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Terms and Conditions 

စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျ ်း  

Advance Payment and Discount for FTTH Service Program 

FTTH ဝနဆ်  င်မှုအစအီစဉအ်တွက် ကက ြိုတင်ဆငွဆ ်းဆချမှုနှင  ်ဆ    ဆ ်း 

 

1. These Terms and Conditions for Advance Payment and Discount for FTTH Service Program 
(the “Specific Terms”) are to be read in conjunction with MPT’s General Terms and Conditions 
(the “General Terms”) which shall form an integral part of these Specific Terms.  
၁။ ဤ FTTH ဝနဆ် ောငမ်ှုအစီအစဉ်အတွက် ကက ြိုတငဆ်ငဆွ ေးဆ ျေမှုနှင ် ဆ  ော ဆ ေး  ိုင်ရော 
စည်ေးကမ်ေးသတ်မှတ်  ျေက်မျေောေး (“သီေးသန ်စည်ေးကမ်ေး ျေက်မျေောေး”) က ို MPT ၏ 
အဆ ွဆ ွစည်ေးကမ်ေးသတ်မှတ် ျေကမ်ျေောေး (“အဆ ွ ဆ ွစည်ေးကမ်ေး ျေက်မျေောေး”) နငှ ်   ေးတွွဲဖတရ်ှုရမည်ဖဖစ်ပ ီေး 
၎င်ေးတ ို သည် ဤသီေးသန ်စည်ေးကမ်ေး ျေက်မျေောေး၏ အစ တ်အ  ိုင်ေးတစ်ရ ်အဖဖစ ် ါဝင်မည်ဖဖစ်သည်။ 

 
2. If there is any conflict between the Specific Terms and the General Terms, the provisions of 

the Specific Terms will supersede the provisions of the General Terms only to the extent of the 
inconsistencies. 
၂။ သီေးသန ်စည်ေးကမ်ေး ျေက်မျေောေးနငှ ် အဆ ွဆ ွစည်ေးကမ်ေး ျေက်မျေောေးအကကောေး ကွွဲ ွွဲမှု တစ်ရ ်ရ ်ရှ  ါက 
ကွွဲ ွွဲမှု အတ ိုင်ေးအတောအ   သီေးသန ်စည်ေးကမ်ေး ျေက်မျေောေးက အဆ ွဆ ွစည်ေးကမ်ေး ျေက်မျေောေးက ို 
 ွှမ်ေးမ ိုေးမှုရှ မည ်ဖဖစသ်ည်။ 

 

3. Capitalized terms contained herein but not specifically defined as follows shall have the same 
meaning as those set out in the General Terms: 
၃။ ဤတွင် ါဝငဆ်သော် ည်ေး ဆအောက်တငွ် သီေးဖ ောေး အဓ  ပောယ်ဖွင ်  ို ောေးဖ င်ေးမရှ ဆသော စကောေးရ ်မျေောေးသည် 
အဆ ွဆ ွစည်ေးကမ်ေး ျေက်မျေောေးတွင် ဆဖော်ဖ  ောေးသည ်အဓ  ပောယ်အတ ိုင်ေးရှ မညဖ်ဖစသ်ည် - 

 

“Advance Payment” refers to the Discount Program that MPT will give some discount on 
Customers’ tariff when Customer make payment for some FTTH monthly fees in advance. 
“ကက ြိုတင်ဆငဆွ ်းဆချမှု”   ိုသည်မှော သ ိုေးစွွဲသ က FTTH  စဉဆ်ကကေးအ ျေ  ြိုျို့က ို ကက ြိုတငဆ် ေးဆ ျေမှု ဖ ြို ို ် 
သည ်အ ါ သ ိုေးစွွဲသ ၏ ကျေသင ်ဆငွအဆ ေါ် MPT က ဆ  ော ဆ ေးအနည်ေးငယဆ် ေးမည ် ဆ  ော ဆ ေး အစအီစဉ်က ို 
  ို  ို ါသည်။ 

 

