
MPT  စည််းကမ််းသတ ်မှတ ်ချက်မျ ်း - ကကင်ကကငန်ာနာ ပကက်ကေ့ချ်ပရ ိုမ ို်းရှင််း 

 

ဤစာမျက်န ှာသည ် ကကင်ကကင်နှာနှာပကက်ကေ့ချပ်ရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုး (“ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုး”) တွင ် ပါဝင်ရာ၌ လူကက ိုးမင်ိုး 

လ ိုကန်ှာရန ် သက ာတူရမညေ့် စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးက ို ရ င်ိုးလင်ိုးက ာ်ပပထာိုးပါသည်။ ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးက ို 

ပမနမ်ာေ့ဆက်သွယ်ကရိုးလိုပ်ငနိ်ုး (“MPT”, “ကျွနို််ပ်တ ိုို့”, “ကျွနို််ပ်တ ိုို့က ို”, “ကျွနို််ပ်တ ိုို့၏”) ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးတွင် 

ပါဝင်ပခင်ိုးပ ငေ့ ် လူကက ိုးမင်ိုးသည် ဤစည်ိုးကမ်ိုး သတ်မ တ်ချက်မျာိုးန ငေ့ ် ၎င်ိုးတ ိုို့န ငေ့ ် ဆက်စပ် သညေ့် 

အပခာိုးကသာသက်ဆ ိုင်ရာ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျာိုး၊ မူဝါဒမျာိုး န ငေ့် စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုး (စိုကပါင်ိုး၍ “စည်ိုးကမ်ိုး ချက်မျာိုး” 

ဟို ကခေါ်ဆ ိုရန)် က ို တရ်ှု၊ နှာိုးလည်ကကကာင်ိုး န ငေ့် ၎င်ိုးတ ိုို့က ို လ ိုကန်ှာကဆာင်ရွကရ်န ် သက ာတ ူ ကကကာင်ိုး 

သက ာကဆာင်ပါသည်။ 

စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးသည ် အချ  န်အခါမကရိွုးကပပာင်ိုးလဲမှုရ  န ိုင်ပါသည်။ ထ ိုကဲေ့သ ိုို့ကသာကပပာင်ိုးလဲမှုတစ်ရပ်ရပ် 

ပပြုလိုပ်ပပ ိုးကနှာက ် လူကက ိုးမင်ိုး၏ ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးတငွ ် ဆက်လက်ပါဝင်ပခင်ိုးသည ်  ကပပာင်ိုးလဲပပ ိုးပ စက်သာ စည်ိုး 

ကမ်ိုးချက်မျာိုးက ို လူကက ိုးမင်ိုးအကနပ ငေ့ ်လက်ခပံခင်ိုး ကပမာက်ပါသည်။  

 

၁ ။ ပရ ိုမ ို်းရှင််း 

 ၁.၁ စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးတွင ် လူကက ိုးမင်ိုးအာိုး အတ အလင်ိုး အပန် င်ိုးထာိုးပခင်ိုးမရ  သညေ့ ် အခွငေ့်အကရိုး 

အာိုးလံိုိုးက ို ကျွနို််ပ်တ ိုို့က သ ိုို့မဟိုတ ် ကျွနို််ပ်တ ိုို့၏ အသံိုိုးပပြုခွငေ့်ကပိုးသူမျာိုး၊ ကထာက်ပံေ့သူမျာိုး၊ 

ထိုတ်ကဝသူမျာိုး၊ အခွငေ့်အကရိုးက ိုင်ကဆာင်သမူျာိုးန ငေ့ ် အပခာိုးကသာ အကကကာင်ိုးအရာပေ့်ံပ ိုိုးသူမျာိုးက 

သ ိုးသနိ်ု့ ရယူထ န်ိုးသ မ်ိုးထာိုးပါသည်။ လူကက ိုးမင်ိုးအကနပ ငေ့် စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးန ငေ့ ် ဥပကဒတွင ်

ခွငေ့်ပပြုသညေ့အ်တ ိုင်ိုးသာ ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးတွင်ပါဝငန် ိုင်ပပ ိုး အပခာိုးကသာအသံိုိုးပပြုခံစာိုးမှုအာိုးလံိုိုးက ို တင်ိုး 

ကျပ်စွာ တာိုးပမစထ်ာိုးပါသည။်  

၁.၂ MPT သည ် MPT ၏ တစဦ်ိုးတည်ိုးဆံိုိုးပ တ်ချကပ် ငေ့် အကကကာင်ိုးပပချကတ်စ်ရပ်ရပ် သ ိုို့မဟိုတ ်

အကကကာင်ိုးပပချက်မရ   ဲ လူကက ိုးမင်ိုး၏ ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးအာိုးရယူမှု သ ိုို့မဟိုတ ် ၎င်ိုးတွင်ပါဝင်မှုအာိုး 

အကကကာင်ိုးကကာိုးမှုန ငေ့ ် တာဝန်မရ   ဲ အပမတဲမ်ိုး ကသာလ်ည်ိုးကကာင်ိုး၊ ယာယ ကသာလ်ည်ိုးကကာင်ိုး 

ရပ်စဲပခင်ိုး၊ ဆ ိုင်ိုးငံေ့ပခင်ိုး သ ိုို့မဟိုတ ် အပခာိုးနည်ိုးပ ငေ့ ် ခွငေ့်ပပြုရန်ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးမျာိုး ပပြုလိုပ်န ိုင်ပါသည်။ 

ထ ိုသ ိုို့ပပြုလိုပ်သညေ့်အခါတငွ ် စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးသည ် ဤတငွ ် က ာ်ပပထာိုးကသာ ဆက်လက ်

တည်ရ  ကနမညေ့စ်ည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးက ို ပ ညေ့ဆ်ည်ိုးရန ် လ ိုအပ်ကသာအတ ိုင်ိုးအတာအထ  လူကက ိုး 

မင်ိုးအကပေါ် ဆက်လက်စည်ိုးကန ှာင်မှုရ  ရမည်။ 



၁.၃ လူကက ိုးမင်ိုး၏ ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးတွငပ်ါဝင်မှုသည် ကက ြုတင်စ စဉ်ထာိုးကသာန ငေ့ ် ကက ြုတင်စ စဉ်ထာိုးပခင်ိုးမရ   ကသာ 

ဝနက်ဆာင်မှု အဆက်ပပတပ်ခင်ိုးမျာိုးကပေါ် မူတည်န ိုငသ်ည်။ ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုး၏ အဆက်ပပတ်ပခင်ိုး၊ 

