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Rank B                                                  Highly Confidential / No Photo 

MPT  စည််းကမ််းသတမှ်တခ်ျကမ်ျ ်း – (+ 1) ထပိပေါက ်ပရိို မိို်းရှင််း 

ဤစ မျကန် ှသည ် (+ 1) ထပိပေါက ် ပရိို မိို်းရှင််း (“ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုး”) တွင  ပါဝင ရာ၌ လူကက ိုးမင ိုး လ ိုက နာရန  သဘ ာတ ူ

ရမည   စည ိုးကမ ိုးချက မျာိုးက ို ရှင ိုးလင ိုးဘ ာ ပပထာိုးပါသည ။ ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုးက ို ပမန မာ  ဆက သယွ  ဘရိုးလိုပ ငန ိုး (“MPT”, 

“ကျွန ိုပ တ ို  ”, “ကျွန ိုပ တ ို  က ို”, “ကျွန ိုပ တ ို  ၏”) ၏ ဝန ဘဆာင မှုမျာိုး မှတဆင   ရယူန ိုင ပါသည ။    

 

၁။  ပရိို မိို်းရှင််း 

၁.၁ စည ိုးကမ ိုးချက မျာိုးတွင  လူကက ိုးမင ိုးအာိုး အတ အလင ိုး အပ နငှ ိုးထာိုးပခင ိုးမရှ သည   အခွင  အဘရိုး အာိုးလ ိုိုးက ို 

ကျွနိ်ု  ပ တ ို  က သ ို  မဟိုတ  ကျွနိ်ု  ပ တ ို  ၏ အသ ိုိုးပပြုခွင  ဘပိုးသမူျာိုး၊ ဘထာက ပ  သမူျာိုး၊ ထိုတ ဘဝသမူျာိုး၊ 

အခွင  အဘရိုးက ိုင ဘဆာင သမူျာိုးနငှ   အပခာိုးဘသာ အဘ ကာင ိုးအရာပ  ပ ိုိုးသမူျာိုးက သ ိုးသန    

ရယူထ န ိုးသ မ ိုးထာိုးပါသည ။ လူကက ိုးမင ိုးအဘနပ င   စည ိုးကမ ိုးချက မျာိုးနငှ   ဥပဘေတွင  

ခွင  ပပြုသည  အတ ိုင ိုးသာ ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုးတွင ပါဝင န ိုင ပပ ိုး အပခာိုးဘသာအသ ိုိုးပပြုခ စာိုးမှုအာိုးလ ိုိုးက ို တင ိုး ကျပ စွာ 

တာိုးပမစ ထာိုးပါသည ။ 

 

၁.၂ MPT သည  MPT ၏ တစ ဦိုးတည ိုးဆ ိုိုးပ တ ချက ပ င   အဘ ကာင ိုးပပချက တစ ရပ ရပ  သ ို  မဟိုတ  

အဘ ကာင ိုးပပချက မရှ   ဲ လူကက ိုးမင ိုး၏ ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုးအာိုးရယူမှု သ ို  မဟိုတ  ၎င ိုးတွင ပါဝင မှုအာိုး 

အဘ ကာင ိုး ကာိုးမှုနငှ   တာဝန မရှ   ဲ အပမဲတမ ိုး ဘသာ လည ိုးဘကာင ိုး၊ ယာယ ဘသာ လည ိုးဘကာင ိုး ရပ စဲပခင ိုး၊ 

ဆ ိုင ိုးင  ပခင ိုး သ ို  မဟိုတ  အပခာိုးနည ိုးပ င   ခွင  ပပြုရန ပငင ိုးပယ ပခင ိုးမျာိုး ပပြုလိုပ န ိုင ပါသည ။ 

ထ ိုသ ို  ပပြုလိုပ သည  အခါတွင  စည ိုးကမ ိုးချက မျာိုးသည  ဤတွင  ဘ ာ ပပထာိုးဘသာ ဆက လက  

တည ရှ ဘနမည  စည ိုးကမ ိုးချက မျာိုးက ို ပ ည  ဆည ိုးရန  လ ိုအပ ဘသာအတ ိုင ိုးအတာအထ  လူကက ိုး မင ိုးအဘပေါ် 

ဆက လက စည ိုးဘနာှင မှုရှ ရမည ။ 

 

၁.၃    လူကက ိုးမင ိုး၏ ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုးတွင ပါဝင မှုသည  ကက ြုတင စ စဉ်ထာိုးဘသာနငှ   ကက ြုတင စ စဉ်ထာိုးပခင ိုးမရှ  ဘသာ 

ဝန ဘဆာင မှု အဆက ပပတ ပခင ိုးမျာိုးဘပေါ် မူတည န ိုင သည ။ ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုး၏ အဆက ပပတ ပခင ိုး၊ 

(စ စဉ်ထာိုးသည ပ စ ဘစ၊ စ စဉ်မထာိုး ပဲ စ ဘစ) ချ ြုျို့ယွင ိုးမှုပ စ ဘပေါ် ပခင ိုး သ ို  မဟိုတ  မဝင ဘရာက  န ိုင ပခင ိုး 

တစ ခိုခိုအတကွ  MPT သည  လူကက ိုးမင ိုးအဘပေါ် သ ို  မဟိုတ  မည သည  တတ ယပိုဂ္ ြုလ မျာိုး အဘပေါ်မဆ ို 

တာဝန ရှ မည  မဟိုတ သည က ို လူကက ိုးမင ိုးအဘနပ င   သဘ ာတပူါသည ။ 
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၂။ ကျွန ိုပ တ ို  ၏ ပ ိုင ဆ ိုင မှုအခွင  အဘရိုးမျာိုး 

  (+ 1) ထပိပေါက ်ပရိို မိို်းရှင််း သ ို  မဟိုတ  အပခာိုးတတ ယပိုဂ္ ြုလ တစ ဦိုးဦိုးမှ အပခာိုးနည ိုးပ င   

တရာိုးသပ င   ပ ိုင ဆ ိုင ပခင ိုးမှ လွ၍ဲ သက ဆ ိုင မှုရှ သည  အတ ိုင ိုး ဤ ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုး နငှ  စပ လျဉ်ိုးဘသာ ဘဆာ   ဝဲ၊ 

