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စညး်ကမ်းချက်များ

ဤအြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေငလွ�ဲ ၀နေ်ဆာင်မ�ဆုိင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ

(“၀နေ်ဆာင်မ�ဆုိင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ”)သည်True Money Company Limited (“ကုမ�ဏီ”)

�ှင့်အြခားအစိတ်အပုိင်းတစ်ခု၏သုံးစဲွသူများ ("သုံးစဲွသူများ’");

အ�ကားသေဘာတညီူချက်တစ်ခုြဖစ်သည်။ TrueMoney Wallet  Application (“Application”)မှ

တဆင့်�ိင်ုငံတကာေငလွ�ဲလပ်ုငနး် ၀နေ်ဆာင်မ� (“ေငလွ�ဲ ၀နေ်ဆာင်မ�”) ကုိအသုံးြပ�ရန။် ေငလွ�ဲ

၀နေ်ဆာင်မ�ကုိအသုံးမြပ�ခင်က��်ပ်ုတိ�၏ စည်းကမ်း�ှင့်သတ်မှတ်ချက်များ

ေသချာနားလည်စွာဖတ်��ရနတ်ာ၀န�ိှ်သည်။

၁။ ေငလွ�လဲပ်ုငနး်အတွက်ေလ�ာက်ထားြခင်း

၁.၁ သုံးစဲွသူတင်ွ TrueMoney Wallet Account (“Account”) �ိှရမည်။

၁.၂ သုံးစဲွသူသည်လပုူဂ�ိ�လ်တစ်ဦး ြဖစ်ရမည်။ �ိင်ုငံြခားသားများအတက်ွ TrueMoney

Wallet ၀နေ်ဆာင်မ�များကုိကုမ�ဏီမှသတ်မှတ်ထားေသာအရည်အချင်းများ�ိှရမည်။ 

ဤကိစ��ှင့်စပ်လျ�်း၍ကုမ�ဏီအေနြဖင့်မည်သည့်ေလ�ာက်လ�ာ�ှင့်ေငလွ�ဲဝနေ်ဆာင်မ�ကုိအသုံးြပ�ြခင်းကုိမ

ဆုိ ကုမ�ဏီ၏မူဝါဒ၊ ဥပေဒများ၊ စည်းမျ�်းများ သိ� မဟတ်ု သက်ဆုိင်ရာစည်းမျ�်းစည်းကမ်းများအရ

တားြမစ်ထားေသာအရည်အချင်းများ�ိှေသာ သုံးစဲွသူများ�ှင့်

ေငေွပးေငယူွေဆာင်ရွက်ြခင်းကုိြငင်းပယ်ြခင်းခွင့်�ိှသည်။

ေငေွ�ကးခဝါချမ�တိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒက့ဲသိ� ေသာအပ်ုချ�ပ်ေရးအာဏာပုိင်များ၊

၀နေ်ဆာင်မ�ခံယူသူသည်၀နေ်ဆာင်မ�ခံယူသူအားေငလွ�ဲ၀နေ်ဆာင်မ�ေပးရနဆုံ်းြဖတ်ြခင်းသည်

ကုမ�ဏီ၏ကုိယ်ပုိင်ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့်သာြဖစ်ရမည်ကုိ သေဘာတလူက်ခံသည်။

၁.၃ ေငလွ�ဲြခင်း ၀နေ်ဆာင်မ�ကုိအသုံးမြပ�မီ သုံးစဲွသူသည် ကုမ�ဏီမှသတ်မှတ်ထားသည့်

TrueMoney Transfer Branch (သိ� ) ကုမ�ဏီမှသတ်မှတ်ထားသည့်အြခားသတ်မှတ်ထားေသာ

ဆုိင်ခဲွများကုိစစ်ေဆးရမည်။

၂။ ေငလွ�ဝဲနေ်ဆာင်မ�ကုိအသုံးြပ�ြခင်း

၂.၁ သုံးစဲွသူသည်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်ုးလက်ခံသူ�ိင်ုငံမှလက်ခံသူ (“လက်ခံသူ”)

သိ� ေငလွ�ဲသူသည်ေငစွာရင်းေလ�ာက်လ�ာမှတဆင့်ေငလွ�ဲြခင်းြပ�လပ်ုရမည်။ဤ၀နေ်ဆာင်မ��ှင့်စပ်လျ�်း၍



လက်ခံသူတိင်ုးသည်ကုမ�ဏီအေနြဖင့်ေငလွ�ဲ၀နေ်ဆာင်မ�ကုိေပးသည့်�ိင်ုငံများတင်ွ ပါဝင်ရမည်ြဖစ်သည်။

သုံးစဲွသူသည်အေရာင်းအ၀ယ်မျက်�ှာြပင်မှ တဆင့်လက်ခံရ�ိှ�ိင်ုမည့်ေနရာများကုိေရွးချယ်�ိင်ုလိမ့်မည်။

၂.၂ လက်ခံသူသည်လပုူဂ�ိ�လ်တစ်ဦးြဖစ်ရမည်ြဖစ်�ပီး

လက်ခံသည့်�ိင်ုငံတင်ွေနထုိင်သည့်သူြဖစ်ရမည်။ လက်ခံရ�ိှသည့်�ိင်ုငံ�ိှေအးဂျင့်၊ ကုိယ်စားလှယ်ခဲွ (သိ� )

ဘဏ်ကသတ်မှတ်ထားေသာအရည်အချင်း�ှင့် လိအုပ်ေသာစာရွက်စာတမ်းများအားလံးုပါ၀င်သည့်

စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများကုိလိက်ုနာေဆာင်ရွက်ရမည့်အြပင်

လက်ခံရ�ိှသည့်�ိင်ုငံတစ်�ိင်ုငံစီ၏ဥပေဒများ၊ စည်းမျ�်းများ၊ စည်းမျ�်းများ သိ� မဟတ်ု

