ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္
ကတ္အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

မာတိကာ
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

၁

၁။

သေဘာတူညီခ်က္

၁

၂။

သေဘာတူညီခ်က္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း

၁

၃။

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

၁

၄။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

၄

၅။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

၄

၆။

အတည္ျပဳစစ္ေဆးျခင္း

၅

၇။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သို႔ ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳျခင္း

၆

၈။

လံုၿခဳံေရးႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္

၈

၉။

ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခ်က္မ်ား

၈

၁၀။

အျခားေသာဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

၁၂

၁၁။

ဘဏ္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ

၁၄

၁၂။

ဘဏ္၏တာဝန္ရွိမႈအား ကန္႔သတ္ျခင္း

၁၄

၁၃။

အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ား

၁၅

၁၄။

အေထြေထြ

၁၆

၁၅။

ဥပေဒအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ

၁၇

၁၆။
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၁၇

ကတ္ကိုင္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

၂၀

၁။

သေဘာတူညီခ်က္

၂၀

၂။

သေဘာတူညီခ်က္အား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း

၂၀

၃။

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆ္ိုခ်က္မ်ား

၂၀

၄။

ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူလိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

၂၃

၅။

အျငင္းပြားမႈတစ္စံုတစ္ရာေပၚေပါက္ပါက ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ား

၂၅

၆။

၀န္ေဆာင္ခမ်ားေကာက္ခံျခင္း

၂၆

၇။

ကတ္အသံုးျပဳခြင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း

၂၆

၈။

ဘဏ္၏တာဝန္ရွိမႈအား ကန္႔သတ္ျခင္း

၂၇

၉။

အေထြေထြ

၂၇

၁၀။

ဥပေဒအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ

၂၈

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
၁။

သေဘာတူညီခ်က္

ဤသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ဘဏ္၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္ ေဖာက္သည္မွလိုက္နာ
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ ဘဏ္၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း

၀န္ေဆာင္မႈရရွိရန္ ေလွ်ာက္

ထားျခင္းသည္ ဤသေဘာတူညီခ်က္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ဘဏ္မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္သည့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားလည္းေကာင္း ေဖာက္သည္မွ သိရွိနားလည္ၿပီး သေဘာတူသည္ ဟု ဘဏ္မွ မွတ္ယူမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူ ေဖာက္သည္အေနျဖင့္ ဘဏ္မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား
ေသခ်ာစြာ ဖတ္႐ႈသိရွိနားလည္ထားရမည္။

၂။

သေဘာတူညီခ်က္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း

ဘဏ္မွ ဤသေဘာတူညီခ်က္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
အေရးပါေသာျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိပါက ဘဏ္၏ Website တြင္လည္းေကာင္း၊ ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အသိ
ေပးေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ အသိေပးေၾကညာေသာ ေန႔စြဲမွစ၍

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါမည္။ ဤအပိုဒ္အရ “အေရးပါေသာ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈ” ဆိုသည္မွာ ဘဏ္၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊

အဆံုးသတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘဏ္၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ဘဏ္၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္ခမ်ား တိုးျမႇင့္ျခင္း သို႔မဟုတ္
၀န္ေဆာင္ခႏႈန္း အသစ္မ်ား ေျပာင္းလဲေကာက္ခံျခင္း စသည့္တို႔ကို ဆိုလိုပါသည္။

၃။

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

၃.၁။

ဤစာရြက္စာတမ္းပါ “ဘဏ္” ဆိုသည္မွာ ႐ိုးမဘဏ္ ကို ဆိုလိုသည္။

၃.၂။

“စာရင္း(မ်ား)”ဆုိသည္မွာ ဘဏ္၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္မွ ရယူသံုးစြဲမည့္ ေဖာက္သည္၏ အပ္ေငြ

စာရင္းမ်ား၊ ေခ်းေငြစာရင္းမ်ား၊ ကတ္စာရင္းမ်ား စသည္တို႔ကို ဆိုလိုသည္။
၃.၃။

“Wave Money” ဆိုသည္မွာ Wave Money Account ကို ဆိုလိုသည္။

၃.၄။

“ကတ္ (မ်ား)” ဆိုသည္မွာ ဘဏ္၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္မွ ရယူသံုးစြဲမည့္ ေဖာက္သည္၏ ၿမီစားကတ္၊

ၿမီရွင္ကတ္ စသည္တို႔ကို ဆိုလိုသည္။
၃.၅။

“သေဘာတူညီခ်က္” ဆိုသည္မွာ ဤစာရြက္စာတမ္းကို ဆိုလိုသည္။

၃.၆။

“ညႊန္ၾကားခ်က္” ဆိုသည္မွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ကို အသံုးျပဳမည့္ ေဖာက္သည္ (သို႔မဟုတ္) အသုံးျပဳသူမွ

ညႊန္ၾကားထားေသာ ဘဏ္မွ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ “ညႊန္ၾကားခ်က္” ကို ဆိုလိုသည္။
၃.၇။

“ေဖာက္သည္/Customer” ဆုိသည္မွာ ဘဏ္တြင္ စာရင္းမ်ား၊ ကတ္မ်ား၊ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ အျခား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို

ရယူထားသည့္ တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ဆိုလိုသည္။

၁

၃.၈။

“အသံုးျပဳသူ/User” ဆိုသည္မွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သို႔ ၀င္ေရာက္အသုံးျပဳခြင့္ရွိသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ကုိ

ဆိုလိုသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သို႔ ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အမွတ္အသား

(Log In ID) ရရွိႏုိင္ၿပီး

ေဖာက္ သည္၏သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ အတည္ျပဳပိုင္ခြင့္၊ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ
ျဖစ္ပါသည္။
၃.၉။

“Client” ဆိုသည္မွာ Customer ေသာ္လည္းေကာင္း၊ User ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈ

အသံုးျပဳသူကို ဆိုလိုသည္။
(က)

အကယ္၍ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ စာရင္းမ်ား၊ ကတ္မ်ား စသည္တို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သို႔

၀င္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိပါက

ထုိသူသည္

Customer

သာလွ်င္

ျဖစ္ၿပီး

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ယင္း၏ကိုယ္စား အျခား လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား User အျဖစ္ ခန္႔အပ္
ရမည္။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးသည္ Customer မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ယင္းတို႔ကိုယ္တိုင္ စစ္မွန္မႈ
အတည္ျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္သျဖင့္ ယင္း၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက User မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။
(ခ)

အကယ္၍ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ စာရင္းမ်ား၊ ကတ္မ်ား စသည္တို႔ကို မပိုင္ဆိုင္

ေသာ္လည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သို႔ ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳရန္ အမွတ္အသားရွိၿပီး Customer မ်ား၏ ကိုယ္စား
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက ထုိသူသည္ User သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။
(ဂ)

အကယ္၍

Client

သည္

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ

စာရင္းမ်ား၊

ကတ္မ်ား

စသည္တို႔ကို ပိုင္ဆိုင္သည့္အျပင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သို႔ ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳရန္ အမွတ္အသားရွိပါက
ထုိသူသည္ User လည္းျဖစ္သည္၊ Customer လည္းျဖစ္သည္။ ထုိသူသည္ ယင္း၏ကိုယ္ပိုင္စာရင္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခဲြၿပီး
အျခားေဖာက္သည္္မ်ား၏ ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရွိေသာ္လည္း ယင္းကိုယ္တိုင္၏ User အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။
အကယ္၍ Client တစ္ဦးသည္ ယင္း၏ကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ရန္ User (မ်ား) ကို ခန္႔အပ္ထားၿပီး အျခား Customer မ်ား၏
ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အာဏာရယူထားပါက သူသည္ User လည္းျဖစ္သည္၊ Customer လည္း ျဖစ္သည္။
၃.၁၀။ “အသံုးျပဳသူအမည္/ အမွတ္အသား (User Name/ User ID/ Client ID/ Login ID/ Alias)” ဆိုသည္မွာ မည္သည့္
စကားလံုးကို

အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ

ဘဏ္၏

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သို႔

၀င္ေရာက္ရန္အတြက္

လိုအပ္ေသာ

အသံုးျပဳသူ၏အမွတ္အသား ျဖစ္ပါသည္။
၃.၁၁။ “ေဖာက္သည္၏အမွတ္အသား (Party ID/ Customer ID/ CIF ID)” ဆုိသည္မွာ မည္သည့္စကားလံုးကို အသံုးျပဳ
သည္ျဖစ္ေစ ဘဏ္၏ Core Banking System တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိသည့္ ေဖာက္သည္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား
ႏွင့္ စာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားေသာ ဖိုင္၏ အမွတ္အသားကို ဆိုလိုသည္။ Party ID ကို
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္တြင္ CIF ID ဟု ေခၚဆိုၿပီး ေဖာက္သည္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို Core Banking System
မွ ရယူရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။
၃.၁၂။ “Core Banking System (CBS)” ဆုိသည္မွာ အေျခခံဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ အပ္ေငြမ်ား
လက္ခံျခင္း၊ ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းျခင္း၊ ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း၊ ေငြထုတ္ယူျခင္း၊ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားထားရွိျခင္း၊
ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ေပးျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဘဏ္မွ အသုံးျပဳသည့္
ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာဆုိင္ရာ “ဗဟိုျပဳဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္” ဆုိလိုသည္။

၂

၃.၁၃။ “ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း (Digital Banking)” ဆိုသည္မွာ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳၿပီး ေဖာက္သည္မွ
စတင္၍ ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အစအဆံုး လံုၿခံဳစိတ္ခ် လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး အသံုး၀င္မႈအမ်ားဆံုး
ရရွိေစႏိုင္သည့္ နည္းပညာသံုး ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဘဏ္၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သုိ႔ Online Channel
ႏွင့္ Mobile Channel မ်ားမွ ၀င္ေရာက္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
၃.၁၄။ “Online Channel” ဆိုသည္မွာ Computer/Laptop/ Tablet/ Mobile ၏ Web browser မ်ားတြင္ ဘဏ္၏ URL
https://onlinebanking.yomabank.com

မွ

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို

ရယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္

၀န္ေဆာင္မႈလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္။
၃.၁၅။ “Mobile Channel” ဆိုသည္မွာ ဘဏ္၏ “Yoma Bank Mobile Banking Application” ကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး
Smart Phone, Tablet စသည္တို႔မွတစ္ဆင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိႏုိင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ
လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္။
၃.၁၆။ “စကား၀ွက္ (Password)” ဆိုသည္မွာ ဘဏ္၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သို႔ ၀င္ေရာက္ရာတြင္ User ၏ ဖုန္းသို႔
SMS ျဖင့္ေပးပို႔သည့္ အတည္ျပဳစစ္ေဆးရန္လိုအပ္ေသာ၊ အသံုးျပဳသူမွ ကိုယ္တိုင္ မျဖစ္မေန ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ေသာ
လွ်ိဳ႕၀ွက္ဂဏန္း/စာလုံးမ်ားကို ဆိုလိုသည္။
၃.၁၇။ “တစ္ခါသုံးစကား၀ွက္ (One Time Password/OTP)” ဆိုသည္မွာ ဘဏ္၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သို႔
၀င္ေရာက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအဆင့္ အတည္ျပဳစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ေသာ
တစ္ခါသုံး လွ်ိဳ႕၀ွက္ဂဏန္း/စာလုံးမ်ားကို ဆိုလိုသည္။
၃.၁၈။ “Mobile Token” ဆိုသည္မွာ ဘဏ္၏ Yoma Bank Mobile Banking Application တြင္ပါရွိသည့္ Secure Code
Generator, Manual Signing, QR Code Signing နည္းမ်ားျဖင့္ “OTP” ကို ထုတ္ေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ဆိုလိုသည္။
၃.၁၉။ “Security Codes” ဆိုသည္မွာ “User ID/ Client ID/ Login ID/ Alias”, “Password”, “One Time Password
(OTP)” တို႔ကို စုေပါင္းေခၚတြင္ေသာ “လံုၿခံဳေရးသေကၤတမ်ား” ကို ဆိုလိုသည္။
၃.၂၀။ “Products” ဆိုသည္မွာ ဘဏ္တြင္ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည့္ အသံုးျပဳသူ၏ စာရင္းမ်ားႏွင့္ကတ္မ်ားစသည့္ “ဘဏ္၏
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား” ကို ဆိုလိုသည္။
၃.၂၁။ “Web Browser” ဆိုသည္မွာ ဘဏ္၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သို႔ ဘဏ္မွ ခြင့္ျပဳသည့္ ကိရိယာမ်ားကို
အသံုးျပဳၿပီး ၀င္ေရာက္ႏိုင္သည့္ Browser မ်ားကို ဆိုလိုသည္။
၃.၂၂။ “ကိရိယာ(မ်ား)/Device(s)”

မ်ားဆိုသည္မွာ

ဘဏ္၏

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သို႔

၀င္ေရာက္ရာတြင္

လိုအပ္ေသာ ဘဏ္စနစ္မွ ခြင့္ျပဳသည့္ Desktop မ်ား၊ Tablet မ်ား၊ iPad မ်ား၊ Android Tablet မ်ား၊ iOS ဖုန္းမ်ားႏွင့္
Android ဖုန္းမ်ားကို ဆိုလိုသည္။
၃.၂၃။ “ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ” ဆိုသည္မွာ ဘဏ္၏ Core Banking System တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိသည့္ အသံုးျပဳ၏
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ (Email address/Primary Phone Number) ကို ဆိုလိုသည္။

