
 

 

MPT  စညး္ကမး္သတမ္တွခ္်ကမ္်မး – အလ ိုအလလ ျောက်သကတ်မ််းတ ို်း ထ ောဘ၇ီဆ  

 

ဤစာမ်က္ႏွာသည္ အလ ိုအလလ ျောကသ်ကတ်မ််းတ ို်း ထ ောဘ၇ီဆ 

 (“ပ႐ို  မ  ိုးရငွိ္ုး”) တြင္ ပါဝငရ္ာ၌ လူႀက ိုးမင္ိုး လ  က္နာရန္ သေဘာတူ ရမည့္ စည္ိုးကမ္ိုးခ်က္မ်ာိုးက   
ရွင္ိုးလင္ိုးေဖာ္ျပထာိုးပါသည္။ ပ႐ို  မ  ိုးရွင္ိုးက   ျမန္မာ ့ဆက္သြယ္ ေရိုးလ ပ္ငန္ိုး (“MPT”, “ကၽြႏ ္ပတ္  ႔”, “ကၽြႏ ္ပတ္  ႔က  ”, 
“ကၽြႏ ္ပတ္  ႔၏”) ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ာိုး မွတဆင့္ ရယူႏ  င္ပါသည္။    
 

ပ႐ို  မ  ိုးရွင္ိုးတြင္ ပါဝင္ျခင္ိုးျဖင့္ လူႀက ိုးမင္ိုးသည္ ဤစည္ိုးကမ္ိုး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ာိုးႏွင့္ ၎တ  ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ သည့္ 
အျခာိုးေသာသက္ဆ  င္ရာ စည္ိုးမ်ဥ္ိုးမ်ာိုး၊ မူဝါဒမ်ာိုး ႏွင့္ စည္ိုးကမ္ိုးခ်က္မ်ာိုး (စ ေပါင္ိုး၍ “စည္ိုးကမိ္ုးခ်ကမ္်ာိုး” ဟ  
ေခၚဆ  ရန္) က  ဖတ္႐ိုႈ၊ နာိုးလည္ေၾကာင္ိုး ႏွင့္ ၎တ  ႔က   လ  က္နာေဆာင္ရြက္ရန ္ သေဘာတူေၾကာင္ိုး 
သေဘာေဆာင္ပါသည္။ 
 

စည္ိုးကမ္ိုးခ်က္မ်ာိုးသည္ အခ် န္အခါမေရြိုးေျပာင္ိုးလဲမႈရွ ႏ  င္ပါသည္။ ထ  ကဲ့သ  ႔ေသာေျပာင္ိုးလဲမႈတစ္ရပရ္ပ္ 
ျပဳလ ပ္ၿပ ိုးေနာက္ လူႀက ိုးမင္ိုး၏ ပ႐ို  မ  ိုးရွင္ိုးတြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ျခင္ိုးသည္ေျပာင္ိုးလဲၿပ ိုးျဖစ္ေသာ စည္ိုး ကမ္ိုး 
ခ်က္မ်ာိုးက   လူႀက ိုးမင္ိုးအေနျဖင့္ လက္ခံျခင္ိုး ေျမာက္ပါသည္။ 
 

၁။  ပ႐ို  မ  ိုးရငွိ္ုး 
  

၁.၁ စည္ိုးကမ္ိုးခ်က္မ်ာိုးတြင္ လူႀက ိုးမင္ိုးအာိုး အတ အလင္ိုး အပ္ႏွင္ိုးထာိုးျခင္ိုးမရွ သည့္ အခြင့္အေရိုး အာိုးလ ံိုးက   
ကၽြႏ ္ပ္တ  ႔က သ  ႔မဟ တ္ ကၽြႏ ္ပ္တ  ႔၏ အသံ ိုးျပဳခြင့္ေပိုးသူမ်ာိုး၊ ေထာက္ပံ့သူမ်ာိုး၊ ထ တ္ေဝသူမ်ာိုး၊ 
အခြင့္အေရိုးက  င္ေဆာင္သူမ်ာိုးႏွင့္ အျခာိုးေသာ အေၾကာင္ိုးအရာပ့ံပ  ိုးသူမ်ာိုးက သ ိုးသန္ ႔ 
ရယူထ န္ိုးသ မ္ိုးထာိုးပါသည္။ လူႀက ိုးမင္ိုးအေနျဖင့္ စည္ိုးကမ္ိုးခ်က္မ်ာိုးႏွင့္ ဥပေဒတြင ္
ခြင့္ျပဳသည့္အတ  င္ိုးသာ ပ႐ို  မ  ိုးရွင္ိုးတြင္ပါဝင္ႏ  င္ၿပ ိုး အျခာိုးေသာအသ ံိုးျပဳခံစာိုးမႈအာိုးလ ံိုးက   တင္ိုး က်ပ္စြာ 
တာိုးျမစ္ထာိုးပါသည္။ 

 

၁.၂ MPT သည္ MPT ၏ တစ္ဥ ိုးတည္ိုးဆံ ိုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အေၾကာင္ိုးျပခ်က္တစ္ရပ္ရပ ္ သ  ႔မဟ တ္ 
အေၾကာင္ိုးျပခ်ကမ္ရွ ဘဲ လူႀက ိုးမင္ိုး၏ ပ႐ို  မ  ိုးရွင္ိုးအာိုးရယူမႈ သ  ႔မဟ တ္ ၎တြင္ပါဝငမ္ႈအာိုး 
အေၾကာင္ိုးၾကာိုးမႈႏွင့္ တာဝန္မရွ ဘဲ အၿမဲတမ္ိုး ေသာ္လည္ိုးေကာင္ိုး၊ ယာယ ေသာ္လည္ိုးေကာင္ိုး ရပ္စဲျခင္ိုး၊ 
ဆ  င္ိုးငံ့ျခင္ိုး သ  ႔မဟ တ္ အျခာိုးနည္ိုးျဖင့္ ခြင့္ျပဳရန္ျငင္ိုးပယ္ျခင္ိုးမ်ာိုး ျပဳလ ပ္ႏ  င္ပါသည္။ 
ထ  သ  ႔ျပဳလ ပ္သည့္အခါတြင္ စည္ိုးကမ္ိုးခ်က္မ်ာိုးသည္ ဤတြင္ ေဖာ္ျပထာိုးေသာ ဆက္လက္ 
တည္ရွ ေနမည့္စည္ိုးကမ္ိုးခ်က္မ်ာိုးက   ျဖည့္ဆည္ိုးရန္ လ  အပ္ေသာအတ  င္ိုးအတာအထ  လူႀက ိုး မင္ိုးအေပၚ 
ဆက္လက္စည္ိုးေႏွာင္မႈရွ ရမည။္ 

 

၁.၃    လူႀက ိုးမင္ိုး၏ ပ႐ို  မ  ိုးရွင္ိုးတြင္ပါဝင္မႈသည္ ႀက ဳတငစ္ စဥ္ထာိုးေသာႏွင့္ ႀက ဳတင္စ စဥ္ထာိုးျခင္ိုးမရွ  ေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈ အဆက္ျပတ္ျခင္ိုးမ်ာိုးေပၚ မူတည္ႏ  င္သည္။ ပ႐ို  မ  ိုးရွင္ိုး၏ အဆက္ျပတ္ျခင္ိုး၊ 
(စ စဥ္ထာိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ စ စဥ္မထာိုးဘဲျဖစ္ေစ) ခ် ဳ႕ယြင္ိုးမႈျဖစေ္ပၚျခင္ိုး သ  ႔မဟ တ္ မဝင္ေရာက္ ႏ  င္ျခင္ိုး 
တစ္ခ ခ အတြက္ MPT သည္ လူႀက ိုးမင္ိုးအေပၚ သ  ႔မဟ တ္ မည္သည့္တတ ယပ ဂ  ဳလ္မ်ာိုး အေပၚမဆ   
တာဝန္ရွ မည္ မဟ တ္သည္က   လူႀက ိုးမင္ိုးအေနျဖင့္ သေဘာတူပါသည္။ 



