KBZ Credit Card – Terms & Conditions
မာတိကာ

အဓိ ပ္ပာယ်ဖွင်ဆ
့ ိုချက်များ
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၂။ ကတ်

5

၁။ မိ တ်ဆက်

၃။သင့်၏ပေးဆပ် ရန်တာဝန်နှင့် တာဝန်ဝတ္တရား

၄။ အကြွေးဝယ်ကတ်များအတွက် အကြွေးအကနအ
် ့ သတ်
၅။ ငွေသားကြိုတင်ထုတ်ငွေ
၆။ ပေးချေမှုများ

၇။ ဆိုင်းငံခြ
့ င်း သို့ မဟုတ် အဆုံးသတ်ခြင်း

၈။ အတိးု နှုနး် အခကြေးငွေများနှင့် အဖိုးအခများ
၉။ စာရင်းရှ င်းတမ် း

၁၀။ ပေးဆပ် ရန်တာဝန်များထုတ်ပယ်ခြင်း
၁၁။ ဆင့်ပွားကတ်

၁၂။ ငွေသားထုတ်ယူမှု
၁၃။ ATM သုံးစွဲမှု

၁၄။ ကုနသ
် ွယ်ရေးတည်နေရာသုံးစွဲမှု
၁၅။ အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ် သုံးစွဲမှု

၁၆။ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ
၁၇။ အထွေထွေ

17.2 ရို းသားဖြောင့်မတ်စွာ လုပ်ဆောင်မှုများ
17.3 သင့်၏ အဆက်အသွယ် အသေးစိ တ်

အကြောင်းကြားစာများနှင့် ဆက်သွယ်ရေး

17.4 မှတ်တမ် းတင်ခြင်း

17.5 ငွေလက်ခံသူ အဖွဲ့အစည်း
17.6 ခု နှမ
ိ ် ပိုင်ခွင့်

17.7 ခို င်လုံသော သက်သေအထောက်အထား
17.8 ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခြင်း
17.9 လျော် ကြေးငွေ

17.10 စွနလ
့် တ
ွှ ်ကြောင်းတရားဝင်စာ

17.11 ဤသဘောတူစာချုပ် အား ပြောင်းလဲမှု
17.12 စည်းမျဉ်းများချ ို့ယွင်းခြင်း
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17.13 ဥပဒေနှင်မ
့ ကိုက်ညီမှု

28

17.14 တာဝန်ပေးအပ် ခြင်း

28

17.15 အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခွ င်အ
့ ရေး

28

17.16 စာရွ က်စာတမ် းများ၏ ဝန်ဆောင်မှု

28

17.17 အထွေထွေတည်ဆောက်မှုနှင့် အနက်ဖွင်ဆ
့ ိုချက်

29

အဓိ ပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် များ

စာရင်းဆို သည်မှာ ကျွန်ပ
ု ် တို့နှင်အ
့ တူ ယခု သို့မဟုတ် နောင်အခါတွင် သင်ပိုင်ဆိုင်သော စာရင်းနှင့်
ဝန်ဆောင်မှု များ အတွက် အသုံးပြုသည့် မည်သည့်စာရင်းကိုမဆို ရည်ညန
ွှ း် ပြီ း စာရင်းသည်တစ် ဦး
တစ် ယောက်ချင်း အလိက
ု ်ဖွင့် ထား သည်ဖြစ် စေ အစုစပ် ဖွင်ထ
့ ားသည်ဖြစ် စေ ၎င်းမှဘဏ္ဍာငွေများကို
ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုရန်အတွက် တောင်း ခံ နိင
ု ်သည်။
ဆို သည်မှာ
အလိအ
ု လျောက်ငွေထုတ်ပေးသည့်စက်
ATM
ကတ်ဖြင့်လည်ပတ် သည့် စက်ကို ဆိုလိသ
ု ည်။

သို့ မဟုတ်

ကတ်ကိုလက်ခံသော

MMK ဆို သည်မှာ မြန်မာနိင
ု ်ငံ၏ လက်ရှိ တရားဝင်ငွေကြေးဖြစ် သည့် မြန်မာကျပ် ငွေကို ဆိုလိသ
ု ည်။

ခွ င့်ပြုထားသည့ပ
် ု ဂိ္ဂုလ် ဆို သည်မှာ ညွှနကြ
် ားချက်များပေးရန်၊ စာရွ က်စာတမ် းများကို စီ မံရန် သို့ မဟုတ်
လက်မှတ် ထိုး ရန် သို့ မဟုတ် သင့်၏ကတ်စာရင်းကို စီ မံရန် သင့်အတွက် သို့ မဟုတ် သင့်ကိုယ်စား
လုပ်ဆောင်ရန် အတွက် ကျွန်ပ
ု ် တို့မှအတည်ပြုထားသည့် သင်အပ် နှင်းထားသော (တစ် ဦးတည်းဖြစ် စေ၊
အခြားပုဂိ္ဂုလ်/ပုဂိ္ဂုလ်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ဖြစ် စေ)ပုဂိ္ဂုလ်ကို ဆိုလိသ
ု ည်။
ဘဏ် ကတ် အဖွဲ့အစည်း ဆို သည်မှာ ဘဏ်ထုတ်ယူငွေကတ်မှ ထုတ်ယူငွေများနှင့် အကြွေးများကို
လုပ်ဆောင်
အပ် နှင်းရန်
အသုံးပြုသော
ဘဏ်ပိုင်ကွနယ
် က်ကိုဆိုလိပြ
ု ီး
ယေဘုယျအားဖြင့်
ဝန်ဆောင်မှုအတွက် လုပ်ငန်း တစ် ခု ချင်းအလိက
ု ် အဖိုးအခရယူသည်။
ကတ် ဆို သည်မှာ ကျွန်ပ
ု ် တို့မှ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အတည်ပြုထားသည့် လျှောက်ထားသူကိုဆိုလိပြ
ု ီး
လျှောက်လာွှ တွင် သတ်မှတ် သည့်အတိင
ု ်း ကတ်ကိုအသုံးပြုရန် ခံ စားခွ င်ရ
့ ှ ိ သည်။

ကတ် ကိုင်ဆောင်သူ ဆို သည်မှာ ကတ်ကို အသုံးပြု ရန်အခွ င်ရ
့ ှ ိ သည့် ကျွန်ပ
ု ် တို့မှ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်
အတည်ပြုထား သည့် လျှောက်ထားသူနှင့် ကတ်ကိုအသုံးပြုရန် ကျွန်ပ
ု ် တို့မှ အတည်ပြုထားသော
လျှောက်ထားသူမှ သတ်မှတ် ထားသည့် ပုဂိ္ဂုလ်ကို ဆိုလိသ
ု ည်။
ကုနက
် ျစရိ တ်များ
တွင်
တရားရေးရာကုနက
် ျစရိ တ်များအပါအဝင်၏
အသုံးစရိ တ်များပါဝင်သည်။
အကြွေးအကနအ
် ့ သတ်
ဆို သည်မှာ
စုစုပေါင်းအများဆုံး ပမာဏ ကို ဆိုလိသ
ု ည်။

(အပြည့အ
် ဝလျော်ကြေးငွေကိုအခြေခံ ၍)
ကုနက
် ျစရိ တ်
များ၊
အဖိုးအခများနှင့်

ကတ်စာရင်းတစ် ခုတင
ွ ်

သင်အကြွေးယူခွင်ရ
့ ှ ိ သော

အဖို းအခနှင့်
ဝန်ဆောင်ခ
လမ် းညွှန ် ဆို သည်မှာ ကတ်စာရင်းနှင့် ဤသဘောတူစာချုပ် တင
ွ ်
နောက်ဆက်တဲ ွ ၁ ၌ စာရင်းပြုစုထားသော ကတ်များကိုအသုံးချသည့် အဖိုးအခနှင်ဝ
့ န်ဆောင်ခများကို
ဆိုလိသ
ု ည်။
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ငွေသားကြိ ုတင်ထုတ်ယူမှု
ဆို သည်မှာ
ငွေသားထုတ်ယူမှု၊ ခရီ းသွားချက်လက်မှတ်
နိင
ု ်ငံခြားငွေကြေး
ဝယ်ယူမှု၊
လောင်းကစားလုပ်ငန်း၊
ငွေလွှဲစာ
တောင်းခံ သည့်အချ ိန်၌ငွေလွှဲပေးခြင်းတို့ ကို ဆိုလိသ
ု ည်။

သို့ မဟုတ်
သို့ မဟုတ်

ဝယ်ယူမှု
ဆို သည်မှာ
လုပ်ငန်းကိစ္စတစ် ခုကိုဆိုလိပြ
ု ီး
၎င်းအောက်တင
ွ ်
ကတ်သို့မဟုတ်
နံပါတ်အသုံးပြုမှုဖြင့်ကုန ် စည်နှင်/့ သို့ မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ ပေးချေမှုပြုလုပ်သည်။

ပေးရန်တာဝန်ဆိုသည်မှာ
အမှနတ
် ကယ်ဖြစ် စေ
အလားအလာရှ ိ သည်ဖြစ် စေ၊
ဦးစားပေးဖြစ် စေ၊
အပေါင်ပစ္စည်း ဖြင့်ဖြစ် စေ၊ တစ် ဦးချင်းဖြစ် စေ အစုစပ် ဖြစ် စေ သင်က ကျွန်ပ
ု ် တို့ ကို ယခု သို့မဟုတ်
အနာဂတ်တင
ွ ်ပေးရမည့် အကြွေးများ၊ ပေးဆပ် ရန် တာဝန်များ သို့ မဟုတ် တာဝန်ဝတ္တရားများကို
ဆိုလိသ
ု ည်။
ဆုံ းရှုံးမှု တွင်
တောင်းဆိုမှုများ၊
တရားစွဲဆိုမှုများ၊
ပေးဆပ် ရန်တာဝန်များနှင့် ကုနက
် ျ စရိ တ်မျ ိုးစုံပါဝင်သည်။

ဆုံးရှုံ းမှုများ၊

ပျက်စီးမှုများ၊

၊

မို ဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ ဆို သည်မှာ သင့်၏ စာရင်း(များ) ကိုကိုင်တယ
ွ ်ဆောင်ရွက်နင
ုိ ်ရန်နှင်/့ သို့ မဟုတ်
ဘဏ်
လုပ်ငန်း
အကောင်အထည်ဖော် နင
ုိ ်ရန်နှင်/့ သို့ မဟုတ်
အခြားလုပ်ငန်းများကို
အီ လက်ထရောနစ် နည်းဖြင့်
လုပ်
ဆောင်နင
ုိ ်စေသည့်
မိုဘိုင်းအသုံးအဆောင်များကြားခံ ဖြင့်
အခါအားလျော် စွာ ကျွန်ပ
ု ် တို့ မှ ဆောင်ရွက် ပေးသော ဘဏ်လပ
ု ် ငန်းဝန်ဆောင်မှု နှင်/့ သို့ မဟုတ်
ထုတ်ကုနမ
် ျားကို ဆိုလိသ
ု ည်။
ကိုယ်ပိုင်သုံး(သို့)ပု ဂိ္ဂုလ်ရေးဆို င်ရာ အင်တာနက် ဘဏ် လပ
ု ် ငန်း ဆို သည်မှာ သင့်၏ စာရင်း(များ)
ကိုကိုင်တယ
ွ ်ဆောင်ရွက်နင
ုိ ်ရန်
သော် လည်းကောင်း
ဘဏ်လပ
ု ် ငန်းအကောင်အထည်ဖော် နင
ုိ ်ရန်
သော် လည်း ကောင်း အခြားလု ပ် ငန်းများကို အီ လက်ထရောနစ် နည်းဖြင့် လုပ်ဆောင်နင
ုိ ်စေသည့်
အသုံးအဆောင် ပစ္စည်း များဖြင့် ကျွန်ပ
ု ် တို့ မှ ဆောင် ရွ က်ပေးသော ကိုယ်ပိုင်သုံး(သို့ )ပုဂိ္ဂုလ်ရေးဆိုင်ရာ
အင်တာနက် ဘဏ် လုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှု သော် လည်းကောင်း ထုတ်ကုနမ
် ျားကို ဆိုလိသ
ု ည်။
PIN ဆို သည်မှာ
ဆိုလိသ
ု ည်။

ကတ်နှင်အ
့ သုံးပြုရန်အတွက်

ပေးထားသော

လူပုဂိ္ဂုလ်အတည်ပြုရေးနံပါတ်ကို

အဓိ က ကတ် အဖွဲ့ဝင် ဆို သည်မှာ ကတ်စာရင်း ၏ အဓိ ကကတ်အဖွဲ့ဝင်ကို ဆိုလိသ
ု ည်။

မြန်မာကျပ် ငွေဆို သည်မှာ လက်ရှိအချ ိန်တင
ွ ် မြန်မာနိင
ု ်ငံ၏ တရားဝင်ငွေကြေးကို ဆိုလိသ
ု ည်။

အကြွေးတင်နေသော
စာရင်းလက် ကျန်
ဆို သည်မှာ
သတ်မှတ်ထားသည့်နေစွ့ ဲ ၌
အကြွေးတင်နေသောပမာဏ ကို ဆိုလိသ
ု ည်။ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပိ တ်သိမ်းမှုနောက်ကျသည့်
တစ် နေချင်
့ းစီ အတွက်
နောက်ထပ် အချ ိန်စေ့သော
အတိးု နှုနး် များကို
နေစဉ်
့ စုဆောင်မှုနှင်အ
့ တူ
ခနမ
် ့ ှနး် တွက်ချက်ထားသော
ပိ တ်သိမ်းသည့်နေ၌့
ရောင်းချထားသည့်
ပစ္စည်းအာမခံ အတွက်
အကြွေးတင်သော စာရင်းကို ရယူမည်ဖြစ် သည်။

