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စည််းကမ််းသတမှ်တခ်ျကမ်ျ ်း (T&Cs) 
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Super စာရင််းသေအပ်သငွေစာရင််း-စည််းကမ််းသတမှ်တခ်ျက်မျ ်း  

၁။ မိတဆ်က် 

၁.၁။ လူက  ြီးမငြ်ီးသည် ရ  ိုးမဘဏ(်ဘဏ)်တွင ် Super စာရငိ်ုးသေ အပ်သငစွာရငိ်ုး သ  ာက်ထာိုးေူ (ေ  ို့မဟ တ်) 

အပ်သငစွာရငိ်ုး ဖွငို့ထ်ာိုးေ ူ ဖွငို့ ်ှစ ်  က်ေည်နငှို့ ် သဖာ်ပပပါ စည်ိုးမျဉိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျာိုးစတင ် အကျ  ိုးဝင ်

ေက်သရာက်မညပ်ဖစ်ေည်။ 

၁.၂။ လူက  ြီးမငြ်ီး အနေဖြင  ် ရ  ိုးမဘဏ၏် Super စာရငိ်ုးသေအပ်သငစွာရငိ်ုးက   အေ  ိုးပပ သေသော 

ကာ တစ်သ  ာက ်  ိုး စည်ိုးမျဉိုးစည်ကမိ်ုးမျာိုးက   ောိုး ည်ေသဘာသပါက်၍    က်ောပါမညဟ်  

ေသဘာတူညီပါေည်။ ထ  စည်ိုးမျဉိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျာိုးေည် လူက  ြီးမငြ်ီးနငှ  ် ဘဏအ်ကကာိုး ချ ပ်ဆ  ထာိုးသော 

ေသဘာတူညီချက်ပဖစ်ေည်။ 

၂။ Super စာရင််းသေအပ်သငွေစာရင််းဖွေင လ်ှစ်ခခင််း 

၂.၁။ Super စာရငိ်ုးသေအပ်သငစွာရငိ်ုးက   ဖွငို့ ်စှ်ရေ ်ဘဏမ်ှအခါအာိုးသ ျာ်စာွ ေတ်မတှ်ထာိုးသည ် အေည်ိုးဆ  ိုး 

ထညို့်ေွငိ်ုးရမညို့် နငွေပမာဏက  ထညို့်ေွငိ်ုး၍ စာရငိ်ုးဖွငို့ ်ှစ်န  ငေ်ည်။ 

၂.၂။ Super စာရငိ်ုးသေအပ်သငစွာရငိ်ုးက   စတငဖ်ွငို့ ်ှစေ်ညို့်အချ ေတ်ွင ် လူက  မငြ်ီး Super 

စာရငိ်ုးသေအပ်သငစွာရငိ်ုး ၏ ေက်တမ်ိုး (အချ ေ)် က  သရွိုးချယ်န  ငေ်ည်။ ဘဏေ်ည် ေတမ်ှတ်ထာိုးသော 

ေက်တမ်ိုးက   အခါအာိုးသ ျာ်စွာ သပပာငိ်ုး ဲခငွို့ရှ် ေည်။ ေငသ်ရွိုးချယ်ထာိုးသော ေကတ်မ်ိုး၏ သောက်ဆ  ိုးသေ ို့ေည် 

“ေက်တမ်ိုးပပညို့ေ်ညို့်သေ ို့” ပဖစ်ေည်။ 

၃။ အတိ ်းနှုန််း 

၃.၁။ Super စာရငိ်ုးသေအပ်သင၏ွ အတ  ိုးနှုေိ်ုးတွက်ချက်ပ  မှာ ဘဏ၏် ဆ  ိုးပဖတ်ချက်အတ  ငိ်ုးော ပဖစ်ပပီိုး 

လူက  ြီးမငြ်ီး၏ Super စာရငိ်ုးသေအပ်သင ွ ေက်တမ်ိုးစတငေ်ညို့်သေ ို့မှစတင၍် တွက်ချကမ်ည်ပဖစ်ေည်။ 

အတ  ိုးနှုေိ်ုးမှာ Super စာရငိ်ုးသေအပ်သင ွ စတငအ်ေက်ဝငေ်ညို့်သေ ို့တွင ် ရှ သော Super 