 

 

 
၁.၄ လူႀက ိုးမင္ိုး၏ ပ႐ို  မ  ိုးရွင္ိုးတြင္ပါဝင္မႈ သ  ႔မဟ တ္ အလဲြသံ ိုးစာိုးျပဳမႈ၊ လူႀက ိုးမင္ိုး၏ အျခာိုးအသံ ိုးျပဳ သူမ်ာိုးႏွင့္ 

မည္သည့္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ာိုးအတြက္မဆ   သ  ႔မဟ တ္ ပ႐ို  မ  ိုးရွင္ိုး ႏွင့္စပ္လ်ဥ္ိုး၍ 
လူႀက ိုးမင္ိုး၏ အျခာိုးေဆာင္ရြက္မႈ သ  ႔မဟ တ္ လ  က္နာရန္ပ်က္ကြက္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ အတြက္ MPT တြင္ 
တာဝန္မရွ ေစရ။ 

 
 

၂။ ကၽြြႏ္ုပတ္တု႔၏ ပတငု္္ တငုမ္ႈအခြင့္အေရးမ်မး 
 

 

  အလ ိုအလလ ျောကသ်က်တမ််းတ ို်း ထ ောဘ၇ီဆ သ  ႔မဟ တ္ အျခာိုးတတ ယပ ဂ  ဳလ္တစ္ဥ ိုးဥ ိုးမွ အျခာိုးနည္ိုးျဖင့္ 

တရာိုးသျဖင့္ ပ  င္ဆ  င္ျခင္ိုးမွ လြ၍ဲ သက္ဆ  င္မႈရွ သည့္အတ  င္ိုး ဤ ပ႐ို  မ  ိုးရွင္ိုး ႏွင့္စပ္လ်ဥ္ိုးေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ 
႐ို ပ္ပံ မ်ာိုး၊ စာသာိုး၊ ဂရပ္ဖစ္ မ်ာိုး၊ သ႐ို ပ္ေဖာ္မႈမ်ာိုး၊ လ  ဂ  မ်ာိုး၊ တ ထြင္မႈမူပ  င္ခြင့္မ်ာိုး၊ က န္အမွတ္တံဆ ပ္မ်ာိုး၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈ အမွတ္ တံဆ ပ္မ်ာိုး၊ မူပ  င္ခြင့္မ်ာိုး၊ ဓာတ္ပံ မ်ာိုး၊ အသံ၊ ဗ ဒ ယ  မ်ာိုး၊ ဂ တႏွင့္ အေၾကာင္ိုးအရာ 
အပါအဝင္ ၎တ  ႔ခ်ည္ိုးသာ မဟ တ္ေသာ (စ ေပါင္ိုး၍ “အေၾကာငိ္ုးအရာ”) MPT ၏ 
ပ  င္ဆ  င္မႈအခ်က္္အလက္ တစ္ခ ခ ႏွင့္ ၎တ  ႔ႏွင့္ သက္ဆ  င္ေသာ ဥာဏပစၥည္ိုးအခြင့္အေရိုးမ်ာိုး အာိုးလံ ိုးမွာ 
MPT ႏွင့္ ၎၏ အသံ ိုးျပဳခြင့္ေပိုးသူမ်ာိုး (licensors)၊ ေထာက္ပံ့သူမ်ာိုး၊ ထ တ္ေဝသူမ်ာိုး၊ 
မူပ  င္ခြင့္က  င္ေဆာင္သူမ်ာိုး၏ သ ိုးသန္႔ပစၥည္ိုးျဖစ္သည္။ ဤတြင္အတ အလင္ိုး ေဖာ္ျပထာိုးသည္မွလြ၍ဲ 
ဤစည္ိုးကမ္ိုးခ်က္၏ မည္သည့္ အရာကမွ် ဥာဏပစၥည္ိုးဆ  င္ရာအခြင့္အေရိုးမ်ာိုး တစ္ခ ခ တြင္ရွ ေသာ 
သ  ႔မဟ တ္ ထ  ေအာက္တြင္ရွ ေသာ အသံ ိုး ျပဳခြင့္တစ္ခ  သ  ႔မဟ တ္ အခြင့္အေရိုးတစ္ခ  ဖနတ္ ိုးသည္ဟ  
မမွတ္ယူရ။ ပ႐ို  မ  ိုးရွင္ိုးတြင္ ဝင္ေရာက္ အသံ ိုးျပဳႏ  င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ာိုးတစ္ခ ခ  သ  ႔မဟ တ္ 
အေၾကာင္ိုးအရာတစ္ခ ခ မွ ဆင့္ပြာိုးရရွ လာ ေသာ လက္ရာမ်ာိုးက   ေရာင္ိုးခ်ျခင္ိုး၊ အသံ ိုးျပဳခြင့္ေပိုးျခင္ိုး၊ 
ငွာိုးရမ္ိုးျခင္ိုး၊ ျပဳျပင္ျခင္ိုး၊ ျဖန္႔ခ် ျခင္ိုး၊ ကူိုးယူျခင္ိုး၊ ဆင့္ပြာိုးကူိုးယူျခင္ိုး၊ ထ တ္လႊင့္ျခင္ိုး၊  လူအမ်ာိုး 
ျမင္သာေစရန္ ျပသျခင္ိုး၊ လူအမ်ာိုး ျမင္သာေစရန္ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္ိုး၊ ထ တ္ေဝျခင္ိုး၊ သင့္ေလ်ာ္သလ   ျပင္ဆင ္
အသံ ိုးျပဳျခင္ိုး၊ တည္ိုးျဖတ္ျခင္ိုး သ  ႔မဟ တ္ ဖန္တ ိုးျခင္ိုးမ်ာိုးက   သင့္အေနျဖင့္ မျပဳလ ပ္ရန္ သေဘာတူပါသည္။ 
စည္ိုးကမ္ိုးခ်က္မ်ာိုးမွ အတ အလင္ိုး ခြင့္ျပဳမထာိုးေသာ မည္သည့္ရည္ရြယ္ ခ်က္အတြက္မဆ   
အေၾကာင္ိုးအရာအာိုး အသံ ိုးျပဳျခင္ိုးက   တင္ိုးက်ပ္စြာ တာိုးျမစ္ထာိုးပါသည္။ 

 

၃။   ပ႐ို  မ  ိုးရငွိ္ုး ကာလ 
 

ပ႐ို  မ  ိုးရွင္ိုးကာလမွာ ၂၀၂၂ ခုနစှ်၊ ဇွန်လ ၂၁ ရက ်မှ ထပ်မံမလ ကညျောမီအခ  န်အထ     

 

၄။ ပါဝငႏ္  ငသ္မူ်ာိုး 
 

၄.၁  သ ိုးသန္႔ရည္ရြယ္ပါသည္။ MPT ဖုန ်းမ  ်း၏ GSM/WCDMA Prepaid စနစ  

(ဆ ွေသဟ (သ ုို့)ရှယ ဆ   (သ ုို့)ဆရွှေစက ်း) အစီအစဉ အသ ု်း  ြုသူမ  ်းအ ်းလ ု်း အသ ု်း  ြုန ုင  ါမည ။ အကယ္၍ သင္သည္ 