(စ စဉထ်ာိုးသည်ပ စ်ကစ၊ စ စဉမ်ထာိုး ဲပ စ်ကစ) ချ  ြုျို့ယငွ်ိုးမှုပ စ်ကပေါ်ပခင်ိုး သ ိုို့မဟိုတ ်မဝငက်ရာက ်န ိုင်ပခင်ိုး 

တစ်ခိုခိုအတွက ် MPT သည် လူကက ိုးမင်ိုးအကပေါ် သ ိုို့မဟိုတ ် မည်သညေ့်တတ ယပိုဂ္ ြုလ်မျာိုး အကပေါ်မဆ ို 

တာဝနရ်  မည ်မဟိုတ်သည်က ို လူကက ိုးမင်ိုးအကနပ ငေ့ ်သက ာတူပါသည်။ 

၁.၄ လူကက ိုးမင်ိုး၏ ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးတွငပ်ါဝင်မှု သ ိုို့မဟိုတ ် အလဲွသံိုိုးစာိုးပပြုမှု၊ လူကက ိုးမင်ိုး၏ အပခာိုးအသံိုိုးပပြု 

သူမျာိုးန ငေ့ ် မည်သညေ့်အပပနအ်လ န်ဆက်သွယက်ဆာင်ရွကမ်ှုမျာိုးအတကွ်မဆ ို သ ိုို့မဟိုတ ် ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုး 

န ငေ့်စပ်လျဉ်ိုး၍ လူကက ိုးမင်ိုး၏ အပခာိုးကဆာင်ရွကမ်ှု သ ိုို့မဟိုတ ် လ ိုကန်ှာရန်ပျကက်ကွ်မှု တစ်ရပ်ရပ် 

အတွက ်MPT တွင ်တာဝနမ်ရ  ကစရ။ 

 

၂ ။ ကျွန်ိုပ်တ  ိုို့၏ ပ ိုင်ဆ ိုင်မှုအခွငေ့အ်ကရ်းမျ ်း 

 ပံေ့ပ ိုိုးသူ သ ိုို့မဟိုတ ် အပခာိုးတတ ယပိုဂ္ ြုလ်တစ်ဦိုးဦိုးမ  အပခာိုးနည်ိုးပ ငေ့ ် တရာိုးသပ ငေ့် ပ ိုင်ဆ ိုင်ပခင်ိုးမ  လဲွ၍ 

သက်ဆ ိုင်မှုရ  သညေ့်အတ ိုင်ိုး ဤ ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုး န ငေ့်စပ်လျဉ်ိုးကသာ ကဆာေ့ ်ဝဲ၊ ရိုပ်ပံိုမျာိုး၊ စာသာိုး၊ ဂရပ် စ ် မျာိုး၊ 

သရိုပ်က ာ်မှုမျာိုး၊ လ ိုဂ ိုမျာိုး၊ တ ထွင်မှုမူပ ိုင်ခငွေ့်မျာိုး၊ ကိုန်အမ တ်တံဆ ပ်မျာိုး၊ ဝနက်ဆာင်မှု အမ တ ်တံဆ ပ် မျာိုး၊ 

မူပ ိုင်ခွငေ့်မျာိုး၊ ဓာတ်ပံိုမျာိုး၊ အသံ၊ ဗ ဒ ယ ိုမျာိုး၊ ဂ တန ငေ့ ် အကကကာင်ိုးအရာ အပါအဝင် ၎င်ိုးတ ိုို့ချည်ိုးသာ 

မဟိုတက်သာ (စိုကပါင်ိုး၍ “အကကကာင်ိုးအရာ”) MPT ၏ ပ ိုင်ဆ ိုင်မှုအချက််အလက ် တစ်ခိုခိုန ငေ့ ် ၎င်ိုးတ ိုို့န ငေ့ ်

သက်ဆ ိုင်ကသာ ဉာဏပစစည်ိုးအခွငေ့်အကရိုးမျာိုး အာိုးလံိုိုးမ ာ MPT န ငေ့် ၎င်ိုး၏ အသံိုိုးပပြုခွငေ့က်ပိုးသူမျာိုး 

(licensors)၊ ကထာက်ပံေ့သူမျာိုး၊ ထိုတက်ဝသူမျာိုး၊ မူပ ိုင်ခငွေ့်က ိုငက်ဆာင်သမူျာိုး၏ သ ိုးသနိ်ု့ပစစည်ိုးပ စသ်ည်။ 

ဤတွငအ်တ အလင်ိုး က ာပ်ပထာိုးသည်မ လဲွ၍ ဤစည်ိုးကမ်ိုးချက်၏ မည်သညေ့ ် အရာကမျှ ဉာဏပစစည်ိုး 

ဆ ိုင်ရာအခငွေ့်အကရိုးမျာိုး တစ်ခိုခိုတွင်ရ  ကသာ သ ိုို့မဟိုတ ်ထ ိုကအာကတ်ွင်ရ  ကသာ အသံိုိုးပပြုခွငေ့်တစခ်ို သ ိုို့မဟိုတ ်

အခွငေ့်အကရိုးတစ်ခို  န်တ ိုးသည်ဟို မမ တ်ယူရ။ ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးတငွ ် ဝင်ကရာက ် အသံိုိုးပပြုန ိုငက်သာ 

အချက်အလက်မျာိုးတစ်ခိုခို သ ိုို့မဟိုတ ် အကကကာင်ိုးအရာတစ်ခိုခိုမ  ဆငေ့်ပာွိုးရရ  လာကသာ လက်ရာမျာိုးက ို 

ကရာင်ိုးချပခင်ိုး၊ အသံိုိုးပပြုခွငေ့က်ပိုးပခင်ိုး၊ င ာိုးရမ်ိုးပခင်ိုး၊ ပပြုပပင်ပခင်ိုး၊ ပ နို့်ချ  ပခင်ိုး၊ ကူိုးယူပခင်ိုး၊ ဆငေ့်ပာွိုးကူိုးယူပခင်ိုး၊ 

ထိုတ်လွှငေ့်ပခင်ိုး၊  လူအမျာိုး ပမင်သာကစရန ် ပပသပခင်ိုး၊ လူအမျာိုး ပမင်သာကစရန ် က ျာက်ပ ပခင်ိုး၊ ထိုတ်ကဝပခင်ိုး၊ 

သငေ့်ကလျာ်သလ ို ပပင်ဆငအ်သံိုိုးပပြုပခင်ိုး၊ တည်ိုးပ တ်ပခင်ိုး သ ိုို့မဟိုတ ်  န်တ ိုးပခင်ိုးမျာိုးက ို သငေ့်အကနပ ငေ့ ် မပပြု 