အခါအားေလျာ်စွာထုတ်ြပနထ်ားသည့် အမိန ့မ်ျား�ှင့်အညီ လည်းလိက်ုနာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂.၃ သုံးစဲွသူသည်ကုမ�ဏီမှသတ်မှတ်ထားေသာရည်ရွယ်ချက်များအတက်ွ

ေငလွ�ဲြခင်းလပ်ုငနး်ကုိေအာက်ပါအတိင်ုးေဆာင်ရွက်�ိင်ုသည်။

၂.၃.၁ မိသားစုအသုံးစရိတ်များ

၂.၃.၂ ပညာေရးအသုံးစရိတ်များ

၂.၃.၃ ခရီးသွားစရိတ်

၂.၃.၄ ကုနပ်စ�ည်းများ၏ ကုနက်ျစရိတ်

၂.၃.၅ ဝနေ်ဆာင်မ�အခေ�ကးေင၏ွ ကုနက်ျစရိတ်

ဤကိစ��ှင့်စပ်လျ�်း၍ကုမ�ဏီသည်သက်ဆုိင်ရာအစုိးရအာဏာပုိင်များ၏ ဥပေဒ၊စည်းမျ�်း၊

အမိန ့�ှ်င့်အမိန ့ကုိ်လိက်ုနာရနရ်ည်ရွယ်ချက်ြဖင့်အထက်ေဖာ်ြပပါရည်ရွယ်ချက်များကုိအချနိမ်ေရွးြပင်ဆင်

ပုိင်ခွင့်�ိှသည်။

2.4 သုံးစဲွသူသည် ကုမ�ဏီမှ သတ်မှတ်ထားေသာ အေြခအေနများ�ှင့်အညီ ေငလွ�ဲလပ်ုငနး်ကုိ

ေအာက်ပါအတိင်ုး လပ်ုေဆာင်�ိင်ုရမည်-

2.4.1 အသုံးြပ�သူသည် ကုမ�ဏီထံတင်ြပေသာ

အေထာက်အထားစိစစ်မ�အဆင့်အရ ြပ�လပ်ုမ�တစ်ခုလ�င် ကန ့သ်တ်ပမာဏထက် မေကျာ်လနွဘဲ်

ေငလွ�ဲကုိလပ်ုေဆာင်�ိင်ုရမည်။ အသုံးြပ�သူသည် ဤကန ့သ်တ်ချက်များကုိ

https://support.truemoney.com/en/knowledge-base/credit_limit/. သိ� မဟတ်ု

ေငေွပးေငယူွစခရင်မှတဆင့် စစ်ေဆး�ိင်ုပါသည်။ ကုမ�ဏီမှ ချမှတ်ထားသည့် ကန ့သ်တ်ချက်

ပမာဏထက် ေကျာ်လနွေ်သာ လ�ဲေြပာင်းမ� ပမာဏသည် ကုမ�ဏီမှ အဆုိပါ

ေငလွ�ဲကုိဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရန ်ြငင်းဆုိပုိင်ခွင့် �ိှသည်။

https://support.truemoney.com/en/knowledge-base/credit_limit/


2.4.2 အသုံးြပ�သူသည် ကုမ�ဏီမှသတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်ုး တစ်လလ�င်

ကန ့သ်တ်ထားေသာ ေငလွ�ဲပမာဏထက် မေကျာ်လနွေ်အာင် ေငလွ�ဲကုိ လပ်ုေဆာင်�ိင်ုရမည်။

အသုံးြပ�သူသည် ဤကန ့သ်တ်ချက်များကုိ

https://support.truemoney.com/en/knowledge-base/credit_limit/. တင်ွ စစ်ေဆး�ိင်ုပါသည်။

ကုမ�ဏီက သတ်မှတ်သည့် ကန ့သ်တ်ချက်ထက် ေကျာ်လနွသ်ည့် လ�ဲေြပာင်းမ� အေရအတက်ွသည်

ကုမ�ဏီများ အေနြဖင့် အဆုိပါ ေငလွ�ဲကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရန ်ြငင်းဆုိခွင့်�ိှသည်။

ဤကိစ��ှင့်စပ်လျ�်း၍ ကုမ�ဏီသည် အထက်ေဖာ်ြပပါ အနမ့်ိဆုံးပမာဏ

သိ�မဟတ်ု ကန ့သ်တ်ချက်ကုိ အသုံးြပ�သူထံ အသိေပးချက်ြဖင့် အချနိမ်ေရွး

ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲပုိင်ခွင့်�ိှသည်။ ထိ�အြပင်၊ အသုံးြပ�သူသည် လက်ခံသည့်�ိင်ုငံတစ်ခုစီ၏

သက်ဆုိင်ရာအစုိးရအာဏာပုိင်များထံမှ ဥပေဒများ၊ စည်းမျ�်းများ၊ စည်းမျ�်းများ သိ� မဟတ်ု

အမိန ့မ်ျားကုိ လိက်ုနာရန ်ရည်ရွယ်ချက်အတက်ွ အဆုိပါ အြမင့်ဆုံးပမာဏ သိ� မဟတ်ု

ကန ့သ်တ်ချက်ကုိ ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲ�ိင်ုသည်ကုိ သေဘာတလူက်ခံပါသည်။
၂.၅ ၀နေ်ဆာင်မ�သုံးစဲွသူမှ၀နေ်ဆာင်မ�ခ�ှင့်ကုမ�ဏီမှသတ်မှတ်ထားေသာ

��နး်အတိင်ုးေငလွ�ဲြခင်း၀နေ်ဆာင်မ�ကုိအသုံးြပ�ြခင်းမှ၀နေ်ဆာင်ခ�ှင့်/သိ� မဟတ်ု

အြခားဆက်စပ်ကုနက်ျစရိတ်များအား ကုမ�ဏီမှေကာက်ခံြခင်းကုိ သေဘာတလူက်ခံသည်။ သုံးစဲွသူက

၀နေ်ဆာင်ခအခေ�ကးေငကုိွစစ်ေဆး�ိင်ုသည်။ ဝက်ဘ်ဆုိက်

https://www.truemoneytransfer.truemoney.com/သိ� မဟတ်ု ေငေွပးေငယူွဖနသ်ားြပင်မှတဆင့် ��နး်ထား

