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KBZ ဘဏ် CASH ACCOUNT - Savings 

အထ ွေထ ွေ စ ည််းမျဉ််းစည််းကမ််းသတ် မှတ်ချကမ်ျ ်း 

ကမ ဘ္ောဇဘဏ်လီ္ိတက် (KBZ Bank) ၏ CASH ACCOUNT – Savings အတကွ် စည််း္ျဉ််း 

စည််းက္််း သတ ်္ှတ ်ချက်္ ျော်း္ှော မ အောက်ပါအတ ိိုင််းဖြစသ်ည်။ 

 

၁ ။ အဓိပ္ပ ယ ်သတ်မှတ်ချက်မျ ်း 

‘ဘဏ်’ ဆိိုသည်္ှော ကမ ဘ္ောဇဘဏ်လီ္ိတက် (ဘဏ်) ကိို ဆိိုလိိုသည်။ 

‘ထ ွေအပ္်နှှံသူ’ ဆိိုသည်္ှော ဘဏ်တွင် CASH ACCOUNT– Savings ရှိသည  ်KBZ ဘဏ် မ ငွအပ်နှှံသူ 

တ စဦ် ်းကိို ဆိိုလိိုသည်။ 

‘CASH ACCOUNT– Savings’ ဆိိုသည်္ှော သီ်းသန ်မငွစော ရင််းအ္ျ ိ်းအစော်းဖြစပ်ပ်ီး မ ငအွပန်ှှံသူက 

ကနဥ ီး စတင်အပ်န ှံသည့််အခ ျိန်တငွ် မငွသော်းကိိုသော အပန်ှှံထည ်သွင််းနိိုင်ပပီ်း ထိိုမင ွစောရင််း္ှ 

မ ငွထိုတ ်ဖခင််း (သိို ္ ဟိုတ ်) စောရင ််းမ ဖပောင််းလဲ ဖခင််းတ ိို ကိို ကန ်သတ ် ှ္ု္ရှိဘဲ မ ဆောငရ်ကွ်နိိုင်သည်။ 

သိို ရောတငွ်  တ ညမ် နရောအမ ဖခအမ န၊ မ ငွပ္ောဏ နှင  ် မ ငွထိုတယ် ူရန် အမ ကကောင််းကကော်းသည  ်

အချနိ်ကောလတ ိို  အမ ပေါ်တငွ် ္ူတည်၍ အပန်ှှံမ ငွသော်း ထိုတ် ယ ဖူခင််းတငွ် သကမ် ရောက်္ ှုရိှ္ည်ဖြစ် ပပ ီး 

အပန်ှှံမငွသော်းကိို ထိုတ ် ယနူျိိုင်သည့်် အကကျိမ်အရေအတွကအ်ာီး မမနမ်ာနျိိုငင်ှံရတာ်ဗဟျိိုဘဏ်မ  

ထိုတ်မပနရ်သာ စည်ီးမ ဥ်’စညီ်းကမ်ီးခ က်မ ာီးန င့််အည  ရ ာင်ေွကမ်ည်မြစ်သည်။ 

လက်ကျနမ်ငမွ ပေါ်တငွ် လစဉအ်တ ိို်းအော်း လတစ်လ၏ ၅ေက်န င့်် ရနောက် ှံိုီးေကက်ကာီးေ ျိ အနည်ီး ှံိုီး 

ေ ျိသည့်် ပမာဏမြင့်် ဘဏ်္ှအခါ အော ်းမ လျော်သတ ်္ှတမ် ပ်းသည ် အတ ိိုင််းတွကခ်ျကမ် ပ်း္ည်ဖြစ်သည်။ 

‘ထ ွေအသွေ ််းအ ုတ်မရိှထသ စ ရ ််း’ဆိိုသည်္ှော ဝနမ် ဆောင်ခနှင အ်တ ိို်းထည မ်ငွကဲ သိို  ဘဏ်၏ လိုပ် 

မ ဆောင်္ှုအတ ိိုင််းမ ဆောင်ရွကသ်ည ် လိုပ်မ ဆောင်္ှု္ှအပ၊ ဘဏ်ကသတ ်္ှတ ်ထော်းသည  ် ကောလအတငွ််း 

မ ငအွပန်ှှံသူက စတင်မ ဆောငရ်ကွ်သည ် မ ငွထိုတ ် ှ္ု (သိို ္ ဟိုတ ်) မငွသငွ််း ှ္ု ္ရှိသည ်မ ငွစောရင််းကိို 

ဆိိုလိိုသည်။ 

‘မိတ်ဆက်သူ’ ဆိိုသည်္ှော မ ငအွပန်ှှံသူအသစ်္ျော်းအတကွ် မ ထောက်ခှံသူအဖြစမ် ဆောင်ရွကမ် ပ်းမ သော 

ဘဏ်၌ အပမ် ငစွောရင််းရိှပပီ်းသူ တ စ်ဦ ်းကိိုဆိိုလိိုသည်။  

‘မမနမ် ကျပ်္ထ ွေ’ ဆိိုသည်္ှော ဖပည်မ ထောင်စိုသ မ္တ ဖ္န်္ ောနိိုင်င ှံ၏ တ ရော်းဝင်အသှံို်းဖပ မ သော မ ငမွ ကက်းကိို 

ဆိိုလိိုသည်။  



  
Page 2 

 

  

‘CASH ACCOUNT– Savings Passbook’ ဆိိုသည်္ှော အပမ် င၊ွ လ ဲမဖပောင ််းမ ငွ၊ ထိုတ ်ယမူငွ၊ အြိို်း 

အခ္ျော်း အော ်းလှံို်း၏ စိုစိုမပါင််း္ျော်းကိို ္ှတတ် ္််းတင်ထော်းသည ် ဘဏ်္ှတရော်းဝင် ထိုတ်မ ပ်းမ သော 

စောအိုပ်ကိို ဆိိုလိိုသည်။ 

‘အခထ က်းထ ွေဇယ ်း’ ဆိိုသည်္ှော ဘဏ်၏ဆှံို်းဖြတ်္ှုအရ အချနိ်နှင ်အ္ျှမ ဖပောင််းလဲနိိုငသ်ည ် ဘဏ်က 

မ ကောက်ခှံမ သော အခမ ကက်းမ ငစွောရင ််းကိို ဆိိုလိိုသည်။  

‘Website’ ဆိိုသည်္ှော www.kbzbank.com လိပ်စောရှိ KBZ ဘဏ်၏ website ကိို ဆိိုလိိုသည်။ 

 

၂။ ဘဏ်၌ CASH ACCOUNT– Savings ဖွေ  ်လှစ်မခ ််း 

(က)  ဘဏ်၌ CASH ACCOUNT– Savings ြွင ်လှစ်ရန်အတ ွက ် မ ငွအပ်နှှံသူသည် ဘဏ်ကမပ်းထော်းမ သော 

သက်ဆိိုင်သည ်ပှံိုစှံ အော်းလှံို်းကိိုဖြည ်စွက်ကော လိိုအပ်မ သောစောရွက်စောတ ္််းအော်းလှံို်းကိို မပ်းရ္ည်။ 

