
 

Internal Use Only 

FIFA World Cup 2022 Guess the Goals ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစအီစဥအ်တကွ် စည်ိုးကမ်ိုးချကမ်ျ ိုး 

Guess the Goals ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစအီစဥ ် (“ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစအီစဥ”်) တွင ် ပါဝငဆ် ောငရွ်က်ရော၌ လ ိုက်နောရမည  ်

စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျောိုးက ို ယခိုစောမျက်နေှာတွင ် ရှငိ်ုးလငိ်ုးဆ ော်ပပထောိုးပါသည။် ဤပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစီအစဥက် ို ဆအောက်တွင ်

ဆ ော်ပပထောိုးသည ် ပမနမ်ော  က်သယွ်ဆရိုးလိုပ်ငနိ်ုး (“MPT”, “ကျွန်ိုပ်တ ို ို့မှ” ၊ “ကျွန်ိုပ်တ ို ို့က ို” ၊ “ကျွန်ိုပ်တ ို ို့၏”) မှ 

ဆထောကပ်  ဆပိုးသည ် ဝနဆ် ောငမ်ှုမျောိုးမှတ င  ်ပါဝငဆ် ောငရွ်က်န ိုငမ်ည်ပ စ်ပါသည်။  

ဤပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစီအစဥတ်ွငပ်ါဝငပ်ခငိ်ုးအောိုးပ င  ် ဤစည်ိုးကမိ်ုးချက်မျောိုးနငှ တ်က ွ သက်  ိုငရ်ောစည်ိုးမျဥိ်ုးမျောိုး၊ မဝူါဒ 

မျောိုးနငှ  ်  က်နယွလ်ျှက်ရှ သည စ်ည်ိုးကမ်ိုးချက်မျောိုး (စိုဆပါငိ်ုး၍ “စညိ်ုးကမ်ိုးချကမ်ျ ိုး”) အောိုး လူကကီိုးမငိ်ုးအဆနပ င  ်

 တ်ရှုနောိုးလည် သဆ ောတလူက်ခ ပပီိုးပ စ်ဆ ကောငိ်ုး ဆ ောည်ွှနိ်ုးသက်ဆရောက်ဆစမည်ပ စပ်ါသည်။  

ဤစည်ိုးကမ်ိုးချက်မျောိုးအောိုး အချ နမ်ဆရွိုး ပပင ်ငသ်ေွာိုးမည်ပ စ်ပါသည်။ စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျောိုးအောိုး ပပင ်ငပ်ပီိုးဆနောက ်

လူကကီိုးမငိ်ုးအဆနပ င  ် ဤပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစီအစဥတ်ွင ်  ကလ်က်ပါဝငဆ် ောငရွ်က်ပခငိ်ုးသည် ပပင ်ငပ်ပီိုးပ စ်သည  ်

စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျောိုးအောိုး လက်ခ လ ိုက်နောပခငိ်ုးအပ စ် အဓ ပပောယ်သက်ဆရောကမ်ှုရှ မည်ပ စ်သည။်  

၁။ ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစအီစဥ ်

၁.၁။ ဤစည်ိုးကမ်ိုးချက်မျောိုးတွင ် လူကကီိုးမငိ်ုးအောိုး အတ အလငိ်ုး ဆပိုးအပ်ထောိုးပခငိ်ုးမရှ သည ် အခငွ အ်ဆရိုးမျောိုး 

အောိုးလ ိုိုးက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   (သ ို  မဟိုတ်) ကျွန်ိုပ်တ ို   လ ိုငစ်ငရ်သမူျောိုး၊ ဆထောက်ပ  ဆပိုးသမူျောိုး၊ ထိုတ်ဆဝပ န  ခ်ျ သမူျောိုး၊ 

အခငွ အ်ဆရိုး ရရှ ထောိုးသမူျောိုး (သ ို  မဟိုတ်) အပခောိုးဆသောဝနဆ် ောငမ်ှုဆပိုးသမူျောိုးမှ သိီုးသန  ထ် နိ်ုးသ မ်ိုးထောိုးရှ ပါသည်။ 

လူကကီိုးမငိ်ုးအဆနပ င  ် ဤစည်ိုးကမ်ိုးချက်မျောိုးနငှ  ် ဥပဆဒပပဌောနိ်ုးချက်မျောိုးအရ ခငွ ပ်ပြုထောိုးသည ် 

အတ ိုငိ်ုးအတောအထ သောလျှင ် ဤပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုး အစီအစဥ၌် ပါဝငဆ် ောငရွ်က်န ိုငမ်ည်ပ စ်ပပီိုး 

အပခောိုးဆသောအသ ိုိုးပပြုမှုမျောိုးအောိုးလ ိုိုးက ို အတ အလငိ်ုးတောိုးပမစထ်ောိုးမည် ပ စပ်ါသည်။  

၁.၂။  MPT အဆနပ င  ် ဤပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစအီစဥ၌် လူကကီိုးမငိ်ုး၏ ပါဝငဆ် ောငရွ်က်ပခငိ်ုး (သ ို  မဟိုတ်) ဝငဆ်ရောက် 

အသ ိုိုးပပြုပခငိ်ုးအောိုး ခငွ ပ်ပြုဆပိုးရန ် အပမြဲတဆစ (သ ို  မဟိုတ်) ဆခတတ ယောယီ သဆ ောမျ ြုိုးပ င  ် ရပ်  ိုငိ်ုးပခငိ်ုး (သ ို  မဟိုတ်) 

  ိုငိ်ုးင  ထောိုးပခငိ်ုး (သ ို  မဟိုတ်) ပငငိ်ုး နပ်ခငိ်ုးတ ို  အောိုး MPT ၏ က ိုယ်ပ ိုင ် ိုိုးပ တ်ချက်ပ င  ် စောပ င ဆ်ရိုးသောိုး အသ ဆပိုး 

အဆ ကောငိ်ုး ကောိုးပခငိ်ုးမရှ  ြဲနငှ ဆ်သော်လည်ိုးဆကောငိ်ုး၊ အဆ ကောငိ်ုးပပချက်တစ်စ ိုတစ်ရောဆပိုးရန ် တောဝနမ်ရှ  ြဲနငှ ဆ်သော ်

လည်ိုးဆကောငိ်ုး ပပြုလိုပ်ဆ ောငရွ်က်န ိုငမ်ည်ပ စ်သည်။ ထ ိုကြဲ သ ို  ဆသော အဆပခအဆနတွင ် လူကကီိုးမငိ်ုးသည် ဤပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုး 

အစီအစဥတ်ွငပ်ါရှ ဆသော ကျနရ်ှ သည ်စည်ိုးကမ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမျောိုးအောိုး လ ိုက်နောရနလ် ိုအပ်သည  ် အတ ိုငိ်ုးအတောအထ  

