မာတိကာ
•

စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

•

၀န္ေဆာင္ခႏႈန္းထားမ်ား

•

ကတ္သြင္ျပင္လကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
မိတ္ဆက္
ကတ္
သင့္၏ေပးဆပ္ရန္တာဝန္ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရား
အေၾကြးဝယ္ကတ္္မ်ားအတြက္ အေၾကြးအကန္႔အသတ္
ေငြသားႀကိဳတင္ထုတ္ေငြ
ေပးေခ်မႈမ်ား
ဆိုင္းငံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆံုးသတ္ျခင္း
အတုိးႏႈန္း အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ အဖိုးအခမ်ား
စာရင္းရွင္းတမ္း
ေပးဆပ္ရန္တာဝန္မ်ားထုတ္ပယ္ျခင္း
ဆင့္ပြားကတ္
ေငြသားထုတ္ယူမႈ
ATM သံုးစြဲမႈ
ကုန္သြယ္ေရးတည္ေနရာသံုးစြဲမႈ
အင္တာနက္ဝက္ဆုိဒ္ သံုးစြဲမႈ
သက္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အေထြေထြ
•

ရိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

စာမ်က္ႏွာ

စာမ်က္ႏွာ

•

သင့္၏ အဆက္အသြယ္ အေသးစိတ္

•

အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး

•

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

•

ေငြလက္ခံသူ အဖြဲ႕အစည္း

•

ခုႏွိမ္ပိုင္ခြင့္

•

ခိုင္လံုေသာ သက္ေသအေထာက္အထား

•

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း

•

ေလ်ာ္ေၾကးေငြ

•

စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္းတရားဝင္စာ

•

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ေျပာင္းလဲမႈ

•

စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္း

•

ဥပေဒႏွင့္မကိုက္ညီမႈ

•

တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း

•

အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရး

•

စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈ

•

အေထြေထြတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

စာရင္းဆိုသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ ယခုသို႔မဟုတ္ ေ နာင္အခါတြင္ သင္ပိုင္ဆိုင္ေသာ စာရင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည့္ မည္သည့္စာရင္းကိုမဆို ရည္ညႊန္းၿပီး စာရင္းသည္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္း အလိုက္
ဖြင့္ထားသည္ျဖစ္ေစ အစုစပ္ဖြင့္ထားသည္ျဖစ္ေစ ၎မွဘ႑ာေငြမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳရန္အတြက္ ေ တာ
င္းခံႏိုင္သည္။
ATM ဆိုသည္မွာ အလိုအေလ်ာက္ေငြထုတ္ေပးသည့္စက္ သို႔မဟုတ္ ကတ္ကိုလက္ခံေသာ ကတ္ျဖင့္လည္ပတ္
သည့္ စက္ကို ဆိုလိုသည္။
MMK ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ တရားဝင္ေငြေၾကးျဖစ္သည့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြကို ဆိုလိုသည္။

ခြင့္ျပဳထားသည့္ပုဂၢိဳလ္ ဆိုသည္မွာၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးရန္၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို စီမံရန္ သို႔မဟုတ္ လက္မွတ္
ထိုးရန္ သို႔မဟုတ္ သင့္၏ကတ္္စာရင္းကို စီမံရန္ သင့္အတြက္ သို႔မဟုတ္ သင့္ကိုယ္စား လုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္
ကၽြႏု္ပ္တို႔မွအတည္ျပဳထားသည့္ သင္အပ္ႏွင္းထားေသာ (တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ၊ အျခားပုဂၢိဳလ္/ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေ
ပါင္း၍ျဖစ္ေစ)ပုဂၢိဳလ္ကို ဆိုလိုသည္။
ဘဏ္ကတ္္အဖြဲ႕အစည္း ဆိုသည္မွာ ဘဏ္ထုတ္ယူေငြကတ္္မွ ထုတ္ယူေငြမ်ားႏွင့္ အေႄကြးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ အ
ပ္ႏွင္းရန္ အသံုးျပဳေသာ ဘဏ္ပိုင္ကြန္ယက္ကိုဆိုလိုၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်
င္းအလိုက္ အဖိုးအခရယူသည္။
ကတ္ ဆိုသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္အတည္ျပဳထားသည့္ ေ လွ်ာက္ထားသူကိုဆိုလိုၿပီး ေ လွ်ာက္လႊာတြင္
သတ္မွတ္သည့္အတိုင္း ကတ္ကိုအသံုးျပဳရန္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။
ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ ဆိုသည္မွာ ကတ္ကိုအသံုးျပဳရန္အခြင့္ရွိသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္အတည္ျပဳထားသ
ည့္ ေ လွ်ာက္ထားသူႏွင့္ ကတ္ကိုအသံုးျပဳရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွအတည္ျပဳထားေသာ ေ လွ်ာက္ထားသူမွ သတ္မွတ္ထား
သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကို ဆိုလိုသည္။
ကုန္က်စရိတ္မ်ား တြင္ (အျပည့္အဝေလ်ာ္ေၾကးေငြကိုအေျခခံ၍) တရားေရးရာကုန္က်စရိတ္မ်ားအပါအဝင္ ကုန္
က်စရိတ္ မ်ား၊ အဖိုးအခမ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားပါဝင္သည္။
အေႄကြးအကန္႔အသတ္ ဆုိသည္မွာ ကတ္စာရင္းတစ္ခုတြင္ သင္အေႄကြးယူခြင့္ရွိေသာ စုစုေပါင္းအမ်ားဆံုး
ပမာဏကို ဆိုလိုသည္။
အဖိုးအခႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ခ လမ္းညႊန္ ဆုိသည္မွာ ကတ္စာရင္းႏွင့္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ ၌
စာရင္းျပဳစုထားေသာ ကတ္္မ်ားကိုအသံုးခ်သည့္ အဖိုးအခႏွင့္ဝန္ေဆာင္ခမ်ားကို ဆိုလုိသည္။
ေငြသားႀကိဳတင္ထုတ္ယူမႈ ဆိုသည္မွာ ေငြသားထုတ္ယူမႈ၊ ခရီးသြားခ်က္လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးဝ
ယ္ယူမႈ၊ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္း၊ ေငြလႊဲစာ သို႔မဟုတ္ ေတာင္းခံသည့္အခ်ိန္၌ေငြလႊဲေပးျခင္းတို႔ကို ဆိုလိုသည္။
ဝယ္ယူမႈ ဆိုသည္မွာ လုပ္ငန္းကိစၥတစ္ခုကိုဆိုလိုၿပီး ၎ေအာက္တြင္ ကတ္သို႔မဟုတ္ နံပါတ္အသံုးျပဳမႈျဖင့္ ကုန္
စည္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ေပးေခ်မႈျပဳလုပ္သည္။
ေပးရန္တာဝန္ ဆိုသည္မွာ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေစ အလားအလာရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ဦးစားေပးျဖစ္ေစ၊ အေပါင္ပစၥည္းျဖ
င့္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ အစုစပ္ျဖစ္ေစ သင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ယခုသို႔မဟုတ္ အနာဂတ္တြင္ေပးရမည့္ အေႄကြး
မ်ား၊ ေပးဆပ္ရန္ တာဝန္မ်ား သို႔မဟုတ္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ဆိုလိုသည္။
ဆံုး႐ံႈးမႈတြင္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား၊ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား၊ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ ၊ ေပးဆပ္ရန္တာဝန္မ်ားႏွင့္ ကုန္က်စ
ရိတ္မ်ဳိးစံုပါဝင္သည္။
မိုဘိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဆိုသည္မွာ သင့္၏ စာရင္း(မ်ား) ကိုကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဘဏ္လု
ပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာ
င္ႏိုင္ေစသည့္ မိုဘိုင္းအသံုးအေဆာင္မ်ားၾကားခံျဖင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ေ ဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဘဏ္
လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။
ကိုယ္ပိုင္သံုး(သို႕)ပုဂၢဳိလ္ေရးဆုိင္ရာ အင္တာနက္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဆိုသည္မွာ သင့္၏ စာရင္း(မ်ား) ကိုကိုင္တြယ္ေ
ဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း အျခားလု
ပ္ငန္းမ်ားကို အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစသည့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ေ

ဆာင္ရြက္ေပးေသာ ကိုယ္ပိုင္သံုး(သို႕)ပုဂၢဳိလ္ေရးဆုိင္ရာ အင္တာနက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈ ေ သာ္လည္းေ
ကာင္း ထုတ္ကုန္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။
PIN ဆုိသည္မွာ ကတ္ႏွင့္အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေပးထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္အတည္ျပဳေရးနံပါတ္ကို ဆိုလိုသည္။
အဓိက ကတ္အဖဲြ႕၀င္္ ဆိုသည္မွာ ကတ္စာရင္း ၏ အဓိကကတ္အဖဲြ႕၀င္ကို ဆိုလိုသည္။
ျမန္မာက်ပ္ေငြဆိုသည္မွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ေငြေၾကးကို ဆိုလိုသည္။
အေႄကြးတင္ေနေသာ စာရင္းလက္က်န္ ဆိုသည္မွာ သတ္မွတ္ထားသည့္ေန႔စြဲ၌ အေၾကြးတင္ေနေသာပမာဏ ကို
ဆိုလိုသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ပိတ္သိမ္းမႈေနာက္က်သည့္ တစ္ေန႔ခ်င္းစီအတြက္ ေနာက္ထပ္အခ်ိန္ေစ့ေသာ
အတိုးႏႈန္းမ်ားကို ေန႔စဥ္စုေဆာင္မႈႏွင့္အတူ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားေသာ ပိတ္သိမ္းသည့္ေန႔၌ ေရာင္းခ်ထားသည့္
ပစၥည္းအာမခံအတြက္ အေၾကြးတင္ေသာ စာရင္းကို ရယူမည္ျဖစ္သည္။
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဆိုသည္မွာ ATM ကတ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ CALL CENTER ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အီလက္ထေရာ နစ္
သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္သံုး အင္တာနက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အထိအ
ကန္႔အသတ္ မထားဘဲ ယခု သို႔မဟုတ္ ေနာင္အခါတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ သင့္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ မည္သည့္ဝ
န္ေဆာင္မႈကိုမဆို ရည္ညႊန္းသည္။
ဆင့္ပြားကတ္ ဆိုသည္မွာ သင့္၏ ကတ္စာရင္းတြင္ ေ နာက္ဆက္တြဲကတ္နံပါတ္အျဖစ္ သင္ခြင့္ျပဳထားၿပီး ကၽြႏု္ပ္
တို႔ကအတည္ျပဳထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ကိုထုတ္ေပးသည့္ ကတ္ကို ဆိုလိုသည္။
အသံုးျပဳသူလမ္းညႊန္ ဆိုသည္မွာ ကတ္မ်ားအသံုးျပဳပံုကို အေသးစိတ္ရွင္းျပထားသည့္ လမ္းၫႊန္စာအုပ္ကို ဆိုလို
သည္။

၁။ မိတ္ဆက္
၁.၁ ဤေနရာ (ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္) တြင္ထည့္သြင္းထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္
တို႔မွ သင့္ကို အခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ ကတ္္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။
၁.၂ ကတ္အမ်ဳိးအစားတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္ ေနာက္ဆ က္တြဲ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားပါဝင္ႏိုင္သည္။ သက္
ဆိုင္ရာ ကတ္တစ္ကတ္၏ ေ နာက္ဆက္တြဲ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ တိက်စြာပယ္ဖ်က္ျခင္း သို႔မဟုတ္
၎တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရိွပါက ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ေ ဝါဟာရမ်ားသည္ အဆိုပါကတ္္အတြက္ သက္ဆိုင္ျခ
င္းမရိွေစရ။
၁.၃ ကတ္ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သင့္အေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအားလံုးကို ဖတ္႐ႈ နားလည္လက္ခံၿပီးဟု မွတ္ယူေ
သာေၾကာင့္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အခ်ိန္တိုင္းလိုက္နာရန္ သင္သေဘာတူသည္။
ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္
(က) သင့္အား ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္သည့္ ကတ္အားလံုးအေပၚတြင္လည္းေကာင္း
(ခ)

အခါအားေလ်ာ္စြာ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည့္ ကတ္အားလံုးအေပၚတြင္လည္းေကာင္း

(ဂ)

ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံမွ ကတ္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင္အသံုးျပဳမည့္ အခါတိုင္းေပၚတြင္လည္းေကာင္း

သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။

၂။ ကတ္္
ကတ္မ်ားႏွင့္ PIN ထုတ္ေပးျခင္း
၂.၁ သင္၏ ကတ္္ေလွ်ာက္ထားမႈကို ကၽြႏု္ပ္တို႔သေဘာတူၿပီးေနာက္ သင့္အေနျဖင့္ ကတ္ႏွင့္ PIN ကို ကေမာၻဇဘဏ္
ခြဲ၌ လူကိုယ္တိုင္ထုတ္ယူႏိုင္သည္။ ထုတ္ယူၿပီးေသာ သို႔မဟုတ္ ေ ပးပို႔ၿပီးေသာ ကတ္ သို႔မဟုတ္ PIN အတြက္
ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ တာ၀န္မရွိႏိုင္ပါ။
လက္မွတ္
၂.၂ သင္ကတ္ ရရွိသည့္အခါ သင့္အေနျဖင့္ ကတ္၏ေက်ာတစ္ဖက္တြင္ ခ်က္ခ်င္းလက္မွတ္ထိုးရပါမည္။

ေငြေၾကးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ (ႏိုင္ငံျခားေငြ အေျပာင္းအလဲ)
၂.၃ ႏို္ င္ငံျခားေငြေၾကးထူတ္ယူမႈအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သံုးစြဲမႈအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း (၃%) ထက္မပိုေ
သာ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈဆုိင္ရာ အႏၱရာယ္အကာအကြယ္ ပရီမီယံကိုေပးေဆာင္ရမည္။ ႏို င္ငံျခားေငြေၾကးျဖင့္ သံုး
စဲြမႈ သို႔မဟုတ္ ေငြသားထုတ္ယူမႈကို VISA ၏ ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းျဖင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ (MMK) သို႔ေျပာင္းလဲရမည္။

ကတ္သည္ ဘဏ္၏ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းျဖစ္သည္
၂.၄ ကတ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပိုင္ဆို င္မႈအျဖစ္ ဆက္လက္က်န္ရွိသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ကတ္ကို လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း
သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းမႈကင္းမဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈမရိွေတာ့ျခင္းတို႔ မျဖစ္ေစရပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ကတ္ကိုျပန္ေ
ပးရန္ေတာင္းဆိုေသာ အခါ သင့္အေနျဖင့္(သင့္ကာကြယ္မႈအတြက္) ကတ္ကို ခ်က္ခ်င္း တစ္ပိုင္းျဖတ္၍ ကၽြႏု္ပ္
တို႔ထံျပန္ေပးရပါမည္။
၃။ သင္၏ေပးရန္တာဝန္ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
၃.၁ သင္တစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ ခြင့္ျပဳထားသည့္အသံုးျပဳသူအေနျဖင့္ ကတ္္ျဖင့္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ သ
င့္ေနျဖင့္ တာဝန္ရွိသည္မွာ-

(က) ခြင့္ျပဳထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မွ သို႔မဟုတ္ ATM အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား သို႔မဟုတ္ ေ ပး
ထားေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ကတ္ သို႔မဟုတ္ ကတ္နံပါတ္အသံုးျပဳ၍ ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းကိ
စၥအားလံုးအတြက္ တာ၀န္ရိွသည္။
(ခ) အသံုးျပဳခြင့္ေပးအပ္ခံထားရသည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သူ သင္(သို႕မဟုတ္) သင္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ကတ္ကိုင္ေဆာင္
သူ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ေ သာ္လည္းေကာင္း၊

ကတ္စာရင္းႏွင့္ ကတ္ကိုအသံုးျပဳသည့္စာရင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုး အေပၚ သက္ေရာက္သည့္ စည္းမ်
ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္လည္းေကာင္း အျပည့္အ၀တာ၀န္ရွိပါသည္။
(ဂ) ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရန္ပ်က္ကြက္မႈ၊ ကတ္အသံုးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္
ရႏိုင္သည့္ သင့္ကတ္စာရင္း၊ စာရင္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
အားလံုးႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ ပ်က္ကြက္မႈမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသည္။
၃.၂ သင္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳထားေသာပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္
(က) မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို တရားမဝင္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ (ဥပမာ တရားမဝင္ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဝယ္ယူျခင္း) အတြက္ ကတ္ကိုအသံုးမျပဳရပါ။
(ခ) အေႄကြးအကန္႔အသတ္ကို ေက်ာ္လြန္ေစမည့္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ကတ္ကိုအသံုးမျပဳရပါ။
(ဂ) ကတ္စာရင္းပိတ္ၿပီးေနာက္ သို႔မဟုတ္ ကတ္ကိုဖ်က္သိမ္းသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ကေျပာၿပီးေနာက္ သို႔မဟုတ္
ကတ္္အသံုးျပဳမႈကို ကၽြႏု္ပ္တို႔က ႐ုပ္သိမ္းၿပီးေနာက္ ကတ္ကိုအသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳရန္ ႀကိဳးစားျခ
င္းတို႔ မျပဳလုပ္ရပါ။
(ဃ) ကတ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အခါအားေလ်ာ္စြာ ကၽြႏု္ပ္တို႔လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စာ
ရြက္စာတမ္းမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ပံ့ပိုးေပးရမည္။
(င) ကတ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စံုစမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ တရားစြဲဆိုမႈတိုင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းရမည္။
(စ) တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ကတ္ကိုမ်က္ႏွာျပင္ပ်က္ေစျခင္း၊ ပ်က္စီးေစျခင္း၊ ေကြးေကာက္ေစျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း သို႔မ
ဟုတ္ ကတ္ကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ မူလပံု႑ာန္ ပ်က္ျပားေစျခင္းမရွိေစရန္ အခိုင္အမာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာ
က္ရမည္။
လံုၿခံဳမႈ
၃.၃ သင္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ေနျဖင့္
(က) PIN ကို အခ်ိန္တိုင္း လ်ဳိ႕ဝွက္သိုသိပ္ထားရမည္။
(ခ) PIN ကိုလံုျခံဳေစရန္ႏွင့္ အေယာင္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ သင့္ကတ္ႏွင့္ ကတ္စာရင္းကို အခြင့္မရွိဘဲ ရယူမႈ
သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳမႈတို႔ကို ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္သည္အားလံုးကိုလုပ္ေဆာင္ရမည္။ သင္၏ PIN ကုိကာကြ
ယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ(၁) PIN ကိုအလြတ္က်က္မွတ္၍ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ ေရးခ်ျခင္း မွတ္တမ္းတင္မႈမျပဳလုပ္ျခင္း။
(၂) အထက္ပါ (၁) အခ်က္ၿပီးေနာက္ PIN အတြက္ထုတ္ေပးထားေသာ အေၾကာင္းၾကားစာကို
က္ပစ္ျခင္း။

ခ်က္ခ်င္းဖ်

(၃) မည္သူ႔ကိုမွ PIN ကိုမေျပာျခင္း သို႔မဟုတ္ မည္သူ႔ကိုမွ မသိရွိေစျခင္း။
(၄) PIN ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သိသာေသာ စကားလံုးသို႔မဟုတ္ နံပါတ္ကိုမေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လြယ္ကူ
စြာ ခန္႔မွန္းႏိုင္ သည့္ သို႔မဟုတ္ ယခင္ကအသံုးျပဳဖူးသည့္ စကားလံုးသို႔မဟုတ္ နံပါတ္ကိုမေရြးခ်ယ္ျခ
င္း။

(၅) PIN ကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ေျပာင္းေပးျခင္း
(ဂ)ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရမည့္အခ်ိန္မွာ(၁) PIN ေပ်ာက္ဆံုးသည္ဟု သတိထားမိေသာအခါ
(၂) အျခားတစ္ဦးဦးက PIN ကိုသိသည္ဟု သံသယရွိေသာအခါ
(၃) သင့္ကတ္ကို အခြင့္မရွိဘဲအသံုးျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အခြင့္မရွိဘဲ သင့္ကတ္္စာရင္း ကိုဝင္ေရာက္ျခင္းတို႔ကို
သတိထားမိျခင္း သို႔မဟုတ္ သံသယျဖစ္ျခင္းတို႔ရွိေသာအခါ
(၄) သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားေျပာင္းလဲေနေသာအခါ (ဥပမာ- သင္၏မွတ္ပံုတင္ႏွင့္
လိပ္စာအဆက္အသြယ္ အေသးစိတ္)
ကတ္္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ အခိုးခံရျခင္း/ PINေပါက္ၾကားျခင္း
၃.၄

ကတ္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ အခိုးခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ အခြင့္ မရရွိသူကအသံုးျပဳျခင္းတို႔ျဖစ္ပါက (ကတ္ကိုသံုးျခင္းမွျဖ
စ္ေစ၊ အျခားနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ) သင့္အေနျဖင့္ ကတ္အသံုးျပဳမႈကိုဆိုင္းငံ့ရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ PIN နံပါတ္ကို ဖ်က္
သိမ္းရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရမည္။ အေႄကြးဝယ္ကတ္္ ဆိုင္းငံ့မႈမတိုင္မီ က်သင့္သည့္ ဝန္ေ
ဆာင္ခမ်ားအတြက္ သင္တာဝန္ယူရပါမည္။

၃.၅ ကတ္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ အခိုးခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ PIN ေပါက္ၾကားျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါက သင့္အေနျဖင့္ တာဝန္ရွိမည္မွာ(က) သင့္ထံမွေပ်ာက္ဆံုးေၾကာင္း၊ အခိုးခံရေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ PIN ေ ပါက္ၾကားေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားခ်
က္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ မရရွိမီ တစ္ဦးဦးက သင့္ကတ္္ကိုအသံုးျပဳ၍လုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းအားလံုးအ
တြက္တာဝန္ယူရမည္။
(ခ) သင္ပံုေသေပးေခ်မႈအစီအစဥ္ရွိသည့္ ေငြလက္ခံသူအဖြဲ႕အစည္းအား ကတ္ သို႔မဟုတ္ ကတ္္စာရင္းသုိ႔ `
တိုက္႐ိုက္ေပးေခ်ရန္ေငြအားလံုး ရပ္တန္႔ရန္ သတိေပးျခင္းအတြက္ တာဝန္ယူရမည္။
၃.၆

ကၽြႏု္ပ္တို႔သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားပါရွိသည့္ အစားထိုးကတ္ သို႔မဟုတ္ PIN အသစ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ
ထုတ္ေပးေကာင္း ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။

၃.၇ အကယ္၍ ေပ်ာက္ဆံုး၊ အခိုးခံရေသာ ကတ္ကိုျပန္လည္ေတြ႕ရွိပါက ၎ကိုဆက္လက္
သာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္း တစ္ဝက္ျဖတ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံျပန္ေပးရမည္။

အသံုးျပဳ၍မရႏိုင္ေ

၄။ အေႄကြးဝယ္ကတ္္မ်ားအတြက္ အေႄကြးအကန္႔အသတ္
၄.၁ အေႄကြးအကန္႔အသတ္သည္ သင့္ထံ သို႔မဟုတ္ သင့္ကတ္စာရင္းသို႔ထုတ္ေပးထားသည့္ အေႄကြး ဝယ္ကတ္္အား
လံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျ ခံဳငံုကန္႔သတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ ကတ္ကို (က)ေငြသားႀကိဳတင္ထုတ္ေငြ
သို႔မဟုတ္ (ခ) ကတ္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ဆိုင္းဘုတ္သေကၤတျပထားေသာ ေစ်းဆိုင္၊ ေနရာ၌ ကုန္စည္၊ ဝန္ေဆာင္
မႈမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အခေၾကးေငြမ်ား ေပးေခ်မႈ အတြက္ သို႔မဟုတ္ (ဂ) ခြင့္ျပဳထားေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ျပဳ
လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းကိစၥတိုင္း အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခြင့္ျပဳေသာ အေႄကြးကန္႔သတ္ခ်က္အတြင္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

အေႄကြးကန္႔သတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္/မေက်ာ္လြန္သည္ကိုတြက္ခ်က္ျခင္း