ရိုပ ပ ိုမျာိုး၊ စာသာိုး၊ ဂရပ  စ  မျာိုး၊ သရိုပ ဘ ာ မှုမျာိုး၊ လ ိုဂ ိုမျာိုး၊ တ ထငွ မှုမူပ ိုင ခွင  မျာိုး၊ ကိုန အမှတ တ ဆ ပ မျာိုး၊ 

ဝန ဘဆာင မှု အမှတ  တ ဆ ပ မျာိုး၊ မူပ ိုင ခွင  မျာိုး၊ ဓာတ ပ ိုမျာိုး၊ အသ ၊ ဗ ေ ယ ိုမျာိုး၊ ဂ တနငှ   အဘ ကာင ိုးအရာ 

အပါအဝင  ၎င ိုးတ ို  ချည ိုးသာ မဟိုတ ဘသာ (စိုဘပါင ိုး၍ “အဘ ကာင ိုးအရာ”) MPT ၏ ပ ိုင ဆ ိုင မှုအချက အလက  

တစ ခိုခိုနငှ   ၎င ိုးတ ို  နငှ   သက ဆ ိုင ဘသာ ဉာဏပစစည ိုးအခွင  အဘရိုးမျာိုး အာိုးလ ိုိုးမှာ MPT နငှ   ၎င ိုး၏ 

အသ ိုိုးပပြုခွင  ဘပိုးသမူျာိုး (licensors)၊ ဘထာက ပ  သမူျာိုး၊ ထိုတ ဘဝသမူျာိုး၊ မူပ ိုင ခွင  က ိုင ဘဆာင သမူျာိုး၏ 

သ ိုးသန   ပစစည ိုးပ စ သည ။ ဤတွင အတ အလင ိုး ဘ ာ ပပထာိုးသည မှလွ၍ဲ ဤစည ိုးကမ ိုးချက ၏ မည သည   

အရာကမျှ ဉာဏပစစည ိုးဆ ိုင ရာအခွင  အဘရိုးမျာိုး တစ ခိုခိုတွင ရှ ဘသာ သ ို  မဟိုတ  ထ ိုဘအာက တငွ ရှ ဘသာ 

အသ ိုိုး ပပြုခွင  တစ ခို သ ို  မဟိုတ  အခွင  အဘရိုးတစ ခို  န တ ိုးသည ဟို မမှတ ယူရ။ ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုးတွင  ဝင ဘရာက  

အသ ိုိုးပပြုန ိုင ဘသာ အချက အလက မျာိုးတစ ခိုခို သ ို  မဟိုတ  အဘ ကာင ိုးအရာတစ ခိုခိုမှ ဆင  ပွာိုးရရှ လာ ဘသာ 

လက ရာမျာိုးက ို ဘရာင ိုးချပခင ိုး၊ အသ ိုိုးပပြုခွင  ဘပိုးပခင ိုး၊ ငာှိုးရမ ိုးပခင ိုး၊ ပပြုပပင ပခင ိုး၊ ပ န   ချ ပခင ိုး၊ ကိူုးယူပခင ိုး၊ 

ဆင  ပွာိုးကိူုးယူပခင ိုး၊ ထိုတ လွှင  ပခင ိုး၊  လူအမျာိုး ပမင သာဘစရန  ပပသပခင ိုး၊ လူအမျာိုး ပမင သာဘစရန  

ဘ ျာ ဘပ ပခင ိုး၊ ထိုတ ဘဝပခင ိုး၊ သင  ဘလျာ သလ ို ပပင ဆင  အသ ိုိုးပပြုပခင ိုး၊ တည ိုးပ တ ပခင ိုး သ ို  မဟိုတ  

 န တ ိုးပခင ိုးမျာိုးက ို သင  အဘနပ င   မပပြုလိုပ ရန  သဘ ာတပူါသည ။ စည ိုးကမ ိုးချက မျာိုးမှ အတ အလင ိုး 

ခွင  ပပြုမထာိုးဘသာ မည သည  ရည ရွယ  ချက အတွက မဆ ို အဘ ကာင ိုးအရာအာိုး အသ ိုိုးပပြုပခင ိုးက ို 

တင ိုးကျပ စွာ တာိုးပမစ ထာိုးပါသည ။ 

၃။   ပရိို မိို်းရှင််း က လ 

ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုးကာလမှာ ၂၀၂၃ ခိုနစ၊် ပေပေ ်ဝေါရီလ (၉)ရက်ပန ေ့မှ မတလ်(၃၁)ရက်ပန ေ့ အထ။ိ 

 

၄။ ပေါဝငန်ိိုငသ်မူျ ်း 

 

၄.၁     သ ိုးသန   ရည ရွယ ပါသည ။ MPT  ိုန ိုးမျာိုး၏ GSM/WCDMA prepaid စနစ  (ဘဆသွဟာ) 

 ိုန ိုးအသ ိုိုးပပြုသမူျာိုးအာိုးလ ိုိုးအသ ိုိုးပပြုန ိုင ပါသည ။ အကယ ၍ သင သည  အသက ဆယ  ရှစ  

(၁၈)နစှ ဘအာက ပ စ ပပ ိုးနငှ   SMS ရရှ သည  အပပင  အိုပ ထ န ိုးမှုဘအာက မှ ကင ိုးလွှတ ပပ ိုး 

က ိုယ ပ ိုင ဆ ိုိုးပ တ ချက ချန ိုင သ ူ ဥပဘေအရ မ   အိုပ ထ န ိုးမှု သ ို  မဟိုတ  အိုပ ထ န ိုးသခွူင  ပပြုချက  ရရှ ထာိုးပပ ိုး 
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စည ိုးကမ ိုးချက မျာိုးတွင  ဘ ာ ပပထာိုးသည   စည ိုးကမ ိုးချက မျာိုး၊ သတ မှတ ချက မျာိုး၊ တာဝန မျာိုး၊ 

ကတ ပပြုပခင ိုးမျာိုး၊ က ိုယ စာိုးပပြုပခင ိုးမျာိုးနငှ   အာမခ  ပခင ိုးမျာိုးက ို သဘ ာတညူ ရန နငှ   စည ိုးကမ ိုးချက မျာိုးက ို 

လ ိုက နာရန  စွမ ိုးဘဆာင ရည နငှ   အရည အချင ိုး အပပည  အဝရှ မှသာ ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုးတွင  ပါဝင န ိုင ပါသည ။ 

 