(ခ) မ ငအွပန်ှှံသူသည် အ္ျ ိ်းသော်း္ှတ်ပှံိုတင်ကတ ် (NRC) သိို ္ ဟိုတ ် သကတ် ္််းရှိသည ် နိိုငင်ှံကူ်းလက်္ှတ် 

သိို ္ ဟိုတ ် အစိို်းရထိုတမ် ပ်းထော်းသည ် အသိအ္ှတ ်ဖပ ကတတ် စ်ခိုကိို တ ငဖ်ပနိိုင်ရ္ည်။ 

(ဂ) မ ငအွပန်ှှံသူသည် ဖ္န်္ ောနိိုင်င ှံသော်းန င့််၊ သျိိုို့မဟိုတ် မမနမ်ာနျိိုင်ငှံရန နျိိုင်ငှံမခာီးသာီး (တောီးဝင်ဗ ဇာေ ျိသူ) 

န င့်် အသက ်၁ ၈ နှစ်ဖပည ်ပပီ်းသူဖြစ်ပပီ်း မ ငွစောရင််းြွင ်လှစ်ရန ်ပဋိဉောဉ်ချ ပဆိ်ိုနိိုင်သူ ဖြစရ်္ည်။ 

(ဃ) CASH ACCOUNT– Savings ြွင ်သည အ်ခါ မငွအပ်နှှံသူကိို KBZ ဘဏ်ခွတဲငွ် စောရင််းြွင ်လှစ်ထော်း 

ရှိပပီ်းဖြစမ် သော မ ငအွပန်ှှံသူ္ျော်း္ှ ္ိတ်ဆက်သူ ၂ ဦ ်းအဖြစ် မထောက်ခှံရ္ည်။ 

(င) လူတစ်ဦ ်း၏အ္ညဖ်ြင ် ပိိုငဆိ်ိုင်မ သောမငွစော ရင််းအော်းလှံို်းကိို ထိိုပိုဂ္ိ လ်တ စဦ် ်းတ ည််းကသော မ ဆောင်ရကွ် 

ရ္ည်။ ကို ပ္ဏီတစ်ခိုက ပိိုင်ဆိိုငမ် သောမ ငွစောရင််း္ျော်းကိို ကို ပ္ဏီကအတည်ဖပ ပပီ်း တ ောဝနမ် ပ်းအပ ်

မ ကကောင််း စောဖြင ်သကမ် သဖပ  တ ောဝနသ်တ ်္ှတ ်မ ပ်းထော်းသည ် ပိုဂ္ိ လ်/္ျော်းက မ ဆောင်ရကွ်ရ္ည်။ 

(စ) CASH ACCOUNT– Savings အတွေက် မ ငစွောရင််း/္ျော်းထဲသိို  ဖ္န်္ ောမ ငကွျပ် 'ကနဦီး အပန် ှံရငွ' 

မ ငွကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀ (ကျပ်တ စ်ဆယ ်သိန််းတတိ ိ) အာီး မ ငွစောရင််းသိို  မငွသော်းထည သွ်င််း အပန်ှှံဖခင််း 

ဖြင  ် မ ငစွောရင််း စတ င်ြငွ ်လှစ်နိိုင်သည်။ ဤလိိုအပ်ချကသ်ည် တ စဦ် ိ်းချင််းဖြစမ် စ၊ စီ်းပွော်းလိုပ်ငန််းနှင ် 

အြွဲွဲ့အစည််း္ျော်းကိိုဖြစမ် စ သက်ဆိိုင်မစ္ည်ဖြစ်သည်။ CASH ACCOUNT– Savings တ ွင် ထော်းရှိရ 

္ည  ်အနည််းဆှံို်းပ္ောဏသည ်ကျပ်မ ငွ ၁,၀၀၀,၀၀၀ (ကျပ်တ စ်ဆယ ်သိန််းတတိ ိ)အော်း ထော်းရှိရ္ည်။ 

(ဆ) နှစ်ဦ်း (သိို ္ ဟိုတ ်) နှစ်ဦ်းထက်ပိိုမသော အရယွမ် ရောက်သူ္ျော်းသည် တ ွဲြက်၍ မငွစော ရင််း္ျော်းြွင ်လှစ်နိိုင ်

သည်။ 

(ဈ) ဘဏ်သည် လှံိုမလောကမ် သောအမ ကကောင ််းရှိပါက CASH ACCOUNT– Savings စောရင််းြွင ်လှစ်ခွင ်ဖပ  

ရန ်ဖငင ််းပယ ်နိိုင်သည်။ 

(ည) ဘဏ်သည် CASH ACCOUNT– Savings ြွင ်လှစအ်ပန်ှှံမ ငအွမ ပေါ်မ ပ်း္ည ်  အတ ိို်းနှုန််းနှင ် တ ွက်ချက် 

သည ် နည််းလ္််း္ျော်းကိို အခါအော ်းမ လျော်စွော သတ ်္ှတ ်မ ကကညော နိိုင်သည်။ 

(ဋ ) ဘဏ်သည် CASH ACCOUNT– Savings ္ျော်းတငွ် အနည််းဆှံို်းနှင ်အ္ျော်းဆှံို်း ထော်းနိိုင်ခွင ်ရိှသည်  

လက်ကျနမ်ငွပ္ောဏကန ်သတ ်ချကက်ိို အခါအော ်းမ လျောစ်ွော သတ ်္ှတ်နိိုင်သည်။            
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(ဌ) ဘဏ်သည် ပိုဂ္ိ လ်တ စ်ဦ ်းက အ္ျော်းဆှံို်း ြွင ်လှစ်ခွင ်ရှမိသော CASH ACCOUNT– Savings အမ ရ 

အတ ွကက်ိို အခါအော်းမ လျော်စေွာ သတ ်္ှတ ်နိိုင်သည်။ 

 

၃။ CASH ACCOUNT– Savings လုပ်္ န််းထဆ  ်ရကွ်မှု 

(က) CASH ACCOUNT– Savings အပန်ှှံသူသည် ဘဏ်္ှသတ ်္ှတ်ထော်းမ သော အနည််းဆှံို်းလက်ကျနမ်င ွ

ပ္ောဏကိို ထော်းရှိရန်လိိုအပ်သည်။  

(ခ) CASH ACCOUNT– Savings အတ ွက်၊ မ ငွအပ်နှှံသူသည် ဘဏ်မ ကောငတ် ောဝနမ် ဆောင်္ှု္ှ တ ဆင  ်

မ ငွထိုတ ်ရန် သိို ္ ဟိုတ ် အဖခော်းမ ငွစောရင််းသိို မ ငွလ ဲရန် ဘဏ်စောအိုပ်ကိို ယမူ ဆောင်လောရ္ည်။  

(ဂ)  ဘဏ်သည် ဘဏ်၏ အခမ ကက်းမ ငဇွယော်းတငွ် မ ြော်ဖပထော်းသကဲ သိို  မ ငစွောရင််း္ှအြိို်းအခ္ျော်း မကောက ်