၄.၂ သင္၏ အေႄကြး ကန္႔သတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္သည္/မေက်ာ္လြန္သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔တြက္ခ်က္ေသာအခါ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားသည္မွာ(က) (ဆင့္ပြားကတ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားႏွင့္ သင့္၏ ကတ္္စာရင္းရွင္းတမ္းတြင္ မေဖာ္ျပရေသးေသာ
လုပ္ငန္း ကိစၥမ်ားအပါအဝင္) ကတ္္အားလံုးအသံုးျပဳ၍ ျပဳလုပ္ေသာ ကတ္္လုပ္ငန္းကိစၥ၏ ေငြပမာဏ
(ခ) အတို္း၊ အဖိုးအခ၊ ေပးေခ်ရန္တာ၀န္ရိွလာမည့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာစရိတ္မ်ား ႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္ခမ်ား
(ဂ) ေငြလက္ခံသည့္အဖြဲ႕သို႔ေပးထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ကတ္္ကိုအသံုးျပဳေသာ အဆိုျပဳထားသည့္ လုပ္
ငန္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အျခား အဖြဲ႕အစည္းအားေပးထားသည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္
၄.၃ အေႄကြးကန္႔သတ္ခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳျခင္းအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆံုးျဖတ္မည္ ျဖစ္္သည္။ ခြင့္ျ
ပဳမိန္႕ရရွိပါကလည္း သံုးစြဲမႈဆုိင္ရာ ကိစၥအ၀၀ အတြက္ ကတ္အသံုးျပဳသူသင္မွ အျပည့္အ၀ သင္တာဝန္ယူရမည္ျ
ဖစ္သည္။
၄.၄ အေႄကြးကန္႔သတ္ခ်က္ေက်ာ္လြန္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေနာက္ထ ပ္ ကတ္လုပ္ငန္းကိစၥကိုခြင့္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ႏို
င္ၿပီး သင့္အေနျဖင့္ အေႄကြးကန္႔သတ္ခ်က္ေက်ာ္လြန္ေသာ ပမာဏာကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ခ်က္ခ်င္းေပးေခ်ရမည္။
၅။ ေငြသား ႀကိဳတင္ထုတ္ေငြ
သင့္အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုခုျဖင့္ ေ ငြသားႀကိဳတင္ထုတ္ေငြကို ထုတ္ယူရန္ ကတ္ကိုအသံုးျ
ပဳႏိုင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သတ္မွတ္ထားေသာ ႏႈ န္းထားျဖင့္ ေငြသားထုတ္ယူမႈအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခယူႏိုင္သည္ကို သ
င္သေဘာတူသည္။
၆။ ေပးေခ်မႈမ်ား
၆.၁ သင့္အေနျဖင့္သတ္မွတ္ရက္စြဲျပည့္ခ်ိန္တြင္ သံုးစြဲမႈအားလံုးအတြက္ ေပးဆပ္ရမည့္ပမာဏအျပည့္အ၀အား သ
တ္မွတ္ထားေသာ ေငြေၾကး(ျမန္မာက်ပ္) ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ခ်က္ခ်င္းရရွိႏိုင္ေစရန္ ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ထားရမည္။
အခ်ိန္ေစ့ေန႔စြဲတြင္ ေပးေခ်ျခင္း
၆.၂ သင့္အေနျဖင့္ သင့္ ကတ္ရွင္းတမ္းတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ေစ့ရက္စြဲတြင္ သို႔မဟုတ္ မတိုင္မီ အေႄကြး တ
င္ေနေသာ ကတ္စာရင္း လက္က်န္ သို႔မဟုတ္ သင့္ကတ္ရွင္းတမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေ ပးေခ်မႈပမာဏ (အန
ည္းဆံုးပမာဏေပးေခ်မႈ) တို႔ကို ေပးေခ်ရမည္။
သင္အျပည့္အဝမေပးေခ်ပါကမည္သည့္အရာျဖစ္မည္နည္း
၆.၃ အခ်ိန္ေစ့ရက္စြဲ သို႔မဟုတ္ ယင္းမတိုင္မီတြင္ သင္ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုေပးစရာရွိေသာ ပမာဏျ ပည့္ သို႔မဟုတ္ အနည္း
ဆံုးပမာဏကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မရရွိပါက
(က) ပမာဏျပည့္ေပးဆပ္မႈအတြက္ အခ်ိန္ေစ့ေသာရက္စြဲတြင္ ပမာဏျပည့္ေပးဆပ္ရန္ပ်က္ကြက္ပါက သင္၏သံုးစြဲမႈ
ပမာဏအားလံုးေပၚတြင္ ေ န႕စဥ္အတိုးႏႈန္းတြက္ခ်က္၍ ေ နာက္က်ေၾကးႏွင့္ အတိုး ေ ကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။(အေ
သးစိတ္ကို အဖိုးအခ ႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ား လမ္းၫႊန္တြင္ၾကည့္ပါ)
(ခ) ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကတ္တစ္ကတ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း အားလံုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း ဆိုင္းင့ံႏိုင္သည္။
၆.၄ အကယ္၍ သင္သည္ေငြေပးေခ်မႈအတြက္ ေနာက္က်လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပမာဏျပည့္ေပးေခ်မႈမ်ား မျပဳ လု
ပ္ခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတ္မွတ္ထားသည့္အနည္းဆံုးေငြေပးေခ်မႈပမာဏ က်န္ရွိေနလွ်င္ေသာ္လည္း ေ

ကာင္းသတ္မွတ္ထားသည့္ေန႔စဥ္အတိုးႏွဳန္း တြက္ခ်က္၍ ေ နာက္က်ေၾကးႏွင့္ အတိုးေကာက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။
(အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက(+၉၅၉) ၉၅၁၀၁၈၅၅၅) သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။)
အနည္းဆံုးေပးေခ်မႈ တြက္ခ်က္ျခင္း
၆.၅ အနည္းဆံုးေပးေခ်မႈသည္ အေႄကြး တင္ေနေသာ ကတ္စာရင္းလက္က်န္၏ အနည္းဆံုး ၁၀% သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ
က်ပ္ေငြ ၁၀၀၀၀ အနက္မွမ်ားရာကိုေပးေခ်ရမည္။ အကယ္၍ အေႄကြးတင္ေနသာ ကတ္္စာရင္းလက္က်န္သည္ ျ
မန္မာေငြ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ေအာက္နည္းပါက သင့္အေနျဖင့္ လက္က်န္ရွင္းတမ္းပမာဏကို အျပည့္အ၀ေပးေခ်ရမ
ည္။
၆.၆ အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အခ်ိန္ေစ့ရက္စြဲတြင္ အနည္းဆံုးေပးေခ်မႈေအာက္ရရွိပါက ယင္းလ၏ ေပးေခ်ရန္
က်န္ရွိေသာပမာဏကို လာမည့္လ၏ အနည္းဆံုးေပးေခ်မႈ ပမာဏ သို႔ေပါင္းထည့္မည္ျဖစ္သည္။

ေပးေခ်မႈေငြေၾကး
၆.၇ သင့္အေနျဖင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ေပးေခ်ရပါမည္။ အကယ္၍ ရရွိထားေသာ ေပးေခ်မႈသည္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးျဖင့္ ျ
ဖစ္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔လက္ရွိအသံုးျပဳေသာ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈႏႈန္းထားျဖင့္ ယင္းေပးေခ်မႈကို ျမန္မာက်ပ္ေငြသို႔ေျပာ
င္းလဲပါမည္။ သင့္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ေ ငြေၾကးလိုအပ္မႈအတြက္ဆံုးရႈံးမႈမ်ား၊ ေ ငြေၾကးလဲလွယ္မႈမွ ထြက္ေပၚ
လာေသာ စြန္႔စားမႈအားလံုးႏွင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈတိုင္းအတြက္ အျပည့္အ၀တာဝန္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူလက္ခံရ
မည္။
၆.၈

ေပးေခ်မႈမ်ား ေလွ်ာက္လႊာ
(က) သင့္စာရင္းရွင္းတမ္းေပၚရွိ စာရင္း၌ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအဖိုးအခမ်ားသည္ မွန္ကန္မႈမရွိပါက
စာရင္းရွင္းတမ္းတြင္ ေ ဖာ္ျပထားေသာ ေ န႔စြဲ၌ ေ ပးေခ်မႈအတြက္ အခ်ိန္ေစ့သည္ဟုျပထားေသာ အနည္းဆံုး
ပမာဏကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အားေပးေခ်ရမည္။
(ခ) သင္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေ ပးေခ်မႈမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ရွင္းလင္းၿပီးေသာ ေ ငြေၾကးအေနျဖင့္ လက္ခံရရွိမွသာ
လွ်င္ တရားဝင္မည္ျဖစ္သည္။ (ဥပမာ- ခ်က္လက္မွတ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ရရွိၿပီးေနာက္ ရွင္းလင္းရန္ ရက္အနည္းင
ယ္ၾကာႏိုင္သည္)
(ဂ) သင့္အေနျဖင့္ ေ ပးေခ်မႈကို ေ နာက္က်မွျပဳလုပ္ပါက သို႔မဟုတ္ လံုးဝမျပဳလုပ္ပါက လက္က်န္ က်န္ရွိေသာ
မေပးေခ်ရေသးသည့္ပမာဏအား အတိုးထပ္မံ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။
(ဃ)သင္အနည္းဆံုးလစဥ္ အေႄကြးဆပ္မႈပမာဏအေပၚမူတည္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ခ်က္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အျ
ခားသင့္ ေလ်ာ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေပးေခ်မႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ေပး
ရမည့္ ပမာဏအားလံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ျပန္လည္ေပးေခ်ႏုိင္သည္။
(င) လက္ခံရရွိေသာ ေ ပးေခ်မႈမ်ားကို သင့္ရွင္းတမ္းေပၚတြင္ျပသည့္ အနည္းဆံုးေပးေခ်မႈပမာဏအား ဦးစြာခုႏိွမ္
သြားပါမည္။ ထို႔ေနာက္ သင့္စာရင္းရွင္းတမ္းေပၚရွိ လက္က်န္ေငြမ်ားကို ခုႏိွမ္ပါမည္။ ထို႔ေနာက္ စာရင္းရွင္း
တမ္း တြင္မပါေသးေသာ အရာမ်ားကိုခုႏိွမ္ပါမည္။ သင့္ေပးေခ်မႈကို ေ အာက္ပါအစဥ္အတိုင္း လက္က်န္အ
မ်ုိဳးအစားအလိုက္ ခုႏိွမ္မည္္ျဖစ္သည္။ အခေၾကးေငြႏွင့္ အဖိုးအခ၊ အတိုး ထို႔ေနာက္ က်န္ရွိေသာ လက္က်န္
သည္တို႔ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတာင္းဆိုသည့္အခါ အျပည့္အဝေပးေခ်ျခင္း

၆.၉ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အျခားေနရာမ်ားတြင္ မည္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရိွေစကာမူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ သင္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုေပးရမည့္္ မည္သည့္ပမာဏကိုမဆို ခ်က္ခ်င္းေပးေခ်ရန္ အခ်ိန္မေရြးျပန္လည္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။

ႏ ုတ္ပယ္မႈမရွိျခင္း
၆.၁၀သင့္အေနျဖင့္တာဝန္ရွိသည္မွာ(က)ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ကတ္လက္က်န္ေငြအား ျပန္လည္ေပးဆပ္ရာတြင္ ဥပေဒအရ ေပးသြင္းရန္ရွိသည့္
အခြန္ႏွင့္ ၾကိဳတင္အခြန္မ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ႏႈ တ္ပယ္ျခင္းမရွိပဲ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥ
ပေဒအရ ေပးသြင္းရန္ရွိသည့္အခြန္ႏွင့္ ၾကိဳတင္အခြန္မ်ားအား ျဖတ္ေတာက္၍ ေပးသြင္းရမည္ဆိုပါက ဘဏ္
သို႕ေပးဆပ္ရန္ရွိသည့္ ပမာဏအား ႏႈတ္ပယ္ျခင္းမရွိေစပဲ အျပည့္အ၀ျပန္လည္ေပးေခ်ရမည္။
(ခ) ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ျ ပဳလုပ္ရာတြင္ သင္ေပးေဆာင္ရမည့္ ကုန္ပစၥည္း ႏွ င့္ ၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား
(အျခားမည္သည့္အမည္နာမျဖင့္ ေ ခၚတြင္သည္ျဖစ္ေစ) အတြက္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပဲ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို
ျပန္လည္ေငြေပးေခ်ရမည္။

ကတ္စာရင္းရွိ အေႄကြးလက္က်န္ကို ကိုင္တြယ္ရန္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္
၆.၁၁ ပင္မကတ္ကိုင္ေဆာင္သူေသဆံုးသည့္ျဖစ္ရပ္တြင္ ပင္မကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ၏ ၾကီးၾကပ္သူ(မ်ား) သို႕မဟုတ္
ခံစားခြင့္ရွိသည့္ အေမြဆက္ခံသူ(မ်ား)သည္လက္က်န္ေငြအားျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဘဏ္အေနျဖင့္
ကတ္္စာရင္းတြင္ အေႄကြးတင္ေနေသာ လက္က်န္ကို သင့္တြင္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ေ နာက္ပိုင္း၌ ဘဏ္တြင္ဖြင့္ႏို
င္ေသာ အျခား စာရင္းႏွင့္ ေ ပါင္းစပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေ ပါင္းစည္းရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ သင့္အေနျဖင့္လည္း က
တ္စာရင္းရွိ အေႄကြးတင္ေနေသာ အေႄကြးလက္က်န္ကို ခုႏိွမ္ရန္ ဤစာရင္းမ်ားရွိ လက္က်န္ေငြကို လႊဲေျပာင္းရန္
သေဘာတူသည္။

၇။ ဆိုင္းငံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆံုးသတ္ျခင္း
ဆိုင္းငံ့ထားေသာကတ္/ျငင္းပယ္ထားေသာကတ္လုပ္ငန္းကိစၥ
၇.၁ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို
(က) မည္သည့္ကတ္္လုပ္ငန္းကိစၥကိုမဆို ျငင္းဆိုႏိုင္သည္။
(ခ) မည္သည့္ကတ္္ အသံုးျပဳမႈကိုမဆို ဆိုင္းငံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆံုးသတ္ျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
(ဂ) ကတ္စာရင္းကို ဆိုင္းငံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆံုးသတ္ျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
(ဃ) PIN အသံုးျပဳမႈကို ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ရပ္တန္႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္

