
MPT  စညး္ကမး္သတမ္တွခ္်ကမ္်ား – All in one ေထာဘ ီ၁၀ဆ (ပံ�မ�န်ပက်ေကခ့ျ်များ) 

  
 

ဤစာမ်က္ႏွာသည္ – All in one ေထာဘ ီ၁၀ဆ (ပံ�မ�န်ပက်ေကခ့ျ်များ) 

 (“ပ႐ိမုိးုရငွး္”) တြင္ ပါဝငရ္ာ၌ လူႀကီးမင္း လိုက္နာရန္ သေဘာတူ ရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပ႐ိုမိုးရွင္းကို ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ ေရးလုပ္ငန္း (“MPT”, “ကၽြႏု္ပတ္ို႔”, “ကၽြႏု္ပတ္ို႔ကိ”ု, 
“ကၽြႏ္ုပတ္ုိ႔၏”) ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မွတဆင့္ ရယူႏိုင္ပါသည္။    
 

ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ လူႀကီးမင္းသည္ ဤစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ သည့္ 
အျခားေသာသက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား (စုေပါင္း၍ “စည္းကမး္ခ်ကမ္်ား” ဟ ု
ေခၚဆိုရန္) ကိုဖတ္႐ႈ၊ နားလည္ေၾကာင္း ႏွင့္ ၎တို႔ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန ္ သေဘာတူေၾကာင္း 
သေဘာေဆာင္ပါသည္။ 
 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ အခ်ိန္အခါမေရြးေျပာင္းလမဲႈရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာေျပာင္းလမဲႈတစ္ရပရ္ပ ္
ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ လူႀကီးမင္း၏ ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ျခင္းသည္ေျပာင္းလၿဲပီးျဖစ္ေသာ စည္း ကမ္း 
ခ်က္မ်ားကို လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ လက္ခံျခင္း ေျမာက္ပါသည္။ 
 

၁။  ပ႐ိမုိးုရငွး္ 
  

၁.၁ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ လူႀကီးမင္းအား အတိအလင္း အပ္ႏွင္းထားျခင္းမရွိသည့္ အခြင့္အေရး အားလုံးကို 
ကၽြႏု္ပ္တို႔က သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသံုးျပဳခြင့္ေပးသူမ်ား၊ ေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ ထုတ္ေဝသူမ်ား၊ 
အခြင့္အေရးကိုင္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာပ့ံပိုးသူမ်ားက သီးသန္႔ 
ရယူထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒတြင ္
ခြင့္ျပဳသည့္အတိုင္းသာ ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ပါဝင္ႏုိင္ၿပီး အျခားေသာအသုံးျပဳခံစားမႈအားလုံးကို တင္း က်ပ္စြာ 
တားျမစ္ထားပါသည္။ 

 

၁.၂ MPT သည္ MPT ၏ တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ရပ္ရပ ္ သို႔မဟုတ္ 
အေၾကာင္းျပခ်ကမ္ရွိဘဲ လူႀကီးမင္း၏ ပ႐ိုမိုးရွင္းအားရယူမႈ သို႔မဟုတ္ ၎တြင္ပါဝငမ္ႈအား 
အေၾကာင္းၾကားမႈႏွင့္ တာဝန္မရွိဘဲ အၿမတဲမ္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယာယီေသာ္လည္းေကာင္း ရပ္စျဲခင္း၊ 
ဆိုင္းငံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ ခြင့္ျပဳရန္ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ 
ထိုသို႔ျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ဤတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဆက္လက္ 
တည္ရွိေနမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ လိုအပ္ေသာအတိုင္းအတာအထိ လူႀကီး မင္းအေပၚ 
ဆက္လက္စည္းေႏွာင္မႈရွိရမည။္ 

 

