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Rank A                                                          Highly Confidential/ No Photo 

 

MPT  စည််းကမ််းသတမှ်တခ်ျကမ်ျ ်း - ပ  ွိုင့််တန်တန်ပရ ိုမ ို်းရှင််း 

ဤစာမျက်န ာသည် ပ  ွိုင့််တန်တန်ပရ ိုမ ို်းရှင််း (“ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုး”) တွင ် ပါဝငရ်ာ၌ လူကက ိုးမငိ်ုး လ ိုက်နာရန ်

သဘ ာတူရမည ် စည်ိုးကမ်ိုးချကမ်ျာိုးက ို ရ ငိ်ုးလငိ်ုးဘ ာ်ပပထာိုးပါသည်။ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးက ို 

ပမနမ်ာ ဆက်သွယ်ဘရိုးလိုပ်ငနိ်ုး (“MPT”, “ကျွန်ိုပ်တ ို  ”, “ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို”, “ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏”) ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတငွ ်

ပါဝငပ်ခငိ်ုးပ င  ် လူကက ိုးမငိ်ုးသည် ဤစည်ိုးကမိ်ုး သတ်မ တ်ချက်မျာိုးန င  ် ၎ငိ်ုးတ ို  န င  ် ဆက်စပ် သည  ်

အပခာိုးဘသာသက်ဆ ိုငရ်ာ စည်ိုးမျဉိုးမျာိုး၊ မူဝါဒမျာိုး န င  ် စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုး (စိုဘပါငိ်ုး၍ “စည်ိုးကမိ်ုး 

ချက်မျာိုး” ဟို ဘခေါ်ဆ ိုရန)် က ို တ်ရှု၊ နာိုးလည်ဘ ကာငိ်ုး န င  ်၎ငိ်ုးတ ို  က ို လ ိုက်နာဘဆာငရွ်ကရ်န ်သဘ ာတ ူ

ဘ ကာငိ်ုး သဘ ာဘဆာငပ်ါသည်။ 

စည်ိုးကမိ်ုးချက်မျာိုးသည် အချ နအ်ခါမဘရွိုးဘပပာငိ်ုးလဲမှုရ  န ိုငပ်ါသည်။ ထ ိုကဲ သ ို  ဘသာဘပပာငိ်ုးလဲမှုတစ်ရပ်ရပ် 

ပပြုလိုပ်ပပ ိုးဘနာက် လူကက ိုးမငိ်ုး၏ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတွင ်ဆက်လက်ပါဝငပ်ခငိ်ုးသည် ဘပပာငိ်ုးလဲပပ ိုးပ စ်ဘသာ စည်ိုး 

ကမ်ိုးချက်မျာိုးက ို လူကက ိုးမငိ်ုးအဘနပ င  ်လက်ခံပခငိ်ုး ဘပမာက်ပါသည်။  

၁။ ပရ ိုမ ို်းရှင််း 

 ၁.၁ စည်ိုးကမိ်ုးချက်မျာိုးတွင ် လကူက ိုးမငိ်ုးအာိုး အတ အလငိ်ုး အပ်န ငိ်ုးထာိုးပခငိ်ုးမရ  သည ် အခွင အ်ဘရိုး 

အာိုးလံိုိုးက ို ကျွန်ိုပ်တ ို  က သ ို  မဟိုတ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ အသံိုိုးပပြုခွင ဘ်ပိုးသူမျာိုး၊ ဘထာက်ပံ သူမျာိုး၊ 

ထိုတ်ဘဝသူမျာိုး၊ အခွင အ်ဘရိုးက ိုငဘ်ဆာငသ်ူမျာိုးန င  ် အပခာိုးဘသာ အဘ ကာငိ်ုးအရာပံ ပ ိုိုးသူမျာိုးက 

သ ိုးသန   ် ရယူထ နိ်ုးသ မ်ိုးထာိုးပါသည်။ လူကက ိုးမငိ်ုးအဘနပ င  ် စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးန င  ် ဥပဘဒတွင ်

ခွင ပ်ပြုသည ်အတ ိုငိ်ုးသာ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတငွပ်ါဝငန် ိုငပ်ပ ိုး အပခာိုးဘသာအသံိုိုးပပြုခံစာိုးမှုအာိုးလံိုိုးက ို တငိ်ုး 

ကျပ်စွာ တာိုးပမစ်ထာိုးပါသည်။  

၁.၂ MPT သည် MPT ၏ တစ်ဦိုးတည်ိုးဆံိုိုးပ တ်ချက်ပ င  ် အဘ ကာငိ်ုးပပချက်တစ်ရပ်ရပ် သ ို  မဟိုတ် 

အဘ ကာငိ်ုးပပချက်မရ    ဲ လူကက ိုးမငိ်ုး၏ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးအာိုးရယမူှု သ ို  မဟိုတ် ၎ငိ်ုးတွငပ်ါဝငမ်ှုအာိုး 

အဘ ကာငိ်ုး ကာိုးမှုန င  ် တာဝနမ်ရ    ဲ အပမတဲမ်ိုး ဘသာလ်ည်ိုးဘကာငိ်ုး၊ ယာယ ဘသာ်လည်ိုးဘကာငိ်ုး 

ရပ်စဲပခငိ်ုး၊ ဆ ိုငိ်ုးငံ ပခငိ်ုး သ ို  မဟိုတ် အပခာိုးနည်ိုးပ င  ် ခွင ပ်ပြုရနပ်ငငိ်ုးပယ်ပခငိ်ုးမျာိုး ပပြုလိုပ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ထ ိုသ ို  ပပြုလိုပ်သည ်အခါတွင ် စည်ိုးကမ်ိုးချကမ်ျာိုးသည် ဤတွင ် ဘ ာ်ပပထာိုးဘသာ ဆက်လက ်

တည်ရ  ဘနမည ်စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးက ို ပ ည ်ဆည်ိုးရန ် လ ိုအပ်ဘသာအတ ိုငိ်ုးအတာအထ  လူကက ိုး 

မငိ်ုးအဘပေါ် ဆက်လက်စည်ိုးဘန ာငမ်ှုရ  ရမည်။ 
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၁.၃ လူကက ိုးမငိ်ုး၏ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတငွပ်ါဝငမ်ှုသည် ကက ြုတငစ် စဉထာိုးဘသာန င  ်ကက ြုတငစ် စဉထာိုးပခငိ်ုးမရ   ဘသာ 