4. By availing of the Advance Payment and Discount for FTTH Service, the Customer 
acknowledges that he/she read and understood fully the terms and conditions of these Specific 
Terms, as well as MPT’s General Terms and binds himself/herself to all the terms and 
conditions therein.  
၄။ FTTH ဝနဆ် ောင်မှုအတကွ် ကက ြိုတငဆ်ငဆွ ေးဆ ျေမှုနငှ ် ဆ  ော ဆ ေးက ို ရယ သ ိုေးစွွဲဖ င်ေးအောေးဖဖင ် 
သ ိုေးစွွဲသ သည ် ဤသီေးသန ်စည်ေးကမ်ေး ျေက်မျေောေး၏ စည်ေးကမ်ေးသတ်မှတ် ျေက်မျေောေးနငှ ် MPT ၏ အဆ ွဆ ွ 
စည်ေးကမ်ေး ျေက ် မျေောေးက ို အဖ ည အ်ဝ ဖတရ်ှုန ေး ည်ပ ေီး ယင်ေးတ ို တွင်  ါဝငဆ်သော 
စည်ေးကမ်ေးသတ်မှတ် ျေကမ်ျေောေးက ၎င်ေးက ို စည်ေးဆန ှင်မှုရှ ဆစမည်ဖဖစ်ဆကကောင်ေး အသ အမှတဖ် ြို ါသည်။ 



Page 2 of 7 

 

5. The General Terms and these Specific Terms shall be effective for the entire duration of the 
Discount Program (defined below). These Specific Terms are subject to change at MPT’s sole 
discretion without need of the Customer’s consent. The Customer’s continued participation in 
the Discount Program after any such change constitutes acceptance of the revised Specific 
Terms.  
၅။ အဆ ွဆ ွစည်ေးကမ်ေး ျေက်မျေောေးနှင ် ဤသီေးသန ်စည်ေးကမ်ေး ျေက်မျေောေးသည် (ဆအောကတ်ွင် အဓ  ပောယ ်သတ် 
မှတ် ောေးသည ်) ဆ  ော ဆ ေးအစီအစဉ် ကော တစ်ဆ  ောက်  ိုေးအတွက ် အကျေ ြိုေးသကဆ်ရောက်မည်ဖဖစ်သည။် 
ဤသီေးသန ်စည်ေးကမ်ေး ျေက်မျေောေးက ို သ ိုေးစွွဲသ ၏ သဆ ောတ  ွင ်ဖ ြို ျေက်မ  ိုအ ် ွဲ MPT ၏တစ်ဦေးတည်ေး 
  ိုေးဖဖတ် ျေကဖ်ဖင ် ဆဖ ောင်ေး ွဲန ိုင်မည်ဖဖစ်သည။်   ိုသ ို ဆဖ ောင်ေး ွဲပ ီေးဆန က် သ ိုေးစွွဲသ ၏ ဆ  ော ဆ ေးအစီအစဉ၌် 
 က် က ် ါဝငဆ်နဖ င်ေးသည်   ိုဖ င် င်ပ ီေးဖဖစဆ်သော သီေးသန ်စည်ေးကမ်ေး ျေက်မျေောေးက ို သဆ ောတ   က်  ရော 
ဆဖမောက ်ါသည်။  

 

6. These Specific Terms only cover the stand-alone FTTH Service (i.e. not included in any bundle).  
၆။ ဤသီေးသန ်စည်ေးကမ်ေးသတ်မှတ် ျေကမ်ျေောေးသည် (မည်သည ်စိုစည်ေးဆရောင်ေး ျေမှု(bundle)တငွ်မ  
မ ါဝင်ဆသော) သီေးဖ ောေး FTTH ဝနဆ် ောင်မှုနငှ ်သော သက်  ိုင် ါသည်။ 

 
7. All private(B2C) FTTH Customers shall be eligible for the following discounts (“Discount 

Program”): 
၇။  ိုဂ္ဂ  က (B2C) FTTH သ ိုေးစွွဲသ မျေောေးအောေး  ိုေးသည် ဆအောက ်ါဆ  ော ဆ ေးမျေောေး (“ဆ    ဆ ်းအစီအစဉ”်) 
  စောေးန ိုင်မညဖ်ဖစသ်ည် - 
 