၁.၃    လူႀကီးမင္း၏ ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ပါဝင္မႈသည္ ႀကိဳတငစ္ီစဥ္ထားေသာႏွင့္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္းမရွိ ေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈ အဆက္ျပတ္ျခင္းမ်ားေပၚ မူတည္ႏုိင္သည္။ ပ႐ိုမိုးရွင္း၏ အဆက္ျပတ္ျခင္း၊ 
(စီစဥ္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ စီစဥမ္ထားဘျဲဖစ္ေစ) ခ်ိဳ ႕ယြင္းမႈျဖစေ္ပၚျခင္း သို႔မဟုတ္ မဝင္ေရာက္ ႏိုင္ျခင္း 



တစ္ခုခုအတြက္ MPT သည္ လူႀကီးမင္းအေပၚ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္တတိယပုဂၢိဳလ္မ်ား အေပၚမဆိ ု
တာဝန္ရွိမည္ မဟုတ္သည္ကို လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ သေဘာတူပါသည္။ 

 
၁.၄ လူႀကီးမင္း၏ ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ပါဝင္မႈ သို႔မဟုတ္ အလြဲသံုးစားျပဳမႈ၊ လူႀကီးမင္း၏ အျခားအသံုးျပဳ သူမ်ားႏွင့္ 

မည္သည့္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္မဆို သို႔မဟုတ္ ပ႐ိုမိုးရွင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
လူႀကီးမင္း၏ အျခားေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ အတြက္ MPT တြင္ 
တာဝန္မရွိေစရ။ 

 
 

၂။ ကၽြႏ္ုပတ္ို႔၏ ပိငုဆ္ိငုမ္ႈအခြင့္အေရးမ်ား 
 

 

  All in one ေထာဘ ီ ၁၀ဆ (ပံ�မ�န်ပက်ေကခ့ျ်များ) သို႔မဟုတ္ အျခားတတိယပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးမ ွ

အျခားနည္းျဖင့္ တရားသျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းမွ လြဲ၍ သက္ဆိုင္မႈရွိသည့္အတုိင္း ဤ ပ႐ိုမိုးရွင္း 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ ႐ုပ္ပံုမ်ား၊ စာသား၊ ဂရပ္ဖစ္ မ်ား၊ သ႐ုပ္ေဖာ္မႈမ်ား၊ လိုဂိုမ်ား၊ 
တီထြင္မႈမူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ကုန္အမတွ္တံဆိပ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အမွတ္ တံဆိပ္မ်ား၊ မူပိငု္ခြင့္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ 
အသံ၊ ဗီဒီယိုမ်ား၊ ဂီတႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ အပါအဝင္ ၎တို႔ခ်ည္းသာ မဟုတ္ေသာ (စုေပါင္း၍ 
“အေၾကာငး္အရာ”) MPT ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈအခ်က္္အလက္ တစ္ခုခုႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
ဥာဏပစၥည္းအခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးမွာ MPT ႏွင့္ ၎၏ အသံုးျပဳခြင့္ေပးသူမ်ား (licensors)၊ 
ေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ ထုတ္ေဝသူမ်ား၊ မူပိုင္ခြင့္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား၏ သီးသန္႔ပစၥည္းျဖစ္သည္။ 
ဤတြင္အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည္မွလြဲ၍ ဤစည္းကမ္းခ်က္၏ မည္သည့္ အရာကမွ် 
ဥာဏပစၥည္းဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား တစ္ခုခုတြင္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ထုိေအာက္တြင္ရွိေသာ အသံုး 
ျပဳခြင့္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ဖန္တီးသည္ဟု မမွတ္ယူရ။ ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင ္ ဝင္ေရာက္ 
အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုမွ ဆင့္ပြားရရွိလာ ေသာ 
လက္ရာမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ ကူးယူျခင္း၊ 
ဆင့္ပြားကူးယူျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊  လူအမ်ား ျမင္သာေစရန္ ျပသျခင္း၊ လူအမ်ား ျမင္သာေစရန ္
ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ ထုတ္ေဝျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္သလို ျပင္ဆင ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ဖန္တီးျခင္းမ်ားကို သင့္အေနျဖင့္ မျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူပါသည္။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွ အတိအလင္း 
ခြင့္ျပဳမထားေသာ မည္သည့္ရည္ရြယ္ ခ်က္အတြက္မဆို အေၾကာင္းအရာအား အသံုးျပဳျခင္းကိ ု
တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္ထားပါသည္။ 