ဝန်ဆောင်မှုများ ဆို သည်မှာ ATM ကတ်ဝန်ဆောင်မှုများ၊ CALL CENTER ဝန်ဆောင်မှုများ၊
အီ လက်ထရော နစ် သို့ မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်သုံး အင်တာနက် ဘဏ်လပ
ု ် ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ သို့ မဟုတ်
မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ အထိ အကနအ
် ့ သတ် မထားဘဲ ယခု သို့ မဟုတ် နောင်အခါတွင် ကျွန်ပ
ု ် တို့မှ
သင့်ကို ဆောင်ရွက်ပေးနိင
ု ်သော မည်သည့် ဝန်ဆောင်မှုကိုမဆို ရည်ညန
ွှ း် သည်။
ဆင့်ပွားကတ် ဆို သည်မှာ သင့်၏ ကတ်စာရင်းတွင် နောက်ဆက်တဲက
ွ တ်နပ
ံ ါတ်အဖြစ် သင်ခွင်ပြ
့ ုထားပြီ း
ကျွန်ပ
ု ် တို့ ကအတည်ပြုထားသော ပုဂိ္ဂုလ်ကိုထုတ်ပေးသည့် ကတ်ကို ဆိုလိသ
ု ည်။
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အသုံးပြုသူ လမ် းညွှန ် ဆို သည်မှာ ကတ်များအသုံးပြုပုံကို အသေးစိ တ်ရှင်းပြထားသည့်
လမ် းညွှနစ
် ာအုပ်ကို ဆိုလို သည်။
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1. မိ တ်ဆက်
၁.၁
ဤနေရာ
(ဤသဘောတူစာချုပ် )
တွင်ထည့်သွင်းထားသော
စည်းမျဉ်းစည်းကမ် းသတ်မှတ်ချက်များသည် ကျွန်ပ
ု ် တို့မှ သင့်ကို အခါအားလျော် စွာထုတ်ပေးနိင
ု ်သည့်
ကတ်များနှင်သ
့ က်ဆိုင်သည်။
၁.၂
ကတ်အမျ ိုးအစားတစ် ခုချင်းစီ တင
ွ ်
၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်
နောက်ဆက်တဲ ွ
စည်းမျဉ်းစည်းကမ် းများပါဝင်နင
ုိ ်သည်။
သက်ဆိုင်ရာ
ကတ်တစ် ကတ်၏
နောက်ဆက်တဲ ွ
စည်းမျဉ်းစည်းကမ် းများဖြင့် တိကျစွာပယ်ဖျက်ခြင်း သို့ မဟုတ် ၎င်းတို့ နှင့် ကိုက်ညီခြင်း မရှ ိ ပါက
ဤသဘောတူစာချုပ် ပါ ဝေါဟာရများသည် အဆိုပါကတ်အတွက် သက်ဆိုင် ခြင်းမရှ ိ စေရ။
၁.၃
ကတ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်
သင့်အနေဖြင့်
စည်းမျဉ်းစည်းကမ် းအားလုံးကို
ဖတ်ရှုနားလည်လက်ခံပြီးဟု မှတ်ယူ သောကြောင့် ဤသဘောတူစာချုပ် ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ် းများကို
အချ ိန်တိင
ု ်းလိက
ု ်နာရန် သင်သဘောတူသည်။
ဤသဘောတူစာချုပ် ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ် းများနှင့် ၎င်းတို့ ၏ပြင်ဆင်ချက်များသည်
(က) သင့်အား ထုတ်ပေးပြီ းဖြစ် သည့် ကတ်အားလုံးအပေါ်တွင်လည်းကောင်း
(ခ) အခါအားလျော် စွာ ကျွန်ပ
ု ် တို့မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးမည့် ကတ်အားလုံးအပေါ်တွင်လည်းကောင်း
(ဂ) ကျွန်ပ
ု ် တို့ထံမှ ကတ်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်အသုံးပြုမည့် အခါတိင
ု ်းပေါ်တွင်လည်းကောင်း
သက်ရောက် မှုရှိမည်ဖြစ် သည်။
2. ကတ်
ကတ်များနှင့် PIN ထုတ်ပေးခြင်း
၂.၁ သင်၏ ကတ်လျှောက်ထားမှုကို ကျွန်ပ
ု ် တို့သဘောတူပြီးနောက် သင့်အနေဖြင့် ကတ်နှင့် PIN ကို
ကမ္ဘောဇဘဏ်ခဲွ ၌ လူကိုယ်တိင
ု ်ထုတ်ယူနင
ုိ ်သည်။ ထုတ်ယူပြီးသော သို့ မဟုတ်ပေး ပို့ ပြီ းသော ကတ်
သို့ မဟုတ် PIN အတွက်ကျွန်ပ
ု ် တို့တွင် တာဝန်မရှ ိ နင
ုိ ်ပါ။
လက်မှတ်
၂.၂ သင်ကတ် ရရှ ိ သည့်အခါ သင့်အနေဖြင့် ကတ်၏ကျောတစ် ဖက်တင
ွ ်
ချက်ချင်းလက်မှတ်ထိုးရပါမည်။
ငွေကြေးလုပ်ဆောင်ချက် (နိင
ု ်ငံခြားငွေ အပြောင်းအလဲ)
၂.၃ နိင
ု ်ငံခြားငွေကြေးထူတ်ယူမှုအတွက်သော် လည်းကောင်း၊ သုံးစွဲမှုအတွက်သော် လည်းကောင်း (၃%)
ထက်မ ပိုသော ငွေကြေးလဲလှယ်မှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်အကာအကွယ် ပရီ မီယံကိုပေးဆောင်ရမည်။
နိင
ု ်ငံခြား ငွေကြေးဖြင့် သုံးစွဲမှု သို့ မဟုတ် ငွေသားထုတ်ယူမှုကို VISA ၏ ရည်ညန
ွှ း် ငွေလဲနန
ှု း် ဖြင့်
မြန်မာကျပ် ငွေ (MMK) သို့ ပြောင်း လဲ ရ မည်။
ကတ်သည် ဘဏ်၏ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းဖြစ် သည်
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၂.၄ ကတ်သည် ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ ပိုင်ဆို င်မှုအဖြစ် ဆက်လက်ကျန်ရှိသည်။ သင့်အနေဖြင့် ကတ်ကို
လွှဲပြောင်းပေးခြင်းသို့ မဟုတ် ထိနး် သိမ်းမှုကင်းမဲ့ခြင်း သို့ မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုမရှ ိ တော့ခြင်းတို့ မဖြစ် စေရပါ။
ကျွန်ပ
ု ် တို့ က ကတ်ကိုပြန်ပေးရန်တောင်းဆိုသော အခါ သင့်အနေဖြင့်(သင့်ကာကွယ်မှုအတွက်) ကတ်ကို
ချက်ချင်း တစ် ပိုင်း ဖြတ်၍ ကျွန်ပ
ု ် တို့ထံပြန်ပေးရပါမည်။
၃။ သင်၏ပေးရန်တာဝန်နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ
၃.၁ သင်တစ် ဦးတည်းသာလျှင် ခွ င်ပြ
့ ုထားသည့်အသုံးပြုသူအနေဖြင့် ကတ်ဖြင့်
လုပ်ငန်းကိစ္စများပြုလုပ်နင
ုိ ်သည်။ သင့်နေဖြင့် တာဝန်ရှိသည်မှာ(က) ခွ င်ပြ
့ ုထားသည့် ပုဂိ္ဂုလ်မှ သို့ မဟုတ် ATM အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းကိစ္စများ
သို့ မဟုတ် ပေး ထားသော ညွှနကြ
် ားချက်များ အပါအဝင် ကတ် သို့ မဟုတ် ကတ်နပ
ံ ါတ်အသုံးပြု၍
ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်း ကိစ္စအားလုံးအတွက် တာဝန်ရှိသည်။
(ခ) အသုံးပြုခွ င်ပေ
့ းအပ် ခံထားရသည့် ပုဂိ္ဂုလ်ဖြစ် သူ သင်(သို့ မဟုတ်) သင်၏ နောက်ဆက်တဲ ွ
ကတ်ကိုင်ဆောင် သူ ပုဂိ္ဂုလ်သည် ဤသဘောတူစာချုပ် ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ် းများနှင့် ကိုက်ညီစေရန်
သော် လည်းကောင်း၊ ကတ်စာရင်း နှင့် ကတ်ကိုအသုံးပြုသည့်စာရင်း ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံး အပေါ်
သက်ရောက်သည့်
စည်းမျ
ဉ်း
စည်းကမ် းများနှင့်
ကိုက်ညီစေရန်လည်းကောင်း
အပြည့်အဝတာဝန်ရှိပါသည်။
(ဂ) ဤသဘောတူစာချုပ် ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ် းများနှင်က
့ ိုက်ညီရန်ပျက်ကွက်မှု၊ ကတ်အသုံးပြု၍
လုပ်ဆောင် ရနိင
ု ်သည့် သင့်ကတ်စာရင်း၊ စာရင်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးနှင်သ
့ က်ဆိုင်သော
စည်းမျဉ်းစည်းကမ် း အားလုံး နှင့် ကိုက်ညီရန် ပျက်ကွက်မှုမှ ဖြစ် ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံ းမှုများအတွက်
တာဝန်ရှိသည်။
၃.၂ သင်နှင့် ခွ င်ပြ
့ ုထားသောပုဂိ္ဂုလ်အနေဖြင့်
(က)
မည်သည့်နင
ုိ ်ငံတင
ွ ်မဆို
တရားမဝင်သောလုပ်ဆောင်ချက်
တရားမဝင်ကုနစ
် ည်နှင်ဝ
့ န်ဆောင်မှုများ ဝယ်ယူခြင်း) အတွက် ကတ်ကိုအသုံးမပြုရပါ။

(ဥပမာ

(ခ) အကြွေးအကနအ
် ့ သတ်ကို ကျော် လန
ွ စေ
် မည့် လုပ်ငန်းကိစ္စများလုပ်ဆောင်ရန်
ကတ်ကိုအသုံးမပြုရပါ။
(ဂ) ကတ်စာရင်းပိ တ်ပြီးနောက် သို့ မဟုတ် ကတ်ကိုဖျက်သိမ်းသည်ဟု ကျွန်ပ
ု ် တို့ကပြောပြီ းနောက်
သို့ မဟုတ် ကတ်အသုံးပြုမှုကို ကျွန်ပ
ု ် တို့က ရု ပ်သိမ်းပြီ းနောက် ကတ်ကိုအသုံးပြုခြင်း သို့ မဟုတ်
အသုံးပြုရန် ကြိုးစားခြင်း တို့ မပြုလုပ်ရပါ။
(ဃ)
ကတ်အသုံးပြုမှုနှင်စ
့ ပ် လျဉ်း၍
အခါအားလျော် စွာ
ကျွန်ပ
ု ် တို့လိအ
ု ပ် သော
သတင်းအချက်အလက်များနှင့် စာ ရွ က်စာတမ် းများကို ကျွန်ပ
ု ် တို့ ထံ ပံ့ပိုးပေးရမည်။
(င) ကတ်အသုံးပြုမှုနှင်စ
့ ပ် လျဉ်း၍ စုံစမ် းမှု သို့ မဟုတ် တရားစွဲဆိုမှုတိင
ု ်းတွင် ကျွန်ပ
ု ် တို့နှင့်
ပူးပေါင်းရမည်။
(စ) တစ် နည်းနည်းဖြင့် ကတ်ကိုမျက်နှာပြင်ပျက်စေခြင်း၊ ပျက်စီးစေခြင်း၊ ကွေးကောက်စေခြင်း၊
ပြုပြင်ခြင်း
သို့ မဟုတ်
ကတ်ကို
တစ် နည်းနည်းဖြင့် မူလပုံဏ္ဍာန် ပျက်ပြားစေခြင်းမရှ ိ စေရန်
အခို င်အမာထိနး် သိမ်းစောင့်ရှေ ာက် ရမည်။
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လုံခြုံမှု
၃.၃ သင်နှင့် ခွ င်ပြ
့ ုထားသော ပုဂိ္ဂုလ်နေဖြင့်
(က) PIN ကို အချ ိန်တိင
ု ်း လျ ို့ဝှက်သိုသိပ်ထားရမည်။
(ခ) PIN ကိုလုံခြုံစေရန်နှင့် အယောင်ဆောင်မှု သို့ မဟုတ် သင့်ကတ်နှင့် ကတ်စာရင်းကို အခွ င်မ
့ ရှ ိ ဘဲ
ရယူမှု သို့ မဟုတ် အသုံးပြုမှုတို့ကို ကာကွယ်ရန် လိအ
ု ပ် သည်အားလုံးကိုလပ
ု ် ဆောင်ရမည်။ သင်၏ PIN
ကိုကာကွယ်ရန် နည်းလမ် းများတွင် ပါဝင်သည်များမှာ(၁) PIN ကိုအလွတ်ကျက်မှတ်၍ မည်သည့်နေရာတွင်မှ ရေးချခြင်း
မှတ်တမ် းတင်မှုမပြုလုပ်ခြင်း။
(၂) အထက်ပါ (၁) အချက်ပြီးနောက် PIN အတွက်ထုတ်ပေးထားသော အကြောင်းကြားစာကို
ချက်ချင်း ဖျက် ပစ် ခြင်း။
(၃) မည်သူ့ကိုမှ PIN ကိုမပြောခြင်း သို့ မဟုတ် မည်သူ့ကိုမှ မသိရှိစေခြင်း။
(၄) PIN ရွေးချယ်ရာတွင် သိသာသော စကားလုံးသို့ မဟုတ် နံပါတ်ကိုမရွေးချယ်ခြင်း၊ သို့ မဟုတ်
လွယ်ကူစွာ ခနမ
် ့ ှနး် နိင
ု ် သည့် သို့ မဟုတ် ယခင်ကအသုံးပြုဖူးသည့် စကားလုံးသို့ မဟုတ် နံပါတ်ကို
မရွေး ချယ်ခြင်း။
(၅) PIN ကို အခါအားလျော် စွာ ပြောင်းပေးခြင်း
(ဂ) ကျွန်ပ
ု ် တို့ထံ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည့်အချ ိန်မှာ(၁) PIN ပျောက်ဆုံးသည်ဟု သတိထားမိ သောအခါ
(၂) အခြားတစ် ဦးဦးက PIN ကိုသိသည်ဟု သံသယရှ ိ သောအခါ
(၃) သင့်ကတ်ကို အခွ င်မ
့ ရှ ိ ဘဲအသုံးပြုခြင်း သို့ မဟုတ် အခွ င်မ
့ ရှ ိ ဘဲ သင့်ကတ်စာရင်း
ကိုဝင်ရောက်ခြင်း တို့ ကို သတိထားမိ ခြင်း သို့ မဟုတ် သံသယဖြစ် ခြင်းတို့ ရှ ိ သောအခါ
(၄) သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များပြောင်းလဲနေသောအခါ (ဥပမာသင်၏မှတ်ပုံတင်နှင့် လိပ်စာအဆက်အသွယ် အသေးစိ တ်)
ကတ်ပျောက်ဆုံးခြင်း သို့ မဟုတ် အခို းခံ ရခြင်း/ PINပေါက်ကြားခြင်း
၃.၄ ကတ်ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အခို းခံ ရခြင်း သို့ မဟုတ် အခွ င်မ
့ ရရှ ိ သူကအသုံးပြုခြင်းတို့ ဖြစ် ပါက
(ကတ်ကိုသုံးခြင်းမှ ဖြစ် စေ၊ အခြားနည်းဖြင့်ဖြစ် စေ) သင့်အနေဖြင့် ကတ်အသုံးပြုမှုကိုဆိုင်းငံရ
့ န်နှင့်
သက်ဆိုင်ရာ
နံပါတ်ကို
ဖျက်သိမ်းရန်
ကျွန်ပ
ု ် တို့ထံ
ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်။
PIN
အကြွေးဝယ်ကတ် ဆိုင်းငံမ
့ ှုမတိင
ု ်မီ ကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင်ခများအတွက် သင်တာဝန်ယူရပါမည်။
၃.၅ ကတ်ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အခို းခံ ရခြင်း သို့ မဟုတ် PIN ပေါက်ကြားခြင်းတို့ ဖြစ် ပါက သင့်အနေဖြင့်
တာဝန်ရှိ မည်မှာ-
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(က) သင့်ထံမှပျောက်ဆုံးကြောင်း၊ အခို းခံ ရကြောင်း သို့ မဟုတ် PIN ပေါက်ကြားကြောင်း
အကြောင်းကြားချက် ကျွန်ပ
ု ် တို့ မရရှ ိ မီ တစ် ဦးဦးက သင့်ကတ်ကိုအသုံးပြု၍လုပ်ဆောင်သော
လုပ်ငန်းအားလုံးအတွက်တာဝန်ယူရမည်။
(ခ) သင်ပုံသေပေးချေမှုအစီ အစဉ်ရှိသည့် ငွေလက်ခံသူအဖွဲ့အစည်းအား ကတ် သို့ မဟုတ် ကတ်စာရင်းသို့
တိက
ု ်ရု ိ က်ပေးချေရန်ငွေအားလုံး ရပ် တနရ
် ့ န် သတိပေးခြင်းအတွက် တာဝန်ယူရမည်။
၃.၆ ကျွန်ပ
ု ် တို့သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ် းများပါရှ ိ သည့် အစားထိုးကတ် သို့ မဟုတ် PIN အသစ် ကို
ကျွန်ပ
ု ် တို့မှ
ထုတ်ပေးကောင်း ထုတ်ပေးနိင
ု ်သည်။
၃.၇
အကယ်၍
ပျောက်ဆုံး၊ အခို းခံ ရသော ကတ်ကိုပြန်လည်တွေ့ရှ ိ ပါက ၎င်းကိုဆက်လက်
အသုံးပြု၍မရနိင
ု ်သော ကြောင့် ချက်ချင်း တစ် ဝက်ဖြတ်၍ ကျွန်ပ
ု ် တို့ထံပြန်ပေးရမည်။
၄။ အကြွေးဝယ်ကတ် များအတွက် အကြွေးအကနအ
် ့ သတ်
၄.၁
အကြွေးအကနအ
် ့ သတ်သည်
သင့်ထံ
သို့ မဟုတ်
သင့်ကတ်စာရင်းသို့ ထုတ်ပေးထားသည့်
အကြွေးဝယ်ကတ်အားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ြ ခုံ ငုံကနသ
် ့ တ်ချက်ဖြစ် သည်။ သင့်အနေဖြင့် ကတ်ကို
(က)ငွေသား ကြိုတင်ထုတ်ငွေသို့ မဟုတ် (ခ) ကတ်အသုံးပြုနိင
ု ်သည့် ဆိုင်းဘုတ်သင်္ကေတပြထားသော
ဈေးဆိုင်၊ နေရာ၌ ကုနစ
် ည်၊ ဝန်ဆောင်မှုများ နှင်/့ သို့ မဟုတ် အခကြေးငွေများ ပေးချေမှု အတွက်
သို့ မဟုတ် (ဂ) ခွ င်ပြ
့ ုထားသော လမ် းကြောင်းများမှ ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းကိစ္စတိင
ု ်း အတွက် ကျွန်ပ
ု ် တို့
ခွ င်ပြ
့ ုသော အကြွေးကနသ
် ့ တ်ချက် အတွင်း အသုံးပြုနိင
ု ်သည်။
အကြွေးကနသ
် ့ တ်ချက် ကျော် လန
ွ သ
် ည်/မကျော် လန
ွ သ
် ည်ကိုတက
ွ ်ချက်ခြင်း
၄.၂ သင်၏ အကြွေးကနသ
် ့ တ်ချက် ကျော် လန
ွ သ
် ည်/မကျော် လန
ွ သ
် ည်ကို ကျွန်ပ
ု ် တို့တွက်ချက်သောအခါ
ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်မှာ(က)
(ဆင့်ပွားကတ်ဖြင့်ပြုလုပ်သော
လုပ်ငန်းကိစ္စများနှင့်
သင့်၏
ကတ်စာရင်းရှ င်းတမ် းတွင်
မဖော် ပြရသေးသော
လုပ်ငန်း
ကိစ္စများအပါအဝင်)
ကတ်အားလုံးအသုံးပြု၍
ပြုလုပ်သော
ကတ်လပ
ု ် ငန်းကိစ္စ၏ ငွေပမာဏ
(ခ) အတိးု ၊ အဖိုးအခ၊ ပေးချေရန်တာဝန်ရှိလာမည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာစရိ တ်များ နှင့်
အခြားဝန်ဆောင်ခများ
(ဂ)
ငွေလက်ခံသည့်အဖွဲ့သို့ပေးထားသော
ခွ င်ပြ
့ ုချက်
သို့ မဟုတ်
ကတ်ကိုအသုံးပြုသော
အဆိုပြုထားသည့် လုပ်ငန်းကိစ္စနှင်စ
့ ပ် လျဉ်းသော အခြား အဖွဲ့အစည်းအားပေးထားသည့် ခွ င်ပြ
့ ုချက်
၄.၃ အကြွေးကနသ
် ့ တ်ချက်ကို ကျော် လန
ွ အ
် သုံးပြုခြင်းအတွက် ခွ င်ပြ
့ ုခြင်းအား ကျွန်ပ
ု ် တို့ဆုံးဖြတ်မည်
ဖြစ် သည်။ ခွ င်ပြ
့ ုမိ နရ
် ့ ရှ ိ ပါကလည်း သုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စအ၀၀ အတွက် ကတ်အသုံးပြုသူသင်မှ
အပြည့်အ၀ သင်တာဝန်ယူရမည်ဖြစ် သည်။
၄.၄ အကြွေးကနသ
် ့ တ်ချက်ကျော် လန
ွ ပ
် ါက ကျွန်ပ
ု ် တို့အနေဖြင့် နောက်ထပ်
ကတ်လပ
ု ် ငန်းကိစ္စကိုခွင်ပြ
့ ုရန် ငြင်းဆန်နင
ုိ ်ပြီး သင့်အနေဖြင့် အကြွေးကနသ
် ့ တ်ချက်ကျော် လန
ွ သေ
်
ာ
ပမာဏာကို ကျွန်ပ
ု ် တို့ထံ ချက်ချင်း ပေးချေ ရမည်။
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၅။ ငွေသား ကြိုတင်ထုတ်ငွေ
သင့်အနေဖြင့် ခွ င်ပြ
့ ုထားသည့် လမ် းကြောင်းတစ် ခုခုဖြင့် ငွေသားကြိုတင်ထုတ်ငွေကို ထုတ်ယူရန်
ကတ်ကို အသုံးပြု နိင
ု ်သည်။ ကျွန်ပ
ု ် တို့သတ်မှတ်ထားသော နှုနး် ထားဖြင့် ငွေသားထုတ်ယူမှုအတွက်
ဝန်ဆောင်ခ ယူနင
ုိ ် သည်ကို သင်သဘောတူသည်။
၆။ ပေးချေမှု များ
၆.၁ သင့်အနေဖြင့်သတ်မှတ်ရက်စဲွပြည့်ချ ိန်တင
ွ ် သုံးစွဲမှုအားလုံးအတွက်
ပေးဆပ် ရမည့်ပမာဏအပြည့်အဝအား သတ်မှတ်ထား သော ငွေကြေး(မြန်မာကျပ် ) ဖြင့်
ကျွန်ပ
ု ် တို့ချက်ချင်းရရှ ိ နင
ုိ ်စေရန်သေချာလုပ်ဆောင်ထားရမည်။
အချ ိန်စေ့နေစွ့ ဲ တင
ွ ် ပေးချေခြင်း
၆.၂ သင့်အနေဖြင့် သင့် ကတ်ရှင်းတမ် းတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အချ ိန်စေ့ရက်စဲွတင
ွ ် သို့ မဟုတ် မတိင
ု ်မီ
အကြွေးတင်နေသော ကတ်စာရင်း လက်ကျန် သို့ မဟုတ် သင့်ကတ်ရှင်းတမ် းတွင်ဖော် ပြထားသော ေ
ပးချေမှုပမာဏ (အနည်းဆုံးပမာဏပေးချေမှု) တို့ ကို ပေးချေရမည်။
သင်အပြည့်အဝမပေးချေပါကမည်သည့်အရာဖြစ် မည်နည်း
၆.၃ အချ ိန်စေ့ရက်စဲွ သို့ မဟုတ် ယင်းမတိင
ု ်မီတင
ွ ် သင်ကျွန်ပ
ု ် တို့ ကိုပေးစရာရှ ိ သော ပမာဏပြည့်
သို့ မဟုတ် အနည်းဆုံးပမာဏကို ကျွန်ပ
ု ် တို့မရရှ ိ ပါက
(က) ပမာဏပြည့်ပေးဆပ် မှုအတွက် အချ ိန်စေ့သောရက်စဲွတင
ွ ် ပမာဏပြည့်ပေးဆပ် ရန်ပျက်ကွက်ပါက
သင်၏ သုံးစွဲမှုပမာဏအားလုံးပေါ်တွင် ေ နစဉ်
့ အတိးု နှုနး် တွက်ချက်၍ နောက်ကျကြေးနှင့် အတိးု
ကောက်ခံ မည်ဖြစ် သည်။ (အသေးစိ တ်ကို အဖိုးအခ နှင့် အခကြေးငွေများ လမ် းညွှနတ
် င
ွ ်ကြည့်ပါ)
(ခ) ကျွန်ပ
ု ် တို့အနေဖြင့် ကတ်တစ် ကတ်ကိုသော် လည်းကောင်း အားလုံးကိုသော် လည်းကောင်း
ဆိုင်းငံန
့ င
ုိ ်သည်။
(ဂ) သင့်အနေဖြင့် ပေးချေမှုပြုလုပ်ရန် ရက်ပေါင်း ၃၀ အထိပျက်ကွက်ပါက သင်၏ကတ်စာရင်း
သုံးစွဲမှုအားရပ် စဲမည်။သင့်ရှင်းတမ် းတွင်ဖော် ပြထားသော
ကြွေးကျန်အတွက် အနိမ့်ဆုံးပေးချေမှုကို
လုပ်ပြီးမှ သာ လျှင်သင်၏ကတ်အားအသုံးပြုနိင
ု ်မည်။
(ဃ) သင့်အနေဖြင့် ပေးချေမှုပြုလုပ်ရန် ရက်ပေါင်း ၆၀ အထိပျက်ကွက်ပါက ကြွေးမြီ ပမာဏအားလုံးကို
အပြည့်အဝပေးချေပြီ းမှသာလျှင်
သင်၏ကတ်အားအသုံးပြုနိင
ု ်မည်ဖြစ် ပြီး
သင်၏ချေးငွေကနသ
် ့ တ်ချက်အား ၅၀ % အထိလျှော့ချမည်ဖြစ် သည်။