စာရငိ်ုးသေအပ်သငစွာရငိ်ုးဆ  ငရ်ာ စည်ိုးမျဉိုးမျာိုးအရ ရရှ မည် ပဖစ်ေည်။ 

၃.၂။ အတ  ိုးနှုေိ်ုးက   သေ ို့စဉတွက်ချက်မည်ပဖစ်ပပီိုး Super စာရငိ်ုးသေအပ်သငစွာရငိ်ုး၏ ေက်တမ်ိုးပပညို့်ေညို့်သေ ို့တွင ်

သပိုးအပ်ေွာိုးမည် ပဖစ်ေည်။   ( အပ  ဒ ် ၆ တွင ် သဖာပ်ပ ေက်မှတ်ထာိုးေညို့် အသပခအသေမျာိုးအရ 

(ေက်တမ်ိုးမပပညို့်မှီ ထ တ်ယပူခငိ်ုးမျာိုး) သပပာငိ်ုး ဲန  ငေ်ည်) 
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၄။ ဝန်ဆဆ ငခ် 

၄.၁။ ဘဏခ်ွဲတစ်ခ ချငိ်ုးစီတွင ် Super စာရငိ်ုးသေအပ်သငအွတွက် အခါိုးအာိုးသ ျာစ်ွာ ထ တ်ပပေထ်ာိုးေညို့ ်

ဝေသ်ဆာငခ်နငှို့ ်နှုေိ်ုးထာိုးမျာိုးက   ေ ရှ န  ငပ်ါမည်။ 

၅။ သက်တမ််းပြည ်ဆပမ က်ပခင််း 

၅.၁။  Super စာရငိ်ုးသေအပ်သငစွာရငိ်ုး ေကတ်မ်ိုးပပညို့်ေညို့်သေ ို့တွင ်နေော ်ထပ်ေကတ်မ်ိုး တ  ိုးရေ ်ဘဏအ်ာိုး 

သတာငိ်ုးဆ  ဖြငြ်ီး ဖပြုလုပပ်ပ ြီးပါ  Super စာရငိ်ုးသေအပ်သငစွာရငိ်ုးက   လူက  ြီးမငြ်ီးနငှို့ ် ဘဏအ်ကကာိုး 

ေသဘာတူညီချက်ဖြင  ်သောက်ထပ် ေက်တမ်ိုးတ  ိုးန  ငပ်ါေည်။ 

၅.၂။ အကယ်၍ တွဲဖက်စာရငိ်ုးအမည်ပဖငို့ ် Super စာရငိ်ုးသေအပ်သငစွာရငိ်ုးက   ဖွငို့ ်ှစ်ထာိုးပပီိုး 

တွဲဖက်စာရငိ်ုးဖွငို့ထ်ာိုးေူ သေဆ  ိုးခဲို့  င ် ကျေရ်ှ သော အပ်သငနွငှို့ ် ရရှ  ာေညို့် အတ  ိုးတ  ို့က   ကျေရ်ှ သောေူ 

(ေ  ို့မဟ တ)် ဥပသဒသကကာငိ်ုး အရ ဆက်ခ ခွငို့ရှ် ေတူ  ို့က   သပိုးအပ်ေွာိုးမည် ပဖစ်ေည်။ 

၆။ သက်တမ််းမပြည ်မီ ဆဆ လျငစ်   အြ်ဆင ထ တယ်ပူခင််း 

၆.၁။ လူက  ြီးမငြ်ီးေည် မည်ေညို့်ဘဏခ်ွတဲွငမ်ဆ   Super စာရငိ်ုးသေအပ်သငမွှ ေက်တမ်ိုးမပပညို့်မီ သဆာ ျငစ်ာွ 

အပ်သငထွ တ်ယူပခငိ်ုးက   ပပ   ပပ်ါက ဘဏအ်သေပဖငို့ ် ၎ငိ်ုး၏  ပ်ပ  ငခ်ွငို့က်   ကျငို့ေ်  ိုး၍ သဆာ ျငစ်ာွ 

ထ တ်ယူမှုအတွက် ကျေငို့ေ်ညို့် အခသကကိုးသင၊ွ ဝေသ်ဆာငခ်တ  ို့က   သတာငိ်ုးဆ  ပ  ငခ်ငွို့ရှ် ေည်။ 