 

၃။   ပ႐ိမုိးုရငွး္ ကာလ 
 

ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလမွာ ၂၀၂၂ ခ���စ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၂)ရက ်မ� ထပ်မံမေ'ကညာမီအချိန်အထ ိ   
 

၄။ ပါဝငႏုိ္ငသ္မူ်ား 
 



၄.၁  သီးသန္႔ရည္ရြယ္ပါသည္။ MPT GSM/WCDMA ဖုန်းများ၏ Prepaid စနစ် 

(ေဆွသဟာ(သုိ)ရှယ်ေြပာ(သုိ)ေရ#စကား) အစီအစဉ်အသုံးြပသူများအားလံုး အသုံးြပိုင်ပါမည်။ အကယ္၍ သင္သည္ 

အသက္ဆယ့္ရွစ္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ၿပီးႏွင့္ SMS ရရွိသည့္အျပင္ အုပ္ထိန္းမႈေအာက္မွ ကင္းလႊတ္ၿပီး 

ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္သူ ဥပေဒအရ မိဘ အုပ္ထိန္းမႈ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားၿပီး 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ တာဝန္မ်ား၊ ကတိျပဳျခင္းမ်ား၊ 

ကိုယ္စားျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ အာမခံ ျခင္းမ်ားကို သေဘာတူညီရန္ႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အရည္အခ်င္း အျပည့္အဝရွိမွသာ ပ႐ိုမိုးရွငး္တြင္ ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။ 

 

၄.၂  CDMA၊ Postpaid၊ Base Tariff ��င့ ်လက်
�ိအသံ�းြပ�ြခငး်မ
�ိေသာသ�များ အသံ�းြပ��ိ�ငမ်ည်မဟ�တ်ပါ။ 
 
၅။  ဝယယ်.ပံ� 

၅.၁   ေထာဘီ ၁၀ဆကို *5010# (သုိ) *106# ကိုေခဆို၍ေသာ်လည်းေကာင်း (သုိ) SMS, MPT4U, Web SC, DMS, 

CRM, Billing Portal, MPT Pay, SDP channels များမှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူိူင်ပါသည်။ 

ေထာဘီ ၁၀ဆ 
ဖုနး်ေဘလ် 

ေထာဘီ ၁၀ဆ 
ဖုနး်ေဘလ် 

သက်တမး် 

ရယူိုင်သည့်နညး်လမး်များ 

လက်ကျန်စစ်
ေဆးရန် 

SMS 
Direct 
USSD 

Comm
on 

USSD 

အြခား 

ပံုမှန်ဖုန်းေဘလ် 

၃၀၀၀ ကျပ် = 

ေထာဘီ ၁၀ဆ 

ဖုန်းေဘလ် 

၃၀၀၀၀ ကျပ ်

၁၅ ရက် 

Send 

30000 to 

1332 

*5010*

1*1# 

*5010

# 

USSD Menu 

(*106#), 

MPT4U App, 

MPT Pay App, 

Web SC, DMS, 

CRM, SDP 

channels 

*224# 
ပံုမှန်ဖုန်းေဘလ် 

၅၀၀၀ ကျပ်= 

ေထာဘီ ၁၀ဆ 

ဖုန်းေဘလ် 

၅၀၀၀၀ ကျပ ်

၃၀ ရက် 

Send 

50000 to 

1332 

*5010*

2*1# 



ပံုမှန်ဖုန်းေဘလ် 

၁၀၀၀၀ ကျပ်= 

ေထာဘီ ၁၀ဆ 

ဖုန်းေဘလ် 

၁၀၀၀၀၀ ကျပ ်

၉၀ ရက် 

Send 

100000 

to 1332 

*5010*

3*1# 

 
 

 

၅.၂          ေထာဘ ီ၁၀ဆပက်ေကခ့ျ်ကိ�ဝယ်ယ�'ပီး ဖ�နး်ေဘလ်ကိ� (၁၀)ဆ ေြပာငး်�ိ�ငသ်ည်။.  