ဤစည်ိုးကမ်ိုးချက်မျောိုးနငှ  ် က်လကအ်ကျ ြုိုးဝငသ်က ် ိုငမ်ည်ပ စ်သည။်  

၁.၃။ ဤပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစီအစဥ၌် လူကကီိုးမငိ်ုး၏ ပါဝငဆ် ောငရွ်က်ပခငိ်ုးသည် အစအီစဥတ်ကျပ စ်သည /် အစီအစဥ ်

တကျမပ စ်သည ် ဝနဆ် ောငမ်ှု ကောိုးပ တ်ဆ ောငရွ်က်ပခငိ်ုးတ ို  နငှ  ်  က ြုဆတွွေ့ န ိုငရ် ွယ်ရှ ပါသည။် ဤပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးနငှ  ်



 

Internal Use Only 

စပ်လျဥိ်ုး၍ အစီအစဥတ်ကျပ စ်သည ် (သ ို  မဟိုတ်) အစီအစဥတ်ကျမဟိုတ်သည ်  ကောိုးပ တ်ဆနေှာင ယ်ှက်ပခငိ်ုး၊ 

လ ိုငိ်ုးကျပခငိ်ုး (သ ို  မဟိုတ်) ဝငဆ်ရောက်၍မရပခငိ်ုးတ ို  ပ စ်ဆပေါ် ခြဲ ပါက အ  ိုပါ ပ စစ်ဥတ် ို  နငှ စ်ပ်လျဥိ်ုးပပီိုး လူကကီမငိ်ုးအဆပေါ် 

တွငဆ်သော်လည်ိုးဆကောငိ်ုး၊ အပခောိုးဆသောတတ ယလပူိုဂ္ ြုလတ်စဦ်ိုးဦိုးအဆပေါ် တွငဆ်သော်လည်ိုးဆကောငိ်ုး MPT အဆနပ င  ်

တောဝနတ်စ်စ ိုတစ်ရောတငရှ် မညမ်ဟိုတ်သည်က ို လူကကီိုးမငိ်ုးအဆနပ င  ်သဆ ောတူလက်ခ ရမည်ပ စ်ပါသည်။  

၁.၄။ ဤပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစီအစဥအ်ောိုး လူကကီိုးမငိ်ုးမ ှ အသ ိုိုးပပြုမှု (သ ို  မဟိုတ်) အလွြဲသ ိုိုးစောိုးပပြုမှု၊ အပခောိုးအသ ိုိုးပပြုသမူျောိုးနငှ  ်

 က်သယွ်ဆ ောငရွ်က်မှုမျောိုး (သ ို  မဟိုတ်) ဤပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစီအစဥန်ငှ စ်ပ်လျဥိ်ုးသည ် လူကကီိုးမငိ်ုး၏ အပခောိုးဆသော 

ပပြုလိုပ်မှုမျောိုး (သ ို  မဟိုတ်) ပျက်ကွကမ်ှုမျောိုးအတွက် MPT တငွ ်မည်သည တ်ောဝနမ်ျှရှ မညမ်ဟိုတပ်ါ။  

၁၅။ MPT သည် ဤပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစအီစဥက် ို အဆ ကောငိ်ုးပပချက်တစ်စ ိုတစ်ရောဆပိုး၍အဆ ကောငိ်ုး ကောိုးရန ် တောဝနမ်ရှ  ြဲ 

အချ နမ်ဆရွိုး  ိုငင်  ပခငိ်ုး (သ ို  မဟိုတ်)  ျက်သ မ်ိုးပခငိ်ုးတ ို  က ို ပပြုလိုပ်န ိုငသ်ည။်    

၂။ ကျွန်ိုပ်တ ို ို့၏ ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုနငှို့ပ်တသ်က်သညို့် အခွငို့အ်ရ ိုးမျ ိုး 

အပခောိုးဆသောတတ ယလပူိုဂ္ ြုလ်တစ်ဦိုးဦိုးမှ အပခောိုးနည်ိုးအောိုးပ င  ် သင ဆ်လျော်စေွာဆ ောငရွ်က်သည ်အခါမှတပါိုး 

ဤပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစီအစဥန်ငှ သ်က်  ိုငဆ်သော ဆ ော ဝြဲလ်၊ ပ ိုစ ၊ စောသောိုး၊ ဂရပ် စ်၊ သောဓကမျောိုး၊ တ   ပ်မျောိုး၊ တီထွငမ်ှု 

မူပ ိုင ခ်ငွမ်ျောိုး၊ ကိုနအ်မှတ်တ   ပ်မျောိုး၊ ဝနဆ် ောငမ်ှုအမှတ ်အသောိုးမျောိုး၊ မူပ ိုငခ်ငွ မ်ျောိုး၊ ဓောတ်ပ ိုမျောိုး၊ အသ   ိုင၊် ဗွီဒယီ ိုမျောိုး၊ 

သခီျငိ်ုးနငှ  ် ပါဝငသ်ည အ်ဆ ကောငိ်ုးအရော (စိုဆပါငိ်ုး၍ “ပါဝငသ်ညို့်အ  ”) အပါအဝင ် MPT ၏ ပ ိုင ် ိုငမ်ှု 

နငှ ပ်တ်သက်သည ် အရောမျောိုးအောိုးလ ိုိုးနငှ  ် ၎ငိ်ုးတ ို  နငှ  ်က်စပ်လျက်ရှ သည ် အသ ဉောဏပစစည်ိုး  ိုငရ်ော အခငွ အ်ဆရိုး 

မျောိုးအောိုးလ ိုိုးတ ို  သည ်MPT နငှ  ်MPT ၏ လ ိုငစ်ငရ်သမူျောိုး၊ ဆထောကပ်  ဆပိုးသမူျောိုး၊ ထိုတ်ဆဝပ န  ခ်ျ သမူျောိုး၊ အခငွ အ်ဆရိုး 

ရရှ ထောိုးသမူျောိုး (သ ို  မဟိုတ်) အပခောိုးဆသော ဝနဆ် ောငမ်ှုဆပိုးသမူျောိုး၏ သိီုးသန  ပ် ိုင ် ိုငသ်ည ် ပစစည်ိုးမျောိုးပ စပ်ါသည်။ 

ဤစည်ိုးကမ်ိုးချက်မျောိုးတွင ် အတ အလငိ်ုးပပဌောနိ်ုးထောိုးပခငိ်ုးမရှ ပါက စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျောိုးပါ မည်သည ်ပပဌောနိ်ုးချက်ကမျှ 

အ  ိုပါအသ ဉောဏပစစည်ိုး   ိုငရ်ောပ ိုင ် ိုငမ်ှုအခငွ အ်ဆရိုးမျောိုးနငှ စ်ပ်လျဥိ်ုး၍ လ ိုငစ်ငခ်ျဆပိုးပခငိ်ုး (သ ို  မဟိုတ်) 

အခငွ အ်ဆရိုးတစ်ခိုခို နတ်ီိုးဆပိုးပခငိ်ုး ရှ သည်ဟို မှတယ်ူပခငိ်ုးမရှ ဆစရ။ လူကကီိုးမငိ်ုးအဆနပ င  ်ဤပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစအီစဥတ်ွင ်

