
ကေမ�ာဇဘဏ် SPECIAL CASH FIXED DEPOSIT ACCOUNT
စညး်မျ�်းစညး်ကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ

ကေမ�ာဇဘဏ်လီမိတက် (KBZ Bank) ၏ Special Cash Fixed Deposit Account အတက်ွ စည်းမျ�်း စည်းကမ်း
သတ်မှတ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိင်ုးြဖစ်သည်။
၁။ အဓိပ�ာယ်သတ်မှတ်ချက်များ
၁.၁ “ေငစွာရင်း” ဆုိသည်မှာ ကေမ�ာဇဘဏ်၏ “Special Cash Fixed Deposit Account”
ကုိဆုိလိြုခင်းြဖစ်သည်။
၁.၂ “အလပ်ုဖွင့်ရက်” ဆုိသည်မှာ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ စေနေန ့၊ တနဂ�ေ�ေွန ့၊ အများြပည်သူအလပ်ုပိတ်ရက် သိ� မဟတ်ု

ဘဏ်ပိတ်ရက်မဟတ်ုသည့် ေနရ့က်များကုိဆုိလိြုခင်းြဖစ်သည်။
၁.၃ “CASA” ဆုိသည်မှာ ကေမ�ာဇဘဏ်အတင်ွး�ိှ စာရင်း�ှင်အပ်ေငစွာရင်း၊ ေခ�ယူအပ်ေငစွာရင်း သိ� မဟတ်ု

ေငစုွဘဏ်အပ်ေငစွာရင်းများကုိ ဆုိလိြုခင်းြဖစ်သည်။
၁.၄ “ဗဟုိဘဏ်” ဆုိသည်မှာ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံေတာ် ဗဟိဘုဏ်ကုိ ဆုိလိြုခင်းြဖစ်သည်။
၁.၅ “Certificate of Term Deposit” ဆုိသည်မှာ ကေမ�ာဇဘဏ်မှ စာရင်းေသစာရင်း စတင်ဖွင့်လှစ်သည့်

ေငပွမာဏေပ�မူတည်၍ စာရင်းပုိင်�ှင်အား ထုတ်ေပးသည့် တရားဝင်လက်မှတ်ြဖစ်�ပီး
၎င်းစာရင်းေသစာရင်းတင်ွ သက်ဆုိင်ေသာ အတိးု��နး်၊ သက်တမ်းေစ့သည့်ေနရ့က်�ှင့် သက်တမ်းတိ� ကုိ
ေဖာ်ြပြခင်းကုိဆုိလိသုည်။

၁.၆ “ေငအွပ်�ံှသူ” ဆုိသည်မှာ ကေမ�ာဇဘဏ်တင်ွ Special Cash Fixed Deposit Account �ိှသည့်
ကေမ�ာဇဘဏ်ေငအွပ်�ှသူံ တစ်ဦးကုိ ဆုိလိသုည်။

၁.၇ “အတုိး��နး်” ဆုိသည်မှာ စာရင်းပုိင်�ှင်မှ အပ်�ှသံည့် စာရင်းေသစာရင်း၏
အချနိက်ာလအပုိင်းအြခားအေပ�မူတည်၍ ေငအွပ်�ှသူံ၏ ေငစွာရင်းသိ� ရ�ိှမည့် သက်ဆုိင်ရာ အတိးု��နး်ကုိ
ဆုိလိသုည်။

၁.၈ “ကေမ�ာဇဘဏ်” ဆုိသည်မှာ ကေမ�ာဇဘဏ်လီမိတက်�ှင့် အနာဂတ်တင်ွ ကေမ�ာဇဘဏ်မှ တည်ေထာင်မည့်
ဘဏ်ခဲွများအပါအဝင် ယခုလက်�ိှ ဘဏ်ခဲွများအားလံးုကုိ ဆုိလိသုည်။

၁.၉ “သက်တမ်းေစ့ေရာက်ြခင်း” ဆုိသည်မှာ သက်တမ်းကုနဆုံ်းသည့်ေနရ့က်ကုိဆုိလိြုခင်းြဖစ်�ပီး
၎င်းေနရ့က်သည် အတိးု��နး်အား ေနာက်ဆုံးေပးေဆာင်ရမည်ေနရ့က်လည်းြဖစ်သည်။

၁.၁၀ “ြမနမ်ာကျပ်” ဆုိသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ တရားဝင်အသုံးြပ�ေသာ ေငေွ�ကးကုိ
ဆုိလိသုည်။
၁.၁၁ “Cash Account” ဆုိသည်မှာ ေငသွားြဖင့် ပမာဏအကန ့အ်သတ်မ�ိှ ေငသွွင်း/ထုတ်ြပ�လပ်ု�ိင်ုေသာ

အထူး အပ်ေငစွာရင်းအမျ�ိးအစားြဖစ်ပါသည်။
၁.၁၂ “အခေ�ကးေငဇွယား” ဆုိသည်မှာ ကေမ�ာဇဘဏ်၏ဆုံးြဖတ်ချက်အရ အချနိ�ှ်င့်အမ�ေြပာင်းလဲ�ိင်ုသည့်

ကေမ�ာဇဘဏ်က ေကာက်ခံေသာ အခေ�ကးေငစွာရင်းကုိ ဆုိလိသုည်။
၁.၁၃ “သက်တမ်း” ဆုိသည်မှာ ေငအွပ်�ှသူံမှ ေငေွ�ကးအားအပ်�ှသံည့် သတ်မှတ်အချနိက်ာလကုိ

ဆုိလိြုခင်းြဖစ်�ပီး ၎င်းသည် Special Cash Fixed Deposit Account သိ� အနည်းဆုံးပမာဏြဖင့်
အပ်�ှသံည့်အချနိမှ်စ၍ စတင်မည်ြဖစ်သည်။

၁.၁၄ “Website” ဆုိသည်မှာ www.kbzbank.com လိပ်စာ�ိှ ကေမ�ာဇဘဏ်၏ website ကုိ ဆုိလိသုည်။

၂။ ကေမ�ာဇဘဏ်၌ ေငစွာရင်းဖွင့်လစ်ှြခင်း
၂.၁ ကေမ�ာဇဘဏ်၌ ေငစွာရင်းဖွင့်လှစ်ရနအ်တက်ွ ေငအွပ်�ှသူံသည် ကေမ�ာဇဘဏ်မှေပးထားေသာ

သက်ဆုိင်သည့်ပုံစံ အားလံးုကုိြဖည့်စွက်ကာ လိအုပ်ေသာစာရွက်စာတမ်း အားလံးုကုိ ေပးရ မည်။
၂.၂ ေငအွပ်�ှသူံသည် အမျ�ိးသားမှတ်ပုံတင်ကတ် (NRC) သိ� မဟတ်ု သက်တမ်း�ိှသည့် �ိင်ုငံကူးလက်မှတ်

သိ� မဟတ်ု အစုိးရထုတ်ေပးထားသည့် အသိအမှတ်ြပ�ကတ်တစ်ခုကုိ တင်ြပ�ိင်ုရမည်။
၂.၃ ေငအွပ်�ှသူံသည် အသက် ၁၈ �ှစ်ြပည့်�ပီးသူြဖစ်�ပီး ေငစွာရင်းဖွင့်လှစ်ရန ်ပဋိဉာ�်ချ�ပ်ဆုိ�ိင်ုသူ ြဖစ်ရမည်။
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၂.၄ Business Special Cash Fixed Deposit Account အေနြဖင့် စီးပွားေရးလပ်ုငနး် သိ� မဟတ်ု
အသင်းအဖ�ဲများသည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအတင်ွးတည်�ိှရမည်ြဖစ်�ပီး သက်ဆုိင်ရာ
စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ထား�ပီးြဖစ်ရမည် ြဖစ်သည်။