အသက္ဆယ့္ရွစ္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ၿပ ိုးႏွင့္ SMS ရရွ သည့္အျပင္ အ ပ္ထ န္ိုးမႈေအာက္မွ ကင္ိုးလႊတ္ၿပ ိုး 
က  ယ္ပ  င္ဆံ ိုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏ  င္သူ ဥပေဒအရ မ ဘ အ ပ္ထ န္ိုးမႈ သ  ႔မဟ တ္ အ ပ္ထ န္ိုးသူခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွ ထာိုးၿပ ိုး 



 

 

စည္ိုးကမ္ိုးခ်က္မ်ာိုးတြင္ ေဖာ္ျပထာိုးသည့္ စည္ိုးကမ္ိုးခ်က္မ်ာိုး၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ာိုး၊ တာဝန္မ်ာိုး၊ ကတ ျပဳျခင္ိုးမ်ာိုး၊ 
က  ယ္စာိုးျပဳျခင္ိုးမ်ာိုးႏွင့္ အာမခံ ျခင္ိုးမ်ာိုးက   သေဘာတူည ရန္ႏွင့္ စည္ိုးကမ္ိုးခ်က္မ်ာိုးက   လ  က္နာရန္ 
စြမ္ိုးေဆာင္ရည္ႏွင့္ အရည္အခ်င္ိုး အျပည့္အဝရွ မွသာ ပ႐ို  မ  ိုးရွငိ္ုးတြင္ ပါဝင္ႏ  င္ပါသည္။ 

 

၄.၂  CDMA၊ Postpaid၊ Base Tariff နငှ ့် လက့်ရှှိအသ  ုံးပ ြုပြင့်ုံးမရှှိသသောသူမ ောုံး အသ ိုုံးပပြုန ိုငမ်ည်မဟိုတ်ပါ။) 

 

၅။          ဝယယ်ရူန ်

၅.၁  အလှိ အသလ ောက့်သက့်တမ့်ုံးတှိ ုံး သ ောဘ ီ ၇ဆပက်ကကေ့ခ ်မ  ုံးက ိုသတ့်မှတ့် ောုံးသသော USSD code ကှိ  သြေါ် 

ဆှိ ၍ဝယ့်ယူနှိ င့် ါသည့်။ 

အလ ိုအလလ ျောက ်

သက်တမ််းတ ို်းပက်ထကေ့ခ ် 

သက်တမ််း  

ပကထ်ကေ့ခ ်ထစ ်းနှုန််း ထ ောဘ ီ၁၀ဆ 

ဖုန််းထဘလ် 

ဝယယ်ရူန် 

(Direct USSD) 

ဝယယ်ရူန် 

 

15 days 1,107 Ks 7,777 Ks *700*1*3# MPT4U 
(or) 

MPT Pay 
(or)  

CRM 

30 days 2,207 Ks 15,554 Ks  *700*2*3# 

60 days  5,517 Ks 
38,885 Ks  *700*3*3# 

 

၅.၂    သ ောဘ ီ၇ဆပက်ကကေ့ခ ်က ိုဝယ်ယူပပ ုံး ဖိုနု်ံးကေလ်က ို (၇)ဆ ကပပ ငု်ံးန ိုငသ်ည်။.  

 

၅.၃    တူညီသသော Auto renewal packsမ  ုံး (သက့်တမ့်ုံးတူညီသသော အလှိ အသလ ောက့်သက့်တမ့်ုံးတှိ ုံး  က့်သက ြ ့်မ  ုံး) 

က ို အကက မ်အကေအတွက်အကန ေ့အ်သတ်မရ   ဝယ်ယူန ိုင ် ပ ီုံး က  ေ ဖိုနု်ံးကေလ် ပမ ဏမ  ုံး 

ကပါငု်ံးစည်ုံးသွ ုံးမည့် အပပင ်  က့်သကြ  ့် သက်တမ်ုံးက ို ကန က်ဆ ိုုံးပက်ကကေ့ခ ်၏ သက်တမ်ုံးအတ ိုငု်ံး 

အသ ိုုံးပပြုန ိုငမ်ည့်။ သက့်တမ့်ုံးမတူကသ  အလှိ အသလ ောက့် သက့်တမ့်ုံးတှိ ုံး  က့်သက ြ ့်မ  ုံး ဝယ်ယူလ ို ေ့မေပါ။ 

၅.၄    သအောက့် ါအသပြအသေမ ောုံးတွင့် အလှိ အသလ ောက့်သက့်တမ့်ုံးတှိ ုံးဝယ့်ယူ ါမည့်။ 

a. ပက်ကကေ့ခ ်သက်တမ်ုံးကိုနဆ် ိုုံးခ  န ်(or) 

b.  က့်သက ြ ့်သက့်တမ့်ုံးမက ေ့်ဆ  ုံးြင့် ပက်ကကေ့ခ ်၏ လက်က နသ် ောဘ ီbalance 1000Ks 

ကအ က်ကေ က်ရ  သွ ုံးခ  န ်

 

 

၆။    Balance အသ ်ုးပပြုပ ု နငှ်ေ့ အထ ်းခံစျော်းခွင မ် ျော်း 



 

 

၆.၁       ဆ  ဘ ီ၇  ဖုန ်းဆဘလ က ု ဆအ က  ါနှုန ်း  ်းမ  ်း ဖင   က သင  ဆက က ခ သွေ ်းမည  ဖစ  ါသည ။ 

    ဆေတ  - 14.6 Ks/MB (အင တ နက အသ ု်း  ြုမှုက ု 200KB နှုန ်း ဖင  ဆက က ခ  ါမည ) 

MPT အခ င ်းခ င ်းဖုန ်းဆခေါ်  ု ခင ်း- 44.4Ks/min (ဖုန ်းဆခေါ်  ုမှုက ု ၂၀ စကကနို့ နှုန ်း ဖင  ဆက က ခ  ါမည ) 

MPT ဖုန ်းမ  ်းသ ိုု့စ တ ုဆ ်း  ုို့ ခင ်း - 20Ks/SMS 

 

၆.၂       သ ောဘ ီ၇ဆ ဖ ေ့်ုံးသဘလ့်ပဖင ့် data  က့်သက ြ ့်၊ voice  က့်သက ြ ့်၊ အပြောုံး က့်သက ြ ့်မ ောုံးမဝယ့်ယူနှိ င့် ါ။  

၆.၃         သ ောဘ ီ၇ဆ ဖ ေ့်ုံးသဘလ့်ကှိ  လ ွှဲသပ ောင့်ုံးမှုမပ ြုလ  ့်နှိ င့် ါ။    မှေ့်ဖ ေ့်ုံးသဘလ့်နငှ ့် 

ပ ေ့်လည့်လွှဲလှယ့်ပြင့်ုံးမပ ြုလ  ့်နှိ င့် ါ။ 

၆.၄         Carry Over Function မပါရ  ပါ။ လက့်က ေ့်သ ောဘီ Balance မ ောုံးကှိ   က့်သက ြ ့်     

သက့်တမ့်ုံးက ေ့်ဆ  ုံးသည့် အြ ှိေ့်တွင့် ဆက့်လက့်အသ  ုံးမပ ြုနှိ င့် ါ။ 

 ၆.၅ သ ောဘဖီ ေ့်ုံးသဘလ့် (၅ဆ)၊ သ ောဘဖီ ေ့်ုံးသဘလ့် (၇ဆ)  နငှ ့် သ ောဘီ ၁၀ဆ ဖ ေ့်ုံးသဘလ့်မ ောုံးကှိ    