လိုပ်ရန ် သက ာတူပါသည်။ စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးမ  အတ အလင်ိုး ခွငေ့်ပပြုမထာိုးကသာ မည်သညေ့ ်

ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆ ို အကကကာင်ိုးအရာအာိုး အသံိုိုးပပြုပခင်ိုးက ို တင်ိုးကျပ်စွာ တာိုးပမစထ်ာိုးပါသည်။  



 

 

 

၃ ။ ပရ ိုမ ို်းရှင််းက လ 

ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးကာလမ ာ ၂၀၂၂ ခိုန စ် ဇန်နဝါရ လ (၂၂) ရကမ်  ထပ်မံမကကကညာမ အချ  နအ်ထ  

 

၄ ။ ပါ ဝင်န ိုင်သူမျ ်း 

၄.၁ ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးသည ် MPT GSM/WCDMA Prepaid/Postpaid (ကဆွသဟာ/ ရ ယက်ပပာ/ ကရွှေစကာိုး) 

လက်ရ  အသံိုိုးပပြုကနသူမျာိုး ( အသက ် ၁၃ န စ်န ငေ့်အထက ် အသံိုိုးပပြုသူမျာိုး) အတွက ်

သ ိုးသနိ်ု့ရည်ရယွ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည ် အသကဆ်ယေ့်ရ စ ် (၁၈)န စ်ကအာက်ပ စ်ပပ ိုးန ငေ့ ် SMS 

ရရ  သညေ့်အပပင ် အိုပ်ထ န်ိုးမှုကအာက်မ  ကင်ိုးလွှတ်ပပ ိုး က ိုယပ် ိုင်ဆံိုိုးပ တ်ချကခ်ျန ိုင်သ ူ ဥပကဒအရ မ   

အိုပ်ထ န်ိုးမှု သ ိုို့မဟိုတ ်အိုပ်ထ န်ိုးသူခငွေ့်ပပြုချက ်ရရ  ထာိုးပပ ိုး စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးတွင ်က ာ်ပပထာိုးသညေ့် 

စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုး၊ သတ်မ တ်ချကမ်ျာိုး၊ တာဝနမ်ျာိုး၊ ကတ ပပြုပခင်ိုးမျာိုး၊ က ိုယ်စာိုးပပြုပခင်ိုးမျာိုးန ငေ့ ်

အာမခ ံ ပခင်ိုးမျာိုးက ို သက ာတညူ ရနန် ငေ့ ် စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးက ို လ ိုကန်ှာရန ် စွမ်ိုးကဆာင်ရည်န ငေ့ ်

အရည်အချင်ိုး အပပညေ့အ်ဝရ  မ သာ ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးတွင ်ပါဝင်န ိုင်ပါသည်။ 

၄.၂     CDMA, Base Tariff, Postpaid န ငေ့ ်လက်ရ  သံိုိုးပပြုပခင်ိုးမရ  သူမျာိုး ပါဝင်န ိုင်မည်မဟိုတ်ပါ။ 

 

၅။ ကကင်ကကင်နာ နာပကက်ကေ့ချ် 

၅.၁ ပရ မ ိုိုးရ င်ိုးတွင်ပါဝင်လ ိုသူမျာိုးသည် MPT4U Application မ တဆငေ့ ်ကကင်ကကင်နှာနှာပကက်ကချ် ( Kyin 

Kyin Nar Nar 2998 Pack, Kyin Kyin Nar Nar 5498 Pack န ငေ့ ်Kyin Kyin Nar Nar 9998 Pack) 

အာိုး ဝယယ်ူန ိုင်ပါသည်။ 

၅.၂ ပက်ကကေ့ချတ်ငွ ် အင်တာနကအ်သံိုိုးပပြုမှုအာိုးလံိုိုးအတွက ် ကဒတာ၊ MPT-MPT voice minute/SMS 

န ငေ့်အတ ူMPT Club Point မျာိုးပါဝင်ပါသည်။ 

၅.၃ ပက်ကကေ့ချတ်စ်ခိုစ ၏ သကတ်မ်ိုးပမာဏမ ာ ရက ်(၃၀) ပ စပ််သည်။ 



၅.၄ တူည ကသာ ပက်ကကေ့ချ်အမျ  ြုိုးအစာိုးမျာိုးက ို အကက မ်အကရအတကွ်အကနို့်အသတ်မရ   

ဝယယ်ူန ိုင်မညပ် စပ်ပ ိုး  ကဒတာပမာဏမျာိုးကပါင်ိုးစည်ိုးသွာိုးမညေ့်အပပင ် ပက်ကကေ့ချသ်က်တမ်ိုးက ို 

ကနှာက်ဆံိုိုးပကက်ကေ့ချ၏်သကတ်မ်ိုးအထ  အသံိုိုးပပြုန ိုင်မည်ပ စ်ပါသည်။မတူည ကသာ 

ပက်ကကေ့ချအ်မျ  ြုိုးအစာိုးမျာိုးက ို အကက မ်အကရအတွက်မျာိုးစွာ ဝယယ်ူန ိုင်မည်မဟိုတ်ပါ။   

၅.၅ ကကင်ကကင်နှာနှာပကက်ကေ့ချအ်ာိုး ဝယ်ယအူသံိုိုးပပြုသူ (ပ ိုင်ရ င)်သည် ဝယယ်ူကသာ 

ပက်ကကေ့ချအ်မျ  ြုိုးအစာိုးအလ ိုက် အ ွဲျို့ဝင်မျာိုးအာိုး ထညေ့်သွင်ိုးန ိုင်ပါသည်။  

က။ ပက်ကကေ့ချတ်ငွ်ပါဝင်ကသာ MPT-MPT voice minute/SMS န ငေ့် MPT Club Point မျာိုးက ို 

လွှဲကပပာင်ိုးန ိုင်ပခင်ိုးမရ   ဲ ပကက်ကေ့ချအ်ာိုးပ ိုင်ဆ ိုင်သသူာလျှင် သံိုိုးစွဲန ိုင်မည်ပ စ်သည်။ 

ခ။ အ ွဲျို့ဝင်အပ စ ် ထညေ့်သွင်ိုးပပ ိုးပါက အ ွဲျို့ဝင ် (၁)ဦိုးလျှင် ကဒတာပမာဏ 500MB 

