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ကုန်သည ်မ   ျား သိရ ိလုိက်နာရန် စည ်ျားမ  ဉ်ျားစည ်ျားကမ ်ျားသ တ်မ  တ်ခ က်မ  ျား 

ကမ္ဘောဇဘဏ၏်  KBZPay မငွေမ ကြေးလ ွှဲမ  ောင်ြေး္ှုဝန်မ ောင်္ှ္ု  ောြေးက ို အသ ိုြေး  ြု္ည  ် ကိုန်သည်္ ောြေးအမန ြင  ် မအောက်တွေင် 

မြော်  ထောြေးမသော စည်ြေး္ ဉြ်ေးနှင ်စည်ြေးက္်ြေးသတ်္ ှတ်ခ က်္ ောြေးအောြေး အတ အက လ ိုက်နာ ကရ္ည် ြစသ်ည်။ ကမ္ဘောဇဘဏ၏်  KBZPay 

္ ိုဘ ိုငြ်ေးလ်မငွေမ ကြေးလ ွှဲမ  ောငြ်ေး္ှုဝန်မ ောင်္ ှုအောြေး ္ည ်သည က်ိုန်သည်အ ြစ်မ ောင်ရွက်ရန ် မတောင်ြေးခ  ခင်ြေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ် 

မ ောင်ရွက် ခင်ြေး္ ောြေးသည် သ ိုိ္ု့ ဟိုတ် ယငြ်ေးအောြေး ကိုန်သည်က ိုယစ်ောြေး အ ခောြေးသူတစ်ဦြေးဦြေးအောြေး အသ ိုြေး  ြုမစရန်ခွေင  ် ြု ခင်ြေး္ ောြေးသည် 

ကိုန်သည်အမန ြင်  အခါအောြေးမလ ောစ်ွေောမ  ောင်ြေးလွှဲန ိုင်သည် ြစ်မသော ဤစည်ြေး္ ဉ်ြေးနှင စ်ည်ြေးက္်ြေးသတ်္ တှ်ခ က်္ ောြေးက ို လ ိုက်နာ္ည်ဟို 

ဝန်ခ အသ အ္တှ်  ြု ခငြ်ေးနှင ် လက်ခ  ခငြ်ေး င် ြစ်သည်။  

၁ ။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင ်ဆိုခ  က ်မ  ျား  

မအောက်မြော်   ါ အဓ  ပောယ်အသ ိုြေးအနှုနြ်ေး္ ောြေးသည် ဤစည်ြေး္ ဉ်ြေးစည်ြေးက္ြ်ေး္ ောြေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ် ဤမနရောတွေင ်

ရည်ည နြ်ေးထောြေးမသော ္ည်သည စ်ောရွက်စောတ္ြ်ေးက ိ္ု   ို အသ ိုြေး  ြုမသောအခါတွေင ် မအောက် ါအတ ိုငြ်ေး 

အဓ  ပောယြ်ွေင  ် ိ္ု ည် ြစ်သည်- 

၁၊၁၊၊  "သဘ  တ ူညီခ က်"   ိုသည်္ှော စောခ ြု ်ဝင်္ ောြေးအ ကောြေး   ြုလို ်ခ ြု  ် ိုထောြေးသည  ် ယခို ကိုန်သွေယ်္ှု 

သမဘောတူညီခ က်  ိုင်ရော စောခ ြု န်ှင  ် အတ ူ  ူြေးတွေွှဲ ါရှ သည ် မနာက် က်တွေွှဲ္ ောြေး၊ ကိုန်သည် လို ်ငနြ်ေးစဉ်  ိုင်ရော 

မလ ောက်လ ောမြောင ် ိုစ  တ ိုို့အောြေး   ိုလ ို ခငြ်ေး ြစ်သည်။ 

၁၊၂။ "စစ ်မ  န ်ဘ က င်ျားသက်ဘသ၊ အဘထ က်အထ ျားပ ပ္သပ ခင်ျား"   ိုသည်္ှော အသ ိုြေး  ြုသူ္ ှ တစ်ခါသ ိုြေးလ  ြုျှို့ဝှက်သမကေတ 

(OTP) ြင  ်အစစအ်္နှ် ြစ်မ ကောင်ြေး သက်မသ  သသည  ်လို ်ငန်ြေးစဉ်လို ်မ ောင် ခင်ြေးအောြေး   ိုလ ိုသည်။ 

၁၊၃။  "App"   ိုသည်္ှော အသ ိုြေး  ြုသူ္ ှ mobile device တစ်ခိုသ ိုို့  Application အောြေး download လို ်၍ ထည ်သွေငြ်ေး 

အသ ိုြေး  ြု ခငြ်ေး က ို   ိုလ ိုသည်။ 

၁၊၄။  “အလုပ္ဖ် ွင ်ရက်”   ိုသည်္ှော  ္န်္ ောန ိုင်င ရှ  စမနမနို့၊ တနင်္ေမနွေမနို့၊ အ္ ောြေး  ည်သူအလို  ် တ်ရက် သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ်ဘဏ် 

  တ်ရက်္ဟိုတ်သည  ်မနို့ရက်္ ောြေးက ို  ိုလ ို ခင်ြေး ြစ်သည်။ 

၁၊၅။  " ဏဘ်ငစွ  ရင်ျား"   ိုသည်္ေှာ ကိုန်သည်၏ သက်  ိုင်ရော ကမ္ဘောဇဘဏ်မငွေစောရင်ြေး က ို   ိုလ ိုသည်။ (အကယ၍် 

ရှ  ါက) 
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၁၊၆။  "ဘငွလ ွှဲမ ှုအတ ွက်  ဏ်၏ အဖ ိုျားအခ"   ိုသည်္ှော ကိုန်သည်၏ KBZPay ရှ လက်က န်မငွေအောြေး ကိုန်သည်၏ ္ည်သည  ်

ဘဏမ်ငွေစောရင်ြေးက ိ္ု   ို လ ွှဲမ  ောငြ်ေး ခငြ်ေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ် ကိုန်သည်၏ ဘဏမ်ငွေစောရငြ်ေးသ ိုို့ အသ ိုြေး  ြုသူ္ှ 

အခမ ကြေးမငွေမ ြေးမခ  ခင်ြေးအောြေး ကမ္ဘောဇဘဏက်မ ောင်ရွက်မ ြေးရောတွေင ် မငွေလ ွှဲဝန်မ ောင်္ ှုအောြေး 

ကိုန်သည်သ ိုို့မ ောင်ရွက်မ ြေး ခင်ြေးအတွေက် ကမ္ဘောဇဘဏ်္  ှမကောက်ခ သည ် အြ ိုြေးအခက ို  ိုလ ိုသည်။ 

၁၊၇။  “ဗ ဟုိ ဏ”်   ိုသည်္ှော  ္န်္ ောန ိုင်င မတော်ဗဟ ိုဘဏက် ို   ိုလ ိုသည်။ 

၁၊၈။ "အဖ ိုျားအခပ ပ္န ်လည်ဘပ္ ျားအပ္ပ် ခင်ျား"   ိုသည်္ှော အသ ိုြေး  ြုသူအမန ြင  ် ၄င်ြေး၏က ိုယတ် ိုင်လို ်မ ောင်ခ က် ္ဟိုတ်ဘွှဲ 

အ ခောြေးသူတစ်ဦြေးတစ်မယောက်္ ှတရောြေး္ဝင ်လို ်မ ောင်သည ်အခါတွေင ်ကမ္ဘောဇဘဏသ် ိုို့ ၄င်ြေး  ိုြေးရ ှုြေးသွေောြေးသည ်မငွ္ေ  ောြေး 

  နလ်ည်မ ြေး  ်မစရန ်မတောင်ြေး  ို ခင်ြေးက ို  ိုလ ိုသည်။  

၁၊၉။  "လ  ိျှို့ဝ  က် သတ င်ျားအခ က်အလက်"   ိုသည်္ှော ္ည်သည  ်စောရွက်စောတ္်္  ောြေး္  ို၊ သတငြ်ေးအခ က်အလက် မေတော 

သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် အ္ ောြေး  ည်သူ္ ှ သော္န်အောြေး ြင  ် သ ရှ န ိုင် ခငြ်ေး္ရှ မသော ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ စီြေး ွေောြေးမရြေးလို ်ငန်ြေး္ ောြေးနှင ် 

သက်  ိုင်မသော သတငြ်ေးအခ က်အလက်္ ောြေး ါဝငပ် ြီေး က ိုငတ်ွေယ၍်ရသည် ြစ်မစ၊ က ိုင်တွေယ၍်္ရသည် ြစ်မစ၊ 

အ ္င်အောရ ို ြင ် ြစ်မစ အီလက်ထမရောနစ ်စနစ်သ ိုြေး၊ ယခို သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ်အနာင်္တ ်  ိုင်ရော သတငြ်ေးအခ က်အလက်္ ောြေး 

 ြစသ်ည  ် (က) မငွေမ ကြေး  ိုင်ရော သတငြ်ေးအခ က်အလက်္ ောြေး၊ (ခ) နည်ြေး ညော  ိုင်ရော 

သတငြ်ေးအခ က်အလက်္ ောြေးသော ါဝငသ်ည်ဟို ကနိ်ု့သတထ်ောြေး ခင်ြေး္ရှ ဘွှဲသိုမတသန  ိုင်ရော၊ ြွေ ျှို့ပြ ြုြေးတ ိုြေးတက်္ှု  ိုင်ရော၊ 

လို ်ထ ိုြေးလို ်နည်ြေး္ ောြေး၊ သတငြ်ေးအခ က်အလက် မေတော  ိုင်ရော၊ ေီဇ ိုငြ်ေး  ိုင်ရောနှင  ် သ  ပ ၊ နည်ြေး ညော  ိုင်ရော္ ောြေး၊ (င်္) 

စီြေး ွေောြေးမရြေး  ိုင်ရော သတငြ်ေးအခ က်အလက်္ ောြေးသော  ါဝငသ်ည်ဟို ကနိ်ု့သတ်ထောြေး ခငြ်ေး္ရှ ဘွှဲ လို င်နြ်ေးစီ္  ခနိ်ု့ခွေွှဲ္ှ္ု  ောြေး၊ 

အစီအစဉ်မရြေး ွေွှဲ ခင်ြေး္ ောြေး၊ မစ ြေးကွေက်ရှောမြွေ ခင်ြေး   ိုင်ရော က စစရ ်္  ောြေးနှင  ်ကမ္ဘောဇဘဏ်္  ှကိုန်သည်အောြေး ထိုတ်မြော် 

မ ြေးအ ်ထောြေးမသော ဝန်မ ောင်္ ှုလို ်ငန်ြေး္ ောြေး၊ (ဃ) ္ည်သည  ်အသ ိုြေး  ြုသူ္ ောြေး၏ က ိုယ်မရြေးက ိုယ်တော  ိုင်္ဂလ က  ိုင်ရော 

သတငြ်ေး အခ က်အလက်/မေတော ္ ောြေး၊ (င) ယခိုလက်ရှ  စောခ ြု ်္ ခ ြု ်  ိုခင ်  ြစ်မစ သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် ခ ြု ်  ိုပ ြီေး  ြစ်မစ၊ 

ယခိုလက်ရှ စောခ ြု ်နငှ  ်  တသ်တ ်က်န ယ်မနပ ြီေး ကိုန်သည် အမန ြင  ် သ ရှ ခွေင ်ရှ သည  ် အောြေးလ ိုြေးမသော 

သတငြ်ေးအခ က်အလက် နှင  ် မေတော္ ောြေး၊ (စ) လ  ြုျှို့ဝှက် သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ်   ိုင ် ိုင်္ ှုနှင  ်  တ်သတ်မသော အယအူ ္ ောြေး 

အောြေးလ ိုြေး၊ စောရွက်စောတ္်ြေး္ ောြေး၊ အစီရင်ခ စော္ ောြေး၊ စောရင်ြေးအင်ြေး္ ောြေး၊ ြ ိုငတ်ွေွှဲ္ ောြေး၊ မေတော၊ အမသြေးစ တ်မြော်  ခ က်္ ောြေး၊ ၊ 

အစီအစဉ်ဇယောြေး္ ောြေး၊ မေတောသ ္ ်ြေး ည်ြေးသည  ်မနရော္ ောြေး၊ မေတော သ ို္ှီြေးထောြေးသည  ်ြ ိုင်္ ောြေး၊ တီထွေင ်နြ်ေးသစ်္ှ္ု  ောြေး၊ 
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သတငြ်ေးအခ က်အလက်္ ောြေး၊ နည်ြေး ညောနှင  ် ကိုန်သွေယ်မရြေး လ  ြုျှို့ဝှက်ခ က်္ ောြေး၊ အသ ဉောဏ္ ူ ိုင်ခွေင  ် ္တှ်  ိုတင်ခွေင ် 

ရရှ န ိုင်သည် ြစ်မစ သ ို္ဟိုတ ်္ူ  ိုင်ခွေင  ်တင်သွေငြ်ေးပ ီြေး ြစ်မစ အသ ဉောဏ  ိုင်ရော အခ က်အလက်္ ောြေးက ို   ိုလ ို ါသည်။  

၁၊၁၀။ "အသ ုျားပ ပ္  သူ"   ိုသည်္ေှာ KBZPay က ိုင်မ ောငထ်ောြေးမသော ္ည်သူူ့က ို ္  ို   ိုလ ိုပ ြီေး ကိုန်သည်္ ောြေးထ ္ ှဝန်မ ောင်္ှု 

သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် ကိုန် စစည်ြေး္ ောြေးက ို ဝယယ်လူ ိုမသော  နဒရှ သူ  ြစ်၍ ၄င်ြေး၏ KBZPayက ို အသ ိုြေး  ြု၍ မငွေမ ြေးမခ လ ိုသူ 

သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် ကိုန်သည်အောြေး ၄င်ြေး၏ KBZPayက ို မငွေ ြည ်သွေင်ြေးမစလ ိုမသော  နဒရှ သူ ြစ်ကော ကိုန်သည်အောြေး 

လက်ငင်ြေးမငွေမခ သူက ို   ိုလ ို ါသည်။ 

၁၊၁၁။ "အသ ုျားပ ပ္  သူအဖ ိုျားအခ"   ိုသည်္ှော ဝယယ်ူ္ ည က်ိုန ်စစည်ြေး/ဝန်မ ောင်္ ှုအတွေက် အမရောင်ြေးမစ ြေးနှုနြ်ေးက ိုလည်ြေးမကောငြ်ေး 

သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် ကိုန ်စစည်ြေး/ဝန်မ ောင်္ ှုအတွေက် ရယ ူခင်ြေးနှင  ်တသ်က်၍ အသ ိုြေး  ြုသူ၏ KBZPay္ှ က သင ်မစ္ည ် 

အြ ိုြေးအခ ြစ်ပ ီြေး အသ ိုြေး  ြုသူက သင ်ရ္ည  ် အ ခောြေးမသော အခွေနအ်ခ္ ောြေး၊ အမကောက်ခွေန်္ ောြေး၊ ကိုန်က စရ တ်္ ောြေး၊ 

အြ ိုြေးအခ္ ောြေးနှင  ်အသ ိုြေးစရ တ်္  ောြေးအောြေးလ ိုြေးက ို   ိုလ ို ါသည်။ 

၁၊၁၂။ “ကဘမ ဘ ဇ ဏ”်   ိုသည်္ှော အနာင်္တ်တွေင် ကမ္ဘောဇဘဏက်ထူမထောင်္ည  ် ္ည်သည ်ဘဏ်ခွေွ္ှဲ   ိုအ ါအဝင် 

ကမ္ဘောဇဘဏလ်ီ္ တက် နငှ ် ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ ဘဏခ်ွေွှဲအောြေးလ ိုြေးက ို  ိုလ ိုသည်။  

၁၊၁၃။ "KBZPay"   ိုသည်္ေှာ ကမ္ဘောဇဘဏ်္  ှ သတ်္ တှ်ခနိ်ု့အ ်ထောြေးသည  ် ကိုန်သည်္ ောြေး္တှ င  ် ၄င်ြေးတ ိုို့၏ 

အသ ိုြေး  ြုသူ္ ောြေးအတွေက် မ ြေးအ ်သွေောြေး္ည  ်မငွေမ ကြေး  ိုင်ရော ဝန်မ ောင်္ ှု္ ောြေးက ို   ိုလ ို ါသည်။ 

၁၊၁၄။  "KBZPay Partner App"   ိုသည်္ှော KBZPay ဝန်မ ောင်္ ှု္ ောြေးက ို အသ ိုြေး  ြုန ိုင်ရန်အတွေက် ကိုန်သည်အောြေး 

စီစဉ်မ ြေး္ည  ်Application က ို  ိုလ ို ခငြ်ေး  ြစ ်ါသည်။ 

၁၊၁၅။  "ကဘမ ဘ ဇ ဏ ် ဝ န ်ဘဆ  ငမ် ှုမ   ျား"   ိုသည်္ှော ကိုန်သည်အတွေက် မ ောင်ရွက်မ ြေးထောြေး္ည  ် သင ်မတော်မသော 

မငွေမ ြေးမခ ္ှုစနစတ်စ်ခိုက ို   ိုလ ိုပ ီြေး၊ အ  ို ါစနစအ်ောြေး စနစတ်က နှင  ် ထ ထ မရောက်မရောက် ြင  ် အသ ိုြေး  ြုသူ္ှ 

ကိုန်သည်သ ိုို့ မငွေမ ြေးမခ ္ှု  ြုလို န် ိုင်မစရန်ကမ္ဘောဇဘဏ်္  ှမ ောင်ရွက်မ ြေး္ည  ်ဝန်မ ောင်္ ှု္ ောြေးက ို   ိုလ ို ါသည်။  

၁၊၁၆။  "KYC"   ိုသည်္ှော ကိုန်သည်အတွေက် ကမ္ဘောဇဘဏ်္ သှတ်္ တှည် န် ကောြေးထောြေးမသော လ ိုအ ်သည  ်စောရွက်စောတ္်ြေး 

အ  ည ်အစ ို စောရင်ြေး ြစ်ပ ီြေး ကမ္ဘောဇဘဏ၏် KYC ကိုန်သည် အ ြစ ် ကိုန်သည်္ ှ လို ်က ိုင်လ ိုမသော  နဒရှ သည ် 

အခ  န်တွေင ်ကိုန်သည်္ ှမ ြေး  ိုို့ရ္ည  ်စောရွက်စောတ္်ြေး္ ောြေးက ို   ိုလ ို ါသည်။ 

၁၊၁၇။  "MDR"   ိုသည်္ှော KBZPay ြင  ် မငွေမ ြေးမခ ္ှုအောြေး လက်ခ  ခင်ြေး ဝန်မ ောင်္ှ္ု  ောြေးအတွေက် ကိုန်သည်အောြေး 

ကမ္ဘောဇဘဏ်္  ှသတ်္တှ်မကောက်ခ မသော အြ ိုြေးအခ သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ်ဝန်မ ောင်ခက ို   ိုလ ို ါသည်။ 
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၁၊၁၈။  "ကုန ်သည် ဘလ  က်လ  ဘဖ  ငပ်္  ုစ  "   ိုသည်္ှော ကိုန်သည်္ ှ ြည သ်ွေင်ြေးရ္ည  ်မြောင်  ိုစ က ို   ိုလ ို ါသည်။ 

၁၊၁၉။ “ပ မန ်မ  က ပ္ ် ”   ိုသည်္ှော   ည်မထောင်စိုသ္မတ  ္န်္ောန ိုငင် မတော်အတွေငြ်ေး တရောြေးဝင်သ ိုြေးစွေွှဲမနသည ် မငွေမ ကြေးစနစ်က ို 

  ိုလ ိုသည်။ 

၁၊၂၀။  "POSM"   ိုသည်္ှော အမရောင်ြေးဌောန္ ောြေးတွေင ်ထောြေးရှ ္ည  ် စစည်ြေး္ ောြေးက ို   ိုလ ို ါသည်။  

၁၊၂၁။ "ကုန ်ပ္စ စည်ျား"   ိုသည်္ေှာ ထိုတလ်ို ်ထောြေးသည  ် ကိုန် စစည်ြေး/ထိုတ်ကိုန၊် မစ ြေးကွေက်ရှောမြွေခွှဲ ပ ီြေး၊  ြနိ်ု့ ြ ြေးမရောငြ်ေးခ ခွှဲ ပ ီြေး 

(သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)်အမရောင်ြေး  ိုင်္ ောြေးတွေင ် ကိုန်သည်္ ောြေး္ ှ ၄င်ြေးတ ိုို့၏ အသ ိုြေး  ြုသူ္ ောြေးထ သ ိုို့ မရောင်ြေးခ ခွှဲ ပ ြီေးမသော 

 စစည်ြေး ြစ်ကော၊ ထ ိုသ ိုို့ လို ်မ ောင် ခင်ြေးအတွေက် မငွေမ ြေးမခ ္ှုအောြေး အသ ိုြေး  ြုသူ၏ KBZPay ္ ှ   ြုလို ထ်ောြေး ခငြ်ေးက ို 

  ိုလ ို ါသည်။ 

၁၊၂၂။  "ဘငွပ ပ္န ်အမ ်ျားပခင်ျား"   ိုသည်္ှော ကိုန်သည်ထ ္  ှ ဝယယ်ခူွှဲ မသော ထိုတ်ကိုန/်ဝန်မ ောင်္ ှု္ ောြေးနှင  ်  တ်သတ၍် 

အသ ိုြေး  ြုသူ္ ောြေးက ို ကတ မ ြေးအ ်ထောြေး ခငြ်ေးအတ ိုငြ်ေး ္ဟိုတ ်ခငြ်ေး (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် ချွတ်ယွေငြ်ေးမန ခင်ြေး၊ ္လ ိုမလောက် ခငြ်ေး၊ 

္  ည စ် ို ခင်ြေး (နှင /်သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် ္ည်သ ိုို့မသော အမ ကောငြ်ေး  ခ က်နငှ ်  ြစ်မစ စ တ်မက န ်ြွေယ်ရော ္ရှ  ခငြ်ေးသ ိုိ္ု့ ဟိုတ် 

အသ ိုြေး  ြုသူ၏ ကိုန်္ေှာယ ူခင်ြေး္ ောြေးအတွေက် အသ ိုြေး  ြုသူ္ ှ ယြ် က်လ ိုက်မသောမ ကောင  ်လည်ြေးမကောငြ်ေး မ ြေးမခ ခွှဲ မသော 

မငွေမ ကြေး တစစ် တတ်စ ် ိုငြ်ေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် အ  ည ်အဝ မငွေမ ြေးမခ ခွှဲ  ခင်ြေး္ ောြေးအောြေး အသ ိုြေး  ြုသူ္ ှ မငွေမ ြေးမခ ရန် 

 ငင်ြေး န် ခငြ်ေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ်မငွေမ ကြေး  န်လည်အ္ြ်ေးခ ိုင်ြေး ခင်ြေး္ ောြေးက ို   ိုလ ို ါသည်။ 

၁၊၂၃။ "စ  ရင်ျားရ င်ျား ဘငစွ  ရင်ျား"   ိုသည်္ှော ကိုန်သည်၏ KBZPay သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် ဘဏစ်ောရငြ်ေး 

(ကိုန်သည်္ှသတ်္ ှတ်မ ြေးထောြေးမသော) ြစ်ပ ြီေး အသ ိုြေး  ြုသူ၏ အြ ိုြေးအခ္ ောြေးက ို ထ ိုမငွေစောရင်ြေးတွေင ်

ကမ္ဘောဇဘဏ်္ စှောရငြ်ေးရှင်ြေးလင်ြေး ခငြ်ေးအောြေး မ ောင်ရွက်္ည် မငွေစောရင်ြေးက ို   ိုလ ို ါသည်။ 

၁၊၂၄။ "ဝ န ်ဘဆ  င်မ ှု"   ိုသည်္ှော အမရောင်ြေး  ိုငတ်ွေင ် ကိုန်သည်္ှမ ြေးအ ်မသော္ည်သည ဝ်န်မ ောင်္ှ္ု   ြုြေးက ို္  ို   ိုလ ိုကော 

အသ ိုြေး  ြုသူ္ှရယခူ စောြေးန ိုင်မသော ဝန်မ ောင်္ ှု္ ောြေး ြစ်ပ ြီေး ထ ိုကွှဲ သ ိုို့ဝန်မ ောင်ရယ ူခငြ်ေးအတွေက် အသ ိုြေး  ြုသူ၏ 

KBZPay္တှ င  ်မငွေမ ြေးမခ ္ှ္ု  ောြေး   ြုလို ် ခင်ြေးက ို   ိုလ ို ါသည်။ 

၁၊၂၅။ "Transaction"   ိုသည်္ှော အသ ိုြေး  ြုသူ္ ှ ကိုန်သည်ထ သ ိုို့ မတောင်ြေး  ိုမသော မတောငြ်ေး  ိ္ု ှုတ ိုငြ်ေးက ို 

  ိုလ ိုပ ြီေးရလောေ်အမန ြင  ် ကိုန်သည်္ှအသ ိုြေး  ြုသူထ သ ိုို့ ထိုတက်ိုန ် မထောက်   ္ှု (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် ဝန်မ ောင်္ှ္ု  ောြေး 

မထောက်    ခင်ြေး မငွေမ ြေးမခ ္ှု အက  ြုြေး က်အ ြစ ်မ ြေးအ ် ခင်ြေးက ို   ိုလ ို ါသည်။    
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၂။  ကက ိ တင်သတ်မ တခ်  က ်

ကမ္ဘောဇဘဏလ်ီ္ တက်သည် ကိုန်သည်အောြေး အမ ခခ အောြေး ြင ် ဝန်မ ောင်္ ှု္ ောြေးက ို က္်ြေးလှ္ ်ြေးရန် 

သီြေးသနိ်္ု့ ဟိုတ်မသော ဝန်မ ောင်္ ှု္ ောြေးက ို က္်ြေးလှ္ ြ်ေးရန် ခနိ်ု့အ ်ထောြေး ခငြ်ေး ြစပ် ြီေး ဤသမဘောတူညီခ က် ါကောလအတွေင်ြေး 

ဤစည်ြေး္ ဉ်ြေးစည်ြေးက္ြ်ေးသတ်္ တှ်ခ က်္ ောြေးအရ ကမ္ဘောဇဘဏ်က ိုယ်စောြေး က္်ြေးလှ္ြ်ေးရန် 

အထူြေးအခွေင အ်ောဏောရှ ္ ည် ြစသ်ည်။ဤဝန်မ ောင်္ ှု္ ောြေးအောြေး ရယရူန်မလ ောက်ထောြေးရောတွေင ် ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ 

ကိုန်သည်မလ ောက်လ ော  ိုစ တွေင ်   ည ်စ ိုစွေော  ြည ်သွေင်ြေး၍ မ ြေး  ိုို့ရ္ည်  ြစ်သည်။ ကိုန်သည်အမန ြင  ် ၄င်ြေး၏ 

အမရောင်ြေး  ိုင်္  ောြေးတွေင ် KBZPay ဝန်မ ောင်္ ှု္ ောြေးအောြေး ကိုန်သည်၏က ိုယစ်ောြေး အသ ိုြေး  ြုန ိုင်္ ည် ြစ်သည်။ 

အမရောင်ြေး  ိုင်္  ောြေးအောြေးလ ိုြေးတွေင ်   ြုလို ်မသော အ္ှုက စစ္ နှ်သ္ တ ိုို့အတွေက် ကိုန်သည်္ ှ ဥ မေအရ တောဝန်အ  ည ်အဝ 

ရှ ္ည် ြစ်သည်။  

 

၃။  ဘပ္ါင်ျားစည်ျား ပခ င်ျား 

၃၊၁။ ကမ္ဘောဇဘဏ၏် မ ြေးမခ ္ှု စနစတ်စ်ခို ြစသ်ည ် KBZPay အောြေး အသ ိုြေး  ြု ခင်ြေး ြင  ် အမရောငြ်ေး   ိုင်ခွေွ္ှဲ  ောြေးတွေင် 

ထိုတ်ကိုန/်ဝန်မ ောင်္ ှု္ ောြေးအောြေးမရောငြ်ေးခ ရောတွေင် မငွေမ ြေးမခ ္ှု္ ောြေးက ို လက်ခ မ ောင်ရွက် န ိုင်မစရန်အလ ိုို့ငေှာ 

ကမ္ဘောဇဘဏအ်မန ြင  ် ကိုန်သည်အတွေက် လ ိုအ ်မသော KBZPay Partner App အောြေး အသ ိုြေး  ြုန ိုင်ရန် 

ထည ်သွေင်ြေးမ ြေး္ည် ြစပ် ြီေး ထ ိုAppတွေင် ကိုန်သည်၏ Merchant KBZPay အောြေးKBZPay Partner App အသ ိုြေး  ြုန ိုင်ရန ်

IDနှင  ်Password ္ ောြေးထည ်သွေင်ြေး၍ ဝင်မရောက်အသ ိုြေး  ြုန ိုင်္ ည် ြစ်သည်။  

၃၊၂။  ကိုန်သည်အမန ြင  ် ္ ္ ၏ ID နှင  ် Password ္ ောြေးက ို လ  ြုဝှက်စွေောထောြေးရှ ရနန်ှင ်လ ိုခခ ြု္ှုရှ မစရန်မသခ ောမအောင ်

မ ောင်ရွက်ထောြေးရှ ရ္ည် ြစပ် ြီေး၊ အ  ို ါ ID နှင  ်Password ္ ောြေးက ို ္မလ ော်ကနစ်ွေော  ြင  ်အသ ိုြေး  ြုသည်ဟို သ ရှ  ါက 

ကမ္ဘောဇဘဏအ်ောြေး အသ မ ြေးအမ ကောင်ြေး ကောြေး္ည်ဟို သမဘောတ ူါသည်။  

၃၊၃။  ကိုန်သည်အမန ြင K်BZPay Partner App၏ စည်ြေး္ ဉ်ြေး္ ောြေး၊ စည်ြေးက္်ြေးသတ်္ တှ်ခ က်္ ောြေး၊ အသ ိုြေး  ြု  ို 

လ္်ြေးည န်ခ က်္ ောြေးက ို တ က စွေောလ ိုက်နာရ္ည် ြစ်သည်။  

၃၊၄။  KBZPay Partner App သည် ကမ္ဘောဇဘဏ၏်   ိုင်  ိုင်မသော  စစည်ြေး ြစ်မ ကောင်ြေး နှင  ် တရောြေးဝင ်   ိုင်ရှင်္ေှာလည်ြေး 

ကမ္ဘောဇဘဏ ်တစ်ဦြေးတည်ြေးသော  ြစ်မ ကောငြ်ေး သ ရှ နာြေးလည်သမဘောတ ူါသည်။  
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၃၊၅။  အမယောင်မ ောင/်လ ္်လည်လှည ် ြောြေးကော Transaction   ြုလို သ်ည်ဟို သ သယရှ  ခငြ်ေး၊ ကိုန်သည်၏ KBZPayအောြေး 

နှစလ်အထ  အသ ိုြေး  ြု္ှ္ု ရှ  ခငြ်ေး (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် လက်္ခ န ိုင်မသော အ  ြုအ္ ူ္ည်သည ်က စစ္   ို   ြုလို ် ခင်ြေး (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် 

ကမ္ဘောဇဘဏ်္  ှ   ဋ္ဌောန်ြေးထောြေးသည  ်စည်ြေးက္်ြေးသတ်္ တှ်ခ က်္ ောြေးအတ ိုငြ်ေး ကိုန်သည်္ ှလ္်ြေးလွေွှဲမသွေြည် ခင်ြေး စသည ် 

က စစရ ်္  ောြေး၌ ကမ္ဘောဇဘဏတ်ွေင ်ကိုန်သည်၏ KBZPay နှင  ် တသ်တ၍် ကက ြုတင်အသ မ ြေးခ ငြ်ေး ္ရှ ဘွှဲ ရ  ် ိုင်ြေး ခင်ြေး/ 

 ယြ် က် ခင်ြေး   ြုလို ်ရန ် မ ောင်ရွက်န ိုင်သည  ် အအခွေင ်အမရြေးရှ သည်။ ကိုန်သည်၏ KBZPayတွေင ် က န်ရှ မသော 

စောရငြ်ေးလက်က န်မငွေ ္ောဏအောြေး ထ ိုကွှဲ သ ိုို့မသော   ိုငြ်ေးင   ခင်ြေးက စစရ ်္ ောြေး အမ ခအမနတစစ် ိုတစ်ရော 

မ ေါ်မ ါက်လော ါက လက်လ တ ် ိုြေးရ ှုြေး ရ္ည် ြစ်သည်။ 

 

၄။  က ဘမဘ ဇ ဏ ်၏တ ဝနဝ်တတရ  ျားမ  ျား 

၄၊၁။  အထက် ါ လို ်ငနြ်ေးခွေင်အတွေက် ကိုန်သည်အောြေး လို န် ိုင်က ိုငန် ိုင်ရှ လောသည်အထ  ကမ္ဘောဇဘဏ်္  ှ သငတ်နြ်ေး 

မ ြေးအ ်သွေောြေး္ည်  ြစ ်ါသည်။ 

၄၊၂။ သက်  ိုင်ရော POSM  စစည်ြေး္ ောြေးက ို ကိုန်သည်အောြေး ကမ္ဘောဇဘဏ်္  ှ     ိုြေးမ ြေးသွေောြေး္ည် ြစ ်ါသည်။ 

၄၊၃။ လို ်ထ ိုြေးလို ်နည်ြေး္ ောြေး၊ ္ူဝါေ္ ောြေး၊ မစ ြေးနှုနြ်ေးနငှ ် တ်သတ်၍ မ  ောငြ်ေးလွ္ှဲ ှု္ ောြေးရှ  ါက ကိုန်သည်သ ိုို့ 

အမ ကောင်ြေး ကောြေးမ ြေးသွေောြေး္ှော ြစ၍် ကိုန်သည်္ ှ ထ ိုမ  ောင်ြေးလွှဲခ က်္ ောြေးအတ ိုင်ြေး ခ က်ခ င်ြေးလ ိုက်နာ 

အမကောင်အထည်မြော်မ ောင်ရွက်ရ္ည် ြစ် ါသည်။ 

၄၊၄။ ကမ္ဘောဇဘဏ်္  ှ  ို္နှ်ဘဏလ်ို င်နြ်ေးခ  န်္  ောြေးအတွေငြ်ေး ကိုန်သည်အောြေး သတ်္တှထ်ောြေးသည  ်call center ဝန်မ ောင်္ ှုက ို 

မ ြေးသွေောြေး္ည်  ြစ ်ါသည်။ 

၄၊၅။ ကမ္ဘောဇဘဏသ်ည် ကိုန်သည်၏ Transaction တစ်ခိုစတီ ိုငြ်ေး စ စစ၍် အ  ို ါ Transaction အောြေး လက်ခ  ခငြ်ေး 

သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် ငငြ်ေး ယ ်ခင်ြေး က ို ကိုန်သည်အောြေး အတည်  ြုမ ြေးသွေောြေး္ည် ြစ်သည်။ 

၄၊၆။ ္္နှ်္ကန်လို ်မ ောင်မသော Transaction ္ ောြေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် စက် စစည်ြေး္ ောြေးသ ိုို့ ဝင်မရောက်ထ ိုြေးမြောက် ခငြ်ေး္ ောြေး 

သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် မငွေမခ သည ်က ရ ယော္ ောြေးက ို ခ ိုြေးယ ူခငြ်ေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် မ  ောက်  ိုြေး ခင်ြေး္ ောြေး၊  က်ကွေက် ခင်ြေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ် 

လူ္ွေွှဲစောရင်ြေးသွေင်ြေး ခငြ်ေးစသည  ်   ိုြေးရ ှုြေးန ိုင်မခ ရှ မသော မဘြေးအနတရောယ်္  ောြေး ြစ် ွေောြေးလော ါက အသ ိုြေး  ြုသူ္ ောြေးနှင ် 

ကိုန်သည်အောြေး ကမ္ဘောဇဘဏ်္လှ ိုမလောက်မသော ကက ြုတင်အသ မ ြေး အမ ကောင်ြေး ကောြေးစော္ ောြေးက ို 

မ ြေးအ ်သွေောြေး္ည် ြစ ်ါသည်။ 
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၅။  က ုန်သည်၏ တ ဝနဝ်တတရ  ျားမ  ျား 

၅၊၁။  လို ်ငန်ြေးမ ောငတ်ော အတ ိုင်ြေးအတော္ ောြေးနှင  ်  တ်သတ၍် မ ောင်ရွက်ရန်ဟူသ္ က ို ကိုန်သည်္ှ 

ကက ြုြေးစောြေးအောြေးထိုတ်္ ှုအ  ည ် ြင  ် ကက ြုြေးစောြေး ခင်ြေး၊တည် ကည်ရ ိုြေးသောြေး္ှုရှ  ခငြ်ေး နှင  ် သက်မ္ွေြေး္ှုလို ်ငန်ြေးအ ြစ် 

္ ္ လို ်က ိုင်မသော အလို ်က ို  ညောရှင်  ိုစ   ီသစွေော ြင  ်လို ်က ိုင်မ ောင်ရွက် ါ္ည်။ 

၅၊၂။  စည်ြေးစနစတ်က  ြစ်မသော စီြေး ွေောြေးမရြေးလို ်ငန်ြေး  ိုင်ရော အ င ်အတန်ြေး္ ောြေး၊ သမဘောရ ိုြေး္ ောြေးနှင အ်ညီ ကိုန်သည်္ ှ္ ္ ၏ 

စီြေး ွေောြေးမရြေးလို ်ငနြ်ေး္ ောြေးက ို စီ္ ခနိ်ု့ခွေွှဲလို ်မ ောင ်ါ္ည်။ 

၅၊၃။ ကိုန်သည် (လို ်ငနြ်ေး  ိုင်ရှင)် သည် မလ ောက်လ ောတင်ခ  နတ်ွေင ်အသက် (၁၈) နှစ်အထက်  ြစ်ရ္ည်။ 

၅၊၄။ ကိုန်သည်သည် လို ်ငနြ်ေးနှင ် တ်သက်သည ် လ ိုအ ်မသောအခ က်အလက်္ ောြေးနှင  ် စောရွက်စောတ္ြ်ေး္ ောြေးအောြေးလ ိုြေးက ို 

္ှန်ကန်မသော Merchant Category Code (MCC) တွေင ် ္နှက်န်စွေော အ္  ြုြေးအစောြေးခွေွှဲကော ကမ္ဘောဇဘဏ်အတွေက် 

စည်ြေး္ ဉ်ြေးစည်ြေးက္ြ်ေး သတ်္ တှ်ခ က်္ ောြေးနှင  ်က ိုက်ညီမစရန ်     ိုြေးမ ြေးရ္ည်။ 

၅၊၅။  ကိုန်သည်္ ှ၄င်ြေး၏ က ိုယ်  ိုငK်BZPay မငွေစောရင်ြေး ြင သ်ော စြီေး ွေောြေးမရြေးလို င်နြ်ေး္ ောြေးက ို လို ်မ ောင ်ါ္ည်။ 

၅၊၆။  အသ ိုြေး  ြုသူ္ ောြေး၏ သတင်ြေးအခ က်အလက်္ ောြေးက ို အကောအကွေယ်  ြုလို ်ရန်အတွေက် မသခ ောမစ္ည  ်စီ္  ခ က်္ ောြေး ြင  ်

ကိုန်သည်္ ှအမကောက်အထည်မြော်မ ောင်ရွက် ါ္ည်။ 

၅၊၇။  ကမ္ဘောဇဘဏ၏် ကိုန်အ္တှတ်     ်   ိုင်ရော လ္်ြေးည န်ခ က်္ ောြေးအတ ိုငြ်ေး ကိုန်သည်္ ှ တရောြေးဝင်ခွေင ်  ြုသည  ် POSM 

္ ောြေးက ို မ ေါ်လွေငထ်င်ရှောြေးစွေော ြင  ် ခင်ြေးက င်ြေး  သ ါ္ည်။ ကမ္ဘောဇဘဏ်အောြေး ကိုန်သည်္ ှ ကတ ကဝတ ် ြုသည်္ှော 

