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KBZ Credit Card – စည််းမျဉ််းစည််းကမ််း သတ်မှတ်ချက်မျ ်း 

ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏် Credit Card ဝန်မ ောင်္ှုအောား က ိုငမ် ောငအ်သ ိုားပ ြုသူ္ ောားအမနပြင  ် မအောက်တငွ ် မြေ်ာပ ထောားမသော 

စည်ား္ ဉ်ားနှင  ် စည်ားက္ာ်းသတ်္တှခ် က်္ ောားအောား အတ အက လ ိုကန်ာကကရန် ကမ ဘ္ောဇဘဏလ်ီ္ တက်က 

ထိုတပ် နပ် ဌောနာ်းလ ိုက ်ါသည်။ ကမ ဘ္ောဇဘဏ်၏  Credit Card ဝန်မ ောင်္ှ္ု  ောားအောားမတောင်ားခ ပခငာ်း သ ိုို့္ဟိုတ် အသ ိုားပ ြုပခင်ား 

သ ိုို့္ဟိုတ် ယင်ားဝန်မ ောင်္ ှု္ ောားအောား မတောငာ်းခ သူက ိုယ်စောား အပခောားသူတစ်ဦားဦားက အသ ိုားပ ြုမစရန်ခွင ်ပ ြုပခငာ်း္ ောားသည် 

အခါအောားမလ ောစ်ွော မပ ောင်ားလဲန ိုင်သညပ်ြစမ်သော ဤစညာ်း္ ဉ်ားနှင ်စညာ်းက္ာ်း သတ်္တှ်ခ က်္ ောားက ို မတောငာ်းခ သကူဝန်ခ  

အသ အ္ှတပ် ြု သမဘောတူညီ ါသည်။      

၁။ အဓိပ္ပ ယ်ဖငွ ်ဆိိုချက်မျ ်း  

၁၊၁။ “စ ရင််း”   ိုသည်္ေှာ ကမ္ဘောဇဘဏန်ှင အ်တူ ယခိုသ ိုို့္ဟိုတ ် မနာငအ်ခါတွင် ကတ်က ိုင်မ ောငသ်ူက 

  ိုင ် ိုင်မသော စောရင်ားနှင  ် ဝနမ် ောင်္ ှု္ ောားအတွက် အသ ိုားပ ြုသည  ် ္ည်သည ်စောရင်ားက ိ္ု   ို ရည်ညွှန်ားပ ီား 

စောရင်ားသည်တစ်ဦား တစ်မယောက်ခ ငာ်း အလ ိုက်ြွင ် ထောားသညပ်ြစ်မစ အစိုစ ်ြငွ ်ထောားသည်ပြစမ်စ 

၎ငာ်း္ှဘဏ္ဍောမငွ္  ောားက ို ဝန်မ ောင်္ှု အသ ိုားပ ြုရန်အတွက ်မတောငာ်းခ န ိုင်သည်။ 

၁၊၂။ “ATM”   ိုသည်္ေှာ အလ ိုအမလ ောက်မငထွိုတမ် ားသည ်စက ် သ ိုို့္ဟိုတ် ကတက် ိုလက်ခ မသော 

ကတပ်ြင လ်ည ်တသ်ည ် စကက် ို   ိုလ ိုသည်။ 

၁၊၃။   “ခွင ်ပပ္ြုထ ်းသည ်ပ္ိုဂ္ြိုလ်”   ိုသည်္ေှာ ညွှနက်ကောားခ က်္ ောားမ ားရန်၊ စောရွက်စောတ္ာ်း္ ောားက ို စီ္ ရန ် သ ိုို့္ဟိုတ် 

လက်္ှတထ် ိုားရန် သ ိုို့္ဟိုတ ် ကတက် ိုငမ် ောင်သူ၏ကတ်စောရငာ်းက ို စီ္ ရန် ကတက် ိုငမ် ောငသ်အူတွက် 

သ ိုို့္ဟိုတ် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူက ိုယ်စောား လို မ် ောငရ်န်အတကွ် ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္ ှအတည်ပ ြုထောားသည ် 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ္ှ အ န်ှင်ားထောားမသော (တစ်ဦားတညာ်းပြစ်မစ၊ အပခောား ိုဂ္ ြုလ်/ ိုဂ္ ြုလ်္ ောားနှင ် 

 ူားမ ါင်ား၍ပြစ်မစ) ိုဂ္ ြုလ်က ို   ိုလ ိ ိိုသည။် 

၁၊၄။ “ဘဏ်ကတအ်ဖွ ွဲ့အစည််း”   ိုသည်္ ှော ဘဏ်ထိုတ်ယူမငွကတ်္ှ ထိုတ်ယူမငွ္ ောားနငှ ် အမ ကွား္ ောားက ို 

လို မ် ောင ်အ ်နှင်ားရန် အသ ိုားပ ြုမသော ဘဏ်  ိုငက်ွန်ယက်က ို  ိုလ ိုပ ီား မယဘိုယ အောားပြင ် ဝန်မ ောင်္ှုအတွက် 

လို င်န်ားတစ်ခိုခ င်ား အလ ိုက ်အြ ိုားအခရယသူည။် 
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၁၊၅။  “အလိုပ္်ဖငွ ်ရက်”   ိုသည်္ ှော ပ္န်္ောန ိုငင် ရှ  စမနမနို့၊ တနဂဂမနွမနို့၊ အ္ ောားပ ညသ်ူအလို  ် တ်ရက် သ ိုို့္ဟိုတ် 

ဘဏ်   တ်ရက်္ဟိုတ်သည  ်မနို့ရက်္  ောားက ို  ိုလ ိုပခငာ်းပြစသ်ည။် 

၁၊၆။ “ကတ်”   ိုသည်္ေှာ ကမ္ဘောဇဘဏ်္ ှ အြွဲွဲ့ဝင်အပြစအ်တည်ပ ြုထောားသည ် မလ ောက်ထောားသကူ ို  ိုလ ိုပ ီား 

မလ ောက်လွှောတွင ်သတ်္ှတ ်သည ်အတ ိုငာ်း ကတ်က ိုအသ ိုားပ ြုရန် ခ စောားခွင ်ရှ သည။်  

၁၊၇။ “ကတက်ိိုငဆ်ဆ င်သူ”   ိုသည်္ ှော ကတက် ို အသ ိုားပ ြုရန်အခွင ်ရှ သည  ် ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္ ှ အြွဲွဲ့ဝင်အပြစ် 

အတည်ပ ြုထောား သည ် မလ ောက်ထောားသနူှင  ် ကတက် ိုအသ ိုားပ ြုရန် ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္ ှ အတည်ပ ြုထောားမသော 

မလ ောက်ထောားသူ္ ှ သတ်္တှ ်ထောားသည  ် ိုဂ္ ြုလက် ို   ိုလ ိုသည်။ 

၁၊၈။ “ဗဟိိုဘဏ”်   ိုသည်္ေှာ ပ္န်္ောန ိုငင် မတေ်ာ ဗဟ ိုဘဏ်က ို   ိုလ ိုပခငာ်းပြစသ်ည်။ 

၁၊၉။ “ကိုန်ကျစရိတမ်ျ ်း” ကိုနက် စရ တ်္ ောားတငွ ် (အပ ည အ်ဝမလ ေ်ာမကကားမငွက ိုအမပခခ ၍) တရောားမရားရော 

ကိုန်က စရ တ်္ ောား အ ါအဝင ်ကိုန်က စရ တ်္  ောား၊ အြ ိုားအခ္ ောားနှင ် အသ ိုားစရ တ်္ ောား ါဝင်သည။် 

၁၊၁၀။ “ဆချ်းဆငကွန သ်တ်ချက”်   ိုသည်္ ှော ကတစ်ောရင်ားတစ်ခိုတငွ ် ကတ်က ိုင်မ ောငသ်ူ္ှ မခ ားမငယူွခွင ်ရှ မသော 

စိုစိုမ ါင်ားအ္ ောား  ိုား  ္ောဏက ို   ိုလ ိုသည်။ 

၁၊၁၁။ “ဆငွသ ်းကကြိုတငထ်ိုတယ်မူှု”   ိုသည်္ ှော မငွသောားထိုတ်ယူ္ှု၊ ခရီားသွောားခ က်လက်္ ှတ် သ ိုို့္ဟိုတ် 

န ိုငင် ပခောားမငွမကကား ဝယယ်ူ္ ှု၊ မလောငာ်းကစောားလို င်န်ား၊ မငလွွှဲစော သ ိုို့္ဟိုတ် 

မတောငာ်းခ သည အ်ခ  န်၌မငလွွှဲမ ားပခင်ားတ ိုို့က ို   ိုလ ိုသည။် 

၁၊၁၂။  “အဖိို်းအခနှင ် ဝန်ဆဆ င်ခ လမ််းညွှန်”   ိုသည်္ ှော ကတစ်ောရင်ားနှင ် ဤသမဘောတူစောခ ြု ်တွင် မနာက ်က်တဲွ 

၁ ၌ စောရင်ားပ ြုစိုထောားမသော ကတ်္ ောားက ိုအသ ိုားခ သည ် အြ ိုားအခနှင ဝ်န်မ ောင်ခ္ ောားက ို   ိုလ ိုသည်။ 

၁၊၁၃။ “ကဆမဘ ဇဘဏ”်   ိုသည်္ ှော ကမ ဘ္ောဇဘဏလ်ီ္ တကန်ှင  ် အနာဂတ်တွင် ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္ ှ တည်မထောင်္ ည ် 

ကမ ဘ္ောဇဘဏ်ခွဲ္  ောားအ ါအဝင် ယခိုလက်ရှ ကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲ္  ောားအောားလ ိုားက ို   ိုလ ိုသည။် 

၁၊၁၄။ “ဆပ္်းရန်တ ဝန”်   ိုသည်္ေှာ အ္နှ်တကယပ်ြစ်မစ အလောားအလောရှ သညပ်ြစ်မစ၊ ဦားစောားမ ားပြစ်မစ၊ 

အမ ါင် စစည်ား ပြင ပ်ြစ်မစ၊ တစ်ဦားခ ငာ်းပြစ်မစ အစိုစ ်ပြစမ်စ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူက ကမ ဘ္ောဇဘဏက် ို 

ယခိုသ ိုို့္ဟိုတ ် အနာဂတတ်ွင်မ ားရ္ည  ် အမ ကာွး္ ောား၊ မ ား  ်ရန် တောဝန်္  ောား သ ိုို့္ဟိုတ် 

တောဝန်ဝတတရောား္ ောားက ို   ိုလ ိုသည။် 
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၁၊၁၅။ “ဆ ို်းရ ှု်းမှုတွင်” မတောငာ်း  ို္ှ္ု  ောား၊ တရောားစွဲ  ို ှ္္ု  ောား၊   ိုားရ ှုား္ှု္ ောား၊   က်စီား္ှ္ု  ောား၊ ၊ မ ား  ်ရန်တောဝန်္ ောားနှင ် 

ကိုန်က  စရ တ်္   ြုားစ ို ါဝငသ်ည်။ 

၁၊၁၆။ “မိိုဘိိုင််းဝနဆ်ဆ င်မှုမျ ်း”   ိုသည်္ ှော ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ၏ စောရငာ်း (္ ောား )

က ိုက ိုငတ်ွယ်မ ောင်ရကွ်န ိုင်ရန်နှင ်/သ ိုို့္ဟိုတ ် ဘဏ်  လို င်န်ား အမကောငအ်ထည်မြော်န ိုငရ်န်နှင ် /သ ိုို့္ဟိုတ် 

အပခောားလို င်န်ား္ ောားက ို အလီက်ထမရောနစန်ည်ားပြင  ် လို ် မ ောင်န ိုင်မစသည ် 

 ္ိုဘ ိုင်ားအသ ိုားအမ ောင်္ ောားကကောားခ ပြင ် အခါအောားမလ ေ်ာစွော ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္ှ မ ောင်ရကွ်မ ားမသော 

ဘဏ်လို ်ငနာ်းဝန်မ ောင် ှ္ုနှင ် ထိုတ်ကိုန်္  ောားက ို  ိုလ ိုသည်။  

၁၊၁၇။  “ပမန်မ ကျပ္်”   ိုသည်္ ှော ပ ညမ်ထောငစ်ိုသ္မတပ္န်္ောန ိုငင် ၏ တရောားဝင်အသ ိုားပ ြုမသော မငွမကကားက ို   ိုလ ိုသည်။  

၁၊၁၈။  “အဆ က်ွးတငဆ်နဆသ  စ ရင််းလက်ကျန်”   ိုသည်္ေှာ သတ်္တှ်ထောားသည ်မနို့စွဲ၌ အမ ကာွးတငမ်နမသော ္ောဏ 

က ို   ိုလ ိုသည်။ ကိ္ု ပဏီ္  ောားအမနပြင ်   တ်သ ္်ား ှ္ုမနာကက် သည ် တစ်မနို့ခ င်ားစအီတွက် 

မနာကထ် အ်ခ  န်မစ မသော အတ ိုားနှုန်ား္ ောားက ို မနို့စဉ်စိုမ ောင်္ ှုနှင ်အတူ ခနို့်္ ှန်ားတွက်ခ က်ထောားမသော 

  တ်သ ္်ားသည မ်နို့၌ မရောငာ်းခ ထောားသည  ်  စစညာ်းအော္ခ အတွက် အမ ကွားတင်မသော စောရင်ားက ို 

ရယူ္ည်ပြစသ်ည။် 

၁၊၁၉။ “ကိိုယ်ပိ္ိုင်သ ို်း (သိို ) ပ္ိုဂိ္ြုလ်ဆရ်းဆိိုင်ရ အင်တ နက်ဘဏ်လိုပ်္ငန််း”   ိုသည်္ ှော ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ၏ 

စောရင်ား (္ ောား )က ိုက ိုငတ်ွယ် မ ောင်ရကွ်န ိုင်ရန် မသော်လညာ်းမကောငာ်း ဘဏလ်ို င်န်ားအမကောင်အထည်မြေ်ာန ိုင်ရန် 

မသော်လည်ားမကောင်ား အပခောားလို င်န်ား္ ောားက ို အလီကထ်မရောနစန်ည်ားပြင ် လို မ် ောင်န ိုင်မစသည ် 

အသ ိုားအမ ောင်  စစညာ်း္ ောားပြင  ် ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္ ှ မ ောငရ်ကွ်မ ားမသော က ိုယ်  ိုင်သ ိုား (သ ိုို့) ိုဂ္ ြုလ်မရား  ိုင်ရော 

အင်တောနက ်ဘဏလ်ို င်န်ား ဝနမ် ောင်္ ှု မသောလ်ညာ်းမကောငာ်း ထိုတက်ိုန်္ ောားက ို   ိုလ ိုသည်။ 

၁၊၂၀။  “PIN”   ိုသည်္ ှော ကတန်ငှ ်အသ ိုားပ ြုရနအ်တွက် မ ားထောားမသော က ိုယမ်ရားက ိုယတ်ောသက်မသခ န  ါတ ် က ို 

  ိုလ ိုသည်။  

 ၁၊၂၁။  “မူလကတ်အဖွ ွဲ့ဝင်”   ိုသည်္ ှော ကတ်စောရငာ်း ၏ အဓ ကကတအ်ြွဲွဲ့ဝင်က ို   ိုလ ိုသည။် 

၁၊၂၂။  “ဝယယ်မူှု”   ိုသည်္ေှာ လို င်န်ားက စစတစ်ခိုက ို  ိုလ ိုပ ီား ၎ငာ်းမအောက်တွင် ကတ်သ ိုို့္ဟိုတ ် န  ါတ်အသ ိုားပ ြု္ှုပြင ် 

ကိုန်စညန်ှင  ်ဝနမ် ောင်္ ှု္ ောား၏ မ ားမခ ္ှုပ ြုလို သ်ည်။ 
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၁၊၂၃။ “ဝန်ဆဆ င်မှုမျ ်း”   ိုသည်္ေှာ ATM ကတဝ်နမ် ောင်္ ှု္ ောား၊ CALL CENTER ဝန်မ ောင်္ှ္ု  ောား၊ အီလကထ်မရော 

နစ် သ ိုို့္ဟိုတ ် က ိုယ ် ိုငသ် ိုား အင်တောနက ် ဘဏ်လို ်ငန်ားဝန်မ ောင်္ှ္ု  ောား သ ိုို့္ဟိုတ် ္ ိုဘ ိုငာ်းဝန်မ ောင်္ှု္ ောား 

အထ  အကနို့အ်သတ် ္ထောားဘဲ ယခို သ ိုို့္ဟိုတ ် မနာင်အခါတွင် ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္  ှ ကတ်က ိုင်မ ောငသ်ူက ို 

မ ောငရ်ွက်မ ားန ိုငမ်သော ္ညသ်ည ် ဝန်မ ောင်္ ှုက ို္  ို ရညည်ွှန်ားသည။် 

၁၊၂၄။ “ဆင ်ပ္ ွ်းကတ်”   ိုသည်္ေှာ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ၏ ကတစ်ောရင်ားတွင် မနာက် က်တွကဲတန်  ါတအ်ပြစ် 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ္ှ ခွင ပ် ြုထောားပ ီား ကမ ဘ္ောဇဘဏက် အတညပ် ြုထောားမသော  ိုဂ္ ြုလက် ိုထိုတမ် ားသည  ်ကတက် ို 

  ိုလ ိုသည်။ 

၁၊၂၅။ “အသ ို်းပပ္ြုသလူမ််းညွှန်”   ိုသည်္ ှော ကတ်္  ောားအသ ိုားပ ြု  ိုက ို အမသားစ တ်ရငှာ်းပ ထောားသည ် လ္်ားညွှန်စောအို ်က ို 

  ိုလ ို သည်။ 

၁၊၂၆။ “Website”   ိုသည်္ေှာ www.kbzbank.com လ  စ်ောရှ  ကမ ဘ္ောဇဘဏ်၏ website က ို   ိုလ ိုသည်။ 

 

၂။ မိတ်ဆက ်

၂၊၁။ ဤမနရော )ဤသမဘောတူစောခ ြု ်( တွင်ထည ်သွငာ်းထောားမသော စည်ား္ ဉ်ားစညာ်းက္်ားသတ်္ှတခ် က်္ ောားသည် 

ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္  ှကတက် ိုငမ် ောင်သူက ို အခါအောားမလ ေ်ာစွောထိုတ်မ ားန ိုင်သည ် ကတ်္ ောားနှင သ်က်  ိုင်သည်။ 

၂၊၂။ ကတအ်္  ြုားအစောားတစ်ခိုခ င်ားစတီွင် ၎ငာ်း၏က ိုယ်  ိုင် မနာက ်က်တဲွ စည်ား္ ဉ်ားစညာ်းက္်ား္ ောား ါဝင်န ိုင်သည။် 

သက်  ိုင်ရော ကတ်တစ်ကတ်၏ မနာက ်က်တဲွ စည်ား္ ဉ်ားစည်ားက္ာ်း္ ောားပြင ် တ က စွော ယ်ြ က်ပခငာ်း သ ိုို့ ဟိုတ် 

၎ငာ်းတ ိုို့နှင  ်က ိုက်ညီပခင်ား ္ရှ  ါက ဤသမဘောတူစောခ ြု ် ါ မဝါဟောရ္ ောားသည ်အ  ို ါကတအ်တွက ်သက ် ိုင် 

ပခင်ား္ရှ မစရ။ 

၂၊၃။ ကတက် ိုအသ ိုားပ ြုပခငာ်းပြင  ် ကတ်က ိုင်မ ောငသ်ူအမနပြင  ် စညာ်း္ ဉ်ားစညာ်းက္်ားအောားလ ိုားက ို 

ြတရ်ှုနာားလည်လက်ခ ပ ီားဟို ္ှတ်ယူ မသောမကကောင ် ဤသမဘောတူစောခ ြု ် ါ စည်ား္ ဉာ်းစည်ားက္ာ်း္ ောားက ို 

အခ  န်တ ိုင်ားလ ိုက်နာရန် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ကူ သမဘောတူသည်။ 

ဤသမဘောတူစောခ ြု ် ါ စည်ား္ ဉ်ားစညာ်းက္်ား္ ောားနှင ် ၎ငာ်းတ ိုို့၏ပ င ်ငခ် က်္ ောားသည ်

၂၊၃၊၁။ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအောား ထိုတမ် ားပ ီားပြစသ်ည  ်ကတ်အောားလ ိုားအမ ေါ်တွင်လညာ်းမကောငာ်း 

၂၊၃၊၂။  အခါအောားမလ ောစ်ွော ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္ ှ ဝန်မ ောင်္ှုမ ား္ည ် ကတအ်ောားလ ိုားအမ ေါ်တွင်လည်ားမကောငာ်း 
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၂၊၃၊၃။ ကမ ဘ္ောဇဘဏထ် ္ ှ ကတ်နငှ ် ဝန်မ ောင်္ ှု္ ောားက ို ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူက အသ ိုားပ ြု္ည ် 

အခါတ ိုငာ်းမ ေါ်တွင်လည်ားမကောငာ်း သက်မရောက ် ှ္ုရှ ္ ည်ပြစသ်ည်။  

၃။ ကတ် 

၃။၁။ ကတန်ှင  ်PIN န ပ္ါတ်ထိုတ်ဆပ္်းပခင််း  

ကတမ်လ ောကထ်ောားသူ၏ ကတမ်လ ောက်လွှောအောား ကမ ဘ္ောဇဘဏက်စစ်မ ားခွင ်ပ ြုအတညပ် ြုပ ီား 

၍ ကသ်ွယ်လောသည ်အခ  န်တငွ ် ကတ ် မလ ောကထ်ောားသူ္ှ ကတ် နှင  ် PIN န  ါတ်အောား 

သက်  ိုင်ရောကမ္ဘောဇဘဏခ်ွဲတွင ် လူက ိုယ်တ ိုငသ်ွောားမရောက်ထိုတ်ယူန ိုင်ပ ီပြစ် ါသည။် ကတ် သ ိုို့္ဟိုတ ် PIN 

န  ါတအ်ောား ထိုတယ်ပူ ီားပခင်ား သ ိုို့္ဟိုတ ် မ ား  ိုို့ပခင်ား္ ောားပ ြုလို ပ် ီားမနာက်  ိုင်ားတွင် ကတန်ှင  ်တသ်က်၍  

ကမ ဘ္ောဇဘဏတ်ွင်တောဝန် ္ရှ မစရ။   

၃။၂။ လက်မှတ ်

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူသည ်၎ငာ်း၏ကတ်က ိုရရှ ပ ာီးသည်နှင  ်ကတမ်နာကမ်က ောတွငခ် က်ပခင်ားလက်္ှတထ် ိုားရ္ည။်  

၃။၃။ နိိုငင် ပခ ်းဆငွဆ က်းပဖင  ်Transaction ပပ္ြုလိုပ္်မည ်ဆငွဆ က်းဆပပ္ င််းလ ပခင််း စနစ ်

Currency Conversion Risk Premium (Mark Up Fee) သည ်

အသ ိုားပ ြုလ ိုကသ်ည ်မငမွကကားအ္  ြုားအစောား သ ိုို့္ဟိုတ ် န ိုငင် ပခောားမငပွြင  ် ထိုတယ်သူ ိုားစွလဲ ိုက်သည ်မငွ၏ 

ပြစ်မ ေါ်လ ကရ်ှ မသော မငွလဲလှယ်နှုန်ားထောား္ ောားမ ေါ်တငွ ် မငွမကကားအြွဲွဲ့အစည်ား္ ောား္ှသတ်္ှတသ်ည ် 

မငွမကကားမပ ောငာ်းလဲပခင်ား လွှ္ာ်း္ ိုားမကကား )Prevailing Fee( နှင  ်ဘဏ်္ှ သတ်္တှ်သည ် မငွမကကားမပ ောငာ်းလပဲခင်ား 