ဝနဘ်ဆာငမ်ှု အဆက်ပပတပ်ခငိ်ုးမျာိုးဘပေါ် မူတည်န ိုငသ်ည်။ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုး၏ အဆက်ပပတ်ပခငိ်ုး၊ 

(စ စဉထာိုးသည်ပ စ်ဘစ၊ စ စဉမထာိုး ပဲ စ်ဘစ) ချ ြုျို့ယငွိ်ုးမှုပ စ်ဘပေါ် ပခငိ်ုး သ ို  မဟိုတ် မဝငဘ်ရာက ်

န ိုငပ်ခငိ်ုး တစ်ခိုခိုအတွက် MPT သည် လကူက ိုးမငိ်ုးအဘပေါ် သ ို  မဟိုတ် မည်သည ်တတ ယပိုဂ္ ြုလ်မျာိုး 

အဘပေါ်မဆ ို တာဝနရ်  မည် မဟိုတ်သည်က ို လူကက ိုးမငိ်ုးအဘနပ င  ်သဘ ာတူပါသည်။ 

၁.၄ လူကက ိုးမငိ်ုး၏ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတငွပ်ါဝငမ်ှု သ ို  မဟိုတ် အလွသဲံိုိုးစာိုးပပြုမှု၊ လကူက ိုးမငိ်ုး၏ အပခာိုးအသံိုိုးပပြု 

သူမျာိုးန င  ် မည်သည ်အပပနအ်လ နဆ်က်သွယ်ဘဆာငရွ်က်မှုမျာိုးအတွက်မဆ ို သ ို  မဟိုတ် ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုး 

န င စ်ပ်လျဉိုး၍ လူကက ိုးမငိ်ုး၏ အပခာိုးဘဆာငရွ်ကမ်ှု သ ို  မဟိုတ် လ ိုက်နာရနပ်ျက်ကကွ်မှု တစ်ရပ်ရပ် 

အတွက ်MPT တွင ်တာဝနမ်ရ  ဘစရ။ 

 

၂။ ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုအခ င့်အ်ရ ်းမျ ်း 

 ပံ ပ ိုိုးသ ူ သ ို  မဟိုတ် အပခာိုးတတ ယပိုဂ္ ြုလ်တစ်ဦိုးဦိုးမ  အပခာိုးနည်ိုးပ င  ် တရာိုးသပ င  ် ပ ိုငဆ် ိုငပ်ခငိ်ုးမ  လွ၍ဲ 

သက်ဆ ိုငမ်ှုရ  သည အ်တ ိုငိ်ုး ဤ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုး န င စ်ပ်လျဉိုးဘသာ ဘဆာ  ်ဝဲ၊ ရိုပ်ပံိုမျာိုး၊ စာသာိုး၊ ဂရပ် စ် မျာိုး၊ 

သရိုပ်ဘ ာ်မှုမျာိုး၊ လ ိုဂ ိုမျာိုး၊ တ ထငွမ်ှုမူပ ိုငခွ်င မ်ျာိုး၊ ကိုနအ်မ တ်တံဆ ပ်မျာိုး၊ ဝနဘ်ဆာငမ်ှု အမ တ် တံဆ ပ် မျာိုး၊ 

မူပ ိုငခွ်င မ်ျာိုး၊ ဓာတ်ပံိုမျာိုး၊ အသ၊ံ ဗ ဒ ယ ိုမျာိုး၊ ဂ တန င  ် အဘ ကာငိ်ုးအရာ အပါအဝင ် ၎ငိ်ုးတ ို  ချည်ိုးသာ 

မဟိုတ်ဘသာ (စိုဘပါငိ်ုး၍ “အဘ ကာငိ်ုးအရာ”) MPT ၏ ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုအချက်အ်လက် တစ်ခိုခိုန င  ် ၎ငိ်ုးတ ို  န င  ်

သက်ဆ ိုငဘ်သာ ဉာဏပစစည်ိုးအခွင အ်ဘရိုးမျာိုး အာိုးလံိုိုးမ ာ MPT န င  ် ၎ငိ်ုး၏ အသံိုိုးပပြုခွင ဘ်ပိုးသူမျာိုး 

(licensors)၊ ဘထာက်ပံ သူမျာိုး၊ ထိုတ်ဘဝသူမျာိုး၊ မူပ ိုငခွ်င က် ိုငဘ်ဆာငသ်ူမျာိုး၏ သ ိုးသန  ပ်စစည်ိုးပ စ်သည်။ 

ဤတွငအ်တ အလငိ်ုး ဘ ာ်ပပထာိုးသည်မ လဲွ၍ ဤစည်ိုးကမ်ိုးချက်၏ မည်သည ် အရာကမျှ ဉာဏပစစည်ိုး 

ဆ ိုငရ်ာအခွင အ်ဘရိုးမျာိုး တစ်ခိုခိုတွငရ်  ဘသာ သ ို  မဟိုတ် ထ ိုဘအာက်တငွရ်  ဘသာ အသံိုိုးပပြုခွင တ်စ်ခို 

သ ို  မဟိုတ် အခွင အ်ဘရိုးတစ်ခို  နတ် ိုးသည်ဟို မမ တယ်ရူ။ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတွင ် ဝငဘ်ရာက် အသံိုိုးပပြုန ိုငဘ်သာ 

အချက်အလက်မျာိုးတစ်ခိုခို သ ို  မဟိုတ် အဘ ကာငိ်ုးအရာတစ်ခိုခိုမ  ဆင ပွ်ာိုးရရ  လာဘသာ လက်ရာမျာိုးက ို 

ဘရာငိ်ုးချပခငိ်ုး၊ အသံိုိုးပပြုခွင ဘ်ပိုးပခငိ်ုး၊ င ာိုးရမိ်ုးပခငိ်ုး၊ ပပြုပပငပ်ခငိ်ုး၊ ပ န  ခ်ျ ပခငိ်ုး၊ ကူိုးယပူခငိ်ုး၊ ဆင ပွ်ာိုးကူိုးယူပခငိ်ုး၊ 

ထိုတ်လွှင ပ်ခငိ်ုး၊  လူအမျာိုး ပမငသ်ာဘစရန ်ပပသပခငိ်ုး၊ လူအမျာိုး ပမငသ်ာဘစရန ်ဘ ျာ်ဘပ ပခငိ်ုး၊ ထိုတ်ဘဝပခငိ်ုး၊ 

