
Watch & Guess အစီအစဥ်အတကွ်စည််းကမ််းချက်မျ ်း 

Watch & Guess အစီအစဥ် (“အစီအစဥ်”) တွင ် ပါဝငဆ် ောငရွ်က်ရော၌ လ ိုက်နောရမည ်စည််းကမ််းချက်မျော်းက ို 

ယခိုစောမျက်နေှာတွင ် ရှင််းလင််းဆ ော်ပပထော်းပါသည။် ဤပရ ိုမ ို်းရှင််းအစီအစဥ်က ို ဆအောက်တွငဆ် ော်ပပထော်းသည  ်

ပမနမ်ော  က်သွယ်ဆရ်းလိုပ်ငန််း (“MPT”, “ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့မှ” ၊ “ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့က ်ု” ၊ “ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏”) မှ ဆထောက်ပ  ဆပ်းသည ် 

ဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်းမှတ င  ်ပါဝငဆ် ောငရွ်က်န ိုငမ်ည်ပ စ်ပါသည်။  

ဤအစီအစဥ်တွငပ်ါဝငပ်ခင််းအော်းပ င  ် ဤစည််းကမ််းချက်မျော်းနငှ တ်ကွ သက်  ိုငရ်ောစည််းမျဥ််းမျော်း၊ မူဝါဒမျော်းနငှ  ်

 က်နယွ်လျှက်ရှ သည ်စည််းကမ််းချက်မျော်း (စိုဆပါင််း၍ “စည််းကမ််းချက်မျ ်း”) အော်း လူကကီ်းမင််းအဆနပ င  ်

 တ်ရှုနော်းလည ်သဆ ောတူလကခ် ပပီ်းပ စ်ဆ ကောင််း ဆ ော်ညွှန််းသက်ဆရောက်ဆစမည်ပ စ်ပါသည်။  

ဤစည််းကမ််းချက်မျော်းအော်း အချ နမ်ဆရွ်း ပပင ်ငသွ်ော်းမည်ပ စ်ပါသည။် စည််းကမ််းချက်မျော်းအော်း 

ပပင ်ငပ်ပီ်းဆနောက် လူကကီ်းမင််းအဆနပ င  ် ဤအစီအစဥ်တွင ်  က်လက်ပါဝငဆ် ောငရွ်က်ပခင််းသည် 

ပပင ်ငပ်ပီ်းပ စ်သည  ် စည််းကမ််းချက ် မျော်းအော်း လက်ခ လ ိုက်နောပခင််းအပ စ် 

အဓ ပပောယ်သက်ဆရောက်မှုရှ မည်ပ စ်သည။်  

၁။ အစီအစဥ် 

၁.၁။ ဤစည််းကမ််းချက်မျော်းတွင ် လူကကီ်းမင််းအော်း အတ အလင််းဆပ်းအပ်ထော်းပခင််းမရှ သည ် အခွင အ်ဆရ်းမျော်း 

အော်းလ ို်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   (သ ို  မဟိုတ်) ကျွန်ိုပ်တ ို  လ ိုငစ်ငရ်သူမျော်း၊ ဆထောက်ပ  ဆပ်းသူမျော်း၊ ထိုတ်ဆဝပ န  ခ်ျ သူမျော်း၊ 

အခွင အ်ဆရ်းရရှ ထော်းသူမျော်း (သ ို  မဟိုတ်) အပခော်းဆသောဝနဆ် ောငမ်ှုဆပ်းသူမျော်းမှ သ်ီးသန  ထ် န််းသ မ််းထော်းရှ ပါသည။် 

လူကကီ်းမင််းအဆနပ င  ် ဤစည််းကမ််းချက်မျော်းနငှ  ် ဥပဆဒပပဌောန််းချက်မျော်းအရ ခွင ပ်ပြုထော်းသည ်အတ ိုင််းအတော 

အထ သောလျှင ် ဤအစီအစဥ်၌ ပါဝငဆ် ောငရွ်က်န ိုငမ်ည်ပ စ်ပပီ်း အပခော်းဆသောအသ ို်းပပြုမှုမျော်းအော်းလ ို်းက ို 

အတ အလင််း တော်းပမစ်ထော်းမည်ပ စ်ပါသည။်  

၁.၂။  MPT အဆနပ င  ် ဤအစီအစဥ်၌ လူကကီ်းမင််း၏ ပါဝငဆ် ောငရွ်က်ပခင််း (သ ို  မဟိုတ်) 

ဝငဆ်ရောက်အသ ို်းပပြုပခင််းအော်း ခွင ပ်ပြုဆပ်းရန ် အပမြဲတဆစ (သ ို  မဟိုတ်) ဆခတတ ယောယီ သဆ ောမျ ြု်းပ င  ် ရပ်  ိုင််းပခင််း 

(သ ို  မဟိုတ်)   ိုင််းင  ထော်းပခင််း (သ ို  မဟိုတ်) ပငင််း နပ်ခင််းတ ို  အော်း MPT ၏ က ိုယ်ပ ိုင ် ို်းပ တ်ချက်ပ င  ်

စောပ င ဆ်ရ်းသော်း အသ ဆပ်း အဆ ကောင််း ကော်းပခင််းမရှ  ြဲနငှ ဆ်သော်လည််းဆကောင််း၊ 

အဆ ကောင််းပပချက်တစ်စ ိုတစ်ရောဆပ်းရန ် တောဝနမ်ရှ  ြဲနငှ ဆ်သော် လည််းဆကောင််း 

ပပြုလိုပ်ဆ ောငရွ်က်န ိုငမ်ည်ပ စ်သည်။ ထ ိုကြဲ သ ို  ဆသော အဆပခအဆနတွင ် လူကကီ်းမင််းသည ် ဤအစီအစဥ် 

တွငပ်ါရှ ဆသော ကျနရှ် သည ်စည််းကမ််းစည််းကမ််းမျော်းအော်း လ ိုက်နောရနလ် ိုအပ်သည  ် အတ ိုင််းအတောအထ  

ဤစည််းကမ််းချက်မျော်းနငှ  ် က်လက်အကျ ြု်းဝငသ်က်  ိုငမ်ည်ပ စ်သည်။  



၁.၃။ ဤအစီအစဥ်၌ လူကက်ီးမင််း၏ ပါဝငဆ် ောငရွ်က်ပခင််းသည် အစီအစဥ်တကျပ စ်သည ်/ အစီအစဥ် 

