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ဝန်ဆ ောင်မှုအသစ်ဖြစ်သည ် Special Cash Fixed Deposit Account နှင ်ပတ်သက်၍ 

ဆမေးဆ  ဆမေးထရှှိသည ် ဆမေးခွန်ေးမ ောေး  

၁။ “Special Cash Fixed Deposit Account” အသစ ်နှင ်ပတ်သည ်အသသေးစတိ်အချကအ်လက်မျ ေးကိို သ  ်ပပပါ။  

“Special Cash Fixed Deposit Account” ဆိိုသည်မှ  ပ ိုမှန်စ ရင်ေးသသအပသ်ငွေစ ရငေ်းထက် အတိိုေးနှုန်ေး 

ပိိုမိိုရရှိနိိုင်သည  ် ရကသ်ပါင်ေး (၃၀) သိိုို့မဟိုတ် ရကသ်ပါင်ေး (၉၀) အထ ေးအချနိ်က လသတ်မှတ်ချက်ရိှသသ  

အပသ်ငွေစ ရင်ေးပ စ်ပပ ေး သငွေအပန်ှ သ အသနပ င ် ဆငသွောေးဖြင ်သောဖြစ်ဆစ၊ CASH ACCOUNT မ ောေးမှ စောရငေ်းဆဖပောင်ေး နည်ေး 

(By Transfer) ဖြင  ် ဖြစ်ဆစ စ ရငေ်း ွေင ်လှစ်၍ အပန်ှ နိိုင်သည ် အထ ေးအတန်ေးအစ ေး သတ်မှတ်ထ ေးသည ် 

စ ရင်ေးသသအပသ်ငွေ အမျ ိေးအစ ေးပ စပ်ါသည်။ ထိိုမျှသ မက သ မန်စ ရင်ေးသသအပသ်ငွေစ ရင်ေးက  သိိုို့ပင် သက ်

တမ်ေး သစ သရ က်မည သ်နို့ရက်၊ အပသ်ငွေပမ ဏ၊ အတိိုေးနှုန်ေးနှင ် သက်တမ်ေးတိိုို့ကိို သ  ်ပပထ ေးသည ် 

Certificate of Term Deposit ကိို ဘဏ်ကထိုတသ်ပေးမည်ပ စ်သည်။ ဘဏ်သည် အပန်ှ နိိုင်သည ် 

အနည်ေးဆ ိုေးသငွေပမ ဏ၊ အတိိုေးနှုန်ေးနှင ် သကတ်မ်ေးတိိုို့ကိို အခါအ ေးသလျ ်စွေ ပပင်ဆင်သတ်မှတ်နိိုင်ပါသည၊်၊ 

 

၂။ “Special Cash Fixed Deposit Account” ကိို မည်သ တိိုို့ ွေင ်လှစ်နိိုင်ပါသနည်ေး။   

သအ က်သ  ်ပါအ ွေ ွဲ့အစည်ေးနငှ ် ပိုဂ္ိ လ်မျ ေးအသနပ င  ် “Special Cash Fixed Deposit Account” မျ ေးကိို 

 ွေင ်လှစ်နိိုင်ပါသည် -  

• အသက(်၁၈)နှစ်ပပည ်ပပ ေးသ ပမန်မ နိိုငင် သ ေးလ ပိုဂ္ိ လ်မျ ေးက 

(တစဦ်ေးချင်ေးပ စ်သစ၊ ပ ေးတွေ ၍ ပ စ်သစ)  

• စ ေးပွေ ေးသရေးလိုပ်ငန်ေးမျ ေး (DICA) နှင ် အ ွေ ွဲ့အစည်ေး၊ အသင်ေး ွေ ွဲ့မျ ေး (NGO၊ INGO၊ တကကသိိုလ်မျ ေး 

စသည်) 

• စ ေးပွေ ေးသရေးလိုပ်ငန်ေးမျ ေး (Non-DICA) 

 

၃။ ပပညတ်ွေင်ေးတွေင်အသပခစိိုကသ်နထိိုင်သည ် နိိုင်င ပခ ေးသ ေးမျ ေးအသနပ င ် ဤ “Special Cash Fixed Deposit 

Account” ကိို  ွေင ်လှစ်နိိုင်ပါသလ ေး။   

ပ ိုမှန်စ ရင်ေးသသအပသ်ငွေစ ရငေ်းက  သိိုို့ပင်မည်သည ်နိိုင်င ပခ ေးသ ေးကိိုမဆိို “Special Cash Fixed Deposit     