၃

၃.၂၄။ “ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းမ်ား” ဆိုသည္မွာ ဘဏ္၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈကို ရရွိရန္ လိုအပ္ေသာ
မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးလိုင္းမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို ဆိုလိုသည္။
၃.၂၅။ “Call Center” ဆိုသည္မွာ ဘဏ္၏ Call Center ဖုန္းနံပါတ္ “9662” (သို႕မဟုတ္) “097 9662 9662” ကို ဆိုလိုသည္။
၃.၂၆။ “Website” ဆိုသည္မွာ ဘဏ္၏ တရား၀င္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာျဖစ္သည့္ www.yomabank.com ကို ဆိုလိုသည္။
၃.၂၇။ “User Guide” ဆိုသည္မွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳသူမွ စနစ္တက် အလြယ္တကူ
အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ဘဏ္မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ၿပီး ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဘဏ္၏ Website
တြင္လည္းေကာင္း ျဖန္႔ေ၀ေပးသည့္ Online Channel User Guide ႏွင့္ Mobile Channel (Andriod/iOS) User Guide
မ်ားကို ဆိုလိုသည္။
၃.၂၈။ “Rooted/Jailbroken Devices” ဆိုသည္မွာ စက္ပစၥၥည္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမွ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ကန္႔သတ္
ခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွားထားသည့္ စက္ပစၥၥည္းမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ Rooting/Jailbreaking ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ စက္ပစၥၥည္းမ်ားတြင္
Malicious apps မ်ား၏ ထိခို္က္လြယ္မႈ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ပါသည္။

၄။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

၄.၁။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ

(Financial

Functions)၊

ေငြလက္က်န္စစ္ေဆးျခင္း၊

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (Non-Financial Functions)

ေငြစာရင္းလႊဲေျပာင္းျခင္းစသည့္
ဘဏ္ရွင္းတမ္းၾကည့္ရႈျခင္း

ေငြေၾကးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

စသည့္

ေငြေၾကး

မဟုတ္ေသာ

ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳသည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

အစရွိသည့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (Other Functions) ပါ၀င္ၿပီး ဘဏ္မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပါ၀င္သည္။ အေသးစိတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပူးတြဲပါ Appendix_Yoma Bank_ Digital Banking
Services တြင္လည္းေကာင္း၊ ဘဏ္၏ Website တြင္ လည္းေကာင္းၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

၅။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

၅.၁။

အသုံးျပဳသူသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈ ရယူအသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္း

(ေလွ်ာက္လႊာ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ စသည္) မ်ားအား ဘဏ္သို႔ တင္သြင္းေလွ်ာက္ထားရမည့္အျပင္ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
ျဖစ္ေသာ Email ႏွင့္ Primary Phone Number တို႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အသုံးျပဳသူ၏ Email အား ကနဦး အသံုးျပဳ
ရမည့္ User ID ေပးပို႔ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ Primary Phone Number အား SMS ျဖင့္ ကနဦး Password ကို ေပးပို႔ရန္
အတြက္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအဆင့္ အတည္ျပဳ စစ္ေဆးရန္ အသံုးျပဳသည့္ OTP ကို ေပးပို႔ရန္အတြက္လည္းေကာင္း
အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ Email မရွိပါက Phone Number ကို User ID အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဘဏ္မွ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။
ဘဏ္မွ ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအတြက္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အခက္အခဲမ်ားကို အသံုးျပဳသူမွ လက္ခံရန္
သေဘာတူရမည္။

၄

၅.၂။

ဘဏ္၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈကို ရရွိရန္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းမ်ား လိုအပ္သည့္အျပင္ ဘဏ္မွ

အခါအားေလ်ာ္စြာ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိထားရန္ လိုအပ္သည္(က)

Online Channelမွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သို႕ ၀င္ေရာက္ရန္ Desktop ကြန္ပ်ဴတာမ်ား အတြက္

Windows, Internet Explorer 11, Firefox last ESR and actual, Opera (actual), Chrome (actual), Microsoft
Edge (actual), Mac, Safari (actual, version 10 is not supported) စသည့္ Web Browser မ်ား၊ Tablet browsers
အတြက္ iPad, Safari (actual), Android Tablet, Chrome (actual), Windows Tablet, Internet Explorer 11,
Microsoft Edge (actual)မ်ား။
(ခ)

Yoma Bank App/Mobile Channelမွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သို႕ ၀င္ေရာက္ရန္ Android

ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ Android Versions - 4.4, 5.0, 5.1, 6.0, 7.0 ႏွင့္ iOS ဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ iOS
Versions - 9.2, 9.3, 10 ။

၆။

အတည္ျပဳစစ္ေဆးျခင္း

၆.၁။

Security Codes - ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သို႔ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ၀င္ေရာက္ျခင္းအတြက္ ဘဏ္မွ ေပးပို႔ေသာ

ကနဦး “Login ID/ Alias” ႏွင့္ “Password” ကို အသံုးျပဳရမည္။ ထို႔ေနာက္ အသံုးျပဳသူမွ မိမိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ “Password”
ကို မျဖစ္မေန ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး Login ID/Alias ကို ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ Online Channel
တြင္ Anti-phishing Image ကို ထပ္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး Mobile Channelတြင္ PIN/Pattern or Touch ID
ကို ထပ္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳရမည္။
(က)

Password ကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရာတြင္ အနည္းဆံုး စာလံုးႀကီး (၁) လံုး၊ စာလံုးေသး (၁) လံုး၊ ဂဏန္း

(၁)လံုး ပါရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း စာလံုး အနည္းဆံုး (၈) လံုးမွ အမ်ားဆံုး (၁၆) လံုးအထိ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
အထူးစကားလံုးမ်ား (#, @, *, စသည့္ သေကၤတမ်ား) ကို အသံုးမျပဳႏုိင္ပါ။ Password ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရာတြင္
ေနာက္ဆံုးအသံုးျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ Password (၃) ခုကို ျပန္လည္အသံုံးျပဳ၍ မရပါ။
(ခ )

PIN ကို အသံုးျပဳရာတြင္ အလြန္႐ိုးစင္းေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ ထပ္တူက်သည့္ကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ ငယ္စဥ္

ႀကီးလိုက္ (သို႔မဟုတ္) ႀကီးစဥ္ငယ္လုိက္ စီစဥ္ထားသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ေပါင္းစပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည့္ PIN ကို ေရြးခ်ယ္
အသံုးျပဳခြင့္မရွိပါ။ PIN ကို (၅) ႀကိမ္တိုင္တိုင္ မွားယြင္းထည့္သြင္းမိပါက အသံုးျပဳသူကို စနစ္သို႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ခြင့္ ယာယီ
ဆိုင္းငံ့ထားမည္ ျဖစ္သည္။
(ဂ )

Pattern ကို အသံုးျပဳရာတြင္ အနည္းဆံုး အမွတ္ (၆) မွတ္ကို ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ျဖတ္မွတ္

တစ္ခုရွိရမည္။
၆.၂။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ ပထမအဆင့္ အတည္ျပဳစစ္ေဆးျခင္း (First Level

Authentication) ကို မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေငြစာရင္းလႊဲေျပာင္းျခင္း၊ အေရးပါေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား
ေျပာင္းလဲျခင္း စသည္တို႔အတြက္ ဒုတိယအဆင့္ အတည္ျပဳစစ္ေဆးျခင္း (Second Level Authentication) နည္းျဖင့္
ထပ္ဆင့္အတည္ျပဳ စစ္ေဆးမည္။

၅

၆.၃။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သို႔ ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳရာတြင္ Mobile Channel မွ ပထမအဆင့္ အတည္ျပဳ

စစ္ေဆး ျခင္းအတြက္ PIN/Pattern (သို႔မဟုတ္) Touch ID ကိုအသံုးျပဳရန္၊ ဒုတိယအဆင့္ အတည္ျပဳ စစ္ေဆးျခင္းအတြက္
SMS OTP ကိုအသံုးျပဳရန္၊ SMS OTP ကို ဘဏ္၏ Core Banking System တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိသည့္ ေဖာက္သည္၏
Primary Phone Number သို႔ ေပးပို႔မည္ ျဖစ္ပါသည္။ Online Channel မွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္
Password ကို အသံုးျပဳၿပီး အသံုးျပဳသူသည္ အတည္ျပဳထားသည့္ Mobile Device ရွိထားၿပီးျဖစ္ပါက SMS OTP (သို႔မဟုတ္)
Mobile Token OTP ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

၇။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သို႔၀င္ေရာက္အသံုးျပဳျခင္း

၇.၁။

၀င္ေရာက္အသံုးျပဳႏုိင္ေသာအခ်ိန္ - ဘဏ္စနစ္မ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ခ်ိန္မွလြဲ၍ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္

လုပ္ငန္းစနစ္သို႔ ၂၄ နာရီ၊ ပိတ္ရက္မရွိ ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳႏုိင္ပါမည္။
၇.၂။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ကို ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳရာတြင္ စနစ္တက် လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္ ဘဏ္မွ

အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္သည့္ Online Channel User Guide ႏွင့္ Mobile Channel (Android/iOS) User Guide မ်ားကို
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။
၇.၃။

အသံုးျပဳသူႏွင့္ စာရင္းမ်ား၏ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈ (Relationship between user and Account) အေပၚမူတည္ၿပီး

အသံုးျပဳသူ၏ ေငြစာရင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိႏုိင္သည္။
(က)

Customer သည္ မိမိစာရင္းအား အသုံးျပဳရာတြင္ မိမိကိုယ္တုိင္ User အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

မိမိ၏

ကိုယ္စား အျခားလူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား User အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္ေကာင္း ဘဏ္သို႔ စာရင္းဆုိင္ရာ
ၫႊန္ၾကားခ်က္ ေပးအပ္လာပါက ထုိၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ Customer ၏ တာဝန္သာ ရွိေစရမည္။
(ခ)

Customer မွ ခြင့္ျပဳထားေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား (သို႔မဟုတ္)

Customer မွ တာဝန္ေပးအပ္ထားသည့္ User တစ္ဦး၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အား စစ္ေဆးျခင္းမျပဳဘဲ ဘဏ္သည္
ထုိၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္မည္ကို Customer မွ သေဘာတူညီရမည္။ User ကုိ Customer ၏
Agent (ကိုယ္စားလွယ္) ျဖစ္သည္ဟုမွတ္ယူၿပီး User က စာရင္းႏွင့္ ပတ္္သက္၍ အသံုးျပဳ လုပ္ေဆာင္ေသာ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္အားလံုးသည္ Customer ၏ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူပါသည္။
Customer သည္ User ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ ပ်က္ကြက္မႈအားလံုးအတြက္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
(ဂ)

ဘဏ္သည္ User ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အေပၚမူတည္၍ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သည့္ တာဝန္မွ်

မရွိေၾကာင္းကိုလည္း User မွ သေဘာတူညီရမည္။
(ဃ)

Userသည္ ၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္

ျပည့္စုံ၊ တိက်၊ မွန္ကန္မႈရွိေစရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ အေျခအေနတစ္ခုခုအေပၚ မူတည္သည့္
ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ဳိး မျဖစ္ေစရ။

၆

(င)

User သည္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအား အသုံးျပဳခြင့္မရရွိျခင္း (သို႔မဟုတ္) စနစ္၏ ခ်ိဳ႕ယြင္း

မႈေၾကာင့္ အသုံးျပဳ၍ မရႏိုင္ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈအား အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ တပ္ဆင္ထားေသာ ကိရိယာမ်ား၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္
အသုံးျပဳ၍မရသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဘဏ္သို႔ အသုံးျပဳသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္
ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရရွိႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ၫႊန္ၾကားရန္မွာ User၏ တာဝန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူရမည္။
(စ)

User ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ ဗဟုိဘဏ္၏ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊

တရား႐ံုး (သို႔မဟုတ္) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္၊ နည္းဥပေဒၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ျခင္းမရွိသည့္
အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ထို User ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အား ဘဏ္မွ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ
ကိစၥမ်ဳိးအတြက္ ဘဏ္တြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္မရွိပါ။
(ဆ)

တစ္ဦးခ်င္းစာရင္း အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ ထုိစာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဒစ္ဂ်စ္တယ္

ဘဏ္လုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဘဏ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းသာ ေဆာင္
ရြက္ႏိုင္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။
(ဇ)

ပူးတြဲစာရင္းကို

အသုံးျပဳမည့္သူတစ္ဦးသည္

က်န္ပူးတြဲစာရင္းပိုင္ရွင္မ်ား၏

သေဘာတူညီမႈရရွိထားရန္

လိုအပ္ပါသည္။ ပူးတဲြစာရင္းပိုင္ရွင္မ်ားအားလုံးသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္
လက္မွတ္ေရးထိုးထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ပူးတြဲစာရင္းပိုင္ရွင္မ်ားထဲမွ တစ္ဦးဦးအား User အျဖစ္ သတ္မွတ္၍
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ေပးအပ္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ပူးတြဲစာရင္း ဖြင့္လွစ္အသုံးျပဳရာတြင္ ထိုစာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သေဘာတူညီမႈမ်ားအတြက္ ပူးတြဲစာရင္းအသုံးျပဳသူ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အားလုံး၌ စုေပါင္း၍ တာဝန္
ရွိေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ပူးတြဲစာရင္း အသုံးျပဳသူမ်ားအနက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ပူးတြဲစာရင္းပိုင္ရွင္မ်ားမွ စုေပါင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳခြင့္အား ႐ုတ္သိမ္းလိုေၾကာင္း အေၾကာင္း
ၾကားလာခဲ့လွ်င္ ဘဏ္အေနျဖင့္ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈအား ပိတ္သိမ္းႏိုင္သည္။
(စ်)

ပူးတြဲစာရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

တစ္စုံတစ္ရာအျငင္းပြားမႈျဖစ္ေပၚျခင္း

(သို႔မဟုတ္)

ပူးတြဲစာရင္းပိုင္ရွင္မ်ား

အၾကား ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္စုံတစ္ရာ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င္ ထုိပူးတဲြစာရင္းအား အသုံးျပဳ၍ ဒစ္ဂ်စ္
တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈရယူျခင္းကို အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းၿပီးခ်ိန္အထိ ရပ္စဲျခင္း (သို႔မဟုတ္) ပိတ္ပင္ျခင္းအား
ဘဏ္မွ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
(ည)