Speed Payment Advance payment Tariff (Ks) Discount (Ks) 

 FTTH 22Mbps  

monthly 32,000  

3months 29,000 9,000 

6months 28,000 24,000 

12months 27,000 60,000 

 FTTH 30Mbps  

monthly 43,000  

3months 39,000 12,000 

6months 38,000 30,000 

12months 36,000 84,000 

 FTTH 60Mbps  

monthly 76,000  

3months 70,000 18,000 

6months 68,000 48,000 

12months 65,000 132,000 

 FTTH 110Mbps  

monthly 120,000  

3months 110,000 30,000 

6months 108,000 72,000 

12months 102,000 216,000 

 
 

(a) Prepaid 3 months’ fees and get above discount for the period of three (3) consecutive 
months from next usage month 
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(က) ၃  စော ကက ြိုတငဆ်ငွ ဆ ေးဆ ျေဖ င်ေးအောေးဖဖင ် ဆ ေးဆ ျေ ပ ေီးဆန က် တစ် က်တည်ေး ဆန က်  မှ စ၍ 
တစ် ကတ်ည်ေး ဖဖစဆ်သော သ  ုံး (၃)   အတွက် အ ကဆ်ဖော်ဖ  ါဇယောေးမှ ဆ  ော ဆ ေး  

 
(b) Prepaid 6 months fees and get above discount for the period of six (6) consecutive months 

from next usage month 
(ခ) ၆  စော ကက ြိုတငဆ်ငွ ဆ ေးဆ ျေဖ င်ေးအောေးဖဖင ် ဆ ေးဆ ျေ ပ ေီးဆန က်  တစ် က်တည်ေး ဆန က်  မှ စ၍ 

တစ် ကတ်ည်ေး ဖဖစဆ်သော ဆဖ ောက် (၆)   အတကွ် အ က်ဆဖောဖ်  ါဇယောေးမှ ဆ  ော ဆ ေး 
 

(c) Prepaid 12 months fees and get above discount for the period of twelve (12) consecutive 
months from next usage month. 

(ဂ္) ၁၂  စော ကက ြိုတင်ဆငွ ဆ ေးဆ ျေဖ င်ေးအောေးဖဖင ် ဆ ေးဆ ျေ ပ ေီးဆန က်  တစ် ကတ်ည်ေး ဆန က်  မှ စ၍ 
တစ် ကတ်ည်ေး ဖဖစဆ်သော  ယ ်နစှ် (၁၂)   အတွက် အ က်ဆဖော်ဖ  ါဇယောေးမှ ဆ  ော ဆ ေး  

 
The Discount Program shall only apply to the applicable discount period (3, 6, or 12 months) 
set forth above. 
ဆ  ော ဆ ေးအစအီစဉ်သည် အ က်တွင် ဆဖော်ဖ  ောေးသည ် သက်  ိုင်ရော (၃လ/၆လ/၁၂လ) ဆ  ော ဆ ေးကော  
နှင ်သော သက်  ိုင် ါသည်။ 

 
8. The FTTH Customer may choose from any of the following plans: 
၈။ FTTH သ ိုေးစွွဲသ သည် ဆအောက ်ါ အစီအစဉမ်ျေောေးအနက်မှ ဆရ ေး ျေယ်န ိုင် ါသည-် 
 
 3 Months (၃ လ က  ြိုတ င်ပ ေး) 

(a) ☐ Plan A-1.  FTTH 22Mbps (29,000Ks*3 month = 87,000 Ks) 

(က) ☐ Plan A-1. FTTH 22Mbps (၂ ၉,၀၀၀ကျေ ်*၃   = ၈၇,၀၀၀ ကျေ ်) 
 

(b) ☐ Plan A-2. FTTH 30Mbps (39,000Ks*3 month = 117,000 Ks) 

( ) ☐ Plan A-2. FTTH 30Mbps (၃၉,၀၀၀ကျေ ်*၃   = ၁၁၇,၀၀၀ ကျေ ်) 
 