၂.၅ စီးပွားေရးလပ်ုငနး် သိ� မဟတ်ု အသင်းအဖ�ဲများအေနြဖင့် Special Cash Fixed Deposit Account အား
ဖွင့်လှစ်မည်ဆုိပါက လိအုပ်ေသာ စာရွက်စာတမ်းများအား ေငအွပ်�ှသူံမှ ေပးအပ်ရမည်ြဖစ်သည်။

၂.၆ ေငအွပ်�ှသူံသည် Cash Account များမှ Special Cash Fixed Deposit Account သိ� ၁၀၀% ေငသွားြဖင့်
အပ်�ှံ ြခင်း သိ� မဟတ်ု ေငလွ�ဲေြပာင်းြခင်းအား ြပ�လပ်ု�ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။ အြခားေသာ ပုံမှနေ်ငစွာရင်း
တစ်ခုခုမှ ေငလွ�ဲ ေြပာင်းြခင်းအား ကန ့သ်တ်ထားမည်ြဖစ်သည်။

၂.၇ ေငစွာရင်းဖွင့်လှစ်သည့်အခါ ေငအွပ်�ှသူံကုိ ကေမ�ာဇဘဏ်ခဲွတင်ွ စာရင်းဖွင့်လှစ် ထား�ိှ�ပီးြဖစ်ေသာ
ေငအွပ်�ှသူံများမှ မိတ်ဆက်သူ ၂ ဦးအြဖစ် ေထာက်ခံရမည်။

၂.၈ လတူစ်ဦး၏အမည်ြဖင့် ပုိင်ဆုိင်ေသာေငစွာရင်းအားလံးုကုိ ထုိပုဂ�ိ�လ်တစ်ဦးတည်းကသာ ေဆာင်ရွက်
ရမည်။ ကုမ�ဏီတစ်ခုက ပုိင်ဆုိင်ေသာေငစွာရင်းများကုိ ကုမ�ဏီကအတည်ြပ��ပီး တာဝနေ်ပးအပ်ေ�ကာင်း
စာြဖင့်သက်ေသြပ� တာဝနသ်တ်မှတ်ေပးထားသည့် ပုဂ�ိ�လ်/များက ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၂.၉ Special Cash Fixed Deposit Account သိ� 'ကနဦး အပ်�ှေံင'ွ ေငကွျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀ (ကျပ်ေငွ တစ်သနး်)
အား ေငစွာရင်းသိ� ေငသွားထည့်သွင်းအပ်�ှြံခင်းြဖင့် ေငစွာရင်းစတင်ဖွင့်လှစ်�ိင်ုသည်။ Special Cash
Fixed Deposit Account တင်ွ ထား�ိှရမည့် အနည်းဆုံး အပ်�ှမံ�ပမာဏအား ကေမ�ာဇဘဏ်သည်
မည်သည့်အချနိတ်င်ွမဆုိ မည်သည့်�ကိ�တင် အေ�ကာင်း�ကားြခင်းမ�မ�ိှဘဲ
ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲသတ်မှတ်�ိင်ုသည်။

၂.၁၀ ကေမ�ာဇဘဏ်သည် Certificate of Term Deposit အား ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်�ပီး ၎င်းသည် သက်တမ်း�ှင့်
သက်ဆုိင်ရာ အတိးု��နး်အား ေဖာ်ြပေပးြခင်းြဖစ်သည်။

၃။ ေငစွာရင်းလပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်မ�
၃.၁ အပ်�ှသူံသည် ေငစွာရင်းအမျ�ိးအစားေပ�မူတည်၍ ကေမ�ာဇဘဏ်မှသတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံး

လက်ကျနေ်င ွပမာဏကုိ ထား�ိှရနလိ်အုပ်သည်။
၃.၂ Special Cash Fixed Deposit Account အတက်ွ ရ�ိှ�ိင်ုေသာ သက်တမ်းမှာ ရက်သုံးဆယ် (၃၀)

ြဖစ်သည်။ သိ� ရာတင်ွ ကေမ�ာဇဘဏ်သည် Special Cash Fixed Deposit Account ၏ သက်တမ်းအား
မည်သည့်အချနိတ်င်ွမဆုိ ေြပာင်းလဲသတ်မှတ်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ေငထုွတ်ယူရနက်မ်းလှမ်းြခင်းတိ�အား
လပ်ုေဆာင်�ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။ ေြပာင်းလဲသွားသည့်သတင်းအချက်အလက်များအား ကေမ�ာဇဘဏ်၏
ဘဏ်ခဲွများတင်ွ စုံစမ်း ေမးြမနး်�ိင်ုသည်။

၃.၃ Special Cash Fixed Deposit Account ၏ သက်ဆုိင်ရာ အတိးု��နး်များ�ှင့်ပတ်သက်သည့်
သတင်းအချက်အလက်များအား ကေမ�ာဇဘဏ်၏ဘဏ်ခဲွများတင်ွ စုံစမ်းစစ်ေဆးေမးြမနး်�ိင်ုသည်။
Special Cash

၃.၄ Fixed Deposit Account ၏ အတိးု��နး်သည် ကေမ�ာဇဘဏ်၏ တစ်ဉီးတည်းေသာ ဆုံးြဖတ်ပုိင်ခွင့်ြဖင့်
မည်သည့်အချနိတ်င်ွမဆုိ ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲသတ်မှတ်�ိင်ုသည်။

၃.၅ ကေမ�ာဇဘဏ်၏ အခေ�ကးေငဇွယားတင်ွ ေဖာ်ြပထားသည့် ေငစွာရင်းေပ�တင်ွ ေကာက်ခံရမည့်
အခေ�ကးေင�ှွင့် ကုနက်ျစရိတ်များအား ကေမ�ာဇဘဏ်မှ ေကာက်ခံပုိင်ခွင့်�ိှသည်။

၃.၆ Special Cash Fixed Deposit Account ၏ သက်တမ်းမတိင်ုမီ ေစာလျင်စွာ စာရင်းပိတ်သိမ်းြခင်းအား
ကေမ�ာဇဘဏ်အေနြဖင့် ခွင့်ြပ�မည်မဟတ်ုပါ။

၄။ စာချ�ပ်သက်တမ်း�ှင့် သက်တမ်းေစ့မည့ေ်နရ့က်
စာချ�ပ်သက်တမ်းသည် Special Cash Fixed Deposit Account သိ� သေဘာတညီူချက်�ှင့်အညီ
သေဘာတထူားသည့် ေငပွမာဏအား ထည့်သွင်းအပ်�ှသံည့်ေနရ့က်တင်ွ စတင်မည်ြဖစ်သည်။
သက်တမ်းေစ့မည့်ေနရ့က်သည် အလပ်ုဖွင့်ရက်အတင်ွး ကျေရာက်ခ့ဲြခင်းမ�ိှပါက Special Cash Fixed
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Deposit Account မှ ြပနလ်ည်ေပးအပ်ြခင်းအား ကေမ�ာဇဘဏ်၏ အလပ်ုဖွင့်ြဖစ်သည့်
ေနာက်တစ်ရက်တင်ွ ေပးအပ်ရမည်ြဖစ်သည်။

