
၀န်ဆ ောငမ်ှုအတကွ ်စညက်မ််းသတမှ်တခ်ျကမ်ျော်း 

 

ဤဝနဆ် ောငမ်ှုက ို အသ ိုုံးပ ြုပြငု်ံးအောုံးပြင  ်ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူူသည ်

ဤအဆသုံးစ တစ်ညု်ံးကမ်ုံးသတမ်ှတြ်ျကမ်ျောုံးနငှ  ်MPT ၏ အဆ ွေဆ ွေစညု်ံးကမ်ုံးသတမ်ှတြ်ျကမ်ျောုံးက ို 

ြတရ်ှုပ  ုံး ဆကောငု်ံးစွေောနောုံးလညသ်ဆ ောဆ ေါက၍် အောုံးလ ိုုံးဆသောစညု်ံးကမ်ုံးြျကမ်ျောုံးက ို လကြ် လ ိုကန်ောရန ်

သဆ ောတညူ  ေါသည။် 

 

၁။ အဓိပ္ပါယဖွ်င  ် ိိုချကမ်ျော်း 

 

၁.၁။ ဤအဆသုံးစ တစ်ညု်ံးကမ်ုံးသတမ်ှတြ်ျကမ်ျောုံး (“အဆသုံးစ တစ်ညု်ံးကမ်ုံးသတမ်ှတြ်ျကမ်ျောုံး”) က ို 

https://www.mpt.com. mm/en/general-terms-and-conditions/ တွေငဆ်ြေ်ာပ  ောုံးသည  ်MPT ၏ 

ဆနောက ် ိုုံး ိုတပ် န ်ောုံးဆသော အဆ ွေဆ ွေ စညု်ံးကမ်ုံးသတမ်ှတြ်ျကမ်ျောုံး 

(“အဆ ွေဆ ွေစညု်ံးကမ်ုံးသတမ်ှတြ်ျကမ်ျောုံး”) ၏ တစ်စ တတ်စ်  ိုငု်ံးအပြစ ်အတ ူူုံးတွေွဲြတရ်ှုရမည။် 

 

၁.၂။ အဆသုံးစ တစ်ညု်ံးကမ်ုံးသတမ်ှတြ်ျကမ်ျောုံးနငှ  ်အဆ ွေဆ ွေစညု်ံးကမ်ုံးသတမ်ှတြ်ျကမ်ျောုံးအကကောုံး 

ကွေွဲပ ောုံး န  က်ျငမ်ှု တစ်စ ိုတစ်ရောရှ ြွဲ လျှင ်အဆသုံးစ တစ်ညု်ံးကမ်ုံးသတမ်ှတြ်ျကမ်ျောုံးတွေင ်

ဆြေ်ာပ  ောုံးဆသောပ ဌောနု်ံးြျကမ်ျောုံးက အဆ ွေဆ ွေစညု်ံးကမ်ုံး သတမ်ှတြ်ျကမ်ျောုံး ေါ ပ ဌောနု်ံးြျကမ်ျောုံးက ို 

 န  က်ျငက်ွေွဲလွေွဲမှုရှ သည  ်အတ ိုငု်ံးအတောအဆလျောက် အစောုံး  ိုုံးလွှမ်ုံးမ ိုုံးရမည။် 

 

၁.၃။ ဆအောကတ်ွေင ်သ ုံးပြောုံးအဓ  ပောယြ်ွေင  ် ို ောုံးပြငု်ံးမရှ သည  ်စောလ ိုုံးအကက ုံးပြင ဆ်ြေ်ာပ  ောုံးဆသော 

စကောုံးလ ိုုံးမျောုံးအောုံး အဆ ွေဆ ွေ စညု်ံးကမ်ုံးသတမ်ှတြ်ျကမ်ျောုံးတွေင ်၎ငု်ံးတ ို  အောုံး 

ဆြေ်ာပ  ောုံးြွဲ သည အ်တ ိုငု်ံး တညူ သည အ်နကအ်ဓ  ပောယပ်ြင  ်ဆကောကယ်ရူမည။် 

 



“ DCB” သည ်Direct Carrier Billing ၏အတ ိုဆကောကစ်ောလ ိုုံးပြစ်သည။် ၎ငု်ံးသည ်

ဝနဆ် ောငမ်ှုအတွေက ်ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူမူ ှဆငွေဆ ုံးဆြျန ိုငသ်ည  ်  ိုစ မျောုံးအနက ်တစ်ြိုပြစ်သည။် 

 

“ဝနဆ် ောငမ်ှု”   ိုသညမ်ှော MPT မှ (က) တတ ယလ ူိုဂ္ ြုလအ်ောမြ ကိုမပဏ   မ ှယလူ ိုကြ်် (U-Life) 