ခှံခွင ် ရှိသည်။ 

(ဃ) မ ငအွပန်ှှံသူသည် ဘဏ်ကအခါအော ်းမ လျော် စွော သတ ်္ှတ်သည ် အတ ိို်းမ ငွ္ျော်း ရပိိုင်ခွင ်ရိှသည်။ 

( င) နှစ်ဦ်း (သိို ္ ဟိုတ ်) နှစဦ် ်းထက်ပိိုမသော အရယွ ်မ ရောက်သူ္ျော်းဖြင တ် ွဲြက်၍ြွင ်လှစ်ထော်းမ သော တ ွဲြက် 

မ ငွ စောရင််း္ျော်းအတ ွက် မ ငအွပန်ှှံသူတစဦ် ်းဦ ်းမ သဆှံို်းလျှင် ကျနတ် စဦ် ်းဦ ်း (သိို ္ ဟိုတ)် ကျန်ရိှသူ္ျော်း 

က မင ွထိုတယ် ူခငွ ်ရှသိည်။ 

( စ) ဘဏ်သည် မ ငအွပန်ှှံသူတစဦ် ်း ရ ူ်းသွပ်သွော်းသည ်အခါတငွ်ဖြစ်မစ၊ အမကကောင််းတစ်စှံိုတ စ်ရောမ ကကောင  ် 

မ ငအွပန်ှှံသူအမ နဖြင ် ္ိ္ိ၏အ္ှုကိစစ္ျော်းကိို မ ဆောင်ရွကန်ိိုင်စွ္််း ္ရှိသည ်အခါတငွ်ဖြစ်မ စ ၎င ််းအော ်း 

တ ရော်းဝငအ်ိုပ်ထိန််းသူ (သိို ္ ဟိုတ ်) အိုပ်ချ ပ်သူကိို သတ ်္ှတ ်သည ် ဥ ပမ ေ နည််းလ္််း္ျော်းအတ ိိုင််း အပန်ှှံ 

မ ငွကိို ထိုတမ် ပ်းရ္ည်။ 

 

၄။ CASH ACCOUNT– Savings Passbook 

(က) CASH ACCOUNT– Savings Passbook သည် အပမ် င၊ွ လ ဲမဖ ပောင််းမငွ၊ ထိုတယ်မူ ငွ၊ အြိို်းအခ္ျော်း 

အော ်းလှံို်း၏ စိုစိုမ ပါင််း္ျော်းကိို ္ှတတ် ္််းတ င်ထော်းသည ် ဘဏ်ကတရော ်းဝင် ထိုတ ်မ ပ်းမ သော စောအိုပ် 

အရပေါ်တွင် “CASH ACCOUNT– Savings ” ဟို တှံ ျိပ်ရျိိုကန် ျိပ်ထာီးမည် ဖြစ ်သည်။ 

(ခ) အမ သ်းစတိ ်အသှံို်းဖပ ှ္ုနငှ ် အမ သ်းစိတအ်ချကအ်လက်္ျော်းကိို ဘဏ်စောအိုပ်အြှံို်းအတ ွင််း ရ ိိုကန်ှိပ်ထော်း 

သည်။ 

(ဂ) CASH ACCOUNT– Call Passbook အထော်း္ှော်း၊ မ ပျောက်ဆှံို်း (သိို ္ ဟိုတ ်) အခိို်းခှံရလျှင် မ ငွအပ်နှှံ 

သူသည် ဘဏ်သိို  စောဖ ြင ် ချကဖ်ခင််းအမ ကကောင််းကကော်းရ္ည။်  

(ဃ) မ ငအွပန်ှှံသူသည် CASH ACCOUNT– Savings Passbook ကိုန်ဆှံို်း (သိို ္ ဟိုတ ်) မ ပျောက်ဆှံို်း 

(သိို ္ ဟိုတ ်)ပျက်စီ်းသွော်းဖခင််းအတွက် သတ ်္ှတ ်ထော်းမ သောနည််းလ္််း္ျော်းနှင ်အညီ အသစ်ထိုတမ် ပ်းရန ်

မ တောင််းခှံခငွ ်ရှသိည်။ 
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၅။ လ ွှဲထမပ္  ််းနိ ု်မှု 

(က)  မ ငအွပန်ှှံသူသိို  မ ပ်းအပထ်ော်းသည ်အပ်မငွစော ရင််းနှင  ်သကဆိ်ိုင်ရောဝနမ် ဆောင်္ှု္ျော်း္ှော ္ည်သည  ်အမ ဖခ 

အမ န၌္ဆိို လ မဲ ဖပောင််းခငွ ်္ရိှဘဲ မ ငွအပန်ှှံသူတစဦ် ်းတ ည််းကသော အသှံို်းဖပ ရ္ည်။ 

(ခ) ဘဏ်သည် ၎င ််း၏အခွင ်အမရ်း၊ အကျ ိ်းခှံစော်းခွင ် (သိို ္ ဟိုတ ်) တ ောဝန်္ ျော်းအော ်းလှံို်းကိို ္ည်သူူ့ကိိ္ု ဆိို 

လ ဲမဖ ပောင််း၊ လ ဲအပ် (သိို ္ ဟိုတ ်) မ ရောင််းချခွင ်ရှိပပီ်း ဤစည််းက္််းချက်္ျော်းသည ် ဘဏ်ကိိုဆက်ခှံသူ၊ 

လ ဲမဖ ပောင််း လက်ခှံသူ္ျော်း၏ အကျ ိ်းအတ ွက် ဆက်လက်အောဏောသကမ် ရောက်မစရ္ည်။ 

( ဂ) အကျ ိ်းခှံစော်းခငွ ် လ ဲအပ်ထော်းဖခင််း္ရှိမ သော မငွအပ်နှှံသူ မသဆှံို်းပါက အပန်ှှံမင ွလကက်ျန်ကိို အမ ္ွ 

ထိန််းစောလက်္ ှတ် (သိို ္ ဟိုတ ်) အမ ္ွဆက်ခှံခွင ်လက်္ှတ ် တ ငဖ်ပရန်္လိိုဘဲ ဘဏ်္ှသတ ်္ှတ်ထော်း  

သည ် လိိုအပ်သည ်စောရွကစ်ောတ ္််း္ျော်း တင်ဖပနိိုင်သ ူ ဇနီ်း၊ ခင်ပနွ််း၊ သော်းသ္ီ်း၊ တ ရော်းဝင်မ ္ွ်းစော်း 

ထော်းမ သော သော်းသ္ီ်း (သိို ္ ဟိုတ ်) ယ င််းတ ိို ္ ရှိလျှင် မ ဖ္်း သိို ္ ဟိုတ ် ယ င််းတ ိို ္ ရှိလျှင် ္ိဘ၊ ညီအစ်ကိို၊  

မ ္ောင်နှ္အော်း ထိုတ ် မ ပ်းရ္ည်။ 

 

 

၆။ ထ ကွေ်းမမြီတ ဝနမ်ျ ်း 

(က) ဘဏ်၏ စောဖ ြင ်ကကိ တ င်ခငွ ်ဖပ ချက်္ရဘဲ မငွအပ်နှှံသူသည ် ဘဏ်ရိှ CASH ACCOUNT– Savings ္ှ 