လွှ္ာ်း္ ိုားမကကား )Prevailing Fee( အောား မ ားကွကအ်မပခအမနမ ေါ်္တူည၍် 

လ ိုအ သ်လ ိုမပ ောင်ားလဲသတ်္တှသ်ွောား္ည် ပြစသ်ည။်   

၃၊၄။ ကတသ်ည် ဘဏ်၏ ပ္ိိုင်ဆိိုငပ်္စစည််းပဖစ်သည ်

ကတသ်ည် ကမ္ဘောဇဘဏ၏်   ိုင ် ိုင်္ ှုအပြစ ် က်လက်က န်ရှ သည။် ကတက် ိုငမ် ောငသ်အူမနပြင  ်ကတ်က ို 

လွှဲမပ ောင်ားမ ားပခငာ်းသ ိုို့္ဟိုတ် ထ န်ားသ ္်ား္ှုကင်ား္ဲ ပခင်ား သ ိုို့္ဟိုတ ်   ိုင ် ိုင်္ှု္ရှ မတော ပခင်ားတ ိုို့ ္ပြစ်မစရ ါ။ 

ကမ ဘ္ောဇဘဏ ် က ကတက် ိုပ နမ် ားရန်မတောငာ်း  ိုမသောအခါ 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင ်)ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူကောကွယ် ှ္ုအတွက်( ကတ်က ို ခ က်ခ င်ား တစ်  ိုင်ားပြတ်၍ 

ကမ ဘ္ောဇဘဏထ် ပ န်မ ားရ ါ္ည။် 



 

6 

 

၄။ ကတ်ကိိုင်ဆဆ င်သူ ၏ ဆပ္်းရန်တ ဝန်နှင ် တ ဝန်ဝတတရ ်းမျ ်း 

၄၊၁။ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူတစ်ဦားတညာ်းသောလ င် ခငွ ်ပ ြုထောားသည အ်သ ိုားပ ြုသအူမနပြင ် ကတပ်ြင ် လို င်န်ားက စစ္ ောား 

ပ ြုလို န် ိုငသ်ည။် ကတက် ိုငမ် ောင်သူမနပြင  ်တောဝန်ရှ သည်္ှော- 

၄၊၁၊၁။ ခွင ်ပ ြုထောားသည  ် ိုဂ္ ြုလ်္ ှသ ိုို့္ဟိုတ ်ATM အသ ိုားပ ြုပခငာ်းပြင ပ် ြုလို ်မသော လို င်န်ားက စစ္ ောား သ ိုို့ ဟိုတ် 

မ ား ထောားမသော ညွှန်ကကောားခ က်္ ောား အ ါအဝင ်ကတ ်သ ိုို့္ဟိုတ် ကတန်  ါတအ်သ ိုားပ ြု၍ ပ ြုလို မ်သော 

လို င်န်ား က စစအောားလ ိုားအတကွ် တောဝန်ရှ သည။် 

၄၊၁၊၂။ အသ ိုားပ ြုခွင ်မ ားအ ်ခ ထောားရသည ်  ိုဂ္ ြုလ်ပြစသ် ူ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ)သ ိုို့္ဟိုတ်( 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ၏ မနာက ်က်တဲွ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ  ိုဂ္ ြုလသ်ည် ဤသမဘောတူစောခ ြု ် ါ 

စည်ား္ ဉ်ားစညာ်းက္ာ်း္ ောားနှင  ် က ိုက်ညီမစရန ် မသော်လည်ားမကောငာ်း၊ ကတစ်ောရငာ်း နှင ် 

ကတက် ိုအသ ိုားပ ြုသည စ်ောရင်ား ဝန်မ ောင်္ှ္ု  ောားအောားလ ိုား အမ ေါ် သက်မရောက်သည ် 

စည်ား္ ဉ်ားစညာ်းက္ာ်း္ ောားနှင ် က ိုက်ညီမစရနလ်ညာ်းမကောငာ်း အပ ည ်အဝ တောဝန်ရှ  ါသည်။ 

၄၊၁၊၃။ ဤသမဘောတူစောခ ြု ် ါ စညာ်း္ ဉ်ားစညာ်းက္်ား္ ောားနှင ်က ိုကည်ရီန်  က်ကွက် ှ္ု၊ ကတအ်သ ိုားပ ြု၍ 

လို မ် ောင ် ရန ိုင်သည  ် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူကတစ်ောရင်ား၊ စောရင်ား္ ောားနှင ် 

ဝန်မ ောင်္ှုအောားလ ိုားနှင သ်က်  ိုငမ်သော စည်ား္ ဉ်ားစညာ်းက္်ားအောားလ ိုား နှင  ် က ိုက်ညီရန်   ကက်ွက်္ှု္ှ 

ပြစ်မ ေါ်လောမသော   ိုားရ ှုား္ှ္ု  ောားအတွက် တောဝန်ရှ သည်။ 

၄၊၂။ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူနှင  ်ခွင ပ် ြုထောားမသော ိုဂ္ ြုလ်အမနပြင  ်

၄၊၂၊၁။ ္ည်သည န် ိုငင် တွင်္  ို တရောား္ဝင်မသောလို ်မ ောင်ခ က် )ဥ ္ော 

တရောား္ဝင်ကိုနစ်ည်နှင ်ဝန်မ ောင်္ှ္ု  ောား ဝယယ်ပူခင်ား( အတကွ် ကတက် ိုအသ ိုား္ပ ြုရ ါ။ 

၄၊၂၊၂။ အမ ကွားအကနို့အ်သတ်က ို မက ော်လွန်မစ္ည ် လို င်န်ားက စစ္ ောားလို ်မ ောင်ရန် 

ကတက် ိုအသ ိုား္ပ ြုရ ါ။ 

၄၊၂၊၃။ ကတစ်ောရင်ား  တ်ပ ီားမနာက် သ ိုို့္ဟိုတ် ကတ်က ိုြ က်သ ္်ားသည်ဟို ကမ ဘ္ောဇဘဏက်မပ ောပ ီားမနာက် 

သ ိုို့္ဟိုတ် ကတ်အသ ိုားပ ြု္ှုက ို ကမ ဘ္ောဇဘဏက် ရို ်သ ္်ားပ ီားမနာက ်ကတက် ိုအသ ိုားပ ြုပခငာ်း သ ိုို့္ဟိုတ် 

အသ ိုားပ ြုရန် ကက ြုားစောားပခင်ားတ ိုို့ ္ပ ြုလို ်ရ ါ။ 
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၄၊၂၊၄။ ကတအ်သ ိုားပ ြု္ှုနှင စ် ်လ ဉ်ား၍ အခါအောားမလ ေ်ာစွော ကမ ဘ္ောဇဘဏ်က လ ိုအ ်မသော 

သတင်ားအခ ကအ်လက်္ ောားနှင  ်စောရွက်စောတ္်ား္ ောားက ို ကမ ဘ္ောဇဘဏထ်       ိုားမ ားရ္ည်။ 

၄၊၂၊၅။ ကတအ်သ ိုားပ ြု္ှုနှင စ် ်လ ဉ်ား၍ စ ိုစ္်ား္ှု သ ိုို့္ဟိုတ် တရောားစွဲ  ို ှ္ုတ ိုင်ားတွင် ကမ ဘ္ောဇဘဏ်နှင ် 

 ူားမ ါင်ားရ္ည်။ 

၄၊၂၊၆။ တစ်နည်ားနည်ားပြင ် ကတက် ိ္ု  က်နှာပ င်  က်မစပခင်ား၊   က်စီားမစပခငာ်း၊ မကာွးမကောက်မစပခငာ်း၊ 

ပ ြုပ ငပ်ခင်ား သ ိုို့္ဟိုတ် ကတ်က ို တစန်ညာ်းနညာ်းပြင  ် ္ူလ  ိုဏ္ဍောန်   က်ပ ောားမစပခငာ်း္ရှ မစရန် 

အခ ိုငအ်္ော ထ နာ်းသ ္်ားမစောင ်မရှောက်ရ္ည။် 

၄၊၃။ လ ိုခခ ြုမှု 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူနှင  ်ခွင ပ် ြုထောားမသော  ိုဂ္ ြုလ်မနပြင  ်

၄၊၃၊၁။  PIN က ို အခ  နတ် ိုငာ်း လ  ြုွဲ့ဝှကစ်ေွာသ ္ာ်း ည်ားထောားရ္ည။် 

၄၊၃၊၂။ PIN က ိုလ ိုခခ ြုမစရန်နှင  ် အမယောင်မ ောင်္ ှု သ ိုို့ ဟိုတ် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ကူတန်ှင  ် ကတစ်ောရင်ားက ို 

အခွင ်္ ရှ ဘ ဲ ရယူ္ှု သ ိုို့္ဟိုတ ် အသ ိုားပ ြု္ှုတ ိုို့က ို ကောကွယ်ရန ် လ ိုအ သ်ညအ်ောားလ ိုားက ို 

လို မ် ောငရ်္ည။် ကတက် ိုငမ် ောငသ်၏ူ PIN က ိုကောကယွရ်န် နညာ်းလ္်ား္ ောားတွင် 

 ါဝင်သည်္  ောား္ှော- 

၄၊၃၊၂၊၁။  PIN က ိုအလွတက် က်္ှတ၍် ္ည်သည ်မနရောတငွ်္ ှ မရားခ ပခင်ား 

္ှတ်တ္်ားတင် ှ္္ု ပ ြုလို ်ပခင်ား။ 

၄၊၃၊၂၊၂။ အထက် ါ (၄၊၃၊၂၊၁  )အခ က်ပ ာီးမနာက် PIN အတွကထ်ိုတမ် ားထောားမသော 

အမကကောငာ်းကကောားစောက ို ခ ကခ် င်ား ြ က် စ်ပခင်ား။ 

၄၊၃၊၂၊၃။ ္ည်သူူ့က ို္ှ PIN က ိ္ု မပ ောပခငာ်း သ ိုို့္ဟိုတ် ္ည်သူူ့က ို္ ှ္သ ရှ မစပခငာ်း။ 

၄၊၃၊၂၊၄။ PIN မရာွးခ ယ်ရောတွင် သ သောမသော စကောားလ ိုားသ ိုို့္ဟိုတ် န  ါတ်က ို္မရာွးခ ယ်ပခင်ား၊ သ ိုို့္ဟိုတ် 

လွယ်ကစူွော ခနို့်္နှ်ားန ိုင ် သည  ် သ ိုို့္ဟိုတ ် ယခင်ကအသ ိုားပ ြုြူားသည ် စကောားလ ိုားသ ိုို့္ဟိုတ် 

န  ါတ်က ို ္မရာွးခ ယ်ပခင်ား။ 

၄၊၃၊၂၊၅။ PIN က ို အခါအောားမလ ော်စွော မပ ောင်ားမ ားပခင်ား။ 

၄၊၃၊၃။  ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူသည ်မအောက် ါအမပခအမနတွင ်ကမ္ဘောဇဘဏ်သ ိုို့ ခ ကခ် ငာ်းတငပ် ရ္ည်- 
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၄၊၃၊၃၊၁။ PIN မ  ောက်  ိုားသွောားသည်က ို သတ ပ ြု္ ပခင်ား၊ 

၄၊၃၊၃၊၂။ တစ်စ ိုတစ်မယောက်သည ်PIN က ို သ ရှ သည်ဟို သ သယရှ ပခငာ်း၊ 

၄၊၃၊၃၊၃။ ကတက် ိုငမ် ောငသ်၏ူကတ်အောား ခငွ ်ပ ြုခ က်္ရှ ဘဲ အသ ိုားပ ြုပခငာ်း သ ိုို့္ဟိုတ် ကတ်စောရငာ်းသ ိုို့ 

ဝငမ်ရောက်အသ ိုားပ ြုပခင်ားအောား သ သယပြစ်ပခင်ား သ ိုို့္ဟိုတ် သတ ပ ြု္ ပခငာ်း၊ နှင  ်

၄၊၃၊၃၊၄။ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ၏ က ိုယမ်ရားက ိုယတ်ောအခ က်အလက်္ ောား (ဥ ္ော၊ 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ၏ သက်မသခ ကတပ် ောားနငှ ်  ကသ်ွယ်ရန်အမသားစ တ်အခ က်္ ောား) 

က ို မပ ောင်ားလဲ္ှုတ ိုို့ပြစပ်ခင်ား။ 

၄၊၄။ ကတဆ်ပ္ျ က်ဆ ို်းပခင််း သိို မဟိုတ ်အခိို်းခ ရပခင််း/PIN ဆပ္ါက် က ်းပခင််း 

၄၊၄၊၁။ ကတမ်  ောက်  ိုားပခင်ား၊ အခ ိုားခ ရပခင်ား သ ိုို့ ဟိုတ် အခွင ်္ရရှ သူကအသ ိုားပ ြုပခငာ်းတ ိုို့ပြစ် ါက 

(ကတက် ိုသ ိုားပခငာ်း္ှ ပြစမ်စ၊ အပခောားနည်ားပြင ်ပြစ်မစ ) ကတက် ိုငမ် ောငသ်အူမနပြင ် 

ကတအ်သ ိုားပ ြု္ှုက ို  ိုင်ားင  ရန်နှင  ် သက်  ိုင်ရော PIN န  ါတက် ို ြ က်သ ္ာ်းရန် ကမ ဘ္ောဇဘဏ်ထ  

ခ က်ခ ငာ်းအမကကောင်ားကကောားရ္ည။် အမ ကွားဝယ်ကတ်   ိုင်ားင  ္ှ္ု တ ိုင်္ ီ က သင ်သည ် 

ဝန်မ ောင်ခ္ ောားအတွက် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ကူ တောဝန်ယူရ ါ္ည်။ 

၄၊၄၊၂။ ကတမ်  ောက်  ိုားပခင်ား၊ အခ ိုားခ ရပခငာ်း သ ိုို့္ဟိုတ် PIN မ ါက်ကကောားပခင်ားတ ိုို့ပြစ် ါက 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင ် တောဝန်ရှ ္ည်္ ှော- 

၄၊၄၊၂၊၁။ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူထ ္မှ  ောက်  ိုားမကကောငာ်း၊ အခ ိုားခ ရမကကောငာ်း သ ိုို့ ဟိုတ ် PIN 

မ ါက်ကကောားမကကောငာ်း အမကကောင်ားကကောားခ ကက် ို  ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္ှ ္ရရှ ္  ီ တစဦ်ားဦားက 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူကတ်က ို အသ ိုားပ ြု၍လို ်မ ောငမ်သော 

လို င်န်ားအောားလ ိုားအတွက်တောဝနယ်ရူ္ည်။ 

၄၊၄၊၂၊၂။  ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူက   ိုမသမ ားမခ ္ှုအစအီစဉ်ရှ သည  ် မငွလကခ် သအူြွွဲဲ့အစည်ားအောား 

ကတ ် သ ိုို့္ဟိုတ ် ကတ်စောရငာ်းသ ိုို့ တ ိုက်ရ ိုက်မ ားမခ ရန်မငအွောားလ ိုားရ ်တနို့ရ်န် 

သတ မ ားပခင်ားအတွက် တောဝနယ်ရူ္ည်။ 

၄၊၅။ ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္ ှ သတ်္တှထ်ောားမသော စညာ်းက္ာ်းခ က်္ ောား ါရှ သည ် အစောားထ ိုားကတ် သ ိုို့္ဟိုတ ် PIN အသစ်က ို 

ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္  ှထိုတမ် ားမကောင်ား ထိုတ်မ ားန ိုငသ်ည်။ 
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၄၊၆။ အကယ၍် မ  ောက်  ိုား၊ အခ ိုားခ ရမသော ကတက် ိုပ နလ်ညမ်တွွဲ့ရှ  ါက ၎ငာ်းက ို က်လက် 

အသ ိုားပ ြု၍္ရန ိုငမ်သောမကကောင ် ခ က်ခ ငာ်း တစ်ဝက်ပြတ၍် ကမ္ဘောဇဘဏ်ထ ပ န်မ ားရ္ည။် 

၄။၇။ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူသည ် ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္ှ ကတက် ိုငမ် ောငသ်အူောား ကမ ဘ္ောဇဘဏ်၏ 

ကတအ်သ ိုားပ ြု္ှုဝန်မ ောင်္ှ္ု  ောားနှင  ် စ လ် ဉ်ား၍ လ ိုအ ်မသော စ ိုစ္်ားမ္ားပ္နာ်းပခင်ား္ ောားပ ြုလို ်ရန်နှင ် 

လ ိုအ သ်ည ်စစမ် ားခ က်္ ောားအောားလ ိုား (ပ္န်္ ောန ိုငင် မတေ်ာဗဟ ိုဘဏ်္  ှ အသ အ္တှ်ပ ြုထောားမသော Myanmar 

Credit Bureau Limited ္ှ စ ိုစ္်ားမ္ားပ္နာ်း္ှု္ ောားနှင  ် စစ်မ ားခ က်္ ောား သ ိုို့္ဟိုတ ် ဤမလ ောက်လွှော္ ောားနှင ် 

သက်  ိုင်သည  ် အပခောား ါတီ္ ောား အ ါအဝင ် အကနို့်အသတ်္ ရှ မစဘ)ဲက ို မ ောင်ရကွ်ရန်နငှ  ် အပခောား္ည်သည ် 

အရင်ားအပ္စ်္ှ္  ို လက်ခ ရရှ ပခငာ်း သ ိုို့္ဟိုတ ်  စ စစအ်တည်ပ ြုပခငာ်း သ ိုို့္ဟိုတ ် အပခောား္ည်သည ် ါတကီ ိ္ု   ို 

(ဘဏ်၏ ကစ် ်ကို ပ္ဏီ္ ောား၊ အကက မ ား္ ောား၊ credit bureaus၊ credit reference agents၊ အော္ခ မ ားသူ္ ောား 

သ ိုို့္ဟိုတ ် အစ ိုားရအောဏော  ိုင်္ ောား/မအဂ င်စီ္ ောား အ ါအဝင ် အကနို့အ်သတ်္ရှ မစဘ)ဲ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ 

သ ိုို့္ဟိုတ ် သူ/သူ္၏ ကမ ဘ္ောဇဘဏ်ရှ  အမကောင ်တစ်ခိုခိုနှင  ် သက ် ိုင်မသော ္ည်သည ် 

သတင်ားအခ ကအ်လက်က ိ္ု   ိုအောား ထိုတမ်ြေ်ာမပ ောကကောားပခငာ်း သ ိုို့္ဟိုတ ် ထိုတပ် န်ပခင်ား တ ိုို့အောား 

ကမ ဘ္ောဇဘဏသ်ည ် ၎ငာ်း၏ က ိုယ်  ိုင်  ိုားပြတ်ခွင ်နှင ် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအောား တောဝန်ယူ ှ္ု သ ိုို့္ဟိုတ် 

အသ မ ားပခင်ား္ရှ ဘ ဲ အခါအောားမလ ော်စွော သင ်မလ ေ်ာသညအ်တ ိုင်ား မ ောင်ရွက်ရန်အတကွ ် သူ/သူ္၏ 

ရို ်သ ္်ား၍္ရမသော သမဘောတူညခီ က်ပြင ် ကမ္ဘောဇဘဏ်အောား ခွင ်ပ ြုသမဘောတူညီ ါသည်။ 

 

၅။ အဆ ကွ်းဝ ယ်ကတ်မျ ်းအတွက် ဆချ်းဆငွကန ်သတ်ချက် 

၅၊၁။ မခ ားမငကွနို့သ်တ်ခ ကသ်ည ် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူထ  သ ိုို့္ဟိုတ ် ကတက် ိုငမ် ောငသ်၏ူ ကတစ်ောရင်ားသ ိုို့ 

ထိုတမ် ားထောားသည ် အမ ကာွးဝယက်တအ်ောားလ ိုားနှင ် သက်  ိုင်သည  ်ခခ ြုင ိုကနို့သ်တ်ခ က်ပြစသ်ည်။  

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင ် ကတက် ို  

၅၊၁၊၁။ မငွသောား ကက ြုတငထ်ိုတမ်ငွသ ိုို့္ဟိုတ ် 

၅၊၁၊၂။  ကတအ်သ ိုားပ ြုန ိုငသ်ည ်   ိုင်ားဘိုတ်သမကဂတပ ထောားမသော မ ား  ိုင်၊ မနရော၌ ကိုနစ်ည်၊ 

ဝန်မ ောင်္ှ္ု  ောား နှင ် /သ ိုို့္ဟိုတ ်အခမကကားမငွ္ ောား မ ားမခ ှ္ု အတွက် သ ိုို့္ဟိုတ်  
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၅၊၁၊၃။  ခွင ်ပ ြုထောားမသော လ္်ားမကကောင်ား္ ောား္ ှ ပ ြုလို မ်သော လို ်ငန်ားက စစတ ိုင်ား အတွက် ကမ ဘ္ောဇဘဏ်က 

ခွင ်ပ ြုမသော အမ ကွားကနို့်သတ်ခ က် အတွငာ်း အသ ိုားပ ြုန ိုင်သည်။ 

 

၅၊၂။ အဆ ကွ်းကန ်သတ်ချက် ဆကျ လ်ွန်သည/်မဆကျ လ်ွနသ်ညက်ိို တွက်ချက်ပခင််း 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ၏ အမ ကွားကနို့သ်တ်ခ က် မက ော်လွန်သည် /္မက ေ်ာလွန်သညက် ို ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္ှ 

တွက်ခ က်မသောအခါ ထည သ်ွင်ားစဉ်ားစောားသည်္ေှာ- 

၅၊၂၊၁။ ( င ် ေွာ ိားကတပ်ြင ပ် ြုလို မ်သော လို ်ငန်ားက စစ္ ောားနငှ ် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ၏ 

ကတစ်ောရင်ားရှင်ားတ္ာ်းတွင် ္ မြောပ် ရမသားမသော လို င်န်ားက စစ္ ောားအ ါအဝင်  )ကတ်အောားလ ိုားအသ ိုားပ ြု၍ 

ပ ြုလို မ်သော ကတ်လို ်ငန်ားက စစ၏ မငွ ္ောဏ 

၅၊၂၊၂။  အတ ိုား၊ အြ ိုားအခ၊ မ ားမခ ရနတ်ောဝန်ရှ လော္ည ် မငမွကကား  ိုငရ်ောစရ တ်္ ောား နှင  ်အပခောားဝန်မ ောင်ခ္ ောား 

၅၊၂၊၃။    မငွလကခ် သည အ်ြွဲွဲ့သ ိုို့မ ားထောားမသော ခွင ပ် ြုခ က ် သ ိုို့္ဟိုတ ် ကတက် ိုအသ ိုားပ ြုမသော 

အ  ိုပ ြုထောားသည ် လို ်ငန်ားက စစနှင  ်စ လ် ဉ်ားမသော အပခောားအြွဲွဲ့အစညာ်းအောား မ ားထောားသည  ်ခွင ပ် ြုခ က ်

၅၊၃။ အမ ကွားကနို့သ်တ်ခ က်က ို မက ော်လွန်အသ ိုားပ ြုပခငာ်းအတွက ် ခွင ်ပ ြုပခင်ားအောား ကမ ဘ္ောဇဘဏ်က   ိုားပြတ်္ည် 

ပြစသ်ည်။ ခွင ်ပ ြု္ နို့်ရရှ  ါကလညာ်း ကတအ်သ ိုားပ ြု၍ သ ိုားစွဲ္ှု  ိုငရ်ော က စစအဝဝအတွက် ကတက် ိုငမ် ောငသ်တွင် 

တောဝန်အပ ည အ်ဝရှ ္ ည်ပြစသ်ည်။ 

၅၊၄။ အမ ကွားကနို့သ်တ်ခ က်မက ော်လွန် ါက ကမ္ဘောဇဘဏအ်မနပြင  ် မနာက်ထ ် ကတလ်ို င်န်ားက စစက ိုခွင ်ပ ြုရန် 

