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(၁) Flexi Cash အပ်ငငွေစာရင််း (Flexi Cash Deposit Account) နငှ  ်သက်ဆ ုငင်သာ အဓ ပပာယ်ဖွေင ဆ် ုချက်မျာ်း  

 ဤစည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျာ်းသည် သင၏်ရ ို်းမဘဏ ်အပ်ငငွေစာရင််းမျာ်းနငှ  ်သက်ဆ ိုငမ်ည်ဖြစပ်ပ ်း သငန်ငှ ် 

ရ ို်းမဘဏအ်ကကာ်းရှ  သငဘာတူည ချက်တစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။  

ဘဏစ်ာရင််းြွေင ဖ်ခင််းဖြင  ် ငအာက်ငြာ်ဖပပါ ယင််းစည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျာ်းက ို လ ိုက်နာမည်ဟို သငဘာတူဖခင််းပင ်

ဖြစ်သည်။  

• “Flexi Cash အပ်ငငွေစာရင််း” ဟူသည် Flexi Cash Deposit Account စာရင််းက ိုဆ ိုလ ိုသည်။ 

• “သငဘာတူည ချက်” ဟူသည် သငန်ငှ  ်ရ ို ်းမဘဏအ်ကကာ်းရှ  ယင််းစည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျာ်းက ို ဆ ိုလ ိုသည်။  

• “ကိုနပ်စစည််း၏အငသ်းစ တ်ငြာ်ဖပချက်မျာ်း” ဟူသည် ဘဏစ်ာရင််း၏ သ ်းသန  အ်င်္ဂ ါရပ်မျာ်း (သ ို  မဟိုတ်) 

စည််းမျဉ်းမျာ်းက ို ဆ ိုလ ိုသည်။  

• “Customer” ဟူသည် ရ ို်းမဘဏစ်ာရင််းက ိုက ိုငင်ဆာငထ်ာ်းသူက ို ရည်ညွှန််းသည်။  

• “ကျွန်ိုပ်တ ို  သည်/ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို/ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏/ရ ို်းမ/ဘဏ်” ဟူသည် ရ ို်းမဘဏက် ို ရည်ညွှန််းသည်။  

 

(၂) Flexi Cash အပ်ငငွေစာရင််း (Flexi Cash Deposit Account) နငှ  ်၎င််း၏ ဝ ငသသမျာ်း။ 

Flexi Cash အပ်ငငွေစာရင််း တွေင ်ငအာက်ပါ ဝ ငသသမျာ်း ပါဝငပ်ါသည်။ 

(က) ရ ို်းမဘဏ ်ဘဏခ်ွေွဲမျာ်းတွေင ် ၂၀၂၁ ခိုနစှ်၊ ငမလ၊ (၃) ရက်ငန  မှ စတင၍် Flexi Cash အပ်ငငွေစာရင််းက ို 

ကနဦ်းအပ်နှှံငငွေ သတ်မှတ်ချက်မရှ ဘွဲ အသစ်ြွေင လှ်စ်န ိုငပ်ပ ်း ငငွေသာ်း (ဖမနမ်ာကျပ်ဖြင သ်ာ)အပ်နှှံ 

ထည ်သွေင််းန ိုငဖ်ခင််း၊  

(ခ) ထ ိုစာရင််းသစမ်ှ ငငွေသာ်းဖပနလ်ည်ထိုတ်ယူလ ိုပါက - 

(၁) ဘဏခ်ွေွဲနငှ  ် ကက ြိုတင၍် Appointment ယူရနမ်လ ိုဘွဲ အပ်နှှံငငွေသာ်းပမာဏအတွေင််း 

ကန  သ်တ်ချက်မရှ ဘွဲ ထိုတ်ယူခွေင ဖ်ပြိုဖခင််း၊ 

(၂) ATM မှ ထိုတ်ယူလ ိုပါက ရ ို်းမဘဏမ်ှ ငနာက်ဆှံို်းသတ်မှတ်ထာ်းငသာ ပမာဏအတ ိုင််း 

ထိုတ်ယူန ိုငဖ်ခင််း၊ 

(င်္) တစ်နစှ်လျှင ်အတ ို်းနှုန််း ၈% ဖြင  ်ငန  စဉ အတ ို်း တွေက်ငပ်းပပ ်း တစ်လတစ်ခါအတ ို်း ထည ်ငပ်းဖခင််း၊ 

(ဃ) Customerမှ ငတာင််းဆ ိုပါက ATM ကတ်၊ ငငွေစိုစာအိုပ်နငှ  ် ချက်လက်မှတ်စာအိုပ် ထိုတ်ငပ်းဖခင််း၊ 