(c) ☐ Plan A-3. FTTH 60Mbps (70,000Ks*3 month = 210,000 Ks) 

(ဂ္) ☐ Plan A-3. FTTH 60Mbps (၇၀,၀၀၀ကျေ ်*၃   = ၂၁၀,၀၀၀ ကျေ ်) 
 

(d) ☐ Plan A-4. FTTH 110Mbps (110,000Ks*3 month = 330,000 Ks) 

(ဃ) ☐ Plan A-4.FTTH 110Mbps (၁၁၀,၀၀၀ကျေ ်*၃   = ၃၃၀,၀၀၀ ကျေ ်) 
 

 6 Months (၆လ က  ြိုတင်ပ ေး) 
(a) ☐ Plan B-1.FTTH 22Mbps (28,000Ks*6 month = 168,000 Ks) 

(က) ☐ Plan B-1.FTTH 22Mbps (၂ ၈,၀၀၀ကျေ ်*၆   = ၁၆၈,၀၀၀ ကျေ ်) 
 

(b) ☐ Plan B-2.FTTH 30Mbps (38,000Ks*6 month = 228,000 Ks) 

( ) ☐ Plan B-2. FTTH 30Mbps (၃၈,၀၀၀ကျေ ်*၆   = ၂၂၈,၀၀၀ ကျေ ်) 
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(c) ☐ Plan B-3.FTTH 60Mbps (68,000Ks*6 month = 408,000 Ks) 

(ဂ္) ☐ Plan B-3. FTTH 60Mbps (၆၈,၀၀၀ကျေ ်*၆   = ၄၀၈,၀၀၀ ကျေ ်) 
 

(d) ☐ Plan B-4.FTTH 110Mbps (108,000Ks*6 month = 648,000 Ks) 

(ဃ) ☐ Plan B-4.FTTH 110Mbps (၁၀၈,၀၀၀ကျေ ်*၆   = ၆၄၈,၀၀၀ ကျေ ်) 
 
12 Months (၁၂ လ က  ြိုတ င်ပ ေး) 
(a) ☐ Plan C-1.FTTH 22Mbps (27,000Ks*12 month = 324,000 Ks) 

(က) ☐ Plan C-1.FTTH 22Mbps (၂ ၇,၀၀၀ကျေ ်*၁၂   = ၃၂၄,၀၀၀ ကျေ ်) 

 
(b) ☐ Plan C-2.FTTH 30Mbps (36,000Ks*12 month = 432,000 Ks) 

( ) ☐ Plan C-2. FTTH 30Mbps (၃၆,၀၀၀ကျေ ်*၁၂   = ၄၃၂,၀၀၀ ကျေ ်) 
 

(c) ☐ Plan C-3.FTTH 60Mbps (65,000Ks*12 month = 780,000 Ks) 

(ဂ္) ☐ Plan C-3. FTTH 60Mbps (၆၅,၀၀၀ကျေ ်*၁၂   = ၇၈၀,၀၀၀ ကျေ ်) 
 

(d) ☐ Plan C-4.FTTH 110Mbps (102,000Ks*12 month = 1,224,000 Ks) 

(ဃ) ☐ Plan C-4.FTTH 110Mbps (၁၀၂,၀၀၀ကျေ ်*၁၂   = ၁,၂၂၄,၀၀၀ ကျေ ်) 
 

9. MPT will deliver the monthly invoice to the Customer who subscribes the Discount Program 
through SMS and/or the following email of the Customer. This will be applicable only for the 
Customer who registered with this Discount Program.). 
၉။ ဆ  ော ဆ ေးအစအီစဉ်တငွ်  ါဝင်ဆသော သ ိုေးစွွဲသ   သ ို  MPT မှ  စဉဆ်ငွဆတောင်ေး   ွှောက ို SMS 
နှင ်/သ ို မဟိုတ် သ ိုေးစွွဲသ ၏ ဆအောက် ါ အီေးဆမေး ်   ်စောသ ို  ဆ ေး  ို သွောေးမည်ဖဖစ် ါသည်။ (ဤဆ  ော ဆ ေး 
အစီအစဉဖ်ဖင ် မှတ်  ိုတင် ောေးဆသော သ ိုေးစွွဲသ အတွက်သော သက်  ိုင် ါသည်။)။ 
 