ပငငာ်း နန် ိုငပ် ီား ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင ် အမ ကာွးကနို့သ်တ်ခ က်မက ော်လွန်မသော  ္ောဏောက ို 

ကမ ဘ္ောဇဘဏထ်  ခ က်ခ ငာ်း မ ားမခ ရ္ည်။ 

 

၆။ ဆငွသ ်း က ကိြုတင်ထိုတ်ဆငွ 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင  ် ခွင ်ပ ြုထောားသည ် လ္်ားမကကောင်ားတစ်ခိုခိုပြင  ် မငွသောားကက ြုတင်ထိုတ်မငွက ို ထိုတယ်ူရန် 

ကတက် ို အသ ိုားပ ြု န ိုငသ်ည်။ ကမ္ဘောဇဘဏ်က သတ်္ှတထ်ောားမသော နှုန်ားထောားပြင ် မငွသောားထိုတယ်ူ္ ှုအတွက် ဝန်မ ောင်ခ 

ယနူ ိုငသ်ည်က ို ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူက သမဘောတူသည။် 
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၇။ ဆပ္်းဆချမှုမျ ်း 

၇၊၁။ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင သ်တ်္ှတရ်ကစ်ွပဲ ည ်ခ  န်တွင် သ ိုားစွဲ္ှုအောားလ ိုားအတွက် မ ား  ်ရ္ည ်  ္ောဏ 

အပ ည အ်ဝအောား သတ်္ှတ်ထောားမသော မငွမကကား)ပ္န်္ ောက  ်(ပြင ် ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္ှ ခ က်ခ င်ားရရှ န ိုင်မစရန် 

မသခ ောလို မ် ောင်ထောားရ္ည်။ 

၇၊၂။ အချနိ်ဆစ ဆန စွ တွင် ဆပ္်းဆချပခင််း 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင  ် ကတက် ိုငမ် ောငသ် ူ ကတရ်ှင်ားတ္်ားတွင် သတ်္တှ်ထောားသည ် 

အခ  န်မစ ရက်စွတဲွင် သ ိုို့္ဟိုတ် ္တ ိုင်္ ီ အမ ကွားတင်မနမသော ကတ်စောရငာ်း လက်က န် သ ိုို့ ဟိုတ် 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ၏ ကတရ်ငှာ်းတ္်ားတွင် မြေ်ာပ ထောားမသော မ ားမခ ္ှု ္ောဏ )အနည်ား  ိုား ္ောဏမ ားမခ ္ှု( 

တ ိုို့က ို မ ားမခ ရ္ည်။ 

၇၊၃။ ကတက်ိိုငဆ်ဆ ငသ်ူမှ အပပ္ည အ်ဝမဆပ္်းဆချပ္ါကမည်သည အ်ရ ပဖစ်မညန်ည််း 

အခ  န်မစ ရက်စွ ဲ သ ိုို့ ဟိုတ် ယင်ား္တ ိုင်္တီွင် ကတက် ိုငမ် ောင်သူ္ှ  ကမ ဘ္ောဇဘဏက် ို မ ားစရောရှ မသော 

 ္ောဏပ ည  ်သ ိုို့ ဟိုတ် အနညာ်း  ိုား ္ောဏက ို ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္ ှ ္ရရှ  ါက 

၇၊၃၊၁။  ္ောဏပ ည မ် ား  ် ှ္ုအတကွ ် အခ  န်မစ မသောရကစ်ွဲတွင်  ္ောဏပ ည မ် ား  ်ရန်  က်ကွက ်ါက 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ၏ သ ိုားစွဲ္ှု ္ောဏအောားလ ိုားမ ေါ်တငွ ် မိ နို့စဉ်အတ ိုားနှုနာ်းတကွ်ခ က်၍ 

မနာကက် မကကားနှင  ်အတ ိုား မကောက်ခ  ္ည်ပြစ် သည်။ )အမသားစ တ်က ို အြ ိုားအခ နှင  ်အခမကကားမငွ္ ောား 

လ္်ားညွှန်တွင်ကကည ် ါ( 

၇၊၃၊၂။  ကမ ဘ္ောဇဘဏအ်မနပြင  ် ကတ်တစ်ကတ်က ိုမသော်လည်ားမကောင်ား အောားလ ိုားက ိုမသော်လည်ားမကောင်ား 

  ိုင်ားင  န ိုင်သည်။ 

၇၊၃၊၃။  ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူသည ် ရကမ် ါင်ား (၃၀( အထ  မငွမ ားမခ ရန်   က်ကွက် ါက 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ၏ Card Account အသ ိုားပ ြုပခငာ်းက ို   ိုင်ားင  ထောား္ညပ်ြစသ်ည်။ 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ္ှ ၎ငာ်း၏ စောရင်ားရငှာ်းတ္်ားလက်က န်မငကွ ို အနည်ား  ိုားမ ားမခ ပ ီား္သှော 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူက Card က ို ပ နလ်ညအ်သ ိုားပ ြုန ိုင်္ည်ပြစ်သည်။ 

၇။၃။၄။ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူသည ် ရကမ် ါင်ား (၆၀( အထ  မငွမ ားမခ ရန်   က်ကွက် ါက 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူသည် မငွမ ားမခ ှ္ုစိုစိုမ ါငာ်း၏ က န်ရှ မနမသော  ္ောဏအောားလ ိုားက ို မ ားမခ ္ှု 
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ပ ြုလို ပ် ီား္သှော ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူသည ် ၄င်ား၏ကတက် ို အသ ိုားပ ြုန ိုင်္ ည်ပြစပ် ီား 

မခ ားမငကွနို့သ်တ်ခ ကအ်ောား )၅၀(% အထ  မလ ော ခ ္ည်ပြစ်သည။် 

၇။၃။၅။ ဘဏ်စောရင်ားထသဲ ိုို့ မငွထည သ်ွင်ားရန ် လ ိုအ ်မသော ကတက် ိုငမ် ောငသ်သူည ် ဘဏစ်ောရငာ်းထဲသ ိုို့ 

မငွထည ်သွင်ားရန် သ ရှ နာားလညသ်မဘောတူကကပ ီား ္ည်သည ်အမကကောင်ားမကကောင ်္  ို   က်ကွက ်ါက 

မငွ ္ောဏက ို မငွထည ်သွင်ားရ္ည ်မနို့ရက်္ှစ၍ ရကမ် ါင်ား )၆၀( ရကမ်နို့တွင် 

အ ်နှ ထောားရှ ပ ီားပြစ်မသောမငွ္ ှခိုနှ ္်ပြတ်မတောက်သွောား္ည်ပြစသ်ည်။ 

၇၊၄။ အကယ၍် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူသည ် မငွမ ားမခ ္ှုအတွက် မနာကက် လ င်မသောလ်ညာ်းမကောငာ်း၊ 

 ္ောဏပ ည မ် ားမခ ္ှု္ ောား ္ပ ြု လို ခ်ဲ လ ငမ်သောလ်ညာ်းမကောငာ်း၊ 

သတ်္ှတ်ထောားသည ်အနည်ား  ိုားမငမွ ားမခ ှ္ု ္ောဏ က န်ရှ မနလ င်မသော်လည်ား 

မကောငာ်းသတ်္တှ်ထောားသည ်မနို့စဉ်အတ ိုားနှုနာ်း တွက်ခ က်၍ မနာကက် မကကားနှင ် 

အတ ိုားမကောကခ် ္ ည်ပြစ် ါသည။် (အမသားစ တ်သ ရှ လ ို ါက)+၉၅၉( ၉၅၁၀၁၈၅၅၅( သ ိုို့ 

 က်သွယ်မ္ားပ္န်ားစ ိုစ္်ားန ိုင ်ါသည်။( 

၇၊၅။ အနည််းဆ ို်းဆပ္်းဆချမှု တွက်ချကပ်ခင််း 

၇၊၅၊၁။ အနညာ်း  ိုားမ ားမခ ္ှုသည ် အမ ကွားတင်မနမသော ကတစ်ောရငာ်းလက်က န်၏ အနည်ား  ိုား 

သတ်္ှတ်ထောားသည ် ရောခ ိုင်နှုနာ်း သ ိုို့္ဟိုတ် ပ္န်္ောက  ်မငွ ၁၀၀၀၀ အနက်္ှ္ ောားရောက ိုမ ားမခ ရ္ည်။ 

အကယ၍် အမ ကွားတင်မနသော ကတစ်ောရငာ်း လကက် န် သည ် ပ္န်္ောမင ွ ၁၀၀၀၀ 

က  ်မအောက်နညာ်း ါက ကတက် ိုငမ် ောငသ်အူမနပြင  ် လက်က န်ရငှာ်းတ္ာ်း  ္ောဏက ို အပ ည  ် အဝ 

မ ားမခ ရ္ည်။ 

၇၊၅၊၂။ အကယ၍် ကမ္ဘောဇဘဏ ်  အမနပြင  ် အခ  န်မစ ရကစ်ွဲတွင် အနည်ား  ိုားမ ားမခ ္ှုမအောကရ်ရှ  ါက 

ယင်ားလ၏ မ ားမခ ရန်က န်ရှ မသော ္ောဏက ို လော္ည ်လ၏ အနည်ား  ိုားမ ားမခ ္ှု  ္ောဏ 

သ ိုို့မ ါင်ားထည ်္ညပ်ြစသ်ည်။ 

၇၊၆။ ဆပ္်းဆချမှုဆငွဆ က်း 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင  ် ပ္န်္ောက  ်မငပွြင ်မ ားမခ ရ ါ္ည။် အကယ၍် ရရှ ထောားမသော မ ားမခ ္ှုသည် 

န ိုငင် ပခောားမငွမကကားပြင ် ပြစ် ါက ကမ ဘ္ောဇဘဏ်က လက်ရှ အသ ိုားပ ြုမသော မငွမကကားလဲလှယ်္ှုနှုန်ားထောားပြင ် 
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ယင်ားမ ားမခ ှ္ုက ို ပ္န်္ောက  ်မငွသ ိုို့မပ ောင်ားလဲ ါ္ည။် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင  ် ကမ ဘ္ောဇဘဏ်၏ 

မငွမကကားလ ိုအ ်္ ှုအတွက်  ိုားရ ှုား္ှု္ ောား၊ မငွမကကား လဲလှယ်္ှု္ှ ထွကမ် ေါ်လောမသော စနွို့်စောား္ှုအောားလ ိုားနှင ် 

  ိုားရ ှုား္ှုတ ိုင်ားအတွက် အပ ည အ်ဝတောဝန်ယူ္ညပ်ြစ်မကကောငာ်း သမဘောတူလက်ခ ရ္ည်။ 

၇၊၇။ ဆပ္်းဆချမှုမျ ်း ဆလ  က်လွှ  

၇၊၇၊၁။ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူစောရင်ားရှင်ားတ္ာ်းမ ေါ်ရှ  စောရင်ား၌ လို င်န်ားက စစ္ ောား သ ိုို့္ဟိုတ် 

အပခောားအြ ိုားအခ္ ောားသည် ္နှ်ကန်္ှု္ရှ  ါက စောရင်ားရှင်ားတ္ာ်းတွင် မြေ်ာပ ထောားမသော မနို့စွဲ၌ 

မ ားမခ ှ္ုအတကွ် အခ  န်မစ သညဟ်ိုပ ထောားမသော အနညာ်း  ိုား ္ောဏက ို 

ကမ ဘ္ောဇဘဏအ်ောားမ ားမခ ရ္ည။် 

၇၊၇၊၂။  ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ္ှ ပ ြုလို ထ်ောားမသော မ ားမခ ္ှု္ ောားသည ် ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္ ှ ရှင်ားလငာ်းပ ီားမသော 

မငွမကကားအမနပြင ် လက်ခ ရရှ ္ ှသောလ င ် တရောားဝင်္ညပ်ြစ်သည်။ )ဥ ္ော- ခ က်လက်္ ှတ်က ို 

ကမ ဘ္ောဇဘဏက် ရရှ ပ ီားမနာက် ရှင်ားလငာ်းရန ်ရက်အနည်ားငယ ်ကကောန ိုငသ်ည(် 

၇၊၇၊၃။  ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင ် မ ားမခ ှ္ုက ို မနာက်က ္ှပ ြုလို ် ါက သ ိုို့္ဟိုတ် လ ိုားဝ္ပ ြုလို  ်ါက 

လက်က န် က နရ်ှ မသော ္မ ားမခ ရမသားသည ် ္ောဏအောား အတ ိုားထ ်  ္ မကောက်ခ ္ ည်ပြစသ်ည။် 

၇၊၇၊၄။  ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူသည ် အနည်ား  ိုားသတ်္တှ် ္ောဏက ိုသော မငွမ ားမခ ္ှုပ ြုလို ် ါက 

မငွမ ားမခ ္ှု္ပ ြုလို ်္ှ ီ က န်ရှ မသော ္ူလမ ကွားက နမ်ငွ ္ောဏအမ ေါ်တွင် 

အတ ိုားက မကောက်ခ ္ ည်ပြစသ်ည။်  

၇၊၇၊၅။ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ္ှ အနညာ်း  ိုားလစဉ ် အမ ကွား  ် ှ္ု ္ောဏအမ ေါ်္ူတည၍် ကမ ဘ္ောဇဘဏထ်  

ခ က်ပြင ်မသောလ်ညာ်းမကောငာ်း အမကကောငာ်း သင ် မလ ော်သည ် နည်ားလ္်ားပြင ်မသော်လည်ားမကောင်ား 

မ ားမခ ှ္ုပ ြုလို ပ်ခင်ားပြင  ် သမဘောတူစောခ ြု အ်ရ မ ားရ္ည ်  ္ောဏအောားလ ိုား သ ိုို့ ဟိုတ် 

တစ်စ တတ်စ်  ိုငာ်းက ို ပ န်လညမ် ားမခ န ိုင်သည။် 

၇၊၇၊၆။  လက်ခ ရရှ မသော မ ားမခ ှ္ု္ ောားက ို ကတက် ိုငမ် ောင်သူရှင်ားတ္်ားမ ေါ်တငွပ် သည ် အနညာ်း  ိုားမ ားမခ ှ္ု 

 ္ောဏအောား ဦားစွောခိုနှ ္ ် သွောား ါ္ည။် ထ ိုို့မနာက ် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူစောရင်ားရှင်ားတ္ာ်းမ ေါ်ရှ  

လက်က န်မငွ္ ောားက ို ခိုနှ ္ ် ါ္ည်။ ထ ိုို့မနာက် စောရငာ်းရှင်ားတ္ာ်းတွင်္ ါမသားမသော 

အရော္ ောားက ိုခိုနှ ္ ် ါ္ည်။ ကတ်က ိုင်မ ောငသ် ူ မ ားမခ ှ္ုက ို မအောက် ါအစဉအ်တ ိုင်ား လက်က နအ် 
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္  ြုားအစောား အလ ိုက် ခိုနှ ္်္ ည်ပြစ်သည်။ အခမကကားမငွနှင ် အြ ိုားအခ၊ အတ ိုား ထ ိုို့မနာက ် က န်ရှ မသော 

လက်က န် သည ်တ ိုို့ပြစ်သည။် 

၇၊၈။ ကဆမဘ ဇဘဏ်က ဆတ င််းဆိိုသည ်အခါ အပပ္ည ်အဝဆပ္်းဆချပခင််း 

ဤသမဘောတူစောခ ြု ်၏ အပခောားမနရော္ ောားတငွ ် ္ည်သည ် သတ်္ှတခ် က်္ ောား ရှ မစကော္ူ 

ကမ ဘ္ောဇဘဏအ်မနပြင  ် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ္ှ ကမ္ဘောဇဘဏက် ိုမ ားရ္ည ်္ည်သည ် ္ောဏက ို္  ို 

ခ က်ခ ငာ်းမ ားမခ ရန် အခ  န်္ မရွား ပ နလ်ည ်မတောင်ား  ိုန ိုင်သည်။ 

၇၊၉။ နိုတ်ပ္ယ်မှုမရှိပခင််း 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင တ်ောဝန်ရှ သည်္ ေှာ- 

၇၊၉၊၁။ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူသည ် ကတလ်က်က နမ်ငွအောား ပ န်လည်မ ား  ရ်ောတွင် ဥ မေအရ 

မ ားသွင်ားရန်ရှ သည ် အခနွ် နှင  ်ကက ြုတင်အခွန်္  ောားအောား ပြတ်မတောက်ပခငာ်း သ ိုိ္ု့ ဟိုတ် နှုတ် ယပ်ခင်ား္ရှ  ဲ 

မ ား  ်ရ္ညပ်ြစ်သည်။ ဥ မေအရ မ ားသွင်ားရန်ရှ သည ်အခွန်နှင  ် ကက ြုတင်အခွန်္ ောားအောား 

ပြတ်မတောက်၍ မ ားသွင်ားရ္ည်  ို ါက ဘဏ ် သ ိုို့မ ား  ်ရန်ရှ သည  ်  ္ောဏအောား 

နှုတ် ယ်ပခင်ား္ရှ မစ ဲ အပ ည အ်ဝပ န်လည်မ ားမခ ရ္ည်။ 

၇၊၉၊၂။ မငွမ ားမခ ္ှု္ ောား ပ ြုလို ်ရောတငွ ် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ္ ှ မ ားမ ောင်ရ္ည ် ကိုန် စစညာ်း နှင ် 

ဝန်မ ောင်္ှု  ိုငရ်ော အခနွ်အခ္ ောား (အပခောား္ညသ်ည ်အ္ညန်ာ္ပြင ် မခေါ်တွင်သည်ပြစ်မစ( အတွက် 

ကင်ားလွတခ်ွင ်ပ ြု္ည်္ဟိုတ ် ဲကမ ဘ္ောဇဘဏက် ို ပ နလ်ညမ်ငွမ ားမခ ရ္ည်။ 

၇၊၁၀။ ကတစ် ရင််းရှ ိအဆ ကွ်းလကက်ျန်ကိို ကိိုင်တယွရ်န် ကိိုယ်ပ္ိိုင်ဆ ို်းပဖတခ်ွင  ်

 င်္ကတ်က ိုင်မ ောင်သူမသ  ိုားသည ်ပြစရ် ်တွင်  င်္ကတ်က ိုင်မ ောင်သူ၏ ကကီားကက ်သူ)္ ောား( သ ိုို့္ဟိုတ် 

ခ စောားခွင ်ရှ သည  ် အမ္ွ ကခ် သ)ူ္ ောား(သညလ်က်က န်မငွအောားပ န်လညမ် ား  ်ရ္ည်ပြစ်သည်။ 

ဘဏ်အမနပြင  ် ကတစ်ောရင်ားတွင် အမ ကွားတင်မနမသော လက်က န်က ို ကတက် ိုငမ် ောင်သူတွင်ရှ မသော 

သ ိုို့္ဟိုတ် မနာက်  ိုင်ား၌ ဘဏ်တငွြ်ွင ်န ိုင်မသော အပခောားစောရင်ားနှင  ် မ ါင်ားစ ်ရန် သ ိုို့္ဟိုတ် မ ါင်ားစည်ားရန် 

အခွင အ်မရားရှ သည်။ ကတ်က ိုင်မ ောငသ်ူအမနပြင လ်ညာ်း ကတစ်ောရင်ားရှ  အမ ကွားတင်မနမသော 

အမ ကွားလကက် န်က ို ခိုနှ ္်ရန် ဤစောရင်ား္ ောားရှ  လကက် န်မငကွ ို လွှဲမပ ောငာ်းရန် သမဘောတူသည်။ 
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၈။ ဆိိုင််းင  ထ ်းပခ င််း သိို မဟိုတ် အဆ ို်းသတ်ပခ င််း 

  ိုင်ားင  ထောားမသောကတ်/ပငငာ်း ယထ်ောားမသောကတ်လို ်ငန်ားက စစ 

ကမ ဘ္ောဇဘဏအ်မနပြင  ်္ညသ်ည ်အခ  န်တွင်္  ို 

၈၊၁၊၁။  ္ည်သည က်တလ်ို င်န်ားက စစက ိ္ု   ို ပငင်ား  ိုန ိုငသ်ည်။ 

၈၊၁၊၂။  ္ည်သည က်တ ်အသ ိုားပ ြု္ှုက ို္  ို   ိုင်ားင  ပခငာ်း သ ိုို့္ဟိုတ် အ  ိုားသတ်ပခငာ်းပ ြုလို ်န ိုင်သည်။ 

၈၊၁၊၃။  ကတစ်ောရင်ားက ို   ိုင်ားင  ပခင်ား သ ိုို့္ဟိုတ ်အ  ိုားသတ်ပခငာ်းပ ြုလို န် ိုငသ်ည်။ 

၈၊၁၊၄။  PIN အသ ိုားပ ြု္ှုက ို မပ ောင်ားလပဲခငာ်း၊ ရ တ်နို့်ပခင်ား သ ိုို့္ဟိုတ ်ရို သ် ္်ားပခငာ်းတ ိုို့ပ ြုလို န် ိုငသ်ည်။ သ ိုို့္ဟိုတ ်

၈၊၁၊၅။  ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူထ  အမကကောငာ်းပ ခ က်္  ောားမ ားရန် လ ိုအ ်ခ က်နှင အ်တူ ္ည်သည က်တက် ို္  ို 

ပ န် လညထ်ိုတမ် ားရန်၊ အသစထ်ိုတမ် ားရန ်သ ိုို့ ဟိုတ် အစောားထ ိုားရန် ပငငာ်း နန် ိုငသ်ည်။ 

၈၊၂။ ကတက်ိိုငဆ်ဆ ငသ်ူကိိုယ်တိိုင် အဆ ို်းသတ်ပခင််း 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင  ် မအောက ်ါအမပခအမနပြင ်သောလ င် ကတန်ငှ ် ကတစ်ောရင်ားက ို 

အ  ိုားသတ်န ိုငသ်ည်။ 

၈၊၂၊၁။ ယင်ားသ ိုို့လို မ် ောင်ရန် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ထူ ္ ှအမကကောင်ားကကောားစော ကမ ဘ္ောဇဘဏ်က ရရှ မသောအခါ 

၈၊၂၊၂။  ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူကောကွယ်္ှုအတွက် ကတက် ို တစ်ဝကပ်ြတ်၍ ကမ ဘ္ောဇဘဏ်ထ  

ပ နအ် ်မသောအခါ 

၈၊၂၊၃။  ကတန်ှင  ်ကတစ်ောရင်ားနှင  ်တသ်က၍် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ္ ှမ ား  ်ရန်  

၈၊၃။ တ ဝန်အ ်းလ ို်းကိိုဆပ္်းဆပ်္ဆသ အခါဘဏမ်ှ အဆ ို်းသတ်ပခင််း 

္ည်သည အ်မပခအမနတွင်္  ို အကယ၍်ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူသည ် မအောက ်ါအခ က်္ ောားပြစ် ွောား ါက 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူက ို သတ မ ား၍မသော် လညာ်းမကောငာ်း သတ ္မ ားဘမဲသော်လည်ားမကောင်ား ကတ်္  ောားထဲ္ှ 

တစ်ခိုက ိုပြစ်မစ အောားလ ိုားက ိုပြစ်မစ၊ ကတစ်ောရငာ်း နှင ဝ်နမ် ောင်္ ှု္ ောားက ို   တ်သ ္ာ်းပခငာ်းနှင ် 

ရို ်သ ္်ားပခငာ်းပ ြုလို န် ိုငသ်ည်။ 

၈၊၃၊၁။ ကတ်္  ောား၊ ကတစ်ောရင်ား သ ိုို့္ဟိုတ ် ဝန်မ ောင်္ှ္ု  ောားနှင ်  တသ်က်၍ 

ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏်ညွှန်ကကောားခ က်္ ောားက ို ္လ ိုက်နာပခင်ား သ ိုို့္ဟိုတ ် သက ် ိုင်ရော ဥ မေက ို 