မ သော်လည််းမ ကောင််း၊ ယင််းစောရင ််းထဲရိှ မငွတစ်ခိုခို္ှမသော်လည််းမကောင ််း၊ မ  ကွ်းပ္တီ ောဝနတ် စ်ခိုခို 

(သိို ္ ဟိုတ ်) အဖခော်းမ သော အြွဲွဲ့၏ အကျ ိ်းစ်ီးပွော်းတ စ်ခိုခို ြနတ် ီ်းဖခင််း၊ ဖြစမ် ပေါ်ခွင ဖ်ပ ဖခင််းတ ိို  ္ဖြစမ်စရ။  

(ခ)  မ ငွအပ်နှှံသူသည် အပန်ှှံမ ငွနငှ ် စပ်လျဉ််း၍ ဘဏ်ကတစန်ည််းနည််းဖြင ် ပိို္ိိုထိုတ ်မ ပ်းခဲ မ သော မ ငွကိို 

ဘဏ်သိို  ္ပျက်္ကွက ်ဖပနလ်ည်မ ပ်းအပရ်န ်တ ောဝနရ်ှိသည်။ 

( ဂ) ဘဏ်သည် အပန်ှှံမ ငွနငှ ်စပလ်ျဉ််း၍ တ စ်နည််းနည််းဖြင ် ပိိ္ု ိိုထိုတ်မ ပ်းခဲ မ သောမ ငွ္ျော်းကိို မ ငအွပန်ှှံသူက 

ဖပနလ်ည်မ ပ်းအပရ်န ် ပျကက်ွကခ်ဲ လျှင် ဘဏ်အမ နဖြင ် မည်သည့််ကနိ်ု့သတ်ခ က်၊ အသျိရပီးအ 

ရကကာင်ီးကကာီးမခင်ီး (သျိိုို့မဟိုတ်) က ျိ ီးရကကာင်ီး  ရလ ာ်သည့်် အမခာီးနည်ီးလမ်ီးတစ်စှံိုတစ်ော မပ လိုပ် 

မည် မဟိုတ်ဘဲ အ ျိိုပါပျိိုမျိိုထိုတ်ရပီးခဲ့်ရသာယင်ီးမငွ ္ျော်းကိို ဘဏ်္ှ တ စ်နည််းနည််းဖြင  ် ခိုနှိ္်ရယ ူဖခင််း 

ဖပ နိိုင်သည်။ 

 

၇။  စွေန ်လ တ်မှု 

(က)  ဤစည််းက္််းချက်ပါ ရပိိုင်ခွင ၊် အော ဏော (သိို ္ ဟိုတ ်) အခငွ ်အမ ရ်းကိိုကျင ်သှံို်းရန် ဘဏ်ကပျက်ကကွ ်

ဖခင််း သိို ္ ဟိုတ ် မ နှှောင မ် နှ်းဖခင််းသည် စွန ်လ တ ်ဖခင််း္္ှတယ် ူရပါ။ ထိို အတ ူ ရပိိုင်ခွင ်၊ အော ဏော သိို ္  

ဟိုတ ် အခွင ်အမ ရ်းကိို တ စ်ခိုတ ည််း သိို ္ ဟိုတ ် တ စ်စတိတ် စ်ပိိုင််းတ ည််း ကျင ်သှံို်း ှ္ုသည်လည််း အခငွ ် 

အမ ရ်း္ျော်းကိို စနွ ်လ တ်ဖခင််း ္မ ဖ္ောက်မစရ။ 

(ခ) ဖပည်မထောင်စိုသ မ္တ ဖ္န်္ ောနိိုင်င ှံ၏ဥ ပမေအရမ ပ်းအပထ်ော်းမ သော အခွင ်အမ ရ်း သိို ္ ဟိုတ ် ကိုစော်း ှ္ုတိို  

အဖပင် ဤစည််းက္််းချက်္ျော်းတ ွင် မ ြော်ဖပထော်းမ သော ဘဏ်၏အခွင ်အမ ရ်း္ျော်းနငှ ် ကိုစော်း ှ္ု္ျော်းအော ်း 

ထပ်မ ပါင််းထည ်ထော်းဖခင််းဖြစသ်ည်။ 
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၈။ မထရှ  ်လ ွှဲနို ်သည ် မဖစရ်ပ်္မျ ်း 

(က) ဤစည််းက္််းချက်္ျော်းပါ ဘဏ်၏တ ောဝန်္ ျော်းကိိုထ္််းမ ဆောင်ဖခင််းသည် ယ င််းတ ောဝန်္ ျော်းထ္််းမ ဆောင် 

ရန ် ဟန ်တော်းဖခင််း သိို ္ ဟိုတ ် မ နှှောင မ် နှ်းမ စဖခင််း ဖြစမ်ပေါ်ဖခင််းသည် အဆိိုပါ ဟန ်တ ော်း၊ မ နှှောင ်မ နှ်း၊ 

မ နှှောင ယ် ှက်ဖခင််းသည် ္မ ရေှာင်လ ဲနိိုင်သည ်ဖြစ်ရပ်မ ကကောင ်ဖြစ်လျှင် [္မ ရေှာင်လ ဲနိိုင်သည ် ဖြစရ်ပ်္ှော 

ဘဏ်၏သင ်မ လျော်မ သော ထိန််းချ ပ် ှ္ုဖပင်ပရိှ ္ည်သည ်ဖြစ်ရပ်္ဆိို အကန ်အသတ ် ္ရှိပါဝင်ပပီ်း 

ယ င််းတ ိို တငွ် ဆက်သွယ ်မ ရ်းစနစ်တစ်ခို ခို အသှံို်းဖပ ္ရဖခင််း၊ အြျက်အမ ္ှောင ်လိုပ်ဖခင််း၊ ္ီ်းမ ဘ်း၊ 

မ ရမဘ်း၊ မ ပါက်ကွဲ ှ္ု၊ ရနသူ်္ျ ိ်းငါ်းပါ်း၊ အရပ်ဘက် ဆူပူမသောင််းကျန််း ှ္ု၊ သပိတ ်မ ္ှောက်္ ှု သိို ္ ဟိုတ ် 

စက် ှ္ု လိုပ်ငန််းဆိိုင်ရော အမ ရ်းယ ူမ ဆောင်ရကွ် ှ္ုတစ်ခိုခို၊ အဓကိရိုဏ််း၊ သူပိုန်ထ ှ္ု၊ စစ်္က ် သိို ္ ဟိုတ ် 

အစိို်းရ၏ လိုပ်ရပ်တစ်ခိုခို၊ ဥပမ ေအမ ဖပောင််းအလဲ္ျော်းနှင ် အဖခော်းထိန််းချ ပ် ှ္ုသဘောဝရိှသည ် ဆက်စပ် 

လိုပ်ရပ်္ျော်း ပါဝင်သည်] အဆိိုပါတ ောဝန်္ ျော်းကိို ္ဖြည ဆ်ည််းနိိုင်သည  ် သင ်မတော်သည ် အချနိ် 

