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အဓိပ�ာယ်ဖွင့်ဆုိချက်များ

စာရင်းဆုိသညမှ်ာ က��်ပ်ုတိ� �ှင့်အတူ ယခုသိ� မဟတ်ု ေနာင်အခါတင်ွ သင်ပုိင်ဆုိင်ေသာ စာရင်း�ှင့်
ဝနေ်ဆာင်မ� များ အတက်ွ အသုံးြပ�သည့် မည်သည့်စာရင်းကုိမဆုိ ရည်��နး်�ပီး စာရင်းသည်တစ်ဦး
တစ်ေယာက်ချင်း အလိက်ုဖွင့် ထား သည်ြဖစ်ေစ အစုစပ်ဖွင့်ထားသည်ြဖစ်ေစ ၎င်းမှဘ�ာေငမွျားကုိ
ဝနေ်ဆာင်မ� အသုံးြပ�ရနအ်တက်ွ ေတာင်း ခံ �ိင်ုသည်။

ATM ဆုိသညမှ်ာ အလိအုေလျာက်ေငထုွတ်ေပးသည့်စက် သိ� မဟတ်ု ကတ်ကုိလက်ခံေသာ
ကတ်ြဖင့်လည်ပတ် သည့် စက်ကုိ ဆုိလိသုည်။

MMK ဆုိသညမှ်ာ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ လက်�ိှ တရားဝင်ေငေွ�ကးြဖစ်သည့် ြမနမ်ာကျပ်ေငကုိွ ဆုိလိသုည်။

ခွင့်ြပ�ထားသည့ပု်ဂ�ိ�လ် ဆုိသညမှ်ာ ��န�်ကားချက်များေပးရန၊် စာရွက်စာတမ်းများကုိ စီမံရန် သိ� မဟတ်ု
လက်မှတ် ထုိး ရန် သိ� မဟတ်ု သင့်၏ကတ်စာရင်းကုိ စီမံရန် သင့်အတက်ွ သိ� မဟတ်ု သင့်ကုိယ်စား
လပ်ုေဆာင်ရန် အတက်ွ က��်ပ်ုတိ� မှအတည်ြပ�ထားသည့် သင်အပ်�ှင်းထားေသာ (တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေစ၊
အြခားပုဂ�ိ�လ်/ပုဂ�ိ�လ်များ�ှင့် ပူးေပါင်း၍ြဖစ်ေစ)ပုဂ�ိ�လ်ကုိ ဆုိလိသုည်။

ဘဏ်ကတ်အဖ�ဲအစညး် ဆုိသညမှ်ာ ဘဏ်ထုတ်ယူေငကွတ်မှ ထုတ်ယူေငမွျား�ှင့် အေ�ကးများကုိ
လပ်ုေဆာင် အပ်�ှင်းရန် အသုံးြပ�ေသာ ဘဏ်ပုိင်ကွနယ်က်ကုိဆုိလိ�ုပီး ေယဘုယျအားြဖင့်
ဝနေ်ဆာင်မ�အတက်ွ လပ်ုငနး် တစ်ခု ချင်းအလိက်ု အဖုိးအခရယူသည်။

ကတ် ဆုိသညမှ်ာ က��်ပ်ုတိ� မှ အဖ�ဲဝင်အြဖစ်အတည်ြပ�ထားသည့် ေလ�ာက်ထားသူကုိဆုိလိ�ုပီး
ေလ�ာက်လ�ာတင်ွ သတ်မှတ် သည့်အတိင်ုး ကတ်ကုိအသုံးြပ�ရန ်ခံစားခွင့်�ိှသည်။

ကတ်ကုိင်ေဆာင်သူ ဆုိသညမှ်ာ ကတ်ကုိ အသုံးြပ� ရနအ်ခွင့်�ိှသည့် က��်ပ်ုတိ� မှ အဖ�ဲဝင်အြဖစ်
အတည်ြပ�ထား သည့် ေလ�ာက်ထားသူ�ှင့် ကတ်ကုိအသုံးြပ�ရန် က��်ပ်ုတိ� မှ အတည်ြပ�ထားေသာ
ေလ�ာက်ထားသူမှ သတ်မှတ် ထားသည့် ပုဂ�ိ�လ်ကုိ ဆုိလိသုည်။

ကုနက်ျစရိတ်များ တွင် (အြပည့အ်ဝေလျာေ်�ကးေငကုိွအေြခခံ၍)
တရားေရးရာကုနက်ျစရိတ်များအပါအဝင်၏ ကုနက်ျစရိတ် များ၊ အဖုိးအခများ�ှင့်
အသုံးစရိတ်များပါဝင်သည်။

အေ�ကးအကန ့အ်သတ် ဆုိသညမှ်ာ ကတ်စာရင်းတစ်ခုတင်ွ သင်အေ�ကးယူခွင့်�ိှေသာ
စုစုေပါင်းအများဆုံး ပမာဏ ကုိ ဆုိလိသုည်။

အဖုိးအခ�ှင့် ဝနေ်ဆာင်ခ လမ်း��န် ဆုိသညမှ်ာ ကတ်စာရင်း�ှင့် ဤသေဘာတစူာချ�ပ်တင်ွ
ေနာက်ဆက်တွဲ ၁ ၌ စာရင်းြပ�စုထားေသာ ကတ်များကုိအသုံးချသည့် အဖုိးအခ�ှင့်ဝနေ်ဆာင်ခများကုိ
ဆုိလိသုည်။
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ေငသွား�ကိ�တင်ထုတ်ယူမ� ဆုိသညမှ်ာ ေငသွားထုတ်ယူမ�၊ ခရီးသွားချက်လက်မှတ် သိ� မဟတ်ု
�ိင်ုငံြခားေငေွ�ကး ဝယ်ယူမ�၊ ေလာင်းကစားလပ်ုငနး်၊ ေငလွ�ဲစာ သိ� မဟတ်ု
ေတာင်းခံသည့်အချနိ၌်ေငလွ�ဲေပးြခင်းတိ� ကုိ ဆုိလိသုည်။

ဝယ်ယူမ� ဆုိသညမှ်ာ လပ်ုငနး်ကိစ�တစ်ခုကုိဆုိလိ�ုပီး ၎င်းေအာက်တင်ွ ကတ်သိ� မဟတ်ု
နပံါတ်အသုံးြပ�မ�ြဖင့်ကုန ်စည်�ှင့်/သိ� မဟတ်ု ဝနေ်ဆာင်မ�များ၏ ေပးေချမ�ြပ�လပ်ုသည်။

ေပးရနတ်ာဝနဆုိ်သညမှ်ာ အမှနတ်ကယ်ြဖစ်ေစ အလားအလာ�ိှသည်ြဖစ်ေစ၊ ဦးစားေပးြဖစ်ေစ၊
အေပါင်ပစ�ည်း ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ တစ်ဦးချင်းြဖစ်ေစ အစုစပ်ြဖစ်ေစ သင်က က��်ပ်ု တိ� ကုိ ယခုသိ� မဟတ်ု
အနာဂတ်တင်ွေပးရမည့် အေ�ကးများ၊ ေပးဆပ်ရန် တာဝနမ်ျား သိ� မဟတ်ု တာဝနဝ်တ� ရားများကုိ
ဆုိလိသုည်။

ဆုံး�� ံးမ�တွင် ေတာင်းဆုိမ�များ၊ တရားစဲွဆုိမ�များ၊ ဆုံး�� ံးမ�များ၊ ပျက်စီးမ�များ၊ ၊
ေပးဆပ်ရနတ်ာဝနမ်ျား�ှင့် ကုနက်ျ စရိတ်မျ�ိးစုံပါဝင်သည်။

မုိဘုိင်းဝနေ်ဆာင်မ�များ ဆုိသညမှ်ာ သင့်၏ စာရင်း(များ) ကုိကုိင်တယ်ွေဆာင်ရွက်�ိင်ုရန�ှ်င့်/သိ� မဟတ်ု
ဘဏ် လပ်ုငနး် အေကာင်အထည်ေဖာ်�ိင်ုရန�ှ်င့်/သိ� မဟတ်ု အြခားလပ်ုငနး်များကုိ
အီလက်ထေရာနစ်နည်းြဖင့် လပ်ု ေဆာင်�ိင်ုေစသည့် မုိဘုိင်းအသုံးအေဆာင်များ�ကားခံြဖင့်
အခါအားေလျာ်စွာ က��်ပ်ု တိ� မှ ေဆာင်ရွက် ေပးေသာ ဘဏ်လပ်ုငနး်ဝနေ်ဆာင်မ� �ှင့်/သိ� မဟတ်ု
ထုတ်ကုနမ်ျားကုိ ဆုိလိသုည်။

ကုိယ်ပုိင်သုံး(သိ� )ပုဂ�ိ�လေ်ရးဆုိင်ရာ အင်တာနက် ဘဏ်လပ်ုငနး် ဆုိသညမှ်ာ သင့်၏ စာရင်း(များ)
ကုိကုိင်တယ်ွေဆာင်ရွက်�ိင်ုရန် ေသာ်လည်းေကာင်း ဘဏ်လပ်ုငနး်အေကာင်အထည်ေဖာ်�ိင်ုရန်
ေသာ်လည်း ေကာင်း အြခားလု ပ်ငနး်များကုိ အီလက်ထေရာနစ်နည်းြဖင့် လပ်ုေဆာင်�ိင်ုေစသည့်
အသုံးအေဆာင် ပစ�ည်း များြဖင့် က��်ပ်ု တိ� မှ ေဆာင် ရွက်ေပးေသာ ကုိယ်ပုိင်သုံး(သိ� )ပုဂ�ိ�လ်ေရးဆုိင်ရာ
အင်တာနက် ဘဏ် လပ်ုငနး် ဝနေ်ဆာင်မ� ေသာ်လည်းေကာင်း ထုတ်ကုနမ်ျားကုိ ဆုိလိသုည်။

PIN ဆုိသညမှ်ာ ကတ်�ှင့်အသုံးြပ�ရနအ်တက်ွ ေပးထားေသာ လပုူဂ�ိ�လ်အတည်ြပ�ေရးနပံါတ်ကုိ
ဆုိလိသုည်။

အဓိက ကတ်အဖ�ဲဝင် ဆုိသညမှ်ာကတ်စာရင်း ၏ အဓိကကတ်အဖ�ဲဝင်ကုိ ဆုိလိသုည်။

ြမနမ်ာကျပ်ေငဆုိွသညမှ်ာလက်�ိှအချနိတ်င်ွ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ တရားဝင်ေငေွ�ကးကုိ ဆုိလိသုည်။

အေ�ကးတင်ေနေသာ စာရင်းလက်ကျန် ဆုိသညမှ်ာ သတ်မှတ်ထားသည့်ေနစဲွ့၌
အေ�ကးတင်ေနေသာပမာဏ ကုိ ဆုိလိသုည်။ ကုမ�ဏီများအေနြဖင့် ပိတ်သိမ်းမ�ေနာက်ကျသည့်
တစ်ေနခ့ျင်းစီအတက်ွ ေနာက်ထပ်အချနိေ်စ့ေသာ အတိးု��နး်များကုိ ေနစ့�်စုေဆာင်မ��ှင့်အတူ
ခန ့မှ်နး်တက်ွချက်ထားေသာ ပိတ်သိမ်းသည့်ေန၌့ ေရာင်းချထားသည့် ပစ�ည်းအာမခံအတက်ွ
အေ�ကးတင်ေသာ စာရင်းကုိ ရယူမည်ြဖစ်သည်။

ဝနေ်ဆာင်မ�များ ဆုိသညမှ်ာ ATM ကတ်ဝနေ်ဆာင်မ�များ၊ CALL CENTER ဝနေ်ဆာင်မ�များ၊
အီလက်ထေရာ နစ် သိ� မဟတ်ု ကုိယ်ပုိင်သုံး အင်တာနက် ဘဏ်လပ်ုငနး်ဝနေ်ဆာင်မ�များ သိ� မဟတ်ု
မုိဘုိင်းဝနေ်ဆာင်မ�များ အထိ အကန ့အ်သတ် မထားဘဲ ယခု သိ� မဟတ်ု ေနာင်အခါတင်ွ က��်ပ်ုတိ� မှ
သင့်ကုိ ေဆာင်ရွက်ေပး�ိင်ုေသာ မည်သည့် ဝနေ်ဆာင်မ�ကုိမဆုိ ရည်��နး်သည်။

ဆင့်ပွားကတ် ဆုိသညမှ်ာ သင့်၏ ကတ်စာရင်းတင်ွ ေနာက်ဆက်တွဲကတ်နပံါတ်အြဖစ် သင်ခွင့်ြပ�ထား�ပီး
က��်ပ်ု တိ�ကအတည်ြပ�ထားေသာ ပုဂ�ိ�လ်ကုိထုတ်ေပးသည့် ကတ်ကုိ ဆုိလိသုည်။
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အသုံးြပ�သူလမ်း��န ်ဆုိသညမှ်ာကတ်များအသုံးြပ�ပုံကုိ အေသးစိတ်�ှင်းြပထားသည့်
လမ်း��နစ်ာအပ်ုကုိ ဆုိလိ ုသည်။
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1. မိတ်ဆက်

၁.၁ ဤေနရာ (ဤသေဘာတစူာချ�ပ်) တင်ွထည့်သွင်းထားေသာ
စည်းမျ�်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် က��်ပ်ုတိ� မှ သင့်ကုိ အခါအားေလျာ်စွာထုတ်ေပး�ိင်ုသည့်
ကတ်များ�ှင့်သက်ဆုိင်သည်။

၁.၂ ကတ်အမျ�ိးအစားတစ်ခုချင်းစီတင်ွ ၎င်း၏ကုိယ်ပုိင် ေနာက်ဆက်တွဲ
စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများပါဝင်�ိင်ုသည်။ သက်ဆုိင်ရာ ကတ်တစ်ကတ်၏  ေနာက်ဆက်တွဲ
စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများြဖင့် တိကျစွာပယ်ဖျက်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ၎င်းတိ� �ှင့် ကုိက်ညီြခင်း မ�ိှပါက
ဤသေဘာတစူာချ�ပ်ပါ ေဝါဟာရများသည် အဆုိပါကတ်အတက်ွ သက်ဆုိင် ြခင်းမ�ိှေစရ။

၁.၃ ကတ်ကုိအသုံးြပ�ြခင်းြဖင့် သင့်အေနြဖင့် စည်းမျ�်းစည်းကမ်းအားလံးုကုိ
ဖတ်��နားလည်လက်ခံ�ပီးဟု မှတ်ယူ ေသာေ�ကာင့် ဤသေဘာတစူာချ�ပ်ပါ စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများကုိ
အချနိတိ်င်ုးလိက်ုနာရန ်သင်သေဘာတသူည်။

ဤသေဘာတစူာချ�ပ်ပါ စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့် ၎င်းတိ�၏ြပင်ဆင်ချက်များသည်

(က) သင့်အား ထုတ်ေပး�ပီးြဖစ်သည့် ကတ်အားလံးုအေပ�တင်ွလည်းေကာင်း

(ခ) အခါအားေလျာ်စွာ က��်ပ်ုတိ� မှ ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးမည့် ကတ်အားလံးုအေပ�တင်ွလည်းေကာင်း

(ဂ) က��်ပ်ုတိ� ထံမှ ကတ်�ှင့် ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ သင်အသုံးြပ�မည့် အခါတိင်ုးေပ�တင်ွလည်းေကာင်း
သက်ေရာက် မ��ိှမည်ြဖစ်သည်။

2. ကတ်

ကတ်များ�ှင့် PIN ထုတ်ေပးြခင်း

၂.၁ သင်၏ ကတ်ေလ�ာက်ထားမ�ကုိ က��်ပ်ုတိ�သေဘာတ�ူပီးေနာက် သင့်အေနြဖင့် ကတ်�ှင့် PIN ကုိ
ကေမ�ာဇဘဏ်ခဲွ၌ လကုိူယ်တိင်ုထုတ်ယူ�ိင်ုသည်။ ထုတ်ယူ�ပီးေသာ သိ� မဟတ်ုေပး ပိ� �ပီးေသာ ကတ်
သိ� မဟတ်ု PIN အတက်ွက��်ပ်ုတိ�တင်ွ တာဝနမ်�ိှ�ိင်ုပါ။

လက်မှတ်

၂.၂ သင်ကတ် ရ�ိှသည့်အခါ သင့်အေနြဖင့် ကတ်၏ေကျာတစ်ဖက်တင်ွ
ချက်ချင်းလက်မှတ်ထုိးရပါမည်။

ေငေွ�ကးလပ်ုေဆာင်ချက် (�ိင်ုငံြခားေင ွအေြပာင်းအလဲ)

၂.၃ �ိင်ုငံြခားေငေွ�ကးထူတ်ယူမ�အတက်ွေသာ်လည်းေကာင်း၊ သုံးစဲွမ�အတက်ွေသာ်လည်းေကာင်း (၃%)
ထက်မ ပုိေသာ ေငေွ�ကးလဲလှယ်မ�ဆုိင်ရာ အ��ရာယ်အကာအကွယ် ပရီမီယံကုိေပးေဆာင်ရမည်။
�ိင်ုငံြခား ေငေွ�ကးြဖင့် သုံးစဲွမ� သိ� မဟတ်ု ေငသွားထုတ်ယူမ�ကုိ VISA ၏ ရည်��နး်ေငလဲွ��နး်ြဖင့်
ြမနမ်ာကျပ်ေင ွ(MMK) သိ� ေြပာင်း လဲ ရ မည်။

ကတ်သည် ဘဏ်၏ ပုိင်ဆုိင်ပစ�ည်းြဖစ်သည်
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၂.၄ ကတ်သည် က��်ပ်ုတိ�၏ ပုိင်ဆုိ င်မ�အြဖစ် ဆက်လက်ကျန�ိှ်သည်။ သင့်အေနြဖင့် ကတ်ကုိ
လ�ဲေြပာင်းေပးြခင်းသိ� မဟတ်ု ထိနး်သိမ်းမ�ကင်းမ့ဲြခင်း သိ� မဟတ်ု ပုိင်ဆုိင်မ�မ�ိှေတာြ့ခင်းတိ� မြဖစ်ေစရပါ။
က��်ပ်ုတိ� က ကတ်ကုိြပနေ်ပးရနေ်တာင်းဆုိေသာ အခါ သင့်အေနြဖင့်(သင့်ကာကွယ်မ�အတက်ွ) ကတ်ကုိ
ချက်ချင်း တစ်ပုိင်း ြဖတ်၍ က��်ပ်ုတိ� ထံြပနေ်ပးရပါမည်။