သ ါင့်ုံးစည့်ုံးအသ  ုံးပ ြုနှိ င့်မည့်မဟ တ့် ါ။  

၆.၆      အလ ို အလလ ျောက ်သ က ်တမ််းတ ို်း သ ောဘ ီ၇ဆ ပက ် လက ေ့ခ ်မ ျော်း  ဝ ယ်ယူ တ ိုင််း  ထိပ ေါ က ်က စ  ားဖ ိ ို့ အခ ွင့်် အပ ား  

(၁)ကက ိမ် ရရ   မ ျောဖြစ ်ပါ တယ။် 

 

 က့်သက ြ ့် 

 ှိသ ါက့်ကစောုံးရေ့်အကကှိမ့်အသရအတွက့် 

MPT4U USSD 
CRM 

Portal 

MPT 

Pay 

Auto 

Renew 

Channel 

အလှိ အသလ ောက့်သက့်တမ့်ုံးတှိ ုံး သ ောဘ၇ီဆ 

 က့်သက ြ ့်ဝယ့်ယူမှုတ ိုငု်ံးအတွက့် 
၁ ၁ ၁ ၁ ၁ 

 

• Hti Pauk Chance  ဖင   MPT4U တွေင  ဆ  ဘီ  ဆ ါက ဂ မ ်းက ုဝင ဆရ က ကစ ်း၍ ပ ထ ဘီ ဖ န ်ားပ ဘလ်  

အဆပ ေါ င်ား ၁၀၀  ထိ က ံစ မ််း ရယူန  ိုင်ပါသည်။ 

• က ံထူ်းထျော်း သည ေ့် လထ ျောဘီြိုန ််းလ ဘလ်မ ျော်းက  ို ရရ   ထျော်း သည ေ့် သ က ်တမ််းအလ ိုက ် ဆေတ  10.7Ks/MB၊ MPT 

ြိုန ််းမ  ျော်းသ ိုို့ြိုန ််းလခေါ်ဆ ိုရန ် 32.5Ks/min န  ငေ့် MPT ြိုန ််းမ  ျော်း သ ိုို့စ ျော တ ို လပ်း ပ ိုို့ရန ် 20Ks ဖြ ငေ့် အ သံို်းဖပြုန  ိုင် ပါ သည ်။) 

•   ဆ ါက ကစ ်းရန  chance နှင     ဆ ါက ဂ မ ်း အတွေက သီ်း ခ ်းသတ မှတ   ်းသည   

စည ်းမ ဥ ်းစည ်းကမ ်းမ  ်းက ုဆဖ     ါ https://www.mpt.com.mm/en/home/promotion/hti-tine-

htaw-en/ မှတ င  ဝင ဆရ က ကကည  ရှုန ုင  ါသည ။ 



 

 

၆.၇       Gift Function မ ါဝင့် ါ။ 

၇။     က သင်ေ့ထငထွကောက်ခ မှု 

 

၇.၁ စဥ့်ဆက့်မပ တ့်ဝယ့်ယူရေ့်လှိ အ ့် ါသည့်။ un-subscribe မပ ြုလ  ့်မြ င့်ုံး  က့်သက ြ ့်၏ တေ့်ဖှိ ုံးအတှိ င့်ုံး 

က သင့် သငကွှိ  သကောက့်ြ မှောပဖစ့် ါသည့်။ အတည့်ပ ြုသရွုံးြ ယ့် ောုံးတွှဲ   က့်သက ြ ့်သ ေါ်မူတည့်၍ မည့်သည့်  

က ေ့်က စရှိတ့်ကှိ  မဆှိ  သ  ုံးစွွှဲသူတွင့် တောဝေ့်ရှှိသည့်။ 

၇.၂       လ  သလောက့်သသောဖ ေ့်ုံးသဘလ့်ကှိ  ကကှိြုတင့်ပဖည့် သွင့်ုံးရေ့် 

a. ပက်ကကေ့ခ ်သက်တမ်ုံးကိုနဆ် ိုုံးခ  န ်(သ ုို့) 

b.  က့်သက ြ ့်သက့်တမ့်ုံးမက ေ့်ဆ  ုံးြင့် ပက်ကကေ့ခ ်၏ လက်က နသ် ောဘ ီ balance 1000Ks  

ကအ က်ကေ က်ရ  သွ ုံးခ  န ်

၇.၃   အလ ိုအကလ  က် သက်တမ်ုံးတ ိုုံး Data Carry Plus နငှ့်  သ ောဘီ၇ဆ ဝယ့်ယူ ောုံးပ ီုံး တူညီသသောသေ  ရက့်တွင့် 

အလှိ အသလ ောက့်သက့်တမ့်ုံးတှိ ုံးရမည့်ပဖစ့် ါက MPT မှ  က့်သက ြ ့်နစှ့်ြ လ  ုံးစောကှိ  က သင့် သကောက့်ြ မှောပဖစ့်ပ ီုံး 

 က့်သက ြ ့်နစှ့်မ ှိြုုံးလ  ုံးကှိ တပ ှိြုင့်ေက့်တည့်ုံးအလှိ အသလ ောက့်သက့်တမ့်ုံးတှိ ုံးသ ုံးမှော ပဖစ့် ါသည့်။ 

a. လက့်က ေ့်ဖ ေ့်ုံးသဘလ့် လ  သလောက့်စွောရှှိသေမယ့်ဆှိ ရင့်  က့်သက ြ ့် နစှ့်ြ လ  ုံးသည့် တပ ှိြုင့်ေက့်တည့်ုံး 

သက့်တမ့်ုံးတှိ ုံးမှောပဖစ့် ါသည့်။  

b. လက့်က ေ့် ဖ ေ့်ုံးသဘလ့်သည့်  က့်သက ြ ့်တစ့်ြ စောသောက ေ့်ရှှိ ါက တရ ်းမျှတစွေ  ဖင   

က  ေ့်ုံးစေစ့်ပဖင့်   က့်သက ြ ့်တစ့်ြ ကှိ သက့်တမ့်ုံးတှိ ုံးမှောပဖစ့် ါသည့်။ MPT ၏ဆ ိုုံးပဖတ်ခ က်သည် 

သောအတည့်ပဖစ်သည်။.   

