က ကြောင် App သှိမဟတ်
သှိမဟတ်လှိအပ်ချက်မျြော်း။

စည််းကမ််းချက်မျြော်းကှိ

ချှိျု်းကြြောက်ပခင််း၏

က် က ကြောင် App အတွင်း် ပြစ်ကပေါ်လြောသည် မှြော်းယွင်း် မှုမျြော်း သှိမဟတ် လှိအပ်ချက်မျြော်း။

•လှိင်စင်ပါစည််းကမ််းချက်မျြော်းကှိသင်မှချှိျု်းကြြောက်ပခင််း။
•

သငမ
် ှိ

ှိင််းြန််း

အတွင်း် ရှှိကငွက က်းစြောရင််း

အကကြောငတ
် ွငလ
် ကလြောက်သည်

ကငွက

ြောက်ပမှု

မရသည်အခါ ။
• မှိ

ှိင််းြန််းအတွင်း် ရှှိ ကငွက က်းစနစ် သှိမဟတ် ကွနယ
် က်၊ သငစ
် က်(ြန််း)တွင် စနစ်မရရှှိပခင််း

သှိမဟတ် ၀င်ကရြောက်ကနှြောငယ
် ှက်ခရပခင််း၊ လပ်ငန််းလပ်က
• သင်ကငွက က်းလွှဲကပပြောင််းသည်အခါ
ကနသ
် တ်
က

ြောင်ရန်ပျက်ကွက်ပခင််း၊ ပျက်ကွက်ပခင််း ။

သှိမဟတ် အပခြော်းကသြောအကနှြောငအ
် ယှက်ပြစ်၍ သတ်မှတ်

ြော်းသည် ကပ်းကချမှုကှိ ပပျုလပ်သည်အခါ သှိမဟတ် သငစ
် ြောရင််းအတွင်း် ရှှိ ကငွက က်းကှိစစ