သင ဘ်လျာ်သလ ို ပပငဆ်ငအ်သံိုိုးပပြုပခငိ်ုး၊ တည်ိုးပ တ်ပခငိ်ုး သ ို  မဟိုတ ် နတ် ိုးပခငိ်ုးမျာိုးက ို သင အ်ဘနပ င  ်မပပြု 
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လိုပ်ရန ် သဘ ာတူပါသည်။ စည်ိုးကမိ်ုးချက်မျာိုးမ  အတ အလငိ်ုး ခွင ပ်ပြုမထာိုးဘသာ မည်သည  ်

ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆ ို အဘ ကာငိ်ုးအရာအာိုး အသံိုိုးပပြုပခငိ်ုးက ို တငိ်ုးကျပ်စွာ တာိုးပမစ်ထာိုးပါသည်။  

 

၃။ ပရ ိုမ ို်းရှင််းက လ 

ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးကာလမ ာ ၂၀၂၃ခိုန စ် ဇနန်ဝါရ လ ၁၄ ရက်ဘန   မ  ၂၀၂၃ခိုန စ ်ဇနန်ဝါရ လ ၂၆ ရက်ဘန   အထ  

 

၄။ ပါဝငန် ိုငသ်မူျ ်း 

၄.၁ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးသည် MPT GSM/WCDMA Prepaid/Postpaid (ဘဆွသဟာ/ ရ ယ်ဘပပာ/ ဘရွှစကာိုး) 

လက်ရ  အသံိုိုးပပြုဘနသူမျာိုး ( အသက ် ၁၃ န စ်န င အ်ထက် အသံိုိုးပပြုသူမျာိုး) အတက်ွ 

သ ိုးသန  ရ်ည်ရွယ်ပါသည်။ အကယ်၍ သငသ်ည် အသကဆ်ယ ်ရ စ် (၁၈)န စ်ဘအာက်ပ စ်ပပ ိုးန င  ်SMS 

ရရ  သည ်အပပင ်အိုပ်ထ နိ်ုးမှုဘအာက်မ  ကငိ်ုးလွှတ်ပပ ိုး က ိုယပ် ိုငဆ်ံိုိုးပ တ်ချက်ချန ိုငသ်ူ ဥပဘဒအရ မ   

အိုပ်ထ နိ်ုးမှု သ ို  မဟိုတ် အိုပ်ထ နိ်ုးသူခွင ပ်ပြုချက် ရရ  ထာိုးပပ ိုး စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးတငွ ်

ဘ ာပ်ပထာိုးသည ် စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုး၊ သတ်မ တ်ချက်မျာိုး၊ တာဝနမ်ျာိုး၊ ကတ ပပြုပခငိ်ုးမျာိုး၊ 

က ိုယ်စာိုးပပြုပခငိ်ုးမျာိုးန င  ် အာမခံ ပခငိ်ုးမျာိုးက ို သဘ ာတူည ရနန် င  ် စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးက ို 

လ ိုက်နာရန ်စွမ်ိုးဘဆာငရ်ည်န င  ်အရည်အချငိ်ုး အပပည အ်ဝရ  မ သာ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတငွ ်ပါဝငန် ိုငပ်ါသည်။ 

၄.၂     CDMA, Base Tariff, Postpaid န င  ်လက်ရ  သံိုိုးပပြုပခငိ်ုးမရ  သူမျာိုး ပါဝငန် ိုငမ်ည်မဟိုတ်ပါ။ 

 

၅။ ကကငက်ကငန် န ပကရ်က့်ချ ်

၅.၁ ၂၀၂၃ခိုန စ ်ဇနန်ဝါရ လ ၁၄ ရက်ဘန  မ  ဇနန်ဝါရ လ ၂၆ ရက်ဘန   အထ  ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတငွပ်ါဝငန် ိုငပ်ါသည်။ 

၅.၂ ပွ ြုင တ်နတ်နပ်ရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတွင ် ပါဝငလ် ိုသူမျာိုးသည် *7345# က ိုဘခေါ်ဆ ိုပပ ိုးဘနာက် MPT4U Channel 

၏ Point Tan Tan Promotion Icon မ သာမက Package Purchase Icon, Kyin Kyin Nar Nar 

Icon န င  ် Auto Renewal Icon မျာိုးတွင ် ပက်ဘက ချ်မျာိုးက ို ဝယ်ယူ၍ 

ပွ ြုင တ်နတ်နပ်ရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတွငပ်ါဝငန် ိုငပ်ါသည်။ 
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ပကရ်က့်ချ်အမည် 

 

နှုန််းထ ်း 

(ကိုန်သ ယခ် န်ပါဝငပ်ပ ်း) 
 

ပမ ဏ 
သက်တမ််း 

 

ပ  ွိုင့်တ်န်တန်ထ ရပါက ်

ကစံမ််းခ င့် ်

ကထံ်ူးန ိုငမ်ည့်် 

MPTClub 

ပ  ွိုင့် ်

Data Carry Plus 979 (Auto-renewal) 470MB 

30 days 

1 Up to 444 

1279 (Auto-

renewal) 

615MB 

1779(Auto-

renewal) 

860MB 

2669 (Auto-

renewal) 

1290MB 

Kyin Kyin Nar 

Nar 

2998 1024 + 

Onnet 

Vice & 

SMS  

5498 2048 + 

Onnet 

Voice & 

SMS 

9998 4096 + 

Onnet 

Voice & 

SMS 

All in One Htaw 

B 

2900 (Auto renew) 30001 
15 Days 

3000 30000 

4800 (Auto renew) 50001 
30 Days 

5000 50000 

9600 (Auto Renew) 100001 
90 Days 

10000 100000 
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၅.၃ ၂၀၂၃ ခိုန စ် ဇနန်ဝါရ လ ၁၄ ရက်ဘန  မ  ဇနန်ဝါရ လ ၂၂ ရက်ဘန  အတွငိ်ုး ပွ ြုင တ်နတ်နပ်ရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတွင ်

ပါဝင၍် MPT4U မ  Data Carry Plus ပက်ဘက ချ်၊  ကင ်ကငန်ာနာပက်ဘက ချ် န င  ် All in One 

ဘထာ  ပက်ဘက ချ်ဝယ်ယူသမူျာိုးအဘနပ င  ် MPT4U တွင ် ပွ ြုင တ်နတ်နထ် ဘပါက်ကံစမ်ိုးခွင က် ို 