 

၇.၄   အလ ုအဆလ  က  က ဆက ခ  သက တမ ်းတ ု်းြ ိုို့ လ ငွေလက ်က  န ်မလံိုလလ ျောက ်ပါ က  Auto renewal service သည  

ဆခတတရ  တန ို့သွေ ်းမှ  ဖစ သည ်။  ပက ်လက ေ့ခ ်သက ်တမ််းက ိုန ်ဆံို်းပပီ်း  (၇ရက ်)အ တွေင််း  သံို်းစ ွေွဲသူမ ှ
ြိုန ််းလငွေဖြည ်ေ့ဖခ င််း/ လခ  ်းလ ငွေအ သံို်းဖ ပြုဖခ င််း/ လ ငွေလ ွဲ ဖခ င််း န ည ််းလမ ််းမ  ျော်းဖြင်ေ့ လငွေ ထပ်မ ံဖြည ်ေ့သွေ င််း သည နှင   
 က ဆက ခ  က သင  ဆငွေက ု ဆငွေ ဖည   မ ဏမှ အလ ိုအကလ  က်က သင  ဆက က ခ မှ  ဖစ ပ ီ်း  က ဆက ခ  က ု 

 က လက အသ ု်း  ြုန ုင မည ပဖစ့် ါသည့်။ 

၇.၅   MPT မှ ဆငွေလက က န မလ ုဆလ က ဆသ  အသ ု်း  ြုသူမ  ်းက ု  က ဆက ခ   သက တမ ်းကုန   ု်းပ ီ်း (၇)ရက တ ငု ဆအ င  

 က ဆက ခ   သက တမ ်းတ ု်းရန  ဆစ င  ဆ ်းမှ   ဖစ  ါသည ။ သံို်း စ ွေွဲသူမ ှ ပက ်လက ေ့ခ ် သက ်တမ််း က ိုန ်ဆံို်းပပီ်းဆနောက  ( ၇ )  

ရက ်တ ုင ဆအ င  လ ငွေထပ်မ ံ ဖြည ်ေ့ သွေင််းဖခ င််း မရ   ပါ က  Auto Renew Function က  ို  က လက  အသ ု်းမ  ြုန ုင ဆတ   ါ။ MPT 

မှ အလ ုအဆလ  က  သက တမ ်းတ ု်း  က ဆက ခ  က ု ရ  တန ို့မှ  ဖစ ပ ီ်း SMS   ုို့၍ အဆကက င ်းကက ်းဆ ်းမှ  ဖစ  ါသည ။ 

 

၇.၆    က ဆက ခ  က ု ဆအ က ဆဖ     ါ Channels မှ တ င    ယ ဖ က န ုင  ါသည ။ 



 

 

အလ ိုအလလ ျောက ်

သက်တမ််းတ ို်းပက်ထကေ့ခ ် သက်တမ််း  

ပကထ်ကေ့ခ ်က ိုပယဖ် ကရ်န် 

(USSD Code) 

ပကထ်ကေ့ခ ်က ိုပယဖ် ကရ်န် 

 

15 days *700*1*4#  
MPT4U App 30 days *700*2*4# 

60 days  *700*3*4# 

 

၇.၇        သ  ုံးစွွှဲသူသည့် ဝေ့်သဆောင့်မှုကှိ   ယ့်ဖ က့်သည့်နငှ့်   

a. လက ်က  န ် 7X Htaw B Balance က  န ်ရ  လန လျှင် က  န ်ရ  လန လသျော balance က  ို  
ပက ်လက ေ့ခ ်သက ်တမ််းက ိုန ်ဆံို်းသ ည ်အထ အသံို်း ဖပြုန  ိုင်ပါ သည ်။  

b. MPT သည ် သ င်၏အ လက ျော ငေ့် မ ှဆငွေဆကက်း   မ ဆက က ခ မည မဟုတ  ါ။ 

c. Auto renewal function က  ို အ သံို်းမဖပြုန  ိုင် လတ ျောေ့ပါ ။ 

 

၇.၈  အင့်တောေက့် အသ  ုံးပ ြုပြင့်ုံးနငှ့်  သေါင့်ုံးလ တ့်ဆွွှဲပြင့်ုံးတှိ  အတွက့် သေတောက သင့်မှုရှှိမည့်။  ရှိ မှိ ုံးရှင့်ုံးသည့် 

အင့်တောေက့်အသ  ုံးပ ြုြအတွက့် က ေ့်သွယ့်ြွေ့် ၁၅%နငှ ့် ဖ ေ့်ုံးသြေါ်ဆှိ ြနငှ ့် စောတှိ အသ  ုံးပ ြုြအတွက့် က ေ့်သွယ့်ြွေ့် 

၅%  ါဝင့်ပ ီုံးပဖစ့်သည့်။ 

 

၇.၉ သ  ုံးစွွှဲသူမှိ ဘှိ င့်ုံးအင့်တောေက့်မျှသဝသေသသော မည့်သည့် တတှိယအဖွွှဲ အစည့်ုံး၏ လ  ့်သဆောင့်ြ က့်မ ောုံးအတွက့်မဆှိ  

သ  ုံးစွွှဲသူ၌သော တောဝေ့်ရှှိသည့်။ သှိ  သသော့်  က့်သက ြ ့် ဝယ့်ယူမှုအတွက့်ကေ့်  သတ့်ြ က့်မရှှိ ါ။ 

 

၇.၁၀ ဤသတ့်မှတ့်ြ က့်မ ောုံးသည့် သ  ုံးစွွှဲသူ မှ ဝယ့်ယူမှုရ ့်ဆှိ င့်ုံးပြင့်ုံး (သှိ  မဟ တ့်)  က့်သက ြ ့်ဝေ့်သဆောင့်မှု 

ကှိ အလှိ အသလ ောက့် ရ ့်စွှဲပြင့်ုံး ြ ရသည့်အ ှိအက  ြုုံးဝင့် ါသည့်။. 

 

၈။ သ ်ုးစွွဲသအူပဖစ်မှ  တုပ်ယပ်ခင််း 

MPT သည္ ပံ မွန္မဟ တ္ေသာ သ  ႔မဟ တ္ မသကၤာစရာျဖစေ္သာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ာိုး ျပဳလ ပေ္န သည့္  
သ  ႔မဟ တ္ ယင္ိုးတ  ႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္ဟ  ၎က သံသယရွ ေသာ ပါဝင္ေသာ တစ္ဥ ိုးက   
ႀက ဳတင္အေၾကာင္ိုးၾကာိုးစရာမလ  ဘဲ သ  ႔မဟ တ္ မည္သည့္အေၾကာင္ိုးျပခ်က္မွ ေပိုးစရာမလ  ဘဲ 
ထ တ္ပယ္ႏ  င္သည္၊ 

 
 
၉။ Marketing and Promotion 

 
MPT အေနျဖင့္ ပ႐ို  မ  ိုးရွင္ိုးအတြက္ လ  အပ္ေသာ သ  ႔မဟ တ္ ၎ႏွင့္ က် ဳိုးေၾကာင္ိုးဆ ေလ်ာ္စြာ ဆက္စပ္ေသာ 
က စၥရပ္မ်ာိုးအတြက္လည္ိုးေကာင္ိုး MPT ၏ က န္ပစၥည္ိုးမ်ာိုး သ  ႔မဟ တ္ ဝန္ေဆာင ္ မႈမ်ာိုးက   
ေဈိုးကြက္ရွာေဖြရန္၊ ေၾကာ္ျငာရန္ ႏွင့္/သ  ႔မဟ တ္ အေရာငိ္ုးျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ာိုးအတြက္ 
ပါဝင္သူမ်ာိုး၏ ဗ ဒ ယ  မ်ာိုး ႏွင့္/သ  ႔မဟ တ္ ဓာတ္ပံ မ်ာိုးက   ေၾကာ္ျငာရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ာိုးအတြက္ အပါဝင ္



 

 