ြောင်ရွက်ရြောတွင်

ဥပကေနှင်

• သငစ
် ြောရင််းနှငပ
် က်သက်၍

ှိင်သည် လပ်ငန််းက

ြောင်တြောမျြော်းကှိ

လှိက်နြောရပခင််း ။

လွှဲကပပြောင််းပခင််း သှိမဟတ် ကပ်းကချပခင််းအတွက် လကလြောက် သည်

သှိမဟတ် သငက
် တြော်သည်ညွှန ် ကြော်းချက် ကှိကပ်း

ြော်းကသြော်လည််းသင်မှလှိက်နြောရန်ပျက်ကွက် ပခင််း ။

• သငစ
် က်(ြန််း)နှင/် သှိမဟတ် စနစ်၊ ၀န်က

ြောင်မှုကှိ

တရြော်းမဝင်

အသ်းပပျုပခင််း

သှိမဟတ်

မှြော်းယွင်း် စွြောအသ်းပပျုပခင််း ။
• စနစ်နင
ှ ဝ
် န်က
မျြော်း

ြောင်မှုကှိ အသ်းပပျုပခင််းနှငပ
် က်သက်၍ ကျွနပ်
် တှိမှကပ်း

သှိမဟတ်

မည်သည်စြောရွ က်စြောတမ််းကှိမ

ှိနှင်

ဤသက

ြော်းသည် အချက်အလက်

ြောတူညီချက်စြောချျုပ်ကှိ

သင်မှ

လှိက်နြောရန် ပျက်ကွက်ပခင််း။
၀န်က

ြောင်မှုနင
ှ ် ပက်သက်၍

ပြစ်ကပေါ်သည်

၀င်ကရြောက် ကနှြောငယ
် ှက်ပခင််းအတွက်
အကနတွငမ
်

ှိ ကျွနပ်
် တှိအြော်း

ပခင််းရှှိကစကြောမူ ၀န်က
နစ်နြောမှု ၏. အကျှိျု်း

၀န်က

ြောင်မှုမရရှှိပခင််း

သှိမဟတ် ၀န်က

ြောင်မှုကှိ

ကျွနပ်
် တှိမှသငအ
် ကပေါ်တွင် တြောဝန်မရှှိပါ။ မည်သည်အကပခ

်းရှု ်းမှု သှိမဟတ် နစ်နြောမှုနင
ှ ပ
် က်သက်၍

ြောင်မှုနင
ှ ပ
် က်သက်၍

၀န်က

ကကှိျုတင်အသှိကပ်း

ြောင်မှုမှ ပြစ်ကပေါ်လြောသည် မည်သည်

က်မျြော်း သှိမဟတ် သွယ်ဝှိက်သ ည်နည််းပြင် ပြစ်ကပေါ်လြောသည်

်းရှု ်းမှု၊
်းရှု ်းမှု

သှိမဟတ် နစ်နြောမှု၏အကျှိျု်း

က်မျြော်း၊ ကကှိျုတင်စက

မျြော်းမှ ပြစ်ကပေါ်လြောသည်

်းရှု ်းမှုမျြော်း စသည်တှိသည် မည်သှိပင်ပြစ်ကပေါ် လြောကစကြောမူ ကျွနပ်
် တှိ

တွငတ
် ြောဝန်မရှှိပါ။ ဥပကေအရ ပပျုလပ်
ဝတတရြော်းမျြော်းကှိ

ြောင််း

ြော်း

ြော်းရှှိပခင််းမျြော်း သှိမဟတ် အကျှိျု်းအပမတ်

ြော်းသည် အြော်းလ်းကသြော သတှိကပ်းချက်မျြော်းနှင် တြောဝန်

ဥပကေနှငအ
် ညီ. ကပ်းအပ်နင်
ှိ သည် အပမင်

်းကသြောအကပခအကန

ှိ ကပ်းအပ်

ြော်း

ပခင််းပြစ်သည်။

အပိိုဒ ် ၁၅။ ဆားို ရှု ားနစ်န မှုမှ ကင်ားလွတြ
် ွငရ
် ခြင်ား
သင်၏စြောရင််းအကကြောငန
် င
ှ ် ပက်သက်၍
လှိက်နြောပပီ်းက

ြောင်ရွက်သည် အကပေါ်သင်သည်

သင်၏ကတြောင််း

ှိမှု သှိမဟတ် ညွှန ် ကြော်းချက်ကှိ

ကျွနပ်
် တှိအြော်း

ရှု ်းမှုမှကင််းလွတ်ခွငရ
် ကစရမည်

အပပင် ဤအသ်းပပျုသူ၏စည််းကမ််းချက်မျြော်းနှငအ
် ညီ သှိမဟတ် သင်၏ကတြောင််း
သင်၏ညွှန ် ကြော်းချက်မျြော်းအကပေါ် ကျွနပ်
် တှိမှလပ်က
မျြော်းသှိမဟတ်
ခွငပ် ပျုရမည်
ကတြောင််း
က

ှိမှုမျြော်း သှိမဟတ်

ြောင်ပခင််းက ကြောင် ပြစ်ကပေါ်လြောသည်

နစ်နြောမှုအြော်းလ်းအတွက် တြောဝန်ရှိမ
ှ ှုအြော်းလ်းကှိ သင်မှကျွနပ်
် တှိအြော်း
ပြစ်ပပီ်း မည်သည်

်းရှု ်းမှု၊ စရှိတ်၊ နစ်နြောမှု၊ အသ်းစရှိတ်၊ ကန်ကျ စရှိတ်

ှိမှုမျြော်းမှ ကပေါ်ကပါက်လြောသည်

်းရှု ်းမှု
ကင််းလွတ်
သှိမဟတ်

်းရှု ်းနစ်နြောမှုမျြော်းကှိလည််း လွတ်ပငှိမ််း ခွငပ် ပျုရန်သင်မှ

ြောင်ရွက်ရမည်/ ပပျုလပ်ရမည်။
်းရှု ်းမှုမှ ကင််းလွတ်ရမည်

၁။ ကျွနပ်
် တှိမှ

အချက်မျြော်းတွငက
် အြောက်ကြြော်ပပပါတှိပါ၀င်သည်။

လက်ခရရှှိသည်

အချက်အလက်

သှိမဟတ်

သတင််းအချက်အလက်မျြော်း

မမှနက
် န်ပခင််း

သှိမဟတ် မပပည်စပခင််း၊ ဥပကေနှငမ
် ညီပခင််း၊ မမှနပ် ခင််း သှိမဟတ် ပင်္္ှိျုလ်တစ်ဦ်း