္လ ိုက်နာပခင်ား။ 
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၈၊၃၊၂။  ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင  ် )၁( လောဘ်မ ားရန်က္်ားလှ္်ားပခငာ်း၊ ကတ မ ားပခငာ်း သ ိုို့္ဟိုတ် 

လောဘ်မ ားပခင်ား၊ သ ိုို့္ဟိုတ ် )၂( လောဘ်ယူရန် လက်ခ သမဘောတူပခငာ်း လောဘ်ယသူည်ဟို 

ကမ ဘ္ောဇဘဏက် ယ ိုကကညပ်ခငာ်း။ 

၈၊၃၊၃။  ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏် အယူအ တွင် ကတတ်စ်ခို သ ိုို့္ဟိုတ ် ကတစ်ောရင်ားက ို မကောငာ်း္ွန်စွော 

  ိ္ု ှန်အမပခအမနပြင ် ္လို မ် ောင်ဟိုယူ ပခငာ်း။ 

 

၈၊၃၊၄။  ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏်အယအူ တငွ ် ကတက် ိုငမ် ောင်သူနှင ဘ်ဏ်လို ်ငန်ား က်  မရားသည ် သင ်မတော် 

မလ ော်ကန်မသော အမပခအမန ္ရှ ပခင်ား။ 

၈၊၃၊၅။  ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင  ် ဤသမဘောတူစောခ ြု ် ါ စည်ားက္်ားခ က်တစ်ခိုခို သ ိုို့္ဟိုတ် 

မငွမကကားမခ ားငှောားရောတွင်ပြစ်မစ၊ ကက ြုတင်မငွ သ ိုို့္ဟိုတ ် မခ ားမင ွ သ ိုို့ ဟိုတ် 

အလောားတမူငွ္ ောားမခ ားရောတွင်ပြစ်မစ အပခောားသမဘောတူစောခ ြု ် ါ စညာ်းက္်ားခ က် တစခ်ိုခိုက ိုက ို 

ခ  ြုားမြောက်ရနပ်ခ ္ ်ားမပခောက်ပခငာ်း သ ိုို့္ဟိုတ် ခ  ြုားမြောက်ထောားပခင်ား။ 

၈၊၃၊၆။  ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင  ် ္္နှ်္ကန်၊ ္တ ္ က ၊ ္ပ ည ်စ ိုမသော သ ိုို့္ဟိုတ ် လွဲ္ှောားမသော 

သတင်ားအခ ကအ်လက်္ ောားက ို မ ားထောားပခင်ား။ 

၈၊၃၊၇။  ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင ် ကမ ဘ္ောဇဘဏအ်ောား မ ားရ္ည  ် ္ောဏက ို အခ  န်္ှီ္မ ားမခ ပခင်ား။ 

၈၊၃၊၈။  ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူကွယ်လနွသ်ွောားပခင်ား သ ိုို့္ဟိုတ် ရို ်  ိုင်ား/စ တ်  ိုင်ား စွ္်ားမ ောငန် ိုင်ရည် 

ကင်ား္ဲ သွောားပခငာ်း။ 

၈၊၃၊၉။  ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင  ် အမ ကွား္  ်န ိုင်ပခင်ား သ ိုို့ ဟိုတ် မေဝါလီခ ရပခင်ား သ ိုို့္ဟိုတ် 

တရောားမရားရော အ္ှုရင်  ိုငရ်ပခငာ်း။ 

၈၊၃၊၁၀။  ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ၏   ိုင ် ိုင်္ှ္ု  ောားသည ် အနတရောယ်က မရောက်မနပခငာ်း သ ိုို့ ဟိုတ် 

တရောားစီရငမ်ရား  ိုင်ရော တစစ် ိုတစ်မယောက် ၏ စီ္ က ိုငတ်ွယ်္ှုခ မနရပခငာ်း။ 

၈၊၃၊၁၁။  တရောားမရား အ္ှုအခငာ်း )တရောား္ သ ိုို့ ဟိုတ် တရောားမရား( သ ိုို့္ဟိုတ ် တရောားစွဲ  ို ှ္ု 

)မပ္ယောအမ ောက်အအ ို သ ္ ်ားယူရန်အ္ နို့်၊ ထ န်ားခ ြု ်ရနန်ှင  ် မိ ရောငာ်းခ ရန်အ္ နို့်စောချွန်လွှော၊ 

တရောားရ ိုားစောချွနလ်ွှောတ ိုို့အ ါအဝင(် တ ိုို့ ကတက် ိုငမ် ောငသ်အူမ ေါ်သက်မရောက်မနပခင်ား၊ သ ိုို့္ဟိုတ် 
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ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင  ် အ္ှုတစခ်ိုက ို က  ားလွနထ်ောားပခငာ်း၊ သ ိုို့္ဟိုတ ် ကတက် ိုငမ် ောင်သူ 

သ ိုို့္ဟိုတ် လ ိုခခ ြုမရားမ ောငရ်ွက်သူက ္မလ ေ်ာ္က  ပ ြု္ူထောားပခငာ်း။ 

၈၊၃၊၁၂။  ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏်အယအူ တငွ ်ကတက် ိုငမ် ောင်သူ၏ ဘဏ္ဍောမရားအမပခအမန၊   ိုင ် ိုင်္ှု သ ိုို့္ဟိုတ် 

ဤသမဘောတူစောခ ြု ် ါ စညာ်း္ ဉ်ား္ ောားအောားလ ိုက်နာ ှ္ု တ ိုို့တွင်   ိုားရွောားစွောထ ခ ိုကမ်စန ိုင်မသော 

က စစရ ်တစ်ခိုခိုပြစ်ပခင်ား။ 

၈၊၃၊၁၃။  အပခောားသမဘောတူစောခ ြု ်္ ောား သ ိုို့္ဟိုတ ် ကမ ဘ္ောဇဘဏက်ကောားရှ  စောခ ြု ်္ ောားအရ ပြစ် ွောားမသော 

အပခောား  က်ကွက် ှ္ု တစစ် ိုတစရ်ောရှ ပခင်ား။ 

၈၊၃၊၁၄။  ဤအ  ိုေခ်ွဲအရ အော္ခ မ ားရန် သမဘောတူထောားမသော သ ိုို့္ဟိုတ ် အော္ခ မ ားမနမသော 

ကကောားခ အြွွဲဲ့တစခ်ိုခိုနှင ်  တသ်က်၍ က စစရ ်တစ်ခိုခို သ ိုို့္ဟိုတ ်အ္ှုရင်  ိုင်္ ှု္ ောားပြစ်မ ေါ်ပခငာ်း။ 

၈၊၃၊၁၅။  ၎ငာ်းတွင် အပခောားအြွဲွဲ့တစ်ခိုခိုနှင  ်ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏် သမဘောတစူောခ ြု ်က ို ခ  ြုားမြောက်္ှု ါဝင် ါ္ည။် 

၈၊၃၊၁၆။  လ ္လ်ညပ်ခင်ား၊ မငွမကကားခဝါခ ပခင်ား )မငွ္ညာ်းက ိုမငပွြ လို ်ပခငာ်း(၊ အကက္်ားြက်လို ်မ ောင်ခ က်၊ 

လောဘ်ထ ိုားပခငာ်း၊ ပခစောားပခင်ား သ ိုို့္ဟိုတ် အခွန်တ ္်ားမရေှာင်ပခငာ်း သ ိုို့္ဟိုတ ် စီား ွောားမရား သ ိုို့္ဟိုတ် 

ကိုန်သွယမ်ရား   တ်  ိုို့္ှု္ ောားလို ်မ ောင်ပခင်ားက ို ကောကွယ်္ှုနငှ ်စ ်လ ဉ်ား၍ ပ္န်္ောန ိုင်င တငွပ်ြစ်မစ 

က ဘ္ောမ ေါ်ရှ  အပခောား မနရောတွင် ပြစမ်စကျွနို ါတ ိုို့အတွက် ္ည်သည ်တောဝနဝ်တတရောားက ို္  ို 

ပြည  ်ညာ်းရနအ်တွက် ယင်ားသ ိုို့လို ်မ ောင်ရန် ္ပြစ် ္မန လ ိုအ သ်ည်။ 

၈၊၃၊၁၇။  ကမ ဘ္ောဇဘဏအ်တွက် ကတစ်ောရင်ား သ ိုို့္ဟိုတ် ဝန်မ ောင်္ှု      ိုားရန် သ ိုို့္ဟိုတ ် ကတအ်သ ိုားပ ြု္ှုက ို 

ခွင ်ပ ြုရန်  ကလ်က်လို ်မ ောငရ်န် တရောား္ဝင ်ါ။ 

ဤသမဘောတူစောခ ြု ်အရ ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ အခွင အ်မရား္ ောားသည် အပခောားအခွင အ်မရား္ ောားနှင ် 

ဥ မေအရ သ ိုို့္ဟိုတ် အပခောားသမဘောတူစောခ ြု ် သ ိုို့္ဟိုတ ် ကမ ဘ္ောဇဘဏက်ကောားရှ စစီဉ်္ှုအရ 

ကမ ဘ္ောဇဘဏတ်ွင်ရှ န ိုင်မသော ကိုစောား ှ္ု္ ောားက ို ထ ခ ိုက်ပခငာ်း္ရှ မစရ ါ။ 

၈၊၄။ ကတစ် ရင််း အဆ ို်းသတသ်ည အ်ခါ မညသ်ည အ်ရ ပဖစ်မညန်ည််း။ 

ကတစ်ောရင်ားက ို အ  ိုားသတ် ါက 

၈၊၄၊၁။ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင ် ကတက် ိုအသ ိုား္ပ ြုန ိုင ်ါ၊ အသ ိုား္ပ ြုရ ါ။ 

၈၊၄၊၂။  ကတပ်ြင  ်မ ားထောားမသော အက  ြုားခ စောားခွင ်္ ောားနှင ် အထူားခ စောားခွင ်္ ောားက ို  ကလ်က်ရရှ ္ ည်္ဟိုတ ်ါ။ 
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၈၊၄၊၃။   ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင ် ကတက် ို ခ ကခ် ငာ်း တစ်ဝက်ပြတ်၍ ကမ္ဘောဇဘဏထ်  ပ နအ် ်ရ္ည်။ 

၈၊၄၊၄။  ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင  ် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူကတစ်ောရင်ားတွင် ္လို ်မ ောငရ်မသားမသော 

လို င်န်ားက စစ္ ောား အ ါအဝင ် ကတန်ှင စ် လ် ဉ်ား၍ ကမ ဘ္ောဇဘဏထ် မ ားမခ ရ္ည ်  ္ောဏအောားလ ိုား၊ 

္  ရ်မသားမသော စို  ိုလောသည ် အတ ိုား၊ အြ ိုားအခ္ ောားနှင ် ဤစညာ်း္ ဉ်ား္ ောားအရ ကမ ဘ္ောဇဘဏ်က 

မတောငာ်းခ န ိုင်သည ် အြ ိုားအခ္ ောား အောားလ ိုားက ို ခ က်ခ ငာ်းမ ားမခ ရ္ည်။ အြ ိုားအခ ္ ောားက ို 

ကမ ဘ္ောဇဘဏအ်ောား မ ားစရောရှ သည ် ္မ ားမခ ရမသားမသော  ္ောဏ္ ောားက ို အပ ည အ်ဝ 

္မ ားမခ ရမသားခငအ်ထ  သွတသ်ွင်ားန ိုင်သညက် ို ကတက် ိုငမ် ောင်သူ္ှ သမဘောတူသည်။ 

၈၊၄၊၅။  )နှစစ်ဉ်မကကား  ါအဝင(် ္ည်သည ်အြ ိုားအခမငမွကကားက ိ္ု  ှမငွပ န်အ္်ား္ည်္ ဟိုတ် ါ။ 

၈၊၄၊၆။   ကတ ်သ ိုို့္ဟိုတ် ကတစ်ောရင်ားသ ိုို့ တ ိုက်ရ ိုက်မ ားမငွ္ ောားက ို ရ တ်နို့်ရနအ်တကွ် ကတက် ိုငမ် ောင်သူ္ ှ 

လက်ရှ  မ ားမခ ္ှု အစအီစဉ် ပ ြုလို  ်မနသည ် မငွလကခ် သူ အြွဲွဲ့အစည်ားအောား အမကကောငာ်းကကောားရန်္ှော 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူတောဝနပ်ြစသ်ည။် 

၉။ အတိို်းနှုန််း၊ အခဆ က်းဆငွမျ ်းန ှင ် အဖိို်းအခမ ျ ်း 

၉၊၁။ အခမကကားမငွ္ ောားနှင ် အြ ိုားအခ္ ောား လ္်ားညွှနန်ှင  ် စောရင်ားရှင်ားတ္်ား္ ောားတွင် မြေ်ာပ ထောားမသော အတ ိုားနှုနာ်း၊ 

အြ ိုားအခ္ ောား နငှ ် အခမကကားမငွ္ ောားသည် အခါအောားမလ ေ်ာစွော မပ ောင်ားလဲန ိုင်သည။် အတ ိုားနှုန်ား၊ အြ ိုားအခ္ ောားနှင ် 

အခမကကား မငွ္ ောားတငွ ် မပ ောငာ်းလဲ္ှု သ ိုို့္ဟိုတ် တ ိုားပ္င ်္ ှုက ို ဤသမဘောတူစောခ ြု ် ါစညာ်း္ ဉ်ား္ ောားနှင ်အညီ 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူက ို အသ မ ား္ည်ပြစသ်ည်။ အတ ိုားနှုန်ား၊ အခမကကားမငွ္ ောားနှင ် အြ ိုားအခ္ ောားက ို 

  ိုားပြတ်္ ှု္တ ိုင်္ ီနှင ် ပ ီားမနာက ်မ ားမခ  န ိုင်သည။် 

၉၊၂။ မ ားမခ န ိုင်မသော အတ ိုားနှုန်ား၊ အြ ိုားအခ္ ောားနှင ် အခမကကားမငွ္ ောားက ို ကတ်စောရငာ်းတွင် က သင ်မစ္ည်ပြစသ်ည်။ 
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၁၀။ စ ရင််းရှင််းတ မ််းမျ ်း 

၁၀၊၁။ စောရင်ားရှင်ားတ္ာ်း္ ောား သ ိုို့္ဟိုတ ် အတည်ပ ြုမကကောင်ား အမကကော ငာ်းကကောားစော္ ောားက ို   ိ္ု ှန်စောတ ိုက် သ ိုို့္ဟိုတ် 

အီားမ္ားလ်ပြင  ် လစဉ် ကသ်ွယ် မ ား  ိုို့သွောား္ည်ပြစ်သည။် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ၏ ကတစ်ောရင်ားသည် 

သက်ဝင်္ ှု္ရှ  ါက ကမ ဘ္ောဇဘဏ ်အမနပြင က်တ်က ိုင်မ ောငသ်ူက ိုရှင်ားတ္ာ်းမ ား  ိုို့္ည်္ဟိုတ ်ါ။ 

၁၀၊၂။ အကယ၍် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင  ် ကတက် ိုငမ် ောင်သူရှင်ားတ္်ားတငွ ် အ္ှောားတစ်ခို ါမနသည်ဟို 

ထငပ်္င် ါက ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ၏ ပငငာ်း န်္ှုက ို ရှင်ားတ္်ားမနို့စွဲ္ှ )၁၄( ရကအ်တွငာ်း ကမ ဘ္ောဇဘဏ်က 

ရရှ မစရန ် အခ ိုငအ်္ောပ ြုလို ရ် ါ္ည်။ ကတ်က ိုငမ် ောငသ်ူ၏ ပငငာ်း န်္ှုက ို္ရရှ  ါက 

ရှင်ားတ္ာ်းက ို္ှနက်န်သညဟ်ို ယ ူသည်။ ဘဏ်အမနပြင  ် ကတက် ိုငမ် ောင်သူ၏ ပငငာ်း န်္ှုက ို လက်ခ ရန် 

က ိုယ်  ိုင်   ိုားပြတ်ခ က် ပြင ် ရက်္ ောားက ိုမပ ောင်ားလခွဲင ်ရှ သည်။ 

၁၀၊၃။ ပငငာ်း န်္ှုက ို မပြရှင်ားရန ် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင ် သ ိုားစွသဲဝူန်မ ောင်္ှုစငတ်ောက ို က်သယွ၍် 

လက်္ှတထ် ိုားထောားသည  ် ပငင်ား န်္ှုမကကပငောမကကောင်ား  ိုစ  )DDF) က ိုတင်သွငာ်းရနန်ှင  ် လ ိုအ  ်ါက 

ဘဏ်္ှသတ်္တှ်သည  ် စောရွကစ်ောတ္ာ်း္ ောား  ူားတွဲမ ား  ိုို့ရန်လ ိုအ ်္ညပ်ြစသ်ည်။  ိုားပြတ်ခ ကအ်တွက် 

လို င်န်ားစဉသ်ည ်က စစတစ်ခိုခ ငာ်းအမ ေါ် အမပခခ ၍ ကွပဲ ောား ္ညပ်ြစသ်ည်။ 

၁၀၊၄။ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင  ် )၁၄( ရကအ်တွငာ်း ဘဏက် ိုအမကကောငာ်းကကောားရန်   ကက်ွက် ါက စောရင်ား 

ရှင်ားတ္ာ်းနှင  ် ထည ်သွငာ်း ထောားသည  ် အခ က်အလကအ်ောားလ ိုားသည် 

မနာကထ် သ်က်မသအမထောက်အထောား္လ ိုအ ်ဘဲ အက  ြုားဝငပ် ီား အမကကောငာ်းအရော္ ောား ္ှန်ကန်မကကောင်ား 

ခ ိုင်္ောသည ် သက်မသအမထောက်အထောားပြစ်္ညပ်ြစ်ပ ာီး ဘဏ်အမနပြင ် လို င်န်ားက စစ အတွက် မ ား  ်ရန် 

တောဝန်အောားလ ိုား္ှ ကင်ားလွတ်္ ညပ်ြစသ်ည်။ 

၁၀၊၅။ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင  ်ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ၏ ရှင်ားတ္ာ်းက ို ္ရရှ ခဲ သည ်တ ိုင်)အတ ိုားမ ားရ္ည ် တောဝန်အ 

 ါအဝင(် ကမ ဘ္ောဇဘဏအ်မ ေါ် ကတ်က ိုင်မ ောငသ်ူ္ှ တောဝန်ရှ သည။် အတ ိုားတွက်ခ က်ရန်နှင ် 

မ ားမခ ှ္ုအခ  နမ်စ ္ည ် ရက်စွဲသတ်္ှတရ်န်အတွက ် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ၏ လစဉ် ရှင်ားတ္်ား 

မ ားသည ်မနို့စွအဲပြစ် ကမ ဘ္ောဇဘဏ ်္ည်သည ်မနို့စွကဲ ိ္ု   ိုသတ်္ှတ်န ိုငသ်ည။် 
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၁၁။ ဆပ္်းဆပ္် ရန်တ  ဝန်မျ ်းဖယ်ထိုတ်ပခင််း 

ကမ ဘ္ောဇဘဏတ်ွင်တောဝန်္ရှ မသောအခ က်္  ောား္ှော- 

၁၁၊၁။  မငွလကခ် သအူြွွဲဲ့အစည်ား သ ိုို့္ဟိုတ ် ဘဏ္ဍောမရားအြွွဲဲ့အစညာ်း သ ိုို့္ဟိုတ် အပခောား အြွဲွဲ့တစ်ခိုခိုက 

ကတက် ိုလက်ခ ရန် ပငင်ား န်္ှုအတွက ်

၁၁၊၂။  ကတပ်ြင မ် ားမခ သည  ် မငွလက်ခ သအူြွဲွဲ့အစညာ်း္ှ မထောက်   မ ားမသောကိုနစ်ည်နှင ် 

ဝန်မ ောင်္ှ္ု  ောား၏ အရညအ်မသွား စွ္်ားမ ောငရ်ည် ချွတယ်ငွာ်း္ှု ၊ ္ပ ည ဝ်္ှုတ ိုို့အတွက ်

၁၁၊၃။  ္လွန် န်န ိုင်မသောပြစရ် ၊် လို င်န်ားနယ ်ယ်လို ်မ ောင်ခ က်၊ လ  စ်စ်ဓါတ်အောား  က်ကွက်္ှု၊ 

အသ ိုားအမ ောင်  စစညာ်း   ကစ်ီား္ှု၊ သ ိုို့္ဟိုတ ်ကမ ဘ္ောဇဘဏက် ္ထ န်ားခ ြု န် ိုငသ်ည ်မနရောတငွရ်ှ မသော 

အပခောားက စစ သ ိုို့္ဟိုတ ်ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ၏ ္တှ်တ္်ား္ ောား၊ စောရင်ား္ ောားသ ိုို့္ဟိုတ် ဝန်မ ောင်္ှ္ု  ောားက ို 

္ရရှ ပခငာ်း သ ိုို့္ဟိုတ ် ္ရရှ န ိုင်ပခငာ်း သ ိုို့္ဟိုတ ် အပခောားအမကကောင်ားရင်ား္ ောားမကကောင ် 

ကမ ဘ္ောဇဘဏအ်မနပြင  ် ကတ် သ ိုို့္ဟိုတ ် ဝန်မ ောင်္ှု အသ ိုားပ ြုပခငာ်း သ ိုို့္ဟိုတ ် လည ်တ်ပခငာ်းက ို 

ကနို့သ်တ်၊ ရ ်  ိုင်ားရ ္ည်  ို ါက   ိုားရ ှုား ှ္ုတစစ် ိုတစ်ရောအတကွ် 

၁၁၊၄။  ကမ ဘ္ောဇဘဏအ်မနပြင  ်  ိုားရ ှုားလောန ိုင်မပခရှ ္ ှုက ို )ကက ြုတင်ပ္ငန် ိုငသ်ည်ပြစ်မစ၊ ္ပ္င်န ိုင်သညပ်ြစ်မစ( 

အမကကောငာ်းကကောား္ှုရရှ မသော်လည်ား မအောက် ါ  ိုားရ ှုား္ှု္ ောားအ ါအဝင ် ကတ၊် ကတ်စောရငာ်း သ ိုို့္ဟိုတ် 

ဝန်မ ောင်္ှ္ု  ောား အသ ိုားပ ြု္ှုနှင  ်စ ်လ ဉ်ား၍ ကတ်က ိုင်မ ောငသ်ူ္ှ ခ ရန ိုငမ်သော   ိုားရ ှုား္ှုတ ိုငာ်းအတွက ်

၁၁၊၄၊၁။  မ ားမခ ှ္ုပ ြုလို မ်သော သ ိုို့ ဟိုတ် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူနှင သ်က်  ိုငမ်သောန ိုင်င ၏ 

ဥ မေစညာ်း္ ဉ်ား္ ောား က င ်သ ိုား္ှု မကကောင ်မ ားမခ ္ှုအောား ကနို့သ်တ်ပခငာ်း 

၁၁၊၄၊၂။  မငွလကခ် သအူြွွဲဲ့အစည်ား သ ိုို့္ဟိုတ် ဘဏ္ဍောမရားအြွွဲဲ့အစညာ်း၏ သ  တ်မ္ှောက်္ှု၊ 

  က်ကွက်္ ှု၊ အမရား ္ထောား ှ္ု သ ိုို့ ဟိုတ် မေဝါလခီ ရ ှ္ု 

၁၁၊၄၊၃။  ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏် ထ န်ားခ ြု ်္ှုပ င ်္ က်ကွယ်တငွရ်ှ မသော ္ညသ်ည ်အမကကောင်ားအရင်ား္  ို 

၁၁၊၄၊၄။  ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူလက်္ှတအ်ောား အတိုပ ြုလို ်္ ှု သ ိုို့္ဟိုတ် ကတ ် သ ိုို့္ဟိုတ ် PIN က ို 