Account” အ ေး စ ရင်ေး ွေင ်လှစ်ခွေင ်မပပ ပါ။  

 

၄။ Customer တစ်ဦေးအသနပ င ် “Special Cash Fixed Deposit Account” အ ေး အဘယ်သ က င ်  ွေင ်လှစ်သင ်ပခင်ေး 

ပ စသ်နည်ေး။ Customer အတွေက် မည်သိိုို့သသ  အထ ေးအကျ ိေးသကျေးဇ ေးမျ ေးပ စသ်စမည်နည်ေး။   

“Special Cash Fixed Deposit Account”  ွေင ်လှစ်ထ ေးသ  Customer မျ ေးအတွေက ် အဓိကကျသည  ်

အကျ ိေးသကျေးဇ ေးမှ  ပိို၍ပမင ်မ ေးသည ်အတိိုေးနှုန်ေးပ စသ်ည ် ရက်သပါင်ေး (၃၀) အတွေက ်တစန်ှစ်လျှင် (၈.၅၀%) 



2 of 5 
 

နှင ် ရကသ်ပါင်ေး (၉၀) အတွေက် (၈.၇၅%) အတိိုေးကိိုရရှပိခင်ေးပင်ပ စ်သည။် ထိိုို့သ က င ် လက်ရိှတွေင ် ဘဏ် 

လိုပ်ငန်ေးပပင်ပ၌ သငွေသ ေးလက်ဝယ်ကိိုငသ်ဆ င်ထ ေး ကသ မျ ေးအသနပ င ် ပိိုမိိုပမင ်မ ေးသည  ် အတိိုေးနှုန်ေးကိို 

ရရိှခ စ ေးနိိုင်ရန်ရည်ရယွ်၍ ဤ “Special Cash Fixed Deposit Account”အသစ်ကိို  ွေင လှ်စ်ရန ်တိိုက်တွေန်ေး 

ပခင်ေးပ စ်ပါသည်။  

 

၅။ “Special Cash Fixed Deposit Account”  ွေင ်လှစ်ရန ်သငွေသ ေးပမ ဏမည်မျှလိိုအပ်မည်နည်ေး။  

“Special Cash Fixed Deposit Account”  ွေင ်လှစ်ရန် Customer မျ ေးအသနပ င ် ၎င်ေးတိိုို့အလိိုရိှသသလ က် 

အပန်ှ နိိုင်မညပ် စသ်သ ်လည်ေး အပန်ှ ရမည  ် အနည်ေး   ေးပမောဏမှော ဖမနမ်ောက ပ်ဆင ွ -၁,၀၀၀,၀၀၀/- 

(က ပ်တစ် ယ်သှိန်ေး) ပ စပ်ါသည်။  

 

၆။ Customer အသနပ င ် နိိုငင် ပခ ေးသ ိုေးသငွေပ င ် “Special Cash Fixed Deposit Account” ကိို ွေင ်လှစ်နိိုင်ပါသလ ေး။  

မ ွေင ်လှစ်နိိုင်ပါ။ “Special Cash Fixed Deposit Account” အသစ် ွေင ်လှစ်ရနအ်တွေက ် မည်သည  ်

နိိုင်င ပခ ေးသ ိုေးသငွေကိိုမျှခွေင ်ပပ ထ ေးပခင်ေးမရှိပါ။  

 

၇။ Customer တစဦ်ေးအသနပ င ် “Special Cash Fixed Deposit Account” မည်မျှ ွေင ်လှစ်နိိုင်ပါသနည်ေး။  

Customer တစဦ်ေးအသနပ င ် “Special Cash Fixed Deposit Account” ကိို အသရအတွေက် အကနိ်ု့အသတ ်

မရှ ိ ွေင ်လှစ်နိိုင်ပါသည်။  

 

၈။ Customer မျ ေးအသနပ င  ် ဤ “Special Cash Fixed Deposit Account” မျ ေးကိို မည်သည ်သနရ မျ ေးတွေင ်

 ွေင ်လှစ ်နိိုင်ပါသနည်ေး။   

Customer မျ ေး အသနပ င ် နိိုင်င တစ်ဝှမ်ေးလ ိုေးရှိ ကသမဘ ဇဘဏ်လ မိတက်ဘဏ်ခွေ တိိုင်ေးတွေင် “Special Cash 

Fixed Deposit Account” ကိို ွေင ်လှစ်နိိုင်ပါသည။် 

 