(င)
ငွေအပ် နှမ
ံ ှုပြုလုပ်ရန်လိသ
ု ည်ကိုသိရှိထားပြီ း၊
ဘဏ်စာရင်းအတွင်းသို့ ငွေထည့်သွင်းရန်သဘောတူထားသူများ
အနေဖြင့်
မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆိုထည့်သွင်းရန်ပျက်ကွက်ပါက ထိုပမာဏအား ငွေအပ် နှရ
ံ မည့်နေမှ့ စ၍
ရက်ပေါင်း ၆၀ ပြည့်သည့်နေတွ
့ င် အပ် နှထ
ံ ားပြီ းဖြစ် သောငွေမှခုနှမ
ိ ် သွားမည်ဖြစ် သည်။
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၆.၄ အကယ်၍ သင်သည်ငွေပေးချေမှုအတွက် နောက်ကျလျှင်သော် လည်းကောင်း၊
ပမာဏပြည့်ပေးချေမှုများ မပြု လုပ်ခဲ့လျှင်သော် လည်းကောင်း၊
သတ်မှတ်ထားသည့်အနည်းဆုံးငွေပေးချေမှုပမာဏ ကျန်ရှိနေလျှင်သော် လည်း
ကောင်းသတ်မှတ်ထားသည့်နေစဉ်
့ အတိးု နှုနး် တွက်ချက်၍ နောက်ကျကြေးနှင့်
အတိးု ကောက်ခံမည်ဖြစ် ပါသည်။ (အသေးစိ တ်သိရှိလိပ
ု ါက(+၉၅၉) ၉၅၁၀၁၈၅၅၅) သို့
ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ် းနိင
ု ်ပါသည်။)
အနည်းဆုံးပေးချေမှု တွက်ချက်ခြင်း
၆.၅
အနည်းဆုံးပေးချေမှုသည်
အကြွေးတင်နေသော
ကတ်စာရင်းလက်ကျန်၏
အနည်းဆုံး
သတ်မှတ်ထားသည့် ရာခို င်နန
ှု း် သို့ မဟုတ် မြန်မာကျပ် ငွေ ၁၀၀၀၀ အနက်မှများရာကိုပေးချေရမည်။
အကယ်၍ အကြွေးတင်နေသာ ကတ်စာရင်း လက်ကျန် သည် မြန်မာငွေ ၁၀၀၀၀ ကျပ် အောက်နည်းပါက
သင့်အနေဖြင့် လက်ကျန်ရှင်းတမ် း ပမာဏကို အပြည့် အဝ ပေးချေရမည်။
၆.၆ အကယ်၍ ကျွန်ပ
ု ် တို့ အနေဖြင့် အချ ိန်စေ့ရက်စဲွတင
ွ ် အနည်းဆုံးပေးချေမှုအောက်ရရှ ိ ပါက
ယင်းလ၏ ပေးချေရန်ကျန်ရှိသောပမာဏကို လာမည့်လ၏ အနည်းဆုံးပေးချေမှု ပမာဏ
သို့ ပေါင်းထည့်မည်ဖြစ် သည်။
ပေးချေမှုငွေကြေး
၆.၇ သင့်အနေဖြင့် မြန်မာကျပ် ငွေဖြင့်ပေးချေရပါမည်။ အကယ်၍ ရရှ ိ ထားသော ပေးချေမှုသည်
နိင
ု ်ငံခြားငွေကြေးဖြင့် ဖြစ် ပါက ကျွန်ပ
ု ် တို့လက်ရှိအသုံးပြုသော ငွေကြေးလဲလှယ်မှုနန
ှု း် ထားဖြင့်
ယင်းပေးချေမှုကို မြန်မာကျပ် ငွေသို့ ပြောင်းလဲပါမည်။ သင့်အနေဖြင့် ကျွန်ပ
ု ် တို့၏
ငွေကြေးလိအ
ု ပ် မှုအတွက်ဆုံးရှုံ းမှုများ၊ ငွေကြေး လဲလှယ်မှုမှ ထွက်ပေါ်လာသော စွနစ
် ့ ားမှုအားလုံးနှင့်
ဆုံးရှုံ းမှုတိင
ု ်းအတွက် အပြည့်အဝတာဝန်ယူမည်ဖြစ် ကြောင်း သဘောတူလက်ခံရမည်။
၆.၈ ပေးချေမှုများ လျှောက်လာွှ
(က) သင့်စာရင်းရှ င်းတမ် းပေါ်ရှ ိ စာရင်း၌ လုပ်ငန်းကိစ္စများ သို့ မဟုတ် အခြားအဖိုးအခများသည်
မှနက
် န်မှုမရှ ိ ပါက စာရင်းရှ င်းတမ် းတွင် ဖော် ပြထားသော နေစွ့ ဲ ၌ ပေးချေမှုအတွက်
အချ ိန်စေ့သည်ဟပြ
ု ထားသော အနည်းဆုံးပမာဏကို ကျွန်ပ
ု ် တို့အားပေးချေရမည်။
(ခ) သင်ပြုလုပ်ထားသော ပေးချေမှုများသည် ကျွန်ပ
ု ် တို့မှ ရှ င်းလင်းပြီ းသော ငွေကြေးအနေဖြင့်
လက်ခံရရှ ိ မှသာ လျှင် တရားဝင်မည်ဖြစ် သည်။ (ဥပမာ- ချက်လက်မှတ်ကို ကျွန်ပ
ု ် တို့ရရှ ိ ပြီးနောက်
ရှ င်းလင်းရန် ရက်အနည်းငယ် ကြာနိင
ု ်သည်)
(ဂ) သင့်အနေဖြင့် ပေးချေမှုကို နောက်ကျမှပြုလုပ်ပါက သို့ မဟုတ် လုံးဝမပြုလုပ်ပါက လက်ကျန်
ကျန်ရှိသော မပေးချေရသေးသည့်ပမာဏအား အတိးု ထပ် မံ ကောက်ခံမည်ဖြစ် သည်။
(င)သင်အနည်းဆုံးလစဉ် အကြွေးဆပ် မှုပမာဏအပေါ်မူတည်၍ ကျွန်ပ
ု ် တို့ထံ
ချက်ဖြင့်သော် လည်းကောင်း အကြောင်း သင့် လျော် သည့် နည်းလမ် းဖြင့်သော် လည်းကောင်း
ပေးချေမှုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သဘောတူစာချုပ် အရ ပေးရမည့် ပမာဏအားလုံး သို့ မဟုတ်
တစ် စိတ်တစ် ပိုင်းကို ပြန်လည်ပေးချေနိင
ု ်သည်။
(စ) လက်ခံရရှ ိ သော ပေးချေမှုများကို သင့်ရှင်းတမ် းပေါ်တွင်ပြသည့် အနည်းဆုံးပေးချေမှုပမာဏအား
ဦးစွာခု နှမ
ိ ် သွားပါမည်။ ထို့ နောက် သင့်စာရင်းရှ င်းတမ် းပေါ်ရှ ိ လက်ကျန်ငွေများကို ခု နှမ
ိ ် ပါမည်။
ထို့ နောက် စာရင်းရှ င်းတမ် း တွင်မပါ သေးသော အရာများကိုခုနှမ
ိ ် ပါမည်။ သင့်ပေးချေမှုကို
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အောက်ပါအစဉ်အတိင
ု ်း လက်ကျန်အ မျ ိုးအစား အလိက
ု ် ခု နှမ
ိ ် မည်ဖြစ် သည်။ အခကြေးငွေနှင့်
အဖိုးအခ၊ အတိးု ထို့ နောက် ကျန်ရှိသော လက်ကျန် သည် တို့ ဖြစ် သည်။
ကျွန်ပ
ု ် တို့တောင်းဆိုသည့်အခါ အပြည့်အဝပေးချေခြင်း

၆.၉ ဤသဘောတူစာချုပ် ၏ အခြားနေရာများတွင် မည်သည့် သတ်မှတ်ချက်များ ရှ ိ စေကာမူ
ကျွန်ပ
ု ် တို့အနေဖြင့် သင်ကျွန်ပ
ု ် တို့ကိုပေးရမည့်မည်သည့်ပမာဏကိုမဆို ချက်ချင်းပေးချေရန်
အချ ိန်မရွေး ပြန်လည် တောင်းဆို နိင
ု ် သည်။
နုတ်ပယ်မှုမရှ ိ ခြင်

၆.၁၀ သင့်အနေဖြင့်တာဝန်ရှိသည်မှာ-

(က)ကတ်ကိုင်ဆောင်သူသည် ကတ်လက်ကျန်ငွေအား ပြန်လည်ပေးဆပ် ရာတွင် ဥပဒေအရ
ပေးသွင်းရန်ရှိသည့် အခွ န ် နှင့် ကြိုတင်အခွ နမ
် ျားအား ဖြတ်တောက်ခြင်း သို့ မဟုတ် နှုတ်ပယ်ခြင်းမရှ ိ ပဲ
ပေးဆပ် ရမည်ဖြစ် သည်။ ဥပဒေအရ ပေးသွင်းရန်ရှိသည့်အခွ နန
် ှင့် ကြိုတင်အခွ နမ
် ျားအား
ဖြတ်တောက်၍ ပေးသွင်းရမည်ဆိုပါက ဘဏ် သို့ ပေးဆပ် ရန်ရှိသည့် ပမာဏအား နှုတ်ပယ်ခြင်းမရှ ိ စေပဲ
အပြည့်အဝပြန်လည်ပေးချေရမည်။
(ခ) ငွေပေးချေမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် သင်ပေးဆောင်ရမည့် ကုနပ
် စ္စည်း နှင့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ
အခွ နအ
် ခများ (အခြားမည်သည့်အမည်နာမဖြင့် ခေါ်တွင်သည်ဖြစ် စေ) အတွက်
ကင်းလွတ်ခွင်ပြ
့ ုမည်မဟုတ်ပဲ ကျွန်ပ
ု ် တို့ကို ပြန်လည်ငွေပေးချေရမည်။
ကတ်စာရင်းရှ ိ အကြွေးလက်ကျန်ကို ကိုင်တယ
ွ ်ရန် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်

၆.၁၁ ပင်မကတ်ကိုင်ဆောင်သူသေဆုံးသည့်ဖြစ် ရပ် တင
ွ ် ပင်မကတ်ကိုင်ဆောင်သူ၏ ကြီးကြပ် သူ(များ)
သို့ မဟုတ် ခံ စားခွ င်ရ
့ ှ ိ သည့်
အမွေဆက်ခံသူ(များ)သည်လက်ကျန်ငွေအားပြန်လည်ပေးဆပ် ရမည်ဖြစ် သည်။ ဘဏ်အနေဖြင့်
ကတ်စာရင်းတွင် အကြွေးတင်နေသော လက်ကျန်ကို သင့်တင
ွ ်ရှိသော သို့ မဟုတ် နောက်ပိုင်း၌
ဘဏ်တင
ွ ်ဖွင်န
့ င
ုိ ် သော အခြား စာရင်းနှင့် ပေါင်းစပ် ရန် သို့ မဟုတ် ပေါင်းစည်းရန် အခွ င်အ
့ ရေးရှ ိ သည်။
သင့်အနေဖြင့်လည်း ကတ် စာရင်းရှ ိ အကြွေးတင်နေသော အကြွေးလက်ကျန်ကို ခု နှမ
ိ ် ရန်
ဤစာရင်းများရှ ိ လက်ကျန်ငွေကို လွှဲပြောင်းရန် သဘောတူသည်။
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၇။ ဆို င်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် အဆုံ းသတ် ခြင်း
ဆိုင်းငံထ
့ ားသောကတ်/ငြင်းပယ်ထားသောကတ်လပ
ု ် ငန်းကိစ္စ
၇.၁ ကျွန်ပ
ု ် တို့အနေဖြင့် မည်သည့်အချ ိန်တင
ွ ်မဆို
(က) မည်သည့်ကတ်လပ
ု ် ငန်းကိစ္စကိုမဆို ငြင်းဆိုနင
ုိ ်သည်။
(ခ) မည်သည့်ကတ် အသုံးပြုမှုကိုမဆို ဆိုင်းငံခြ
့ င်း သို့ မဟုတ် အဆုံးသတ်ခြင်းပြုလုပ်နင
ုိ ်သည်။
(ဂ) ကတ်စာရင်းကို ဆိုင်းငံခြ
့ င်း သို့ မဟုတ် အဆုံးသတ်ခြင်းပြုလုပ်နင
ုိ ်သည်။
(ဃ) PIN အသုံးပြုမှုကို ပြောင်းလဲခြင်း၊ ရပ် တနခြ
် ့ င်း သို့ မဟုတ် ရု ပ်သိမ်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်နင
ုိ ်သည်။
သို့ မဟုတ်
(င) သင့်ထံ အကြောင်းပြချက်များပေးရန် လိအ
ု ပ် ချက်နှင်အ
့ တူ မည်သည့်ကတ်ကိုမဆို ပြန်
လည်ထုတ်ပေးရန်၊ အသစ် ထုတ်ပေးရန် သို့ မဟုတ် အစားထိုးရန် ငြင်းဆန်နင
ုိ ်သည်။
သင်ကိုယ်တိင
ု ် အဆုံးသတ်ခြင်း
၇.၂ သင့်အနေဖြင့် အောက်ပါအခြေအနေဖြင့်သာလျှင် ကတ်နှင့် ကတ်စာရင်းကို အဆုံးသတ်နင
ုိ ်သည်။
(က) ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်ရန် သင့်ထံမှ အကြောင်းကြားစာ ကျွန်ပ
ု ် တို့ရရှ ိ သောအခါ
(ခ) သင့်ကာကွယ်မှုအတွက် ကတ်ကို တစ် ဝက်ဖြတ်၍ ကျွန်ပ
ု ် တို့ထံ ပြန်အပ် သောအခါ
(ဂ) ကတ်နှင့် ကတ်စာရင်းနှင်ပ
့ တ်သက်၍ သင်မှ ပေးဆပ် ရန်
တာဝန်အားလုံးကိုပေးဆပ် သောအခါဘဏ်မှ အဆုံးသတ်ခြင်း
၇.၃ မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို အကယ်၍သင်သည် အောက်ပါအချက်များဖြစ် ပွားပါက သင့်ကို
သတိပေး၍သော် လည်းကောင်း သတိမပေးဘဲ သော် လည်းကောင်း ကတ်များထဲမှ တစ် ခုကိုဖြစ် စေ
အားလုံးကိုဖြစ် စေ၊ ကတ်စာရင်း နှင်ဝ
့ န်ဆောင်မှုများကို ပိ တ်သိမ်းခြင်းနှင့် ရု ပ်သိမ်းခြင်းပြုလုပ်နင
ုိ ်သည်။
(က) ကတ်များ၊ ကတ်စာရင်း သို့ မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍
ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ညွှနကြ
် ားချက်များကို မလိက
ု ်နာခြင်း သို့ မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကို မလိက
ု ်နာခြင်း။
(ခ) သင့်အနေဖြင့် (၁) လာဘ် ပေးရန်ကမ် းလှမ်းခြင်း၊ ကတိပေးခြင်း သို့ မဟုတ် လာဘ် ပေးခြင်း၊
သို့ မဟုတ် (၂) လာဘ် ယူရန် လက်ခံသဘောတူခြင်း လာဘ် ယူသည်ဟု ကျွန်ပ
ု ် တို့ယုံကြည်ခြင်း။
(ဂ) ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ အယူအဆတွင် ကတ်တစ် ခု သို့ မဟုတ် ကတ်စာရင်းကို ကောင်းမွနစ
် ွာ
ပုံမှနအ
် ခြေအနေဖြင့် မလုပ်ဆောင်ဟယ
ု ူဆခြင်း။
(ဃ)ကျွန်ပ
ု ် တို့၏အယူအဆတွင် သင်နှင်ဘ
့ ဏ်လပ
ု ် ငန်းဆက်ဆံရေးသည် သင့်တော် လျော် ကန်သော
အခြေအနေ
မရှ ိ ခြင်း။
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(င)
သင့်အနေဖြင့်
ဤသဘောတူစာချုပ် ပါ
စည်းကမ် းချက်တစ် ခုခု
ငွေကြေးချေးငှားရာတွင်ဖြစ် စေ၊
ကြိုတင်ငွေ
သို့ မဟုတ်
ချေးငွေ
အလားတူငွေများချေးရာတွင်ဖြစ် စေ အခြားသဘောတူစာချုပ် ပါစ ည်း ကမ် းချက်
ချ ိုးဖောက်ရန်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း သို့ မဟုတ် ချ ိုးဖောက်ထားခြင်း။