အခွင ်္ ရှ ဘအဲသ ိုားပ ြု္ှု 

၁၁၊၄၊၅။  ဝန်မ ောင်္ှုတစ်ခိုခို အောား္ရရှ ္ ှု သ ိုို့္ဟိုတ ်္္နှ်္ကန်မ ောင်ရကွ် ှ္ု 
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၁၁၊၄၊၆။  ကွန်   တော သ ိုို့ ဟိုတ် စနစ် ဗ ိုငာ်းရ ်စ်မနှာင ်ယှက် ှ္ု၊ ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏် ဝန်မ ောင်္ှ္ု  ောားက ို 

မနှာင ်ယှကန် ိုင ် သည ် အပခောားအမကကောင်ား အရင်ား္ ောား သ ိုို့ ဟိုတ် အြ က်အ္ှောင ်္ ောား၊ 

သ ိုို့္ဟိုတ်   က်စီား္ှ္ု  ောား သ ိုို့ ဟိုတ် ကမ ဘ္ောဇဘဏ်က   ိုငသ်ည်ပြစ်မစ၊ ္  ိုငသ်ည်ပြစ်မစ 

ကွန်   တောနှင  ် က ရ ယော္ ောား၏ကွန်   တောသ ိုားမ ော ဝဲ သ ိုို့္ဟိုတ် အသ ိုား အမ ောင်မကကောင ် 

ပြစ် ွောားမသော   က်စီားချွတ်ယွင်ား္ှု 

၁၁၊၄၊၇။  အီလကထ်မရောနစ ် မ ားမခ ှ္ုလွှဲမပ ောင်ားပခင်ားပြင ် လွှဲ  ိုို့္ှုတွင ်  ါဝင်မသော မနာကက် ္ှု 

သ ိုို့္ဟိုတ် အ္ှောားပြစ် ွောား္ှု 

၁၁၊၄၊၈။  ္ ည်သည ည်ွှနက်ကောားခ က်က ို္  ို မ ောငရ်ကွ်ရန် ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏်ပငငာ်း န်္ှု သ ိုို့္ဟိုတ် 

ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္  ှလို မ်သော၊ သ ိုိ္ု့ ဟိုတ် ္လို ်မသော အပခောားက စစရ တ်စ်ခိုခို 

၁၁၊၄၊၉။  ကတ၊် ကတ်စောရင်ား သ ိုို့္ဟိုတ ်ဝန်မ ောင်္ှု အ  ိုားသတ်္ှု 

၁၁၊၄၊၁၀။ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏်္ှတတ်္ာ်း္ ောားတငွ ်   ိုားရ ှုား္ှု သ ိုို့္ဟိုတ ်   က်စီား္ှုတစ်စ ိုတစ်ရောသ ိုို့ရောတွင် 

ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏် ္ှောားယွင်ား္ှု သ ိုို့္ဟိုတ ် အမလား္ထောားမသော လွဲ္ှောား ှ္ုမကကောင ် 

တ ိုက်ရ ိုက်ပြစ် ွောားမသော ကတ်က ိုင်မ ောငသ်ူ၏   ိုားရ ှုား ှ္ု အတွက ် ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္ ှ 

တောဝန်ယူ္ညပ်ြစ်သည်။ 

၁၁၊၅။  ကတတ်စ်ခိုခို ပ နလ်ညသ် ္်ားပခငာ်း သ ိုို့္ဟိုတ် ၎ငာ်းအောားပ န်လညအ် ်နှ ္ှု သ ိုို့္ဟိုတ် 

ကတစ်ောရင်ားအ  ိုားသတ ် ္ှုတ ိုို့ နှင စ် ်လ ဉ်ား၍ ထွကမ် ေါ်လောမသော )ကက ြုတငပ်္င်န ိုင ် သညပ်ြစ်မစ 

္ပ္င်န ိုင်သညပ်ြစ်မစ( ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ၏ ဂိုဏသ် ကခော၊ အက င ်စရ ိုက်နှင ် 

ဂိုဏသ်တင်ားတ ိုို့က ိုထ ခ ိုက် ှ္ုအတွက် 

 

၁၂။ ဆင ်ပ္ွ ်းကတ် 

၁၂၊၁။ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ္ှ မတောငာ်းခ  ါက ကမ ဘ္ောဇဘဏအ်မနပြင ်  င ် ေွာားကတ်အြွွဲဲ့ဝင်သ ိုို့  င ် ေွာားကတ်က ို 

ထိုတမ် ားန ိုင်သည။် ကမ္ဘောဇဘဏ်္ ှ  င ် ေွာားကတထ်ိုတမ် ား ါက ဤသမဘောတူစောခ ြု ် ါ 

စည်ား္ ဉ်ား္ ောားအောားလ ိုားသည်  င ် ေွာားကတ် အြွွဲဲ့ဝင်နှင ်သက ် ိုင်္ည် ပြစပ် ီား လ ိုအ ် ါက ဤအ  ိုေအ်တ ိုင်ား 

သက်မရောက် ှ္ုရှ မစရန် ဤသမဘောတူစောခ ြု က် ို ပ ြုပ င်္ွ္ ်ား္ ္ ည်ပြစသ်ည်။ 
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၁၂၊၂။ အမ ကွားဝယက်တ်က စစရ တ်ွင် ကတစ်ောရင်ားနငှ ်စ ်လ ဉ်ား၍ အမ ကွားကနို့သ်တ်ခ က်သည ် ္လူကတအ်ြွဲွဲ့ဝင်နှင ် 

 င ် ေွာားကတ် အြွဲွဲ့ဝင် နစှ်ဦားစလ ိုားနှင ် သက်  ိုင်သည  ် မ ါင်ားစ ်ထောား သည ်ကနို့သ်တ်ခ က်ပြစ်သည်။ 

အမ ကွားကနို့သ်တခ် က် နှင  ်တ်သက၍် ္ူလကတအ်ြွဲွဲ့ဝင်က  င ် ေွာားကတ် အြွဲွဲ့ဝင်က ို အသ မ ားသင ်သည။် 

အမ ကွားကနို့သ်တ်ခ က်ထက် မက ော်လွန်သွောား ါက ္ူလကတ ်အြွဲွဲ့ဝင် တွင် တောဝန်ရှ သည။် 

၁၂၊၃။ ကတက်ိိုငဆ်ဆ ငသ်ူတိို နှစ်ဦ်းစလ ို်းထ  အဆ က င််း က ်းချက်မျ ်းနှင ် ဆကသ်ွယခ်ျက ်

၁၂၊၃၊၁။   င ် ေွာားကတ် အ ါအဝင ်အ  ို  င ် ေွာားကတ် နှင သ်က်  ိုငမ်သော PIN နှင  ် ကသ်ွယ်ခ က်အောားလ ိုားက ို 

္ူလကတ် အြွဲွဲ့ဝငထ် သ ိုို့ မ ား  ိုို့ ည်ပြစသ်ည်။ 

၁၂၊၃၊၂။  ္ူလကတ်အြွွဲဲ့ဝငထ် ပြစ်မစ၊  င ် ေွာားကတ်အြွဲွဲ့ဝငထ် ပြစ်မစ မ ား  ိုို့ထောားမသော သတ မ ားခ က်္ ောားနှင ် 

 က်သွယ်ခ ကတ် ိုို့က ို ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူတ ိုို့နစှ်ဦားစလ ိုားထ သ ိုို့ မ ား  ိုို့သညဟ်ို ္တှ်ယူရ္ည။်  

၁၂၊၄။ ဆင ်ပ္ ွ်းကတ် အဖွ ွဲ့ဝင် နှင သ်က်ဆိိုင်ဆသ  တ ဝန်ခ ရမှု 

၁၂၊၄၊၁။  ္ူလကတ်အြွွဲဲ့ဝငန်ှင  ်  င ် ေွာားကတ ် အြွဲွဲ့ဝင် )္ ောား(တစ်ဦားခ င်ားအမနပြင ် ကတ်က ိုင်မ ောငသ်ူတ ိုို့ထဲ္ှ 

တစ်ဦားဦား )ခွင ်ပ ြုထောားမသော ိုဂ္ ြုလအ် ါအဝင(် ္ှ ကမ ဘ္ောဇဘဏက် မ ားထောားသည ် 

ညွှန်ကကောားခ က်္ ောားအတ ိုငာ်း လ ိုက်နာ္ညဟ်ို သမဘောတူသည။် 

၁၂၊၄၊၂။  ္ူလကတ်အြွွဲဲ့ဝငအ်မနပြင ်  င ် ေွာားကတ်အြွွဲဲ့ဝင်တစ်ဦားခ ငာ်းစီ၏ ကတ်္  ောား၊ ကတစ်ောရင်ား၊ 

ကတအ်ောားလ ိုား နှင  ်တသ်က၍် တောဝန်ခ ရ ှ္ု္ ောားအတွက ် တောဝနယ်ရူ္ည်ပြစပ် ီား 

 င ် ေွာားကတ်တစ်ခိုခ ငာ်းစနီှင  ် စ ်လ ဉ်ားမသော တောဝန်ခ ရ ှ္ု္ ောား အတကွ်  င ် ေွာားကတ် အြွဲွဲ့ဝင်နှင ် 

 ူားတွဲ၊ တစ်ဦားခ ငာ်း တောဝန်ခ ရ္ည။် 

၁၂၊၄၊၃။  အသ ိုားပ ြုသလူ္ာ်းညွှန်နှင အ်တူ ဤစညာ်း္ ဉ်ားစညာ်းက္်ားသတ်္ှတ်ခ က်္ ောားအရ ကတအ်သ ိုားပ ြု္ှုအတွက် 

 င ် ေွာား ကတ ်အြွဲွဲ့ဝင်တစ်ဦားခ င်ားစီက တောဝနယ်ရူ္ည်။ 

၁၂၊၄၊၄။  ကမ ဘ္ောဇဘဏအ်ောားမ ားရ္ည  ် တောဝန်ခ ရ ှ္ု္ ောားသည ် ္လူကတအ်ြွဲွဲ့ဝင်နှင ် 

 င ် ေွာားကတ်အြွွဲဲ့ဝင်တစ်ဦားဦားကကောား ပြစ် ွောားမသော ပငငာ်း န်မတောငာ်း  ို္ှု၊ အပငငာ်း ွောား္ှုတ ိုို့မကကောင ် 

ထ ခ ိုက်ပခငာ်း သ ိုို့ ဟိုတ်   ိုားရ ှုားပခငာ်းတ ိုို့္ရှ ရ ါ။ 

၁၂၊၄၊၅။  ဤစညာ်း္ ဉ်ားစညာ်းက္်ားသတ်္ှတ်ခ က်္ ောားအရ ္ူလကတ်အြွွဲဲ့ဝင် သ ိုို့္ဟိုတ ်  င ် ေွာားကတ်အြွဲွဲ့ဝင် 

တစ်ဦားဦား အောားတောဝန်ခ ရ္ှုတစ်ခိုခိုအောားစွနို့် စပ်ခငာ်း သ ိုို့္ဟိုတ် ္သက်  ိုငမ်ကကောင်ားမကကပငော ါက 
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ယင်ားမကကပငော ခ က်သည ် အပခောားကတက် ိုငမ် ောငသ်ူတစ်ဦားဦား၏ တောဝနခ် ရ္ှ္ု  ောားနှင ် 

တောဝန်ဝတတရောား္ ောားက ို ထ ခ ိုက်ပခငာ်း သ ိုို့္ဟိုတ်   က်စီား  ိုားရ ှုားပခငာ်း္ရှ မစရ။ 

၁၂၊၅။ ဆပ္်းဆချမှုမျ ်းအသ ို်းပပ္ြုပခင််း 

မ ားမခ ှ္ု္ ောားက ို ္ူလကတအ်ြွဲွဲ့ဝင်၏ ကတစ်ောရင်ားရှ  မ ားရန်တောဝန်္ ောားက ို မလ ော ခ ္ည်သ ိုို့္ဟိုတ် 

 င ် ေွာားကတ်အြွွဲဲ့ဝင် ၏ကတ်စောရငာ်းရှ  မ ားရနတ်ောဝန်္ ောားက ို မလ ော ခ ္ညက် ို ကမ ဘ္ောဇဘဏအ်မနပြင  ် ဦားစောား 

မ ား အစီအစဉ်နငှ က်မ ဘ္ောဇဘဏ်္ ှ သင ်မလ ေ်ာသညဟ်ို ယူ မသော  ိုစ ပြင ် မ ောငရ်ွက်သွောား္ည်ပြစ်သည်။ 

၁၂၊၆။ ခိုနှိမပ်္ိိုငခ်ွင  ်

ကမ ဘ္ောဇဘဏအ်မနပြင  ် ကတ်စောရငာ်းက ို ္လူကတအ်ြွဲွဲ့ဝင်က ထ န်ားသ ္်ားထောားမသော စောရင်ားနှင အ်တ ူ မ ါင်ား 

စ ်ပခင်ား သ ိုို့္ဟိုတ် မ ါင်ားစညာ်းပခငာ်းနှင ် ္ူလကတ်အြွွဲဲ့ဝင်နှင ်  င ် ေွာားကတ်အြွွဲဲ့ဝင်တ ိုို့္ှမ ားထောားမသောမငွ္  ောား 

)Credit Balance)က ို  )အခ  နက် သည်ပြစ်မစ၊ ္က သည်ပြစ်မစ( မ ားရန်တောဝန်္ ောားနှင ် ခိုနှ ္်န ိုငသ်ည်။ 

၁၂၊၇။ တစ်ဖကဖ်ကမ် ှဆနောကဆ်က်တွ ကတက်ိို အဆ ို်းသတ်ပခင််း 

္ူလကတ်အြွွဲဲ့ဝင၊်  င ် ေွာားကတ်အြွဲွဲ့ဝင ် နှင  ် ကမ္ဘောဇဘဏအ်မနပြင ် ဤသမဘောတူစောခ ြု  ်ါ 

စည်ား္ ဉ်ား္ ောားနငှ ်အညီမနာက ်က်တဲွကတ် အသ ိုားပ ြု္ှုက ို ္ညသ်ည ်အခ  နတ်ွင်္  ို အ  ိုားသတ်န ိုငသ်ည်။ 

 

၁၃။  ဆငွသ ်းထို တ်ယူမှု 

မငွသောားထိုတယ်ူ္ ှုအတွက်ကတက် ိုငမ် ောငသ်ကူတက် ိုအသ ိုားပ ြုန ိုင်သည်။မငွသောားကက ြုတင်ထိုတ်ယူ္ှုအခမကကားမငကွ ို 

လညာ်းမ ား ရန ိုငသ်ည်။ မငထွိုတစ်က၌် လို င်န်ားက စစ္ပ ီားစီားလ င ် ကတက် ိုငမ် ောင်သူ၏ အသ အ္ှတပ် ြု 

သက်မသက ိုမတောငာ်းခ န ိုင်သည။်မင ွ သောားထိုတ်ယူ္ှု ္ ောားသည် တစက်က ္်ထိုတ်ယူ္ှု ကနို့သ်တ်ခ က် ္ောဏနှင ် 

တစ်မနို့တောထိုတ်ယူ္ှု ကနို့သ်တ်ခ က်  ္ောဏ္ ောားအတ ိုင်ား ထိုတယ်ရူ္ည်။ တစ်ကက ္ထ်ိုတ်ယူ္ှု 

ကနို့သ်တ်ခ က် ္ောဏသည ် ဘဏ္ဍောမရား အြွဲွဲ့အစည်ား ္ ောားကကောားကဲွပ ောား္ှုရှ သကဲ သ ိုို့ 

အခါအောားမလ ောစ်ွောလည်ားကွပဲ ောား္ှုရှ န ိုင်သည်။ တစ်မနို့တောထိုတယ်ူ္ ှု ကနို့သ်တ်ခ က်  ္ောဏသည် 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူက ိုသာီးပခောား သတ်္ှတ်္ှ္ု ရှ ဘဲ ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္  ှ   ိုားပြတ်္ညပ်ြစပ် ီား ္ည်သည အ်ခ  န်တွင်္  ို 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူက ို အသ မ ားပခငာ်း္ရှ ဘဲ ကမ ဘ္ောဇဘဏ်၏ က ိုယ ် ိုင ် ိုားပြတ်ခ က်ပြင ်ကဲွပ ောားန ိုင်သည်။ 

တစ်မနို့တောထိုတ်ယူ္ှုကနို့သ်တ်ခ က်  ္ောဏက ို ကမ ဘ္ောဇဘဏက် ို  ကသ်ယွပ်ခင်ားပြင ် သ ရှ န ိုငသ်ည်။ 
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၁၄။ ATM သ ို်းစွ မှု 

ကတက် ို လ  ြုွဲ့ဝကှ် PIN ၏အကအူညီပြင ် ATM တည်မနရော္ ောား၌ အသ ိုားပ ြုန ိုငသ်ည်။ PIN အသ ိုားပ ြု္ှုပြင  ်လို ်  ောင် မသော 

လို င်န်ားက စစအောားလ ိုားသည ် ကတ်က ိုင်မ ောငသ်ူ၏ တောဝန်ပြစ်သည်။ ကတ်က ိုင်မ ောငသ်ူအမနပြင  ် စောရငာ်း )္ ောား(ရှ  

လက်က န်မငွ ္ဏ ္ည်္  င်ရှ မစကော္ူ ဘဏ်္ ှ ိုားပြတ ်သည ်အတ ိုငာ်း တစ်ကက ္ထ်ိုတယ်ူ္ ှု ကနို့သ်တ ်ခ က် ္ောဏနှင ် 

တစ်မနို့တောထိုတ်ယူ္ှု ကနို့သ်တ်ခ က် ္ောဏ္ ောား အတ ိုင်ားထိုတယ်ရူ္ည်ဟို သမဘော တူသည်။ 

ဤကနို့သ်တ်ခ က် ္ောဏက ို အခါအောားမလ ေ်ာစွောမကကပငော္ည်ပြစသ်ည်။ ဤကနို့သ်တ်ခ က်အောား ခ  ြုားမြော က်ရန် 

ကက ြုားစောား္ှုတစ်ခိုခိုသည ် ယင်ားကတ် အသ ိုားပ ြု္ှု က ို ရို ်သ ္်ားမစန ိုငသ်ည်။ ကတ်က ိုင်မ ောငသ်ူအမနပြင  ် ATM ္ ှ တ င ် 

လို င်န်ားက စစပ ီားစီားမသောအခါ ၎ငာ်းအမနပြင  ် လက်ခ ထိုတထ်ောားမသော လို င်န်ားက စစ္တှ်တ္်ားက ို ရ ယနူ ိုင်သည်။ 

  ိုလ ိုသည်္ှော မပ စော ATM ပြတ်  ိုင်ား၊ကတက် ိုင ် မ ောင်သူက ၎ငာ်း၏ကတ်က ို အသ ိုားပ ြုမသောအခါဤ ATM 

မပ စောမ ေါ်တငွရ်ရှ သည  ် မငွမကကား ္ောဏက ိုပ သထောားသည်။ ကတက် ိုငမ် ောင ် သူ္ ောားအောား ATM ပြင  ် လို မ် ောငမ်သော 

လို င်န်ားက စစ္ ောား၏ ္ှတ်တ္်ားက ိုရယူရန ် အကက ပ ြုသည်။ စောရင်ားထ ဲ တငွ ် ပ ည စ် ို မသော မငွမကကား ္ရှ  ါက 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင  ် ကတက် ိုအသ ိုားပ ြု၍ မငွထိုတ်ယူ္ ှု္ကက ြုားစောားရန် သမဘောတူ သည်။ လ ို မလောက်မသော 

စောရင်ားလက်က န် ္ောဏရှ မစရန်တောဝန်္ေှာ ကတ်က ိုင်မ ောငသ်ူ အမ ေါ်၌သောလ င် အပ ည အ်ဝရှ  သည။် 

 

၁၅။ ကိုန်သည် တ ည်ဆနရ သ ို်းစွ မှု 

ဘဏ်အ္ှတ်တ    န်ှင /်သ ိုို့္ဟိုတ် ဘဏ်္ှအသ အ္ှတပ် ြုမသော အပခောားမအဂ င်စီ္ ောား၏အ္ှတ်တ    ် ပ သမသော 

ပ္န်္ောန ိုင်င နှင န် ိုငင် ရ ပ်ခောားရှ  POS ရှ မသောကိုနသ်ည်လို ်ငနာ်း္ ောားတငွ ်ကတက် ိုလက်ခ သည်။ POS ္ ှအလီကမ်ထရောနစ် 

နည်ားပြင  ်  ရင ထ်ိုတမ် ားသည  ် အြ ိုားအခ မပ စော/အမရောင်ားမပ စော္ ောားကဲ သ ိုို့ ကတသ်ည ် အလီက်ထမရောနစအ်သ ိုားပ ြုရန် 

အတွကသ်ောပြစသ်ည်။ ကိုန်သညလ်ို င်န်ားတငွ ်ကတက် ို အသ ိုားပ ြုသည အ်ခါတ ိုငာ်း၌ ကတက် ိုငမ် င်သူ္ ှအမရောငာ်းမပ စော 

တွင်လက်္ ှတ်မရားထ ိုား၍ ္ တတ က ိုထ န်ားသ ္်ားထောားသင သ်ည်။ အမရောငာ်းမပ မစော ္ တတ ္ ောားအတကွ် ဘဏ်္ှ မနာက် က်တွဲ 

အြ ိုားအခ္ ောားက ို မတောငာ်းခ န ိုင်သည်။ ကတ ် က ိုငမ် ောငသ်ူ္ှ က ိုယတ် ိုင ် လက်္ှတထ် ိုားထောားပခငာ်း္ရှ မသော်လည်ား 

အမရောင်ားမပ စောက ို ကတက် ိုငမ် ောင်သူ္ှ ခွင ပ် ြုထောားသည်ဟို သက်မသပ န ိုငလ် င်ယငာ်းအမ ေါ်တောဝန်ခ ရ ါ္ည်။ POS 

Terminal အ္   ားအစောားမ ေါ်္တူည်၍ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ္ ှ လက်္ှတထ် ိုား၍မသောလ်ညာ်းမကောငာ်း POS Terminal တွင် 

PINန  ါတ်နှ  ်၍ မသော်လည်ားမကောငာ်း ကတက် ိုအသ ိုားပ ြုန ိုင်သည်။ ကိုနစ်ညန်ှင ဝ်န်မ ောင်္ ှု္ ောားအ ါအဝင ် ကိုန်သည်နှင ် 
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ကတက် ိုင ် မ ောင်သူအကကောား အမရောင်ားအဝယက် စစလို ်ငနာ်း္ ောားနှင ် အပခောား္ည်သည ်က စစရ ်က ိ္ု   ဘဏ်္ှတောဝန်ယူ္ည် 

္ဟိုတ် ါ။ ကိုန်သညလ်ို င်န်ားတစ်ခိုခိုနှင ်စ ်လ ဉ်ား၍ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ္ှ ္မက န ်ခ က်္ ောားရှ သည ်က စစတွင ်

အ  ို ါကိုနသ်ညလ်ို င်န်ား နှင က်တက် ိုငမ် ောငသ်တူ ိုို့က က စစရ က် ို မပြရှင်ားရ္ည်ပြစသ်ည။် အကယ်၍ 

္မပ လည်ခဲ မသော် ကတ်က ိုင်မ ောင်သူ၏ နစန်ာခ က်္ ောားက ို ဘဏ်္ှပြည စ်ွ္်ားမ ားရန် တောဝန်္ ရှ  ါ။ 

သ ိုို့မသော်လည်ား ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ္ှ ဤ္မက န ်ခ က်က ို ဘဏ်သ ိုို့ခ က်ခ ငာ်းအမကကောငာ်းကကောားရ္ည်။ ဘဏ်အမန ပြင ် 