10. During the applicable discount period in Clause 7, the Speed (service plan) chosen by the 
Customer cannot be bandwidth downgraded. If Customer requests to change bandwidth 
upgrade, MPT promotion shall stop immediately, and Customer shall not be allowed for any 
refund.  VoIP application can be accepted without discount. Relocation request from customer 
can only be accepted if the new location is feasible, at MPT’s sole assessment and discretion. 
Temporary suspension within the applicable discount period in Clause 7 (i.e. the advance 
payment period) of such Speed (service plan) may be accepted by MPT, but the applicable 
discount period in Clause 7 shall continue to apply without any interruption or postponement.  
၁၀။ စော  ိုဒ-်၇တွငဆ်ဖော်ဖ  ောေးဆသော ဆ  ော ဆ ေးကော အတငွ်ေး သ ိုေးစွွဲသ မှ နဂ္ ိုဆရ ေး ျေယ် ောေးသည ် အဖမနန်ှုန်ေး 
က ို အ င ်နှ မ ်ဖ င်ေး (Bandwidth Downgrade) မဖ ြို ို ်န ိုင် ါ။ ဖမနန်ှုန်ေးဖမြှင တ်င်ဖ င်ေး (Bandwidth 
upgrade) ဖ ြို ို ်  ို ါက  က်ရှ  ရယ  ောေးဆသော  ရ ိုမ ိုေးရငှေ်းအောေး  ျေက် ျေင်ေး ရ ်  ိုင်ေးမည။် ကျေန်ရှ ဆနဆသော 
ဆငွ မောဏအောေး ဖ န်အမ်ေးဖ င်ေး ဖ ြို ို ်သွောေးမည် မဟိုတ်ပါ။ VoIP ဆ  ောက် ောေးမှုက ို ဆ  ော ဆ ေး မ ါဝင ်ွဲ 
 က်  န ိုင် ါသည်။ ဆနရောဆဖ ောင်ေးဆရ ျို့ဖ င်ေးအတကွ် အကယ်၍ ဆဖ ောင်ေးဆရ ျို့  ိုဆသော ဆနရောအသစတ် ွင ်
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ဝနဆ် ဆောင်မှုအောုံး ဆက်လကအ်သ  ုံးပပြုရန် အ ငဆ်ဖ မှသော  က်  န ိုင် ါသည်။ ဆဖ ောင်ေးဆရ ျို့  ိုဆသောဆနရော 

အသစ်တငွ် ဝနဆ် ောင်မှု  က် က ် အသ ိုေးဖ ြိုဖ င်ေးက စ ၥရပ်တွင် MPT သည် စီစစ်အကွဲဖဖတ်ဖ င်ေးနငှ ် 

တစဥ်ီေးတည်ေး   ိုေးဖဖတ်  ိုင် ွင  ် အောဏော ရှ ဆစရမည။် စော  ိုဒ်-၇ တွငဆ်ဖော်ဖ  ောေးဆသော ဆ  ော ဆ ေးကော  
(ကက ြိုတငဆ်ငွဆ ေးဆ ျေ ောေးသည ်ကော ) အတွင်ေး   ိုင်ေးယောယီ ရ ်  ိုင်ေးဖ င်ေးက ို  က်  န ိုင်ဆသော် ည်ေး စော  ိုဒ-်
၇ တွငဆ်ဖောဖ်  ောေးဆသော ဆ  ော ဆ ေးကော  (ကက ြိုတငဆ်ငွဆ ေးဆ ျေ ောေးသည က်ော ) သည် ရ ်တန ်ဖ င်ေး၊ 
ဆရ ျို့  ိုင်ေးဖ င်ေး မရှ ဆစရ။ 

 