(င) သင့္ထံ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အတူ မည္သည့္ကတ္ကိုမဆို ျ ပန္လည္ထုတ္ေပးရန္၊
အသစ္ထုတ္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ အစားထိုးရန္ ျငင္းဆန္ႏိုင္သည္။
သင္ကိုယ္တိုင္ အဆံုးသတ္ျခင္း
၇.၂ သင့္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအေျခအေနျဖင့္သာလွ်င္ ကတ္ႏွင့္ ကတ္စာရင္းကို အဆံုးသတ္ႏိုင္သည္။
(က) ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ သင့္ထံမွ အေၾကာင္းၾကားစာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရရွိေသာအခါ
(ခ) သင့္ကာကြယ္မႈအတြက္ ကတ္ကို တစ္ဝက္ျဖတ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ျပန္အပ္ေသာအခါ
(ဂ) ကတ္ႏွင့္ ကတ္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္မွ ေပးဆပ္ရန္ တာဝန္အားလံုးကိုေပးဆပ္ေသာအခါ
ဘဏ္မွ အဆံုးသတ္ျခင္း
၇.၃ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို အကယ္၍သင္သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖစ္ပြားပါက သင့္ကို သတိေပး၍ေသာ္
လည္းေကာင္း သတိမေပးဘဲေသာ္လည္းေကာင္း ကတ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုကိုျဖစ္ေစ အားလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ ကတ္စာရင္း
ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
(က) ကတ္မ်ား၊ ကတ္စာရင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မလုိ
က္နာျခင္း သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို မလိုက္နာျခင္း။
(ခ) သင့္အေနျဖင့္ (၁) လာဘ္ေပးရန္ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ ကတိေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လာဘ္ေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ (၂)
လာဘ္ယူရန္ လက္ခံသေဘာတူျခင္း လာဘ္ယူသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္ျခင္း။
(ဂ) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အယူအဆတြင္ ကတ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ကတ္စာရင္းကို ေ ကာင္းမြန္စြာ ပံုမွန္အေျခအေနျဖင့္ မ
လုပ္ေဆာင္ဟုယူဆျခင္း။
(ဃ)ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အယူအဆတြင္ သင္ႏွင့္ဘဏ္လုပ္ငန္းဆက္ဆံေရးသည္ သင့္ေတာ္ေလ်ာ္ကန္ေသာ အေျခအေန
မရိွျခင္း။
(င) သင့္အေနျဖင့္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ေ ငြေၾကးေခ်းငွားရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ႀ
ကိဳတင္ေငြ သို႔မဟုတ္ ေခ်းေငြ သို႔မဟုတ္ အလားတူေငြမ်ားေခ်းရာတြင္ျဖစ္ေစ အျခားသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စ
ည္းကမ္းခ်က္ တစ္ခုခုကိုကို ခ်ဳိးေဖာက္ရန္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ဳိးေဖာက္ထားျခင္း။
(စ) သင့္အေနျဖင့္ မမွန္မကန္၊ မတိမက်၊ မျပည့္စံုေသာ သို႔မဟုတ္ လြဲမွားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ေပးထား ျခင္း။
(ဆ) သင့္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေပးရမည့္ ပမာဏကို အခ်ိန္မွီမေပးေခ်ျခင္း။
(ဇ) သင္ကြယ္လြန္သြားျခင္း သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပိုင္း/စိတ္ပိုင္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ ကင္းမဲ့သြားျခင္း။
(စ်) သင့္အေနျဖင့္ အေႄကြးမဆပ္ႏုိင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဒဝါလီခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားေရးရာ အမႈရင္ဆိုင္ရျခင္း။
(ည)သင္၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ တစ္စံုတစ္ေယာ
က္၏ စီမံကိုင္တြယ္မႈခံေနရျခင္း။
(ဋ) တရားေရး အမႈအခင္း (တရားမ သို႔မဟုတ္ တရားေရး) သို႔မဟုတ္ တရားစြဲဆိုမႈ (ေျမယာအေဆာက္အအံု
သိမ္းယူရန္အမိန္႔၊
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ ေ ရာင္းခ်ရန္အမိန္႔စာခၽြန္လႊာ၊ တရား႐ံုးစာခၽြန္လႊာတို႔အပါအဝင္) တို႔

သင့္အေပၚသက္ေရာက္ေနျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ သင့္အေနျဖင့္ အမႈတစ္ခုကို က်ဴးလြန္ထားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ သင္
သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္သူက မေလ်ာ္မကံျပဳမူထားျခင္း။
(ဍ) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အယူအဆတြင္ သင္၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေန၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စ
ည္းမ်ဥ္းမ်ားအားလိုက္နာမႈ တို႔တြင္ ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုခုျဖစ္ျခင္း။
(႒) အျခားသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ၾကားရွိ စာခ်ဳပ္မ်ားအရ ျ ဖစ္ပြားေသာ အျခားပ်က္ကြက္မႈ
တစ္စံုတစ္ရာရိွျခင္း။
(ဗ) ဤအပိုဒ္ခြဲအရ အာမခံေပးရန္ သေဘာတူထားေသာ သို႔မဟုတ္ အာမခံေပးေနေသာ ၾကားခံအဖြဲ႕တစ္ခုခုႏွင့္ပ
တ္သက္၍ ကိစၥရပ္တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အမႈရင္ဆိုင္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း။
(ဏ) ၎တြင္ အျခားအဖြဲ႕တစ္ခုခုႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈပါဝင္ပါမည္။
(တ) လိမ္လည္ျခင္း၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်ျခင္း (ေငြမည္းကိုေငြျဖဴလုပ္ျခင္း)၊ အၾကမ္းဖက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ လာဘ္ထိုးျ
ခင္း၊ ျခစားျခင္း သို႔မဟုတ္ အခြန္တိမ္းေရွာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္ေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား
လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ကာကြယ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျ မန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေစ ကမၻာေပၚရွိ အျခားေနရာတြင္ျဖစ္ေစ
ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ မည္သည့္တာဝန္ဝတၱရားကိုမဆို ျ ဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္မေ
န လိုအပ္သည္။
(ထ) ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ကတ္စာရင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးရန္ သို႔မဟုတ္ ကတ္အသံုးျပဳမႈကို ခြင့္ျပဳရန္ ဆ
က္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ တရားမဝင္ပါ။

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ကၽြႏု္ပ္တို႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအရ သို႔မဟုတ္ အျ
ခားသေဘာတူစာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ၾကားရွိစီစဥ္မႈအရ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ရွိႏိုင္ေသာ ကုစားမႈမ်ားကို ထိခိုက္ျခင္း
မရိွေစရပါ။

ကတ္္စာရင္း အဆံုးသတ္သည့္အခါ မည္သည့္အရာျဖစ္မည္နည္း။
၇.၄ ကတ္စာရင္းကို အဆံုးသတ္ပါက
(က) သင့္အေနျဖင့္ ကတ္ကိုအသံုးမျပဳႏိုင္ပါ၊ အသံုးမျပဳရပါ။
(ခ) ကတ္ျဖင့္ ေပးထားေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ အထူးခံစားခြင့္မ်ားကို ဆက္လက္ရရွိမည္မဟုတ္ပါ။
(ဂ) သင့္အေနျဖင့္ ကတ္ကို ခ်က္ခ်င္း တစ္ဝက္ျဖတ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ျပန္အပ္ရမည္။
(ဃ)သင့္အေနျဖင့္ သင့္ကတ္စာရင္းတြင္ မလုပ္ေဆာင္ရေသးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားအပါအဝင္ ကတ္ႏွင့္စပ္လ်
ဥ္း၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံေပးေခ်ရမည့္ ပမာဏအားလံုး၊ မဆပ္ရေသးေသာ စုပံုလာသည့္ အတိုး၊ အဖိုးအခမ်ားႏွင့္
ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတာင္းခံႏုိင္သည့္ အဖိုးအခမ်ား အားလံုးကို ခ်က္ခ်င္းေပးေခ်ရမည္။ အဖိုးအ
ခမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အားေပးစရာရွိသည့္ မေပးေခ်ရေသးေသာ ပမာဏမ်ားကို အျပည့္အဝ မေပးေခ်ရေသးခင္
အထိ သြတ္သြင္းႏိုင္သည္ကို သင္သေဘာတူသည္။
(င) (ႏွစ္စဥ္ေၾကး ပါအဝင္) မည္သည့္အဖိုးအခေငြေၾကးကိုမွ ေငြျပန္အမ္းမည္မဟုတ္ပါ။

(စ) ကတ္ သို႔မဟုတ္ ကတ္္စာရင္းသို႔ တိုက္႐ိုက္ေပးေငြမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္အတြက္ သင္လက္ရွိ ေပးေခ်မႈ အစီအ
စဥ္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ေငြလက္ခံသူ အဖြဲ႕အစည္းအား အေၾကာင္းၾကားရန္မွာ သင့္တာဝန္ျဖစ္သည္။
၈။ အတိုးႏႈန္း၊ အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ အဖိုးအခမ်ား
၈.၁ အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ အဖိုးအခမ်ား လမ္းၫႊန္ႏွင့္ စာရင္း ရွင္းတမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အတိုးႏႈန္း၊ အဖိုးအခ
မ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ားသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ အတိုးႏႈန္း၊ အဖိုးအခမ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြး
မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈ သို႔မဟုတ္ တိုးျမင့္မႈကို ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ သင့္ကိုအသိေပးမည္ျ
ဖစ္သည္။ အတိုးႏႈန္း၊ အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ အဖိုးအခမ်ားကို ဆံုးျဖတ္မႈမတိုင္မီႏွင့္ ၿပီးေနာက္ ေပးေခ်ႏိုင္သည္။
၈.၂ ေပးေခ်ႏိုင္ေသာ အတိုးႏႈန္း၊ အဖိုးအခမ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ားကို ကတ္စာရင္းတြင္ က်သင့္ေစမည္ျဖစ္သည္။
၉။ စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား
၉.၁ စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳေၾကာင္း အေၾကာ င္းၾကားစာမ်ားကို ပံုမွ န္စာတိုက္ သို႔မဟုတ္ အီးေမး
လ္ျဖင့္ လစဥ္ဆက္သြယ္ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ ကတ္္စာရင္းသည္ သက္ဝင္မႈမရွိပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ေနျဖင့္
သင့္ကိုရွင္းတမ္းေပးပို႔မည္မဟုတ္ပါ။
၉.၂ အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ သင့္ရွင္းတမ္းတြင္ အမွားတစ္ခုပါေနသည္ဟု ထင္ျမင္ပါက သင္၏ျငင္းဆန္မႈကို ရွင္းတ
မ္းေန႔စြဲမွ (၁၄) ရက္အတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ရရိွေစရန္ အခိုင္အမာျပဳလုပ္ရပါမည္။ သင္၏ျငင္းဆန္မႈကိုမရရွိပါက ရွင္းတ
မ္းကိုမွန္ကန္သည္ဟု ယူဆသည္။ ဘဏ္အေနျဖင့္ သင္၏ ျငင္းဆန္မႈကို လက္ခံရန္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ရ
က္မ်ားကိုေျပာင္းလဲခြင့္ရွိသည္။
၉.၃ ျငင္းဆန္မႈကို ေျဖရွ င္းရန္ သင့္အေနျဖင့္ သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈစင္တာကိုဆက္သြယ္၍ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ ျင
င္းဆန္မႈေၾကျငာေၾကာင္းပံုစံ (DDF) ကိုတင္သြင္းရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပါက ဘဏ္မွသတ္မွတ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
ပူးတဲြေပးပို႔ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကိစၥတစ္ခုခ်င္းအေပၚ အေျခခံ၍ ကြဲျ
ပား မည္ျဖစ္သည္။
၉.၄ သင့္အေနျဖင့္ (၁၄) ရက္အတြင္း ဘဏ္ကိုအေၾကာင္းၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ပါက စာရင္း ရွင္းတမ္းႏွင့္ ထည့္သြင္း
ထားသည့္ အခ်က္အလက္အားလံုးသည္ ေနာက္ထပ္သက္ေသအေထာက္အထားမလိုအပ္ဘဲ အက်ဳံးဝင္ၿပီး အေၾ
ကာင္းအရာမ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း ခိုင္မာသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္အေနျဖင့္ လုပ္င
န္းကိစၥအတြက္ ေပးဆပ္ရန္ တာဝန္အားလံုးမွ ကင္းလြတ္မည္ျဖစ္သည္။
၉.၅ သင့္အေနျဖင့္ သင္၏ရွင္းတမ္းကို မရရွိခဲ့သည့္တိုင္(အတိုးေပးရမည့္ တာဝန္အ ပါအဝင္) ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ သင္
တာ၀န္ရွိသည္။ အတိုးတြက္ခ်က္ရန္ႏွင့္ ေပးေခ်မႈအခ်ိန္ေစ့မည့္ ရက္စြဲသတ္မွတ္ရန္အတြက္ သင္၏လစဥ္ ရွင္းတ
မ္းေပးသည့္ေန႔စြဲအျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သည့္ေန႔စြဲကိုမဆိုသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
၁၀။ေပးဆပ္ရန္တာဝန္မ်ားဖယ္ထုတ္ျခင္း
၁၀.၁ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္တာဝန္မရွိေသာအခ်က္မ်ားမွာ(က) ေငြလက္ခံသူအဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ အျခား အဖြဲ႕တစ္ခုခုက ကတ္ကိုလ
က္ခံရန္ ျငင္းဆန္မႈအတြက္
(ခ) ကတ္ျဖင့္ေပးေခ်သည့္ ေ ငြလက္ခံသူအဖြဲ႕အစည္းမွ ေ ထာက္ပံ့ေပးေသာကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရ
ည္အေသြး စြမ္းေဆာင္ရည္ ခၽြတ္ယြင္းမႈ ၊ မျပည့္ဝမႈတို႔အတြက္