ကိုန်သညလ်ို င်န်ားက က စစတစ်ခိုပြင  ် စည်ားကက မ်သော အ  ိုမကကား္ ောားနှင  ် လို င်န်ားက စစ ္ောဏအောား ကတ်နှင ် 

ခ  တ် က်ထောား မသော စောရင်ားသ ိုို့ မငွသငွာ်းထောားမသော အ  ိုမကကား္ ောားအတွက် တောဝန်္ယ ူါ။ ကတ်မ  ောက် 

  ိုားပခငာ်း၊အခ ိုားခ ရပခင်ား သ ိုို့္ဟိုတ ် အတိုပ ြုလို ၍် လ ္ ်လည်အသ ိုားပ ြုပခင်ားက စစရ ်္ှအ မ ားမခ ္ှု သ ိုို့္ဟိုတ် 

ဝန်မ ောင်ခ္ ောားအတွက် ကိုနသ်ည်လို ်ငနာ်း က စစတစ်ခို္မှတောငာ်း  ို၍ ဘဏ်ကမ ားမခ ္ှုအတွက် ရရှ ထောားသည ် 

မငွမတောင်ားခ  လွှောသည ်ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူနှင ် ကိုန်သညလ်ို င်န်ားကကောား သင ်မလ ေ်ာ္နှ်ကနစ်ွော မ ောင ်ရွက်ထောား မကကောင်ား 

သက်မကသ ရနလ် ိုအ သ်ည်၊ ယင်ားသက်မသပ ခ က် မတောငာ်း  ိုရန်္ှော ကတ်က ိုင်မ ောင ် သူ၏ တောဝန် ပြစသ်ည်။ 

အကယ၍်ကတက် ိုငမ် ောငသ်အူမနပြင  ် အ္ေှာား တစ်ခို သ ိုို့္ဟိုတ ် ကိုန်စညပ် နအ် ်္ှု မကကောင ် ပ ီားမပ္ောက် ထောားမသော 

လို င်န်ားက စစက ိုြ က်သ ္ာ်းရန ်နဒရှ  ါက ကိုန်သညအ်မနပြင ်အမစော  ိုငာ်း အမရောင်ား မပ စော က ို ြ က်သ ္ာ်းပ ီား 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ္ှ ြ ကသ် ္ ်ားထောားသည  ် အမရောင်ားမပ စော္ တတ က ို ထ န်ားသ ္်ားထောားရ္ည်။ အကယ၍် ယင်ားကဲ သ ိုို့ 

လို င်န်ားက မ္စစကောင ် သွငာ်းမင ွစောရင်ားြ က်ပခငာ်း  / ပ နအ်္်ားရပခငာ်း ပြစ်မ ေါ် ါက မတောငာ်းခ သည ်အခါ ယင်ားကဲ သ ိုို့လို င်န်ား 

က စစဝမန ်ောင်ခ မပ စော/ အမရောငာ်းမပ စောက ို ကတက် ိုင ် မ ောင် သူက ထိုတ်မ ား ရန်လ ိုအ ်သည်။ ကတ်က ို ဟ ိုတယ် 

Check-In တွင် စောရင်ားမ ားသွငာ်းရန်အသ ိုား္ပ ြုရ ါ။ ထ ိုို့အပ င် ဝယယ်ူ္ ှုလို ်ငန်ား သ ိုို့္ဟိုတ ် ဝနမ် ောင်္ ှု္ပ ီား မပ္ောက်ခင် 

မ ားမခ ှ္ု အစအီစဉပ် ြုလို သ်ည ် အပခောားမနရော္ ောား တွင် လည်ား အသ ိုား္ပ ြုရ ါ။ 

 

၁၆။ အင်တ နက်ဝ က်ဆိိုဒ်သ ို်းစွ မှု 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင  ် ကတက် ိုပ္န်္ ောန ိုငင် အတွငာ်းဝက်  ိုေ်္ ောားနှင က်တအ်ြွဲွဲ့အစည်ား၏ ္ှတ်တ     ်ါ ရှ မသော 

န ိုငင် ပခောားဝက ် ိုေ်္ ောား၊ အငာ်းတောနက်ပြင  ် ကိုန်စည ် သ ိုို့္ဟိုတ် ဝန်မ ောင်္ှ္ု  ောား ဝယယ်ူရန် 

က္ာ်းလှ္်ားသည အ်မထောကအ်   ္  ောားရှ သည  ် အင်တောနက်ဝက်  ိုေ်္ ောားတွင် ကတက် ို အသ ိုားပ ြုန ိုင်သည။် လို င်န်ား 

က စစမငွမကကား ္ောဏက ို ကတန်ှင ခ်  တ် က်ထောားမသော စောရငာ်း္ှခ က်ခ ငာ်းမ ားသွငာ်းသည်။ ကတက် ို ကတန်  ါတ်၊ CVV2 
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လ ိုခခ ြုမိရားဂဏန်ား္ ောား၊ အငတ်ောနက်ဝက်  ိုငအ်မနာကဘ်က်တွင်  ရင ထ်ိုတထ်ောား မသော မသော မလားမထောင ် 

ကွက်တန်ြ ိုား္ ောား၏အကအူညီပြင ် အသ ိုားပ ြု၍ရသည်။ ကိုနစ်ည်နှင ် ဝန်မ ောင်္ှ္ု  ောား မထောက်    ္ှုအ ါအဝင် 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ္ှ အင်တောနက်္ှတ င  ် လို မ် ောငမ်သော အမရောင်ားအဝယ် လို င်န်ား မ ောငရ်ကွ် ခ က်္ ောား 

အတွက်ဘဏ်္တှောဝန်ယူ္ည်္ ဟိုတ ်ါ။ 

အင်တောနက်ဝက်  ိုေ်္ှတ င လ်ို မ် ောငမ်သော လို င်န်ားက စစနှင  ်တသ်က၍် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင  ်တစ်စ ိုတစ်ရော 

္မက န ်ခ က် ရှ  ါက ကိုန်သည ် နှင  ် မပြရှင်ားရ္ည်ပြစသ်ည။် ္မပြရှင်ားန ိုင၍်   ိုားရ ှုား္ှု တစ်စ ိုတစ်ရော မ ေါ်မ ါက် ါက 

ဘဏ်္ှပြည စ်ွ္်ားမ ား ္ည်္ဟိုတ် ါ။ သ ိုို့ရောတငွ ် ကတက် ိုငမ် ောင်သူအမနပြင ် ္မက န ်ခ က်က ို ဘဏ်သ ိုို့ ခ က်ခ င်ား 

အမကကောငာ်းကကောားရ္ည်။ ဘဏ်အမနပြင  ် အငတ်ောနက်ဝက်  ိုေ်္ှ စည်ားကက မ်သော အ  ိုမကကား္ ောား နှင  ် လို င်န်ားက စစ 

 ္ောဏနှင  ် အတူကတက် ိုငမ် ောင်သူစောရင်ားသ ိုို့က ခ မစသည  ် အလောားတအူရော္ ောားအတွက ် တောဝန်ယူ္ည ် ္ဟိုတ် ါ။ 

ကတမ်  ောက်  ိုားပခင်ား၊ အခ ိုားခ ရပခငာ်း သ ိုို့္ဟိုတ ်အတိုပ ြုလို ၍် လ ္လ်ညအ်သ ိုားပ ြု ပခင်ားက စစရ ်္ ှ အ မ ားမခ ္ှု သ ိုို့္ဟိုတ် 

ဝန်မ ောင်ခ္ ောားအတွက် အငတ်ောနက်ဝက ် ိုေ်္ှ မတောငာ်း  ို၍ ဘဏ်က မ ားမခ ှ္ုအတွက ် ရရှ ထောားသည ် 

မငွမတောင်ားခ လွှောသည ် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူနငှ ် အင်တောနက်ဝက်  ိုေ်ကကောား သင ်မလ ေ်ာ္ှန်ကနစ်ွော မ ောင်ရွက် 

ထောားမကကောငာ်း သက်မသပ ရန်လ ိုအ ်သည။် ယင်ားသကမ်သပ ခ က ် မတောငာ်း  ိုရန်္ှော ကတက် ိုငမ် ောင် သူ၏ 

တောဝန်ပြစ်သည။် အကယ်၍ အ္ှောားတစ်ခို သ ိုို့္ဟိုတ် ကိုနစ်ည်ပ နအ် ်္ှုမကကောင ် ပ ီားမပ္ောက်ထောားမသော လို င်န်ားက စစက ို 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူက ြ က်သ ္ာ်းလ ို ါက အငတ်ောနက်ဝက်  ိုေ်၌ အမစော  ိုင်ား လို ်ငန်ားက စစက ိုြ က်သ ္်ား၍ 

ြ က်သ ္ာ်းထောားမသော အလီကထ်မရောနစ်မပ စော  ္တတ  က ို ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူလက်ဝယ် ထ န်ားသ ္်ား ထောားရ္ည်။ 

ယင်ားကဲ သ ိုို့ လို င်န်ားက စစ္ ောားမကကောင ် သငွာ်းမငွ္  ောားအောား စောရင်ားြ ကပ်ခင်ား/ပ နအ်္်ားပခငာ်းတ ိုို့က ို လက်မရား္ူပြင ် 

လို မ် ောငရ်္ည ် ပြစပ် ီား ြ က်သ ္ာ်းထောားမသောမပ စော၏ အီလက်ထမရောနစ်္ တတ က ို မတောငာ်းခ  ါက 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူက ထိုတမ် ားရန်လ ိုအ သ်ည်။ ကတက် ို စောပြင ်္ ှောကကောားပခင်ား/ြိုန်ားပြင ်္ေှာကကောားဝယ် ှ္္ု  ောားအတွက် 

အသ ိုား္ပ ြုသင ် ါ၊ ယင်ားကဲ သ ိုို့အသ ိုားပ ြု္ှုက ို ခွင ်္ ပ ြု ဟို ယ ူပ ီား ယင်ားကဲ သ ိုို့အသ ိုားပ ြု္ှုအတွက် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ 

တစ်ဦားတည်ား သောလ င် တောဝန်ရှ သည။် ဤစညာ်း္ ဉ်ား သတ်္တှ်ခ က် ္ ောားအပ င် အင်တောနက်ဘဏ်လို ်ငနာ်း  ိုင်ရော စည်ား 

္ ဉ်ားသတ်္ှတခ် က်္ ောားက ိုလည်ား ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ္ှ သမဘောတူသည။် 
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၁၇။ မလွန်ဆန်နိိုငဆ်သ  ပဖစ်ရပ္်မ ျ ်း 

ဤဝန်မ ောင်္ှုက ို ကမ ဘ္ောဇဘဏ်က မ ောငရ်ွက်မ ားမနစဉက်ောလအတွငာ်း သဘောဝမဘားအနတာရောယ်၊ စစ်ပြစ် ွောား္ှု၊ 

 နဒပ ္ှု သ ိုို့္ဟိုတ ် အလို သ်္ောားအပငငာ်း ွောား္ှု၊ ကိုနသ်ွယမ်ရား  တ ်င်္ှု၊ အစ ိုားရအ္ နို့်၊ ္ီားမလောင်ပခင်ား၊ မရကကီားပခင်ား၊ 

္ ိုားသည်ားထန်စွော ရွောသွနာ်းပခင်ား၊ ္ိုန်တ ိုင်ား သ ိုို့ ဟိုတ် အလနွ်  ိုားရေွာားသည  ် ရောသီဥတိုအမပခအမန္ ောား၊  ူ အူ ို ကွ္ှု၊ 

 ိုန်ကန်္ှု၊ လထူို္ပင ္ ်္သက်ပြစ်္ှု၊ စီား ွောားမရား  တ်  ိုို့အမရားယူ္ ှု၊ သ  တ်မ္ှောက် ှ္ု၊ လ  စ်စ်ဓောတအ်ောားပ တ်မတောက်္ှု၊ 

စက်ချွတယ်ငွာ်း္ှု သ ိုို့္ဟိုတ်    အပခောားမသော ္လွန် န်န ိုင်မသော ပြစ်ရ ်္  ောားသောပြစ်သညဟ်ို 

ကနို့သ်တ်ထောား္ှု္ရှ မသော်လည်ား ယင်ားတ ိုို့အ ါအဝငပ်ြစ်ပ ီား ကမ္ဘောဇဘဏ ် ္ှ က  ြုားမကကောငာ်း ီမလ ော်စွော 

ထ န်ားခ ြု န် ိုင်္ ှုထက ်မက ော်လွန်မနသည  ် ပြစ်ရ ်္  ောားမကကောင ် အခ  န်ကောလတစရ် အ်ထ  ပြစ်မ ေါ် လောရသည ် 

္ည်သည လ်ို င်န်ားမ ောင်ရကွ်ရန်   က်ကွက်္ ှု သ ိုို့္ဟိုတ ်မနှာင ်မနှား္ှုပြစ်ပခင်ား္ ောားအတွက်္   ို ကမ ဘ္ောဇဘဏ်တငွ ်

တောဝန်္ရှ မကကောင်ားက ို ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူသည ် နာားလညသ်မဘောတူ 

 ါသည။် ကမ္ဘောဇဘဏ်သည ်ယင်ားသ ိုို့မသော အမပခအမန္ ောား မကကောင ် အဟနို့အ်တောားပြစ်ပခငာ်း၊ အတောားအ ီား ပြစ်ပခင်ား 

သ ိုို့္ဟိုတ် မနှာင ်မနှားမနပခင်ား္ ောား ကက ြုမတွွဲ့မနရ သည ် အတ ိုငာ်းအတော အမ ေါ်္ူတည်၍ အ  ို ါအမပခအမန္ ောား 

ပ ီား  ိုားသွောားသည ် အခ  နအ်ထ  ကမ ဘ္ောဇဘဏက် မ ားမနသည  ်ဤဝန်မ ောင်္ှု အောား   ိုင်ားင  ထောား္ည်ပြစသ်ည။် ထ ိုသ ိုို့မသော 

အမပခအမန္ ောား  က်လက်ပြစ ် က်မနစဉ ် ကောလအတွင်ား ဤစညာ်း္ ဉ်ားစညာ်းက္်ား သတ်္တှ်ခ က်္ ောားတွင် 

မြေ်ာပ ထောားမသော တောဝန်ဝတတရောား္ ောားက ို ပြည  ်ညာ်းရန်၊ ထ္်ားမ ောင်ရန ်   က်ကွက် 

ပခင်ား သ ိုို့္ဟိုတ ်မနှာင ်မနှားပခငာ်း္ ောားအတွက် ကမ္ဘောဇဘဏ်အမနပြင  ်ကတက် ိုငမ် ောင်သူအမ ေါ်တွင်ပြစ်မစ သ ိုို့္ဟိုတ် 

အပခောား ္ည်သည ် လူ ိုဂ္ ြုလ်တစ်ဦားဦားအမ ေါ်တွင်ပြစ်မစ တောဝန်ရှ မစပခင်ား သ ိုို့္ဟိုတ် ဤစညာ်း္ ဉ်ားစညာ်းက္်ား 

သတ်္ှတ်ခ က်္  ောားအောား ခ  ြုားမြောက်ပခင်ားပြစ်သညဟ်ို ္ှတ်ယူပခငာ်း္ရှ မစရ ါ။ 

 

၁၈။ ဆငွဆ က ်းခဝါချ မှု တိိုက်ဖျက်ဆရ်းနှင ် စ ်းပ္ွ ်းဆရ်းအ ဆရ်းယူမှုမျ ်း 

၁၈၊၁။ လူ ိုဂ္ ြုလ်္ ောား၊ စီား ွောားမရားလို ်ငန်ားအြွွဲဲ့အစည်ား္ ောားနငှသ်မဘောတူညီခ က်ပ ြုလို ပ်ခင်ား သ ိုို့္ဟိုတ် 

၄င်ားတ ိုို့ ါဝငသ်ည ် Transaction ္ ောားပ ြုလို ပ်ခင်ား္ ား္ှ ကမ္ဘောဇဘဏ်အောားတောား ီား  တ် င်္ှုပ ြုလို န် ိုငမ်သော 

ပ ည်မထောင်စိုသ္မတ ပ္န်္ောန ိုင်င မတော ် သ ိုို့ ဟိုတ် အပခောားမသောန ိုငင် ္  ောား၏ 

မငွမကကားခဝါခ ္ှုတ ိုက်ြ က်မရားဥ မေ္ ောားက ို ကမ္ဘောဇဘဏ်က လ ိုက်နာရ ါသည။် 
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၁၈၊၂။ ကမ ဘ္ောဇဘဏသ်ည် ၄◌ငာ်း၏မငွမကကားခဝါခ ္ှုတ ိုက်ြ က်မရား သ ိုို့္ဟိုတ် အကက္်ားြက်အြွဲွဲ့္ ောားအောား မငွမကကား 

မထောက်   ှ္ုတ ိုက်ြ က်မရားနှင ် စီား ွောားကိုနသ်ွယ်္ ှု  တ ် ိုို့အမရားယူ္ ှု္ ောားက ို စီ္ ခနို့်ခွမဲရား သ ိုို့္ဟိုတ ်ပ ည်မထောင်စို 

သ္မတပ္န်္ောန ိုငင် မတေ်ာ၏ ္ည်သည အ်ပခောားမသောဥ မေနှင စ်ညာ်း္ ဉ်ား္ ောားနှင ်္  ိုက ိုကည်ီ္ ှုရှ မစမရား အတွက် 

လ ိုအ သ်ည ် သတင်ားအခ ကအ်ောားလ ိုားက ို ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူက မ ားအ ်ရ္ည်။ 

၁၈၊၃။ ္ည်သည  ် Transaction ္  ြုား္  ိုအတွက်္  ို ကမ ဘ္ောဇဘဏ်ကမ ောင်ရကွ်မ ားသည ် လို င်န်ားစဉ်္ ောားသည် 

ပ္န်္ော န ိုငင် ၏ဥ မေ္ ောားက ိုမသော်လည်ားမကောငာ်း၊ အပခောား္ည်သည ်န ိုင်င ္  ို၏ဥ မေ္ ောားက ိုမသော်လည်ားမကောင်ား 

ခ  ြုားမြောက် ှ္ု ္ရှ မကကောင်ား ကတက် ိုငမ် ောငသ်ကူ ထိုတမ်ြေ်ာမကကညောပ ီားတောဝန်ယူသည။်  

 

၁၉။ အဆထွဆထွ 

၁၉၊၁။ ရ ိုားသောားမပြောင ်္တ်စွော လို ်မ ောင်္ှ္ု  ောား 

ကမ ဘ္ောဇဘဏအ်မနပြင  ် လို ်ငန်ား  ိုင်ရော လို ထ် ိုားလို ်နည်ား္ ောားအရ ကတက် ိုငမ် ောင်သူ သ ိုို့္ဟိုတ် 

ခွင ်ပ ြုထောားသည  ် ိုဂ္ ြုလ်၏ညွှန်ကကောားခ က် ္ ောားက ို ရ ိုားသောားမပြောင ်္တ်စွော မ ောငရ်ွက်သွောား ါ္ည။် 

၁၉၊၂။ ကမ ဘ္ောဇဘဏအ်မနပြင  ် အခ  န်တ ိုင်ားတွင် မနာက ် ိုားမ ေါ်အမပခအမန္ ောားနှင ်စ ်လ ဉ်ား၍ အသ မ ားခ က်နှင ် 

အပခောား က်သယွခ် က်္ ောား ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူက ို မ ား  ိုို့န ိုငရ်န်အတကွ ် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ၏ 

က ိုယ်  ိုင်အမထောက်အထောားနှင ် အ က်အသွယ် အမသားစ တ်က ို ကမ ဘ္ောဇဘဏထ်  မ ားရ္ည်။ 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ နာ္ညအ်မပ ောငာ်းအလဲ သ ိုို့္ဟိုတ ် အ က်အသွယ ် အမသားစ တ် 

အမပ ောငာ်းအလတဲ ိုငာ်းအတွကက်မ္ဘောဇဘဏထ်  ခ က်ခ ငာ်းအမကကောငာ်းကကောား၍ မပ ောင်ားလဲ္ှုတရောားဝင်မစရန် 

သင ်မလ ေ်ာသည  ်အခ  နက် ို ကမ္ဘောဇဘဏက် ိုမ ားရ္ည။် 

၁၉၊၃။  ကတက်ိိုငဆ်ဆ ငသ်ူ၏ အဆကအ်သွယ်အဆသ်းစိတ ်

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူစောရင်ား္ ောားနှင  ် ဝန်မ ောင်္ှု္ ောားနှင ်  တသ်က၍် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ကူ ို အသ မ ားခ က်နှင ် 

အပခောား က်သယွခ် က် ္ ောားမ ား  ိုို့ န ိုငမ်စရန ် အတွက ် ကတ်က ိုင်မ ောငသ်ူ၏ က ိုယ ် ိုငအ်မထောကအ်ထောားနှင ် 

အ ကအ်သွယအ်မသားစ တက် ို ကမ ဘ္ောဇဘဏထ်  မ ားရ္ည်။ 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ၏က ိုယ်  ိုင်အမထောကအ်ထောားနှင ် အ ကအ်သွယ ် အမသားစ တ်တ ိုို့သည ်

အခ  န်တ ိုင်ား္နှက်န်မစရန် ကတ်က ိုင်မ ောငသ်ူ္ှ လို မ် ောငရ်္ည်။ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူနာ္ညအ်မပ ောငာ်းအလဲ 
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သ ိုို့္ဟိုတ ် အ ကအ်သွယ်အမသားစ တ် အမပ ောငာ်းအလဲတ ိုင်ား အတွက ် ကမ ဘ္ောဇဘဏထ်  

ခ က်ခ ငာ်းအမကကောင်ားကကောား၍ မပ ောင်ားလဲ္ှုတရောားဝင်မစရန ်သင မ်လ ော်သည ်အခ  န်၌ ကမ ဘ္ောဇဘဏ ်က ိုမ ားရ္ည။် 

၁၉၊၄။ အဆ က င််း က ်းစ မျ ်းနှင ် ဆက်သွယ်ဆရ်း 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူနှင  ်တသ်က်မသော အမကကောငာ်းကကောားခ က်္ ောားနှင ်  ကသ်ွယ်ခ က်္ ောားက ို 

ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္ ှသင ်မလ ော်သညဟ်ိုယူ မသော အမပခအမနပြင  ် မနာက်  ိုားသ ထောားမသော 

ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္ တ်ှတ္်ား္ ောားရှ  လ  ်စော၊ ြက်စ် နှင ်/သ ိုို့္ဟိုတ် ြိုနာ်းန  ါတ် သ ိုို့္ဟိုတ် အာီးမ္ားလ်လ  ်စောသ ိုို့ 

ဝန်မ ောင်္ှ္ု  ောား္ှတစ် င  ် မ ား  ိုို့္ည် ပြစ် သည်။ ကမ ဘ္ောဇဘဏ်၏ဘဏခ်ွဲ္ ောား၌ အမကကောငာ်းကကောားစော္ ောား 

သ ိုို့္ဟိုတ် ကမ္ဘောဇဘဏ၏် ATM ္ ောား သ ိုို့္ဟိုတ် ဝက်  ိုေ ် သ ိုို့္ဟိုတ် ကတ်က ိုင်မ ောငသ်ူထ မ ား  ိုို့မသော 

စောရင်ား္ ောားရငှာ်းတ္်ား သ ိုို့္ဟိုတ် မနို့စဉ်သတင်ားစော သ ိုို့္ဟိုတ ် မရေယီ ို သ ိုို့္ဟိုတ ် ရို ်ပ္ငသ် ကကောား  

ထိုတလ်ွှင ် ှ္ု္ ောား္ှတ င ် ကတ်က ိုငမ် ောငသ်ကူ ို အမကကောင်ားကကောား  ကသ်ယွန် ိုငသ်ည်။ 