အောမြ က ို ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူူက ဝယယ်နူ ိုငသ်ည  ်Platform အဆနပြင  ်ဆ ောက ် ဆ ုံးပြငု်ံးနငှ  ်(ြ) 

ယလူ ိုကြ်် (U-Life) အောမြ အတွေက် ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူူ၏  ရ မ ယမ်ဆငွေဆ ုံးဆြျမှုမျောုံးအောုံး ၎ငု်ံး  မ ှ

တ ိုကရ် ိုကဆ်ကောကြ် ရယပူ  ုံး တတ ယလ ူိုဂ္ ြုလအ်ောမြ ကိုမပဏ   သ ို   ပ နလ်ညဆ် ုံးဆြျသည  ်

ဆ ောငရ်ွေကမ်ှုပြစ်ဆသော DCB ဝနဆ် ောငမ်ှုမျောုံးအောုံး ဆ ောက ်  ဆ ုံးပြငု်ံးတ ို  အောုံး   ိုလ ို ေါသည။် 

 

“Platform”   ိုသညမ်ှော MPT၏ MPT အွေနလ် ိုငု်ံး Platform က ို  ိုလ ိုသည။် 

 

“ယလူ ိုကြ်် (U-Life) အောမြ ”   ိုသညမ်ှော ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူူ  သ ို   

တတ ယလ ူိုဂ္ ြုလအ်ောမြ ကိုမပဏ မှ ဆရောငု်ံးြျသည  ်အောမြ ဝနဆ် ောငမ်ှုမျောုံးက ို   ိုလ ိုသည။် 

 

“ တတ ယလ ူိုဂ္ ြုလအ်ောမြ ကိုမပဏ ”   ိုသညမ်ှော GGI Nippon Life-အသကအ်ောမြ ကိုမပဏ  

(သ ို  မဟိုတ)် AYA SOMPO အောမြ ကိုမပဏ  က ို  ိုလ ို ေါသည။် 

 

၂။ တိိုကရိ်ိုကဆ်ငဆွကောကခံ်ခခင််း 

 

၂.၁။ ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူူအဆနပြင  ် ရ မ ယ ဆကကုံးက ို တတ ယလ ူိုဂ္ ြုလအ်ောမြ ကိုမပဏ   သ ို   DCB 

(MPTြိုနု်ံးဆ လလ်ကက်ျနဆ်ငွေ) မှတ င ဆ် ုံးဆြျရန ်ဆရွေ ုံးြျယမ်ည ် ို ေါက MPT သည ်

အ  ို ေါ ရ မ ယ ဆကကုံးမျောုံးအောုံး ဆကောကြ် သ မ်ုံး ညု်ံးပြငု်ံးတ ို  အတွေက် တောဝနရ်ှ မညပ်ြစ်သည။် 

ဤက စစနငှ စ် ်လျဥ်ုံး၍ – 

 



၂.၁.၁။ MPT သည ်သက ် ိုငရ်ောအောမြ စောြျြု ် ေါ ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူူနငှ  ်

တတ ယလ ူိုဂ္ ြုလအ်ောမြ ကိုမပဏ တ ို  အကကောုံး သဆ ောတညူ  ောုံးသည  ်အ  ို ေါဆငွေ မောဏအောုံး 

သတမ်ှတ ်ောုံးသည အ်ြျ န၌် ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူ ိုုံးစွေွဲသ ူ မ ှနိုတယ်ူကော 

တတ ယလ ူိုဂ္ ြုလအ်ောမြ ကိုမပဏ သ ို   ဆ ုံးသွေငု်ံးဆ ုံးရနသ်ောပြစ် ေါသည။် 

 

၂.၁.၂။ ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူူ၏ ဆငွေစောရငု်ံးအဆကောင တ်ွေင ်လ ိုဆလောကသ်ည ဆ်ငွေပြည သ်ွေငု်ံး ောုံးမှုမရှ လျှင ်

လို ်ဆ ောငြ်ျကအ်ောုံး ပ  ုံးဆပမောကဆ်အောငပ်မငဆ်အောငဆ် ောငရ်ွေကန် ိုငမ်ညမ်ဟိုတ ်ေါ။ 

 

၂.၁.၃။ ဆငွေဆတောငု်ံးြ ပြငု်ံးနငှ စ် ်လျဥ်ုံးသည  ်အပငငု်ံး ွေောုံးမှုမျောုံးက ို တတ ယလ ူိုဂ္ ြုလအ်ောမြ ကိုမပဏ မှ 

တောဝနယ်ဆူပြရှငု်ံး ဆ ောငရ်ွေကဆ် ုံး ေါမည။် 

 