ဤကိစ��ှင့်စပ်လျ�်းကုမ�ဏီအေနြဖင့်အထက်ေဖာ်ြပပါ၀နေ်ဆာင်ခအခေ�ကးေငကုိွသုံးစဲွသူသိ�

အေ�ကာင်း�ကားစာ�ှင့်အချနိ ်မေရွးြပင်ဆင်ခွင့်�ိှသည်။

၂.၆ ၀နေ်ဆာင်ခ�ှင့်/သိ� မဟတ်ု

အြခားေငေွပးေငယူွ�ှင့်ဆက်စပ်ေသာအြခားကုနက်ျစရိတ်များအပါအ၀င်

၀ယ်သူမှြပ�လပ်ုေသာေငလွ�ဲေငပွမာဏအတက်ွ ကုမ�ဏီ၏ေတ��ိှချက်အရသုံးစဲွသူ၏ေငစွာရင်းတင်ွ

ကျန�ိှ်ေနေသးေသာလက်ကျနေ်ငသွည်လံေုလာက်မ�မ�ိှေ�ကာင်းေတ��ိှပါက

ကုမ�ဏီဘက်မှထုိက့ဲသိ� ေသာေငလွ�ဲလပ်ုငနး်ကုိဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရနြ်ငင်းဆနပုိ်င်ခွင့်။

၂.၇ ေငလွ�ဲေြပာင်းမ�တစ်ခုစီတိင်ုးတင်ွေငလွ�ဲသူသည် ေငလွ�ဲမ��ပီးသည်�ှင့်ေငလွ�ဲ��နး်ြဖင့်

ေငလွ�ဲေငလွက်ခံသူလက်ခံရ�ိှသည့်�ိင်ုငံ၏ေငေွ�ကးြဖင့်ေငလွက်ခံရ�ိှလိမ့်မည်။

၂.၈ ေငလွ�ဲြခင်း၀နေ်ဆာင်မ�ကုိဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရန်

ကုမ�ဏီအေနြဖင့်လက်ခံသည့်�ိင်ုငံ�ိှမည်သည့်ေအးဂျင့်၊ ကုိယ်စားလှယ်မဆုိ (ဥပမာ TrueMoney

Transfer သေက�တပါသည့်မည်သည့်စတိးုဆုိင်မဆုိ) သိ� မဟတ်ုဘဏ်တစ်ခုကုိခန ့အ်ပ်ပုိင်ခွင့်�ိှသည်ဟု

https://support.truemoney.com/en/knowledge-base/credit_limit/


၀ယ်သူကသေဘာတလူက်ခံသည်။ ဤကိစ��ှင့်စပ်လျ�်း၍

ေငလွ�ဲသူသည်ေငေွပးေချမ�ေငလွ�ဲသည့်ေနရ့က်မှ ၀ယ်သူ (ေပးပိ� သူ)

မှကဲွြပားြခားနားေသာအချနိဇ်ယား�ှင့်စီးပွားေရးအေြခအေနများေအာက်တင်ွ�ိှသည့်လက်ခံရ�ိှသည့်�ိင်ု

ငံ�ိှထုိက့ဲသိ� ေသာခန ့အ်ပ်ထားေသာကုိယ်စားလှယ်၊ sub-agent

သိ� မဟတ်ုဘဏ်ထံမှေငြွပနထု်တ်�ိင်ုသည်။။

၂.၉ ေငလွ�ဲြခင်း�ပီးဆုံးသည့်အခါသုံးစဲွသူသည်

ေလ�ာက်လ�ာမျက်�ှာြပင်တင်ွထုိက့ဲသိ� ေသာေငေွပးေငယူွအေထာက်အထားကုိလက်ခံရ�ိှလိမ့်မည်။ ထိ�အ

ြပင်လက်ခံသူသည်လက်ခံေသာ�ိင်ုငံ�ိှေအးဂျင့်၊ Sub-agent သိ� မဟတ်ု ဘဏ်မှ

ေငြွပနထု်တ်ယူသည့်အခါသုံးစဲွသူသည် TrueMoney Walletအေကာင့်တင်ွ

မှတ်ပုံတင်ထားေသာဖုနး်နပံါတ်မှတစ်ဆင့်ကုမ�ဏီထံမှ SMS ကုိလက်ခံရ�ိှလိမ့်မည် (သိ� မဟတ်ု)

Application မှတစ်ဆင့်အသိေပးချက်အြဖစ်ကုမ�ဏီကသတ်မှတ်ထားေသာအြခားလမ်းေ�ကာင်းများမှ

အသိေပး အေ�ကာင်း�ကားပါလိမ့်မည်။

၂.၁၀ သုံးစဲွသူသည်ကုမ�ဏီ၏လပ်ုငနး်လည်ပတ်ချနိအ်တင်ွးတင်ွ သုံးစဲွသူသည်

ကုမ�ဏီ၏၀နေ်ဆာင်မ�စင်တာသိ� ဖျက်သိမ်းြခင်းေတာင်းဆုိမ�ကုိ

တင်ြခင်းအားြဖင့်သာေငလွ�ဲြခင်းလပ်ုငနး်ကုိဖျက်သိမ်း�ိင်ုသည်။ ဤကိစ��ှင့်စပ်လျ�်း၍

ေငြွပနအ်မ်းေငသွည် ေငလဲွ��နး်အတက်အကျေပ�မူတည်၍သက်ဆုိင်ရာေငလွ�ဲေငပွမာဏ�ှင့်ညီမ�ရမည်။ 