ပါဝင္သူမ်ာိုး၏ က  ယ္ေရိုးအခ်က္အလက္မ်ာိုး ေကာက္ခံျခင္ိုး၊ အသ ံိုးျပဳျခင္ိုး၊ ဖြင့္ဟထ တ္ေဖာ္ျခင္ိုးႏွင့္ ၎တ  ႔ 
အၾကာိုး ေဝမွ်ျခင္ိုးတ  ႔ျပဳလ ပ္ျခင္ိုးႏွင့္ MPT၏ တရာိုးဝင္ခြင့္ျပဳထာိုးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပိုးသူမ်ာိုးႏွင့္ 
သက္ဆ  င္ရာ တတ ယပ ဂ  ဳလ္မ်ာိုးထံ ထ  ကဲ့သ  ႔ေသာ က  ယ္ေရိုး အခ်က္အလက္မ်ာိုး ဖြင့္ဟထ တ္ေဖာ္ ျခင္ိုးက   
ပါဝင္သူမ်ာိုး အေနျဖင့္ သေဘာတူည ၿပ ိုး ခြင့္ျပဳပါသည္။ 

 
၁၀။ တမဝနခ္မံႈမ ွကငး္လြတေ္စျခငး္ 
  

လူႀက ိုးမင္ိုးသည္ MPT ႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံက မၸဏ မ်ာိုး၊ ပူိုးတြလဲ ပ္ငန္ိုးေဆာင္ရြက္သူ၊ ေအိုးဂ်င့္မ်ာိုး၊ 
မန္ေနဂ်ာမ်ာိုး ႏွင့္ အျခာိုးဆက္စပ္က မၸဏ မ်ာိုး၊ ႏွင့္ ၎တ  ႔၏ ဝန္ထမ္ိုးမ်ာိုး၊ ကန္ထ႐ို  က္တာမ်ာိုး၊ 
ေအိုးဂ်င့္မ်ာိုး၊ အရာထမ္ိုးမ်ာိုး၊ ဒါ႐ို  က္တာမ်ာိုးအာိုး (၁) လူႀက ိုးမင္ိုး ထ တ္လႊတ္လ  က္ေသာ သ  ႔မဟ တ္ 
ရရွ ေသာ ေဒတာ သ  ႔မဟ တ္ အေၾကာင္ိုးအရာတစ္ခ ခ  အပါအဝင္ လူႀက ိုးမင္ိုး၏ ပ႐ို  မ  ိုးရွင္ိုးအသံ ိုးျပဳျခင္ိုးႏွင့္ 
ဝင ္ ေရာက္ျခင္ိုး (၂) ဤတြင္ပါဝငေ္သာ က  ယ္စာိုးျပဳ တင္ျပျခင္ိုးမ်ာိုးႏွင့္ အာမခံခ်က္မ်ာိုးတစ္ခ ခ က   
ခ် ဳိုးေဖာက္ျခင္ိုး အပါအဝင္ ယင္ိုးတ  ႔ခ်ည္ိုးသာ မဟ တ္ေသာ စည္ိုးကမ္ိုးခ်က္မ်ာိုး၏ စည္ိုးကမ္ိုးတစ္ခ ခ အာိုး 
ခ် ဳိုးေဖာက္ျခင္ိုး (၃) ပ ဂ  ဳလ္ဆ  င္ရာလြတ္လပ္မႈ အခြင့္အေရိုး တစ္စံ တစ္ရာ၊ လူတစ္ဥ ိုးတစ္ေယာက္၏ 
ေက်ာ္ၾကာိုးမႈ က  ယ္ပ  င္လကၡဏာမ်ာိုးအာိုး အလႊဲသံ ိုးစာိုးျပဳျခင္ိုးက   ကာကြယ္သည့္ အခြင့္အေရိုးမ်ာိုး 
(Publicity Rights) သ  ႔မဟ တ္၊ ဥာဏပစၥည္ိုးဆ  င္ရာ အခြင့္အေရိုးမ်ာိုးအပါအဝင္ ၎တ  ႔ခ်ည္ိုးသာ မဟ တ္ 
ေသာ တတ ယပ ဂ  ဳလ္အခြင့္အေရိုးတစ္ခ ခ က   လူႀက ိုးမင္ိုးအေနျဖင့္ ခ် ဳိုးေဖာက္ျခင္ိုး၊ (၄) လူႀက ိုးမင္ိုး၏ ျပည္ 
ေထာင္စ သမၼတျမန္မာႏ  င္ငံေတာ္ သ  ႔မဟ တ္ အျခာိုးႏ  င္ငံတစ္ႏ  င္ငံ၏ ဥပေဒ၊ နည္ိုးဥပေဒ သ  ႔မဟ တ္ 
စည္ိုးမ်ဥ္ိုးတစ္ခ ခ က  ခ် ဳ ိုးေဖာက္ျခင္ိုး၊ (၅) ပ႐ို  မ  ိုးရွင္ိုးမွတစ္ဆင့္ လူႀက ိုးမင္ိုး တင္ျပေသာ သ  ႔မဟ တ္ ရရွ ေသာ 
အခ်က္အလက္တစ္ခ ခ ၏ ရလဒ္တစ္ခ ေၾကာင့္ ေတာင္ိုးဆ  မႈ သ  ႔မဟ တ္ နစ္နာမႈတစ္စံ  တစရ္ာ ျဖစျ္ခင္ိုး 
သ  ႔မဟ တ္ (၆) လူႀက ိုးမင္ိုး၏ ဖ န္ိုးနံပါတ္ (စာရင္ိုး သြင္ိုးထာိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ စာရင္ိုးမသြင္ိုးထာိုး သည္ျဖစ္ေစ)၊ 
ဟန္ိုးဆက္၊ သ  ႔မဟ တ္ အျခာိုးေသာ က ရ ယာမွတစ္ဆင့္ အျခာိုးပ ဂ  ဳလ္တစ္ဥ ိုးဥ ိုး၏ ပ႐ို  မ  ိုးရွင္ိုးသ  ႔ ဝင္ေရာက ္
မႈႏွင့္ အသံ ိုးျပဳမႈတ  ႔မွ ေပၚေပါကလ္ာေသာ ေတာင္ိုးဆ  မႈမ်ာိုး၊ နစန္ာမႈမ်ာိုး၊ တာဝန္ဝတၱရာိုးမ်ာိုး၊ ဆံ ိုး႐ိုႈံိုးမႈမ်ာိုး၊ 
တာဝန္ခံ မႈမ်ာိုး၊ က န္က်မႈမ်ာိုး သ  ႔မဟ တ္ ေၾကြိုးၿမ ႏွင့္ အသံ ိုးစရ တ္မ်ာိုး (ေရွ႕ေန႔ခမ်ာိုးအပါအဝင္ျဖစေ္သာ္ 
လည္ိုး ယင္ိုးတ  ႔ခ်ည္ိုးသာမက) တစ္ရပ္ရပႏွ္င့္ အာိုးလံ ိုးထံမွႏွင့္ ၎တ  ႔က  ဆန္႔က်င္၍ ကာကြယ္ ေပိုးရန္၊ 
တာဝန္ခံမႈမွ ကင္ိုးလြတ္ေစရနႏွ္င့္ လႊတ္ၿင မ္ိုးေစရန္ သေဘာတပူါသည္။ 

 
၁၁။ အမမခခံ်ကမ္်မး၏ မသက္္ တငုေ္ၾကမငး္ ရငွး္လင္းခ်ကမ္်မးြွႏင့္ တမဝနခ္မံႈကန္႔သတခ္်က္  

 
၁၁.၁ ပ႐ိုတုမတုးရွင္းတြင္ပါဝင္ေသမ သတု႔မဟုတ္ ပ႐ိုတုမတုးရွင္းမွတ္င့္အျခမးနည္းျဖင့္ လူႀက းမင္း အသံုးျပဳ ြုႏတင္ရန္ 