(ဂ) မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာျဖစ္ရပ္၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားပ်က္ကြက္မႈ၊ အသံုးအေဆာ
င္ပစၥည္း ပ်က္စီးမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ေနရာတြင္ရွိေသာ အျခားကိစၥ သို႔မဟုတ္ သ
င့္၏မွတ္တမ္းမ်ား၊ စာရင္းမ်ားသို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မရရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ မရရွိႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျ
ခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကတ္္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ လ
ည္ပတ္ျခင္းကို ကန္႔သတ္၊ ရပ္ဆိုင္းရ မည္ဆိုပါက ဆံုး႐ံႈးမႈတစ္စံုတစ္ရာအတြက္
(ဃ) ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဆံုး႐ံႈးလာႏိုင္ေျခရွိမႈကို (ႀကိဳတင္ျမင္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျမင္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ) အေၾကာင္းၾ
ကား မႈရရွိေသာ္လည္း ေအာက္ပါဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအပါအဝင္ ကတ္္၊ ကတ္စာရင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အ
သံုးျပဳမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သင္ခံရႏိုင္ေသာ ဆံုး႐ံႈးမႈတိုင္းအတြက္

(၁) ေပးေခ်မႈျပဳလုပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ သင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားက်င့္သံုးမႈေၾ
ကာင့္ ေပးေခ်မႈအား ကန္႔သတ္ျခင္း
(၂) ေငြလက္ခံသူအဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ သပိတ္ေမွာက္မႈ၊ ပ်က္ကြက္မႈ၊ အေ
ရးမထားမႈ သို႔မဟုတ္ ေဒဝါလီခံရမႈ
(၃) ကၽြႏု္ပ္တို႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပမ်က္ကြယ္တြင္ရွိေသာ မည္သည့္အေၾကာင္းအရင္းမဆို
(၄) သင့္လက္မွတ္အား အတုျပဳလုပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ကတ္ သို႔မဟုတ္ PIN ကို အခြင့္မရွိဘဲအသံုးျပဳမႈ
(၅) ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုခု အားမရရွိမႈ သို႔မဟုတ္ မမွန္မကန္ေဆာင္ရြက္မႈ
(၆) ကြန္ပ်ဴတာ သို႔မဟုတ္ စနစ္ ဗိုင္းရပ္စ္ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္
သည့္ အျခားအေၾကာင္း အရင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖ်က္အမွာင့္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈမ်ား သုိ႔မဟု
တ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ပိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မပိုင္သည္ျဖစ္ေစ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ကိရိယာမ်ား၏ကြန္ပ်ဴတာသံုးေဆာ့
ဝဲ သို႔မဟုတ္ အသံုးအေဆာင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ပ်က္စီးခၽြတ္ယြင္းမႈ
(၇) အီလက္ထေရာနစ္ ေ ပးေခ်မႈလႊဲေျပာင္းျခင္းျဖင့္ လႊဲပို႔မႈတြင္ ပါဝင္ေသာ ေ နာက္က်မႈ သို႔မဟုတ္ အ
မွားျဖစ္ပြားမႈ
(၈) မည္သည့္ၫႊန္ၾကားခ်က္ကိုမဆို ေ ဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ျငင္းဆန္မႈ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေ
သာ၊ သို႔မဟုတ္ မလုပ္ေသာ အျခားကိစၥရပ္တစ္ခုခု
(၉) ကတ္၊ ကတ္္စာရင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ အဆံုးသတ္မႈ
(၁၀) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ဆံုး႐ံႈးမႈ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈတစ္စံုတစ္ရာ
သို႔ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏မွားယြင္းမႈ သို႔မဟုတ္ အေလးမထားေသာ လြဲမွားမႈေၾကာင့္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ပြားေသာ
သင့္၏ ဆံုး႐ံႈးမႈ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ တာဝန္ယူမည္ျဖစ္သည္။
(င)ကတ္တစ္ခုခု ျပန္လည္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎အားျပန္လည္အပ္ႏွံမႈ သို႔မဟုတ္ ကတ္စာရင္းအဆံုးသတ္
မႈတို႔ ႏွ င့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထြက္ေပၚလာေသာ (ႀကိဳတင္ျမင္ႏိုင္ သည္ျဖစ္ေစ မျမင္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ) သင္၏ဂုဏ္
သိကၡာ၊ အက်င့္စ႐ိုက္ႏွင့္ ဂုဏ္သတင္းတို႔ကိုထိခိုက္မႈအတြက္
၁၁။ဆင့္ပြားကတ္္

၁၁.၁ သင္ေတာင္းခံပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဆင့္ပြားကတ္အဖြဲ႕ဝင္သို႔ ဆင့္ပြားကတ္ကို ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္
တို႔မွ ဆင့္ပြားကတ္ထုတ္ေပးပါက ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအားလံုးသည္ ဆင့္ပြားကတ္အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္
သက္ဆိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက ဤအပိုဒ္အတိုင္း သက္ေရာက္မႈရွိေစရန္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ျပဳျပင္မြမ္းမံ
မည္ျဖစ္သည္။
၁၁.၂အေႄကြးဝယ္ကတ္ကိစၥရပ္တြင္ ကတ္စာရင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေႄကြးကန္႔သတ္ခ်က္သည္ မူလကတ္အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ဆ
င့္ပြားကတ္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏွ စ္ဦးစလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေ ပါင္းစပ္ထားသည့္ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ အေႄကြးကန္႔သ
တ္ခ်က္ ႏွ င့္ပတ္သက္၍ မူလကတ္အဖြဲ႕ဝင္က ဆင့္ပြားကတ္အဖြဲ႕ဝင္ကုိ အသိေပးသင့္သည္။ အေႄကြးကန္႔သတ္ခ်
က္ထက္ ေက်ာ္လြန္သြားပါက မူလကတ္အဖြဲ႕ဝင္တြင္တာဝန္ရွိသည္။
သင္တို႔ႏွစ္ဦးစလံုးထံ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခ်က္
၁၁.၃ ဆင့္ပြားကတ္ အပါအ၀င္ အဆို ဆင့္ပြားကတ္ ႏွ င့္သက္ဆိုင္ေသာ PIN ႏွ င့္ ဆက္သြယ္ခ်က္အားလံုးကို မူလက
တ္ အဖြဲ႕ဝင္ထံသို႔ ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။
၁၁.၄ မူလကတ္အဖြဲ႕ဝင္ထံျဖစ္ေစ၊ ဆင့္ပြားကတ္အဖြဲ႕ဝင္ထံျဖစ္ေစ ေပးပို႔ထားေသာ သတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္
ခ်က္တို႔ကို သင္တို႔ႏွစ္ဦးစလံုးထံသို႔ ေပးပို႔သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
ဆင့္ပြားကတ္အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ တာဝန္ခံရမႈ
၁၁.၅ မူလကတ္အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ဆင့္ပြားကတ္ အဖြဲ႕ဝင္(မ်ား)တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ သင္တို႔ထဲမွတစ္ဦးဦး (ခြင့္ျပဳထားေသာ
ပုဂၢိဳလ္အပါအဝင္) မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေပးထားသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာမည္ဟု သေဘာတူသည္။
၁၁.၆ မူလကတ္အဖဲြ႕ဝင္အေနျဖင့္ ဆင့္ပြားကတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကတ္မ်ား၊ ကတ္စာရင္း၊ ကတ္အားလံုးႏွင့္ပတ္
သက္၍ တာဝန္ခံရမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆင့္ပြားကတ္တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ တာဝန္ခံရ
မႈမ်ား အတြက္ ဆင့္ပြားကတ္ အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ပူးတြဲ၊ တစ္ဦးခ်င္း တာဝန္ခံရမည္။
၁၁.၇ အသံုးျပဳသူလမ္းၫႊန္ႏွင့္အတူ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ကတ္အသံုးျပဳမႈအတြက္ ဆင့္ပြား
ကတ္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးခ်င္းစီက တာဝန္ယူရမည္။
၁၁.၈ကၽြႏု္ပ္တို႔အားေပးရမည့္ တာဝန္ခံရမႈမ်ားသည္ မူလကတ္အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ဆင့္ပြားကတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးဦးၾကား ျ ဖစ္
ပြားေသာ ျငင္းဆန္ေတာင္းဆိုမႈ၊ အျငင္းပြားမႈတို႔ေၾကာင့္ ထိခိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆံုး႐ံႈးျခင္းတို႔မရွိရပါ။
၁၁.၉ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ မူလကတ္အဖြဲ႕ဝင္ သို႔မဟုတ္ ဆင့္ပြားကတ္အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးဦးအား
တာဝန္ခံရမႈတစ္ခုခုအားစြန္႔ပစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းေၾကျငာပါက ယင္းေၾကျငာခ်က္သည္ အျခား
ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူတစ္ဦးဦး၏ တာဝန္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ထိခိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးျ
ခင္းမရိွေစရ။
ေပးေခ်မႈမ်ားအသံုးျပဳျခင္း
၁၁.၁၀ေပးေခ်မႈမ်ားကို မူလကတ္အဖြဲ႕ဝင္၏ ကတ္စာရင္းရွိ ေ ပးရန္တာ၀န္မ်ားကို ေ လ်ာ့ခ်မည္သို႔မဟုတ္ ဆင့္ပြားက
တ္အဖြဲ႕ဝင္ ၏ကတ္စာရင္းရွိ ေ ပးရန္တာ၀န္မ်ားကို ေ လ်ာ့ခ်မည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္ႏွင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆေသာပံုစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ခုႏိွမ္ပိုင္ခြင့္