တကျမပ စ်သည ် ဝနဆ် ောငမ်ှု ကော်းပ တ်ဆ ောငရွ်က်ပခင််းတ ို  နငှ  ်က ြုဆတွွေ့ န ိုငရ် ွယ်ရှ ပါသည်။ ဤအစီအစဥ်နငှ  ်

စပ်လျဥ််း၍ အစီအစဥ်တကျပ စ်သည  ် (သ ို  မဟိုတ်) အစီအစဥ်တကျမဟိုတ်သည ်  ကော်းပ တ်ဆနေှာင ယှ်က်ပခင််း၊ 

လ ိုင််းကျပခင််း (သ ို  မဟိုတ်) ဝငဆ်ရောက်၍မရပခင််းတ ို  ပ စ်ဆပေါ် ခြဲ ပါက အ  ိုပါပ စ်စဥ်တ ို  နငှ စ်ပ်လျဥ််းပပီ်း 

လူကကီမင််းအဆပေါ် တွငဆ်သော်လည််းဆကောင််း၊ 

အပခော်းဆသောတတ ယလူပိုဂ္ ြုလ်တစ်ဦ်းဦ်းအဆပေါ်တွငဆ်သော်လည််းဆကောင််း MPT အဆနပ င  ်

တောဝနတ်စ်စ ိုတစ်ရောတငရှ် မည်မဟိုတ်သည်က ို လူကကီ်းမင််းအဆနပ င  ်သဆ ောတူလက်ခ ရမညပ် စ်ပါသည်။  

၁.၄။ ဤအစီအစဥ်အော်း လူကကီ်းမင််းမှ အသ ို်းပပြုမှု (သ ို  မဟိုတ်) အလွြဲသ ို်းစော်းပပြုမှု၊ အပခော်းအသ ို်းပပြုသူမျော်းနငှ  ်

 က်သွယ်ဆ ောငရွ်က်မှုမျော်း (သ ို  မဟိုတ်) ဤအစီအစဥ်နငှ စ်ပ်လျဥ််းသည ် လူကကီ်းမင််း၏ အပခော်းဆသောပပြုလိုပ်မှုမျော်း 

(သ ို  မဟိုတ်) ပျက်ကွက်မှုမျော်းအတွက် MPT တွင ်မည်သည တ်ောဝနမ်ျှရှ မည်မဟိုတ်ပါ။  

၁၅။ MPT သည် ဤအစီအစဥ်က ို အဆ ကောင််းပပချကတ်စ်စ ိုတစ်ရောဆပ်း၍အဆ ကောင််း ကော်းရန ် တောဝနမ်ရှ  ြဲ 

အချ နမ်ဆရွ်း  ိုငင်  ပခင််း (သ ို  မဟိုတ်)  ျက်သ မ််းပခင််းတ ို  က ို ပပြုလိုပ်န ိုငသ်ည်။    

၂။ ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ ပ ်ုငဆ် ်ုငမ်ှုနငှို့ပ်တသ်က်သညို့ ် အခွငို့အ်ရ ်းမျ ်း 

အပခော်းဆသောတတ ယလူပိုဂ္ ြုလ်တစ်ဦ်းဦ်းမှ အပခော်းနည််းအော်းပ င  ် သင ဆ်လျော်စွောဆ ောငရွ်က်သည ်အခါမှတပါ်း 

ဤအစီအစဥ်နငှ သ်က်  ိုငဆ်သော ဆ ော ဝြဲလ်၊ ပ ိုစ ၊ စောသော်း၊ ဂရပ် စ်၊ သောဓကမျော်း၊ တ   ပ်မျော်း၊ တီထွငမ်ှု 

မူပ ိုင ခွ်ငမ်ျော်း၊ ကိုနအ်မှတ်တ   ပ်မျော်း၊ ဝနဆ် ောငမ်ှုအမှတ် အသော်းမျော်း၊ မူပ ိုငခွ်င မ်ျော်း၊ ဓောတ်ပ ိုမျော်း၊ အသ   ိုင၊် 

ဗီွဒယီ ိုမျော်း၊ သခီျင််းနငှ  ်ပါဝငသ်ည ်အဆ ကောင််းအရော (စိုဆပါင််း၍ “ပါဝငသ်ညို့ ်အ  ”) အပါအဝင ်MPT ၏ ပ ိုင ် ိုငမ်ှု 

နငှ ပ်တ်သက်သည ် အရောမျော်းအော်းလ ို်းနငှ  ် ၎င််းတ ို  နငှ  ်က်စပ်လျက်ရှ သည  ်

အသ ဉောဏပစစည််း  ိုငရ်ောအခွင အ်ဆရ်းမျော်းအော်းလ ို်းတ ို  သည ် MPT နငှ  ် MPT ၏ လ ိုငစ်ငရ်သူမျော်း၊ 

ဆထောက်ပ  ဆပ်းသူမျော်း၊ ထိုတ်ဆဝပ န  ခ်ျ သူမျော်း၊ အခွင အ်ဆရ်း ရရှ ထော်းသူမျော်း (သ ို  မဟိုတ်) 

အပခော်းဆသောဝနဆ် ောငမ်ှုဆပ်းသူမျော်း၏ သ်ီးသန  ပ် ိုင ် ိုငသ်ည ်ပစစည််းမျော်းပ စ်ပါသည။် ဤစည််းကမ််းချက ် မျော်းတွင ်

အတ အလင််းပပဌောန််းထော်းပခင််းမရှ ပါက စည််းကမ််းချကမ်ျော်းပါ မည်သည ်ပပဌောန််းချက်ကမျှ အ  ိုပါအသ  

ဉောဏပစစည််း  ိုငရ်ောပ ိုင ် ိုငမ်ှုအခွင အ်ဆရ်းမျော်းနငှ စ်ပ်လျဥ််း၍ လ ိုငစ်ငခ်ျဆပ်းပခင််း (သ ို  မဟိုတ်) အခွင အ်ဆရ်းတစ်ခိုခို 

 နတ်ီ်းဆပ်းပခင််းရှ သည်ဟို မှတ်ယူပခင််းမရှ ဆစရ။ လူကကီ်းမင််းအဆနပ င  ် ဤအစီအစဥ်တွင ် အသ ို်းပပြု၍ရန ိုငသ်ည ် 