ျပဳလုပ္္မးေသမ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေၾကမင္းအရမ၊ အခ်က္အလက္မ်မး၊ ္ုတ္ကုန္မ်မး 
(ေ္မ့ဖ္ဝဲအပါအဝင္)ြွႏင့္ အျခမးေသမဝန္ေ္မင္မႈမ်မးကတု ဤေနရမ၌ “ရွတသည့္ အတုတင္း” ြႏွင့္ “ရွတြႏတုင္ 
မည့္အတတုင္း” ရြႏတုင္ေသမစနစျ္ဖင့္ပံ့ပတုးျခင္းျဖစ္သည္။ MPT သည္ ပ႐ိုတုမတုးရွင္း လည္ပတ္ျခင္း သတု႔မဟုတ္ 



 

 

ပ႐ိုတုမတုးရွင္းတြင္ပါဝင္ေသမ သတု႔မဟုတ္ ပ႐ိုတုမတုးရွင္းမွတ္င့္ အျခမးနည္း ျဖင့္ လူႀက းမင္း 
အသံုးျပဳြႏတုင္ရန္ျပဳလုပ္္မးေသမ ၎၏တတက်မႈ အပါအဝင္ သတင္း အခ်က္ အလက္၊ အေၾကမင္းအရမ၊ 
အခ်က္အလက္မ်မး၊ ္ုတ္ကုန္မ်မး (ေ္မ့ဖ္ဝ ဲ အပါအဝင္) သတု႔မဟုတ္  အျခမးေသမဝနေ္္မင္မႈမ်မးကတု 
မည္သည့္အမ်တဳးအစမးမ္တုျဖစ္ေသမ အတတအလင္းျဖစ္ေစ၊ တတုက္႐ိုတုက္မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ 
ကတုယ္စမးျပဳတင္ျပျခင္းမ်မး သတု႔မဟုတ္ အမမခံခ်က္မ်မးမျပဳလုပပ္ါ။ လူႀက းမင္း၏ ပ႐ိုတုးမတုးရွင္း အသံုးျပဳမႈသည္ 
ျဖစ္ေပၚလမြႏတုင္ေခ်ရွတေသမအြၱႏရမယ္ကတု မတမတဘမသမ တမဝန္ယူသည္ဟု လူႀက းမင္းက အတတအလင္း 
သေဘမတူပါသည္။ 

 
၁၁.၂ MPT သည္ လူႀက ိုးမင္ိုး၏ ပ႐ို  မ  ိုးရွင္ိုး အသံ ိုးျပဳျခင္ိုး သ  ႔မဟ တ္ ပ႐ို  မ  ိုးရွင္ိုးတြင္ ပါဝငေ္သာ သ  ႔မဟ တ္ 

ပ႐ို  မ  ိုးရွင္ိုးမွတဆင့္အျခာိုးနည္ိုးျဖင့္ လူႀက ိုးမင္ိုးအသံ ိုးျပဳႏ  င္ရန္ျပဳလ ပ္ထာိုးေသာ သတင္ိုး အခ်က္အလက္၊ 
အေၾကာင္ိုးအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ာိုး၊ ထ တ္က န္မ်ာိုး (ေဆာ့ဖ္ဝဲ အပါ အဝင္) သ  ႔မဟ တ္ အျခာိုးေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ာိုးမွ ေပၚေပါကလ္ာေသာ မည္သည့္ အမ် ဳ ိုးအစာိုး မဆ   ျဖစ္သည့္ တ  က္႐ို  က္ျဖစ္ေသာ၊ 
တ  က္႐ို  က္မဟ တ္ေသာ၊ ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေသာ၊ ျပစ္ဒဏ္အရ ျဖစ္ေသာ ႏွင့္ / သ  ႔မဟ တ္ 
အက် ဳိုးဆက္အာိုးျဖင့္ျဖစ္ေသာ နစ္နာမႈမ်ာိုးအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္ိုး ယင္ိုးတ  ႔ခ်ည္ိုးသာဟ  
ကန္႔သတ္မထာိုးေသာ နစ္နာမႈ တစ္စံ တစ္ရာအတြက္ တာဝန္ရွ မည္ မဟ တ္ပါ။ 
 

၁၁.၃ လူႀက ိုးမင္ိုးအေနျဖင့္အေနျဖင့္ ပ႐ို  မ  ိုးရွင္ိုးတြင္ ပါဝင္ရာတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္ိုး အရင္ိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ 
ပ႐ို  မ  ိုးရွင္ိုးႏွင့္ ဆက္စပ္၍ တ  က္႐ို  က္ျဖစ္ေစ၊ အက် ဳိုးဆက္အရ ျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
မည္သည့္သေဘာသဘာဝ သ  ႔မဟ တ္ အမ် ဳိုးအစာိုးမဆ  ရွ သည့္ ဆံ ိုး႐ိုံႈိုးမႈ၊ ထ ခ  က္အနာတရျဖစမ္ႈ၊ ထ ခ  က္မႈ 
သ  ႔မဟ တ္ ေပိုးရန္တာဝန္ရွ မႈႏွင့္ အက် ဳိုးဆက္မ်ာိုး တစ္ခ ခ  ႏွင့္အာိုးလံ ိုးမွေသာ္ လည္ိုးေကာင္ိုး၊ MPT က   
ထ  သ  ႔ျဖစ္ႏ  င္ေျခအာိုး အသ ေပိုးၿပ ိုးသည့္တ  င္  ၿပ ဳင္ပြတဲြင္ ပါဝင္စဥ္ အတြင္ိုး သ  ႔မဟ တ္ ကံထူိုးဆ အာိုး 
အသံ ိုးျပဳခံစာိုးျခင္ိုးမွေပၚေပါကလ္ာေသာ သ  ႔မဟ တ္ ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ မည္သည့္ ပ ဂ  ဳလ္မ်ာိုးအေပၚမဆ   
ထ ခ  က္အနာတရျဖစ္မႈ တစ္ရပ္ရပ ္ သ  ႔မဟ တ္ ပ  င္ဆ  င္မႈတစ္ရပ္ရပအ္ေပၚ 
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ထ ခ  က္မႈတစ္ရပ္ရပ္ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္ိုး ယင္ိုးတ  ႔ခ်ည္ိုးသာဟ  ကန္သတ္မထာိုးဘဲ 
၎တ  ႔မွေပၚေပါက္လာေသာႏွင့္ ၎တ  ႔က   အေၾကာင္ိုး ျပဳေသာ ေတာင္ိုးခံမႈမ်ာိုး၊ ေတာင္ိုးဆ  မႈမ်ာိုး၊ 
အခြင့္အေရိုးမ်ာိုး၊ တရာိုးစြဆဲ  ရန္ အေၾကာင္ိုးတ  ႔မွ MPT အာိုး ကင္ိုးလြတ္ေစရန္ႏွင့္ ရာသက္ပန္ 
လြတ္ၿင မ္ိုးေစရန္ သေဘာတူည ပါသည္။ 
 

၁၁.၄ သက္္တုင္ရမဥပေဒမ်မးမွ ခြင့္ျပဳြႏတုင္သည့္ အမ်မး္ံုးအတုတင္းအတမအေလ်မက္ MPT သည္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ ကုန္သြယ္မႈြႏွင့္ ေရမင္းခ်ြႏတုင္စြမ္း၏ တတုက္႐ိုတုက္မဟုတ္ေသမ အမမခံ ခ်က္မ်မး 
အပါအဝငျ္ဖစ္ေသမ္လည္း ယင္းတတု႔ခ်ည္းသမဟု ကန္႔သတ္မ္မးေသမ အတတအလင္း ေဖမ္ျပ္မးသည့္ 
သတု႔မဟုတ္ တတုက္႐ိုတုက္မဟုတ္သည့္ အမမခံခ်က္မ်မးအမးလံုးကတု မသက္္တုင္ ေၾကမင္း ျငင္း္တုပါသည္။ 