ဖျက်သိမ်းြခင်းေတာင်းဆုိမ��ှင့်ေငြွပနအ်မ်းြခင်းအတက်ွထည့်သွင်းစ�်းစားြခင်းသည်

ကုမ�ဏီ၏ကုိယ်ပုိင်ဆုံးြဖတ်ချက်သာြဖစ်မည်။ ထိ�အြပင်ကုမ�ဏီသည်

ထုိက့ဲသိ� ေသာဖျက်သိမ်းမ�မှရ�ိှေသာသုံးစဲွသူထံမှ

အခေ�ကးေငကုိွေကာက်ခံပုိင်ခွင့်�ိှသည်။ထိ�အြပင်သုံးစဲွသူကသေဘာတလူက်ခံသည့်အတက်ွ

ကုမ�ဏီအေနြဖင့်ေငလွ�ဲြခင်းအတက်ွကုမ�ဏီမှေကာက်ယူထားေသာေငလွ�ဲ၀နေ်ဆာင်ခကုိ

မည်သည့်နည်း�ှင့်မဆုိြပနေ်ပးမည်မဟတ်ုေ�ကာင်းလက်ခံသည်။

သိ� ေသာ် လက်ခံသူသည်လက်ခံသည့်�ိင်ုငံ�ိှကုိယ်စားလှယ်၊ ဘဏ်ခဲွမှကုိယ်စားလှယ် သိ� မဟတ်ု

ဘဏ်တိ� မှေငြွပနထု်တ်ယူ�ပီးပါက

သုံးစဲွသူသည်မည်သည့်ေငလွ�ဲလပ်ုငနး်ကုိမဆုိဖျက်သိမ်း�ိင်ုမည်မဟတ်ုပါ။

၃. ဝနေ်ဆာင်မ�ကုိ သုံးစဲွသူ၏ အာမခံချက်

၃.၁  ဤေငလွ�ဲ၀နေ်ဆာင်မ�ကုိအသုံးြပ�၍ ေငလဲွ��နး်အတက်အကျ ကုိဝနေ်ဆာင်မ�ကုိ

သုံးစဲွသူကသေဘာတ�ူပီးလက်ခံသည်



၃.၂ ဤ၀နေ်ဆာင်မ�ဆုိင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအရ

ေငလွ�ဲြခင်း၀နေ်ဆာင်မ�ကုိအသုံးြပ�ြခင်း�ှင့် ထုိသိ� ေသာေငလွ�ဲြခင်းလပ်ုငနး်သည်ကုလသမဂ�၊

အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စု၊ ဥေရာပသမဂ�မှခွင့်ြပ�ထားေသာ�ိင်ုငံများ၊ �ှင့် / သိ� မဟတ်ု အြခားအမျ�ိးသား၊

သက်ဆုိင်ေသာမည်သည့်အ��ရာယ်ကုိမဆုိ ဝနေ်ဆာင်မ�ကုိအသုံးြပ�သူမှသေဘာတလူက်ခံသည်။

၃.၃ ဝနေ်ဆာင်မ�ကုိသုံးစဲွသူသည်ဤေငလွ�ဲဝနေ်ဆာင်မ�ကုိအသုံးြပ�ရနမှ်တ်ပုံတင်ြခင်း�ှင့်

သက်ဆုိင်ေသာအချက်အလက်များ�ှင့် စာရွက်စာတမ်းများအားလံးု ကုိ မှနက်နေ်�ကာင်း�ှင့်

လက်ခံသူ�ိင်ုငံ�ိှကုမ�ဏီ၊ ေအးဂျင့်၊ ကုိယ်စားလှယ်ခဲွ (သိ� )ဘဏ်အ�ကားရည်��နး်ရာတင်ွအသုံးြပ�ရန်

သေဘာတလူက်ခံသည့်ဤအချက်အလက်�ှင့်စပ်လျ�်း၍

ကုမ�ဏီအေနြဖင့်ဥပေဒ�ှင့်အညီဝနေ်ဆာင်မ�ကုိ အသုံးြပ�သူ မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေ�ကာင်း ခဲွြခားရန်

ဥပမာအားြဖင့်၊ သက်တမ်းကုနဆုံ်းသည့် �ိင်ုငံကူးလက်မှတ် သိ� မဟတ်ု

အလပ်ုပါမစ်ကုိေတ��ိှပါကသတ်မှတ်ထားေသာအချနိအ်ပုိင်းအြခားအတင်ွးကုမ�ဏီမှ

လိအုပ်သည့်အတိင်ုးဝနေ်ဆာင်မ�ကုိ အသုံးြပ�သူက ေနာက်ထပ်စာရွက်စာတမ်းများကုိမေပးပိ� ပါက

ကုမ�ဏီအေနြဖင့်ေငလွ�ဲြခင်းြပ�လပ်ုရနြ်ငင်းဆုိခွင့်�ိှသည်။

၃.၄ ဝနေ်ဆာင်မ�ကုိသုံးစဲွသူမှာ

ကုမ�ဏီအေနြဖင့်ေငလွ�ဲြခင်း�ှင့်သက်ဆုိင်ေသာေင�ှွင့်ေငလွ�ဲြခင်း�ှင့်သက်ဆုိင်ေသာအချက်အလက်များကုိ

ဝနေ်ဆာင်မ�ကုိသုံးစဲွသူမှ သတ်မှတ်ထားေသာအချက်အလက်များအေပ�အေြခခံ၍

ေငလွက်ခံသူထံလ�ဲေြပာင်းရနသ်ေဘာတလူက်ခံသည်။

ေငလွ�ဲသူသတ်မှတ်ထားေသာသတင်းအချက်အလက်မှနက်နမ်��ိှ မ�ိှကုိ

ကုမ�ဏီအေနြဖင့်ေနာက်ထပ်စစ်ေဆးမ�များြပ�လပ်ုရနတ်ာ၀နမ်�ိှပါ။ ေငလွ�ဲသူသည် လက်ခံသူထံ

မှားယွင်းေသာေငပွမာဏ သိ�မဟတ်ု

အချက်အလက်များကုိေပးပိ� ြခင်းမှြဖစ်ေပ�လာသည့်ဆုံး�� ံးမ�များအတက်ွကုမ�ဏီမှတာ၀နမ်�ိှပါ