၃။ သင်၏ေပးရနတ်ာဝန�ှ်င့် တာဝနဝ်တ� ရားများ

၃.၁ သင်တစ်ဦးတည်းသာလ�င် ခွင့်ြပ�ထားသည့်အသုံးြပ�သူအေနြဖင့် ကတ်ြဖင့်
လပ်ုငနး်ကိစ�များြပ�လပ်ု�ိင်ုသည်။ သင့်ေနြဖင့် တာဝန�ိှ်သည်မှာ-

(က) ခွင့်ြပ�ထားသည့် ပုဂ�ိ�လ်မှ သိ� မဟတ်ု ATM အသုံးြပ�ြခင်းြဖင့်ြပ�လပ်ုေသာ လပ်ုငနး်ကိစ�များ
သိ� မဟတ်ု ေပး ထားေသာ ��န�်ကားချက်များ အပါအဝင် ကတ် သိ� မဟတ်ု ကတ်နပံါတ်အသုံးြပ�၍
ြပ�လပ်ုေသာ လပ်ုငနး် ကိစ�အားလံးုအတက်ွ တာဝန�ိှ်သည်။

(ခ) အသုံးြပ�ခွင့်ေပးအပ်ခံထားရသည့် ပုဂ�ိ�လ်ြဖစ်သူ သင်(သိ� မဟတ်ု) သင်၏ ေနာက်ဆက်တွဲ
ကတ်ကုိင်ေဆာင် သူ ပုဂ�ိ�လ်သည် ဤသေဘာတစူာချ�ပ်ပါ စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့် ကုိက်ညီေစရန်
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကတ်စာရင်း �ှင့် ကတ်ကုိအသုံးြပ�သည့်စာရင်း ဝနေ်ဆာင်မ�များအားလံးု အေပ�
သက်ေရာက်သည့် စည်းမျ �်း စည်းကမ်းများ�ှင့် ကုိက်ညီေစရနလ်ည်းေကာင်း
အြပည့်အဝတာဝန�ိှ်ပါသည်။

(ဂ) ဤသေဘာတစူာချ�ပ်ပါ စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်ကုိက်ညီရနပ်ျက်ကွက်မ�၊ ကတ်အသုံးြပ�၍
လပ်ုေဆာင် ရ�ိင်ုသည့် သင့်ကတ်စာရင်း၊ စာရင်းများ�ှင့် ဝနေ်ဆာင်မ�အားလံးု�ှင့်သက်ဆုိင်ေသာ
စည်းမျ�်းစည်းကမ်း အားလံးု �ှင့် ကုိက်ညီရန် ပျက်ကွက်မ�မှ ြဖစ်ေပ�လာေသာ ဆုံး�� ံးမ�များအတက်ွ
တာဝန�ိှ်သည်။

၃.၂ သင်�ှင့် ခွင့်ြပ�ထားေသာပုဂ�ိ�လ်အေနြဖင့်

(က) မည်သည့်�ိင်ုငံတင်ွမဆုိ တရားမဝင်ေသာလပ်ုေဆာင်ချက် (ဥပမာ
တရားမဝင်ကုနစ်ည်�ှင့်ဝနေ်ဆာင်မ�များ ဝယ်ယူြခင်း) အတက်ွ ကတ်ကုိအသုံးမြပ�ရပါ။

(ခ) အေ�ကးအကန ့အ်သတ်ကုိ ေကျာ်လနွေ်စမည့် လပ်ုငနး်ကိစ�များလပ်ုေဆာင်ရန်
ကတ်ကုိအသုံးမြပ�ရပါ။

(ဂ) ကတ်စာရင်းပိတ်�ပီးေနာက် သိ� မဟတ်ု ကတ်ကုိဖျက်သိမ်းသည်ဟု က��်ပ်ုတိ�ကေြပာ�ပီးေနာက်
သိ� မဟတ်ု ကတ်အသုံးြပ�မ�ကုိ က��်ပ်ုတိ�က �ုပ်သိမ်း�ပီးေနာက် ကတ်ကုိအသုံးြပ�ြခင်း သိ� မဟတ်ု
အသုံးြပ�ရန ်�ကိ�းစားြခင်း တိ�  မြပ�လပ်ုရပါ။

(ဃ) ကတ်အသုံးြပ�မ��ှင့်စပ်လျ�်း၍ အခါအားေလျာ်စွာ က��်ပ်ုတိ� လိအုပ်ေသာ
သတင်းအချက်အလက်များ�ှင့် စာ ရွက်စာတမ်းများကုိ က��်ပ်ု တိ� ထံ ပ့ံပုိးေပးရမည်။

(င) ကတ်အသုံးြပ�မ��ှင့်စပ်လျ�်း၍ စုံစမ်းမ� သိ� မဟတ်ု တရားစဲွဆုိမ�တိင်ုးတင်ွ က��်ပ်ုတိ� �ှင့်
ပူးေပါင်းရမည်။

(စ) တစ်နည်းနည်းြဖင့် ကတ်ကုိမျက်�ှာြပင်ပျက်ေစြခင်း၊ ပျက်စီးေစြခင်း၊ ေကွးေကာက်ေစြခင်း၊
ြပ�ြပင်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ကတ်ကုိ တစ်နည်းနည်းြဖင့် မူလပုံ�ာန် ပျက်ြပားေစြခင်းမ�ိှေစရန်
အခုိင်အမာထိနး်သိမ်းေစာင့်ေ�ှာက် ရမည်။
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လံြုခံ�မ�

၃.၃ သင်�ှင့် ခွင့်ြပ�ထားေသာ ပုဂ�ိ�လ်ေနြဖင့်

(က) PIN ကုိ အချနိတိ်င်ုး လျ�ိဝှက်သုိသိပ်ထားရမည်။

(ခ) PIN ကုိလံြုခံ�ေစရန�ှ်င့် အေယာင်ေဆာင်မ� သိ� မဟတ်ု သင့်ကတ်�ှင့် ကတ်စာရင်းကုိ အခွင့်မ�ိှဘဲ
ရယူမ� သိ� မဟတ်ု အသုံးြပ�မ�တိ� ကုိ ကာကွယ်ရန ်လိအုပ်သည်အားလံးုကုိလပ်ုေဆာင်ရမည်။ သင်၏ PIN
ကုိကာကွယ်ရန ်နည်းလမ်းများတင်ွ ပါဝင်သည်များမှာ-

(၁) PIN ကုိအလတ်ွကျက်မှတ်၍ မည်သည့်ေနရာတင်ွမှ ေရးချြခင်း
မှတ်တမ်းတင်မ�မြပ�လပ်ုြခင်း။

(၂) အထက်ပါ (၁) အချက်�ပီးေနာက် PIN အတက်ွထုတ်ေပးထားေသာ အေ�ကာင်း�ကားစာကုိ
ချက်ချင်း ဖျက် ပစ်ြခင်း။

(၃) မည်သ�ကုိမှ PIN ကုိမေြပာြခင်း သိ� မဟတ်ု မည်သ�ကုိမှ မသိ�ိှေစြခင်း။

(၄) PIN ေရွးချယ်ရာတင်ွ သိသာေသာ စကားလံးုသိ� မဟတ်ု နပံါတ်ကုိမေရွးချယ်ြခင်း၊ သိ� မဟတ်ု
လယ်ွကူစွာ ခန ့မှ်နး်�ိင်ု သည့် သိ� မဟတ်ု ယခင်ကအသုံးြပ�ဖူးသည့် စကားလံးုသိ� မဟတ်ု နပံါတ်ကုိ
မေရွး ချယ်ြခင်း။

(၅) PIN ကုိ အခါအားေလျာ်စွာ ေြပာင်းေပးြခင်း

(ဂ) က��်ပ်ုတိ� ထံ ချက်ချင်းအေ�ကာင်း�ကားရမည့်အချနိမှ်ာ-

(၁) PIN ေပျာက်ဆုံးသည်ဟ ုသတိထားမိေသာအခါ

(၂) အြခားတစ်ဦးဦးက PIN ကုိသိသည်ဟ ုသံသယ�ိှေသာအခါ

(၃) သင့်ကတ်ကုိ အခွင့်မ�ိှဘဲအသုံးြပ�ြခင်း သိ� မဟတ်ု အခွင့်မ�ိှဘဲ သင့်ကတ်စာရင်း
ကုိဝင်ေရာက်ြခင်း တိ� ကုိ သတိထားမိြခင်း သိ� မဟတ်ု သံသယြဖစ်ြခင်းတိ� �ိှေသာအခါ

(၄) သင်၏ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ အချက်အလက်များေြပာင်းလဲေနေသာအခါ (ဥပမာ-
သင်၏မှတ်ပုံတင်�ှင့် လိပ်စာအဆက်အသွယ် အေသးစိတ်)

ကတ်ေပျာက်ဆုံးြခင်း သိ� မဟတ်ု အခုိးခံရြခင်း/ PINေပါက်�ကားြခင်း

၃.၄ ကတ်ေပျာက်ဆုံးြခင်း၊ အခုိးခံရြခင်း သိ� မဟတ်ု အခွင့်မရ�ိှသူကအသုံးြပ�ြခင်းတိ� ြဖစ်ပါက
(ကတ်ကုိသုံးြခင်းမှ ြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ) သင့်အေနြဖင့် ကတ်အသုံးြပ�မ�ကုိဆုိင်းငံရ့န�ှ်င့်
သက်ဆုိင်ရာ PIN နပံါတ်ကုိ ဖျက်သိမ်းရန် က��်ပ်ုတိ� ထံ ချက်ချင်းအေ�ကာင်း�ကားရမည်။
အေ�ကးဝယ်ကတ် ဆုိင်းငံမ့�မတိင်ုမီ ကျသင့်သည့် ဝနေ်ဆာင်ခများအတက်ွ သင်တာဝနယူ်ရပါမည်။

၃.၅ ကတ်ေပျာက်ဆုံးြခင်း၊ အခုိးခံရြခင်း သိ� မဟတ်ု PIN ေပါက်�ကားြခင်းတိ� ြဖစ်ပါက သင့်အေနြဖင့်
တာဝန�ိှ် မည်မှာ-
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(က) သင့်ထံမှေပျာက်ဆုံးေ�ကာင်း၊ အခုိးခံရေ�ကာင်း သိ� မဟတ်ု PIN ေပါက်�ကားေ�ကာင်း
အေ�ကာင်း�ကားချက် က��်ပ်ုတိ�  မရ�ိှမီ တစ်ဦးဦးက သင့်ကတ်ကုိအသုံးြပ�၍လပ်ုေဆာင်ေသာ
လပ်ုငနး်အားလံးုအတက်ွတာဝနယူ်ရမည်။

(ခ) သင်ပုံေသေပးေချမ�အစီအစ�်�ိှသည့် ေငလွက်ခံသူအဖ�ဲအစည်းအား ကတ် သိ� မဟတ်ု ကတ်စာရင်းသိ�
တိက်ု�ုိက်ေပးေချရနေ်ငအွားလံးု ရပ်တန ့ရ်န ်သတိေပးြခင်းအတက်ွ တာဝနယူ်ရမည်။

၃.၆ က��်ပ်ုတိ�သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းများပါ�ိှသည့် အစားထုိးကတ် သိ� မဟတ်ု PIN အသစ်ကုိ
က��်ပ်ုတိ� မှ

ထုတ်ေပးေကာင်း ထုတ်ေပး�ိင်ုသည်။

၃.၇ အကယ်၍ ေပျာက်ဆုံး၊ အခုိးခံရေသာ ကတ်ကုိြပနလ်ည်ေတ��ိှပါက ၎င်းကုိဆက်လက်
အသုံးြပ�၍မရ�ိင်ုေသာ ေ�ကာင့် ချက်ချင်း တစ်ဝက်ြဖတ်၍ က��်ပ်ုတိ� ထံြပနေ်ပးရမည်။

၄။ အေ�ကးဝယ်ကတ်များအတွက် အေ�ကးအကန ့အ်သတ်

၄.၁ အေ�ကးအကန ့အ်သတ်သည် သင့်ထံ သိ� မဟတ်ု သင့်ကတ်စာရင်းသိ� ထုတ်ေပးထားသည့်
အေ�ကးဝယ်ကတ်အားလံးု�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် ြ◌ ခုံငံကုန ့သ်တ်ချက်ြဖစ်သည်။ သင့်အေနြဖင့် ကတ်ကုိ
(က)ေငသွား �ကိ�တင်ထုတ်ေငသိွ� မဟတ်ု (ခ) ကတ်အသုံးြပ��ိင်ုသည့် ဆုိင်းဘုတ်သေက�တြပထားေသာ
ေဈးဆုိင်၊ ေနရာ၌ ကုနစ်ည်၊ ဝနေ်ဆာင်မ�များ �ှင့်/သိ� မဟတ်ု အခေ�ကးေငမွျား ေပးေချမ� အတက်ွ
သိ� မဟတ်ု (ဂ) ခွင့်ြပ�ထားေသာ လမ်းေ�ကာင်းများမှ ြပ�လပ်ုေသာ လပ်ုငနး်ကိစ�တိင်ုး အတက်ွ က��်ပ်ုတိ�
ခွင့်ြပ�ေသာ အေ�ကးကန ့သ်တ်ချက် အတင်ွး အသုံးြပ��ိင်ုသည်။

အေ�ကးကန ့သ်တ်ချက် ေကျာ်လနွသ်ည်/မေကျာ်လနွသ်ည်ကုိတက်ွချက်ြခင်း

၄.၂ သင်၏ အေ�ကးကန ့သ်တ်ချက် ေကျာ်လနွသ်ည်/မေကျာ်လနွသ်ည်ကုိ က��်ပ်ုတိ�တက်ွချက်ေသာအခါ
ထည့်သွင်းစ�်းစားသည်မှာ-

(က) (ဆင့်ပွားကတ်ြဖင့်ြပ�လပ်ုေသာ လပ်ုငနး်ကိစ�များ�ှင့် သင့်၏ ကတ်စာရင်း�ှင်းတမ်းတင်ွ
မေဖာ်ြပရေသးေသာ လပ်ုငနး် ကိစ�များအပါအဝင်) ကတ်အားလံးုအသုံးြပ�၍ ြပ�လပ်ုေသာ
ကတ်လပ်ုငနး်ကိစ�၏ ေငပွမာဏ

(ခ) အတိးု၊ အဖုိးအခ၊ ေပးေချရနတ်ာဝန�ိှ်လာမည့် ေငေွ�ကးဆုိင်ရာစရိတ်များ �ှင့်
အြခားဝနေ်ဆာင်ခများ

(ဂ) ေငလွက်ခံသည့်အဖ�ဲသိ� ေပးထားေသာ ခွင့်ြပ�ချက် သိ� မဟတ်ု ကတ်ကုိအသုံးြပ�ေသာ
အဆုိြပ�ထားသည့် လပ်ုငနး်ကိစ��ှင့်စပ်လျ�်းေသာ အြခား အဖ�ဲအစည်းအားေပးထားသည့် ခွင့်ြပ�ချက်

၄.၃ အေ�ကးကန ့သ်တ်ချက်ကုိ ေကျာ်လနွအ်သုံးြပ�ြခင်းအတက်ွ ခွင့်ြပ�ြခင်းအား က��်ပ်ုတိ� ဆုံးြဖတ်မည်
ြဖစ်သည်။ ခွင့်ြပ�မိန ့ရ်�ိှပါကလည်း သုံးစဲွမ�ဆုိင်ရာ ကိစ�အ၀၀ အတက်ွ ကတ်အသုံးြပ�သူသင်မှ
အြပည့်အ၀ သင်တာဝနယူ်ရမည်ြဖစ်သည်။

၄.၄ အေ�ကးကန ့သ်တ်ချက်ေကျာ်လနွပ်ါက က��်ပ်ုတိ�အေနြဖင့် ေနာက်ထပ်
ကတ်လပ်ုငနး်ကိစ�ကုိခွင့်ြပ�ရန ်ြငင်းဆန�်ိင်ု�ပီး သင့်အေနြဖင့် အေ�ကးကန ့သ်တ်ချက်ေကျာ်လနွေ်သာ
ပမာဏာကုိ က��်ပ်ုတိ� ထံ ချက်ချင်း ေပးေချ ရမည်။

8



၅။ ေငသွား �ကိ�တင်ထုတ်ေငွ

သင့်အေနြဖင့် ခွင့်ြပ�ထားသည့် လမ်းေ�ကာင်းတစ်ခုခုြဖင့် ေငသွား�ကိ�တင်ထုတ်ေငကုိွ ထုတ်ယူရန်
ကတ်ကုိ အသုံးြပ� �ိင်ုသည်။ က��်ပ်ုတိ�သတ်မှတ်ထားေသာ ��နး်ထားြဖင့် ေငသွားထုတ်ယူမ�အတက်ွ
ဝနေ်ဆာင်ခ ယူ�ိင်ု သည်ကုိ သင်သေဘာတသူည်။

၆။ ေပးေချမ�များ

၆.၁ သင့်အေနြဖင့်သတ်မှတ်ရက်စဲွြပည့်ချနိတ်င်ွ သုံးစဲွမ�အားလံးုအတက်ွ
ေပးဆပ်ရမည့်ပမာဏအြပည့်အဝအား သတ်မှတ်ထား ေသာ ေငေွ�ကး(ြမနမ်ာကျပ်) ြဖင့်
က��်ပ်ုတိ�ချက်ချင်းရ�ိှ�ိင်ုေစရနေ်သချာလပ်ုေဆာင်ထားရမည်။

အချနိေ်စ့ေနစဲွ့တင်ွ ေပးေချြခင်း

၆.၂ သင့်အေနြဖင့် သင့် ကတ်�ှင်းတမ်းတင်ွ သတ်မှတ်ထားသည့် အချနိေ်စ့ရက်စဲွတင်ွ သိ� မဟတ်ု မတိင်ုမီ
အေ�ကးတင်ေနေသာ ကတ်စာရင်း လက်ကျန ်သိ� မဟတ်ု သင့်ကတ်�ှင်းတမ်းတင်ွေဖာ်ြပထားေသာ ေ◌
ပးေချမ�ပမာဏ (အနည်းဆုံးပမာဏေပးေချမ�) တိ� ကုိ ေပးေချရမည်။

သင်အြပည့်အဝမေပးေချပါကမည်သည့်အရာြဖစ်မည်နည်း

၆.၃ အချနိေ်စ့ရက်စဲွ သိ� မဟတ်ု ယင်းမတိင်ုမီတင်ွ သင်က��်ပ်ု တိ� ကုိေပးစရာ�ိှေသာ ပမာဏြပည့်
သိ� မဟတ်ု အနည်းဆုံးပမာဏကုိ က��်ပ်ုတိ�မရ�ိှပါက