သို့ မဟုတ်
သို့ မဟုတ်
တစ် ခုခုကိုကို

(စ) သင့်အနေဖြင့် မမှနမ
် ကန်၊ မတိမကျ၊ မပြည့်စုံသော သို့ မဟုတ် လွဲမှားသော
သတင်းအချက်အလက်များကို ပေးထား ခြင်း။
(ဆ) သင့်အနေဖြင့် ကျွန်ပ
ု ် တို့အား ပေးရမည့် ပမာဏကို အချ ိန်မီှမပေးချေခြင်း။
(ဇ) သင်ကွယ်လန
ွ သ
် ွားခြင်း သို့ မဟုတ် ရု ပ်ပိုင်း/စိ တ်ပိုင်း စွမ်းဆောင်နင
ုိ ်ရည် ကင်းမဲ့သွားခြင်း။
(ဈ) သင့်အနေဖြင့် အကြွေးမဆပ် နင
ုိ ်ခြင်း သို့ မဟုတ် ဒေဝါလီခံရခြင်း သို့ မဟုတ် တရားရေးရာ
အမှုရင်ဆိုင်ရခြင်း။
(ည)သင်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် အန္တရာယ်ကျရောက်နေခြင်း သို့ မဟုတ် တရားစီ ရင်ရေးဆိုင်ရာ
တစ် စုံတစ် ယောက် ၏ စီ မံကိုင်တယ
ွ ်မှုခံနေရခြင်း။
(ဋ) တရားရေး အမှုအခင်း (တရားမ သို့ မဟုတ် တရားရေး) သို့ မဟုတ် တရားစွဲဆိုမှု
(မြေယာအဆောက်အအုံ သိမ်းယူရန်အမိ န၊် ့ ထိနး် ချုပ် ရန်နှင့် ေ ရာင်းချရန်အမိ နစ
် ့ ာချွန်လာွှ ၊
တရားရုံးစာချွန်လာွှ တို့ အပါအဝင်) တို့ သင့်အပေါ်သက်ရောက်နေခြင်း၊ သို့ မဟုတ် သင့်အနေဖြင့်
အမှုတစ် ခုကို ကျူးလွနထ
် ားခြင်း၊ သို့ မဟုတ် သင် သို့ မဟုတ် လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်သူက
မလျော် မကံပြုမူထားခြင်း။
(ဍ) ကျွန်ပ
ု ် တို့၏အယူအဆတွင် သင်၏ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု သို့ မဟုတ်
ဤသဘောတူစာချုပ် ပါ စည်းမျဉ်းများအားလိက
ု ်နာမှု တို့ တွင် ဆိုးရွ ားစွာထိခိုက်စေနိင
ု ်သော
ကိစ္စရပ် တစ် ခုခုဖြစ် ခြင်း။
(ဋ္ဌ) အခြားသဘောတူစာချုပ် များ သို့ မဟုတ် ကျွန်ပ
ု ် တို့ကြားရှ ိ စာချုပ် များအရ ဖြစ် ပွားသော
အခြားပျက်ကွက်မှု တစ် စုံတစ် ရာရှ ိ ခြင်း။
(ဗ) ဤအပိုဒ်ခဲွ အရ အာမခံ ပေးရန် သဘောတူထားသော သို့ မဟုတ် အာမခံ ပေးနေသော
ကြားခံ အဖွဲ့တစ် ခုခုနှင့် ပတ်သက်၍ ကိစ္စရပ် တစ် ခုခု သို့ မဟုတ် အမှုရင်ဆိုင်မှုများဖြစ် ပေါ် ခြင်း။
(ဏ) ၎င်းတွင် အခြားအဖွဲ့တစ် ခုခုနှင့် ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ သဘောတူစာချုပ် ကို ချ ိုးဖောက်မှုပါဝင်ပါမည်။
(တ) လိမ်လည်ခြင်း၊ ငွေကြေးခဝါချခြင်း (ငွေမည်းကိုငွေဖြူလုပ်ခြင်း)၊ အကြမ် းဖက်လပ
ု ် ဆောင်ချက်၊
လာဘ် ထိုးခြင်း၊ ခြစားခြင်း သို့ မဟုတ် အခွ နတ
် ိမ်းရှောင်ခြင်း သို့ မဟုတ် စီ းပွားရေး သို့ မဟုတ်
ကုနသ
် ွယ်ရေး ပိ တ်ဆို့မှုများလုပ်ဆောင်ခြင်းကို ကာကွယ်မှုနှင်စ
့ ပ် လျဉ်း၍ ြ မန်မာနိင
ု ်ငံတင
ွ ်ဖြစ် စေ
ကမ္ဘာပေါ်ရှ ိ
အခြား
နေရာတွင်
ဖြစ် စေကျွန်ပ
ု ါတို့ အတွက်
မည်သည့်တာဝန်ဝတ္တရားကိုမဆို
ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်ရန် မဖြစ် မနေ လိအ
ု ပ် သည်။
(ထ) ကျွန်ပ
ု ် တို့အတွက် ကတ်စာရင်း သို့ မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးရန် သို့ မဟုတ် ကတ်အသုံးပြုမှုကို
ခွ င်ပြ
့ ုရန် ဆက်လက်လပ
ု ် ဆောင်ရန် တရားမဝင်ပါ။
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ဤသဘောတူစာချုပ် အရ ကျွန်ပ
ု ် တို့အခွ င်အ
့ ရေးများသည် အခြားအခွ င်အ
့ ရေးများနှင့် ဥပဒေအရ
သို့ မဟုတ် အခြားသဘောတူစာချုပ် သို့ မဟုတ် ကျွန်ပ
ု ် တို့ကြားရှ ိ စီစဉ်မှုအရ ကျွန်ပ
ု ် တို့တွင်ရှိနင
ုိ ်သော
ကုစားမှုများကို ထိခိုက်ခြင်းမရှ ိ စေရပါ။
ကတ်စာရင်း အဆုံးသတ်သည့်အခါ မည်သည့်အရာဖြစ် မည်နည်း။
၇.၄ ကတ်စာရင်းကို အဆုံးသတ်ပါက
(က) သင့်အနေဖြင့် ကတ်ကိုအသုံးမပြုနိင
ု ်ပါ၊ အသုံးမပြုရပါ။
(ခ) ကတ်ဖြင့် ပေးထားသော အကျ ိုးခံ စားခွ င်မ
့ ျားနှင့် အထူးခံ စားခွ င်မ
့ ျားကို
ဆက်လက်ရရှ ိ မည်မဟုတ်ပါ။
(ဂ) သင့်အနေဖြင့် ကတ်ကို ချက်ချင်း တစ် ဝက်ဖြတ်၍ ကျွန်ပ
ု ် တို့ထံ ပြန်အပ် ရမည်။
(ဃ)သင့်အနေဖြင့်
သင့်ကတ်စာရင်းတွင်
မလုပ်ဆောင်ရသေးသော
လုပ်ငန်းကိစ္စများအပါအဝင်
ကတ်နှင်စ
့ ပ် လျဉ်း ၍ ကျွန်ပ
ု ် တို့ထံပေးချေရမည့် ပမာဏအားလုံး၊ မဆပ် ရသေးသော စုပုံလာသည့်
အတိးု ၊ အဖိုးအခများနှင့် ဤစည်းမျဉ်းများအရ ကျွန်ပ
ု ် တို့တောင်းခံ နင
ုိ ်သည့် အဖိုးအခများ အားလုံးကို
ချက်ချင်းပေးချေရမည်။ အဖိုးအခ များကို ကျွန်ပ
ု ် တို့ အားပေးစရာရှ ိ သည့် မပေးချေရသေးသော
ပမာဏများကို အပြည့်အဝ မပေးချေရသေးခင်အထိ သွတ်သွင်းနိင
ု ်သည်ကို သင်သဘောတူသည်။
(င) (နှစ်စဉ်ကြေး ပါအဝင်) မည်သည့်အဖိုးအခငွေကြေးကိုမှ ငွေပြန်အမ် းမည်မဟုတ်ပါ။
(စ) ကတ် သို့ မဟုတ် ကတ်စာရင်းသို့ တိက
ု ်ရု ိ က်ပေးငွေများကို ရပ် တနရ
် ့ န်အတွက် သင်လက်ရှိ ပေးချေမှု
အစီ အစဉ် ပြုလုပ် နေသည့် ငွေလက်ခံသူ အဖွဲ့အစည်းအား အကြောင်းကြားရန်မှာ သင့်တာဝန်ဖြစ် သည်။
၈။ အတိုးနှု နး် ၊ အခကြေးငွေများနှင့် အဖို းအခများ
၈.၁ အခကြေးငွေများနှင့် အဖိုးအခများ လမ် းညွှနန
် ှင့် စာရင်းရှ င်းတမ် းများတွင် ဖော် ပြထားသော
အတိးု နှုနး် ၊ အဖိုးအခများ နှင့် အခကြေးငွေများသည် အခါအားလျော် စွာ ပြောင်းလဲနင
ုိ ်သည်။ အတိးု နှုနး် ၊
အဖိုးအခများနှင့်
အခကြေး
ငွေများတွင်
ပြောင်းလဲမှု
သို့ မဟုတ်
တိးု မြင့်မှုကို
ဤသဘောတူစာချုပ် ပါစည်းမျဉ်းများနှင်အ
့ ညီ
သင့်ကို
အသိပေးမည်ဖြစ် သည်။
အတိးု နှုနး် ၊
အခကြေးငွေများနှင့် အဖိုးအခများကို ဆုံးဖြတ်မှုမတိင
ု ်မီနှင့် ပြီ းနောက် ပေးချေ နိင
ု ်သည်။
၈.၂ ပေးချေနိင
ု ်သော အတိးု နှုနး် ၊ အဖိုးအခများနှင့် အခကြေးငွေများကို ကတ်စာရင်းတွင်
ကျသင့်စေမည်ဖြစ် သည်။
၉။ စာရင်းရှ င်းတမ် းများ
၉.၁ စာရင်းရှ င်းတမ် းများ သို့ မဟုတ် အတည်ပြုကြောင်း အကြော င်းကြားစာများကို ပုံမှနစ
် ာတိက
ု ်
သို့ မဟုတ် အီ းမေးလ်ဖြင့် လစဉ်ဆက်သွယ် ပေးပို့ သွားမည်ဖြစ် သည်။ သင်၏ ကတ်စာရင်းသည်
သက်ဝင်မှုမရှ ိ ပါက ကျွန်ပ
ု ် တို့ အနေဖြင့်သင့်ကိုရှင်းတမ် းပေးပို့ မည်မဟုတ်ပါ။
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၉.၂
အကယ်၍
သင့်အနေဖြင့်
သင့်ရှင်းတမ် းတွင်
အမှားတစ် ခုပါနေသည်ဟု ထင်မြင်ပါက
သင်၏ငြင်းဆန်မှုကို
ရှ င်းတမ် းနေစွ့ ဲ မှ
(၁၄)
ရက်အတွင်း
ကျွန်ပ
ု ် တို့ရရှ ိ စေရန်
အခို င်အမာပြုလုပ်ရပါမည်။သင်၏ငြင်းဆန်မှုကိုမရရှ ိ ပါက ရှ င်းတမ် းကိုမှနက
် န်သည်ဟု ယူဆသည်။
ဘဏ်အနေဖြင့်
သင်၏
ငြင်းဆန်မှုကို
လက်ခံရန်
ကိုယ်ပိုင်
ဆုံးဖြတ်ချက်
ဖြင့်
ရက်များကိုပြောင်းလဲခွင်ရ
့ ှ ိ သည်။
၉.၃
ငြင်းဆန်မှုကို
ဖြေရှ င်းရန်
သင့်အနေဖြင့်
သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုစင်တာကိုဆက်သွယ်၍
လက်မှတ်ထိုးထားသည့် ငြင်းဆန်မှုကြေငြာကြောင်းပုံစံ (DDF) ကိုတင်သွင်းရန်နှင့် လိအ
ု ပ် ပါက
ဘဏ်မှသတ်မှတ်သည့် စာရွ က်စာတမ် းများ ပူးတွဲပေးပို့ ရန်လိအ
ု ပ် မည်ဖြစ် သည်။ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်
လုပ်ငန်းစဉ်သည် ကိစ္စတစ် ခုချင်းအပေါ် အခြေခံ ၍ ကွဲပြား မည်ဖြစ် သည်။
၉.၄ သင့်အနေဖြင့် (၁၄) ရက်အတွင်း ဘဏ်ကိုအကြောင်းကြားရန် ပျက်ကွက်ပါက စာရင်း ရှ င်းတမ် းနှင့်
ထည့်သွင်း ထားသည့် အချက်အလက်အားလုံးသည် နောက်ထပ် သက်သေအထောက်အထားမလိအ
ု ပ် ဘဲ
အကျ ုံးဝင်ပြီး
အကြောင်းအရာများ
မှနက
် န်ကြောင်း
ခို င်မာသည့်
သက်သေအထောက်အထားဖြစ် မည်ဖြစ် ပြီး ဘဏ်အနေဖြင့် လုပ်ငန်းကိစ္စ အတွက် ပေးဆပ် ရန်
တာဝန်အားလုံးမှ ကင်းလွတ်မည်ဖြစ် သည်။
၉.၅ သင့်အနေဖြင့် သင်၏ရှ င်းတမ် းကို မရရှ ိ ခဲ့သည့်တိင
ု ်(အတိးု ပေးရမည့် တာဝန်အ ပါအဝင်)
ကျွန်ပ
ု ် တို့အပေါ်
သင်
တာဝန်ရှိသည်။
အတိးု တွက်ချက်ရန်နှင့်
ပေးချေမှုအချ ိန်စေ့မည့်
ရက်စဲွသတ်မှတ်ရန်အတွက်
သင်၏လစဉ်
ရှ င်းတမ် း
ပေးသည့်နေစွ့ ဲ အဖြစ်
ကျွန်ပ
ု ် တို့
မည်သည့်နေစွ့ ဲ ကိုမဆိုသတ်မှတ်နင
ုိ ်သည်။
၁၀။ပေးဆပ် ရန်တာဝန်များဖယ်ထုတ်ခြင်း
10.1 ကျွန်ပ
ု ် တို့တွင်တာဝန်မရှ ိ သောအချက်များမှာ-

(က) ငွေလက်ခံသူအဖွဲ့အစည်း သို့ မဟုတ် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်း သို့ မဟုတ် အခြား အဖွဲ့တစ် ခုခုက
ကတ်ကိုလက်ခံရန် ငြင်းဆန်မှုအတွက်
(ခ) ကတ်ဖြင့်ပေးချေသည့် ေ ငွလက်ခံသူအဖွဲ့အစည်းမှ ထောက်ပံ့ပေးသောကုနစ
် ည်နှင့်
ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အရည်အသွေး စွမ်းဆောင်ရည် ချွတ်ယွင်းမှု ၊ မပြည့်ဝမှုတို့အတွက်