၁၁.၁၁ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကတ္စာရင္းကို မူလကတ္အဖြဲ႕ဝင္က ထိန္းသိမ္းထားေသာ စာရင္းႏွင့္အတူ ေ ပါင္းစပ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ေ ပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ မူလကတ္အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ဆင့္ပြားကတ္အဖြဲ႕ဝင္တို႔မွေပးထားေသာေငြမ်ား (Credit
Balance)ကို (အခ်ိန္က်သည္ျဖစ္ေစ၊ မက်သည္ျဖစ္ေစ) ေပးရန္တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ခုႏိွမ္ႏိုင္သည္။
တစ္ဖက္ဖက္မွ ေနာက္ဆက္တြဲကတ္ကို အဆံုးသတ္ျခင္း
၁၁.၁၂မူလကတ္္အဖြဲ႕ဝင္၊ ဆင့္ပြားကတ္အဖြဲ႕ဝင္ ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ
ေနာက္ဆက္တြဲကတ္္ အသံုးျပဳမႈကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို အဆံုးသတ္ႏိုင္သည္။
၁၂။ေငြသားထုတ္ယူမႈ
ေ ငြသားထုတ္ယူမႈအတြက္သင့္ကတ္ကိုအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ေငြသားႀကိဳတင္ထုတ္ယူမႈအခေၾကးေငြကို လည္းေပး
ရႏိုင္သည္။ ေ ငြထုတ္စက္၌ လုပ္ငန္းကိစၥမၿပီးစီးလွ်င္ သင္၏ အသိအမွတ္ျပဳ သက္ေသကိုိေတာင္းခံႏုိင္သည္။ေငြ
သားထုတ္ယူမႈ မ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္ထုတ္ယူမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ပမာဏႏွင့္ တစ္ေန႔တာထုတ္ယူမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္
ပမာဏမ်ားအတိုင္း ထုတ္ယူရမည္။ တစ္ႀကိမ္ထုတ္ယူမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ပမာဏသည္ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားၾကားကဲြျပားမႈရိွသကဲ့သို႔ အခါအားေလ်ာ္စြာလည္းကြဲျပားမႈရွိႏိုင္သည္။ တစ္ေန႔တာထုတ္ယူမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္
ပမာဏသည္ သင့္ကိုသီးျခား သတ္မွတ္မႈမရွိဘဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို သင့္ကို
အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ကြဲျပားႏိုင္သည္။ တစ္ေန႔တာထုတ္ယူမႈကန္႔သတ္ခ်က္
ပမာဏကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ သိရွိႏိုင္သည္။
၁၃။ATM သံုးစြဲမႈ
ကတ္ကို လွ်ဳိ႕ဝွက္ PIN ၏အကူအညီျဖင့္ ATM တည္ေနရာမ်ား၌ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ PIN အသံုးျပဳမႈျဖင့္ လုပ္ေ
ဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းကိစၥအားလံုးသည္ ကတ္္ကိုင္ေဆာင္သူ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူအေနျဖင့္
စာရင္း(မ်ား)ရွိ လက္က်န္ေငြပမဏ မည္မွ်ပင္ရိွေစကာမူ ဘဏ္မွဆံုးျဖတ္ သည့္အတိုင္း တစ္ႀကိမ္ထုတ္ယူမႈ
ကန္႔သတ္ခ်က္ပမာဏႏွင့္ တစ္ေန႔တာထုတ္ယူမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ပမာဏမ်ား အတိုင္းထုတ္ယူရမည္ဟု သေဘာ
တူသည္။ ဤကန္႔သတ္ခ်က္ပမာဏကို အခါအားေလ်ာ္စြာေၾကျငာမည္ျဖစ္သည္။ ဤကန္႔သတ္ခ်က္အား ခ်ဳိးေဖာ
က္ရန္ ႀကိဳးစားမႈတစ္ခုခုသည္ ယင္းကတ္ အသံုးျပဳမႈ ကို ႐ုပ္သိမ္းေစႏိုင္သည္။ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူအေနျဖင့္
ATM မွတဆင့္ လုပ္ငန္းကိစၥၿပီးစီးေသာအခါ ၎အေနျဖင့္ လက္ခံထုတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမွတ္တမ္းကို ရ
ယူႏိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေျ ပစာ ATM ျ ဖတ္ပိုင္း၊ကတ္ကိုင္ ေ ဆာင္သူက ၎၏ကတ္္ကိုအသံုးျပဳေသာအခါ
ဤ ATM ေျပစာေပၚတြင္ရရွိသည့္ ေငြေၾကးပမာဏကိုျပသထားသည္။ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအား ATM ျဖင့္လု
ပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား၏ မွတ္တမ္းကိုရယူရန္ အၾကံျပဳသည္။ စာရင္းထဲ တြင္ ျပည့္စံုေသာေငြေၾကးမရွိပါ
က ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူအေနျဖင့္ ကတ္္ကိုအသံုးျပဳ၍ ေငြထုတ္ယူမႈမႀကိဳးစားရန္ သေဘာတူ သည္။ လံုေလာက္ေ
သာ စာရင္းလက္က်န္ပမာဏရွိေစရန္တာဝန္မွာ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူအေပၚ၌သာလွ်င္ အျပည့္အဝရွိ သည္။
၁၄။ကုန္သည္ တည္ေနရာသံုးစြဲမႈ
ဘဏ္အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဘဏ္မွအသိအမွတ္ျပဳေသာ အျခားေအဂ်င္စီမ်ား၏အမွတ္တံဆိပ္ ျ ပသေသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ႏိုင္ငံရပ္ျခားရိွ POS ရွိေသာကုန္သည္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကတ္ကိုလက္ခံသည္။ POS မွ အီလက္ထေ
ရာနစ္ နည္းျဖင့္ ပရင့္ထုတ္ေပးသည့္ အဖိုးအခ ေျပစာ/အေရာင္းေျပစာမ်ားကဲ့သို႔ ကတ္သည္ အီလက္ထေရာနစ္
အသံုးျပဳရန္ အတြက္သာျဖစ္သည္။ ကုန္သည္လုပ္ငန္းတြင္ ကတ္ကို အသံုးျပဳသည့္အခါတိုင္း၌ ကတ္ကိုင္ေဆင္
သူမွ အေရာင္းေျပစာ တြင္လက္မွတ္ေရးထိုး၍ မိတၱဴကိုထိန္းသိမ္းထားသင့္သည္။ အေရာင္းေျပေစာ မိတၱဴမ်ားအ
တြက္ ဘဏ္မွ ေနာက္ဆက္တြဲ အဖိုးအခမ်ားကို ေတာင္းခံႏိုင္သည္။ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမွ ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္
ထိုးထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း အေရာင္းေျပစာကို ကတ္္ကိုင္ေဆာင္သူမွ ခြင့္ျပဳထားသည္ဟု သက္ေသျပႏိုင္လွ်င္

ယင္းအေပၚတာဝန္ခံရပါမည္။ POS Terminal အမ်ဴိးအစားေပၚမူတည္၍ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမွ လက္မွတ္ထိုး၍ေ
သာ္လည္းေကာင္း POS Terminal တြင္ PIN နံပါတ္ႏိွပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ကတ္ကိုအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ကုန္စ
ည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအဝင္ ကုန္သည္ႏွင့္ ကတ္ကိုင္ ေ ဆာင္သူအၾကား အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥလုပ္ငန္းမ်ားႏွ
င့္ အျခားမည္သည့္ကိစၥရပ္ကိုမွ် ဘဏ္မွတာဝန္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။ ကုန္သည္လုပ္ငန္းတစ္ခုခုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကတ္
ကိုင္ေဆာင္သူမွ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားရွိသည့္ကိစၥတြင္ အဆိုပါကုန္သည္လုပ္ငန္း ႏွ င့္ကတ္္ကိုင္ေဆာင္သူတို႔က ကိ
စၥရပ္ကို ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မေျပလည္ခဲ့ေသာ္ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကို ဘဏ္မွျ
ဖည့္စြမ္းေပးရန္ တာ၀န္မရိွပါ။
သို႔ေသာ္လည္း ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမွ ဤမေက်နပ္ခ်က္ကို ဘဏ္သို႔ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရမည္။ ဘဏ္အေ
နျဖင့္ ကုန္သည္လုပ္ငန္းက ကိစၥတစ္ခုျဖင့္ စည္းၾကပ္ေသာ အပိုေၾကးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းကိစၥပမာဏအား ကတ္ႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ထား ေသာ စာရင္းသို႔ ေငြသြင္းထားေသာ အပိုေၾကးမ်ားအတြက္ တာဝန္မယူပါ။ ကတ္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊
အခိုးခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ အတုျပဳလုပ္၍ လိမ္လည္အသံုးျပဳျခင္းကိစၥရပ္မွအပေပးေခ်မႈ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား
အတြက္ ကုန္သည္လုပ္ငန္း ကိစၥတစ္ခုမွေတာင္းဆို၍ ဘဏ္ကေပးေခ်မႈအတြက္ ရရွိထားသည့္ ေငြေတာင္းခံလႊာ
သည္ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူႏွင့္ ကုန္သည္လုပ္ငန္းၾကား သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သက္ေသျ
ပရန္လိုအပ္သည္၊ ယင္းသက္ေသျပခ်က္ ေ တာင္းဆိုရန္မွာ ကတ္္ကိုင္ေဆာင္သူ၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍
ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူအေနျဖင့္ အမွား တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ကုန္စည္ျပန္အပ္မႈေၾကာင့္ ၿပီးေျမာက္ထားေသာ လုပ္ငန္း
ကိစၥကိုဖ်က္သိမ္းရန္ဆႏၵရွိပါက ကုန္သည္အေနျဖင့္အေစာပိုင္း အေရာင္းေျပစာကိုဖ်က္သိမ္းၿပီး ကတ္ကိုင္ေဆာင္
သူမွ ဖ်က္သိမ္းထားသည့္ အေရာင္းေျပစာမိတၱဴကို ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ အကယ္၍ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းကိစၥေၾ
ကာင့္ သြင္းေငြ စာရင္းဖ်က္ျခင္း/ျပန္အမ္းရျခင္းျဖစ္ေပၚပါက ေ တာင္းခံသည့္အခါ ယင္းကဲ့သို႔လုပ္ငန္း ကိစၥဝန္ေ
ဆာင္ခ ေျပစာ/အေရာင္းေျပစာကို ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူကထုတ္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ ကတ္ကို ဟိုတယ္ CheckIn တြင္စာရင္းေပးသြင္းရန္အသံုးမျပဳရပါ။ ထုိ႔အျပင္ ဝယ္ယူမႈလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမၿပီး ေျ မာက္ခင္ ေ
ပးေခ်မႈအစီအစဥ္ျပဳလုပ္သည့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း အသံုးမျပဳရပါ။
၁၅။အင္တာနက္ဝက္ဆိုဒ္သံုးစြဲမႈ
ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူအေနျဖင့္ကတ္ကိုျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းဝက္ဆိုဒ္မ်ားႏွင့္ကတ္အဖြဲ႕အစည္း၏ အမွတ္တံဆိပ္ပါ
ရွိေသာ ႏို င္ငံျခားဝက္ဆိုဒ္မ်ား၊ အင္းတာနက္ျဖင့္ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဝယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းသည့္
အေထာက္အပံ့မ်ားရွိသည့္ အင္တာနက္ဝက္ဆုိဒ္မ်ားတြင္ ကတ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ လုုပ္ငန္းကိစၥေငြေၾကး
ပမာဏကို ကတ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ စာရင္းမွ ခ်က္ခ်င္းေပးသြင္းသည္။ ကတ္ကို ကတ္နံပါတ္၊ CVV2 လံုျခံဳေ
ရးဂဏန္းမ်ား၊ အင္တာနက္ဝက္ဆိုင္အေနာက္ဘက္တြင္ ပရင့္ထုတ္ထားေသာ ေ လးေထာင့္ကြက္တန္ဖိုးမ်ား၏
အကူအညီျဖင့္ အသံုးျပဳ၍ရသည္။ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေထာက္ပံ့မႈအပါအဝင္ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမွ အ
င္တာနက္မွတဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘဏ္မွတာဝန္ယူမ
ည္မဟုတ္ပါ။
အင္တာနက္ဝက္ဆိုဒ္မွတဆင့္လုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္အေနျဖင့္ တစ္စံုတစ္ရာ မေက်
နပ္ခ်က္ ရွိပါက ကုန္သည္ ႏွ င့္ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။ မေျဖရွင္းႏိုင္၍ ဆံုး႐ံႈးမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္ပါက ဘ
ဏ္မွျဖည့္စြမ္းေပး မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ သင့္အေနျဖင့္ မေက်နပ္ခ်က္ကို ဘဏ္သို႔ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရ
မည္။ ဘဏ္အေနျဖင့္ အင္တာနက္ဝက္ဆိုဒ္မွ စည္းၾကပ္ေသာ အပိုေၾကးမ်ား ႏွ င့္ လုပ္ငန္းကိစၥပမာဏႏွင့္အတူ
သင့္စာရင္းသို႔က်ခံေစသည့္ အလားတူအရာမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူမည္မဟုတ္ပါ။ ကတ္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ အခိုးခံ
ရျခင္း သို႔မဟုတ္ အတုျပဳလုပ္၍ လိမ္လည္အသံုးျပဳ ျခင္းကိစၥရပ္မွအပေပးေခ်မႈ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ားအတြ

က္ အင္တာနက္၀က္ဆိုဒ္မွ ေတာင္းဆို၍ ဘဏ္ကေပးေခ်မႈအတြက္ ရရွိထားသည့္ ေငြေတာင္းခံလႊာသည္ ကတ္
ကိုင္ေဆာင္သူႏွင့္ အင္တာနက္၀က္ဆိုဒ္ၾကား သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ ေ ဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သက္ေသျပရန္လို
အပ္သည္။ ယင္းသက္ေသျပခ်က္ ေ တာင္းဆိုရန္မွာ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အမွား
တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ကုန္စည္ျပန္အပ္မႈေၾကာင့္ ၿပီးေျမာက္ထားေသာ လုပ္ငန္းကိစၥကို သင္ကဖ်က္သိမ္းလိုပါက အင္
တာနက္ဝက္ဆိုဒ္၌ အေစာပိုင္း လုပ္ငန္းကိစၥကိုဖ်က္သိမ္း၍ ဖ်က္သိမ္းထားေသာ အီလက္ထေရာနစ္ေျပစာမိတၱဴ
ကို သင့္လက္ဝယ္ ထိန္းသိမ္း ထားရမည္။ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားေၾကာင့္ သြင္းေငြမ်ားအား စာရင္းဖ်က္ျခ
င္း/ျပန္အမ္းျခင္းတို႔ကို လက္ေရးမူျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဖ်က္သိမ္းထားေသာေျပစာ၏ အီလက္ထေရာနစ္
မိတၱဴကို ေတာင္းခံပါက သင္ကထုတ္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ ကတ္ကို စာျဖင့္မွာၾကားျခင္း/ဖုန္းျဖင့္မွာၾကားဝယ္မႈမ်ား
အတြက္ အသံုးမျပဳသင့္ပါ၊ ယင္းကဲ့သို႔အသံုးျပဳမႈကို ခြင့္မျပဳဟု ယူဆၿပီး ယင္းကဲ့သို႔အသံုးျပဳမႈအတြက္ သင္တစ္ဦး
တည္း သာလွ်င္တာဝန္ရွိသည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားအျပင္ အင္တာနက္ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စည္း
မ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း သင္သေဘာတူသည္။
၁၆။ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ထိန္းကြပ္ၿပီး ယင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရမည္ျဖစ္ၿ
ပီး ပါဝင္သူမ်ားအေနျဖင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ၎မွထြက္ေပၚလာေသာ အျငင္းပြားမႈ တစ္စံု
တစ္ရာ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ တရားေရးစီရင္ပိုင္ခြင့္သို႔ တင္သြင္းရန္ သေဘာတူသည္။