ရရ  န ိုငမ်ည်ပ စ်ပါသည်။ 

၅.၄ MPT4U တွင ်ပွ ြုင တ်နတ်နထ် ဘပါက်ကံစမ်ိုးကာ MPT Club Points မျာိုး ရရ  န ိုငမ်ည်ပ စ်သည်။   

၅.၅ MPT Club Points မျာိုးက ို ၂၀၂၃ ခိုန စ် ဇနန်ဝါရ လ ၂၃ ရက်မ  ဇနန်ဝါရ လ ၂၆ ရက်ဘန  အတွငိ်ုး 

ပွ ြုင တ်နတ်နဘ်ဒတာမျာိုးန င  ်လဲလ ယ်အသံိုိုးပပြုန ိုငမ်ည်ပ စ်သည်။ 

၅.၆ ပက်ဘက ချ်မျာိုးက ို အကက မ်ဘရမျာိုးစွာ ဝယ်ယူပခငိ်ုးန င  ် အလ ိုအဘလျာက်သက်တမ်ိုးတ ိုိုးပက်ဘက ချ် 

သက်တမ်ိုးတ ိုိုးပခငိ်ုးတ ို  အတွက် ချမ တ်ထာိုးဘသာ လက်ရ  သက်မ တ်ချက်မျာိုးသည် 

ပွ ြုင တ်နတ်နပ်ရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတွငအ်ပပည ်အ၀သက်ဘရာက်မည်ပ စ်ပါသည်. 

၅.၇ အလ ိုအဘလျာက်သက်တမ်ိုးတ ိုိုးပက်ဘက ချ်သည် သတ်မ တ်ထာိုးဘသာ သကတ်မ်ိုး ကိုနဆ်ံိုိုးမည  ်

ဘန  ရက်၏ ၁၁:၂၅ မ နစ်မ  ၁၂:၀၀ အတွငိ်ုး အလ ိုအဘလျာက်သက်တမိ်ုးတ ိုိုးမည်ပ စ်ပါသည်။ 

 

၆။ ကျသင့််ရင ရက ကခ်ံမှု  

၆.၁ ပက်ဘက ချ်၏ တန ် ိုိုးအတ ိုငိ်ုး ကျသင် ဘငကွ ို ဘကာက်ခံရန ် MPT အာိုးခွင ပ်ပြုထာိုးပပ ိုးပ စ်ပါသည်။ 

အတည်ပပြုဘရွိုးချယ်ထာိုးတဲ  ပက်ဘက ချ်ဘပေါ်မူတည်၍ မည်သည်  ကိုနက်ျစရ တ်က ို မဆ ို 

သံိုိုးစွဲသတူွင ်တာဝနရ်  သည်။ 

၆.၂ သင၏် အဘ ကာငိ်ုးအရာ ရ ာဘ ွသံိုိုးစွဲပခငိ်ုး၊ ဘဒါငိ်ုးလိုတ်ပပြုပခငိ်ုးမျာိုးအတကွ ်

ဘကာက်ခံမှုမျာိုးကျသင မ်ည်ပ စ်သည်။ ဘကာက်ခံမှုမျာိုးအာိုးလံိုိုးတွင ် ဘဒတာသံိုိုးစဲွမှုမျာိုးအတွက် 

ကိုနသ်ွယ်လိုပ်ငနိ်ုးခွန ် ၁၅% န င  ် အသနံ င စ်ာတ ိုသံိုိုးစဲွမှုမျာိုးအတွက် ကိုနသ်ွယ်လိုပ်ငနိ်ုးခနွ ်

၅%ပါဝငဘ်ကာက်ခံမည်က ို သတ ပပြုပါ။ 

၆.၃ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတငွ ်စာရငိ်ုးသွငိ်ုးပခငိ်ုးအပါအဝင ်သင၏်မ ို  ိုငိ်ုးအငတ်ာနက်က ို မျှဘဝသံိုိုးစွဲဘနသည ် 

ပပငပ်အ ဲွျို့အစည်ိုး၏ လိုပ်ဘဆာငခ်ျက်မျာိုးအတွက် သငသ်ည် တာဝနရ်  ပါသည်။ 

၇။ သံို်းစ ွဲသအူဖြစ်မှ ထိုတပ်ယဖ်ခင််း 
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MPTသည် ပံိုမ နမ်ဟိုတ်ဘသာ သ ို  မဟိုတ် မသကကာစရာပ စ်ဘသာ ဘဆာငရွ်က်မှုမျာိုး ပပြုလိုပ်ဘနသည  ် 

သ ို  မဟိုတ် ယငိ်ုးတ ို  န င ဆ်က်စပ်ဘနသည်ဟို ၎ငိ်ုးက သသံယ ရ  ဘသာ ပါဝငန် ိုငသ်ူတစ်ဦိုးက ို 

ကက ြုတငအ်ဘ ကာငိ်ုး ကာိုးစရာ မလ ို  ဲ သ ို  မဟိုတ် မည်သည ် အဘ ကာငိ်ုးပပချက်မ  ဘပိုးစရာမလ ို  ဲ

ထိုတ်ပယ်န ိုငသ်ည်၊  

 

၈။ ရ ်းက ကရှ် ရြ ဖခင််းနငှ့်အ်ရ  င််းဖမြှင့်တ်ငဖ်ခင််း 

MPT အဘနပ င  ်ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးအတွက် လ ိုအပ်ဘသာ သ ို  မဟိုတ် ၎ငိ်ုးန င  ်ကျ ြုိုးဘ ကာငိ်ုးဆ ဘလျာ်စွာ ဆက်စပ် ဘသာ 

က စစရပ်မျာိုးအတကွ်လည်ိုးဘကာငိ်ုး MPT ၏ ကိုနပ်စစည်ိုးမျာိုး သ ို  မဟိုတ် ဝနဘ်ဆာငမ်ှုမျာိုးက ို 

ဘ ိုးကွကရ် ာဘ ွရန၊် ဘ ကာပ်ငာရန ် န င /်သ ို  မဟိုတ် အဘရာငိ်ုးပမြှင တ်ငရ်န ် ရည်ရွယ်ချက်မျာိုးအတကွ် ပါဝင ်