၅။ Special Cash Fixed Deposit Account အား သက်တမ်းတုိးြခင်း
ေငအွပ်�ှသူံသည် ေအာက်ပါကိစ�ရပ်များေဆာင်ရွက်လိပုါက သက်တမ်းကုနဆုံ်းမည့် ေနရ့က်မတိင်ုမီ
အနည်းဆုံး ခု�ှစ်(၇)ရက်�ကိ�တင်၍ စာြဖင့်ေရးသားထားေသာ ��န�်ကားချက်အား ကေမ�ာဇဘဏ်သိ�
ေပးပိ� ရမည်ြဖစ်သည်။
၅.၁ Special Cash Fixed Deposit Account အား သက်တမ်းတိးုြခင်း၊ သိ� မဟတ်ု
၅.၂ ေငအွပ်�ှေံပးြခင်း သိ� မဟတ်ု ေငထွည့်သွင်းြခင်း�ှင့် သက်တမ်းေစ့မည့်ေနရ့က်တင်ွ အတိးုေပးြခင်း။
၅.၃ အကယ်၍ ေငအွပ်�ှသူံသည် Special Cash Fixed Deposit Account အား သက်တမ်းတိးုရန်

ဆ���ိှပါက Special Cash Fixed Deposit Account အား
ဆက်လက်အသုံးြပ��ိင်ုခွင့်အေပ�မူတည်၍ ကေမ�ာဇဘဏ်အေနြဖင့် တညီူေသာသက်တမ်းြဖင့်
သက်တမ်းတိးုသည့်အချနိ�ိှ် အတိးု��နး်ြဖင့် သက်တမ်းတိးုေပး�ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။

၅.၄ ကေမ�ာဇဘဏ်သည် ၎င်း၏တစ်ဉီးတည်းေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့် အတိးု��နး်အား
ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲသတ်မှတ်�ိင်ုသည်။

၅.၅ အကယ်၍ Special Cash Fixed Deposit Account ေဆာင်ရွက်ချက်အား အနာဂတ်တင်ွ
�ုတ်သိမ်းမည်ဆုိပါက ေငအွပ်�ှသူံအေနြဖင့် အပ်�ှသံည့်သက်တမ်းကုနဆုံ်းြခင်းအေပ�မူတည်၍
ပုံမှနစ်ာရင်းေသအပ်ေငစွာရင်း ြပ�လပ်ုေပးရန် သိ� မဟတ်ု ကေမ�ာဇဘဏ်�ိှ CASA ေငစွာရင်းသိ�
သက်တမ်းေစ့သည့်ေနရ့က်တင်ွ ေငထွည့်သွင်းေပးရန် ကေမ�ာဇဘဏ်သိ� ��န�်ကား�ိင်ုသည်။
အကယ်၍ Special Cash Fixed Deposit Account အစီအစ�်သည်
�ုတ်သိမ်းြခင်းခံရမည်ဆုိပါက ကေမ�ာဇဘဏ်သည် အဆုိပါ သက်တမ်းေစ့ေရာက်သည့်
ေငအွပ်�ှြံခင်းများအား ပုံမှန် စာရင်းေသအပ်ေငစွာရင်း အြဖစ်သိ�
အလိအုေလျာက်ေြပာင်းလဲပုိင်ခွင့်�ိှမည်ြဖစ်သည်။

၆။ ြပနလ်ညေ်ပးအပ်ြခင်း
ေငအွပ်�ှသူံသည် Special Cash Fixed Deposit Account ကုိသက်တမ်းတိးုရနေ်ရွးချယ်ြခင်းမ�ိှပါက
အပ်�ှထံား ေသာေငွ သိ� မဟတ်ု ထည့်သွင်းထားေသာေငအွား သက်တမ်းေစ့ေရာက်သည့်ေနရ့က်တင်ွ
ကေမ�ာဇဘဏ်�ိှ ေငအွပ်�ှသူံ၏ Cash Account - Call သိ� မဟတ်ု Cash Account - Current သိ� မဟတ်ု
အြခားပုံမှန် စာရင်း�ှင်အပ်ေငစွာရင်း၊ ေခ�ယူအပ်ေငစွာရင်း (Current / Call) ေငစွာရင်းတစ်ခုခုသိ�
လ�ဲေြပာင်းထည့်သွင်း ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။ သက်တမ်းေစ့ေရာက်သည့်ေနရ့က်တင်ွ Special Cash
Fixed Deposit Account မှ ေငသွားထုတ်ယူရန် ပုံမှန် စာရင်း�ှင်အပ်ေငစွာရင်း၊ ေခ�ယူအပ်ေငစွာရင်း
(Current / Call) ေငစွာရင်းများ သိ� မဟတ်ု Cash Account ေငစွာရင်းများ လိအုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
သက်တမ်းမေစ့ေရာက်မီ စာရင်းပိတ်သိမ်းြခင်းအား ကေမ�ာဇ ဘဏ်မှ ခွင့်ြပ�မည်မဟတ်ုပါ။
စာရင်းေြပာင်းနည်းြဖင့်ထုတ်ေပး�ပီးပါက Special Cash Fixed Deposit Account သည်
အလိအုေလျာက် ပိတ်သိမ်းသွားမည်ြဖစ်သည်။

၇။ လ�ေဲြပာင်း�ုိင်မ�
၇.၁ ေငအွပ်�ှသူံသိ� ေပးအပ်ထားသည့် Special Cash Fixed Deposit Account �ှင့်

သက်ဆုိင်ရာဝနေ်ဆာင်မ�များမှာ မည်သည့် အေြခ အေန၌မဆုိ လ�ဲေြပာင်းခွင့်မ�ိှဘဲ
ေငအွပ်�ှသူံတစ်ဦးတည်းကသာ အသုံးြပ�ရမည်။

၇.၂ ကေမ�ာဇဘဏ်သည် ၎င်း၏အခွင့်အေရး၊ အကျ�ိးခံစားခွင့် (သိ� မဟတ်ု) တာဝနမ်ျားအားလံးုကုိ
မည်သ�ကုိမဆုိ လ�ဲေြပာင်း၊ လ�ဲအပ် (သိ� မဟတ်ု) ေရာင်းချခွင့်�ိှ�ပီး ဤစည်းကမ်းချက်များသည်
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ကေမ�ာဇဘဏ်ကုိဆက်ခံသူ၊ လ�ဲေြပာင်း လက်ခံသူများ၏ အကျ�ိးအတက်ွ
ဆက်လက်အာဏာသက်ေရာက်ေစရမည်။

၇.၃ ကေမ�ာဇဘဏ်သည် ေငအွပ်�ှသူံတစ်ဦး �ူးသွပ်သွားသည့်အခါတင်ွြဖစ်ေစ၊ အေ�ကာင်းတစ်စုံတစ်ရာေ�ကာင့်
ေငအွပ်�ှသူံအေနြဖင့် မိမိ၏အမ�ကိစ�များကုိ ေဆာင်ရွက်�ိင်ုစွမ်း မ�ိှသည့်အခါတင်ွြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအား
တရားဝင်အပ်ုထိနး်သူ (သိ� မဟတ်ု) တရားဝင်ကုိယ်စားလှယ်ကုိ ကေမ�ာဇဘဏ်၏ သတ်မှတ်သည့်
နည်းလမ်းများအတိင်ုး အပ်�ှေံငကုိွ ထုတ်ေပးရမည်။

