15 ေမလ 2021

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
“ထရူးမုဖ္အိတ္ခ်္ ျမန္မာ 5Gံဆင္းမ္ မ်ားအတြက္သာ
1) ဤဝန္ေဆာင္မႈသည္ TrueMove H Universal Communication Co.,Ltd. (“TrueMove H”), “ကုမၸဏီ”
၏ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ ဆင္းမ္ကဒ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ 5G ဆင္းမ္ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။
ဝန္ေဆာင္မႈသည္ 15 ေမလ 2021 မွ 31 ဒီဇင္ဘာလ 2021 အထိ သုိ႔မဟုတ္
အသိေပးေၾကာင္းၾကားသည္ အထိ အႀကံဳးဝင္ပါသည္။ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ ဆင္းမ္ကဒ္ျဖစ္တဲ့ ဆင္းမ္ကဒ္ကို
ဝယ္ယူလိုပါက 49 ဘတ္။
ျမန္မာ 5G ဆင္းမ္ကဒ္တြင္ ပါဝင္သည့္အျခားေသာ ခံစားခြင့္မ်ားမွာ:
a. 15 ဘတ္ ဖုန္းေခၚ ေဘာနပ္စ္
b. TrueMove H ဖုန္းမ်ားအတြက္ ဖုန္းေခၚႏႈန္း 1နာရီ လ်ွင္ 1ဘတ္သာ။( 61မိနစ္မွစၿပီး 1မိနစ္လ်ွင္
1ဘတ္)
c. 5G/4G/3G/EDGE/GPRS ျမန္နႈန္းျပည့္ အင္တာနက္ 2GB 7ရက္အသံုးျပဳႏုိင္သည္။
d. Facebook, LINE, Viber, TrueID ႏွင့္ TrueWiFi တို႔ကို အခမဲ့ ပထမဆံုးရက္ 30
အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
e. YouTube အပလီေကးရွင္းကို Resolution 720p ျဖင့္ အခမဲ့ 7ရက္( 1နာရီ/1ရက္)
အသံုးျပဳႏုိင္သည္။
f. လစဥ္ဖုန္းေငြ 50ဘတ္ (1ႀကိမ္ 30ရက္)ျပည့္ေအာင္ျဖည့္ပါက Facebook, LINE, Viber ႏွငT
့္ rueID
ကိုအခမဲ့ ရက္ 30 အသံုးျပဳနိုင္သည္။
*ဤခံစားခြင့္သည္ 24 မတ္လ 2021 မွစတင္အသုံးျပဳေသာဆင္းမ္မ်ားအတြက္သာျဖစ္သည္။
g. ဖုန္းေငြ 100ဘတ္/1ႀကိမ္ (1ႀကိမ္ 30ရက္)ျဖည့္ပါက Facebookသံုးရန္ အခမဲ့အင္တာနက္ 3လ
ရရွိပါမည္။အခမဲ့ Facebook သည္တက္လာသည့္သတင္းမ်ားဖတ္ျခင္း (news feed), wall, Like,
Comments, Inbox ျခင္းတို႔အတြက္သံုးႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတင္ျခင္း/ ေဒါင္းလုပ္ျခင္း၊ Facebook
မွတစ္ဆင့္ ဖုန္းေခၚ/ ဗီဒီယိုဖုန္းေခၚျခင္း၊ Facebook ၏ျပင္ပ URL/Website/application
ႏွင့္အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအသံုးျပဳျခင္းမပါဝင္ပါ။
2) အခမဲ့ Facebook, LINE, Viber, TrueID ႏွင့္ YouTube တို႔ကို ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္
သံုးႏိုင္ပါသည္၊ ထိုသုိ႔မဟုတ္ပါက Data က်သင့္သည့္အတိုင္းေပးရပါမည္။
a. အခမဲ့ Facebook ကို တက္လာသည့္သတင္းမ်ားဖတ္ျခင္း (news feed), wall, Like,
Comments, Inbox ျခင္းတို႔အတြက္သံုးႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတင္ျခင္း/ ေဒါင္းလုပ္ျခင္း၊ Facebook
မွတစ္ဆင့္ ဖုန္းေခၚ/ ဗီဒီယိုဖုန္းေခၚျခင္း၊ Facebook ၏ျပင္ပ URL/Website/application
ႏွင့္အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအသံုးျပဳျခင္းမပါဝင္ပါ။
b. အခမဲ့ LINE ကို Chat ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္သာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္၊ ထိုအထဲတြင္ စာပို႔ျခင္း၊ Sticker
ပို႔ျခင္း/ရျခင္း၊ ပံုပို႔ျခင္း/ရျခင္းပါဝင္ပါသည္၊ အသံမက္ေဆ့ခ်္၊ ဗီဒီယိုပို႔ျခင္း/ ေဒါင္းလုပ္ျခင္း၊
Sticker ေဒါင္းလုပ္ျခင္း၊ LINE မွတစ္ဆင့္ ဖုန္းေခၚ/ ဗီဒီယိုဖုန္းေခၚျခင္း၊ Chat တြင္ပါလာေသာ
URL/Website/application တို႔ကိုဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ LINE ၏အျခားအပလီေကးရွင္းမ်ားျဖစ္ေသာ
LINE Camera, LINE POP အစရိွသည္တို႔မပါဝင္ပါ။
c. အခမဲ့ Viber ကို Chat ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္သာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္၊ ထိုအထဲတြင္ စာပို႔ျခင္း၊ Sticker
ပို႔ျခင္း/ရျခင္း၊ ပံုပို႔ျခင္း/ရျခင္းပါဝင္ပါသည္၊ ဗီဒီယိုပို႔ျခင္း/ ေဒါင္းလုပ္ျခင္း၊ Sticker ေဒါင္းလုပ္ျခင္း၊
Viber မွတစ္ဆင့္ ဖုန္းေခၚ/ ဗီဒီယိုဖုန္းေခၚျခင္း၊ Chat တြင္ပါလာေသာ URL/Website/application
တို႔ကိုဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ Viber ၏အျခားအပလီေကးရွင္းမ်ားျဖစ္ေသာ Animated Message, Wink
အစရိွသည္တို႔မပါဝင္ပါ။
d. အခမဲ့ TrueID ကို Exclusive Movie မွ TV streaming ရုပ္ရွင္၊သီခ်င္း၊ဝတၳဳ ႏွင့္ Privillieges
အစီအစဥ္၊ Cloud ႏွင့္ေငြေပးေခ်ရာတြင္မပါဝင္ေသာ
ဇာတ္ကား၊တီဗီအစီအစဥ္၊ေဘာလံုးပြဲ၊သီခ်င္း၊အားကစား၊ခရီးသြား၊အစားအေသာက္အစီအစဥ္
မ်ား၊ဂိမ္း၊ အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးဆုိင္ရာအစီအစဥ္မ်ားကိုၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ TrueID ကုိဖုန္း သို႔