(ဂ) မလွနဆ
် န်နင
ုိ ်သောဖြစ် ရပ် ၊ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်လပ
ု ် ဆောင်ချက်၊ လျှပ် စစ် ဓါတ်အားပျက်ကွက်မှု၊
အသုံးအဆောင် ပစ္စည်း ပျက်စီးမှု၊ သို့ မဟုတ် ကျွန်ပ
ု ် တို့ မထိနး် ချုပ် နင
ုိ ်သည့်နေရာတွင်ရှိသော
အခြားကိစ္စ သို့ မဟုတ် သင့်၏ မှတ်တမ် းများ၊ စာရင်းများသို့ မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို မရရှ ိ ခြင်း
သို့ မဟုတ် မရရှ ိ နင
ုိ ်ခြင်း သို့ မဟုတ် အခြားအကြောင်းရင်းများကြောင့် ကျွန်ပ
ု ် တို့အနေဖြင့် ကတ်
သို့ မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုခြင်း သို့ မဟုတ် လည်ပတ်ခြင်းကို ကနသ
် ့ တ်၊ ရပ် ဆိုင်းရ မည်ဆိုပါက
ဆုံးရှုံ းမှုတစ် စုံတစ် ရာအတွက်
(ဃ) ကျွန်ပ
ု ် တို့အနေဖြင့် ဆုံးရှုံ းလာနိင
ု ်ခြေရှ ိ မှုကို (ကြိုတင်မြင်နင
ုိ ်သည်ဖြစ် စေ၊ မမြင်နင
ုိ ်သည်ဖြစ် စေ)
အကြောင်းကြားမှုရရှ ိ သော် လည်း အောက်ပါဆုံးရှုံ းမှုများအပါအဝင် ကတ်၊ ကတ်စာရင်း သို့ မဟုတ်
ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုမှုနှင့် စပ် လျဉ်း၍ သင်ခံရနိင
ု ်သော ဆုံးရှုံ းမှုတိင
ု ်းအတွက်

(၁) ပေးချေမှုပြုလုပ်သော သို့ မဟုတ် သင်နှင်သ
့ က်ဆိုင်သောနိင
ု ်ငံ၏ ဥပဒေစည်းမျဉ်းများ
ကျင့်သုံးမှု ကြောင့်ပေးချေမှုအား ကနသ
် ့ တ်ခြင်း
(၂) ငွေလက်ခံသူအဖွဲ့အစည်း သို့ မဟုတ် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်း၏ သပိ တ်မှောက်မှု၊
ပျက်ကွက်မှု၊ အရေး မထားမှု သို့ မဟုတ် ဒေဝါလီခံရမှု
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(၃) ကျွန်ပ
ု ် တို့ထိနး် ချုပ် မှုပြင်ပမျက်ကွယ်တင
ွ ်ရှိသော မည်သည့်အကြောင်းအရင်းမဆို
(၄) သင့်လက်မှတ်အား အတုပြုလုပ်မှု သို့ မဟုတ် ကတ် သို့ မဟုတ် PIN ကို
အခွ င်မ
့ ရှ ိ ဘဲအသုံးပြုမှု
(၅) ဝန်ဆောင်မှုတစ် ခုခု အားမရရှ ိ မှု သို့ မဟုတ် မမှနမ
် ကန်ဆောင်ရွက်မှု

(၆) ကွနပ
် ျူတာ သို့ မဟုတ် စနစ် ဗိုင်းရပ် စ်နှောင့်ယှက်မှု၊ ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို
နှောင့်ယှက်နင
ုိ ် သည့် အခြားအကြောင်း အရင်းများ သို့ မဟုတ် အဖျက်အမှာင့်များ၊ သို့ မဟုတ်
ပျက်စီးမှုများ သို့ မဟုတ် ကျွန်ပ
ု ် တို့ ပိုင်သည်ဖြစ် စေ၊ မပိုင်သည်ဖြစ် စေ ကွနပ
် ျူတာနှင့်
ကိရိယာများ၏ကွနပ
် ျူတာသုံးဆော့ဝဲ သို့ မဟုတ် အသုံး အဆောင်ကြောင့် ဖြစ် ပွားသော
ပျက်စီးချွတ်ယွင်းမှု
(၇) အီ လက်ထရောနစ် ပေးချေမှုလဲပြေ
ွှ
ာင်းခြင်းဖြင့် လွှဲပို့မှုတင
ွ ် ပါဝင်သော နောက်ကျမှု
သို့ မဟုတ် အမှားဖြစ် ပွားမှု

(၈) မည်သည့်ညန
ွှ ကြ
် ားချက်ကိုမဆို ဆောင်ရွက်ရန် ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ငြင်းဆန်မှု သို့ မဟုတ် ကျွန်ပ
ု ် တို့
လုပ်သော၊ သို့ မဟုတ် မလုပ်သော အခြားကိစ္စရပ် တစ် ခုခု
(၉) ကတ်၊ ကတ်စာရင်း သို့ မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု အဆုံးသတ်မှု

(၁၀) ကျွန်ပ
ု ် တို့၏မှတ်တမ် းများတွင် ဆုံးရှုံ းမှု သို့ မဟုတ် ပျက်စီးမှုတစ် စုံတစ် ရာသို့ ရာတွင်
ကျွန်ပ
ု ် တို့
၏
မှားယွင်းမှု
သို့ မဟုတ်
အလေးမထားသော
လွဲမှားမှုကြောင့်
တိက
ု ်ရု ိ က်ဖြစ် ပွားသောသင့်၏ ဆုံးရှုံ းမှု အတွက် ကျွန်ပ
ု ် တို့မှ တာဝန် ယူမည်ဖြစ် သည်။

(င)ကတ်တစ် ခုခု
ပြန်လည်သိမ်းခြင်း
သို့ မဟုတ်
၎င်းအားပြန်လည်အပ် နှမ
ံ ှု
သို့ မဟုတ်
ကတ်စာရင်းအဆုံးသတ် မှုတို့ နှင်စ
့ ပ် လျဉ်း၍ ထွက်ပေါ်လာသော (ကြိုတင်မြင်နင
ုိ ် သည်ဖြစ် စေ
မမြင်နင
ုိ ်သည်ဖြစ် စေ) သင်၏ဂုဏ်သိက္ခာ၊ အကျင့်စရို က်နှင့် ဂုဏ်သတင်းတို့ ကိုထိခိုက်မှုအတွက်
၁၁။ ဆင့်ပွားကတ်

၁၁.၁
သင်တောင်းခံ ပါက
ကျွန်ပ
ု ် တို့အနေဖြင့်
ဆင့်ပွားကတ်အဖွဲ့ဝင်သို့
ဆင့်ပွားကတ်ကို
ထုတ်ပေးနိင
ု ်သည်။
ကျွန်ပ
ု ် တို့မှ
ဆင့်ပွားကတ်ထုတ်ပေးပါက
ဤသဘောတူစာချုပ် ပါ
စည်းမျဉ်းများအားလုံးသည်
ဆင့်ပွားကတ်
အဖွဲ့ဝင်နှင်သ
့ က်ဆိုင်မည်
ဖြစ် ပြီး
လိအ
ု ပ် ပါက
ဤအပိုဒ်အတိင
ု ်း သက်ရောက်မှုရှိစေရန် ဤသဘောတူစာချုပ် ကို ပြုပြင်မွမ်းမံ မည်ဖြစ် သည်။
၁၁.၂
အကြွေးဝယ်ကတ်ကိစ္စရပ် တင
ွ ်
ကတ်စာရင်းနှင်စ
့ ပ် လျဉ်း၍
အကြွေးကနသ
် ့ တ်ချက်သည်
မူလကတ်အဖွဲ့ဝင်နှင့်
ဆင့်ပွားကတ်
အဖွဲ့ဝင်
နှစ်ဦးစလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည့်
ပေါင်းစပ် ထား
သည့်ကနသ
် ့ တ်ချက်ဖြစ် သည်။
အကြွေးကနသ
် ့ တ်ချက်
နှင်ပ
့ တ်သက်၍
မူလကတ်အဖွဲ့ဝင်က
ဆင့်ပွားကတ် အဖွဲ့ဝင်ကို အသိပေးသင့်သည်။ အကြွေးကနသ
် ့ တ်ချက်ထက် ကျော် လန
ွ သ
် ွားပါက
မူလကတ် အဖွဲ့ဝင် တွင် တာဝန်ရှိသည်။
သင်တို့နှစ်ဦးစလုံးထံ အကြောင်းကြားချက်များနှင့် ဆက်သွယ်ချက်

၁၁.၃
ဆင့်ပွားကတ်
အပါအဝင်
အဆို
ဆင့်ပွားကတ်
နှင်သ
့ က်ဆိုင်သော
ဆက်သွယ်ချက်အားလုံးကို မူလကတ် အဖွဲ့ဝင်ထံသို့ ပေးပို့ မည်ဖြစ် သည်။

PIN

နှင့်

၁၁.၄
မူလကတ်အဖွဲ့ဝင်ထံဖြစ် စေ၊
ဆင့်ပွားကတ်အဖွဲ့ဝင်ထံဖြစ် စေ
ပေးပို့ ထားသော
သတိပေးချက်များနှင့် ဆက်သွယ်ချက်တို့ကို သင်တို့နှစ်ဦးစလုံးထံသို့ ပေးပို့ သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
ဆင့်ပွားကတ် အဖွဲ့ဝင် နှင်သ
့ က်ဆိုင်သော တာဝန်ခံရမှု၁၁.၅ မူလကတ်အဖွဲ့ဝင်နှင့် ဆင့်ပွားကတ် အဖွဲ့ဝင်
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(များ)တစ် ဦးချင်းအနေဖြင့်
သင်တို့ထဲမှတစ် ဦးဦး
(ခွ င်ပြ
့ ုထားသောပုဂိ္ဂုလ်အပါအဝင်)
ကျွန်ပ
ု ် တို့ပေးထားသည့် ညွှနကြ
် ားချက်များအတိင
ု ်း လိက
ု ်နာမည်ဟု သဘောတူသည်။

မှ

၁၁.၆ မူလကတ်အဖွဲ့ဝင်အနေဖြင့် ဆင့်ပွားကတ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦးချင်းစီ ၏ ကတ်များ၊ ကတ်စာရင်း၊
ကတ်အားလုံး
နှင်ပ
့ တ်သက်၍
တာဝန်ခံရမှုများအတွက်
တာဝန်ယူရမည်ဖြစ် ပြီး
ဆင့်ပွားကတ်တစ် ခုချင်းစီ နှင့် စပ် လျဉ်းသော တာဝန်ခံရမှုများ အတွက် ဆင့်ပွားကတ် အဖွဲ့ဝင်နှင့် ပူးတွဲ၊
တစ် ဦးချင်း တာဝန်ခံရမည်။
၁၁.၇
အသုံးပြုသူလမ် းညွှနန
် ှင်အ
့ တူ
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ် းသတ်မှတ်ချက်များအရ
ကတ်အသုံးပြုမှုအတွက် ဆင့်ပွား ကတ် အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦးချင်းစီ က တာဝန်ယူရမည်။
၁၁.၈ကျွန်ပ
ု ် တို့အားပေးရမည့်
တာဝန်ခံရမှုများသည်
ဆင့်ပွားကတ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦးဦးကြား
ဖြစ် ပွားသော ငြင်းဆန်တောင်းဆိုမှု၊
ထိခိုက်ခြင်း သို့ မဟုတ် ဆုံးရှုံ းခြင်းတို့ မရှ ိ ရပါ။

မူလကတ်အဖွဲ့ဝင်နှင့်
အငြင်းပွားမှုတို့ကြောင့်

၁၁.၉ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ် းသတ်မှတ်ချက်များအရ မူလကတ်အဖွဲ့ဝင် သို့ မဟုတ် ဆင့်ပွားကတ်အဖွဲ့ဝင်
တစ် ဦးဦး
အားတာဝန်ခံရမှုတစ် ခုခုအားစွနပ
် ့ စ် ခြင်း
သို့ မဟုတ်
မသက်ဆိုင်ကြောင်းကြေငြာပါက
ယင်းကြေငြာ
ချက်သည်
အခြားကတ်ကိုင်ဆောင်သူတစ် ဦးဦး၏
တာဝန်ခံရမှုများနှင့်
တာဝန်ဝတ္တရားများကို ထိခိုက်ခြင်း သို့ မဟုတ် ပျက်စီးဆုံးရှုံ းခြင်းမရှ ိ စေရ။
ပေးချေမှုများအသုံးပြုခြင်း

၁၁.၁၀
ပေးချေမှုများကို
မူလကတ်အဖွဲ့ဝင်၏
ကတ်စာရင်းရှ ိ
ပေးရန်တာဝန်များကို
လျော့ချမည်သို့မဟုတ် ဆင့်ပွားကတ်အဖွဲ့ဝင် ၏ကတ်စာရင်းရှ ိ ပေးရန်တာဝန်များကို လျော့ချမည်ကို
ကျွန်ပ
ု ် တို့အနေဖြင့် ဦးစား ပေး အစီ အစဉ်နှင်က
့ ျွန်ပ
ု ် တို့မှ သင့်လျော် သည်ဟု ယူဆသောပုံစံဖြင့်
ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် သည်။
ခု နှမ
ိ ် ပိုင်ခွင့်

၁၁.၁၁ ကျွန်ပ
ု ် တို့အနေဖြင့် ကတ်စာရင်းကို မူလကတ်အဖွဲ့ဝင်က ထိနး် သိမ်းထားသော စာရင်းနှင်အ
့ တူ
ပေါင်း
စပ် ခြင်း
သို့ မဟုတ်
ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်
မူလကတ်အဖွဲ့ဝင်နှင့်
ဆင့်ပွားကတ်အဖွဲ့ဝင်တို့မှပေးထားသောငွေများ (Credit Balance)ကို
(အချ ိန်ကျသည်ဖြစ် စေ၊
မကျသည်ဖြစ် စေ) ပေးရန်တာဝန်များနှင့် ခု နှမ
ိ ် နင
ုိ ်သည်။
တစ် ဖက်ဖက်မှ နောက်ဆက်တဲက
ွ တ်ကို အဆုံးသတ်ခြင်း
၁၁.၁၂ မူလကတ်အဖွဲ့ဝင်၊ ဆင့်ပွားကတ်အဖွဲ့ဝင်
စည်းမျဉ်းများနှင်အ
့ ညီနောက်ဆက်တဲက
ွ တ်
အဆုံးသတ်နင
ုိ ်သည်။

နှင့် ကျွန်ပ
ု ် တို့အနေဖြင့် ဤသဘောတူစာချုပ် ပါ
အသုံးပြုမှုကို
မည်သည့်အချ ိန်တင
ွ ်မဆို

၁၂။ ငွေသားထုတ်ယူမှု

ငွေသားထုတ်ယူမှုအတွက်သင့်ကတ်ကိုအသုံးပြုနိင
ု ်သည်။ငွေသားကြိုတင်ထုတ်ယူမှုအခကြေးငွေကို
လည်းပေး
ရနိင
ု ်သည်။
ငွေထုတ်စက်၌
လုပ်ငန်းကိစ္စမပြီ းစီ းလျှင်
သင်၏
အသိအမှတ်ပြု
သက်သေကိုတောင်းခံ နင
ုိ ်သည်။ငွေ
သားထုတ်ယူမှု
များသည်
တစ် ကြိမ်ထုတ်ယူမှု
ကနသ
် ့ တ်ချက်ပမာဏနှင့် တစ် နေတာထု
့
တ်ယူမှု ကနသ
် ့ တ်ချက် ပမာဏများအတိင
ု ်း ထုတ်ယူရမည်။
တစ် ကြိမ်ထုတ်ယူမှု ကနသ
် ့ တ်ချက်ပမာဏသည် ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်း များကြားကွဲပြားမှုရှိသကဲ့သို့
အခါအားလျော် စွာလည်းကွဲပြားမှုရှိနင
ုိ ်သည်။ တစ် နေတာထု
့
တ်ယူမှု ကနသ
် ့ တ်ချက် ပမာဏသည်
သင့်ကိုသီးခြား သတ်မှတ်မှုမရှ ိ ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့မှဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ် ပြီး မည်သည့်အချ ိန်တင
ွ ်မဆို သင့်ကို
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အသိပေးခြင်းမရှ ိ ဘဲ
ကျွန်ုပ်တို့၏
ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ကဲွပြားနိင
ု ်သည်။
တစ် နေတာထု
့
တ်ယူမှုကနသ
် ့ တ်ချက် ပမာဏကို ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် သိရှိနင
ုိ ်သည်။
၁၃။ ATM သုံးစွဲမှု

ကတ်ကို လျှ ို့ဝှက် PIN ၏အကူအညီဖြင့် ATM တည်နေရာများ၌ အသုံးပြုနိင
ု ်သည်။ PIN အသုံးပြုမှုဖြင့်
လုပ်
ဆာင်
သော
လုပ်ငန်းကိစ္စအားလုံးသည်
ကတ်ကိုင်ဆောင်သူ၏
တာဝန်ဖြစ် သည်။
ကတ်ကိုင်ဆောင်သူအနေဖြင့် စာရင်း (များ)ရှ ိ လက်ကျန်ငွေပမဏ မည်မျှပင်ရှိစေကာမူ ဘဏ်မှဆုံးဖြတ်
သည့်အတိင
ု ်း
တစ် ကြိမ်ထုတ်ယူမှု
ကနသ
် ့ တ်
ချက်ပမာဏနှင့်
တစ် နေတာထု
့
တ်ယူမှု
ကနသ
် ့ တ်ချက်ပမာဏများ အတိင
ု ်းထုတ်ယူရမည်ဟု သဘော တူသည်။ ဤကနသ
် ့ တ်ချက်ပမာဏကို
အခါအားလျော် စွာကြေငြာမည်ဖြစ် သည်။ ဤကနသ
် ့ တ်ချက်အား ချ ိုးဖော က်ရန် ကြိုးစားမှုတစ် ခုခုသည်
ယင်းကတ် အသုံးပြုမှု ကို ရု ပ်သိမ်းစေနိင
ု ်သည်။ ကတ်ကိုင်ဆောင်သူအနေဖြင့် ATM မှ တဆင့်
လုပ်ငန်းကိစ္စပြီးစီ းသောအခါ ၎င်းအနေဖြင့် လက်ခံထုတ်ထားသော လုပ်ငန်းကိစ္စမှတ်တမ် းကို ရ
ယူနင
ုိ ်သည်။ ဆိုလိသ
ု ည်မှာ ပြေစာ ATM ဖြတ်ပိုင်း၊ကတ်ကိုင် ဆောင်သူက ၎င်း၏ကတ်ကို
အသုံးပြုသောအခါဤ
ပြေစာပေါ်တွင်ရရှ ိ သည့်
ငွေကြေးပမာဏကိုပြသထားသည်။
ATM
ကတ်ကိုင်ဆောင် သူများအား ATM ဖြင့် လုပ်ဆောင်သော လုပ်ငန်းကိစ္စများ၏ မှတ်တမ် းကိုရယူရန်
အကြံပြုသည်။ စာရင်းထဲ တွင် ပြည့်စုံ သော ငွေကြေး မရှ ိ ပါက ကတ်ကိုင်ဆောင်သူအနေဖြင့်
ကတ်ကိုအသုံးပြု၍
ငွေထုတ်ယူမှုမကြိုးစားရန်
သဘောတူ
သည်။
လုံ
လောက်သော
စာရင်းလက်ကျန်ပမာဏရှ ိ စေရန်တာဝန်မှာ ကတ်ကိုင်ဆောင်သူ အပေါ်၌သာလျှင် အပြည့်အဝရှ ိ သည်။
၁၄။ ကုနသ
် ည် တည်နေရာသုံးစွဲမှု