န ိုငသ်ူမျာိုး၏ ဗ ဒ ယ ိုမျာိုး န င /်သ ို  မဟိုတ် ဓာတ်ပံိုမျာိုးက ို ဘ ကာ်ပငာရနရ်ည်ရွယ်ချက်မျာိုးအတွက ် အပါဝင ်

ပါဝငန် ိုငသ်ူမျာိုး၏ က ိုယ်ဘရိုးအချက်အလက်မျာိုး ဘကာက်ခံပခငိ်ုး၊ အသံိုိုးပပြုပခငိ်ုး၊  ွင ဟ်ထိုတ်ဘ ာ်ပခငိ်ုးန င  ်

၎ငိ်ုးတ ို   အ ကာိုး ဘဝမျှပခငိ်ုးတ ို  ပပြုလိုပ်ပခငိ်ုးန င  ်MPT၏ တရာိုးဝငခွ်င ပ်ပြုထာိုးဘသာ ဝနဘ်ဆာငမ်ှုဘပိုးသူမျာိုးန င  ်

သက်ဆ ိုငရ်ာ တတ ယပိုဂ္ ြုလမ်ျာိုးထ ံထ ိုကဲ သ ို  ဘသာ က ိုယ်ဘရိုး အချက်အလက်မျာိုး  ွင ဟ်ထိုတ်ဘ ာ် ပခငိ်ုးက ို 

ပါဝငန် ိုငသ်ူသူမျာိုး အဘနပ င  ်သဘ ာတူည ပပ ိုး ခွင ပ်ပြုပါသည်။  

 

၉။ တ ဝန်ခမံှုမှ ကင််းလ တရ်စဖခင််း 

လူကက ိုးမငိ်ုးသည် MPT န င  ်၎ငိ်ုး၏ လက်ဘအာက်ခံကိုမပဏ မျာိုး၊ ပူိုးတွလဲိုပ်ငနိ်ုးဘဆာငရွ်က်သူ၊ ဘအိုးဂျင မ်ျာိုး၊ 

မနဘ်နဂျာမျာိုး န င  ် အပခာိုးဆက်စပ်ကိုမပဏ မျာိုး၊ န င  ် ၎ငိ်ုးတ ို  ၏ ဝနထ်မ်ိုးမျာိုး၊ ကနထ်ရ ိုက်တာမျာိုး၊ ဘအိုး 

ဂျင မ်ျာိုး၊ အရာထမ်ိုးမျာိုး၊ ဒါရ ိုက်တာမျာိုးအာိုး (၁) ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးကမ်ိုးလ မ်ိုးမှု၊ လူကက ိုးမငိ်ုးထိုတ်လွှတ်လ ိုက်ဘသာ 

သ ို  မဟိုတ် ရရ  ဘသာ ဘဒတာ သ ို  မဟိုတ် အဘ ကာငိ်ုးအရာတစ်ခိုခိုအပါအဝင ် လူကက ိုးမငိ်ုး၏ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုး 

အသံိုိုးပပြုပခငိ်ုးန င  ် ဝငဘ်ရာက်ပခငိ်ုး (၂) ဤတွငပ်ါဝငဘ်သာ က ိုယ်စာိုးပပြုတငပ်ပပခငိ်ုးမျာိုးန င  ် အာမခံချကမ်ျာိုး 

တစ်ခိုခိုက ို ချ ြုိုးဘ ာက်ပခငိ်ုး အပါအဝင ် ယငိ်ုးတ ို  ချည်ိုးသာမဟိုတ်ဘသာ စည်ိုးကမိ်ုးချက်မျာိုး၏ စည်ိုးကမိ်ုး 

တစ်ခိုခိုအာိုး ချ ြုိုးဘ ာက်ပခငိ်ုး (၃) ပိုဂ္ ြုလ်ဆ ိုငရ်ာလွတလ်ပ်မှု အခွင အ်ဘရိုး တစ်စံိုတစ်ရာ၊ လူတစ်ဦိုး 

တစ်ဘယာက်၏ ဘကျာ ်ကာိုးမှုက ိုယ်ပ ိုငလ်ကခဏာမျာိုးအာိုး အလွှဲသံိုိုးစာိုးပပြုပခငိ်ုးက ို ကာကွယ်သည ် အခွင  ်

အဘရိုးမျာိုး (Publicity Rights) သ ို  မဟိုတ်၊ ဉာဏပစစည်ိုးဆ ိုငရ်ာ အခွင အ်ဘရိုးမျာိုးအပါအဝင ်၎ငိ်ုးတ ို  ချည်ိုး 
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သာ မဟိုတ ် ဘသာ တတ ယပိုဂ္ ြုလ်အခွင အ်ဘရိုးတစ်ခိုခိုက ို လူကက ိုးမငိ်ုးအဘနပ င  ် ချ ြုိုးဘ ာက်ပခငိ်ုး၊ (၄) 

လူကက ိုးမငိ်ုး၏ ပပည ်ဘထာငစ်ိုသမမတပမနမ်ာန ိုငင်ဘံတာ် သ ို  မဟိုတ် အပခာိုးန ိုငင်တံစ်န ိုငင်၏ံ ဥပဘဒ၊ နည်ိုးဥပဘဒ 

သ ို  မဟိုတ် စည်ိုးမျဉိုး တစခ်ိုခိုက ိုချ ြုိုးဘ ာက်ပခငိ်ုး၊ (၅) ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးမ တစ်ဆင  ် လူကက ိုးမငိ်ုးတငပ်ပ ဘသာ 

သ ို  မဟိုတ် ရရ  ဘသာ အချက်အလက်တစ်ခိုခို၏ ရလဒတ်စ်ခိုဘ ကာင  ်ဘတာငိ်ုးဆ ိုမှု သ ို  မဟိုတ် နစ်နာမှုတစစ်ံို 

တစ်ရာ ပ စ်ပခငိ်ုး သ ို  မဟိုတ် (၆) လူကက ိုးမငိ်ုး၏  ိုနိ်ုးနပံါတ် (စာရငိ်ုးသွငိ်ုးထာိုးသည်ပ စ်ဘစ၊ 

စာရငိ်ုးမသငွိ်ုးထာိုး သည်ပ စ်ဘစ)၊ ဟနိ်ုးဆက်၊ သ ို  မဟိုတ် အပခာိုးဘသာ က ရ ယာမ တစ်ဆင  ် အပခာိုး 