ပူးတဲြစာရင္းပိုင္ရွင္ တစ္ဦးဦး ေသဆုံးျခင္း (သို႔မဟုတ္) လူမဲြအျဖစ္ ခံယူရသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ အျခား

က်န္ရွိသည့္ ပူးတြဲစာရင္းပိုင္ရွင္မ်ားမွ လက္ရွိေငြစာရင္းႏွင့္ ထည့္သြင္းမည့္ ေငြမ်ားအားလုံးကို အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခြင့္၊
ပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ပူးတြဲစာရင္း အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္
ေငြစာရင္းစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ သင့္ေတာ္ေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပး၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤအပိုဒ္အရ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အားလံုး၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ သို႔မဟုတ္ တရား၀င္က်ိဳးေၾကာင္း ညီညြတ္ခိုင္လံုျခင္းမ်ားသည္
သက္ဆိုင္ရာ အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္ ဥပေဒမ်ားအားလံုးႏွင့္အညီ ျဖစ္ပါသည္။

၇

၈။

လံုၿခဳံေရးႏွင့္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္

၈.၁။

“Password” ကို မွတ္ဥာဏ္ျဖင့္မွတ္သားၿပီး မည္သည့္ေနရာတြင္မွ ေရးမွတ္ထားျခင္းမျပဳရန္။

၈.၂။

အသံုးျပဳသူ၏ ဘဏ္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား တစ္ပါးသူမျမင္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္သာ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေဆာင္ရြက္ရန္။
၈.၃။

အသံုးျပဳသူ၏ Security Codes အား မည္သို႔ေသာအခါမွ် အျခားမည္သူ႔ကိုမ်ွ SMS (သို႔မဟုတ္) Email အပါအ၀င္

မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ေပး၍ ေဆာင္ရြက္ခုိင္းျခင္းမျပဳရန္။ မည္သူကိုမွ် ဟု ဆိုရာတြင္ ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။
၈.၄။

ဘဏ္၏ Online Channel (Log In URL) တစ္ခုတည္းတြင္သာ Security Codes ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္

အလက္မ်ားကို ျဖည့္သြင္းအသံုးျပဳရန္။
၈.၅။

Web Browser မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသူ၏ Security Codes မ်ားအား သိမ္းဆည္းထားျခင္း (Saved) မျပဳလုပ္ရန္။

၈.၆။

ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္မွ ထြက္ခြာ (Log out)

ၿပီး Browser ကိုပိတ္ရန္။ (ထြက္ခြာျခင္းမျပဳဘဲ Browser ကိုစြန္႔ခြာခဲ့ပါက Security Codes သည္ Browser’s Cache တြင္
က်န္ရွိေနႏိုင္သျဖင့္ မည္သူမဆို သင္၏စာရင္းကို ရယူႏိုင္သည္ကို သတိျပဳပါ။)
၈.၇။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သို႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး (၅) မိနစ္ၾကာ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္စံုတစ္ရာမရွိခဲ့ပါက စနစ္မွ Auto

Logout ျဖစ္သြားမည္။ သို႔ရာတြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ကိရိယာမ်ားအနားမွ ထြက္ခြာသည့္အခ်ိန္တိုင္း (သို႔မဟုတ္) အျခား
Browser သို႔ ၀င္ေရာက္တိုင္း အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ကိရိယာတို႔မွ Logout လုပ္ခဲ့ရန္။
၈.၈။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သို႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းကို မပိတ္ပင္မီ (၅) ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ႀကိဳးစားခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သို႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းကို ပိတ္ပင္ခံရပါက ျပန္လည္ရယူရန္ ဘဏ္သို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Call
Center သို႔ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္။
၈.၉။

ဘဏ္မွ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ OTP ေပးပုိ႔ရန္သတ္မွတ္ထားေသာ Primary Phone Number ႏွင့္ Yoma Bank

App (Mobile Token) တပ္ဆင္အသုံးျပဳထားေသာ ကိရိယာမ်ားအား လုံၿခဳံစြာ သိမ္းဆည္း အသုံးျပဳရန္။
၈.၁၀။ အသံုးျပဳသူ၏ ေငြေၾကးလံုၿခံဳမႈအတြက္ Rooted/Jailbroken Devices တြင္ ဘဏ္၏ Mobile App ကို တပ္ဆင္
အသံုးျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။

၉။

ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခ်က္မ်ား

၉.၁။

ဘဏ္၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖင့္ အသံုးျပဳသူ/ေဖာက္သည္တို႔သည္

ေအာက္ပါတို႔ကို သေဘာတူရမည္(က) ဘဏ္မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ခြင့္ျပဳသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုရယူရန္ သေဘာတူရမည္။
(ခ ) ထို႔အျပင္ ဘဏ္မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း သေဘာတူ လိုက္နာရမည္။

၈

(ဂ)

ဘဏ္သည္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မွ်မေပးဘဲ မည္သည့္ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ရယူရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကိုမဆို ျငင္းပယ္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း နားလည္သေဘာတူရမည္။
(ဃ)

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈ

အသုံးျပဳရန္

အြန္လိုင္းမွစတင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔မွ

စတင္၍

ရက္ေပါင္း (၉၀) အတြင္း အသုံးျပဳျခင္းမရွိသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈအပါအဝင္ မည္သည့္

စာရင္းကိုမဆို ဘဏ္သည္ ရပ္စဲခြင့္ရွိေၾကာင္း နားလည္သေဘာတူရမည္။
(င)

ဘဏ္၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ အသံုးျပဳသူ၏ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာသို႔ ေပးပို႔သည့္ လံုၿခံဳေရး သေကၤတမ်ား

(Security Codes) ကို အသံုးျပဳသူမွ လက္ခံရရွိမႈမရွိျခင္း (သို႔မဟုတ္) ခြင့္ျပဳမထားသည့္ အျခားသူမ်ားသို႔ အသိ
ေပးေျပာၾကားျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မည္သည့္ဆံုးရႈံးမႈကိုမဆို အသံုးျပဳသူမွ တာ၀န္ယူရန္ႏွင့္ ဘဏ္မွ မည္သည့္
နည္းလမ္းႏွင့္မွ် တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိ သေဘာတူရမည္။
(စ)

အသံုးျပဳသူတြင္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ Product မ်ား၊ စာရင္းမ်ား ဘဏ္တြင္ထားရွိခဲ့ပါက ယင္း စာရင္းမ်ားအားလံုး

အသံုးျပဳသူ၏ User ID ႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိတ္ဆက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူ အတည္ျပဳရမည္။
(ဆ)

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ဘဏ္မွ အသံုးျပဳသူကို ႀကိဳတင္အသိ

ေပးျခင္းမျပဳဘဲ ေငြေၾကးလုပ္ေဆာင္ခ်က္၀န္ေဆာင္ခကို ေကာက္ခံ/ေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ ၀န္ေဆာင္ခမ်ားကို
ေကာက္ခံခဲ့ပါက အသံုးျပဳသူ၏စာရင္းမွ ထုတ္ႏုတ္က်ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္
မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိသေဘာတူရမည္။
(ဇ)

အသံးု ျပဳသူမွ စည္းကမ္းသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းေၾကာင့ေ
္ သာ္လည္းေကာင္း၊ Online Channel

(Login URL) ရွိအခ်က္အလက္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေပၚေပါက္လာသည့္
ဘဏ္၏နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ားအားလံုး (မည္သည့္ေပးရန္ တာ၀န္၊ ဆံုးရံႈးမႈ၊ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ ေရွ႕ေနခအပါအ၀င္ စရိတ္စက
မ်ား) အတြက္ အသံုးျပဳသူမွ ေပးေလ်ာ္ရန္ သေဘာတူရမည္။
(စ်)

ဘဏ္သည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

သြယ္ဝုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ဥပေဒအေၾကာင္းအရေပၚေပါက္လာေသာ

ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္

ကိုယ္စားျပဳျခင္း၊

တာဝန္ခံ ေျဖရွင္းျခင္းျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အသုံးျပဳသူတြင္ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚလာပါက ဘဏ္အား အေရးယူျခင္း၊ တရားစြဲဆုိျခင္းစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္အသုံးျပဳသူမွ အျပည့္အဝ
တာဝန္ယူရမည္။
(ည)

Web Browser (သို႔မဟုတ္) Electronic file မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ ဗိုင္းရပ္(စ္)မ်ား/Viruses ေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚလာေသာ မည္သည့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးရမႈမ်ိဳးအတြက္မဆို ဘဏ္မွတာ၀န္မရွိေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္) ေပးရန္တာ၀န္
မ်ားအားလံုးကို အသံုးျပဳသူမွ ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း သေဘာတူရမည္။
(ဋ)

အသံုးျပဳသူမွ Rooted/Jailbroken Devices တြင္ ဘဏ္၏ Mobile App ကို တပ္ဆင္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္

ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆံုးရံႈးမႈကို အသံုးျပဳသူမွ တာ၀န္ယူရမည္။

၉

၉.၂။

Mobile Money Transfer ျဖင့္ ေငြစာရင္းလႊဲေျပာင္းျခင္းအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ Provider မ်ားမွ ခ်မွတ္သည့္ စည္းမ်ဥ္း

စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အျပင္ ဘဏ္မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္မည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို
လိုက္နာရမည္(က)

မည္သည့္ Provider ကို ေရြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာ Provider ၏ ၀န္ေဆာင္မႈအား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အ

တြက္ Register ျပဳလုပ္ထားေသာ ဖုန္းနံပါတ္ (ဥပမာ-Wave Money အတြက္ Telenor ဖုန္းနံပါတ္) သို႔သာ လႊဲေျပာင္း
ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြပမာဏအတိုင္းသာ လႊဲေျပာင္းရမည္ကို သိရွိသေဘာတူရမည္။
(ခ)

အသံုးျပဳသူမွ ေငြစာရင္းလႊဲေျပာင္းရန္ေဆာင္ရြက္ၿပီးသည္ႏွင့္ ဘဏ္၏စနစ္မွ လႊဲေျပာင္းေငြ ပမာဏအား

ေဖာက္သည္၏စာရင္းမွ စတင္ Blocked လုပ္ထားလိုက္မည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ပါက အဆိုပါစာရင္းမွ
ႏုတ္ယူမည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မေအာင္ျမင္ပါက Blocked ျပဳလုပ္ခံရသည့္ ေငြပမာဏအား ႏွစ္ဆယ့္ေလး (၂၄) နာရီ
အၾကာတြင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္၍ ဘဏ္စနစ္မွ အလိုအေလ်ာက္ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ေပးမည္ကို သိရွိသေဘာတူရမည္။
(ဂ)

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေငြလႊဲေျပာင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မေအာင္ျမင္ဘဲ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေျခအေန

“Failed” သို႔မဟုတ္ “Processing” ဟု ျပသေနၿပီး ေဖာက္သည္၏ စာရင္းမွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေငြပမာဏကို ႏုတ္ယူသြားပါက
နီးစပ္ရာဘဏ္ခြဲသို႔ ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Call Center သုိ႔ ဖုန္းဆက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္း
ၾကားၿပီး Complain တင္ရမည္။ ဘဏ္မွ လိုအပ္ေသာစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မွန္ကန္ပါမွ ႏုတ္ယူထားသည့္ ပမာဏ
အား Customer ၏ စာရင္းသို႔ ျပန္လည္ထည့္သြင္းေပးမည္ကို လက္ခံ သေဘာတူရမည္။
(ဃ)

ေငြလႊဲေျပာင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေျခအေန “Processed” ဟု ျပသေသာ္လည္း

လႊဲေျပာင္းေငြပမာဏအား ေဖာက္သည္၏စာရင္းမွ ႏုတ္ယူသြားျခင္းမရွိ ဟု ဘဏ္မွ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက မည္သည့္ေန႔ရက္၊
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ အသံုးျပဳသူမွ

ေပးေခ်ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္စာရင္းမွ အဆိုပါလႊဲေျပာင္းေငြပမာဏအား

ျပန္လည္ႏုတ္ယူမည္ ကို သိရွိသေဘာတူရမည္။
၉.၃။

Mobile Top-up အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ GSM (Mobile Service) Provider မ်ားမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း

စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အျပင္ ဘဏ္မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္မည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို
လိုက္နာရပါမည္(က)

Mobile Top-up ကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ GSM Provider ကို မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ရမည္။ မည္သည့္ Service

Provider ကို ေရြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ GSM Mobile ဖုန္းမ်ားကိုသာ ေငြလက္က်န္ျဖည့္တင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္
ခြင့္ျပဳထားေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြပမာဏအတိုင္းသာ ျဖည့္တင္းႏို္င္ပါမည္။
(ခ)

အသံုးျပဳသူမွ Mobile Top-up ျပဳလုပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးသည္ႏွင့္ ဘဏ္၏စနစ္မွ Top-up ျပဳလုပ္မည့္

ေငြပမာဏအား ေဖာက္သည္၏စာရင္းမွ စတင္ Blocked လုပ္ထားလိုက္မည္ ျဖစ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ပါက
အဆိုပါစာရင္းမွ ႏုတ္ယူမည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မေအာင္ျမင္ပါက Blocked ျပဳလုပ္ခံရသည့္ ေငြပမာဏအား (၂၄) နာရီ
အၾကာတြင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္၍ ဘဏ္စနစ္မွ အလိုအေလ်ာက္ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ေပးမည္ကို သိရွိသေဘာတူရမည္။

၁၀

(ဂ)

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ Mobile Top-up လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မေအာင္ျမင္ဘဲ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေျခအေန

“Failed” သို႔မဟုတ္ “Processing” ဟုျပသေနၿပီး ေဖာက္သည္၏စာရင္းမွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေငြပမာဏကို ႏုတ္ယူသြားပါက
နီးစပ္ရာဘဏ္ခြဲသို႔ ဆက္သြယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Call Center သုိ႔ ဖုန္းဆက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းၾကားၿပီး
Complain တင္ရမည္။ ဘဏ္မွ လိုအပ္ေသာစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး မွန္ကန္ပါမွ ႏုတ္ယူထားသည့္ပမာဏအား
Customer ၏ စာရင္းသို႔ ျပန္လည္ထည့္သြင္းေပးမည္ကို လက္ခံသေဘာတူရမည္။
(ဃ)

Mobile Top-up လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေအာင္ျမင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေျခအေန “Processed” ဟု ျပသ

ေသာ္လည္း Mobile Top-up ျပဳလုပ္သည့္ ေငြပမာဏအား ေဖာက္သည္၏ စာရင္းမွႏုတ္ယူသြားျခင္းမရွိ ဟု ဘဏ္မွ
စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက မည္သည့္ေန႔ရက္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ အသံုးျပဳသူမွ ေပးေခ်ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္စာရင္းမွ
အဆိုပါလႊဲေျပာင္းေငြပမာဏအား ျပန္လည္ ႏုတ္ယူမည္ကို သိရွိသေဘာတူရမည္။
၉.၄။

Create Fixed Deposit (စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းထားရွိျခင္း) အတြက္ ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ထားရွိေသာ စာရင္းေသ

အပ္ေငြစာရင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အျပင္ Online/Mobile Channels မွ
ထားရွိျခင္းအတြက္ ေအာက္ပါတို႔ကို သိရွိလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူရမည္(က)

စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းကို အနည္းဆံုး ေငြက်ပ္-၅၀,၀၀၀/- (ေငြက်ပ္ငါးေသာင္းတိတိ) မွ စတင္ထားရွိႏုိင္

မည္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္သည့္ အမ်ားဆံုးေငြ ပမာဏအထိ ထားရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳသူမွ
သတ္မွတ္ထားရွိမည့္ေငြပမာဏကို အသံုးျပဳသူ ေရြးခ်ယ္သည့္ ေဖာက္သည္၏စာရင္းမွ ႏုတ္ယူမည္။
(ခ)

စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္း ထားရွိႏိုင္ေသာ ကာလမွာ (ရက္ ၃၀ ၊ ၉၀ ၊ ၁၈၀ ၊ ၂၇၀ ၊ ၃၆၅) ျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳသူမွ

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာကာလကို ေရြးခ်ယ္ထားရွိႏိုင္ပါမည္။ ယင္းကာလအလိုက္ အပ္ေငြမ်ားအေပၚတြင္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔မွ
အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ အတိုးႏႈန္းမ်ားကို ခံစားခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ၿပီး ရရွိသည့္အတိုးေငြေပၚတြင္ က်သင့္
သည့္အျမတ္ေတာ္ခြန္အား စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္း ျပဳလုပ္သူမွ က်ခံရမည္။
(ဂ)

စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္း ထားရွိရာတြင္ အရင္းအားသက္တမ္းတိုးျခင္း (Principle Only Rollover)

(သို႔မဟုတ္)

သက္တမ္းမတိုးျခင္း (No Rollover) ကိုသာ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ No Rollover (သက္တမ္း

မတိုးျခင္း) ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါက စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္း သက္တမ္း ျပည့္ခ်ိန္တြင္ အရင္းႏွင့္ အတိုးေငြအား စာရင္းေသ
အပ္ေငြစာရင္း စတင္ထားရွိစဥ္ အသံုးျပဳသူ ေရြးခ်ယ္ထားခဲ့ေသာ မူလစာရင္းမ်ားသို႔ စာရင္းေျပာင္းနည္းလမ္းျဖင့္
ျပန္လည္ထည့္သြင္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။
(ဃ)

စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္း ျပဳလုပ္ထားရွိျခင္းအတြက္ Certificate မ်ား (သို႔မဟုတ္) Passbook မ်ားကို

ေပးအပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ Online/Mobile Channel မ်ားမွ ထားရွိေသာ စာရင္းေသအပ္ေငြ စာရင္းမ်ားကို ဘဏ္၏ Digital
Banking Branch တြင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး Online/ Mobile Channel မ်ားမွသာ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။
(င)

Customer က စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းကို သက္တမ္းမေစ့မီ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္သည္။ Customer သည္

မည္သည့္ဘဏ္ခြဲတစ္ခုခုသို႔မဆို သြားေရာက္ျပီး ထိုစာရင္းပယ္ဖ်က္မႈကို အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္သည္္။ ဘဏ္က ေပးရန္ရွိေသာ အတိုးႏွင့္

ေဖာက္သည္ (Customer) က ဘဏ္သို႔ ေပးရန္ရွိေသာ ၀န္ေဆာင္ခ

ေကာက္ခံမႈမ်ားမွာ ႐ုိးမဘဏ္မွ သတ္မွတ္ထားရွိသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။
Customer က ေပးရန္ရွိေသာ ၀န္ေဆာင္ခမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီး ႐ိုးမဘဏ္၏ ဘဏ္ခြဲတစ္ခုခ်င္းစီတြင္
ရရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။

၁၁

၁၀။

အျခားဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

၁၀.၁။ ကာလတိုေခ်းေငြ
(က)

Customer သည္ ႐ုိးမဘဏ္တြင္ SMART Account ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္ႏွင့္ ကာလတိုေခ်းေငြ ဝန္ေဆာင္မႈအား

အခါအားေလ်ာ္စြာ

အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္

႐ုိးမဘဏ္က

ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို

သေဘာတူညီပါသည္။

ယင္းသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ႐ုိးမဘဏ္က Customer အား ကာလတိုေခ်းေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္
(သုိ႔မဟုတ္) Customer က ယင္းဝန္ေဆာင္မႈနွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာတူလက္ခံရမည္ (သုိ႔မဟုတ္) ယင္းဝန္ေဆာင္မႈအား
အသံုးျပဳမည္ဆိုေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ား ပါဝင္မည္ မဟုတ္ပါ။
(ခ)

ကာလတိုေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူျခင္းအားျဖင့္ Customer သည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေခ်းေငြရယူႏုိင္မည္။

႐ုိးမဘဏ္သည္

သေဘာတူညီခ်က္ပါ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို

ကာလတိုေခ်းေငြ

ပမာဏ၊ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ နွင့္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ၿပီး Customerအား ေဖာ္ျပပါ
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(ဂ)

Customer သည္ ကာလတိုေခ်းေငြကို ႐ုိးမဘဏ္၏ Application (သုိ႔မဟုတ္) Email (သုိ႔မဟုတ္) ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားမွ

တစ္ဆင့္ (သုိ႔မဟုတ္) နီးစပ္ရာ ႐ုိးမဘဏ္ခြဲသုိ႔ သြားေရာက္၍ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ ႐ုိးမဘဏ္၏ ကာလတိုေခ်းေငြ
ဝန္ေဆာင္မႈကို ေလွ်ာက္ထားသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ႐ုိးမဘဏ္က ထုိေခ်းေငြ
ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားမႈ

ဝန္ေဆာင္ခေကာက္ခံျခင္း

အပါအဝင္

ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ

လိုက္နာရမည့္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္

အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ပါမည္။ Customerသည္ ေခ်းေငြကို ရယူလိုပါက ႐ုိးမဘဏ္က သတ္မွတ္ထားေသာ
ဤသေဘာတူညီခ်က္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာပါမည္ဟု ဝန္ခံကတိျပဳေၾကာင္း ဘဏ္သုိ႔ အသိေပးရပါမည္။
(ဃ)

႐ိုးမဘဏ္မွေပးပို႔ေသာ ကာလတိုေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳရန္ သေဘာတူညီခ်က္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို

လက္ခံပါက Customer သည္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ားကို သေဘာတူညီၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
(၁)

Customer

သည္

႐ုိးမဘဏ္၏

ကာလတိုေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈကို

အသံုးျပဳၿပီးပါက

႐ုိးမဘဏ္သုိ႔

ေပးရန္က်န္ရွိသည့္ ေခ်းေငြပမာဏကို သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ေပးေဆာင္ရမည္။
(၂)

႐ုိးမဘဏ္၏ ေခ်းေငြ သေဘာတူညီခ်က္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ေနာက္ဆံုးေခ်းေငြေပးသြင္းရမည့္

ေန႔တြင္ ႐ုိးမဘဏ္သည္ Customer ၏ မည့္သည့္႐ုိးမဘဏ္ အေကာင့္စာရင္းမွမဆို ျပန္လည္ေပးေခ်ရန္လိုအပ္သည့္
ေခ်းေငြ ပမာဏကို လႊဲေျပာင္း ထုတ္ယူႏုိင္ခြင့္ အျပည့္အဝရွိသည္ကို နားလည္သေဘာတူညီ ရမည္။

၁၂

၁၀.၂။ ဝန္ထမ္းႀကိဳတင္လစာ
(က)

အကယ္၍ အလုပ္ရွင္သည္ ႐ိုးမဘဏ္၏ လစာေပးျခင္း၀န္ေဆာင္မႈ (Payroll Services) ကိုအသုံးျပဳၿပီး ဝန္ထမ္း၏

SMART အေကာင့္သို႔ လစာထည့္သြင္းေပးပါက ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၀န္ထမ္းႀကိဳတင္လစာ (Employee Salary Advance)
ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
(ခ)

ဝန္ထမ္းႀကိဳတင္လစာကို ခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းအေနျဖင့္
(၁)

အသက္ (၁၈) ႏွစ္အထက္ျဖစ္ရမည္။

(၂)

လစဥ္လတိုင္း၏ (၂၈) ရက္ေန႔မတိုင္မီ ဝန္ထမ္းႀကိဳတင္လစာ ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖင့္ ေနာက္တစ္လ၏ 		

		
(၃)

လစာမွ ဝန္ထမ္းႀကိဳတင္လစာ ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
႐ိုးမဘဏ္၏ "လုပ္ခလစာဝန္ေဆာင္မႈ" ကိုအသုံးျပဳၿပီး အလုပ္ရွင္မွ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္း၏ SMART
အေကာင့္သို႔ လစဥ္ လစာေငြထည့္သြင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။

(၄)

ဝန္ထမ္းလစာကို ႐ိုးမဘဏ္၏ SMART အေကာင့္ျဖင့္ အနည္းဆုံးလခတစ္လစာကို ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ရမည္။

(၅)

႐ိုးမဘဏ္သို႔ ေပးဆပ္ရန္က်န္ရွိေသာ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ေႂကြးၿမီမ်ား မရွိရပါ။ ႐ိုးမဘဏ္တြင္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ဖူးေသာ
ေငြေပးေခ်မႈမွတ္တမ္းမ်ား မရွိရပါ။

(ဂ)

၀န္ထမ္းႀကိဳတင္လစာသည္ ၀န္ထမ္း၏ လစဥ္လစာေငြ၏ အမ်ားဆံုး ၂၀% အထိ (သို႔မဟုတ္) ၂၀% ႏွင့္ညီမွ်ေသာ

ပမာဏကို ရယူႏိုင္သည္။
(ဃ)

ဝန္ထမ္းႀကိဳတင္လစာေလွ်ာက္ထားပါက ႐ိုးမဘဏ္သည္ ဝန္ထမ္းႀကိဳတင္လစာႏွင့္ အပိုဒ္(င) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ

ဝန္ေဆာင္ခမ်ားအပါအဝင္ကို ႀကိဳတင္ထုတ္ယူသည့္လ၏ လုပ္ခလစာရရွိ မည့္ေန႔ရက္တြင္ ဝန္ထမ္း၏ SMART အေကာင့္သို႔
လစာေငြထည့္သြင္းၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ အဆိုပါ SMART အေကာင့္မွ ႏုတ္ယူမည္ျဖစ္သည္။
(င)

ဝန္ထမ္းႀကိဳတင္လစာဝန္ေဆာင္ခမ်ားကို

႐ိုးမဘဏ္မွ

အခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္ထားေသာ

႐ိုးမဘဏ္

၏

ဝန္ေဆာင္ခစံႏႈန္းမ်ားအလိုက္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။
(စ)

ဝန္ထမ္းႀကိဳတင္လစာရယူရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ႐ိုးမဘဏ္အေနျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး ျငင္းပယ္ရုပ္သိမ္း ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

(ဆ)

ဝန္ထမ္းႀကိဳတင္လစာဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပ်က္စီး

ဆုံးရံႈးမႈအလုံးစုံသည္ ႐ိုးမဘဏ္တြင္ တာဝန္မရွိေၾကာင္း ဝန္ထမ္းမွ သေဘာတူ လက္ခံပါသည္။

၁၀.၃။ အေထြေထြစည္းကမ္းခ်က္မ်ား
(က) လစာေပးျခင္း၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၀န္ထမ္းႀကိဳတင္လစာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းကို ႐ိုးမဘဏ္မွ ရပ္တန္႔
လိုပါက အလုပ္ရွင္သို႔ ရက္ေပါင္း ၃၀ ႀကိဳတင္၍ စာျဖင့္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္သည္။
(ခ) ရိုးမဘဏ္သည္ လစာေပးျခင္း၀န္ေဆာင္မႈ၊ ၀န္ထမ္းႀကိဳတင္လစာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ အျခား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
(သို႔မဟုတ္)

ဤစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို

ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မႈမ်ားရိွပါက

အခါအားေလ်ာ္စြာ

႐ိုးမဘဏ္၏

Website

ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

ဤစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား

စာမ်က္ႏွာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္

ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပအသိေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

၁၃

၁၁။

ဘဏ္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ

၁၁.၁။ ဝန္ေဆာင္မႈအား ရပ္ဆိုင္းျခင္း - ဘဏ္၏ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာျဖင့္