ဘဏ်အမှတ်တံဆိပ်နှင်/့ သို့ မဟုတ် ဘဏ်မှအသိအမှတ်ပြုသော အခြားအေဂျင်စီများ၏အမှတ်တံဆိပ်
ပြသသော မြန်မာနိင
ု ်ငံနှင်န
့ င
ုိ ်ငံရပ် ခြားရှ ိ POS ရှ ိ သောကုနသ
် ည်လပ
ု ် ငန်းများတွင် ကတ်ကိုလက်ခံသည်။
POS မှ အီ လက်ထေရာနစ် နည်းဖြင့် ပရင့်ထုတ်ပေးသည့် အဖိုးအခ ပြေစာ/အရောင်းပြေစာများကဲ့သို့
ကတ်သည် အီ လက်ထရောနစ် အသုံးပြုရန် အတွက်သာဖြစ် သည်။ ကုနသ
် ည်လပ
ု ် ငန်းတွင် ကတ်ကို
အသုံးပြုသည့်အခါတိင
ု ်း၌
ကတ်ကိုင်ဆေင်သူမှ
အရောင်းပြေစာ
တွင်လက်မှတ်ရေးထိုး၍
မိ တ္တူကိုထိနး် သိမ်းထားသင့်သည်။ အရောင်းပြေစော မိ တ္တူများအတွက် ဘဏ်မှ နောက်ဆက်တဲ ွ
အဖိုးအခများကို
တောင်းခံ နင
ုိ ်သည်။
ကတ်
ကိုင်ဆောင်သူမှ
ကိုယ်တိင
ု ်
လက်မှတ်ထိုးထားခြင်းမရှ ိ သော် လည်း အရောင်းပြေစာကို ကတ်ကိုင်ဆောင်သူမှ ခွ င်ပြ
့ ုထားသည်ဟု
သက်သေပြနိင
ု ်လျှင်ယင်းအပေါ်တာဝန်ခံရပါမည်။
အမျ ိူးအစားပေါ်မူတည်၍
POS
Terminal
ကတ်ကိုင်ဆောင်သူမှ လက်မှတ်ထိုး၍သော် လည်းကောင်း POS Terminal တွင် PINနံပါတ်နှပ
ိ ်၍
သော် လည်းကောင်း ကတ်ကိုအသုံးပြုနိင
ု ်သည်။ ကုနစ
် ည်နှင်ဝ
့ န်ဆောင်မှုများအပါအဝင် ကုနသ
် ည်နှင့်
ကတ်ကိုင် ဆောင်သူအကြား အရောင်းအဝယ်ကိစ္စလပ
ု ် ငန်းများနှင့် အခြားမည်သည့်ကိစ္စရပ် ကိုမျှ
ဘဏ်မှတာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။ ကုနသ
် ည်လပ
ု ် ငန်းတစ် ခုခုနှင်စ
့ ပ် လျဉ်း၍ ကတ်ကိုင်ဆောင်သူမှ
မကျေနပ် ချက်များရှ ိ သည့်ကိစ္စတင
ွ ် အဆိုပါကုနသ
် ည်လပ
ု ် ငန်း နှင်က
့ တ်ကိုင်ဆောင်သူတို့က ကိစ္စရပ် ကို
ဖြေရှ င်းရမည်ဖြစ် သည်။ အကယ်၍ မပြေလည်ခဲ့သော် ကတ်ကိုင်ဆောင်သူ၏ နစ် နာချက်များကို
ဘဏ်မှဖြည့်စွမ်းပေးရန် တာဝန်မရှ ိ ပါ။

သို့ သော် လည်း ကတ်ကိုင်ဆောင်သူမှ ဤမကျေနပ် ချက်ကို ဘဏ်သို့ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်။
ဘဏ်အနေ
ဖြင့်
ကုနသ
် ည်လပ
ု ် ငန်းက
ကိစ္စတစ် ခုဖြင့်
စည်းကြပ် သော
အပိုကြေးများနှင့်
လုပ်ငန်းကိစ္စပမာဏအား
ကတ်နှင့်
ချ ိတ်ဆက်ထား
သော
စာရင်းသို့
ငွေသွင်းထားသော
အပိုကြေးများအတွက် တာဝန်မယူပါ။ ကတ်ပျောက် ဆုံးခြင်း၊အခို းခံ ရခြင်း သို့ မဟုတ် အတုပြုလုပ်၍
လိမ်လည်အသုံးပြုခြင်းကိစ္စရပ် မှအပပေးချေမှု သို့ မဟုတ် ဝန်ဆောင်ခများအတွက် ကုနသ
် ည်လပ
ု ် ငန်း
ကိစ္စတစ် ခုမှတောင်းဆို၍ ဘဏ်ကပေးချေမှုအတွက် ရရှ ိ ထားသည့် ငွေတောင်းခံ လွှာသည်
ကတ်ကိုင်ဆောင်သူနှင့် ကုနသ
် ည်လပ
ု ် ငန်းကြား သင့်လျော် မှနက
် န်စွာ ဆောင် ရွ က်ထား ကြောင်း
သက်သြေပရန်လိအ
ု ပ် သည်၊ ယင်းသက်သေပြချက် တောင်းဆိုရန်မှာ ကတ်ကိုင်ဆောင် သူ၏ တာဝန်
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ဖြစ် သည်။ အကယ်၍ကတ်ကိုင်ဆောင်သူအနေဖြင့် အမှား တစ် ခု သို့ မဟုတ် ကုနစ
် ည်ပြန်အပ် မှု ကြောင့်
ပြီ းမြောက် ထားသော လုပ်ငန်းကိစ္စကိုဖျက်သိမ်းရန်ဆန္ဒရှိပါက ကုနသ
် ည်အနေဖြင့်အစောပိုင်း အရောင်း
ပြေစာ ကို ဖျက်သိမ်းပြီ း ကတ်ကိုင်ဆောင်သူမှ ဖျက်သိမ်းထားသည့် အရောင်းပြေစာမိ တ္တူကို
ထိနး် သိမ်းထားရမည်။ အကယ်၍ ယင်းကဲ့သို့ လုပ်ငန်းကိစ္စြေကာင့် သွင်းငွေ စာရင်းဖျက်ခြင်း
/
ပြန်အမ် းရခြင်း ဖြစ် ပေါ်ပါက တောင်းခံ သည့်အခါ ယင်းကဲ့သို့လုပ်ငန်း ကိစ္စဝန်ေဆာင်ခ ပြေစာ/
အရောင်းပြေစာကို ကတ်ကိုင် ဆောင် သူက ထုတ်ပေး ရန်လိအ
ု ပ် သည်။ ကတ်ကို ဟိတ
ု ယ် Check-In တွင်
စာရင်းပေးသွင်းရန်အသုံးမပြုရပါ။ ထို့ အပြင် ဝယ်ယူမှုလပ
ု ် ငန်း သို့ မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုမပြီ း မြောက်ခင်
ပေးချေမှု အစီ အစဉ်ပြုလုပ်သည့် အခြားနေရာများ တွင် လည်း အသုံးမပြုရပါ။
၁၅။ အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ်သုံးစွဲမှ

ကတ်ကိုင်ဆောင်သူအနေဖြင့်ကတ်ကိုမြန်မာနိင
ု ်ငံအတွင်းဝက်ဆိုဒ်များနှင်က
့ တ်အဖွဲ့အစည်း၏
မှတ်တံဆိပ်ပါ ရှ ိ သော နိင
ု ်ငံခြားဝက်ဆိုဒ်များ၊ အင်းတာနက်ဖြင့် ကုနစ
် ည် သို့ မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ
ဝယ်ယူရန်
ကမ် းလှမ်းသည့်အထောက်အပံ့များရှ ိ သည့်
အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ်များတွင်
ကတ်ကို
အသုံးပြုနိင
ု ်သည်။
လုပ်ငန်း
ကိစ္စငွေကြေးပမာဏကို
ကတ်နှင်ခ
့ ျ ိတ်ဆက်ထားသော
စာရင်းမှချက်ချင်းပေးသွင်းသည်။
ကတ်ကို
ကတ်နပ
ံ ါတ်၊
လုံခြုံေရးဂဏန်းများ၊
CVV2
အင်တာနက်ဝက်ဆိုင်အနောက်ဘက်တင
ွ ်
ပရင့်ထုတ်ထား
သော
သော
လေးထောင့်
ကွက်တန်ဖိုးများ၏အကူအညီဖြင့် အသုံးပြု၍ရသည်။ ကုနစ
် ည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ထောက်ပံ့
မှုအပါအဝင် ကတ်ကိုင်ဆောင်သူမှ အင်တာနက်မှတဆင့် လုပ်ဆောင်သော အရောင်းအဝယ် လုပ်ငန်း
ဆောင်ရွက် ချက်များ အတွက်ဘဏ်မှတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
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အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ်မှတဆင့်လပ
ု ် ဆောင်သော လုပ်ငန်းကိစ္စနှင်ပ
့ တ်သက်၍ သင့်အနေဖြင့် တစ် စုံတစ် ရာ
မကျေနပ် ချက် ရှ ိ ပါက ကုနသ
် ည် နှင့် ဖြေရှ င်းရမည်ဖြစ် သည်။ မဖြေရှ င်းနိင
ု ်၍ ဆုံးရှုံ းမှု တစ် စုံတစ် ရာ
ပေါ်ပေါက်ပါက ဘဏ်မှဖြည့်စွမ်းပေး မည်မဟုတ်ပါ။ သို့ ရာတွင် သင့်အနေဖြင့် မကျေနပ် ချက်ကို
ဘဏ်သို့ ချက်ချင်း အကြောင်းကြားရမည်။ ဘဏ်အနေဖြင့် အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ်မှ စည်းကြပ် သော
အပိုကြေးများ
နှင့်
လုပ်ငန်းကိစ္စ
ပမာဏနှင့်
အတူသင့်စာရင်းသို့ ကျခံ စေသည့်
အလားတူအရာများအတွက် တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။ ကတ်ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အခို းခံ ရခြင်း သို့ မဟုတ်
အတုပြုလုပ်၍ လိမ်လည်အသုံးပြု ခြင်းကိစ္စရပ် မှ အပပေးချေမှု သို့ မဟုတ် ဝန်ဆောင်ခများအတွက်
အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ်မှ တောင်းဆို၍ ဘဏ်က ပေးချေမှုအတွက် ရရှ ိ ထားသည့် ငွေတောင်းခံ လာွှ သည်
ကတ်ကိုင်ဆောင်သူနှင့် အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ်ကြား သင့်လျော် မှနက
် န်စွာ ဆောင်ရွက် ထားကြောင်း
သက်သေပြရန်လိအ
ု ပ် သည်။
ယင်းသက်သေပြချက် တောင်းဆိုရန်မှာ ကတ်ကိုင်ဆောင် သူ၏
တာဝန်ဖြစ် သည်။ အကယ်၍ အမှားတစ် ခု သို့ မဟုတ် ကုနစ
် ည်ပြန်အပ် မှုကြောင့် ပြီ းမြောက်ထားသော
လုပ်ငန်းကိစ္စကို
သင်ကဖျက်သိမ်းလိပ
ု ါက
အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ်၌
အစောပိုင်း
လုပ်ငန်းကိစ္စကိုဖျက်သိမ်း၍ ဖျက်သိမ်းထားသော အီ လက်ထရောနစ် ပြေစာမိ တ္တူ ကို သင့်လက်ဝယ်
ထိနး် သိမ်း
ထားရမည်။
ယင်းကဲ့သို့
လုပ်ငန်းကိစ္စများကြောင့်
သွင်းငွေများအား
စာရင်းဖျက်ခြင်း/ပြန်အမ် းခြင်းတို့ ကို
လက်ရေးမူဖြင့်
လုပ်ဆောင်ရမည်
ဖြစ် ပြီး
ဖျက်သိမ်းထားသောပြေစာ၏
အီ လက်ထရောနစ် မိတ္တူကို
တောင်းခံ ပါက
သင်ကထုတ်ပေးရန်လိအ
ု ပ် သည်။
ကတ်ကို
စာဖြင့်မှာကြားခြင်း/ဖုနး် ဖြင့်မှာကြားဝယ်မှုများအတွက်
အသုံးမပြုသင့်ပါ၊ ယင်းကဲ့သို့အသုံးပြုမှုကို ခွ င်မ
့ ပြု ဟု ယူဆပြီ း ယင်းကဲ့သို့အသုံးပြုမှုအတွက်
သင်တစ် ဦး
တည်း
သာလျှင်တာဝန်ရှိသည်။
ဤစည်းမျဉ်း
သတ်မှတ်ချက်
များအပြင်
အင်တာနက်ဘဏ်လပ
ု ် ငန်းဆိုင်ရာ စည်း မျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း သင်သဘော တူသည်။
၁၆။ သက် ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် လုပ်ငန်းစဉ် များ
သဘောတူစာချုပ် ကို မြန်မာနိင
ု ်ငံ၏ဥပဒေများဖြင့် ထိနး် ကွပ်ပြီး ယင်းဥပဒေများနှင်အ
့ ညီ အဓိ ပ္ပါယ်ဖွင့်
ဆိုရမည်
ဖြစ် ပြီးပါဝင်သူများအနေဖြင့်
သဘောတူစာချုပ် တင
ွ ်ရှိသော
သို့ မဟုတ်
၎င်းမှ
ထွက်ပေါ်လာသော အငြင်းပွားမှု တစ် စုံတစ် ရာ နှင်စ
့ ပ် လျဉ်း၍ မြန်မာနိင
ု ်ငံ၏ တစ် ခုတည်းသော
တရားရေး စီ ရင် ပိုင်ခွင်သ
့ ို့ တင်သွင်းရန် သဘောတူ သည်။

၁၇။အထွေထွေ

၁၇.၁ ရို းသားဖြောင့်မတ်စွာ လုပ်ဆောင်မှုများ

ကျွန်ပ
ု ် တို့အနေဖြင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ သင် သို့ မဟုတ် ခွ င်ပြ
့ ုထားသည့်
ပုဂိ္ဂုလ်၏ညွှနကြ
် ားချက် များကို ရို းသားဖြောင့်မတ်စွာ ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

ကျွန်ပ
ု ် တို့အနေဖြင့် အချ ိန်တိင
ု ်းတွင် နောက်ဆုံးပေါ်အခြေအနေများနှင်စ
့ ပ် လျဉ်း၍ အသိပေးချက်နှင့်
အခြားဆက်သွယ်ချက်များ သင့်ကို ပေးပို့ နိင
ု ်ရန်အတွက် သင့်၏ ကိုယ်ပိုင်အထောက်အထားနှင့်
အဆက်အသွယ် အသေးစိ တ်ကို ကျွန်ပ
ု ် တို့ထံ ပေး ရမည်။ သင့်နာမည်အပြောင်းအလဲ သို့ မဟုတ်
အဆက်အသွယ် အသေးစိ တ် အပြောင်းအလဲတိင
ု ်းအတွက်ကျွန်ပ
ု ် တို့ထံ ချက်ချင်းအကြောင်းကြား၍
ပြောင်းလဲမှုတရားဝင်စေရန် သင့်လျော် သည့် အချ ိန်ကို ကျွန်ပ
ု ် တို့ကိုပေးရမည်။
၁၇.၂ သင့်၏ အဆက်အသွယ်အသေးစိ တ်

သင့်စာရင်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်ကို အသိပေးချက်နှင့် အခြားဆက်သွယ်ချက်
များပေးပို့ နိင
ု ်စေရန် အတွက် သင်၏ ကိုယ်ပိုင်အထောက်အထားနှင့် အဆက်အသွယ်အသေးစိ တ်ကို
ကျွန်ပ
ု ် တို့ထံ ပေးရမည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အထောက်အထားနှင့် အဆက်အသွယ် အသေးစိ တ်တို့သည်
အချ ိန်တိင
ု ်းမှနက
် န်စေရန် သင် လုပ်ဆောင်ရမည်။ သင့်နာမည်အပြောင်းအလဲ သို့ မဟုတ်
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အဆက်အသွယ်အသေးစိ တ် အပြောင်းအလဲတိင
ု ်း အတွက် ကျွန်ပ
ု ် တို့ထံ ချက်ချင်းအကြောင်းကြား၍
ပြောင်းလဲမှုတရားဝင်စေရန် သင့်လျော် သည့်အချ ိန်၌ ကျွန်ပ
ု ် တို့ ကိုပေးရမည်။
၁၇.၃ အကြောင်းကြားစာများနှင့် ဆက်သွယ်ရေး

