
ဤစည်းမျ�်းစည်းကမ်းများကုိ ေကျးဇူးြပ�၍ဂ�ုတစုိက်ဖတ်ပါ။ မိခင်ကုမ�ဏီ ြဖစ်ေသာ ကေမ�ာဇဘဏ်၊

၎င်း�ှင့်ပက်သက်ဆက်�ယ်ွေသာဝနေ်ဆာင်မ�(KBZPay Payroll Service) စသည့် KBZPay Partner App ထဲ�ိှ

မည်သည့်ဝနေ်ဆာင်မ�ကုိမဆုိ အသုံးြပ�သူသည် ေအာက်ပါ စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ KBZPay Partner App မှတဆင့်

ရ�ိှေသာ ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ သုံးစဲွြခင်းအပါအဝင် အသုံးြပ�မ��ှင့်/သိ� ဝနေ်ဆာင်မ�ကုိ ရ�ိှြခင်း သိ� အသုံးြပ�ြခင်း ြပ�လပ်ုလ�င်

ေအာက်ပါ စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများကုိ လိက်ုနာပါ မည်ဟသုေဘာတပူါသည်။ ကုမ�ဏီတစ်ခု သိ�

အြခားတရားဝင်အဖ�ဲအစည်းကုိယ်စား ဤစည်းမျ�်းစည်းကမ်း များကုိသေဘာတူ လိက်ုနာလ�င် အဆုိပါ ကုမ�ဏီ သိ�

အြခားတရားဝင်အဖ�ဲအစည်းများသည်လဲ ဤစည်းမျ�်းစည်းကမ်း များကုိသေဘာတူ လိက်ုနာသည်ဟမှုတ်ယူရပါမည်။

ထုိက့ဲသိ� ြဖစ်ရပ်မျ�ိးတင်ွ “အသုံးြပ�သူ” သိ� “အသုံးြပ�သူ၏”ဟဆုိုရာတင်ွ အဆုိပါကုမ�ဏီ သိ�

အြခားတရားဝင်အဖ�ဲအစည်းအားကုိလဲ ရည်�နွး်ပါသည်။

KBZPay Payroll အသုံးြပ�ြခင်းစညး်မျ�်းစညး်ကမ်းများ

၁. အဓိပ�ာယ်ဖွင့်ဆုိချက်များ�ှင့်ဘာသာြပနမ်ျား
၁.၁ “KBZPay Payroll” ဆုိသည်မှာ KBZPay Partner App ၏ဝနေ်ဆာင်မ�ကုိ ဆုိလိသုည်။ ၎င်း၏လပ်ုငနး်�ှင်

များအတက်ွ ဝနေ်ဆာင်မ�တင်ွ အသုံးြပ�သူများသည် လစာစာရင်းေပးြခင်း ဝနေ်ဆာင်မ�ကုိေဆာင်ရွက်�ိင်ုသည်။

၁.၂ “လပ်ုငနး်�ှင်” ဆုိသည်မှာ KBZPay Payroll ကုိအသုံးြပ�၍ ဝနထ်မ်းများကုိ လစာေပးြခင်းြပ�လပ်ုသည့်

စီးပွားေရးပုိင်�ှင်များပင်ြဖစ်သည်။

၁.၃      “ဝနထ်မ်း”ဆုိသည်မှာ လပ်ုငနး်�ှင်မှြပ�လပ်ုသည့် လစာေပးြခင်းကုိ လက်ခံရယူသူြဖစ်သည်။

၁.၄ “အသုံးြပ�သူအမျ�ိးအစားများ” ဆုိသည်မှာ လစာစာရင်းပုိင်�ှင်၊ ြပ�လပ်ုသူ�ှင့်ခွင့်ြပ�သူ အပါအဝင်လပ်ုငနး်�ှင်များ၏

က�များြဖစ်သည်။

၁.၅ “လစာစက်ဝနး်” လစာစက်ဝနး်တစ်ခုသည် လစာစာရင်းအ�ကိမ်အေရမည်မ� ေဆာင်ရွက်သည်�ှင့်

ဝနထ်မ်းများလစာရ သည့်ေနမ့ျားကုိ သက်မှတ်ေပးသည်။

၁.၆ “လစာစာရင်းပုိင်�ှင်” လစာစာရင်းပုိင်�ှင်အသုံးြပ�သူဆုိသည်မှာ မိမိကုိယ်တိင်ုမှတ်ပုံတင်ြခင်း�ပီးေနာက်တင်ွ

စနစ်မှြပ�လပ်ုေပးသည့် အသုံးြပ�သူ(သိ� )ကုိယ်စားလှယ်�ှင့်ကုနသ်ည် �ှစ်ဦးလံးုအတက်ွ

လစာဝနေ်ဆာင်မ�အသုံးြပ�ရန ်ေလ�ာက်ထား�ပီးေသာ ပုံေသအသုံးြပ�သူြဖစ်သည်။

၁.၇ “ြပ�လပ်ုသူ” ြပ�လပ်ုသူအား KBZPay၏ KBZPay Payroll တင်ွလစာစာရင်းပုိင်�ှင် မှြပ�လပ်ုထား�ပီး

ြပ�လပ်ုသူသည်  လစာေပးြခင်း�ှင့် ဝနထ်မ်းစီမံခန ့ခဲွ်ြခင်းကုိ စတင်ခွင့်�ိှသည်။

၁.၈ “ခွင့်ြပ�သူ” ခွင့်ြပ�သူအား KBZPay၏ Payroll ဝနေ်ဆာင်မ�တင်ွ လစာစာရင်းပုိင်�ှင် မှြပ�လပ်ုထား�ပီး

ခွင့်ြပ�သူသည် ြပ�လပ်ုသူမှစတင်ထားသည့် လစာေပးြခင်း ေတာင်းဆုိမ�ကုိ သေဘာတလူက်ခံရန ်အခွင့်�ိှသည်။

၁.၉ “လစာေပးရက်” လပ်ုငနး်�ှင်ထံမှ ဝနထ်မ်း လစာရ�ိှသည့်ရက်ြဖစ်သည်။

၁.၁၀ “�ကားကာလ” လစာေပးြခင်းကုိ သက်မှတ်ထားသည့်�ကားကာလအတင်ွးတင်ွသေဘာတရူမည် ြဖစ်သည်။

�ကားကာလ အတင်ွးတင်ွ သေဘာတြူခင်းမြဖစ်လ�င် ေတာင်းဆုိမ�ကုနဆုံ်းသွားမည်ြဖစ်သည်။
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၁.၁၁ “စာရင်းမှတ်တမ်း” ဆုိသည်မှာ အသုံးြပ�သူများ၏ေဆာင်ရွက်မ�များေ�ကာင့် မည်သည့်အချနိမ်ဆုိ ြဖစ်ေပ�လာသည့်