ကှိမှီတည်၍

ကပေါ်ကပါက်လြောသည်

သှိမဟတ်

က်သွယ်သည်ကွင်း်

က်မျြော်းကှိ လှိမ်လည်၍

တင်ပပပခင််း သှိမဟတ်

ကနှြောငယ
် ှက်ပခင််း သှိမဟတ်

အပခြော်းမည်သည်ကျွနပ်
် တှိမှ

သည်

ကကျြော်လွနပ် ခင််း၊ နယ်ပယ်ချဲွဲ့

ွငပ် ခင််း၊

အကပခအကနကှိ

လက်သရမ််းသည်အပပျုအမူမျြော်း၊
စက

ြောင််းမှုကှိပပင်

အဓှိကရဏ််းမျြော်း၊

သ

အြျက်အကမှြောင် ပြစ်ကပေါ် ပခင််း၊

ြောဝလွနပ် ြစ်ရပ်မျြော်း၊ သငြ
် န််းတွင်း် ရှှိ

င်ပခင််း၊ပါ၀ါကျပခင််း၊ အချက်အလက်မျြော်းကှိ ြျက်

မည်သည်စက်(ြန််း) သှိမဟတ် က
ပြစ်ကပေါ် ပခင််း သှိမဟတ်
ကျွနပ်
် တှိမှအကျှိျု်း

ီ်းပခင််း သှိမဟတ်

်းရှု ်းပခင််း၊

ြောဝဲ၊ ဟက်ဝဲမျြော်းမရရှှိပခင််း သှိမဟတ် ပျက်ပခင််း၊ စနစ်မှြော်းယွင်း် မှု

ကတြောင််း

ှိမှုကှိ မလပ်က

ြောင်ပခင််း သှိမဟတ် လပ်က

ြောင်မှု အကပေါ်

က်ခစြော်းရပခင််းသှိမဟတ်ခစြော်းကစပခင််း ။

၂။ မည်သည်စနစ် သှိမဟတ် မည်သည်က

ြောဝဲကမ််းလှမ််းချက်မျြော်း သှိမဟတ် ကွနယ
် က်က

မျြော်း ၊ စနစ်မျြော်းလည်ပတ်ပခင််း၊ ကနသ
် တ်ချက်မရှှိသည် အပပင်လူ (တတှိယလူ)မှ က
ပှိင်

ှိန်း် ချျုပ်နင်
ှိ

ှိင်ပခင််း သှိမဟတ်

လြောသည်မည်သည်နစ်နြော

ြောဝဲမျြော်း ကှိ

နက
် ျင်ပခင််း၊ မှြော်းယွင်း် စွြော အသ်းပပျုပခင််း၊ သင်၏အသ်းပပျုမှုမှ
ရှု ်းမှုမျြော်းတွငမ
်

ြောဝဲ

ွက်ကပေါ်

ှိ ။

၃။ သငစ
် ြောရင််းအကကြောငမ
် ှ တရြော်းမဝင်သည်နည််းပြငဝ
် င်ကရြောက် ကည်ရှု အသ်းပပျုပခင််း သှိမဟတ်
မည်သည်၏လပချုကရ်းစနစ်ကှိမ
မျြော်းကှိ

