
 

 

(English) Terms & Conditions  

 By subscribing, you confirm that any contact information you provide is 

correct, and that all necessary consents have been obtained by you (if you are 

providing the contact information of another person). As such, MPT shall not 

be liable for any unauthorized or fraudulent use of personal information. 

 You agree to receive electronic invoices from MPT (i.e. via email, SMS or any 

other electronic means) to the contact information provided and agree for 

MPT to discontinue paper invoice delivery to you. 

 To be eligible for this promotion, including the discounts mentioned below 

as part of this promotion, you must not have any pending outstanding or 

overdue payments and the services you use must not be under suspension, 

termination or blocked. 

 Upon initial subscription only, MPT will apply a 500 MMK discount to your 

monthly invoice for 5 consecutive months. Please note that such discount 

may take 3 or more months to commence following contact information 

verification by MPT. 

 The discount will be granted only on a per invoice (not per service) basis. For 

example, if you have both PSTN & Mobile services in the same invoice, you 

will be eligible for a total of 500 MMK discount for 5 months. 

 MPT provides this Discount only to individual (consumer) private customers. 

Other customer categories such as corporate B2B, Government, Embassy are 

not eligible for the Discount plan of E-invoice. Please consult MPT counter in 

case you do not receive the discount after the registration is completed. 

 MPT reserves the right to modify or discontinue this promotion at any time 

without prior notice. 

 



 

 

(Myanmar) ဝန်ဆ ောငမ်ှု စည််းမျဥ််းစည််းကမ််းမျော်း 

 စာရင့််းပ ်းသငွ့််းခြင့််းခြင ့် လကူ  ်းမင့််း ခြည ့်စွ ့်ထာ်းပသာ အြျ ့်အလ ့်မျာ်း 

မှန့် န့်မှုရှှိပ  ာင့််း နငှ ့်  ှိိုယ့်စာ်းခြည ့်စွ ့် ါ  (တခြာ်းသူ တစ့်ဦ်းတစ့်ပယာ ့်၏ 

အြျ ့်အလ ့် ှိိုခြည ့်စွ ့် စာရင့််းသွင့််းရပသာအြါ) လှိိုအ ့်ပသာ ြွင ့်ခ ြုြျ ့်မျာ်း ှိို 

ရယပူ  ်းခြစ့်ပ  ာင့််း အတည့်ခ ြု ါသည့်။ ထှိို ှိစစရ ့်မျာ်းခြင ့် စ ့်လျဉ်း၍ 

လို ့် ှိိုင့်ြွင ့်မရှှိပသာ သှိို  မဟိုတ့် မမှန့် န့်ပသာ  ှိိုယ့်ပရ်းအြျ ့်အလ ့်မျာ်း 

ခြည ့်စွ ့်ထာ်းခြင့််းအတ ွ့် MPT မှ တာဝန့်ရှှိမည့်မဟိုတ့်ပ ။ 

 လကူ  ်းမင့််းအပနခြင ့် MPTမှ ပ ်း ှိို  ပသာ စာရွ ့်ပငပွတာင့််းြံလ ာမျာ်း ရယခူြင့််း ှိို 

ရ ့်ဆှိိုင့််းပ  ်း စာရင့််းပ ်းသွင့််းထာ်းပသာ ဆ ့်သွယ့်ရန့်အြျ ့်အလ ့်မျာ်း (အ ်းပမ်းလ့်၊ 

မှိိုဘှိိုင့််းြိုန့််းသှိို   စာတှိို၊ အခြာ်း အ လ ့်ထပရာနစ့်ဆှိိုင့်ရာ အြျ ့်အလ ့်) မှတဆင ့် 

အ လ ့်ထပရာနစ့် စနစ့်ခြင ့် ပငပွတာင့််းြံလ ာမျာ်းအာ်း ပ ်း ှိို  မည့် ှိို နာ်းလည့် 

လ ့်ြံ ါသည့်။ 

 ယြို  ရှိိုမှိို်းရငှ့််းအာ်း ရယရူန့်အတ ွ့်ပသာ့်လည့််းပ ာင့််း ယြို  ရှိိုမှိို်းရှင့််းအာ်း ရယပူ  ်း 

 ါ  ဆ ့်လ ့် အ ျှိြု်းြံစာ်းြွင ့် ရရှှိနှိိုင့်ပစရန့်အတ ွ့် လကူ  ်းမင့််းတငွ့် ပငပွ ်းပြျရန့် 

သတ့်မှတ့်ရ ့်ပ ျာ့်လွန့်ပနပသာ ပငပွတာင့််းြံလ ာမျာ်း မရှှိရ ါ။ ထှိို  အခ င့် လကူ  ်းမင့််း 