၁၉၊၅။ ကဆမဘ ဇဘဏ၏် အဆ က င််း က ်းချက်နှင ဆ်က်သွယ်ဆရ်း အသက်ဝင်ဆသ အချနိ ်

စောပြင  ် သီားသနို့်မရားသောားမြေ်ာပ ထောားပခငာ်း္ရှ  ါက ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူနှင  ် ိုင်မသော 

ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏်အမကကောငာ်းကကောားခ က် ္ ောားနငှ ်  က်သယွခ် က်္ ောား အသကဝ်ငသ်ည်္ေှာ 

၁၉၊၅၊၁။  ပ္န်္ောန ိုင်င အတွင်ား လ  စ်ော တစ်ခိုက ိုစောတ ိုက်ပြင ်  ိုို့ ါက   ိုို့သည ်ရက်မနာက်  ိုင်ား လို င်နာ်းရက် (၅( 

ရက် 

၁၉၊၅၊၂။  ြကစ််၊ အလီကထ်မရောနစ်မ္ားလ် သ ိုို့္ဟိုတ ်SMS ပြင မ် ား  ိုို့ ါကမ ား  ိုို့သည ်အခ  န် 

၁၉၊၅၊၃။  အ ္်တ ိုင်ရောမရောက်မ ား  ိုို့ ါက မ ား  ိုို့သညအ်ခ  န ်သ ိုို့္ဟိုတ် လ  စ်ော္ှထကွ်ခေွာသည ်အခ  န ်

၁၉၊၅၊၄။  ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏် ဘဏ်ခွဲ္ ောား သ ိုို့္ဟိုတ် ATM ္ ောား သ ိုို့္ဟိုတ် ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏် ဝက ် ိုေ်တွင် 

ပ သထောား ါက တင်ပ သည  ်မနို့စွ ဲ

၁၉၊၅၊၅။  မရေီယ ို သ ိုို့္ဟိုတ် တီဗီွ္ှထိုတ်လွှင ် ါက ထိုတလ်ွင ်သည ် မနို့စွ ဲ

ကမ ဘ္ောဇဘဏအ်မနပြင  ်   ိုို့မ ားပ ီားမသော အမကကောင်ားကကောားခ က်္ ောား သ ိုို့ ဟိုတ် 

 က်သွယ်ခ က်္  ောားနှင ် တ်သက်၍ပြစ် ွောား မသောအရော္ ောား အတွက် တောဝန်ယူ္ည်္ ဟိုတ ်ါ၊ ဥ ္ော 

အမကကောငာ်းကကောားခ က် သ ိုို့္ဟိုတ် က်သွယ်ခ က် သည် မနာက်က မနပခငာ်း၊ ကကောားပြတ်ယူခ ရပခင်ား၊   ိုားရ ှုားပခငာ်း၊ 

္မရောက်ရှ ပခင်ား သ ိုို့္ဟိုတ် မ ား  ိုို့စဉ် တစ်ဦားဦား ထ  မြေ်ာပ ပခင်ား 
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၁၉၊၆။ မှတ်တမ််းတငပ်ခင််း 

ကမ ဘ္ောဇဘဏအ်မနပြင  ် သတ မ ားအခ က်မ ားသ ပြင ်ပြစ်မစ ္ ါဘပဲြစ်မစ ညွှနက်ကောားခ က်နှင ် 

အပခောားတယ်လြီိုန်ား မပ ော  ို ခ က်္ ောား က ို ္ှတ်တ္်ားတင်န ိုငပ် ီား ယင်ားကဲ သ ိုို့ ္ှတ်တ္်ားတင်ပခင်ား သ ိုို့္ဟိုတ် 

္ှတ်တ္်ား ပ ြုလို ်ပခင်ား ္ ောားက ို ညွှန်ကကောား ခ က်နငှ ် တယ်လီြိုနာ်းစကောားမပ ော  ိ္ု ှု၏ ခ ိုင်္ောမသော 

သက်မသအမထောက်အထောားအပြစ် အသ ိုားပ ြု န ိုငသ်ည်က ို ကတ်က ိုင်မ ောငသ်ူ္ှ သမဘောတူသည်။ 

၁၉၊၇။ ဆငွလကခ် သအူဖွ ွဲ့အစည််း 

၁၉၊၇၊၁။ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင  ် မငွလက်ခ သအူြွဲွဲ့အစညာ်း သ ိုို့ ဟိုတ်အပခောားသူ္ ောားနှင ် 

္မက န ်ခ ကတ်စ်စ ိုတစ်ရောက ို ၎ငာ်းတ ိုို့ နှင တ် ိုက်ရ ိုက် မပြရှင်ားရ ါ္ည်။ ကတက် ိုငမ် ောငသ်အူမနပြင ် 

၎ငာ်းတ ိုို့ထ မတောငာ်း  ိုမသော မငွ ္ောဏက ို ကမ ဘ္ောဇဘဏထ်  ခိုနှ ္ ်ခငွ ် ္ရှ  ါ။ 

၁၉၊၇၊၂။ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအမနပြင  ် မ ားမခ ှ္ုတစ်ခိုခိုနှင စ် ်လ ဉ်ား၍ မိ ငလွက်ခ သအူြွဲွဲ့အစညာ်းနှင ် 

အပငင်ား ွောား္ှု တစစ် ိုတစ်ရော ရှ  ါက လို င်န်ားက စစအတွက် မငပွ န်အ္ာ်း္ှုက ို 

မငွလကခ် သအူြွွဲဲ့အစည်ားက ကမ ဘ္ောဇဘဏထ် မ ားမခ ္ှုပ ီား္သှော ကတ်က ိုင်မ ောငသ်ူထ  သ ိုို့ 

မ ားမခ ှ္ုပ ြုလို မ် ား္ညပ်ြစသ်ည။် 

 

၁၉၊၈။ ခိုနှိမပ်္ိိုငခ်ွင  ်

၁၉၊၈၊၁။ ကမ ဘ္ောဇဘဏတ်ွင်ရှ မသော အမထွမထွ ဥ မေအခွင အ်မရား္ ောားအပ င ်ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူထ ္ကှက ြုတင် 

ရည်ညွှန်ားခ က်္ယဘူဲ ကတ်က ိုင်မ ောငသ်ူ စောရင်ား္ ောား )ကတ်စောရငာ်း္ ောားအ ါအဝင်( 

)တစ်ဦားခ ငာ်းပြစမ်စ  ာူးမ ါင်ား၍ပြစ်မစ၊ ္ည်သည ်  ိုစ ပြင ပ်ြစမ်စ၊ တစ်ဦားတညာ်း လို င်န်ား  ိုင်  ိုင်္ှု 

ကိုန်သွယမ်ရားအ္ည် ္ည်သ ိုို့  ိုစ ပြင ်ပြစ်မစ( သ ိုို့္ဟိုတ ် က န်ားဂဏန်ား္ ောားက ို မ ါင်ားစ ်၊ 

မ ါင်ားစညာ်းခွင ်ရှ ပ ီား မ ားရနတ်ောဝန် က ိုလက်က နမ်ငွ္ ောား )Credit Balance) နှင  ်ခိုနှ ္ ် ိုငခ်ွင ်ရှ သည။် 

၁၉၊၈၊၂။ ယင်ားကဲ သ ိုို့ မ ါင်ားစ ်္ ှု၊ မ ါင်ားစညာ်း္ှုနှင ် ခိုနှ ္်္ ှုသည ် မငွမကကားတစ်ခို္တှစ်ခိုသ ိုို့ 

မပ ောင်ားလဲ္ှု ါဝငသ်ည်က ို ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ္ှ သမဘောတူသည။် ကမ ဘ္ောဇဘဏ်၏ 

လက်ရှ နှုန်ားထောားပြင ၊် ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္ ှ   ိုားပြတသ်ည အ်တ ိုင်ား မငွမကကားတစ်ခိုက ို အပခောား 

မငွမကကားသ ိုို့မပ ောငာ်းလဲရန် အခွင ်အမရားရှ သည။် လ ိုမငပွ ပခင်ားအတကွ ် ကတက် ိုငမ် ောင်သူက 
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ကမ ဘ္ောဇဘဏက် ို မ ား   ်ရ္ည် ပြစ ် ပ ီား မပ ောင်ား လဲ္ှ္ု ှထကွ်မ ေါ်လောမသော   ိုားရ ှုား္ှုနှင ် 

စွနို့စ်ောား္ှု္ ောားအတွက် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူက တောဝန်ယူရ္ည်ပြစသ်ည်။ 

၁၉၊၉။ ခိိုင်လ ိုဆသ  သက်ဆသအဆထ က်အထ ်း 

၁၉၊၉၊၁။ သ သောထငရ်ှောားမသောအ္ှောား္ရှ  ါက က စစတစ်ခို သ ိုို့္ဟိုတ် မ ားမခ ရ္ည ်  ္ောဏတစ်ခိုနှင စ် လ် ဉ်ား၍ 

  ိုစ တစ်္  ြုား္  ြုားပြင ် ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏် ္ှတ်တ္ာ်း္ ောား )စောရွက်၊ အလီကထ်မရောနစ ် သ ိုို့ ဟိုတ် 

အပခောား  ိုစ ္ ောား အ ါအဝင(်၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်က ထိုတမ် ားမသော အသ အ္ှတ်ပ ြုလက်္ှတ ် )ရှင်ားတ္ာ်း၊ 

အစီရင်ခ စော သ ိုို့္ဟိုတ်  က်သွယ် ခ က်္ ောား အ ါအဝင်(၊သ ိုို့္ဟိုတ ် ကမ ဘ္ောဇဘဏ်က 

ပ ြုလို မ်သော  ိုားပြတ်ခ က်္ ောားသည် ခ ိုင်လ ိုသည။် 

၁၉၊၉၊၂။ သက်  ိုင်ရောဥ မေက ခွင ်ပ ြုထောားသည အ်ခ  န်ကောလပ ီားမနာက် ္ည်သည ် ္ှတ်တ္်ားက ိ္ု   ို 

ြ က်သ ္ာ်း္ှု၊ ြ က် ာီး္ှု သ ိုို့္ဟိုတ် ထ နာ်းသ ္်ားပခငာ်း ရ ်တနို့်္ှုတ ိုို့ပ ြုလို ်န ိုင်သည်။ 

 

၂၀။ ထိုတ်ဆဖ ်ဆပပ္ ဆိိုပခင််း 

ပ္န်္ောန ိုင်င  ဥ မေ္ ောားအရ ကမ ဘ္ောဇဘဏသ်ည ် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ္ ောား၏ အမသားစ တ်က ို ထိုတမ်ြေါ်မပ ော  ိုရန် 

အခွင အ်မရားရှ သည်။ ဤသမဘောတူစောခ ြုို ်အရ  ါရှ မသော်ပငောား ကတ်က ိုင်မ ောငသ်ူထ ္ ှ

ကက ြုတင်မထောက်ခ ခ က်္မတောင်ားဘဲ စောရင်ားအမသားစ တ ် )တစ်ဦားပြစ်မစအစိုစ ်ပြစ်မစ( ၊ ကတက် ိုငမ် ောင်သူ၏ 

အမ ကွားရ တ်ညခ် က်နှင ် ဘဏ္ဍောမရားအမပခအမန၊ ကတက် ိုငမ် ောငသ်ကူ ိုခွင ်ပ ြုထောားမသော အမထောက်အ   သ ိုို့္ဟိုတ် 

လူသ ရှင်ကကောားသ န ိုင်မသော သတင်ားအခ ကအ်လက်တ ိုို့အ ါအဝင် ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူနငှ ် ခွင ်ပ ြုထောားသည ်  ိုဂ္ ြုလ် 

နှင  ်တသ်ကမ်သော သတင်ားအခ က်အလက်္  ောား ထိုတမ်ြေါ်မပ ော  ိုရန် ကမ ဘ္ောဇဘဏက် ို သမဘောတူခွင ်ပ ြုသည်။ 

ယင်ားကဲ သ ိုို့ အမသားစ တ်္ ောားက ို ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္ ှ သင ်မလ ေ်ာသည၊် လ ိုအ သ်ည ်သ ိုို့္ဟိုတ ် နဒရှ သည်ဟို ယ ူမသောအခါ 

ထိုတမ်ြေ်ာမပ ော  ိုန ိုင်သည်။ 

၂၀၊၁။ ခွင ်ပ ြုထောားမသော  ိုဂ္ ြုလ်၊  င ် ေွာားကတ်အြွဲွဲ့ဝင၊် အလို ်ရငှထ် သ ိုို့ 

၂၀၊၂။  )ကွောဟခ က်္ ောား၊ အ္ှောား္ ောား သ ိုို့္ဟိုတ် မတောင်ား  ိုခ က်္ ောား အ ါအဝင်( ဝန်မ ောင်္ှ္ု  ောား ထ န်ားသ ္်ားမ ားရန် 

အ င ်ပ္ြှင ်တငမ် ားရန်၊ မခောတ်္ ီမစရန်၊      ိုားမ ားရန်အတွက် ကမ ဘ္ောဇဘဏက် ို အီလက်ထမရောနစ် သ ိုို့္ဟိုတ် 

အပခောား ဝန်မ ောင်္ှုမ ားမနမသော  ိုဂ္ ြုလအ်ြွဲွဲ့အစည်ားထ သ ိုို့ 
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၂၀၊၃။  ဝန်မ ောင်္ှုမ ောင်ရကွ်ခ က်္ ောား သ ိုို့္ဟိုတ ် မ ောင်ရကွ်မ ားသည ် လို င်န်ားလည ်တ်္ ှု  ိုင်ရော မ ောင်ရွက် 

ခ က်္ ောား အတကွ်  ါဝငမ် ောငရ်ွက်သည  ် ကမ္ဘောဇဘဏ်္ ှ လို င်န်ားအ ်န ိထှောားမသော  ိုဂ္ ြုလ် သ ိုို့္ဟိုတ် 

အြွဲွဲ့အစည်ား ထ သ ိုို့ 

၂၀၊၄။  တစ်ဦားခ င်ား ိုဂ္ ြုလ်မရား  ိုင်ရော ခ က်လက်္ ှတ်္ ောား၊ ရှင်ားတ္ာ်း္ ောား၊ အကက ပ ြုစော္ ောား၊ စောအ ကအ်သွယ် သ ိုို့္ဟိုတ် 

အပခောား သက ် ိုငသ်ည ်စောရွကစ်ောတ္်ား္ ောား   ိုနှ  ရ်န်အတကွ် ကမ္ဘောဇဘဏ၏် က ိုယစ်ောားလှယ်္  ောားထ သ ိုို့ 

၂၀၊၅။  ပ ည်သူူ့ရဌဲောန သ ိုို့္ဟိုတ် အ္ ောားပ ည်သူ  ိုငရ်ော စ ိုစ္်ားစစမ် ား္ှု က ိုင်တွယ်မ ောင်ရကွ်သူတစ်ဦားဦားထ သ ိုို့ 

၂၀၊၆။  အမ ကွားဝယက်တ် စ ိုစ္်ား္ှု္ ောား သ ိုို့္ဟိုတ ် ကတအ်သ ိုားပ ြု္ှုနှင စ် ်လ ဉ်ား၍ အမ ကွားဝယက်တ်ကို္ပဏီ္ ောားနှင ် 

ဘဏ္ဍောမရားအြွွဲဲ့အစညာ်း္ ောားထ သ ိုို့ 

၂၀၊၇။  ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူနှင  ် ခွင ်ပ ြုထောားမသော ိုဂ္ ြုလ်နှင ်  တသ်က်မသော မခ ားမင ွ ိုင်ရော သတင်ားအခ က် 

အလကအ်တွကသ်ောလ င် အပခောားဘဏ်္ ောား၊ ဘဏ္ဍောမရားအြွဲွဲ့အစည်ား ္ ောား၊ မခ ားမငအွြွဲွဲ့ သ ိုို့္ဟိုတ် 

မခ ားမငမွထောကခ် မရား မအားဂ င ်ထ သ ိုို့ ဘီလမ် ားမခ ္ှုနှင ်စ ်လ ဉ်ား၍ မငွလက်ခ သူအြွွဲဲ့အစညာ်းထ သ ိုို့ 

၂၀၊၈။  ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏် ဘဏ်ခွဲ္ ောား၊ က ိုယစ်ောားလှယရ် ိုား္ ောား၊ လက်မအောက်ခ ္  ောား၊ သက်  ိုင် ကန်ွယ်မသော လို င်န်ား 

္ ောား နှင  ်၎င်ားတ ိုို့၏ဝန်ထ္်ား္ ောား၊ ဥ ္ော- အရောရှ ၊ မအောကမ်ပခလို သ်ောား သ ိုို့္ဟိုတ် မအားဂ င ်္ ောားထ သ ိုို့ 

၂၀၊၈၊၁။  မရွှဲ့မန္ ောားအ ါအဝင် စောရင်ားစစ်္ ောား ကျွ္်ားက ငအ်ကက မ ား္ ောားထ သ ိုို့ 

၂၀၊၈၊၂။  မခ ားမင ွ အမထောက်အ   နှင  ် သက ် ိုင်မသော အ္ှန်တကယ် သ ိုို့္ဟိုတ် ပိ ြစ်န ိုငမ်ခ ရှ မသော 

လွှမဲပ ောင်ားခ ရသ ူသ ိုို့္ဟိုတ ်လွှအဲ ်ခ ရသူထ သ ိုို့ 

၂၀၊၈၊၃။  မငွလကခ် အြွဲွဲ့အစညာ်း သ ိုို့္ဟိုတ် ကတအ်သ ိုားပ ြု္ှုလကခ် သည ် အပခောား ါဝငသ်ူ္ ောား၊ အပခောားဘဏ်္ ောား 

သ ိုို့္ဟိုတ် ဘဏ္ဍောမရားအြွွဲဲ့အစညာ်း္ ောား၊ ဘဏ္ဍောမရား္ဟိုတ်မသော အြွွဲဲ့အစည်ား္ ောား၏ ATM 

အသ ိုားပ ြုမသော လို င်နာ်း က စစ္ ောားနငှ ်စ ်လ ဉ်ား၍ ၎ငာ်းတ ိုို့၏မအားဂ င ်္ ောား သ ိုို့္ဟိုတ် 

ကန်ထရ ိုက်တော္ ောားထ သ ိုို့ 

၂၀၊၈၊၄။  ကတစ်ောရင်ားအတွက် သ ိုို့္ဟိုတ် ကတက် ိုငမ် ောင်သူက မ ားရ္ည ် တောဝန်္  ောားနှင ် မ ားမခ န ိုငသ်ည ် 

 ္ောဏ္ ောားအတွက် ကမ ဘ္ောဇဘဏ ် အတွက ် လ ိုခခ ြုမရား      ိုားရန် သမဘောတူထောားမသော သ ိုို့္ဟိုတ် 

     ိုားလ က်ရှ မသော လူ ိုဂ္ ြုလ်ထ သ ိုို့ 
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၂၀၊၈၊၅။  ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ၏ တောဝနခ် ရ ှ္ုအတွက ် အော္ခ  မ ားသူ သ ိုို့္ဟိုတ် အော္ခ အပြစ် ရ တ်ည်သည ် 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူနှင အ်တူ  ာူးတွ၍ဲမသော်လည်ားမကောငာ်း သီားသနို့်မသောလ်ညာ်းမကောငာ်း တောဝနခ် ရ္ည ် 

 ိုဂ္ ြုလ်ထ သ ိုို့ 

၂၀၊၈၊၆။  ကမ ဘ္ောဇဘဏက် ခနို့အ် ်မသော လက်ခ သူထ သ ိုို့ 

၂၀၊၈၊၇။  မခ ားမငအွကဲပြတ်မ ားသည မ်အားဂ င ်၊ လို င်န်ား္ဟော  ္တ ်ါတနာ၊ အော္ခ ကို္ပဏ၊ီ အော္ခ ထိုတ်မ ားသူ၊ 

အော္ခ  ဲွစောား သ ိုို့ ဟိုတ် မခ ားမငကွောကွယ်္ှုအတွက် တ ိုက်ရ ိုက်သ ိုို့္ဟိုတ ်သယွဝ် ိုက်၍      ိုားမ ားသူထ သ ိုို့ 

၂၀၊၈၊၈။  အစိုရယှယ်ောမ ားကွက၊် တရောားရ ိုားသ ိုို့္ဟိုတ် တရောားမရား မ ောငရ်ွက်္ှုတွင်ရှ မသော 

အပခောားစီရင ် ိုငခ်ငွ ်အြွဲွဲ့ အစညာ်း္ ောား၊ ခ ိုရ ိုား၊ ဥ မေအြွွဲဲ့အစညာ်း သ ိုို့္ဟိုတ ် အောဏော  ိုင် 

)စီရင ် ိုငခ်ွင ်တစ်ခိုရှ  အခွနအ်တိုတ် အောဏော  ိုင် ္ ောား အ ါအဝင(် အစ ိုားရ သ ိုို့္ဟိုတ် 

အစ ိုားရနှင  ်ကန်ွယ်မနမသောအြွွဲဲ့အစည်ား္ ောားထ သ ိုို့ 

၂၀၊၈၊၉။  ဥ မေ္ ောား၊ စညာ်း္ ဉ်ား္ ောား၊ ညွှန်ကကောားခ က်္ ောား၊ လ္်ားညွှန်ခ က်္ ောားအရ သ ိုို့္ဟိုတ် န ိုငင် တစ်ခို၏ 

တရောားဝင် အောဏော  ိုင်္ ောားအရ ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္ ှ ြွင ်ပ ရန ်လ ိုအ ်သည ် ိုဂ္ ြုလထ် သ ိုို့ 

၂၀၊၈၊၁၀။ကတန်ှင  ် ကတစ်ောရငာ်း သ ိုို့္ဟိုတ ် ကတစ်ောရင်ားနငှ ်သက်  ိုငသ်ည ်အပခောားအရော္ ောားနှင ် စ ်လ ဉ်ား၍ 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူက ို ဝန်မ ောင်္ှ္ု  ောား      ိုားမ ားရနအ်တွက် ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္  ှ ယင်ားကဲ သ ိုို့ 

ြွင ်ပ ္ှုသည် လ ိုအ ်သည်၊  နဒရှ သည်၊ သင ်မလ ေ်ာ သည်ဟို ယ ူမသော  ိုဂ္ ြုလ်တစ်ဦားဦားထ သ ိုို့ 

 

၂၁။ ဆလျ ်ဆ က်းဆငွ 

မအောက ်ါအခ က်အလက်္  ောားနှင ်စ ်လ ဉ်ား၍ ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္ ှ ခ စောားရမသော   ိုားရ ှုား္ှုနှင  ် ္မက န ်္ ှု္ ောားအတွက် 

ကမ ဘ္ောဇဘဏ၊်ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏် အလို သ်္ောား္ ောား၊ ဝန်ထ္်ား္ ောား၊ မိ ရွားခ ယခ် ္ ောား၊ ေါရ ိုက်တော္ ောားနှင ် မိ အားဂ င ်္ ောားက ို 

မိ လ ေ်ာမကကားမ ားရန် (ယင်ားကဲ သ ိုို့   ိုားရ ှုား္ှုနှင  ် ္မက န ် ှ္ု္ ောားသည် ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏်ဝန်ထ္ာ်း္ ောားနှင ် မအားဂ င်္  ောားက ို 

ရည်ရွယ်၍ ပ ြုလို ်မသော အ္ှောား သ ိုို့္ဟိုတ် လ စ်လ  ရှ္ု ှ္ု  ှ ထွက်မ ေါ်လောသည ်က စစ္ ှအ ( ကတက် ိုငမ် ောင်သူက 