၄ .၂   CDMA၊ Postpaid၊ Base Tariff နငှ   လက ရှ အသ ိုိုးပပြုပခင ိုးမရှ ဘသာသမူျာိုး အသ ိုုံးပပြုန ိုငမ်ည်မဟိုတပ်ါ။) 

 

၅။           ကစံမ််းကစ ်းခွင်ေ့ရယရူန် 

၅ .၁   ပကပ်ကေ့ချ်ထပိပေါက ်ကစ ်းခငွ်ေ့ 

 

a. သ ိုိုးစွဲသမူျာိုးသည  MPT4U App မှတဆင့်် မည သည   Data Carry+ package က ိုမဆ ို (Auto Renew 

packs အပါအဝင ) ဝယ ယူလ ိုက တာနဲ   “ထ ဘပါက ကစာိုးခငွ  (၂)ကက မ ” ရရှ မည   

အစ အစဉ်တစ ခိုပ စ ပါတယ ။   Auto Renew channel မှ အလ ိုအဘလျာက  သက တမ ိုးတ ိုိုးသည   

အကက မ တ ိုင ိုးအတကွ  ထ ဘပါက (၂)ကက မ  ရရှ န ိုင ပါသည ။ 

 

ပကပ်ကေ့ချမ်ျ ်း 
နှုန််းထ ်း (ကျပ်) 

ကိုန်သယွခ်ွန်ပေါဝငပ်ပီ်း 

မူလပေတ  

ပမ ဏ 

(ပေတ ပမ ဏ 

ရက ်၃၀ 

သကတ်မ််း) 

(MB) 

Lucky Data 
ထပ်ပ  င််းထပိပေါက ် 

အကျိ ်းခံစ ်းခွငေ့ ်

Data Carry 

699 250 

Lucky Data 

1000 GB အထ ိ 

ပကပ်ကေ့ချ်ထပိပေါက ်

ကစ ်းခွင်ေ့(၂) ကကိမ် ဖြင ့် 

 Club Points 1000 pts 

နငှ ့် 200GB  

ထဒိေတာဆမု ာျား 

ကံစမ ျားရယနူ ငု  မည   

 

799 350 

979  
(Auto Renewal) 

470 

999 470 

1279  
(Auto Renewal) 

615 

1299 615 

1779 
 (Auto Renewal) 

860 

1799 860 

2669 
 (Auto Renewal) 

1290 

2699 1290 

4499 2160 

8999 4330 

17999 8660 
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26999 13030 

 

b. Data Carry ပက ဘက ချ ဘတ ွ(Auto Renew packs အပါအဝင )  ဝယ ယူလ ိုက တ ိုင ိုးမှာ ထ ဘပါက  ကစာိုး  ို   

အခွင  အဘရိုး (၂)ကက မ ရရှ မှာပ စ ပပ ိုး MPT4U App မှာ ထ ဘပါက ဂ မ ိုးဘဆာ ကစာိုးပပ ိုး MPT Club Points 

1000 points နငှ်ေ့ 200GB အထ ိ Data  ိုလကပ်  ငပ်တ ွ က ထိူုးရယူန ိုင မှာပ စ ပါသည ။ 

က စမ ိုးရယူထာိုးတဲ  Data bonus သက တမ ိုးမှာ (၇) ရက ်ပ စ ပါသည ။ 

 

၅ .၂   ထတိိိုင််းပထ ထပိပေါက ်ကစ ်းခွင်ေ့ 

 

a) သ ိုိုးစွဲသမူျာိုးသည  MPT4U App မှတဆင့်် မည သည  ဘထာ   ၅ဆ/ဘထာ   ၇ဆ/ ဘထာ   

၁၀ဆပက်ကက့်ခ ်က ိုမဆ ို (Auto Renew packs အပါအဝင ) ဝယ ယူလ ိုက တာနဲ   “ထတိိိုင််းပထ  

ထပိပေါကက်စ ်းခွင်ေ့(၂)ကကိမ်” ရရှ မှာပ စ ပါတယ ။   Auto Renew channel မ ှ အလ ိုအဘလျာက  

သက တမ ိုးတ ိုိုးသည   အကက မ တ ိုင ိုးအတွက  ထ ဘပါက (၂)ကက မ  ရရှ န ိုင ပါသည ။ 

ပကပ်ကေ့ချမ်ျ ်း 
နှုန််းထ ်း (ကျပ်) 

ကိုန်သယွခ်ွန်ပေါဝငပ်ပီ်း 

ပထ ဘ ီေိုန််းပဘလ ်

(ကျပ်) နငှေ့ ်သကတ်မ််း    

ထပ်ပ  င််းထပိပေါက ် 

အကျိ ်းခံစ ်းခွငေ့ ်

5X Htaw B 

1,000 5,000 (15 days) 

ထတိိိုင််းပထ  

(ပထ ဘထီပိပေါက)် 

ကစ ်းခွင်ေ့(၂) ကကိမ်ဖြင ့် 

 Club Points 1000 pts 

နငှ ့် ပထ ဘေီိုန််းပဘလ ်

အ ပပေါင််း ၁၀၀ ထ ိ 

ကံစမ ျားရယနူ ငု  မည  

2,000 10,000 (30 days) 

5,000 25,000 (60 days) 

980(Auto-Renewal) 5,000 (15 days) 

1,960(Auto-Renewal) 10,000 (30 days) 

4,900(Auto-Renewal) 25,000 (60 days) 

7X Htaw B 

1,111 7,777(15 days) 

2,222 15,554 (30 days) 

5,555 3,8885 (60 days) 

1,107 (Auto-renewal) 7,777 (15 days) 

2,207 (Auto-renewal) 15,554 (30 days) 

5,517 (Auto-renewal) 3,8885 (60 days) 

All in One 10X 
Htaw B 

3000 30,000 (15 days) 

5000 50,000(30 days) 

10000 100,000 (90 days) 

2900 (Auto-renewal) 30,000  (15 days) 

4800 (Auto-renewal) 50,000 (30 days) 

9600 (Auto-renewal) 100,000 (90 days) 
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b) ဘထာ   ၅ဆ/ဘထာ   ၇ဆ/ ဘထာ   ၁၀ဆ ပက ဘက ချ ဘတ ွ (Auto Renew packs အပါအဝင )  