Enterprise Accounts အတွေက် အငကာင တ်စ်ခိုလျှင ်ATM ကတ်တစ်ခိုသာ ထိုတ်ငပ်းဖခင််း၊ 

        မှတခ်ျက်။ ကုမပဏီ ၁ ခုက ု ထ  ု ကမုပဏီ နာမည်ဖဖင  ် လင ခ််ချ တ၍် ATM ကတ ် တစ်ကတသ်ာ 

ထတုင်ပ်းမည် ဖဖစ်ပါသည်။ ATM ကတင်လ ာကထ်ာ်းရန် Meeting Minute လ ုအပ်ပပီ်း အဆ ုပါ 

Meeting Minute တွေင ် ATM ကတ ် အသ ်ုးဖပြုမည  ်  သ၏ူ အမည်နငှ  ် မှတပ် ုတငအ်ာ်း 

တစ်ပါတည််းငဖာ်ဖပငပ်းရန ်လ ုအပ်မည်ဖဖစ်ပပီ်း ဘဏ်သ ု   က ုယ်တ ငုလ်ာငရာက်ထတုယ်ူရမည ်ဖဖစ်သည်။ 

ထ ကုတအ်ာ်း ထ န််းသ မ််းဖခင််းနငှ  ် ကတ၏် လ  ြု ျှို့ ဝှက်န ပါတက် ု ကုမပဏီဘကမ် ှ

တာဝန်လ ွှဲအပ်ငပ်းထာ်းငသာသမူှ ထ န််းသ မ််းရမည ် ဖဖစပ်ါသည်။ ကတ၏် ပျက်စီ်းဆ ်ုးရှု  ်းမှုနငှ  ်

ငပျာက်ဆ ု်းမှုမျာ်းက ုလည််း ကုမပဏီဘကမ်ှ တာဝန်ယရူမည်ဖဖစ်ပါသည်။  
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        Joint Account အတွေက် ATM ကတမ်ထတုင်ပ်းပါ။ Minor Account အတွေက် ATM ကတ ် နငှ  ်

ချက်လက်မှတစ်ာအပ်ု မထတုင်ပ်းပါ။)  

         အဆ ိုပါ ATM ကတ်ဖြင  ် POS နငှ  ် E-commerce ဖြင  ် ငငွေငပ်းငချမှုမျာ်း လိုပ်ငဆာငန် ိုငဖ်ခင််း။ 

(ငငွေငပ်းငချမှုအတွေက် ရ ို်းမဘဏ၏် လက်ရှ ပမာဏ ကန  သ်တ်ချက်မျာ်းအတ ိုင််း ငပ်းငချန ိုငသ်ည်။ 

(င) Flexi Account အငနဖြင  ်Personal Customer မျာ်းအတွေက် SMS Alert Service အာ်းရယူန ိုငဖ်ခင််း၊ 

        (မှတ်ချက်။ Enterprise, Joint နငှ  ်Minor Customer မျာ်းအတွေက် မရရှ န ိုငပ်ါ။) 

(စ)   ရ ို်းမ Mobile Application မှတစ်ဆင  ်Flexi Cash အပ်ငငွေစာရင််းမှ အဖခာ်းစာရင််းမျာ်းသ ို   ငငွေလွှွဲ (Digital 

Account to Account Transfer Out) ဖပြိုလိုပ်န ိုငဖ်ခင််း၊ Mobile Top-up နငှ  ် Bill Payment 

မျာ်းဖပြိုလိုပ်န ိုငဖ်ခင််း၊ သ ို  ငသာ် အဖခာ်းစာရင််းမျာ်းမ ှ Flexi Cash အပ်ငငွေစာရင််းသ ို   ငငွေလွှွဲဖခင််း (Digital 

Account to Account Transfer In) နငှ  ်Flexi Cash အပ်ငငွေစာရင််းမှ အဖခာ်း Flexi Cash အပ်ငငွေစာရင််း 

သ ို   ငငွေလွှွဲဖခင််းက ို မဖပြိုလိုပ်န ိုငပ်ါ၊ 

(ဆ)    အဖခာ်းဘဏမ်ျာ်းသ ို   CBM Net ဖြင  ်ငငွေလွှွဲဖခင််း၊ အဖခာ်းဘဏမ်ျာ်းနငှ  ်Cheque Clearing ဖပြိုလိုပ်ဖခင််း နငှ ် 

Standing Order/ Balance Order မျာ်း စသညတ် ို  က ို (Outbound သ ်းသန  )် လိုပ်ငဆာငန် ိုငဖ်ခင််း 

(မှတခ်ျက်။ Standing Order အတွေက် လက်ခ မည ် Account မှာ Flexi ဖဖစ်လ င ်

မလုပ်ငဆာငန် ငုပ်ါ။)၊ Payment Order (PO)/ Gift Cheque မျာ်းလိုပ်ငဆာငန် ိုငဖ်ခင််း၊  

(ဇ) Customer ၏ သက်ဆ ိုငင်သာ အငကကာင််းအရာနငှ ပ်တ်သက်၍ အထူ်းလျှ ြိုျှို့ ဝှက်ထာ်းရန် 