လွှကဲပပာင်ိုးလက်ခရံရ  ပါမည်။ 

ဂ။ ပက်ကကေ့ချအ်ာိုးပ ိုင်ဆ ိုင်သသူည် အနည်ိုးဆံိုိုး ကကငက်ကင်နှာနှာကဒတာပမာဏ 500MB ရ  မ သာ 

အ ွဲျို့ဝင်အသစ်တစ်ဦိုး ကပါင်ိုးထညေ့်န ိုင်မည်ပ စ်ပါသည်။  

ဃ။ ပက်ကကေ့ချအ်ာိုးပ ိုင်ဆ ိုင်သသူည် လက်ရ  ပက်ကကေ့ချ ် သက်တမ်ိုးကိုန်ဆံိုိုးချ  န်အထ  

ထညေ့်သွင်ိုးပပ ိုးကသာ အ ွဲျို့ဝင်မျာိုးက ို ကပပာင်ိုးလဲန ိုင်မည်မဟိုတ်ပါ။ 

င။ ပက်ကကေ့ချအ်ာိုးပ ိုင်ဆ ိုင်သသူည် တူညီက သ  ကကင်ကကင်နှာနှာ ပက်ကကေ့ချ်က ို 

ထပ်မံဝယယ်ူသညေ့် အချ  န်တွင် အ ွျဲို့ဝင်မျာိုးက ို ကပပာင်ိုးလဲန ိုင်မည်ပ စ်သည။် 

၅.၆ ကကင်ကကင်နှာနှာပကက်ကေ့ချအ်ာိုး ဝယယ်ူသူသည ် ပက်ကကေ့ချတ်ွင်ပါဝငက်သာကဒတာက ို 

အ ွဲျို့ဝင်ထညေ့်သွင်ိုးပခင်ိုးမရ   ဲ အသံိုိုးပပြုန ိုင်သည်။ 

၅.၇ ပက်ကကေ့ချဝ်ယယ်ပခင်ိုးအတကွ် MPT4U တွင ်ထ ကပါက်ကစံမ်ိုးခွငေ့် (၁) ကက မ်ရရ  မည်ပ စ်သည်။ 

၅.၈ ကကင်ကကင်နှာနှာပကက်ကေ့ချအ်ာိုးပ ိုင်ဆ ိုငက်သာ သံိုိုးစွဲသူသည် ကကင်ကကင်နှာနှာပကက်ကေ့ချ်ကဒတာန ငေ့ ်

Data Carry Plus ပက်ကကေ့ချက်ဒတာမျာိုးက ို သတ်မ တ်ပမာဏမျာိုးအတ ိုင်ိုး အ ွဲျို့ဝင်မျာိုးထံသ ိုို့ 

လွှဲကပပာင်ိုးကပိုးပ ိုို့န ိုင်ပါသည်။ 

 

၆။ ကျသင်ေ့ကငကွက က်ခမံှု  



၆.၁ ပက်ကကေ့ချ၏် တန်  ိုိုးအတ ိုင်ိုး ကျသင်ေ့ကငွက ို ကကာက်ခရံန် MPT အာိုးခွငေ့်ပပြုထာိုးပပ ိုးပ စ်ပါသည်။ 

အတည်ပပြုကရွိုးချယ်ထာိုးတဲေ့ ပက်ကကေ့ချက်ပေါ်မူတည်၍ မညသ်ည်ေ့ ကိုန်ကျစရ တက် ို မဆ ို သံိုိုးစွဲသူတွင ်

တာဝနရ်  သည်။ 

၆.၂ န ိုင်ငကံတာ ် စ မံအိုပ်ချြုပ်ကရိုးကကာင်စ က ကကကညာခဲေ့ကသာ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပပည်ကထာင်စို၏ 

အခွန်ကကာက ် ဥပကဒပပငဆ်င်ချက်အရ၊ ၂၀၂၂ခိုန စ် ဇန်နဝါရ လ (၆) ရကက်နို့မ စ၍ 

အငတ်ာနကက်ဒတာအသံိုိုးပပြုမှုအကပေါ်တွင် ကိုန်သွယလ်ိုပ်ငန်ိုးခွန် (၁၅%) နှုန်ိုးထာိုးပ ငေ့ ်

ကကာက်ခသွံာိုးမညပ် စပ်ါသည်။ 

၆.၃ စာတ ိုကပိုးပ ိုို့မှု န ငေ့ ်  ိုန်ိုးကခေါ်ဆ ိုမှုတ ိုို့အတွက ် ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်ိုးခွနအ်ာိုး ကပပာင်ိုးလဲပခင်ိုးမရ  ပဲ 

မူလအတ ိုင်ိုး (၅%)ပ ငေ့ ်ဆက်လက်ကကာက်ခသွံာိုးမည်ပ စ်သည်။ 

၆.၄ ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးတငွ် စာရင်ိုးသွင်ိုးပခင်ိုးအပါအဝင် သင်၏မ ို  ိုင်ိုးအငတ်ာနက်က ို မျှကဝသံိုိုးစွဲကနသညေ့ ်

ပပင်ပအ ွဲျို့အစည်ိုး၏ လိုပ်ကဆာင်ချက်မျာိုးအတွက် သင်သည် တာဝန်ရ  ပါသည်။ 

 

 

၇။ သံို်းစွွဲသူအဖြစ်မှ ထိုတ ်ပယ ်ဖခင််း 

MPTသည် ပံိုမ န်မဟိုတက်သာ သ ိုို့မဟိုတ ်မသကကာစရာပ စက်သာ ကဆာင်ရွကမ်ှုမျာိုး ပပြုလိုပ်ကနသညေ့ ် သ ိုို့မဟိုတ် 

ယင်ိုးတ ိုို့န ငေ့်ဆက်စပ်ကနသညဟ်ို ၎င်ိုးက သံသယ ရ  ကသာ ပါဝင်န ိုင်သူတစ်ဦိုးက ို ကက ြုတငအ်ကကကာင်ိုးကကာိုးစရာ 

မလ ို ဲ သ ိုို့မဟိုတ ်မည်သညေ့် အကကကာင်ိုးပပချက်မ  ကပိုးစရာမလ ို ဲ ထိုတ်ပယ်န ိုင်သည်၊  

 

၈။ က ်းကကွ်ရှ ကြွဖခင််းနငှေ့်အကရ င််းဖမြှငေ့တ် ငဖ်ခင််း 

MPT အကနပ ငေ့ ်ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးအတွက ်လ ိုအပ်ကသာ သ ိုို့မဟိုတ ်၎င်ိုးန ငေ့ ်ကျ ြုိုးကကကာင်ိုးဆ ကလျာ်စွာ ဆက်စပ် ကသာ 