၃။ Platform အော်း ဝန်ဆ ောငမ်ှုရယသူမှူ အသံို်းခပ္ြုမှု 

 

၃.၁။ Platform အောုံး ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူမူ ှအသ ိုုံးပ ြုမှုသည ်

ဆအောကဆ်ြေ်ာပ  ေါစညု်ံးကမ်ုံးြျကမ်ျောုံးနငှ အ်ည ပြစ်ရမည။် 

 

၃.၁.၁။ Platform အောုံး ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူူမ ှအသ ိုုံးပ ြုမှုအောုံး MPT မှသတမ်ှတ ်ောုံးသည  ်Data 

အသ ိုုံးပ ြုမှုနှုနု်ံး ောုံးနငှ အ်ည  ဆကောကြ် မညပ်ြစ် ေါသည။် 

 

၃.၁.၂။ ဝနဆ် ောငမ်ှုက ို အသ ိုုံးပ ြုန ိုငရ်နအ်တွေက ်ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူူမ ှMPT  ငု်ံးမ်ကတက် ို 

အသ ိုုံးပ ြုရနလ် ိုအ ် ေါသည။် 

 

၃.၁.၃။ တတ ယလ ူိုဂ္ ြုလအ်ောမြ ကိုမပဏ တစ်ြိုစ မ ှအောမြ အမျ ြုုံးအစောုံးတစ်ြိုက ိုသော 

ကမ်ုံးလမှ်ုံးမှုပ ြုလို ်မညပ်ြစ်ပ  ုံး ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူမူ ှအောမြ အမျ ြုုံးအစောုံးတစ်ြို က ် ိုပ  ုံး ရယလူ ို ေါက 



Platform က ိုအသ ိုုံးပ ြု၍ တတ ယလ ူိုဂ္ ြုလ ်အောမြ ကိုမပဏ တစ်ြိုစ မ ှအောမြ ဝနဆ် ောငမ်ှုမျောုံးက ို 

သ ုံးပြောုံးဝယယ်ရူမည။် 

 

၃.၁.၄။ ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူသူည ်တတ ယလ ူိုဂ္ ြုလအ်ောမြ ကိုမပဏ မှဆ ုံးသည  ်

မညသ်ည အ်ောမြ ဝနဆ် ောငမ်ှုအမျ ြုုံးအစောုံး က ိုမ  ိုဝယယ်နူ ိုင ်ေါသည။် 

 

၃.၁.၅။ ဆလျေ်ာကနဆ်သောအဆကကောငု်ံးအရငု်ံးြ  (Platform အောုံး ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူူ၏ 

ဝငဆ်ရောကအ်သ ိုုံးပ ြုမှုမ ှပြစ်ဆ ေါ်လော ဆသော  ိုမှနမ်ဟိုတသ်ည  ်ပ ြုလို ်ဆ ောငရ်ွေကြ်ျကမ်ျောုံးရှ သညဟ်ို 

MPT မှ စ ိုစမ်ုံးသ ရှ ရသည အ်ြေါ) တ ို  အဆ ေါ်တွေငအ်ဆပြြ ၍ ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူူ၏ Platform 

အသ ိုုံးပ ြုမှုအောုံး MPT မှ အ ကအ်သွေယပ်ြတဆ်တောကပ်ြငု်ံး၊ ရ ်စွဲပြငု်ံး (သ ို  မဟိုတ)် ပြြုတြ်ျပြငု်ံးတ ို  အောုံး 

ပ ြုလို ်န ိုငြ်ွေင ရ်ှ သည။်   ို  အပ င ်MPT ၏ညွှနက်ကောုံးြျကအ်ရ ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူူသည ်  ိုကသ်င ဆ်သော 

 ူုံးဆ ေါငု်ံးဆ ောငရ်ွေကမ်ှုတ ို  အောုံး လို ်ဆ ောငရ်မညပ်ြစ်ပ  ုံး အ  ို ေါ အ ကအ်သွေယပ်ြတဆ် ောကပ်ြငု်ံး၊ 

ရ ်စွဲပြငု်ံး၊ ပြြုတြ်ျပြငု်ံး (သ ို  မဟိုတ)် အ  ို ေါ  ိုမှနမ်ဟိုတသ်ည  ်ပ ြုလို ်ဆ ောငရ်ွေကြ်ျကမ်ျောုံး 

ပြစ်ရပြငု်ံး၏ အဆကကောငု်ံးရငု်ံးြ က ို ြျကပ်ြငု်ံးစ ိုစမ်ုံးမှုပ ြုလို ်ပ  ုံးဆနောက ်MPT အောုံး 

အ  ို ေါပြစ်ဆ ေါ်မှုမျောုံးအတွေက ်အြမွဲ ကိုစောုံးဆ ောငရ်ွေကဆ် ုံးရမည။် 

 