၉။  ွေင ်လှစ်ထ ေးပပ ေးပ စသ်ည ် “Special Cash Fixed Deposit Account” အတွေင်ေးသိိုို့ Customer အသနပ င ်  သငွေထပ်မ  

ထည ်သွေင်ေးအပ်နှ နိိုင်ပါသလ ေး။   

သငွေထပ်မ မထည ်သွေင်ေးနိိုင်ပါ။ ပ ိုမှန်စ ရင်ေးသသအပသ်ငွေစ ရငေ်းက  သိိုို့ပင် မည်သည ်သငွေသ ကေးကိိုမျှ  ွေင ်ထ ေးပပ ေး 

ပ စသ်ည  ်“Special Cash Fixed Deposit Account” သိိုို့ သငွေထပ်မ မထည ်သွေင်ေးနိိုင်ပါ။ Customer အသနပ င ် 
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စ ရင်ေးသသအပသ်ငွေကိို ထပ်မ အပန်ှ လိိုပါက “Special Cash Fixed Deposit Account” သနောက်တစ်ခိုကိို 

 ွေင ်လှစ်အသ ိုေးပပ ရမည်ပ စ်ပါသည်။  

၁၀။ Customer တစဦ်ေးအသနပ င ် ဤ “Special Cash Fixed Deposit Account” မှသငွေသ ေးထိုတယ် နိိုင်ပါသလ ေး။  

Customer တစဦ်ေးအသနပ င  ် “Special Cash Fixed Deposit Account” ၏ သတ်မှတ်သက်တမ်ေး 

ပပည သ်ပမ က်ပပ ေးမှသ  သငွေထိုတ်ယ နိိုင်မညပ် စပ်ါသည်။ သတ်မှတ်သက်တမ်ေးမပပည ်မှ  မည်သည ်သငွေထိုတ် 

ယ မှုမျ ိေးကိိုမှ ခွေင ်မပပ ပါ။ Customer သည် ၎င်ေး၏သငွေကိို ရကသ်ပါင်ေး (၃၀) သိိုို့မဟိုတ် (၉၀) ပပည သ်အ င ်

ထ ေးရှိရပါမည်။ Customer မျ ေးအသနပ င ် သကတ်မ်ေးပပည သ်ပမ က်ပပ ေးသသ  “Special Cash Fixed Deposit 

Account” မှသငွေကိို ၎င်ေးတိိုို့၏ ပ ိုမှန ် Call/Current Account (သိိုို့မဟိုတ်) CASH ACCOUNT – Call/ 

Current သိိုို့   စ ရင်ေးသပပ ငေ်း ပပ ေးသနောက် သငွေသ ေးထိုတယ် နိိုင်ပါသည်။ ပ ိုမှန ် Call/Current Account မှ 

သငွေထိုတယ် လိိုပါက သတ်မှတ်ထ ေးသသ  သငွေသ ေးထိုတယ် မှု ကနို့်သတ်ချကမ်ျ ေးကိို လိိုကန်ောရမည ် ပ စပ်ါ 

သည်။ 

 

၁၁။ Customer အသနပ င  ်ဤ “Special Cash Fixed Deposit Account” မှ သက်တမ်ေးမပပည မ်  သငွေသ ေးထိုတယ်  

ပခင်ေး (သိိုို့မဟိုတ်) စ ရင်ေးသပပ င်ေးနည်ေးပ င ် သငွေထိုတယ် ပခင်ေးတိိုို့ကိို သဆ င်ရွကန်ိိုင်ပါသလ ေး၊၊  

မသဆ င်ရွကန်ိိုင်ပါ။ ဤ “Special Cash Fixed Deposit Account” မှ သကတ်မ်ေးမပပည မ်  သငွေသ ေးထိုတယ်  

ပခင်ေး (သိိုို့မဟိုတ်) စ ရင်ေးသပပ င်ေးနည်ေးပ င ် သငွေထိုတယ် ပခင်ေးတိိုို့ကိိုမည်သည ်အသ က င်ေးနငှ မ်ျှ ခွေင ်မပပ ပါ၊၊ 

 

၁၂။ Customer အသနပ င ် i/mBanking မှတဆင ် ဤ “Special Cash Fixed Deposit Account” ၏ သငွေစ ရင်ေး 

အချက်အလက်မျ ေးကိို  ကည ရ်ှုွဲ့စစသ်ဆေး၍ ရနိိုင်ပါသလ ေး။ 

ပ ိုမှန်စ ရင်ေးသသအပသ်ငွေစ ရငေ်းမျ ေးက  သိိုို့ပင် Customer အသနပ င  ် i/mBanking မှတဆင ် ဤ “Special 