ဝယ ယူလ ိုက တ ိုင ိုးမှာ ထ ဘပါက  ကစာိုး  ို   အခွင  အဘရိုး (၂)ကက မ ရရှ မှာပ စ ပပ ိုး MPT4U App မှာ 

ထ ဘပါက ဂ မ ိုးဘဆာ ကစာိုးပပ ိုး MPT Club Points 1000 points နငှ်ေ့ ပထ ဘေီိုန််းပဘလ ်

အ ပပေါင််း၁၀၀ထ  က စမ ိုးန ိုင မှာ ပ စ ပါတယ ။ 

c) က ထူိုးထာိုးသည   ဘထာ   ိုန ိုးဘ လ မျာိုးက ို ရရှ ထာိုးသည  သက တမ ိုးအလ ိုက  MPT 

 ိုန ိုးမျာိုးသ ို  ဘခေါ်ဆ ိုပခင ိုးနငှ   SMS ပ ို  ပခင ိုး၊ သ ိုိုးသဘလာက ဘပိုးအင တာနက တ ို  အတကွ  ဘထာ   ၅ဆ 

ပက ဘက ချ ၏နှုန ိုးထာိုးမျာိုး (data 10.7Ks/MB, MPT-MPT calls 32.5Ks/min, MPT-MPT SMS 20Ks) 

အတ ိုင ိုး အသ ိုိုးပပြုန ိုင ပါတယ ။ 

 

၅ .၃  ပက ဘက ချ မျာိုးက ို အဘရအတကွ အကန  အသတ မရှ  ဝယ ယနူ ငူ ပါသည ။ ထ ဘပါက ကစာိုးခွင   

(၂)ကက မ ရရှ   ို  အခွင  အဘရိုးက ို MPT4U မှတဆင  ဝယ ယူပခင ိုး (သ ို  ) အလ ိုအဘလျာက ပက ဘက ချ  

သက တမ ိုးတ ိုိုးသည  အကက မ တ ိုင ိုး အကက မ အကန  အသတ မရှ ရယနူ ိုင ပါသည ။  

၅ .၄     က စမ ိုးခငွ  ရတဲ ဘန   ရဲ   23:59:59 နာရ တငွ  သက တမ ိုးကိုန ဆ ိုိုးမည ပ စ ပပ ိုး ဘနာက ဘန  သ ို   

သယ ဘဆာင အသ ိုိုးပပြု၍ မရန ိုင ပါ။ 

၅ .၅     Regular Data Carry, Auto-Renewal Data Carry Plus ပက ဘက ချ မျာိုး၊ ဘထာ   ၅ဆ၊ ဘထာ   ၇ဆ၊ 

ဘထာ   ၁၀ဆ၊ အလ ိုအဘလျာက သက တမ ိုးတ ိုိုးဘထာ  ၇ဆ၊ အလ ိုအဘလျာက သက တမ ိုးတ ိုိုးဘထာ  ၁၀ဆ 

ပက ဘက ချ မျာိုး၏ စည ိုးကမ ိုးသတ မှတ ချက မျာိုး အတ ိုင ိုးဆက လက ကျင  သ ိုိုးမည ပ စ သည ။ 

 

ထ ဘပါက ကစာိုးရန  chance နငှ   ထ ဘပါက ဂ မ ိုး အတွက သ ိုးပခာိုးသတ မှတ ထာိုးသည   

စည ိုးမျဥ ိုးစည ိုးကမ ိုးမျာိုးက ိုဘ ာ ပပပါ https://www.mpt.com.mm/en/home/promotion/hti-tine-htaw-

en/ မှတဆင  ဝင ဘရာက  ကည  ရှုန ိုင ပါသည ။ အလ ိုအဘလျာက သက တမ ိုးတ ိုိုး (Data Carry Plus, ဘထာ  ၇ဆ, 

ဘထာ  ၁၀ဆ) အဘသိုးစ တ  ကည  ရှုရန  [https://www.mpt.com.mm/wp-

content/uploads/2021/09/TC_for_Data_Carry_Plus_Autorenewal_-_MM.pdf],   
https://www.mpt.com.mm/mm/all-in-one-htawb-10-x-mm/, 
https://www.mpt.com.mm/en/home/promotion/htaw-b-x-7-time-pack/ 
 

MPT Club Pointက ိုသ ိုိုးပပ ိုး MPT ဝန ဘဆာင မှုဘတွက ို ဘလ လာရန  

https://mpt.com.mm/wp-content/uploads/2022/09/MPT-CLUB-PROGRAM.pdf 
 

 

၆။     ကျသင်ေ့ပငပွက ကခံ်မှု 

https://www.mpt.com.mm/en/home/promotion/hti-tine-htaw-en/
https://www.mpt.com.mm/en/home/promotion/hti-tine-htaw-en/
https://www.mpt.com.mm/mm/all-in-one-htawb-10-x-mm/
https://mpt.com.mm/wp-content/uploads/2022/09/MPT-CLUB-PROGRAM.pdf
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၆ .၁  စဥ ဆက မပပတ ဝယ ယူရန လ ိုအပ ပါသည ။ un-subscribe မပပြုလိုပ မချင ိုး ပက ဘက ချ ၏ တန   ိုိုးအတ ိုင ိုး 

ကျသင  ဘငကွ ို ဘကာက ခ မှာပ စ ပါသည ။ အတည ပပြုဘရွိုးချယ ထာိုးတဲ  ပက ဘက ချ ဘပေါ်မူတည ၍ မည သည   

ကိုန ကျစရ တ က ို မဆ ို သ ိုိုးစဲွသတူွင  တာဝန ရှ သည ။ 

၆ .၂  အင တာနက  အသ ိုိုးပပြုပခင ိုးနငှ   ဘေါင ိုးလိုတ ဆွပဲခင ိုးတ ို  အတွက  ဘေတာကျသင မှုရှ မည ။ ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုးသည  

အင တာနက အသ ိုိုးပပြုခအတကွ  ကိုန သယွ ခွန  ၁၅%နငှ    ိုန ိုးဘခေါ်ဆ ိုခနငှ   စာတ ိုအသ ိုိုးပပြုခအတွက  ကိုန သယွ ခွန  ၅% 

ပါဝင ပပ ိုးပ စ သည ။ 

 

၆ .၃  သ ိုိုးစဲွသမူ ို  ိုင ိုးအင တာနက မျှဘဝဘနဘသာ မည သည  တတ ယအ ဲွျို့အစည ိုး၏ လိုပ ဘဆာင ချက မျာိုးအတွက မဆ ို 

သ ိုိုးစဲွသ၌ူသာ တာဝန ရှ သည ။ သ ို  ဘသာ  ပက ဘက ချ  ဝယ ယမူှုအတွက ကန  သတ ချက မရှ ပါ။ 

 

၆ .၄  ဤသတ မှတ ချက မျာိုးသည  သ ိုိုးစဲွသ ူ မှ ဝယ ယူမှုရပ ဆ ိုင ိုးပခင ိုး (သ ို  မဟိုတ ) ပက ဘက ချ ဝန ဘဆာင မှု 

က ိုအလ ိုအဘလျာက  ရပ စဲပခင ိုး ခ ရသည အထ အကျ ြုိုးဝင ပါသည ။. 