အသ ိုိုးပပြု၍ရန ိုငသ်ည ် အရောမျောိုး (သ ို  မဟိုတ်) ပါဝငသ်ည ်အရော တ ို  အောိုး ဆရောငိ်ုးချပခငိ်ုး၊ လ ိုငစ်ငဆ်ပိုးပခငိ်ုး၊ ဌောိုးရမ်ိုးပခငိ်ုး၊ 

ပပင ်ငဆ်ပပောငိ်ုးလြဲပခငိ်ုး၊ ပ န  ဆ်ဝပခငိ်ုး၊ မ တတ ူကူိုးယူပခငိ်ုး၊ ပပနလ်ည်ပေွာိုးယူပခငိ်ုး၊  င ပ်ေွာိုးထိုတ်လိုပ်ပခငိ်ုး၊ 

တ င ထ်ိုတ်လွှင ပ်ခငိ်ုး၊ အမျောိုးဆရှွေ့တွင ် ပပသပခငိ်ုး၊ အမျောိုးဆရှွေ့တွင ် တင ်က်ပခငိ်ုး၊ ထိုတ်ဆဝပခငိ်ုး၊ ပ ိုတူကူိုးပခငိ်ုး၊ 

ပပြုပပငပ်ခငိ်ုး (သ ို  မဟိုတ်) တ င က်ူိုးယူ နတ်ီိုးပခငိ်ုး စသညတ် ို  အောိုး မပပြုလိုပ်ရန ် သဆ ောတညူီရမည်ပ စ်ပါသည။် 

ဤစည်ိုးကမ်ိုးချက်မျောိုးအရ အတ အလငိ်ုးခငွ ပ်ပြုထောိုးပခငိ်ုး မရှ သည ် အပခောိုးရည်ရွယ်ချက်မျောိုးအတကွ် 

ပါဝငသ်ည ်အရောအောိုး အသ ိုိုးပပြုပခငိ်ုးက ို တငိ်ုး ကပ်စွောတောိုးပမစထ်ောိုးပါသည။်  

၃။ ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစအီစဥ ်သက်တမ်ိုးက လ  



 

Internal Use Only 

၃.၁။ အပ ိုဒ ် ၁.၅ ပါပပဌောနိ်ုးချက်နငှ အ်ညီ ဤပရ ိုိုးမ ိုိုးရှငိ်ုးအစအီစဥအ်ောိုး ၂၀၂၂ ခိုနစှ်၊ န ိုဝင ်ော၊ (၂၀) ရက် မှ ၂၀၂၂ ခိုနစှ်၊ 

ဒဇီင ်ော (၁၈) ရက်ဆန   ည (၇) နောရီအထ  ပပြုလိုပ်သေွာိုးမည်ပ စသ်ည်။ (“ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစအီစဥ ်သက်တမ်ိုး က လ”) 

 ၃.၁.၁။ ဤအစီအစဥ်သည်  Official Broadcaster SKYNET နငှ ် MPT တ ို   “တယ်လီကွနိ်ုး ပါတနော” 

အပ စ် ပူိုးဆပါငိ်ုးဆ ောငရွ်က်သည ် ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစီအစဥ်ပ စ်ပပီိုး ကမ္ော  လောိုး  ဆ ောလ ိုိုးပွြဲမျောိုး၏ 

အသငိ်ုးတစ်သငိ်ုးချငိ်ုးစီ၏ ဂ ိုိုးရရှ မှုအဆရအတွက်မျောိုးအောိုး မှနက်နစွ်ောမှနိ်ုး ပခငိ်ုးအောိုးပ င  ် MPT ပွ ြုင  ်

(100) (“ဆို”) အောိုး က ထူိုးန ိုငမ်ည ် ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစီအစဥ်ပ စ်ပါသည်။ ဆ ောလ ိုိုးပွြဲစဥမ်ျောိုးအောိုး ဤလင ခ် ်

http://bit.ly/3EQL2Hr တွင ်ဆ ော်ပပထောိုးပါသည်။ 

 ၃.၁.၂။ ခန  မ်ှနိ်ုး ဆပ   ိုမည ် သက ် ိုငရ်ောဆ ောလ ိုိုးပွြဲကျငိ်ုးပမည ်ဆန  ည (၇)နောရီ မတ ိုငမ်ီ အချ နက် ိုသော 

ပါဝငဆ်ပ   ိုခငွ ရှ် သည်ဟို သတမ်ှတ်သည်။ 

 

၄။ ပါဝငန် ိုငမ်ညို့်သမူျ ိုး 

၄.၁။ (MPT  ငိ်ုးမ်ကတ်အသ ိုိုးပပြုဆနဆသော) MPT  ငိ်ုးမ်ိုးကတ်မှတပ် ိုတငထ်ောိုးပပီိုး အသ ိုိုးပပြုဆနသည ် MPT Club 

အ ွြဲွေ့ဝငမ်ျောိုးအဆနပ င  ်ဤပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစအီစဥတ်ွင ်ပါဝငဆ် ောငရွ်က်န ိုငပ်ါသည်။  

၅။ ဘယလ် ိုပါဝငရ်ဆ င ွ်က်န ိုငမ်လ ဲ

၅.၁။ ဤပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစအီစဥတ်ွင ် ပါဝငန် ိုငရ်နအ်တကွ် ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးကောလအတွငိ်ုး ဤလင ခ် ် http://bit.ly/3EQL2Hr 

အောိုး နှ ပ်၍ ဝငဆ်ရောက်ကော ကျငိ်ုးပမည ် ပွြဲစဥအ်ောိုးလ ိုိုး၌ ဆ ောလ ိုိုးအသငိ်ုးတစ်သငိ်ုးချငိ်ုးစီ၏ 

ဂ ိုိုးရရှ န ိုငမ်ှုအဆရအတွက်အောိုး မှနိ်ုး ရမည်ပ စ်သည။် ဂ ိုိုးခန  မ်ှနိ်ုးမှုအောိုး ဆပိုးပ ို  ပပီိုးဆနောက်တွင ်

မည်သ ို  ဆသောဆပပောငိ်ုးလြဲပပင ်ငမ်ှုက ိုမျှ ပပြုလိုပ်ဆ ောငရွ်က်န ိုငဆ်တော မည်မဟိုတ်ပါ။  

၅.၂။ ပွြဲစဉ်တစ်ခိုချငိ်ုးစီတွင ်MSISDN တစ်ခိုအတွက် တစ်ကက မ်သော ပါဝငက် စမ်ိုးန ိုငမ်ည်ပ စ်သည်။ 

၆။ ဆို 

၆.၁။ ပွြဲစဉ်တစ်ခိုတ ိုငိ်ုးအတကွ် MPT Club points (၁၀၀) သတ်မှတထ်ောိုးပပီိုး ဂ ိုိုးရလဒ ် အဆပ မှနသ် ူ အောိုးလ ိုိုးက ို 