၅.၃         အ+ကိမ်အကန ့အ်သတ်မ
�ိဝယ်ယ��ိ�င'်ပီး ေထာဘ ီ၁၀ဆဖ�နး်ေဘလ်များေပါငး်စည်းကာ 

အ
�ည်ဆံ�းသက်တမ်းထ ိသက်တမ်းတိ�း အသံ�းြပ��ိ�ငပ်ါသည်။ 

 

၆။  Balance အသံ�းြပ5ပံ� ��င် ့အထ.းခံစားခွင့မ်ျား 
 

၆.၁ ပက်ေကခ့ျ်ကိ�ဝယ်ယ�၍ “ထတိိ�ငး်ေထာ/ ေထာဘထီေိပါက”် ကံစမ်းခွင့ ် (၁) +ကိမ် ရယ�၊ ဂိမ်းကစား'ပီး 

ေထာဘဖီ�န်းေဘလ ် အဆေပါငး် ၁၀၀ အထ ိ ကံထ.းရ
�ိ�ိ�ငပ်ါသည်။ “ေထာဘထီေိပါက ် (ထတိိ�ငး်ေထာ)” ဂိမ်းမ� 

ရ
�ိထားေသာ ေထာဘဖီ�နး်ေဘလ်ကိ� ေဒတာ 10.7Ks/MB၊ MPT ဖ�န်းများသိ�ဖ့�န်းေခ;ဆိ�ရန် 32.5Ks/min ��င့ ်MPT 

ဖ�န်းများသိ�စ့ာတိ�ေပးပိ�ရ့န် 20Ks ြဖင့ ်အသံ�းြပ��ိ�ငပ်ါသည်။ 

 

၆.၂ ေထာဘ ီ၁၀ဆ ပက်ေကခ့ျ်ဝယ်ယ�'ပီး ထေိပါက် chance ရ
�ိ�ိ�ငပ်ါသည်။ 

 

၆.၃ Gift function ပါ
�ိပါသည်။. 

 

၆.၄ ေထာဘ ီ၁၀ဆ ဖ�နး်ေဘလ်ြဖင့ ်data ပက်ေကခ့ျ်၊ voice ပက်ေကခ့ျ်၊ အြခား ပက်ေကခ့ျ် များမဝယ်ယ��ိ�ငပ်ါ။ 

 

၆.၅ ေထာဘ ီ၁၀ဆ ဖ�နး်ေဘလ်ကိ� လ6ဲေြပာငး်မ8မြပ�လ�ပ်�ိ�ငပ်ါ။ ပံ�မ�နဖ်�နး်ေဘလ်��င့ ်
ြပနလ်ည်လဲလ�ယ်ြခငး်မြပ�လ�ပ်�ိ�ငပ်ါ။ 



 ၆.၆  Carry Over Function မပါ
�ိပါ။ လက်ကျနေ်ထာဘ ီBalance များကျန
်�ိေနပါက ပက်ေကခ့ျ် 

သက်တမ်းက�နဆ်ံ�းသည်အ့ချိနတ်ွင ်ဆက်လက်အသံ�းမြပ��ိ�ငပ်ါ။  

၆.၇  ေထာဘဖီ�နး်ေဘလ် (၅ဆ)၊ ေထာဘဖီ�နး်ေဘလ် (၇ဆ)  ��င့ ်ေထာဘ ီ၁၀ဆ ဖ�နး်ေဘလ်များကိ� 
ေပါငး်စည်းအသံ�းြပ��ိ�ငမ်ည်မဟ�တ်ပါ။ 

 