 

၇ ။  သံို်းစွွဲသအူဖေစ်မှ ထိုတပ်ယဖ်ခင််း 

MPT သည  ပ ိုမှန မဟိုတ ဘသာ သ ို  မဟိုတ  မသကကာစရာပ စ ဘသာ ဘဆာင ရွက မှုမျာိုး ပပြုလိုပ ဘန သည    

သ ို  မဟိုတ  ယင ိုးတ ို  နငှ  ဆက စပ ဘနသည ဟို ၎င ိုးက သ သယရှ ဘသာ ပါဝင ဘသာ တစ ဦိုးက ို 

ကက ြုတင အဘ ကာင ိုး ကာိုးစရာမလ ို  ဲ သ ို  မဟိုတ  မည သည  အဘ ကာင ိုးပပချက မှ ဘပိုးစရာမလ ို  ဲ

ထိုတ ပယ န ိုင သည ၊ 

 

 

၈။ Marketing and Promotion 

 

MPT အဘနပ င   ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုးအတွက  လ ိုအပ ဘသာ သ ို  မဟိုတ  ၎င ိုးနငှ   ကျ ြုိုးဘ ကာင ိုးဆ ဘလျာ စွာ ဆက စပ ဘသာ 

က စစရပ မျာိုးအတကွ လည ိုးဘကာင ိုး MPT ၏ ကိုန ပစစည ိုးမျာိုး သ ို  မဟိုတ  ဝန ဘဆာင  မှုမျာိုးက ို 

ဘ ိုးကကွ ရှာဘ ွရန ၊ ဘ ကာ ပငာရန  နငှ  /သ ို  မဟိုတ  အဘရာင ိုးပမြှင  တင ရန  ရည ရွယ ချက  မျာိုးအတွက  

ပါဝင သမူျာိုး၏ ဗ ေ ယ ိုမျာိုး နငှ  /သ ို  မဟိုတ  ဓာတ ပ ိုမျာိုးက ို ဘ ကာ ပငာရန  ရည ရွယ ချက မျာိုးအတွက  အပါဝင  

ပါဝင သမူျာိုး၏ က ိုယ ဘရိုးအချက အလက မျာိုး ဘကာက ခ ပခင ိုး၊ အသ ိုိုးပပြုပခင ိုး၊  ွင  ဟထိုတ ဘ ာ ပခင ိုးနငှ   ၎င ိုးတ ို   

အ ကာိုး ဘဝမျှပခင ိုးတ ို  ပပြုလိုပ ပခင ိုးနငှ   MPT၏ တရာိုးဝင ခွင  ပပြုထာိုးဘသာ ဝန ဘဆာင မှုဘပိုးသမူျာိုးနငှ   

သက ဆ ိုင ရာ တတ ယပိုဂ္ ြုလ မျာိုးထ  ထ ိုကဲ သ ို  ဘသာ က ိုယ ဘရိုး အချက အလက မျာိုး  ွင  ဟထိုတ ဘ ာ  ပခင ိုးက ို 

ပါဝင သမူျာိုး အဘနပ င   သဘ ာတညူ ပပ ိုး ခွင  ပပြုပါသည ။ 

 

၉။ တ ဝန်ခံမှုမှ ကင််းလတွပ်စဖခင််း 
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လူကက ိုးမင ိုးသည  MPT နငှ   ၎င ိုး၏ လက ဘအာက ခ ကိုမပဏ မျာိုး၊ ပူိုးတွဲလိုပ ငန ိုးဘဆာင ရွက သ၊ူ ဘအိုးဂျင  မျာိုး၊ 

မန ဘနဂျာမျာိုး နငှ   အပခာိုးဆက စပ ကိုမပဏ မျာိုး၊ နငှ   ၎င ိုးတ ို  ၏ ဝန ထမ ိုးမျာိုး၊ ကန ထရ ိုက တာမျာိုး၊ 

ဘအိုးဂျင  မျာိုး၊ အရာထမ ိုးမျာိုး၊ ေါရ ိုက တာမျာိုးအာိုး (၁) လူကက ိုးမင ိုး ထိုတ လွှတ လ ိုက ဘသာ သ ို  မဟိုတ  

ရရှ ဘသာ ဘေတာ သ ို  မဟိုတ  အဘ ကာင ိုးအရာတစ ခိုခို အပါအဝင  လူကက ိုးမင ိုး၏ ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုးအသ ိုိုးပပြုပခင ိုးနငှ   

ဝင  ဘရာက ပခင ိုး (၂) ဤတွင ပါဝင ဘသာ က ိုယ စာိုးပပြု တင ပပပခင ိုးမျာိုးနငှ   အာမခ ချက မျာိုးတစ ခိုခိုက ို 

ချ ြုိုးဘ ာက ပခင ိုး အပါအဝင  ယင ိုးတ ို  ချည ိုးသာ မဟိုတ ဘသာ စည ိုးကမ ိုးချက မျာိုး၏ စည ိုးကမ ိုးတစ ခိုခိုအာိုး 

ချ ြုိုးဘ ာက ပခင ိုး (၃) ပိုဂ္ ြုလ ဆ ိုင ရာလတွ လပ မှု အခွင  အဘရိုး တစ စ ိုတစ ရာ၊ လူတစ ဦိုးတစ ဘယာက ၏ 

ဘကျာ  ကာိုးမှု က ိုယ ပ ိုင လကခဏာမျာိုးအာိုး အလွှဲသ ိုိုးစာိုးပပြုပခင ိုးက ို ကာကယွ သည   အခွင  အဘရိုးမျာိုး 

