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● ကၽြန္ေတာ္/ ကြ်န္မအိမ္ေျပာင္းသည့္အခါ အိမ္ရွင္မွ မူလစေပၚတင္ထားသည့္
ေငြကုိျပန္မေပးဘဲအဆိုပါေနရာျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ေငြပမာဏ တစ္ခုလုံးကို 
ခုႏွိမ္သုံးစြဲလုိက္ျခင္း။

● ကြ်ႏု္ပ္တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ်ၾကားသိဘူးျခင္းမရွိေသာ သေဘာတူညီမႈ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္တစ္ခု
 အတြက္ ေငြေတာင္းခံျခင္းကုိ"အေထြေထြ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုက္္”ဟုေခၚေသာ
 ၀က္ဆိုက္္တစ္ခု၏အီးေမးလ္ တစ္ခုမွေတာင္းခံျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။
● အဆုိပါ၀က္ဆိုက္တစ္ခုမွပံုရိပ္တစ္ခုကုိကလစ္ျပဳ

လုပ္လိုက္သည့္အခါ ေငြေပးေခ်ရန္ေတာင္းခံ
သည့္စာတုိမက္ေဆ့ခ်္တစ္ခု ကြ်ႏု္ပ္၏

 ကြန္ပ်ဳတာစကရင္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ရုတ္
 ခ်ည္းေပၚေပါက္လာပါသည္။

● ကြ်န္ေတာ္/ ကြ်န္မစမတ္ဖုန္းတစ္လုံးကုိမုိဘိုင္းလမ္းေၾကာင္းလႊကိဲရိယာ အပါအ၀င္အျခားေသာ၀န္ေဆာင္
မႈမ်ားႏွင့္အတူ ၀ယ္ယူရန္ေထာက္ခံ ေျပာဆိုမႈရရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းမတိုင္မွီအဆုိပါမိုဘိုင္းလမ္းေၾကာင္း
လႊဲ ကိရိယာႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ကြ်ႏ္ုေတာ္/ကၽြန္မအေနျဖင့္ သုံးစြဲခဲ့ဘူးျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ သေဘာတူ
ညီမႈကန္ထရုိက္စာခ်ဳပ္ကုိဖ်က္သိမ္းရန္ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ အဆိုပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိသံုးစြဲျခင္းမရွိ
ဘဲ ပယ္ဖ်က္ခေတာင္းခံျခင္းခံခဲ ့ရပါသည္။

● စမတ္ဖုန္းအမ်ားစုတြင္ ဖုန္းေခၚဆုိႏုိင္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျပင္အမ်ိဳးအမည္စံုလင္လွစြာေသာလုပ္
ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ေသာ္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အဆိုပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမည္သို႔သုံးစြဲရမည္ကုိ
အမွန္တကယ္ နားလည္ျခင္းမရွိပါ။

အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ စားသံုးသူဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား ဥပမာအားျဖင့္
အျပန္အလွန္သေဘာတူညီမႈ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား (သုိ႔) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက်င့္၀တ္ဆိုင္ရာမရိုးေျဖာင့္ေသာအျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္၊
တစ္ေယာက္တည္းစိတ္ညစ္မခံပါႏွင့္။ Consumer Life Center ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အျမန္ဆုံးဆက္သြယ္၍ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံေစလိုပါသည္။

အၾကံျပဳခ်က္

● ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္
ေသာအေရးႀကီးသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင္ကုိယ္တိုင္ေသခ်ာ

 က်နစြာနားလည္မႈမရွိဘဲ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမျပဳပါႏွင့္။

● တိုက္ခန္းတြင္ေနထိုင္ျခင္းမျပဳမွီႏွင့္ ထြက္ခြာျခင္းမျပဳမွီ၊ တုိက္ခန္း
 လႊယူဲျပီး အေျခအေနႏွင့္ ေနထုိင္စဥ္အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိဓာတ္ပုံ
 မ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္စစ္ေဆးပါ။

● ပတ္၀န္းက်င္ဆူညံမႈႏွင့္ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ဖယ္ရွားျခင္းတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း
ေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိလိုက္နာရန္
ႏွင့္ေသေသခ်ာခ်ာနားလည္ေအာင္ေလ့လာရန္။

အၾကံျပဳခ်က္

● သေဘာတူညီမႈကန္ထရုိက္စာခ်ဳပ္ကုိလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း
မျပဳမီွ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိသင္ကုိယ္တိုင္ေသခ်ာ
က်နစြာနားလည္ေအာင္ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာအျပန္ျပန္အလွန္
လွန္ စိစစ္ေလ့လာပါ။

● သင္အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာသြင္ျပင္ပုံစံမ်ားႏွင့္သင္ဘာ
၀ယ္ယူႏုိင္မည္ကုိေစ့စပ္ေသခ်ာစြာဆုံးျဖတ္ပါ။

အၾကံျပဳခ်က္

● အဆိုပါေငြေပးေခ်ရန္ေတာင္းခံသည္ဘီလ္ႏွင့္ပတ္သက္၍
 ေအဂ်င္စီကို (လံုး၀) အဆက္အသြယ္မလုပ္္ပါႏွင့္။ ယင္း
 ကုိလံုးလုံးမသိက်ိဳးကၽႊန္္ျပဳထားလိုက္ပါ။
● မည္သည့္အေထာက္အထားမဆုိ ဥပမာအားျဖင့္ ေငြ