ခွြဲဆဝချီိုးပမြှင သ်ေွာိုးမည်ပ စ်သည။် 

၆.၂။  ိုအောိုးလက်ခ ရရှ ပပီိုး တစ်နစှ်ပပည ်သည ်အချ န၌်  ိုအသ ိုိုးပပြုန ိုငမ်ှုသည် အလ ိုအဆလျောက် သက်တမ်ိုးကိုန ် ိုိုး 

သေွာိုးမည်ပ စ်သည်။ 

၇။ ကံထိူုးရှငမ်ျ ိုး 



 

Internal Use Only 

၇.၁။ ကမ္ော  လောိုးဆ ောလ ိုိုးပွြဲစဥတ်စ်ခိုလ ိုိုးတွင ် ဆ ောလ ိုိုးပွြဲတစ်ပွြဲချငိ်ုးစီ၏ ဂ ိုိုးရရှ မှုအဆရအတကွ်အောိုး 

မှနက်နစ်ေွာခန  မ်ှနိ်ုးန ိုငသ်ည ် ပါဝငက် စမ်ိုး ကသတူ ိုငိ်ုးသည် က ထူိုးရှငပ် စ်လောမည်ပ စ်သည။်  

၇.၂။ MSISDN တစ်ခိုပ င  ်ဆ ောလ ိုိုးပွြဲစဥတ်စ်ခို၌ တစ်ကက မ် (သ ို  မဟိုတ်) ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးရက်သတတ ပတ်တ ိုငိ်ုး၌ အမျောိုး  ိုိုး (၅) 

ကက မ် က ထူိုးရရှ န ိုငမ်ည်ပ စ်သည။်  

၈။ ကံထိူုးရှငမ်ျ ိုးအ ိုး အရကက ငိ်ုးကက ိုးခခငိ်ုး 

၈.၁။ က ထူိုးရှငမ်ျောိုးအောိုး ဆ ောလ ိုိုးပွြဲကျငိ်ုးပမည ရ်က်သတတ ပတပ်ပီိုးဆနောက် ဆသော ကောဆန  တ ိုငိ်ုးတွင ်စောတ ိုဆပိုးပ ို  မှုမှတ င  ်

အသ ဆပိုးအဆ ကောငိ်ုး ကောိုးသေွာိုးမည်ပ စ်ပပီိုး စောတ ိုဆပိုးပ ို  မှုလက်ခ ရရှ သည်နငှ တ်စ်ပပ ြုက်နက်  ိုအောိုး ချက်ပခငိ်ုးလက်ခ  

ရရှ မည်ပ စ်သည်။  

၉။ ဆိုအ ိုး အသံိုိုးခပြုခခငိ်ုး 

၉.၁။  ိုအောိုး သတ်မတှဆ် ော်ပပထောိုးသည ်အတ ိုငိ်ုး ထိုတ်ယူရမည်ပ စ်ပပီိုး  ိုအောိုး အသ ိုိုးပပြုန ိုငပ်ခငိ်ုးမရှ သည  ်

က ထူိုးရှငမ်ျောိုး အတကွ် မည်သည ်နစ်နောဆ ကိုးက ိုမျှ ဆပိုးဆချဆပိုးသေွာိုးမည် မဟိုတပ်ါ။  

၉.၂။  ိုမျောိုးအောိုး တစ်ခိုခိုပ င  ် လြဲလှယ်ယူ၍မရပါ၊ လွှြဲဆပပောငိ်ုးဆပိုး၍မရပါ၊ ဆနောက်လတူစ်ဦိုးသ ို   ထပ်မ  လွှြဲဆပပောငိ်ုး၍ 

မရပါ၊ ဆငသွောိုး ပ င  ်လြဲလှယ်ဆပိုးသေွာိုးမည် မဟိုတပ်ါ။  

၉.၃။ အပ ိုဒ ် ၆ တွင ် ဆ ော်ပပထောိုးသည ်အရောမျောိုးမှလွြဲ၍ အပခောိုးဆသောကိုနက်ျစရ တ်မျောိုးအောိုး က ထူိုးရှငမ်ျောိုးမှ အလ ိုိုးစ ို 

ကျခ ရမည်။  

၉.၄။ ဤပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးနငှ သ်က ် ိုငသ်ည ် MPT ၏  ိုိုးပ တ်ချက်သည်  ိုအမျ ြုိုးအစောိုးနငှ  ်ပတ်သက်၍ဆသော် လည်ိုးဆကောငိ်ုး၊ 

က ထူိုးရှငမ်ျောိုးအောိုး ဆရွိုးချယ်ပခငိ်ုးနငှ စ်ပ်လျဥိ်ုး၍ဆသော်လည်ိုးဆကောငိ်ုး မည်သည ်အဆပခအဆနတွငမ်  ို ဆနောက ် ိုိုးပ တ ်

အတည်ပ စ်သည်ဟိုမှတ်ယူရမည။်  ဆနောကထ်ပ်အသနောိုးခ ပခငိ်ုး၊ စ ိုစမ်ိုးပခငိ်ုး (နငှ /်သ ို  မဟိုတ်) အ ကအ်သယွ်လိုပ်ပခငိ်ုး 

တ ို  အောိုး လက်သင ခ် မညမ်ဟိုတပ်ါ။  

၁၀။ ကံထိူုးရှငမ်ျ ိုး/ပါဝငသ်မူျ ိုးနငှို့စ်ပ်လျဥိ်ုး၍ အ ညအ်ချငိ်ုးပျက်ယငွိ်ုးမှု  

၁၀.၁။ MPT အဆနပ င  ် က ထူိုးရှငတ်စ်ဦိုးဦိုး (သ ို  မဟိုတ်) ပါဝငသ်တူစ်ဦိုးဦိုးအောိုး သောမနမ်ဟိုတ်ဆသော (သ ို  မဟိုတ်) 

သ သယပ စ် ွယ်ရှ ဆသော လိုပ်ဆ ောငမ်ှုမျောိုး အောိုး/နငှ  ် လိုပ်ဆ ောငသ်ည် (သ ို  မဟိုတ်)  က်စပ်မှုရှ ဆနသညဟ်ို 

သ သယရှ ပါက ကက ြုတငအ်သ ဆပိုးအဆ ကောငိ်ုး ကောိုးမရှ  ြဲ နငှ ဆ်သော်လည်ိုးဆကောငိ်ုး၊ အဆ ကောငိ်ုးပပချက် တစ်စ ိုတစ်ရော 

ဆပိုးပခငိ်ုးမရှ  ြဲနငှ ဆ်သော်လည်ိုးဆကောငိ်ုး အရည်အချငိ်ုးပျကယ်ွငိ်ုး သအူပ စ် သတ်မှတ်န ိုငသ်ည်။  

၁၀.၂။ MPT အဆနပ င  ် MPT Club အ ွြဲွေ့ဝငတ်စ်ဦိုးသည် ဤပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစအီစဥပ်ါ စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျောိုးအောိုး 