ဘဏ္သည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္ လုပ္ငန္း

၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ ျငင္းပယ္ပိုင္ခြင့္ (သို႕မဟုတ္) ေပးၿပီးေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာမေပးဘဲ
(သို႔မဟုတ္) ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား မထိခုိက္ေစဘဲ ရပ္ဆုိင္းႏိုင္သည္။ အသံုးျပဳသူသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ ဘဏ္စာရင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အား မသမာေသာနည္းလမ္း (သို႔မဟုတ္) တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
အသုံးျပဳျခင္း၊ အသုံးျပဳသူ၏ ဘဏ္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာေပၚေပါက္ျခင္းစေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ဘဏ္
အေနျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းႏိုင္သည္။
၁၁.၂။ ဆက္လက္တည္ရွိမႈ - ဤသေဘာတူညီမႈတြင္ ပါဝင္ေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွ အခ်က္အလက္တစ္စုံတစ္ရာ
ပ်က္ျပယ္ခဲ့ပါက က်န္ရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ ဟု မွတ္ယူရမည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္ပါ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ မဖယ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ မည္သည့္တာ၀န္ရွိမႈ တစ္ခုခုမဆို ဖယ္ထုတ္
ခ်န္လွပ္ထားျခင္းမရွိပါ။
၁၁.၃။ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္း - ဘဏ္သည္ ဤသေဘာတူညီခ်က္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ စရိတ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈ
ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ အြန္လိုင္းကတ္စနစ္၊ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား အခါအားေလ်ာ္စြာ ေျပာင္း
လဲမည္ျဖစ္သည္။ လံုၿခံဳေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း (သို႔မဟုတ္) စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍လည္းေကာင္း
ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ပါက ဘဏ္သည္ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ေျပာင္းလဲမည္ ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးအခ်က္အလက္မ်ားကို ဘဏ္၏ Website တြင္လည္းေကာင္း၊ ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္
ေၾကညာမည္။ ဘဏ္သည္ ၄င္း၏ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဏ္၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈ
ေပးသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အထူးကမ္းလွမ္းေၾကညာခ်က္ကို အခ်ိန္မေရြး စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ႐ုတ္
သိမ္းႏိုင္ပါသည္။
၁၁.၄။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ - ဘဏ္၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈအား
အသုံးျပဳေနသူမ်ားသည္ ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အသုံးျပဳ၍ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ ေငြေၾကးခဝါခ်ျခင္း၊ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္
ထားသည့္ စာရင္းပုိင္ရွင္၏ စာရင္းအတြင္းသို႔ ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း ျဖစ္ေပၚလာပါက အသုံးျပဳခဲ့သည့္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္
အလက္မ်ားအား ဘဏ္မွ ေတာင္းဆုိရယူႏိုင္ခြင့္ ရိွေၾကာင္း အသုံးျပဳသူမွ သေဘာတူညီရမည္။

၁၂။

ဘဏ္၏တာဝန္ရွိမႈအား ကန္႔သတ္ျခင္း

၁၂.၁။ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ စစ္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ အဓိကရုဏ္းျဖစ္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈတားျမစ္ ပိတ္ပင္ျခင္း၊ အစုိးရ
အမိန္႔ႏွင့္

အျခားေသာ

မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ

အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္

ထိန္းခ်ဳပ္ရန္

ခက္ခဲေသာ

အေျခအေနမ်ားတြင္

ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ပ်က္ကြက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ၾကန္႔ၾကာျခင္းမ်ားအတြက္ ဘဏ္တြင္
တာဝန္မရွိေစရ။

၁၄

၁၂.၂။ ေငြစာရင္းလႊဲေျပာင္းမႈကို ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ အခ်ိန္မီ ေဆာင္ရြက္မေပးႏိုင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဘဏ္စနစ္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္
(System Error) ေၾကာင့္ ပမာဏမွန္ကန္မႈမရွိျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ပါက အသံုးျပဳသူ၏ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈအတြက္ ဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ေအာက္ပါျခြင္းခ်က္မ်ားရွိခဲ့ပါက ဘဏ္မွေပးေလ်ာ္ရန္ တာ၀န္မရွိပါ(က)

ေငြစာရင္းလႊဲေျပာင္းေပးရန္ အသံုးျပဳသူ၏ ေငြစာရင္းတြင္ လက္က်န္လံုေလာက္မႈမရွိျခင္း။

(ခ)

အသံုးျပဳသူ၏ စာရင္းမွာ ပိတ္သိမ္းၿပီးေသာစာရင္း ျဖစ္ေနျခင္း။

(ဂ)

အသံုးျပဳသူ၏စာရင္း၌ ေငြလက္က်န္လံုေလာက္မႈရွိေသာ္လည္း တရားဥပေဒအရ တရားရင္ဆိုင္ေနရျခင္း

(သို႔မဟုတ္) အျခားအတားအဆီးမ်ား ရွိေနျခင္း။
(ဃ)

ေငြစာရင္းလႊဲေျပာင္းမႈမွာ ေခ်းေငြကန္႔သတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) စာရင္းပိုထုတ္မႈမ်ား ကိုးကား

မိေစရန္ အျခားအစီအမံမ်ား ရွိေနျခင္း။
(င)

အသံုးျပဳသူမွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ User Guide မ်ားအား စနစ္တက်

မလိုက္နာျခင္း၊
(စ)

ဘဏ္မွ သတိႀကီးစြာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား

(မီးေလာင္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ စက္ပစၥည္းမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္းအျပင္ အျခားအေျခအေန
မ်ားစသည္) ျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ ေငြစာရင္းလႊဲေျပာင္းေပးမႈကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစျခင္း၊
(ဆ)

အသုံးျပဳသူ၏ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ကြန္ပ်ဴတာ၊ မိုဘိုင္းဖုန္း စသည့္ကိရိယာမ်ား ေကာင္းစြာ

အလုပ္မလုပ္ျခင္း၊
(ဇ)

အသုံးျပဳသူအေနျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈအား မွန္ကန္စြာမျပဳလုပ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဘဏ္အား

ေငြလက္ခံသူ၏

အမည္ႏွင့္ ဘဏ္စာရင္း အစရွိသည္တို႔ကို မွားယြင္းျဖည့္စြက္ထားျခင္း။

၁၃။

အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ား

၁၃.၁။ စကား၀ွက္ ေမ့ေပ်ာက္ျခင္း/ခိုးယူခံရျခင္း (Forgotten/ Stolen Password) - အသံုးျပဳသူမွ Password ကို ေမ့သြားျခင္း
(သို႔မဟုတ္) ခိုးယူခံရျခင္း (သို႔မဟုတ္) ခိုးယူခံရသည္ဟု သံသယျဖစ္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ပါက ဘဏ္သို႔ ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္အေၾကာင္း
ၾကားရမည္။ (သို႔မဟုတ္) Call Center သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုရမည္။ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမွ လံုၿခံဳမႈအတြက္ စံုစမ္းေမးျမန္းသည့္
ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအားလံုးကို မွန္ကန္စြာ ေျဖၾကားေပးႏုိင္ရမည္။
၁၃.၂။ PIN Code ေမ့ေပ်ာက္ျခင္း (Forgotten PIN code) - အသံုးျပဳသူမွ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ကိရိယာမ်ားရွိ
Yoma Bank Mobile Banking Application အတြက္ PIN Code ကို ေမ့ေပ်ာက္သြားပါက Unlink Function ကိုအသံုးျပဳၿပီး
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ Application ကို Activate ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ Activation ျပဳလုပ္ေနစဥ္ PIN အသစ္ကို
ျပန္လည္သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။

၁၅

၁၃.၃။ မိုဘိုင္းဖုန္းေပ်ာက္ဆံုးျခင္း/ ခိုးယူခံရျခင္း (Mobile phone stolen or lost) - အသံုးျပဳသူမွ Online Channel သို႔
၀င္ေရာက္ၿပီး ခိုးယူခံရသည့္ကိရိယာ (Device)ကို Unlink ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
၁၃.၄။ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိေသာ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား (Unauthorized Transfers) - အသံုးျပဳသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အသံုးျပဳသူ၏
စာရင္းမွ ေငြလႊဲေျပာင္းထုတ္ယူျခင္း၊

စာရင္းသို႔

ေငြလႊဲေျပာင္းေပးသြင္းျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ပါက ဘဏ္၏ Call Center သို႔

ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရမည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ထုိလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအတြက္ ဘဏ္မွ အကာကြယ္ေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။
၁၃.၅။ အသံုးျပဳသူ၏စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မွားယြင္းမႈမ်ား/သံသယမ်ား (Errors or Questions About Your
Account) - အသံုးျပဳသူ၏ စာရင္းရွင္းတမ္း (သို႔မဟုတ္) လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မွားယြင္းမႈမ်ား (သို႔မဟုတ္)
သံသယမ်ား ေတြ႔ရွိခဲ့ပါက အမည္၊ စာရင္းအမွတ္၊ မွားယြင္းေသာ (သို႔မဟုတ္) ေသခ်ာမႈမရွိေသာ လႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္ ယင္းသုိ႔
ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္း၊ မွားယြင္းသည္ဟု သံသယ ျဖစ္သည့္ပမာဏ စသည္တို႔ကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပလ်က္ တတ္ႏိုင္
သမွ်ျမန္ျမန္ ဘဏ္၏ Call Center သို႔ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားရမည္။

၁၄။

အေထြေထြ

၁၄.၁။ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္း - လႊဲေျပာင္းႏိုင္သည့္ ေငြပမာဏ/အႀကိမ္ေရသည္ ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနပါက
ဘဏ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေက်ာ္လြန္ေနေသာ ေငြပမာဏအား တားျမစ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္)
ရပ္ဆိုင္းျခင္းကို ဘဏ္မွ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
၁၄.၂။ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ား - ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားအတြက္ ဘဏ္မွ
ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ User Guide မ်ား
အား သုံးစြဲသူမွ လိုက္နာရပါမည္။
၁၄.၃။ Product အသစ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ျခင္း - Customerသည္ ႐ုိးမဘဏ္၏ Application (သုိ႔မဟုတ္) Email
အစရွိသည့္ Electronic Channel မ်ားမွ တစ္ဆင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးပို႔ေသာ Product ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ား
မိတ္ဆက္ျခင္းကို သေဘာတူညီပါသည္။ Customer သည္ ႐ုိးမဘဏ္က Electronic Channel မ်ားမွတစ္ဆင့္ေပးပို႔ေသာ
Product ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ႏွင့္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ပါ
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လက္ခံေၾကာင္း Electronic Channel မ်ားမွတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူညီပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို

လက္ခံျခင္းသည္

ဤသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္အတိုင္း

Customerက

႐ုိးမဘဏ္မွ ဝန္ေဆာင္မႈရယူရန္ ႏွင့္ ႐ုိးမဘဏ္က Customer အား ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္ Customer ႏွင့္ ႐ုိးမဘဏ္
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကား ဥပေဒအရ တရားဝင္ ကတိျပဳျခင္း ျဖစ္သည္ဟုမွတ္ယူပါသည္။
၁၄.၄။ အခေၾကးေငြႏွင့္ ေကာက္ခံေသာႏႈန္းထားမ်ား - ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းမွ

ေပးမည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္

ဘဏ္မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ေကာက္ခံပါမည္။
၁၄.၅။ ေငြေၾကးမလုံေလာက္ျခင္း
ေငြေပးေခ်မႈျပဳလုပ္ရန္

-

ဘဏ္၏

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္

ၫႊန္ၾကားလာသည့္အခါတြင္

အသုံးျပဳသူ၏ဘဏ္စာရင္း၌

သုံးစြဲသူသည္

မိမိ၏ဘဏ္စာရင္းမွ

ေငြေၾကးလုံေလာက္စြာ ရွိေနရပါမည္။

ေငြေၾကးလုံေလာက္ျခင္းမရွိပါက ေငြေပးေခ်မႈရႏိုင္မည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ေငြေပး
ေခ်မႈမ်ားကိုလည္း ေငြေၾကးလုံေလာက္သည့္အခ်ိန္အထိ ရပ္ဆုိင္းထားမည္ ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးလုံေလာက္မႈ မရွိသည့္အခါ
အသုံးျပဳသူသည္ Warning Message (or) Error Message ကို ျမင္ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။

၁၆

၁၄.၆။ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ ေျပာင္းလဲျခင္း - ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာသည္ Security Code မ်ားကို ေပးပို႔လက္ခံရာတြင္
အသံုးျပဳရသည္ျဖစ္ရာ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာတစ္ခုခု ေျပာင္းလဲလိုပါက အသုံးျပဳသူသည္
ဘဏ္သို႔ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားရမည္။

၁၅။

ဥပေဒအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ဤသေဘာတူညီခ်က္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ သက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးမ်ား၌ တရားရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည္။

၁၆။

Appendix_Yoma Bank_ Digital Banking Services

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (Digital Banking Services)
၁။

ေငြေၾကးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (Financial Functions)

၁.၁။

Transfer between my Yoma accounts/cards - ဘဏ္တြင္ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ ကိုယ္ပိုင္စာရင္းမ်ား၊ ကတ္မ်ား

အၾကား ေငြစာရင္းလႊဲေျပာင္းႏိုင္ျခင္း၊
၁.၂။

Transfer to Yoma Bank Account - ဘဏ္တြင္ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ အျခားသူမ်ား၏ စာရင္းသို႔

ေငြစာရင္း

လႊဲေျပာင္းႏိုင္ျခင္း၊
၁.၃။

Transfer to Wave Money - ဘဏ္တြင္ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည့္ စာရင္းတစ္ခုခုမွ Wave Money၏ MFS Account သုိ႔

ေငြစာရင္းလႊဲေျပာင္းေပးပို႔ႏုိင္ျခင္း၊
၁.၄။

Mobile Top-up - ဘဏ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည့္ စာရင္းတစ္ခုခုမွ မိုဘိုင္းဖုန္း၏ ေငြလက္က်န္ျဖည့္တင္းႏို္င္ျခင္း၊

၁.၅။

Create Fixed Deposit - ဘဏ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည့္ စာရင္းတစ္ခုခုမွ ေငြစာရင္း လႊဲေျပာင္းျခင္းနည္းျဖင့္