 
၁၁.၅ ပ႐ိုတုမတုးရွင္း တြင္ပါဝင္ေသမ သတု႔မဟုတ္ ပ႐ိုတုမတုးရွင္းမွတ္င့္အျခမးနည္းျဖင့္ လူႀက းမင္း အသံုးျပဳ ြုႏတင္ရန္ 

ျပဳလုပ္္မးေသမ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေၾကမင္းအရမ၊ အခ်က္အလက္မ်မး၊ ္ုတ္ကုန္မ်မး 



 

 

(ေ္မ့ဖ္ဝဲအပါအဝင္) သတု႔မဟုတ္ အျခမးေသမဝန္ေ္မင္မႈမ်မးတြင္ MPT ္မဗမ မ်မး သတု႔မဟုတ္ MPTမွ 
ပတု႔ေသမအ လက္္ေရမက္နစ္ ္ က္သြယ္မႈမ်မးသည္ ဗတုင္းရပ္မ်မး သတု႔မ ဟုတ္ အျခမးေသမ အြႏၱရမယ္ရွတသည့္ 
အစတတ္အပတုင္းမ်မးမွ ကင္းလြတ္ပါသည္ဟု MPT က အမမခံျခင္း မျပဳပါ။ 

 
 
 
၁၂  Third Party Content 
 

ပ႐ို  မ  ိုးရွင္ိုးတြင္ တတ ယပ ဂ  ဳလ္မ်ာိုးမွ ရရွ ေသာ သ  ႔မဟ တ္ ၎တ  ႔က ပ့ံပ  ိုးေပိုး ထာိုးေသာ အေၾကာင္ိုးအရာ 
(“တတ ယပ ဂ  ဳလ၏္အေၾကာငိ္ုးအရာ”) တ  ႔ပါဝင္ႏ  င္ပါသည္။ သ  ႔ျဖစ္ပါ၍ အဆ  ပါ တတ ယ ပ ဂ  ဳလ္၏ 
အေၾကာင္ိုးအရာ သ  ႔မဟ တ္ တတ ယပ ဂ  ဳလ္၏အေၾကာင္ိုး အရာႏွင့္ဆက္စပ္ သည့္ ခ် တဆ္က္ထာိုးေသာ 
ဝက္ဘ္ဆ  ဒ္တစ္ခ ခ အတြက္ MPTတြင္ တာဝန္ရွ မည္မဟ တ္ပါ။ တတ ယ ပ ဂ  ဳလ္မ်ာိုး၏ သတင္ိုး 
အခ်က္အလက္၊ ထ တ္က န္မ်ာိုး သ  ႔မဟ တ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ာိုး တစ္ခ ခ အာိုး ရည္ၫႊန္ိုးခ်က္ သည္ MPT က 
ေထာက္ခံမႈ၊ ကမကထျပဳမႈ သ  ႔မဟ တ္ အႀကံျပဳမႈ မဟ တ္ပါ သ  ႔မဟ တ္ ထ  သ  ႔သြယ္ဝ  က္ဆ  လ  ျခင္ိုး မဟ တ္ပါ။ 

 

 

၁၃။  အေ္ြေ္ြ 
 
၁၃.၁ တတတယပုဂတ ဳလ္တစ္ဥ းဥ း၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်မးသည္ သက္္ုတင္မႈရွတလွ်င္ ပ႐ိုတုမတုးရွင္း အေပၚ 

သက္ေရမက္မႈရွတပါမည္။ 

 
 

၁၃.၂ စည္းကမ္းခ်က္မ်မးသည္ http://mpt.com.mm/mm/about-home/terms-conditions-mm/ တြင္ 
ဖတ္႐ိုႈြႏတုင္သည့္ MPT ၏ အေ္ြေ္ြစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်မး (“GTC”) အရျဖစ ္ ရပါမည။္ 
ဤစည္းကမ္းခ်က္၏ စည္းကမ္းမ်မးြႏွင့္ GTC အၾကမး ပဋတပကၡတစ္စံုတစ္ရမ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ပါက ဤစည္း 
ကမ္းခ်က္မ်မး၏ စည္းကမ္းမ်မးက လႊမ္းမတုးရမည္။ 

 
 

၁၃.၃ စည္းကမ္းခ်က္မ်မးသည္ ျပည္ေ္မင္စုသမၼတျမန္မမြႏတုင္ငံေတမ္၏ ဥပေဒမ်မး ြႏွင့္ တရမး႐ိုံုး သတု႔မ ဟုတ္ 
စ ရင္ပတုင္ ခြင့္ရွတေသမ အဖြဲ႔တစ္ခုမွ ္ုတ္ျပန္္မးသည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ အမတန္႔ေၾကမ္ျငမစမ၊ ညႊန္ၾကမး ခ်က္ 
သတု႔မဟုတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္ တစ္ခုခုအရျဖစရ္ပါမည္။ 

 

http://mpt.com.mm/mm/about-home/terms-conditions-mm/


 

 

၁၃.၄ အကယ္၍ စည္းကမ္းခ်က္မ်မး သတု႔မဟုတ္ ၎အက်ံဳးဝင္မႈ၏ စည္းကမ္းမ်မး ပဋတညမဥ္ျပဳခ်က္၊ 
ျပ႒မန္းခ်က္တစ္ခခုုအမး တရမး႐ိုံုးတစ္ခုခု သတု႔မဟုတ္ စ ရင္ပတုင္ခြင့္ရွတေသမ အဖြဲ႔တစ္ခုခ ု သတု႔မဟုတ္ 
္တုအေၾကမင္းအရမြွႏင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒတစရ္ပ္ရပမ္ွ ဥပေဒြႏွင့္ မကတုက္ည ျခင္း၊ တရမးမဝင္ ျဖစျ္ခင္း 
သတု႔မဟုတ္ အမဏမမသက္ေရမက္ြႏတုင္ျခင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ပါက စည္းကမ္းခ်က္မ်မး၏ က်န္ရွတေသမ အပတုင္း 
သတု႔မဟုတ္ အ္တုပါ စည္းကမ္းမ်မး၊ ပဋတညမဥ္ျပဳခ်က္ သတု႔မဟုတ္ ျပ႒မန္းခ်က္ ၏ (တရမးမဝင္ ျဖစ္ေၾကမင္း 
သတု႔မဟုတ္ အမဏမသက္ေရမက္မႈမရွတေၾကမင္း သတ္မွတ္္မးသည့္ ပုဂ တဳလ္မ်မးမွအပ) ပုဂ တဳလ္တစ္ဥ းဥ းြႏွင့္ 
သက္္တုင္မႈအေပၚ သက္ေရမက္မႈမရွတေစရဘဲ စည္းကမ္း ခ်က္မ်မး၏ ျပ႒မန္းခ်က္ တစ္ရပ္စ သည ္
ဥပေဒအရခြင့္ျပဳ္မးေသမ အမ်မး္ံုး အတတုင္းအတမ အ္တ တရမးဝင္ျဖစ္ၿပ း အမဏမ သက္ေရမက္မႈ 
္က္လက္ရွတရမည္။ 

 
 
 