၁၇။အေထြေထြ
၁၇.၁ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ သင္ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္၏ၫႊန္ၾကားခ်
က္ မ်ားကို ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚအေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသိေပးခ်က္ႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္
ခ်က္မ်ား သင့္ကို ေပးပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္၏ ကိုယ္ပိုင္အေထာက္အထားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ အေသးစိတ္ကုိ ကၽြနု္ပ္
တို႔ထံ ေ ပးရမည္။ သင့္နာမည္အေျပာင္းအလဲ သို႔မဟုတ္ အဆက္အသြယ္ အေသးစိတ္အေျပာင္းအလဲတိုင္းအတြက္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကား၍ ေျ ပာင္းလဲမႈတရားဝင္ေစရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုေပးရမ
ည္။
၁၇.၂ သင့္၏ အဆက္အသြယ္အေသးစိတ္
သင့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္ကို အသိေပးခ်က္ႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္ခ်က္ မ်ားေပးပို႔ႏိုင္ေစ
ရန္ အတြက္ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္အေထာက္အထားႏွင့္ အဆက္အသြယ္အေသးစိတ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ေ ပးရမည္။ သင္၏
ကိုယ္ပိုင္အေထာက္အထားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ အေသးစိတ္တို႔သည္ အခ်ိန္တိုင္းမွန္ကန္ေစရန္ သင္လုပ္ေဆာင္ရမ
ည္။ သင့္နာမည္အေျပာင္းအလဲ သို႔မဟုတ္ အဆက္အသြယ္အေသးစိတ္ အေျပာင္းအလဲတိုင္းအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ခ်
က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကား၍ ေျပာင္းလဲမႈတရား၀င္ေစရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေပးရမည္။
၁၇.၃ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး
၁၇.၃.၁ သင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု
ယူဆေသာ အေျခအေနျဖင့္ ေ နာက္ဆုံးသိထားေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွတ္တမ္းမ်ားရွိ လိပ္စာ၊ ဖက္စ္ ႏွ င့္/သို႔မဟု
တ္ ဖုန္းနံပါတ္ သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္လိပ္စာသို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေ ပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဘဏ္ခြဲမ်ား၌ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ATM မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝက္ဆိုဒ္ သို႔မဟုတ္ သင့္
ထံေပးပို႔ေသာ စာရင္းမ်ားရွင္းတမ္း သို႔မဟုတ္ ေ န႔စဥ္သတင္းစာ သို႔မဟုတ္ ေ ရဒီယို သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ျမင္သံၾ
ကားထုတ္လႊင့္မႈမ်ားမွတဆင့္ သင့္ကို အေၾကာင္းၾကား ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး အသက္ဝင္ေသာအခ်ိန္
၁၇.၃.၂စာျဖင့္ သီးသန္႔ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါက သင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အေၾကာင္းၾကားခ်က္
မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခ်က္မ်ား အသက္ဝင္သည္မွာ

(က) ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လိပ္စာ တစ္ခုကိုစာတိုက္ျဖင့္ပို႔ပါက ပို႔သည့္ရက္ေနာက္ပိုင္း လုပ္ငန္းရက္
(၅) ရက္
(ခ) ဖက္စ္၊ အီလက္ထေရာနစ္ေမးလ္ သို႔မဟုတ္ SMS ျဖင့္ေပးပို႔ပါကေပးပို႔သည့္အခ်ိန္
(ဂ) အိမ္တိုင္ရာေရာက္ေပးပို႔ပါက ေပးပို႔သည္အခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ လိပ္စာမွထြက္ခြာသည့္အခ်ိန္
(ဃ) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘဏ္ခြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ ATM မ်ား သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဆိုဒ္တြင္ ျပသထား
ပါက တင္ျပသည့္ ေန႔စြဲ
(င) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘဏ္ခြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ ATM မ်ား သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဆိုဒ္တြင္ ျပသထား
ပါက တင္ျပသည့္ ေန႔စြဲ
(စ) ေရဒီယို သို႔မဟုတ္ တီဗြီမွထုတ္လႊင့္ပါက ထုတ္လြင့္သည့္ ေန႔စြဲ

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ပို႔ေပးၿပီးေသာ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျ ဖစ္
ပြားေသာအရာမ်ား အတြက္ တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ၊ ဥပမာ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ခ်က္သ
ည္ ေနာက္က်ေနျခင္း၊ ၾကားျဖတ္ယူခံရျခင္း၊ ဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ မေရာက္ရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးပို႔စဥ္ တစ္ဦးဦးထံေဖာ္ျပျခ
င္း

၁၇.၄ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ သတိေပးအခ်က္ေပးသံျဖင့္ျဖစ္ေစ မပါဘဲျဖစ္ေစ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ အျခားတယ္လီဖုန္း ေျ ပာဆိုခ်
က္မ်ား ကို မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကိုၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွ
င့္ တယ္လီဖုန္းစကားေျပာဆိုမႈ၏ ခိုင္မာေသာ သက္ေသအေထာက္အထားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ကို သင္သေဘာ
တူသည္။
၁၇.၅ ေငြလက္ခံသူအဖြဲ႕အစည္း

၁၇.၅.၁သင့္အေနျဖင့္ ေငြလက္ခံသူအဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္အျခားသူမ်ားႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာကို ၎တို႔ႏွင့္
တိုက္႐ိုက္ ေျဖရွင္းရပါမည္။ သင့္အေနျဖင့္ ၎တို႔ထံေတာင္းဆိုေသာ ေငြပမာဏကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ခုႏိွမ္ခြင့္မရိွပါ။
၁၇.၅.၂သင့္အေနျဖင့္ ေ ပးေခ်မႈတစ္ခုခုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေ ငြလက္ခံသူအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ တစ္စံုတစ္ရာရိွပါက
လုပ္ငန္းကိစၥအတြက္ ေ ငြျပန္အမ္းမႈကို ေ ငြလက္ခံသူအဖြဲ႕အစည္းက ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံေပးေခ်မႈၿပီးမွသာ သင့္ထံသို႔ ေ
ပးေခ်မႈျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

၁၇.၆ ခုႏိွမ္ပိုင္ခြင့္
၁၇.၆.၁ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ရွိေသာ အေထြေထြ ဥပေဒအခြင့္အေရးမ်ားအျပင္ သင့္ထံမွႀကိဳတင္ ရည္ညႊန္းခ်က္မယူဘဲ သင့္
စာရင္းမ်ား (ကတ္စာရင္းမ်ားအပါအဝင္) (တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ ပူးေပါင္း၍ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တစ္
ဦးတည္းလုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္မႈ ကုန္သြယ္ေရးအမည္ မည္သို႔ပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေစ) သို႔မဟုတ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ေပါင္းစ
ပ္၊ ေပါင္းစည္းခြင့္ရွိၿပီး ေပးရန္တာဝန္ ကိုလက္က်န္ေငြမ်ား (Credit Balance) ႏွင့္ ခုႏိွမ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္။
၁၇.၆.၂ယင္းကဲ့သို႔ ေပါင္းစပ္မႈ၊ ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ ခုႏိွမ္မႈသည္ ေငြေၾကးတစ္ခုမွတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲမႈပါဝင္သည္ကို သင္
သေဘာတူသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လက္ရွိႏႈန္းထားျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆံုးျဖတ္သည့္အတိုင္း ေ ငြေၾကးတစ္ခုကို အျခားေ
ငြေၾကးသို႔ေျပာင္းလဲရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ လုိေငြျပျခင္းအတြက္ သင္ကကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေ ပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေျ
ပာင္းလဲမႈမွထြက္ေပၚလာေသာ ဆံုး႐ံႈးမႈႏွင့္ စြန္႔စားမႈမ်ားအတြက္ သင္က တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။
၁၇.၇ ခုိင္လံုေသာ သက္ေသအေထာက္အထား
၁၇.၇.၁သိသာထင္ရွားေသာအမွားမရွိပါက ကိစၥတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ေ ပးေခ်ရမည့္ ပမာဏတစ္ခုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပံုစံတစ္
မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မွတ္တမ္းမ်ား (စာရြက္၊ အီလက္ထေရာနစ္ သို႔မဟုတ္ အျခားပံုစံမ်ား အပါအဝင္)၊ ကၽြႏု္ပ္
တို႔ထုတ္ေပးေသာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ (ရွင္းတမ္း၊ အစီရင္ခံစာ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္)၊
သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ျပဳလုပ္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ခိုင္လံုသည္။
၁၇.၇.၂သက္ဆိုင္ရာဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားသည့္အခ်ိန္ကာလၿပီးေနာက္ မည္သည့္ မွတ္တမ္းကိုမဆို ဖ်က္သိမ္းမႈ၊ ဖ်က္
ဆီးမႈ သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ရပ္တန္႔မႈတို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
၁၇. ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒမ်ားအရ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဖာက္သည္မ်ား၏ အေသးစိတ္ကို ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ ဤ
သေဘာတူစာခ်ုဳပ္အရ ပါရွိေသာ္ျငား သင့္ထံမွ ႀကိဳတင္ေထာက္ခံခ်က္မေတာင္းဘဲ စာရင္းအေသးစိတ္ (တစ္ဦးျဖစ္ေစ
အစုစပ္ျဖစ္ေစ) ၊ သင္၏အေၾကြးရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေျခအေန၊ သင့္ကိုခြင့္ျပဳထားေသာအေထာက္အပံ့
သို႔မဟုတ္ လူသိရွင္ၾကားသိႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔အပါအဝင္ သင္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ပတ္သ
က္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို သေဘာတူခြင့္ျပဳသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အေသးစိ
တ္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ သင့္ေလ်ာ္သည္၊ လိုအပ္သည္ သို႔မဟုတ္ ဆႏၵရွိသည္ဟု ယူဆေသာအခါ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္
သည္။
(က) ခြင့္ျပဳထားေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ ဆင့္ပြားကတ္အဖြဲ႕ဝင္၊ အလုပ္ရွင္ထံသို႔