တာဝနယူ်ထာ်းဖခင််း၊ 

(ဈ) မလ ိုလာ်းအပ်ငသာ Customer တစ်ဦ်းက ို ဘဏအ်ငနနငှ  ် ဆက်လက်ထာ်းရှ ဖခင််း မဖပြိုပါက၊ 

သင တ်င င်လျာက်ပတ်ငသာ အငကကာင််းကကာ်းချက်က ို ငပ်းပါမည်ဟို တာဝနယူ်ထာ်းဖခင််း။ 

 

(၃) Flexi Cash အပ်ငငွေ (Flexi Cash Deposit) ဆ ုငရ်ာ စည််းကမ််းသတမ်ှတခ်ျက်မျာ်း။ 

 

အဆ ိုပါ စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျာ်းသည် Flexi Cash အပ်ငငွေ သက်ဆ ိုငသ်ည ် စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျာ်း 

ဖြစ်သည်။ www.yomabank.com တွေငင်ြာ်ဖပထာ်းသည ် ရ ို်းမဘဏ၏် ဒ င်္ျစ်တယ်ဘဏလ်ိုပ်ငန််းဆ ိုငရ်ာ  

စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျာ်းနငှ  ်ပူ်းတွေွဲ၍ ြတ်ရှုပါ။ 

• Flexi Cash အပ်ငငွေ (Flexi Cash Deposit) စာရင််းြွေင သ်ည ်ပှံိုစှံသည ် ဘဏန်ငှ  ် စာရင််းပ ိုငရ်ငှတ် ို  ၏ 

သငဘာတူည ချက်ပါရှ ငသာ ကတ စာချြိုပ်တစ်ခို ဖြစပ်ါသည်။ သ ို  ဖြစပ်ါ၍ စာရင််းြွေင မ်ည ပ်ိုင်္္ ြိုလ်၊ 

လိုပ်ငန််းရှငမ်ျာ်းသည် ပှံိုစှံဖြည ်ဖခင််း၊ ငငွေသွေင််း/ငငွေထိုတ်က စစ အတွေက် လက်မှတ်နမူနာငပ်းဖခင််း၊ စာရင််း၏ 

ငငွေသွေင််း/ငငွေထိုတ်ဖခင််းအတွေက် အစည််းအငဝ်း ဆှံို်းဖြတ်ချက်မှတ်တမ််း ငပ်းဖခင််း၊ ကနဦ်းအပ်ငငွေ 

ထည ်သွေင််းဖခင််းနငှ  ်Passbook/ Certificate ရယူဖခင််းတ ို  အတွေက် ဘဏသ် ို  က ိုယ်တ ိုင ်လာငရာက်ရပါမည်။ 

• ဘဏစ်ာရင််းမြွေင မ်  ဘဏအ်ငနဖြင  ် သင၏်အငထာက်အထာ်း၊  အ မ်လ ပ်စာအဖပင ် ဘဏစ်ာရင််း 

က ိုငင်ဆာငထ်ာ်းသူတစ်ဦ်းအဖြစ ်သင အ်ငနနငှ  ်က ိုက်ည သင င်လျာ်မှုတ ို  က ို မှနက်နင်ကကာင််း အတည်ဖပြိုရမည် 

ဖြစ်သည်။ ဘဏအ်ငနဖြင  ် ဘဏစ်ာရင််းြွေင ဖ်ခင််းက ို ဖငင််းပယ်န ိုငသ်ည ် အခွေင အ်ငရ်း  သ ို  မဟိုတ် အပ်နှှံငငွေ 

လက်ခှံဖခင််းက ို ဖငင််းပယ်န ိုငသ်ည ် အခွေင အ်ငရ်းရှ သည။်  
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(၃.၁) ဖွေင လ်ှစ်ငပ်းန ငုသ်ည ် Flexi Cash အပ်ငငွေ (Flexi Cash Deposit) မျာ်း။ 

 

(၃.၁.၁) လူပိုင်္္ ြိုလ်စာရင််း (Personal Account) ။ 

 

(က) ပိုင်္္ ြိုလ်တစ်ဦ်းချင််းစာရင််း (Individual Account) 

(ခ) ရ ို်းမဘဏဝ်နထ်မ််းစာရင််း (Yoma Bank Staff) 

(င်္) ပူ်းတွေွဲစာရင််း (Joint Account) 

 

အထက်ပါ (၃.၁.၁) ပါ လူပိုင်္္ ြိုလ် (Personal) အတွေက် Flexi Cash အပ်ငငွေ (Flexi Cash Deposit) ြွေင လှ်စ်ပါက 

စာရင််းြွေင မ်ည ်သူ (Customer) ၏ လ ိုအပ်ချက်မျာ်း 

 

(က) အသက် (၁၈) နစှ်ဖပည ်ပပ ်းသူဖြစ်ရမည်။ 

(ခ) န ိုငင်ှံသာ်းစ စစ်ငရ်းကတ်ဖပာ်း (သ ို  ) ဧည ်န ိုငင်ှံသာ်းစ စစင်ရ်းကတ်ဖပာ်း (သ ို  ) Passport တစ်ခိုခိုက ို တငဖ်ပရမည်။ 