အသံုးျပဳသူကိုယ္တိုင္ စာရင္းေသအပ္ေငြ (Fixed Deposit) ထားရွိႏိုင္ျခင္း၊
၁.၆။

Recurring Payment - ဘဏ္သို႔ ပံုမွန္ေငြစာရင္းလႊဲေျပာင္းမႈ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးထားႏိုင္ျခင္း၊

၂။

ေငြေၾကးမဟုတ္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (Non-Financial Functions)

၂.၁။

Account Overview/ Account Details - ဘဏ္တင
ြ ္ ဖြငလ
့္ စ
ွ ထ
္ ားေသာ စာရင္းမ်ားကို အေသးစိတ္ ၾကည့႐
္ ႈ စစ္ေဆးႏိင
ု ္ျခင္း၊

၂.၂။

Account Statements - ဘဏ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဘဏ္စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း၊ လအလိုက္

ဘဏ္စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကို ရယူႏိုင္ျခင္း၊
၂.၃။

Card Overview/ Card Details - ဘဏ္မွ ထုတ္ေပးထားသည့္ ကတ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း၊

၂.၄။

Card Statements - ဘဏ္မွထုတ္ေပးထားသည့္ ကတ္မ်ား၏ လအလုိက္ဘဏ္ရွင္းတမ္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈရယူႏိုင္ျခင္း၊

၂.၅။

Change Card Status - ဘဏ္မွထုတ္ေပးထားသည့္ ကတ္အေျခအေနကို ယာယီေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း၊

၁၇

၂.၆။

Transaction History - လြန္ခဲ့ေသာ ေငြေၾကးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ၾကည့္ရႈႏိုင္ျခင္း၊

၂.၇။

Transaction Status - ဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈႏုိင္ျခင္း၊

၂.၈။

Mailbox - ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသူႏွင့္ ဘဏ္အၾကား အျပန္အလွန္ စာမ်ားေပးပို႔ႏိုင္ျခင္း၊

၃။

အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (Other Functions)

၃.၁။

Unlink Device - Yoma Bank Mobile Banking Application ကို တပ္ဆင္အသံုးျပဳေနေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအေၾကာင္း

အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္လိုပါက ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ျခင္း၊
၃.၂။

Log In - ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္း၊

၃.၃။

Log Out - ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္မွ ထြက္ျခင္း၊

၃.၄။

Dashboard – ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္၏ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ၊

၃.၅။

Menu - ပါ၀င္သည့္အေၾကာင္းအရာ၊

၃.၆။

Tutorial - လုပ္ေဆာင္ခ်က္လမ္းညႊန္/နမူနာ၊

၃.၇။

Change Language - ဘာသာစကားေျပာင္းလဲျခင္း၊

၃.၈။

Recipient Management - ေငြစာရင္းလႊဲေျပာင္းလက္ခံသူ စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊

၃.၉။

Widgets - ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား စုစည္းရာေနရာမ်ား (Comfort Zone Widget, Account Widget, Card

Widget, Send Money Widget, Mobile Top-up Widget, Transaction History Widget, Transaction Status Widget,
Messaging Center Widget)၊
၃.၁၀။ RecurringPaymentOverview-ဘဏ္သပ
႔ို မ
ံု န
ွ ္ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးရန္ ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားၾကည့ရ
္ န
ႈ င
ုိ ္ျခင္း၊

၄။

Online Channel ၏ သီးျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

၄.၁။

Header-လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခခ
ု ်င္းစီ၏ ေခါင္းစဥ္မ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီးဘဏ္လပ
ု င
္ န္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုစတင္ႏင
ို ္ျခင္း၊

၄.၂။

Footer

-

ဒစ္ဂ်စ္္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစာမ်က္ႏွာ

ေအာက္ေျခတြင္

အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္

အသံုး၀င္ေသာ

ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ Link မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ျခင္း၊
၄.၃။

Preferences Overview - စိတ္ႀကိဳက္ျမင္ကြင္းမ်ားကို ဖန္တီးႏုိင္ျခင္း။

၄.၄။

Device Management - Yoma Bank Mobile Banking Application ကို တပ္ဆင္အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ

ကိရိယာမ်ားကို စီမံခန္႔ခဲြႏုိင္ျခင္း၊
၄.၅။

Modify/Delete Template - ပံုစံမ်ား ျပင္ဆင္/ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊

၁၈

၄.၆။

Change Recipient Name/Image - ေငြစာရင္းလႊဲေျပာင္းလက္ခံမည့္သူ၏ အမည္/ပံုရိပ္မ်ား ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း၊

၅။

Mobile Channel/ Mobile Bank ၏ သီးျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

၅.၁။

Settings - သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊

၅.၂။

Change Unlock Method – Mobile App ဖြင့္ရန္နည္းလမ္းျပင္ဆင္ျခင္း၊

၅.၃။

Nearest Branches & Wave Shops - အနီးဆံုးရွိ ဘဏ္ခြဲမ်ားႏွင့္ Wave ဆုိင္မ်ား

၅.၄။

Nearest Branches & Wave Shops Widget - အနီးဆံုးရွိ ဘဏ္ခြဲမ်ားႏွင့္ Wave ဆုိင္မ်ားကို ျပသသည့္ ေနရာ၊

၅.၅။

Mobile Token – ဒုတိယအဆင့္အတည္ျပဳခ်က္အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ OTP ကို ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း၊

၅.၆။

Mobile Token Widget - Mobile Token ရွိရာေနရာ၊

၁၉

ကတ္ကိုင္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
၁။

သေဘာတူညီခ်က္

ဤသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ဘဏ္မွ ထုတ္ေ၀ေသာကတ္မ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမွ လိုက္နာေဆာင္ရြက္
ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ ဘဏ္၏ကတ္ကို ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းသည္ ဤသေဘာတူညီခ်က္ပါ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊
လည္းေကာင္း

ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမွ

ဘဏ္မွ

အခါအားေလ်ာ္စြာ

သိရွိနားလည္ၿပီး

ထုတ္ျပန္သည့္

သေဘာတူသည္ဟု

ဘဏ္မွ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို
မွတ္ယူမည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ကတ္ကိုင္ေဆာင္အသံုးျပဳသူ ေဖာက္သည္အေနျဖင့္ ဘဏ္မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား
ေသခ်ာစြာ ဖတ္႐ႈသိရွိနားလည္ ထားရမည္။

၂။

သေဘာတူညီခ်က္အား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း

ဘဏ္မွ ဤသေဘာတူညီခ်က္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
အေရးပါေသာျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိပါက ဘဏ္၏ Website တြင္လည္းေကာင္း၊ ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အသိေပး
ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္

အသိေပးေၾကညာသည့္ေန႔စြဲမွစ၍

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိပါမည္။ ဤအပိုဒ္အရ “အေရးပါေသာ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈ” ဆိုသည္မွာ ဘဏ္၏ ကတ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ အဆံုးသတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘဏ္၏ကတ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ဘဏ္၏ ကတ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္ခမ်ား တိုးျမႇင့္ျခင္း သို႔မဟုတ္
၀န္ေဆာင္ခႏႈန္း အသစ္မ်ား ေျပာင္းလဲေကာက္ခံျခင္း စသည္တို႔ကို ဆိုလိုပါသည္။

၃။

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆ္ိုခ်က္မ်ား

၃.၁။

ဤ စာရြက္စာတမ္းပါ “ဘဏ္” ဆုိသည္မွာ ႐ိုးမဘဏ္လီမိတက္ကို ဆိုလိုသည္။

၃.၂။

“ကတ္”

ဆိုသည္မွာ ဘဏ္မွ

ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူသို႔

ထုတ္ေပးထားေသာ ၿမီစားကတ္၊ အေႂကြး၀ယ္ကတ္၊

ေအတီအမ္ကတ္၊ ႀကိဳတင္ေပးကတ္ စသည့္အီလက္ထေရာနစ္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေငြေပးေခ်ႏိုင္ေသာေသာ ကတ္ကို ဆိုလိုသည္။
၃.၃။

“ၿမီစားကတ္”

ဆိုသည္မွာ

ဘဏ္မွကတ္ကိုင္ေဆာင္သူသို႔

ထုတ္ေပးထားေသာ

သံုးစြဲခြင့္ျပဳသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္

ေအတီအမ္စက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ေငြပမာဏကို ကတ္ပိုင္ရွင္၏ေငြစာရင္းမွ ႏုတ္ယူသည့္ ႐ိုးမဘဏ္ ၿမီစားကတ္ကို
ဆိုလိုသည္။
၃.၄။

“ေအတီအမ္ကတ္” ဆိသ
ု ည္မွာ ဘဏ္မွ ကတ္ကင
ို ္ေဆာင္သသ
ူ ႔ို ထုတ္ေပးထားေသာ ေအတီအမ္တင
ြ ္ ေငြထတ
ု ယ
္ ူျခင္း၊

ေငြသြင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဘဏ္ရွိ ကတ္ပိုင္ရွင္၏အပ္ေငြမွ လႊဲေျပာင္းေပးေခ်ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ကတ္ကို ဆိုလိုသည္။
၃.၅။

“အေႂကြး၀ယ္ကတ္” ဆိုသည္မွာ ဘဏ္မွ စာရင္းပိုင္ရွင္/ကတ္ပိုင္ရွင္သို႔

ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေခ်းေငြပမာဏ

အတြင္း သံုးစြဲခြင့္ျပဳသည့္ေနရာမ်ားတြင္ (သို႔မဟုတ္) ကတ္သံုးစြဲမႈကို လက္ခံသည့္ လက္လီလက္ကား၀ယ္ယူျခင္းအတြက္
ေပးေခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊

စာရင္းမွ

ေငြသားထုတ္ယူျခင္း၊

ေပးသြင္းျခင္းႏွင့္

စာရင္းလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ကတ္ကို ဆိုလိုသည္။

၂၀

၃.၆။

“ႀကိဳတင္ေပးကတ္” ဆိုသည္မွာ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူသည္ တိက်သည့္ေငြပမာဏတစ္ရပ္ကို ဘဏ္၏ ကိုယ္စား

လွယ္မွတစ္ဆင့္ ဘဏ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ (သို႔မဟုတ္) သြယ္၀ိုက္၍ ႀကိဳတင္ေပးသြင္းထားၿပီး ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူက ေငြေပး
ေခ်မႈမ်ားကို ယင္းကတ္အားအသံုးျပဳ၍ ေငြေပးေခ်ႏုိင္သည့္ကတ္ကို ဆိုလိုသည္။ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို ကတ္အတြင္းရွိ
ေငြေၾကးတန္ဖိုးမွ ႏုတ္ယူသည္။
၃.၇။

“ဆင့္ပြားကတ္” ဆုိသည္မွာ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ၏မိသားစု၀င္တစ္ဦးဦး (ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊ သား၊ သမီး၊ မိဘ) ကို

ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဘဏ္မွ ထုတ္ေပးထားသည့္ ကတ္ကို ဆိုလိုသည္။
၃.၈။

“ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ”

ဆိုသည္မွာ

ဘဏ္မွ

ထုတ္ေပးထားေသာကတ္ကို

တရား၀င္ကိုင္ေဆာင္

အသံုးျပဳခြင့္

ရရွိထားေသာပုဂိၢဳလ္ (မည္သည့္ႏုိင္ငံသူ/ႏုိင္ငံသားမဆို) ကိုဆိုလိုသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္ပါက အနည္းဆုံး Passport
သက္တမ္း (၆) လ ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။
၃.၉။

“ပင္နံပါတ္/PIN” ဆိုသည္မွာ ကတ္ထုတ္ေပးစဥ္က ဘဏ္မွသီးျခားသတ္မွတ္ေပးထားေသာ လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ ျဖစ္ၿပီး

ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူကိုယ္တိုင္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ

ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ၏ ကိုယ္ပိုင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ နံပါတ္/Personal

Identification Number (“PIN”) ကို ဆိုလိုသည္။
၃.၁၀။ “ကတ္ျဖင့္ေပးေခ်မႈ” ဆိုသည္မွာ ဘဏ္မွကတ္ကိုင္ေဆာင္သူသို႔ ထုတ္ေပးထားေသာ ၿမီစားကတ္၊ ေအတီ အမ္ကတ္၊
အေၾကြး၀ယ္ကတ္၊ ႀကိဳတင္ေပးကတ္ စသည့အ
္ လ
ီ က္ထေရာနစ္ကတ္မ်ား အသံုးျပဳ၍ ေငြေပးေခ်သည့န
္ ည္းလမ္းကို ဆိလ
ု ို သည္။
၃.၁၁။ “စာရင္း(မ်ား)”

ဆိုသည္မွာ

ကတ္၀န္ေဆာင္မႈရရွိရန္အတြက္

ေဖာက္သည္က

ဘဏ္တြင္

ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး

ယင္းကတ္အသံုးျပဳမႈအတြက္ စာရင္းရွင္းလင္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေငြေပးေငြယူကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳရန္
သေဘာတူထားသည့္ ဘဏ္ေငြစာရင္း (မ်ား) ကို ဆိုလိုသည္။
၃.၁၂။ “ဘဏ္ရွင္းတမ္း” ဆိုသည္မွာ စာရင္းပိုင္ရွင္/ကတ္ပိုင္ရွင္မွ ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ခုအတြင္း လုပ္ေဆာင္ထားခဲ့ေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိိုစာရင္း/ကတ္၏ လက္က်န္မ်ားအပါအ၀င္ ဘဏ္မွ ပါ၀င္သင့္သည္ ဟု သတ္မွတ္ေသာ အျခား
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည့္ ဘဏ္စာရင္းရွင္းတမ္းကို ဆိုလိုသည္။
၃.၁၃။ “ညႊန္ၾကားခ်က္” ဆိုသည္မွာ ကတ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာစာရင္း(မ်ား)ကို အသုံးျပဳခြင့္ရွိသူမွ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊
သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ကတ္အသံုးျပဳရာတြင္