မှတ်တမ်းများ�ှင့်ြပ�မူမ�များအစုတစ်ခုကုိဆုိလိသုည်။

၁.၁၂ “အသုံးြပ�သူ” ဆုိသည်မှာ KBZPay Payroll အသုံးြပ�သူတစ်ဦးြဖစ်�ပီး ၎င်းသည် လစာစာရင်းပုိင်�ှင်၊ ြပ�လပ်ုသူ�ှင့်

ခွင့်ြပ�သူတိ�ပါဝင်သည့် အလပ်ု�ှင်များြဖစ်သည်။

၁.၁၃ “Partner App” ဆုိသည်မှာ ကုိယ်စားလှယ်မှ ၄င်း၏လက်ကုိင်ဆက်ေရး ကိရိယာအတင်ွးသိ�

ကူးယူအသုံးြပ�ထားေသာ application ကုိဆုိလိသုည်။

၁.၁၄ “ကေမ�ာဇဘဏ်” ဟဆုိုရာတင်ွ ကေမ�ာဇဘဏ်လီမိတက်�ှင့် အနာဂတ်တင်ွ ကေမ�ာဇဘဏ် မှဖွင့်လှစ်�ိင်ုေသာ

ဘဏ်ခဲွများများအပါအဝင် ကေမ�ာဇဘဏ်၏ဘဏ်ခဲွများအားလံးုကုိဆုိလိသုည်။

၁.၁၅ “KBZPay” ဆုိသည်မှာ မည်သူမဆုိ ေငေွရးေ�ကးေရးဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ မည်သည့်အချနိ် မည်သည့်ေနရာတင်ွမဆုိ

KBZPay မုိဘုိင်းအက်(ပ်)ပလီေကး�ှင်း�ှင့် KBZ ဘဏ်မှေထာက်ပ့ံေပးထား�ပီး

ဤစည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ ဖ�ဲစည်းထားသည့် KBZPay ကုိယ်စားလှယ်များကွနရ်က်မှတဆင့်

အသုံးြပ��ိင်ု�ပီး (ကေမ�ာဇဘဏ်မှဖနတီ်းထားေသာ လပ်ုငနး်စ�်များ၊ စနစ်များ �ှင့် ေဆာ(့ဖ်)ဝဲအပါအဝင်)

အသုံးြပ�သူမှ စားသုံးသူများကုိ ေငေွပးေချမ�များြပ��ိင်ုေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုိက်ဆံအိတ်တစ်ခု ြဖစ်သည်။

၁.၁၆ “အခေ�ကးေင”ွ ဆုိသည်မှာ ဤစည်းမျ�်းစည်းကမ်းများေအာက်�ိှ ဝနေ်ဆာင်မ�များအတက်ွ ေပးေဆာင်ရသည့်

အခေ�ကးေငမွျားြဖစ်သည်။

၁.၁၇ “CBM” ဆုိသည်မှာ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံေတာ်ဗဟိဘုဏ်ြဖစ်သည်။

၁.၁၈ “ြမနမ်ာကျပ် (MMK)” ဆုိသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမနမ်ာ�ိင်ုငံေတာ်၏ တရားဝင်ေငေွ�ကး ြဖစ်သည်။

၁.၁၉ “လက်ခံသူ” ဆုိသည်မှာ အသုံးြပ�သူထံမှ ေငေွပးေချလ�ဲေြပာင်းမ�ကုိလက်ခံသူ KBZPay အသုံးြပ�သူကုိဆုိလိသုည်။

၁.၂၀ “ဝက်(ဘ်)ဆုိဒ်” ဆုိသည်မှာ www.kbzbank.com/www.kbzpay.com �ိှ KBZ ဘဏ် ဝက်(ဘ်)ဆုိဒ် �ှင့် KBZPay

ဝက်(ဘ်)ဆုိဒ်တိ� ကုိဆုိလိသုည်။

၁.၂၁ “စည်းမျ�်းများ” ဆုိသည်မှာ ေအာက်ပါအတိင်ုးပါဝင်သည့် ဤစည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ၏

စည်းမျ�်းများကုိဆုိလိသုည်။

၂. ဝနေ်ဆာင်မ�ရယူသူ၏တာဝနဝ်တ� ရားများ
၂.၁ အသုံးြပ�သူသည် အသုံးြပ�မ� �ှင့်/သိ� ဝနေ်ဆာင်မ�ကုိရယူရန် အသုံးြပ�ရသည့် အသုံးြပ�သူနာမည်များ၊ စကားဝှက်များ သိ�

အြခားဝင်ေရာက်ရနလိ်အုပ်ချက်များအားလံးု၏ လံြုခံ�မ�အတက်ွတာဝန�ိှ်သည်ကုိ သိ�ိှပါသည်။ KBZPay Payroll

ဝနေ်ဆာင်မ�စနစ်များထဲသိ� ခွင့်ြပ�ချက်မ�ိှပဲ ဝင်ေရာက် ြခင်း သိ� စကားဝှက်များ သိ� အြခားဝင်

ေရာက်ရနလိ်အုပ်ချက်များအား တလွဲအသုံး ြ◌ပုြ◌ခင်း၊ ဝနေ်ဆာင်မ�အား ခွင့်ြပ�ချက်မ�ိှပဲအသုံးြပ�ြခင်းကုိ တင်းကျပ်စွာ

ကန ့သ်တ်ထား ပါသည်။ အသုံးြပ�သူသည် ကေမ�ာဇဘဏ၏ ဝနေ်ဆာင်မ�စနစ်မှတဆင့် အသုံးြပ�သူေပးထားသည့်

အချက်အလက်များကုိ (၁) ဝန ်ေ◌ဆာင်မ�ေပးရန် (လိအုပ်လ�င်) မည်သည့် KBZPay Payroll အလပ်ု�ှင်၊ ဝနထ်မ်းများ၊

ကုိယ်စားလှယ်များထံသိ� သိ� မဟတ်ု (၂) အသုံးြပ�သူ၏ခွင့်ြပ�ချက်ြဖင့် အြခားမည်သည့်ပုဂ�ိ�လ် သိ� မဟတ်ု အဖ�ဲအစည်းထံသိ�

(၃) ဥပေဒအရ အဆုိပါအချက်အလက်ကုိ ထုတ်ေဖာ်ရန် အခွင့် သိ� မဟတ်ု တာဝန�ိှ်လ�င် သိ� မဟတ်ု ထုတ်ေဖာ်ရမည်ဆုိလ�င်
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ထုတ်ေဖာ်လ�ဲေြပာင်းသွားမည်ကုိ သိ�ိှသေဘာတပူါသည်။ ဝနေ်ဆာင်မ�အားအသုံးြပ�ြခင်းကုိ ေစာင့်�ကပ်ြခင်း၊