၁၇.၃.၁
သင်နှင်ပ
့ တ်သက်သော
အကြောင်းကြားချက်များနှင့်
ဆက်သွယ်ချက်များကို
ကျွန်ပ
ု ် တို့မှသင့်လျော် သည်ဟယ
ု ူဆသော
အခြေအနေဖြင့်
နောက်
ဆုံးသိထားသော
ကျွန်ပ
ု ် တို့မှတ်တမ် းများရှ ိ လိပ်စာ၊ ဖက်စ် နှင်/့ သို့ မဟုတ် ဖုနး် နံပါတ် သို့ မဟုတ် အီ းမေးလ်လိပ်စာသို့
ဝန်ဆောင်မှုများမှတစ် ဆင့် ပေးပို့ မည် ဖြစ် သည်။ ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ဘဏ်ခဲွ များ၌ အကြောင်းကြားစာများ
သို့ မဟုတ် ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ ATM များ သို့ မဟုတ် ဝက်ဆိုဒ် သို့ မဟုတ် သင့်ထံပေးပို့ သော စာရင်းများရှ င်းတမ် း
သို့ မဟုတ် နေစဉ်
့ သတင်းစာ သို့ မဟုတ် ရေဒီယို သို့ မဟုတ် ရု ပ်မြင်သံကြား ထုတ်လင
ွှ ်မ
့ ှုများမှတဆင့်
သင့်ကို အကြောင်းကြား ဆက်သွယ်နင
ုိ ်သည်။
ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ အကြောင်းကြားချက်နှင်ဆ
့ က်သွယ်ရေး အသက်ဝင်သောအချ ိန်
၁၇.၃.၂
စာဖြင့်
သီးသနရေ
် ့ းသားဖော် ပြထားခြင်းမရှ ိ ပါက
ကျွန်ပ
ု ် တို့၏အကြောင်းကြားချက်

သင်နှင်ဆ
့ ိုင်သော

များနှင့် ဆက်သွယ်ချက်များ အသက်ဝင်သည်မှာ

(က) မြန်မာနိင
ု ်ငံအတွင်း လိပ်စာ တစ် ခုကိုစာတိက
ု ်ဖြင့်ပို့ပါက ပို့ သည့်ရက်နောက်ပိုင်း လုပ်ငန်းရက် (၅)
ရက်
(ခ) ဖက်စ်၊ အီ လက်ထရောနစ် မေးလ် သို့ မဟုတ် SMS ဖြင့်ပေးပို့ ပါကပေးပို့ သည့်အချ ိန်

(ဂ) အိ မ်တိင
ု ်ရာရောက်ပေးပို့ ပါက ပေးပို့ သည်အချ ိန် သို့ မဟုတ် လိပ်စာမှထွက်ခွာသည့်အချ ိန်

(ဃ) ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ ဘဏ်ခဲွ များ သို့ မဟုတ် ATM များ သို့ မဟုတ် ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ ဝက်ဆိုဒ်တင
ွ ် ပြသထားပါက
တင်ပြသည့် နေစွ့ ဲ

(င) ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ ဘဏ်ခဲွ များ သို့ မဟုတ် ATM များ သို့ မဟုတ် ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ ဝက်ဆိုဒ်တင
ွ ် ပြသထားပါက
တင်ပြသည့် နေစွ့ ဲ
(စ) ရေဒီယို သို့ မဟုတ် တီဗီွမှထုတ်လင
ွှ ်ပ
့ ါက ထုတ်လင
ွ ်သ
့ ည့် နေစွ့ ဲ

ကျွန်ပ
ု ် တို့အနေဖြင့်
ပို့ ပေးပြီ းသော
အကြောင်းကြားချက်များ
သို့ မဟုတ်
ဆက်သွယ်ချက်များနှင်ပ
့ တ်သက်၍ဖြစ် ပွား သောအရာများ အတွက် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ၊ ဥပမာ
အကြောင်းကြားချက် သို့ မဟုတ် က်သွယ်ချက် သည် နောက်ကျနေခြင်း၊ ကြားဖြတ်ယူခံရခြင်း၊
ဆုံးရှုံ းခြင်း၊ မရောက်ရှိခြင်း သို့ မဟုတ် ပေးပို့ စဉ် တစ် ဦးဦး ထံ ဖော် ပြခြင်း
၁၇.၄ မှတ်တမ် းတင်ခြင်း

ကျွန်ပ
ု ် တို့အနေဖြင့်
သတိပေးအချက်ပေးသံဖြင့်ဖြစ် စေ
မပါဘဲ ဖြစ် စေ
ညွှနကြ
် ားချက်နှင့်
အခြားတယ်လီဖုနး် ပြောဆို ချက်များ ကို မှတ်တမ် းတင်နင
ုိ ်ပြီး ယင်းကဲ့သို့ မှတ်တမ် းတင်ခြင်း သို့ မဟုတ်
မှတ်တမ် း ပြုလုပ်ခြင်း များကို ညွှနကြ
် ား ချက်နှင့် တယ်လီဖုနး် စကားပြောဆိုမှု၏ ခို င်မာသော
သက်သေအထောက်အထားအဖြစ် အသုံးပြု နိင
ု ်သည်ကို သင် သဘောတူသည်။
၁၇.၅ ငွေလက်ခံသူအဖွဲ့အစည်း
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၁၇.၅.၁
သင့်အနေဖြင့်
ငွေလက်ခံသူအဖွဲ့အစည်း
သို့ မဟုတ်အခြားသူများနှင့်
မကျေနပ် ချက်တစ် စုံတစ် ရာကို
၎င်းတို့
နှင်တ
့ ိက
ု ်ရု ိ က်
ဖြေရှ င်းရပါမည်။
သင့်အနေဖြင့်
၎င်းတို့ ထံတောင်းဆိုသော ငွေပမာဏကို ကျွန်ပ
ု ် တို့ထံ ခု နှမ
ိ ် ခွင့် မရှ ိ ပါ။
၁၇.၅.၂ သင့်အနေဖြင့် ပေးချေမှုတစ် ခုခုနှင်စ
့ ပ် လျဉ်း၍ ေ ငွလက်ခံသူအဖွဲ့အစည်းနှင့် အငြင်းပွားမှု
တစ် စုံတစ် ရာ
ရှ ိ ပါက
လုပ်ငန်းကိစ္စအတွက်
ငွေပြန်အမ် းမှုကို
ငွေလက်ခံသူအဖွဲ့အစည်းက
ကျွန်ပ
ု ် တို့ထံပေးချေမှုပြီးမှသာ သင့်ထံ သို့ ပေးချေမှုပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ် သည်။
၁၇.၆ ခု နှမ
ိ ် ပိုင်ခွင့်

၁၇.၆.၁
ကျွန်ပ
ု ် တို့တွင်ရှိသော
အထွေထွေ
ဥပဒေအခွ င်အ
့ ရေးများအပြင်
သင့်ထံမှကြိုတင်
ရည်ညန
ွှ း် ချက်မယူဘဲ
သင့်
စာရင်းများ
(ကတ်စာရင်းများအပါအဝင်)
(တစ် ဦးချင်းဖြစ် စေ
ပူးပေါင်း၍ဖြစ် စေ၊ မည်သည့်ပုံစံဖြင့်ဖြစ် စေ၊ တစ် ဦးတည်း လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှု ကုနသ
် ွယ်ရေးအမည်
မည်သို့ပုံစံဖြင့်ဖြစ် စေ) သို့ မဟုတ် ကိနး် ဂဏန်းများကို ပေါင်းစပ် ၊ ပေါင်းစည်းခွ င်ရ
့ ှ ိ ပြီး ပေးရန်တာဝန်
ကိုလက်ကျန်ငွေများ (Credit Balance) နှင့် ခု နှမ
ိ ် ပိုင်ခွင်ရ
့ ှ ိ သည်။
၁၇.၆.၂
ယင်းကဲ့သို့
ပေါင်းစပ် မှု၊
ပေါင်းစည်းမှုနှင့်
ခု နှမ
ိ ် မှုသည်
ငွေကြေးတစ် ခုမှတစ် ခုသို့
ပြောင်းလဲမှုပါဝင်သည်ကို
သင်သဘောတူသည်။
ကျွန်ပ
ု ် တို့၏
လက်ရှိနန
ှု း် ထားဖြင့်၊
ကျွန်ပ
ု ် တို့ဆုံးဖြတ်သည့်အတိင
ု ်း ငွေကြေးတစ် ခုကို အခြား ငွေကြေးသို့ ပြောင်းလဲရန် အခွ င်အ
့ ရေးရှ ိ သည်။
လိငွေ
ု ပြခြင်းအတွက် သင်ကကျွန်ပ
ု ် တို့ကို ပေး ဆပ် ရမည် ဖြစ် ပြီ း ပြောင်း လဲမှုမှထွက်ပေါ်လာသော
ဆုံးရှုံ းမှုနှင့် စွနစ
် ့ ားမှုများအတွက် သင်က တာဝန်ယူရမည်ဖြစ် သည်။
၁၇.၇ ခို င်လုံသော သက်သေအထောက်အထား

၁၇.၇.၁သိသာထင်ရှားသောအမှားမရှ ိ ပါက
ကိစ္စတစ် ခု
သို့ မဟုတ်
ပေးချေရမည့်
ပမာဏတစ် ခုနှင်စ
့ ပ် လျဉ်း၍ ပုံစံတစ် မျ ိုးမျ ိုးဖြင့် ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ မှတ်တမ် းများ (စာရွ က်၊ အီ လက်ထရောနစ်
သို့ မဟုတ် အခြားပုံစံများ အပါအဝင်)၊ ကျွန်ပ
ု ် တို့ ထုတ်ပေးသော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (ရှ င်းတမ် း၊
အစီ ရင်ခံစာ
သို့ မဟုတ်
ဆက်သွယ်
ချက်များ
အပါအဝင်)၊သို့ မဟုတ်
ကျွန်ပ
ု ် တို့ပြုလုပ်သောဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ခို င်လုံသည်။
၁၇.၇.၂ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေက ခွ င်ပြ
့ ုထားသည့်အချ ိန်ကာလပြီ းနောက် မည်သည့် မှတ်တမ် းကိုမဆို
ဖျက်သိမ်းမှု၊ ဖျက်ဆီးမှု သို့ မဟုတ် ထိနး် သိမ်းခြင်း ရပ် တနမ
် ့ ှုတို့ပြုလုပ်နင
ုိ ်သည်။
၁၇. ၈ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခြင်း

မြန်မာနိင
ု ်ငံ ဥပဒေများအရ ကျွန်ပ
ု ် တို့ဖောက်သည်များ၏ အသေးစိ တ်ကို ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုရန်
အခွ င်အ
့ ရေးရှ ိ သည်။
ဤသဘောတူစာချုုပ် အရ
ပါရှ ိ သော် ငြား
သင့်ထံမှ
ကြိုတင်ထောက်ခံချက်မတောင်းဘဲ
စာရင်းအသေးစိ တ်
(တစ် ဦးဖြစ် စေအစုစပ် ဖြစ် စေ)
၊
သင်၏အကြွေးရပ် တည်ချက်နှင့်
ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေ၊
သင့်ကိုခွင်ပြ
့ ုထားသော
အထောက်အပံ့သို့မဟုတ် လူသိရှင်ကြားသိနင
ုိ ်သော သတင်းအချက်အလက်တို့အပါအဝင် သင်နှင့်
ခွ င်ပြ
့ ုထားသည့်
ပုဂိ္ဂုလ်
နှင်ပ
့ တ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုရန်
ကျွန်ပ
ု ် တို့ကို သဘောတူခွင်ပြ
့ ုသည်။ ယင်းကဲ့သို့ အသေးစိ တ်များကို ကျွန်ပ
ု ် တို့မှ သင့်လျော် သည်၊
လိအ
ု ပ် သည် သို့ မဟုတ် ဆန္ဒရှိသည်ဟု ယူဆသောအခါ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုနင
ုိ ်သည်။
(က) ခွ င်ပြ
့ ုထားသော ပုဂိ္ဂုလ်၊ ဆင့်ပွားကတ်အဖွဲ့ဝင်၊ အလုပ်ရှင်ထံသို့

(ခ) (ကွာဟချက်များ၊ အမှားများ သို့ မဟုတ် တောင်းဆိုချက်များ အပါအဝင်) ဝန်ဆောင်မှုများ
ထိနး် သိမ်းပေးရန်
အဆင့်မြင
့ င်ပေးရန်၊
ခောတ်မီစေရန်၊
ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက်
ကျွန်ပ
ု ် တို့ကို
ှ ်တ
အီ လက်ထရောနစ် သို့ မဟုတ် အခြား ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော ပုဂိ္ဂုလ်အဖွဲ့အစည်းထံသို့
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(ဂ) ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ချက်များ သို့ မဟုတ် ဆောင်ရွက်ပေးသည့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ
ဆောင်ရွက် ချက်များ အတွက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် ကျွန်ပ
ု ် တို့မှ လုပ်ငန်းအပ် နှ
ံ ထားသော ပုဂိ္ဂုလ်
သို့ မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း ထံသို့

(ဃ)
တစ် ဦးချင်းပုဂိ္ဂုလ်ရေးဆိုင်ရာ
ချက်လက်မှတ်များ၊
ရှ င်းတမ် းများ၊
အကြံပြုစာများ၊
စာအဆက်အသွယ် သို့ မဟုတ် အခြား သက်ဆိုင်သည့်စာရွ က်စာတမ် းများ ပုံနှပ
ိ ် ရန်အတွက် ကျွန်ပ
ု ် တို့၏
ကိုယ်စားလှယ်များထံသို့
(င) ပြည်သူ့ရဲဌာန သို့ မဟုတ် အများပြည်သူဆိုင်ရာ စုံစမ် းစစ် ဆေးမှု
ကိုင်တယ
ွ ်ဆောင်ရွက်သူတစ် ဦးဦးထံသို့
(စ)
အကြွေးဝယ်ကတ်
စုံစမ် းမှုများ
သို့ မဟုတ်
အကြွေးဝယ်ကတ်ကုမ္ပဏီများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများထံသို့

ကတ်အသုံးပြုမှုနှင်စ
့ ပ် လျဉ်း၍

(ဆ)
သင်နှင့်
ခွ င်ပြ
့ ုထားသောပုဂိ္ဂုလ်နှင့်
ပတ်သက်သော
ချေးငွေဆိုင်ရာ
သတင်းအချက်
အလက်အတွက်သာလျှင် အခြားဘဏ်များ၊ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်း များ၊ ချေးငွေအဖွဲ့ သို့ မဟုတ်
ချေးငွေထောက်ခံရေး အေးဂျင့်ထံသို့
(ဇ) ဘီ လ်ပေးချေမှုနှင်စ
့ ပ် လျဉ်း၍ ငွေလက်ခံသူအဖွဲ့အစည်းထံသို့

(ဈ) ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ ဘဏ်ခဲွ များ၊ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးများ၊ လက်အောက်ခံများ၊ သက်ဆိုင်ဆက်နယ
ွ ်သော
လုပ်ငန်း များ နှင့် ၎င်းတို့ ၏ဝန်ထမ် းများ၊ ဥပမာ- အရာရှ ိ ၊ အောက်ခြေလုပ်သား သို့ မဟုတ်
အေးဂျင့်များထံသို့
(ည) ရှေ့နေများအပါအဝင် စာရင်းစစ် များ ကျွမ် းကျင်အကြံပေးများထံသို့

(ဋ) ချေးငွေ အထောက်အပံ့နှင့် သက်ဆိုင်သော အမှနတ
် ကယ် သို့ မဟုတ် ြ ဖစ် နင
ုိ ်ချေရှ ိ သော
လွှဲပြောင်းခံ ရသူ သို့ မဟုတ် လွှဲအပ် ခံရသူထံသို့

(ဌ)
ငွေလက်ခံအဖွဲ့အစည်း
သို့ မဟုတ်
ကတ်အသုံးပြုမှုလက်ခံသည့်
အခြားပါဝင်သူများ၊
ွဲ့
အခြားဘဏ်များ သို့ မဟုတ် ဘဏ္ဍာရေးအဖအစည်းများ၊ ဘဏ္ဍာရေးမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၏
အသုံးပြုသော
လုပ်ငန်း
ကိစ္စများနှင်စ
့ ပ် လျဉ်း၍
၎င်းတို့ ၏အေးဂျင့်များ
သို့ မဟုတ်
ATM
ကန်ထရို က်တာများထံသို့
(ဍ) ကတ်စာရင်းအတွက် သို့ မဟုတ် သင်ပေးရမည့် တာဝန်များနှင့် ပေးချေနိင
ု ်သည့် ပမာဏများအတွက်
ကျွန်ပ
ု ် တို့ အတွက် လုံခြုံရေး ပံ့ပိုးရန် သဘောတူထားသော သို့ မဟုတ် ပံ့ပိုးလျက်ရှိသော လူပုဂိ္ဂုလ်ထံသို့

(ဎ) သင်၏ တာဝန်ခံရမှုအတွက် အာမခံ ပေးသူ သို့ မဟုတ် အာမခံ အဖြစ် ရပ် တည်သည့် သင်နှင်အ
့ တူ
ပူးတွဲ၍သော် လည်းကောင်း သီးသနသေ
် ့ ာ် လည်းကောင်း တာဝန်ခံရမည့် ပုဂိ္ဂုလ်ထံသို့
(ဏ) ကျွန်ပ
ု ် တို့က ခနအ
် ့ ပ် သော လက်ခံသူထံသို့

(တ)
ချေးငွေအကဲဖြတ်ပေးသည့်အေးဂျင့်၊
အာမခံ ထုတ်ပေးသူ၊
အာမခံ ပဲွစား
သို့ မဟုတ်
သွယ်ဝိုက်၍ ပံ့ပိုးပေးသူထံသို့

လုပ်ငန်းမဟာမိ တ်ပါတနာ၊
အာမခံ ကုမ္ပဏီ၊
ချေးငွေကာကွယ်မှုအတွက်
တိက
ု ်ရု ိ က်သို့မဟုတ်