ပိုဂ္ ြုလ်တစ်ဦိုးဦိုး၏ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးသ ို   ဝငဘ်ရာက ် မှုန င  ်အသံိုိုးပပြုမှုတ ို  မ  ဘပေါ်ဘပါကလ်ာဘသာ ဘတာငိ်ုးဆ ိုမှုမျာိုး၊ 

နစ်နာမှုမျာိုး၊ တာဝနဝ်တတ ရာိုးမျာိုး၊ ဆံိုိုးရှု ံိုးမှုမျာိုး၊ တာဝနခ်ံမှုမျာိုး၊ ကိုနက်ျမှုမျာိုး သ ို  မဟိုတ် ဘ ကိုးပမ န င  ်အသံိုိုး 

စရ တ်မျာိုး (ဘရ ျို့ဘန  ခမျာိုးအပါအဝငပ် စ်ဘသာ် လည်ိုး ယငိ်ုးတ ို  ချည်ိုးသာမက) တစ်ရပ်ရပ်န င  ်အာိုးလံိုိုး ထမံ န င  ်

၎ငိ်ုးတ ို  က ိုဆန  က်ျင၍် ကာကွယ်ဘပိုးရန၊် တာဝနခ်ံမှုမ  ကငိ်ုးလွတ်ဘစရနန် င  ် လွှတ်ပင မိ်ုးဘစရန ်

သဘ ာတူပါသည်။ 

 

၁၀။ အ မခံချကမ်ျ ်း၏ မသကဆ် ိုငရ်ကက င််း ရှင််းလင််းချကမ်ျ ်းနငှ့် ်တ ဝန်ခမံှုကန ့််သတခ်ျက ်

၁၀.၁ .ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးန င  ် ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးကမိ်ုးလ မ်ိုးမှု တွငပ်ါဝငဘ်သာ သ ို  မဟိုတ် ၎ငိ်ုးတ ို  မ  တဆင အ်ပခာိုးနည်ိုးပ င  ်

လူကက ိုးမငိ်ုး အသံိုိုးပပြုန ိုငရ်န ် ပပြုလိုပ်ထာိုးဘသာ သတငိ်ုးအချက်အလက်၊ အဘ ကာငိ်ုးအရာ၊ အချက ်

အလက်မျာိုး၊ ထိုတ်ကိုနမ်ျာိုး (ဘဆာ  ်ဝဲအပါအဝင)်န င  ် အပခာိုးဘသာဝနဘ်ဆာငမ်ှုမျာိုးက ို ဤဘနရာ၌ 

“ရ  သည ် အတ ိုငိ်ုး” န င  ် “ရ  န ိုင ် မည ်အတ ိုငိ်ုး” ရန ိုငဘ်သာစနစ်ပ င ပံ် ပ ိုိုးပခငိ်ုးပ စ်သည်။ MPT သည် 

ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုး လည်ပတ်ပခငိ်ုး သ ို  မဟိုတ် ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတငွပ်ါဝငဘ်သာ သ ို  မဟိုတ် ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးမ တဆင  ်

အပခာိုးနည်ိုး ပ င  ်လူကက ိုးမငိ်ုး အသံိုိုးပပြုန ိုငရ်နပ်ပြုလိုပ်ထာိုးဘသာ ၎ငိ်ုး၏တ ကျမှု အပါအဝင ်သတငိ်ုး 

အချက် အလက်၊ အဘ ကာငိ်ုးအရာ၊ အချက်အလက်မျာိုး၊ ထိုတ်ကိုနမ်ျာိုး (ဘဆာ  ်ဝဲ အပါအဝင)် 

သ ို  မဟိုတ်  အပခာိုးဘသာဝနဘ်ဆာငမ်ှုမျာိုးက ို မည်သည အ်မျ ြုိုးအစာိုးမဆ ိုပ စ်ဘသာ အတ အလငိ်ုး 

ပ စ်ဘစ၊ တ ိုက်ရ ိုက်မဟိုတသ်ည်ပ စ်ဘစ က ိုယ်စာိုးပပြုတငပ်ပပခငိ်ုးမျာိုး သ ို  မဟိုတ် အာမခံချက်မျာိုး 

မပပြုလိုပ်ပါ။ လူကက ိုးမငိ်ုး၏ ပရ ိုိုးမ ိုိုးရ ငိ်ုးအသံိုိုးပပြုမှုန င  ်ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုး ကမ်ိုးလ မ်ိုးမှုရယူမှုသည် ပ စ်ဘပေါ်လာ 

န ိုငဘ်ချရ  ဘသာ အနတရာယ်က ို မ မ  ာသာ တာဝနယ်ူသည်ဟို လူကက ိုးမငိ်ုးက အတ အလငိ်ုး 

သဘ ာတူပါသည်။ 



CRM Team 
Rank A                                                          Highly Confidential/ No Photo 

 

၁၀.၂ MPT သည် လကူက ိုးမငိ်ုး၏ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုး အသံိုိုးပပြုပခငိ်ုး၊ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးကမိ်ုးလ မ်ိုးမှု ရယပူခငိ်ုး သ ို  မဟိုတ် 

ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတငွ ် ပါဝငဘ်သာ သ ို  မဟိုတ် ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးမ တဆင အ်ပခာိုးနည်ိုးပ င  ် လူကက ိုးမငိ်ုးအသံိုိုးပပြု 

န ိုငရ်နပ်ပြုလိုပ်ထာိုးဘသာ သတငိ်ုးအချက်အလက်၊ အဘ ကာငိ်ုးအရာ၊ အချက်အလက်မျာိုး၊ 

ထိုတ်ကိုနမ်ျာိုး (ဘဆာ  ်ဝဲ အပါ အဝင)် သ ို  မဟိုတ် အပခာိုးဘသာ ဝနဘ်ဆာငမ်ှုမျာိုးမ  ဘပေါ်ဘပါကလ်ာ 

ဘသာ မည်သည ် အမျ ြုိုးအစာိုးမဆ ို ပ စ်သည ် တ ိုက်ရ ိုက်ပ စ်ဘသာ၊ တ ိုက်ရ ိုက်မဟိုတ်ဘသာ၊ 

ဆက်စပ်၍ပ စ်ဘသာ၊ ပပစ်ဒဏအ်ရ ပ စ်ဘသာ န င  ် / သ ို  မဟိုတ် အကျ ြုိုးဆက်အာိုးပ င ပ် စ်ဘသာ 