ချ ြုိုးဆ ောက်သည် (နငှ /်သ ို  မဟိုတ်) တလွြဲအသ ိုိုးချသည်ဟို ဆ ကောငိ်ုးကျ ြုိုးဆလျော်ညစီွော   ိုိုးပ တပ်ါက စောပ င ဆ်ရိုးသောိုးထောိုး 



 

Internal Use Only 

သည ် အသ ဆပိုးအဆ ကောငိ်ုး ကောိုးစောအောိုးကက ြုတငဆ်ပိုးပ ို  ၍ အ  ိုပါကြဲ သ ို   ချ ြုိုးဆ ောက်ပခငိ်ုး (သ ို  မဟိုတ်) တလွြဲအသ ိုိုးချ 

ပခငိ်ုးဆ ကောင  ်ပ စ်ဆပေါ်လောသည ထ် ခ ိုက်မှုအောိုး ဆလျော ချန ိုငရ်န ်အ  ိုပါအ ွြဲွေ့ဝင၏် အဆကောင မ်ှပွ ြုင မ်ျောိုးအောိုး သင ဆ်တော်သလ ို 

နိုတ်ယူပခငိ်ုး (သ ို  မဟိုတ်) ဆပါငိ်ုးထည ်ပခငိ်ုးတ ို  က ို ပပြုလိုပ်န ိုငသ်ည်။  

၁၁။ ရစျိုးကကွ် နငှို့ ်ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုး 

ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစီအစဥတ်ွင ်ပါဝငသ်မူျောိုးအဆနပ င  ်ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုး၊ ဆစျိုးကွက်၊ ဆ ကော်ပငော၊ MPT ၏ ထိုတက်ိုနမ်ျောိုး (သ ို  မဟိုတ်) 

ဝနဆ် ောငမ်ှုမျောိုးအောိုး အဆရောငိ်ုးပမြှင တ်ငပ်ခငိ်ုးတ ို  နငှ စ်ပ်လျဥိ်ုး၍ လ ိုအပ်ဆသော (သ ို  မဟိုတ်) ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးနငှ  ် သက်  ိုငဆ်သော 

ရည်ရွယ်ချကမ်ျောိုးအတကွ် အ  ိုပါ ပါဝငသ်မူျောိုး၏ ပိုဂ္ ြုလ်ဆရိုး  ိုငရ်ောအချက်အလကမ်ျောိုး (ပါဝငသ်တူ ို  ၏ ဗွီဒယီ ိုမျောိုး 

သ ို  မဟိုတ်/နငှ  ် ဓောတ်ပ ိုမျောိုးအပါအဝင)် အောိုး MPT မှ ဆကောက်ယူခငွ ၊် အသ ိုိုးပပြုခငွ ၊် ထိုတ်ဆ ော်ဆပပော  ိုခငွ န်ငှ   ် ဆဝမျှခငွ  ်

ဆပိုးပခငိ်ုး၊ MPT မှ အသ အမတှ်ပပြုထောိုးသည ် ဝနဆ် ောငမ်ှုဆပိုးသမူျောိုးနငှ  ်သက်  ိုငရ်ောတတ ယလူပိုဂ္ ြုလ်မျောိုးအောိုး အ  ိုပါ 

အချက်အလကမ်ျောိုးက ို ထိုတ်ဆ ော်ဆပပော  ိုခငွ ပ်ပြုရန ်သဆ ောတူညီရမည်။  

၁၂။ ရလျ ရ်ကကိုးရင ွ

လူကကီိုးမငိ်ုးအဆနပ င  ် (၁) ဤပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစီအစဥတ်ွင ် ပါဝငပ်ခငိ်ုးနငှ  ် ဝငဆ်ရောက ်ကည ်ရှု ပခငိ်ုး 

(သတငိ်ုးအချက်အလက်မျောိုး (သ ို  မဟိုတ်) ဆပိုးပ ို  လွှြဲဆပပောငိ်ုးဆပိုးပ ို  ဆသော (သ ို  မဟိုတ်) လက်ခ ရရှ ဆသော 

အရောမျောိုးအပါအဝင)်၊ (၂) ဤစည်ိုးကမ်ိုးချကမ်ျောိုးပါ ပပဌောနိ်ုးချက်တစ်ရပ်ရပ်အောိုး ချ ြုိုးဆ ောက်ပခငိ်ုး 

(က ိုယ်စောိုးပပြုပခငိ်ုးမျောိုးနငှ  ် အောမခ ပခငိ်ုးမျောိုးနငှ စ်ပ်လျဥိ်ုး၍ လူကကီိုးမငိ်ုး၏ ချ ြုိုးဆ ောက်မှုတစ်ရပ်ရပ်အပါအဝင)်၊ (၃) 

တတ ယလပူိုဂ္ ြုလ်တစ်ဦိုးဦိုးနငှ စ်ပ်လျဥိ်ုး၍ ဆ ောက် ျကက်ျူိုးလွနပ်ခငိ်ုး (မူဝါဒ   ိုငရ်ောအခငွ အ်ဆရိုး၊ 

လူအမျောိုးနငှ သ်က ် ိုငသ်ည ် အခငွ အ်ဆရိုးမျောိုး (သ ို  မဟိုတ်) အသ ဉောဏ  ိုငရ်ော ပ ိုင ် ိုငခ်ငွ န်ငှ   ်

စပ်လျဥိ်ုးသည ်အခငွ အ်ဆရိုးမျောိုးအပါအဝင)်၊ (၄) ပမနမ်ောန ိုငင်  (သ ို  မဟိုတ်) အပခောိုးတ ိုငိ်ုးပပည်တစ်ခိုခို၏ ဥပဆဒ၊ စည်ိုးမျဥိ်ုး 

(သ ို  မဟိုတ်) လိုပ်ထ ိုိုးလိုပ်နည်ိုးတစ်ခိုခိုအောိုး ချ ြုိုးဆ ောက်ပခငိ်ုး၊ (၅) ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစအီစဥမ်တှ င  ်ဆပိုးပ ို  ဆသော (သ ို  မဟိုတ်) 

လက်ခ ရရှ ဆသော သတငိ်ုးအချက်အလကတ်စ်ခိုခို၏ အကျ ြုိုး က်မှ ပ စ်ဆပေါ်လောသည ် ဆတောငိ်ုး  ိုမှု (သ ို  မဟိုတ်) 

နစ်နောမှုမျောိုး၊ နငှ /်သ ို  မဟိုတ် (၆) လူကကီိုးမငိ်ုး၏ (မှတပ် ိုတငထ်ောိုးဆသော (သ ို  ) မှတ်ပ ိုတငထ်ောိုးပခငိ်ုးမရှ ဆသော) 

 ိုနိ်ုးန ပါတ်မှတ င  ် ဤပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစီအစဥအ်ောိုး အပခောိုးသတူစ်ဦိုးဦိုး၏ ဝငဆ်ရောက်အသ ိုိုးပပြုမှု စသည်တ ို  မ ှ