၆.၂။ လူက  ြီးမငြ်ီး၏ Super စာရငိ်ုးသေအပ်သငစွာရငိ်ုးက   မူ ေသဘာတူထာိုးေညို့် ေက်တမ်ိုးပပညို့်ေညို့်သေ ို့ 

မတ  ငမ်ီ ထ တ်ယပူါက အတ  ိုးခ စာိုးခွငို့ရှ် မည်မဟ တ်ပါ။ 

၇။ ထ တဆ်  ် ဆ ကည ချက်မျ ်း 

၇.၁။ ဘဏ၏်   ပပ်  ငအ်ခွငို့အ်ာဏော  ု ကျငေ်  ိုး၍ တရာိုးစီရငပ်  ငခ်ွငို့ရှ် သော မည်ေညို့ ် တရာိုးရ  ိုးမဆ  ၊ 

ဥပသဒအဖွဲွဲ့အစည်ိုး၊ ပမေမ်ာန  ငင် သတာ် ဗဟ  ဘဏန်ငှို့ ် အပခာိုးဥပသဒ အာဏောအပ်နငှိ်ုးထာိုးသော အဖွဲွဲ့အစည်ိုး၊ 

ဘဏဏ ာသရိုးအဖွဲွဲ့အစည်ိုးမျာိုး၊ ဘဏေ်  ို့ အီ ကထ်သရာေစ်(ေ  ို့မဟ တ်) အပခာိုး ဝေသ်ဆာငမ်ှု သပိုးအပ်ေူမဆ  ၊ 

သချိုးသငဆွ  ငရ်ာ ေတငိ်ုးအချက်အ က်ဌာေ (ေ  ို့မဟ တ်) ဘဏန်ငှို့အ်ဖွဲွဲ့ဝင ်မည်ေညို့က် မပဏ၊ီ အဖွဲွဲ့အစည်ိုးက  မဆ   

လူက  ြီးမငြ်ီးနငှို့ပ်တ်ေက်သောအချကအ် က်မျာိုး၊ ဘဏတ်ွင ် ဖွငို့ ်ှစ်ထာိုးသော လကူ  ြီးမငြ်ီးအသကာငို့ ်

(ေ  ို့မဟ တ)် စာရငိ်ုးသေအပ်သငနွငှို့ ် ပတ်ေက်ေညို့် မည်ေညို့ ် အချက်အ က်မဆ   

ကက  တငအ်သကကာငိ်ုးကကာိုးရေမ်   ဘဲ သပိုးအပ်န  ငေ်ည်က   ေ ရှ ေသဘာတူပါေည်။ 

၇.၂။ ဘဏအ်သေပဖငို့ ် ကျ  ိုးသကကာငိ်ုးဆီသ ျာ်သော   ပ်သဆာငမ်ှုမျာိုးပဖငို့ ် လကူ  ြီးမငြ်ီး၏ အချကအ် က်မျာိုးက   

လ  ြုျှို့ဝှက် ထာိုးရှ သပိုးမည်ပဖစ်ေည်။ 
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၈။ အဆထ ဆထ  

၈.၁။ ဘဏမ်ှ ဤေသဘာတူညီချက်ပါ စည်ိုးမျဉိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျာိုးက   မည်ေညို့်အချ ေတ်ွငမ်ဆ   ပပငဆ်ငပ်ဖညို့်စကွ ်

ပ  ငခ်ွငို့ရှ် ေည်။ အကယ်၍ ပပ ပပငပ်ဖညို့စ်ွက်မှုမ ောြီး ပပ   ပ်ခဲို့ပါက ဘဏ၏် ဝက်ဘ်ဆ  က ် (ေ  ို့မဟ တ်) 

ဘဏခ်ွဲမျာိုးတွင ်အေ သပိုးသကကညာေွာိုးမည်ပဖစေ်ည်။ 

၈.၂။ ဘဏအ်သေပဖငို့ ် Super စာရငိ်ုးသေအပ်သငစွာရငိ်ုး ဝေသ်ဆာငမ်ှုနငှို့ ် စပ် ျဉိုး၍ မည်ေညို့် အချ ေတ်ွငမ်ဆ   