အရောမျော်း (သ ို  မဟိုတ်) ပါဝငသ်ည ်အရောတ ို  အော်း ဆရောင််းချပခင််း၊ လ ိုငစ်ငဆ်ပ်းပခင််း၊ ငေှာ်းရမ််းပခင််း၊ 

ပပင ်ငဆ်ပပောင််းလြဲပခင််း၊ ပ န  ဆ်ဝပခင််း၊ မ တတ ူကူ်းယူပခင််း၊ ပပနလ်ည်ပွော်းယူပခင််း၊  င ပွ်ော်းထိုတ်လိုပ်ပခင််း၊ 

တ င ထ်ိုတ်လွှင ပ်ခင််း၊ အမျော်းဆရှွေ့တွင ် ပပသပခင််း၊ အမျော်းဆရှွေ့တွင ် တင ်က်ပခင််း၊ ထိုတ်ဆဝပခင််း၊ ပ ိုတူကူ်းပခင််း၊ 



ပပြုပပငပ်ခင််း (သ ို  မဟိုတ်) တ င ကူ််းယူ နတီ််းပခင််း စသညတ် ို  အော်း မပပြုလိုပ်ရန ် သဆ ောတူညီရမညပ် စ်ပါသည်။ 

ဤစည််းကမ််းချက်မျော်းအရ အတ အလင််းခွင ပ်ပြုထော်းပခင််းမရှ သည ် အပခော်းရည်ရွယ်ချက်မျော်းအတွက် 

ပါဝငသ်ည ်အရောအော်း အသ ို်းပပြုပခင််းက ို တင််း ကပ်စွောတော်းပမစ်ထော်းပါသည်။  

၃။ အစီအစဥ်သက်တမ််းက လ  

၃.၁။ အပ ိုဒ ်၁.၅ ပါပပဌောန််းချက်နငှ အ်ညီ ဤအစီအစဥ်အော်း ၂၀၂၂ ခိုနစ်ှ၊ န ိုဝင ်ောလ၊ (၁၆) ရက်ဆန   မနက် (၉) နောရီမှ 

၂၀၂၃ ခိုနစ်ှ၊ မတ်လ၊ (၁၉) ရက်ဆန   မွန််းတည ် (၁၂) နောရီအထ  ပပြုလိုပ်သွော်းမညပ် စ်သည်။ (“အစီအစဥ်သကတ်မ််း 

က လ”) 

 ၃.၁.၁။ MasterChef All Stars Myanmar ပပ ြုငပ်ွြဲအစီအစဥ် (“ပပ ြိုငပွ်ွဲအစီအစဥ်”) အော်း အပတ်စဥ် 

တနဂဂဆနဆွန   ည (၆:၄၅) အချ နတ်ွင ် MRTV-4 ရိုပ်သ လ ိုင််းမှ အစီအစဥ်သက်တမ််းကောလအတွင််း 

တ ိုက်ရ ိုက်ပပသသွော်းမည်ပ စ်ပါသည။် 

 ၃.၁.၂။ အစီအစဥ်သက်တမ််းကောလအတွင််း သက ် ိုငရ်ောပပ ြုငပ်ွြဲအစီအစဥ်မတ ိုငမီ် ဗိုဒဓဟူ်းဆန   မနက် (၉) 

နောရီ မှ တနဂဂဆနဆွန   မွန််းတည  ် (၁၂) နောရီအထ ပ စ်ဆသော  ကော်းကောလအချ နတ် ိုင််းက ို အစီအစဥ် 

ရက်သတတ ပတ် (“အစီအစဥ် က်သတတ ပတ”်) အပ စ် ရည်ညွှန််းဆ ော်ပပသွော်းမညပ် စ်ပါသည်။ 

၄။ ပါဝငန် ်ုငမ်ညို့ ်သမူျ ်း 

၄.၁။ (MPT  င််းမ်ကတ်အသ ို်းပပြုဆနဆသော) MPT  င််းမ််းကတ်မှတ်ပ ိုတငထ်ော်းပပီ်း အသ ို်းပပြုဆနသည  ်MPT Club 

အ ွြဲွေ့ဝငမ်ျော်းအဆနပ င  ်ဤအစီအစဥ်တွင ်ပါဝငဆ် ောငရွ်က်န ိုငပ်ါသည်။  

၅။ ဘယလ် ်ုပါဝငရ်ဆ င ွ်က်န ်ုငမ်လွဲ 

၅.၁။ ဤအစီအစဥ်တွင ် ပါဝငန် ိုငရ်နအ်တွက် အစီအစဥ်ရက်သတတ ပတ်ကောလအတွင််း MPT ၏ တရော်းဝင ်

Facebook Page၊ Viber နငှ  ် Telegram တ ို  မှ ဤလင ခ်် https://mpt.com.mm/en/masterchef/ အော်း နှ ပ်၍ 

ဝငဆ်ရောက်ကော ပပ ြုငပွ်ြဲအစီအစဥ်နငှ စ်ပ်လျဥ််းသည ်ဆမ်းခွန််းအော်း မှနက်နစွ်ောဆပ  ကော်းရမည်ပ စ်သည။် 

(ဥပမောအော်းပ င  ် “အခိုလောမယ ်ပပ ြုငပ်ွြဲအစီအစဥ်မေှာ အန ိုငရ်ရှ သူက  ယ်သူပ စ်မလြဲ” သ ို  မဟိုတ် 

“အခိုလောမယ ်ပပ ြုငပ်ွြဲ အစီအစဥ်မေှာ နှုတ် ကထ်ကွခွ်ောရမယ ်သူက  ယ်သူပ စ်မလြဲ” သ ို  မဟိုတ် 

“အခိုလောမယ ်ပပ ြုငပ်ွြဲအစီအစဥ်ရြဲ   အဆကောင််း  ို်းဟင််းပွြဲပ ိုငရှ်ငက်  ယ်သူပ စ်မလြဲ” စသည်ဆမ်းခွန််းတ ို  အော်း 

မှန််း ဆပ  ကော်းရမည်ပ စ်သည။်)  

အဆပ အော်းဆပ်းပ ို  ပပီ်းဆနောက် မည်သ ို  ဆသောဆပပောင််းလြဲပပင ်ငမ်ှုက ိုမျှ ပပြုလိုပ်ဆ ောငရွ်က်န ိုငဆ်တော မည်မဟိုတ်ပါ။။  

https://mpt.com.mm/en/masterchef/


၅.၂။ အစီအစဥ်ရက်သတတ ပတ်တ ိုင််းတွင ် MSISDN တစ်ခိုအတွက ် တစ်ကက မ်သော 

ပါဝငဆ် ောငရွ်က်န ိုငမ်ည်ပ စ်သည်။ 

၆။ ဆ်ု 

၆.၁။ အပ ိုဒ ် ၅ ပါ ပပဌောန််းချက်နငှ အ်ညီ အစီအစဥ်ရက်သတတ ပတ်တ ိုင််းတွင ် အဆပ မှနသူ်မျော်းထြဲမှ က ထူ်းရှင ်