(င်္) ရူ်းသွေပ်သူ၊ အရက်အလွေနအ်ကျွှံငသာက်သူ၊ ငဒဝါလ ခှံထာ်းရသူမျာ်း မဖြစ်ငစရ။ 

(ဃ) ဘဏစ်ာရင််းြွေင ပ်ှံိုစှံတွေင ် ပါဝငသ်ည ်အချက်မျာ်းက ို သငဘာတူငကကာင််း လက်မှတ် ငရ်းထ ို်းပပ ်း၊ မ မ အပမွဲတမ််း 

ငငွေသွေင််း/ငငွေထိုတ် ဖပြိုလိုပ်မည  ်လက်မှတ်နမူနာမျာ်းအာ်း ငရ်းထ ို်း ငပ်းခွဲ ရပါမည်။ 

(င) အသှံို်းဖပြိုရမည  ် စာရင််းြွေင င်လျှာက်လွှာ/ က ိုယ်ငရ်းအချက်အလက်ပှံိုစှံမျာ်းမှာ ငငွေစိုဘဏအ်ပ်ငငွေ 

ြွေင ရ်နင်လျှာက်လွှာ/ ငခေါ်ယူအပ်ငငွေစာရင််း ြွေင ရ်နင်လျှာက်လွှာ (လူပိုင်္္ ြိုလ်အတွေက်) အသှံို်းဖပြိုရန ်ဖြစ်ပါသည။် 

(စ) Customer Information Form မှ Customer ၏ က ိုယ်ငရ်းအချက်အလက်ပှံိုစှံ (လူပိုင်္္ ြိုလ်အတွေက်) တ ို   

တွေငပ်ါရှ ငသာ အချက်အလက်မျာ်း နငှ  ် Document Check List ပါ အငထာက်အထာ်းမျာ်း အာ်းလှံို်းက ို 

ဖပည ်စှံိုမှနက်နစ်ွော ငပ်းအပ်ရပါမည်။ 

 

(၃.၁.၂) အရွေယ်မငရာက်ငသ်းသူ သက်ငယ်စာရင််း (Minor Account) စာရင််းြွေင လှ်စ်ဖခင််း။ 

 

(က) အရွေယ်မငရာက်ငသ်းသူ သက်ငယ်စာရင််း (Minor Account) အာ်း အရွေယ်မငရာက်ငသ်းသူ သက်ငယ်၏ အိုပ်ထ န််း 

သူမျာ်းဖြစ်ကကငသာ ြခင ် (သ ို  မဟိုတ်) မ ခင ်တစ်ဦ်းဦ်းက လက်မှတ်ငရ်းထ ို်းရပါမည်။ ၎င််းအဖပင ်အခွေင အ်ာဏာရ 

တရာ်းရှံို်းငတာ် တစ်ခိုခိုမှ ခန  အ်ပ်ထာ်းငသာ အိုပ်ထ န််းသူရှ ပါက ထ ိုသူက လက်မှတ်ငရ်းထ ို်းရပါမည်။ 

(ခ) သက်ငယ်အရွေယ် (၁၈) နစှ်ဖပည ်ပပ ်းပါက ယင််း၏လက်မှတ်ငရ်းထ ို်းခွေင က် ိုစ စဉငပ်းရမည်။ 

(င်္) သက်ငယ်အရွေယ် (၁၈) နစှ် မဖပည ်ခင ်အိုပ်ထ န််းသူက စာရင််းတွေင ်ငငွေသွေင််း/ထိုတ်လိုပ်ခွေင ရ်ှ သည်။ 

(ဃ) သက်ငယ်၏ပစစည််း (ငငွေစာရင််း) က ိုသက်ငယ်၏အကျ ြို်းအတွေက်သာ ထိုတ်ယူသှံို်းစွေွဲခွေင  ် ရှ မည် ဖြစ်ငသာငကကာင  ်

ငငွေထိုတ်ယူငသာအခါ (သက်ငယ်၏ စာ်းငသာက်ငနထ ိုငစ်ရ တ်၊ ငကျာင််းစရ တ်အတွေက်) ထိုတ်ယူငကကာင််း 

ငငွေထိုတ်လွှာတွေင ်ငြာ်ဖပငစဖခင််းဖြင  ်ဥပငဒအကာအကွေယ် ရယူန ိုငပ်ါသည်။ 

(င) သက်ငယ်စာရင််းြွေင ရ်နအ်တွေက် သက်ငယ်၏ ငမွေ်းစာရင််းမ တတ ူက ို ရယူထာ်းရန ် လ ိုအပ်ပါသည်။ 

ငမွေ်းစာရင််းမရှ လျှင ်ငမွေ်းသကက ရာဇ်က ို ရယူထာ်းရပါမည်။ 

 

(၃.၁.၃) ကိုမမဏ  / လိုပ်ငန််းစာရင််း (Enterprise Account) ။ 
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(က) Private Company Limited by Shares 