(Publicity Rights) သ ို  မဟိုတ ၊ ဉာဏပစစည ိုးဆ ိုင ရာ အခွင  အဘရိုးမျာိုးအပါအဝင  ၎င ိုးတ ို  ချည ိုးသာ မဟိုတ  

ဘသာ တတ ယပိုဂ္ ြုလ အခွင  အဘရိုးတစ ခိုခိုက ို လူကက ိုးမင ိုးအဘနပ င   ချ ြုိုးဘ ာက ပခင ိုး၊ (၄) လူကက ိုးမင ိုး၏ ပပည  

ဘထာင စိုသမမတပမန မာန ိုင င ဘတာ  သ ို  မဟိုတ  အပခာိုးန ိုင င တစ န ိုင င ၏ ဥပဘေ၊ နည ိုးဥပဘေ သ ို  မဟိုတ  

စည ိုးမျဉ်ိုးတစ ခိုခိုက ိုချ ြုိုးဘ ာက ပခင ိုး၊ (၅) ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုးမှတစ ဆင   လူကက ိုးမင ိုး တင ပပဘသာ သ ို  မဟိုတ  ရရှ ဘသာ 

အချက အလက တစ ခိုခို၏ ရလေ တစ ခိုဘ ကာင   ဘတာင ိုးဆ ိုမှု သ ို  မဟိုတ  နစ နာမှုတစ စ ို တစ ရာ ပ စ ပခင ိုး 

သ ို  မဟိုတ  (၆) လူကက ိုးမင ိုး၏  ိုန ိုးန ပါတ  (စာရင ိုး သငွ ိုးထာိုးသည ပ စ ဘစ၊ စာရင ိုးမသငွ ိုးထာိုး သည ပ စ ဘစ)၊ 

ဟန ိုးဆက ၊ သ ို  မဟိုတ  အပခာိုးဘသာ က ရ ယာမှတစ ဆင   အပခာိုးပိုဂ္ ြုလ တစ ဦိုးဦိုး၏ ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုးသ ို   ဝင ဘရာက  

မှုနငှ   အသ ိုိုးပပြုမှုတ ို  မှ ဘပေါ်ဘပါက လာဘသာ ဘတာင ိုးဆ ိုမှုမျာိုး၊ နစ နာမှုမျာိုး၊ တာဝန ဝတတ ရာိုးမျာိုး၊ ဆ ိုိုးရှု  ိုးမှုမျာိုး၊ 

တာဝန ခ  မှုမျာိုး၊ ကိုန ကျမှုမျာိုး သ ို  မဟိုတ  ဘ ကိုးပမ နငှ   အသ ိုိုးစရ တ မျာိုး (ဘရှျို့ဘန  ခမျာိုးအပါအဝင ပ စ ဘသာ  

လည ိုး ယင ိုးတ ို  ချည ိုးသာမက) တစ ရပ ရပ နငှ   အာိုးလ ိုိုးထ မှနငှ   ၎င ိုးတ ို  က ိုဆန   ကျင ၍ ကာကွယ  ဘပိုးရန ၊ 

တာဝန ခ မှုမှ ကင ိုးလွတ ဘစရန နငှ   လွှတ ပင မ ိုးဘစရန  သဘ ာတပူါသည ။ 

 

၁၀။ အ မခံချကမ်ျ ်း၏ မသက ်ိိုငပ် က င််း ရှင််းလင််းချကမ်ျ ်းနငှေ့ ်တ ဝန်ခံမှုကန ေ့်သတခ်ျက ် 

 

၁o.၁ ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုးတွင ပါဝင ဘသာ သ ို  မဟိုတ  ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုးမှတဆင  အပခာိုးနည ိုးပ င   လူကက ိုးမင ိုး အသ ိုိုးပပြု န ိုင ရန  

ပပြုလိုပ ထာိုးဘသာ သတင ိုးအချက အလက ၊ အဘ ကာင ိုးအရာ၊ အချက အလက မျာိုး၊ ထိုတ ကိုန မျာိုး 

(ဘဆာ   ဝဲအပါအဝင )နငှ   အပခာိုးဘသာဝန ဘဆာင မှုမျာိုးက ို ဤဘနရာ၌ “ရှ သည   အတ ိုင ိုး”  နငှ   “ရှ န ိုင  

မည  အတ ိုင ိုး”  ရန ိုင ဘသာစနစ ပ င  ပ  ပ ိုိုးပခင ိုးပ စ သည ။ MPT သည  ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုး လည ပတ ပခင ိုး သ ို  မဟိုတ  

ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုးတွင ပါဝင ဘသာ သ ို  မဟိုတ  ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုးမှတဆင   အပခာိုးနည ိုး ပ င   လူကက ိုးမင ိုး 

အသ ိုိုးပပြုန ိုင ရန ပပြုလိုပ ထာိုးဘသာ ၎င ိုး၏တ ကျမှု အပါအဝင  သတင ိုး အချက  အလက ၊ အဘ ကာင ိုးအရာ၊ 

အချက အလက မျာိုး၊ ထိုတ ကိုန မျာိုး (ဘဆာ   ဝဲ အပါအဝင ) သ ို  မဟိုတ   အပခာိုးဘသာဝန ဘဆာင မှုမျာိုးက ို 

မည သည  အမျ ြုိုးအစာိုးမဆ ိုပ စ ဘသာ အတ အလင ိုးပ စ ဘစ၊ တ ိုက ရ ိုက မဟိုတ သည ပ စ ဘစ 

က ိုယ စာိုးပပြုတင ပပပခင ိုးမျာိုး သ ို  မဟိုတ  အာမခ ချက မျာိုးမပပြုလိုပ ပါ။ လူကက ိုးမင ိုး၏ ပရ ိုိုးမ ိုိုးရှင ိုး 
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အသ ိုိုးပပြုမှုသည  ပ စ ဘပေါ်လာန ိုင ဘချရှ ဘသာအနတရာယ က ို မ မ  ာသာ တာဝန ယူသည ဟို လူကက ိုးမင ိုးက 

အတ အလင ိုး သဘ ာတပူါသည ။ 

 

၁o.၂ MPT သည  လူကက ိုးမင ိုး၏ ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုး အသ ိုိုးပပြုပခင ိုး သ ို  မဟိုတ  ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုးတွင  ပါဝင ဘသာ သ ို  မဟိုတ  

ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုးမှတဆင  အပခာိုးနည ိုးပ င   လူကက ိုးမင ိုးအသ ိုိုးပပြုန ိုင ရန ပပြုလိုပ ထာိုးဘသာ သတင ိုး အချက အလက ၊ 

အဘ ကာင ိုးအရာ၊ အချက အလက မျာိုး၊ ထိုတ ကိုန မျာိုး (ဘဆာ   ဝဲ အပါ အဝင ) သ ို  မဟိုတ  အပခာိုးဘသာ 

ဝန ဘဆာင မှုမျာိုးမှ ဘပေါ်ဘပါက လာဘသာ မည သည   အမျ ြုိုးအစာိုး မဆ ို ပ စ သည   တ ိုက ရ ိုက ပ စ ဘသာ၊ 

တ ိုက ရ ိုက မဟိုတ ဘသာ၊ ဆက စပ ၍ပ စ ဘသာ၊ ပပစ ေဏ အရ ပ စ ဘသာ နငှ   / သ ို  မဟိုတ  

အကျ ြုိုးဆက အာိုးပ င  ပ စ ဘသာ နစ နာမှုမျာိုးအပါအဝင ပ စ ဘသာ လည ိုး ယင ိုးတ ို  ချည ိုးသာဟို 

ကန   သတ မထာိုးဘသာ နစ နာမှု တစ စ ိုတစ ရာအတွက  တာဝန ရှ မည  မဟိုတ ပါ။ 

 

၁o.၃ လူကက ိုးမင ိုးအဘနပ င  အဘနပ င   ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုးတွင  ပါဝင ရာတွင  မည သည  အဘ ကာင ိုး အရင ိုးဘ ကာင   ပ စ ဘစ၊ 

ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုးနငှ   ဆက စပ ၍ တ ိုက ရ ိုက ပ စ ဘစ၊ အကျ ြုိုးဆက အရ ပ စ ဘစ ပ စ ဘပေါ်လာဘသာ 

မည သည  သဘ ာသ ာဝ သ ို  မဟိုတ  အမျ ြုိုးအစာိုးမဆ ိုရှ သည   ဆ ိုိုးရှု  ိုးမှု၊ ထ ခ ိုက အနာတရပ စ မှု၊ ထ ခ ိုက မှု 

သ ို  မဟိုတ  ဘပိုးရန တာဝန ရှ မှုနငှ   အကျ ြုိုးဆက မျာိုး တစ ခိုခို နငှ  အာိုးလ ိုိုးမှဘသာ  လည ိုးဘကာင ိုး၊ MPT က ို 

ထ ိုသ ို  ပ စ န ိုင ဘပခအာိုး အသ ဘပိုးပပ ိုးသည  တ ိုင   ပပ ြုင ပဲွတွင  ပါဝင စဉ် အတွင ိုး သ ို  မဟိုတ  က ထိူုးဆိုအာိုး 

အသ ိုိုးပပြုခ စာိုးပခင ိုးမှဘပေါ်ဘပါက လာဘသာ သ ို  မဟိုတ  ၎င ိုးနငှ   ဆက စပ ဘသာ မည သည   ပိုဂ္ ြုလ မျာိုးအဘပေါ်မဆ ို 

ထ ခ ိုက အနာတရပ စ မှု တစ ရပ ရပ  သ ို  မဟိုတ  ပ ိုင ဆ ိုင မှုတစ ရပ ရပ အဘပေါ် 

ပ စ ဘပေါ်လာသည  ထ ခ ိုက မှုတစ ရပ ရပ  အပါအဝင ပ စ ဘသာ လည ိုး ယင ိုးတ ို  ချည ိုးသာဟို ကန သတ မထာိုး  ဲ

၎င ိုးတ ို  မှဘပေါ်ဘပါက လာဘသာနငှ   ၎င ိုးတ ို  က ို အဘ ကာင ိုး ပပြုဘသာ ဘတာင ိုးခ မှုမျာိုး၊ ဘတာင ိုးဆ ိုမှုမျာိုး၊ 

အခွင  အဘရိုးမျာိုး၊ တရာိုးစဲွဆ ိုရန  အဘ ကာင ိုးတ ို  မှ MPT အာိုး ကင ိုးလတွ ဘစရန နငှ   ရာသက ပန  

လွတ ပင မ ိုးဘစရန  သဘ ာတူည ပါသည ။ 

 

၁o.၄ သက ဆ ိုင ရာဥပဘေမျာိုးမှ ခွင  ပပြုန ိုင သည   အမျာိုးဆ ိုိုးအတ ိုင ိုးအတာအဘလျာက  MPT သည  

ရည ရွယ ချက တစ ခိုအတကွ  ကိုန သယွ မှုနငှ   ဘရာင ိုးချန ိုင စွမ ိုး၏ တ ိုက ရ ိုက မဟိုတ ဘသာ အာမခ  ချက မျာိုး 

အပါအဝင ပ စ ဘသာ လည ိုး ယင ိုးတ ို  ချည ိုးသာဟို ကန   သတ မထာိုးဘသာ အတ အလင ိုး ဘ ာ ပပထာိုးသည   

သ ို  မဟိုတ  တ ိုက ရ ိုက မဟိုတ သည   အာမခ ချက မျာိုးအာိုးလ ိုိုးက ို မသက ဆ ိုင  ဘ ကာင ိုး ပငင ိုးဆ ိုပါသည ။ 

 

၁o.၅ ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုး တွင ပါဝင ဘသာ သ ို  မဟိုတ  ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုးမှတဆင  အပခာိုးနည ိုးပ င   လူကက ိုးမင ိုး အသ ိုိုးပပြု န ိုင ရန  

ပပြုလိုပ ထာိုးဘသာ သတင ိုးအချက အလက ၊ အဘ ကာင ိုးအရာ၊ အချက အလက မျာိုး၊ ထိုတ ကိုန မျာိုး 

(ဘဆာ   ဝဲအပါအဝင ) သ ို  မဟိုတ  အပခာိုးဘသာဝန ဘဆာင မှုမျာိုးတွင  MPT ဆာဗာ မျာိုး သ ို  မဟိုတ  MPTမှ 
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ပ ို  ဘသာအ လက ထဘရာက နစ  ဆက သယွ မှုမျာိုးသည  ဗ ိုင ိုးရပ မျာိုး သ ို  မ ဟိုတ  အပခာိုးဘသာ အနတရာယ ရှ သည   