11. MPT will not refund any Advance Payment for any reason including early termination by 
Customer within the applicable discount period in Clause 7. 
၁၁။ MPT အဆနဖဖင ် မည်သည  ် ကက ြိုတငဆ်ငဆွ ေးဆ ျေမှု က ိုမ  ို စော  ိုဒ-်၇ တငွ်ဆဖော်ဖ  ောေးဆသော 
ဆ  ော ဆ ေးကော  အတွင်ေး သ ိုေးစွွဲသ မှ ဆ  ော  ငစ်ွော ရ ်စွဲဖ ငေ်း အ ါအဝင် မည်သည ် အဆကကောင်ေးဆကကောင ်မ  ို 
ဖ နအ်မေ်းမည် မဟိုတ် ါ။ 

 
12. If the Customer wants to extend the applicable discount period in Clause 7, the Customer shall 

apply for the Discount Program again during final month of the applicable discount period in 
Clause 7 (i.e. 3rd, 6th, or 12th month) no later than the 27th of the relevant month (the 24th in 
the case of February). 
၁၂။ သ ိုေးစွွဲသ မှ စော  ိုဒ်-၇ တငွ ် ဆဖော်ဖ  ောေးဆသော ဆ  ော ဆ ေးကော  က ို သက်တမ်ေးတ ိုေးဖမြှင ်  ို ါက 
သ ိုေးစွွဲသ သည ်စော  ိုဒ်-၇ တွငဆ်ဖော်ဖ  ောေးဆသော ဆ  ော ဆ ေးကော  ၏ ဆန က်  ိုေး   (၃  ၊ ၆  သ ို မဟိုတ် 
၁၂ ဆဖမောက်က ို   ို  ိုသည)် အတငွ်ေး   ို  ၂၇ရကဆ်န   ်ဆန က်မကျေဆစ ွဲ (ဆဖဆဖော်ဝါရ ီ အတကွ် 
၂၄ရကဆ် နေ့) ဆ  ော ဆ ေးအစီအစဉက် ို   ်မ ဆ  ောက် ောေးရမည် ဖဖစသ်ည်။  

 
13. MPT may in its sole discretion terminate the Discount Program in whole or in part at any time. 

The termination will not affect the regular Service Charges for the FTTH Service. 
၁၃။ MPT သည် ၎င်ေး၏တစ်ဦေးတည်ေး   ိုေးဖဖတ် ျေကဖ်ဖင ် ဆ  ော ဆ ေးအစီအစဉ်တစ် ို  ိုေး သ ို မဟိုတ် တစ်စ တ် 
တစ်  ိုင်ေးက ို မည်သည ်အ ျေ  နတ်ွင်မ  ို ရ ်စွဲန ိုင်သည်။ ရ ်စွဲဖ င်ေးသည် FTTH ဝနဆ် ောင်မှုအတကွ် သောမန် 
ဝနဆ် ောင် မျေောေးက ို     ိုက်မည်မဟိုတ် ါ။ 

 

14. The Customer acknowledges and agrees that, except as provided herein, it shall not be entitled 
to, and MPT shall not be obligated to pay any additional charges, fees, taxes, or other 
compensation or benefits for the services provided, and rights granted under these Specific 
Terms. 
၁၄။ ဤတွငဆ်ဖော်ဖ  ောေးသည်မှ ွွဲ၍ ဤသီေးသန ်စည်ေးကမ်ေး ျေက်မျေောေးအရ ဆ ေးအ  ်ောေးသည ် 
ဝနဆ် ောင်မှုမျေောေး နငှ ် အ ွင အ်ဆရေးမျေောေးအတကွ် သ ိုေးစွွဲသ သည် မည်သည  ်   ်ဆ ောင်ေး အဖ ိုေးအ မျေောေး၊ 
အ ဆကကေးဆငွမျေောေး၊ အ နွ်အ မျေောေး သ ို မဟိုတ် အဖ ောေးနှစန် ဆကကေးမျေောေး သ ို မဟိုတ် အကျေ ြိုေး  စောေး ငွ ်မျေောေး 
  စောေး ွင ်ရှ မည ် မဟိုတဆ်ကကောင်ေးနှင ် MPT မှ ယင်ေးတ ို က ို ဆ ေးရန ် တောဝန်ရှ မည်မဟိုတဆ်ကကောင်ေး သ ိုေးစွွဲသ မှ 
အသ အမှတ်ဖ ြို ပ ေီး သဆ ောတ  ါသည်။ 