ကတ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစရန္ ဘဏ္သို႔ေပး

ထားေသာ တရား၀င္ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ဆိုလိုသည္။
၃.၁၄။ “ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ” ဆိုသည္မွာ ကတ္ေလွ်ာက္ထားသူကို ဘဏ္မွဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ လိပ္စာ (ေနရပ္လိပ္စာ၊
Email လိပ္စာ၊ Fax နံပါတ္၊ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ား) ျဖစ္သည္။
၃.၁၅။ “ေအတီအမ္/ATM” ဆိုသည္မွာ ဘဏ္၏အပိုင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ MPU အဖြဲ႕၀င္ဘဏ္မ်ား၏
အပုိင္ျဖစ္ေစ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူအတြက္ ကတ္ကုိအသံုးျပဳၿပီး ဘဏ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ စာရင္းမ်ားမွ အလိုအေလ်ာက္
ေငြထုတ္ယူျခင္း၊ ေငြလက္က်န္စစ္ေဆးျခင္း အစရွိေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိအသုံးျပဳႏုိင္ေသာစက္ကို
ဆုိလိုသည္။
၃.၁၆။ “သံုးစြဲခြင့္ျပဳသည့္ေနရာ” ဆိုသည္မွာ ေအတီအမ္မ်ား၊ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၀ယ္ယူျခင္းအတြက္ ကတ္ျဖင့္
ေပးေခ်မႈမ်ားအား လက္ခံသည့္ေနရာမ်ားကို ဆိုလိုသည္။

၂၁

၃.၁၇။ “POS/EDC Terminal” ဆိုသည္မွာ ကတ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ ဘဏ္ခြဲ
မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ကုန္သည္မ်ားထံတြင္လည္းေကာင္း ထားရွိသည့္ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းကိရိယာကို ဆိုလိုသည္။
၃.၁၈။

“ကုန္သည္” ဆိုသည္မွာ ကတ္အသုံးျပဳမႈမ်ားကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဘဏ္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ MPU

အဖြဲ႕၀င္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ေရႊႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆိုင္မ်ား၊ စတိုး
ဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ၊ ေလယာဥ္လိုင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား စသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။
၃.၁၉။ “ကတ္ထုတ္ေ၀သူ” ဆုိသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က အီလက္ထေရာနစ္ကတ္လုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္ခြင့္

ေပးထားေသာ ဘဏ္္၊ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ျမန္မာေငြေပးေခ်မႈအဖြဲ႕တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာလုပ္ငန္း အဖြဲ႕
အစည္းကိို ဆိုိလိုသည္။
၃.၂၀။ “ကတ္အတြက္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသူ” ဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံတကာကတ္မ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈ
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းကို ဆိုလိုသည္။
၃.၂၁။ “အမ္ပီယူ/MPU” ဆုိသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ကတ္ထုတ္ေ၀သူမ်ားႏွင့္ ကတ္အတြက္
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား စုေပါင္း၍ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျမန္မာေငြေပးေခ်မႈအဖြဲ႕ကို ဆိုလုိသည္။
၃.၂၂။ “Website” ဆိုသည္မွာ ဘဏ္၏တရား၀င္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာျဖစ္သည့္ www.yomabank.com ကို ဆိုလိုသည္။
၃.၂၃။ “E-Commerce

website”

ဆိုသည္မွာ

MPU

E-commerce

https://www.mpu-ecommerce.com/Payment/MPUOnlineEnrollment.aspx

Online
တြင္

Enrollment

စာမ်က္ႏွာ

ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူကိုယ္တိုင္

MPU Card Enrollment Form Submission ျပဳလုပ္ၿပီး ဘဏ္မွ အတည္ျပဳပါက ကတ္မ်ားျဖင့္ Online မွတစ္ဆင့္
Ecommerce Merchant’s Website မ်ားမွ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူႏိုင္သည့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို
ဆိုလိုသည္။
၃.၂၄။ “Call Center” ဆိုသည္မွာ ဘဏ္၏ Call Center ဖုန္းနံပါတ္ “9662” (သို႔မဟုတ္) “097 9662 9662” ကို ဆိုလိုသည္။
၃.၂၅။ “ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္” ဆိုသည္မွာ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳၿပီး

ေဖာက္သည္မွ စတင္၍

ဘဏ္လုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အစအဆံုး လံုၿခံဳစိတ္ခ်လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး အသံုး၀င္မႈ အမ်ားဆံုး
ရရွိေစႏိုင္သည့္ နည္းပညာသံုးဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ ျဖစ္သည္။ ဘဏ္၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သုိ႔ Online Channel
ႏွင့္ Mobile Channel မ်ားမွ ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
၃.၂၆။ “Online Channel” ဆိုသည္မွာ Computer/Laptop/Tablet၏ Web browser မ်ားတြင္ ဘဏ္၏ URL
https://onlinebanking.yomabank.com

မွ

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို

ရယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္

၀န္ေဆာင္ မႈလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္။
၃.၂၇။ “Mobile Channel” ဆိုသည္မွာ ဘဏ္၏ Yoma Bank App ကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး Smart Phone, Tablet
စသည္တို႔မွတစ္ဆင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိႏုိင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

၂၂

၃.၂၈။ “User

Guide/User

Manual”

ဆိုသည္မွာ

မည္သည့္စကားလံုးကိုအသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ

ကတ္၀န္ေဆာင္မႈ

မ်ားကို အသံုးျပဳသူမွ စနစ္တက် အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဘဏ္မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ၿပီး
ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ဘဏ္၏ Website တြင္လည္းေကာင္း ျဖန္႔ေ၀ေပးမည့္ Card User Guide မ်ားကို ဆိုလိုသည္။

၄။

ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူလိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

၄.၁။

ကတ္သည္ ဘဏ္မွ အၿမဲတမ္းပိုင္ဆိုင္သည့္

ပစၥည္းျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ဘဏ္မွ ျပန္လည္

ေတာင္းဆိုပါက ဘဏ္သို႔ ခ်က္ခ်င္းအပ္ႏွံရမည္။
၄.၂။

ကတ္ကိုင္ေဆာင္အသုံးျပဳလိုသူသည္ ဘဏ္တြင္ စာရင္းရွင္စာရင္း (သို႔မဟုတ္) ေငြစုဘဏ္စာရင္း (သို႔မဟုတ္)

ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္းကို ဖြင့္လွစ္ထားရွိရမည္။ ထို႔အျပင္ ဘဏ္မွထုတ္ေပးမည့္ ကတ္အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ဘဏ္မွ အခါအား
ေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ေတာင္းဆိုသည့္ ေဖာက္သည္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပရမည္။
၄.၃။

ကတ္၀န္ေဆာင္မႈစနစ္သည္ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူစာရင္းမွ ATM မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ POS မ်ားတြင္ ေသာ္

လည္းေကာင္း၊ E-Commerce Website မ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ကတ္အသုံးျပဳျခင္းအတြက္ ယင္းကတ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္
အသံုးျပဳသည့္စာရင္းမွ ၿမီစားျပဳထုတ္ယူျခင္း/ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးေခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမွ
သေဘာတူရမည္။
၄.၄။

ကတ္သည္ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူတစ္ဦးတည္းသာ သံုးစြဲခြင့္ရွိၿပီး အျခားတစ္စံုတစ္ဦးအား လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ကိုင္ေဆာင္

အသံုးျပဳေစျခင္း မရွိေစရ။ အကယ္၍ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူက အျခားသူတစ္ဦးအား ၄င္း၏ ကတ္ကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးခဲ့ပါ
ေနာက္ဆက္တြဲဆံုးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိမႈမ်ားအားလံုးကို ထိုကတ္ကိုင္ပိုင္ရွင္မွ လိုက္နာရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
၄.၅။

ဘဏ္မွ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူအား ပထမဆံုးအႀကိမ္အသံုးျပဳရမည့္ PIN ကို ထုတ္ေပးထားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း PIN

နံပါတ္အား ဘဏ္၏ ATM မ်ား၊ POS မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲၿပီးမွသာ ကတ္အား ဆက္လက္ သံုးစြဲခြင့္ရရွိမည္။
၄.၆။

ကတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးသည္ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူတြင္သာ တာ၀န္ရွိသည္ျဖစ္၍ PIN

နံပါတ္ကို ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမွတစ္ပါး အျခားသူမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း၊ အသိေပးျခင္း၊ ေပ်ာက္ပ်က္ျခင္း မရွိေစရန္
ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမွ တာ၀န္ယူရမည္။
၄.၇။

ATM ကို ဘဏ္၏အေဆာက္အဦအတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပမည့္ေနရာတြင္ေသာ္

လည္းေကာင္း ထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လက္က်န္ေငြ (သို႔မဟုတ္) ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳေငြပမာဏ လံုေလာက္မႈရွိပါက ကတ္ကိုင္ေဆာင္
သူသည္ ေငြတစ္ႀကိမ္ထုတ္လွ်င္ အမ်ားဆုံးေငြက်ပ္ ၃၀၀,၀၀၀ (ေငြက်ပ္ သံုးသိန္းတိတိ)၊ တစ္ရက္လွ်င္အမ်ားဆုံး ေငြက်ပ္
၁,၀၀၀,၀၀၀ (ေငြက်ပ္တစ္ဆယ္သိန္းတိတိ) အထိသာ ထုတ္ယူခြင့္ရွိသည္။ ၄င္းသတ္မွတ္ပမာဏကို ဘဏ္မွ အခ်ိန္မေရြး
ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခြင့္ရွိသည္။ ဘဏ္သည္ ထိုအမ်ားဆံုး ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ေငြပမာဏ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သတ္မွတ္ပါက
၄င္းကို ဘဏ္၏ Website ႏွင့္ ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ခိုင္လံုစြာ ႀကိဳတင္အသိေပးေၾကညာေပးထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂၃

၄.၈။

ကုန္သည္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊

တစ္ရက္လွ်င္

ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္လည္းေကာင္း

အမ်ားဆံုးသံုးစြဲႏိုင္ေသာပမာဏမွာ

၄င္းသတ္မွတ္ပမာဏကို ဘဏ္မွ အခ်ိန္မေရြး

ေငြက်ပ္

ထားရွိသည့္

၅,၀၀၀,၀၀၀

P.O.S/EDC

Terminal

(ေငြက်ပ္သိန္းငါးဆယ္တိတိ)

တြင္

ျဖစ္ပါသည္။

ျပင္ဆင္သတ္္မွတ္ႏုိင္သည္။ ဘဏ္သည္ ထို အမ်ားဆံုး ထုတ္ယူႏိုင္သည့္

ေငြပမာဏ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သတ္မွတ္ပါက ၄င္းတို႔ကို ဘဏ္၏ Website ႏွင့္ ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ခိုင္လံုစြာ ႀကိဳတင္
အသိေပးေၾကညာေပးထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၄.၉။

ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ကတ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳမည့္စာရင္းတြင္ လံုေလာက္ေသာေငြပမာဏကို ထည့္သြင္း

ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ (သို႔မဟုတ္) ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳေငြပမာဏ ေက်ာ္လြန္သံုးစြဲမႈ မရွိေစရန္ သတိျပဳရမည္။
၄.၁၀။ ကတ္ေပ်ာက္ဆံုးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ခိုးယူျခင္းခံရ၍ျဖစ္ေစ၊ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမွ ဘဏ္ (သို႔မဟုတ္) Call Center
သို႔ အျမန္ဆံုး ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားၿပီး ကတ္အသံုးျပဳမႈအား ယာယီရပ္ဆိုင္းရန္ ညႊန္ၾကားမႈျပဳရမည္။ (သို႔မဟုတ္)
ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူသည္

ဘဏ္၏ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ကို

ရယူသံုးစြဲသူျဖစ္ပါက

Online

Channel/

Mobile Channel မ်ားမွ ကတ္ကို ယာယီရပ္ဆိုင္းရမည္။ မည္သည့္နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ကတ္ရပ္ဆိုင္းျခင္းမျပဳမီ (သို႔မဟုတ္)
ကတ္ေပ်ာက္ဆံုးေၾကာင္း ဘဏ္သို႔ အေၾကာင္းမၾကားမီ အခ်ိန္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေငြထုတ္ယူမႈမ်ား၊ စာရင္းေျပာင္းမႈမ်ားအား
ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမွတာ၀န္ယူရမည္။ ဘဏ္မွ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူႏွင့္ပတ္သက္္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေတာင္းယူ
ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေနစဥ္ကာလအတြင္း သက္ဆိုင္ရာကတ္အား ဘဏ္မွ ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားခြင့္ရွိသည္။
၄.၁၁။ ကတ္ေပ်ာက္ဆံုးေၾကာင္း ဘဏ္သို႔ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးမွ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိပါက ေတြ႕ရွိေၾကာင္းကို ဘဏ္သို႔
ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ယာယီရပ္ဆိုင္းထားေသာကတ္အတြက္ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမွ

ျပန္လည္အသံုးျပဳခြင့္

ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (သို႔မဟုတ္) ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ဘဏ္၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ကို
ရယူသံုးစြဲသူျဖစ္ပါက Online Channel /Mobile Channel မ်ားမွ ကတ္ယာယီရပ္ဆိုင္းထားမႈကို ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။
၄.၁၂။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ားကို ဘဏ္မွ တာ၀န္ယူမည္ မဟုတ္ပါ(က)

ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ ကတ္တြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္၍ မရျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္း၊
(ခ )

ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင္ စက္ပစၥည္းႏွင့္ကတ္မ်ား

ခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္စီးျခင္းကို ဘဏ္မွ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္အျပင္ ၄င္းျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္

ဘဏ္မွ ေဆာင္ရြက္ရမည့္

တာ၀န္မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဏ္မွ တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးမည္ မဟုတ္ပါ။
(ဂ )

အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ကတ္ျဖင့္ေငြေပးေခ်ျခင္းကို ကုန္သည္မွ လက္မခံျခင္း၊ ကတ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့သည့္

ပစၥည္းမ်ား၊ ေပးေခ်ခဲ့သည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမွ မရရွိျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေဆာင္ရြက္မေပးျခင္း၊ ရရွိ
သည့္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အရည္အေသြးမမီ ခ်ဳိ႕ယြင္းေနျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား ဘဏ္မွ တာ၀န္ယူ
ေျဖရွင္းေပးမည္ မဟုတ္ပါ။
၄.၁၃။ သက္တမ္းကုန္ဆံုးေသာ ကတ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ကတ္ကို
ေသာ္လည္းေကာင္း ကတ္အစားထိုး ထုတ္ေပးရန္ ဘဏ္သို႔ ျပန္လည္အပ္ႏံွရမည္။

၂၄

၄.၁၄။ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမွ တင္ျပေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခမ်ား
ရွိခဲ့ပါက ဘဏ္သည္ ထိုစရိတ္စကမ်ားကို္ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ၏စာရင္းမွ ႏုတ္ယူႏိုင္သည္ကို ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမွ သေဘာတူ
လက္ခံရပါမည္။

အျငင္းပြားမႈ

ေျဖရွင္းေနစဥ္ကာလအတြင္း

ကတ္သံုးစြဲမႈရပ္ဆိုင္းထားျခင္းခံရမည္ကိုလည္း

ကတ္

ကိုင္ေဆာင္ သူမွ သေဘာတူရမည္။
၄.၁၅။ ဘဏ္မွ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူအား အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ရန္ရွိပါက ကတ္ေလွ်ာက္ထားစဥ္
ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ (သို႔မဟုတ္) ဘဏ္မွ ေနာက္ဆံုးသိရွိထားေသာ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာသို႔ ဘဏ္မွ
အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေပးပို႔ျခင္းကို ဘဏ္မွ တရား၀င္အေၾကာင္းၾကားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကတ္ကုိင္ေဆာင္
သူကလည္း ေအာက္ပါရက္မ်ားတြင္ လက္ခံရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္မွ မွတ္ယူမည္(က)

စာျဖင့္ ေပးပို႔ပါက ေပးပို႔သည့္ရက္မွ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၊

(ခ )

တယ္လီဖုန္း၊ ဖက္စ္၊ အီးေမးလ္ တစ္ခုခုျဖင့္ေပးပို႔ပါက ေပးပို႔ၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း၊

၅။

အျငင္းပြားမႈတစ္စံုတစ္ရာေပၚေပါက္ပါက ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ား

၅.၁။

ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ၏

ေငြေၾကးလံုၿခံဳမႈအတြက္

အျငင္းပြားမႈတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက

ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ

သည္ ဘဏ္သို႔ ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး နီးစပ္ရာ ဘဏ္ခြဲသို႔သြားေရာက္ကာ ဘဏ္မွ သတ္မွတ္
ေသာပံုစံတြင္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္လ်က္ အျငင္းပြားမႈကို ဘဏ္မွ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေလွ်ာက္
ထားရမည္။ (သို႔မဟုတ္)
ဘဏ္၏ Call Center သို႔ ဆက္သြယ္ၿပီး အျငင္းပြားမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေပၚရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို

ေဖာ္ျပလ်က္

အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ထိုသို႔ အေၾကာင္းၾကားရာတြင္ Call Center (သို႔မဟုတ္) ဘဏ္မွ
စစ္ေဆးေပးရန္ လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ ATM/POS လက္ခံျဖတ္ပိုင္းပါ Trace No, Auth Code, Trans Status,
Transaction No, Terminal ID မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ေျဖၾကားေပးရမည္။
၅.၂။

အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ သံုးစြဲခြင့္ျပဳသည့္ေနရာမ်ားမွာ ဘဏ္မွ တပ္ဆင္ထားရွိသည့္ေနရာမ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါက

တတ္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ေျဖရွင္းေပးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခား MPU အဖြဲ႕၀င္ဘဏ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) အျခားကတ္အတြက္
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသူ၏ ATM မ်ား၊ POS မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ယင္း ATM မ်ား၊ POS မ်ားကို
တပ္ဆင္ထားရွိသည့္ဘဏ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ကတ္သံုးစြဲ
သူမွ သေဘာတူလက္ခံရမည္။
၅.၃။

ထုိ႔အျပင္

ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမွ

တင္ျပအေၾကာင္းၾကားသည့္

အျငင္းပြားမႈဆုိင္ရာအခ်က္လက္မ်ား

မွန္ကန္မႈ

မရွိခဲ့ပါက အျငင္းပြားမႈမ်ားေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ ေရြးခ်ယ္
ခဲ့သည့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းအတြက္ ေကာက္ခံေသာ ဘဏ္၏ ၀န္ေဆာင္ခက်သင့္ေငြမ်ားကိုလည္းေကာင္း ကတ္ကိုင္
ေဆာင္သူ၏စာရင္းမွ ထုတ္ႏုတ္က်ခံရမည္ကို သေဘာတူရမည္။
၅.၄။

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းစဥ္ကာလအတြင္း လုိအပ္ပါက ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ၏ ကတ္ (သို႔မဟုတ္) ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဘဏ္

လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပိတ္ထားမည္ကို သေဘာတူလက္ခံရမည္။

၂၅

၅.၅။

ATM ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ Debit Card ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္သည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္းႏွင့္ Credit Card ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ရက္ေပါင္း
(၆၀) အတြင္း ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမွ ဘဏ္သို႔ သတင္းပို႔ တိုင္ၾကားရမည္။ POS ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ Debit Card
ႏွင့္ Credit Card ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္ေန႔မွစ၍
ရက္ေပါင္း (၁၂၀) အတြင္း ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမွ ဘဏ္သို႔ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားရမည္။ ဘဏ္သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ
သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်ၿပီးမွ သတင္းေပးတိုင္ၾကားလာေသာ ထိုအျငင္းပြားခဲ့မႈမ်ားကို

တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးရန္္

ဘဏ္မွ တာ၀န္ မရွိေၾကာင္း ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမွ သိရွိလုိက္နာသေဘာတူရမည္။

၆။

၀န္ေဆာင္ခမ်ားေကာက္ခံျခင္း

၆.၁။

ဘဏ္မွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ျပင္ဆင္

ေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး အဆိုပါအခေၾကးေငြမ်ားကို ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ၏စာရင္းမွ ထုတ္ႏုတ္က်ခံရမည္ကို သေဘာတူရမည္။
ထို၀န္ေဆာင္မႈစရိတ္မ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိသည့္ အျခားအရာမ်ားအျပင္ ေအာက္ပါတို႔လည္း ပါ၀င္ပါသည္(က)

ကတ္အသစ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ကတ္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း (သို႔မဟုတ္) ကတ္ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ကတ္အသစ္

ျပန္လည္ထုတ္ေပးရျခင္းအတြက္ ကတ္တန္ဖိုးမ်ား၊
(ခ)

ကတ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

(ေငြသားထုတ္ယူျခင္း၊

ေငြစာရင္းလႊဲေျပာင္းျခင္း

စသည္တုိ႔)အတြက္

၀န္ေဆာင္ခမ်ား ေကာက္ခံျခင္း၊
(ဂ)

ကတ္၏ ႏွစ္စဥ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခမ်ား၊ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမွ PIN ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းအတြက္ ဘဏ္မွ

PIN အသစ္ျပန္လည္သတ္မွတ္ေပးရျခင္းမ်ား၊ ကတ္ကို ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္
ရြက္ေပးျခင္းအတြက္ ၀န္ေဆာင္ခမ်ား၊
(ဃ)

ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြျဖင့္ေပးေခ်မႈ၊ စာရင္းရွင္းလင္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါက ဘဏ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း

ထားအတိုင္း ေကာက္ခံျခင္း၊
(င)

ဘဏ္မွ စာရင္းပိုင္ရွင္/ကတ္ပိုင္ရွင္သို႔

ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေခ်းေငြပမာဏအတြင္း သံုးစြဲခြင့္ျပဳသည့္

ကတ္မ်ားျဖစ္ပါက ခြင့္ျပဳသံုးစြဲေငြပမာဏအေပၚ အတုိးမ်ားေကာက္ခံျခင္း၊ ခြင့္ျပဳပမာဏ ေက်ာ္လြန္သံုးစြဲျခင္းအတြက္
အခေၾကးေငြမ်ား၊ ေနာက္က်ေပးသြင္းျခင္းအတြက္ ေနာက္က်ေၾကး မ်ား၊ ဒဏ္ေၾကးမ်ား စသည့္ အခေၾကးေငြမ်ား၊
(စ)

၀န္ေဆာင္ခ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ခင္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခအသစ္မ်ားအတြက္ ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ၊

ဘဏ္၏ Website တြင္လည္းေကာင္း ေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

၇။

ကတ္အသံုးျပဳခြင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း

၇.၁။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ကတ္အသံုးျပဳခြင့္အား ဘဏ္မွ ရပ္ဆိုင္းမည္ကို ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမွ

သိရွိလက္ခံသေဘာတူရမည္(က)

ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမွ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကတ္ကို ဆက္လက္ အသံုးမျပဳလိုပါက ယင္းကတ္ကို ဘဏ္သို႔

ျပန္လည္အပ္ႏွံၿပီး ကတ္သံုးစြဲမႈကို ရပ္ဆိုင္းႏုိင္သည္။

၂၆

(ခ )

ဘဏ္မွ ကတ္အသံုးျပဳမႈအား ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ ယာယီပိတ္သိမ္းျခင္းတို႔ကို ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူအား ႀကိဳတင္

အသိေပးရန္မလိုဘဲ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္၊ အတည္ျပဳပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
(ဂ)

ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူသည္ တရား႐ံုးမွ လူမြဲအျဖစ္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခံရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဘဏ္၏ အခါအားေလ်ာ္စြာ

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ျဖည့္စြက္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတစ္ခုခုကို ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ
ကြယ္လြန္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ဘဏ္၏ ဂုဏ္သိဏၡာကို ထိခိုက္ေစလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ကန္႔ကြက္အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား ရရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ စာရင္းမ်ားႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳသည့္ ကတ္သံုးစြဲခြင့္ကို ဘဏ္မွ ရပ္ဆိုင္းမည္။
(ဃ)

ကတ္အသံုးျပဳမႈ ရပ္ဆိုင္းၿပီးေနာက္ ကတ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳသည့္စာရင္းအား ဆက္လက္ အသံုးျပဳ

ႏုိင္သည္။ စာရင္းပိတ္လိုပါက ဘဏ္သို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ဘဏ္သို႔ ေပးရန္ ေၾကြးက်န္မ်ားရွိေနပါက
စာရင္းပိတ္ျခင္း၊ စာရင္းလႊဲေျပာင္းျခင္းကို ဘဏ္မွ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။

၈။

ဘဏ္၏တာဝန္ရွိမႈအားကန္႔သတ္ျခင္း

၈.၁။

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ စစ္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ အဓိကရုဏ္းျဖစ္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း၊ အစုိးရ အမိန္႔ႏွင့္

အျခားေသာ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဤစည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ပ်က္ကြက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ၾကန္႔ၾကာျခင္းမ်ားအတြက္ ဘဏ္တြင္ တာဝန္
မရွိေစရ။
၈.၂။

ေငြစာရင္းလႊဲေျပာင္းမႈကို ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္မေပးႏိုင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဘဏ္စနစ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္

(System Error) ေၾကာင့္ ပမာဏမွန္ကန္မႈမရွိျခင္းမ်ားရွိခဲ့ပါက အသံုးျပဳသူ၏ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈအတြက္ ဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမွ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ဘဏ္မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္
ေၾကညာသည့္

ေဆာင္ရန္/ ေရွာင္ရန္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳရန္ လမ္းၫႊန္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚလာသည့္ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈမ်ားကို ဘဏ္မွ တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ။

၉။

အေထြေထြ

၉.၁။

ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္း - လႊဲေျပာင္းႏိုင္သည့္ ေငြပမာဏ/အႀကိမ္ေရသည္ ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနပါက

ဘဏ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေက်ာ္လြန္ေနေသာ ေငြပမာဏအား တားျမစ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္)
ရပ္ဆိုင္းျခင္းကို ဘဏ္မွ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
၉.၂။

ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ား - ကတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားအတြက္ ဘဏ္မွ ေၾကညာေပးမည္

ျဖစ္ၿပီး

ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ User Guide မ်ားအား သုံးစြဲသူမွ လိုက္
နာရပါမည္။
၉.၃။

အခေၾကးေငြႏွင့္ ေကာက္ခံေသာႏႈန္းထားမ်ား - ကတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဘဏ္မွ အခါ

အားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ေကာက္ခံပါမည္။

၂၇

၁၀။

ဥပေဒအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

၁၀.၁။ ကတ္၀န္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ အထက္ပါ သေဘာတူညီခ်က္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အခါအား
ေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ျဖည္႔စြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္မည္ဟု မွတ္ယူမည္။ ဘဏ္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အာဏာ
တို႔သည္ ပ်က္ျပယ္ျခင္းမရွိေစရ။
၁၀.၂။ ဤသေဘာတူညီခ်က္ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား
မ်ားသည္

ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ

သက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးမ်ား၌

အျငင္းပြားမႈ
တရားရင္ဆိုင္

ေျဖရွင္းရမည္။
၁၀.၃။ ဆက္လက္တည္ရွိမႈ

-

ဤသေဘာတူညီမႈတြင္

ပါဝင္ေသာ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွ

တစ္စုံတစ္ရာပ်က္ျပယ္ခဲ့ပါက ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏ အဓိကအေရးပါေသာ
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိလွ်င္ က်န္ရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္

အခ်က္အလက္

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲ

ဆက္လက္ တရား၀င္ အတည္ရွိေနမည္ဟု

မွတ္ယူရမည္။

၂၈