၇.၄ အရွယ်ေရာက်�ပီး �ှစ်ဉီး (သိ� မဟတ်ု) �ှစ်ဉီးထက်ပုိ တွဲဖက်၍ ေငစွာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသည့်
ေငစွာရင်းပုိင်�ှင်များမှ တစ်ဉီးဉီး ေသဆုံးသည့်အခါမျ�ိးတင်ွ ကျန�ိှ်သူ ေငစွာရင်းပုိင်�ှင်(များ) (သိ� မဟတ်ု)
အကျ�ိးခံစားခွင့်�ိှသူများမှ ေငထုွတ်ယူခွင့်�ိှသည်။

၇.၅ အကျ�ိးခံစားခွင့် လ�ဲအပ်ထားြခင်းမ�ိှေသာ ေငအွပ်�ှသူံ ေသဆုံးပါက အပ်�ှေံငလွက်ကျနကုိ် အေမွ
ထိနး်စာလက်မှတ် (သိ� မဟတ်ု) အေမွဆက်ခံခွင့်လက်မှတ် တင်ြပရနမ်လိဘဲု
ကေမ�ာဇဘဏ်မှသတ်မှတ်ထားသည့် လိအုပ်သည့် စာရွက် စာတမ်းများ တင်ြပ�ိင်ုသူ ဇနးီ၊ ခင်ပွနး်၊
သားသမီး၊ တရားဝင်ေမွးစားထားေသာ သားသမီး (သိ� မဟတ်ု) ယင်းတိ� မ�ိှလ�င် ေြမး (သိ� မဟတ်ု)
ယင်းတိ�မ�ိှလ�င် မိဘ၊ ညီအစ်ကုိ၊ ေမာင်�ှမအား ထုတ်ေပးရမည်။

၈။ ေ�ကး�မီတာဝနမ်ျား
ကေမ�ာဇဘဏ်၏ စာြဖင့်�ကိ�တင်ခွင့်ြပ�ချက်မရဘဲ ေငအွပ်�ှသူံသည် Special Cash Fixed Deposit
Account မှေန၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယင်းစာရင်းထဲ�ိှ ေငတွစ်ခုခုမှေသာ်လည်းေကာင်း၊
ေ�ကး�မီတာဝနတ်စ်ခုခု (သိ� မဟတ်ု) အြခားေသာ အဖ�ဲ၏ အကျ�ိးစီးပွားတစ်ခုခု ဖနတီ်းြခင်း၊
ြဖစ်ေပ�ခွင့်ြပ�ြခင်းတိ�  မြဖစ်ေစရ။

၉။ �ုတ်ယူပုိင်ခွင့်
ေငအွပ်�ှသူံသည် အြခားလပုူဂ�ိ�လ်မှြဖစ်ေစ၊ ဘဏ်မှြဖစ်ေစ သိ� မဟတ်ု
မည်သည့်အေ�ကာင်းြပချက်မဆုိေ�ကာင့်ြဖစ်ေစ မှားယွင်းလ�ဲေြပာင်းမိေသာေ�ကာင့် ၎င်း၏အေကာင့်တင်ွ
ပုိေနေသာ ေငမွျားကုိ ြပနေ်ပးရန် တာဝန�ိှ်ပါသည်။ ယင်းပုိေငမွျားသည် ေငအွပ်�ှသူံ၏ ရပုိင်ခွင့်�ိှသည့်
ေငမွျားမဟတ်ုသည့်အားေလျာ်စွာ မည်သည့်ကန ့သ်တ်ချက်၊ အသိေပးချက်မှေပးပိ� ြခင်းမ�ိှဘဲ သိ� မဟတ်ု
ေလျာ်ကနသ်င့်ြမတ်သည့် နည်းလမ်းအရပ်ရပ်ြဖင့် �တ်ုယူ�ိင်ုသည်။

၁၀။ စွန ့လ်�တ်မ�
၁၀.၁ ဤစည်းကမ်းချက်ပါ ရပုိင်ခွင့်၊ အာဏာ (သိ� မဟတ်ု) အခွင့်အေရးကုိကျင့်သုံးရန်

ကေမ�ာဇဘဏ်ကပျက်ကွက် ြခင်း (သိ� မဟတ်ု) ေ�ှာင့်ေ�ှးြခင်းသည် စွန ့လ်�တ်ြခင်းမမှတ်ယူရပါ။ ထိ� အတူ
ရပုိင်ခွင့်၊ အာဏာ သိ� မဟတ်ု အခွင့်အေရးကုိ တစ်ခုတည်း (သိ� မဟတ်ု) တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းတည်း
ကျင့်သုံးမ�သည်လည်း အခွင့်အေရးများကုိ စွန ့လ်�တ်ြခင်း မေြမာက်ေစရ။

၁၀.၂ ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ဥပေဒအရေပးအပ်ထားေသာ အခွင့်အေရး (သိ� မဟတ်ု) ကုစားမ�
တိ�အြပင် ဤစည်းကမ်းချက်များတင်ွ ေဖာ်ြပထားေသာ ကေမ�ာဇဘဏ်၏အခွင့်အေရးများ�ှင့်
ကုစားမ�များအား ထပ်ေပါင်းထည့်ထားြခင်းြဖစ်သည်။

၁၁။ မလနွဆ်န�ုိ်င်ေသာ ြဖစ်ရပ်များ
ဤဝနေ်ဆာင်မ�ကုိ ကေမ�ာဇဘဏ်က ေဆာင်ရွက်ေပးေနစ�်ကာလအတင်ွး သဘာဝေဘးအ��ာရာယ်၊
စစ်ြဖစ်ပွားမ�၊ ဆ��ြပမ� သိ� မဟတ်ု အလပ်ုသမားအြငင်းပွားမ�၊ ကုနသွ်ယ်ေရးပိတ်ပင်မ�၊ အစုိးရအမိန ့၊်
မီးေလာင်မ�၊ ေရ�ကီးမ�၊ မုိးသည်းထနစွ်ာ ရွာသွနး်မ�၊ မုနတိ်င်ုးတိက်ုခတ်မ�၊ သိ� မဟတ်ု
ရာသီဥတအုေြခအေနြပင်းထနမ်�၊ ဆူပူအံ�ုကမ�၊ ပုနက်နမ်�၊ ြပည်တင်ွး ဆူပူအံ�ုကမ�၊ စီးပွားေရးပိတ်ဆိ� မ�၊
သပိတ်ေမှာက်မ�၊ လ�ပ်စစ်မီးမရမ�၊ စက်ခ�တ်ယွင်းမ� သိ� မဟတ်ု ကေမ�ာဇဘဏ်အေနြဖင့်
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အကျ�ိးသင့်အေ�ကာင်းသင့်ထိနး်ချ�ပ်၍မရ�ိင်ုေသာ အေ�ကာင်းများေ�ကာင့် ြဖစ်ရသည့် ပျက်ကွက်မ�
သိ� မဟတ်ု ေ�ှာင့်ေ�ှးမ� သိ� မဟတ်ု အြခားမည်သည့် မလနွဆ်န�်ိင်ုေသာ ြဖစ်ရပ်မဆုိ ဤတင်ွပါဝင်ေသာ
ြဖစ်ရပ်များသာ ပါဝင်သည်ဟကုန ့သ်တ်ထားြခင်းမ�ိှဘဲ မည်သည့်ပျက်ကွက်မ� သိ� မဟတ်ု
ေ�ှာင့်ေ�ှးမ�မဆုိအတက်ွ ကေမ�ာဇဘဏ်တင်ွ တာဝနမ်�ိှေ�ကာင်းကုိ ေငအွပ်�ှသူံသည်
နားလည်သေဘာတပူါသည်။ ကေမ�ာဇဘဏ်သည် အဆုိပါအေြခအေနများက ဟန ့တ်ားမ�များြဖစ်ေစြခင်း၊
အေ�ှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစသည့် သိ� မဟတ်ု ေ�ှာင့်ေ�ှးေစသည့် အတိင်ုးအတာအေပ�မူတည်၍
အဆုိပါအေြခအေနများရပ်တန ့သွ်ားသည့်အချနိအ်ထိ အဆုိပါဝနေ်ဆာင်မ�များအား ပ့ံပုိးေပးမ�ကုိ
ဆုိင်းငံထ့ားပါမည်။ ကေမ�ာဇဘဏ်သည် ဤအေြခအေနများဆက်လက်ြဖစ်ပျက်ေနစ�်ကာလအတင်ွး
ဤစည်းမျ�်းစည်းကမ်းချက်များ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည့် တာဝနဝ်တ� ရားများကုိ ပျက်ကွက်မ� သိ� မဟတ်ု
ေ�ှာင့်ေ�ှးမ�တစ်ရပ်ရပ်အတက်ွ ေငအွပ်�ှသူံ သိ� မဟတ်ု အြခားမည်သည့်လပုူဂ�ိ�လ်တစ်ဉီးတစ်ေယာက်ကုိမ�
တာဝန�ိှ်ေစြခင်း သိ� မဟတ်ု ဤစည်းမျ�်းစည်းကမ်းချက်များကုိ ချ�ိးေဖာက်ြခင်းြဖစ်သည်ဟု
သတ်မှတ်မည်မဟတ်ုပါ။