နစ်နာမှုမျာိုးအပါအဝငပ် စ်ဘသာ်လည်ိုး ယငိ်ုးတ ို  ချည်ိုးသာဟို ကန  သ်တ်မထာိုးဘသာ နစ်နာမှု 

တစ်စံိုတစ်ရာအတွက် တာဝနရ်  မည် မဟိုတ်ပါ။ 

၁၀.၃ လူကက ိုးမငိ်ုးအဘနပ င အ်ဘနပ င  ် ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတငွ ် ပါဝငရ်ာတွင ် မည်သည ်အဘ ကာငိ်ုး အရငိ်ုးဘ ကာင  ်

ပ စ်ဘစ၊ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးန င  ်ဆက်စပ်၍ တ ိုက်ရ ိုက်ပ စ်ဘစ၊ အကျ ြုိုးဆက်အရ ပ စ်ဘစ ပ စဘ်ပေါ်လာဘသာ 

မည်သည ်သဘ ာသ ာဝ သ ို  မဟိုတ် အမျ ြုိုးအစာိုးမဆ ိုရ  သည ် ဆံိုိုးရှု ံိုးမှု၊ ထ ခ ိုက်အနာတရပ စမ်ှု၊ 

ထ ခ ိုက်မှု သ ို  မဟိုတ် ဘပိုးရနတ်ာဝနရ်  မှုန င  ် အကျ ြုိုးဆက်မျာိုး တစ်ခိုခို န င အ်ာိုးလံိုိုးမ ဘသာ် 

လည်ိုးဘကာငိ်ုး၊ MPT က ို ထ ိုသ ို  ပ စ်န ိုငဘ်ပခအာိုး အသ ဘပိုးပပ ိုးသည ်တ ိုင ် ပပ ြုငပ်ွဲတွင ်ပါဝငစ်ဉ အတငွိ်ုး 

သ ို  မဟိုတ် ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးကမ်ိုးလ မ်ိုးမှု အသံိုိုးပပြုပခငိ်ုးမ  ဘပေါ်ဘပါက်လာဘသာ သ ို  မဟိုတ် ၎ငိ်ုးန င  ်

ဆက်စပ်ဘသာ မည်သည ် ပိုဂ္ ြုလ်မျာိုးအဘပေါ်မဆ ို ထ ခ ိုက်အနာတရပ စမ်ှု တစ်ရပ်ရပ် သ ို  မဟိုတ် 

ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုတစ်ရပ်ရပ်အဘပေါ် ပ စ်ဘပေါ်လာသည ်ထ ခ ိုက်မှုတစ်ရပ်ရပ် အပါအဝငပ် စ်ဘသာ်လည်ိုး 

ယငိ်ုးတ ို  ချည်ိုးသာဟို ကနသ်တ်မထာိုး  ဲ ၎ငိ်ုးတ ို  မ ဘပေါ်ဘပါက်လာဘသာန င  ် ၎ငိ်ုးတ ို  က ို အဘ ကာငိ်ုး 

ပပြုဘသာ ဘတာငိ်ုးခံမှုမျာိုး၊ ဘတာငိ်ုးဆ ိုမှုမျာိုး၊ အခွင အ်ဘရိုးမျာိုး၊ တရာိုးစွဲဆ ိုရန ်အဘ ကာငိ်ုးတ ို  မ  MPT 

အာိုး ကငိ်ုးလွတ်ဘစရနန် င  ်ရာသက်ပန ်လွတ်ပင မ်ိုးဘစရန ်သဘ ာတူည ပါသည်။ 

၁၀။၄ .သက်ဆ ိုငရ်ာဥပဘဒမျာိုးမ  ခွင ပ်ပြုန ိုငသ်ည  ် အမျာိုးဆံိုိုးအတ ိုငိ်ုးအတာအဘလျာက် MPT သည် 

ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခိုအတွက ် ကိုနသ်ွယ်မှုန င  ် ဘရာငိ်ုးချန ိုငစ်ွမ်ိုး၏ တ ိုက်ရ ိုကမ်ဟိုတ်ဘသာ အာမခံ 

ချက်မျာိုး အပါအဝငပ် စ်ဘသာ်လည်ိုး ယငိ်ုးတ ို  ချည်ိုးသာဟို ကန  သ်တ်မထာိုးဘသာ အတ အလငိ်ုး 

ဘ ာ်ပပထာိုးသည ် သ ို  မဟိုတ် တ ိုက်ရ ိုက်မဟိုတသ်ည ် အာမခံချက်မျာိုးအာိုးလံိုိုးက ို မသက်ဆ ိုင ်

ဘ ကာငိ်ုး ပငငိ်ုးဆ ိုပါသည်။ 

၁၀.၅ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုး၊ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးကမ်ိုးလ မ်ိုးမှု၊ ၎ငိ်ုးတ ို  တွငပ်ါဝငဘ်သာ သ ို  မဟိုတ် ၎ငိ်ုးတ ို  မ တစ်ဆင  ်အပခာိုးနည်ိုး 

ပ င  ် လူကက ိုးမငိ်ုး အသံိုိုးပပြုန ိုငရ်နပ်ပြုလိုပ်ထာိုးဘသာ သတငိ်ုးအချက်အလက်၊ အဘ ကာငိ်ုးအရာ၊ 



CRM Team 
Rank A                                                          Highly Confidential/ No Photo 

 

အချက်အလက်မျာိုး၊ ထိုတက်ိုနမ်ျာိုး (ဘဆာ  ်ဝဲအပါအဝင)် သ ို  မဟိုတ် အပခာိုးဘသာဝနဘ်ဆာငမ်ှု မျာိုး၊ 

MPT ဆာဗာ မျာိုး သ ို  မဟိုတ် MPTမ  ပ ို  ဘသာအ လက်ထဘရာက်နစ် ဆက်သွယ်မှုမျာိုးသည် 

ဗ ိုငိ်ုးရပ်မျာိုး သ ို  မဟိုတ် အပခာိုးဘသာ အနတရာယ်ရ  သည ် အစ တ်အပ ိုငိ်ုးမျာိုးမ  ကငိ်ုးလတွ်ပါသည်ဟို 

MPT က အာမခံပခငိ်ုး မပပြုပါ။ 

 