ဆပေါ်ဆပါကလ်ောဆသော ဆတောငိ်ုး  ိုမှု မျောိုး၊ နစ်နောမှုမျောိုး၊ တောဝနရ်ှ မှုမျောိုး၊   ိုိုးရှု  ိုးမှုမျောိုး၊ တောဝနဝ်တတ ရောိုးမျောိုး၊ 

ကိုနက်ျစရ တမ်ျောိုး (သ ို  မဟိုတ်) ဆ ကိုးပမီမျောိုးနငှ  ် အသ ိုိုးစရ တမ်ျောိုး (ဆရှွေ့ဆနခမျောိုး အပါအဝင)် နငှ စ်ပ်လျဥိ်ုး၍ MPT နငှ  ်

MPT ၏ လက်ဆအောက်ခ မျောိုး၊ အကျ ြုိုးတူပူိုးဆပါငိ်ုး လိုပ်ဆ ောငသ်ည ်မ တ် က်၊ က ိုယ်စောိုးလှယ်မျောိုး၊ မနဆ်နဂျောမျောိုးနငှ  ်

အပခောိုးဆသောအိုပ်စိုအ ွြဲွေ့ဝငက်ိုမပဏမီျောိုးနငှ  ် ၎ငိ်ုးတ ို  ၏ ဝနထ်မ်ိုးမျောိုး၊ ကနထ်ရ ိုက်တောမျောိုး၊ က ိုယ်စောိုးလှယမ်ျောိုး၊ 

အရောရှ မျောိုးနငှ  ်ဒါရ ိုက်တောမျောိုးအောိုး ထ ခ ိုက်မှုမရှ ဆအောင ်အကော အကွယ်ဆပိုးရန ်သဆ ောတညူီရမည။်  

၁၃။ အ မခမံှုမျ ိုးနငှို့စ်ပ်လျဥိ်ုး၍ မသက်ဆ ိုငရ်ကက ငိ်ုးရှငိ်ုးလငိ်ုးခခငိ်ုး နငှို့ ်တ ဝန်ရှ မှုအ ိုး ကန ို့သ်တခ်ခငိ်ုး 



 

Internal Use Only 

၁၃.၁။ ဤပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစအီစဥန်ငှ  ်ဤအစီအစဥတ်ွငပ်ါဝငသ်ည ်  သတငိ်ုးအချက်အလကမ်ျောိုး၊ အဆ ကောငိ်ုးအရောမျောိုးနငှ  ်

ကိုနပ်စစည်ိုးမျောိုး (ဆ ော ဝြဲလမ်ျောိုးအပါအဝင)်၊ အပခောိုးဆသောဝနဆ် ောငမ်ှုမျောိုး (သ ို  မဟိုတ်) အပခောိုးဆသော နည်ိုးလမ်ိုးပ င  ်

လူကကီိုးမငိ်ုးအောိုး ရရှ န ိုငဆ်အောငပ်ပြုလိုပ်ဆပိုးထောိုးသည အ်ရောမျောိုးအောိုး အရှ အတ ိုငိ်ုးနငှ  ် ရရှ န ိုငသ်ည ်ပ ိုစ အတ ိုငိ်ုး 

ဆထောကပ်  ဆပိုး သေွာိုးမည်ပ စ်သည်။ MPT အဆနပ င  ် ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးဆ ောငရွ်က်ပခငိ်ုး (သ ို  မဟိုတ်) သတငိ်ုးအချကအ်လကမ်ျောိုး 

(သတငိ်ုး အချက်အလက်မျောိုး၏ တ ကျဆသချောမှု၊ ပါဝငသ်ည ်အရော၊ အဆ ကောငိ်ုးအရော၊ ထိုတက်ိုနမ်ျောိုး 

(ဆ ော ဝြဲမျောိုးအပါအဝင)် (သ ို  မဟိုတ်) ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစီအစဥမ်ှတ င  ်လူကကီိုးမငိ်ုးအောိုး ရရှ န ိုငဆ်အောငပ်ပြုလိုပ်ဆပိုးထောိုးသည  ်

အရောမျောိုးနငှ စ်ပ်လျဥိ်ုး၍ အတ အလငိ်ုးပ စ်ဆစ၊ သယွဝ် ိုက၍်ပ စ်ဆစ မည်သ ို  ဆသောက ိုယ်စောိုးပပြုပခငိ်ုး (သ ို  မဟိုတ်) 

အောမခ ပခငိ်ုးမျ ြုိုးမျှ ပပြုလိုပ်မည် မဟိုတ်ပါ။ လူကကီိုးမငိ်ုးအဆနပ င  ် ဤပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစီအစဥတ်ွင ် ပါဝငပ်ခငိ်ုးသည် 

လူကကီိုးမငိ်ုး၏ က ိုယ်ပ ိုင ် ိုိုးပ တ်ချက်ပ င  ်ပါဝငပ်ခငိ်ုးပ စ်ဆ ကောငိ်ုး အတ အလငိ်ုးသဆ ောတညူီထောိုးပပီိုးပ စ်ပါသည။်  

၁၃.၂။ ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစီအစဥတ်ွင ် ပါဝငဆ် ောငရွ်က်ပခငိ်ုး၊ (သ ို  မဟိုတ်) ဤအစီအစဥတ်ွငပ်ါဝငသ်ည ်  သတငိ်ုးအချက ်

အလက်မျောိုး၊ အဆ ကောငိ်ုးအရောမျောိုးနငှ  ် ကိုနပ်စစည်ိုးမျောိုး (ဆ ော ဝြဲလ်မျောိုးအပါအဝင)်၊ အပခောိုးဆသောဝနဆ် ောငမ်ှုမျောိုး 

(သ ို  မဟိုတ်) အပခောိုးဆသော နည်ိုးလမ်ိုးပ င  ် လူကကီိုးမငိ်ုးအောိုး ရရှ န ိုငဆ်အောငပ်ပြုလိုပ်ဆပိုးထောိုးသည အ်ရောမျောိုး 

(တ ိုက်ရ ိုက်ပ စ်ဆစ၊ သယွ်ဝ ိုက်၍ပ စ်ဆစ၊ တ ိုက်  ိုင၍်ပ စ်ဆစ၊ ပပစဒ်ဏဆ်ပိုးပခငိ်ုးဆ ကောင ပ် စ်ဆစ၊ 

အကျ ြုိုး ကတ်စ်ခိုခိုဆ ကောင ပ် စ်ဆစ ရရှ သည  ် နစ်နောမှုမျောိုးအပါအဝင)် မှဆပေါ်ဆပါကလ်ောသည ် 

နစ်နောမှုမျောိုးအောိုးလ ိုိုးအတွက် MPT အဆနပ င  ် တောဝနရှ် မည်မဟိုတ်ပါ။ 

၁၃.၃။ ဤပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစီအစဥတ်ွငပ်ါဝငပ်ခငိ်ုးအောိုးပ င  ် ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးနငှ စ်ပ်လျဥိ်ုး၍ တ ိုက်ရ ိုက ် (သ ို  မဟိုတ်) အကျ ြုိုး က ်