သိ� မဟတ်ု လက်ခံသူထံ ေပးပိ� �ိင်ုမည်မဟတ်ုပါ။

၃.၅ ေငလွ�ဲသူေပးပိ�သည့်အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအရ သိ� မဟတ်ု

ေငလွွဲသူြပ�လပ်ုသည့် ေငလွ�ဲဝနေ်ဆာင်မ� မှားယွင်းမ�ေ�ကာင့် ြဖစ်ေပ�ေသာမည်သည့်ကုနက်ျစရိတ်၊

ဆုံး�� ံးမ� ေငလွ�ဲသူမှ တာဝန�ိှ်သည်ကုိသေဘာတလူက်ခံသည်။

ကုမ�ဏီသိ� ေပးအပ်သည့်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်း�ှင့်အချက်အလက်များမဆုိ စစ်မှနမ်��ှင့်

မှနက်နမ်�အတက်ွသည်ေငလွ�ဲသူတာ၀န�ိှ်ရမည်။

၄. ကုမ�ဏီ၏ကန ့သ်တ် တာဝနဝ်တ� ရား



၄.၁ ဝနေ်ဆာင်မ�ကုိ အသုံးြပ�သူသည်၀နေ်ဆာင်မ�ဆုိင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကုိ

လိက်ုနာရနပ်ျက်ကွက်ြခင်း�ှင့် ေငလွ�ဲထားေသာေငကုိွလက်ခံရ�ိှြခင်းမ�ိှ သိ� မဟတ်ု

ေငလွ�ဲသူမှေငလွ�ဲြခင်းေအာင်ြမင်စွာြပ�လပ်ုြခင်း မ�ိှပါကကုမ�ဏီအေနြဖင့် တာဝနယူ်မည်မဟတ်ုပါ

၀နေ်ဆာင်မ�ခံယူသူကသေဘာတလူက်ခံသည်။ စပ်လျဥ်းြဖစ်ေပ� �ိင်ုေသာ ကိစ�များ

ေအာက်ပါအတိင်ုးြဖစ်ပါသည်၊၊

၄.၁.၁ ဥပေဒ၊ ပိတ်ဆိ� မ�၊ စည်းမျ�်း၊ အမိန ့၊် စီရင်ချက်၊

ေငလဲွလှယ်��နး်ကုိကန ့သ်တ်ြခင်း၊ မလ�ဲမေ�ှာင်ေသာအြဖစ်အပျက်များ၊ အစုိးရ၏လပ်ုရပ်များ

သိ� မဟတ်ု �ိင်ုငံတကာအခွင့်အာဏာများမှအင်အား�ကီးမားစွာေသာအမ�၊

အထက်ေဖာ်ြပပါတစ်ခုခုမှြဖစ်ေပ�လာပါက ဥပေဒအရတားြမစ်ထားေသာ သိ� မဟတ်ု

ပိတ်ဆိ�ထားေသာရနပုံ်ေငမွျား၊ လ�ပ်စစ်၊ ကွနပ်ျ�တာ၊ စက်ပုိင်းဆုိင်ရာ သိ� မဟတ်ု

ဆက်သွယ်ေရးဆုိင်ရာပျက်ကွက်မ�၊ သိ� မဟတ်ု လက်ခံသည့်�ိင်ုငံ�ိှေအးဂျင့်၊ ကုိယ်စားလှယ်

သိ� မဟတ်ု ဘဏ်မှပျက်ကွက်ြခင်း၊ ေငေွပးေချမ�စနစ် (သိ� )

ကုမ�ဏီ၏ထိနး်ချ�ပ်မ�ထက်ေကျာ်လနွေ်သာကိစ�ရပ်များ-ကုမ�ဏီမှြဖစ်ေစ၊

ေငလွ�ဲသူသည်ေငလွ�ဲြခင်း�ှင့်အညီ လပ်ုေဆာင်ေသာလက်ခံသူ�ိင်ုငံ�ိှ ၎င်း၏ကုိယ်စားလှယ်များ၊

ကုိယ်စားလှယ်များသိ� မဟတ်ုဘဏ်များမှြဖစ်ေစ၊

၎င်းတင်ွေငခွဝါချမ�တိက်ုဖျက်ေရး�ှင့်ပတ်သက်ေသာဥပေဒများ သိ� မဟတ်ု ကုမ�ဏီ၊

အာဏာပုိင်များ၊ ကုိယ်စားလှယ်များ သိ� မဟတ်ု

ဘဏ်များကုိလက်ခံသည့်�ိင်ုငံ�ိှဘဏ်များမှစည်းမျ�်းစည်းကမ်းများကုိလိက်ုနာြခင်းြဖစ်ရပ်တိ�ပ

◌ါ၀င်သည်၊၊ ထုိကိစ�ရပ်များြဖစ်ေပ�ပါကကုမ�ဏီမှ မှတာဝနယူ်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်မဟတ်ုပါ၊၊

၄.၁.၂ ဤ ၀နေ်ဆာင်မ�ဆုိင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ၏အပုိဒ် ၅ �ှင့်အညီ ေငလွ�ဲသူ