(က) ပမာဏြပည့်ေပးဆပ်မ�အတက်ွ အချနိေ်စ့ေသာရက်စဲွတင်ွ ပမာဏြပည့်ေပးဆပ်ရနပ်ျက်ကွက်ပါက
သင်၏ သုံးစဲွမ�ပမာဏအားလံးုေပ�တင်ွ ေ◌ နစ့�်အတိးု��နး်တက်ွချက်၍ ေနာက်ကျေ�ကး�ှင့် အတိးု
ေကာက်ခံ မည်ြဖစ် သည်။ (အေသးစိတ်ကုိ အဖုိးအခ �ှင့် အခေ�ကးေငမွျား လမ်း��နတ်င်ွ�ကည့်ပါ)

(ခ) က��်ပ်ုတိ�အေနြဖင့် ကတ်တစ်ကတ်ကုိေသာ်လည်းေကာင်း အားလံးုကုိေသာ်လည်းေကာင်း
ဆုိင်းငံ�့ိင်ုသည်။
(ဂ) သင့်အေနြဖင့် ေပးေချမ�ြပ�လပ်ုရန် ရက်ေပါင်း ၃၀ အထိပျက်ကွက်ပါက သင်၏ကတ်စာရင်း
သုံးစဲွမ�အားရပ်စဲမည်။သင့်�ှင်းတမ်းတင်ွေဖာ်ြပထားေသာ ေ�ကးကျနအ်တက်ွ အနမ့်ိဆုံးေပးေချမ�ကုိ
လပ်ု�ပီးမှ သာ လ�င်သင်၏ကတ်အားအသုံးြပ��ိင်ုမည်။

(ဃ) သင့်အေနြဖင့် ေပးေချမ�ြပ�လပ်ုရန် ရက်ေပါင်း ၆၀ အထိပျက်ကွက်ပါက ေ�ကး�မီပမာဏအားလံးုကုိ
အြပည့်အဝေပးေချ�ပီးမှသာလ�င် သင်၏ကတ်အားအသုံးြပ��ိင်ုမည်ြဖစ်�ပီး
သင်၏ေချးေငကွန ့သ်တ်ချက်အား ၅၀ % အထိေလ�ာခ့ျမည်ြဖစ်သည်။

(င) ေငအွပ်�ှမံ�ြပ�လပ်ုရနလိ်သုည်ကုိသိ�ိှထား�ပီး၊
ဘဏ်စာရင်းအတင်ွးသိ� ေငထွည့်သွင်းရနသ်ေဘာတထူားသူများ အေနြဖင့်
မည်သည့်အေ�ကာင်းေ�ကာင့်မဆုိထည့်သွင်းရနပ်ျက်ကွက်ပါက ထုိပမာဏအား ေငအွပ်�ှရံမည့်ေနမှ့စ၍
ရက်ေပါင်း ၆၀ ြပည့်သည့်ေနတ့င်ွ အပ်�ှထံား�ပီးြဖစ် ေသာေငမှွခု�ှမ်ိသွားမည်ြဖစ်သည်။
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၆.၄ အကယ်၍ သင်သည်ေငေွပးေချမ�အတက်ွ ေနာက်ကျလ�င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊
ပမာဏြပည့်ေပးေချမ�များ မြပ� လပ်ုခ့ဲလ�င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊
သတ်မှတ်ထားသည့်အနည်းဆုံးေငေွပးေချမ�ပမာဏ ကျန�ိှ်ေနလ�င်ေသာ်လည်း
ေကာင်းသတ်မှတ်ထားသည့်ေနစ့�်အတိးု��နး် တက်ွချက်၍ ေနာက်ကျေ�ကး�ှင့်
အတိးုေကာက်ခံမည်ြဖစ်ပါသည်။ (အေသးစိတ်သိ�ိှလိပုါက(+၉၅၉) ၉၅၁၀၁၈၅၅၅) သိ�
ဆက်သွယ်ေမးြမနး်စုံစမ်း�ိင်ုပါသည်။)

အနည်းဆုံးေပးေချမ� တက်ွချက်ြခင်း

၆.၅ အနည်းဆုံးေပးေချမ�သည် အေ�ကးတင်ေနေသာ ကတ်စာရင်းလက်ကျန၏် အနည်းဆုံး
သတ်မှတ်ထားသည့် ရာခုိင်��နး် သိ� မဟတ်ု ြမနမ်ာကျပ်ေငွ ၁၀၀၀၀ အနက်မှများရာကုိေပးေချရမည်။
အကယ်၍ အေ�ကးတင်ေနသာ ကတ်စာရင်း လက်ကျန် သည် ြမနမ်ာေငွ ၁၀၀၀၀ ကျပ်ေအာက်နည်းပါက
သင့်အေနြဖင့် လက်ကျန�ှ်င်းတမ်း ပမာဏကုိ အြပည့် အဝ ေပးေချရမည်။

၆.၆ အကယ်၍ က��်ပ်ု တိ�အေနြဖင့် အချနိေ်စ့ရက်စဲွတင်ွ အနည်းဆုံးေပးေချမ�ေအာက်ရ�ိှပါက
ယင်းလ၏ ေပးေချရနက်ျန�ိှ်ေသာပမာဏကုိ လာမည့်လ၏ အနည်းဆုံးေပးေချမ� ပမာဏ
သိ� ေပါင်းထည့်မည်ြဖစ်သည်။

ေပးေချမ�ေငေွ�ကး

၆.၇ သင့်အေနြဖင့် ြမနမ်ာကျပ်ေငြွဖင့်ေပးေချရပါမည်။ အကယ်၍ ရ�ိှထားေသာ ေပးေချမ�သည်
�ိင်ုငံြခားေငေွ�ကးြဖင့် ြဖစ်ပါက က��်ပ်ုတိ�လက်�ိှအသုံးြပ�ေသာ ေငေွ�ကးလဲလှယ်မ���နး်ထားြဖင့်
ယင်းေပးေချမ�ကုိ ြမနမ်ာကျပ်ေငသိွ� ေြပာင်းလဲပါမည်။ သင့်အေနြဖင့် က��်ပ်ုတိ�၏
ေငေွ�ကးလိအုပ်မ�အတက်ွဆုံး�� ံးမ�များ၊ ေငေွ�ကး လဲလှယ်မ�မှ ထွက်ေပ�လာေသာ စွန ့စ်ားမ�အားလံးု�ှင့်
ဆုံး�� ံးမ�တိင်ုးအတက်ွ အြပည့်အဝတာဝနယူ်မည်ြဖစ်ေ�ကာင်း သေဘာတလူက်ခံရမည်။

၆.၈ ေပးေချမ�များ ေလ�ာက်လ�ာ

(က) သင့်စာရင်း�ှင်းတမ်းေပ��ိှ စာရင်း၌ လပ်ုငနး်ကိစ�များ သိ� မဟတ်ု အြခားအဖုိးအခများသည်
မှနက်နမ်�မ�ိှပါက စာရင်း�ှင်းတမ်းတင်ွ ေဖာ်ြပထားေသာ ေနစဲွ့၌ ေပးေချမ�အတက်ွ
အချနိေ်စ့သည်ဟြုပထားေသာ အနည်းဆုံးပမာဏကုိ က��်ပ်ုတိ�အားေပးေချရမည်။

(ခ) သင်ြပ�လပ်ုထားေသာ ေပးေချမ�များသည် က��်ပ်ုတိ� မှ �ှင်းလင်း�ပီးေသာ ေငေွ�ကးအေနြဖင့်
လက်ခံရ�ိှမှသာ လ�င် တရားဝင်မည်ြဖစ်သည်။ (ဥပမာ- ချက်လက်မှတ်ကုိ က��်ပ်ုတိ�ရ�ိှ�ပီးေနာက်
�ှင်းလင်းရန ်ရက်အနည်းငယ် �ကာ�ိင်ုသည်)

(ဂ) သင့်အေနြဖင့် ေပးေချမ�ကုိ ေနာက်ကျမှြပ�လပ်ုပါက သိ� မဟတ်ု လံးုဝမြပ�လပ်ုပါက လက်ကျန်
ကျန�ိှ်ေသာ မေပးေချရေသးသည့်ပမာဏအား အတိးုထပ်မံ ေကာက်ခံမည်ြဖစ်သည်။
(င)သင်အနည်းဆုံးလစ�် အေ�ကးဆပ်မ�ပမာဏအေပ�မူတည်၍ က��်ပ်ုတိ� ထံ
ချက်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း အေ�ကာင်း သင့် ေလျာ်သည့် နည်းလမ်းြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း
ေပးေချမ�ြပ�လပ်ုြခင်းြဖင့် သေဘာတစူာချ�ပ်အရ ေပးရမည့် ပမာဏအားလံးု သိ� မဟတ်ု
တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းကုိ ြပနလ်ည်ေပးေချ�ိင်ုသည်။

(စ) လက်ခံရ�ိှေသာ ေပးေချမ�များကုိ သင့်�ှင်းတမ်းေပ�တင်ွြပသည့် အနည်းဆုံးေပးေချမ�ပမာဏအား
ဦးစွာခု�ှမ်ိ သွားပါမည်။ ထိ� ေနာက် သင့်စာရင်း�ှင်းတမ်းေပ��ိှ လက်ကျနေ်ငမွျားကုိ ခု�ှမ်ိပါမည်။
ထိ� ေနာက် စာရင်း�ှင်းတမ်း တင်ွမပါ ေသးေသာ အရာများကုိခု�ှမ်ိပါမည်။ သင့်ေပးေချမ�ကုိ
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ေအာက်ပါအစ�်အတိင်ုး လက်ကျနအ် မျ�ိးအစား အလိက်ု ခု�ှမ်ိမည်ြဖစ်သည်။ အခေ�ကးေင�ှွင့်
အဖုိးအခ၊ အတိးု ထိ� ေနာက် ကျန�ိှ်ေသာ လက်ကျန ်သည် တိ� ြဖစ်သည်။

က��်ပ်ုတိ� ေတာင်းဆုိသည့်အခါ အြပည့်အဝေပးေချြခင်း

၆.၉ ဤသေဘာတစူာချ�ပ်၏ အြခားေနရာများတင်ွ မည်သည့် သတ်မှတ်ချက်များ �ိှေစကာမူ
က��်ပ်ုတိ�အေနြဖင့် သင်က��်ပ်ုတိ� ကုိေပးရမည့်မည်သည့်ပမာဏကုိမဆုိ ချက်ချင်းေပးေချရန်
အချနိမ်ေရွး ြပနလ်ည် ေတာင်းဆုိ �ိင်ု သည်။

�တ်ုပယ်မ�မ�ိှြခင်

၆.၁၀ သင့်အေနြဖင့်တာဝန�ိှ်သည်မှာ-

(က)ကတ်ကုိင်ေဆာင်သူသည် ကတ်လက်ကျနေ်ငအွား ြပနလ်ည်ေပးဆပ်ရာတင်ွ ဥပေဒအရ
ေပးသွင်းရန�ိှ်သည့် အခွန ်�ှင့် �ကိ�တင်အခွနမ်ျားအား ြဖတ်ေတာက်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ��တ်ပယ်ြခင်းမ�ိှပဲ
ေပးဆပ်ရမည်ြဖစ်သည်။ ဥပေဒအရ ေပးသွင်းရန�ိှ်သည့်အခွန�ှ်င့် �ကိ�တင်အခွနမ်ျားအား
ြဖတ်ေတာက်၍ ေပးသွင်းရမည်ဆုိပါက ဘဏ် သိ� ေပးဆပ်ရန�ိှ်သည့် ပမာဏအား ��တ်ပယ်ြခင်းမ�ိှေစပဲ
အြပည့်အဝြပနလ်ည်ေပးေချရမည်။

(ခ) ေငေွပးေချမ�များ ြပ�လပ်ုရာတင်ွ သင်ေပးေဆာင်ရမည့် ကုနပ်စ�ည်း �ှင့် ဝနေ်ဆာင်မ�ဆုိင်ရာ
အခွနအ်ခများ (အြခားမည်သည့်အမည်နာမြဖင့် ေခ�တင်ွသည်ြဖစ်ေစ) အတက်ွ
ကင်းလတ်ွခွင့်ြပ�မည်မဟတ်ုပဲ က��်ပ်ုတိ� ကုိ ြပနလ်ည်ေငေွပးေချရမည်။

ကတ်စာရင်း�ိှ အေ�ကးလက်ကျနကုိ် ကုိင်တယ်ွရန ်ကုိယ်ပုိင်ဆုံးြဖတ်ခွင့်

၆.၁၁ ပင်မကတ်ကုိင်ေဆာင်သူေသဆုံးသည့်ြဖစ်ရပ်တင်ွ ပင်မကတ်ကုိင်ေဆာင်သူ၏ �ကီး�ကပ်သူ(များ)
သိ� မဟတ်ု ခံစားခွင့်�ိှသည့်
အေမွဆက်ခံသူ(များ)သည်လက်ကျနေ်ငအွားြပနလ်ည်ေပးဆပ်ရမည်ြဖစ်သည်။ ဘဏ်အေနြဖင့်
ကတ်စာရင်းတင်ွ အေ�ကးတင်ေနေသာ လက်ကျနကုိ် သင့်တင်ွ�ိှေသာ သိ� မဟတ်ု ေနာက်ပုိင်း၌
ဘဏ်တင်ွဖွင့်�ိင်ု ေသာ အြခား စာရင်း�ှင့် ေပါင်းစပ်ရန ်သိ� မဟတ်ု ေပါင်းစည်းရန ်အခွင့်အေရး�ိှသည်။
သင့်အေနြဖင့်လည်း ကတ် စာရင်း�ိှ အေ�ကးတင်ေနေသာ အေ�ကးလက်ကျနကုိ် ခု�ှမ်ိရန်
ဤစာရင်းများ�ိှ လက်ကျနေ်ငကုိွ လ�ဲေြပာင်းရန ်သေဘာတသူည်။
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၇။ ဆုိင်းင့ံြခင်း သိ�မဟုတ် အဆုံးသတ်ြခင်း

ဆုိင်းငံထ့ားေသာကတ်/ြငင်းပယ်ထားေသာကတ်လပ်ုငနး်ကိစ�

၇.၁ က��်ပ်ုတိ�အေနြဖင့် မည်သည့်အချနိတ်င်ွမဆုိ

(က) မည်သည့်ကတ်လပ်ုငနး်ကိစ�ကုိမဆုိ ြငင်းဆုိ�ိင်ုသည်။

(ခ) မည်သည့်ကတ် အသုံးြပ�မ�ကုိမဆုိ ဆုိင်းငံြ့ခင်း သိ� မဟတ်ု အဆုံးသတ်ြခင်းြပ�လပ်ု�ိင်ုသည်။

(ဂ) ကတ်စာရင်းကုိ ဆုိင်းငံြ့ခင်း သိ� မဟတ်ု အဆုံးသတ်ြခင်းြပ�လပ်ု�ိင်ုသည်။

(ဃ) PIN အသုံးြပ�မ�ကုိ ေြပာင်းလဲြခင်း၊ ရပ်တန ့ြ်ခင်း သိ� မဟတ်ု �ုပ်သိမ်းြခင်းတိ� ြပ�လပ်ု�ိင်ုသည်။
သိ� မဟတ်ု

(င) သင့်ထံ အေ�ကာင်းြပချက်များေပးရန ်လိအုပ်ချက်�ှင့်အတ ူမည်သည့်ကတ်ကုိမဆုိ ြပန်
လည်ထုတ်ေပးရန၊် အသစ်ထုတ်ေပးရန ်သိ� မဟတ်ု အစားထုိးရန ်ြငင်းဆန�်ိင်ုသည်။

သင်ကုိယ်တိင်ု အဆုံးသတ်ြခင်း

၇.၂ သင့်အေနြဖင့် ေအာက်ပါအေြခအေနြဖင့်သာလ�င် ကတ်�ှင့် ကတ်စာရင်းကုိ အဆုံးသတ်�ိင်ုသည်။

(က) ယင်းသိ� လပ်ုေဆာင်ရန ်သင့်ထံမှ အေ�ကာင်း�ကားစာ က��်ပ်ုတိ�ရ�ိှေသာအခါ

(ခ) သင့်ကာကွယ်မ�အတက်ွ ကတ်ကုိ တစ်ဝက်ြဖတ်၍ က��်ပ်ုတိ� ထံ ြပနအ်ပ်ေသာအခါ

(ဂ) ကတ်�ှင့် ကတ်စာရင်း�ှင့်ပတ်သက်၍ သင်မှ ေပးဆပ်ရန်
တာဝနအ်ားလံးုကုိေပးဆပ်ေသာအခါဘဏ်မှ အဆုံးသတ်ြခင်း

၇.၃ မည်သည့်အေြခအေနတင်ွမဆုိ အကယ်၍သင်သည် ေအာက်ပါအချက်များြဖစ်ပွားပါက သင့်ကုိ
သတိေပး၍ေသာ် လည်းေကာင်း သတိမေပးဘဲေသာ်လည်းေကာင်း ကတ်များထဲမှ တစ်ခုကုိြဖစ်ေစ
အားလံးုကုိြဖစ်ေစ၊ ကတ်စာရင်း �ှင့်ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ ပိတ်သိမ်းြခင်း�ှင့် �ုပ်သိမ်းြခင်းြပ�လပ်ု�ိင်ုသည်။

(က) ကတ်များ၊ ကတ်စာရင်း သိ� မဟတ်ု ဝနေ်ဆာင်မ�များ�ှင့် ပတ်သက်၍
က��်ပ်ုတိ�၏��န�်ကားချက်များကုိ မလိက်ုနာြခင်း သိ� မဟတ်ု သက်ဆုိင်ရာ ဥပေဒကုိ မလိက်ုနာြခင်း။

(ခ) သင့်အေနြဖင့် (၁) လာဘ်ေပးရနက်မ်းလှမ်းြခင်း၊ ကတိေပးြခင်း သိ� မဟတ်ု လာဘ်ေပးြခင်း၊
သိ� မဟတ်ု (၂) လာဘ်ယူရန ်လက်ခံသေဘာတြူခင်း လာဘ်ယူသည်ဟ ုက��်ပ်ုတိ� ယုံ�ကည်ြခင်း။

(ဂ) က��်ပ်ုတိ�၏ အယူအဆတင်ွ ကတ်တစ်ခု သိ� မဟတ်ု ကတ်စာရင်းကုိ ေကာင်းမွနစွ်ာ
ပုံမှနအ်ေြခအေနြဖင့် မလပ်ုေဆာင်ဟယူုဆြခင်း။