၁၂။ ေငေွ�ကးခဝါချမ� တုိက်ဖျက်ေရး�ှင့် စီးပွားေရးအေရးယူမ�များ
၁၂.၁ ကေမ�ာဇဘဏ်သည် အချ�ိလပုူဂ�ိ�လ်များ (သိ� မဟတ်ု) အဖ�ဲများ�ှင့်လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်မ�ကုိ

တားြမစ်ထားသည့် ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ှင့် အချ�ိ�ိင်ုငံများ၏
ေငေွ�ကးခဝါချမ�တိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒများကုိ လိက်ုနာရမည်ြဖစ်သည်။

၁၂.၂ ေငေွ�ကးခဝါချမ�တိက်ုဖျက်ေရးလပ်ုငနး် (သိ� မဟတ်ု) အ�ကမ်းဖက်သမားေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� ဆန ့်
ကျင်ေရး�ှင့် စီးပွားကုနသွ်ယ်ေရးအေရးယူမ�အ��ရာယ်များကုိ စီမံရန် (သိ� မဟတ်ု) ြပည်ေထာင်စု
သမ�တြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ အြခားဥပေဒ၊ စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများကုိ လိက်ုနာရနအ်လိ� ငာှ ကေမ�ာဇဘဏ်က
ေတာင်းဆုိသည့် သတင်းအချက် အလက်အားလံးုကုိ ေငအွပ်�ှသူံက ေပးရမည်။

၁၂.၃ ကေမ�ာဇဘဏ်မှ ေငေွ�ကးလပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်ေပးရသည့် လပ်ုငနး်စ�်သည် ြမနမ်ာ (သိ� မဟတ်ု) အြခား�ိင်ုငံ
များ၏ ဥပေဒကုိမချ�ိးေဖာက်ေ�ကာင်း ေငအွပ်�ှသူံကေ�ကညာ�ပီး အာမခံသည်။

၁၃။ အာမခံြခင်း
၁၃.၁ Special Cash Fixed Deposit Account လပ်ုေဆာင်မ� (သိ� မဟတ်ု) အသုံးြပ�မ�၊

ဤစည်းကမ်းချက်တစ်ခုခုကုိ ေငအွပ်�ှသူံက ချ�ိးေဖာက်မ�၊ မေဆာင်ရွက်မ�၊
လံေုလာက်ေအာင်မေဆာင်ရွက်မ� (သိ� မဟတ်ု) ၎င်း၏ တာဝနမ်ျား ေဆာင်ရွက်ရာတင်ွ
ေငအွပ်�ှသူံ၏လပ်ုရပ်၊ အမှား၊ ကုိယ်စားြပ�မ�၊ မှားယွင်းကုိယ်စားြပ�မ�၊ မှားယွင်းြပ�မူမ� (သိ� မဟတ်ု)
ေပါဆ့မ�မှြဖစ်ေပ�လာသည့် မည်သည့်တာဝန�ိှ်မ�၊ မည်သည့်အြခား ဆုံး�� ံးမ�ကုိမ� ကေမ�ာဇဘဏ်မှတာဝန်
မ�ိှေစရန၊် ေငအွပ်�ှသူံသည် သူ/သူမ၏ ကုိယ်ပုိင်ကုနက်ျစရိတ်ြဖင့် ကင်းလတ်ွခွင့်ြပ�၊ ကာကွယ်မည်ဟု သူ/
သူမက ဤစည်းကမ်းချက်များတင်ွ သေဘာတညီူသည်။

၁၃.၂ မည်သည့်အေြခအေနမျ�ိးတင်ွမ�၊ Special Cash Fixed Deposit Account �ှင့်စပ်လျ�်း၍ တိက်ု�ုိက်၊
သွယ်ဝုိက်၊ အကျ�ိးဆက်၊ အထူးြပ� (သိ� မဟတ်ု) စံြပတားြမစ်ြခင်းဆုိင်ရာ ပျက်စီးဆုံး�� ံးမ�များအတက်ွ
ကေမ�ာဇဘဏ်က ေငအွပ်�ှသူံကုိ ေပးရန ်တာဝနမ်�ိှေစရ။

၁၃.၃ ဤစည်းကမ်းချက်ပါ တာဝနတ်စ်ခုခုကုိေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်းေ�ကာင့် ေငအွပ်�ှသူံအေနြဖင့်
(တိက်ု�ုိက်ြဖစ်ေစ (သိ� မဟတ်ု) သွယ်ဝုိက်၍ြဖစ်ေစ) ြဖစ်ေပ�လာသည့် ဆုံး�� ံးမ�၊ နစ်နာမ�၊ အြငင်းပွားမ�
အစ�ိှသည့် ကိစ�ရပ်များအတက်ွ ကေမ�ာဇဘဏ်တင်ွတာဝနမ်�ိှေစရပါ။