ကမ္ဘောဇဘဏ်္  ှ   ြုလို ်္ ည် ြစ််မသော အမရောင်ြေး ္ြှင ်တင်ြေးမရြေး  ိုင်ရော/မ ကော် ငော ခငြ်ေး  ိုင်ရော အစီအစဉ်္ ောြေး 

အောြေးလ ိုြေးတ ိုို့အောြေး ကိုန်သည်္ ှမလြေးစောြေးစွေော ြင  ်္ှန်္နှ်ကန်ကန ်လ ိုက်နာမ ောင်ရွက်  ါ္ည်။ 

၅၊၈။  KBZPay သင်တန်ြေးခ  န်္  ောြေးအောြေး ကိုန်သည်္ ှပ ီြေး  ိုြေးသည်အထ  တက်မရောက်ရ ါ္ည်။ 

၅၊၉။ ကမ္ဘောဇဘဏ်္ ှ ခ ္တှထ်ောြေးသည ် KYC/CFT ္ူဝါေ္ ောြေးအတ ိုငြ်ေး ကိုန်သည်္ ှ လ ိုက်နာမစောင ်ထ န်ြေး ါ္ည်။  

ထ ိုို့  င်္ ည်သည  ် ယ ို္ှောြေးသ သယ ြစ် ွေောြေးြွေယရှ် သည  ် လှု ်ရှောြေးမ ောငရွ်က်္ှ္ု  ောြေးနှင ် တ်သတ၍်္  ို 

ကမ္ဘောဇဘဏအ်ောြေး ခ က်ခ ငြ်ေးအမ ကောငြ်ေး  ကောြေး ါ္ည်။ အသ ိုြေး  ြုသူ္ည်သူ္ည်ဝါ ြစ်မ ကောငြ်ေး သက်မသခ သည ် 

လို ်ငန်ြေးစဉ်္  ောြေးအောြေး ကိုန်သည်္ှမလြေးစောြေးလ ိုက်နာ  ခငြ်ေး္ရှ သ ြင ်  ြစ် ွေောြေးမ ေါ်မ ါက်လော္ည် ြစ်မသော  

္ည်သည  ် ိုြေးရ ှုြေးထ ခ ိုက်္ှု္ ောြေးက ို္  ို ကမ္ဘောဇဘဏ်္  ှဥ မေအရ တောဝန်ရှ  ခင်ြေး ္ရှ မစရ။ 
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၅၊၁၀။  ကမ္ဘောဇဘဏ၏် စ ခ  နစ် ည န်ြေး္ ောြေးအတ ိုငြ်ေး မစောင ် ကည ်စစ်မ ြေးမသော လို ်ငနြ်ေး္ ောြေးက ို မလြေးစောြေးလ ိုက်နာ ခငြ်ေး ရှ ရန်နှင ် 

ကိုန်သည်၏ အမ ောက်အအ ိုနှင  ် ယငြ်ေးဥ စော အတွေင်ြေးသ ိုို့ ဝင်မရောက်၍ စစ်မ ြေးရောတွေင်ကမ္ဘောဇဘဏန်ှင  ် ၄င်ြေး၏ 

္ တြ်က်္ ောြေးက ို ကိုန်သည်္ ှခွေင ်  ြုရ္ည်။ 

ကိုန်သည်္ ှ သမဘောတ ူ ခွေင ်  ြုသည်္ှော ကမ္ဘောဇဘဏတ်ွေငဝ်င်မရောက်စစ်မ ြေးခွေင န်ှင  ် ကိုန်သည်၏ စောရွက်စောတ္ြ်ေး 

္ တတ ္ ောြေးက ို ရယ ူခငြ်ေးနငှ  ် စစ်မ ြေး  ိုင်ခွေင ်ကမ္ဘောဇဘဏတ်ွေင်ရှ မ ကောင်ြေး သမဘောတ ူါသည်။ အောဏော 

အ ်နငှ်ြေးထောြေးမသော အြွေွှဲျှို့အစည်ြေး္ ောြေးသ ိုို့ အစီရင်ခ ရန ် တောဝနဝ်တတရောြေးရှ သည ်အတ ိုင်ြေး လ ိုအ ်ခ က်္ ောြေးအရ 

ကမ္ဘောဇဘဏ်္  ှ အခါအောြေးမလ ော်စွေော မတောငြ်ေး  ိုလောမသော သတငြ်ေးအခ က်အလက်္ ောြေးက ို ကိုန်သည်္ ှ

ကမ္ဘောဇဘဏသ် ိုို့ ္ ကောခဏ မ ြေးအ ်သွေောြေး ါ္ ည်။ (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် ယခိုသမဘောတူညီခ က်အရ လ ိုအ ်သည်ဟို 

ယ ူမသောလို ်ငန်ြေးမ ောင်တော္ ောြေးက ို လို ်က ိုင်မ ောင်ရွက်န ိုငရ်န ် ကမ္ဘောဇဘဏ်ကအက  ြုြေးသင ်အမ ကောငြ်ေးသင  ်

လ ိုအ ်မသော ္ည်သည  ် သတင်ြေးအခ က်အလက်္ ောြေးက ိ္ု   ို  ြစ်မစမ ြေးအ ်သွေောြေး ါ္ည်။ 

သတငြ်ေးအခ က်အလက်္ ောြေးက ို မတောင်ြေး  ိုထောြေးသည ်အခ  နအ်တ ိုငြ်ေးအတောအတွေငြ်ေးနှင  ် သတ်္ ှတထ်ောြေးမသော 

  ိုစ အတ ိုငြ်ေး မ ြေး  ိုို့ ါ္ည်။  

၅၊၁၁။  KBZPay ကိုန်သည်္ ောြေးအတွေက်ခ ္တှထ်ောြေးသည  ်စ ခ  န်စ ည နြ်ေး္ ောြေး၊ ္ဝူါေ္ ောြေးနငှ  ်လို ်ငနြ်ေးစဉ်္  ောြေးအတ ိုငြ်ေး ကိုန်သည်္ှ 

တ တ က က  လ ိုက်နာမ ောင်ရွက် ကရ္ည် ြစ်ပ ြီေး မငွေမ ြေးမခ  ခင်ြေးဝန်မ ောင်္ ှုနငှ ် တ်သက်၍လည်ြေး KBZPay 

ကိုန်သည်္ ောြေးအတွေက်ခ ္တှ်ထောြေးသည  ် စ ခ  နစ် ည န်ြေး္ ောြေး၊ ္ူဝါေ္ ောြေးနှင  ် လို ်ငန်ြေးစဉ်္  ောြေးအတ ိုင်ြေး 

မ ောင်ရွက် က ခငြ်ေး ြစ်မ ကောင်ြေး မသခ ောမစရ္ည် ြစ်သည်။ 

၅။၁၂။  Transaction   ြုလို ်ရောတွေင ် မအောင် ္င်သည် ြစ်မစ သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် ္မအောင် ္င်သည် ြစ်မစ 

 ြစ ်ွေောြေးမ ေါ်မ ါက်လောမသော အ ငင်ြေး ွေောြေး္ှုတစစ် ိုတစ်ရော  ရှ လော ါက ကိုန်သည်္ ှ အမ ခအမနနငှ ် တ်သတ၍် 

ကမ္ဘောဇဘဏသ် ိုို့ ထိုတ်မြော်မ  ော ကောြေး ရ္ည်။  ကမ္ဘောဇဘဏ်္  ှ ၄င်ြေး၏တစ်ဦြေးတည်ြေး က ိုယ်  ိုင ် ိုြေး ြတ်  ိုငခ်ွေင ်အရ 

အတည်  ြုစစ်မ ြေးမ ြေးပ ီြေးသည်နှင  ် တစပ်  ြုငန်က်  မလ ော်ကန်မသော လို ်မ ောင်ခ က်က ို 

အ  ိုြေးအ ြတ်မ ြေး္ည် ြစ်သည်။ ကိုန်သည်္ ှ ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ သတ်္တှ်ထောြေးမသော 

လို ်ငန်ြေးလို ်မ ောင်ရန်လို ်ထ ိုလို ်နည်ြေး္ ောြေးနှင  ် စ ခ  နစ် ည န်ြေး္ ောြေးက ို လ ိုက် ါမ ောင်ရွက်ရန ်   က်ကွေက်ရော္ှ 

 ြစ ်ွေောြေးမ ေါ်မ ါက်လောမသော အ  ို ါအ ငင်ြေး ွေောြေးြွေယ် Transaction ္ ောြေးမ ကောင  ်  ြစ်မ ေါ်လော္ည ် 

္ည်သည ်ကိုန်က စရ တ်က ို္  ို သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ်  ိုြေးရ ှုြေး ခင်ြေး္ ောြေးက ိ္ု   ို ကိုန်သည်္ ှဥ မေအရတောဝန်ရှ ္ ည် ြစ်သည်။ 
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၅၊၁၃။  ကိုန်သည်အမန ြင  ် ကမ္ဘောဇဘဏ်္  ှ သတ်္ ှတထ်ောြေးမသော အကနိ်ု့အသတအ်တ ိုင်ြေး၊ မနို့စဉ ် Transaction 

အကနိ်ု့အသတ ် နှင  ် လစဉ ် Transaction အကနိ်ု့အသတ်္ ောြေး အ ါအဝင ် သက်  ိုင်ရော Transaction အ္  ြုြေးအစောြေး 

တစ်ခိုခ င်ြေးစီအလ ိုက် သတ်္တှ်ထောြေးမသော Transaction အကနိ်ု့အသတအ်တ ိုင်ြေး အ  ည ်အဝလ ိုက်နာ 

မ ောင်ရွက် ါ္ည်။ 

၅၊၁၄။ ကမ္ဘောဇဘဏ်္  ှ ကက ြုတင်၍ အမ ကောင်ြေး ကောြေးထောြေးမသော သမဘောတူခွေင ်  ြုခ က် မရြေးသောြေးစော္ရှ  ါက 

ကိုန်သည်အမန ြင  ်ယခိုသမဘောတူညီခ က်အောြေး လို ်ငန်ြေးလက် င ်က္်ြေးခွေွှဲမဝ ခငြ်ေး ္  ြုလို ်မစရ။ 

၅၊၁၅။ ကမ္ဘောဇဘဏ်္ ှ သတ်္ ှတထ်ောြေးမသော မြော်   ါအြ ိုြေးအခ/မကော်္ရှင်ခ  ြွေွှဲျှို့စည်ြေးတည်မ ောက်  ိုစ ္ ှ ခွေွှဲထွေက်၍ 

ကိုန်သည်္ ှအ ခောြေးအြ ိုြေးအခ္ ောြေးက ို ထ ်မ ောငြ်ေးမကောက်ခ  ခင်ြေး ္  ြုလို ်ရ။ 

၅၊၁၆။ ကမ္ဘောဇဘဏ၏် နာ္ည်မကောငြ်ေး င်္ိုဏ်သတင်ြေးနှင  ် ိုရ  ်အောြေး ကောကွေယ်ရန ် သင ်မတော်မသော လို ်မ ောင်ခ က်္ ောြေး 

အောြေးလ ိုြေးက ို ကိုန်သည်္ ှလို ်မ ောင်ရ္ည်။ 

၅၊၁၇။  ္ည်သည  ် လ ္လ်ည်္ှု သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် သ သယ ြစြ်ွေယ် လို ်မ ောငခ် က်္ ောြေး အောြေးလ ိုြေးနှင  ်  တ်သတ၍် သ လ ငသ်  ခငြ်ေး 

ကမ္ဘောဇဘဏသ် ိုို့ ကိုန်သည်္ ှ ခ က်ခ င်ြေး အမ ကောင်ြေး ကောြေးရ္ည်။  ထ ိုို့  င ် ကိုန်သည်အမန ြင လ်ည်ြေး 

တ ိုက်ရ ိုက်သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် သွေယ်ဝ ိုက်၍  ြစ်မစ  ါဝင် တ်သတ်္ှုရှ  ခင်ြေး (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် တ္ငတ်ကော 

္ င်္ ခင်လို ်မ ောင် ခငြ်ေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ်မ ါ   စွေော ြင  ်အ ခောြေးသူ ္ည်သူက ို္  ို ထ ိုကွှဲ သ ိုို့ အတိုအမယောင်  ြုလို ်သည ် 

က စစရ ်္  ောြေးတွေင ် ါဝင် တ်သတ်မစ ခငြ်ေး္ ောြေး   ြုလို ်္ှု ္ရှ မစရ။  

၅၊၁၈။  ကိုန်သည်၏ ေါရ ိုက်တော္ ောြေး၊ ဝနထ်္ြ်ေး္ ောြေး၊ ထ  ်င စ်ောခ ြု ်ခ ြု ်  ို ကသူ္ ောြေး၊ မအြေးင်္ င ်္ ောြေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ် 

အ ခောြေးတတ ယ ါတီလ ူိုင်္ဂ ြုလ်္  ောြေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ် ကိုန်သည်၏ က ိုယ်စောြေးလှယ်္ ောြေးအ ါအဝင်္ ည် ြစပ် ြီေး ကိုနသ်ည်သည် 

 ္န်္ ောန ိုင်င ရှ    ဋ္ဌောနြ်ေးထောြေးမသော သက်  ိုင်သည  ် ဥ မေ္ ောြေး၊ နည်ြေးဥ မေ္ ောြေး၊ စည်ြေး္ ဉြ်ေး္ ောြေး နှင  ်   ဋ္ဌောနြ်ေးဥ မေ 

လ ိုအ ်ခ က်္ ောြေးအရ  (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် န ိုင်င ၏ စည်ြေး္ ဉြ်ေးစည်ြေးက္ြ်ေး္ ောြေးအောြေး ယခိုစောခ ြု သ်က်တ္်ြေးအတွေင်ြေး အခ  န်  ည ် 

လ ိုက်နာမ ောင်ရွက်ရ္ည်။ ကိုန်သည်အမန ြင  ် သ ရှ သည်္ှော သမဘောတူညီခ က် (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် ခွေင ်  ြုခ က်္ ောြေး 

ရယရူန်အတွေက် သက်  ိုင်ရော ဥ မေ္ ောြေး၏ မအောက်တွေင ် တည်ရှ မသော စည်ြေးက္ြ်ေးသတ်္တှ်ခ က်္ ောြေးအတ ိုင်ြေး 

 ြစ်မစရန်အတွေက် ထ မရောက်မသော အမကောက်အထည်မြော်မ ောင်ရွက် ခငြ်ေး္ ောြေး အတွေက်လည်ြေးမကောငြ်ေး၊ 

ကိုန်သည်တစ်ဦြေးတည်ြေးတွေင်သော တောဝန်ရှ ္ ည် ြစပ် ြီေး ္ည်သ ိုို့မသော အမ ခအမန္  ြုြေးတွေင်္  ို ထ ိုကွှဲ သ ိုို့မသော 

သမဘောတူညီခ က်နှင  ် ခွေင ်  ြုခ က်္ ောြေး ရရှ မ ောင်ရွက် ခင်ြေးအတွေက် ကမ္ဘောဇဘဏတ်ွေင ် တောဝန်ရှ သည်ဟို 
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္ှတယ် ူခငြ်ေး္ရှ မစရ။၅။၁၉။  အသ ိုြေး  ြုသူအတွေက် မ ြေးအ ်မသော Transaction   ိုင်ရော ဝန်မ ောင်္ှု 

လို ်ငန်ြေးက စစအဝဝတ ိုို့ ြစ်သည  ် အြ ိုြေးအခ၊ အ္ှောစောလက်ခ  ခင်ြေး၊ အ္ှောစောမ ြေး  ိုို့ ခငြ်ေး၊ မငွေ  န်အ္ြ်ေး ခင်ြေး္ ောြေး၊ 

 စစည်ြေး  နလ်ွှဲလှယ် ခင်ြေး္ ောြေးနှင  ်   င ်င်ညြှ န ှုင်ြေး ခငြ်ေး္ ောြေး၊ မ ြေးရန်တနြ် ိုြေးအမ ေါ်   န်အ္ြ်ေးမငွေ္ ောြေး၊ အော္ခ  ခင်ြေး၊ 

နည်ြေး ညော  ိုင်ရော အမထောက်အကူနှင  ်ဝန်ထ္်္ ောြေး၊ ္ူဝါေ္ ောြေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ်လို င်နြ်ေးစဉ်္ ောြေး အ ါအဝင ်အကက   ြုခ က် 

စသည်တ ိုို့အမ ေါ်တွေင ်  ြစ်မ ေါ်လော္ည  ် ကိုန်က စရ တ်္ ောြေးအောြေးလ ိုြေး နှင /်သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် သက်  ိုငရ်ော 

အြ ိုြေးက သင ်မငွ္ေ  ောြေး္ှော ကိုန်သည်တွေငသ်ော အ  ည ်အဝတောဝန်ရှ ္ ည်် ြစ်သည်။ 

၅၊၂၀။ အကယ၍် ကိုန်သည်၏ KBZPay Wallet Account သည် ကမ္ဘောဇဘဏ်္ ှ သတ်္ တှ်ထောြေးသည ် 

အခ  န်ကောလတစ်ခိုအထ  Dormant သ ိုိ္ု့ ဟိုတ် Inactive  ြစ်မန ါက ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် ထ ို KBZPay Wallet 

Accountနှင  ်တသ်က်၍ ဝန်မ ောင်္ ှုမ ြေး ခငြ်ေးအောြေး ရ  ် ိုငြ်ေး ခငြ်ေး၊ Accoutရ ်စွှဲထောြေး ခငြ်ေးတ ိုို့အောြေး ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ 

တစဉ်ီြေးတည်ြေး  ိုြေး ြတ်ခ က် ြင ် မ ောင်ရွက်ခွေင ်ရှ ္ည် ြစ်သည်။ 

 

၆။  ဘစ ျားနှုန်ျား ဖွွှဲျှို့စည်ျားတည်ဘဆ  က ်ပ္  ု               

ယခိုသမဘောတူညီခ က်စောခ ြု ်အောြေး ခ ြု ်  ိုသည ်အခ  န ် နှင /်သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် ဤစည်ြေး္ ဉ်ြေးစည်ြေးက္်ြေး 

ခ က်သတ်္တှ်ခ က်္ ောြေးအောြေး လက်ခ သည ်အခ  န်္ ှစ၍ ကိုန်သည်္ ှကမ္ဘောဇဘဏ်သ ိုို့ MDR အောြေး မ ြေးရန ်သမဘောတ ူါသည်။ 

ကမ္ဘောဇဘဏသ်ည် MDR Structure အောြေး ကမ္ဘောဇဘဏ၏် တစ်ဦြေးတည်ြေး   ိုြေး ြတ်  ိုင်ခွေင ် ြင  ် အခါအောြေးမလ ော်စွေော 

  င ်င်မ  ောငြ်ေးလွှဲသတ်္ ှတ်ခွေင ်ရှ ္ည် ြစ်ပ ီြေး ထ ို  င ်င်မ  ောင်ြေးလွှဲသွေောြေးသည် MDR Structure သည်လည်ြေး 

ခ က် ခင်ြေးအသက်ဝင်္ ည် ြစ်သည်။ ကိုန်သည်သည် ကမ္ဘောဇဘဏ်္ ှ သတ်္ တှ်သည ် MDR နှုနြ်ေးထောြေး္ ောြေးအောြေး KBZPay 

Partner Application ရှ  ကနိ်ု့သတ်ခ က်နှင  ် အခမ ကြေးမငွေဇယောြေးတွေင် အခ  နန်ှင တ်မ  ြေးညီ ဝင်မရောက် ကည ်ရှု 

စစ်မ ြေးန ိုင်္ ည် ြစ်သည်။ 

 

၇။  KBZPay မ တဆ င  ်ဘငွဘပ္ျားဘခ  မှုပပ္ လုပ်္ ပခ င်ျား 

ကိုန်သည်အမန ြင  ်အသ အ္ှတ ် ြုသည်္ှော ကမ္ဘောဇဘဏ်သည်  ကောြေးလူအ ြစ်သော လို ်မ ောင ်ခင်ြေး ြစ်ပ ီြေး KBZPay 