(ဃ)က��်ပ်ုတိ�၏အယူအဆတင်ွ သင်�ှင့်ဘဏ်လပ်ုငနး်ဆက်ဆံေရးသည် သင့်ေတာ်ေလျာ်ကနေ်သာ
အေြခအေန

မ�ိှြခင်း။
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(င) သင့်အေနြဖင့် ဤသေဘာတစူာချ�ပ်ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ခုခု သိ� မဟတ်ု
ေငေွ�ကးေချးငာှးရာတင်ွြဖစ်ေစ၊ �ကိ�တင်ေငွ သိ� မဟတ်ု ေချးေငွ သိ� မဟတ်ု
အလားတေူငမွျားေချးရာတင်ွြဖစ်ေစ အြခားသေဘာတစူာချ�ပ်ပါစ ည်း ကမ်းချက် တစ်ခုခုကုိကုိ
ချ�ိးေဖာက်ရန�်ခိမ်းေြခာက်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ချ�ိးေဖာက်ထားြခင်း။

(စ) သင့်အေနြဖင့် မမှနမ်ကန၊် မတိမကျ၊ မြပည့်စုံေသာ သိ� မဟတ်ု လွဲမှားေသာ
သတင်းအချက်အလက်များကုိ ေပးထား ြခင်း။

(ဆ) သင့်အေနြဖင့် က��်ပ်ုတိ�အား ေပးရမည့် ပမာဏကုိ အချနိမီှ်မေပးေချြခင်း။

(ဇ) သင်ကွယ်လနွသွ်ားြခင်း သိ� မဟတ်ု �ုပ်ပုိင်း/စိတ်ပုိင်း စွမ်းေဆာင်�ိင်ုရည် ကင်းမ့ဲသွားြခင်း။

(ဈ) သင့်အေနြဖင့် အေ�ကးမဆပ်�ိင်ုြခင်း သိ� မဟတ်ု ေဒဝါလီခံရြခင်း သိ� မဟတ်ု တရားေရးရာ
အမ�ရင်ဆုိင်ရြခင်း။

(ည)သင်၏ ပုိင်ဆုိင်မ�များသည် အ��ရာယ်ကျေရာက်ေနြခင်း သိ� မဟတ်ု တရားစီရင်ေရးဆုိင်ရာ
တစ်စုံတစ်ေယာက် ၏ စီမံကုိင်တယ်ွမ�ခံေနရြခင်း။

(ဋ) တရားေရး အမ�အခင်း (တရားမ သိ� မဟတ်ု တရားေရး) သိ� မဟတ်ု တရားစဲွဆုိမ�
(ေြမယာအေဆာက်အအံ ုသိမ်းယူရနအ်မိန ့၊် ထိနး်ချ�ပ်ရန�ှ်င့် ေ◌ ရာင်းချရနအ်မိန ့စ်ာခ�နလ်�ာ၊
တရား�ုံးစာခ�နလ်�ာတိ�အပါအဝင်) တိ�  သင့်အေပ�သက်ေရာက်ေနြခင်း၊ သိ� မဟတ်ု သင့်အေနြဖင့်
အမ�တစ်ခုကုိ ကျ�းလနွထ်ားြခင်း၊ သိ� မဟတ်ု သင် သိ� မဟတ်ု လံြုခံ�ေရးေဆာင်ရွက်သူက
မေလျာ်မကံြပ�မူထားြခင်း။

(ဍ) က��်ပ်ုတိ�၏အယူအဆတင်ွ သင်၏ ဘ�ာေရးအေြခအေန၊ ပုိင်ဆုိင်မ� သိ� မဟတ်ု
ဤသေဘာတစူာချ�ပ်ပါ စည်းမျ�်းများအားလိက်ုနာမ� တိ�တင်ွ ဆုိးရွားစွာထိခုိက်ေစ�ိင်ုေသာ
ကိစ�ရပ်တစ်ခုခုြဖစ်ြခင်း။

(�) အြခားသေဘာတစူာချ�ပ်များ သိ� မဟတ်ု က��်ပ်ုတိ� �ကား�ိှ စာချ�ပ်များအရ ြဖစ်ပွားေသာ
အြခားပျက်ကွက်မ� တစ်စုံတစ်ရာ�ိှြခင်း။

(ဗ) ဤအပုိဒ်ခဲွအရ အာမခံေပးရန ်သေဘာတထူားေသာ သိ� မဟတ်ု အာမခံေပးေနေသာ
�ကားခံအဖ�ဲတစ်ခုခု�ှင့် ပတ်သက်၍ ကိစ�ရပ်တစ်ခုခု သိ� မဟတ်ု အမ�ရင်ဆုိင်မ�များြဖစ်ေပ� ြခင်း။

(ဏ) ၎င်းတင်ွ အြခားအဖ�ဲတစ်ခုခု�ှင့် က��်ပ်ုတိ�၏ သေဘာတစူာချ�ပ်ကုိ ချ�ိးေဖာက်မ�ပါဝင်ပါမည်။

(တ) လိမ်လည်ြခင်း၊ ေငေွ�ကးခဝါချြခင်း (ေငမွည်းကုိေငြွဖ�လပ်ုြခင်း)၊ အ�ကမ်းဖက်လပ်ုေဆာင်ချက်၊
လာဘ်ထုိးြခင်း၊ ြခစားြခင်း သိ� မဟတ်ု အခွနတိ်မ်းေ�ှာင်ြခင်း သိ� မဟတ်ု စီးပွားေရး သိ� မဟတ်ု
ကုနသွ်ယ်ေရး ပိတ်ဆိ� မ�များလပ်ုေဆာင်ြခင်းကုိ ကာကွယ်မ��ှင့်စပ်လျ�်း၍ ြ◌ မနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွြဖစ်ေစ
ကမ�ာေပ��ိှ အြခား ေနရာတင်ွ ြဖစ်ေစက��်ပုါတိ�အတက်ွ မည်သည့်တာဝနဝ်တ� ရားကုိမဆုိ
ြဖည့်ဆည်းရနအ်တက်ွ ယင်းသိ� လပ်ုေဆာင်ရန ်မြဖစ် မေန လိအုပ်သည်။

(ထ) က��်ပ်ုတိ�အတက်ွ ကတ်စာရင်း သိ� မဟတ်ု ဝနေ်ဆာင်မ� ပ့ံပုိးရန ်သိ� မဟတ်ု ကတ်အသုံးြပ�မ�ကုိ
ခွင့်ြပ�ရန ်ဆက်လက်လပ်ုေဆာင်ရန ်တရားမဝင်ပါ။
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ဤသေဘာတစူာချ�ပ်အရ က��်ပ်ုတိ�အခွင့်အေရးများသည် အြခားအခွင့်အေရးများ�ှင့် ဥပေဒအရ
သိ� မဟတ်ု အြခားသေဘာတစူာချ�ပ် သိ� မဟတ်ု က��်ပ်ုတိ� �ကား�ိှစီစ�်မ�အရ က��်ပ်ုတိ�တင်ွ�ိှ�ိင်ုေသာ
ကုစားမ�များကုိ ထိခုိက်ြခင်းမ�ိှေစရပါ။

ကတ်စာရင်း အဆုံးသတ်သည့်အခါ မည်သည့်အရာြဖစ်မည်နည်း။

၇.၄ ကတ်စာရင်းကုိ အဆုံးသတ်ပါက

(က) သင့်အေနြဖင့် ကတ်ကုိအသုံးမြပ��ိင်ုပါ၊ အသုံးမြပ�ရပါ။

(ခ) ကတ်ြဖင့် ေပးထားေသာ အကျ�ိးခံစားခွင့်များ�ှင့် အထူးခံစားခွင့်များကုိ
ဆက်လက်ရ�ိှမည်မဟတ်ုပါ။

(ဂ) သင့်အေနြဖင့် ကတ်ကုိ ချက်ချင်း တစ်ဝက်ြဖတ်၍ က��်ပ်ုတိ� ထံ ြပနအ်ပ်ရမည်။

(ဃ)သင့်အေနြဖင့် သင့်ကတ်စာရင်းတင်ွ မလပ်ုေဆာင်ရေသးေသာ လပ်ုငနး်ကိစ�များအပါအဝင်
ကတ်�ှင့်စပ်လျ�်း ၍ က��်ပ်ုတိ� ထံေပးေချရမည့် ပမာဏအားလံးု၊ မဆပ်ရေသးေသာ စုပုံလာသည့်
အတိးု၊ အဖုိးအခများ�ှင့် ဤစည်းမျ�်းများအရ က��်ပ်ုတိ� ေတာင်းခံ�ိင်ုသည့် အဖုိးအခများ အားလံးုကုိ
ချက်ချင်းေပးေချရမည်။ အဖုိးအခ များကုိ က��်ပ်ု တိ�အားေပးစရာ�ိှသည့် မေပးေချရေသးေသာ
ပမာဏများကုိ အြပည့်အဝ မေပးေချရေသးခင်အထိ သွတ်သွင်း�ိင်ုသည်ကုိ သင်သေဘာတသူည်။

(င) (�ှစ်စ�်ေ�ကး ပါအဝင်) မည်သည့်အဖုိးအခေငေွ�ကးကုိမှ ေငြွပနအ်မ်းမည်မဟတ်ုပါ။

(စ) ကတ် သိ� မဟတ်ု ကတ်စာရင်းသိ� တိက်ု�ုိက်ေပးေငမွျားကုိ ရပ်တန ့ရ်နအ်တက်ွ သင်လက်�ိှ ေပးေချမ�
အစီအစ�် ြပ�လပ်ု ေနသည့် ေငလွက်ခံသူ အဖ�ဲအစည်းအား အေ�ကာင်း�ကားရနမှ်ာ သင့်တာဝနြ်ဖစ်သည်။

၈။ အတုိး��နး်၊ အခေ�ကးေငမွျား�ှင့် အဖုိးအခများ

၈.၁ အခေ�ကးေငမွျား�ှင့် အဖုိးအခများ လမ်း��န�ှ်င့် စာရင်း�ှင်းတမ်းများတင်ွ ေဖာ်ြပထားေသာ
အတိးု��နး်၊ အဖုိးအခများ �ှင့် အခေ�ကးေငမွျားသည် အခါအားေလျာ်စွာ ေြပာင်းလဲ�ိင်ုသည်။ အတိးု��နး်၊
အဖုိးအခများ�ှင့် အခေ�ကး ေငမွျားတင်ွ ေြပာင်းလဲမ� သိ� မဟတ်ု တိးုြမင့်မ�ကုိ
ဤသေဘာတစူာချ�ပ်ပါစည်းမျ�်းများ�ှင့်အညီ သင့်ကုိ အသိေပးမည်ြဖစ်သည်။ အတိးု��နး်၊
အခေ�ကးေငမွျား�ှင့် အဖုိးအခများကုိ ဆုံးြဖတ်မ�မတိင်ုမီ�ှင့် �ပီးေနာက် ေပးေချ �ိင်ုသည်။

၈.၂ ေပးေချ�ိင်ုေသာ အတိးု��နး်၊ အဖုိးအခများ�ှင့် အခေ�ကးေငမွျားကုိ ကတ်စာရင်းတင်ွ
ကျသင့်ေစမည်ြဖစ်သည်။

၉။ စာရင်း�ှင်းတမ်းများ

၉.၁ စာရင်း�ှင်းတမ်းများ သိ� မဟတ်ု အတည်ြပ�ေ�ကာင်း အေ�ကာ င်း�ကားစာများကုိ ပုံမှနစ်ာတိက်ု
သိ� မဟတ်ု အီးေမးလ်ြဖင့် လစ�်ဆက်သွယ် ေပးပိ� သွားမည်ြဖစ်သည်။ သင်၏ ကတ်စာရင်းသည်
သက်ဝင်မ�မ�ိှပါက က��်ပ်ု တိ�အေနြဖင့်သင့်ကုိ�ှင်းတမ်းေပးပိ� မည်မဟတ်ုပါ။
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၉.၂ အကယ်၍ သင့်အေနြဖင့် သင့်�ှင်းတမ်းတင်ွ အမှားတစ်ခုပါေနသည်ဟု ထင်ြမင်ပါက
သင်၏ြငင်းဆနမ်�ကုိ �ှင်းတမ်းေနစဲွ့မှ (၁၄) ရက်အတင်ွး က��်ပ်ုတိ�ရ�ိှေစရန်
အခုိင်အမာြပ�လပ်ုရပါမည်။သင်၏ြငင်းဆနမ်�ကုိမရ�ိှပါက �ှင်းတမ်းကုိမှနက်နသ်ည်ဟု ယူဆသည်။
ဘဏ်အေနြဖင့် သင်၏ ြငင်းဆနမ်�ကုိ လက်ခံရန် ကုိယ်ပုိင် ဆုံးြဖတ်ချက် ြဖင့်
ရက်များကုိေြပာင်းလဲခွင့်�ိှသည်။

၉.၃ ြငင်းဆနမ်�ကုိ ေြဖ�ှင်းရန် သင့်အေနြဖင့် သုံးစဲွသူဝနေ်ဆာင်မ�စင်တာကုိဆက်သွယ်၍
လက်မှတ်ထုိးထားသည့် ြငင်းဆနမ်�ေ�ကြငာေ�ကာင်းပုံစံ (DDF) ကုိတင်သွင်းရန�ှ်င့် လိအုပ်ပါက
ဘဏ်မှသတ်မှတ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲေပးပိ� ရနလိ်အုပ်မည်ြဖစ်သည်။ဆုံးြဖတ်ချက်အတက်ွ
လပ်ုငနး်စ�်သည် ကိစ�တစ်ခုချင်းအေပ� အေြခခံ၍ ကဲွြပား မည်ြဖစ်သည်။

၉.၄ သင့်အေနြဖင့် (၁၄) ရက်အတင်ွး ဘဏ်ကုိအေ�ကာင်း�ကားရန် ပျက်ကွက်ပါက စာရင်း �ှင်းတမ်း�ှင့်
ထည့်သွင်း ထားသည့် အချက်အလက်အားလံးုသည် ေနာက်ထပ်သက်ေသအေထာက်အထားမလိအုပ်ဘဲ
အကျ�ံးဝင်�ပီး အေ�ကာင်းအရာများ မှနက်နေ်�ကာင်း ခုိင်မာသည့်
သက်ေသအေထာက်အထားြဖစ်မည်ြဖစ်�ပီး ဘဏ်အေနြဖင့် လပ်ုငနး်ကိစ� အတက်ွ ေပးဆပ်ရန်
တာဝနအ်ားလံးုမှ ကင်းလတ်ွမည်ြဖစ်သည်။

၉.၅ သင့်အေနြဖင့် သင်၏�ှင်းတမ်းကုိ မရ�ိှခ့ဲသည့်တိင်ု(အတိးုေပးရမည့် တာဝနအ် ပါအဝင်)
က��်ပ်ုတိ�အေပ� သင် တာဝန�ိှ်သည်။ အတိးုတက်ွချက်ရန�ှ်င့် ေပးေချမ�အချနိေ်စ့မည့်
ရက်စဲွသတ်မှတ်ရနအ်တက်ွ သင်၏လစ�် �ှင်းတမ်း ေပးသည့်ေနစဲွ့အြဖစ် က��်ပ်ုတိ�
မည်သည့်ေနစဲွ့ကုိမဆုိသတ်မှတ်�ိင်ုသည်။

၁၀။ေပးဆပ်ရနတ်ာဝနမ်ျားဖယ်ထုတ်ြခင်း
10.1   က��်ပ်ုတိ�တင်ွတာဝနမ်�ိှေသာအချက်များမှာ-

(က) ေငလွက်ခံသူအဖ�ဲအစည်း သိ� မဟတ်ု ဘ�ာေရးအဖ�ဲအစည်း သိ� မဟတ်ု အြခား အဖ�ဲတစ်ခုခုက
ကတ်ကုိလက်ခံရန ်ြငင်းဆနမ်�အတက်ွ

(ခ) ကတ်ြဖင့်ေပးေချသည့် ေ◌ ငလွက်ခံသူအဖ�ဲအစည်းမှ ေထာက်ပ့ံေပးေသာကုနစ်ည်�ှင့်
ဝနေ်ဆာင်မ�များ၏ အရည်အေသွး စွမ်းေဆာင်ရည် ခ�တ်ယွင်းမ� ၊ မြပည့်ဝမ�တိ�အတက်ွ

(ဂ) မလနွဆ်န�်ိင်ုေသာြဖစ်ရပ်၊ လပ်ုငနး်နယ်ပယ်လပ်ုေဆာင်ချက်၊ လ�ပ်စစ်ဓါတ်အားပျက်ကွက်မ�၊
အသုံးအေဆာင် ပစ�ည်း ပျက်စီးမ�၊ သိ� မဟတ်ု က��်ပ်ုတိ� မထိနး်ချ�ပ်�ိင်ုသည့်ေနရာတင်ွ�ိှေသာ
အြခားကိစ� သိ� မဟတ်ု သင့်၏ မှတ်တမ်းများ၊ စာရင်းများသိ� မဟတ်ု ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ မရ�ိှြခင်း
သိ� မဟတ်ု မရ�ိှ�ိင်ုြခင်း သိ� မဟတ်ု အြခားအေ�ကာင်းရင်းများေ�ကာင့် က��်ပ်ုတိ�အေနြဖင့် ကတ်
သိ� မဟတ်ု ဝနေ်ဆာင်မ� အသုံးြပ�ြခင်း သိ� မဟတ်ု လည်ပတ်ြခင်းကုိ ကန ့သ်တ်၊ ရပ်ဆုိင်းရ မည်ဆုိပါက
ဆုံး�� ံးမ�တစ်စုံတစ်ရာအတက်ွ

(ဃ) က��်ပ်ုတိ�အေနြဖင့် ဆုံး�� ံးလာ�ိင်ုေြခ�ိှမ�ကုိ (�ကိ�တင်ြမင်�ိင်ုသည်ြဖစ်ေစ၊ မြမင်�ိင်ုသည်ြဖစ်ေစ)
အေ�ကာင်း�ကားမ�ရ�ိှေသာ်လည်း ေအာက်ပါဆုံး�� ံးမ�များအပါအဝင် ကတ်၊ ကတ်စာရင်း သိ� မဟတ်ု
ဝနေ်ဆာင်မ�များ အသုံးြပ�မ��ှင့် စပ်လျ�်း၍ သင်ခံရ�ိင်ုေသာ ဆုံး�� ံးမ�တိင်ုးအတက်ွ