ှိ

ကြြောက်ြျက်ဝင်ကရြောက်ပခင််း

၀င်ကရြောက် ကည်ရှုအသ်းပပျုပခင််း

သှိမဟတ် သငအ
် ချက်အလက်

သှိမဟတ် သငစ
် က် (ြန််း)ကှိ အသ်းပပျုရြောမှပြစ်သည်

မည်သည်နစ်နြောမှု

သှိမဟတ်

၄။ ဤအသ်းပပျုသူ၏

စည််းကမ််းချက်ကှိ ကြြောက်ြျက်ပခင််း၏ အကျှိျု်း

ခစြော်းရသည်
သှိမဟတ်

မည်သည်

ခှိ်းယူပခင််း

မျြော်းက ကြောင် ပြစ်ကပေါ်လြောသည်
ပခင််းနှင/် သှိမဟတ် ဤသက
၅။ သင်မှ

ကနှြောငယ
် ှက်ပခင််း ။

်းရှု ်းမှု သှိမဟတ် အပပင်လူမှ လပ်ငန််းက

အပပင်လူ၏ စနစ်သှိမဟတ်ပစစည််းမျြော်း

သည်မည်သည်

သှိမဟတ်

က်က ကြောင် ကျွနပ်
် တှိတွင်
ြောင်ရွက်ရြောတွင် မတတ်နင်
ှိ မှု

မရရှှိနင်
ှိ သည်အခါ သှိမဟတ် ပျက်ကွက်ပခင််း

ရှု ်းမှု သှိမဟတ် နစ်နြောမှု၊ မမှနက
် န်သည်သတင််းကှိ က

ြောက်ပ

ြောတူညီချက်ကှိ သင်မှလက်
ှိ နြောရန် ပျက်ကွက်သည်အခါ ပြစ်ကပေါ်လြော

်းရှု ်းမှုသှိမဟတ်နစ်နြောမှု ။

ှိန်း် ချျုပ်နင်
ှိ သည် အကပခအကနတစ်ခအတွင်း် ပြစ်ကပေါ်လြောသည်

အကပေါ် မည်သည်

ကတြောင််း

ှိချက်နင
ှ မ
်

်းရှု ်းမှုအတွက် ကျွနပ်
် တှိ

ှိ. ပက်သ က်၍ ကျွနပ်
် တှိမှကပ်းကချ ရမည်စရှိတ်မျြော်းနှင်

နစ်နြောမှုမျြော်း။

အပိိုဒ ် ၁၆။ ကျွန်ပ
ို ် တအ
ိို က ားတွင ် ဆက်သယ
ွ ဘ
် ဆ င်ရွက်ခြင်ား
သင်မှကျွနပ်
် တှိအြော်း
ဤသက

စြောပြင်

ြောတူညီချက်စြောချျုပ်ပါ

က်သွယ်ရန်

လှိအပ်လျှင်

စည််းကမ််းချက်မျြော်းကှိ

သှိမဟတ်

သင်မှကျွနပ်
် တှိအြော်း

စြောပြငက
် ပ်းပှိရန်

help@motherfinance.com.mm သှိစြောပြငက
် ပ်းပှိနှိင်သည် သှိမဟတ် အ

လှိအပ်လျှင်

ှိပါ e-mail လှိပ်စြောအြော်း

အချှိနန
် င
ှ တ
် ကပပ်းညီ ကပ်းပှိနှိင်သည်။ e-mail ကှိ ကျွနပ်
် တှိမှ လက်ခရရှှိက ကြောင််း အက ကြောင််း
ပပန်ပခင််းပြင်

သငစ
် ြောအြော်းကျွနပ်
် တှိမှ လက်ခရရှှိသည်ကှိ

အတည်ပပျုပခင််းပြစ်သည်။ အကယ်၍

ကျွနပ်
် တှိမှ သင်

စြောပြငက
် ရ်းသြော်း

က်သွယ်ရန် လှိအပ်ပါက ကျွနပ်
် တှိမှ သင်

e-mail ပှိပခင််း

သှိမဟတ် သငြ
် န််း

စြောတှိပှိပခင််း သှိမဟတ် သင် App ကှိ ကတြောင််းယူသည်အချှိနက
်
သင်မှ

ကျွနပ်
် တှိအြော်း ကပ်း

ြော်းသည် e-mail လှိပ်စြော

အပိိုဒ ် ၁၇။ အဘ

ဘ
ွ

ကိုစ ားြွငမ
် ား

ပ်တားိို

ကနှြောငက
် နှ်းသည်အခါ ဤသက

လပ်က

ြောင်ရန်

ပျက်ကွက်သည်အခါ

ြောတူညီချက်စြောချျုပ်အရ သှိမဟတ် ဥပကေ

ြော်းသည် မည်သည် အခွငအ
် ကရ်း၊ အြောဏြော သှိမဟတ် ကစြော်းခွင် သှိမဟတ်

အခွငအ
် ကရ်း တှိကှိကျငသ
် ်းသည်အခါ အ

ှိပါသက်သြောခွင၊် အြောဏြော၊ အခွငအ
် ကရ်း တစှိတ် တကေသ

ကှိ သှိမဟတ် တစ်ခလ်းကှိကျငသ
် ်းရြောတွင်
စွန်လတ်ြွငမ
် ိှခြင်ား။ အ
ဤသက

က်သွယ်မည်။

ွ

ည်ခြင်ား။ အမှုသည်တြက်ြက်မှ

သှိမဟတ် ကျငသ
် ်းရန်
အရ ကပ်းအပ်

စြောပြငက
် ပ်းပှိပခင််းပြင်

ှိပါ ကစြော်းခွင်

အကျျု်းဝင်သည်။
သှိမဟတ်

အခွငအ
် ကရ်းကှိ

စွနလ
် ွှတ်သူအကနပြင်

ြော တူညီချက် စြောချျုပ်ပါ ပပဌြောန််းချက်မျြော်းနှင် ပက်သက်သည် ကစြော်းခွင်

သှိမဟတ်

အခွငအ
် ကရ်းကှိ ကျင်သ်းသည်အခါ ကနှြောင််းကနှ်းခွငမ
် ရှှိပခင််းနှင် ကျွနပ်
် တှိမှကျငသ
် ်းရန် ပျက်ကွက်လျှင်
လပ်ငန််းက