 

15. The Customer agrees to defend, indemnify and hold harmless MPT and its agents, managers, 
and other affiliated companies, and their employees, contractors, agents, officers and directors, 
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from and against any and all claims, damages, obligations, losses, liabilities, costs or debt, 
and expenses (including, but not limited to, attorneys’ fees) arising from: (i) the use of and 
access to the Discount Program; and (ii) any violation of any term of these Specific Terms. 
၁၅။ သ ိုေးစွွဲသ သည် MPT နငှ ် ၎ငေ်း၏ ဆအေးဂ္ျေင ်မျေောေး၊ မနဆ်နဂ္ျေောမျေောေးနှင ် အဖ ောေး  က်စ ် ကိုမပဏီမျေောေးနှင  ်
၎င်ေးတ ို ၏ ဝန ်မ်ေးမျေောေး၊ ကန ်ရ ိုကမ်ျေောေး၊ ဆအေးဂ္ျေင ်မျေောေး၊ အရောရှ မျေောေးနှင  ် ဒါရ ိုက်တောမျေောေးက ို (၁) ဆ  ော ဆ ေး 
အစီအစဉ ် က ို ရယ ဖ င်ေးနှင  ် အသ ိုေးဖ ြိုဖ င်ေး၊ နှင ် (၂) ဤသီေးသန ်စည်ေးကမ်ေး ျေက်မျေောေး၏ 
စည်ေးကမ်ေး ျေကတ်စ်ရ ်ရ ်က ို  ျေ  ြိုေးဆဖောက်ဖ င်ေးမှ ဖဖစဆ် ေါ် ောဆသော ဆတောင်ေး  ိုမှုမျေောေး၊     ိုက်နစ်န မှုမျေောေး၊ 
တောဝနဝ်တတရောေးမျေောေး၊   ိုေးရ ှုေးမှု မျေောေး၊ ဆ ေးရနတ်ောဝနမ်ျေောေး၊ ကိုန်ကျေစရ တ်မျေောေး သ ို မဟိုတ ် ဆ ကွေးပမမီျေောေးနငှ ် 
(ဆရျှို့ဆနစရ တ်မျေောေး အ ါအဝင ်ဖဖစဆ်သော် ည်ေး ယင်ေးတ ို  ျေည်ေးသောမဟိုတ်ဆသော) အသ ိုေးစရ တ်မျေောေးတစ်ရ ်ရ ် 
နှင ် ယင်ေးတ ို  အောေး  ိုေး  မှ အကောကယွဆ် ေးရန၊် တောဝန ် မှုမှ ကင်ေး ွှတဆ်စရန၊်  ွှတ်ပင မ်ေးဆ ေးရန် 
သဆ ောတ  ါသည်။ 

 
16. To the fullest extent permissible by applicable law, MPT disclaims all warranties, express or 

implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability and fitness for a 
particular purpose. 
၁၆။ သက်  ိုင်ရောဥ ဆဒမှ  ငွ ်ဖ ြိုန ိုင်သည ်အတ ိုင်ေးအတော အဖ ည အ်ဝအ   MPT သည် 
အတ အ င်ေးဖဖစဆ်သော သ ို မဟိုတ် သဆ ောသကဆ်ရောကဆ်သော အောမ  မျေောေးအောေး  ိုေးက ို 
ဆ ေးရနဖ်ငင်ေး  ို ါသည်။ ယင်ေး၌ ကိုန်သွယ်မှု   ိုင်ရော အရည်အဆသွေးနှင ် က စစရ ်တစ်ရ ်အတွက ်
သင ်ဆ ျေော်သည်ဟို သဆ ောသက်ဆရောကဆ်သော အောမ  မျေောေး ည်ေး အ ါအဝင ် ဖဖစဆ်သော် ည်ေး 
ယင်ေးတ ို  ျေည်ေးသောဟို ကန ်သတ်မ ောေး ါ။ 