အောြေး အသ ိုြေး  ြုကော အသ ိုြေး  ြုသူ္ ောြေး္ ှ အမရောင်ြေး  ိုင်ခွေွှဲ္ ောြေးတွေင ် မငွေမ ကြေးမ ြေးမခ ္ှု   ြုလို န် ိုင်ရန်အတွေက် အမထောက်အကူ 

  ြုမစရန် ြစ်သည်။ ကိုန်သည်္ ှ အသ ိုြေး  ြုသူ္ ောြေးအောြေး မကောက်ယူ္ည  ် အြ ိုြေးအခ္ ောြေးအတွေက် မကောက်ယူရ္ည် ြစ်ပ ြီေး 
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ထ ိုအထွှဲတွေင ် အခွေန်အခ္ ောြေးအောြေးလ ိုြေးနငှ  ် အ ခောြေးမသော အမထွေမထွေအြ ိုြေးအခ္ ောြေး  ါဝင်္ည် ြစ်ကော အသ ိုြေး  ြုသူ္ ောြေးအောြေးလ ိုြေး 

အတွေက် တမ  ြေးညီမကောက်ခ  သွေောြေးရ္ည် ြစသ်ည်။  

 

၈။  Transaction ပပ္ လုပ်္ဘ က  င်ျား သက ်ဘသအဘထ က ်အထ ျား 

အသ ိုြေး  ြုသူ္ ောြေးနငှ  ် အ ငငြ်ေး ွေောြေး္ှုတစစ် ိုတစ်ရော မ ေါ်မ ါက်လော္ှုတွေင ် ကမ္ဘောဇဘဏ်္  ှ မတောငြ်ေး  ိုသည  ်

္ည်သည ်အသ ိုြေး  ြုသူ၏ ဝယယ်ထူောြေးသည  ် စစ်္ ှန်မသောမဘောက်ခ ော္ ောြေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် ဝယယ်ူ္ ှုနှင ်သက်  ိုငသ်ည ် 

မထောက်ခ ခ က်စောရွက်စောတ္ြ်ေး္ ောြေးနငှ ် လ ွှဲမ  ောငြ်ေး္ှုအမသြေးစ တ်နငှ ် အခ က်အလက်္ ောြေး ကိုန်သည် သည် ကမ္ဘောဇဘဏ်္  ှ

မတောငြ်ေး  ိုသည ်အခ  န်္ ှစ၍ ၄၈နာရီထက်မနာက်္က မစဘွှဲ မ ြေး  ိုို့ရ္ည် ြစသ်ည်။ တရောြေး္ဝင်သည  ် Transaction 

က စစရ ်္  ောြေးအတွေက် မငွေမ ကြေး   န်လည် မကောက်ခ ္ှု္ ောြေးက ို မအောက် ါ အမ ခအမန္ ောြေး ြစ ်ွေောြေးလ င ် ြုလို ်္ ည် ြစ်သည်။  

၈၊၁။  အသ ိုြေး  ြုသူ္ ှ Transaction   ြုလို  ်ခငြ်ေးအောြေး ္ည်သည ်အမ ကောင်ြေးမ ကောင ် ြစ်မစ လက်္ခ  ခငြ်ေးနငှ ် 

အလောြေးတူက စစရ ်္  ောြေး  

၈၊၂။ တရောြေးဥ မေနှင  ်  နိ်ု့က င်မသော ္ည်သည  ် အမ ကောငြ်ေး  ခ က်္ ောြေး္  ို နှင  ် အတည်္  ြုန ိုင်မသော 

အမ ကောင်ြေး  ခ က်္ ောြေး၊  

၈၊၃။ စီ္ ခနိ်ု့ခွေွှဲရန ် လ္ြ်ေးည န်ခ က်္ ောြေးအတ ိုင်ြေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် KBZPay ၏ လို ်ငနြ်ေးစဉ ် အ င  ်င ်အတ ိုင်ြေး အ ခောြေးမသော 

္ည်သည်သတ်္တှ်ခ က်နငှ ်္  ို လ ိုက် ါမ ောင်ရွက် ခင်ြေး္ရှ  ခင်ြေး၊ 

၈၊၄။ ကမ္ဘောဇဘဏ်္  ှ Transaction က စစရ ်အောြေး လက်္ခ သည ်အခါတွေင ် အသ ိုြေး  ြုသူ၏ ကမ္ဘောဇဘဏ်မငွေစောရငြ်ေး္ ှ

မငွေ ္ောဏအခ  ြုျှို့အောြေး နှုတ်ယူခ ရသည  ် အမ ခအမန္ ောြေးရှ ္ ည် ြစ်သည်။ သ ိုို့ရောတွေင ် ထ ိုသ ိုို့ နှုတ်ယူခ ရ ခငြ်ေးသည် 

ကမ္ဘောဇဘဏ၏် မ ါ   ္ှုမ ကောင  ်နှုတ်ယူခ ရ ခငြ်ေး  ြစ် ါက ကမ္ဘောဇဘဏ်အမန ြင  ်ကိုန်သည်အောြေး ထ ခ ိုက်နစ်နာ္ှု 

္ရှ မစရန ်တောဝနယ်မူ ောင်ရွက်မ ြေး္ည် ြစ်သည်။  

 

၉။  မခ ိုင်လ ုဘသ  Transaction မ  ျား 

Transaction က စစရ တ်စ်ခိုသည် ္ခ ိုင်လ ိုမသောအမ ခအမနအ ြစ ် မအောက် ါအမ ခအမန္ ောြေးတွေင ် သတ်္တှ်္ ည် 

 ြစသ်ည်။ 

၉၊၁။  တရောြေး္ဝင်မသော Transaction အ ြစ ်္ှတတ်္်ြေးရှ လ င(်သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် 
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၉၊၂။ Transaction   ြုလို ်ရောတွေင ် ကိုန်သည်၏ ကိုန် စစည်ြေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် ဝန်မ ောင်္ှုအတွေက် အသ ိုြေး  ြုသူထ  

သော္န်မစ ြေးနှုနြ်ေး္ ောြေးထက်   ို္ ိုမကောက်ခ ရရှ ထောြေးမသော အြ ိုြေးအခမကောက်ခ  ခငြ်ေး္ ောြေး၊ 

၉၊၃။ ကိုန်သည်၏က ိုယစ်ောြေး အ ခောြေးမသောအြွေွှဲျှို့ဝင ် သ ိုိ္ု့ ဟိုတ် ကိုန်သည်ခွေွ္ှဲ  ောြေးက ို 

(ကမ္ဘောဇဘဏ၏်ကက ြုတင်ခွေင  ် ြုခ က်ရယထူောြေး ခင်ြေး္ရှ ဘွှဲ) ဘဏဝ်န်မ ောင်္ှု လို ်ငန်ြေး္ ောြေး မ ြေးအ ်ရန် 

တောဝန်မ ြေး ခင်ြေး၊ 

၉၊၄။ ကိုန်သည်္ ှယခိုသမဘောတူညီခ က်အောြေး လ ိုက်နာရန်  က်ကွေက် ခင်ြေး၊ 

 

၁၀။  တ ျားပမစ်ထ ျားသည ်လုပ်္ဘဆ  င်ခ  က ်မ  ျား 

ကိုန်သည်အမန ြင ် ္  ြုလို ်ရ္ည်္ှော - 

၁၀၊၁။ ္ည်သည ဘ်ဏဝ်န်မ ောင်္ှ္ု   ြုြေးက ို္  ို ယခိုသမဘောတူညီခ က် ါ အထူြေးခွေင  ် ြုထောြေးခ က်္ ောြေးအတ ိုငြ်ေး္ဟိုတ်ဘွှဲ 

မ ြေးအ ်  ခင်ြေး၊ 

၁၀၊၂။ အသ ိုြေး  ြုသူ္ ောြေး၏ စောရငြ်ေးအမသြေးစ တ်နှင အ်သ ိုြေး  ြုသူ္ ောြေး၏  ိုင်္ဂလ ကသက်မသခ န  ါတ ် (PIN) အ ါအဝင ်က ိုယ်မရြေး 

အခ က်အလက်္ ောြေးက ို မတောငြ်ေး  ို ခငြ်ေး၊ 

၁၀၊၃။ KBZPay  ြင ် မ ြေးမ ောင်မသော အသ ိုြေး  ြုသူ္ ောြေးက ို အ  ိုမ ကြေး ထ ်္  မကောက်ခ  ခငြ်ေး။ 

၁၀၊၄။  ကော္ရောင်္စ တ် ြစ်မစရန ်မရြေးသောြေး  သ္ှု္ ောြေးက ို မရောငြ်ေးခ  ခငြ်ေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် ြနိ်ု့ ြ ြေးမရောငြ်ေးခ  ခငြ်ေး၊ 

၁၀၊၅။  ္ည်သည ်မလောငြ်ေးကစောြေးနှင ်သက်  ိုင်မသော ဝန်မ ောင်္ ှု္  ြုြေးက ို္  ို      ိုြေးမ ြေး ခငြ်ေး၊  

၁၀၊၆။ အလွေွှဲသ ိုြေးစောြေး  ြု္ှုအတွေက် ္ြူေးယစ်မ ြေးဝါြေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ် စ  ်က်မ ြေးဝါြေး္ ောြေး      ိုြေးမ ြေး ခင်ြေး၊ 

၁၀၊၇။ ထိုတ်ကိုန်အတို္ ောြေးအောြေး ကိုန်သွေယ် ခငြ်ေး၊   ိုတူ္ ောြေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ် ခွေင  ် ြုခ က်္ရှ ဘွှဲ ္ ူ ိုင်ခွေင  ် ္ီေီယောနငှ ် မ ော ြဝ်ွှဲလ်က ို 

 ြနိ်ု့ ြ ြေး ခင်ြေး၊ 

၁၀၊၈။ လက်နက်္ ောြေးနှင ် ခွှဲယ္ြ်ေး္ြီေးမက ောက်္ ောြေး မရောငြ်ေးဝယ ်ခငြ်ေး၊ 

၁၀၊၉။  ္န်္ ောန ိုင်င မတောဗ်ဟ ိုဘဏ်္ ှ ခွေင ်  ြုခ က်္ရရှ မသော cryptocurrencies ္ ောြေးက ို ကိုန်သွေယ်္ှု  ြု ခငြ်ေး။ 

 

၁ ၁ ။ လ ွှဲဘပပ္ င်ျားပခ င်ျားလုပ်္ ငန်ျားစဉ်က ို ဘခ တတရ ပ်္ဆ ိုင်ျားပခ င်ျား 
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ကမ္ဘောဇဘဏသ်ည် ကိုန်သည်္ှ ဤသမဘောတူညီခ က်နှင  ် ္က ိုက်ညီသည  ် Transactions ္ ောြေးက ို 

လ ွှဲမ  ောငြ်ေးမ ြေးမ ကောငြ်ေး အခ  န်္ မရွြေး အခါအောြေးမလ ောစ်ွေော   ိုြေး ြတ် ါက သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် က  ြုြေးမ ကောငြ်ေး ီမလ ော်စွေော ယ ို ကည် ါက 

သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် သ သယ ြစ်ြွေယ်ရှ မသော Transaction  ြစ်သည်ဟို ယ ူသည အ်ခါ္  ြုြေးတွေင ် ကမ္ဘောဇဘဏအ်မန ြင ် 

ဤသမဘောတူညီခ က်အရ ခွေင  ် ြုထောြေးသည  ်အ ခောြေးမသောအမရြေးယမူ ောင်ရွက်္ှုတစ်ခိုခိုက ို လို ်မ ောင ်ခင်ြေးအ  င် ကိုန်သည်္ှ 

ကမ္ဘောဇဘဏသ် ိုို့ မ ြေးသွေင်ြေးထောြေးသည  ် ္ည်သည ် Transaction ္နှ်သ္  သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် အောြေးလ ိုြေးက ို 

ကိုန်သည်ထ မ ြေးမခ  ခငြ်ေးအတွေက် လို င်နြ်ေးစဉ်အောြေးလ ိုြေးက ို ဤသမဘောတူညီခ က်နှင  ် က ိုက်ညီမသော Transaction ္ ောြေး 

 ြစသ်ည်ဟို ကမ္ဘောဇဘဏ် မက န ်မလောက်မသော သက်မသခ အ ြစ် ကိုန်သည်္ှ မ ြေးသည ်အခ  န်အထ  

မခတတရ  ် ိုငြ်ေးထောြေးရ္ည်  ြစသ်ည်။  

 

၁ ၂။  အပငင်ျားပွ္ ျားဖွယ်ရ Transaction ပပ္ လုပ်္ပခ င်ျား 

၁၂၊၁။  ကမ္ဘောဇဘဏ်္  ှ ကိုန်သည်သ ိုို့ Transaction   ြုလို ်မ ကောင်ြေး အတည်  ြုခ က်ရရှ ပ ြီေးသည  ် အခ  န်၌သော ကိုန်သည်္ှ 

အသ ိုြေး  ြုသူသ ိုို့ ထိုတ်ကိုန ်သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ်ဝန်မ ောင်္ ှု္ ောြေးက ို မ ြေးအ ်ရ္ည် ြစ ်ါသည်။ 

၁၂၊၂။  KBZPay ္ှ အတည်  ြုခ က် ္ရရှ ထောြေးမသော ္ည်သည  ် Transaction က စစရ ်က ိ္ု   ို ကမ္ဘောဇဘဏ်အမန ြင ် 

တောဝန်ယူ္ှု အလ ဉ်ြေး္ရှ မစရ။ 

၁၂၊၃။  ဝန်မ ောင်္ ှု/ထိုတ်ကိုန ် စသည်တ ိုို့၏ အရည်အမသွေြေးနငှ  ်  တ်သတ်၍  ြစ ်ွေောြေးလောမသော အ ငင်ြေး ွေောြေးြွေယ်ရော 

က စစရ ်္ ှနသ်္ တ ိုို့သည် ကိုန်သည်တစ်ဦြေးတစ်မယောက်တည်ြေးတွေငသ်ော တောဝန်ရှ ္ ည် ြစ်သည်။  

၁၂၊၄။  အ ငငြ်ေး ွေောြေး္ှုတစ်စ ိုတစ်ရော မ ေါ်မ ါက်လော ါက သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် အသ ိုြေး  ြုသူ္ ှ  ငင်ြေး ယသ်ည  ် ္ည်သည ် Transaction 

က ို္  ို ကမ္ဘောဇဘဏ်္ ှ ကိုန်သည်၏ KBZPay ္ ှ နိုတယ်သူွေောြေး္ည် ြစ် ါသည်။ ကမ္ဘောဇဘဏ်္ ှ အသ ိုြေး  ြုသူ 

ရရှ ္ည ်ကိုစောြေး္ှု တစ်ခို င ်ြစ်သည်။ 

၁၂၊၅။  ္ည်သည အ်သ ိုြေး  ြုသူ္ ှ မတောငြ်ေး  ိုမသော ္ည်သည ်မငွေ  နအ်္်ြေး ခင်ြေး မတောင်ြေး  ိုခ က်္ ောြေး္ှော ကိုန်သည်၏ 

္ူဝါအတ ိုင်ြေး ြစ်သည်။ ကိုန်သည်အမန ြင  ် အသ ိုြေး  ြုသူ္ ောြေးထ သ ိုို့ မငွေသောြေး မငွေ  နအ်္ြ်ေး ခငြ်ေး္ ောြေး က ို ္  ြုလို ်သင ဘ်ွှဲ 

အောြေးလ ိုြေးမသော မငွေသောြေး  န်အ္ြ်ေး ခင်ြေး္ ောြေးအောြေးလ ိုြေးအတွေက် KBZPay ္ှတ င  ် အီလက်ထရွန်ြေးနစ်စနစ်က ို 

အသ ိုြေး  ြု၍သော   ြုလို ်ရ္ည်။  

 



 

14 
 

၁၃။ ဘငွဘ က ျားခ ဝါခ  မှု တိုက ်ဖ က ်ဘရ ျားန င  ်စီျားပွ္ ျားဘရ ျားအဘရ ျားယူမှုမ  ျား 

၁၃၊၁။ လူ ိုင်္ဂ ြုလ်္  ောြေး၊ စီြေး ွေောြေးမရြေးလို င်နြ်ေးအြွေွှဲျှို့အစည်ြေး္ ောြေးနှင  ် သမဘောတူညီခ က်  ြုလို  ်ခင်ြေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် ၎င်ြေးတ ိုို့ ါဝင်သည ် 

Transaction ္ ောြေး  ြုလို  ်ခငြ်ေး္ ောြေး္ ှ ကမ္ဘောဇဘဏ်အောြေး တောြေး ီြေး  တ် င်္ ှု  ြုလို ်န ိုင်မသော   ည်မထောငစ်ိုသ္မတ 

 ္န်္ ောန ိုင်င မတော ်သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ်အ ခောြေးမသောန ိုင်င ္ ောြေး၏ မငွေမ ကြေးခဝါခ ္ှုတ ိုက်ြ က်မရြေးဥ မေ္ ောြေးက ို ကမ္ဘောဇဘဏ်က 

လ ိုက်နာရ ါသည်။   

၁၃၊၂။ ကမ္ဘောဇဘဏသ်ည် ၎င်ြေး၏မငွေမ ကြေးခဝါခ ္ှုတ ိုက်ြ က်မရြေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် အ က္်ြေးြက်အြွေွှဲျှို့အစည်ြေး္ ောြေးအောြေး မငွေမ ကြေး 

မထောက်   ္ှုတ ိုက်ြ က်မရြေးနငှ  ် စီြေး ွေောြေးကိုနသ်ွေယ်္ှု  တ ် ိုို့အမရြေးယူ္ ှု္ ောြေးက ို စီ္ ခနိ်ု့ခွေွှဲမရြေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ်   ည်မထောငစ်ို 

သ္မတ ္န်္ောန ိုင်င မတော်၏ ္ည်သည ်အ ခောြေးမသောဥ မေနှင စ်ည်ြေး္ ဉ်ြေး္ ောြေးက ိ္ု   ို က ိုက်ညီ္ှုရှ မစမရြေးအတွေက် လ ိုအ ် 

သည  ်သတငြ်ေးအခ က်အလက်အောြေးလ ိုြေးက ို ကိုန်သည်ကမ ြေးအ ်ရ္ည်။   

၁၃၊၃။ ္ည်သည  ် Transaction ္  ြုြေး္  ိုအတွေက်္  ို ကမ္ဘောဇဘဏ်ကမ ောင်ရွက်မ ြေးသည  ် လို ်ငနြ်ေးစဉ်္  ောြေးသည် 

 ္န်္ ောန ိုင်င  ၏ဥ မေ္ ောြေးက ိုမသော်လည်ြေးမကောငြ်ေး၊ အ ခောြေး္ည်သည ်န ိုင်င ္   ို၏ဥ မေ္ ောြေးက ိုမသော်လည်ြေးမကောငြ်ေး 

ခ  ြုြေးမြောက်္ှ္ု ရှ  မ ကောင်ြေး ကိုန်သည်က ထိုတ်မြော်မ ကညောပ ီြေး တောဝန်ယူသည်။  

 

၁ ၄။  က ိုယ်ဘရ ျားအခ  က ်အလက ်အက  အက ွယ်ဘပ္ျားပခ င်ျား 

၁၄၊၁။ ကိုန်သည်သည် ဤသမဘောတူညီခ က်အတ ိုင်ြေး   ြုလို ်သည ် Transaction   ိုင်ရော မေတောအောြေးလ ိုြေးတ ိုို့အောြေး 

လ ိုခခ ြုစ တ်ခ ္ှုရှ မစရနန်ှင  ် လို ်ငန်ြေး  ိုငြ်ေး  ိုင်ရော ဓမလ ထ ိုြေးစ ္ ောြေးအောြေး လ ိုက်နာလ ္  ်္ည် ြစ်မ ကောငြ်ေးနှင  ် အခါအောြေးမလ ော်စွေော 

သက်  ိုင်ရော အောဏော  ိုင ် အြွေွှဲျှို့အစည်ြေး္ှခ ္တှ်ထိုတ်  နထ်ောြေးမသော ္ည်သည ် လ္်ြေးည န်ခ က်္ ောြေးက ို ္  ို 