�ကည့်�� ြခင်း�ှင့် မှတ်တမ်းတင်ြခင်းြပ�လပ်ုရန ်သေဘာတပူါသည်။

၂.၂ အသုံးြပ�သူသည် ဝနေ်ဆာင်မ�များ�ှင့်စပ်လျ�်း၍ ကေမ�ာဇဘဏသည် အသုံးြပ�သူ KBZPay Payroll ထံ

ဝနေ်ဆာင်မ�များ�ှင့်စပ်လျ�်း၍မ�ေဝထားသည့် သိ� စနစ်ထဲသိ� ထည့်သွင်းထားသည့် စနစ်အရအချက်အလက်�ှင့် ပုဂ�ိ�လ်ေရး

ဆုိင်ရာကုိယ်ပုိင်အချက်အလက် အပါအဝင် အချက်အလက်များကုိ (လစာစာရင်းအချက်အလက်၊

ဝနထ်မ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏နာမည်�ှင့် လိပ်စာ၊ ဖုနး်နပံါတ်၊ မှတ်ပုံတင်နပံါတ်၊ လမူ�ဖူလံေုရးနပံါတ်၊ ေငေွပးေချမ�ပမာဏ၊

ေငေွပးေချသည့်ေနရ့က် အစ�ိှသက့ဲသိ� ေသာ အချက်အလက်များကန ့သ်တ်ြခင်းမ�ိှပါဝင်လျက်) (တစုတစည်းတည်းြဖင့်

“အချက်အလက်”) ရ�ိှအသုံးြပ��ိင်ုေ�ကာင်းသိ�ိှ�ပီး အသုံးြပ�သူသည် ကေမ�ာဇဘဏအား အဆုိပါအချက်အလက်ကုိ

အချက်အလက် စမ်းစစ်ရန် ရည်ရွယ်ချ�က်ဖင့် ကမ်းလှမ်းမ�များ၊ အသုံးြပ�သူထံ အေရာင်းြမင့်တင်ေသာ စာတိေုပးပိ� ြခင်း�ှင့်

ပဲွြပ�လပ်ုြခင်းအစ�ိှသည့်ဝနေ်ဆာင်မ�များေဆာင်ရွက်ရန�ှ်င့် KBZPay Payroll တင်ွမှတ်ပုံတင်ရနအ်တက်ွ တင်သွင်းရန်

အသုံးြပ�ြခင်းအားခွင့်ြ◌ပုသေဘာတပူါသည်။

၂.၃ အသုံးြပ�သူသည် KBZPay Payroll တင်ွ တင်သွင်းေသာအချက်အလက်များအားလံးုသည် (၁) အသုံးြပ�သူမှ

အဆုိပါအချက်အလက်အားလံးုကုိ ေသချာစီာ စစ်ေဆး�ပီး သေဘာတြူ◌ပီးြ◌ဖစ်ကာ (၂) အသုံးြပ�သူသည် တင်သွင်းေသာ

အချက်အလက်များသည် မှနက်နတိ်ကျမ��ိှ�ပီး ယခုလက်�ိှအချက်အလက်ြဖစ်ေ�ကာင်း�ှင့် မည်သည့်အချက်အလက်မှ

လိမ်လည်ထည့်သွင်းြ◌ခင်းမ�ိှဘဲ အချက်အလက်များသည် ကေမ�ဇဘဏ်ကုိ ထိခုိက်ေစရန်

ဥပေဒအားချ�ိးေဖာက်ထားြ◌ခင်း မ�ိှ ေြ◌ကာင်း အာမခံပါသည် (၃) အဆုိပါအချက်အလက်တင်ွ ပါဝင်သည့်အမှား ေ�ကာင့်

ြဖစ်ေပ�လာသည့်မည်သည့်အေ�ကာင်းအရာတက်ွမှ ကေမ�ာဇဘဏ အားတာဝနယူ်ေစြခင်းမ�ိှေ�ကာင်း�ှင့် (၄)

ကေမ�ာဇဘဏသည် တင်သွင်းထားသည့် အချက်အလက် ေပ� မီှတည်မည်ြဖစ်�ပီး အဆုိပါအချက်

အလက်ေပ� မီှတည်ြခင်းေ�ကာင့် ြဖစ်ေပ�လာသည့်အကျ�ိးဆက်အတက်ွတာဝနမ်�ိှေ�ကာင်း သေဘာတပူါသည်။

၂.၄ အသုံးြပ�သူသည် ဤစည်းမျ�်းစည်းကမ်းများတင်ွေဖာ်ြပထားသည့် ဝနထ်မ်းအချက်အလက်များကုိ တင်သွင်းြခင်းြဖင့်

KBZPay Payroll ဝနေ်ဆာင်မ�များအား လစာေပးြခင်း�ှင့် ေဘာနပ်(စ်)၊ ေထာက်ပ့ံြခင်း အစ�ိှသည့် ဝနထ်မ်းများ

အားေငေွပးေချမ� များေပးြခင်း ရည်ရွယ်ချက်များအတက်ွ သာ အသုံးြပ�မည်ြဖစ်ေ�ကာင်းအာမခံပါသည်။

၂.၅ အသုံးြပ�သူ သည်ေအာက်ပါ ေဖာ်ြပချက်များ အတက်ွ KBZPay Payroll ဝနေ်ဆာင်မ�များအားအသုံးမြပ�ရန် သေဘာ

တပူါသည်။

၂.၅.၁ ဥပေဒ�ှင့်မညီ�တ်ွေသာ၊ အ��ရာယ်ြဖစ်ေစေသာ၊ �ခိမ်းေြခာက်ြခင်းြဖစ်ေစေသာ၊ အလွဲသုံးစားလပ်ုေသာ၊

ထိခုိက်ေစေသာ၊ လိမ်ညာေသာ၊ ဂုဏ်သိက�ာကျဆင်းေစေသာ၊ �ုန ့ရ်င်း�ကမ်းတမ်းေသာ၊ �ုိင်းြပေသာ၊

ဂုဏ်သေရည��ိး�မ်ွးေစေသာ၊ တပါးသူ၏ ပုဂ�ိ�လ်ေရးအားထိပါး ေစ ေသာ၊ အမုနး်ပွားေစေသာ သိ� လမူျ�ိးေရး သိ�

အြခားအေ�ကာင်းအရာအရေမးခွနး်ထုတ်စရာြဖစ်ေသာ မည်သည့်စီးပွားေရးမဆုိြပ�လပ်ုြခင်း

၂.၅.၂ အြခားသူများ၏ မူပုိင်ခွင့်၊ ကုနသွ်ယ်ေရးလ��ိဝှက်ချက် သိ� အြခားပုိင်ဆုိင်သည့်အခွင့်ေရးအား ချ�ိးေဖာက်သည့်

မည်သည့်စီးပွားေရး မဆုိြပ�လပ်ုြခင်း

၂.၅.၃ ေတာင်းခံထားသည်ြဖစ်ေစ မေတာင်းခံထားသည်ြဖစ်ေစ ပိရမစ်ပုံလိမ်ညာမ�များ၊ အြပာ�ုပ်�ှင်ထုတ်လပ်ုြခင်း၊

ဂိမ်းကစားြခင်း၊ ေလာင်းကစားလပ်ုြခင်း သိ� အြခားမည်သည့်တရားမဝင်လပ်ုငနး် မဆုိ�ှင့် ဆက်စပ်သည့် သိ�

ဆက်�ယ်ွသည့် မည်သည့်စီးပွားေရး မဆုိြပ�လပ်ုြခင်း
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၂.၅.၄ ဝနေ်ဆာင်မ�များ သိ� ဝနေ်ဆာင်မ�များ�ှင့်ချတ်ိဆက် သည့် ဆာဗာများ သိ� ကွနရ်က်များအား ��ပ်ေထွး ေစသည့် သိ�

အေ�ှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစ သည့် သိ� ဝနေ်ဆာင်မ�များ�ှင့်ချတ်ိဆက်သည့် ကွနရ်က်များ၏ လိအုပ်ချက်များ၊ လပ်ုငနး်စ�်များ၊

မူဝါဒများ သိ�  စည်းမျ�်းများအားမ လိက်ုနာသည့် မည်သည့်စီးပွားေရး မဆုိြပ�လပ်ုြခင်း

၂.၅.၅ မည်သည့်သက်ဆုိင်ရာ�ိင်ုငံဥပေဒများကုိမဆုိ ရည်ရွယ်ချက်�ိှ၍ြဖစ်ေစ ရည်ရွယ်ချက်မ�ိှပဲြဖစ်ေစ

ချ�ိးေဖာက်သည့် မည်သည့် စီးပွားေရးမဆုိြပ�လပ်ုြခင်း

၂.၆ ကေမ�ာဇဘဏသည် တာဝနဝ်တ� ရားများေဆာင်ရွက်ြခင်းအတက်ွ KBZPayတင်ွ ေဖာ်ြပထားသည့် ��နး်ထား�ှင့်

အခေ�ကးေငေွပးေချရနပုံ်စံ�ှင့်အညီ ဝနေ်ဆာင်မ�အခေ�ကးေငမွျားကုိ ရ�ိှခွင့်�ိှမည်ြဖစပါသည်။

၃. တာဝနဝ်တ� ရားများကန ့သ်တ်ြခင်း
၃.၁ ကေမ�ာဇဘဏ် သည် ဤစည်းမျ�်းစည်းကမ်းများေဆာင်ရွက်ြခင်းမှြဖစ်ေပ�လာသည့် သိ� သက်ဆုိင်သည့် အြမတ်

ဆုံး�� ံးြခင်း၊ အချက်အလက်ဆုံး�� ံးြခင်း၊ အသုံးြပ�မ�ဆုံး�� ံးြခင်း၊ ကာကွယ်ရန် ကုနက်ျစရိတ်၊

လပ်ုငနး်အေ�ှာင့်အယှက်ြဖစ်ြခင်း သိ� အြခားထူးြခားသည့်၊ ဆက်�ယ်ွသည့်၊ တိက်ု�ုိက်မဟတ်ုသည့်၊ များြပားသည့် သိ�

ရလဒ်ြဖစ်သည့် နစ်နာမ�များအတက်ွ မည်က့ဲသိ� ပင်ြဖစ်ပွား ေစကာမူ၊ မည်သည့်တာဝနဝ်တ� ရားသီအိရီုအရမဆုိ

တာဝန�ိှ်မည်မဟတ်ုပါ။

၃.၂ အသုံးြပ�သူ KBZPay Payroll ဝနေ်ဆာင်မ�အား အသုံးြပ�ြခင်း သိ� ေဆာင်ရွက်ြခင်း သိ� ြပ�ြပင်ြခင်းမှ အသုံးြပ�သူ သိ�

အြခားသူထံ ြဖစ်ေပ�လာသည့် အချနိ၊် ပုိက်ဆံ သိ� စိတ်ရင်းေစတနာစသည် တိ�ပါဝင်သည့် မည်သည့်ဆုံး�� ံးမ�အတက်ွမဆုိ

ကေမ�ာဇဘဏ် သည် မည်သိ� မ�တာဝန် �ိှမည်မဟတ်ုပါ။ ကေမ�ာဇဘဏ် သည် လက်ခံရ�ိှမည့် KBZPay အေကာင့်နပံါတ်�ှင့်

လ�ဲေြပာင်းမည့်ပမာဏက့ဲသိ� ေသာ အသုံးြပ�သူမှားယွင်းတင်သွင်းမ�များ၊ မှားယွင်းလ�ဲေြပာင်းမ�များ �ှင့်

အေကာင့်အချက်အလက်ေပျာက်ဆုံးြခင်း သိ�  ခုိးယူခံရြခင်းအစ�ိှသည်တိ�အတက်ွ တာဝန�ိှ်မည်မဟတ်ုပါ။

၄. မူပုိင်ခွင့်
စာသား၊ ပုံရိပ်များ၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ခလတ်ုပုံများ၊ �ုပ်ပုံများ�ှင့် အသံဖုိင်များ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ေဒါင်းလဒ်ု များ၊

အချက်အလက် စုစည်းမ�များ �ှင့် ေဆာ(့ဖ်)ဝဲက့ဲသိ� ဤအသုံးြပ�မ�တင်ွပါဝင်သည့် အေ�ကာင်းအရာ များသည်

ကေမ�ာဇဘဏ်သိ� ၎င်း၏ နည်းပညာ ေထာက်ပ့ံသူများ၏ ပုိင်ဆုိင်မ�ြဖစ်�ပီး သက်ဆုိင်ရာမူပုိင်ခွင့်

ဥပေဒများ�ှင့်ကာကွယ်ထား�ပီးြဖစ်သည်။ ဤဝနေ်ဆာင်မ�တင်ွပါဝင်သည့် အေ�ကာင်းအရာအားလံးု၏ စုစည်းမ�သည်