ရပ်ဆ  ငိ်ုးပခငိ်ုး ၊ ကက  တငအ်သကကာငိ်ုးကကာိုး၍ ပပ   ပ်န  ငေ်ည်။ 

၈.၃။ ဘဏအ်သေပဖငို့ ် လူက  ြီးမငြ်ီး၏ Super စာရငိ်ုးသေအပ်သငစွာရငိ်ုးမှ သဆာ ျငစ်ွာ အပ်သငထွ တ်မှု သကကာငို့ ်

ပဖစ်သပေါ် ာမညို့် မည်ေညို့် ဆ  ိုးရှု  ြီးမှုမျာိုးအတွက် တာဝေရ်ှ မည် မဟ တ်ပါ။ 

၈.၄။ Super စာရငိ်ုးသေအပ်သင ွ စာရငိ်ုး ဝေသ်ဆာငမ်ှုေည် ပမေမ်ာန  ငင် ောိုးမျာိုးအတကွ်ော ဖြစ်ပပ ြီး 

န  ငင် ပခာိုးောိုးမျာိုးေည် Super စာရငိ်ုးသေအပ်သငစွောရငြ်ီး က   ဖွငို့ ်စှ်ခွငို့မ်ရှ ပါ။ 

ရ  ိုးမဘဏေ်ည် (က) Customer ၏ ညွှေက်ကာိုးချက်မျာိုးအရ သဆာငရွ်က်ပခငိ်ုးသကကာငို့ ် သော် ည်ိုးသကာငိ်ုး၊ (ခ) 

Customer မှ Super စာရငိ်ုးသေအပ်သငစွာရငိ်ုး ေက်တမ်ိုးမပပညို့မ်ီ သငထွ တယ်ူပခငိ်ုးသကကာငို့သ်ော် ည်ိုးသကာငိ်ုး၊ 

အကျ  ိုးဆက်မျာိုးပဖစ်သော ဘဏမ်ှကက  သတွွဲ့ရေညို့် (ေ  ို့မဟ တ)် ကက  သတွွဲ့ရန  ငေ်ညို့် ဆ  ိုးရှု  ိုးမှုမျာိုး၊ အပငငိ်ုးပွာိုးမှုမျာိုး၊ 

တရာိုးစွဲဆ  ရငဆ်  ငမ်ှုမျာိုး၊ ကေ ို့ေ်တ်ထာိုးပခငိ်ုးမရှ ေညို့် ဥပသဒဆ  ငရ်ာအပါအဝငအ်   ိုးစ   က ေက်ျစရ တ်မျာိုး၊ 

သတာငိ်ုးဆ  မှုမျာိုး၊ ဝေသ်ဆာငမ်ှု က ေက်ျစရ တ်မျာိုး၊ သပိုးရေရ်ှ တာဝေမ်ျာိုး စေညို့်ေစ်ောမှုမျာိုးအတကွ် Customer 

မှအပပညို့်အ၀ တာဝေယ်ူ သပဖရှငိ်ုးသပိုးရေန်ငှို့ ် ပပေ ်ည်သပိုးသ ျာ်ရေ ် ေသဘာတူ  က်ခ ပါေည်။ ဤေသဘာတ ူ

ညီချက်နငှို့စ်ပ် ျဉိုး၍ သော် ည်ိုးသကာငိ်ုး၊ အပခာိုးအသကကာငိ်ုးတစ်စ  တစ်ရာသကကာငို့ ် သော် ည်ိုးသကာငိ်ုး 

Customer မှရ  ိုးမဘဏေ်  ို့ သပိုးရေရ်ှ ေညို့်သငပွမာဏက   Customer ၏ မည်ေညို့်အပ်သငစွာရငိ်ုးမှမဆ   ရ  ိုးမဘဏ ်

ကထ တ်ယူန  ငသ်ကကာငိ်ုး Customer မှေသဘာတခူွငို့ပ်ပ ပါေည်။ 

၈.၅။ ဤစည်ိုးမျဉိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျာိုးေည် ပပည်သထာငစ်  ပမေမ်ာန  ငင် သတာ်၏ ဥပသဒမျာိုးအတ  ငိ်ုး  ွှမ်ိုးမ  ိုးမည် 

ပဖစ်ေည်။  