(ခ) Public Company Limited by Shares 

(င်္) Unlimited Company 

(ဃ) Company Limited by Guarantees 

(င)  Business Association (Including Societies and NGOs) 

(စ) Overseas Corporation 

(ဆ) Sole Proprietor 

(ဇ) Partnership 

(ဈ)   Embassy 

 

ကိုမမဏ /လိုပ်ငန််းစာရင််း (Enterprise Account) အတွေက် ပူ်းတွေွဲစာရင််း (Joint Account) မြွေင လှ်စ်န ိုငပ်ါ။ 

 

အထက်အပ ိုဒ ် (၃.၁.၃) (က) မ ှ (ဇ) အထ  ကိုမမဏ /လိုပ်ငန််း (Enterprise) အတွေက် Flexi Cash အပ်ငငွေ (Flexi Cash 

Deposit) ြွေင လှ်စ်ပါက စာရင််းြွေင မ်ည ်သူ (Customer) ၏ လ ိုအပ်ချက်မျာ်း 

 

(က) အသက် (၁၈) နစှ်ဖပည ်ပပ ်းသူဖြစ်ရမည်။ 

(ခ) န ိုငင်ှံသာ်းစ စစ်ငရ်းကတ်ဖပာ်း (သ ို  ) ဧည ်န ိုငင်ှံသာ်းစ စစင်ရ်းကတ်ဖပာ်း (သ ို  ) Passport တစ်ခိုခိုက ို တငဖ်ပရမည်။ 

(င်္) ရူ်းသွေပ်သူ၊ အရက်အလွေနအ်ကျွှံငသာက်သူ၊ ငဒဝါလ ခှံထာ်းရသူမျာ်း မဖြစ်ငစရ။ 

(ဃ) ဘဏစ်ာရင််းြွေင ပ်ှံိုစှံတွေင ် ပါဝငသ်ည ်အချက်မျာ်းက ို သငဘာတူငကကာင််း လက်မှတ် ငရ်းထ ို်းပပ ်း၊ မ မ အပမွဲတမ််း 

ငငွေသွေင််း/ငငွေထိုတ် ဖပြိုလိုပ်မည  ်လက်မှတ်နမူနာမျာ်းအာ်း ငရ်းထ ို်း ငပ်းခွဲ ရပါမည်။ 

အသ ်ုးဖပြုရမည ် စာရင််းဖွေင င်လ ာက်လ ာ / က ုယ်ငရ်းအချက် အလက်ပ ုစ မျာ်း။ 

(င) Account Opening Form 

Flexi Cash အပ်ငငွေ (Flexi Cash Deposit) စာရင််းြွေင ရ်နင်လျှာက်လွှာ (ကိုမမဏ /လိုပ်ငန််း) အတွေက် 

အသှံို်းဖပြိုရနဖ်ြစပ်ါသည်။ 

(စ) Customer ၏ က ိုယ်ငရ်းအချက်အလက်ပှံိုစှံ (Customer Information Form - For Enterprise) တွေင ်ပါရှ ငသာ 

အချက်အလက်မျာ်းနငှ  ် Document Check List ပါ အငထာက်အထာ်းမျာ်း အာ်းလှံို်းက ို ဖပည ်စှံိုမှနက်နစ်ွော 

ငပ်းအပ်ရပါမည်။ 

 

ဝန်ငဆာငခ်နငှ  ်နှုန််းထာ်းမျာ်း 

• Flexi Cash Deposit Account သည် စာရင််းထ န််းသ မ််းခ ငပ်းငဆာငရ်န ်မလ ိုအပပ်ါ။ 

 

ဘဏ်စာရင််း ရှင််းတမ််းမျာ်း  

• ငငွေငကက်းလိုပ်ငဆာငခ်ျက်မျာ်း (Financial Functions) နငှ  ် ပတ်သက်ငသာ ဘဏစ်ာရင််းရှင််းတမ််းမျာ်းက ို 

(Minor Account အတွေက်မှလွေွဲ၍) ဒစ်င်္ျစ်တယ်ဘဏလ်ိုပ်ငန််း ဝနင်ဆာငမ်ှုမျာ်း (Digital Banking Services) 

မှ တဆင  ်အငသ်းစ တ် ငလ လာကကည ်ရှု န ိုငပ်ါသည်။ 
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• ရှင််းတမ််းမျာ်းက ို လက်ခှံရရှ သည်နငှ  ် တ ကျမှုက ို စစ်ငဆ်းသင ပ်ါသည်။  မည်သည ် ချ ြို ျှို့ယွေင််းချက်က ိုမဆ ို 

ရ ို်းမဘဏသ် ို   ရက်ငပါင််း (၃၀) အတွေင််း အငကကာင််းကကာ်းရမည်ဖြစသ်ည် ယူဆမည်ဖြစ်သည်။  