ြောင်တြောမျြော်းအြော်း

က်လက်လပ်က

ြောင်ခွငမ
် ရှှိပါ။

အတည်မခဖစ်ခြင်ားအတွက်အက ိြိုားသက်ဘရ က်မှု။ ဤသက

ြောတူညီချက်ပါပပဌြောန််းချက်မျြော်း၏

တစှိတ်တစ်ပှိင််းကှိပြစ်ကစ မည်သည် ပပဌြောန််းချက်ကှိပြစ်ကစ

က်လက်က

ြောင်ရွက်နင်
ှိ ပခင််း မရှှိ

က ကြောင််း သှိမဟတ် အကျျု်းမဝင်က ကြောင််း စီရင်ပှိင်ခွငရ
် ှိက
ှ သြော မည်သည်တရြော်းရ်းကမ
အ

ှိပါ

က်လက် က

ှိ ကတွွဲ့ ရှှိလျှင်

ြောင်ရွက်နင်
ှိ မှုမရှှိပခင််း သှိမဟတ်တရြော်းမဝင်ပခင််းသည် ဤစည််းကမ််းချက်ပါ

ပပဌြောန််းချက်မျြော်း၏ အပခြော်းအစှိတ်အပှိင််း သှိမဟတ် အပခြော်း ပပဌြောန််းချက်မျြော်းကှိ
မရှှိကစရ

ဲ

က်လက်ပပီ်း အြောဏြောသက်ကရြောက်/

ှိခှိက်ပခင််း

ှိကရြောက်မှု ရှှိကစရမည်။

အပိိုဒ ် ၁၈။ စ ြ ြိုပ်ပါ အလားို စိုဘသ အဘ က င်ားအရ မ ား
ဤအသ်းပပျုသူမျြော်း အတွက်စည််းကမ််းချက်တွင် သင်နင
ှ က
် ျွနပ်
် တှိ ကြော်းရှှိ ဤသက

ြောတူညီချက်

အြော်းလ်းအပပင် ဤစြောချျုပ်ပါအက ကြောင််းအရြောနှင် ပက်သက်၍ စြောပြငပ် ြစ်ကစ၊ နတ်ပြငပ် ြစ်ကစ
ကျွနပ်
် တှိ ကြော်းတွင်

ကနြောက်

ပ်စြောသြော်း

အစြော်း

ှိ်းပခင််း၊

ယခင်

ပပီ်း

်းသွြော်းသည်စြောချျုပ်မျြော်း၊

ကတှိမျြော်း၊အြောမခမျြော်း၊သတှိကပ်းချက်မျြော်း၊ကှိယ်စြော်းပပျုပခင််းနှငန
် ြော်းလည်ပခင််းတှိပါ၀င်သည်။ သင်ဤ
သက

ြောတူစြောချျုပ်ကှိ

အကကြောင်အ

ပပျုလပ်

ည် မကြြော်ရကသ်း

ြော်းပခင််းအြော်းပြင်

သင်သည်ဤစြောချျုပ်ပါ

ဲ သင်သည် သက

စည််းကမ််းချက်မျြော်းကှိ

ြောရှိ်းပြင် သှိမဟတ် ကပါ

စွြောပြင် မည်သည်

ကြြော်ပပချက်၊ ကှိယ်စြော်းပပျုပခင််း၊ အြောမခ သှိမဟတ် သတှိကပ်းချက်မျြော်းကှိ ပပျုလပ်၍ မရက ကြောင််း
သှိရှိရ
ှ မည်။ အသ်းပပျုသူ၏