ကေမ�ာဇဘဏ်၏မူပုိင်ြဖစ်�ပီး ဥဿုံပုိင်ဆုိင်မ�ြဖစ်ကာ သက်ဆုိင်ရာမူပုိင်ခွင့်ဥပေဒများ�ှင့် ကာကွယ်ထား�ပီးြဖစ်သည်။

၅. အစားေလျာြ်ခင်း
အသုံးြပ�သူသည် ကေမ�ာဇဘဏ်အား မည်သည့်ေတာင်းဆုိမ�မဆုိ�ှင့် ေတာင်းဆုိမ�အရပ်ရပ်၊ ဆုံး�� ံးမ�၊ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရမ�၊
အေရးယူခံရမ�၊ နစ်နာမ�၊ တာဝန�ိှ်မ�၊ စရိတ်စက၊ ကုနက်ျမ� (ထုိက်သင့်ေသာ ေ�ှ�ေနခလည်း အပါအဝင်ြဖစ်သည်) သိ� မဟတ်ု
ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ အသုံးြပ�ြခင်းေ�ကာင့် ြဖစ်ရေသာ သိ� မဟတ်ု ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ အသုံးြပ�မ�ရလဒ်ေ�ကာင့် ြဖစ်ေသာ
ေတာင်းဆုိမ�များမှ ကာကွယ် ေပးရန၊် ေလျာ်ေ�ကးေပးရန�ှ်င့် ေပးရနတ်ာဝနမှ်ကင်းလတ်ွေစရန ်သေဘာတပူါသည်။

၆. �တ်ုယူပုိင်ခွင့်
အသုံးြပ�သူသည် အြခားသူမှြဖစ်ေစ၊ ဘဏ်မှြဖစ်ေစ သိ� မဟတ်ု မည်သည့်အေ�ကာင်းြပချက်မဆုိေ�ကာင့်ြဖစ်ေစ

မှားယွင်းလ�ဲ ေြပာင်းမိေသာေ�ကာင့် ၎င်း၏အေကာင့်တင်ွ ပုိေနေသာ ေငမွျားကုိ ြပနေ်ပးရန် တာဝန�ိှ်ပါသည်။
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ယင်းပုိေငမွျားသည် အသုံးြပ�သူမှ ရပုိင်ခွင့်�ိှသည့် ေငမွျားမဟတ်ုသည့်အားေလျာ်စွာ မည်သည့်ကန ့သ်တ်ချက်၊

အသိေပးချက်မှေပးပိ� ြခင်းမ�ိှဘဲ သိ� မဟတ်ု ေလျာ်ကနသ်င့်ြမတ်သည့် နည်းလမ်းအရပ်ရပ်ြဖင့် �တ်ုယူ�ိင်ုသည်။

၇. အာမခံေပးြခင်း
ဝနေ်ဆာင်မ�အသုံးြပ�ြခင်းဆုိင်ရာ စည်းကမ်းချက်အြဖစ် ဝန ်ေဆာင်မ�များအား ဥပေဒ�ှင့်မညီသည့်

မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတက်ွမှ အသုံးြပ�မည်မဟတ်ုေ�ကာင်းကုိ အသုံးြပ�သူမှ အာမခံပါသည်။ ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ

အသုံးြပ�မ��ှင့် စပ်လျဥ်းသည့် တည်ဆဲဥပေဒ၊ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း၊ နည်းဥပေဒ�ှင့် ြပ�ာနး်ဥပေဒအရပ်ရပ်ကုိ လိက်ုနာရန်

အသုံးြပ�သူမှ သေဘာတပူါသည်။

၈. ဉာဏပစ�ည်း
ကေမ�ာဇဘဏ်၏ဝဘ်ဆုိက်�ှင့် စာရွက်စာတမ်းအားလံးုတင်ွ အေ�ကာင်းအရာအြဖစ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊

စကားအသုံးအ��နး်ပုံစံအြဖစ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ပါ�ိှေသာ ပုံ၊ သေက�တ၊ စာလံးုအမှတ်အသား၊ လပ်ုငနး်ဝနေ်ဆာင်မ�အမှတ်အသား၊

လပ်ုငနး်အမည်�ှင့် ဒီဇုိင်းလက်ရာအားလံးု၏ ဉာဏပစ�ည်းဆုိင်ရာ မူပုိင်ခွင့်အရပ်ရပ်သည် ကေမ�ာဇဘဏ်၏မူပုိင်ြဖစ်သည်။

အသုံးြပ�သူသည် ကေမ�ာဇဘဏ်၏ ဉာဏပစ�ည်းဆုိင်ရာ မူပုိင်ခွင့်ကုိ ကေမ�ာဇဘဏ်မှ စာြဖင့် ေရးသားထားေသာ

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

အသုံးြပ�သူသည် ကေမ�ာဇဘဏ်၏ပုံရိပ်၊ ကုနအ်မှတ်တံဆိပ်၊ လပ်ုငနး်အမည် သိ� မဟတ်ု အြခားဉာဏပစ�ည်းဆုိင်ရာ

မူပုိင်ခွင့်ကုိ ထိခုိက်ပျက်ြပားေစ�ိင်ုသည့် မည်သည့်ြပ�လပ်ုမ�မျ�ိးကုိမဆုိ မြပ�လပ်ုရ သိ� မဟတ်ု အြခားသူက

ြပ�လပ်ုြခင်းကုိလည်း ခွင့်ြပ�ေပးြခင်းမ�ိှေစရ။

၉. မလနွဆ်န�်ိင်ုေသာ ြဖစ်ရပ်
ဤဝနေ်ဆာင်မ�ကုိ ကေမ�ာဇဘဏ်မှ လပ်ုေဆာင်ေပးေနစဥ်ကာလအတင်ွး လစွူမ်းအားြဖင့် ထိနး်ချ�ပ်�ိင်ုစွမ်းမ�ိှသည့်

မေမ�ာ်မှနး်�ိင်ုေသာြဖစ်ရပ်များ၊ စစ်ြဖစ်ပွားမ�၊ ဆ��ြပမ� သိ� မဟတ်ု အလပ်ုသမားအြငင်းပွားမ�၊ ကုနသွ်ယ်ေရးပိတ်ပင်မ�၊

အစုိးရအမိန ့၊် မီးေလာင်မ�၊ ေရ�ကီးမ�၊ မုိးသည်းထနစွ်ာ ရွာသွနး်မ�၊ မုနတိ်င်ုးတိက်ုခတ်မ�၊ သိ� မဟတ်ု

ရာသီဥတအုေြခအေနြပင်းထနမ်�၊ ဆူပူအံ�ုကမ�၊ ပုနက်နမ်�၊ ြပည်တင်ွး ဆူပူအံ�ုကမ�၊ စီးပွားေရးပိတ်ဆိ� မ�၊ သပိတ်ေမှာက်မ�၊