၁၃.၄ ေငအွပ်�ှသူံမှ တင်ြပလာေသာ အတည်ြပ�ေထာက်ခံချက်ေပးထားသည့် ချက်လက်မှတ်၊ ေြပစာ (သိ� မဟတ်ု)
အြခားစာချ�ပ်စာတမ်းများ ေငေွကာက်ခံရာမှ ြဖစ်ေပ�လာ�ိင်ုသည့် ဆုံး�� ံးမ� (သိ� မဟတ်ု) နစ်နာမ�များသည်
ေငအွပ်�ှသူံ၏ ေတာင်းဆုိေဖာ်ြပချက်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူမည် ြဖစ်�ပီး
ေငအွပ်�ှသူံတင်ွသာ တာဝန�ိှ်ေစမည်ြဖစ်သည်။
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၁၃.၅ ေငအွပ်�ှသူံ၏ ကေမ�ာဇဘဏ်�ိှ ေငစွာရင်း�ှင့်ပတ်သက်၍ ကေမ�ာဇဘဏ်သည် ဤစည်းကမ်းချက်ပါ
ကေမ�ာဇဘဏ်၏ လပ်ုပုိင်ခွင့်များေဆာင်ရွက်ရာတင်ွ ��န�်ကားချက်များလက်ခံြခင်း၊ ဖက်စ်ေပးပိ� ြခင်း�ှင့်
အြခားဆက် သွယ်ေရး (သိ� မဟတ်ု) အီလက်ထေရာနစ်��န�်ကားချက်များအားေဆာင်ရွက်ြခင်း(သိ� မဟတ်ု)
ေဆာင် ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်းတိ�ေ�ကာင့် ကေမ�ာဇဘဏ်မှြဖစ်ေပ�လာ�ိင်ုသည့် အေရးယူမ�များ၊
တရားစဲွဆုိမ�များ၊ ေတာင်းဆုိမ�များ၊ နစ်နာဆုံး�� ံးမ�များ၊ ကုနက်ျမ�များ၊ အတိးု
(တရားစီရင်ဆုံးြဖတ်မ�မတိင်ုမီ�ှင့် ဆုံးြဖတ် �ပီး ေနာက်�ှစ်ခုလံးုအပါအဝင်)�ှင့် ကုနက်ျစရိတ်များ
(ေ�ှ�ေန�ှင့်အမ�သည်�ကားအေြခခံသည့် ဥပေဒ ေရးရာစရိတ်အပါအဝင်) စသည်တိ�အတက်ွ
ေငအွပ်�ှသူံတင်ွသာ တာဝန�ိှ်ေစမည်ြဖစ်သည်။

၁၃.၆ Special Cash Fixed Deposit Account ကုိ ပိတ်သိမ်းလင့်ကစား အထက်ေဖာ်ြပပါကင်းလတ်ွခွင့်များမှာ
ဆက်လက်တည်�ိှရမည်။

၁၄။ အချက်အလက် ထုတ်ေဖာေ်ြပာ�ကားြခင်း
ကေမ�ာဇဘဏ်သည် သက်ဆုိင်ရာဥပေဒ�ှင့်အညီ လိက်ုနာေဆာင်ရွက်ရနလိ်အုပ်သည့်အခါ (သိ� မဟတ်ု)
ကေမ�ာဇဘဏ်မှ လိအုပ်သည့် (သိ� မဟတ်ု) အေထာက်အကူြပ�သည်ဟယူုဆသည့်အခါ
(ေငအွပ်�ှသူံတစ်ဦးတည်း ြဖစ်ေစ၊ အြခားသူများ�ှင့်ပူးတွဲ၍ြဖစ်ေစ
ကေမ�ာဇဘဏ်မှရယူထားသည့်ဝနေ်ဆာင်မ�များ၊ ေချးေငတွစ်ခုခု၏
ေ�ကး�မီဆနး်စစ်မ�ရည်ရွယ်ချက်အပါအဝင်) ေငအွပ်�ှသူံ�ှင့်ဆုိင်ေသာ အချက်အလက်များ၊ သူ/သူမ၏
ေငစွာရင်း(များ)၊ (သိ� မဟတ်ု) ရရနပုိ်င်ခွင့်များ (သိ� မဟတ်ု) ေချးေငမွျား�ှင့် မည်သည့်အချက်
အလက်မဆုိကုိ ေငအွပ်�ှသူံ၏ ကုိယ်စား ေအာက်ပါတိ� ထံသိ�  ကေမ�ာဇဘဏ်အားေပးခွင့်ြပ�သည် -
၁၄.၁ ကေမ�ာဇဘဏ်၏ �ုံးချ�ပ်၊ အဖ�ဲဝင်ကုမ�ဏီ၊ ဘဏ်ခဲွ (သိ� မဟတ်ု) လက်ေအာက်ခံတစ်ခုခု
၁၄.၂ စာရင်းစစ်များ၊ က�မ်းကျင်အ�ကံေပးများ�ှင့်လျ�ိဝှက်ထား�ိှရန် တာဝန�ှ်င့်သက်ဆုိင်သည့်

အြခားပုဂ�ိ�လ်(များ)
၁၄.၃ ကေမ�ာဇဘဏ်ကွနပ်ျ�တာစနစ်များကုိေရာင်းချသူ၊ တပ်ဆင်ေပးသူ၊ ြပင်ဆင်ထိနး်သိမ်းသူ (သိ� မ

ဟတ်ု) ြပ�ြပင်ေပးသူများ
၁၄.၄ ကေမ�ာဇဘဏ်၊ ကေမ�ာဇဘဏ်�ုံးချ�ပ် (သိ� မဟတ်ု) ကေမ�ာဇဘဏ်ခဲွတစ်ခုခုအေပ�၊ သိ� မဟတ်ု

ေငအွပ်�ှသူံ (သိ� မဟတ်ု) ေငအွပ်�ှသူံ၏ ေငစွာရင်းကေဆာင်ရွက်သည့် ေငေွ�ကးလပ်ုငနး်များအေပ�
စီရင် ပုိင်ခွင့်�ိှေသာ စေတာအိ့တ်ချနိး်၊ ေစျးကွက် (သိ� မဟတ်ု) အာဏာပုိင်တစ်ခုခု

၁၄.၅ အဆုိပါေတာင်းဆုိမ� သိ� မဟတ်ု ေမတ� ာရပ်ခံမ�ကုိ လပ်ုခွင့်�ိှေသာအဖ�ဲတစ်ခုခု
၁၄.၆ စည်းကမ်းချက်များအရ မိမိ၏အခွင့်အေရး၊ တာဝန် (သိ� မဟတ်ု) စွန ့စ်ားရမ�များကုိ ေရာင်းချ ရန်

(သိ� မဟတ်ု) လ�ဲအပ်ရန် (သိ� မဟတ်ု) မ�ေဝရန် ကေမ�ာဇဘဏ်က ပဋိဉာ�်ြပ�သူ (သိ� မဟတ်ု)
ပဋိဉာဏ်ြပ�ရန ်ကမ်းလှမ်းသူ တစ်ဦးဦး

၁၄.၇ ေငအွပ်�ှသူံ၏ ေငစွာရင်း(များ) (သိ� မဟတ်ု) ေချးေငမွျား (သိ� မဟတ်ု) ဘဏ်လပ်ုငနး်များ
ေဆာင်ရွက်ြခင်း�ှင့်စပ်လျ�်း၍ ဝနေ်ဆာင်မ�များေပးရနအ်တက်ွ ကေမ�ာဇဘဏ်က ပဋိဉာ�်ြပ�သူ
(သိ� မ ဟတ်ု) ပဋိဉာဏ်ြပ�ရန် ကမ်းလှမ်းသူတစ်ဦးဦး (ေအးဂျင့်၊ ကနထ်�ုိက်တာ (သိ� မဟတ်ု)
တတိယ အဖ�ဲ ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူများ အပါအဝင်) ။

၁၄.၈ ေငအွပ်�ှသူံ�ှင့်ဆက်ဆံရန် (သိ� မဟတ်ု) ေငအွပ်�ှသူံကုိဝနေ်ဆာင်မ�ေပးရန် (သိ� မဟတ်ု) ေငွ
အပ်�ှသူံ၏ ေငစွာရင်းများ၊ ေချးေငမွျားဆုိင်ရာလပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်ရနအ်လိ� ငာှ ဆက်ဆံေရး
အရာ�ိှများအပါအဝင် ကေမ�ာဇဘဏ်၊ ကေမ�ာဇဘဏ်၏�ုံးချ�ပ် (သိ� မဟတ်ု)
အဖ�ဲဝင်ကုမ�ဏီကခန ့ထ်ားသည့် (သိ� မဟတ်ု) ေအးဂျင့်အြဖစ်ပါဝင်ေစသည့် ပုဂ�ိ�လ်တစ်ဦးဦး