ဆ ကောင ပ် စ်ဆပေါ်လောသည ်    ိုိုးရှု  ိုးမှုမျောိုး၊ ထ ခ ိုက်မှုမျောိုး၊ နစ်နောမှုမျောိုး (သ ို  မဟိုတ်) တောဝနရှ် မှုမျောိုးနငှ  ် ဆနောက် က်တွြဲ 

က စစရပ်မျောိုးဆ ကောင  ် ဆပေါ်ဆပါက်လောသည ် ဆတောငိ်ုး  ိုမှုမျောိုး၊ လ ိုအပ်ချက်မျောိုး၊ အခငွ အ်ဆရိုးမျောိုး၊ အပခောိုးဆသော သဆ ော 

သ ောဝအရပ စ်ဆပေါ်လောသည ် အကျ ြုိုး ကမ်ျောိုးအတွက် MPT အောိုး  အ  ိုပါကြဲ သ ို  ပ စ်န ိုငဆ်ချရှ သည်မျောိုးအောိုး 

အ က ပပြုခြဲ  ပခငိ်ုးရှ ခြဲ လျှငဆ်သော်ဆတောငမ်ှ ( ိုအောိုးအသ ိုိုးပပြုပခငိ်ုးမှဆပေါ်ဆပါက်လောဆသော သ ို  မဟိုတ်  ိုအောိုးအသ ိုိုးပပြုပခငိ်ုးနငှ  ်

သက်  ိုငသ်ည  ် ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစအီစဥတ်ွင ် ပါဝငဆ် ောငရွ်က်ဆနစဥအ်တွငိ်ုး လတူစ်ဦိုးတစ်ဆယောကအ်ောိုး ထ ခ ိုကမ်ှု 

(သ ို  မဟိုတ်) ပစစည်ိုးတစ်ခိုခိုဆပေါ်တွင ် ပ စ်ဆပေါ်ဆစသည ထ် ခ ိုကန်စ်နောမှုတ ို  အပါအဝင)် တောဝနရှ် မှုမှကငိ်ုးလတွ်ခငွ  ် ပပြုပပီိုး 

အောမခ ဆပိုးဆလျောမ်ည်ပ စ်ဆ ကောငိ်ုး လူကကီိုးမငိ်ုးမှ သဆ ောတညူီပါသည်။  

၁၃.၄။ သက်  ိုငရ်ောဥပဆဒအရ ခငွ ပ်ပြုထောိုးသည ် အ  ိုိုးစွန ် ိုိုးအတ ိုငိ်ုးအတောအထ  အတ အလငိ်ုး (သ ို  မဟိုတ်) 

သယွ်ဝ ိုက်၍ ပ စ်ဆသောအောမခ မှုမျောိုးအောိုးလ ိုိုး (သိီုးပခောိုးရည်ရွယ်ချကတ်စ်ခိုအတကွ် ကိုနသ်ယွ်န ိုငမ်ှုနငှ  ်

 က  ခ ိုငမ်ှုနငှ စ်ပ်လျဥိ်ုးသည ် တ ိုက်ရ ိုကမ်ဟိုတ်သည  ် အောမခ မှုမျောိုးအပါအဝင)် တ ို  သည် MPT 

နငှ သ်က်  ိုငပ်ခငိ်ုးမရှ ဆ ကောငိ်ုး ပငငိ်ုး  ိုပါသည်။  

၁၃.၅။ ဤအစီအစဥတ်ွငပ်ါဝငသ်ည ်  အဆရောငိ်ုးပမြှင တ်ငမ်ှုမျောိုး၊ သတငိ်ုးအချက်အလက်မျောိုး၊ အဆ ကောငိ်ုးအရောမျောိုးနငှ  ်

ကိုနပ်စစည်ိုးမျောိုး (ဆ ော ဝြဲလ် မျောိုးအပါအဝင)်၊ အပခောိုးဆသောဝနဆ် ောငမ်ှုမျောိုး (သ ို  မဟိုတ်) အပခောိုးဆသော နည်ိုးလမ်ိုးပ င  ်



 

Internal Use Only 

လူကကီိုးမငိ်ုးအောိုး ရရှ န ိုငဆ်အောင ် ပပြုလိုပ်ဆပိုးထောိုးသည ်အရောမျောိုး၊ MPT ၏  ောဗောမျောိုး (သ ို  မဟိုတ်) MPT မှ ဆပိုးပ ို  သည  ်

အလီကထ်ဆရောနစ်  က်သယွ် ဆ ောငရွ်ကမ်ှုမျောိုးအောိုးလ ိုိုးတ ို  သည် ဗ ိုငိ်ုးရပ်စ်မျောိုးကငိ်ုးဆဝိုးပါသည် (သ ို  မဟိုတ်) 

အနတရောယ် ပ စ်ဆစန ိုငဆ်သောအရောမျောိုးပါဝငပ်ခငိ်ုးမရှ ပါဟို MPT မှ အောမခ မညမ်ဟိုတပ်ါ။  

၁၄။ တတ ယလူပိုဂ္ ြုလတ် ို ို့၏ ပါဝငရ်ဆ င ွ်က်မှု 

ဤပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစီအစဥတ်ွင ်တတ ယလူပိုဂ္ ြုလ်တ ို  ထ မှရရှ ဆသော (သ ို  မဟိုတ်) တတ ယလူပိုဂ္ ြုလ်တ ို  မှ ဆထောကပ်  ဆပိုးသည  ်

အဆ ကောငိ်ုးအရောမျောိုး (“တတ ယလူပိုဂ္ ြုလတ် ို ို့၏ ပါဝငရ်ဆ င ွ်က်မှုမျ ိုး”) စိုဆပါငိ်ုးပါဝငန် ိုငပ်ါသည်။ ထ ို  ဆ ကောင  ်အ  ိုပါ 

တတ ယလပူိုဂ္ ြုလ်တ ို  ၏ ပါဝငဆ် ောငရွ်က်မှုမျောိုး (သ ို  မဟိုတ်) တတ ယလပူိုဂ္ ြုလ်တ ို  ၏ ပါဝငဆ် ောငရွ်ကမ်ှုမျောိုးနငှ  ်

 က်စပ်ဆနသည ် လင ခ်ခ်ျထောိုးသည ် ဝက်  ် ိုကမ်ျောိုးနငှ စ်ပ်လျဥိ်ုး၍ MPT ၌ တောဝနရ်ှ မညမ်ဟိုတပ်ါ။ 

တတ ယလပူိုဂ္ ြုလ် တ ို  နငှ စ်ပ်လျဥိ်ုးသည ် သတငိ်ုးအချကအ်လက်မျောိုး၊ ထိုတက်ိုနမ်ျောိုး (သ ို  မဟိုတ်) ဝနဆ် ောငမ်ှုမျောိုးအောိုး 