လ ိုက်နာရ္ည် ြစ်သည်။ မေတောအကောအကွေယ်  ြုလို ်မသော တောဝနဝ်တတရောြေး၏ တစ တ်တ  ိုငြ်ေးအရ ကိုန်သည်အမန ြင ် 

KBZPay ၏ စစ်္ ှန်မ ကောငြ်ေးသက်မသ  သည  ် အမထောက်အထောြေး သတငြ်ေးအခ က်အလက်္ ောြေး (PIN/OTP) က ို 

သ ္်ြေး ည်ြေးထောြေး ခငြ်ေး္  ြုလို ်ရ။ ကိုန်သည်္ ှ အသ အ္တှ်  ြု၍ လ ိုက်နာရ္ည်္ေှာ အသ ိုြေး  ြုသူ္ ောြေး၏ KBZPay   ိုင်ရော 

္ည်သည  ် အမထောက်အထောြေး္ ောြေးတွေင်္   ို သ ္်ြေး ည်ြေး ခငြ်ေး္  ြုရန ် နှင  ် ြနတ်ြီေးမရြေးသောြေး ခင်ြေး္  ြုလို ်ရသည်က ို 

နာြေးလည်သမဘောတ ူါသည်။မငွေမ ြေးမခ ္ှု ဝန်မ ောင်္ှုလို ်ငနြ်ေး္ ောြေးနငှ  ်  က်န ယ်မနမသော သတငြ်ေးအခ က်အလက်/မေတော 

္ ောြေးအောြေး ကိုန်သည်္ ှ စိုမ ောငြ်ေးရယရူောတွေင ် အသ ိုြေး  ြုသူ္ ောြေးထ ္ှ င ်  ြစ်မစ သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် ကမ္ဘောဇဘဏထ် ္ ှ သ ိုိ္ု့ ဟိုတ် 

အ ခောြေးမသော အရင်ြေးအ ္စ်္ ောြေး္ ှြစ်မစ ရရှ လောမသော သတငြ်ေးအခ က်အလက်္ ောြေး/မေတော္ ောြေး သည် ကမ္ဘောဇဘဏ၏် 
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  ိုင ် ိုင်္ှု  စစည်ြေးဥစစော္ ောြေး ြစ်မ ကောငြ်ေး ကိုန်သည်္ ှ အသ အ္တှ်  ြုသည်။ ကိုန်သည်သည်  ္န်္ောန ိုင်င ၏ 

က ိုယ်မရြေးအခ က်အလက်ဥ မေနှင ် စည်ြေး္ ဉြ်ေးစည်ြေးက္်ြေးသတ်္ ှတ်ခ က်္ ောြေးက ို မသမသခ ောခ ောလ ိုက်နာ ကရ္ည် ြစပ် ြီေး 

KBZPay္ှ ထိုတ ် န်မသော က ိုယ်မရြေးအခ က်အလက် အကောအကွေယမ် ြေးမရြေး လ္ြ်ေးည န်ခ က်္ ောြေးက ိုလွှဲ 

တ တ က က လ ိုက်နာရ္ည် ြစသ်ည်။ ကိုန်သည်ထ တွေင် က ိုယ်မရြေးအခ က်အလက်/Transaction အခ က်အလက်္ ောြေးအောြေး 

မြောက်ြ က်က  ြေးလွေန်မ ကောငြ်ေး သ သယရှ မသောအခါတွေင် ြစ်မစ သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ်မြောက်ြ က်က  ြေးလွေန်္ ှုတစ်ခိုရှ မ ကောင်ြေး ကိုနသ်ည်္ှ 

သ ရှ မသောအခါတွေင ်ြစ်မစ ကိုနသ်ည်သည် မြောက်ြ က်္ှု ြစ ်ွေောြေးရသည ်အမ ကောင်ြေးရငြ်ေးက ို မြော်ထိုတပ် ြီေး ကမ္ဘောဇဘဏ်သ ိုို့ 

ခ က်ခ င်ြေးအမ ကောငြ်ေး ကောြေးရ္ည် ြစ်သည်။ ကမ္ဘောဇဘဏ်္ ှ မနာက်ထ ်ည န် ကောြေးခ က်တစစ် ိုတစ်ရော ္ရရှ ခင်အခ  န်အထ  

ကိုန်သည်္ ှမအောက် ါအတ ိုင်ြေး မ ောင်ရွက်ရ္ည်။ 

(က)  KBZPay ၏ ရည်ရွယ်ခ က်အတွေက် အသ ိုြေး  ြုသည  ်ကွေန်ရက်အောြေးလ ိုြေး္ ှထ ခ ိုက်မစန ိုင်္ည  ် စနစ်္ ောြေး၊ platform္ ောြေး၊ 

gateway္ ောြေးနှင /်သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ်portal္ ောြေး ခ  တ် က်္ှုက ို  ြတ်မတောက် ခင်ြေး၊ 

(ခ)  ကွေန်ရက်္ ောြေးအောြေးလ ိုြေးနှင သ်က်  ိုင်မသော လ ိုခခ ြုမရြေးထ နြ်ေးခ ြု ်္ှ္ု  ောြေးက ို တင်ြေးတငြ်ေး က ် က ်မ ောင်ရွက် ခငြ်ေး၊ 

(င်္) ကမ္ဘောဇဘဏ်္ ှ အခါအောြေးမလ ောစ်ွေော အသ မ ြေးထောြေးသည ် အခ က်အလက်္ ောြေး  န်လည်ရရှ မရြေး အစီအစဉ်္  ောြေးအတ ိုငြ်ေး 

လ ိုက်နာပ ြီေး အမကောင်အထည်မြော်မ ောင်ရွက် ခငြ်ေး၊ နှင  ်

(ဃ) က ိုယ်မရြေးအခ က်အလက်/သတင်ြေးအခ က်အလက် မြောက်ြ က်္ှုနငှ ် တ်သက်၍ ္တှတ်္ြ်ေး္ ောြေးအောြေးလ ိုြေးက ို ထ နြ်ေးသ ္ ်ြေး 

ထောြေးရှ ပ ြီေး ကမ္ဘောဇဘဏ်္ ှစ ိုစ္ြ်ေးစစ်မ ြေး္ှု္ ောြေးက ို ခွေင ်  ြုမ ြေးရ္ည်။ 

၁၄၊၂။ ကမ္ဘောဇဘဏ်္ ှ စ ိုစ္်ြေးစစ်မ ြေး္ှု၏ ရလေ်္ ောြေးအရ ခ  ြုြေးမြောက်္ှုသည် ကမ္ဘောဇဘဏ၏် က ိုယ် မရြေးအခ က်အလက် 

အကောအကွေယ်မ ြေးမရြေးလ္ြ်ေးည န်ခ က်္ ောြေးအောြေး ္လ ိုက်နာ ခငြ်ေး၏ တစစ် တတ်စ ် ိုငြ်ေး ြစ်မ ကောင်ြေး မြော်  မန ါက 

ကမ္ဘောဇဘဏ်္  ှက ခ ခွှဲ ရသည ် ကိုန်က စရ တ်အောြေးလ ိုြေးက ို ကိုန်သည်္ှ ကမ္ဘောဇဘဏ်သ ိုို့   န်လည်မ ြေးရ္ည် ြစ်သည်။ 

 

၁ ၅။  ဉ ဏ ပ္စစည်ျားပုိ္င်ဆ ိုင်ခ ွင  ်

စောရွက်စောတ္ြ်ေး္ ောြေး၊ ကမ္ဘောဇဘဏ၏်ဝက်ဘ ် ိုက်နှင  ် KBZPay Application အောြေးလ ိုြေးတွေင ်

အမ ကောင်ြေးအရောအ ြစ ်ြင  ်ြစ်မစ၊ စကောြေးအသ ိုြေးအနှုနြ်ေး  ိုစ အ ြစ် ြင ် ြစ်မစ  ါရှ မသော ကိုန်အ္တှတ်    ၊် သမကေတ၊ 

စောလ ိုြေးအ္တှ်အသောြေး၊ လို ်ငန်ြေး ဝန်မ ောင်္ှုအ္တှ်အသောြေး၊ ကိုန်အ္တှတ်    ်အ္ည်နှင  ်  ေီဇ ိုငြ်ေးလက်ရောအောြေးလ ိုြေး၏ 

ဉောဏ စစည်ြေး  ိုင်ရော ္ူ  ိုင်ခွေင ်အရ ်ရ သ်ည် ကမ္ဘောဇဘဏ်၏္ ူ ိုင် ြစ်သည်။ ကိုန်သည်သည် ကမ္ဘောဇဘဏ၏် 
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ဉောဏ စစည်ြေး  ိုင်ရော္ူ  ိုင်ခွေင ်က ို က ိုယ်က  ြုြေးအတွေက်သ ိုြေးစွေွှဲ  ခင်ြေး္  ြုရ သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် ကမ္ဘောဇဘဏ်္  ှ စော ြင ်မရြေးသောြေးထောြေးမသော 

ကက ြုတင်ခွေင ်  ြုခ က်ရရှ ထောြေး ခင်ြေး္ရှ ဘွှဲ ္ည်သည ်က စစက ိ္ု   ို မ ကော် ငော ခင်ြေး္  ြုရ။ ကိုန်သည်သည် ကမ္ဘောဇဘဏ၏်  ိုရ  ်၊ 

ကိုန်အ္တှတ်    ၊် လို ်ငန်ြေးအ္ည် သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် အ ခောြေးဉောဏ  စစည်ြေး  ိုင်ရော္ ူ ိုင်ခွေင ်က ို ထ ခ ိုက်  က်  ောြေးမစန ိုငသ်ည ် 

္ည်သည ်  ြုလို ်္ ှု္  ြုြေးက ို္  ို   ြုလို ်ခွေင ်ရှ ္ ည်္ဟိုတ ်ါ သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် အ ခောြေးသူက  ြုလို ် ခငြ်ေးက ိုလည်ြေး ခွေင ်  ြုမ ြေး  ိုင်ခွေင ် 

ရှ ္ည်္ဟိုတ် ါ။  

 

၁ ၆။  လ  ိျှို့ဝ က ်  သတင်ျားအခ  ကအ်လက ်

၁၆၊၁။  ဤမနရော၌ အသ ိုြေး  ြုထောြေးသည  ် ""လ  ြုျှို့ဝှက် သတငြ်ေးအခ က်အလက်"   ိုသည်္ှော လ  ြုျှို့ဝှက်ထောြေးရန ်ြစ်မသော 

အရောအောြေးလ ိုြေးနှင  ် စောခ ြု ဝ်င်၏   ိုင်  ိုင်္ ှုနှင  ်  တ်သတ်မသော သတငြ်ေးအခ က်အလက်္ ောြေးက ို 

("လ  ြုျှို့ဝှက်ခ က်က ိုထိုတ်မြော ် သမသော စောခ ြု ဝ်င"်) အ ခောြေးမသော စောခ ြု ်ဝင ် ("လက်ခ ရရှ မသော စောခ ြု ဝ်င"်)  ီသ ိုို့ 

နှုတ ်ြင  ် ြစ်မစ၊ စော ြင ်မရြေးသောမြော်  ၍ ြစ်မစ၊  

၁၆၊၁၊၁။ လ  ြုျှို့ဝှက်ဟိုသတ်္တှ်ထောြေးမသော အခ က်အလက်္ ောြေး (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် 

၁၆၊၁၊၂။ သတငြ်ေးအခ က်အလက်၏ သမဘောသဘောဝအရ မ ကောင်ြေးက  ြုြေးခ ိုငလ် ိုစွေော ြင  ် လ  ြုျှို့ဝှက်ဟို 

နာြေးလည်သမဘောမ ါက်သင ်သည  ်အခ က်အလက်္ ောြေး နှင  ်ထိုတမ်ြော်ခ က် အမ ခအမန္ ောြေး အရ (ဘဏ်၏ 

လ  ြုျှို့ဝှက်ရ္ည  ် အထူြေး တောဝန်ဝတတရောြေး အရ)၊ ယခိုသမဘောတညီူခ က် ၏ အမ ခအမန အရ ါဝင်မသော 

(မစ ြေးနှုန်ြေး အ ါအဝင)်၊ စီြေး ွေောြေးမရြေးနငှ  ် မစ ြေးကွေက်ရှောမြွေမရြေး အစီအ္ ္  ောြေး၊ နည်ြေး ညော၊ ဘဏ္ဍောမရြေးနငှ ် 

နည်ြေး ညော  ိုင်ရော သတင်ြေးအခ က်အလက်္ ောြေး၊ ထိုတ်ကိုန ်  ိုစ ေီဇ ိုင်ြေး၊ စီြေး ွေောြေးမရြေး လို ်ငန်ြေးစဉ်္  ောြေး၊ KBZPay 

နှင  ် သက်  ိုင်သည  ် အ္ ောြေး  ည်သူနငှ  ် ္  ိုင်မသော သတငြ်ေးအခ က်အလက်္ ောြေး နှင  ် အသ ိုြေး  ြုသူ္ ောြေးနှင ် 

စ ်လ ဉ်ြေးမသော သတငြ်ေးအခ က်အလက်္ ောြေး  ါဝင်သည်။ "လ  ြုျှို့ဝှက်သတငြ်ေးအခ က်အလက်"္ ောြေးတွေင ်

္ ါဝင်မသော အ ခောြေးသတင်ြေးအခ က်အလက်္ ောြေး္ှော- 

၁၆၊၁၊၂၊၁။ လ  ြုျှို့ဝှက်ခ က်က ို ထိုတ်မြော ် သမသော စောခ ြု ဝ်င်သ ိုို့ ဝတတရောြေးရှ သည ်အတ ိုငြ်ေး ခ  ြုြေးမြောက် ခငြ်ေး 

္ရှ ဘွှဲ အ္ ောြေး  ည်သူသ ိုို့ မယဘူယ အောြေး ြင  ်အသ မ ြေးသင ်သည  ်အခ က်အလက်္ ောြေး၊  
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၁၆၊၁၊၂၊၂။ လ  ြုျှို့ဝှက်ခ က်က ို ထိုတ်မြော်  သမသော စောခ ြု ဝ်င်သ ိုို့ ဝတတရောြေးရှ သည အ်တ ိုင်ြေး ခ  ြုြေးမြောက် ခငြ်ေး 

္ရှ ဘွှဲ လ  ြုျှို့ဝှက်ခ က်က ို ထိုတ်မြော ် သမသော စောခ ြု ်ဝင်္  ှ ထိုတ်မြော်မ  ော ကောြေး ခငြ်ေး ္  ြု္ီ 

လက်ခ ရရှ မသော စောခ ြု ဝ်င ်္ှ ကက ြုတင်သ ရှ ထောြေးမသော သတငြ်ေးအခ က်အလက်္ ောြေး၊  

၁၆၊၁၊၂၊၃။ လ  ြုျှို့ဝှက်ခ က်က ို ထိုတ်မြော်  သမသော စောခ ြု ဝ်င်သ ိုို့ ဝတတရောြေးရှ သည ်အတ ိုငြ်ေး ခ  ြုြေးမြောက် ခင်ြေး 

္ရှ ဘွှဲ လက်ခ ရရှ မသော စောခ ြု ်ဝင်္  ှ တသီြေးတ ခောြေး တ ိုြေးတက်ြွေ ျှို့ပြ ြုြေးမအောင ်   ြုလို ်ထောြေးမသော 

သတငြ်ေးအခ က်အလက်္ ောြေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် 

၁၆၊၁၊၂၊၄။ လ  ြုျှို့ဝှက်ခ က်က ို ထိုတ်မြော ် သမသော စောခ ြု ဝ်င်သ ိုို့ ဝတတရောြေးရှ သည ်အတ ိုငြ်ေး ခ  ြုြေးမြောက် ခငြ်ေး 

္ရှ ဘွှဲ  ကောြေးလူထ ္  ှလက်ခ ရရှ ထောြေးမသော သတင်ြေးအခ က်အလက်္ ောြေး  ြစ်သည်။ 

၁၆၊၂။  ယခိုသမဘောတူညီခ က် ါ ရည်ရွယ်ခ က်္ ောြေး္ ှလွေွှဲ၍ လ  ြုျှို့ဝှက် သတငြ်ေးအခ က်အလက်္ ောြေးအောြေး အ ခောြေးရည်ရွယ်ခ က် 

တစ်ခိုခို ြင  ်အသ ိုြေး  ြု ခငြ်ေး္ရှ မစရ၊ (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် လက်ခ ရရှ မသော စောခ ြု ဝ်င်၏ ဝန်ထ္်ြေး ္ ောြေး (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် ၄င်ြေးတ ိုို့၏ 

တရောြေး ဥ မေအက  ြုြေးမ ောင်္  ောြေးအြွေွှဲျှို့၊ ကိုန်သည်္ ောြေး (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် ယခို သမဘောတူညီခ က်  ါအမ ကောငြ်ေးအရော္ ောြေးနှင ် 

 တ်သတ၍် ငှောြေးရ္ြ်ေးသည  ် အတ ိုင ်င်ခ  ဝန်မ ောင်္ ှု္ ောြေး (ကိုန်သည်္ ောြေး) အ ြစ်္ တှ်ယူ္ည် 

 ြစသ်ည်။သတငြ်ေးအခ က်အလက်္ ောြေးက ို သ ရှ ရန ် လ ိုအ သူ်္ ောြေး္ှလွေွှဲ၍ အ ခောြေးသူတဦြေးတမယောက်ထ သ ိုို့ 

သတငြ်ေးအခ က်အလက်္ ောြေး ထိုတ်မြော ်ခငြ်ေး္  ြုရ။ လက်ခ ရရှ မသော စောခ ြု ်ဝင်အမန ြင  ် ယခိုအ  ိုေ်ခွေွှဲတွေင ်

  ဋ္ဌောနြ်ေးထောြေးမသော လ  ြုျှို့ဝှက်သတင်ြေးအခ က်အလက်္ ောြေးနှင  ်  တ်သတ်၍ ္ည်သည ်ခ  ြုြေးမြောက်္ှု္ ောြေးက ို္  ို 

တောဝန်ရှ ၍ ၄င်ြေးခနိ်ု့အ ်ထောြေးမသော ကိုန်သည်္ ောြေး၏ လို ်မ ောငခ် က်္ ောြေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် ထ န်ခ နထ်ောြေး ခငြ်ေး္ ောြေးမ ကောင ် 

 ြစ ်ွေောြေးရ ခငြ်ေး္ ောြေး ါဝင်သည်။ လ  ြုျှို့ဝှက်ခ က်က ိုထိုတ်မြော်  သမသော စောခ ြု ဝ်ငန်ှင  ် လက်ခ ရရှ မသော 

စောခ ြု ဝ်င်္ ောြေးအ ကောြေးတွေင ်လ  ြုျှို့ဝက်ှခ က်က ိုထိုတ်မြော်  သမသော စောခ ြု ဝ်င်၏ လ  ြုျှို့ဝှက်သတင်ြေးအခ က်အလက်္ ောြေး 

အောြေးလ ိုြေး္ေှာ လ  ြုျှို့ဝှက်ခ က်က ိုထိုတ်မြော်  သမသော စောခ ြု ဝ်င်တစ်ဦြေးတည်ြေး က ိုယ်  ိုင်နှင  ် အထူြေးသီြေးသနိ်ု့ 

  ိုင ် ိုင်္ှ္ု  ောြေး င် ြစသ်ည်။ စောခ ြု ဝ်င ် တဦြေးခ ငြ်ေးစီအမန ြင  ် အ ခောြေးစောခ ြု ဝ်ငတ်ဦြေး၏   ိုင ် ိုင်္ ှု 

လ  ြုျှို့ဝှက်သတငြ်ေးအခ က်အလက်္ ောြေးအောြေးလ ိုြေး က ို ထိုတ်မြော ်ခငြ်ေး္  ြုလို ်ရနန်ှင  ်အသ ိုြေး  ြုသည ်အခါတွေငလ်ည်ြေး၄င်ြေး၏ 

က ိုယ်  ိုင ် လ  ြုျှို့ဝှက်သတငြ်ေးအခ က်အလက်္ ောြေး ကွှဲ သ ိုို့ င်္ရိုတစ ိုက် အသ ိုြေး  ြုရ္ည် ြစ်သည်။ သ ိုို့မသော ် ္ည်သည ် 