Cash Fixed Deposit Account” ၏ သငွေစ ရင်ေးအချကအ်လက်မျ ေးပ စသ်သ  သငွေပမ ဏနှင ် သက်တမ်ေးသစ  

သရ က်မည ်သနို့ကိို  ကည ်ရှုွဲ့စစသ်ဆေးနိိုင်ပါသည်၊၊ 

 

၁၃။ “Special Cash Fixed Deposit Account” သက်တမ်ေးပပည သ်ည ်အချနိတ်ွေင ် Customer မျ ေးအသနပ င  ် 

i/mBanking ကိိုအသ ိုေးပပ ၍“Special Cash Fixed Deposit Account” မှသငွေမျ ေးကိို ပ ိုမှန်အပ်သငွေစ ရင်ေးမျ ေး 

(သိိုို့မဟိုတ်) CASH ACCOUNT – Call/ Current မျ ေးသိိုို့ သငွေလ  နိိုင်ပါသလ ေး။ 

Customerမျ ေး အသနပ င ် i/mBankingကိိုအသ ိုေးပပ ၍ သငွေလ  သဆ င်ရွကပ်ခင်ေးမရနိိုင်ပါ။ သက်တမ်ေးပပည  ်

သည ်အချနိတ်ွေင် Customer မျ ေးအသနပ င ် မ ရင်ေးဘဏ်ခွေ ၌သ  “Special Cash Fixed Deposit Account” 
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မှသငွေမျ ေးကိို ပ ိုမှန ် Call/ Current (သိိုို့မဟိုတ်) CASH ACCOUNT – Call/ Current မျ ေးသိိုို့ သငွေလ  ရမည ်

ပ စပ်ါသည်။ 

၁၄။ “Special Cash Fixed Deposit Account” သက်တမ်ေးပပည သ်ပမ က်သည အ်ခါ အဆိိုပါစ ရင်ေးအ ေး 

ပိတ်သိမ်ေးနိိုင်ရန ်Customer အသနပ င ် ဘဏ်သိိုို့ မည်သည စ် ရွက်စ တမ်ေးမျ ေးအ ေး တင်ပပရန် လိိုအပ်သနည်ေး။ 

“Special Cash Fixed Deposit Account” မျ ေး သက်တမ်ေးသစ သရ က်၍ စ ရင်ေးပိတ်သိမ်ေးလိိုပါက 

Customer မျ ေးအသနပ င ် ပ ိုမှန်စ ရင်ေးသသအပသ်ငွေစ ရင်ေးမျ ေးက  သိိုို့ပင် စ ရင်ေးပိိုင်ရငှ် (Individual/Joint/ 

Corporate) ၏ မ ရင်ေးနိိုင်င သ ေးမှတ်ပ ိုတင်မျ ေးနငှ ် (Company Account ပ စပ်ါက) စ ရင်ေးပိတ်သိမ်ေးမှု 

သသဘ တ ည သ က င်ေး သ  ်ပပထ ေးသသ  Company Letter Head တိိုို့နငှ ်အတ  Certificate of Term 

Deposit ကိို ဘဏ်သိိုို့ ပပနလ်ည်အပ်နှ ရန ်လိိုအပ်ပါသည။် 

 

၁၅။ “Special Cash Fixed Deposit Account” အတွေကအ်တိိုေးနှုန်ေးမှ မည်မျှနည်ေး။  

ရကသ်ပါင်ေး (၃၀) အတွေက် တစ်နှစလ်ျှင် (၈.၅၀%) နငှ ် ရကသ်ပါင်ေး (၉၀) အတွေက ်(၈.၇၅%)  ပ စပ်ါသည်။  

 

၁၆။ Customer မျ ေးအသနပ င ် Special Cash Fixed Deposit Account ၏ အရငေ်းအ ေး Renewal ပပ လိုပ်၍ အတိိုေးချည်ေးသ  

Customer ၏ စ ရင်ေးရှင်စ ရင်ေးသိိုို့ စ ရင်ေးသပပ င်ေး၌လ  သပေးနိိုင်ပါသလ ေး? 

လ  သပေးနိိုင်ပါသည်။  

 

၁၇။ “Special Cash Fixed Deposit Account” သကတ်မ်ေးပပည သ်ပမ က်၍ စ ရင်ေးပိတသိ်မ်ေးလိိုပါက   Customer 

အသနပ င ် မည်သည  ်KBZ ဘဏ်ခွေ ၌မဆိို စ ရင်ေးပိတ်သိမ်ေးနိိုင်ပါသလ ေး?  