က စစရပ်မျာိုးအတွက်လည်ိုးကကာင်ိုး MPT ၏ ကိုန်ပစစည်ိုးမျာိုး သ ိုို့မဟိုတ ် ဝနက်ဆာင်မှုမျာိုးက ို 

က ိုးကကွ်ရ ာက ွရန်၊ ကကကာ်ပငာရန ် န ငေ့/်သ ိုို့မဟိုတ ် အကရာင်ိုးပမြှငေ့တ်င်ရန ် ရည်ရွယ်ချကမ်ျာိုးအတကွ ် ပါဝင် 

န ိုင်သူမျာိုး၏ ဗ ဒ ယ ိုမျာိုး န ငေ့/်သ ိုို့မဟိုတ ် ဓာတ်ပံိုမျာိုးက ို ကကကာ်ပငာရနရ်ည်ရွယ်ချက်မျာိုးအတွက ် အပါဝင် 

ပါဝင်န ိုင်သူမျာိုး၏ က ိုယက်ရိုးအချက်အလက်မျာိုး ကကာက်ခပံခင်ိုး၊ အသံိုိုးပပြုပခင်ိုး၊  ွငေ့်ဟထိုတ်က ာ်ပခင်ိုးန ငေ့် 

၎င်ိုးတ ိုို့ အကကာိုး ကဝမျှပခင်ိုးတ ိုို့ပပြုလိုပ်ပခင်ိုးန ငေ့ ် MPT၏ တရာိုးဝင်ခွငေ့်ပပြုထာိုးကသာ ဝနက်ဆာင်မှုကပိုးသူမျာိုးန ငေ့် 

သက်ဆ ိုင်ရာ တတ ယပိုဂ္ ြုလ်မျာိုးထံ ထ ိုကဲေ့သ ိုို့ကသာ က ိုယက်ရိုး အချက်အလက်မျာိုး  ွငေ့ဟ်ထိုတက် ာ ် ပခင်ိုးက ို 

ပါဝင်န ိုင်သူသူမျာိုး အကနပ ငေ့ ်သက ာတူည ပပ ိုး ခွငေ့်ပပြုပါသည်။  

 



၉။ တ  ဝနခ်ံမှုမှ ကင််းလွတက်စဖခင််း 

လူကက ိုးမင်ိုးသည ် MPT န ငေ့ ် ၎င်ိုး၏ လက်ကအာက်ခကံိုမပဏ မျာိုး၊ ပူိုးတွဲလိုပ်ငန်ိုးကဆာင်ရကွ်သူ၊ ကအိုးဂျငေ့်မျာိုး၊ 

မန်ကနဂျာမျာိုး န ငေ့် အပခာိုးဆက်စပ်ကိုမပဏ မျာိုး၊ န ငေ့ ် ၎င်ိုးတ ိုို့၏ ဝနထ်မ်ိုးမျာိုး၊ ကနထ်ရ ိုကတ်ာမျာိုး၊ ကအိုး 

ဂျငေ့်မျာိုး၊ အရာထမ်ိုးမျာိုး၊ ဒါရ ိုက်တာမျာိုးအာိုး (၁) ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးကမ်ိုးလ မ်ိုးမှု၊ လူကက ိုးမင်ိုးထိုတ်လွှတ်လ ိုက်ကသာ 

သ ိုို့မဟိုတ ် ရရ  ကသာ ကဒတာ သ ိုို့မဟိုတ ် အကကကာင်ိုးအရာတစ်ခိုခိုအပါအဝင ် လူကက ိုးမင်ိုး၏ ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုး 

အသံိုိုးပပြုပခင်ိုးန ငေ့ ် ဝင်ကရာက်ပခင်ိုး (၂) ဤတငွ်ပါဝင်ကသာ က ိုယစ်ာိုးပပြုတင်ပပပခင်ိုးမျာိုးန ငေ့ ် အာမခံချက်မျာိုး 

တစ်ခိုခိုက ို ချ  ြုိုးက ာက်ပခင်ိုး အပါအဝင ် ယင်ိုးတ ိုို့ချည်ိုးသာမဟိုတက်သာ စည်ိုးကမ်ိုးချကမ်ျာိုး၏ စည်ိုးကမ်ိုး 

တစ်ခိုခိုအာိုး ချ  ြုိုးက ာက်ပခင်ိုး (၃) ပိုဂ္ ြုလ်ဆ ိုင်ရာလွတလ်ပ်မှု အခွငေ့်အကရိုး တစ်စံိုတစ်ရာ၊ လူတစ်ဦိုး 

တစက်ယာက်၏ ကကျာ်ကကာိုးမှုက ိုယ်ပ ိုင်လကခဏာမျာိုးအာိုး အလွှဲသံိုိုးစာိုးပပြုပခင်ိုးက ို ကာကယွ်သညေ့ ် အခွငေ့် 

အကရိုးမျာိုး (Publicity Rights) သ ိုို့မဟိုတ်၊ ဉာဏပစစည်ိုးဆ ိုင်ရာ အခွငေ့်အကရိုးမျာိုးအပါအဝင် ၎င်ိုးတ ိုို့ချည်ိုး သာ 

မဟိုတ ်ကသာ တတ ယပိုဂ္ ြုလ်အခွငေ့်အကရိုးတစ်ခိုခိုက ို လူကက ိုးမင်ိုးအကနပ ငေ့ ်ချ  ြုိုးက ာကပ်ခင်ိုး၊ (၄) လူကက ိုးမင်ိုး၏ 

ပပည ် ကထာငစ်ိုသမမတပမနမ်ာန ိုင်ငကံတာ ် သ ိုို့မဟိုတ ် အပခာိုးန ိုင်ငတံစ်န ိုင်ငံ၏ ဥပကဒ၊ နည်ိုးဥပကဒ သ ိုို့မဟိုတ် 

စည်ိုးမျဉ်ိုး တစ်ခိုခိုက ိုချ  ြုိုးက ာက်ပခင်ိုး၊ (၅) ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးမ တစဆ်ငေ့် လူကက ိုးမင်ိုးတင်ပပ ကသာ သ ိုို့မဟိုတ ်ရရ  ကသာ 

အချက်အလကတ်စ်ခိုခို၏ ရလဒ်တစ်ခိုကကကာငေ့ ် ကတာင်ိုးဆ ိုမှု သ ိုို့မဟိုတ ် နစ်နှာမှုတစ်စံို တစ်ရာ ပ စပ်ခင်ိုး 