(ခ) (ကြာဟခ်က္မ်ား၊ အမွားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေ တာင္းဆိုခ်က္မ်ား အပါအဝင္) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ထိန္းသိမ္းေပးရန္
အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ ေ ခတ္မီေစရန္၊ ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အီလက္ထေရာနစ္ သို႔မဟုတ္ အျ
ခားဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းထံသို႔
(ဂ) ဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်
က္မ်ား အတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ လုပ္ငန္းအပ္ႏံွထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း
ထံသို႔
(ဃ) တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ခ်က္လက္မွတ္မ်ား၊ ရွင္းတမ္းမ်ား၊ အၾကံျပဳစာမ်ား၊ စာအဆက္အသြယ္ သို႔မ
ဟုတ္ အျခား သက္ဆိုင္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပံုႏိွပ္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔
(င) ျပည္သူ႔ရဲဌာန သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးဦးထံသို႔
(စ) အေၾကြးဝယ္ကတ္ စံုစမ္းမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ကတ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေၾကြးဝယ္ကတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္
ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔
(ဆ) သင္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳထားေသာပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေခ်းေငြဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္အတြက္သာလွ်
င္ အျခားဘဏ္မ်ား၊ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ ေခ်းေငြအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ေခ်းေငြေထာက္ခံေရး ေအးဂ်င့္ထံ
သို႔
(ဇ) ဘီလ္ေပးေခ်မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေငြလက္ခံသူအဖြဲ႕အစည္းထံသို႔
(စ်) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘဏ္ခြဲမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးမ်ား၊ လက္ေအာက္ခံမ်ား၊ သက္ဆိုင္ဆက္ႏြယ္ေသာ လုပ္ငန္း
မ်ား ႏွင့္ ၎တို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဥပမာ- အရာရွိ၊ ေအာက္ေျခလုပ္သား သို႔မဟုတ္ ေအးဂ်င့္မ်ားထံသို႔
(ည) ေရွ႕ေနမ်ားအပါအဝင္ စာရင္းစစ္မ်ား ကၽြမ္းက်င္အၾကံေပးမ်ားထံသို႔
(ဋ) ေခ်းေငြ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အမွန္တကယ္ သို႔မဟုတ္ ျ ဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ လႊဲေျပာင္းခံရသူ
သို႔မဟုတ္ လႊဲအပ္ခံရသူထံသို႔
(ဌ) ေငြလက္ခံအဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ကတ္အသံုးျပဳမႈလက္ခံသည့္ အျခားပါဝင္သူမ်ား၊ အျခားဘဏ္မ်ား သို႔မ
ဟုတ္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ATM အသံုးျပဳေသာ လုပ္င
န္းကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တို႔၏ေအးဂ်င့္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားထံသို႔
(ဍ) ကတ္စာရင္းအတြက္ သို႔မဟုတ္ သင္ေပးရမည့္ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ေပးေခ်ႏိုင္သည့္ ပမာဏမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္
တို႔အတြက္ လံုျခံဳေရး ပံ့ပိုးရန္ သေဘာတူထားေသာ သို႔မဟုတ္ ပံ့ပုိးလ်က္ရွိေသာ လူပုဂၢိဳလ္ထံသို႔
(ဎ) သင္၏ တာဝန္ခံရမႈအတြက္ အာမခံ ေပးသူ သို႔မဟုတ္ အာမခံအျဖစ္ ရပ္တည္သည့္ သင္ႏွင့္အတူ ပူးတြဲ၍ေ
သာ္လည္းေကာင္း သီးသန္႔ေသာ္လည္းေကာင္း တာဝန္ခံရမည့္ ပုဂၢိဳလ္ထံသို႔
(ဏ) ကၽြႏု္ပ္တို႔က ခန္႔အပ္ေသာ လက္ခံသူထံသို႔
(တ) ေခ်းေငြအကဲျဖတ္ေပးသည့္ေအးဂ်င့္၊ လုပ္ငန္းမဟာမိတ္ပါတနာ၊ အာမခံကုမၸဏီ၊ အာမခံထုတ္ေပးသူ၊
အာမခံပြဲစား သို႔မဟုတ္ ေခ်းေငြကာကြယ္မႈအတြက္ တိုက္႐ိုက္သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ ပံ့ပိုးေပးသူထံသို႔
(ထ) အစုရွယ္ယာေစ်းကြက္၊ တရား႐ံုးသို႔မဟုတ္ တရားေရး ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ရွိေသာ အျခားစီရင္ပိုင္ခြင့္အဖြဲ႕အစ
ည္းမ်ား၊ ခံု႐ံုး၊ ဥပေဒအဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္ (စီရင္ပိုင္ခြင့္တစ္ခုရွိ အခြန္အတုတ္ အာဏာပိုင္
မ်ား အပါအဝင္) အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အစိုးရႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားထံသို႔

(ဒ) ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ သို႔မဟုတ္ ႏို င္ငံတစ္ခု၏ တရားဝင္
အာဏာပိုင္မ်ားအရ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ဖြင့္ျပရန္ လုိအပ္သည့္ပုဂၢိဳလ္ထံသို႔
(ဓ) ကတ္ႏွင့္ ကတ္စာရင္း သို႔မဟုတ္ ကတ္စာရင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အျခားအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သင့္ကို ဝ
န္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ယင္းကဲ့သို႔ ဖြင့္ျပမႈသည္ လိုအပ္သည္၊ ဆႏၵရွိသည္၊ သင့္ေ
လ်ာ္သည္ဟု ယူဆေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးထံသို႔
၁၇.၉ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ
ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ခံစားရေသာ ဆံုး႐ံႈးမႈႏွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၊
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အလုပ္သမားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေ ရြးခ်ယ္ခံမ်ား၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ေ အးဂ်င့္မ်ားကို ေ လ်ာ္ေၾကးေပးရန္
(ယင္းကဲ့သို႔ ဆံုး႐ံႈးမႈႏွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေ အးဂ်င္မ်ားကို ရည္ရြယ္၍ျပဳလုပ္ေသာ အ
မွား သို႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ကိစၥမွအပ) သင္သေဘာတူသည္
(က) ကတ္စာရင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းကိစၥ
(ခ) သင္ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ပုဂၢိဳလ္မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုေပးထားသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြ
င္၊ ထမ္းရြက္ရာတြင္၊ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေနွာင့္ေႏွးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ျခင္း
(ဂ) သင္၊ ခြင့္ျပဳထားသည့္ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ျပဳလုပ္ေသာ
ရွာေဖြမႈႏွင့္ စံုစမ္းမႈမ်ား
(ဃ) သင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုခု၏ သတ္မွတ္ခ်က္၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္အေနျဖင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္
(င) ၾကားခံတစ္ဦးဦးမွ ပံ့ပိုးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုခု
(စ) ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ သို႔မဟုတ္ ကတ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျခားသက္ဆိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္
မ်ား သို႔မဟုတ္ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို သင္၏မလိုက္နာမႈမွထြက္ေပၚလာေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ား
ျပ႒ာန္းမႈကို ပ်က္ကြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း
(ဆ)သင္ သို႔မဟုတ္ ကတ္၊ ကတ္စာရင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ခြင့္ျပဳထားသည့္ပုဂၢိဳလ္ကို
ဆန္႔က်င္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးဦးမွ သင့္အားဆန္႔က်င္ တရားစြဲဆိုျခင္း
(ဇ) ကတ္၊ ကတ္စာရင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ကိုကာကြယ္မႈသေဘာ
သဘာဝအေလ်ာက္ တရားေရးရာ ရင္ဆိုင္မႈတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပါဝင္မႈ
(စ်) ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိ သုိ႔မဟုတ္ အနာဂတ္ ဥပေဒ၊ သု႔ိမဟုတ္ စည္းကမ္း သို႔မဟုတ္
တရားဝင္ညႊန္ၾကားခ်က္အား ကၽြနု္ပ္တို႔၏ လိုကန
္ ာမႈ
(ည) သင္၏ကတ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွေပးရမည့္ အခြန္အခမ်ား
(ဋ) ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုရွိပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေငြေၾကးရွာေဖြမႈတြင္ တိုးလာေ
သာ ကုန္က်စရိတ္

၁၇.၁၀ စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္းတရားဝင္စာ

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရရွိေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို က်င့္သံုးအားျ ဖည့္ရာတြင္ပ်က္ကြ
က္မႈ သို႔မဟုတ္ ေႏွာ င့္ေႏွးမႈသည္ စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း တရား၀င္စာအျဖစ္ မလုပ္ေဆာင္ေစျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အခြင့္
အေရးမ်ားႏွင့္အညီ တင္းၾကပ္စြာလုပ္ေဆာင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေ နာက္ပိုင္းအခြင့္အေရးမ်ားကို နစ္နာေစျခင္း ထိခို
က္ေစျခင္းမရွိပါ။

၁၇.၁၁ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အားေျပာင္းလဲမႈ
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ပံုမွန္ က်င့္သံုးမႈႏွင့္အညီ သင့္ကို သတိေပးျခင္းျဖင့္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အခါ
အားေလ်ာ္စြာ ေပါင္းထည့္၊ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ တည္းျဖတ္ျခင္းသည္ အေၾကာင္းၾကားစာတြ
င္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေ န႔စြဲတြင္ တရားဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ေျ ပာင္းလဲမႈ တည္းျဖတ္မႈအား
သင္လက္မခံပါက ကတ္အသံုးျပဳမႈကို ရပ္တန္႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ထုတ္သည့္ ေ န႔မွ (၇) ရက္
အတြင္း ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း ကတ္စာရင္းကို အဆံုးသတ္ရမည္။ ေျပာင္းလဲမႈ သို႔မဟုတ္ တ
ည္းျဖတ္မႈ တရားဝင္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ သင့္အေနျဖင့္ ကတ္ကိုဆက္လက္အသံုးျပဳပါက သင့္အေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈ သို႔မဟု
တ္ တည္းျဖတ္မႈကို သံသယမရွိ (ႁခြင္းခ်က္မရိွ) လက္ခံသည္ဟု ယူဆပါမည္။

၁၇.၁၂ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္း
အကယ္၍ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုခုသည္ ႏိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားအရ မခိုင္မာျခင္း၊ တရားမဝင္ျခင္း သို႔မဟု
တ္ မျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္းတို႔ ရွိပါက ၎သည္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ က်န္ရွိေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ ခိုင္မာမႈ၊ တရားဝင္မႈ
သို႔မဟုတ္ ျပ႒ာန္းႏိုင္မႈကို သက္ေရာက္မႈမရွိ ေစရပါ။
၁၇.၁၃ ဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီမႈ
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ တရားေရးရာသတ္မွတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ တရားေရးရာဆံုးျ
ဖတ္ခ်က္တြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္၊ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အယူအဆတြင္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
အရ တာဝန္ဝတၱရားတစ္ခုခုကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ တရားမဝင္ဟု ယူဆပါက သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္
တို႔အား တစ္နည္းနည္းျဖင့္ တားျမစ္လာပါက မည္သည့္ကတ္၊ ကတ္စာရင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကိုမဆို သင့္ကို အ
သိေပး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသိမေပး၍ေသာ္လည္းေကာင္း ပိ္တ္သိမ္း ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္သည္။ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ပြားပါက
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကေတာင္းဆိုသည့္အခါ က်သင့္ေသာ ေပးရန္တာ၀န္မ်ားကို ေပးေဆာင္ေပးရပါမည္။
၁၇.၁၄ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း
ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ သင္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဆက္ခံသူ သို႔မဟုတ္ လႊဲအပ္ခံရသူတို႔တြင္
တာဝန္ရွိသည္။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ေ အာက္ပါအခ်က္မ်ား ျ ဖစ္ပြားလွ်င္ပင္ လိုက္နာေဆာင္ရြ
က္ရ ပါမည္။
(က)

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အမည္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေျပာင္းလဲလွ်င္

(ခ) ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ အျခားအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုခုႏွင့္ ေ ပါင္းစပ္၊ ေ ပါင္းစည္းလွ်င္၊ ဤကိစၥတြင္ ယင္းအဖဲြ႕အစည္းက ဤ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကတ္စာရင္းမ်ားအားလံုးကိုိ အစားထိုးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင္ႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းၾကား
တြင္ ဆက္လက္ တရားဝင္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။
ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါသင္၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံမွ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရယူ
ဘဲ လႊဲအပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းတို႔မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။
၁၇.၁၅ ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရး
ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ယင္းသို႔တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိလွ်င္ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္သူမဟုတ္ပါက အဆိုပါပုဂၢိဳလ္
သည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရိွေစရ။
၁၇.၁၆ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈ
ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ရရွိႏိုင္ေသာ အျခားဝန္ေဆာင္မႈနည္းလမ္းအျပင္ လူကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း အျခားတစ္နည္းနည္းျ
ဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေပးပို႔ရန္လိုအပ္သည့္ တရား႐ံုးသို႔မဟုတ္ အမႈေဆာင္ရြက္မႈရွိ စာရြက္စာတမ္းတိုင္းကို စာတို
က္ျဖင့္ သင့္ထံသို႔ေပးပို႔ျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွတ္တမ္းမ်ားရွိ ေနာက္ဆံုးသိထားေသာ လိပ္စာကိုေပးပို႔ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး စာ
ရြက္စာတမ္း မေရာက္ရွိဘဲ ျပန္ေရာက္လာေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ပံုသည္ ထိေရာက္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ဝန္ေ
ဆာင္မႈဟု မွတ္ယူသည္။
(က) လူကိုယ္တိုင္ပို႔ပါက ေပးပို႔သည့္အခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ လိပ္စာမွထြက္ခြာေသာအခါ
(ခ) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လိပ္စာတစ္ခုသို႔ စာတိုက္ျဖင့္ပို႔ပါက ေပးပို႔ၿပီး လုပ္ငန္းရက္ (၅) ရက္အတြင္း

၁၇.၁၇အေထြေထြတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အယူအဆတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အယူအဆျဖင့္ ကိစၥတစ္ခုကိုဆံုးျဖတ္ေသာအခါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို
ယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ ခုတည္းျဖင့္ သာျပဳလုပ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျငင္းပယ္ေသာအခါ ညႊန္ၾကားခ်က္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းကိစၥ
အပါအဝင္ ကိစၥရပ္တိုင္း တြင္ ဥပေဒအရ ေတာင္းဆိုထားျခင္းမရွိပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္
မႈအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးရန္ မလိုအပ္ပါ။
အခ်ိန္ကိုက္ျခင္း လုပ္ငန္းေန႔မဟုတ္သည့္ေန႔ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ရွင္းလင္း၊ ပိတ္သိမ္းမႈ အခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း
တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခုခုရရွိပါကေနာက္လာမည့္ လုပ္ငန္းေန႔တြင္ ညႊန္ၾကားခ်က္ရရွိသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္
သည္။
ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားကို အဆင္ေျပမႈအတြက္သာလွ်င္ထည့္သြင္းထားၿပီး ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အနက္ ဖြ
င့္ဆိုခ်က္ကို သက္ေရာက္မႈမရွိပါ။