“Special Cash Fixed Deposit Account” သက်တမ်ေးပပည ်သည ်အချနိတ်ွေင် Customer အသနပ င  ်စ ရင်ေး 

ပိတ်သိမ်ေးလိိုပါက အဆိိုပါ Special Cash Fixed Deposit Account အ ေး  ွေင ်လှစခ်  သည ် မ ရင်ေးဘဏ်ခွေ သိိုို့ 

လ ကိိုယတ်ိိုင်သွေ ေးသရ က်ရမည်ပ စ်ပပ ေး စ ရင်ေးပိတ်သိမ်ေးမှု လိုပ်သဆ ငန်ိိုင်ပါသည။် 

 

၁၈။ “Special Cash Fixed Deposit Account”  ွေင ်ရနလိ်ိုအပ်သည ်စ ရကွ်စ တမ်ေးအသထ က်အထ ေးမျ ေးသည် 

ပ ိုမှနစ် ရင်ေးသသအပသ်ငွေစ ရငေ်း ွေင ်ပါက လိိုအပ်သည ်စ ရကွ်စ တမ်ေးအသထ က်အထ ေးမျ ေးနှင ်အတ တ ပင် ပ စပ်ါ 

သလ ေး။  

အတ တ ပင်ပ စ်ပါသည်။ “Special Cash Fixed Deposit Account” အသစ် ွေင ်လှစ်ရ တွေင် Special 

Cash Fixed Deposit Account Opening Form မှလွေ ၍ ကျန်လိိုအပ်သည ် စ ရွက်စ တမ်ေး 

အသထ က်အထ ေးမျ ေး အသပပ င်ေးအလ မရှိပါ။    
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၁၉။ “Special Cash Fixed Deposit Account” အသစ ်ွေင ်လှစ်ရန်အတွေက် customer အသနပ င ် ဝနသ်ဆ င်ခ 

သပေးရနလိ်ိုအပ်ပါသလ ေး။  

မလိိုပါ။ စ ရင်ေး ွေင ်ရနအ်တွေက ်မည်သည ်ဝန်သဆ င်ခမျှသပေးရနမ်လိိုပါ။  

 

၂၀။ CASH ACCOUNT Customer အသနပ င ် ၎င်ေး၏ CASH ACCOUNT အစ ေး “Special Cash Fixed Deposit 

Account”  ွေင ်လှစ်လိိုပါက မည်သိိုို့သဆ င်ရွကရ်မည်နည်ေး။   

Customer အသနပ င ် ၎င်ေး၏ CASH ACCOUNT စ ရင်ေးအ ေး ဆက်လက်ထိန်ေးသိမ်ေးသင ်ပါသည်။ “Special 

Cash Fixed Deposit Account” အသစ် ွေင ်လှစ်လိိုပါက Customer အသနပ င ် ကနဦေးအပန်ှ ရမည ်သငွေကိို 

သငွေသ ေးပ င သ်သ ်လည်ေးသက င်ေး၊ ၎င်ေး၏ CASH ACCOUNT မှ စ ရင်ေးသပပ င်ေး၍ သသ ်လည်ေးသက င်ေး 

“Special Cash Fixed Deposit Account” ကိို ွေင ်လှစ်နိိုင်ပါသည်။  

 

၂၁။ “Special Cash Fixed Deposit Account” အသစ်နှင ပ်တ်သက်၍ Customer မျ ေးအသနပ င ် မည်သိိုို့သမေးပမနေ်း 

စ ိုစမ်ေးနိိုင်ပါမည်နည်ေး။  

အသသေးစတိ်သိရိှနိိုင်ရန် Customer မျ ေးအသနပ င ် Relationship Manager / ဘဏ်ခွေ မန်သနဂျ ထ သိိုို့ 

 ိုန်ေးပ င ်ဆက်သွေယသ်ခေါ်ဆိို၍ လည်ေးသက င်ေး၊ KBZ Call Center (Hotline No. – 3212 (all operators 

except MPT) နငှ ် 09969933212 (MPT) မျ ေးသိိုို့လည်ေးသက င်ေး၊ န ေးစပ်ရ ကသမဘ ဇဘဏ်ခွေ  အသ ေးသ ေး၌ 

လည်ေးသက င်ေး ဆက်သွေယသ်မေးပမနေ်းနိိုင်ပါသည်။  

 