 
17. If any term, covenant or provision of these Specific Terms is held to be illegal, invalid or 

unenforceable by any court or body of competent jurisdiction or by virtue of any legislation to 
which it is subject, then the remainder of these Specific Terms or the application of such term, 
covenant or provision to any person (other than those as to whom it is held invalid or 
unenforceable) shall not be affected thereby, and each provision of these Specific Terms shall 
remain valid and enforceable to the fullest extent permitted by law. 
၁၇။ ဤသီေးသန ်စည်ေးကမ်ေးသတ်မှတ် ျေကမ်ျေောေး၏ စည်ေးကမ်ေး ျေက်၊  ဋ ညောဉဖ် ြို ျေက် သ ို မဟိုတ် ဖ ဋ္ဌောန်ေး ျေက ်
တစ်ရ ်ရ ်က ို တရောေးရ ိုေး သ ို မဟိုတ် တရောေးစရီင်  ိုင် ငွ ်ရှ သည ်အဖွွဲျို့အစည်ေးတစ် ို ိုက သ ို မဟိုတ် ယင်ေးနငှ ် 
သက်  ိုင်ဆသော ဥ ဆဒတစ်ရ ်ရ ်အရ မတရောေးမဝငဆ်ကကောင်ေး၊   ိုင်  ိုမှုမရှ ဆကကောင်ေး သ ို မဟိုတ် အကျေ ြိုေး 
သက်ဆရောက်ဖ င်ေး  မရှ ဟို သတ်မှတ် ါက အကျေ ြိုေး ကအ်ဆနဖဖင ် ဤသီေးသန ်စည်ေးကမ်ေး ျေက်မျေောေး၏ ကျေန်ရှ  
ဆသော စည်ေးကမ်ေး ျေက်မျေောေး သ ို မဟိုတ်   ိုစည်ေးကမ်ေး ျေက၊်  ဋ ညောဉ်ဖ ြို ျေက ် သ ို မဟိုတ် ဖ ဋ္ဌောန်ေး ျေက်၏ 
 ိုဂ္ဂ ြို ်တစဦ်ေးဦေးအဆ ေါ် (  ိုင ် ိုမှု မရှ ဆသော သ ို မဟိုတ ် အကျေ ြိုေးသကဆ်ရောကဖ် င်ေးမရှ ဆသောဟို  ိုဂ္ဂ ြို ်မျေောေးမှ 
 ွွဲ၍)  သက်ဆရောက်မှုက ို     ိုက်ဆစဖ င်ေးမရှ  ွဲ ဤသီေးသန ်စည်ေးကမ်ေး ျေက်မျေောေး၏ ဖ ဋ္ဌောန်ေး  ျေက်တစ် ို ျေင်ေး 
စီသည ် က် က ်အသက်ဝင်ဆနမည်ဖဖစ်ပ ီေး ဥ ဆဒအရ  ွင ်ဖ ြိုန ိုင်သည ် အတ ိုင်ေးအတော အ   အဖ ည  ်အဝ 
ကျေင ်သ ိုေးန ိုင်မည်ဖဖစ်သည။် 

 
18. These Specific Terms are subject to the laws of Myanmar and any regulation, notification, 

directive or instruction issued by a court or body of competent jurisdiction.   
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၁၈။ ဤသီေးသန ်စည်ေးကမ်ေး ျေက်မျေောေးသည် ဖမနမ်ောန ိုင်င ဥ ဆဒမျေောေးနှင ် တရောေးရ ိုေး သ ို မဟိုတ ်တရောေးစီရင်  ိုင် ငွ ် 
ရှ သည  ်အဖွွဲျို့အစည်ေးတစ်ရ ်ရ ်က ိုတ်ဖ န်သည  ်စည်ေးမျေဉ်ေး၊ အမ န ်ဆကကော်ဖငောစော၊ ညွှန်ကကောေး ျေက် သ ို မ ဟိုတ် 
 မ်ေးညွှန် ျေကမ်ျေောေးအရ ဖဖစ်သည်။  

 