• ရှင််းတမ််းတွေငင်ပေါ်ငနသည ် က စစရပ်မျာ်းနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ အဖငင််း ပွော်းမှုဖြစပ်ွော်းပါက၊ ကျွနပ််တ ို  ၏ 

မှတ်တမ််းမျာ်းသည် အငထာက်အထာ်းဆ ိုငရ်ာ အတည်ဖြစမ်ည်ဖြစ်သည်။ 

 

Customer အချက်အလက်မျာ်းအာ်း လ  ျှို့ ဝှက်ထာ်းရှ မှု  

သင၏်ပိုင်္္ ြိုလ်ငရ်းဆ ိုငရ်ာသတင််းအချက်အလက်တ ို  က ို လျှ ြိုျှို့ ဝှက်အဖြစ် မှတ်ယူမည်ဖြစ်ပပ ်း၊ ငအာက်ပါ 

အငဖခအငနမျာ်းမှ လွေွဲ၍ ြွေင ဟ်ထိုတ်ငြာ်မည် မဟိုတ်ပါ။  

• ဥပငဒငရ်းရာအငကကာင််းဖပချက်မျာ်းဖြင  ်ယင််းသ ို  ဖပြိုလိုပ်ရန ် မဖြစမ်ငနလ ိုအပ်ငသာအခါ။ 

• အမျာ်းဖပည်သူအကျ ြို်းစ ်းပွော်းအတွေက် ြွေင ဟ်ထိုတ်ငြာ်ရန ်လ ိုအပ်ငသာအခါ။ 

• ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အကျ ြို်းအဖမတ်အတွေက် ြွေင ဟ်ထိုတ်ငြာ်ရန ်လ ိုအပ်သည ်အခါ။  

• သင အ်ငနဖြင  ်သငဘာတူည ချက်ငပ်းသည ်အခါ။  

 

ဘဏ်နငှ အ်ဆက်သွေယ်ဖပြုလုပ်ဖခင််း 

• သမာရ ို်းကျဥပငဒငရ်းရာသတ ငပ်းစာမျာ်းနငှ  ်ဆင င်ခေါ်စာမျာ်းက ို  ငနာက်ဆှံို်းသ ထာ်းသည ် သင င်နရပ်လ ပစ်ာသ ို   

ငပ်းပ ို  မည်ဖြစသ်ည်။  

• သင အ်ာ်း ဆက်သွေယ်ရမည်  အငသ်းစ တ်အချက်အလက်တ ို   ငဖပာင််းလွဲမှုက ို ရ ို်းမဘဏ ်ဘဏခ်ွေွဲမျာ်း မှတစဆ်င  ်

အငကကာင််းကကာ်းရန ်  လ ိုအပ်သည်။  ထ ို ငဖပာင််းလွဲမှုက ို မှတ်ပှံိုတငရ်နအ်ချ နက်ာလ (၇) ရက်အထ  

ကကာဖမင န် ိုငပ်ါသည်။  

• စာတ ိုက်မှတစ်ဆင  ်သင ထ်ှံသ ို   ကျွန်ိုပ်တ ို  ငပ်းပ ို  သည  ်မည်သည ်စာက ိုမဆ ို စာတ ိုက်မှ ငပ်းပ ို  ပပ ်း (၁၄) ရက်အတွေင််း 

Customer အငနဖြင  ်ရရှ ပပ ်းဖြစ်သည်ဟို ဘဏမ်ှ သတ်မှတ်မည်။ 

 

ဘဏ်မှ စည််းကမ််းသတမ်ှတခ်ျက်မျာ်းက  ုဖပြုဖပငဖ်ခင််း  

• ကျွန်ိုပ်တ ို  အငနဖြင  ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏လိုပ်ပ ိုငခ်ွေင ဖ်ြင  ် မညသ်ည ် စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက် က ိုမဆ ို (သ ို  မဟိုတ်) 

ဘဏစ်ာရင််း၏ အငသ်းစ တ်အချက်အလက်မျာ်း၊ အင်္ဂ ါရပ်မျာ်း (သ ို  မဟိုတ်) အဖခာ်းငသာ 

အငကကာင််းအရာတ ို  က ို ဖပြိုဖပင ် ငဖပာင််းလွဲန ိုငပ်ါသည်။ ထ ိုဖပြိုဖပငင်ဖပာင််းလွဲမှုတ ို  က ို ရ ို်းမဘဏ၏် ဘဏခ်ွေွဲမျာ်း ၊ 

website တ ို  တွေင ်ကကည ်ရှုန ိုငရ်န ်ငြာ်ဖပထာ်းမည် ဖြစသ်ည်။ 

• ဖမနမ်ာန ိုငင်ှံငတာ်ဗဟ ိုဘဏထ်ှံမှ ညွှနက်ကာ်းချက်တစ်ရပ်၏ ရလဒတ်စ်ခိုအပါအဝင ် မညသ်ည ် 

အငကကာင််းဖပချက်အတွေက်မဆ ို ကျွန်ိုပ်တ ို  အငနဖြင  ် ဤဘဏစ်ာရင််းက ို (သ ို  မဟိုတ်)   ဤဘဏစ်ာရင််း 