အမ ခအမန္  ြုြေးတွေင်္  ို သင တ်င ်မလ ောက် တ်မသော င်္ရိုစ ိုက်္ှုအ င ်မအောက်သ ိုို့ ္မလ ော  မစဘွှဲ အသ ိုြေး  ြုရ္ည်။ 

စောခ ြု ဝ်င်္ ောြေး သမဘောတူသည်္ေှာ ဤသမဘောတူညီခ က် ါ စည်ြေးက္ြ်ေးသတ်္တှ်ခ က်္ ောြေးသည် စောခ ြု ်ဝင် 
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နှစ်ဦြေးစလ ိုြေး၏ လ  ြုျှို့ဝှက် သတငြ်ေးအခ က်အလက်္ ောြေးအ ြစ ် တစ်စ တတ်စ်မေသ  ါဝင်မ ကောင်ြေး သမဘောတူညီ က 

သည်။  

၁၆၊၃။ အကယ၍် လ  ြုျှို့ဝှက်ခ က်လက်ခ ရရှ မသော စောခ ြု ်ဝင်အောြေး လ  ြုျှို့ဝှက်ခ က်က ိုထိုတ်မြော ် သမသော စောခ ြု ဝ်င်၏ 

ယ ို ကည်စ တ်ခ ္ှု  ိုင်ရော သတင်ြေးအခ က်အလက်္ ောြေးက ို ထိုတ်မြော်  သရန ် ဥ မေအရ လ ိုအ ်လော ါက ထ ိုကွှဲ သ ိုို့ 

ဥ မေအရ ္ရ္မန ထိုတ်မြော်  သရန ် အမ ကောင်ြေးနှင  ် စ ်လ ဉ်ြေး၍  လက်ခ ရရှ မသော စောခ ြု ်ဝင်္ှ 

လ  ြုျှို့ဝှက်ခ က်က ိုထိုတ်မြော ် သမသော စောခ ြု ဝ်င်အောြေး ကက ြုတင်အသ မ ြေး အမ ကောင်ြေး ကောြေးစော မ ြေး  ိုို့ရ္ည် ြစ်သည်။ 

၁၆၊၄။ အကယ၍် လက်ခ ရရှ မသော စောခ ြု ဝ်င်္  ှ လ  ြုျှို့ဝှက်သတငြ်ေးအခ က်္ ောြေးအောြေး ထိုတ်မြော်မ  ော ကောြေး ခငြ်ေး (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် 

အသ ိုြေး  ြု ခငြ်ေး ြင  ်သမဘောတူညီခ က် ါ စည်ြေးက္်ြေးခ က်ခ  ြုြေးမြောက် ခင်ြေးအောြေး ထိုတ်မြော်မ  ော ကောြေးသူ္ ှနစန်ာ္ှုအတွေက် 

တောြေး ္စ်အ္ နိ်ု့ (Injunctive relief) အောြေး ကိုစောြေးခွေင ်အ ြစ ်အသ ိုြေး  ြုန ိုင်္ည် ြစ်သည်။ 

 

၁ ၇။  သတ်မ တ်ထ ျားဘသ  စ ခ   ပ်္သက ်တမ်ျားန င  ်အဆ  ုျားသတ်ပခ င်ျား 

၁၇၊၁။  ဤသမဘောတူညီခ က်္ေှာ စောခ ြု ်ဝင်တစ်ဦြေးတစ်မယောက်္ ှ အ ခောြေး္ည်သ ိုို့မသော အမ ကောငြ်ေး  ခ က်္ ောြေး ြင ်္   ို 

ရက်မ ါင်ြေး ၃၀ ကက ြုတင၍် ြ က်သ ္ြ်ေးမ ကောငြ်ေး အမ ကောင်ြေး ကောြေးစော ္မ ြေး  ိုိ္ု့ ခ ငြ်ေး အတည် ြစ်သည်ဟို ္တှ်ယူရ္ည်။ 

သ ိုို့မသော် ငောြေးလည်ြေး ဤ၌ ါဝင်မသော ္ည်သည ်အမ ကောငြ်ေးအခ က်္ ောြေးက ိ္ု   ို ဤသမဘောတူညီခ က် ါ တစ်စ ိုတစ်ရော 

စည်ြေးက္်ြေးသတ်္ တှ်ခ က်္ ောြေးအောြေး စောခ ြု ်ဝင ်တစ်ဦြေးဦြေးက ခ  ြုြေးမြောက်မ ကောင်ြေး  ြစစ်ဉ်မ ေါ်မ ါက်ပ ီြေး၍ ရက်မ ါင်ြေး ၃၀ 

အတွေငြ်ေး ထ ိုခ  ြုြေးမြောက်္ှ္ု  ောြေးအတွေက် သက်သော္ှုရရှ မစရန ်  အမ ကောင်ြေး ကောြေး ခငြ်ေး ္ရှ  ါက အ ခောြေးစောခ ြု ်ဝင်္ှ 

ယခိုသမဘောတူညီခ က်အောြေး ခ က်ခ င်ြေး အ  ိုြေးသတ်ရန ်လို  ် ိုင်ခွေင ရ်ရှ ္ည် ြစ်သည်။  

၁၇၊၂။  ကမ္ဘောဇဘဏအ်မန ြင  ် ကိုန်သည်နှင  ် ြုလို ်ထောြေးသည  ် သမဘောတူညီခ က်အောြေး ကိုန်သည်သည် 

္ ္ ၏တောဝန်ဝတတရောြေး္ ောြေးက ို   ည ်္ီမအောင ် မ ောင်ရွက်န ိုင်္ှု္ရှ  ခင်ြေး၊ ကိုန်သည်သည် သမဘောရ ိုြေး ြင ် 

လို ်က ိုင်မ ောင်ရွက် ခင်ြေး ္ရှ ဟို သ သယ ြစ်မစ ခငြ်ေး၊ ္္နှ်္ကန်လို ်မ ောင်ခ က်္ ောြေး   ြုလို ်မနမ ကောင်ြေး 

သ သယ ြစ်မစ ခငြ်ေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် အ ခောြေး္ည်သည  ် အမ ကောငြ်ေးမ ကောင  ်ြစ်မစ ကိုန်သည်သ ိုို့ မ ြရှငြ်ေးခ က်နှင ် 

အမ ကောင်ြေး ကောြေး ခငြ်ေး္  ြုဘွှဲ ဤသမဘောတူညီခ က်အောြေး   တစ်ွှဲမစရန ် (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)်   ိုငြ်ေးင  ထောြေးရန် 

  ိုြေး ြတ ် ိုင်ခွေင ်ရှ ္ ည်  ြစ်သည်။ 
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၁၇၊၃။  ကိုန်သည်၏ KBZPay (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)်ကမ္ဘောဇဘဏ၏်မငွေစောရင်ြေးရှ  ္ည်သည ်မငွေ ္ောဏက ို္  ို ကိုန်သည်၏ 

တောဝနဝ်တတရောြေး္ ောြေး   ည ်္ီမအောင ် မ ောင်ရွက်ပ ီြေးစီြေးခ  န ် ရက်မ ါင်ြေး ၆၀ အထ  ကမ္ဘောဇဘဏ်အမန ြင ် 

ထ နြ်ေးခ ြု ်ထောြေးန ိုင်ခွေင ်ရှ ္ည် ြစ်သည်။ 

၁၇၊၄။  ္ည်သ ိုို့ င ် ိုမစကော္ ူကမ္ဘောဇဘဏ်အမန ြင  ်ဤသမဘောတူညီခ က်အောြေး မအောက် ါ အမ ကောင်ြေး္ ောြေးမ ကောင  ်စော ြင ် 

မရြေးသောြေး အမ ကောင်ြေး ကောြေး၍ ခ က်ခ င်ြေး ရ စ်ွှဲန ိုင ်ါသည်။ 

၁၇၊၄၊၁။ ကိုန်သည်္ ှ အမ ကွေြေး္  ်န ိုင်မသောအ ြစန်ှင  ် ကက ြုကက ြုက်ကောလူ္ွေွှဲစောရငြ်ေးဝင်မ ကောငြ်ေး 

တရောြေးဝင်မ ကညောခ က်ထိုတ် ခငြ်ေး၊ 

၁၇၊၄၊၂။ တရောြေးရ ိုြေးတစ်ခိုခို္ ှ အ္ နိ်ု့ခ ္တှ် ခငြ်ေး (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် ကိုန်သည်အောြေး အပ ီြေးသတြ် က်သ ္ြ်ေးရန ် ိုြေး ြတ်ခ က် 

ကိုန်သည်္ှရရှ  ခငြ်ေး (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)်  စစည်ြေးထ န်ြေး၊ အမ္ွေထ နြ်ေး (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် အလောြေးတအူရောရှ တစ်ဦြေးအောြေး 

ကိုန်သည်၏ မ ကွေြေး္ီမ ြေး  ်ရနအ်တွေက် လက်ဝယရှ် မသော ္ည်သည ် စစည်ြေး္ ောြေးက ို္  ို 

နှင ်စ ်လ ဉြ်ေး၍ခနိ်ု့အ ်ခွှဲ  ခင်ြေး (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် 

၁၇၊၄၊၃။ ဤသမဘောတူခ က်နငှ ်/သ ိုိ္ု့ ဟိုတ် ဤစည်ြေး္ ဉ်ြေးစည်ြေးက္ြ်ေးသတ်္တှ်ခ က်္ ောြေး အောြေးကိုန်သည်္ ှလ ိုက်နာရန် 

  က်ကွေက် ခငြ်ေး(သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် 

၁၇၊၄၊၄။ ကမ္ဘောဇဘဏ၏်စော ြင ်မရြေးသောြေးထောြေးမသော သမဘောတူညီ္ှုခွေင ်  ြုခ က်္ ါရှ ဘွှဲ ကိုန်သည်္ ှ တောဝနယ်ူ 

လက်ခ မ ောငရွ်က်မနသည  ်စီြေး ွေောြေးမရြေးလို င်နြ်ေးသမဘောသဘောဝက ို မ  ောင်ြေးလွှဲလို ်မ ောင် ခငြ်ေး (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် 

၁၇၊၄၊၅။ ကမ္ဘောဇဘဏ၏် စော ြင ်မရြေးသောြေးထောြေးမသော သမဘောတညီူ္ှုခွေင ်  ြုခ က်္ ါရှ ဘွှဲ ကိုန်သည်္ ှ

  ိုင ် ိုင်အက  ြုြေးခ စောြေးခွေင  ်သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ်ကိုန်သည် အောြေးထ နြ်ေးခ ြု ်ရောတွေင် အမ  ောင်ြေးအလွှဲ  ြုလို ် ခငြ်ေး (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် 

၁၇၊၄၊၆။ ကိုန်သည် (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် ၄င်ြေးတ ိုို့၏ ္ည်သည ဝ်နထ်္ြ်ေး္ ောြေး ္  ိုဝန်မ ောင်္ှ္ု  ောြေးအောြေး လ ္်လည်လ ိုစ တ ်ြင ် 

အသ ိုြေး  ြုမန ခင်ြေး (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)်  အသ ိုြေး  ြု္ည်ဟို အလောြေးအလောရှ  ခင်ြေး ္ ောြေး ါ၀င်သည်။ 

 

၁ ၈။  သဘ  တူညီခ  က ်အဆ  ုျားသတ်ပခ င်ျား၏ ဘနာက ်ဆက ်တွွှဲအက   ိျားဆ က ်မ  ျား 

၁၈၊၁။ ဤသမဘောတူညီခ က်က ို အ  ိုြေးသတ်လ ိုက် ခင်ြေး ြင  ် သမဘောတူညီခ က်စောခ ြု  ်ါ  ါတဝီင်္ ောြေး၏ 

္ည်သည ်အခွေင ်အမရြေးနငှ  ်တောဝနဝ်တတရောြေး္ ောြေး က ို္ှ ထ ခ ိုက်နစ်နာ္ှု္ရှ မစရ ါ။ 
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၁၈၊၂။ ဤသမဘောတူညီခ က် အောြေး စောခ ြု ်ဝင်နစှ်ဦစလ ိုြေး္ ှ ္ည်သည ်အမ ကောင်ြေး  ခ က်နငှ ်္  ို အ  ိုြေးသတ်ရောတွေင ် ရရန် 

မ ြေးရန်ရှ သည် မငွေအောြေးလ ိုြေးက ို ခ က် ခင်ြေး  နလ်ည် မ ြေးမခ ရ္ည်။ သမဘောတူညီခ က်က ို အ  ိုြေးသတလ် ိုက် ခငြ်ေး 

သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် စောခ ြု ်သက်တ္်ြေး ကိုန်လွေန်သွေောြေး ခငြ်ေးသည် စောခ ြု ် ါ အြွေွှဲဝင်္  ောြေး၏ မ ြေးရန်ရရန်ရှ သည  ်အခွေင ်အမရြေးနှင ် 

တောဝန်္  ောြေးက ို ထ ခ ိုက်္ှုရှ ္ည် ္ဟိုတ ်ါ။ 

၁၈၊၃။  ကိုန်သည်္ ှ ကမ္ဘောဇဘဏသ် ိုို့ စက် စစည်ြေးက ရ ယော္ ောြေး၊ ္ူရငြ်ေး္ ောြေး နှင  ် ္ည်သည  ် မ ော ြ်ဝွှဲလ်္ ောြေးနှင  ် ယငြ်ေးတ ိုို့၏ 

္ တတ ္ ောြေး၊ စောအို ်္  ောြေး၊ စောရွက်စောတ္ြ်ေး္ ောြေး၊ ္ှတတ်္်ြေး္ ောြေး၊ စောရွက်စောတ္်္ ောြေးနငှ  ် ၄င်ြေးတ ိုို့၏ လက်ဝယရှ်  

ကမ္ဘောဇဘဏ၏်  စစည်ြေး္ ောြေး က ို ခ က်ခ င်ြေး  န်လည်မ ြေးအ ်ရ္ည်။ 

၁၈၊၄။  ကမ္ဘောဇဘဏ၏်ကိုန်သည်အ ြစ်္  ှ ခ က်ခ င်ြေး ရ ်စွ္ှဲ ည်  ြစပ် ီြေး အောြေးလ ိုြေးမသော သမကေတ္ ောြေး၊ နာ္ည်္ ောြေး၊ 

ရောထူြေးတ    ်အမ ောငအ်မယောင်္  ောြေး၊ မ ကော် ငော္ ောြေး (နှင /်သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် အ ခောြေးမသော ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ 

ကွေန်ရက်အတွေင်ြေး တစ တတ်  ိုငြ်ေး အ ြစ ် က ိုယ်စောြေး  ြုမ ကောငြ်ေး မြော်  သည  ် ္ည်သည ်  စစည်ြေး္ ောြေး ္  ို 

ြယရှ်ောြေးရ္ည် ြစ်ပ ြီေး၊ အောြေးလ ိုြေးမသော စောအို စ်ောတ္ြ်ေး္ ောြေးနှင  ် ၄င်ြေး၏ လက်ဝယတ်ွေင်ရှ မနမသော ကမ္ဘောဇဘဏ်နှင  ်

 တ်သတ ်က်န ယ်မနသည  ်အ ခောြေး စစည်ြေး္ ောြေးအောြေးလ ိုြေးက ို ကမ္ဘောဇဘဏ်သ ိုို့   နလ်ည်မ ြေးအ ်ရ္ည်။ 

 

၁ ၉။  ဘ က  ်ပင ပခ င်ျားန င ် ဘရ  င်ျားအ ျားပမြှင ်တင်ပခ င်ျား 

၁၉၊၁။ ကိုန်သည်အမန ြင  ် မ ကော် ငော ခငြ်ေး (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် မ ကော် ငောတွေင ် အသ ိုြေး  ြု ခငြ်ေး (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် အ ခောြေးမသော ္ည်သည ် 

မရောင်ြေးအောြေး  ္ြှင တ်င်္ှု  ိုင်ရော ္ ောြေးတွေင်္   ို ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ အ္တှ်တ    ်အောြေး အသ ိုြေး္  ြုရ ါ။ 

အသ ိုြေး  ြု္ည်  ို ါက ကမ္ဘောဇဘဏ်သ ိုို့ အမ ကောင်ြေး ကောြေး ၍ ခွေင ်  ြုခ က်ယူရ္ည်။ 

၁၉၊၂။ ္ည်သည  ်မ ကော် ငော အစီအစဉ်္  ောြေး   ြုလို ်မ ောင်ရွက် ခငြ်ေး္ ောြေးနငှ ်  တ်သတ၍် ္  ို ကိုန်သည်္ ှကမ္ဘောဇဘဏ်၏ 

စော ြင ်မရြေးသောြေးမြော်  ထောြေးမသော သမဘောတူညီခ က်အောြေး ကက ြုတင ်ရယရူ္ည်။ 

၁၉၊၃။ သီြေး ခောြေးသမဘောတူညီခ က်္ရှ  ါက ကိုန်သည်အမန ြင  ် မစ ြေးကွေက်ရှောမြွေ ခင်ြေးနှင ် 

မရောင်ြေးအောြေး ္ြှင တ်င် ခငြ်ေး  ိုင်ရော စစည်ြေး္ ောြေးအောြေး ကမ္ဘောဇဘဏ ်ီ္ ှအစဉ်အပ္ွှဲတ ိုက်ရ ိုက်ရယရူ္ည်  ြစ်သည်။ 

၁၉၊၄။ ကမ္ဘောဇဘဏ်္  ှ မ ြေးအ ထ်ောြေးမသော ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ လက်က္်ြေးစောမစောင်္ ောြေး နှင /်သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် အ ခောြေးမသော 

မ ကော် ငော ခင်ြေး  ိုင်ရော  စစည်ြေး္ ောြေးအောြေး ကိုန်သည်္ ှ၄င်ြေး၏ အမ ောက်အအ ိုနှင  ်ယငြ်ေးဥ စော တွေင ်မ ေါ်လွေင်ထင်ရှောြေးစွေော 

  သထောြေးရှ ရ္ည်။ 
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၁၉၊၅။ အမရောင်ြေး  ိုင်ခွေွ္ှဲ  ောြေးသ ိုို့ ကမ္ဘောဇဘဏ်သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် ၄င်ြေး၏ ကိုန်သည်္ ောြေးအမန ြင  ် ္ည်သည  ် သင ်မတော်မသော 

အခ  န်တွေင်္  ို ဝင်မရောက်၍  ကည ်ရှုျှို့စစ်မ ြေးခွေင  ်ရှ ္ည် ြစ်သည်။ 

၁၉၊၆။ ကမ္ဘောဇဘဏ်္  ှ အခါအောြေးမလ ော်စွေော မ ကညောခ က်ထိုတ်  န်သည ် သ ိုြေးစွေွှဲသူအသစ ် ရရှ ရန်လို ်မ ောင်ခ က်္ ောြေးတွေင် 

ကိုန်သည်္ ှ ူြေးမ ါငြ်ေး ါဝင်ရန ်သမဘောတူညီရ္ည်။ ယငြ်ေးကွှဲ သ ိုို့ အသ ိုြေး  ြုသူအသစ ်ရရှ ရန ် လို ်မ ောင်ခ က်္ ောြေးတွေင် 

ကမ္ဘောဇဘဏ်္  ှခနိ်ု့အ ်ထောြေးသည  ် မရောင်ြေးအောြေး ္ြှင တ်ငသူ်္ ောြေးအ ါအဝင်၊ အသ ိုြေး  ြုသူ အမရောင်ြေး ္ြှင တ်င် ခင်ြေး  ိုင်ရော 

အစီအစဉ်္  ောြေး၊ အ ခောြေး ကိုန်သည်္ ောြေးအတွေက် အစီအစဉ်္ ောြေး နှင  ်ကိုန်သည် အသစ်္  ောြေး စွေွှဲမ ောင်ရန ်လို ်မ ောင်သည ် 

အစီအစဉ်္  ောြေး အစရှ သ ြင  ် ါဝင်သည်။   

 

၂၀။ ဘလ  ်ဘ က ျားဘငွ 

၂၀၊၁။ ကဘမ ဘ ဇ ဏ်၏ ဘလ  ်ဘ ကျားဘင ွ

မအောက် ါက စစရ ်္ ောြေး ြစ်မ ေါ်လော ါက ကမ္ဘောဇဘဏ်အမန ြင  ်ကိုန်သည်ထ  မလ ော်မ ကြေးမ ြေး္ည်  ြစ်သည။် ် 