သ ိုို့မဟိုတ ် (၆) လူကက ိုးမင်ိုး၏  ိုန်ိုးနံပါတ ် (စာရင်ိုးသွင်ိုးထာိုးသည်ပ စ်ကစ၊ စာရင်ိုးမသွင်ိုးထာိုး သည်ပ စ်ကစ)၊ 

ဟန်ိုးဆက်၊ သ ိုို့မဟိုတ ် အပခာိုးကသာ က ရ ယာမ တစ်ဆငေ့ ် အပခာိုး ပိုဂ္ ြုလ်တစ်ဦိုးဦိုး၏ ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးသ ိုို့ ဝင်ကရာက ်

မှုန ငေ့ ်အသံိုိုးပပြုမှုတ ိုို့မ  ကပေါ်ကပါက်လာကသာ ကတာင်ိုးဆ ိုမှုမျာိုး၊ နစန်ှာမှုမျာိုး၊ တာဝနဝ်တတရာိုးမျာိုး၊ ဆံိုိုးရံှုိုးမှုမျာိုး၊ 

တာဝနခ်ံမှုမျာိုး၊ ကိုန်ကျမှုမျာိုး သ ိုို့မဟိုတ ် က ကွိုးပမ န ငေ့ ် အသံိုိုး စရ တ်မျာိုး (ကရ ျို့ကနို့ခမျာိုးအပါအဝင်ပ စက်သာ် 

လည်ိုး ယင်ိုးတ ိုို့ချည်ိုးသာမက) တစ်ရပ်ရပ်န ငေ့ ် အာိုးလံိုိုး ထံမ န ငေ့ ် ၎င်ိုးတ ိုို့က ိုဆနိ်ု့ကျင၍် ကာကွယက်ပိုးရန်၊ 

တာဝနခ်ံမှုမ  ကင်ိုးလွတက်စရန်န ငေ့ ်လွှတ်ပင မ်ိုးကစရန ်သက ာတူပါသည်။ 

 

၁ ၀။ အ မခံချကမ်ျ ်း၏ မသက်ဆ ိုင်ကကက င််း ရှင််းလင််းချကမ်ျ ်းနှငေ့ ်တ  ဝနခ်ံမှုကနို့်သတ ်ချက ်

၁၀.၁ .ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးန ငေ့ ် ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးကမ်ိုးလ မ်ိုးမှု တွင်ပါဝင်ကသာ သ ိုို့မဟိုတ ် ၎င်ိုးတ ိုို့မ  တဆငေ့်အပခာိုးနည်ိုးပ ငေ့် 

လူကက ိုးမင်ိုး အသံိုိုးပပြုန ိုင်ရန ် ပပြုလိုပ်ထာိုးကသာ သတင်ိုးအချက်အလက်၊ အကကကာင်ိုးအရာ၊ အချက ်

အလက်မျာိုး၊ ထိုတ်ကိုနမ်ျာိုး (ကဆာေ့ ်ဝဲအပါအဝင)်န ငေ့် အပခာိုးကသာဝနက်ဆာင်မှုမျာိုးက ို ဤကနရာ၌ 

“ရ  သညေ့ ် အတ ိုင်ိုး” န ငေ့ ် “ရ  န ိုင ် မညေ့်အတ ိုင်ိုး” ရန ိုငက်သာစနစ်ပ ငေ့်ပံေ့ပ ိုိုးပခင်ိုးပ စ်သည်။ MPT သည် 

ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုး လည်ပတ်ပခင်ိုး သ ိုို့မဟိုတ ် ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးတွင်ပါဝင်ကသာ သ ိုို့မဟိုတ ် ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးမ တဆငေ့် 

အပခာိုးနည်ိုး ပ ငေ့ ် လူကက ိုးမင်ိုး အသံိုိုးပပြုန ိုင်ရန်ပပြုလိုပ်ထာိုးကသာ ၎င်ိုး၏တ ကျမှု အပါအဝင် သတင်ိုး 



အချက ် အလက်၊ အကကကာင်ိုးအရာ၊ အချက်အလက်မျာိုး၊ ထိုတ်ကိုနမ်ျာိုး (ကဆာေ့ ်ဝဲ အပါအဝင)် 

သ ိုို့မဟိုတ ်  အပခာိုးကသာဝန်ကဆာင်မှုမျာိုးက ို မည်သညေ့အ်မျ  ြုိုးအစာိုးမဆ ိုပ စက်သာ အတ အလင်ိုး 

ပ စက်စ၊ တ ိုကရ် ိုကမ်ဟိုတသ်ည်ပ စ်ကစ က ိုယ်စာိုးပပြုတင်ပပပခင်ိုးမျာိုး သ ိုို့မဟိုတ ် အာမခံချက်မျာိုး 

မပပြုလိုပ်ပါ။ လူကက ိုးမင်ိုး၏ ပရ ိုိုးမ ိုိုးရ င်ိုးအသံိုိုးပပြုမှုန ငေ့ ် ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုး ကမ်ိုးလ မ်ိုးမှုရယူမှုသည ် ပ စက်ပေါ်လာ 

န ိုင်ကချရ  ကသာ အနတရာယက် ို မ မ  ာသာ တာဝနယ်ူသညဟ်ို လူကက ိုးမင်ိုးက အတ အလင်ိုး 

သက ာတူပါသည်။ 

၁၀.၂ MPT သည် လူကက ိုးမင်ိုး၏ ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုး အသံိုိုးပပြုပခင်ိုး၊ ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးကမ်ိုးလ မ်ိုးမှု ရယူပခငိ်ုး သ ိုို့မဟိုတ ်

ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးတငွ ် ပါဝင်ကသာ သ ိုို့မဟိုတ ် ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးမ တဆငေ့်အပခာိုးနည်ိုးပ ငေ့ ် လူကက ိုးမင်ိုးအသံိုိုးပပြု 

န ိုင်ရန်ပပြုလိုပ်ထာိုးကသာ သတင်ိုးအချက်အလက၊် အကကကာင်ိုးအရာ၊ အချကအ်လက်မျာိုး၊ 

ထိုတ်ကိုနမ်ျာိုး (ကဆာေ့ ်ဝဲ အပါ အဝင)် သ ိုို့မဟိုတ ် အပခာိုးကသာ ဝနက်ဆာင်မှုမျာိုးမ  ကပေါ်ကပါက်လာ 

ကသာ မည်သညေ့ ် အမျ  ြုိုးအစာိုးမဆ ို ပ စသ်ညေ့ ် တ ိုကရ် ိုကပ် စက်သာ၊ တ ိုကရ် ိုက်မဟိုတက်သာ၊ 