သမဘောတူသည ်

၂၁၊၁။ ကတစ်ောရင်ား၊ ဝန်မ ောင်္ှု သ ိုို့္ဟိုတ ်လို ်ငန်ားက စစ 
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၂၁၊၂။  ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ သ ိုို့္ဟိုတ ်ခွင ်ပ ြုထောားသည  ်ိုဂ္ ြုလ်္ှ ကမ ဘ္ောဇဘဏက် ိုမ ားထောားသည  ်ညွှနက်ကောားခ က်္ ောားက ို 

လို မ် ောငရ်ောတွင်၊ ထ္်ားရွက်ရောတွင်၊ လို ်မ ောင်ရန် မနှာင မ်နှားပခငာ်း သ ိုို့္ဟိုတ် ပငင်ား န်ပခငာ်း 

၂၁၊၃။  ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ၊ ခွင ်ပ ြုထောားသည  ်ိုဂ္ ြုလ် သ ိုို့္ဟိုတ် လ ိုခခ ြုမရားမ ောငရ်ွက်မ ားသူနှင ် စ လ် ဉ်ား၍ 

ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္ ှ ပ ြုလို မ်သော ရှောမြွ္ ှုနှင ် စ ိုစ္်ား္ှ္ု  ောား 

၂၁၊၄။  ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူနှင သ်က်  ိုငမ်သော ဝန်မ ောင်္ှုတစ်ခိုခို၏ သတ်္ှတ်ခ က်၊ သ ိုို့္ဟိုတ် 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူဘဏ်လို ်ငန်ားရှင်အမနပြင ် ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏် လို ်မ ောင်္ ှုစွ္ာ်းရည ်

၂၁၊၅။  ကကောားခ တစ်ဦားဦား္ှ      ိုားမသော ဝနမ် ောင်္ ှုတစ်ခိုခို 

၂၁၊၆။  ဤသမဘောတူစောခ ြု ်အရ သ ိုို့္ဟိုတ ် ကတန်ှင စ် ်လ ဉ်ား၍ အပခောားသက်  ိုင်မသော စည်ား္ ဉ်ားသတ်္ှတ်ခ က်္  ောား 

သ ိုို့္ဟိုတ ် ဤစညာ်း္ ဉ်ား္ ောားက ို ကတက် ိုငမ် ောငသ်၏ူ ္လ ိုက်နာ ှ္ု္ထှွကမ် ေါ်လောမသော 

ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏်အခွင ်အမရား္ ောားပ ဋ္ဌောန်ား္ှုက ို   က်ကွကပ်ခင်ား သ ိုို့္ဟိုတ် ထ န်ားသ ္်ားထောားပခင်ား 

၂၁၊၇။  ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ သ ိုို့္ဟိုတ် ကတ၊် ကတစ်ောရင်ား သ ိုို့္ဟိုတ် ဝန်မ ောင်္ှုနှင  ်  က်နွယ်မသော 

ခွင ်ပ ြုထောားသည  ်ိုဂ္ ြုလ်က ို  နို့က် င၍် ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္ ှ သ ိုို့္ဟိုတ ် တစ်ဦားဦား္ှ 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူအောား နို့်က င် တရောားစွဲ  ိုပခငာ်း 

၂၁၊၈။  ကတ၊် ကတစ်ောရငာ်း သ ိုို့္ဟိုတ် ဝန်မ ောင်္ှု္ ောားနှင ်စ လ် ဉ်ား၍ သ ိုို့္ဟိုတ် ၎ငာ်းတ ိုို့က ိုကောကွယ်္ှု သမဘော 

သဘောဝ အမလ ောက် တရောားမရားရော ရင်  ိုင်္ှုတငွ ်ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏်  ါဝင်္ ှု 

၂၁၊၉။  ဤစညာ်း္ ဉ်ား္ ောားနှင ် တ်သက်၍ လက်ရှ  သ ိုို့္ဟိုတ ် အနာဂတ် ဥ မေ၊ သိုို့  ္ဟိုတ် စည်ားက္ာ်း သ ိုို့္ဟိုတ် 

တရောားဝင်ညွှန်ကကောားခ က်အောား ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏် လ ိုက်နာ ှ္ု 

၂၁၊၁၀။  ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူ၏ ကတန်ှင စ် ်လ ဉ်ား၍ ကမ္ဘောဇဘဏ်္ှမ ားရ္ည ် အခနွ်အခ္ ောား 

၂၁၊၁၁။  ဥ မေ သ ိုို့္ဟိုတ် အမပခအမန္ ောားတွင် မပ ောင်ားလဲ္ှုတစ်ခိုရှ  ါက ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏် မငွမကကားရှောမြွ္ ှုတွင် 

တ ိုားလောမသော ကိုန်က စရ တ ်

 

၂၂။  က ်းခ အဖွ ွဲ့အ စည််းမျ ်း၏  အခွင ်အဆရ်း 

ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္ ှ ယင်ားသ ိုို့တ တ က က မြေ်ာပ ထောားပခငာ်း္ရှ လ ငဤ်သမဘောတစူောခ ြု ်တွင်  ါဝငသ်ူ္ဟိုတ ်ါက အ  ို ါ 

 ိုဂ္ ြုလ် သည် စညာ်း္ ဉ်ားစညာ်းက္်ား သတ်္တှ်ခ က်္ ောားနှင ် သက ် ိုင်ပခင်ား္ရှ မစရ။ 
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၂၃။ စ ရွက်စ တမ််းမျ ်း၏ ဝန်ဆဆ င်မှု 

ကမ ဘ္ောဇဘဏတ်ွင်ရရှ န ိုင်မသော အပခောားဝန်မ ောင်္ှုနည်ားလ္ာ်းအပ င် လူက ိုယ်တ ိုငမ်သော်လည်ားမကောငာ်း အပခောား တစန်ည်ား 

နည်ားပြင  ် မသောလ်ညာ်းမကောငာ်း မ ား  ိုို့ရန်လ ိုအ သ်ည ် တရောားရ ိုားသ ိုို့္ဟိုတ် အ္ှုမ ောငရ်ွက်္ှုရှ  စောရွက်စော တ္ာ်းတ ိုင်ား က ို 

စောတ ိုက်ပြင  ်ကတ်က ိုင်မ ောငသ်ူထ သ ိုို့မ ား  ိုို့ပခငာ်း၊ ကမ ဘ္ောဇဘဏ်၏ ္ှတ်တ္်ား္ ောားရှ  မနာက ် ိုားသ ထောားမသော လ  စ်ော က ို 

မ ား  ိုို့ပခင်ား တ ိုို့ပ ြုလို န် ိုငပ် ီား စောရကွ်စောတ္်ား ္မရောက်ရှ ဘဲ ပ န်မရောက်လောမသောလ်ညာ်း ယင်ားကဲ သ ိုို့ လို မ် ောင်   ိုသည် ထ  

မရောက်မသော လ ူိုဂ္ ြုလ်ဝန်မ ောင်္ ှုဟို ္ှတ်ယူသည်။ 

၂၃၊၁။ လူက ိုယ်တ ိုင်  ိုို့ ါက မ ား  ိုို့သည အ်ခ  န် သ ိုို့္ဟိုတ် လ  စ်ော္ထှကွ်ခေွာမသောအခါ 

၂၃၊၂။ ပ္န်္ောန ိုင်င အတွင်ားရှ  လ  စ်ောတစ်ခိုသ ိုို့ စောတ ိုက်ပြင ်  ိုို့ ါက မ ား  ိုို့ပ ီား လို င်န်ားရက ်)၅( ရကအ်တွငာ်း 

 

၂၄။ အဆထွဆထွတ ည်ဆဆ က်မှုနှင ် အနက်ဖွင ်ဆိိုချက် 

ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏်အယအူ တငွ ် ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏်အယအူ ပြင  ် က စစတစခ်ိုက ို  ိုားပြတမ်သောအခါ   ိုားပြတခ် က်က ို 

ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏် က ိုယ်  ိုင်   ိုားပြတ်ခ က်တစ ်ခိုတည်ားပြင ် သောပ ြုလို ်သည်။ 

၂၄၊၁။ ကမ ဘ္ောဇဘဏ်၏ လို မ် ောင်မသောအခါ သ ိုို့္ဟိုတ် လို ်မ ောင်ရန် ပငငာ်း ယမ်သောအခါ ညွှနက်ကောားခ က် သ ိုို့္ဟိုတ် 

လို င်န်ားက စစအ ါအဝင ် က စစရ တ် ိုငာ်း တွင် ဥ မေအရ မတောငာ်း  ိုထောားပခငာ်း္ရှ  ါက ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏် 

လို မ် ောင်္ ှု သ ိုို့္ဟိုတ ်ပငင်ား န်္ှုတကွ ်အမကကောင်ားပ ခ က်မ ားရန် ္လ ိုအ ် ါ။ 

၂၄၊၂။  အခ  န်က ိုက်ပခင်ား လို င်န်ားမနို့္ဟိုတသ်ည ်မနို့ သ ိုို့္ဟိုတ ် သတ်္ှတ်ထောားမသော ရှင်ားလငာ်း၊   တ်သ ္ ်ား္ှု 

အခ  န်မနာက်  ိုငာ်းတွင် ကမ္ဘောဇဘဏ ် ညွှန်ကကောားခ က်တစ်ခိုခိုရရှ  ါကမနာကလ်ော္ည  ် လို င်န်ားမနို့တွင် 

ညွှန်ကကောားခ က် ရရှ သည်ဟို ္တှ်ယူန ိုင်သည်။ 

၂၄၊၃။  မခါင်ားစဉ်္ ောားနငှ ် မခါင်ားစဉ်ခွဲ္ ောားက ို အ င်မပ ္ှုအတွကသ်ောလ င်ထည ်သွင်ားထောားပ ီား ဤသမဘောတူစောခ ြု  ်ါ 

အနက ်ြွင ်  ိုခ က် က ို သက်မရောက်္ှ္ု ရှ  ါ။ 

   

၂၅။ ဉ ဏပ္စစည််းပ္ိိုင်ဆိိုင်ခွင ် 

ကမ ဘ္ောဇဘဏ၏် Website နှင  ်စောရွက်စောတ္ာ်းအောားလ ိုားတငွ ် အမကကောငာ်းအရောအပြစ်ပြင ်ပြစ်မစ၊ 

စကောားအသ ိုားအနှုန်ား  ိုစ အပြစ ် ပြင ပ်ြစ်မစ ါရှ မသော ကိုန်အ္တှ်တ    ၊် သမကဂတ၊ စောလ ိုားအ္ှတအ်သောား၊ 
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လို င်န်ားဝန်မ ောင်္ှု အ္ှတအ်သောား၊ ကိုနအ်္ှတ ် တ    ်အ္ည်နှင ်  ေီဇ ိုငာ်းလက်ရောအောားလ ိုား၏ ဉောဏ စစည်ား  ိုငရ်ော 

္ူ  ိုင်ခွင ်အရ ်ရ ်သည် ကမ ဘ္ောဇဘဏ်၏ ္ူ  ိုငပ်ြစသ်ည်။ 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူသည ်ကမ ဘ္ောဇဘဏ်၏ ဉောဏ စစညာ်း  ိုင်ရော္ူ  ိုင်ခွင ်က ိုက ိုယ်က  ြုားအတွက်သ ိုားစွပဲခင်ား္ပ ြုရသ ိုို့္ဟိုတ် 

ကမ ဘ္ောဇဘဏ်္  ှ စောပြင ်မရားသောားထောားမသော ကက ြုတငခ်ွင ်ပ ြုခ က် ရရှ ထောားပခငာ်း္ရှ ဘ ဲ္ည်သည ်က စစက ို္  ို 

မကကောပ်ငောပခင်ား္ပ ြုရ။ ကတ်က ိုငမ် ောငသ်ူသည ်ကမ ဘ္ောဇဘဏ်၏  ိုရ  ်၊ ကိုန်အ္ှတ်တ    ၊် လို င်န်ားအ္ည ် သ ိုို့္ဟိုတ် 

အပခောားဉောဏ စစညာ်း  ိုင်ရော ္ူ  ိုင်ခွင ်က ို ထ ခ ိုက်  က်ပ ောားမစန ိုင်သည  ် ္ည်သည ်ပ ြုလို ်္ှ္ု   ြုားက ို္  ို 

ပ ြုလို ခ်ွင ်ရှ ္ည်္ ဟိုတ် ါ သ ိုို့္ဟိုတ ်အပခောားသကူ ပ ြုလို ်ပခငာ်းက ို လည်ား ခွင ်ပ ြုမ ား  ိုင်ခွင ်ရှ ္ည်္ ဟိုတ် ါ။ 

 

 ၂၆။ ပပ္င်ဆင်ပခင််း 

ဤစညာ်းက္်ားခ က်္ ောား ါ ္ည်သည ်ပ ဋ္ဌောန်ားခ က် သ ိုို့္ဟိုတ ် ဝန်မ ောင်္ှု နှင /်သ ိုို့္ဟိုတ ် ္ည်သည အ်ြ ိုားအခက ို္  ို 

္ည်သည  ်

အခ  န်တွင်္  ို၊ ္ည်သည အ်မကကောငာ်းမကကောင ်ပြစ်မစ ္ညသ်ည က်က ြုတငအ်မကကောင်ားကကောားပခငာ်းက ိ္ု  ပ ြုလို ပ်ခင်ား္ရှ ဘဲ က

မ္ဘောဇဘဏ်သည ်၎ငာ်း၏တစ်ဉီားတညာ်း  ိုားပြတခ် က်ပြင ် ပ င် ငခ်ွင ်၊ ္ွ္်ား္ ခငွ ်၊ အစောားထ ိုား  ိုငခ်ငွ ်၊  ယ်ြ က်ခငွ ် သ ိုို့္ဟိုတ် 

ရိုတ်သ ္်ား  ိုင်ခွင  ် အပ ည ်အဝရှ မကကောင်ားက ို ကတ်က ိုင်မ ောငသ်ူက သ ရှ သမဘောတူ ါသည်။ Website တငွ ် မြေ်ာပ မ ား 

ထောား္ည ် ပ င် င်ခ က်္ ောားအ ါအဝင ် ဤစညာ်း္ ဉ်ားစညာ်းက္်ားခ က်္ ောားက ို   ိ္ု ှန်ြတ်ရှုစစ်မ ားသေွာားရန် 

ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူတွင် တောဝန်အပ ည အ်ဝရှ  ါသည။် အမပ ောင်ားအလတဲစ်ရ ် သ ိုို့္ဟိုတ် အမပ ောင်ားအလဲ္ ောား 

ပ ြုလို ပ် ီားမနာက် ္ည်သည ် ကမ ဘ္ောဇ ကတ် ဝန်မ ောင်္ ှုလို ်ငန်ားက ို္  ို အသ ိုားပ ြုပခငာ်းသည် 

အမပ ောငာ်းအလဲ္  ောားမ ောငရ်ွက်ထောားရှ ပ ာီးပြစသ်ည ် စည်ားက္ာ်းခ က်္ ောားနှင ်သော သက်  ိုင်သည်။ 

 

 ၂၇။  လွှ ဆပပ္ င််းပခင််း 

ဤစညာ်း္ ဉ်ားစညာ်းက္်ားခ က်သတ်္ှတခ် က်္ ောားအရ ကတ်က ိုင်မ ောငသ်ူသည ် ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ 

စောပြင မ်ရားသောားမြေ်ာပ ထောားမသော သမဘောတူညခီ က်္ရှ ဘဲ ၎ငာ်း၏ အခွင ်မရား သ ိုို့္ဟိုတ ် တောဝန်ဝတတရောား္ ောား 

အောားလ ိုားက ိုပြစ်မစ၊ တစ်စ တတ်စ်  ိုငာ်းက ိုပြစ်မစ လွှဲမပ ောင်ားတောဝန်မ ားအ ပ်ခင်ား္ပ ြုရဘဲ၊  

ဤစညာ်း္ ဉ်ားနှင စ်ည်ားက္်ားသတ်္ ှတ်ခ က်္ ောားတွင်  ါဝင်မသော္ညသ်ည ် အစ တအ်  ိုင်ားက ို ပြစ်မစ မြေ်ာမ ောငရ်န်အတွက် 
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္ည်သည ထ်  ်င ်စောခ ြု ်က ို္  ို ခ ြု ်  ိုပခင်ား္ပ ြုရ။  

 

၂၈။ အ မခ ပခင််း                                                                                            

ဝန်မ ောင်္ှုအသ ိုားပ ြုပခငာ်း  ိုင်ရောစည်ားက္်ားခ က်အပြစ်ဝန် မ ောင်္ှ္ု  ောားအောား တရောားဥ မေနငှ ်က ိုကည်ပီခင်ား္ရှ သည  ် 

္ည်သည ရ်ည်ရယွခ် က်္  ြုားအတကွ်္  ို အသ ိုားပ ြု္ည်္ဟိုတ ်ါမကကောင်ား ကတက် ိုငမ် ောငသ်ူက ကမ ဘ္ဇဘဏ်အောားအော္ခ 

သည်။ ဝန်မ ောင်္ှ္ု  ောားက ို အသ ိုားပ ြု္ှုနှင  ် စ ်လ ဉ်ားသည ် တည် ဲဥ မေ၊ စည်ား္ ဉ်ားစညာ်းက္်ား၊ နည်ားဥ မေနှင ် 

ပ ဋ္ဌောန်ားဥ မေအရ ရ်  ်က ို လ ိုကန်ာရန် ကတ်က ိုငမ် ောငသ်ူ္ှ သမဘောတူသညပ်ြစသ်ည်။ 

 

၂၉။ ဆက်လက်အ သက်ဝင်ပခင််း 

ဤစညာ်းက္်ားခ က်္ ောား ါ ပ ဋ္ဌောန်ားခ ကတ်စရ် စ်ီတ ိုင်ားသည ် အပခောားပ ဋ္ဌောန်ားခ က်္ ောားနှင  ် ္တဘူ ဲ သီားပခောား 

သက်ဝင်္ ှုရှ ္ညပ်ြစသ်ည်။ ဤစညာ်းက္်ားခ က်္ ောား ါ ပ ဋ္ဌောန်ားခ က်တစရ် ်ရ ်သည ် တရောားဝင် ှ္ု္ရှ မတော ပခင်ား၊ 

  က်ပ ယ်ပခင်ား သ ိုို့္ဟိုတ် ဥ မေတစ်ရ ်ရ အ်ရ အောဏောသက်မရောက် ှ္္ု ရှ မတော ပခင်ား္ ောားပြစ်လော ါက 

ယင်ားအ  ိုငာ်းသညသ်ော   က်ပ ယ်္ည်ပြစ်ပ ီား က န်ပ ဋ္ဌောန်ားခ က်္  ောားအောား ထ ခ ိုက်မစပခငာ်း သ ိုို့္ဟိုတ် 

  က်ပ ယ်မစပခငာ်း္ ောားရှ ္ည်္ဟိုတ်ဘဲ က နပ် ဋ္ဌောန်ားခ က်္ ောားသည်  က်လက်အသက်ဝငမ်န္ည် ပြစသ်ည။် 

 

၃၀။ စနွ ်လွှတ်ပခင််း 

္ည်သည အ်ခ  နတ်ွင်္  ို ဤစညာ်း္ ဉ်ားနှင ်စညာ်းက္ာ်းသတ်္တှခ် က်္ ောားတငွ ် မြေ်ာပ ထောားသည ် 

ပ ဌောန်ားခ က်(္ ောား) အောား အသက်ဝင်မစရနအ်တွက် မ ောငရ်ကွ်ရန် ္ည်သည ်အြွဲွဲ့က္  ို   က်ကွကပ်ခင်ား သ ိုို့္ဟိုတ် 

မနှာင ်မနှားမနပခငာ်းသည ် ထ ိုသ ိုို့မသောအြွဲွဲ့က အခွင အ်မရား္ ောားအောား စွနို့်လွှတ်လ ိုကပ်ခင်ားပြစ်သညဟ်ို 

အဓ  ပါယ်ြွင  ် ိုပခငာ်း္ရှ မစရ။ 

 

၃၁။ သက်ဆိိုင်မှုမရှိပခင််း  

ဤစညာ်း္ ဉ်ားနှင စ်ည်ားက္်ားခ က်္  ောားတငွ ်ါဝင်မသော ္ည်သည ပ် ဌောနာ်းခ က်္  ိုမကကောင ် 

ဤစညာ်း္ ဉ်ားနှင စ်ည်ားက္်ားခ က ် ္ ောားက ို သမဘောတူထောားသည ်အြွဲွဲ့္ ောားက အလို ်သ္ောားနှင ်အလို ရ်ှင်၊ ္ တ်ြက်၊ 
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မ ါင်ားစ ်ညြှ န ှုငာ်းမ ောငရ်ွက်သူ၊ ြကစ်  ် လို င်နာ်း္ ောား၏  က ် မရား္  ြုားက ို ထူမထောင်ပခငာ်းပြစသ်ည်ဟို 

အဓ  ပါယသ်က်မရောက်ပခငာ်း္ရှ မစရ။ အြွဲွဲ့္ ောားသည ် သီားပခောားလွတလ် ်မသော ကန်ထရ ိုက်တော္ ောားပြစ်ပ ီား 

္ည်သည အ်ြွွဲဲ့္  ိုသည် အပခောားမသောအြွဲွဲ့၏ လို မ် ောငခ် က်၊ မ ောငရ်ွက်ခ က ် သ ိုို့္ဟိုတ ်   က်ကွကပ်ခင်ား္ ောားအတွက ်

တောဝန်္ရှ မစရ။  

 

၃၂။ လွှမ််းမိို်းဆသ  ဥပ္ဆဒနှင ် အပငင််းပ္ွ ်းမှုဆပဖရှင််းပခင််း 

ဤစညာ်း္ ဉ်ားစညာ်းက္်ားသတ်္ှတ်ခ က်္ ောားက ို ပ ည်မထောင်စိုသ္မတပ္န်္ ောန ိုငင် မတေ်ာ၏ ဥ မေ္ ောားက 

လွှ္ာ်း္ ိုား္ညပ်ြစ်ပ ီား ယင်ားဥ မေ္ ောားနှင ်အညီ အဓ  ပောယြ်ွင ်  ိုရ္ည်ပြစ်ကော ဤစညာ်း္ ဉ်ားစညာ်းက္်ား္ ောား္ှ သ ိုို့္ဟိုတ် 

ဤစညာ်း္ ဉ်ားစညာ်းက္်ား္ ောား အရ မ ေါ်မ ါက်လောမသော ္ညသ်ည ်အပငငာ်း ွောား္ှုက ို္  ို စရီင်မပြရငှာ်း  ိုင်ခငွ ်အောဏောသည ်

ပ္န်္ောန ိုင်င ရှ  တရောားရ ိုား္ ောားတွင်သော ရှ မစရ္ညပ်ြစသ်ည်။ 

 

၃၃။ ဘ သ စက ်း 

ဤစညာ်း္ ဉ်ားနှင စ်ည်ားက္်ားသတ်္ ှတ်ခ က်္ ောားအောား အဂဂလ  ၊် ပ္န်္ော နစှ်ဘောသောပြင  ် ပ ြုလို ထ်ောားပ ီား 

နှစ်္  ြုားစလ ိုားသည ်တူညီ မသော အဓ  ပောယ ်သက်မရောက် ှ္ုရှ ္ညပ်ြစသ်ည်။ အဂဂလ  ဘ်ောသောနှင ် ပ္န်္ောဘောသောနှစ်္   ြုားပြင ် 

ပ ြုလို ထ်ောားပခငာ်း ပြစ်မသော မကကောင ် ကွလဲွဲ ှ္ုတစ်စ ိုတစ်ရောရှ လ င် ပ္န်္ောဘောသောပြင ် မရားသောားထောားသည  ် စည်ားက္်ား 

သတ်္ှတ်ခ က်္  ောားက ို သောလ င် အ္ှနယ်ရူ္ည်ပြစ်သည်။ 
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                                                               CARD FEATURES 

 

Features  

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) ✓ 

 

 

 