၇။ ကျသင်ေ့ငေွကာက်ခံမ<  
 

၇.၁ ပက်ေကခ့ျ်၏ တနဖိ်�းအတိ�ငး် ကျသင်ေ့ငကွိ� ေကာက်ခံမ�ာြဖစ်ပါသည်။ အတည်ြပ�ေရွးချယ်ထားတဲ ့
ပက်ေကခ့ျ်ေပHမ�တည်၍ မည်သည် ့က�နက်ျစရိတ်ကိ� မဆိ� သံ�းစဲွသ�တွင ်တာဝန
်�ိသည်။ 

 

၇.၂    အငတ်ာနက် အသံ�းြပ�ြခငး်��င် ့ေဒါငး်လ�တ်ဆွြဲခငး်တိ�အ့တွက် ေဒတာကျသငမ်8
�ိမည်။ ပJိ�မိ�း
�ငး်သည ်
အငတ်ာနက်အသံ�းြပ�ခအတွက် က�နသ်ွယ်ခွန ် ၁၅%��င့ ် ဖ�နး်ေခHဆိ�ခ��င့ ် စာတိ�အသံ�းြပ�ခအတွက် 
က�နသ်ွယ်ခွန ်၅% ပါဝင'်ပီးြဖစ်သည်။ 

၇.၃ သံ�းစဲွသ�၏မိ�ဘိ�ငး်အငတ်ာနက်မLေဝေနေသာ မည်သည်တ့တိယအဖွဲMအစည်း၏ 

လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များအတွက် မဆိ�သံ�းစဲွသ�၌သာ တာဝန
်�ိသည်။ သိ�ေ့သာ် ပက်ေကခ့ျ် 
ဝယ်ယ�မ8အတွက်ကန်သ့တ်ချက်မ
�ိပါ။ 
 

၈။ သံ�းစွဲသ.အြဖစ်မ� ထ�တပ်ယြ်ခငး် 

MPT သည္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ မသကၤာစရာျဖစ္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပေ္န သည့္  

သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္ဟု ၎က သံသယရွိေသာ ပါဝငေ္သာ တစ္ဦးကိ ု

ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစရာမလိုဘဲ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မွ ေပးစရာမလိုဘ ဲ

ထုတ္ပယ္ႏိုင္သည္၊ 

 
 
၉။ Marketing and Promotion 

 
MPT အေနျဖင့္ ပ႐ိုမိုးရွင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ ဆက္စပ္ေသာ 

ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္းေကာင္း MPT ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင ္ မႈမ်ားကိ ု

ေဈးကြက္ရွာေဖြရန္၊ ေၾကာ္ျငာရန္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အေရာငး္ျမႇင့္တင္ရန ္ ရညရ္ြယ္ခ်က္ မ်ားအတြက္ 

ပါဝင္သူမ်ား၏ ဗီဒီယိုမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ေၾကာ္ျငာရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အပါဝင ္

ပါဝင္သူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ခံျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း၊ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔ 

အၾကား ေဝမွ်ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ MPT၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးသူမ်ားႏွင့္ 



သက္ဆုိင္ရာ တတိယပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ ျခင္းကိ ု

ပါဝင္သူမ်ား အေနျဖင့္ သေဘာတူညီၿပီး ခြင့္ျပဳပါသည္။ 

 
၁၀။ တာဝနခ္မံႈမ ွကငး္လြတေ္စျခငး္ 
  

လူႀကီးမင္းသည္ MPT ႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၊ ပူးတြဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူ၊ ေအးဂ်င့္မ်ား၊ 

မန္ေနဂ်ာမ်ား ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား၊ ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၊ 

ေအးဂ်င့္မ်ား၊ အရာထမ္းမ်ား၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအား (၁) လူႀကီးမင္း ထုတ္လႊတ္လိုက္ေသာ သို႔မဟုတ ္

ရရွိေသာ ေဒတာ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခု အပါအဝင္ လူႀကီးမင္း၏ ပ႐ိုမိုးရွင္းအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ 

ဝင္ ေရာက္ျခင္း (၂) ဤတြင္ပါဝငေ္သာ ကိုယ္စားျပဳ တင္ျပျခင္းမ်ားႏွင့္ အာမခံခ်က္မ်ားတစ္ခုခုကိ ု

ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း အပါအဝင္ ယင္းတို႔ခ်ည္းသာ မဟုတ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၏ စည္းကမ္းတစ္ခုခုအား 

ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း (၃) ပုဂိၢဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈ အခြင့္အေရး တစ္စံုတစ္ရာ၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ 

ေက်ာ္ၾကားမႈ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ားအား အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္းကို ကာကြယ္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား 

(Publicity Rights) သို႔မဟုတ္၊ ဥာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအဝင္ ၎တို႔ခ်ည္းသာ မဟုတ္ 

ေသာ တတိယပုဂၢိဳလ္အခြင့္အေရးတစ္ခုခုကို လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ (၄) လူႀကီးမင္း၏ ျပည ္

ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံတစႏ္ုိင္ငံ၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ သို႔မဟုတ ္

စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုခုကိုခ်ိဳ းေဖာက္ျခင္း၊ (၅) ပ႐ိုမိုးရွင္းမွတစ္ဆင့္ လူႀကီးမင္း တင္ျပေသာ သို႔မဟုတ္ ရရွိေသာ 

အခ်က္အလက္တစ္ခုခု၏ ရလဒ္တစ္ခုေၾကာင့္ ေတာင္းဆိုမႈ သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈတစ္စံု တစ္ရာ ျဖစ္ျခင္း 

သို႔မဟုတ္ (၆) လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းနံပါတ္ (စာရင္း သြင္းထားသည္ျဖစ္ေစ၊ စာရင္းမသြင္းထား သည္ျဖစ္ေစ)၊ 

ဟန္းဆက္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ကိရိယာမွတစ္ဆင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ ပ႐ိုမိုးရွင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက ္

မႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈတို႔မွ ေပၚေပါက္လာေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ နစန္ာမႈမ်ား၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား၊ 

တာဝန္ခံ မႈမ်ား၊ ကုန္က်မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေၾကြးၿမီႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ား (ေရွ႕ေန႔ခမ်ားအပါအဝင္ျဖစေ္သာ္ 

လည္း ယင္းတို႔ခ်ည္းသာမက) တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ အားလံုးထံမွႏွင့္ ၎တို႔ကိုဆန္႔က်င္၍ ကာကြယ္ ေပးရန္၊ 

တာဝန္ခံမႈမွ ကင္းလြတ္ေစရနႏွ္င့္ လႊတ္ၿငိမ္းေစရန္ သေဘာတပူါသည္။ 

 
၁၁။ အာမခခံ်ကမ္်ား၏ မသကဆ္ိငုေ္ၾကာငး္ ရငွး္လင္းခ်ကမ္်ားႏွင့္ တာဝနခ္မံႈကန္႔သတခ္်က ္ 

 
၁၁.၁ ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွတဆင့္အျခားနည္းျဖင့္ လူႀကီးမင္း အသံုးျပဳ ႏိုင္ရန ္

ျပဳလုပ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား 

(ေဆာ့ဖ္ဝဲအပါအဝင္)ႏွင့္ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဤေနရာ၌ “ရွိသည့္ အတုိင္း” ႏွင့္ “ရွိႏိုင္ 

မည့္အတိုင္း” ရႏိုင္ေသာစနစ္ျဖင့္ပံ့ပိုးျခင္းျဖစ္သည္။ MPT သည္ ပ႐ိုမိုးရွင္း လည္ပတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွတဆင့္ အျခားနည္း ျဖင့္ လူႀကီးမင္း 

အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ျပဳလုပ္ထားေသာ ၎၏တိက်မႈ အပါအဝင္ သတင္း အခ်က္ အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ 



အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲ အပါအဝင္) သို႔မဟုတ္  အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု

မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆိုျဖစ္ေသာ အတိအလင္းျဖစ္ေစ၊ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ 

ကိုယ္စားျပဳတင္ျပျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အာမခံခ်က္မ်ားမျပဳလုပပ္ါ။ လူႀကီးမင္း၏ ပ႐ိုးမိုးရွင္း အသံုးျပဳမႈသည ္

