
  

MCIX သတင််းအချကအ်လကထ်န်ိ်းသမ်ိ်းခခင််းကာလ 

 

ရက်စ ွဲ၊ ၂၀၂၀ ခုနစ်၊ ဒဇီငဘ်ာ (၁၈) ရက ်

 

၁။     ။ အပ ြုသဘဘာဘ ာငသ်ည ် ဘချျေးဘင အချက်အလက်ပြစ် ါက အ ို ါကိစစအတ က် ဘင ဘ ျေးဘချမှု သို  မဟုတ် 

စာရငျ်ေးရငှျ်ေးလငျ်ေးမှု ပ ြုသည ်ဘန  မှ သ ုျေးနစ်ှတာကာလအထ ိMCIX သည် သတငျ်ေး အချက်အလက်မျာျေး ပြန  ဘ်ေပခငျ်ေးကုိ 

ဘ ာငရ် ကရ်န ်ပြစ် ါသည်။ အပ ြုသဘဘာဘ ာငသ်ည ် ဘချျေးဘင သတငျ်ေးအချက်အလက်  ိုသည်မှာ 

ဘင ဘရျေးဘ ကျေးဘရျေး ိုငရ်ာ ေနဘ် ာငမ်ှုရယူသူမျာျေးနငှ  ်မမီရှငမ်ျာျေးအ ကာျေး  ဋညိာဉ်အရ လုိက်နာဘ ာငရ် က်ရမည ် 

အချက်အလက်မျာျေး အကျ ြုျေးေငသ်ည ် ဘင ဘရျေးဘ ကျေးဘရျေး ိငုရ်ာ ေနဘ် ာငမ်ှုရယူသူ၏ သတငျ်ေးအချက်အလက်ကို 

 ိုလိုသည်။  

 

၂။     ။ အပ ြုသဘဘာမဘ ာငသ်ည ် ဘချျေးဘင အချက်အလက်ပြစ် ါက ဘချျေးဘင စာရငျ်ေး  ယ်ြျက်သည် ဘန  မှ 

သ ုျေးနစှ်တာကာလအထ ိMCIX သည် သတငျ်ေး အချက်အလက်မျာျေးပြန  ဘ်ေပခငျ်ေးကုိ ဘ ာငရ် က်ရန ်ပြစ် ါသည်။ 

အပ ြုသဘဘာမဘ ာငသ်ည ် ဘချျေးဘင အချက်အလက်  ိသုည်မှာ ဘချျေးဘင စာရငျ်ေး  ယ်ြျက်ထာျေးဘသာ  

သတငျ်ေးအချက်အလက်ကို  ိုလိသုည်။ 

 

၃။     ။ တရာျေးရ ုျေး၏  ုျေးပြတ်ချက်ပြစ် ါက   ုျေးပြတ်ချက်ချမှတ်မ ီျေးသည ်ဘန  မှ သ ျုေးနစ်ှတာကာလအထ ိMCIX သည် 

သတငျ်ေးအချက်အလက်မျာျေး ပြန  ဘ်ေပခငျ်ေးကုိ ဘ ာငရ် က်ရန ်ပြစ် ါသည်။ 

 

၄။     ။ ဘချျေးဘင သတငျ်ေးအချက်အလက်အစီရငခ် ပခငျ်ေးစနစ် ထဘိရာက်ဘကာငျ်ေးမ နစ် ာ လည် တ်ဘ ာငရ် က်နိငုရ်နန်ငှ  ်

ေနဘ် ာငမ်ှုမျာျေးတိုျေးတက်လာဘစရန ်သတငျ်ေးအချက်အလက်မျာျေးကို လ ုဘလာက်ဘသာ အချိနက်ာလတစရ် ်အထ ိ

ထနိျ်ေးသမိျ်ေးထာျေးရှိအသ ျုေးပ ြုရန ်ပြစ် ါသည်။ 

 

၅။     ။ MCIX သတငျ်ေးအချက်အလက် ထနိျ်ေးသမိ်ျေးပခငျ်ေးကာလ စည်ျေးမျဉ်ျေးသည် ဇနန်ေါရလီ (၁) ရက၊် ၂၀၂၁ ခုနစ်မှ 

စတငသ်က်ဘရာက်မည် ပြစ ်ါသည်။ 
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MCIX Data Archival Policy 

 

Date: 18th  December 2020 

 

1. With reference to positive credit information, MCIX shall share data for three 

years since the date of payment or settlement of credit. Positive credit information 

refers to the regular credit history between lenders and borrowers. 

 

2. With reference to negative credit information, MCIX shall share data for three 

years since the date of write off. Negative credit information refers to the write-

off loans. 

 

3. With reference to court judgement, MCIX shall share the data for three years 

since the date of judgement.  

 

4. MCIX will maintain and consolidate the data up to an appropriate time for 

effective operations and better performance of credit reporting system. 

 

5. MCIX Data Archival Policy will be effective as of 1st January 2021. 
 

 

 