15 ေမလ 2021
တက္ပလက္ျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ အသံုးျပဳသူသည္ အပလီေကးရွင္းတြင္ေပၚလာေသာ
အျခားဝက္ဆုိက္၊လင့္ခ္ႏွင့္ ေပ့စ္မ်ားကိုအသံုးျပဳပါက သတ္မွတ္ႏႈန္းအတိုင္းအသံုးျပဳသူမွ
ေပးေခ်ရပါမည္။
e. အခမဲ့ YouTube ကို YouTube အပလီေကးရွင္းမွ ဗီဒီယိုမ်ားကို Resolution 720p ျဖင့္ ေန႔စဥ္
1ရက္ 1နာရီ ျဖင့္ 7ရက္ၾကာ အသံုးၿပဳနုိင္ပါမည္။
3) အင္တာနက္ေၾကာင့္ ဖုန္းေငြ ကုန္ဆံုးျခင္း - ျမန္မာ 5G ဆင္းမ္ သံုးစြဲသူတိုင္းကို ေဒတာသံုးေနသည့္
အပလီေကးရွင္းေတြေၾကာင့္ လံုးဝဖုန္းေငြမျဖတ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ ဖုန္းကေန အင္တာနက္
တိုက္ရိုက္သံုးတာကို ကာကြယ္ထားေသာေၾကာင့္ အင္တာနက္သံုးရန္ ပက္ေက့ခ်္ကို အရင္ဝယ္ရပါမည္။
အခမဲ့ ရထားေသာ Facebook, LINE, Viber ႏွင့္ TrueID ခံစားခြင့္ေတြကို အင္တာနက္
ပက္ေက့ခ်္မရိွလွ်င္လည္း သက္တမ္းရိွေနသ၍ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။
4) က်သင့္ႏႈန္းထားမ်ား
ဝန္ေဆာင္မႈ

က်သင့္ႏႈန္းထား (7% အခြန္ခ မပါဝင္ေသးပါ)

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ကြန္ယက္အားလံုးသို႔

1 ဘတ္/မိနစ္

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ထရူးမုဖ္ အိတ္ခ်္နံပါတ္မ်ားသို႔

1 ဘတ္/နာရီ (61မိနစ္မွစၿပီး 1ဘတ္/မိနစ္က်မည္)
MPT သို႔ဖုန္းေခၚႏႈန္း 3 ဘတ္/မိနစ္
အျခားကြန္ယက္သို႔ဖုန္းေခၚႏႈန္း 4ဘတ္/မိနစ္
ကြန္ယက္တိုင္း 10 ဘတ္/မိနစ္

ျမန္မာႏုိင္ငံကို 00600 မွတစ္ဆင့္ေခၚဆိုျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံကို 006 မွတစ္ဆင့္ေခၚဆိုျခင္း
အင္တာနက္ တိုက္ရိုက္သံုးျခင္း

0 ဘတ္/MB (အင္တာနက္ တိုက္ရိုက္သံုးျခင္းမရိွ၊
တိုက္ရိုက္သံုး အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္း 0Kbps)

WiFi

1 ဘတ္/မိနစ္

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း SMS
ႏိုင္ငံျခားသုိ႔ SMS

3 ဘတ္/SMS
9 ဘတ္/SMS

ထုိင္းႏိုင္ငံအတြင္း MMS
ႏိုင္ငံျခားသုိ႔ MMS

5 ဘတ္/MMS
15 ဘတ္/MMS

5) ကုမၸဏီမွ ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကို
ႀကိဳတင္အသိေပးခ်က္မလိုဘဲ ေျပာင္းလဲခြင့္ရိွသည္။
6) ေက်းဇူးျပဳၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈစတင္အသံုးမျပဳမီ www.truemove-h.com
တြင္ေလ့လာပါ သို႔မဟုတ္ ထရူးမုဖ္ အိတ္ခ်္ကဲ *9090 သို႔ ေခၚဆိုပါ သို႔မဟုတ္ ထရူးဆိုင္ရိွ
အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ စံုစမ္းပါ။