၁၄.၉ ေဒတာတက်ွချက်မ��ှင့် အြခားအပ်ုချ�ပ်ေရးလပ်ုငနး်များကုိ ကေမ�ာဇဘဏ်ကဗဟိထိုနး်ချ�ပ်�ိင်ုရန်
(သိ� မဟတ်ု) အထက်ပါဝနေ်ဆာင်မ�/လပ်ုငနး်များအတက်ွ ကေမ�ာဇဘဏ်၏�ုံးချ�ပ်၊ ယင်း၏
အဖ�ဲဝင်များ (သိ� မဟတ်ု) တတိယအဖ�ဲ များသိ�  လပ်ုငနး်အပ်�ှ�ံိင်ုရန ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း
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၁၄.၁၀ ၎င်း/သူ/သူမ၏တာဝနကုိ်ထမ်းေဆာင်ရာတင်ွ ေငအွပ်�ှသူံကြပစ်ချက်ကျ�းလနွသ်ည့် ြဖစ်ရပ် တင်ွ
အစုိးရ/စည်းကမ်းထိနး်သိမ်းေရး/တရားေရးအာဏာပုိင် တစ်ဦးဦးထံသိ�  ေပးအပ်ြခင်း

၁၅။ အေထွထွ
၁၅.၁ ကေမ�ာဇဘဏ်သိ� ေငအွပ်�ှသူံကေပးထားသည့် သူ/သူမ၏လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရနဖု်နး် (သိ� မဟတ်ု) အြခား

အချက်အလက်တစ်ခုခု အေြပာင်းအလဲြဖစ်ပါက ေငအွပ်�ှသူံသည်ဘဏ်သိ� ြဖစ်�ိင်ုသမ�ေစာလျင်စွာ
အေ�ကာင်း�ကားရမည်။

၁၅.၂ မိမိ၏အပ်ေငစွာရင်းကုိ သူ/သူမ/၎င်းက ပိတ်သိမ်းရနေ်ရွးချယ်ပါက ကေမ�ာဇဘဏ်၏ဘဏ်ခဲွသိ�
ေငအွပ်�ှသူံ သည် ကုိယ်တိင်ုလာေရာက်ရမည်။

၁၅.၃ Special Cash Fixed Deposit Account ကုိ ပိတ်သိမ်းသည့်အခါ၊ ေငအွပ်�ှသူံသည် ၎င်း၏ချက်စာအပ်ု
(သိ� မဟတ်ု) ဘဏ်စာအပ်ုကုိ ချက်ြခင်းြပနအ်ပ်ရမည်။ ေငစွာရင်း�ိှေငေွ�ကးအားလံးုကုိ ေငအွပ်�ှသူံထံသိ�
ချက်ြခင်း ြပနလ်ည် ေပးအပ်မည်။

၁၅.၄ လံေုလာက်ေသာအေ�ကာင်းရင်းများအတက်ွ ေငစွာရင်းကုိ မည်သည့်အချနိ၌်မဆုိ ကေမ�ာဇဘဏ်က
ပိတ်သိမ်း ခွင့်�ိှ�ပီး ကေမ�ာဇဘဏ်က အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ထားသည့် အချနိက်ာလအထိ
လက်ကျနေ်င ွ"သုည (၀)"  ြဖစ်ေနေသာ ေငစွာရင်းများကုိလည်း ကေမ�ာဇဘဏ်ကပိတ်သိမ်းခွင့်�ိှသည်။

၁၅.၅ ကေမ�ာဇဘဏ်က အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလတစ်ခုအထိ
ေငစွာရင်းသည်အထုတ်အသွင်းမ�ိှ (သိ� မဟတ်ု) စာရင်းေသြဖစ်ေနလ�င် ထုိေငစွာရင်းကုိ ကေမ�ာဇဘဏ်က
ပိတ်ပင်/ယာယီရပ်ဆုိင်းခွင့်�ိှသည်။ အဆုိပါြဖစ်ရပ်တင်ွ ေငအွပ်�ှသူံက ေငစွာရင်းဖွင့်သည့်
ကေမ�ာဇဘဏ်သိ� လကုိူယ်တိင်ုလာ၍ ေငစွာရင်းြပနဖွ်င့်ကာ ကေမ�ာဇဘဏ်ကေတာင်းဆုိသည့် KYC
(ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေ�ကာင်းသိ�ိှရန)် လိအုပ်ချက် အားလံးုကုိ ြဖည့်ဆည်းရမည်။

၁၅.၆ ကေမ�ာဇဘဏ်သည် အခါအားေလျာ်စွာ ဥပေဒကလိအုပ်သည့်အတိင်ုး ြပည်ေထာင်စုြမနမ်ာ�ိင်ုငံ
ဗဟိဘုဏ်ထံသိ�   အထုတ်အသွင်းမ�ိှေသာေငစွာရင်းဆုိင်ရာ အချက်အလက်များကုိ တင်ြပ�ိင်ုသည်။

၁၅.၇ ဤစည်းကမ်းချက်များပါ မည်သည့်ြပ�ာနး်ချက် သိ� မဟတ်ု အပ်ေငစွာရင်း �ှင့်/သိ� မဟတ်ု အတိးု��နး်၊
သက်တမ်း၊ အနည်းဆုံးထား�ိှရမည်လက်ကျနေ်ငပွမာဏ၊ လပ်ုငနး်စ�်တိ�အား
ဤတင်ွပါဝင်ေသာအချက်များသာြဖစ်သည်ဟု ကန ့သ်တ်ထားြခင်းမ�ိှဘဲ မည်သည့်အချနိတ်င်ွမဆုိ၊
�ကိ�တင်အေ�ကာင်း�ကားြခင်းကုိ ြပ�လပ်ုြခင်းမ�ိှဘဲ ကေမ�ာဇဘဏ်သည် ြပင်ဆင်ြခင်း သိ� မဟတ်ု
ေြပာင်းလဲြခင်း အား ေဆာင်ရွက်ခွင့်�ိှသည်။

၁၅.၈ ဤဝနေ်ဆာင်မ�အား မည်သည့်အချနိတ်င်ွမဆုိ မည်သည့်အေ�ကာင်းေ�ကာင့်ြဖစ်ေစ ကေမ�ာဇဘဏ်၏
တစ်ဉီးတည်းဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့် �ကိ�တင်အေ�ကာင်း�ကားြခင်းမြပ�ဘဲ ပယ်ဖျက်ြခင်း သိ� မဟတ်ု
�ုတ်သိမ်းြခင်းတိ�အား ေဆာင်ရွက်�ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။

၁၅.၉ ေငစွာရင်းလပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်မ�များအား ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ဥပေဒ၊ စည်းမျ�်းစည်း
ကမ်းများအတိင်ုး လိက်ုနာေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်။

၁၆။ ဉာဏပစ�ညး်ပုိင်ဆုိင်ခွင့်
ကေမ�ာဇဘဏ်၏ဝဘ်ဆုိက်�ှင့် စာရွက်စာတမ်းအားလံးုတင်ွ အေ�ကာင်းအရာအြဖစ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊

စကားအသုံးအ��နး်ပုံစံအြဖစ် ြဖင့်ြဖစ်ေစ ပါ�ိှေသာ တံဆိပ်၊ သေက�တ၊ စာလံးုအမှတ်အသား၊

လပ်ုငနး်ဝနေ်ဆာင်မ� အမှတ်အသား၊ လပ်ုငနး်အမည်�ှင့် ဒီဇုိင်းလက်ရာအားလံးု၏ ဉာဏပစ�ည်းဆုိင်ရာ