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေခ်ရွိေသာအႏၱရာယ္ကို မိမိဘာသာ တာဝန္ယူသည္ဟု လူႀကီးမင္းက အတိအလင္း 

သေဘာတူပါသည္။ 

 
၁၁.၂ MPT သည္ လူႀကီးမင္း၏ ပ႐ိုမိုးရွင္း အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ 

ပ႐ိုမိုးရွင္းမွတဆင့္အျခားနည္းျဖင့္ လူႀကီးမင္းအသံုးျပဳႏုိင္ရန္ျပဳလုပ္ထားေသာ သတင္း အခ်က္အလက္၊ 
အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲ အပါ အဝင္) သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ေပၚေပါကလ္ာေသာ မည္သည့္ အမ်ိဳးအစား မဆို ျဖစ္သည့္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေသာ၊ 
တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသာ၊ ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေသာ၊ ျပစ္ဒဏ္အရ ျဖစေ္သာ ႏွင့္ / သို႔မဟုတ္ 
အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ျဖစ္ေသာ နစ္နာမႈမ်ားအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ခ်ည္းသာဟ ု
ကန္႔သတ္မထားေသာ နစ္နာမႈ တစ္စံုတစ္ရာအတြက္ တာဝန္ရွမိည္ မဟုတ္ပါ။ 
 

၁၁.၃ လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္အေနျဖင့္ ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ ပါဝငရ္ာတြင ္ မည္သည့္အေၾကာင္း အရင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ 
ပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ အက်ိဳးဆက္အရ ျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
မည္သည့္သေဘာသဘာဝ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးအစားမဆိုရွိသည့္ ဆံုး႐ံႈးမႈ၊ ထိခိုက္အနာတရျဖစ္မႈ၊ ထိခိုက္မႈ 
သို႔မဟုတ္ ေပးရန္တာဝန္ရွိမႈႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား တစ္ခုခု ႏွင့္အားလံုးမွေသာ ္ လည္းေကာင္း၊ MPT ကို 
ထိုသို႔ျဖစ္ႏုိင္ေျခအား အသိေပးၿပီးသည့္တိုင္  ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါဝင္စဥ္ အတြင္း သို႔မဟုတ္ ကံထူးဆုအား 
အသံုးျပဳခံစားျခင္းမွေပၚေပါကလ္ာေသာ သို႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚမဆိ ု
ထိခိုက္အနာတရျဖစ္မႈ တစ္ရပ္ရပ ္ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ရပရ္ပအ္ေပၚ 
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ထိခိုက္မႈတစ္ရပ္ရပ္ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ခ်ည္းသာဟု ကန္သတ္မထားဘ ဲ
၎တို႔မွေပၚေပါက္လာေသာႏွင့္ ၎တို႔ကို အေၾကာင္း ျပဳေသာ ေတာင္းခံမႈမ်ား၊ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ 
အခြင့္အေရးမ်ား၊ တရားစြဲဆိုရန္ အေၾကာင္းတို႔မွ MPT အား ကင္းလြတ္ေစရန္ႏွင့္ ရာသက္ပန္ 
လြတ္ၿငိမ္းေစရန္ သေဘာတူညပီါသည္။ 
 

၁၁.၄ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားမွ ခြင့္ျပဳႏုိင္သည့္ အမ်ားဆံုးအတုိင္းအတာအေလ်ာက္ MPT သည ္
ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္စြမ္း၏ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသာ အာမခံ ခ်က္မ်ား 
အပါအဝငျ္ဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ခ်ည္းသာဟု ကန္႔သတ္မထားေသာ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္သည့္ အာမခံခ်က္မ်ားအားလံုးကို မသက္ဆိုင္ ေၾကာင္း ျငင္းဆိုပါသည္။ 

 
၁၁.၅ ပ႐ိုမိုးရွင္း တြင္ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွတဆင့္အျခားနည္းျဖင့္ လူႀကီးမင္း အသံုးျပဳ ႏုိင္ရန ္