(၁) ေပးေချမ�ြပ�လပ်ုေသာ သိ� မဟတ်ု သင်�ှင့်သက်ဆုိင်ေသာ�ိင်ုငံ၏ ဥပေဒစည်းမျ�်းများ
ကျင့်သုံးမ� ေ�ကာင့်ေပးေချမ�အား ကန ့သ်တ်ြခင်း

(၂) ေငလွက်ခံသူအဖ�ဲအစည်း သိ� မဟတ်ု ဘ�ာေရးအဖ�ဲအစည်း၏ သပိတ်ေမှာက်မ�၊
ပျက်ကွက်မ�၊ အေရး မထားမ� သိ� မဟတ်ု ေဒဝါလီခံရမ�
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(၃) က��်ပ်ုတိ� ထိနး်ချ�ပ်မ�ြပင်ပမျက်ကွယ်တင်ွ�ိှေသာ မည်သည့်အေ�ကာင်းအရင်းမဆုိ

(၄) သင့်လက်မှတ်အား အတြုပ�လပ်ုမ� သိ� မဟတ်ု ကတ် သိ� မဟတ်ု PIN ကုိ
အခွင့်မ�ိှဘဲအသုံးြပ�မ�

(၅) ဝနေ်ဆာင်မ�တစ်ခုခု အားမရ�ိှမ� သိ� မဟတ်ု မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်မ�

(၆) ကွနပ်ျ�တာ သိ� မဟတ်ု စနစ် ဗုိင်းရပ်စ်ေ�ှာင့်ယှက်မ�၊ က��်ပ်ုတိ�၏ ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ
ေ�ှာင့်ယှက်�ိင်ု သည့် အြခားအေ�ကာင်း အရင်းများ သိ� မဟတ်ု အဖျက်အမှာင့်များ၊ သိ� မဟတ်ု
ပျက်စီးမ�များ သိ� မဟတ်ု က��်ပ်ုတိ�  ပုိင်သည်ြဖစ်ေစ၊ မပုိင်သည်ြဖစ်ေစ ကွနပ်ျ�တာ�ှင့်
ကိရိယာများ၏ကွနပ်ျ�တာသုံးေဆာဝဲ့ သိ� မဟတ်ု အသုံး အေဆာင်ေ�ကာင့် ြဖစ်ပွားေသာ
ပျက်စီးခ�တ်ယွင်းမ�

(၇) အီလက်ထေရာနစ် ေပးေချမ�လ�ဲေြပာင်းြခင်းြဖင့် လ�ဲပိ� မ�တင်ွ ပါဝင်ေသာ ေနာက်ကျမ�
သိ� မဟတ်ု အမှားြဖစ်ပွားမ�

(၈) မည်သည့်��န�်ကားချက်ကုိမဆုိ ေဆာင်ရွက်ရန ်က��်ပ်ုတိ�၏ြငင်းဆနမ်� သိ� မဟတ်ု က��်ပ်ုတိ�
လပ်ုေသာ၊ သိ� မဟတ်ု မလပ်ုေသာ အြခားကိစ�ရပ်တစ်ခုခု

(၉) ကတ်၊ ကတ်စာရင်း သိ� မဟတ်ု ဝနေ်ဆာင်မ� အဆုံးသတ်မ�

(၁၀) က��်ပ်ုတိ�၏မှတ်တမ်းများတင်ွ ဆုံး�� ံးမ� သိ� မဟတ်ု ပျက်စီးမ�တစ်စုံတစ်ရာသိ� ရာတင်ွ
က��်ပ်ုတိ� ၏ မှားယွင်းမ� သိ� မဟတ်ု အေလးမထားေသာ လွဲမှားမ�ေ�ကာင့်
တိက်ု�ုိက်ြဖစ်ပွားေသာသင့်၏ ဆုံး�� ံးမ� အတက်ွ က��်ပ်ုတိ� မှ တာဝန ်ယူမည်ြဖစ်သည်။

(င)ကတ်တစ်ခုခု ြပနလ်ည်သိမ်းြခင်း သိ� မဟတ်ု ၎င်းအားြပနလ်ည်အပ်�ှမံ� သိ� မဟတ်ု
ကတ်စာရင်းအဆုံးသတ် မ�တိ� �ှင့်စပ်လျ�်း၍ ထွက်ေပ�လာေသာ (�ကိ�တင်ြမင်�ိင်ု သည်ြဖစ်ေစ
မြမင်�ိင်ုသည်ြဖစ်ေစ) သင်၏ဂုဏ်သိက�ာ၊ အကျင့်စ�ုိက်�ှင့် ဂုဏ်သတင်းတိ� ကုိထိခုိက်မ�အတက်ွ

၁၁။ ဆင့်ပွားကတ်

၁၁.၁ သင်ေတာင်းခံပါက က��်ပ်ုတိ�အေနြဖင့် ဆင့်ပွားကတ်အဖ�ဲဝင်သိ� ဆင့်ပွားကတ်ကုိ
ထုတ်ေပး�ိင်ုသည်။ က��်ပ်ုတိ� မှ ဆင့်ပွားကတ်ထုတ်ေပးပါက ဤသေဘာတစူာချ�ပ်ပါ
စည်းမျ�်းများအားလံးုသည် ဆင့်ပွားကတ် အဖ�ဲဝင်�ှင့်သက်ဆုိင်မည် ြဖစ်�ပီး လိအုပ်ပါက
ဤအပုိဒ်အတိင်ုး သက်ေရာက်မ��ိှေစရန ်ဤသေဘာတစူာချ�ပ်ကုိ ြပ�ြပင်မွမ်းမံမည်ြဖစ်သည်။

၁၁.၂ အေ�ကးဝယ်ကတ်ကိစ�ရပ်တင်ွ ကတ်စာရင်း�ှင့်စပ်လျ�်း၍ အေ�ကးကန ့သ်တ်ချက်သည်
မူလကတ်အဖ�ဲဝင်�ှင့် ဆင့်ပွားကတ် အဖ�ဲဝင် �ှစ်ဦးစလံးု�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် ေပါင်းစပ်ထား
သည့်ကန ့သ်တ်ချက်ြဖစ်သည်။ အေ�ကးကန ့သ်တ်ချက် �ှင့်ပတ်သက်၍ မူလကတ်အဖ�ဲဝင်က
ဆင့်ပွားကတ် အဖ�ဲဝင်ကုိ အသိေပးသင့်သည်။ အေ�ကးကန ့သ်တ်ချက်ထက် ေကျာ်လနွသွ်ားပါက
မူလကတ် အဖ�ဲဝင် တင်ွ တာဝန�ိှ်သည်။

သင်တိ� �ှစ်ဦးစလံးုထံ အေ�ကာင်း�ကားချက်များ�ှင့် ဆက်သွယ်ချက်

၁၁.၃ ဆင့်ပွားကတ် အပါအဝင် အဆုိ ဆင့်ပွားကတ် �ှင့်သက်ဆုိင်ေသာ PIN �ှင့်
ဆက်သွယ်ချက်အားလံးုကုိ မူလကတ် အဖ�ဲဝင်ထံသိ�  ေပးပိ� မည်ြဖစ်သည်။

၁၁.၄ မူလကတ်အဖ�ဲဝင်ထံြဖစ်ေစ၊ ဆင့်ပွားကတ်အဖ�ဲဝင်ထံြဖစ်ေစ ေပးပိ� ထားေသာ
သတိေပးချက်များ�ှင့် ဆက်သွယ်ချက်တိ� ကုိ သင်တိ� �ှစ်ဦးစလံးုထံသိ� ေပးပိ� သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
ဆင့်ပွားကတ် အဖ�ဲဝင် �ှင့်သက်ဆုိင်ေသာ တာဝနခံ်ရမ�၁၁.၅ မူလကတ်အဖ�ဲဝင်�ှင့် ဆင့်ပွားကတ် အဖ�ဲဝင်
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(များ)တစ်ဦးချင်းအေနြဖင့် သင်တိ� ထဲမှတစ်ဦးဦး (ခွင့်ြပ�ထားေသာပုဂ�ိ�လ်အပါအဝင်) မှ
က��်ပ်ုတိ� ေပးထားသည့် ��န�်ကားချက်များအတိင်ုး လိက်ုနာမည်ဟ ုသေဘာတသူည်။

၁၁.၆ မူလကတ်အဖ�ဲဝင်အေနြဖင့် ဆင့်ပွားကတ်အဖ�ဲဝင်တစ်ဦးချင်းစီ၏ ကတ်များ၊ ကတ်စာရင်း၊
ကတ်အားလံးု �ှင့်ပတ်သက်၍ တာဝနခံ်ရမ�များအတက်ွ တာဝနယူ်ရမည်ြဖစ်�ပီး
ဆင့်ပွားကတ်တစ်ခုချင်းစီ�ှင့် စပ်လျ�်းေသာ တာဝနခံ်ရမ�များ အတက်ွ ဆင့်ပွားကတ် အဖ�ဲဝင်�ှင့် ပူးတွဲ၊
တစ်ဦးချင်း တာဝနခံ်ရမည်။

၁၁.၇ အသုံးြပ�သူလမ်း��န�ှ်င့်အတူ ဤစည်းမျ�်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအရ
ကတ်အသုံးြပ�မ�အတက်ွ ဆင့်ပွား ကတ် အဖ�ဲဝင်တစ်ဦးချင်းစီက တာဝနယူ်ရမည်။

၁၁.၈က��်ပ်ုတိ�အားေပးရမည့် တာဝနခံ်ရမ�များသည် မူလကတ်အဖ�ဲဝင်�ှင့်
ဆင့်ပွားကတ်အဖ�ဲဝင်တစ်ဦးဦး�ကား ြဖစ်ပွားေသာ ြငင်းဆနေ်တာင်းဆုိမ�၊ အြငင်းပွားမ�တိ� ေ�ကာင့်
ထိခုိက်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ဆုံး�� ံးြခင်းတိ�မ�ိှရပါ။

၁၁.၉ ဤစည်းမျ�်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအရ မူလကတ်အဖ�ဲဝင် သိ� မဟတ်ု ဆင့်ပွားကတ်အဖ�ဲဝင်
တစ်ဦးဦး အားတာဝနခံ်ရမ�တစ်ခုခုအားစွန ့ပ်စ်ြခင်း သိ� မဟတ်ု မသက်ဆုိင်ေ�ကာင်းေ�ကြငာပါက
ယင်းေ�ကြငာ ချက်သည် အြခားကတ်ကုိင်ေဆာင်သူတစ်ဦးဦး၏ တာဝနခံ်ရမ�များ�ှင့်
တာဝနဝ်တ� ရားများကုိ ထိခုိက်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ပျက်စီးဆုံး�� ံးြခင်းမ�ိှေစရ။

ေပးေချမ�များအသုံးြပ�ြခင်း

၁၁.၁၀ ေပးေချမ�များကုိ မူလကတ်အဖ�ဲဝင်၏ ကတ်စာရင်း�ိှ ေပးရနတ်ာဝနမ်ျားကုိ
ေလျာခ့ျမည်သိ� မဟတ်ု ဆင့်ပွားကတ်အဖ�ဲဝင် ၏ကတ်စာရင်း�ိှ ေပးရနတ်ာဝနမ်ျားကုိ ေလျာခ့ျမည်ကုိ
က��်ပ်ုတိ�အေနြဖင့် ဦးစား ေပး အစီအစ�်�ှင့်က��်ပ်ုတိ� မှ သင့်ေလျာ်သည်ဟု ယူဆေသာပုံစံြဖင့်
ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်သည်။

ခု�ှမ်ိပုိင်ခွင့်

၁၁.၁၁ က��်ပ်ုတိ�အေနြဖင့် ကတ်စာရင်းကုိ မူလကတ်အဖ�ဲဝင်က ထိနး်သိမ်းထားေသာ စာရင်း�ှင့်အတူ
ေပါင်း စပ်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ေပါင်းစည်းြခင်း�ှင့် မူလကတ်အဖ�ဲဝင်�ှင့်
ဆင့်ပွားကတ်အဖ�ဲဝင်တိ� မှေပးထားေသာေငမွျား (Credit Balance)ကုိ (အချနိက်ျသည်ြဖစ်ေစ၊
မကျသည်ြဖစ်ေစ) ေပးရနတ်ာဝနမ်ျား�ှင့် ခု�ှမ်ိ�ိင်ုသည်။

တစ်ဖက်ဖက်မှ ေနာက်ဆက်တွဲကတ်ကုိ အဆုံးသတ်ြခင်း

၁၁.၁၂ မူလကတ်အဖ�ဲဝင်၊ ဆင့်ပွားကတ်အဖ�ဲဝင် �ှင့် က��်ပ်ုတိ�အေနြဖင့် ဤသေဘာတစူာချ�ပ်ပါ
စည်းမျ�်းများ�ှင့်အညီေနာက်ဆက်တွဲကတ် အသုံးြပ�မ�ကုိ မည်သည့်အချနိတ်င်ွမဆုိ
အဆုံးသတ်�ိင်ုသည်။

၁၂။ ေငသွားထုတ်ယူမ�

ေငသွားထုတ်ယူမ�အတက်ွသင့်ကတ်ကုိအသုံးြပ��ိင်ုသည်။ေငသွား�ကိ�တင်ထုတ်ယူမ�အခေ�ကးေငကုိွ
လည်းေပး ရ�ိင်ုသည်။ ေငထုွတ်စက်၌ လပ်ုငနး်ကိစ�မ�ပီးစီးလ�င် သင်၏ အသိအမှတ်ြပ�
သက်ေသကုိေတာင်းခံ�ိင်ုသည်။ေငွ သားထုတ်ယူမ� များသည် တစ်�ကိမ်ထုတ်ယူမ�
ကန ့သ်တ်ချက်ပမာဏ�ှင့် တစ်ေနတ့ာထုတ်ယူမ� ကန ့သ်တ်ချက် ပမာဏများအတိင်ုး ထုတ်ယူရမည်။
တစ်�ကိမ်ထုတ်ယူမ� ကန ့သ်တ်ချက်ပမာဏသည် ဘ�ာေရး အဖ�ဲအစည်း များ�ကားကဲွြပားမ��ိှသက့ဲသိ�
အခါအားေလျာ်စွာလည်းကဲွြပားမ��ိှ�ိင်ုသည်။ တစ်ေနတ့ာထုတ်ယူမ� ကန ့သ်တ်ချက် ပမာဏသည်
သင့်ကုိသီးြခား သတ်မှတ်မ�မ�ိှဘဲ က��ု်ပ်တိ� မှဆုံးြဖတ်မည်ြဖစ်�ပီး မည်သည့်အချနိတ်င်ွမဆုိ သင့်ကုိ
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အသိေပးြခင်းမ�ိှဘဲ က��ု်ပ်တိ�၏ ကုိယ်ပုိင်ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့်ကဲွြပား�ိင်ုသည်။
တစ်ေနတ့ာထုတ်ယူမ�ကန ့သ်တ်ချက် ပမာဏကုိက��ု်ပ်တိ� ကုိ ဆက်သွယ်ြခင်းြဖင့် သိ�ိှ�ိင်ုသည်။

၁၃။ ATM သုံးစဲွမ�

ကတ်ကုိ လ��ိဝှက် PIN ၏အကူအညီြဖင့် ATM တည်ေနရာများ၌ အသုံးြပ��ိင်ုသည်။ PIN အသုံးြပ�မ�ြဖင့်
လပ်ု ဆာင် ေသာ လပ်ုငနး်ကိစ�အားလံးုသည် ကတ်ကုိင်ေဆာင်သူ၏ တာဝနြ်ဖစ်သည်။
ကတ်ကုိင်ေဆာင်သူအေနြဖင့် စာရင်း (များ)�ိှ လက်ကျနေ်ငပွမဏ မည်မ�ပင်�ိှေစကာမူ ဘဏ်မှဆုံးြဖတ်
သည့်အတိင်ုး တစ်�ကိမ်ထုတ်ယူမ� ကန ့သ်တ် ချက်ပမာဏ�ှင့် တစ်ေနတ့ာထုတ်ယူမ�
ကန ့သ်တ်ချက်ပမာဏများ အတိင်ုးထုတ်ယူရမည်ဟု သေဘာ တသူည်။ ဤကန ့သ်တ်ချက်ပမာဏကုိ
အခါအားေလျာ်စွာေ�ကြငာမည်ြဖစ်သည်။ ဤကန ့သ်တ်ချက်အား ချ�ိးေဖာ က်ရန် �ကိ�းစားမ�တစ်ခုခုသည်
ယင်းကတ် အသုံးြပ�မ� ကုိ �ုပ်သိမ်းေစ�ိင်ုသည်။ ကတ်ကုိင်ေဆာင်သူအေနြဖင့် ATM မှ တဆင့်
လပ်ုငနး်ကိစ��ပီးစီးေသာအခါ ၎င်းအေနြဖင့် လက်ခံထုတ်ထားေသာ လပ်ုငနး်ကိစ�မှတ်တမ်းကုိ ရ
ယူ�ိင်ုသည်။ ဆုိလိသုည်မှာ ေြပစာ ATM ြဖတ်ပုိင်း၊ကတ်ကုိင် ေဆာင်သူက ၎င်း၏ကတ်ကုိ
အသုံးြပ�ေသာအခါဤ ATM ေြပစာေပ�တင်ွရ�ိှသည့် ေငေွ�ကးပမာဏကုိြပသထားသည်။
ကတ်ကုိင်ေဆာင် သူများအား ATM ြဖင့် လပ်ုေဆာင်ေသာ လပ်ုငနး်ကိစ�များ၏ မှတ်တမ်းကုိရယူရန်
အ�ကံြပ�သည်။ စာရင်းထဲ တင်ွ ြပည့်စုံ ေသာ ေငေွ�ကး မ�ိှပါက ကတ်ကုိင်ေဆာင်သူအေနြဖင့်
ကတ်ကုိအသုံးြပ�၍ ေငထုွတ်ယူမ�မ�ကိ�းစားရန် သေဘာတူ သည်။ လံု ေလာက်ေသာ
စာရင်းလက်ကျနပ်မာဏ�ိှေစရနတ်ာဝနမှ်ာ ကတ်ကုိင်ေဆာင်သူ အေပ�၌သာလ�င် အြပည့်အဝ�ိှ သည်။