လ�ပ်စစ်မီးမရမ�၊ စက်ခ�တ်ယွင်းမ� သိ� မဟတ်ု ဘဏ်ဘက်က အကျ�ိးသင့်အေ�ကာင်းသင့်ထိနး်ချ�ပ်၍မရ�ိင်ုေသာ

အေ�ကာင်းများေ�ကာင့် ြဖစ်ရသည့် ပျက်ကွက်မ� သိ� မဟတ်ု ေ�ှာင့်ေ�ှးမ� သိ� မဟတ်ု အြခားမည်သည့် မလနွဆ်န�်ိင်ုေသာ

ြဖစ်ရပ်မဆုိ အကန ့အ်သတ်မ�ိှ ပါဝင်သည့် မည်သည့်ပျက်ကွက်မ� သိ� မဟတ်ု ေ�ှာင့်ေ�ှးမ�မဆုိအတက်ွ ကေမ�ာဇဘဏ်တင်ွ

တာဝနမ်�ိှေ�ကာင်းကုိ အသုံးြပ�သူမှ နားလည်ရမည်။ ကေမ�ာဇဘဏ်သည် အဆုိပါအေြခအေနများက ဟန ့တ်ားထားသည့်၊

ေ�ှာင့်ယှက်ေနသည့် သိ� မဟတ်ု ေ�ှာင့်ေ�ှးေစသည့် အတိင်ုးအတာအေပ�မူတည်၍

အဆုိပါအေြခအေနများရပ်တန ့သွ်ားသည့်အချနိအ်ထိ အဆုိပါဝန် ေဆာင်မ�များအား ပ့ံပုိးေပးမ�ကုိ ဆုိင်းငံထ့ားပါမည်။

ကေမ�ာဇဘဏ်သည် ဤအေြခအေနများဆက်လက်ြဖစ်ပျက်ေနစဥ်တင်ွ ဤစည်းကမ်း ချက်များတင်ွ ေဖာ်ြပပါ�ိှေသာ

ယင်းက့ဲသိ� ေသာ တာဝန�ိှ်မ�ကုိ ေဖာ်ေဆာင်ရာတင်ွ ပျက်ကွက်မ� သိ� မဟတ်ု ေ�ှာင့်ေ�ှးမ� တစ်ရပ်ရပ် အတက်ွ

အသုံးြပ�သူသည် သိ� မဟတ်ု အြခားမည်သည့်ဘက်ကုိမှ တာဝနယူ်ြခင်းမ�ိှေစရ သိ� မဟတ်ု ဤစည်းကမ်းချက်များကုိ

ချ�ိးေဖာက် သည်ဟ ုထင်ြမင်ယူဆခံရြခင်းမ�ိှေစရ။

၁၀. ြပတ်ေတာက်ြခင်း
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ဤစည်းကမ်းချက်များပါ ြပ�ာနး်ချက်တစ်ရပ်စီတိင်ုးသည် သီးသန ့ြ်ဖစ်�ပီး အြခားြပ�ာနး်ချက်များ�ှင့် မတကဲွူြပားရမည်။

ဤစည်းကမ်း ချက်များပါ ြပ�ာနး်ချက်တစ်ရပ်ရပ်သည် တရားမဝင်ေတာြ့ခင်း၊ ပျက်ြပယ်ြခင်း သိ� မဟတ်ု

ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ အာဏာသက် ေရာက်မ�မ�ိှေတာြ့ခင်းများြဖစ်လာပါက ယင်းသိ� ြဖစ်လာြခင်းေ�ကာင့် ကျန�ိှ်သည့်

ြပ�ာနး်ချက်များကုိ ထိခုိက်ေစြခင်း သိ� မဟတ်ု ပျက်ြပားေစြခင်းများမ�ိှေစရ။

၁၁. ဖျက်သိမ်းြခင်း
၁၁.၁ ကေမ�ာဇဘဏ်သည် ဤဝနေ်ဆာင်မ�များ၊ အသုံးြပ�မ� သိ� ကေမ�ာဇဘဏ်�ှင့်ဆက်စပ်သည့် ဝနေ်ဆာင်မ� များကုိ

၎င်း၏ဆုံးြဖတ် ချက်အရ အချနိမ်ေရွး၊ အေ�ကာင်းအရင်း�ိှသည်ြဖစ်ေစမ�ိှသည်ြဖစ်ေစ၊ ချက်ချင်းအကျ�ံးဝင်လျက်
ဖျက်သိမ်းခွင့်�ိှသည်။

၁၁.၂ ကေမ�ာဇဘဏ်သည် (က) အသုံးြပ�သူ ဤစည်းမျ�်းများကုိ ချ�ိးေဖာက်လ�င် သိ� ချ�ိးေဖာက် ရန�်ခိမ်းေြခာက် လ�င် သိ�

�ကံရွယ်လ�င်၊ (ခ) ကန ့သ်တ်ြခင်းမ�ိှပဲပါဝင်သည့် မည်သည့် သက်ဆုိင်ရာဥပေဒ၊ စည်းမျ�်း သိ� စည်းကမ်းအရ

ကေမ�ာဇဘဏ် မှေဆာင်ရွက်ရန် လိလု�င်၊ (ဂ) ဝနေ်ဆာင်မ�သည် ကေမ�ာဇဘဏ်�ှင့် အြခားဝနေ်ဆာင်မ�သူ�ကား�ိှ

အချက်အလက်၊ ဝနေ်ဆာင်မ�များ သိ� အြခားလပ်ုငနး် ဆက်ဆံေရး အေပ� မီှတည်�ပီး အဆုိပါဆက်ဆံေရး ဖျက်သိမ်းလ�င်

သိ� ကေမ�ာဇဘဏ်၏ ဝနေ်ဆာင်မ� ဆက်လက် ေပး�ိင်ုစွမ်းကုိ ထိခုိက်သည်အထိေြပာင်းလဲလ�င်၊ (ဃ) ကေမ�ာဇဘဏ်သည်

၎င်း၏တစ်ဦးတည်း ဆုံးြဖတ် ချက် အရ ဝနေ်ဆာင်မ�ဆက်လက်ေပးြခင်းသည် လံြုခံ�ေရးအ��ရာယ် သိ�

နည်းပညာအခက်အခဲ ြဖစ်ေပ�လာ�ိင်ု ေစလ�င် ဝနေ်ဆာင်မ� အားလံးု သိ� တစိတ်တပုိင်းအား ၎င်း၏ဆုံးြဖတ်ချက်အရ