၁၁။ တတ ယပိုဂ္ ွိုလအ်ရကက င််းအ   

ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတငွ ်ပံ ပ ိုိုးသူ အပါအဝင ်တတ ယပိုဂ္ ြုလ်မျာိုးမ  ရရ  ဘသာ သ ို  မဟိုတ် ၎ငိ်ုးတ ို  က ပ ံပံ ိုိုးဘပိုးထာိုးဘသာ 

အဘ ကာငိ်ုးအရာ (“တတ ယပိုဂ္ ြုလ်၏အဘ ကာငိ်ုးအရာ”) တ ို  ပါဝငန် ိုငပ်ါသည်။ သ ို  ပ စ်ပါ၍ အဆ ိုပါတတ ယ 

ပိုဂ္ ြုလ်၏ အဘ ကာငိ်ုးအရာ သ ို  မဟိုတ် တတ ယပိုဂ္ ြုလ်၏အဘ ကာငိ်ုးအရာန င ဆ်က်စပ်သည ် ချ တ်ဆက ်

ထာိုးဘသာ ဝက် ဆ် ိုဒတ်စ်ခိုခိုအတွက် MPTတွင ်တာဝနရ်  မည်မဟိုတ်ပါ။ တတ ယ ပိုဂ္ ြုလ်မျာိုး၏ သတငိ်ုး 

အချက်အလက်၊ ထိုတ်ကိုနမ်ျာိုး သ ို  မဟိုတ် ဝနဘ်ဆာငမ်ှုမျာိုးတစ်ခိုခိုအာိုး ရည်ညွှနိ်ုးချက် သည် MPT က 

ဘထာက်ခံမှု၊ ကမကထပပြုမှု သ ို  မဟိုတ် အ ကပံပြုမှု မဟိုတ်ပါ သ ို  မဟိုတ် ထ ိုသ ို  သွယ်ဝ ိုက်ဆ ိုလ ိုပခငိ်ုး 

မဟိုတ်ပါ။ 

၁၂။ အရထ ရထ  

၁၂.၁ တတ ယပိုဂ္ ြုလ်တစ်ဦိုးဦိုး၏ စည်ိုးကမိ်ုးသတ်မ တ်ချကမ်ျာိုးသည် သက်ဆ ိုငမ်ှုရ  လျှင ် ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုး 

အဘပေါ် သက်ဘရာက်မှုရ  ပါမည်။ 

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

တွင ် တ်ရှုန ိုငသ်ည ် MPT ၏ အဘထဘွထစွည်ိုးကမိ်ုးသတမ် တ်ချက်မျာိုး (“GTC”) အရပ စ်ရပါမည်။ 

ဤစည်ိုးကမ်ိုးချက၏် စည်ိုးကမ်ိုးမျာိုးန င  ် GTC အ ကာိုး ပဋ ပကခတစ်စံိုတစ်ရာ ပ စ်ဘပေါ် ခဲ ပါက 

ဤစည်ိုး ကမိ်ုးချက်မျာိုး၏ စည်ိုးကမ်ိုးမျာိုးက လွှမ်ိုးမ ိုိုးရမည်။ 

၁၂.၃ စည်ိုးကမိ်ုးချက်မျာိုးသည် ပပည်ဘထာငစ်ိုသမမတပမနမ်ာန ိုငင်ဘံတာ်၏ ဥပဘဒမျာိုး န င  ်တရာိုးရံိုိုး သ ို  မ 

ဟိုတ် စ ရငပ် ိုင ်ခွင ရ်  ဘသာ အ ဲွျို့တစ်ခိုမ  ထိုတ်ပပနထ်ာိုးသည ် စည်ိုးမျဉိုး၊ အမ န  ဘ် ကာ်ပငာစာ၊ ညွှန ်ကာိုး 

ချက ်သ ို  မဟိုတ် လမ်ိုးညွှနခ်ျက် တစ်ခိုခိုအရပ စ်ရပါမည်။ 



CRM Team 
Rank A                                                          Highly Confidential/ No Photo 

 

၁၂.၄ အကယ်၍ စည်ိုးကမိ်ုးချက်မျာိုး သ ို  မဟိုတ် ၎ငိ်ုးအကျံြုိုးဝငမ်ှု၏ စည်ိုးကမိ်ုးမျာိုး ပဋ ညာဉပပြုချက်၊ 

ပပဋ္ဌာနိ်ုး ချက်တစ်ခိုခိုအာိုး တရာိုးရံိုိုးတစ်ခိုခို သ ို  မဟိုတ် စ ရငပ် ိုငခွ်င ရ်  ဘသာ အ ဲွျို့တစခ်ိုခို သ ို  မဟိုတ် 

ထ ိုအဘ ကာငိ်ုးအရာန င စ်ပ်လျဉိုး၍ ဥပဘဒတစရ်ပ်ရပ်မ  ဥပဘဒန င  ် မက ိုက်ည ပခငိ်ုး၊ တရာိုးမဝင ်

ပ စ်ပခငိ်ုး သ ို  မဟိုတ် အာဏာမသက်ဘရာက်န ိုငပ်ခငိ်ုးအပ စ်သတ်မ တ်ခဲ ပါက စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုး၏ 

ကျနရ်  ဘသာ အပ ိုငိ်ုး သ ို  မဟိုတ် အဆ ိုပါ စည်ိုးကမိ်ုးမျာိုး၊ ပဋ ညာဉပပြုချက် သ ို  မဟိုတ် ပပဋ္ဌာနိ်ုးချက၏် 

(တရာိုးမဝင ် ပ စ်ဘ ကာငိ်ုး သ ို  မဟိုတ် အာဏာသက်ဘရာက်မှုမရ  ဘ ကာငိ်ုး သတ်မ တ်ထာိုးသည  ်

ပိုဂ္ ြုလ်မျာိုးမ အပ) ပိုဂ္ ြုလ်တစ်ဦိုးဦိုးန င  ်သက်ဆ ိုငမ်ှုအဘပေါ် သက်ဘရာက်မှုမရ  ဘစရ  ဲစည်ိုးကမ်ိုးချက ်

မျာိုး၏ ပပဋ္ဌာနိ်ုးချက် တစရ်ပ်စ သည် ဥပဘဒအရခွင ပ်ပြုထာိုးဘသာ အမျာိုးဆံိုိုး အတ ိုငိ်ုးအတာအထ  

တရာိုးဝငပ် စ်ပပ ိုး အာဏာ သက်ဘရာက်မှု ဆက်လက်ရ  ရမည်။ 

 

 