ျပဳလုပ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား 

(ေဆာ့ဖ္ဝဲအပါအဝင္) သို႔မဟုတ္ အျခားေသာဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားတြင္ MPT ဆာဗာ မ်ား သို႔မဟုတ္ MPTမ ွ



ပို႔ေသာအီလက္ထေရာက္နစ္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ ဗိုင္းရပ္မ်ား သို႔မ ဟုတ္ အျခားေသာ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ 

အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္ပါသည္ဟု MPT က အာမခံျခင္း မျပဳပါ။ 

 
 
 
၁၂  Third Party Content 
 

ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ တတိယပုဂိၢဳလ္မ်ားမွ ရရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔က ပ့ံပိုးေပး ထားေသာ အေၾကာင္းအရာ 

(“တတယိပဂုၢိဳလ၏္အေၾကာငး္အရာ”) တို႔ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆိုပါ တတယိ ပုဂိၢဳလ္၏ 

အေၾကာင္းအရာ သို႔မဟုတ္ တတိယပုဂိၢဳလ္၏အေၾကာင္း အရာႏွင့္ဆက္စပ္ သည့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ 

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုခုအတြက္ MPTတြင္ တာဝန္ရွိမည္မဟတု္ပါ။ တတိယ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ သတင္း 

အခ်က္အလက္၊ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တစ္ခုခုအား ရည္ၫႊန္းခ်က္ သည္ MPT က 

ေထာက္ခံမႈ၊ ကမကထျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ အႀကံျပဳမႈ မဟုတ္ပါ သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔သြယ္ဝိုက္ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ 

 

 

၁၃။  အေထြေထြ 
 
၁၃.၁ တတိယပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဦး၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္မႈရွိလွ်င ္ ပ႐ိုမိုးရွင္း အေပၚ 

သက္ေရာက္မႈရွိပါမည္။ 

 
 

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

ဖတ္႐ႈႏုိင္သည့္ MPT ၏ အေထြေထြစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (“GTC”) အရျဖစ္ ရပါမည။္ 

ဤစည္းကမ္းခ်က္၏ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ GTC အၾကား ပဋိပကၡတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚ ခဲပ့ါက ဤစည္း 

ကမ္းခ်က္မ်ား၏ စည္းကမ္းမ်ားက လႊမ္းမိုးရမည္။ 

 
 

၁၃.၃ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ တရား႐ံုး သို႔မ ဟုတ ္

စီရင္ပိုင ္ ခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႔တစ္ခုမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ ညႊန္ၾကား ခ်က္ 

သို႔မဟုတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္ တစ္ခုခုအရျဖစရ္ပါမည္။ 

 



၁၃.၄ အကယ္၍ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၎အက်ံဳးဝင္မႈ၏ စည္းကမ္းမ်ား ပဋိညာဥ္ျပဳခ်က၊္ 

ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခခုုအား တရား႐ံုးတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႔တစ္ခုခ ု သို႔မဟုတ္ 

ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္မွ ဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္း၊ တရားမဝင္ ျဖစ္ျခငး္ 

သို႔မဟုတ္ အာဏာမသက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ပါက စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၏ က်န္ရွိေသာ အပိုင္း 

သို႔မဟုတ္ အဆိုပါ စည္းကမ္းမ်ား၊ ပဋိညာဥ္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၏ (တရားမဝင္ ျဖစ္ေၾကာငး္ 

သို႔မဟုတ္ အာဏာသက္ေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွအပ) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးႏွင့္ 

သက္ဆိုင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိေစရဘဲ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ား၏ ျပ႒ာန္းခ်က ္ တစ္ရပ္စီသည ္

ဥပေဒအရခြင့္ျပဳထားေသာ အမ်ားဆံုး အတိုင္းအတာ အထိ တရားဝင္ျဖစၿ္ပီး အာဏာ သက္ေရာက္မႈ 

ဆက္လက္ရွိရမည္။ 

 
 
 
 
 