အတငွ််းနှင  ် ထိိုသိို ္ ဖြည ဆ်ည််းနိိုင်မ စမ သော အဆိိုပါအမကကောင််းရင််း သိို ္ ဟိုတ ် သကမ် ရောက် ှ္ု ဆက်ရိှ 

မ နသ္ျှ ကောလတ စမ် လျှောကတ် ိို တငွ် ဘဏ်ကတ ောဝနပ်ျကက်ွကသ်ည်ဟို ္ှတယ် ူဖခင််း္ရှမိ စရ။ 

(ခ) အထက်တငွမ် ြော်ဖပထော်းမ သော အမ ကကောင််းရင််း္ျော်းမကကောင ် ဘဏ်၏တ ောဝန်္ ထ္််းမ ဆောငန်ိိုင် ှ္ု္ှ မ ပေါ် 

မ ပါက်လောမ သော၊ အြွဲွဲ့တ စ်ခိုခို္ှလိုပ်ရပ်တစ်ခိုခို သိို ္ ဟိုတ ် ္ည်သည မ်တ ောင််းဆိို ှ္ုကိို္ျှ ဘဏ်က 

တ ောဝန်္ ရှမိ စရ။ 

 

၉။ ထ ွေထ က်းခဝါချမှု တိုကဖ်ျကထ်ရ်းနှ  ် စြီ်းပ္ွေ ်းထရ်းအထရ်းယူမှုမျ ်း 

(က)  ဘဏ်သည် အချ ိွဲ့ လူပိုဂ္ိ လ်္ျော်း သိို ္ ဟိုတ ် အြွဲွဲ့္ျော်းနှင ်လိုပ်ငန််းမဆောင်ရွက်္ ှုကိို တော်းဖ္စ်ထော်းသည ် 

ဖပည်မထောင်စိုသ မ္တ ဖ္န်္ ောနိိုင်င ှံနငှ ် အချ ိွဲ့ နိိုင်င ှံ္ျော်း၏ မ ငွမ ကက်းခဝါချ ှ္ုတိိုကြ်ျက်မရ်းဥ ပမေ္ျော်းကိို 

လိိုကန်ှော ရ္ည်ဖြစ်သည်။  

(ခ) မ ငမွ ကက်းခဝါချ ှ္ုတ ိိုကြ်ျကမ် ရ်းလိုပ်ငန််း သိို ္ ဟိုတ ် အကက္််းြက်သ္ော်းမငွမ ကက်းမ ထောက်ပှံ ္ ှု ဆန ်ကျင် 

မ ရ်းနှင ် စီ်းပွော်းကိုန်သွယမ် ရ်းအမ ရ်းယ ူ ှ္ုအနတရောယ ်္ျော်းကိို စီ ှ္ံရန ် သိို ္ ဟိုတ ် ဖပည်မထောင်စိုသ မ္တ 

ဖ္န်္ ောနိိုငင်ှံ၏ အဖခော်းဥ ပမ ေ၊ စည််း္ျဉ််းစည််းက္််း္ျော်းကိို လိိုကန်ှောရနအ်လိို ငှော ဘဏ်ကမတ ောင််းဆိို 

သည  ်သတ င််းအချက်အလကအ်ော ်းလှံို်းကိို မငွအပ်နှှံသူက မပ်းရ္ည်။ 

(ဂ) ဘဏ်္ှ မ ငမွ ကက်းလိုပ်ငန််းမဆောင်ရွကမ် ပ်းရသည ် လိုပ်ငန််းစဉ်သည် ဖ္န်္ ော သိို ္ ဟိုတ ် အဖခော်းနိိုငင်ှံ္ျော်း 

၏ ဥ ပမေကိို္ချ ိ်းမ ြောကမ် ကကောင််း မငွအပ်နှှံသူကမ ကကညောပပ်ီး အော ္ခှံသည်။ 

 

၁၀။ က ််းလွေတ်ခွေ  ်မပ္ြုမခ ််း 

(က) CASH ACCOUNT– Savings လိုပ်မ ဆောင်္ှု သိို ္ ဟိုတ ် အသှံို်းဖပ ှ္ု၊ ဤစည််းက္််းချက်တစ်ခိုခိုကိို 

မ ငအွပန်ှှံသူက ချ ိ်းမြောက်္ ှု၊ ္မ ဆောင်ရွက်္ ှု၊ လှံိုမလောက်မအောင်္မဆောင်ရကွ် ှ္ု၊ သိို ္ ဟိုတ ် 

၎င ််း၏တောဝန်္ ျော်း မ ဆောင်ရကွ်ရောတ ွင် မငွအပ်နှှံသူ၏လိုပ်ရပ်၊ အ္ေှာ်း၊ ကိိုယ်စော ်းဖပ ှ္ု၊ ္ှော်းယွင််း 

ကိိုယ်စော်းဖပ ှ္ု၊ ္ှော်းယငွ််း ဖပ ္ူ ှ္ု သိို ္ ဟိုတ ် မ ပါ  ဆ ှ္္ု ှဖြစ်မ ပေါ်လောသည ် ္ည်သည ်တောဝနရ်ှိ ှ္ု၊ 
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္ည်သည  ် အဖခော်းဆှံို်းရ ှံှု်း ှ္ုကိိ္ု ျှ ဘဏ်ကတော ဝန်္ ရှိမ စရန၊် မ ငွအပ်နှှံသူသည် သူ/သူ္၏ ကိိုယ်ပိိုင် 

ကိုန်ကျစရတိ ်ဖြင ် ကင််းလွတ် ခွင ်ဖပ ၊ ကောကွယ်္ညဟ်ို သူ/ သူ္က ဤစည််း က္််းချက်္ျော်းတငွ ်

သမ ဘောတ ူညီသည်။ 

(ခ) ္ည်သည ်အမ ဖခအမ န္ျ ိ်းတ ွင်္ ျှ၊ အပမ် ငွစောရင််းနငှ ်စပလ်ျဉ််း၍ တ ိိုကရ် ိိုက်၊ သွယ ်ဝိိုက၊် အကျ ိ်းဆက်၊ 

အထူ်းဖပ  သိို ္ ဟိုတ ် စှံဖပတော်းဖ္စဖ်ခင််းဆိိုင်ရော ပျက်စီ်းဆှံို်းရ ှံှု်း ှ္ု္ျော်းအတကွ် ဘဏ်ကမငွအပ်နှှံသူကိို 

မ ပ်းရန ်တောဝန်္ ရှိမစရ။ 

(ဂ) ဤစည််းက္််းချက်ပါ တောဝနတ် စ်ခိုခိုကိိုမ ဆောင်ရွကရ်န် ပျက်ကကွ်ဖခင််းမ ကကောင ် မငွအပန်ှှံသူအမ နဖြင ် 

(တ ိိုက်ရိိုကဖ်ြစမ်စ (သိို ) သွယ ်ဝိိုက၍်ဖြစမ် စ) ဖြစမ် ပေါ်လောသည ် ဆှံို်းရ ှံှု်း ှ္ု၊ နစ်နှော္ှု၊ အဖငင ််းပွော်း ှ္ု အစ 