ြပ�လပ်ုသည့် ေငလွ�ဲ၀နေ်ဆာင်မ�ကုိကုမ�ဏီမှေခတ� ဆုိင်းငံထ့ားြခင်း သိ� မဟတ်ု

�ုပ်သိမ်းြခင်းြဖစ်စ�်ြဖစ်ေပ�မည်။

၄.၁.၃ ထုိြဖစ်စ�်များြဖစ်ေပ�ပါကေငလွ�ဲြခင်းမြပ�လပ်ုမီ သိ� မဟတ်ု

ထုိအချနိတ်င်ွေငလွ�ဲ၀နေ်ဆာင်မ�ပျက်ကွက်မ�ကုိကုမ�ဏီအေနြဖင့်ဝနေ်ဆာင်မ�ကုိ

အသုံးြပ�သူကုိအေ�ကာင်း�ကားေပးသွားပါမည်။

၄.၁.၄ ကုမ�ဏီမှသင့်ေတာ်သည်ဟယူုဆေသာလိအုပ်ချက် သိ� မဟတ်ု ပျက်ကွက်မ�

သိ� မဟတ်ု အြဖစ်အပျက်များြဖစ်ပွားြခင်း။

သိ� ေသာ်အထက်ေဖာ်ြပပါအြဖစ်အပျက်များသည်ကုမ�ဏီ၏ရည်ရွယ်ချက် သိ� မဟတ်ု

ေပါဆ့မ�ေ�ကာင့်ြဖစ်လ�င်ကုမ�ဏီသည်သက်ဆုိင်ရာေငလွ�ဲေငပွမာဏထက်မပုိေသာေငပွမာဏြဖင့်တာဝန်

ယူပါမည်။



၅. ေငလွ�လဲပ်ုငနး်ကုိ ြပနလ်ည�ု်ပ်သိမ်းြခင်း �ှင့်ဆုိင်းင့ံြခင်း

၅.၁ အကယ်၍ ကုမ�ဏီသည် ဤဝနေ်ဆာင်မ�ဆုိင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ (အြပည့်အဝြဖစ်ေစ

တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းြဖစ်ေစ) အရေငလွ�ဲြခင်းဝနေ်ဆာင်မ�ကုိဆုိင်းငံြခင်း သိ� မဟတ်ု �ုပ်သိမ်းြခင်း

ြပ�လပ်ုလိပုါက ကုမ�ဏီသည် သုံးစဲွသူများအား �ကိ�တင်အေ�ကာင်း�ကား ေပးပါမည်။

ဤကိစ��ှင့်စပ်လျဥ်း၍ သုံးစဲွသူများမှ အေ�ကာင်း�ကားထားသည့်အတိင်ုး

ဤဝနေ်ဆာင်မ�ဆုိင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကုိသတ်မှတ်ထားေသာအချနိအ်ပုိင်းအြခားအတင်ွး

ချက်ချင်းရပ်ဆုိင်းရပါမည်။ သိ� ေသာ် ထုိသိ� ေသာဆုိင်းငံြ့ခင်း သိ� မဟတ်ု ြပနလ်ည်�ုပ်သိမ်းြခင်းသည်

အသုံးြပ�သူကကုမ�ဏီအားေပးဆပ်ရမည့်အေ�ကး�မီများအေပ�သက်ေရာက်မ�မ�ိှေစပါ။

ရပ်စဲသည့်ေနမ့တိင်ုမီှေပ�ေပါက်လာေသာ သိ� မဟတ်ု ကျေရာက်ခ့ဲေသာ အရာများသည် ကုမ�ဏီ �ှင့်

သုံးစဲွသူ အ�ကားမည်သည့် အခွင့်အေရး�ှင့် တာဝနကုိ်မ� မထိခုိက်ေစရပါ။

၅.၂ ကုမ�ဏီ အေနြဖင့် အသုံးြပ�သူ၏ လပ်ုရပ်များအား သံသယြဖစ်ြခင်း သိ� မဟတ်ု

ေငခွဝါချြခင်း�ှင့် ပတ်သတ်ဆက်ဆုိင်သည့် ဥပေဒများက့ဲသိ� ေသာ ဥပေဒများကုိ ဆန ့က်ျင်ေသာ အမ�၊

အ�ကမ်းဖက်ြခင်း�ှင့် အစုလိက်ုအြပံ�လိက်ု ေငေွ�ကးဖျက်ဆီးြခင်း သိ� မဟတ်ု ကုမ�ဏီအားြဖစ်ေစ၊

အြခားလကုိူြဖစ်ေစ ထိခုိက်နစ်နာေစ�ိင်ုေသာ လပ်ုရပ်များ�ှင့် သုံးစဲွသူသည်

ဤဝနေ်ဆာင်မ�ဆုိင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကုိ လိက်ုနာမ�မ�ိှြခင်းကုိ ေတ��ိှပါက ကုမ�ဏီသည်

�ကိ�တင်အသိေပးြခင်းမ�ိှဘဲ ေငလွ�ဲဝနေ်ဆာင်မ� သုံးစဲွသူ၏ အသုံးြပ�မ�ကုိ ြပနလ်ည်�ုပ်သိမ်း �ိင်ုြခင်း

သိ� မဟတ်ု ဆုိင်းငံပုိင်ခွင့်�ိှသည်။

ထိ�အြပင် ကုမ�ဏီအေနြဖင့် သံသယ�ိှပါက သိ� မဟတ်ု ဥပေဒအရ လိက်ုနာရန�ိှ်ပါက မည်သည့်

သတင်းအချက်အလက်ကုိမဆုိ �ှင်းလင်းချက်ေပးရန ်သိ� မဟတ်ု အေထာက်အထားများ�ှင့်

စာရွက်စာတမ်းများအား ကုမ�ဏီထံသိ�  ထပ်မံေပးပိ� ရန ်ေတာင်းဆုိ�ိင်ုသည်။ သတ်မှတ်ထားေသာ

အချနိအ်ပုိင်းအြခားအတင်ွး ကုမ�ဏီမှ ေတာင်းဆုိသည့်အတိင်ုးသုံးစဲွသူသည် ဆက်လက်လပ်ုေဆာင်ြခင်း

မ�ိှပါက (သိ� ) ကုမ�ဏီအေနြဖင့် သုံးစဲွသူထံမှ ရ�ိှေသာ အေထာက်အထား၊ စာရွက်စာတမ်းများအရ

သုံးစဲွသူသည် အထက်တင်ွေဖာ်ြပခ့ဲေသာ ဝိေသသလက�ဏများ �ိှေ�ကာင်း ေတ��ိှပါက ကုမ�ဏီအေနြဖင့်