၁၄။ ကုနသ်ည် တည်ေနရာသုံးစဲွမ�

ဘဏ်အမှတ်တံဆိပ်�ှင့်/သိ� မဟတ်ု ဘဏ်မှအသိအမှတ်ြပ�ေသာ အြခားေအဂျင်စီများ၏အမှတ်တံဆိပ်
ြပသေသာ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ှင့်�ိင်ုငံရပ်ြခား�ိှ POS �ိှေသာကုနသ်ည်လပ်ုငနး်များတင်ွ ကတ်ကုိလက်ခံသည်။
POS မှ အီလက်ေထရာနစ် နည်းြဖင့် ပရင့်ထုတ်ေပးသည့် အဖုိးအခ ေြပစာ/အေရာင်းေြပစာများက့ဲသိ�
ကတ်သည် အီလက်ထေရာနစ်အသုံးြပ�ရန် အတက်ွသာြဖစ်သည်။ ကုနသ်ည်လပ်ုငနး်တင်ွ ကတ်ကုိ
အသုံးြပ�သည့်အခါတိင်ုး၌ ကတ်ကုိင်ေဆင်သူမှ အေရာင်းေြပစာ တင်ွလက်မှတ်ေရးထုိး၍
မိတ� �ကုိထိနး်သိမ်းထားသင့်သည်။ အေရာင်းေြပေစာ မိတ� �များအတက်ွ ဘဏ်မှ ေနာက်ဆက်တွဲ
အဖုိးအခများကုိ ေတာင်းခံ�ိင်ုသည်။ ကတ် ကုိင်ေဆာင်သူမှ ကုိယ်တိင်ု
လက်မှတ်ထုိးထားြခင်းမ�ိှေသာ်လည်း အေရာင်းေြပစာကုိ ကတ်ကုိင်ေဆာင်သူမှ ခွင့်ြပ�ထားသည်ဟု
သက်ေသြပ�ိင်ုလ�င်ယင်းအေပ�တာဝနခံ်ရပါမည်။ POS Terminal အမျ�ိးအစားေပ�မူတည်၍
ကတ်ကုိင်ေဆာင်သူမှ လက်မှတ်ထုိး၍ေသာ်လည်းေကာင်း POS Terminal တင်ွ PINနပံါတ်�ှပ်ိ၍
ေသာ်လည်းေကာင်း ကတ်ကုိအသုံးြပ��ိင်ုသည်။ ကုနစ်ည်�ှင့်ဝနေ်ဆာင်မ�များအပါအဝင် ကုနသ်ည်�ှင့်
ကတ်ကုိင် ေဆာင်သူအ�ကား အေရာင်းအဝယ်ကိစ�လပ်ုငနး်များ�ှင့် အြခားမည်သည့်ကိစ�ရပ်ကုိမ�
ဘဏ်မှတာဝနယူ်မည် မဟတ်ုပါ။ ကုနသ်ည်လပ်ုငနး်တစ်ခုခု�ှင့်စပ်လျ�်း၍ ကတ်ကုိင်ေဆာင်သူမှ
မေကျနပ်ချက်များ�ိှသည့်ကိစ�တင်ွ အဆုိပါကုနသ်ည်လပ်ုငနး် �ှင့်ကတ်ကုိင်ေဆာင်သူတိ�က ကိစ�ရပ်ကုိ
ေြဖ�ှင်းရမည်ြဖစ်သည်။ အကယ်၍ မေြပလည်ခ့ဲေသာ် ကတ်ကုိင်ေဆာင်သူ၏ နစ်နာချက်များကုိ
ဘဏ်မှြဖည့်စွမ်းေပးရန ်တာဝနမ်�ိှပါ။

သိ� ေသာ်လည်း ကတ်ကုိင်ေဆာင်သူမှ ဤမေကျနပ်ချက်ကုိ ဘဏ်သိ� ချက်ချင်းအေ�ကာင်း�ကားရမည်။
ဘဏ်အေန ြဖင့် ကုနသ်ည်လပ်ုငနး်က ကိစ�တစ်ခုြဖင့် စည်း�ကပ်ေသာ အပုိေ�ကးများ�ှင့်
လပ်ုငနး်ကိစ�ပမာဏအား ကတ်�ှင့် ချတ်ိဆက်ထား ေသာ စာရင်းသိ� ေငသွွင်းထားေသာ
အပုိေ�ကးများအတက်ွ တာဝနမ်ယူပါ။ ကတ်ေပျာက် ဆုံးြခင်း၊အခုိးခံရြခင်း သိ� မဟတ်ု အတြုပ�လပ်ု၍
လိမ်လည်အသုံးြပ�ြခင်းကိစ�ရပ်မှအပေပးေချမ� သိ� မဟတ်ု ဝနေ်ဆာင်ခများအတက်ွ ကုနသ်ည်လပ်ုငနး်
ကိစ�တစ်ခုမှေတာင်းဆုိ၍ ဘဏ်ကေပးေချမ�အတက်ွ ရ�ိှ ထားသည့် ေငေွတာင်းခံ လ�ာသည်
ကတ်ကုိင်ေဆာင်သူ�ှင့် ကုနသ်ည်လပ်ုငနး်�ကား သင့်ေလျာ်မှနက်နစွ်ာ ေဆာင် ရွက်ထား ေ�ကာင်း
သက်ေ�သပရနလိ်အုပ်သည်၊ ယင်းသက်ေသြပချက် ေတာင်းဆုိရနမှ်ာ ကတ်ကုိင်ေဆာင် သူ၏ တာဝန်
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ြဖစ်သည်။ အကယ်၍ကတ်ကုိင်ေဆာင်သူအေနြဖင့် အမှား တစ်ခု သိ� မဟတ်ု ကုနစ်ည်ြပနအ်ပ်မ� ေ�ကာင့်
�ပီးေြမာက် ထားေသာ လပ်ုငနး်ကိစ�ကုိဖျက်သိမ်းရနဆ်���ိှပါက ကုနသ်ည်အေနြဖင့်အေစာပုိင်း အေရာင်း
ေြပစာ ကုိ ဖျက်သိမ်း�ပီး ကတ်ကုိင်ေဆာင်သူမှ ဖျက်သိမ်းထားသည့် အေရာင်းေြပစာမိတ� �ကုိ
ထိနး်သိမ်းထားရမည်။ အကယ်၍ ယင်းက့ဲသိ� လပ်ုငနး်ကိေ�စ�ကာင့် သွင်းေငွ စာရင်းဖျက်ြခင်း /
ြပနအ်မ်းရြခင်း ြဖစ်ေပ�ပါက ေတာင်းခံသည့်အခါ ယင်းက့ဲသိ� လပ်ုငနး် ကိစ�ဝေနဆ်ာင်ခ ေြပစာ/
အေရာင်းေြပစာကုိ ကတ်ကုိင် ေဆာင် သူက ထုတ်ေပး ရနလိ်အုပ်သည်။ ကတ်ကုိ ဟိတုယ် Check-In တင်ွ
စာရင်းေပးသွင်းရနအ်သုံးမြပ�ရပါ။ ထိ� အြပင် ဝယ်ယူမ�လပ်ုငနး် သိ� မဟတ်ု ဝနေ်ဆာင်မ�မ�ပီး ေြမာက်ခင်
ေပးေချမ� အစီအစ�်ြပ�လပ်ုသည့် အြခားေနရာများ တင်ွ လည်း အသုံးမြပ�ရပါ။

၁၅။ အင်တာနက်ဝက်ဆုိဒ်သုံးစဲွမှ

ကတ်ကုိင်ေဆာင်သူအေနြဖင့်ကတ်ကုိြမနမ်ာ�ိင်ုငံအတင်ွးဝက်ဆုိဒ်များ�ှင့်ကတ်အဖ�ဲအစည်း၏
မှတ်တံဆိပ်ပါ �ိှေသာ �ိင်ုငံြခားဝက်ဆုိဒ်များ၊ အင်းတာနက်ြဖင့် ကုနစ်ည် သိ� မဟတ်ု ဝနေ်ဆာင်မ�များ
ဝယ်ယူရန် ကမ်းလှမ်းသည့်အေထာက်အပ့ံများ�ိှသည့် အင်တာနက်ဝက်ဆုိဒ်များတင်ွ ကတ်ကုိ
အသုံးြပ��ိင်ုသည်။ လပ်ုငနး် ကိစ�ေငေွ�ကးပမာဏကုိ ကတ်�ှင့်ချတ်ိဆက်ထားေသာ
စာရင်းမှချက်ချင်းေပးသွင်းသည်။ ကတ်ကုိ ကတ်နပံါတ်၊ CVV2 လံြုခံ�ေ◌ရးဂဏနး်များ၊
အင်တာနက်ဝက်ဆုိင်အေနာက်ဘက်တင်ွ ပရင့်ထုတ်ထား ေသာ ေသာ ေလးေထာင့်
ကွက်တနဖုိ်းများ၏အကူအညီြဖင့် အသုံးြပ�၍ရသည်။ ကုနစ်ည်�ှင့် ဝနေ်ဆာင်မ�များ ေထာက်ပ့ံ
မ�အပါအဝင် ကတ်ကုိင်ေဆာင်သူမှ အင်တာနက်မှတဆင့် လပ်ုေဆာင်ေသာ အေရာင်းအဝယ် လပ်ုငနး်
ေဆာင်ရွက် ချက်များ အတက်ွဘဏ်မှတာဝနယူ်မည်မဟတ်ုပါ။
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အင်တာနက်ဝက်ဆုိဒ်မှတဆင့်လပ်ုေဆာင်ေသာ လပ်ုငနး်ကိစ��ှင့်ပတ်သက်၍ သင့်အေနြဖင့် တစ်စုံတစ်ရာ
မေကျနပ်ချက် �ိှပါက ကုနသ်ည် �ှင့် ေြဖ�ှင်းရမည်ြဖစ်သည်။ မေြဖ�ှင်း�ိင်ု၍ ဆုံး�� ံးမ� တစ်စုံတစ်ရာ
ေပ�ေပါက်ပါက ဘဏ်မှြဖည့်စွမ်းေပး မည်မဟတ်ုပါ။ သိ� ရာတင်ွ သင့်အေနြဖင့် မေကျနပ်ချက်ကုိ
ဘဏ်သိ� ချက်ချင်း အေ�ကာင်း�ကားရမည်။ ဘဏ်အေနြဖင့် အင်တာနက်ဝက်ဆုိဒ်မှ စည်း�ကပ်ေသာ
အပုိေ�ကးများ �ှင့် လပ်ုငနး်ကိစ� ပမာဏ�ှင့် အတသူင့်စာရင်းသိ� ကျခံေစသည့်
အလားတအူရာများအတက်ွ တာဝနယူ်မည် မဟတ်ုပါ။ ကတ်ေပျာက်ဆုံးြခင်း၊ အခုိးခံရြခင်း သိ� မဟတ်ု
အတြုပ�လပ်ု၍ လိမ်လည်အသုံးြပ� ြခင်းကိစ�ရပ်မှ အပေပးေချမ� သိ� မဟတ်ု ဝနေ်ဆာင်ခများအတက်ွ
အင်တာနက်ဝက်ဆုိဒ်မှ ေတာင်းဆုိ၍ ဘဏ်က ေပးေချမ�အတက်ွ ရ�ိှထားသည့် ေငေွတာင်းခံလ�ာသည်
ကတ်ကုိင်ေဆာင်သူ�ှင့် အင်တာနက်ဝက်ဆုိဒ်�ကား သင့်ေလျာ်မှနက်နစွ်ာ ေဆာင်ရွက် ထားေ�ကာင်း
သက်ေသြပရနလိ်အုပ်သည်။ ယင်းသက်ေသြပချက် ေတာင်းဆုိရနမှ်ာ ကတ်ကုိင်ေဆာင် သူ၏
တာဝနြ်ဖစ်သည်။ အကယ်၍ အမှားတစ်ခု သိ� မဟတ်ု ကုနစ်ည်ြပနအ်ပ်မ�ေ�ကာင့် �ပီးေြမာက်ထားေသာ
လပ်ုငနး်ကိစ�ကုိ သင်ကဖျက်သိမ်းလိပုါက အင်တာနက်ဝက်ဆုိဒ်၌ အေစာပုိင်း
လပ်ုငနး်ကိစ�ကုိဖျက်သိမ်း၍ ဖျက်သိမ်းထားေသာ အီလက်ထေရာနစ်ေြပစာမိတ� � ကုိ သင့်လက်ဝယ်
ထိနး်သိမ်း ထားရမည်။ ယင်းက့ဲသိ� လပ်ုငနး်ကိစ�များေ�ကာင့် သွင်းေငမွျားအား
စာရင်းဖျက်ြခင်း/ြပနအ်မ်းြခင်းတိ� ကုိ လက်ေရးမူြဖင့် လပ်ုေဆာင်ရမည် ြဖစ်�ပီး
ဖျက်သိမ်းထားေသာေြပစာ၏ အီလက်ထေရာနစ်မိတ� �ကုိ ေတာင်းခံပါက
သင်ကထုတ်ေပးရနလိ်အုပ်သည်။ ကတ်ကုိ စာြဖင့်မှာ�ကားြခင်း/ဖုနး်ြဖင့်မှာ�ကားဝယ်မ�များအတက်ွ
အသုံးမြပ�သင့်ပါ၊ ယင်းက့ဲသိ� အသုံးြပ�မ�ကုိ ခွင့်မြပ� ဟု ယူဆ�ပီး ယင်းက့ဲသိ� အသုံးြပ�မ�အတက်ွ
သင်တစ်ဦး တည်း သာလ�င်တာဝန�ိှ်သည်။ ဤစည်းမျ�်း သတ်မှတ်ချက် များအြပင်
အင်တာနက်ဘဏ်လပ်ုငနး်ဆုိင်ရာ စည်း မျ�်းသတ်မှတ်ချက်များကုိလည်း သင်သေဘာ တသူည်။

၁၆။ သက်ဆုိင်ရာ ဥပေဒ�ှင့် လပ်ုငနး်စ�်များ

သေဘာတစူာချ�ပ်ကုိ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ဥပေဒများြဖင့် ထိနး်ကွပ်�ပီး ယင်းဥပေဒများ�ှင့်အညီ အဓိပ�ါယ်ဖွင့်
ဆုိရမည် ြဖစ်�ပီးပါဝင်သူများအေနြဖင့် သေဘာတစူာချ�ပ်တင်ွ�ိှေသာ သိ� မဟတ်ု ၎င်းမှ
ထွက်ေပ�လာေသာ အြငင်းပွားမ� တစ်စုံတစ်ရာ �ှင့်စပ်လျ�်း၍ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ တစ်ခုတည်းေသာ
တရားေရး စီရင် ပုိင်ခွင့်သိ�  တင်သွင်းရန ်သေဘာတ ူသည်။

၁၇။အေထွေထွ
၁၇.၁ �ုိးသားေြဖာင့်မတ်စွာ လပ်ုေဆာင်မ�များ

က��်ပ်ုတိ�အေနြဖင့် လပ်ုငနး်ဆုိင်ရာ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများအရ သင် သိ� မဟတ်ု ခွင့်ြပ�ထားသည့်
ပုဂ�ိ�လ်၏��န�်ကားချက် များကုိ �ုိးသားေြဖာင့်မတ်စွာ ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။

က��်ပ်ုတိ�အေနြဖင့် အချနိတိ်င်ုးတင်ွ ေနာက်ဆုံးေပ�အေြခအေနများ�ှင့်စပ်လျ�်း၍ အသိေပးချက်�ှင့်
အြခားဆက်သွယ်ချက်များ သင့်ကုိ ေပးပိ� �ိင်ုရနအ်တက်ွ သင့်၏ ကုိယ်ပုိင်အေထာက်အထား�ှင့်
အဆက်အသွယ် အေသးစိတ်ကုိ က��်ပ်ုတိ� ထံ ေပး ရမည်။ သင့်နာမည်အေြပာင်းအလဲ သိ� မဟတ်ု
အဆက်အသွယ် အေသးစိတ် အေြပာင်းအလဲတိင်ုးအတက်ွက��်ပ်ုတိ� ထံ ချက်ချင်းအေ�ကာင်း�ကား၍
ေြပာင်းလဲမ�တရားဝင်ေစရန ်သင့်ေလျာ်သည့် အချနိကုိ် က��်ပ်ုတိ� ကုိေပးရမည်။

၁၇.၂ သင့်၏ အဆက်အသွယ်အေသးစိတ်

သင့်စာရင်းများ�ှင့် ဝနေ်ဆာင်မ�များ�ှင့် ပတ်သက်၍ သင့်ကုိ အသိေပးချက်�ှင့် အြခားဆက်သွယ်ချက်
များေပးပိ�  �ိင်ုေစရန ်အတက်ွ သင်၏ ကုိယ်ပုိင်အေထာက်အထား�ှင့် အဆက်အသွယ်အေသးစိတ်ကုိ
က��်ပ်ုတိ� ထံ ေပးရမည်။ သင်၏ကုိယ်ပုိင်အေထာက်အထား�ှင့် အဆက်အသွယ် အေသးစိတ်တိ�သည်
အချနိတိ်င်ုးမှနက်နေ်စရန ်သင် လပ်ုေဆာင်ရမည်။ သင့်နာမည်အေြပာင်းအလဲ သိ� မဟတ်ု
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အဆက်အသွယ်အေသးစိတ် အေြပာင်းအလဲတိင်ုး အတက်ွ က��်ပ်ုတိ� ထံ ချက်ချင်းအေ�ကာင်း�ကား၍
ေြပာင်းလဲမ�တရားဝင်ေစရန ်သင့်ေလျာ်သည့်အချနိ၌် က��်ပ်ုတိ�  ကုိေပးရမည်။

၁၇.၃ အေ�ကာင်း�ကားစာများ�ှင့် ဆက်သွယ်ေရး

၁၇.၃.၁ သင်�ှင့်ပတ်သက်ေသာ အေ�ကာင်း�ကားချက်များ�ှင့် ဆက်သွယ်ချက်များကုိ
က��်ပ်ုတိ� မှသင့်ေလျာ်သည်ဟယူုဆေသာ အေြခအေနြဖင့် ေနာက် ဆုံးသိထားေသာ
က��်ပ်ုတိ� မှတ်တမ်းများ�ိှ လိပ်စာ၊ ဖက်စ် �ှင့်/သိ� မဟတ်ု ဖုနး်နပံါတ် သိ� မဟတ်ု အီးေမးလ်လိပ်စာသိ�
ဝနေ်ဆာင်မ�များမှတစ်ဆင့် ေပးပိ� မည် ြဖစ် သည်။ က��်ပ်ုတိ�၏ဘဏ်ခဲွများ၌ အေ�ကာင်း�ကားစာများ
သိ� မဟတ်ု က��်ပ်ုတိ�၏ ATM များ သိ� မဟတ်ု ဝက်ဆုိဒ် သိ� မဟတ်ု သင့်ထံေပးပိ� ေသာ စာရင်းများ�ှင်းတမ်း
သိ� မဟတ်ု ေနစ့�်သတင်းစာ သိ� မဟတ်ု ေရဒီယုိ သိ� မဟတ်ု �ုပ်ြမင်သံ�ကား ထုတ်လ�င့်မ�များမှတဆင့်
သင့်ကုိ အေ�ကာင်း�ကား ဆက်သွယ်�ိင်ုသည်။