နငှ စ်ပ်လျဉ်းသည ် အဖခာ်းငသာအင်္ဂ ါရပမ်ျာ်း (သ ို  မဟိုတ်) ဘဏစ်ာရင််း ဆ ိုငရ်ာ လ ိုအပသ်ည ် 

မည်သည ်ငဖပာင််းလွဲမှုမဆ ိုနငှ  ် အင်္ဂ ါရပမ်ျာ်းက ို ကမ််းလှမ််းဖခင််းအာ်း  မည်သည ် အချ န၌်မဆ ို ရပဆ် ိုင််း 

(သ ို  မဟိုတ်) ြျက်သ မ််းန ိုငသ်ည်။ သင အ်ငနဖြင  ်  ကျွန်ိုပ်တ ို  ဘက်မှ ဘဏစ်ာရင််းအာ်း ရပ်ဆ ိုင််းမှု (သ ို  မဟိုတ်) 

ရိုပ်သ မ််းမှုနငှ  ်စပ်လျဉ်း၍  တရာ်းစွေွဲဆ ိုခွေင ရ်ှ မည် မဟိုတ်ပါ။  
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ဘဏ်၏ စီရငပ် ုငခ်ွေင  ် 

• ဤသငဘာတူည ချက် နငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ ဖြစ်ငပေါ်လာသည ် အဖငင််းပွော်းမှုမျာ်းနငှ  ် မည်သည  ်ဖြစ်ရပ်အတွေက်က ိုမဆ ို 

တရာ်းစ ရငရ်ာတွေင ်  ဖပည်ငထာငစ်ိုသမမတဖမနမ်ာန ိုငင်ှံ၏ တရာ်းရှံို်းတွေင ် တရာ်းစွေွဲဆ ိုန ိုငသ်ည်ဟို သင အ်ငနဖြင  ်

သငဘာတူပါသည်။  

• ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း ငပ်းရနက်ျနရ်ှ သည ် မည်သည  ် ပမာဏက ိုမဆ ို ဖပနလ်ည်ငတာင််းခှံရာတွေင ်  ဥပငဒငရ်းရာ 

ကိုနက်ျစရ တ်မျာ်းအပါအဝင ်ဘဏ၏် ကိုနက်ျစရ တ်အာ်းလှံို်းက ို  ငပ်းရန ်သင အ်ငနဖြင  ်သငဘာတူည ပါသည်။  

 

အဖခာ်း ငသာ အင ကာင််းအရာမျာ်း 

• ဤငလျှာက်ထာ်းမှုက ို ငဆာငရ်ွေက်ရာတွေင ် ဘဏအ်ငနဖြင  ် မညသ်ည ်အြွေွဲျှို့အစည််းနငှ မ်ဆ ို မှတ်တမ််း 

ယူထာ်းသည ် သင၏် မည်သည ်သတင််းအချက်အလက်က ိုမဆ ို ရယူန ိုငင်ကကာင််း သင အ်ငနဖြင်  

အသ အမှတ်ဖပြိုပါသည်။  

• ဘဏန်ငှ  ် သင၏်ဆက်ဆှံငရ်းအငဖခအငန၊ ငဆာငရ်ွေက်မှုတ ို  နငှ စ်ပ်လျဉ်းသည ် မညသ်ည ်သတင််း 

အချက်အလက်က ိုမဆ ို ဘဏ၏် အဖခာ်းမည်သည ်ဌာနအဖပင ် ငချ်းငငွေသတင််းငပ်းပ ို  ဖခင််းဆ ိုငရ်ာ 

လိုပ်ငန််းအြွေွဲျှို့အစည််း (Credit Bureau) သ ို  မဟိုတ် အလာ်းသဏ္ဍာနတူ် ငအင်္ျငစ် တ ို  မှ  အသှံို်းဖပြိုန ိုငင်ကကာင််းနငှ ် 

ယင််းတ ို  က ို ြွေင ဟ်န ိုငင်ကကာင််း သင အ်ငနဖြင  ်အတည်ဖပြိုပါသည်။  

• သငသ်ည် စ မှံခန  ခ်ွေွဲငရ်းအမ န   ် (administrative order) ငအာက်တွေငရ်ှ ပါက၊ သင၏် ပစစည််းတ ို  က ို  

သ မ််းယူထာ်းပါက၊ သ ို  မဟိုတ် အဖခာ်းငသာ မည်သည ်ပှံိုစှံနငှ မ်ဆ ို ဥပငဒငရ်းရာအရ  ချ ြို ျှို့ယွေင််းငနမှု ရှ ပါက 

ဘဏအ်ာ်း ချက်ချင််းအငကကာင််းကကာ်းရမည်။  

• ဤစည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျာ်းက ို ဖပည်ငထာငစ်ိုသမမတဖမနမ်ာန ိုငင်ှံ၏ ဥပငဒမျာ်းဖြင  ် လွှမ််းမ ို်းထာ်းပါသည်။ 