မူပုိင်ခွင့်အရပ်ရပ်သည် ကေမ�ာဇဘဏ်၏မူပုိင်ြဖစ်သည်။ ေငအွပ်�ှသူံသည် ကေမ�ာဇဘဏ်၏

ဉာဏပစ�ည်းဆုိင်ရာ မူပုိင်ခွင့်ကုိ ကေမ�ာဇဘဏ်မှ စာြဖင့် ေရးသားထားေသာ �ကိ�တင်သေဘာတညီူချက်ကုိ

လက်ခံရ�ိှြခင်းမ�ိှဘဲ ကုိယ်ကျ�ိးအတက်ွ သုံးစဲွြခင်းမြပ�ရ သိ� မဟတ်ု ေ�ကာ်ြငာြခင်းမြပ�ရ။

ေငအွပ်�ှသူံသည် ကေမ�ာဇဘဏ်၏ပုံရိပ်၊ ကုနအ်မှတ်တံဆိပ်၊ လပ်ုငနး်အမည် သိ� မဟတ်ု
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အြခားဉာဏပစ�ည်းဆုိင်ရာ မူပုိင်ခွင့်ကုိ ထိခုိက်ပျက်ြပားေစ�ိင်ုသည့် မည်သည့်ြပ�လပ်ုမ�မျ�ိးကုိမဆုိ

ြပ�လပ်ုခွင့်�ိှမည်မဟတ်ုပါ သိ� မဟတ်ု အြခားသူက ြပ�လပ်ုြခင်းကုိလည်း ခွင့်ြပ�ေပးပုိင်ခွင့်�ိှမည်မဟတ်ုပါ။

၁၇။ ြပင်ဆင်ြခင်း
ဤစည်းကမ်းချက်များပါ မည်သည့်ြပ�ာနး်ချက် သိ� မဟတ်ု ဝနေ်ဆာင်မ� �ှင့်/သိ� မဟတ်ု
မည်သည့်အဖုိးအခကုိမဆုိ မည်သည့်အချနိတ်င်ွမဆုိ၊ မည်သည့်အေ�ကာင်းြပချက်အတက်ွမဆုိ
မည်သည့်�ကိ�တင်အေ�ကာင်း�ကားြခင်းကုိမ� ြပ�လပ်ုြခင်းမ�ိှဘဲ ကေမ�ာဇဘဏ်သည်
၎င်း၏တစ်ဉီးတည်းဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့် ြပင်ဆင်ခွင့်၊ မွမ်းမံခွင့်၊ အစားထုိးပုိင်ခွင့်၊ ပယ်ဖျက်ခွင့် သိ� မဟတ်ု
�ုတ်သိမ်းပုိင်ခွင့် အြပည့်အဝ�ိှေ�ကာင်းကုိ ေငအွပ်�ှသူံက သိ�ိှသေဘာတပူါသည်။ ဝဘ်ဆုိက်တင်ွ
တင်ထား�ိင်ုသည့် ြပင်ဆင်ချက်များပါဝင်�ိင်ုေသာ ဤစည်းမျ�်းစည်းကမ်းချက်များကုိ
ပုံမှနဖ်တ်��စစ်ေဆးသွားရန ်ေငအွပ်�ှသူံတင်ွ တာဝနအ်ြပည့်အဝ�ိှပါသည်။

၁၈။ အာမခံေပးြခင်း
ဝနေ်ဆာင်မ�အသုံးြပ�ြခင်းဆုိင်ရာ စည်းကမ်းချက်အြဖစ် ဝန ်ေဆာင်မ�များအား ဥပေဒ�ှင့်မညီသည့်
မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတက်ွမှ အသုံးြပ�မည်မဟတ်ုေ�ကာင်းကုိ ေငအွပ်�ှသူံမှ အာမခံသည်ြဖစ်သည်။
ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ အသုံးြပ�မ��ှင့် စပ်လျ�်းသည့် တည်ဆဲဥပေဒ၊ စည်းမျ�်းစည်းကမ်း၊ နည်းဥပေဒ�ှင့်
ြပ�ာနး်ဥပေဒအရပ်ရပ်ကုိ လိက်ုနာရန ်ေငအွပ်�ှသူံမှ သေဘာတသူည်ြဖစ်သည်။

၁၉။ ဆက်လက်အသက်ဝင်ြခင်း
ဤစည်းကမ်းချက်များပါ ြပ�ာနး်ချက်တစ်ရပ်စီတိင်ုးသည် အြခားြပ�ာနး်ချက်များ�ှင့် မတဘဲူ
သီးသန ့ြ်ဖစ်�ပီး သီးြခားသက်ဝင်မ��ိှမည်ြဖစ်သည်။ ဤစည်းကမ်းချက်များပါ ြပ�ာနး်ချက်တစ်ရပ်ရပ်သည်
တရားဝင်မ�မ�ိှေတာြ့ခင်း၊ ပျက်ြပယ်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ
အာဏာသက်ေရာက်မ�မ�ိှေတာြ့ခင်းများြဖစ်လာပါက ယင်းအပုိင်းသည်သာ ပျက်ြပယ်မည်ြဖစ်�ပီး
ကျနြ်ပ�ာနး်ချက်များအား ထိခုိက်ေစြခင်း သိ� မဟတ်ု ပျက်ြပယ်ေစြခင်းများ�ိှမည်မဟတ်ုဘဲ
ကျနြ်ပ�ာနး်ချက်များသည် ဆက်လက်အသက်ဝင်ေနမည်ြဖစ်သည်။

၂၀။ လ�မ်းမုိးေသာဉပေဒ�ှင့် အြငင်းပွားမ�ေြဖ�ှင်းြခင်း
ဤစည်းမျ�်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကုိ ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမနမ်ာ�ိင်ုငံေတာ်၏ ဉပေဒများက
လ�မ်းမုိးမည်ြဖစ်�ပီး ယင်းဉပေဒများ�ှင့်အညီ အဓိပ�ာယ်ဖွင့်ဆုိရမည်ြဖစ်ကာ ဤစည်းမျ�်းစည်းကမ်းများမှ
သိ� မဟတ်ု ဤစည်းမျ�်းစည်းကမ်းများအရ ေပ�ေပါက်လာေသာ မည်သည့်အြငင်းပွားမ�ကုိမဆုိ
စီရင်ေြဖ�ှင်းပုိင်ခွင့်အာဏာသည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ တရား�ုံးများတင်ွသာ �ိှေစရမည်ြဖစ်သည်။

၂၁။ ဘာသာစကား
ဤစည်းမျ�်း�ှင့်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအား အဂ�လိပ်၊ ြမနမ်ာ �ှစ်ဘာသာြဖင့် ြပ�လပ်ုထား�ပီး
�ှစ်မျ�ိးစလံးုသည် တညီူေသာ အဓိပ�ာယ် သက်ေရာက်မ��ိှမည်ြဖစ်သည်။ အဂ�လိပ်ဘာသာ�ှင့်
ြမနမ်ာဘာသာ�ှစ်မျ�ိးြဖင့် ြပ�လပ်ုထားြခင်းြဖစ်ေသာေ�ကာင့် ကဲွလွဲမ�တစ်စုံတစ်ရာ�ိှလ�င် ြမနမ်ာဘာသာြဖင့်
ေရးသားထားသည့် စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များကုိသာလ�င် အမှနယူ်ရမည်ြဖစ်သည်။
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