MPT မှ တ င  ် ဆထောက်ခ ချက်ဆပိုးပခငိ်ုး၊ အောမခ ဆပိုးပခငိ်ုး (သ ို  မဟိုတ်) အ က ပပြုဆထောက်ခ ချက်ဆပိုးပခငိ်ုးပ စ်သည်ဟို 

မှတ်ယူပခငိ်ုး (သ ို  မဟိုတ်) အဓ ပပောယ်သက်ဆရောက်ဆစပခငိ်ုးမရှ ဆစရ။  

၁၅။ အရထရွထ ွ

၁၅.၁။ တတ ယလပူိုဂ္ ြုလ်တ ို  နငှ စ်ပ်လျဥိ်ုးသည ် စည်ိုးကမိ်ုးချက်မျောိုးသည် ရရှ မည  ်ိုအဆပေါ်၌ သင ဆ်လျော်သလ ို 

အကျ ြုိုးသက်ဆရောက်မှုရှ ဆစရမည်။  

၁၅.၂။ ဤစည်ိုးကမ်ိုးချက်မျောိုးသည် https://www.mpt.com.mm/en/mpt-club-program-specific-terms-and-

condition/   တွင ်ဆတွွေ့ ရှ န ိုငသ်ည ် MPT Club ၏ အထူိုးသိီုးသန  စ်ည်ိုးကမ်ိုးသတ်မှတ်ချကမ်ျောိုး (“MPT Club STC”) 

နငှ  ် https://www.mpt.com.mm/mm/terms-conditions-ver-2-mm/   တွင ် ဆတွွေ့ ရှ န ိုငသ်ည ် MPT ၏ 

ဆနောက်  ိုိုးပပဌောနိ်ုး ထောိုးသည ် အဆထွဆထွစည်ိုးကမ်ိုးသတ်မှတ်ချက်မျောိုး (“GTC”) နငှ အ်ညီပ စ်ရမည်။ 

ဤစည်ိုးကမ်ိုးချက်မျောိုး၊ MPT Club STC နငှ  ် GTC တ ို  အ ကောိုး ကွြဲလွြဲမှုတစ်စ ိုတစ်ရောရှ ပါက အပငငိ်ုးပေွာိုးကွြဲလွြဲမှုအောိုး 

ဆအောက်ပါအစအီစဥအ်တ ိုငိ်ုး ဆပ ရှငိ်ုး ဆ ောငရွ်က်ရမည။် (၁) ဤစည်ိုးကမ်ိုးချက်မျောိုး၊ (၂) MPT Club STC ၊ (၃) GTC ။  

၁၅.၃။ ဤစည်ိုးကမ်ိုးချက်မျောိုးသည် ပမနမ်ောန ိုငင် ၏ဥပဆဒမျောိုး၊ တရောိုးရ ို ိုး (သ ို  မဟိုတ်) စီရငပ် ိုငခ်ငွ ရှ် ဆသော အ ွြဲွေ့အစည်ိုး 

တစ်ခိုခိုမှ ထိုတ်ပပနထ်ောိုးသည ် စည်ိုးမျဥိ်ုးမျောိုး၊ အမ န  ဆ် ကော်ပငောစောမျောိုး၊ ညွှန ်ကောိုးချက်မျောိုး (သ ို  မဟိုတ်) 

အမ န  မ်ျောိုးနငှ အ်ညီ ပ စ်ရမည်။  

၁၅.၄။ စည်ိုးကမ်ိုးချက်၊ သဆ ောတညူီမှု (သ ို  မဟိုတ်) ပပဌောနိ်ုးချက်တစ်ရပ်ရပ်သည် သက ် ိုငရ်ော တရောိုးရ ို ိုးတစ်ရ ို ိုးရ ို ိုး 

(သ ို  မဟိုတ်) စီရငပ် ိုငခ်ငွ ရှ် သည ် အ ွြဲွေ့အစည်ိုးတစ်ခိုခို (သ ို  မဟိုတ်) ဥပဆဒပပဌောနခ်ျက်တစ်ရပ်ရပ်အရ 

တရောိုးမဝငပ် စ်ပခငိ်ုး၊ အကျ ြုိုးဝငသ်က်  ိုငမ်ှုမရှ ဆတော ပခငိ်ုး (သ ို  မဟိုတ်) အဆကောငအ်ထည်ဆ ော်ဆ ောင၍်မရန ိုငဆ်တော ပခငိ်ုး 

ပ စ်လောခြဲ ပါက ဤစည်ိုးကမ်ိုးချကမ်ျောိုးပါ ကျနရှ် သည ်ပပဌောနိ်ုးချက် (သ ို  မဟိုတ်) 

လူတစ်ဦိုးတစ်ဆယောက်နငှ သ်က ် ိုငသ်ည ် အ  ိုပါ စည်ိုးကမ်ိုးချက်၊ သဆ ောတူညီမှု (သ ို  မဟိုတ်) 

https://www.mpt.com.mm/en/mpt-club-program-specific-terms-and-condition/
https://www.mpt.com.mm/en/mpt-club-program-specific-terms-and-condition/
https://www.mpt.com.mm/mm/terms-conditions-ver-2-mm/


 

Internal Use Only 

ပပဌောနိ်ုးချက်တစ်ရပ်ရပ်နငှ စ်ပ်လျဥိ်ုးသည ် အသ ိုိုးချမှု (အကျ ြုိုးဝငသ်က်  ိုင ် ဆတော ပခငိ်ုးမရှ သည ် သ ို  မဟိုတ ်

အဆကောငအ်ထည်ဆ ော်ဆ ောငရွ်က်န ိုငပ်ခငိ်ုးမရှ သည  ် သမူျောိုးအဆပေါ်တွငမ်ှတပါိုး) အောိုး ထ ခ ိုက်မှုမရှ ဆစရ။ 

ဤစည်ိုးကမ်ိုးချက်မျောိုးပါ ပပဌောနိ်ုးချက်တစ်ခိုစီတ ိုငိ်ုးသည် ဥပဆဒအရ သတ်မတှ်ခငွ ပ်ပြုထောိုးသည ် 

အ  ိုိုးစွန ် ိုိုးအတ ိုငိ်ုးအတောအထ  အကျ ြုိုးဝငသ်က ် ိုငက်ော အဆကောငအ်ထည်ဆ ော်ဆ ောငရွ်က်န ိုငခ်ငွ ရှ် ဆစရမည်။  

၁၅.၅။ ဤစည်ိုးကမ်ိုးချက်မျောိုးနငှ စ်ပ်လျဥိ်ုး၍ အဂဂလ ပ် ောသောပပဌောနိ်ုးချက်မျောိုးနငှ  ် ပမနမ်ော ောသောပပဌောနိ်ုးချကမ်ျောိုး 

အ ကောိုး အပငငိ်ုးပွောိုးမှုပ စ်ဆပေါ်ပါက ပမနမ်ော ောသောပပန ် ိုထောိုးသည ်ပပဌောနိ်ုးချက်ကသောလျှင ်

လွှမ်ိုးမ ိုိုးအတည်ပ စ်ဆစရမည်။  

 