က��်ပ်ုတိ�၏ အေ�ကာင်း�ကားချက်�ှင့်ဆက်သွယ်ေရး အသက်ဝင်ေသာအချနိ်

၁၇.၃.၂ စာြဖင့် သီးသန ့ေ်ရးသားေဖာ်ြပထားြခင်းမ�ိှပါက သင်�ှင့်ဆုိင်ေသာ
က��်ပ်ုတိ�၏အေ�ကာင်း�ကားချက်

များ�ှင့် ဆက်သွယ်ချက်များ အသက်ဝင်သည်မှာ

(က) ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအတင်ွး လိပ်စာ တစ်ခုကုိစာတိက်ုြဖင့်ပိ� ပါက ပိ� သည့်ရက်ေနာက်ပုိင်း လပ်ုငနး်ရက် (၅)
ရက်

(ခ) ဖက်စ်၊ အီလက်ထေရာနစ်ေမးလ် သိ� မဟတ်ု SMS ြဖင့်ေပးပိ� ပါကေပးပိ� သည့်အချနိ်

(ဂ) အိမ်တိင်ုရာေရာက်ေပးပိ� ပါက ေပးပိ� သည်အချနိ ်သိ� မဟတ်ု လိပ်စာမှထွက်ခွာသည့်အချနိ်

(ဃ) က��်ပ်ုတိ�၏ ဘဏ်ခဲွများ သိ� မဟတ်ု ATM များ သိ� မဟတ်ု က��်ပ်ုတိ�၏ ဝက်ဆုိဒ်တင်ွ ြပသထားပါက
တင်ြပသည့် ေနစဲွ့

(င) က��်ပ်ုတိ�၏ ဘဏ်ခဲွများ သိ� မဟတ်ု ATM များ သိ� မဟတ်ု က��်ပ်ုတိ�၏ ဝက်ဆုိဒ်တင်ွ ြပသထားပါက
တင်ြပသည့် ေနစဲွ့

(စ) ေရဒီယုိ သိ� မဟတ်ု တီဗီွမှထုတ်လ�င့်ပါက ထုတ်လငွ့်သည့် ေနစဲွ့

က��်ပ်ုတိ�အေနြဖင့် ပိ� ေပး�ပီးေသာ အေ�ကာင်း�ကားချက်များ သိ� မဟတ်ု
ဆက်သွယ်ချက်များ�ှင့်ပတ်သက်၍ြဖစ်ပွား ေသာအရာများ အတက်ွ တာဝနယူ်မည်မဟတ်ုပါ၊ ဥပမာ
အေ�ကာင်း�ကားချက် သိ� မဟတ်ု က်သွယ်ချက် သည် ေနာက်ကျေနြခင်း၊ �ကားြဖတ်ယူခံရြခင်း၊
ဆုံး�� ံးြခင်း၊ မေရာက်�ိှြခင်း သိ� မဟတ်ု ေပးပိ� စ�် တစ်ဦးဦး ထံ ေဖာ်ြပြခင်း

၁၇.၄ မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

က��်ပ်ုတိ�အေနြဖင့် သတိေပးအချက်ေပးသံြဖင့်ြဖစ်ေစ မပါဘဲြဖစ်ေစ ��န�်ကားချက်�ှင့်
အြခားတယ်လီဖုနး် ေြပာဆုိ ချက်များ ကုိ မှတ်တမ်းတင်�ိင်ု�ပီး ယင်းက့ဲသိ� မှတ်တမ်းတင်ြခင်း သိ� မဟတ်ု
မှတ်တမ်း ြပ�လပ်ုြခင်း များကုိ ��န�်ကား ချက်�ှင့် တယ်လီဖုနး်စကားေြပာဆုိမ�၏ ခုိင်မာေသာ
သက်ေသအေထာက်အထားအြဖစ် အသုံးြပ� �ိင်ုသည်ကုိ သင် သေဘာတသူည်။

၁၇.၅ ေငလွက်ခံသူအဖ�ဲအစည်း
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၁၇.၅.၁ သင့်အေနြဖင့် ေငလွက်ခံသူအဖ�ဲအစည်း သိ� မဟတ်ုအြခားသူများ�ှင့်
မေကျနပ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာကုိ ၎င်းတိ� �ှင့်တိက်ု�ုိက် ေြဖ�ှင်းရပါမည်။ သင့်အေနြဖင့်
၎င်းတိ� ထံေတာင်းဆုိေသာ ေငပွမာဏကုိ က��်ပ်ုတိ� ထံ ခု�ှမ်ိခွင့် မ�ိှပါ။

၁၇.၅.၂ သင့်အေနြဖင့် ေပးေချမ�တစ်ခုခု�ှင့်စပ်လျ�်း၍ ေ◌ ငလွက်ခံသူအဖ�ဲအစည်း�ှင့် အြငင်းပွားမ�
တစ်စုံတစ်ရာ �ိှပါက လပ်ုငနး်ကိစ�အတက်ွ ေငြွပနအ်မ်းမ�ကုိ ေငလွက်ခံသူအဖ�ဲအစည်းက
က��်ပ်ုတိ� ထံေပးေချမ��ပီးမှသာ သင့်ထံ သိ�  ေပးေချမ�ြပ�လပ်ုေပးမည်ြဖစ်သည်။

၁၇.၆ ခု�ှမ်ိပုိင်ခွင့်

၁၇.၆.၁ က��်ပ်ုတိ�တင်ွ�ိှေသာ အေထွေထွ ဥပေဒအခွင့်အေရးများအြပင် သင့်ထံမှ�ကိ�တင်
ရည်��နး်ချက်မယူဘဲ သင့် စာရင်းများ (ကတ်စာရင်းများအပါအဝင်) (တစ်ဦးချင်းြဖစ်ေစ
ပူးေပါင်း၍ြဖစ်ေစ၊ မည်သည့်ပုံစံြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ တစ်ဦးတည်း လပ်ုငနး်ပုိင်ဆုိင်မ� ကုနသွ်ယ်ေရးအမည်
မည်သိ� ပုံစံြဖင့်ြဖစ်ေစ) သိ� မဟတ်ု ကိနး်ဂဏနး်များကုိ ေပါင်းစပ်၊ ေပါင်းစည်းခွင့်�ိှ�ပီး ေပးရနတ်ာဝန်
ကုိလက်ကျနေ်ငမွျား (Credit Balance) �ှင့် ခု�ှမ်ိပုိင်ခွင့်�ိှသည်။

၁၇.၆.၂ ယင်းက့ဲသိ� ေပါင်းစပ်မ�၊ ေပါင်းစည်းမ��ှင့် ခု�ှမ်ိမ�သည် ေငေွ�ကးတစ်ခုမှတစ်ခုသိ�
ေြပာင်းလဲမ�ပါဝင်သည်ကုိ သင်သေဘာတသူည်။ က��်ပ်ုတိ�၏ လက်�ိှ��နး်ထားြဖင့်၊
က��်ပ်ုတိ� ဆုံးြဖတ်သည့်အတိင်ုး ေငေွ�ကးတစ်ခုကုိ အြခား ေငေွ�ကးသိ� ေြပာင်းလဲရန် အခွင့်အေရး�ိှသည်။
လိေုငြွပြခင်းအတက်ွ သင်ကက��်ပ်ုတိ� ကုိ ေပး ဆပ်ရမည် ြဖစ် �ပီး ေြပာင်း လဲမ�မှထွက်ေပ�လာေသာ
ဆုံး�� ံးမ��ှင့် စွန ့စ်ားမ�များအတက်ွ သင်က တာဝနယူ်ရမည်ြဖစ်သည်။

၁၇.၇ ခုိင်လံေုသာ သက်ေသအေထာက်အထား

၁၇.၇.၁သိသာထင်�ှားေသာအမှားမ�ိှပါက ကိစ�တစ်ခု သိ� မဟတ်ု ေပးေချရမည့်
ပမာဏတစ်ခု�ှင့်စပ်လျ�်း၍ ပုံစံတစ်မျ�ိးမျ�ိးြဖင့် က��်ပ်ုတိ�၏ မှတ်တမ်းများ (စာရွက်၊ အီလက်ထေရာနစ်
သိ� မဟတ်ု အြခားပုံစံများ အပါအဝင်)၊ က��်ပ်ုတိ� ထုတ်ေပးေသာ အသိအမှတ်ြပ�လက်မှတ် (�ှင်းတမ်း၊
အစီရင်ခံစာ သိ� မဟတ်ု ဆက်သွယ် ချက်များ အပါအဝင်)၊သိ� မဟတ်ု
က��်ပ်ုတိ� ြပ�လပ်ုေသာဆုံးြဖတ်ချက်များသည် ခုိင်လံသုည်။

၁၇.၇.၂ သက်ဆုိင်ရာဥပေဒက ခွင့်ြပ�ထားသည့်အချနိက်ာလ�ပီးေနာက် မည်သည့် မှတ်တမ်းကုိမဆုိ
ဖျက်သိမ်းမ�၊ ဖျက်ဆီးမ� သိ� မဟတ်ု ထိနး်သိမ်းြခင်း ရပ်တန ့မ်�တိ� ြပ�လပ်ု�ိင်ုသည်။

၁၇. ၈ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိြခင်း

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ ဥပေဒများအရ က��်ပ်ုတိ� ေဖာက်သည်များ၏ အေသးစိတ်ကုိ ထုတ်ေဖ�ေြပာဆုိရန်
အခွင့်အေရး�ိှသည်။ ဤသေဘာတစူာချ��ပ်အရ ပါ�ိှေသာ်ြငား သင့်ထံမှ
�ကိ�တင်ေထာက်ခံချက်မေတာင်းဘဲ စာရင်းအေသးစိတ် (တစ်ဦးြဖစ်ေစအစုစပ်ြဖစ်ေစ) ၊
သင်၏အေ�ကးရပ်တည်ချက်�ှင့် ဘ�ာေရးအေြခအေန၊ သင့်ကုိခွင့်ြပ�ထားေသာ
အေထာက်အပ့ံသိ� မဟတ်ု လသိူ�ှင်�ကားသိ�ိင်ုေသာ သတင်းအချက်အလက်တိ�အပါအဝင် သင်�ှင့်
ခွင့်ြပ�ထားသည့် ပုဂ�ိ�လ် �ှင့်ပတ်သက်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်ေဖ�ေြပာဆုိရန်
က��်ပ်ုတိ� ကုိ သေဘာတခွူင့်ြပ�သည်။ ယင်းက့ဲသိ� အေသးစိတ်များကုိ က��်ပ်ုတိ� မှ သင့်ေလျာ်သည်၊
လိအုပ်သည် သိ� မဟတ်ု ဆ���ိှသည်ဟ ုယူဆေသာအခါ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိ�ိင်ုသည်။

(က) ခွင့်ြပ�ထားေသာ ပုဂ�ိ�လ်၊ ဆင့်ပွားကတ်အဖ�ဲဝင်၊ အလပ်ု�ှင်ထံသိ�

(ခ) (ကွာဟချက်များ၊ အမှားများ သိ� မဟတ်ု ေတာင်းဆုိချက်များ အပါအဝင်) ဝနေ်ဆာင်မ�များ
ထိနး်သိမ်းေပးရန် အဆင့်ြမ�င့်တင်ေပးရန၊် ေခာတ်မီေစရန၊် ပ့ံပုိးေပးရနအ်တက်ွ က��်ပ်ုတိ� ကုိ
အီလက်ထေရာနစ် သိ� မဟတ်ု အြခား ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးေနေသာ ပုဂ�ိ�လ်အဖ�ဲအစည်းထံသိ�
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(ဂ) ဝနေ်ဆာင်မ�ေဆာင်ရွက်ချက်များ သိ� မဟတ်ု ေဆာင်ရွက်ေပးသည့် လပ်ုငနး်လည်ပတ်မ�ဆုိင်ရာ
ေဆာင်ရွက် ချက်များ အတက်ွ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သည့် က��်ပ်ုတိ� မှ လပ်ုငနး်အပ်န◌ံထှားေသာ ပုဂ�ိ�လ်
သိ� မဟတ်ု အဖ�ဲအစည်း ထံသိ�

(ဃ) တစ်ဦးချင်းပုဂ�ိ�လ်ေရးဆုိင်ရာ ချက်လက်မှတ်များ၊ �ှင်းတမ်းများ၊ အ�ကံြပ�စာများ၊
စာအဆက်အသွယ် သိ� မဟတ်ု အြခား သက်ဆုိင်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ ပုံ�ှပ်ိရနအ်တက်ွ က��်ပ်ုတိ�၏
ကုိယ်စားလှယ်များထံသိ�

(င) ြပည်သ�ရဲဌာန သိ� မဟတ်ု အများြပည်သူဆုိင်ရာ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�
ကုိင်တယ်ွေဆာင်ရွက်သူတစ်ဦးဦးထံသိ�

(စ) အေ�ကးဝယ်ကတ် စုံစမ်းမ�များ သိ� မဟတ်ု ကတ်အသုံးြပ�မ��ှင့်စပ်လျ�်း၍
အေ�ကးဝယ်ကတ်ကုမ�ဏီများ�ှင့် ဘ�ာေရးအဖ�ဲအစည်းများထံသိ�

(ဆ) သင်�ှင့် ခွင့်ြပ�ထားေသာပုဂ�ိ�လ်�ှင့် ပတ်သက်ေသာ ေချးေငဆုိွင်ရာ သတင်းအချက်
အလက်အတက်ွသာလ�င် အြခားဘဏ်များ၊ ဘ�ာေရးအဖ�ဲအစည်း များ၊ ေချးေငအွဖ�ဲ သိ� မဟတ်ု
ေချးေငေွထာက်ခံေရး ေအးဂျင့်ထံသိ�

(ဇ) ဘီလ်ေပးေချမ��ှင့်စပ်လျ�်း၍ ေငလွက်ခံသူအဖ�ဲအစည်းထံသိ�

(ဈ) က��်ပ်ုတိ�၏ ဘဏ်ခဲွများ၊ ကုိယ်စားလှယ်�ုံးများ၊ လက်ေအာက်ခံများ၊ သက်ဆုိင်ဆက်�ယ်ွေသာ
လပ်ုငနး် များ �ှင့် ၎င်းတိ�၏ဝနထ်မ်းများ၊ ဥပမာ- အရာ�ိှ၊ ေအာက်ေြခလပ်ုသား သိ� မဟတ်ု
ေအးဂျင့်များထံသိ�

(ည) ေ�ှ�ေနများအပါအဝင် စာရင်းစစ်များ က�မ်းကျင်အ�ကံေပးများထံသိ�

(ဋ) ေချးေင ွအေထာက်အပ့ံ�ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ အမှနတ်ကယ် သိ� မဟတ်ု ြ◌ ဖစ်�ိင်ုေချ�ိှေသာ
လ�ဲေြပာင်းခံရသူ သိ� မဟတ်ု လ�ဲအပ်ခံရသူထံသိ�

(ဌ) ေငလွက်ခံအဖ�ဲအစည်း သိ� မဟတ်ု ကတ်အသုံးြပ�မ�လက်ခံသည့် အြခားပါဝင်သူများ၊
အြခားဘဏ်များ သိ� မဟတ်ု ဘ�ာေရးအဖ�ဲအစည်းများ၊ ဘ�ာေရးမဟတ်ုေသာ အဖ�ဲအစည်းများ၏
ATM အသုံးြပ�ေသာ လပ်ုငနး် ကိစ�များ�ှင့်စပ်လျ�်း၍ ၎င်းတိ�၏ေအးဂျင့်များ သိ� မဟတ်ု
ကနထ်�ုိက်တာများထံသိ�

(ဍ) ကတ်စာရင်းအတက်ွ သိ� မဟတ်ု သင်ေပးရမည့် တာဝနမ်ျား�ှင့် ေပးေချ�ိင်ုသည့် ပမာဏများအတက်ွ
က��်ပ်ုတိ�  အတက်ွ လံြုခံ�ေရး ပ့ံပုိးရန ်သေဘာတထူားေသာ သိ� မဟတ်ု ပ့ံပုိးလျက်�ိှေသာ လပုူဂ�ိ�လ်ထံသိ�

(ဎ) သင်၏ တာဝနခံ်ရမ�အတက်ွ အာမခံ ေပးသူ သိ� မဟတ်ု အာမခံအြဖစ် ရပ်တည်သည့် သင်�ှင့်အတူ
ပူးတွဲ၍ေသာ်လည်းေကာင်း သီးသန ့ေ်သာ်လည်းေကာင်း တာဝနခံ်ရမည့် ပုဂ�ိ�လ်ထံသိ�

(ဏ) က��်ပ်ုတိ�က ခန ့အ်ပ်ေသာ လက်ခံသူထံသိ�

(တ) ေချးေငအွကဲြဖတ်ေပးသည့်ေအးဂျင့်၊ လပ်ုငနး်မဟာမိတ်ပါတနာ၊ အာမခံကုမ�ဏီ၊
အာမခံထုတ်ေပးသူ၊ အာမခံပဲွစား သိ� မဟတ်ု ေချးေငကွာကွယ်မ�အတက်ွ တိက်ု�ုိက်သိ� မဟတ်ု
သွယ်ဝုိက်၍ ပ့ံပုိးေပးသူထံသိ�

(ထ) အစု�ှယ်ယာေဈးကွက်၊ တရား�ုံးသိ� မဟတ်ု တရားေရး ေဆာင်ရွက်မ�တင်ွ�ိှေသာ
အြခားစီရင်ပုိင်ခွင့်အဖ�ဲ အစည်းများ၊ ခုံ�ုံး၊ ဥပေဒအဖ�ဲအစည်း သိ� မဟတ်ု အာဏာပုိင် (စီရင်ပုိင်ခွင့်တစ်ခု�ိှ
အခွနအ်တတ်ု အာဏာပုိင် များ အပါအဝင်) အစုိးရ သိ� မဟတ်ု
အစုိးရ�ှင့်ဆက်�ယ်ွေနေသာအဖ�ဲအစည်းများထံသိ�
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(ဒ) ဥပေဒများ၊ စည်းမျ�်းများ၊ ��န�်ကားချက်များ၊ လမ်း��နခ်ျက်များအရ သိ� မဟတ်ု �ိင်ုငံတစ်ခု၏
တရားဝင် အာဏာပုိင်များအရ က��်ပ်ုတိ� မှ ဖွင့်ြပရန ်လိအုပ်သည့်ပုဂ�ိ�လ်ထံသိ�

(ဓ) ကတ်�ှင့် ကတ်စာရင်း သိ� မဟတ်ု ကတ်စာရင်း�ှင့်သက်ဆုိင်သည့်အြခားအရာများ�ှင့် စပ်လျ�်း၍
သင့်ကုိ ဝနေ်ဆာင်မ�များ ပ့ံပုိးေပးရနအ်တက်ွ က��်ပ်ုတိ� မှ ယင်းက့ဲသိ� ဖွင့်ြပမ�သည် လိအုပ်သည်၊
ဆ���ိှသည်၊ သင့်ေလျာ် သည်ဟ ုယူဆေသာ ပုဂ�ိ�လ်တစ်ဦးဦးထံသိ�

၁၇.၉ ေလျာ်ေ�ကးေငွ

ေအာက်ပါအချက်အလက်များ�ှင့်စပ်လျ�်း၍ က��်ပ်ုတိ� မှ ခံစားရေသာ ဆုံး�� ံးမ��ှင့်
မေကျနပ်မ�များအတက်ွ က��်ပ်ုတိ� ၊က��်ပ်ုတိ�၏ အလပ်ုသမားများ၊ ဝနထ်မ်းများ၊ ေ◌ ရွးချယ်ခံများ၊
ဒါ�ုိက်တာများ�ှင့် ေ◌ အးဂျင့်များကုိ ေ◌ လျာ်ေ�ကးေပးရန် (ယင်းက့ဲသိ� ဆုံး�� ံးမ��ှင့် မေကျနပ်မ�များသည်
က��်ပ်ုတိ�၏ဝနထ်မ်းများ�ှင့် ေအးဂျင်များကုိ ရည်ရွယ်၍ ြပ�လပ်ုေသာ အမှား သိ� မဟတ်ု လျစ်လျ���မ�မှ
ထွက်ေပ�လာသည့်ကိစ�မှအပ) သင်သေဘာတသူည်

(က) ကတ်စာရင်း၊ ဝနေ်ဆာင်မ� သိ� မဟတ်ု လပ်ုငနး်ကိစ�

(ခ) သင် သိ� မဟတ်ု ခွင့်ြပ�ထားသည့်ပုဂ�ိ�လ်မှ က��်ပ်ုတိ� ကုိေပးထားသည့် ��န�်ကားချက်များကုိ
လပ်ုေဆာင်ရာတင်ွ၊ ထမ်းရွက်ရာတင်ွ၊ လပ်ုေဆာင်ရန ်ေ�ှာင့်ေ�ှးြခင်း သိ� မဟတ်ု ြငင်းဆနြ်ခင်း

(ဂ) သင်၊ ခွင့်ြပ�ထားသည့်ပုဂ�ိ�လ် သိ� မဟတ်ု လံြုခံ�ေရးေဆာင်ရွက်ေပးသူ�ှင့် စပ်လျ�်း၍
က��်ပ်ုတိ� ြပ�လပ်ုေသာ �ှာေဖွမ��ှင့် စုံစမ်းမ�များ

(ဃ) သင်�ှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ဝနေ်ဆာင်မ�တစ်ခုခု၏ သတ်မှတ်ချက်၊ သိ� မဟတ်ု
သင့်ဘဏ်လပ်ုငနး်�ှင်အေနြဖင့် က��်ပ်ုတိ�၏ လပ်ုေဆာင်မ�စွမ်းရည်

(င) �ကားခံတစ်ဦးဦးမှ ပ့ံပုိးေသာ ဝနေ်ဆာင်မ�တစ်ခုခု

(စ) ဤသေဘာတစူာချ�ပ်အရ သိ� မဟတ်ု ကတ်�ှင့်စပ်လျ�်း၍ အြခားသက်ဆုိင်ေသာ
စည်းမျ�်းသတ်မှတ်ချက်များ သိ� မဟတ်ု ဤစည်းမျ�်းများကုိ သင်၏မလိက်ုနာမ�မှထွက်ေပ�လာေသာ
က��်ပ်ုတိ�၏အခွင့်အေရးများြပ�ာနး်မ�ကုိ ပျက်ကွက်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ထိနး်သိမ်းထားြခင်း

(ဆ)သင် သိ� မဟတ်ု ကတ်၊ ကတ်စာရင်း သိ� မဟတ်ု ဝနေ်ဆာင်မ��ှင့် ဆက်�ယ်ွေသာ
ခွင့်ြပ�ထားသည့်ပုဂ�ိ�လ်ကုိ ဆန ့က်ျင်၍ က��်ပ်ုတိ� မှ သိ� မဟတ်ု တစ်ဦးဦးမှ သင့်အားဆန ့က်ျင်
တရားစဲွဆုိြခင်း

(ဇ) ကတ်၊ ကတ်စာရင်း သိ� မဟတ်ု ဝနေ်ဆာင်မ�များ�ှင့်စပ်လျ�်း၍ သိ� မဟတ်ု ၎င်းတိ� ကုိကာကွယ်မ�
သေဘာ သဘာဝ အေလျာက် တရားေရးရာ ရင်ဆုိင်မ�တင်ွ က��်ပ်ုတိ�၏ ပါဝင်မ�

(ဈ) ဤစည်းမျ�်းများ�ှင့်ပတ်သက်၍ လက်�ိှ သိ� မဟတ်ု အနာဂတ် ဥပေဒ၊ သ� ◌မိဟတ်ု စည်းကမ်း
သိ� မဟတ်ု တရားဝင်��န�်ကားချက်အား က��်ပ်ုတိ�၏ လိက်ုနာမ�

(ည) သင်၏ကတ်�ှင့်စပ်လျ�်း၍ က��်ပ်ုတိ� မှေပးရမည့် အခွနအ်ခများ

(ဋ) ဥပေဒ သိ� မဟတ်ု အေြခအေနများတင်ွ ေြပာင်းလဲမ�တစ်ခု�ိှပါက က��်ပ်ုတိ�၏ ေငေွ�ကး�ှာေဖွမ�တင်ွ
တိးုလာ ေသာ ကုနက်ျစရိတ်

၁၇.၁၀ စွန ့လ်�တ်ေ�ကာင်းတရားဝင်စာ

ဤသေဘာတစူာချ�ပ်ပါ စည်းမျ�်းများအရ က��်ပ်ုတိ�ရ�ိှေသာလပ်ုပုိင်ခွင့်များကုိ ကျင့်သုံးအားြဖည့်
ရာတင်ွ ပျက်ကွက်မ� သိ� မဟတ်ု ေ�ှာင့်ေ�ှးမ�သည် စွန ့လ်�တ်ေ�ကာင်း တရားဝင်စာအြဖစ်
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မလပ်ုေဆာင်ေစြခင်း၊ က��်ပ်ုတိ�၏ အခွင့်အေရးများ �ှင့် အညီ တင်း�ကပ်စွာလပ်ုေဆာင်ရန် က��်ပ်ုတိ�၏
ေနာက် ပုိင်းအခွင့်အေရးများကုိ နစ်နာ ေစြခင်း ထိခုိက်ေစြခင်းမ�ိှပါ။

၁၇.၁၁ ဤသေဘာတစူာချ�ပ်အားေြပာင်းလဲမ�

က��်ပ်ုတိ�အေနြဖင့် ပုံမှန် ကျင့်သုံးမ��ှင့်အညီ သင့်ကုိ သတိေပးြခင်းြဖင့် ဤသေဘာတစူာချ�ပ်ပါ
စည်းမျ�်းများကုိ အခါအားေလျာ်စွာ ေပါင်းထည့်၊ ေြပာင်းလဲ�ိင်ုသည်။ ေြပာင်းလဲြခင်း သိ� မဟတ်ု
တည်းြဖတ်ြခင်းသည် အေ�ကာင်း �ကားစာတင်ွ သတ်မှတ်ထားသည့် ေနစဲွ့တင်ွ တရားဝင်မည်ြဖစ်သည်။
ဤသေဘာတစူာချ�ပ်အား ေ◌ြ◌ ပာင်းလဲမ� တည်းြဖတ် မ� အားသင်လက်မခံပါက ကတ်အသုံးြပ�မ�ကုိ
ရပ်တန ့ရ်မည်ြဖစ်�ပီး က��်ပ်ုတိ� အေ�ကာင်း�ကားစာ ထုတ်သည့် ေနမှ့ (၇) ရက်အတင်ွး
ဤသေဘာတစူာချ�ပ်ပါ စည်းမျ�်းများအတိင်ုး ကတ်စာရင်းကုိ အဆုံးသတ် ရမည်။ ေြပာင်းလဲမ�
သိ� မဟတ်ု တည်းြဖတ်မ� တရားဝင်ြဖစ်�ပီးေနာက် သင့်အေနြဖင့် ကတ်ကုိ ဆက်လက် အသုံးြပ� ပါက
သင့်အေနြဖင့် ေြပာင်းလဲမ� သိ� မဟတ်ု တည်းြဖတ်မ�ကုိ သံသယမ�ိှ (�ခင်းချက်မ�ိှ) လက်ခံသည်ဟု ယူဆ
ပါမည်။

၁၇.၁၂ စည်းမျ�်းများ ချ�ိယွင်းြခင်း

အကယ်၍ ဤသေဘာတစူာချ�ပ်ပါ စည်းမျ�်းတစ်ခုခုသည် �ိင်ုငံ၏ဥပေဒများအရ မခုိင်မာြခင်း၊
တရားမဝင်ြခင်း သိ� မဟတ်ု မြပ�ာနး်�ိင်ုြခင်းတိ� �ိှပါက ၎င်းသည် ဤသေဘာတစူာချ�ပ်ပါ ကျန�ိှ်ေသာ
စည်းမျ�်းများ၏ ခုိင်မာမ�၊ တရားဝင်မ�သိ� မဟတ်ု ြပ�ာနး်�ိင်ုမ�ကုိ သက်ေရာက်မ�မ�ိှ ေစရပါ။

၁၇.၁၃ ဥပေဒ�ှင့် မကုိက်ညီမ�

က��်ပ်ုတိ�အေနြဖင့် သက်ဆုိင်ရာဥပေဒ၊ စည်းမျ�်းစည်းကမ်း၊ တရားေရးရာသတ်မှတ်ချက် သိ� မဟတ်ု
တရားေရးရာ ဆုံးြဖတ်ချက်တင်ွေြပာင်းလဲမ�များေ�ကာင့်၊ သိ� မဟတ်ု က��်ပ်ုတိ�၏ အယူအဆတင်ွ
ဤသေဘာတစူာချ�ပ်ပါ စည်းမျ�်းများ အရ တာဝနဝ်တ� ရားတစ်ခုခုကုိ ထိနး်သိမ်းြခင်း၊
ထမ်းေဆာင်ြခင်းသည် တရားမဝင်ဟု ယူဆပါက သိ� မဟတ်ု က��်ပ်ုတိ�အား တစ်နည်းနည်းြဖင့်
တားြမစ်လာပါက မည်သည့်ကတ်၊ ကတ်စာရင်း သိ� မဟတ်ု ဝနေ်ဆာင် မ� ကုိ မဆုိ သင့်ကုိ
အသိေပး၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အသိမေပး၍ေသာ်လည်းေကာင်း ပိတ်သိမ်း �ုပ်သိမ်း�ိင်ုသည်။
က့ဲသိ� ြဖစ်ပွားပါကက��်ပ်ုတိ�ကေတာင်းဆုိသည့်အခါ ကျသင့်ေသာ ေပးရနတ်ာဝနမ်ျားကုိ
ေပးေဆာင်ေပးရပါမည်။

၁၇.၁၄ တာဝနေ်ပးအပ်ြခင်း

ဤသေဘာတစူာချ�ပ်ပါ စည်းမျ�်းများသည် သင်၊ က��်ပ်ုတိ� �ှင့် က��်ပ်ုတိ�၏ဆက်ခံသူ သိ� မဟတ်ု
လ�ဲအပ် ခံရသူတိ� တင်ွတာဝန�ိှ်သည်။ ဤသေဘာတစူာချ�ပ်ပါ စည်းမျ�်းများသည်
ေအာက်ပါအချက်များ ြဖစ်ပွားလ�င်ပင် လိက်ုနာ ေဆာင်ရွက်ရ ပါမည်။

(က) က��်ပ်ုတိ�၏ အမည်�ှင့် ဖ�ဲစည်းပုံကုိ ေြပာင်းလဲလ�င်

(ခ) က��်ပ်ုတိ� မှ အြခားအဖ�ဲအစည်းတစ်ခုခု�ှင့် ေပါင်းစပ်၊ ေပါင်းစည်းလ�င်၊ ဤကိစ�တင်ွ
ယင်းအဖ�ဲအစည်းက ဤသေဘာတစူာချ�ပ်�ှင့်အတူ ကတ်စာရင်းများအားလံးုကုိ
အစားထုိးေပးမည်ြဖစ်�ပီး သင်�ှင့် အဖ�ဲအစည်း �ကား တင်ွ ဆက်လက် တရားဝင်မ��ိှမည်ြဖစ်သည်။

ဤသေဘာတစူာချ�ပ်ပါသင်၏ အခွင့်အေရးများ�ှင့် တာဝနဝ်တ� ရားများကုိ
က��်ပ်ုတိ� ထံမှ�ကိ�တင်ခွင့်ြပ�ချက်မရယူ ဘဲ လ�ဲအပ်ြခင်း သိ� မဟတ်ု
တာဝနေ်ပးအပ်ြခင်းတိ�မြပ�လပ်ု�ိင်ုပါ။

၁၇.၁၅ �ကားခံအဖ�ဲအစည်းများ၏ အခွင့်အေရး
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က��်ပ်ုတိ� မှ ယင်းသိ� တိတိကျကျေဖာ်ြပထားြခင်းမ�ိှလ�င်ဤသေဘာတစူာချ�ပ်တင်ွ ပါဝင်သူမဟတ်ုပါက
အဆုိပါ ပုဂ�ိ�လ် သည် စည်းမျ�်းစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် သက်ဆုိင်ြခင်းမ�ိှေစရ။

၁၇.၁၆ စာရွက်စာတမ်းများ၏ ဝနေ်ဆာင်မ�

က��်ပ်ုတိ�တင်ွရ�ိှ�ိင်ုေသာ အြခားဝနေ်ဆာင်မ�နည်းလမ်းအြပင် လကုိူယ်တိင်ုေသာ်လည်းေကာင်း အြခား
တစ်နည်း နည်းြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်း ေပးပိ� ရနလိ်အုပ်သည့် တရား�ုံးသိ� မဟတ်ု အမ�ေဆာင်ရွက်မ��ိှ
စာရွက်စာ တမ်းတိင်ုး ကုိ စာတိက်ုြဖင့် သင့်ထံသိ� ေပးပိ� ြခင်း၊ က��်ပ်ုတိ� မှတ်တမ်းများ�ိှ
ေနာက်ဆုံးသိထားေသာ လိပ်စာ ကုိ ေပးပိ� ြခင်း တိ� ြပ�လပ်ု�ိင်ု�ပီး စာရွက်စာတမ်း မေရာက်�ိှဘဲ
ြပနေ်ရာက်လာေသာ်လည်း ယင်းက့ဲသိ� လပ်ုေဆာင် ပုံသည် ထိ ေရာက်ေသာ လပုူဂ�ိ�လ်ဝနေ်ဆာင်မ�ဟု
မှတ်ယူသည်။

(က) လကုိူယ်တိင်ုပိ� ပါက ေပးပိ� သည့်အချနိ ်သိ� မဟတ်ု လိပ်စာမှထွက်ခွာေသာအခါ

(ခ) ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအတင်ွး�ိှ လိပ်စာတစ်ခုသိ�  စာတိက်ုြဖင့်ပိ� ပါက ေပးပိ� �ပီး လပ်ုငနး်ရက် (၅) ရက်အတင်ွး

၁၇.၁၇အေထွေထွတည်ေဆာက်မ��ှင့် အနက်ဖွင့်ဆုိချက်

က��်ပ်ုတိ�၏အယူအဆတင်ွ က��်ပ်ုတိ�၏အယူအဆြဖင့် ကိစ�တစ်ခုကုိဆုံးြဖတ်ေသာအခါ
ဆုံးြဖတ်ချက်ကုိ က��်ပ်ုတိ�  ကုိယ်ပုိင် ဆုံးြဖတ်ချက်တစ် ခုတည်းြဖင့် သာြပ�လပ်ုသည်။

က��်ပ်ုတိ�လပ်ုေဆာင်ေသာအခါ သိ� မဟတ်ု လပ်ုေဆာင်ရန် ြငင်းပယ်ေသာအခါ ��န�်ကားချက် သိ� မဟတ်ု
လပ်ုငနး်ကိစ�အပါအဝင် ကိစ�ရပ်တိင်ုး တင်ွ ဥပေဒအရ ေတာင်းဆုိထားြခင်းမ�ိှပါက က��်ပ်ုတိ�၏
လပ်ုေဆာင်မ� သိ� မဟတ်ု ြငင်းဆနမ်�တက်ွ အေ�ကာင်းြပချက်ေပးရန ်မလိအုပ်ပါ။

အချနိကုိ်က်ြခင်း လပ်ုငနး်ေနမ့ဟတ်ုသည့်ေန ့ သိ� မဟတ်ု သတ်မှတ်ထားေသာ �ှင်းလင်း၊ ပိတ်သိမ်းမ�
အချနိေ်နာက်ပုိင်းတင်ွ က��်ပ်ုတိ� ��န�်ကားချက်တစ်ခုခုရ�ိှပါကေနာက်လာမည့် လပ်ုငနး်ေနတ့င်ွ
��န�်ကားချက် ရ�ိှသည်ဟ ုမှတ်ယူ�ိင်ုသည်။

ေခါင်းစ�်များ�ှင့် ေခါင်းစ�်ခဲွများကုိ အဆင်ေြပမ�အတက်ွသာလ�င်ထည့်သွင်းထား�ပီး
ဤသေဘာတစူာချ�ပ်ပါ အနက် ဖွင့်ဆုိချက် ကုိ သက်ေရာက်မ�မ�ိှပါ။

CARD FEATURES

Features Classic

Global Visa Merchant Acceptance (Domestic & International) ✓

Global Cash Advance, POS and Online Purchase ✓

Secured by EMV Card Standard ✓

Pay Wave ✓

Supplementary cards applicable (up to 4 cards) ✓

15 – 45 days of credit revolving facility ✓

Minimum payment options (10% or MMK10,000 whichever is higher) ✓
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