(၁၀)ဦ်းက ို ကျပန််းဆရွ်းချယ်၍ MPT Club ပွ ြုင  ်(၁၀၀၀) စီ (“ဆ်ု”) က ို ဆပ်းအပ်သွော်းမည်ပ စ်သည။်  

၆.၂။ အပ ိုဒ ် ၈.၁ ပါ ပပဌောန််းချက်နငှ အ်ည ီ  ိုလက်ခ ရရှ ပပီ်း တစ်နစ်ှပပည ်သည ်အချ န၌် အလ ိုအဆလျောက ်

သက်တမ််းကိုန ် ို်းသွော်းမည်ပ စ်သည်။ 

၇။ ကံထ်ူးရှငမ်ျ ်း 

၇.၁။ ပပ ြုငပွ်ြဲအစီအစဥ်နငှ သ်က်  ိုငသ်ည ်ဆမ်းခွန််းအော်း  မှနက်နစ်ွော ခန  မှ်န််းဆပ   ိုန ိုငဆ်သော ပါဝငသူ်မျော်းအဆနပ င  ်

 ိုအော်း က ထူ်းန ိုငသ်ည ်အခွင အ်ဆရ်းက ိုရရှ န ိုငမ်ည်ပ စ်သည။်  

၇.၂။ ပါဝငသူ်မျော်းသည ် MSISDN တစ်ခိုပ င  ် အစီအစဥ်ရက်သတတ ပတ်ကောလအတွင််း တစ်ကက မ်သောလျှင ်

က ထူ်းန ိုငမ်ည ်အခွင အ်ဆရ်းက ို ရရှ န ိုငမ်ည်ပ စ်သည။်  

၈။ ကံထ်ူးရှငမ်ျ ်းအ ်း အရကက င််းကက ်းခခင််း 

၈.၁။ က ထူ်းရှငမ်ျော်းအော်း တနဂဂဆနဆွန  တွငက်ျင််းပသည ် သက်  ိုငရ်ောပပ ြုငပွ်ြဲအစီအစဥ်ပပီ်း  ို်းပပီ်းဆနောက် အပတ်စဥ် 

အဂဂ ါဆန  တ ိုင််းတွင ် စောတ ိုဆပ်းပ ို  မှုမှတ င  ် အသ ဆပ်းအဆ ကောင််း ကော်းသွော်းမည်ပ စ်ပပီ်း 

စောတ ိုဆပ်းပ ို  မှုလက်ခ ရရှ သည ်နငှ တ်စ်ပပ ြုက်နက်  ိုအော်း ချက်ပခင််းလက်ခ ရရှ မည်ပ စ်သည်။  

 

 

၉။ ဆ်ုအ ်း အသံ်ု်းခပြိုခခင််း 

၉.၁။  ိုအော်း သတ်မှတ်ဆ ော်ပပထော်းသည ်အတ ိုင််း ထိုတ်ယူရမည်ပ စ်ပပီ်း  ိုအော်း အသ ို်းပပြုန ိုငပ်ခင််းမရှ သည  ်

က ထူ်းရှငမ်ျော်း အတကွ် မည်သည ်နစ်နောဆ က်းက ိုမျှ ဆပ်းဆချဆပ်းသွော်းမည် မဟိုတ်ပါ။  

၉.၂။  ိုမျော်းအော်း တစ်ခိုခိုပ င  ်လြဲလှယ်ယူ၍မရပါ၊ လွှြဲဆပပောင််းဆပ်း၍မရပါ၊ ဆနောက်လူတစ်ဦ်းသ ို   ထပ်မ လွှြဲဆပပောင််း၍ 

မရပါ၊ ဆငသွော်းပ င  ်လြဲလှယ်ဆပ်းသွော်းမည ်မဟိုတ်ပါ။  



၉.၃။ အပ ိုဒ ်၆ တွင ်ဆ ော်ပပထော်းသည ်အရောမျော်းမှလွြဲ၍ အပခော်းဆသောကိုနက်ျစရ တ်မျော်းအော်း က ထ်ူးရှငမ်ျော်းမှ အလ ို်းစ ို 

ကျခ ရမည။်  

၉.၄။ ဤအစီအစဥ်နငှ သ်က်  ိုငသ်ည ် MPT ၏  ို်းပ တ်ချက်သည်  ိုအမျ ြု်းအစော်းနငှ  ် ပတ်သက်၍ဆသော ်

လည််းဆကောင််း၊ က ထ်ူးရှငမ်ျော်းအော်း ဆရွ်းချယ်ပခင််းနငှ စ်ပ်လျဥ််း၍ဆသော်လည််းဆကောင််း 

မည်သည ်အဆပခအဆနတွငမ်  ို ဆနောက ် ို်းပ တ်အတည်ပ စ်သည်ဟိုမှတ်ယူရမည။်  ဆနောကထ်ပ်အသနော်းခ ပခင််း၊ 

စ ိုစမ််းပခင််း (နငှ /်သ ို  မဟိုတ်) အ က်အသွယ်လိုပ်ပခင််းတ ို  အော်း လက်သင ခ် မည်မဟိုတ်ပါ။  

၁၀။ ကံထ်ူးရှငမ်ျ ်း/ပါဝငသ်မူျ ်းနငှို့စ်ပ်လျဥ််း၍ အ ည်အချင််းပျက်ယွင််းမှု  

၁၀.၁။ MPT အဆနပ င  ် က ထ်ူးရှငတ်စ်ဦ်းဦ်း (သ ို  မဟိုတ်) ပါဝငသူ်တစ်ဦ်းဦ်းအော်း သောမနမ်ဟိုတ်ဆသော (သ ို  မဟိုတ်) 

သ သယပ စ် ွယ်ရှ ဆသော လိုပ်ဆ ောငမ်ှုမျော်း အော်း/နငှ  ် လိုပ်ဆ ောငသ်ည် (သ ို  မဟိုတ်)  က်စပ်မှုရှ ဆနသည်ဟို 