ဝနေ်ဆာင်မ�သုံးစဲွသူအား ေငလွ�ဲြခင်းဝနေ်ဆာင်မ�ကုိ ချက်ချင်း�ုပ်သိမ်းရန ်သိ� မဟတ်ု

ဆုိင်းငံပုိ့င်ခွင့်�ိှသည်။

၆. ကုိယ်ပုိင်အချက်အလက်



၆.၁ ဝနေ်ဆာင်မ�ကုိ သုံးစဲွသူက သေဘာတလူက်ခံထားသည့် အရာများမှာ ကုမ�ဏီသည်

ဤဝနေ်ဆာင်မ�ဆုိင်ရာစည်းမျဥ်းများအရ ေငလွ�ဲြခင်းဝနေ်ဆာင်မ�၊ အေထာက်အထား၊ အတည်ြပ�ြခင်း၊

စာရင်းအင်း၊ ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာမ��ှင့် သုေတသနြပ�ရန ်ရည်ရွယ်ချက်များအတက်ွ

ကုမ�ဏီသိ� ေပးအပ်ထားသည့် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်များကုိ စုေဆာင်း၊ အသုံးြပ�၊

ထုတ်ေဖာ်�ိင်ုသည်။ ေငလွ�ဲြခင်းဝနေ်ဆာင်မ��ှင့် ပတ်သတ်၍ အသုံးြပ�သူအား အကျ�ိး�ိှေစမည့်

အခွင့်ထူးကုိ ေပးအပ်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ဝနေ်ဆာင်မ�ရယူသူအား ကုမ�ဏီမှ ေကာင်းမွနေ်သာဝနေ်ဆာင်မ�များ

ရ�ိှရန ်ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ ေထာက်ပ့ံေပးြခင်း၊ ဆက်သွယ်ရန�ှ်င့် သတင်းအချက်အလက်များ 

ေတာင်းခံြခင်းတိ� ကုိ ြပ�လပ်ုရနပ်ါဝင်ပါသည်။ ထိ�အြပင် သုံးစဲွသူက ကုမ�ဏီသည် သုံးစဲွသူ၏

ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်များကုိ မည်သည့်ကုိယ်စားလှယ်များကုိမဆုိ၊ ကုိယ်စားလှယ်များ�ှင့်

လက်ခံသည့်�ိင်ုငံ�ိှဘဏ်များ၊ ကုမ�ဏီကုိ ထိနး်ချ�ပ်သူ သိ� မဟတ်ု ကုမ�ဏီ၏ ထိနး်ချ�ပ်မ�ေအာက်�ိှ

ဥပေဒေရးရာပုဂ�ိ�လ်များ�ှင့် ဥပေဒေရးရာပုဂ�ိ�လ်များအပါအဝင် ကုမ�ဏီ၏ တညီူေသာ

ထိနး်ချ�ပ်မ�ေအာက်�ိှ ဥပေဒ ပညာ�ှင်များ သိ� မဟတ်ု ကုမ�ဏီအေနြဖင့် စာချ�ပ် ချ�ပ်ဆုိထားေသာ

အဖ�ဲအစည်း သိ� မဟတ်ု တရားဝင်ဆက်ဆံေရး�ိှသည့် ပုဂ�ိ�လ်များ�ှင့် တတိယပုဂ�ိ�လ်များ (Third

Persons) (သိ� မဟတ်ု) ထုိင်း�ိင်ုငံအတင်ွး�ှင့် ြပင်ပ�ိှ အချက်အလက်လပ်ုငနး်စဥ်ဆုိင်ရာ

ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ဥပေဒပညာ�ှင်များ ထံသိ�  လ�ဲေြပာင်းြခင်း သိ� မဟတ်ု ထုတ်လ�င့်�ိင်ုသည်ဟု

အသိအမှတ်ြပ�လက်ခံပါသည်။

၆.၂ ဝနေ်ဆာင်မ�သုံးစဲွသူက ၄င်း၏ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်များကုိ လိအုပ်ပါက

ကုမ�ဏီအေနြဖင့် ထုိင်း�ိင်ုငံြပင်ပ�ိှ ပုဂ�ိ�လ်များ သိ� မဟတ်ု ဥပေဒေရးရာပုဂ�ိ�လ်များထံသိ�

ဥပေဒြပဌာနး်ထားသည့်အတိင်ုး လံေုလာက်ေသာ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်

ကာကွယ်ြခင်းစံ��နး်များအရ လ�ဲေြပာင်းြခင်း သိ� မဟတ်ု ထုတ်လ�င့်ြခင်း ကုိအသိအမှတ်ြပ�လက်ခံပါသည်။

ကုမ�ဏီအေနြဖင့်လည်း ဥပေဒ�ှင့်အညီ သင့်ေလ�ာ်စွာ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်

ကာကွယ်မ�အစီအမံများအတိင်ုး ေသချာစွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေပးပါမည်။ သိ� ြဖစ်ပါ၍

ကုမ�ဏီသည် ဤကုိယ်ေရးကုိယတာအချက်အလက်များကုိ အထက်ပါပုဂ�ိ�လ်များ သိ� မဟတ်ု

လက်ခံရ�ိှသည့်�ိင်ုငံ�ိှ တရားဝင်/တာဝန�ိှ် ပုဂ�ိ�လ်များထံသိ�  လ�ဲေြပာင်းြခင်း သိ� မဟတ်ု ထုတ်လ�င့်ြခင်း

များကုိ ဝနေ်ဆာင်မ�စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများအတင်ွး/အတိင်ုးသာ ြပ�လပ်ုေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါလျက်

လက်ခံသူ�ိင်ုငံအတင်ွး�ိှ ထုိက့ဲသိ� ပုဂ�ိ�လ်များ သိ� မဟတ်ု ဥပေဒေရးရာပုဂ�ိ�လ်များမှ တဆင့် သုံးစဲွသူ �ှင့်