(ထ)
အစုရှယ်ယာဈေးကွက်၊
တရားရုံးသို့ မဟုတ်
တရားရေး
ဆောင်ရွက်မှုတင
ွ ်ရှိသော
အခြားစီ ရင်ပိုင်ခွင်အ
့ ဖွဲ့ အစည်းများ၊ ခုံ ရုံး၊ ဥပဒေအဖွဲ့အစည်း သို့ မဟုတ် အာဏာပိုင် (စီ ရင်ပိုင်ခွင်တ
့ စ် ခုရှိ
အခွ နအ
် တုတ်
အာဏာပိုင်
များ
အပါအဝင်)
အစိုးရ
သို့ မဟုတ်
အစိုးရနှင်ဆ
့ က်နယ
ွ ်နေသောအဖွဲ့အစည်းများထံသို့
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(ဒ) ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ ညွှနကြ
် ားချက်များ၊ လမ် းညွှနခ
် ျက်များအရ သို့ မဟုတ် နိင
ု ်ငံတစ် ခု၏
တရားဝင် အာဏာပိုင်များအရ ကျွန်ပ
ု ် တို့မှ ဖွင်ပြ
့ ရန် လိအ
ု ပ် သည့်ပုဂိ္ဂုလ်ထံသို့

(ဓ) ကတ်နှင့် ကတ်စာရင်း သို့ မဟုတ် ကတ်စာရင်းနှင်သ
့ က်ဆိုင်သည့်အခြားအရာများနှင့် စပ် လျဉ်း၍
သင့်ကို ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ကျွန်ပ
ု ် တို့မှ ယင်းကဲ့သို့ ဖွင်ပြ
့ မှုသည် လိအ
ု ပ် သည်၊
ဆန္ဒရှိသည်၊ သင့်လျော် သည်ဟု ယူဆသော ပုဂိ္ဂုလ်တစ် ဦးဦးထံသို့
၁၇.၉ လျော် ကြေးငွေ

အောက်ပါအချက်အလက်များနှင်စ
့ ပ် လျဉ်း၍
ကျွန်ပ
ု ် တို့မှ
ခံ စားရသော
ဆုံးရှုံ းမှုနှင့်
မကျေနပ် မှုများအတွက် ကျွန်ပ
ု ် တို့၊ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ အလုပ်သမားများ၊ ဝန်ထမ် းများ၊ ေ ရွ းချယ်ခံများ၊
ဒါရို က်တာများနှင့် ေ အးဂျင့်များကို ေ လျာ် ကြေးပေးရန် (ယင်းကဲ့သို့ ဆုံးရှုံ းမှုနှင့် မကျေနပ် မှုများသည်
ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ဝန်ထမ် းများနှင့် အေးဂျင်များကို ရည်ရွယ်၍ ပြုလုပ်သော အမှား သို့ မဟုတ် လျစ် လျူရှု မှုမှ
ထွက်ပေါ်လာသည့်ကိစ္စမှအပ) သင်သဘောတူသည်
(က) ကတ်စာရင်း၊ ဝန်ဆောင်မှု သို့ မဟုတ် လုပ်ငန်းကိစ္စ

(ခ) သင် သို့ မဟုတ် ခွ င်ပြ
့ ုထားသည့်ပုဂိ္ဂုလ်မှ ကျွန်ပ
ု ် တို့ကိုပေးထားသည့် ညွှနကြ
် ားချက်များကို
လုပ်ဆောင်ရာတွင်၊ ထမ် းရွ က်ရာတွင်၊ လုပ်ဆောင်ရန် နှောင့်နှေးခြင်း သို့ မဟုတ် ငြင်းဆန်ခြင်း
(ဂ)
သင်၊
ခွ င်ပြ
့ ုထားသည့်ပုဂိ္ဂုလ်
သို့ မဟုတ်
ကျွန်ပ
ု ် တို့ပြုလုပ်သော ရှ ာဖွေမှုနှင့် စုံစမ် းမှုများ

လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ပေးသူနှင့်

(ဃ)
သင်နှင်သ
့ က်ဆိုင်သော
ဝန်ဆောင်မှုတစ် ခုခု၏
သင့်ဘဏ်လပ
ု ် ငန်းရှ င်အနေဖြင့် ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ လုပ်ဆောင်မှုစွမ်းရည်

သတ်မှတ်ချက်၊

စပ် လျဉ်း၍

သို့ မဟုတ်

(င) ကြားခံ တစ် ဦးဦးမှ ပံ့ပိုးသော ဝန်ဆောင်မှုတစ် ခုခု

(စ) ဤသဘောတူစာချုပ် အရ သို့ မဟုတ် ကတ်နှင်စ
့ ပ် လျဉ်း၍ အခြားသက်ဆိုင်သော
စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များ သို့ မဟုတ် ဤစည်းမျဉ်းများကို သင်၏မလိက
ု ်နာမှုမှထွက်ပေါ်လာသော
ကျွန်ပ
ု ် တို့၏အခွ င်အ
့ ရေးများပြဋ္ဌာန်းမှုကို ပျက်ကွက်ခြင်း သို့ မဟုတ် ထိနး် သိမ်းထားခြင်း

(ဆ)သင်
သို့ မဟုတ်
ကတ်၊
ကတ်စာရင်း
သို့ မဟုတ်
ဝန်ဆောင်မှုနှင့်
ဆက်နယ
ွ ်သော
ခွ င်ပြ
့ ုထားသည့်ပုဂိ္ဂုလ်ကို ဆနက
် ့ ျင်၍ ကျွန်ပ
ု ် တို့မှ သို့ မဟုတ် တစ် ဦးဦးမှ သင့်အားဆနက
် ့ ျင်
တရားစွဲဆိုခြင်း
(ဇ) ကတ်၊ ကတ်စာရင်း သို့ မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများနှင်စ
့ ပ် လျဉ်း၍ သို့ မဟုတ် ၎င်းတို့ ကိုကာကွယ်မှု
သဘော သဘာဝ အလျောက် တရားရေးရာ ရင်ဆိုင်မှုတင
ွ ် ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ ပါဝင်မှု

(ဈ) ဤစည်းမျဉ်းများနှင်ပ
့ တ်သက်၍ လက်ရှိ သို့ မဟုတ် အနာဂတ် ဥပဒေ၊ သု့ ိမဟုတ် စည်းကမ် း
သို့ မဟုတ် တရားဝင်ညန
ွှ ကြ
် ားချက်အား ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ လိက
ု ်နာမှု
(ည) သင်၏ကတ်နှင်စ
့ ပ် လျဉ်း၍ ကျွန်ပ
ု ် တို့မှပေးရမည့် အခွ နအ
် ခများ

(ဋ) ဥပဒေ သို့ မဟုတ် အခြေအနေများတွင် ပြောင်းလဲမှုတစ် ခုရှိပါက ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ ငွေကြေးရှ ာဖွေမှုတင
ွ ်
တိးု လာ သော ကုနက
် ျစရိ တ်
၁၇.၁၀ စွနလ
့် တ
ွှ ်ကြောင်းတရားဝင်စာ
ဤသဘောတူစာချုပ် ပါ
ရာတွင်
ပျက်ကွက်မှု

စည်းမျဉ်းများအရ ကျွန်ပ
ု ် တို့ရရှ ိ သောလုပ်ပိုင်ခွင်မ
့ ျားကို ကျင့်သုံးအားဖြည့်
သို့ မဟုတ်
နှောင့်နှေးမှုသည်
စွနလ
့် တ
ွှ ်ကြောင်း
တရားဝင်စာအဖြစ်
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မလုပ်ဆောင်စေခြင်း၊ ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ အခွ င်အ
့ ရေးများ နှင့် အညီ တင်းကြပ် စွာလုပ်ဆောင်ရန် ကျွန်ပ
ု ် တို့၏
နောက် ပိုင်းအခွ င်အ
့ ရေးများကို နစ် နာ စေခြင်း ထိခိုက်စေခြင်းမရှ ိ ပါ။
၁၇.၁၁ ဤသဘောတူစာချုပ် အားပြောင်းလဲမှု

ကျွန်ပ
ု ် တို့အနေဖြင့် ပုံမှန ် ကျင့်သုံးမှုနှင်အ
့ ညီ သင့်ကို သတိပေးခြင်းဖြင့် ဤသဘောတူစာချုပ် ပါ
စည်းမျဉ်းများကို အခါအားလျော် စွာ ပေါင်းထည့်၊ ပြောင်းလဲနင
ုိ ်သည်။ ပြောင်းလဲခြင်း သို့ မဟုတ်
တည်းဖြတ်ခြင်းသည် အကြောင်း ကြားစာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် နေစွ့ ဲ တင
ွ ် တရားဝင်မည်ဖြစ် သည်။
ဤသဘောတူစာချုပ် အား ေြ ပာင်းလဲမှု တည်းဖြတ် မှု အားသင်လက်မခံ ပါက ကတ်အသုံးပြုမှုကို
ရပ် တနရ
် ့ မည်ဖြစ် ပြီး
ကျွန်ပ
ု ် တို့
အကြောင်းကြားစာ
ထုတ်သည့်
နေမှ့
(၇)
ရက်အတွင်း
ဤသဘောတူစာချုပ် ပါ စည်းမျဉ်းများအတိင
ု ်း ကတ်စာရင်းကို အဆုံးသတ် ရမည်။ ပြောင်းလဲမှု
သို့ မဟုတ် တည်းဖြတ်မှု တရားဝင်ဖြစ် ပြီးနောက် သင့်အနေဖြင့် ကတ်ကို ဆက်လက် အသုံးပြု ပါက
သင့်အနေဖြင့် ပြောင်းလဲမှု သို့ မဟုတ် တည်းဖြတ်မှုကို သံသယမရှ ိ (ခြွင်းချက်မရှ ိ ) လက်ခံသည်ဟု ယူဆ
ပါမည်။
၁၇.၁၂ စည်းမျဉ်းများ ချ ို့ယွင်းခြင်း

အကယ်၍ ဤသဘောတူစာချုပ် ပါ စည်းမျဉ်းတစ် ခုခုသည် နိင
ု ်ငံ၏ဥပဒေများအရ မခို င်မာခြင်း၊
တရားမဝင်ခြင်း သို့ မဟုတ် မပြဋ္ဌာန်းနိင
ု ်ခြင်းတို့ ရှ ိ ပါက ၎င်းသည် ဤသဘောတူစာချုပ် ပါ ကျန်ရှိသော
စည်းမျဉ်းများ၏ ခို င်မာမှု၊ တရားဝင်မှုသို့မဟုတ် ပြဋ္ဌာန်းနိင
ု ်မှုကို သက်ရောက်မှုမရှ ိ စေရပါ။
၁၇.၁၃ ဥပဒေနှင့် မကိုက်ညီမှု

ကျွန်ပ
ု ် တို့အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ် း၊ တရားရေးရာသတ်မှတ်ချက် သို့ မဟုတ်
တရားရေးရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တင
ွ ်ပြောင်းလဲမှုများကြောင့်၊ သို့ မဟုတ် ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ အယူအဆတွင်
ဤသဘောတူစာချုပ် ပါ
စည်းမျဉ်းများ
အရ
တာဝန်ဝတ္တရားတစ် ခုခုကို
ထိနး် သိမ်းခြင်း၊
ထမ် းဆောင်ခြင်းသည် တရားမဝင်ဟု ယူဆပါက သို့ မဟုတ် ကျွန်ပ
ု ် တို့အား တစ် နည်းနည်းဖြင့်
တားမြစ် လာပါက မည်သည့်ကတ်၊ ကတ်စာရင်း သို့ မဟုတ် ဝန်ဆောင် မှု ကို မဆို သင့်ကို
အသိပေး၍သော် လည်းကောင်း၊
အသိမပေး၍သော် လည်းကောင်း
ပိ တ်သိမ်း
ရု ပ်သိမ်းနိင
ု ်သည်။
ကဲ့သို့ဖြစ် ပွားပါကကျွန်ပ
ု ် တို့ကတောင်းဆိုသည့်အခါ
ကျသင့်သော
ပေးရန်တာဝန်များကို
ပေးဆောင်ပေးရပါမည်။
၁၇.၁၄ တာဝန်ပေးအပ် ခြင်း

ဤသဘောတူစာချုပ် ပါ စည်းမျဉ်းများသည် သင်၊ ကျွန်ပ
ု ် တို့နှင့် ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ဆက်ခံသူ သို့ မဟုတ်
လွှဲအပ်
ခံ ရသူတို့
တွင်တာဝန်ရှိသည်။
ဤသဘောတူစာချုပ် ပါ
စည်းမျဉ်းများသည်
အောက်ပါအချက်များ ဖြစ် ပွားလျှင်ပင် လိက
ု ်နာ ဆောင်ရွက်ရ ပါမည်။
(က) ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ အမည်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြောင်းလဲလျှင်

(ခ)
ကျွန်ပ
ု ် တို့မှ
အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ် ခုခုနှင့်
ပေါင်းစပ် ၊
ပေါင်းစည်းလျှင်၊
ဤကိစ္စတင
ွ ်
ယင်းအဖွဲ့အစည်းက
ဤသဘောတူစာချုပ် နှင်အ
့ တူ
ကတ်စာရင်းများအားလုံးကို
အစားထိုးပေးမည်ဖြစ် ပြီး သင်နှင့် အဖွဲ့အစည်း ကြား တွင် ဆက်လက် တရားဝင်မှုရှိမည်ဖြစ် သည်။
ဤသဘောတူစာချုပ် ပါသင်၏
ကျွန်ပ
ု ် တို့ထံမှကြိုတင်ခွင်ပြ
့ ုချက်မရယူ
တာဝန်ပေးအပ် ခြင်းတို့ မပြုလုပ်နင
ုိ ်ပါ။

အခွ င်အ
့ ရေးများနှင့်
တာဝန်ဝတ္တရားများကို
ဘဲ
လွှဲအပ် ခြင်း
သို့ မဟုတ်

၁၇.၁၅ ကြားခံ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခွ င်အ
့ ရေး
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ကျွန်ပ
ု ် တို့မှ ယင်းသို့ တိတိကျကျဖော် ပြထားခြင်းမရှ ိ လျှင်ဤသဘောတူစာချုပ် တင
ွ ် ပါဝင်သူမဟုတ်ပါက
အဆိုပါ ပုဂိ္ဂုလ် သည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ် း သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှ ိ စေရ။
၁၇.၁၆ စာရွ က်စာတမ် းများ၏ ဝန်ဆောင်မှု

ကျွန်ပ
ု ် တို့တွင်ရရှ ိ နင
ုိ ်သော အခြားဝန်ဆောင်မှုနည်းလမ် းအပြင် လူကိုယ်တိင
ု ်သော် လည်းကောင်း အခြား
တစ် နည်း နည်းဖြင့် သော် လည်းကောင်း ပေးပို့ ရန်လိအ
ု ပ် သည့် တရားရုံးသို့ မဟုတ် အမှုဆောင်ရွက်မှုရှိ
စာရွ က်စာ
တမ် းတိင
ု ်း
ကို
စာတိက
ု ်ဖြင့်
သင့်ထံသို့ပေးပို့ ခြင်း၊
ကျွန်ပ
ု ် တို့မှတ်တမ် းများရှ ိ
နောက်ဆုံးသိထားသော လိပ်စာ ကို ပေးပို့ ခြင်း တို့ ပြုလုပ်နင
ုိ ်ပြီး စာရွ က်စာတမ် း မရောက်ရှိဘဲ
ပြန်ရောက်လာသော် လည်း ယင်းကဲ့သို့ လုပ်ဆောင် ပုံသည် ထိ ရောက်သော လူပုဂိ္ဂုလ်ဝန်ဆောင်မှုဟု
မှတ်ယူသည်။
(က) လူကိုယ်တိင
ု ်ပို့ပါက ပေးပို့ သည့်အချ ိန် သို့ မဟုတ် လိပ်စာမှထွက်ခွာသောအခါ

(ခ) မြန်မာနိင
ု ်ငံအတွင်းရှ ိ လိပ်စာတစ် ခုသို့ စာတိက
ု ်ဖြင့်ပို့ပါက ပေးပို့ ပြီ း လုပ်ငန်းရက် (၅) ရက်အတွင်း
၁၇.၁၇အထွေထွေတည်ဆောက်မှုနှင့် အနက်ဖွင်ဆ
့ ိုချက်

ကျွန်ပ
ု ် တို့၏အယူအဆတွင်
ကျွန်ပ
ု ် တို့၏အယူအဆဖြင့်
ကိစ္စတစ် ခုကိုဆုံးဖြတ်သောအခါ
ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျွန်ပ
ု ် တို့ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ် ခု တည်းဖြင့် သာပြုလုပ်သည်။

ကျွန်ပ
ု ် တို့လုပ်ဆောင်သောအခါ သို့ မဟုတ် လုပ်ဆောင်ရန် ငြင်းပယ်သောအခါ ညွှနကြ
် ားချက် သို့ မဟုတ်
လုပ်ငန်းကိစ္စအပါအဝင် ကိစ္စရပ် တိင
ု ်း တွင် ဥပဒေအရ တောင်းဆိုထားခြင်းမရှ ိ ပါက ကျွန်ပ
ု ် တို့၏
လုပ်ဆောင်မှု သို့ မဟုတ် ငြင်းဆန်မှုတက
ွ ် အကြောင်းပြချက်ပေးရန် မလိအ
ု ပ် ပါ။
အချ ိန်ကိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းနေမဟု
့ တ်သည့်နေ ့ သို့ မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော ရှ င်းလင်း၊ ပိ တ်သိမ်းမှု
အချ ိန်နောက်ပိုင်းတွင်
ကျွန်ပ
ု ် တို့
ညွှနကြ
် ားချက်တစ် ခုခုရရှ ိ ပါကနောက်လာမည့်
လုပ်ငန်းနေတွ
့ င်
ညွှနကြ
် ားချက် ရရှ ိ သည်ဟု မှတ်ယူနင
ုိ ်သည်။

ခေါင်းစဉ်များနှင့်
ခေါင်းစဉ်ခဲွ များကို
အဆင်ပြေမှုအတွက်သာလျှင်ထည့်သွင်းထားပြီ း
ဤသဘောတူစာချုပ် ပါ အနက် ဖွင်ဆ
့ ိုချက် ကို သက်ရောက်မှုမရှ ိ 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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