သ သယရှ ပါက ကက ြုတငအ်သ ဆပ်းအဆ ကောင််း ကော်းမရှ  ြဲ နငှ ဆ်သော်လည််းဆကောင််း၊ အဆ ကောင််းပပချက် 

တစ်စ ိုတစ်ရော ဆပ်းပခင််းမရှ  ြဲနငှ ဆ်သော်လည််းဆကောင််း အရည်အချင််းပျက်ယွင််းသူအပ စ် သတ်မှတ်န ိုငသ်ည်။  

၁၀.၂။ MPT အဆနပ င  ်MPT Club အ ွြဲွေ့ဝငတ်စ်ဦ်းသည် ဤအစီအစဥ်ပါ စည််းကမ််းချက်မျော်းအော်း ချ ြု်းဆ ောက်သည ်

(နငှ /်သ ို  မဟိုတ်) တလွြဲအသ ို်းချသညဟ်ို ဆ ကောင််းကျ ြု်းဆလျောည်ီစွော   ို်းပ တ်ပါက စောပ င ဆ်ရ်းသော်းထော်းသည  ်

အသ ဆပ်းအဆ ကောင််း ကော်းစောအော်းကက ြုတငဆ်ပ်းပ ို  ၍ အ  ိုပါကြဲ သ ို   ချ ြု်းဆ ောက်ပခင််း (သ ို  မဟိုတ်) တလွြဲအသ ို်းချ 

ပခင််းဆ ကောင ပ် စ်ဆပေါ်လောသည ်ထ ခ ိုက်မှုအော်း ဆလျော ချန ိုငရ်န ် အ  ိုပါအ ွြဲွေ့ဝင၏် အဆကောင မှ်ပွ ြုင မ်ျော်းအော်း 

သင ဆ်တော်သလ ို နိုတ်ယူပခင််း (သ ို  မဟိုတ်) ဆပါင််းထည ်ပခင််းတ ို  က ို ပပြုလိုပ်န ိုငသ်ည။်  

၁၁။ ရစျ်းကွက် နငှို့ ်ပရ ်ုမ ်ု်းရှင််း 

ဤအစီအစဥ်တွင ်ပါဝငသူ်မျော်းအဆနပ င  ်ပရ ိုမ ို်းရှင််း၊ ဆစျ်းကွက်၊ ဆ ကော်ပငော၊ MPT ၏ ထိုတ်ကိုနမ်ျော်း (သ ို  မဟိုတ်) 

ဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်းအော်း အဆရောင််းပမြှင တ်ငပ်ခင််းတ ို  နငှ စ်ပ်လျဥ််း၍ လ ိုအပ်ဆသော (သ ို  မဟိုတ်) ပရ ိုမ ို်းရှင််းနငှ  ်

သက်  ိုငဆ်သော ရည်ရွယခ်ျက်မျော်းအတွက် အ  ိုပါပါဝငသူ်မျော်း၏ ပိုဂ္ ြုလ်ဆရ်း  ိုငရ်ောအချက်အလက်မျော်း 

(ပါဝငသူ်တ ို  ၏ ဗီွဒယီ ိုမျော်း သ ို  မဟိုတ်/နငှ  ် ဓောတ်ပ ိုမျော်းအပါအဝင)် အော်း MPT မှ ဆကောက်ယူခွင ၊် အသ ို်းပပြုခွင ၊် 

ထိုတ်ဆ ောဆ်ပပော  ိုခွင န်ငှ  ် ဆဝမျှခွင ဆ်ပ်းပခင််း၊ MPT မှ အသ အမှတ်ပပြုထော်းသည  ် ဝနဆ် ောငမ်ှုဆပ်းသူမျော်းနငှ  ်

သက်  ိုငရ်ောတတ ယလူပိုဂ္ ြုလ်မျော်းအော်း အ  ိုပါအချက်အလက်မျော်းက ို ထိုတ်ဆ ော်ဆပပော  ိုခွင ပ်ပြုရန ်သဆ ောတူည ီ

ရမည်။  

 

 



၁၂။ ရလျ ်ရကက်းရင ွ

လူကကီ်းမင််းအဆနပ င  ် (၁) ဤအစီအစဥ်တွင ် ပါဝငပ်ခင််းနငှ  ် ဝငဆ်ရောက် ကည ်ရှု ပခင််း (သတင််းအချက် အလက်မျော်း 

(သ ို  မဟိုတ်) ဆပ်းပ ို  လွှြဲဆပပောင််းဆပ်းပ ို  ဆသော (သ ို  မဟိုတ်) လက်ခ ရရှ ဆသောအရောမျော်းအပါအဝင)်၊ (၂) ဤစည််းကမ််းချက် 

မျော်းပါ ပပဌောန််းချက်တစ်ရပ်ရပ်အော်း ချ ြု်းဆ ောက်ပခင််း (က ိုယ်စော်းပပြုပခင််းမျော်းနငှ  ် အောမခ ပခင််းမျော်း နငှ စ်ပ်လျဥ််း၍ 

လူကကီ်းမင််း၏ ချ ြု်းဆ ောက်မှုတစ်ရပ်ရပ်အပါအဝင)်၊ (၃) တတ ယလူပိုဂ္ ြုလ်တစ်ဦ်းဦ်းနငှ စ်ပ်လျဥ််း၍ ဆ ောက် ျက် 

ကျူ်းလွနပ်ခင််း (မူဝါဒ  ိုငရ်ောအခွင အ်ဆရ်း၊ လူအမျော်းနငှ သ်က်  ိုငသ်ည ် အခွင အ်ဆရ်းမျော်း (သ ို  မဟိုတ်) အသ ဉောဏ 

  ိုငရ်ောပ ိုင ် ိုငခွ်င န်ငှ  ် စပ်လျဥ််းသည ်အခွင အ်ဆရ်းမျော်းအပါအဝင)်၊ (၄) ပမနမ်ောန ိုငင်  (သ ို  မဟိုတ်) အပခော်းတ ိုင််းပပည် 

တစ်ခိုခို၏ ဥပဆဒ၊ စည််းမျဥ််း (သ ို  မဟိုတ်) လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းတစ်ခိုခိုအော်း ချ ြု်းဆ ောက်ပခင််း၊ (၅) အစီအစဥ်မှတ င  ်