ဆက်စပ်၍ပ စက်သာ၊ ပပစဒ်ဏအ်ရ ပ စက်သာ န ငေ့ ် / သ ိုို့မဟိုတ ် အကျ ြုိုးဆက်အာိုးပ ငေ့်ပ စ်ကသာ 

နစ်နှာမှုမျာိုးအပါအဝင်ပ စက်သာ်လည်ိုး ယင်ိုးတ ိုို့ချည်ိုးသာဟို ကနို့်သတ်မထာိုးကသာ နစ်နှာမှု 

တစ်စံိုတစ်ရာအတွက ်တာဝနရ်  မည် မဟိုတ်ပါ။ 

၁၀.၃ လူကက ိုးမင်ိုးအကနပ ငေ့်အကနပ ငေ့ ် ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးတွင ် ပါဝင်ရာတငွ် မည်သညေ့်အကကကာင်ိုး အရင်ိုးကကကာငေ့ ်

ပ စက်စ၊ ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးန ငေ့ ် ဆကစ်ပ်၍ တ ိုကရ် ိုကပ် စက်စ၊ အကျ ြုိုးဆက်အရ ပ စက်စ ပ စက်ပေါ်လာကသာ 

မည်သညေ့်သက ာသ ာဝ သ ိုို့မဟိုတ ် အမျ  ြုိုးအစာိုးမဆ ိုရ  သညေ့် ဆံိုိုးရံှုိုးမှု၊ ထ ခ ိုက်အနှာတရပ စမ်ှု၊ 

ထ ခ ိုက်မှု သ ိုို့မဟိုတ ် ကပိုးရနတ်ာဝနရ်  မှုန ငေ့ ် အကျ ြုိုးဆက်မျာိုး တစ်ခိုခို န ငေ့အ်ာိုးလံိုိုးမ ကသာ ်

လည်ိုးကကာင်ိုး၊ MPT က ို ထ ိုသ ိုို့ပ စန် ိုငက်ပခအာိုး အသ ကပိုးပပ ိုးသညေ့်တ ိုင ်  ပပ ြုင်ပဲွတွင ်ပါဝင်စဉ ်အတငွ်ိုး 

သ ိုို့မဟိုတ ် ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးကမ်ိုးလ မ်ိုးမှု အသံိုိုးပပြုပခင်ိုးမ  ကပေါ်ကပါက်လာကသာ သ ိုို့မဟိုတ ် ၎င်ိုးန ငေ့ ်

ဆက်စပ်ကသာ မည်သညေ့ ် ပိုဂ္ ြုလ်မျာိုးအကပေါ်မဆ ို ထ ခ ိုက်အနှာတရပ စ်မှု တစ်ရပ်ရပ် သ ိုို့မဟိုတ ်

ပ ိုင်ဆ ိုင်မှုတစ်ရပ်ရပ်အကပေါ် ပ စက်ပေါ်လာသညေ့်ထ ခ ိုကမ်ှုတစ်ရပ်ရပ် အပါအဝင်ပ စ်ကသာ်လည်ိုး 

ယင်ိုးတ ိုို့ချည်ိုးသာဟို ကန်သတ်မထာိုး ဲ ၎င်ိုးတ ိုို့မ ကပေါ်ကပါက်လာကသာန ငေ့ ် ၎င်ိုးတ ိုို့က ို အကကကာင်ိုး 

ပပြုကသာ ကတာင်ိုးခမံှုမျာိုး၊ ကတာင်ိုးဆ ိုမှုမျာိုး၊ အခွငေ့်အကရိုးမျာိုး၊ တရာိုးစွဲဆ ိုရန ် အကကကာင်ိုးတ ိုို့မ  MPT 

အာိုး ကင်ိုးလွတ်ကစရနန် ငေ့ ်ရာသက်ပန ်လွတ်ပင မ်ိုးကစရန ်သက ာတူည ပါသည်။ 

၁၀။၄ .သက်ဆ ိုင်ရာဥပကဒမျာိုးမ  ခွငေ့်ပပြုန ိုင်သညေ့ ် အမျာိုးဆံိုိုးအတ ိုင်ိုးအတာအကလျာက ် MPT သည ်

ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခိုအတွက ် ကိုန်သွယ်မှုန ငေ့ ် ကရာင်ိုးချန ိုင်စွမိ်ုး၏ တ ိုကရ် ိုက်မဟိုတ်ကသာ အာမခ ံ

ချက်မျာိုး အပါအဝင်ပ စက်သာ်လည်ိုး ယင်ိုးတ ိုို့ချည်ိုးသာဟို ကနို့်သတ်မထာိုးကသာ အတ အလင်ိုး 



က ာ်ပပထာိုးသညေ့ ်သ ိုို့မဟိုတ ်တ ိုကရ် ိုကမ်ဟိုတ်သညေ့ ်အာမခံချက်မျာိုးအာိုးလံိုိုးက ို မသက်ဆ ိုင် ကကကာင်ိုး 

ပငင်ိုးဆ ိုပါသည်။ 

၁၀.၅ ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုး၊ ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးကမ်ိုးလ မ်ိုးမှု၊ ၎င်ိုးတ ိုို့တငွ်ပါဝင်ကသာ သ ိုို့မဟိုတ ် ၎င်ိုးတ ိုို့မ တစ်ဆငေ့ ် အပခာိုးနည်ိုး 

ပ ငေ့ ် လူကက ိုးမင်ိုး အသံိုိုးပပြုန ိုင်ရနပ်ပြုလိုပ်ထာိုးကသာ သတင်ိုးအချက်အလက၊် အကကကာင်ိုးအရာ၊ 

အချက်အလက်မျာိုး၊ ထိုတ်ကိုန်မျာိုး (ကဆာေ့ ်ဝဲအပါအဝင)် သ ိုို့မဟိုတ ် အပခာိုးကသာဝန်ကဆာင်မှု မျာိုး၊ 

MPT ဆာဗာ မျာိုး သ ိုို့မဟိုတ ်MPTမ  ပ ိုို့ကသာအ လက်ထကရာက်နစ ်ဆက်သွယ်မှုမျာိုးသည ်ဗ ိုင်ိုးရပ်မျာိုး 

သ ိုို့မဟိုတ ် အပခာိုးကသာ အနတရာယ်ရ  သညေ့ ် အစ တအ်ပ ိုငိ်ုးမျာိုးမ  ကင်ိုးလွတ်ပါသညဟ်ို MPT က 

အာမခံပခင်ိုး မပပြုပါ။ 

 