ရှိသည  ်ကိစစရပ်္ျော်းအတ ွက် ဘဏ်တွငတ် ောဝန်္ ရှမိ စရပါ။ 

(ဃ) မ ငအွပန်ှှံသူ္ှတင်ဖပလောမ သော အတည်ဖပ မ ထောက်ခှံချကမ်ပ်းထော်းသည ် ချက်လက်္ှတ ်၊ မ ဖပစော (သိို ္  

ဟိုတ ်) အဖခော်းစောချ ပ်စောတ ္််း္ျော်း မ ငမွ ကောက်ခှံရော္ှ ဖြစမ်ပေါ်လောနိိုင်သည ် ဆှံို်းရ ှံှု်း ှ္ု (သိို ္ ဟိုတ ်) နစ်နှော 

ှ္ု္ျော်းသည် မ ငအွပန်ှှံသူ၏ မ တောင််းဆိိုမ ြော်ဖပချက်ဖြင ် မဆောင်ရွကဖ်ခင််းဖြစ်သညဟ်ို ္ှတ်ယူ္ည်ဖြစ် 

ပပ်ီး မ ငွအပ်နှှံသူတငွ်သော တ ောဝနရ်ှိမ စ္ညဖ်ြစသ်ည်။ 

(င) မ ငအွပန်ှှံသူ၏ဘဏ်ရိှ မငွစောရင််းနှင ်ပတ ်သက်၍ ဘဏ်သည် ဤစည််းက္််းချက်ပါ ဘဏ်၏လိုပ်ပိိုင် 

ခွင ်္ျော်း မ ဆောင်ရွကရ်ောတငွ် ည န်ကကော်းချက်္ျော်းလက်ခှံဖခင််း၊ ြက်စ်မပ်းပိို ဖခင််းနှင  ်အဖခော်းဆက်သွယမ် ရ်း 

(သိို ) အီလက်ထမ ရောနစ်ည န်ကကော်းချက်္ ျော်းအော ်းမ ဆောငရ်ကွ်ဖခင််း (သိို ) မ ဆောင် ရကွ်ရနပ်ျက်ကကွ်ဖခင် ်း 

တ ိို မကကောင ် ဘဏ်္ှဖြစမ် ပေါ်လောနိိုင်သည ် အမ ရ်းယ ူ ှ္ု္ျော်း၊ တ ရော်းစွဲဆိို ှ္ု္ျော်း၊ မ တောင််းဆိို ှ္ု္ျော်း၊ နစ်နှော 

ဆှံို်းရ ှံှု်း ှ္ု္ျော်း၊ ကိုနက်ျ ှ္ု္ျော်း၊ အတ ိို်း (တရော်းစရီင်ဆှံို်းဖြတ ်္ ှု္တ ိိုင်္ီနငှ ် ဆှံို်းဖြတပ်ပ်ီးမ နှောက် နှစ်ခိုလှံို်း 

အပါအဝင်) နှင ် ကိုန်ကျစရတိ ်္ျော်း (မ ရွှဲ့မ နနငှ ်အ္ှုသညက်ကော်းအမ ဖခခှံသည ် ဥ ပမေမ ရ်းရော စရတိ ်အပါ 

အဝင်) စသညတ် ိို အတ ွက် မ ငအွပန်ှှံသူတငွ်သော တ ောဝနရ်ှမိ စ္ည်ဖြစ်သည်။ 

(စ) အပမ် ငစွောရင််းကိိုပိတ်သိ္််းလင ်ကစော်းအထကမ် ြော်ဖပပါကင််းလွတ်ခငွ ်္ျော်း္ှောဆက်လကတ် ည်ရှိရ္ည်။ 

 

၁ ၁ ။  အချက်အလက ် ုတ်ထဖ ထ်မပ္  က ်းမခ ််း 

(က) ဘဏ်သည် သက်ဆိိုင်ရောဥ ပမေနှင  ်အညီ လိိုကန်ှောမ ဆောင်ရကွ်ရန်လိိုအပ်သည ်အခါ သိို ္ ဟိုတ ် ဘဏ်္ှ 

လိိုအပ်သည် သိို ္ ဟိုတ ် အမ ထောက်အကဖူပ သည်ဟိုယ ူဆသည အ်ခါ (မ ငအွပန်ှှံသူတစဦ် ်းတ ည််း 

ဖြစမ် စ၊ အဖခော်းသူ္ျော်းနငှ ်ပ်ူးတ ွဲ၍ဖြစမ် စ ဘဏ်္ှရယ ူထော်းသည ်ဝန်မ ဆောင်္ှု္ျော်း၊ မ ချ်းမ ငတွ စ်ခိုခို၏ 

မ  ကွ်းပ္ ီဆန််းစစ် ှ္ု ရည်ရွယခ်ျက်အပါအဝင်) မ ငွအပန်ှှံသူနှင ်ဆိိုငမ် သော အချက်အလက်္ ျော်း၊ သူ/ သူ္ 

၏ မ ငစွောရင််း(္ျော်း)၊ သိို ္ ဟိုတ ် ရရန်ပိိုင်ခွင ်္ျော်း သိို ္ ဟိုတ ်မ ချ်းမ ငွ္ျော်းနှင ် ္ည်သည ် အချက ်အလက် 

္ဆိိုကိို မ ငအွပန်ှှံသူ၏ ကိိုယစ်ော်း မ အောက်ပါတ ိို ထှံသိို  ဘဏ်အော်းမ ပ်းခငွ ်ဖပ သည် - 

• ဘဏ်၏ ရ ှံို်းချ ပ်၊ အြွဲွဲ့ဝင်ကို ပ္ဏီ၊ ဘဏ်ခွဲ သိို ္ ဟိုတ ် လကမ် အောက်ခှံတ စ်ခိုခို 

• စောရင ််းစစ်္ျော်း၊ ကျွ္််းကျငအ်ကကှံမ ပ်း္ျော်းနှင ်လျ ိွဲ့ ဝကှ်ထော်းရှိရန် တ ောဝနန်ငှ ်သက်ဆိိုင် 

သည  ်  အဖခော်းပိုဂ္ိ လ်(္ျော်း) 
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• ဘဏ်ကွနပ်ျျူတောစနစ်္ျော်းကိိုမ ရောင််းချသူ၊ တ ပ်ဆင်မ ပ်းသူ၊ ဖပင်ဆင်ထနိ််းသိ္််းသူ 

သိို ္ ဟိုတ ် ဖပ ဖပင်မ ပ်းသူ္ျော်း 

• ဘဏ်၊ ဘဏ်ရှံို်းချ ပ ်သိို ္ ဟိုတ ် ဘဏ်ခွတဲ စ်ခိုခိုအမ ပေါ်၊ သိို ္ ဟိုတ ် မ ငအွပန်ှှံသူ သိို ္ ဟိုတ ် 

မ ငအွပန်ှှံသူ၏ မ ငွစောရင််းကမဆောင်ရွကသ်ည ် မ ငမွ ကက်းလိုပ်ငန််း္ျော်းအမ ပေါ် စီရင်ပိိုင်ခွင ရ်ှ ိ  