အသုံးြပ�သူအားအေ�ကာင်းမ�ကားပဲချက်ချင်း ရပ်တန ့ြ်ခင်း သိ�  ေခတ� ရပ်ဆုိင်းြခင်းြပ�လပ်ုခွင့်�ိှသည်။

၁၂. ြပင်ဆင်ြခင်း

ဤစည်းကမ်းချက်များပါ မည်သည့်ြပ�ာနး်ချက် သိ� မဟတ်ု ဝနေ်ဆာင်မ� �ှင့်/သိ� မဟတ်ု အဖုိးအခကုိမဆုိ

မည်သည့်အချနိတ်င်ွမဆုိ၊ မည်သည့်အေ�ကာင်းြပချက်အတက်ွမဆုိ၊ ၎င်း၏သေဘာဆ��တစ်ခုတည်းြဖင့်

အေ�ကာင်း�ကားစာ�ကိ�တင်ေပးပိ� ြခင်းမြပ�ဘဲ ြပင်ဆင် ခွင့်၊ မွမ်းမံခွင့် သိ� မဟတ်ု အစားထုိးပုိင်ခွင့်သည် ကေမ�ာဇဘဏ်

၏လက်ဝယ်တင်ွ �ိှေ�ကာင်းကုိ အသုံးြပ�သူမှ အသိအမှတ်ြပ� ေပးရမည်။ ဝဘ်ဆုိက်တင်ွ တင်ထား�ိင်ုသည့်

ြပင်ဆင်ချက်များအပါအဝင် ဤစည်းကမ်းချက်များကုိ ပုံမှနသုံ်းသပ်သွားရန် အသုံးြပ�သူ တင်ွ တာဝန�ိှ်ပါသည်။

၁၃. အချက်အလက်ကာကွယ်ြခင်း�ှင့် အချက်အလက်ဖွင့်ချြခင်း

ကေမ�ာဇဘဏ်သည် ထုတ်ကုန် �ှင့်/သိ� မဟတ်ု ဝနေ်ဆာင်မ�ဆုိင်ရာ အချက်အလက်ကုိ ရယူရာတင်ွ အသုံးြပ�သူအတက်ွ

အကျ�ိး�ိှမည်ဟု မှတ်ယူရသည့် သိ� မဟတ်ု အသုံးြပ�သူ�ှင့်စပ်လျဥ်း�ပီး လိအုပ်�ပီး ေလျာ်ကနသ်င့်ြမတ်သည်ဟု

မှတ်ယူရသည့် မည်သည့် အချက်အလက်ကုိမဆုိ သိ� မဟတ်ု အချက်အလက်အားလံးုကုိ အဆက်အသွယ်ြပ�လပ်ုြခင်း၊

စုံစမ်းေမးြမနး်ြခင်း၊ ထိနး်သိမ်းြခင်း၊ ရယူြခင်း၊ ထုတ်ေဖာ်ြခင်း�ှင့် အသုံးြပ�ြခင်းများြပ�လပ်ု�ိင်ုသည်ကုိ အသုံးြပ�သူမှ

သေဘာတပူါသည်။ ကေမ�ာဇဘဏ်သည်မည်သည့် တရား�ုံး သိ� မဟတ်ု အစုိးရအာဏာပုိင်မဆုိအား

သတင်းအချက်အလက်များေပးအပ်ြခင်းကုိ အသုံးြပ�သူဘက်က အတည်ြပ� လက်ခံပါသည်။

၁၄. ဘာသာစကား
ဤစည်းကမ်းချက်များကုိ အဂ�လိပ်၊ ြမနမ်ာ�ှစ်ဘာသာြဖင့် ြပ�စုထား�ပီး ဗား�ှင်း�ှစ်ခုစလံးုသည်

ညီတညီူမ�စစ်မှနထိ်ေရာက်သည်။ အဂ�လိပ်၊ ြမနမ်ာဗား�ှင်း�ှစ်ရပ်တင်ွ ကဲွလွဲစရာများ�ိှပါက ြမနမ်ာဗား�ှင်းကုိသာ

အမှနယူ်ရမည်။
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၁၅. လ�မ်းမုိးေသာ ဥပေဒ�ှင့် အြငင်းပွားမ�ေြဖ�ှင်းြခင်း
ဤစည်းကမ်းချက်များကုိ ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမနမ်ာ�ိင်ုငံေတာ်၏ ဥပေဒများက လ�မ်းမုိး�ပီး အဆုိပါဥပေဒများ�ှင့်အညီ

အဓိပ�ာယ် ေကာက်ယူရမည်ြဖစ်ကာ ဤစည်းကမ်းချက်များမှ သိ� မဟတ်ု ဤစည်းကမ်းချက်များအရ ေပ�ေပါက်လာေသာ

မည်သည့် အြငင်းပွားမ� ကုိမဆုိ စီရင်ေြဖ�ှင်းပုိင်ခွင့်အာဏာသည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှတရား�ုံးများတင်ွသာ �ိှေစရမည်။

၁၆. ေင ွေ�ကးခဝါချမ� တိက်ုဖျက်ေရး�ှင့် စီးပွားေရးအေရးယူမ�များ
၁၆.၁ ကေမ�ာဇဘဏ်သည် အချ�ိလပုူဂ�ိ�လ်များ (သိ� မဟတ်ု) အဖ�ဲများ�ှင့်လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်မ�ကုိ တားြမစ်ထားသည့် ြပည်ေထာင်စု

သမ�တြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ှင့်  ေငေွ�ကးခဝါချမ�တိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒများကုိ လိက်ုနာရမည်ြဖစ်သည်။

၁၆.၂ ေငေွ�ကးခဝါချမ�တိက်ုဖျက်ေရးလပ်ုငနး် (သိ� မဟတ်ု) အ�ကမ်းဖက်သမားေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� ဆန ့က်ျင်ေရး�ှင့်စီးပွား

ကုနသွ်ယ် ေရး အေရးယူမ�အ��ရာယ်များကုိ စီမံရန် (သိ� မဟတ်ု) ြပည်ေထာင်စု သမ�တြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ အြခားဥပေဒ၊ စည်းမျ�်း

စည်းကမ်း များကုိ လိက်ုနာရနအ်လိ� ငာှ ကေမ�ာဇဘဏ်က ေတာင်းဆုိသည့် သတင်းအချက် အလက်အားလံးုကုိ

အသုံးြပ�သူမှေပးရမည်။

၁၆.၃ ကေမ�ာဇဘဏ်မှ ေငေွ�ကးလပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်ေပးရသည့် လပ်ုငနး်စ�်သည် ြမနမ်ာ (သိ� မဟတ်ု) အြခား�ိင်ုငံများ၏ ဥပေဒကုိ