 ရှိိုမှိို်းရငှ့််း ရယထူာ်းပသာ ဝန့်ပဆာင့်မှုသည့် ယာယ ဆှိိုင့််းငံ ြံရခြင့််း၊ အပ  ်း  ှိတ့်သှိမ့််း 

ြံရခြင့််း သှိို  မဟိုတ့် လှိိုင့််း ှိတ့်ထာ်းခြင့််းမျာ်း မရှှိမသှာလျင့် ယြို  ရှိိုမှိို်းရှင့််းအာ်း ြံစာ်းြွင ့် 

ရရှှိမည့် ခြစ့်သည့်။ 

 MPT အပနခြင ့် လကူ  ်းမင့််းအာ်း လစဉ ၅၀၀  ျ ့် သ ့်သာြွင ့်ခြင ့် ၅ လဆ ့်တှိို ့် 

ပလ ာ ြျပ ်းမည ့် အစ အစဉမှာ  နဦ်း စာရင့််းသွင့််းသည ့်အြျှိန့်တငွ့်သာ အ ျံြု်းဝင့်မည့် 

ခြစ့်သည့်။ ထှိို ြံစာ်းြွင ့်သည့် လကူ  ်းမင့််း၏ ဆ ့်သွယ့်ရန့်အြျ ့်အလ ့်မျာ်းအာ်း 

မှန့် န့်ပ  ာင့််း စ စစ့်ပ  ်းသည ့်အြျှိန့်မှစ၍ ပနာ ့်၃ လ နငှ ့် အထ ့် အ  ာမှသာလျင့် 

ရရှှိ ြံစာ်းနှိိုင့်မည့် ခြစ့်သည့်။ 

 ယြိုပ ်းအ ့်ပသာ အ ျှိြု်းြံစာ်းြွင ့်သည့် ပငပွတာင့််းြံလ ာ တစ့်ပစာင့်ပ ေါ်တငွ့်သာ 

အ ျံြု်းဝင့်မည့် ခြစ့်ပ  ်း (ဝန့်ပဆာင့်မှုတစ့်ြိုခြင့််းအပ ေါ် သတ့်မှတ့်ခြင့််းမဟိုတ့် ါ)။ ဥ မာ 

ပငပွတာင့််းြံလ ာတစ့်ြိုတည့််းတငွ့် တစ့်ြိုထ ့် ှိိုပသာ ဝန့်ပဆာင့်မှုရှှိပနပသာ့်လည့််း 



 

 

လကူ  ်းမင့််းသည့် စိုစိုပ ါင့််း လစဉ ၅၀၀  ျ ့်ပလ ာ ပ ်းခြင ့် ၅ လဆ ့်တှိို ့် ရရှှိမည့် 

ခြစ့်သည့်။ 

 MPT အပနခြင ့် ယြို Discount အာ်း တစ့်ဦ်းြျင့််း  ိုဂ္ဂလှိ (သံို်းစွွဲသ)ူမျာ်း  ှိိုသာ 

ြံစာ်းြွင ့်ပ ်းမည့်ခြစ့်သည့်။ အခြာ်း သံို်းစွွဲသူမျာ်း ခြစ့်ပသာ ပ ာ့် ှိိုရှိတ့် B2B ၊အစှိို်းရ 

အြွွဲွဲ့အစည့််း နငှ ့် သရံံို်း အစ ရှှိသည ့် အမျှိြု်းအစာ်းမျာ်းအတ ွ့် ြံစာ်းြွင ့် မ ါဝင့် ါ။ 

စာရင့််းပ ်းသငွ့််းပ  ်းပသာ့်လည့််း  Discount မရရှှိ ါ  MPT ပ ာင့်တာမျာ်းတငွ့် 

ပမ်းခမန့််း စံိုစမ့််းနှိိုင့် ါသည့်။ 

 MPT မ ှ က ှိြုတင့်အပ  ာင့််း  ာ်းခြင့််း မရှှိ ွဲ မည့်သည ့်အြျှိန့်တငွ့်မဆှိို ယင့််း  ရှိိုမှိို်းရှင့််း 

အ ျှိြု်းြံစာ်းြွင ့် အစ အစဉအာ်း ခ င့်ဆင့်ခြင့််း သှိို  မဟိုတ့် ရ ့်တန  ့် စ့်ခြင့််းမျာ်း ှိို 

ခ ြုလို ့်နှိိုင့်ြွင ့် ရရှှိထာ်း ါသည့်။ 

 

 

 

 

 