မ သော စမတ ော အတိ ်ချနိ််း၊ မ စျ်းကွက ်သိို ္ ဟိုတ ် အော ဏောပိိုငတ် စ်ခိုခို 

• အဆိိုပါမ တောင််းဆိို ှ္ု သိို ္ ဟိုတ ် မ ္တ တောရပ်ခှ္ံ ှုကိို လိုပ်ခငွ ရ်ှိမ သောအြွွဲဲ့တ စ်ခိုခို 

•  စည််းက္််းချက်္ျော်းအရ ္ိ္ိ၏အခွင ်အမ ရ်း၊ တ ောဝန ် သိို ္ ဟိုတ ် စွန ်စော်းရ ှ္ု္ျော်းကိို 

မ ရောင််းချရန် သိို ္ ဟိုတ ် လ ဲအပ်ရန ်သိို ္ ဟိုတ ် ္ျှမ ဝရန် ဘဏ်ကပဋိဉောဉ်ဖပ သူ သိို ္ ဟိုတ ် 

ပဋိဉောဏ် ဖပ ရန ်က္််းလှ္််းသူတ စဦ် ်းဦ ်း 

•  မ ငွအပ်နှှံသူ၏ မငွစော ရင််း(္ျော်း) သိို ္ ဟိုတ ် မ ချ်းမ ငွ္ျော်း သိို ္ ဟိုတ ် ဘဏ်လိုပ်ငန််း္ျော်း   

မ ဆောင်ရွကဖ်ခင််း နှင ်စပ်လျဉ််း၍ ဝနမ် ဆောင်္ှု္ျော်းမ ပ်းရနအ်တ ွက် ဘဏ်ကပဋိဉောဉဖ်ပ သူ   

သိို ္ ဟိုတ ် ပဋိဉောဏ်ဖပ ရန ်က္််းလှ္််းသူတစ်ဦ ်းဦ ်း (မ အ်းဂျင ၊် ကန်ထရ ိိုကတ် ော၊ သိို ္ ဟိုတ ်   

တ တယိအြွဲွဲ့ဝနမ် ဆောင်္ှုမပ်းသူ္ျော်း အပါအဝင်) ။ 

• မ ငအွပန်ှှံသူနှင ်ဆက်ဆှံရန် သိို ္ ဟိုတ ် မငွအပ်နှှံသူကိိုဝနမ် ဆောင်္ှုမပ်းရန် သိို ္ ဟိုတ ် မငွ 

အပန်ှှံသူ၏ မ ငစွောရင ််း္ျော်း၊ မချ်းမ ငွ္ျော်းဆိိုင်ရော လိုပ်ငန််းမဆောင်ရွကရ်နအ်လိို ငေှာ ဆကဆ်ှံ 

မ ရ်း အရောရှိ္ျော်းအပါအဝင် ဘဏ်၊ ဘဏ်၏ရ ှံို်းချ ပ် သိို ္ ဟိုတ ် အြွဲွဲ့ဝင်ကို ပ္ဏီက ခန ်ထော်း 

သည  ်သိို ္ ဟိုတ ် မ အ်းဂျင ်အဖြစ်ပါဝင် မ စသည ် ပိုဂ္ိ လ်တစဦ် ်းဦ ်း 

• မ ေတ ောတ ွက်ချက် ှ္ုနှင ် အဖခော်းအိုပ်ချ ပ်မ ရ်းလိုပ်ငန််း္ျော်းကိို ဘဏ်ကဗဟိိုထိန််းချ ပ်နိိုင်ရန ်

သိို ္ ဟိုတ ် အထက်ပါဝနမ်ဆောင်္ှု/လိုပ်ငန််း္ျော်းအတကွ ် ဘဏ်၏ရ ှံို်းချ ပ်၊ ယ င််း၏ 

အြွဲွဲ့ဝင်္ျော်း သိို ္ ဟိုတ ် တတယိ အြွဲွဲ့ ္ျော်းသိို  လိုပ်ငန််းအပ်နှှံနိိုင်ရန ်မဆောင်ရကွ်ဖခင််း 

• ၎င ််း/သူ/သူ္၏တောဝနက်ိိုထ္််းမ ဆော င်ရောတ ွင် မ ငအွပန်ှှံသူကဖပစ်ချကက်ျျူ်းလွန်သည ် 

ဖြစရ်ပ်တွင ် အစိို်းရ/စည််းက္််းထိန််းသိ္််းမ ရ်း/တ ရော်းမ ရ်းအောဏောပိိုင် တ စဦ် ်းဦ ်းထှံသိို  မ ပ ်း 

အပဖ်ခင််း 

(ခ) ္ည်သူ္ျှ CASH ACCOUNT– Savings Passbook တငွ်ပါရှိမ သော ဘဏ်၏တ ရော်းဝင်မ ရ်းသွင််းချက် 

တ စ်စှံိုတ ရောကိို ဖပင်ဆင်မ ဖပောင််းလဲဖခင််း၊ ဖြည စ်ကွ်ဖခင််း္ျော်း ္ဖပ လိုပ်ရပါ။ 

၁၂။ အထ ွေ ွေ 

(က) ဘဏ်သိို  မ ငွအပ်နှှံသူကမ ပ်းထော်းသည ် သူ/သူ္၏လိပ်စော၊ ဆက်သွယ်ရန်ြိုန််း သိို ္ ဟိုတ ် အဖခော်း 

အချက်အလကတ် စ်ခိုခို အမဖပောင််းအလဲဖြစ်ပါက မ ငအွပန်ှှံသူသည်ဘဏ်သိို  ဖြစန်ိိုင်သ္ျှမ စောလျင်စွော 

အမ ကကောင ််းကကော်းရ္ည်။ 

(ခ) ္ိ္ိ၏ အပရ်ငွ စောရင််းကိို သူ/သူ္/၎င ််းက ပိတ်သိ္််းရနမ် ရ်ွးချယ်ပါက ဘဏ်၏ဘဏ်ခွဲသိို  မ ငွအပ်နှှံသူ 

သည် ကိိုယတ် ိိုင်လောမ ရောက်ရ္ည်။ 
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(ဂ) အပမ် ငစွောရင််းကိို ပိတ ်သိ္််းသည ်အခါ၊ မ ငွအပန်ှှံသူသည် ၎င ််း၏ CASH ACCOUNT– Savings 

စောအိုပ်ကိို ချကဖ်ခင််းဖပနအ်ပရ်္ည်။ မ ငွစောရင််းရှမိ ငမွ ကက်းအော်းလှံို်းကိို မ ငအွပန်ှှံသူထှံသိို  ချက်ဖခင််း ဖပန ်

လည် မ ပ်းအပ်္ ည်။ 

(ဃ) လှံိုမလောကမ် သောအမကကောင််းရင််း္ျော်းအတ ွက် မငွစော ရင််းကိို ္ည်သည ်အချနိ်၌္ဆိို ဘဏ်က ပိတ်သိ္််း 

ခွင ်ရိှပပီ်း ဘဏ်က အခါအော်းမ လျော်စေွာသတ ်္ှတ ်ထော်းသည အ်ချနိ်ကောလအထိ လက်ကျန်မ ငွ "သိုည 