လက်ခံသူတိ�၏

ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်များအားေဖာက်ဖျက်ြခင်း�ှင်မည်သည့်ပျက်စီးဆုံး�� ံးမ�မျ�ိးကုိမဆုိြဖစ်

ေပ�လာပါက ကုမ�ဏီ၌ တာဝနမ်�ိှပါ။

၆.၃ သုံးစဲွသူသည် ကုမ�ဏီ၏ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်မူဝါဒ၊ ပုဂ�ိ�လ်ေရးဆုိင်ရာ

အချက်များ�ှင့် အြခားအချက်အလက်များကုိ ဤေနရာတင်ွ စဥ်းစားသုံးသပ် ေလလ့ာ�ိင်ုသည်။ here

https://www.truemoney.com/privacy-notice-en/?utm_source=inapp


၇.အြခားြပဌာနး်ချက်များ

၇.၁ သုံးစဲွသူသည် ေငလွ�ဲဝနေ်ဆာင်မ�ကုိ ရယူအသုံးြပ�ြခင်းအားြဖင့် ေငလွ�ဲဝနေ်ဆာင်မ�ဆုိင်ရာ

သတ်မှတ်ချက်များအား လက်ခံသည်ဟ ုယူဆပါမည်။ ထိ�အြပင် ကုမ�ဏီမှ ြပင်ဆင်ချက် သိ� မဟတ်ု

ထပ်မံြဖည့်စွက်ြခင်းြပ�လပ်ု�ပီးေနာက် သုံးစဲွသူသည် ေငလွ�ဲဝနေ်ဆာင်မ�ကုိ ရယူအသုံးြပ�ြခင်းအားြဖင့်

ေငလွ�ဲဝနေ်ဆာင်မ�ဆုိင်ရာ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ချက်များအား လက်ခံသည်ဟ ုယူဆပါမည်။

၇.၂ဤဝနေ်ဆာင်မ�ဆုိင်ရာသတ်မှတ်ချက်များသည် TrueMoney Wallet ဝနေ်ဆာင်မ�

စည်းကမ်းချက်များ၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုြဖစ်ေ�ကာင်း သုံးစဲွသူက သေဘာတလူက်ခံပါသည်။

ထိ�အြပင် သုံးစဲွသူသူသည် ဤဝနေ်ဆာင်မ�စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများအတိင်ုး လပ်ုေဆာင်ြခင်း�ှင့်

ချည်ေ�ှာင်မ�ြပ�ရနကုိ် သေဘာတသူည်။

၇.၃ ေငလွ�ဲဝနေ်ဆာင်မ��ှင့်ပတ်သတ်၍ ပုိမိသိ�ိှလိပုါက အသုံးြပ�သူများအေနြဖင့် TrueMoney

ဝနေ်ဆာင်မ�ဌာန (TrueMoney Customer Care) ဖုနး် ၁၂၄၀ ၊ လိင်ုးခဲွနပံတ် ၄ သိ� မဟတ်ု Facebook

Channel https://www.facebook.com/truemoneytransfermyanmar

တင်ွဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမနး်�ိင်ုပါသည်။

၇.၄ဤဝနေ်ဆာင်မ�ဆုိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကုိ

အြခားေသာဘာသာြဖင့်ြပနဆုိ်ထားေပးြခင်းမှာ သုံးစဲွသူ အဆင်ေြပေစရနအ်တက်ွ

ပ့ံပုိးေဆာင်ရွက်ထားေပးြခင်းသာြဖစ်�ပီး ဝနေ်ဆာင်မ� ဆုိင်ရာ စည်းမျ�်းများပါ ြပဌာနး်ချက်များကုိ

ြပင်ဆင်ရန ်သိ� မဟတ်ု ြပ�ြပင်ရနရ်ည်ရွယ်ြခင်းမဟတ်ုပါ။

၇.၅ ဤဝနေ်ဆာင်မ�ဆုိင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် ဥပေဒများသည် ထုိင်း�ိင်ုငံ၏

အပ်ုချ�ပ်ေရးဥပေဒများ �ှင့် အညီလ�မ်းမုိးမည်ြဖစ်သည်။

၇.၆ ဤြပဌာနး်ထားေသာ ဝန ်ေဆာင်မ� စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် ဥပေဒအရ

ြပည်စုံမှနကု်နမ်�မ�ိှေသာ၊ပယ်ဖျက်ရနလိ်အုပ်ေသာ သိ� မဟတ်ု တရားမဝင်ြခင်း က့ဲသိ� ေသာ

အေြခေနများြဖစ်ေပ�လာပါက အြခားြပဌာနး်ထားေသာ ဝနေ်ဆာင်မ�ဆုိင်ရာ

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များမှ တဆင့် အြပည့်အဝခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာ  ြဖည့်စွက်�ပီး အကျ�ိးသက်ေရာက်မ�ကုိ

ရ�ိှေစမည်ြဖစ်သည်။

https://www.facebook.com/truemoneytransfermyanmar


၇.၇ ကုမ�ဏီမှ ဤဝနေ်ဆာင်မ�ဆုိင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်

ြပဌာနး်ထားေသာအေြခအေနများကုိ  ပျက်ကွက်ခ့ဲေသာ် ၄င်းသည် မည်သည့်နည်း�ှင့်မ� ကုမ�ဏီ၏

လပ်ုပုိင်ခွင့်ကုိ ထိခုိက်မ�မ�ိှေစပါ။ ဤအေ�ကာင်းအရာများ�ှင့်အတ ူအြခားေသာ ဝနေ်ဆာင်မ�ဆုိင်ရာ

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ ေဖာက်ဖျက်ြခင်းဆုိင်ရာ ေနာက်ဆက်တွဲအေြခအေနများ  ြဖစ်ေပ�ပါက

သုံးစဲွသူအေနြဖင့် တစုံတရာအ   ေရးယူြခင်းမ�ိှပဲ သေဘာတလူက်ခံ(ပယ်ဖျက်)ေပးပါမည်။