 

အသ ်ုးမဖပြုသည ်စာရင််းမျာ်း (ငခေါ်) Dormant Accounts 

Dormancy Period ဆ ုသညမ်ှာ 

• Customer မှ ၎င််း၏ ဘဏ ် Account နငှ  ် ဘဏ္ဍာငရ်းဆ ိုငရ်ာ ငဆာငရ်ွေက်ချက်မျာ်း 

(ငငွေအသွေင််းအထိုတ်ဖပြိုလိုပ်ဖခင််း) မရှ ဖခင််း နငှ  ်လက်ကျနင်ငွေထာ်းရှ မှု မရှ ငသာ ကာလအပ ိုင််းအဖခာ်း က ိုဆ ိုလ ိုသည်။ 

ရ ို်းမဘဏတ်ွေင ်ထ ိုသ ို   အသှံို်းမဖပြို ဖြစ်ငသာ ကာလ- ၆ လဆက်တ ိုက်က ို Dormancy Period ဟိုသတ်မှတ်သည်။ 

 

Dormant Account ဆ ုသည်မှာ 

• Customer တစ်ဦ်းထွဲမှြွေင လှ်စ်ထာ်းငသာ တစ်ခို (သ ို  ) တစ်ခိုထက်ပ ိုငသာ ဘဏ ် Account မျာ်းသည် 

အလ ိုအငလျာက်အတ ို်းရယူဖခင််း၊ ဥပငဒအရ တရာ်းဝင ်ငငွေထိုတ်ခွေင ပ် တ်ပငထ်ာ်းဖခင််းမျာ်းမှအပ ၆ လဆက်တ ိုက် 

လက်ကျနင်ငွေထာ်းရှ မှု မရှ ပါက Dormancy Account ဟိုသတ်မှတ်သည်။ 

 

ရ ု ်းမဘဏ်၏ Dormancy Policy နငှ  ်Dormant accounts မျာ်းက ု ရပ်ဆ ငု််းပ တသ် မ််းဖခင််း  
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• ရ ို်းမဘဏ ်အငနဖြင  ်အခါအာ်းငလျာ်စွော ဘဏ္ဍာငရ်းဆ ိုငရ်ာ ငဆာငရ်ွေက်ချက်မျာ်း (ငငွေအသွေင််းအထိုတ်ဖပြိုလိုပ်ဖခင််း) 

နငှ  ်လက်ကျနင်ငွေထာ်းရှ မှု မရှ ငသာ Customer မျာ်း၏ ဘဏ ်account မျာ်းက ို dormant အဖြစ်သတ်မတ်ှသည်။ 

ထ ိုသ ို   မသတ်မှတ်မ  ၃ ပတ်ခန  အ်လ ိုတွေင ် account ပ ိုငရ်ှငမ်ျာ်းက ို account ရပ်ဆ ိုင််းပ တ်သ မ််းမည ်ငန  နငှ တ်ကွေ 

ကက ြိုတငအ်သ ငပ်းအငကကာင််းကကာ်းသွော်းမည်။ Account ပ ိုငရ်ှင ် customers မျာ်းအငနဖြင  ် ပ တ်သ မ််းရန ်

သတ်မှတ်ထာ်းငသာရက်အထ  အပ်ငငွေထာ်းရှ ဖခင််းမရှ ပါက ထ ို account က ိုအလ ိုအငလျာက် ပ တ်သ မ််း 

သွော်းမည်ဖြစ်သည်။ ထ ိုသ ို   ပ တ်သ မ််းလ ိုက်ငသာ account မျာ်းက ို Company's archive အဖြစ် အနည််းဆှံို်း ၃ နစှ် 

ထ န််းသ မ််းထာ်းမည်ဖြစ်သည်။ 

 

Dormant Account မျာ်း ဖပန်လည်အသက်သွေင််းဖခင််း 

• ရ ို်းမဘဏ၏် account အသစ်ြွေင လှ်စ်ဖခင််းနငှ  ် ရ ို ်းမဘဏ၏်ငငွေငကက်းခဝါချဖခင််းဆ ိုငရ်ာ လ ိုက်နာ ကျင သ်ှံို်းမှုမျာ်း 

နငှ က် ိုက်ည မှုရှ က Dormant account မျာ်းက ို ဖပနလ်ည်အသက်သွေင််းန ိုငသ်ည်။ ဖပနလ်ည် အသက်သွေင််းရန ်

အတွေက် ရ ို်းမဘဏအ်ငနဖခင  ် လ ိုအပ်ငသာ KYCစစ်ငဆ်းဖခင််းမျာ်း ဖပြိုလိုပ်သွော်းမည်ဖြစ်ပပ ်း customers 

မျာ်းအငနဖြင  ်အပ်ငငွေပမာဏတစ်ခို (မည်သည ပ်မာဏမဆ ို) ထည သ်ွေင််းရမည်ဖြစသ်ည်။ 