(၀)" ဖြစမ် နမ သော မ ငစွောရင ််း္ျော်းကိိုလည််း ဘဏ်ကပိတ ်သိ္််းခွင ်ရှိသည်။ 

(င) ဘဏ်ကအခါအော ်းမ လျော်စေွာသတ ်္ှတ်ထော်းသည ်ကောလတစခ်ိုအထိ မ ငွစောရင််းသညအ်ထိုတ ်အသွင််း္ရှိ 

လျှင် ထိိုမငစွောရင််းကိို ဘဏ်က ပိတ်ပင်/ယောယ ီရပ်ဆိိုင််းခငွ ်ရှသိည်။ အဆိိုပါဖြစရ်ပ်တ ွင ် မ ငအွပန်ှှံသူ 

က မငွစော ရင််းြွင ်သည ်ဘဏ်သိို  လူကိိုယတ် ိိုင်လော၍ အမကောင  ်ဖပန်ြွင ်ကော ဘဏ်ကမတ ောင််းဆိိုသည ် 

KYC (ဆက်သွယ ်မ ဆောင်ရကွသူ်အမ ကကောင််း သိရိှရန်) လိိုအပ်ချကအ်ော ်းလှံို်းကိို ဖြည ဆ်ည််းရ္ည်။ 

(စ) ဘဏ်သည် အခါအော ်းမ လျော်စေွာ ဥ ပမေကလိိုအပ်သည ်အတ ိိုင််း ဖပညမ် ထောင်စိုဖ္န်္ ောနိိုင်င ှံ ဗဟိိုဘဏ် 

ထှံသိို  ဘဏ်သည် အထိုတ်အသွင််း္ရှိမ သောမ ငစွောရင််း ဆိိုငရ်ောအချက ်အလက်္ျော်းကိို တင်ဖပနိိုင်သည်။ 

(ဆ) မ ငွစောရင််းလိုပ်ငန််းမ ဆောင်ရကွ် ှ္ု္ျော်းအော ်း ဖပညမ် ထောငစ်ိုသ မ္တဖ္န်္ ောနိိုင်င ှံ၏ဥ ပမ ေ၊ စည််း္ျဉ််းစည််း 

က္််း္ျော်းအတ ိိုင််း လိိုကန်ှောမဆောင်ရွကရ်္ည်ဖြစ်သည်။ 

၁ ၃။ “CASH ACCOUNT– Savings” ၏ စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျ ်း 

CASH ACCOUNT– Savings သည် သာမန် Savings Account မ ာီး၏ အမ ျိ ီးအစာီးန င့်် တူည ရသာ 

စာေင်ီးအမ ျိ ီးအစာီးမြစပ်ါသည်။  

ဤ စည််းက္််းသတ ်္ှတ်ချကမ် ာီးတွင် ကနို့်သတ်မခင်ီးမေ ျိဘဲ ရအာကရ်ြာ်မပပါ အခ က်မ ာီးပါ၀င်ပါသည်။ အထူီး 

အင်္ဂါေပ်မ ာီးအာီး ကကျိ တင်အသျိရပီးမခင်ီးမေ ျိဘဲ အခါအာီးရလ ာ်စွာ မပင် ငရ်မပာင်ီးလဲနျိိုငသ်ည်။ ရနောက်ထပ် အ 

ရသီးစျိတအ်တကွ် ရငွစာေင်ီးြွင့််လ စ်ထာီးရသာ ဘဏ်ခွဲမနရ်နင်္ ာကျိို  က်သွယ်ပါ။ 

(က) ဤ Cash Account- Savings သျိိုို့ တမခာီးရသာ CASH ACCOUNTအမ ျိ ီးအစာီးမ ာီးမြစ်သည့်် (Call, 

Current, Savings) စရသာ အမ ျိ ီးအစာီးမ ာီးမ သာ Cash Credits န င့်် Credit Transfer တျိိုို့အာီး လ  ဲ

ရမပာင်ီးနျိိုင်မညမ်ြစပ်ပ ီး အမခာီးရသာမည်သည့်် Credit Transaction အမ ျိ ီးအစာီးမ ာီး ရ ာင်ေွကမ်ခင်ီး 

အာီး ခွင့််မမပ ပါ။  

(ခ) CASH ACCOUNT– Savings အမ ျိ ီးအစာီးမ  တမခာီးရသာ KBZ Account မ ာီးန င့်် Special Cash FD 

(၉၀-ေက)် သျိိုို့ Debit Transfer Transaction မပ လိုပ်မခင်ီးအာီး ခွင့််မပ မည်မြစ်သည်။  

(င်္) ဤ CASH ACCOUNT– Savings စာေင်ီး န င့်် အမခာီးရသာ Accounts မ ာီးအာီး ခ ျိတ် က်မခင်ီးကျိို ခငွ့်် 

မမပ ရသာ်လည်ီး CASH ACCOUNT Savings မ ာီးအကကာီးတငွ် Account Transfer မပ လိုပ်မခင်ီး 

မ ာီးအာီး ရ ာင်ေွကန်ျိိုင်မည် (တစဥ် ီးတည်ီးမြစရ်စ သျိိုို့မဟိုတ် တမခာီးရသာသူတစဥ် ီးဥ ီးမ မြစရ်စ Cash 

Account Savings (Individual/Joint) မ ာီးအကကာီးတငွ ် Account Transfer မခင်ီးမ ာီးမပ လိုပ်နျိိုင ်

မည်) မြစသ်ည်။  
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၁၄။ စည််းမျဉ််းစည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျ ်း ထမပ္  ််းလွှဲမခ ််း  

မ ငွစောရင််း နငှ ်/သိို ္ ဟိုတ ် မငွစော ရင််းနှင ်ဆကစ်ပ်၍ မ ပ်းအပသ်ည ်ဝန်မ ဆောင်္ှု္ျော်းနှင စ်ပ်လျဉ််း၍ စည််းက္််း 

ချက်တစ်ခိုခိုကိို ္ည်သည ်အချနိ်၌္ဆိို ဖပင်ဆင်ရန ်(သိို ္ ဟိုတ ်) ဖြည ်စွက်ရန ်ဘဏ်တငွ်အခွင အ်ော ဏော လှံို်းဝရိှ 

မ စရ္ည်။ ဘဏ်သည် ဖပငဆ်င်သည  ် စည််းက္််းချက်္ျော်းအော ်း ဘဏ်၏ Website တငွ် ထိုတ်ဖပန်ဖခင််း (သိို ္  

ဟိုတ ်) ဘဏ်္ှသင မ်တ ော်သည ် အဖခော်းနည််းလ္််းတ စ်ခိုခိုဖြင ်ဖြစမ် စ ဆက်သွယ ်အမ ကကောင််းကကော်းနိိုင်သည်။ 

Website မ ပေါ်တ ွင ်ထိုတ်ဖပနသ်ည ် ဖပင်ဆင်ချက်္ျော်းအပါအဝင် အဆိိုပါစည််းက္််းချက်္ ျော်းကိို ပှံို္ှန်စစမ် ဆ်းရန ်

မ ငအွပန်ှှံသူတငွ် တောဝနရ်ှမိ စရ္ည်။ 

 