၄။ တတယိလပူ္ိုဂိ္ြုလအ်ောမခံကိုမပဏီ၊ ယလူိိုကဖ်် (U-Life) အောမခံဝန်ဆ ောငမ်ှုတိို  နငှ   ်MPT 

၏ ကသ်ယွဆ် ောငရွ်ကမ်ှု 

 

၄.၁။   ိုမ ိုရငှု်ံးလငု်ံးစွေောဆြေ်ာပ ရ ေါက အောမြ စောြျြု ်တစြ်ိုစ သည ်တတ ယလ ူိုဂ္ ြုလအ်ောမြ ကိုမပဏ နငှ  ်

ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူူတ ို  အကကောုံး တွေငရ်ှ သည  ်စောြျြု ်တစ်ြိုသောပြစ ်ေါသည။် MPT သည ်

စောြျြု ်ဝငတ်စ်ဦုံးမဟိုတသ်လ ို တတ ယလ ူိုဂ္ ြုလအ်ောမြ ကိုမပဏ နငှ  ်

ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူူတ ို  အကကောုံးတွေငရ်ှ သည  ်အောမြ စောြျြု ်နငှ စ် ်လျဥ်ုံး၍လညု်ံး 

မညသ်ည တ်ောဝနမ်ျှရှ မညမ်ဟိုတ ်ေါ။ MPT သည ်အောမြ ကကောုံးလတူစ်ဦုံး (သ ို  မဟိုတ)် 

 ွေွဲစောုံးတစ်ဦုံးအဆနပြင  ်ဆ ောငရ်ွေကပ်ြငု်ံးလညု်ံးမဟိုတ ်ွဲ တတ ယလ ူိုဂ္ ြုလအ်ောမြ ကိုမပဏ   မ ှ



အောမြ စောြျြု ်မျောုံးအောုံး ဝယယ်နူ ိုငရ်န ်ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူူအတွေက် Platform တစ်ြိုအောုံး 

အဆ ောကအ်   ဆ ုံးရ ိုအဆနပြင သ်ော ဆ ောငရ်ွေကဆ် ုံးပြငု်ံးပြစ ်ေါသည။် 

 

၅။ အဆသ်းစိတစ်ည််းကမ််းသတမှ်တခ်ျကမ်ျော်းအော်း ခပ္င ်ငခ်ခင််း 

 

၅.၁။ ဤဝနဆ် ောငမ်ှုက ို အသ ိုုံးပ ြုပြငု်ံးအောုံးပြင  ်ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူူသည ်

ဤအဆသုံးစ တစ်ညု်ံးကမ်ုံးသတမ်ှတြ်ျကအ်ောုံး ြတရ်ှု 

နောုံးလညလ်ကြ် သဆ ောတပူ  ုံးပြစသ်ညဟ်ိုယ ူရမည။် 

ဤအဆသုံးစ တစ်ညု်ံးကမ်ုံးသတမ်ှတြ်ျကမ်ျောုံးက ို အြေါအောုံးဆလျေ်ာစွေော ပ င ်ငဆ်ပ ောငု်ံးလွဲမှုမျောုံး 

ပ ြုလို ်သွေောုံးမညပ်ြစ်ပ  ုံး ပ င ်ငမ်ှုတစ်စ ိုတစရ်ောပ ြုလို ်သည အ်ြေါတွေင ်MPT မှ 

ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူူ  သ ို   အသ ဆ ုံးအဆကကောငု်ံးကကောုံးပြငု်ံးပ ြုလို ်န ိုငသ်ည။် 

အပြောုံးဆသောဆြေ်ာပ ြျကတ်စ်စ ိုတစ်ရောမရှ  ေါက ဤအဆသုံးစ တစ်ညု်ံးကမ်ုံးသတမ်ှတ ်ြျကအ်ောုံး 

ပ င ်ငြ်ျကတ်စ်စ ိုတစရ်ောပ ြုလို ်ပ  ုံးဆနောက ်ဤဝနဆ် ောငမ်ှုအောုံး ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူမူ ှ

 ကလ်ကအ်သ ိုုံးပ ြုဆနပြငု်ံးသည ်ပ င ်ငြ်ွဲ ပ  ုံးပြစ်သည  ်

အဆသုံးစ တစ်ညု်ံးကမ်ုံးသတမ်ှတြ်ျကအ်လ ိုုံးစ ိုက ို ဝနဆ် ောငမ်ှုရယသူူမ ှသဆ ောတညူ ြွဲ ပ  ုံး၊ 

သဆ ောတညူ  ြျကဆ် ုံးပ  ုံးပြစ်သညဟ်ို မှတယ်ရူမည။် 