၁ ၁ ။ တ တ  ယ ပိုဂ္ ိုလ်အကကက င််းအရ  

ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုးတငွ ် ပံေ့ပ ိုိုးသူ အပါအဝင ် တတ ယပိုဂ္ ြုလ်မျာိုးမ  ရရ  ကသာ သ ိုို့မဟိုတ ် ၎င်ိုးတ ိုို့က ပေ့်ံပ ိုိုးကပိုးထာိုးကသာ 

အကကကာင်ိုးအရာ (“တတ ယပိုဂ္ ြုလ်၏အကကကာင်ိုးအရာ”) တ ိုို့ပါဝင်န ိုင်ပါသည်။ သ ိုို့ပ စပ်ါ၍ အဆ ိုပါတတ ယ 

ပိုဂ္ ြုလ်၏ အကကကာင်ိုးအရာ သ ိုို့မဟိုတ ် တတ ယပိုဂ္ ြုလ်၏အကကကာင်ိုးအရာန ငေ့်ဆက်စပ်သညေ့ ် ချ  တ်ဆက် 

ထာိုးကသာ ဝက ််ဆ ိုဒတ်စ်ခိုခိုအတွက ် MPTတွင ် တာဝနရ်  မည်မဟိုတ်ပါ။ တတ ယ ပိုဂ္ ြုလ်မျာိုး၏ သတင်ိုး 

အချက်အလက၊် ထိုတ်ကိုနမ်ျာိုး သ ိုို့မဟိုတ ် ဝနက်ဆာင်မှုမျာိုးတစ်ခိုခိုအာိုး ရည်ညွှန်ိုးချက ် သည် MPT က 

ကထာက်ခမံှု၊ ကမကထပပြုမှု သ ိုို့မဟိုတ ်အကကံပပြုမှု မဟိုတပ်ါ သ ိုို့မဟိုတ ်ထ ိုသ ိုို့သွယ်ဝ ိုကဆ် ိုလ ိုပခင်ိုး မဟိုတ်ပါ။ 

၁ ၂။ အကထွကထွ 

၁၂.၁ တတ ယပိုဂ္ ြုလ်တစ်ဦိုးဦိုး၏ စည်ိုးကမ်ိုးသတ်မ တ်ချကမ်ျာိုးသည် သက်ဆ ိုင်မှုရ  လျှင ် ပရ ိုမ ိုိုးရ င်ိုး အကပေါ် 

သက်ကရာက်မှုရ  ပါမည်။ 

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

 တ်ရှုန ိုင်သညေ့ ် MPT ၏ အကထွကထွစည်ိုးကမ်ိုးသတ်မ တ်ချကမ်ျာိုး (“GTC”) အရပ စ်ရပါမည်။ 

ဤစည်ိုးကမ်ိုးချက်၏ စည်ိုးကမ်ိုးမျာိုးန ငေ့ ်GTC အကကာိုး ပဋ ပကခတစ်စံိုတစ်ရာ ပ စက်ပေါ်ခဲေ့ပါက ဤစည်ိုး 

ကမ်ိုးချက်မျာိုး၏ စည်ိုးကမ်ိုးမျာိုးက လွှမ်ိုးမ ိုိုးရမည်။ 

၁၂.၃ စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးသည ် ပပည်ကထာင်စိုသမမတပမနမ်ာန ိုငင်ံကတာ်၏ ဥပကဒမျာိုး န ငေ့် တရာိုးရံိုိုး သ ိုို့မ 

ဟိုတ ်စ ရင်ပ ိုင ်ခွငေ့်ရ  ကသာ အ ဲွျို့တစ်ခိုမ  ထိုတ်ပပန်ထာိုးသညေ့် စည်ိုးမျဉ်ိုး၊ အမ နိ်ု့ကကကာ်ပငာစာ၊ ညွှန်ကကာိုး 

ချက ်သ ိုို့မဟိုတ ်လမ်ိုးညွှန်ချက် တစ်ခိုခိုအရပ စ်ရပါမည်။ 



၁၂.၄ အကယ်၍ စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုး သ ိုို့မဟိုတ ်၎င်ိုးအကျံြုိုးဝင်မှု၏ စည်ိုးကမ်ိုးမျာိုး ပဋ ညာဉ်ပပြုချက်၊ ပပဋ္ဌာန်ိုး 

ချက်တစ်ခိုခိုအာိုး တရာိုးရံိုိုးတစ်ခိုခို သ ိုို့မဟိုတ ် စ ရင်ပ ိုင်ခွငေ့်ရ  ကသာ အ ွဲျို့တစ်ခိုခို သ ိုို့မဟိုတ ်

ထ ိုအကကကာင်ိုးအရာန ငေ့်စပလ်ျဉ်ိုး၍ ဥပကဒတစ်ရပ်ရပ်မ  ဥပကဒန ငေ့ ်မက ိုက်ည ပခင်ိုး၊ တရာိုးမဝင် ပ စပ်ခင်ိုး 

သ ိုို့မဟိုတ ်အာဏာမသက်ကရာက်န ိုငပ်ခင်ိုးအပ စ်သတ်မ တ်ခဲေ့ပါက စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုး၏ ကျန်ရ  ကသာ 

အပ ိုင်ိုး သ ိုို့မဟိုတ ် အဆ ိုပါ စည်ိုးကမ်ိုးမျာိုး၊ ပဋ ညာဉ်ပပြုချက် သ ိုို့မဟိုတ ် ပပဋ္ဌာန်ိုးချက်၏ (တရာိုးမဝင် 

ပ စက်ကကာင်ိုး သ ိုို့မဟိုတ ် အာဏာသက်ကရာက်မှုမရ  ကကကာငိ်ုး သတ်မ တ်ထာိုးသညေ့ ် ပိုဂ္ ြုလ်မျာိုးမ အပ) 

ပိုဂ္ ြုလ်တစဦ်ိုးဦိုးန ငေ့ ်သက်ဆ ိုင်မှုအကပေါ် သက်ကရာက်မှုမရ  ကစရ ဲ စည်ိုးကမ်ိုးချက ်မျာိုး၏ ပပဋ္ဌာန်ိုးချက် 

တစ်ရပ်စ သည ်ဥပကဒအရခွငေ့်ပပြုထာိုးကသာ အမျာိုးဆံိုိုး အတ ိုင်ိုးအတာအထ  တရာိုးဝင်ပ စ်ပပ ိုး အာဏာ 

သက်ကရာက်မှု ဆက်လက်ရ  ရမည်။ 