မချ�ိးေဖာက်ေ�ကာင်း အသုံးြပ�သူမှေ�ကညာ�ပီး အာမခံသည်။

၁၇.လ�ေဲြပာင်းြခင်း �ှင့် ဆက်ခံသူများ

ဤစည်းမျ�်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအရ အသုံးြပ�သူသည် မိမိ၏ အခွင့်အေရးများ သိ� မဟတ်ု တာဝနဝ်တ� ရားများ

အားလံးုကုိြဖစ်ေစ သိ� မဟတ်ု တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းကုိြဖစ်ေစ ေပးအပ်ြခင်း သိ� မဟတ်ု လ�ဲေြပာင်းြခင်းတိ�အား

ကေမ�ာဇဘဏ်၏ စာြဖင့် ေရးသားေဖာ်ြပထားေသာ သေဘာတညီူချက်မ�ိှဘဲ ေဆာင်ရွက်ြခင်း

မြပ�ရပါ။ ကေမ�ာဇဘဏ်သည် ဤစည်းမျ�်း စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များကုိ မည်သည့်အချနိတ်င်ွမဆုိ မိမိ၏

အခွင့်အေရးများ သိ� မဟတ်ု တာဝနဝ်တ� ရားများ ကုိ ကေမ�ာဇဘဏ်၏ မည်သည့် တာဝနေ်ပးအပ်ြခင်း ခံရသူသိ� ြဖစ်ေစ

သိ� မဟတ်ု မည်သည့် ဆက်ခံသူသိ� ြဖစ်ေစ လ�ဲေြပာင်းြခင်း သိ� မဟတ်ု တာဝနေ်ပးအပ်ြခင်းတိ�  ြပ�လပ်ုခွင့်�ိှမည်ြဖစ်သည်။

၁၈. စွန ့လ်�တ်ြခင်း

ဤစည်းကမ်းချက်များပါ မည်သည့်ြပ�ာနး်ချက် (များ) ကုိမဆုိ မည်သည့်အချနိတ်င်ွမဆုိ အကျ�ိးသက်ေရာက်မ��ိှေအာင်

ေဆာင်ရွက် ရန် စာချ�ပ်ပါအဖ�ဲဝင်တစ်ဘက်ဘက်က ပျက်ကွက်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ေ�ှာင့်ေ�ှးြခင်းကုိ ဤစည်းကမ်းချက်များပါ

ြပ�ာနး်ချက် တစ်ခုစီတိင်ုး�ှင့် ြပ�ာနး်ချက်အရပ်ရပ်ကုိ အာဏာသက်ေရာက်ေအာင် လပ်ုေဆာင်ပုိင်ခွင့်အား

စွန ့လ်�တ်ြခင်းြဖစ်သည်ဟ ုအဓိပ�ာယ် ေကာက်ယူြခင်းမ�ိှေစရ။

၁၉. ဆက်��ယ်ပတ်သက်ြခင်းမ�ိှေစရ
ဤစည်းကမ်းချက်များပါ မည်သည့်အချက်ကမှ ဤပဋိညာဥ်ပါ အဖ�ဲဝင်များ�ကားတင်ွ အလပ်ု�ှင်-အလပ်ုသမား၊ မိတ်ဘက်၊

ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မ�၊ ဖက်စပ် သိ� မဟတ်ု ကုိယ်စားေဆာင်ရွက်ေပးသူ-ကုနသ်ည်ဆက်ဆံေရးမျ�ိးကုိ ဖနတီ်းသည်ဟု
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အဓိပ�ာယ်ေကာက် ယူြခင်းမ�ိှေစရ။ ပဋိညာဥ်ပါ အဖ�ဲဝင်များသည် လတ်ွလပ်ေသာ ပဋိညာဥ်ချ�ပ်ဆုိသူများြဖစ်�ပီး

တစ်ဘက်လ၏ူြပ�လပ်ုမ�၊ လပ်ုရပ် သိ� မဟတ်ု ပျက်ကွက်မ�များ�ှင့်မှ အြခားသူအေပ� စည်းေ�ှာင်ြခင်းမ�ိှေစရ။

၂၀. စညး်မျ�်းစညး်ကမ်းများကုိေြပာင်းလြဲခင်း

ကေမ�ာဇဘဏ်သည် ဝနေ်ဆာင်မ�များ သိ� အြခားအချက်အလက်ကုိ �ကိ�တင်အသိေပးြခင်းမ�ိှပဲ ြပနလ်ည် သုံးသပ်ြခင်း

�ှင့်/သိ� ဖျက်ြခင်းတိ� ကန ့သ်တ်ထားြခင်းမ�ိှပဲပါဝင်လျက် ဝနေ်ဆာင်မ�၊ KBZPay Partner App တင်ွရ�ိှသည့်

ထုတ်ကုနမ်ျား�ှင့်ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ ယာယီ သိ� အ�မဲတမ်းအတက်ွ ေြပာင်းလဲြခင်း သိ� ရပ်တန ့ြ်ခင်း ြပ�လပ်ုခွင့်�ိှသည်။

အသုံးြပ�သူသည် ဝနေ်ဆာင်မ� သိ� KBZPay Partner App တင်ွရ�ိှသည့် ထုတ်ကုနမ်ျား�ှင့်ဝနေ်ဆာင်မ�များပါဝင်သည့်

မည်သည့် အေ�ကာင်းအရာ ကုိမဆုိ ြပ�ြပင်ြခင်း၊ ေခတ� ရပ်ဆုိင်းြခင်း၊ ရပ်တန ့ြ်ခင်း သိ�

ဖျက်သိမ်းြခင်းေ�ကာင်းြဖစ်ေပ�လာသည့် မည်သည့်နစ်နာမ�များ အတက်ွမဆုိ

ကေမ�ာဇဘဏ်သည်တာဝနမ်�ိှေ�ကာင်းသေဘာတပူါသည်။ က��်ပ်ုတိ�တင်ွ က��်ပ်ုတိ�၏ဆုံးြဖတ်ချက်အရ သင်၏ အေကာင့်

�ှင့်/သိ� သင်၏ဝနေ်ဆာင်မ�ရယူ�ိင်ုခွင့်�ှင့် KBZPay Partner App တင်ွရ�ိှသည့် ထုတ်ကုန် များ�ှင့် ဝနေ်ဆာင်မ� များအား

မည်သည့် အေ�ကာင်းြပချက်ေ�ကာင့်ြဖစ်ေစ သင့်အားအသိေပးြခင်းမ�ိှပဲချက်ချင်း ေခတ� ရပ်ဆုိင်းြခင်း သိ�

ဖျက်သိမ်းြခင်းြပ�လပ်ု ခွင့်�ိှသည်။
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