ဆပ်းပ ို  ဆသော (သ ို  မဟိုတ်) လက်ခ ရရှ ဆသော သတင််းအချက်အလက်တစ်ခိုခို၏ အကျ ြု်း က်မှပ စ်ဆပေါ်လောသည  ်

ဆတောင််း  ိုမှု (သ ို  မဟိုတ်) နစ်နောမှုမျော်း၊ နငှ /်သ ို  မဟိုတ် (၆) လူကကီ်းမင််း၏ (မှတ်ပ ိုတငထ်ော်းဆသော (သ ို  ) 

မှတ်ပ ိုတငထ်ော်းပခင််းမရှ ဆသော)  ိုန််းန ပါတ်မှတ င  ်ဤအစီအစဥ်အော်း အပခော်းသူတစ်ဦ်းဦ်း၏ ဝငဆ်ရောက်အသ ို်းပပြုမှု 

စသည်တ ို  မှ ဆပေါ်ဆပါက်လောဆသော ဆတောင််း  ိုမှုမျော်း၊ နစ်နောမှုမျော်း၊ တောဝနရှ် မှုမျော်း၊   ို်းရှု  ်းမှုမျော်း၊ တောဝနဝ်တတ ရော်းမျော်း၊ 

ကိုနက်ျစရ တ်မျော်း (သ ို  မဟိုတ်) ဆ က်းပမီမျော်းနငှ  ် အသ ို်းစရ တ်မျော်း (ဆရှွေ့ဆနခမျော်း အပါအဝင)် နငှ စ်ပ်လျဥ််း၍ MPT 

နငှ  ် MPT ၏ လက်ဆအောက်ခ မျော်း၊ အကျ ြု်းတူပူ်းဆပါင််း လိုပ်ဆ ောငသ်ည ်မ တ် က်၊ က ိုယ်စော်းလှယ်မျော်း၊ 

မနဆ်နဂျောမျော်းနငှ  ် အပခော်းဆသောအိုပ်စိုအ ွြဲွေ့ဝငက်ိုမပဏမီျော်းနငှ  ် ၎င််းတ ို  ၏ ဝနထ်မ််းမျော်း၊ ကနထ်ရ ိုက်တောမျော်း၊ 

က ိုယ်စော်းလှယ်မျော်း၊ အရောရှ မျော်းနငှ  ် ဒါရ ိုက်တောမျော်းအော်း ထ ခ ိုက်မှုမရှ ဆအောင ် အကောအကွယ်ဆပ်းရန ်

သဆ ောတူညီရမည။်  

၁၃။ အ မခံမှုမျ ်းနငှို့စ်ပ်လျဥ််း၍ မသကဆ် ်ုငရ်ကက င််းရှင််းလင််းခခင််း နငှို့ ်တ ဝန်ရှ မှုအ ်း ကန ို့်သတခ်ခင််း 

၁၃.၁။ ဤအစီအစဥ်နငှ  ် ဤအစီအစဥ်တွငပ်ါဝငသ်ည  ်  သတင််းအချက်အလက်မျော်း၊ အဆ ကောင််းအရောမျော်းနငှ  ်

ကိုနပ်စစည််းမျော်း (ဆ ော ဝြဲလ်မျော်းအပါအဝင)်၊ အပခော်းဆသောဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်း (သ ို  မဟိုတ်) အပခော်းဆသော နည််းလမ််းပ င  ်

လူကကီ်းမင််းအော်း ရရှ န ိုငဆ်အောငပ်ပြုလိုပ်ဆပ်းထော်းသည အ်ရောမျော်းအော်း အရှ အတ ိုင််းနငှ  ် ရရှ န ိုငသ်ည ်ပ ိုစ အတ ိုင််း 

ဆထောက်ပ  ဆပ်းသွော်းမည်ပ စ်သည်။ MPT အဆနပ င  ်  ပရ ိုမ ို်းရှင််းဆ ောငရွ်က်ပခင််း (သ ို  မဟိုတ်) သတင််းအချက် 

အလက်မျော်း (သတင််းအချက်အလက်မျော်း၏ တ ကျဆသချောမှု၊ ပါဝငသ်ည ်အရော၊ အဆ ကောင််းအရော၊ ထိုတ်ကိုနမ်ျော်း 

(ဆ ော ဝြဲမျော်းအပါအဝင)် (သ ို  မဟိုတ်) ပရ ိုမ ို်းရှင််းအစီအစဥ်မှတ င  ် လူကကီ်းမင််းအော်း ရရှ န ိုငဆ်အောင ် ပပြုလိုပ်ဆပ်း 

ထော်းသည အ်ရောမျော်းနငှ စ်ပ်လျဥ််း၍ အတ အလင််းပ စ်ဆစ၊ သွယ်ဝ ိုက်၍ပ စ်ဆစ မည်သ ို  ဆသော က ိုယ်စော်းပပြုပခင််း 

(သ ို  မဟိုတ်) အောမခ ပခင််းမျ ြု်းမျှ ပပြုလိုပ်မည်မဟိုတ်ပါ။ လူကကီ်းမင််းအဆနပ င  ် ဤအစီအစဥ်တွင ် ပါဝငပ်ခင််းသည ်

လူကကီ်းမင််း၏ က ိုယ်ပ ိုင ် ို်းပ တ်ချက်ပ င  ်ပါဝငပ်ခင််းပ စ်ဆ ကောင််း အတ အလင််းသဆ ောတူညီထော်းပပီ်းပ စ်ပါသည်။  



၁၃.၂။ အစီအစဥ်တွင ် ပါဝငဆ် ောငရွ်က်ပခင််း၊ (သ ို  မဟိုတ်) ဤအစီအစဥ်တွငပ်ါဝငသ်ည ်  သတင််းအချက် 

အလက်မျော်း၊ အဆ ကောင််းအရောမျော်းနငှ  ် ကိုနပ်စစည််းမျော်း (ဆ ော ဝြဲလ်မျော်းအပါအဝင)်၊ အပခော်းဆသောဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်း 

(သ ို  မဟိုတ်) အပခော်းဆသော နည််းလမ််းပ င  ်လူကကီ်းမင််းအော်း ရရှ န ိုငဆ်အောငပ်ပြုလိုပ်ဆပ်းထော်းသည ်အရောမျော်း (တ ိုက်ရ ိုက ်

