
 

 
 

ထတုပ်ြန်က ြေညာချြေ ်၂၁ ကေ ၂၀၂၁ 

 

Wave Money သည် ဖေဖေ ်ဝါရလီမှစ၍ စိနဖ် ေါ်မှုမ  ျားစ  ရှိဖနသည  ်အဖ  အဖနတ င ်အ က်အ ဲမ  ျားရှိဖသ လ်ည်ျား 

ဝနဖ်  ငမ်ှုဖပျားလ ကရ်ှိပါသည်။ ဘဏဝ်နဖ်  ငမ်ှုမ  ျား ပ ုံမှနအ်တိုံငျ်ား လည်ပတ်နိုံင ် ငျ်ားမရှိ  ငျ်ား၊ အကန  အ်သတ်မရှ ိ

မိုံဘိုံငျ်ားလ်အငတ် နက်  ေတ်ဖတ က်  ငျ်ား၊ အကန  အ်သတ် ေင ရ်ရှိဖသ  အငတ် နက်ဝနဖ်  ငမ်ှုမ  ျား၊ 

အငတ် နက ် တိ် က်မှု မတည်ငငမ်ိ  ငျ်ား နငှ  ်လျှပ်စစ်မီျား ပတ်ဖတ က်မှုမ  ျားဖ က င  ်ကျွန်ုံပ်တိုံ  ၏ 

လုံပ်ငနျ်ားလည်ပတ်မှုအဖပေါ်တ င ်အဟန  အ်တ ျားမ  ျားစ  ရှိ ဲ ငပီျား သနျ်ားဖပါငျ်ားမ  ျားစ  ဖသ  သ ုံျားစ သဲူမ  ျားထ သိုံ   

ဝနဖ်  ငမ်ှုဖပျားရ တ င ်အ က်အ ဲမ  ျားစ    က ြုံဖတ ွေ့ရလ က်ရှိပါသည်။ 

ကျွန်ုံပ်တိုံ  ၏ ကိုံယ်စ ျားလယှ်ကကျီားမ  ျားအဖန ေင  ်Wave Money ဖင လ ၊ဲဖင ထုံတ ်ဝနဖ်  ငမ်ှုမ  ျားဖပျားရ တ င ်

အ ကအ် အဲသျီားသီျား  က ြုံဖတ ွေ့ဖနရဖ က ငျ်ား သရိှိရငပီျား အမ  ျားစုံမှ  ဖင စကက ူ ပတလ်ပ်မှု အ ကအ် နဲငှ  ်Wave Money 

 ိုံငမ်  ျားတ င ်ဖင လ ဲ၊ဖင ထုံတ ်ဝနဖ်  ငမ်ှုပမ ဏမ  ျား မ  ျား ပ ျားလ   ငျ်ားတိုံ  ကိုံ ရင ်ိုံငဖ်န ကရပါသည်။ 

သတငျ်ားပိုံ  တိုံင ်က ျားမှုမ  ျားအရ အ  ိြုံ ွေ့ဖသ  ကိုံယ်စ ျားလယှ်မ  ျားသည ်ဝနဖ်  င ်နှုနျ်ားထ ျားမ  ျားအ ျား 

ပိုံမိုံဖက က်  လ ကရ်ှိဖ က ငျ်ား သရိှိရပါသည်။ 

Wave Money အဖန ေင  ်ယ ုံလိုံအဖ  အဖနမ ိြုံျားတ င ်ကိုံယ်စ ျားလယှ်မ  ျား၏ အ ကအ် ဲမ  ျားကိုံ န ျားလညဖ်သ လ်ည်ျား 

Wave Money ဝနဖ်  ငမ်ှုအတ က ်က သင ဖ်င ထက ်ပိုံမိုံဖက က ်   ငျ်ားကိုံ   င  ်ပြုံ  ငျ်ားမရှဖိ က ငျ်ား 

အဖ က ငျ်ား က ျားထ ျားငပီျား  ေစ်ပါသည်။ ထိုံ  ဖ က င  ်အ ဖ ကျားဖင  ပိုံမိုံဖပျားဖ  ငရ်သည  ်အ ေစ်အပ ကမ်  ျားကိုံ Wave 

Money မှ စစ်ဖ ျားအဖရျားယသူ  ျားမည် ေစ်ငပီျား ယ ုံကဲ သိုံ   အဖ  အဖနမ ိြုံျားတ င ်သ ုံျားစ သဲူမ  ျားအဖပေါ် အ  င ဖ်က ငျ်ားယူ  ငျ်ား 

သိုံ  မဟုံတ ်စည်ျားကမ်ျားဖေ က်ေ က်ငပီျား မမှနမ်ကန ်ပြုံမူ  ငျ်ားမ  ျားကိုံ သင ဖ်လ  ဖ်သ  စညျ်ားမ ဉျားစည်ျားကမ်ျားမ  ျားနငှ အ်ည ီ

ဖ ေရငှျ်ားဖ  ငရ် ကသ်  ျားပါမည်။  

တစ်ေကတ် ငလ်ည်ျား မိတဖ်  တိုံ  ၏ န ျားလညလ်က ် ဖပျားမှုကိုံ ကျွန်ုံပ်တိုံ   ဖမျှ လ်င မိ်ပါသည်။ Wave Money သည် 

ယ ုံကဲ သိုံ    က ်ဲဖသ  အဖ  အဖနမ ိြုံျား၌ပင ်မိတေ်ကက်ိုံယ်စ ျားလယှ်ကကီျားမ  ျားနငှ အ်တ ူသနျ်ားဖပါငျ်ားမ  ျားစ  ဖသ  

သ ုံျားစ သဲူမ  ျားအ ျား အဖရျားပါဖသ  ဝနဖ်  ငမ်ှုကိုံ ပ ုံမှနအ်တိုံငျ်ား  ပနလ်ည ်ဝနဖ်  ငမ်ှုဖပျားနိုံငရ်န ်

အဖက ငျ်ား  ုံျားကကိြုံျားစ ျားလ ကရ်ှိပါသည်။ Wave Money ၏ ဝနဖ်  ငမ်ှုပလက်ဖေ ငျ်ား သိုံ  မဟုံတ် 

ကိုံယ်စ ျားလယှ်မ  ျားနငှ  ်ပတသ်က်၍ အ ကအ် တဲစ်စ ုံတစ်ရ ရှိပါက ကျွန်ုံပ်တိုံ  ၏ Call Center (900 / For Telenor) 



 

 
 

နငှ  ်(09790009000 / Other Operators) သိုံ   အ  နိမ်ဖရ ျား ကသ် ယအ်ဖ က ငျ်ား က ျားနိုံငပ်ါသည်။ မိတ်ဖ  တိုံ  ၏ 

ယ ုံ ကည်မှုကိုံ Wave Money မှ အစဉအငမဲ တနေ်ိုံျားထ ျား ဖက ျားဇူျားတငလ် က်ရှိပါသည်။ 

 