၂၀၊၁၊၁။ Transaction လို  ်ောင်ခ က်္ှော ခ ိုင်လ ိုမသော်လည်ြေး မငွေမ ြေးမခ ္ှု စနစ်၏ ခ  ြုျှို့ယွေင်ြေး္ှု၊ 

၂၀၊၁၊၂။ ခွေင ်  ြုခ က်္ရှ ဘွှဲ အသ ိုြေး  ြု ခငြ်ေး ထ ိုသ ိုို့အသ ိုြေးရ ခင်ြေး္ှော ကမ္ဘောဇဘဏ်နှင  ် ကမ္ဘောဇဘဏ၀်န်ထ္ြ်ေး္ ောြေး၏ 

မ ါ  မလ ော ္ှုမ ကောင  ်အသ ိုြေး  ြုလ ိုက်ရ ခငြ်ေး  ြစ်လ င်။ 

၂၀၊၂။ ကုန ်သည်၏ ဘလ  ်ဘ ကျားဘင ွ

မအောက် ါ ရလောေ်္ ောြေးမ ကောင  ် ကမ္ဘောဇဘဏ်္ ှ  ြစ်မ ေါ်လော္ည  ် ထ ခ ိုက်နစ်နာရ္ှ္ု  ောြေး ကိုန်သည်္ှ 

မလ ော်မ ကြေးမငွေမ ြေးအ ်္ ည် ြစ်သည်။ 

၂၀၊၂၊၁။ ဤသမဘောတူညီခ က် နှင ်/သ ိုိ္ု့ ဟိုတ် ဤစည်ြေး္ ဉြ်ေးစည်ြေးက္်ြေးသတ်္ ှတ်ခ က်္ ောြေးအရ ကိုန်သည်၏ 

္ည်သည  ် တောဝနဝ်တတရောြေး္ ောြေးအမ ေါ်္  ို ကိုန်သည်္ ှ လ ိုက်နာမ ောင်ရွက်ရန ်   က်ကွေက် ခင်ြေး္ ောြေး 

(သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် 

၂၀၊၂၊၂။ ကိုန်သည်္ ှ ကမ္ဘောဇဘဏ်အောြေးမ ြေးအ ်သည  ် သတငြ်ေးအခ က်အလက်္ ောြေး္္နှ်ကန် ခငြ်ေး (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် ်် 

သတငြ်ေးအခ က်အလက်္ ောြေး ထ ္်ခ န်ထောြေး  ခင်ြေး   

၂၀၊၂၊၃။ Transaction   ြုလို ် ခင်ြေးနှင ်  န်အ္ြ်ေးမငွေ္ ောြေး   န်လည်ထိုတ်မ ြေးသည  ် အစီအစဉတ်ွေင ် ကိုန်သည်နငှ ် 

၄င်ြေး၏ဝနထ်္ြ်ေး္ ောြေး၏ မ ါ  မလ ော ္ှုမ ကောင ် ြစ်မ ေါ်လောမသောနစ်နာ္ှု္ ောြေး 
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၂၀၊၂၊၄။ ကိုန်သည်၏ ဝန်ထ္ြ်ေး (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် ယငြ်ေးကွှဲ သ ိုို့ အလို ်သ္ောြေးငေှာြေးရ္ြ်ေး ခငြ်ေးမ ကောင  ်    ြစ်မ ေါ်လောမသော 

္ည်သည  ်မတောငြ်ေး  ိုခ က်္ ောြေး္  ို၊ 

၂၀၊၂၊၅။ ကမ္ဘောဇဘဏအ်မန ြင  ် ယခိုသမဘောတူစောခ ြု  ် နှင ်/သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် ဤစည်ြေး္ ဉြ်ေးစည်ြေးက္်ြေး 

သတ်္တှ်ခ က်္ ောြေးအရ လ ိုအ ်မသော ကိုန်သည်၏ ကိုန်အ္တှတ်    ်္  ောြေး၊ ္ူ  ိုင်ခွေင ်္ ောြေး အသ ိုြေး  ြုရောတွေင်  

ထ ိုကိုန်အ္တှ်တ    ်္ ောြေး၊ ္ူ  ိုင်ခွေင ်္  ောြေး မ ကောင ် ြစ်မ ေါ်လောမသော  အ ငင်ြေး ွေောြေး္ှု္ ောြေး၊ 

၂၀၊၂၊၆။ ကိုန်သည်သည် အသ ိုြေး  ြုသူ၏ သတငြ်ေးအခ က်အလက်မေတော္ ောြေးက ို အသ ိုြေး  ြုရောတွေင် 

ဥ မေတရ ်ရ ်နှင ်ညီညွေတ်္ှ္ု ရှ  ခငြ်ေး။ ထ ိုို့အ  င ်ကိုန်သည်သည် ယခိုဘဏ်ကမ ြေးအ ်္ည  ်၀န်မ ောင်္ ှုနငှ ် 

 တ်သက်သည  ် အသ ိုြေးအမ ောင်္ ောြေး စက် စစည်ြေး္ ောြေးအောြေး ္ည်သူတဦြေးတမယောက်က ို္ ်ှ 

မ ြေးအ ်ရ္ည်္ဟိုတ ်ါ။ 

၂၀၊၃။ No consequential loss 

ကမ္ဘောဇဘဏအ်မန ြင  ် ကိုန်သည်၏   ိုြေးရှ ်ိ်ု ြေးနစန်ာ္ှု္ ောြေး ထ ခ ိုက်္ှု္ ောြေး မ ေါ်မ ါက်လော ါက ကမ္ဘောဇဘဏ်နှင  ်

တ ိုက်ရ ိုက် က်သက်မနသည  ်  ိုြေးရှ ်ိ်ု ြေး္ှု္ ောြေးအတွေက်သော တောဝနရှ် ္ည်  ြစ်သည်။ 

  

၂၁။  နုတ်ယူပုိ္င်ခ ွင ် 

ကိုန်သည် သည် အ ခောြေးလ ူိုင်္ဂ ြုလ်္ ှ ြစ်မစ၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်္ ှ ြစမ်စ သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် ္ည်သည ်အမ ကောင်ြေး  ခ က်မ ကောင ် 

 ြစ်မစ ္ှောြေးယွေင်ြေးလ ွှဲမ  ောင်ြေး္ မသောမ ကောင  ် ၎င်ြေး၏မငွေစောရငြ်ေးတွေင ်   ိုမနမသောမငွ္ေ  ောြေးက ို   န်မ ြေးရနတ်ောဝန်ရှ  ါသည်။ 

ယငြ်ေး  ိုမငွေ္ ောြေး သည် ကိုန်သည်၏ရ  ိုင်ခွေင ်ရှ သည ်မငွေ္ ောြေး ္ဟိုတ်သည အ်ောြေးမလ ောစ်ွေော ္ည်သည ်ကနိ်ု့သတ်ခ က်၊ 

အသ မ ြေးခ က်္ှမ ြေး  ိုို့ ခငြ်ေး ္ရှ ဘွှဲ သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ်မလ ော်ကန်သင  ်္တသ်ည ် နည်ြေးလ္်ြေးအရ ်ရ ် ြင  ်နိုတ်ယူန ိုင်သည်။  

 

၂၂။ က ိုယ်စ ျားပပ္ ပခ င်ျားမ  ျားန င ် အ မခ  ပခ င်ျားမ  ျား  

၂၂၊၁။ ကိုန်သည်သည် မအောက် ါအခ က်္ ောြေးအောြေး အော္ခ  ါသည်။ 

၂၂၊၁၊၁။ ကိုန်သည်တွေင ် ယခိုစောခ ြု န်ှင  ်  က်သက်၍ စောခ ြု ်ခ ြု  ် ို ခင်ြေးနငှ  ် တကွေ အ ခောြေးမသော က စစရ ် 

အသီြေးသီြေးအတွေက် အခွေင ်အောဏော အ  ည်အဝ ရှ ရ္ည်  ြစ်သည်။ 
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၂၂၊၁၊၂။ ကိုန်သည်သည် ဤစောခ ြု ်က ို ခ ြု ်  ိုရောတွေင ် တည် ွှဲ ဥ မေ္ ောြေးနှင ်အညီ လ ိုက်နာက င ်သ ိုြေးရ္ည် 

 ြစသ်ည်။ 

၂၂၊၁၊၃။ ကိုန်သည်သည် ဤစောခ ြု ်က ို အမကောင်အထည်မြော် ခင်ြေး၊ လ ွှဲအ  ်ခင်ြေး ္ ောြေး  ြုလို ်ရောတွေင ်  ဌါနြ်ေးထောြေးမသော 

ဥ မေ၊ အ္ နိ်ု့  ၊ ည န ်ကောြေးခ က်္ ောြေးက ို  နိ်ု့က င် ခင်ြေး ္ရှ မစဘွှဲ တည် ွှဲဥ မေ္ ောြေးက ို 

မလြေးစောြေးလ ိုက်နာရ္ည်။ 

၂၂၊၂။ ဤဝန်မ ောင်္ှုအသ ိုြေး  ြု ခင်ြေး  ိုင်ရော စည်ြေးက္်ြေးခ က်အ ြစ်ဝနမ် ောင်္ ှု္ ောြေးအောြေး ဥ မေနငှ ်္ညီသည  ် ္ည်သည ် 

ရည်ရွယ်ခ က်အတွေက်္ ှ အသ ိုြေး  ြု္ည်္ဟိုတ်မ ကောငြ်ေးက ို ကိုနသ်ည်္ှအော္ခ သည် ြစသ်ည်။ ဝန်မ ောင်္ှ္ု  ောြေးက ို 

အသ ိုြေး  ြု္ှုနှင  ် စ လ် ဉ်ြေးသည  ် တည် ွှဲဥ မေ၊ စည်ြေး္ ဉ်ြေးစည်ြေးက္်ြေး၊ နည်ြေးဥ မေနှင  ်   ဋ္ဌောန်ြေးဥ မေအရ ်ရ ်က ို 

လ ိုက်နာရန ်ကိုန်သည်္ ှသမဘောတူသည် ြစသ်ည်။ 

 

၂၃။ စ ရ င်ျားစစ်န င ် ပ္ ုမ န ်ပပ္န်လည်သ ုျားသပ်္မှုမ  ျား 

ကိုန်သည်သည် ကမ္ဘောဇဘဏ်္  ှ စောရငြ်ေးစစ်ဝင် ခငြ်ေးက ို ခွေင ်  ြုရ္ည်။ ထ ိုသ ိုို့စစ်မ ြေးရောတွေင ် ဤသမဘောတူ 

စောခ ြု န်ှင ် က်သက်မသော စောအို ်္ ောြေး၊ ္တှတ်္ြ်ေး္တှ်ရော္ ောြေး၊ အလောြေးတတူစ်ခိုနှင တ်စ်ခို က်န ယ်္ှု္ ောြေး၊ ည န် ကောြေးခ က်္ ောြေးနငှ ် 

လက်ခ ရရှ မငွေ္ ောြေး စသည်တ ိုို့က ိုလွှဲ စစ်မ ြေး္ည် ြစ်သည်။ ကိုန်သည်သည် စီြေး ွေါြေးမရြေးလို ်ငနြ်ေး မ  ောင်ြေးလွှဲ ခငြ်ေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ်  ိုင ် ိုစ  

မ  ောငြ်ေးလွှဲ ခင်ြေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် အ ခောြေးမသော မ  ောင်ြေးလွှဲ ခငြ်ေး္ ောြေး ထ ိုမ  ောငြ်ေးလွှဲ ခင်ြေး္ ောြေးသည် စောခ ြု ် ါ အ ခောြေး ါတဝီင်အောြေး 

အက  ြုြေးသက်မရောက်္ှုရှ ္ ည်  ို ါက မ  ောငြ်ေးလွှဲ ခင်ြေး္ ောြေး္လို ်မ ောင်ခင် ကက ြုတငသ် ိုြေးသ ်စစ်မ ြေး္ှုအတွေက် ကမ္ဘောဇဘဏ်ထ  

အမ ကောင်ြေး ကောြေးရန်လ ိုအ  ်ါသည်။ ကမ္ဘောဇဘဏ်္ ှလွှဲ စောခ ြု ် ါ ၀န်မ ောင်္ှ္ု  ောြေး၊ ၀န်မ ောင်ခ္ ောြေး မ  ောငြ်ေးလွှဲ ခင်ြေး၊ 

၀န်မ ောင်္ ှု အသစ်္ ောြေး ထ ်္  ္ တ ်က် ခင်ြေး္ ောြေးအတွေက် ကိုန်သည်ထ  အခ  န်နှင  ် တမ  ြေးညီ အသ မ ြေးသွေောြေး္ည် 

 ြစသ်ည်။ ါတဝီင်္ ောြေးသည်  ြစ်မ ေါ်လောမသော က စစအဝဝ အတွေက် နှစ်ဦြေးနစှ်ြက် ညြှ ြုန ှုင်ြေး၍ 

မ ောင်ရွက်သွေောြေးရ္ည်။ကိုန်သည်သည် မ  ောင်ြေးလွှဲ္ှု လို ်မ ောငလ် င ် မ  ောင်ြေးလွှဲ္ှု အောြေးလ ိုြေးအတွေက် ကမ္ဘောဇဘဏ်ထ (၇) 

ရက်ကက ြုတင၍်် ်အသ မ ြေးအမ ကောငြ်ေး ကောြေးစော မ ြေး  ိုို့ရ္ည်။ 

 

၂၄။ တ ဝနရ်  ိပခ င်ျား၏ က န ်သတ်ခ  က ်
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စောခ ြု ဝ်င်္ ောြေးသည် တြက် ါတ၏ီအ ္တအ်စွေန်ြေး္ ောြေး၊   ိုြေးရ ှုြေး္ှ္ု  ောြေး၊ မေတော  ိုြေးရ ှုြေး္ှ္ု  ောြေး၊ အ ခောြေးကိုန်က စရ တ်္ ောြေး၊ 

စီြေး ွေောြေးမရြေးအမနာှင ်အယက်ှ ြစ်္ှ္ု  ောြေး (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် အ ခောြေးမသောအသ ိုြေးစရ တ၊် ေဏ်မ ကြေး (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် ထ ခ ိုက်္ှ္ု  ောြေးစသည ် 

အမ ကောင်ြေးတရောြေး္ ောြေးအတွေက် တောဝန်ရှ ္ ည်္ဟိုတ ်ါ။ သ ိုို့ရောတွေင ် ဤသမဘောတူညီခ က်နှင  ်  က်စ ်မနပ ြီေး 

စောခ ြု ဝ်ငတ်ြက်္ ှ  ိုြေးရ ှုြေးမစရန ်တ္ငတ်ကောလို ်မ ောင် ခင်ြေးမသော်လည်ြေးမကောင်ြေး မ ါ    ခင်ြေးမသောလ်ည်ြေးမကောင်ြေး (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် 

အရည်အခ င်ြေး္ ောြေး္ရှ မသော သူတဦအောြေးစောခ ြု ်ဝင်္  ှ မနရောခနိ်ု့အ ထ်ောြေးခွှဲ  ခငြ်ေး္ ောြေးမ ကောင  ် ထ ခ ိုက်  ိုြေးရ ှုြေးနစ်နာ္ှု္ ောြေး 

 ြစ်မ ေါ်ရသည်  ို ါက  ၄င်ြေး  ိုြေးရ ှုြေး္ှု္ ောြေးအတွေက်   ိုြေးရ ှုြေးမအောင ်လို ်မ ောင်သူ ါတီတွေင ်တောဝန်ရှ ္ ည်  ြစ ်ါသည်။ 

 

၂၅။ လ  ိျှို့ဝ က ်ဘစ ျားဝယ်သူမ  ျား 

ကမ္ဘောဇဘဏသ်ည် ကိုန်သည်၏ ၀န်မ ောင်္ ှု အရည်အမသွေြေးအောြေး  နြ်ေးစစန် ိုင်ရနလ်  ြုျှို့ဝှက်မစ ြေးဝယသူ်္ ောြေး (Mystery 

Shoppers) မစလ တ၍်စ္ြ်ေးသ ဝ်ယခ် ိုင်ြေး္ည်  ြစ်သည်။ 

 

၂၆။ လ ွှဲဘပပ္ င်ျားပခ င်ျား န င  ်ဆက ်ခ  သူမ  ျား 

ဤစည်ြေး္ ဉ်ြေးစည်ြေးက္ြ်ေးသတ်္ တှ်ခ က်္ ောြေးအရ ကိုန်သည် သည် ္ ္ ၏ အခွေင ်အမရြေး္ ောြေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ် 

တောဝနဝ်တတရောြေး္ ောြေး အောြေးလ ိုြေးက ို ြစ်မစ သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ်တစ်စ တတ်စ်  ိုင်ြေးက ို ြစ်မစ မ ြေးအ ် ခင်ြေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ်လ ွှဲမ  ောငြ်ေး ခငြ်ေးတ ိုို့အောြေး 

ကမ္ဘောဇဘဏ၏် စော ြင  ် မရြေးသောြေးမြော်  ထောြေးမသော သမဘောတညီူခ က်္ရှ ဘွှဲ မ ောင်ရွက် ခင်ြေး ္  ြုရ ါ။ ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ 

စော ြင ်မရြေးသောြေးထောြေးမသော ကက ြုတင်ခွေင  ် ြုခ က်္ ါဘွှဲ ကိုန်သည်္ှ တောဝန်မ ြေးအ ် ခငြ်ေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ် လ ွှဲမ  ောငြ်ေး ခင်ြေးအောြေး 

  က်  ယသ်ည်ဟို ္ တှ်ယူရ္ည်။ ကမ္ဘောဇဘဏသ်ည် ဤစည်ြေး္ ဉ်ြေးစည်ြေးက္်ြေး သတ်္တှ်ခ က်္ ောြေးက ို ္ ည်သည ်အခ  နတ်ွေင်္   ို 

္ ္ ၏ အခွေင ်အမရြေး္ ောြေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် တောဝန်ဝတတရောြေး္ ောြေးက ို ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ ္ည်သည  ် တောဝန်မ ြေးအ  ်ခင်ြေးခ ရသူသ ိုို့ ြစ်မစ 

သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ်္ည်သည  ် က်ခ သူသ ိုို့ ြစ်မစ လ ွှဲမ  ောင်ြေး ခင်ြေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ်တောဝန်မ ြေးအ ် ခင်ြေးတ ိုို့   ြုလို ်ခွေင ရှ် ္ည် ြစ်သည်။ 

 

၂၇။ မလွန်ဆန်နိင်ုဘသ  ပဖစ်ရပ်္မ  ျား 

ဤဝန်မ ောင်္ှုက ို ကမ္ဘောဇဘဏက်မ ောင်ရွက်မ ြေးမနစဉ်ကောလအတွေင်ြေး သဘောဝမဘြေးအနတာရောယ၊် စစ ်ြစ် ွေောြေး္ှု၊ 

 နဒ  ္ှု သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် အလို ်သ္ောြေးအ ငငြ်ေး ွေောြေး္ှု၊ ကိုန်သွေယ်မရြေး  တ် င်္ှု၊ အစ ိုြေးရအ္ နိ်ု့၊ ္ီြေးမလောင ်ခငြ်ေး၊ မရကကီြေး ခင်ြေး၊ 

္ ိုြေးသည်ြေးထန်စွေော ရွောသွေန်ြေး ခငြ်ေး၊ ္ိုနတ် ိုငြ်ေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် အလွေန ် ိုြေးရွောြေးသည ်ရောသဦတိုအမ ခအမန္ ောြေး၊   ူူအ ို ကွ္ေ ှု၊  ိုန်ကန်္ ှု၊ 

လူထို္ပင ္်္ သက် ြစ်္ှု၊ စီြေး ွေောြေးမရြေး  တ ် ိုို့အမရြေးယူ္ ှု၊ သ  တ်မ္ှောက်္ှု၊ လ  ်စစဓ်ောတ်အောြေး  တ်မတောက်္ှု၊ စက်ချွတ်ယွေငြ်ေး္ှု 

သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် အ ခောြေးမသော္လွေန ်  နန် ိုင်မသော ြစ်ရ ်္  ောြေးသော ြစ်သည်ဟို ကနိ်ု့သတထ်ောြေး္ှ္ု ရှ မသော်လည်ြေး 
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ယငြ်ေးတ ိုို့အ ါအဝင် ြစ်ပ ြီေး ကမ္ဘောဇဘဏ်္ ကှ  ြုြေးမ ကောင်ြေး  ီမလ ောစ်ွေော ထ န်ြေးခ ြု န် ိုင်္ ှုထက် 

မက ော်လွေန်မနသည  ်ြစ်ရ ်္  ောြေးမ ကောင  ် အခ  န်ကောလတစ်ရ အ်ထ   ြစ်မ ေါ်လောရသည  ် ္ည်သည ်လို င်နြ်ေးမ ောင်ရွက်ရန် 

  က်ကွေက်္ှု သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် မနှာင ်မနှြေး္ှု ြစ ်ခင်ြေး္ ောြေးအတွေက်္  ို ကမ္ဘောဇဘဏတ်ွေငတ်ောဝန်္ရှ  မ ကောငြ်ေးက ို 

ကိုန်သည်သည်နာြေးလည်သမဘောတ ူါသည်။ ကမ္ဘောဇဘဏသ်ည် ယငြ်ေးသ ိုို့မသောအမ ခအမန္ ောြေးမ ကောင ် 

အဟနိ်ု့အတောြေး ြစ် ခင်ြေး၊ အတောြေးအ ြီေး ြစ ်ခငြ်ေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် မနှာင ်မနြှေးမန ခင်ြေး္ ောြေး ကက ြုမတွေျှို့မနရသည ် 

အတ ိုငြ်ေးအတောအမ ေါ်္တူည်၍ အ  ို ါအမ ခအမန္ ောြေး ပ ီြေး  ိုြေးသွေောြေးသည ်အခ  န်အထ  ကမ္ဘောဇဘဏက်မ ြေးမနသည ် 

ဤဝန်မ ောင်္ှုအောြေး   ိုင်ြေးင  ထောြေး္ည် ြစ ် သည်။ ထ ိုသ ိုို့မသောအမ ခအမန္ ောြေး  က်လက် ြစ ် က်မနစဉ်ကောလအတွေင်ြေး 

ဤစည်ြေး္ ဉ်ြေးစည်ြေးက္ြ်ေး သတ်္တှ်ခ က်္ ောြေးတွေင ် မြော်  ထောြေးမသောတောဝန်ဝတတရောြေး္ ောြေးက ို  ြည  ်ည်ြေးရန်၊ ထ္်ြေးမ ောင်ရန် 

  က်ကွေက် ခငြ်ေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် မနှာင ်မနှြေး ခင်ြေး္ ောြေးအတွေက် ကမ္ဘောဇဘဏအ်မန ြင  ် ကိုန်သည်အမ ေါ်တွေင ်ြစ်မစ သ ိုိ္ု့ ဟိုတ် 

အ ခောြေး္ည်သည ်လ ူိုင်္ဂ ြုလတ်စ်ဉြီေးဉြီေးအမ ေါ်တွေင ်ြစ်မစ တောဝန်ရှ မစ ခင်ြေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ်

ဤစည်ြေး္ ဉ်ြေးစည်ြေးက္ြ်ေးသတ်္ တှ်ခ က်္ ောြေးအောြေး ခ  ြုြေးမြောက် ခငြ်ေး ြစ်သည်ဟို္တှယ် ူခငြ်ေး္ရှ မစရ ါ။ 

 

၂၈။ ဆ က ်လက ်အသက ်ဝင်ပခ င်ျား 

ဤစည်ြေးက္်ြေးခ က်္ ောြေး ါ   ဋ္ဌောနြ်ေးခ က်တစ်ရ ်စတီ ိုငြ်ေးသည် အ ခောြေး  ဋ္ဌောန်ြေးခ က်္ ောြေးနှင ်္ တဘူွှဲ သီြေး ခောြေးသက်ဝင်္ှုရှ ္ ည် 

 ြစသ်ည်။ ဤစည်ြေးက္်ြေးခ က်္ ောြေး ါ   ဋ္ဌောန်ြေးခ က်တစ်ရ ်ရ ်သည် တရောြေးဝင်္ှ္ု ရှ မတော  ခငြ်ေး၊   က်  ယ ်ခငြ်ေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ်ဥ မေ 

တစ်ရ ်ရ အ်ရ အောဏောသက်မရောက်္ှ္ု ရှ မတော  ခငြ်ေး္ ောြေး  ြစ်လော ါက ယငြ်ေးအ  ိုငြ်ေးသည်သော   က်  ယ်္ ည် ြစ်ပ ီြေး 

က န်  ဋ္ဌောန်ြေးခ က် ္ ောြေးအောြေးထ ခ ိုက်မစ ခငြ်ေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ်   က်  ယမ်စ ခငြ်ေး္ ောြေးရှ ္ည်္ဟိုတ်ဘွှဲ က န်  ဋ္ဌောန်ြေးခ က်္ ောြေးသည် 

 က်လက်အသက်ဝင်မန္ည် ြစ်သည်။ 

 

၂၉။ တ ဝနရ်  ိမှုမ  က င်ျားလွတ်ပခ င်ျား 

ကမ္ဘောဇဘဏသ်ည် ကိုန်သည်္ ှ၄င်ြေး၏ဝန်မ ောင်္ှုနှင ် က်သက်၍ အော္ခ ခ က်္ ောြေး မြော်  ထောြေးရှ  ခငြ်ေး (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် 

သွေက်ဝ ိုက်ည နြ်ေး  ို ခငြ်ေး္ ောြေး၊ စော ြင ်မရြေးသောြေးထောြေးမသော (သ ိုိ္ု့ ဟိုတ)် နှုတ် ြင ်မ္ွေက်ဟမသောစကောြေး္ ောြေး အတွေက် တောဝန်ရှ လ ္  ်္ည် 

္ဟိုတ ်ါ၊။ ထ ိုို့အတ ူကိုန်သည်သည် ကမ္ဘောဇဘဏ်္ ှ၀န်မ ောင်္ ှု္ ောြေးမ ြေးရောတွေင ်အ င်္မ  ္ှု္ ောြေး ရှ ္ည်က ို နာြေးလည် သ ရှ  

သမဘောမ ါက် ါသည်။ 
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၃၀။ သက ်ဆ ိုင်မှု မရ  ိပခ င်ျား 

ဤစည်ြေး္ ဉ်ြေးနှင စ်ည်ြေးက္်ြေးခ က်္ ောြေးတွေင ်ါဝင်မသော ္ည်သည ်  ဌောနြ်ေးခ က်္  ိုမ ကောင  ် ဤစည်ြေး္ ဉြ်ေးနငှ ် 

စည်ြေးက္်ြေးခ က်္ ောြေးက ို သမဘောတူထောြေးသည ် ကိုန်သည်နှင ် ကမ္ဘောဇဘဏတ် ိုို့သည် အလို ်သ္ောြေးနှင ်အလို ်ရှင၊် ္ တြ်က်၊ 

မ ါင်ြေးစ ်ညြှ န ှုင်ြေး မ ောင်ရွက်သူ၊ ြက်စ ်လို ်ငန်ြေးလို ်က ိုငသ်ည်ဟို အဓ  ပောယမ်ကောက်ယူ ခင်ြေး္ရှ မစရ။ အသ ိုြေး  ြုသူနှင ် 

ကမ္ဘောဇဘဏတ် ိုို့သည် သီြေး ခောြေးလွေတလ် ်မသော သူ္ ောြေး ြစ်ပ ီြေး ္ည်သည ်ြက်က္  ို အ ခောြေးတစြ်က်၏ လို ်မ ောင်ခ က်၊ 

မ ောင်ရွက်ခ က် သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ်  က်ကွေက် ခင်ြေး ္ ောြေးအတွေက်တောဝန်္ရှ မစရ။ 

  

၃၁။  ပပ္င်ဆ င်ပခ င်ျား 

ဤစည်ြေးက္်ြေးခ က်္ ောြေး ါ ္ည်သည ်  ဋ္ဌောန်ြေးခ က် သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် ဝန်မ ောင်္ ှု နှင /်သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် ္ည်သည ်အြ ိုြေးအခက ို္  ို 

္ည်သည ်အခ  နတ်ွေင်္   ို၊ ္ည်သည ်အမ ကောငြ်ေးမ ကောင  ်ြစ်မစ ္ည်သည ်ကက ြုတင်အမ ကောငြ်ေး ကောြေး ခင်ြေးက ိ္ု     ြုလို ် ခငြ်ေး္ရှ ဘွှဲ 

ကမ္ဘောဇဘဏသ်ည် ၎င်ြေး၏တစ်ဉြီေးတည်ြေး  ိုြေး ြတ်ခ က် ြင  ်   င ်င်ခွေင ၊် ္ွေ္ြ်ေး္ ခွေင ်၊ အစောြေးထ ိုြေး  ိုင်ခွေင ်၊  ယြ် က်ခွေင  ် သ ိုိ္ု့ ဟိုတ် 

ရိုတ်သ ္ ်ြေး  ိုင်ခွေင ်အ  ည အ်ဝရှ မ ကောင်ြေးက ို ကိုန်သည်ကသ ရှ သမဘောတ ူါသည်။ ဝက်ဘ ် ိုက် သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ်KBZPay Application 

တွေင်မြော်  မ ြေးထောြေး္ည  ်   င ်င်ခ က်္ ောြေးအ ါအဝင ် ဤစည်ြေး္ ဉြ်ေးစည်ြေးက္်ြေးခ က်္ ောြေးက ို   ို္နှ်ြတ်ရှုစစ်မ ြေးသွေောြေးရန် 

ကိုန်သည်တွေင ် တောဝန်အ  ည ်အဝရှ  ါသည်။ ဤစည်ြေးစည်ြေးက္ြ်ေးသတ်္တှ်ခ က်္ ောြေးအောြေး မ  ောငြ်ေးလွ္ှဲ ှု သ ိုိ္ု့ ဟိုတ် 

အမ  ောငြ်ေးအလွ္ှဲ  ောြေး   ြုလို ်ပ ီြေးမနာက် ကိုန်သည် သည် ဤဝန်မ ောင်္ှု၏ ္ည်သည ်အသ ိုြေး  ြု္ှုတ ိုင်ြေးအတွေက်္  ို 

ဤမ  ောင်ြေးလွှဲသွေောြေးသည  ်စည်ြေး္ ဥ်ြေးစည်ြေးက္်ြေး သတ်္ ှတ်ခ က်္ ောြေးနငှ ် အက  ြုြေးဝင်သက်မရောက်္ှုရှ ္ည် ြစ်သည်။ 

 

၃၂။ စွန ်လ တ်ပခ င်ျား 

ဤစည်ြေးက္်ြေးခ က်္ ောြေး ါ ္ည်သည ်  ဋ္ဌောန်ြေးခ က် (္ ောြေး) က ို္  ို ္ည်သည ်အခ  နတ်ွေင်္   ို 

အက  ြုြေးသက်မရောက်္ှုရှ မအောင ် မ ောင်ရွက်ရန ် ္ည်သည ်ြက်က္  ို  က်ကွေက် ခငြ်ေး သ ိုိ္ု့ ဟိုတ ် မနှာင ်မနြှေး ခင်ြေးက ို 

ဤစည်ြေးက္်ြေးခ က်္ ောြေး ါ   ဋ္ဌောနြ်ေးခ က်တစ်ခိုစ ီ တ ိုငြ်ေးနငှ ်  ဋ္ဌောနြ်ေးခ က်အရ ရ် ်က ို အောဏောသက်မရောက်မအောင် 

လို ်မ ောင်  ိုင်ခွေင ်အောြေး စွေနိ်ု့လ တ် ခငြ်ေး ြစသ်ည်ဟို အဓ  ပောယမ်ကောက် ယ ူခင်ြေး္ရှ မစရ။ 
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၃၃။ အခ ွန်အခ မ  ျား 

ဤသမဘောတူညီခ က်စောခ ြု ်သည်   ည်မထောငစ်ိုသ္မတ  ္န်္ောန ိုင်င ၏ တည် ွှဲဥ မေ၊ စည်ြေး္ ဉြ်ေးစည်ြေးက္ြ်ေး္ ောြေး၊ 

အခွေန်စည်ြေး က ်သည  ်ဥ မေ္ ောြေး အရ အက  ြုြေးသက်မရောက်မစရ္ည်  ြစပ် ြီေး စောခ ြု ဝ်ငတ် ိုငြ်ေး အမန ြင  ်၄င်ြေးတ ိုို့၏ သက်  ိုင်ရော 

 စစြု ပန ် နှင  ် အနာင်္တ ် အခွေန်အခ္ ောြေး၊ အမကောက်ခွေန်္ ောြေး၊ သွေင်ြေးကိုန်မ ေါ်စည်ြေး က ်မကောက်ခ ခွေန်္ ောြေး၊ အြ ိုြေးအခ္ ောြေး၊ 

သွေင်ြေးကိုန်္ ောြေး နှင  ် အ ခောြေးမသော အြ ိုြေးအခ္ ောြေး၊ ဝင်မငွေ၊ ထ ္်ခ န်ထောြေးမငွေ္ ောြေး၊ သွေင်ြေးကိုန်၊ အဝယ၊် အမရောင်ြေး၊ အသ ိုြေး  ြုခ၊ 

အနိုတ်အသ ္ြ်ေး၊ တနြ် ိုြေးထ ်မ ောငြ်ေးခ၊ ရမငွေ စိုစိုမ ါင်ြေး၊ စိုစိုမ ါင်ြေး လခ္ ောြေး၊ နှင  ် အလောြေးတ ူ အကွှဲ ြတ ်ခင်ြေး္ ောြေးအမ ေါ် 

အမကောက်ခွေန်အောဏော  ိုင်္ှမကောက်ခ မသော  အမကောက်ခွေန်္ ောြေးနငှ ် အ ခောြေးအခွေန်အခ္ ောြေးအောြေးလ ိုြေး ါဝင်သည်။  

 

၃၄။ လ မ်ျားမုိျားဘသ  ဥ ပ္ဘေန င ် အပငင်ျားပွ္ ျားမှုဘပဖရ  င်ျား ပခ င်ျား 

ဤစည်ြေး္ ဉ်ြေးစည်ြေးက္ြ်ေးသတ်္ တှ်ခ က်္ ောြေးက ို   ည်မထောငစ်ိုသ္မတ ္န်္ောန ိုင်င မတော၏် ဥ မေ္ ောြေးက 

လ ္်ြေး္ ိုြေး္ည် ြစပ် ြီေး ယငြ်ေး ဥ မေ္ ောြေးနှင အ်ညီ အဓ  ပောယြ်ွေင  ် ိုရ္ည် ြစ်ကော ဤစည်ြေး္ ဉြ်ေးစည်ြေးက္်ြေး္ ောြေး္ ှ သ ိုိ္ု့ ဟိုတ် 

ဤစည်ြေး္ ဉ်ြေးစည်ြေးက္ြ်ေး္ ောြေးအရ မ ေါ်မ ါက်လောမသော ္ည်သည ်အ ငငြ်ေး ွေောြေး္ှုက ို္  ို စီရင်မ ြရှင်ြေး  ိုင်ခွေင အ်ောဏောသည် 

 ္န်္ ောန ိုင်င ရှ တရောြေးရ ိုြေး္ ောြေးတွေင်သော ရှ မစရ္ည်  ြစ်သည်။ 

 

၃၅။   သ စက  ျား 

ဤစည်ြေး္ ဉ်ြေးနှင စ်ည်ြေးက္်ြေးသတ်္ တှ်ခ က်္ ောြေးအောြေး အင်္ေလ  ၊်  ္န်္ ော နှစဘ်ောသော ြင  ်  ြုလို ်ထောြေးပ ီြေး နှစ်္   ြုြေးစလ ိုြေးသည် 

တူညီမသော အဓ  ပောယသ်က်မရောက်္ှုရှ ္ ည် ြစ်သည်။ အင်္ေလ  ်ဘောသောနှင  ် ္န်္ ောဘောသောနှစ်္   ြုြေး ြင  ်  ြုလို ထ်ောြေး ခင်ြေး ြစ်မသော 

မ ကောင  ် ကွေွှဲလွေွှဲ္ှုတစစ် ိုတစ်ရောရှ လ င ်  ္န်္ောဘောသော ြင  ် မရြေးသောြေးထောြေးသည  ် စည်ြေးက္်ြေးသတ်္ ှတ်ခ က်္ ောြေးက ိုသောလ င် 

အ္ှနယ်ရူ္ည်  ြစ်သည်။ 

 

၃၆။ စည်ျားက မ်ျားသတ်မ တ်ခ  က ်မ  ျား၏ ဆ က ်လက ်တည်တ  ဘရ ျား 

စောခ ြု တ်ွေင် ါဝင်မသော   ိုေ်ခွေွ္ှဲ  ောြေး  ြစ်သည  ် မလ ော်မ ကြေးမငွေ   ိုေ်ခွေွှဲ၊ ယ ို ကည်စ တ်ခ ရ ခငြ်ေး   ိုေ်ခွေွှဲ၊ အသ ဉောဏ  ိုင်ရော 

  ိုင ် ိုင်္ှု စစည်ြေး နှင  ်ယဉှ်ပ  ြုင်မစ ခင်ြေး္  ြုရ္ည  ်တောဝန်ဝတတရောြေး္ ောြေး အောြေးလ ိုြေးသည် စောခ ြု ်ရ စ်ွှဲပ ီြေး ြစ်မသော်လည်ြေး  က်လက် 

တည်တ  မန္ည် ြစ်သည်။  
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၃၇။ တိုက ်ရိကု ်ဘပ္ျားဘခ  ရန်ဘငွမ  ျားအတွက ် အခ ွင ်ပပ္ ပခ င်ျား 

ကမ္ဘောဇဘဏ ် ဝန်မ ောင်္ ှ္ု  ောြေးက ို အသ ိုြေး  ြုရောတွေင ် အ ငငြ်ေး ွေါြေး္ှု၊ တစစ် ိုတစရ်ော  ြစ်မ ေါ်လော ါက 

ကမ္ဘောဇဘဏအ်မန ြင  ် စ ိုစ္်ြေးစစ်မ ြေး္ည် ြစ်သည်။ ထ ိုသ ိုို့ စစ်မ ြေးပ ြီေးမနာက် လ ိုအ လ်ော ါက ကိုန်သည်၏ 

ဘဏမ်ငွေစောရင်ြေးထွှဲ္ ှ ထ ိုအ ငငြ်ေး ွေောြေးြွေယ ် မငွေ ္ောဏအောြေး နှုတယ်ူ္ ည် ြစ်သည်။ အကယ၍် မ ြေးမခ ရ္ည  ် မငွေ ္ောဏ ္ှော 

၄င်ြေး၏ဘဏမ်ငွေစောရငြ်ေးထွှဲ၌ လ ိုမလောက်စွေော ္ရှ  ါက ကိုန်သည်္ှထ ိုမငွေ ္ောဏအောြေး  ြည ်သွေငြ်ေးမ ြေးရန ်သမဘောတူညီ ါသည်။  

 

ကိုန်သည် အသ အ္တှ်  ြုသည်္ှော ဤစည်ြေး္ ဉ်ြေးနှင စ်ည်ြေးက္်ြေးသတ်္ ှတ်ခ က်္ ောြေးအောြေး ြတ်ရှုျှို့ပ ြီေး၍ နာြေးလည် 

သမဘောမ ါက်မ ကောငြ်ေးနှင  ် ဤသမဘောတူညီခ က် ါ စည်ြေးက္ြ်ေးသတ်္တှ်ခ က်္ ောြေးနှင  ်  တ်သတ၍် လ ိုက်နာမ ောင်ရွက် 

္ည် ြစ်မ ကောင်ြေးက ို ဝန်ခ ၍ သမဘောတူညီ ါသည်။  

 

၃၈။ ဆ က ်သွယ်ရန ်အခ  ကအ်လက ်မ  ျား 

Call Center: +95 9969963211 

Support Email: query.kbzpay@kbzbank.com 

Website: www.kbzbank.com 