ပ စ်ဆစ၊ သွယ်ဝ ိုက်၍ပ စ်ဆစ၊ တ ိုက်  ိုင၍်ပ စ်ဆစ၊ ပပစ်ဒဏဆ်ပ်းပခင််းဆ ကောင ပ် စ်ဆစ၊ အကျ ြု်း က်တစ်ခိုခိုဆ ကောင  ်

ပ စ်ဆစ ရရှ သည ်နစ်နောမှုမျော်းအပါအဝင)် မဆှပေါ်ဆပါက်လောသည ် နစ်နောမှုမျော်းအော်းလ ို်းအတွက် MPT အဆနပ င  ် 

တောဝနရှ် မည်မဟိုတ်ပါ။ 

၁၃.၃။ ဤအစီအစဥ်တွငပ်ါဝငပ်ခင််းအော်းပ င  ် အစီအစဥ်နငှ စ်ပ်လျဥ််း၍ တ ိုက်ရ ိုက် (သ ို  မဟိုတ်) အကျ ြု်း က် 

ဆ ကောင ပ် စ်ဆပေါ်လောသည  ်   ို်းရှု  ်းမှုမျော်း၊ ထ ခ ိုက်မှုမျော်း၊ နစ်နောမှုမျော်း (သ ို  မဟိုတ်) တောဝနရှ် မှုမျော်းနငှ  ်ဆနောက် က်တွြဲ 

က စစရပ်မျော်းဆ ကောင  ် ဆပေါ်ဆပါက်လောသည  ် ဆတောင််း  ိုမှုမျော်း၊ လ ိုအပ်ချက်မျော်း၊ အခွင အ်ဆရ်းမျော်း၊ အပခော်းဆသော 

သဆ ော သ ောဝအရပ စ်ဆပေါ်လောသည  ် အကျ ြု်း က်မျော်းအတွက ် MPT အော်း  

အ  ိုပါကြဲ သ ို  ပ စ်န ိုငဆ်ချရှ သည်မျော်းအော်း အ က ပပြုခြဲ ပခင််းရှ ခြဲ လျှငဆ်သော်ဆတောငမှ် 

( ိုအော်းအသ ို်းပပြုပခင််းမှဆပေါ်ဆပါက်လောဆသော သ ို  မဟိုတ်  ိုအော်းအသ ို်းပပြုပခင််း နငှ သ်က်  ိုငသ်ည  ် အစီအစဥ်တွင ်

ပါဝငဆ် ောငရွ်က်ဆနစဥ်အတွင််း လူတစ်ဦ်းတစ်ဆယောက်အော်း ထ ခ ိုက်မှု (သ ို  မဟိုတ်) ပစစည််းတစ်ခိုခိုဆပေါ်တွင ်

ပ စ်ဆပေါ်ဆစသည ထ် ခ ိုက်နစ်နောမှုတ ို  အပါအဝင)် တောဝနရှ် မှုမှကင််းလွတ်ခွင  ် ပပြုပပီ်း 

အောမခ ဆပ်းဆလျော်မည်ပ စ်ဆ ကောင််း လူကက်ီးမင််းမှ သဆ ောတူညီပါသည်။  

၁၃.၄။ သက ် ိုငရ်ောဥပဆဒအရ ခွင ပ်ပြုထော်းသည ် အ  ို်းစွန ် ို်းအတ ိုင််းအတောအထ  အတ အလင််း (သ ို  မဟိုတ်) 

သွယ်ဝ ိုက်၍ ပ စ်ဆသောအောမခ မှုမျော်းအော်းလ ို်း (သ်ီးပခော်းရည်ရွယ်ချက်တစ်ခိုအတွက် ကိုနသွ်ယ်န ိုငမ်ှုနငှ  ်  က  ခ ိုငမ်ှု 

နငှ စ်ပ်လျဥ််းသည  ်တ ိုက်ရ ိုက်မဟိုတ်သည ် အောမခ မှုမျော်းအပါအဝင)် တ ို  သည် MPT နငှ သ်က်  ိုငပ်ခင််း မရှ ဆ ကောင််း 

ပငင််း  ိုပါသည်။  

၁၃.၅။ ဤအစီအစဥ်တွငပ်ါဝငသ်ည ်  အဆရောင််းပမြှင တ်ငမ်ှုမျော်း၊ သတင််းအချက်အလက်မျော်း၊ 

အဆ ကောင််းအရောမျော်းနငှ  ် ကိုနပ်စစည််းမျော်း (ဆ ော ဝြဲလ် မျော်းအပါအဝင)်၊ အပခော်းဆသောဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်း (သ ို  မဟိုတ်) 

အပခော်းဆသော နည််းလမ််းပ င  ်လူကကီ်းမင််းအော်း ရရှ န ိုငဆ်အောင ်ပပြုလိုပ်ဆပ်းထော်းသည ်အရောမျော်း၊ MPT ၏  ောဗောမျော်း 

(သ ို  မဟိုတ်) MPT မှ ဆပ်းပ ို  သည  ် အီလက်ထဆရောနစ်  က်သွယ် ဆ ောငရွ်က်မှုမျော်းအော်းလ ို်းတ ို  သည် 

ဗ ိုင််းရပ်စ်မျော်းကင််းဆဝ်းပါသည ် (သ ို  မဟိုတ်) အနတရောယ် ပ စ်ဆစန ိုငဆ်သောအရောမျော်းပါဝငပ်ခင််းမရှ ပါဟို MPT မှ 

အောမခ မည်မဟိုတ်ပါ။  

၁၄။ တတ ယလူပ်ုဂ္ ြိုလ်တ ်ု ို့၏ ပါဝငရ်ဆ င ွ်က်မှု 



ဤအစီအစဥ်တွင ် တတ ယလူပိုဂ္ ြုလ်တ ို  ထ မှရရှ ဆသော (သ ို  မဟိုတ်) တတ ယလူပိုဂ္ ြုလ်တ ို  မှ ဆထောက်ပ  ဆပ်းသည  ်

အဆ ကောင််းအရောမျော်း (“တတ ယလူပ်ုဂ္ ြိုလ်တ ်ု ို့၏ ပါဝငရ်ဆ င ွ်က်မှုမျ ်း”) စိုဆပါင််းပါဝငန် ိုငပ်ါသည။် ထ ို  ဆ ကောင  ်

အ  ိုပါ တတ ယလူပိုဂ္ ြုလ်တ ို  ၏ ပါဝငဆ် ောငရွ်က်မှုမျော်း (သ ို  မဟိုတ်) တတ ယလူပိုဂ္ ြုလ်တ ို  ၏ ပါဝငဆ် ောငရွ်က် 