စည််းကမ််းချက်မျြော်းပါမည်သည်

ကြြော်ပပချက်ကှိ

မ

ှိအကပခခ၍

သတှိမပပျုမှိ

ဲ ကြြော်ပပ

ြော်းသည်ကြြော်ပပချက် သှိမဟတ် တလွဲကြြော်ပပချက် သှိမဟတ် သက

ပြငပ် ပျုလပ်ချက် အကပေါ်ကတြောင််း

ြောရှိ်း

ှိ၍မရက ကြောင််း သင်ကရြောကျွနပ်
် ပါသှိရှိရ
ှ မည်ပြစ်သည်။

အပိိုဒ ် ၁၉။ အခငင်ားပွ ားမှုဘခဖ ှ ငား် ခြင်ား
ဤအသ်းပပျုသူ၏ စည််းကမ််းချက်မျြော်းနှငပ
် က်သက်၍ သှိမဟတ်
မည်သည်ကတြောင််း

ှိမှု သှိမဟတ် အပငင််းပွြော်းမှု၊ မည်သည်အပငင််းပွြော်းမှုမျှိျု်းကှိမ

မျြော်းအြော်းလ်းမှ တတ်နင်
ှိ သမျှသက
အတွက်

က်နယ
ွ ်၍ ကပေါ်ကပါက်လြောသည်
ှိနှစြ
် က် အမှုသည်

ြောရှိ်းပြင် ကပြရှင်း် ရမည်။ အပငင််းပွြော်းမှုကှိ အ

်းသတ် နှိင်ရန်

ှိသူမျြော်း ကြော်းပြစ်သည် မည်သည်အပငင််းပွြော်းမှုကှိ ကကှိျု်းစြော်းကပြရှင်း် ရန် အတွက် သငက
် တြော်

သည် ကှိယ်စြော်းလှယ်ကှိ ခနအ
် ပ်ရမည်။ အ

က်ကြြော်ပပပါအတှိင််း ကှိယ်စြော်းလှယ် မှ ရက်ကပါင််း

(၃၀)အတွင်း် ပငှိမ််းချမ််းစွြောပြင် မကပြရှင်း် နှိင်သည်အခါ အပှိေ် (၂၀)ပါ ပပဌြောန််းချက်ကှိ

က်လက်

ကျငသ
် ်းရမည်။

အပိိုဒ ် ၂၀။ သက်ဆင
ိို ရ
် ဥပဘဒ
ဤသက

ြောတူညီချက် စြောချျုပ်သည် ပပည်က

ြောင်စသမမတ ပမန်မြောနှိင်ငရှှိဥပကေမျြော်းနှင် အပပည်ပပည်

ှိင်ရြော အနညြောတခရ်းပြင် ကပြရှင်း် သည်ဥပကေမျြော်းနှင် သက်

ှိင်မှုရှိက
ှ စရမည်။

အပိိုဒ ် ၂၁။ ပိုဂ္ိြိုလဘ
် ရားဆိင
ို ရ
် မူဝါဒမ ား
ကျွနပ်
် တှိမှသင်၏ ကှိယ်ကရ်းအချက်အလက်မျြော်းကှိ အသ်းပပျုသည်အခါ ကျွနပ်
် တှိပင်္္ှိျုလ်ကရ်း
မူဝါေမျြော်း နှငအ
် ညီကျငသ
် ်း ပပျုလပ်မည် ပြစ်သည်။ဤသက
ကျငသ
် ်းမည်

အကရ်းကကီ်းသည်

ြောတူညီချက်စြောချျုပ်တွင် သငအ
် ကပေါ်တွင်

စည််းကမ််းချက်မျြော်းပါ၀င်သည်အတွက်ကျွနပ်
် တှိ၏

ှိင်ရြောမူဝါေမျြော်းကှိအချှိနက
် ပ်း၍ြတ်ရှုပါ။ Appကှိကူ်းယူ(Download)ပပျုလပ်ပပီ်း “
ှိသည် အကွက်ကှိနှပ
ှိ ်ပခင််းအြော်းပြင် Appတွင် ပူ်းတွဲ
Mother Finance ၏ ပင်္္ှိျုလ်ကရ်း

ှိင်ရြော

ပင်္္ှိျုလ်ကရ်း

က်လက်သည်"

ြော်းသည် စည််းကမ််းချက် မှိတတူနှငအ
် တူ

ှိင်ရြောမူဝါေမျြော်းကှိသင်မှ လက်ခသည်ဟ ကျွနပ်
် တှိမှ ယူ

ပါသည်။