ေတာင္းခံသည့္ဘီလ္ပို႔စကတ္မ်ားႏွင့္ အီးေမးလ္မ်ားကုိ 
ေသခ်ာက်နစြာထိန္းသိမ္းထားပါ။

ဥပမာ ၁: အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ေရာင္း၀ယ္ေရး သေဘာတူညီမႈ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား ဥပမာ ၃: မွားယြင္းေသာေငြေတာင္းခံလႊာဘီလ္မ်ားကုိ သတိျပဳပါ။

ဥပမာ ၂: စမတ္ဖုန္းတစ္လုံး၀ယ္ယူျခင္း။

 အလုပ္သမားမ်ားသပိတ္မေမွာက္မွီညွိႏိႈင္းမႈလုပ္ႏုိင္ရန္အခ်ိန္္ဆြဲ ေပးထားေသာကာလႏွင့္ပတ္သက္၍ အသုံးခ်ႏိုင္မည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ယင္းကာလကုိ
မည္ကဲ့သုိ႔တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္သည္ကုိအေသးစိတ္္သိရွိႏိုင္ရန္ Consumer Life Center ႏွင့္ဆက္သြယ္ပါ။

“Cooling Off ”  ဆုိသည္မွာအဘယ္နည္း?
“Cooling off ” ဆိုသည္မွာ သင့္အားအတိအက်သတ္မွတ္ေပးထားေသာကာလတစ္ခု-ေယဘုယ် အားျဖင့္(၈)ရက္၊ သုိ႔ေသာ္လည္းခြ်င္းခ်က္အားျဖင့္ ေစ့စပ္
ညိွႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ တိက်ေသခ်ာေသာကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေရာင္းခ်ေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ယင္းကာလတြင္မည္သည့္သေဘာ
တူညီမႈကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ကုိမဆုိ သင့္အေနျဖင့္လြတ္လပ္စြာဖ်က္သိမ္းႏုိင္ေသာစနစ္ကုိဆိုလိုပါသည္။

Cooling-Off စနစ္ဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား။

❶ (၈) ရက္အတြင္း သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္ကုိေရးသားေပးပို႔ျခင္း (ယင္းတြင္ ခၽြင္းခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိပါသည္)
သင့္အေနျဖင့္သေဘာတူညီမႈကန္ထရိုက္ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးခ်ဳပ္ဆိုၿပီးသည့္ကာလအတြင္းယင္းစာခ်ဳပ္
ကုိ ဖ်က္သိမ္းႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ျဖင့္ေပးေခ်လိုပါက အေၾကြး၀ယ္ကတ္ထုတ္ေပးသည့္
ကုမၸဏီသုိ႔လည္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားထားႏိုင္ပါသည္။

❷ ပို႔စကတ္တစ္ခု၏ေရွ႕ေနာက္ႏွစ္ဘက္စလုံးေပၚတြင္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာကုိေရးၿပီီးမိတၱဴကူးထားရန္
ႏွင္ ့မိတၱဴမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းထားရန္။

❸ အဆိုပါပို႔စကတ္ကုိ လက္ခံမည့္သူ၏မွတ္ပံုတင္ထားေသာေခ်ာစာအိတ္ (သုိ႔) ရုိးရိုးစာတိုက္မွတစ္ဆင့္ျပန္ပို႔
ေပးပါ။

❹ သင္ေပးခဲ့ေသာေငြတန္ဖုိးတစ္ခုလုံးကုိ သင္ျပန္ရပါမည္။ ျပန္ပို႔ထားေသာထုတ္ကုန္အတြက္ မည္သည့္ကုန္က်
စရိတ္ကုိမဆို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူ ေအာ္ပေရတာမွသင့္အားျပန္ေပးပါမည္။

ပယ္ဖ်က္ျခင္းကုိပုိ႔စကတ္ေပၚတြင္မည္သုိ႔ေရးသားရမလဲ
(နမူနာ)

   XX၀ယ္ယူရန္သေဘာတူညီမႈကန္ထရုိက္စာခ်ဳပ္
တစ္ခုကို XX/XX/XX ေန႔တြင္၊သင့္ကုမၸဏီမွအေရာင္း
ကိုယ္စားလွယ္XXႏွင့္အတူလက္မွတ္ေရးထုိးခ်ဳပ္ဆုိခဲ့
ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ကြ်ႏု္ပ္အေနျဖင့္ယင္းသေဘာတူ
ညီမႈ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းလုိပါသည္။

ေက်းဇူးျပဳ၍ျပန္ပိ ု ႔ေသာထုတ္ကုန္မ်ားကိုျဖစ္ႏု ိင္
သမွ်အျမန္ဆုံးျပန္လက္ခံေပးပါ။

 XX ယန္း ကိုလည္းေက်းဇူးျပဳ၍ခ်က္ခ်င္းျပန္ေပး
ပါ။
XX/XX/XX
လိပ္စာအျပည့္အစံု - X-X-X- XXX- cho, XX-ku 
XXX-XXXX
နာမည္အျပည့္အစံု - XXXX XXXX

　

　