မှုမျော်းနငှ  ်က်စပ်ဆနသည ် လင ခ််ချထော်းသည ် ဝက်  ် ိုက်မျော်းနငှ စ်ပ်လျဥ််း၍ MPT ၌ တောဝနရှ် မညမ်ဟိုတ်ပါ။ 

တတ ယလူပိုဂ္ ြုလ် တ ို  နငှ စ်ပ်လျဥ််းသည  ်သတင််းအချက်အလက်မျော်း၊ ထိုတ်ကိုနမ်ျော်း (သ ို  မဟိုတ်) ဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်း 

အော်း MPT မှ တ င  ် ဆထောက်ခ ချက်ဆပ်းပခင််း၊ အောမခ ဆပ်းပခင််း (သ ို  မဟိုတ်) အ က ပပြုဆထောက်ခ ချက်ဆပ်းပခင််း 

ပ စ်သည်ဟို မှတ်ယူပခင််း (သ ို  မဟိုတ်) အဓ ပပောယ်သက်ဆရောက်ဆစပခင််းမရှ ဆစရ။  

၁၅။ အရထရွထ ွ

၁၅.၁။ တတ ယလူပိုဂ္ ြုလ်တ ို  နငှ စ်ပ်လျဥ််းသည ် စည််းကမ််းချက်မျော်းသည် ရရှ မည  ်ိုအဆပေါ်၌ သင ဆ်လျော်သလ ို 

အကျ ြု်းသကဆ်ရောက်မှုရှ ဆစရမည။်  

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

and-condition/   တွင ်ဆတွွေ့ ရှ န ိုငသ်ည ် MPT Club ၏ အထူ်းသ်ီးသန  စ်ည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျော်း (“MPT Club 

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

ဆနောက ် ို်းပပဌောန််း ထော်းသည  ် အဆထွဆထွစည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျော်း (“GTC”) နငှ အ်ညီပ စ်ရမည်။ 

ဤစည််းကမ််းချက်မျော်း၊ MPT Club STC နငှ  ်GTC တ ို  အ ကော်း ကွြဲလွြဲမှုတစ်စ ိုတစ်ရောရှ ပါက အပငင််းပွော်းကွြဲလွြဲမှုအော်း 

ဆအောက်ပါအစီအစဥ်အတ ိုင််း ဆပ ရှင််း ဆ ောငရွ်က်ရမည်။(၁) ဤစည််းကမ််းချက်မျော်း၊(၂) MPT Club STC ၊ (၃) 

GTC။  

၁၅.၃။ ဤစည််းကမ််းချက်မျော်းသည် ပမနမ်ောန ိုငင် ၏ဥပဆဒမျော်း၊ တရော်းရ ို ်း (သ ို  မဟိုတ်) စီရငပ် ိုငခွ်င ရှ် ဆသော 

အ ွြဲွေ့အစည််း တစ်ခိုခိုမှ ထိုတ်ပပနထ်ော်းသည  ်စည််းမျဥ််းမျော်း၊ အမ န  ဆ် ကော်ပငောစောမျော်း၊ ညွှန ်ကော်းချက်မျော်း (သ ို  မဟိုတ်) 

အမ န  မ်ျော်းနငှ အ်ညီ ပ စ်ရမည။်  

၁၅.၄။ စည််းကမ််းချက်၊ သဆ ောတူညီမှု (သ ို  မဟိုတ်) ပပဌောန််းချက်တစ်ရပ်ရပ်သည် သက်  ိုငရ်ော 

တရော်းရ ို ်းတစ်ရ ို်းရ ို ်း (သ ို  မဟိုတ်) စီရငပ် ိုငခွ်င ရှ် သည ် အ ွြဲွေ့အစည််းတစ်ခိုခို (သ ို  မဟိုတ်) 

ဥပဆဒပပဌောနခ်ျက်တစ်ရပ်ရပ်အရ တရော်းမဝငပ် စ်ပခင််း၊ အကျ ြု်းဝငသ်က်  ိုငမ်ှုမရှ ဆတော ပခင််း (သ ို  မဟိုတ်) 

အဆကောငအ်ထညဆ် ောဆ် ောင၍် မရန ိုငဆ်တော ပခင််းပ စ်လောခြဲ ပါက ဤစည််းကမ််းချက်မျော်းပါ 

ကျနရှ် သည ်ပပဌောန််းချက် (သ ို  မဟိုတ်) လူတစ်ဦ်း တစ်ဆယောက်နငှ သ်က်  ိုငသ်ည ် အ  ိုပါ စည််းကမ််းချက်၊ 

သဆ ောတူညီမှု (သ ို  မဟိုတ်) ပပဌောန််းချက် တစ်ရပ်ရပ်နငှ စ်ပ်လျဥ််းသည  ် အသ ို်းချမှု 

(အကျ ြု်းဝငသ်က်  ိုငဆ်တော ပခင််းမရှ သည  ် သ ို  မဟိုတ် အဆကောငအ်ထည ်

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/


ဆ ော်ဆ ောငရွ်က်န ိုငပ်ခင််းမရှ သည ်သူမျော်းအဆပေါ်တွငမ်ှတပါ်း) အော်း ထ ခ ိုက်မှုမရှ ဆစရ။ ဤစည််းကမ််းချက်မျော်းပါ 

ပပဌောန််းချက်တစ်ခိုစီတ ိုင််းသည် ဥပဆဒအရ သတ်မှတ်ခွင ပ်ပြုထော်းသည  ် အ  ို်းစွန ် ို်းအတ ိုင််းအတောအထ  

အကျ ြု်းဝင ်သက်  ိုငက်ော အဆကောငအ်ထည်ဆ ော်ဆ ောငရွ်က်န ိုငခွ်င ရှ် ဆစရမည်။  

၁၅.၅။ ဤစည််းကမ််းချက်မျော်းနငှ စ်ပ်လျဥ််း၍ အဂဂလ ပ် ောသောပပဌောန််းချက်မျော်းနငှ  ်ပမနမ်ော ောသောပပဌောန််းချက်မျော်း 

အ ကော်း အပငင််းပွော်းမှုပ စ်ဆပေါ်ပါက ပမနမ်ော ောသောပပန ် ိုထော်းသည ်ပပဌောန််းချက်ကသောလျှင ်

လွှမ််းမ ို်းအတည်ပ စ်ဆစ ရမည။်  