အစ တ အပ ိုင ိုးမျာိုးမှ ကင ိုးလတွ ပါသည ဟို MPT က အာမခ ပခင ိုး မပပြုပါ။ 

 

 

၁၁။  Third Party Content 

 

ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုးတွင  တတ ယပိုဂ္ ြုလ မျာိုးမှ ရရှ ဘသာ သ ို  မဟိုတ  ၎င ိုးတ ို  က ပ  ပ ိုိုးဘပိုး ထာိုးဘသာ အဘ ကာင ိုးအရာ 

(“တတ ယပိုဂ္ ြုလ ၏အဘ ကာင ိုးအရာ” ) တ ို  ပါဝင န ိုင ပါသည ။ သ ို  ပ စ ပါ၍ အဆ ိုပါ တတ ယ ပိုဂ္ ြုလ ၏ 

အဘ ကာင ိုးအရာ သ ို  မဟိုတ  တတ ယပိုဂ္ ြုလ ၏အဘ ကာင ိုး အရာနငှ  ဆက စပ  သည   ချ တ ဆက ထာိုးဘသာ 

ဝက   ဆ ိုေ တစ ခိုခိုအတွက  MPTတွင  တာဝန ရှ မည မဟိုတ ပါ။ တတ ယ ပိုဂ္ ြုလ မျာိုး၏ သတင ိုး 

အချက အလက ၊ ထိုတ ကိုန မျာိုး သ ို  မဟိုတ  ဝန ဘဆာင မှုမျာိုး တစ ခိုခိုအာိုး ရည ညွှန ိုးချက  သည  MPT က 

ဘထာက ခ မှု၊ ကမကထပပြုမှု သ ို  မဟိုတ  အ က ပပြုမှု မဟိုတ ပ်ါ သ ို  မဟိုတ  ထ ိုသ ို  သယွ ဝ ိုက ဆ ိုလ ိုပခင ိုး မဟိုတ ပါ။ 

 

၁၂။  အပထပွထ ွ

 

၁၂.၁ တတ ယပိုဂ္ ြုလ တစ ဦိုးဦိုး၏ စည ိုးကမ ိုးသတ မှတ ချက မျာိုးသည  သက ဆ ိုင မှုရှ လျှင  ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုး အဘပေါ် 

သက ဘရာက မှုရှ ပါမည ။ 

 

 

၁၂.၂ စည ိုးကမ ိုးချက မျာိုးသည  http://mpt.com.mm/mm/about-home/terms-conditions-mm/ တွင  

 တ ရှုန ိုင သည   MPT ၏ အဘထဘွထစွည ိုးကမ ိုးသတ မှတ ချက မျာိုး (“GTC”) အရပ စ  ရပါမည ။ 

ဤစည ိုးကမ ိုးချက ၏ စည ိုးကမ ိုးမျာိုးနငှ   GTC အ ကာိုး ပဋ ပကခတစ စ ိုတစ ရာ ပ စ ဘပေါ် ခဲ ပါက ဤစည ိုး 

ကမ ိုးချက မျာိုး၏ စည ိုးကမ ိုးမျာိုးက လွှမ ိုးမ ိုိုးရမည ။ 

 

 

၁၂.၃ စည ိုးကမ ိုးချက မျာိုးသည  ပပည ဘထာင စိုသမမတပမန မာန ိုင င ဘတာ ၏ ဥပဘေမျာိုး နငှ   တရာိုးရ ိုိုး သ ို  မ ဟိုတ  

စ ရင ပ ိုင  ခွင  ရှ ဘသာ အ ဲွျို့တစ ခိုမှ ထိုတ ပပန ထာိုးသည   စည ိုးမျဉ်ိုး၊ အမ န   ဘ ကာ ပငာစာ၊ ညွှန  ကာိုး ချက  

သ ို  မဟိုတ  လမ ိုးညွှန ချက  တစ ခိုခိုအရပ စ ရပါမည ။ 

 

၁၂.၄ အကယ ၍ စည ိုးကမ ိုးချက မျာိုး သ ို  မဟိုတ  ၎င ိုးအကျ ြုိုးဝင မှု၏ စည ိုးကမ ိုးမျာိုး ပဋ ညာဉ်ပပြုချက ၊ 

ပပဋ္ဌာန ိုးချက တစ ခိုခိုအာိုး တရာိုးရ ို ိုးတစ ခိုခို သ ို  မဟိုတ  စ ရင ပ ိုင ခွင  ရှ ဘသာ အ ဲွျို့တစ ခိုခို သ ို  မဟိုတ  

ထ ိုအဘ ကာင ိုးအရာနငှ  စပ လျဉ်ိုး၍ ဥပဘေတစ ရပ ရပ မှ ဥပဘေနငှ   မက ိုက ည ပခင ိုး၊ တရာိုးမဝင  ပ စ ပခင ိုး 



MKTG 
Rank B                                                  Highly Confidential / No Photo 

သ ို  မဟိုတ  အာဏာမသက ဘရာက န ိုင ပခင ိုးအပ စ သတ မှတ ခဲ ပါက စည ိုးကမ ိုးချက မျာိုး၏ ကျန ရှ ဘသာ အပ ိုင ိုး 

သ ို  မဟိုတ  အဆ ိုပါ စည ိုးကမ ိုးမျာိုး၊ ပဋ ညာဉ်ပပြုချက  သ ို  မဟိုတ  ပပဋ္ဌာန ိုးချက  ၏ (တရာိုးမဝင  ပ စ ဘ ကာင ိုး 

သ ို  မဟိုတ  အာဏာသက ဘရာက မှုမရှ ဘ ကာင ိုး သတ မှတ ထာိုးသည   ပိုဂ္ ြုလ မျာိုးမှအပ) ပိုဂ္ ြုလ တစ ဦိုးဦိုးနငှ   

သက ဆ ိုင မှုအဘပေါ် သက ဘရာက မှုမရှ ဘစရ  ဲ စည ိုးကမ ိုး ချက မျာိုး၏ ပပဋ္ဌာန ိုးချက  တစ ရပ စ သည  

ဥပဘေအရခွင  ပပြုထာိုးဘသာ အမျာိုးဆ ိုိုး အတ ိုင ိုးအတာ အထ  တရာိုးဝင ပ စ ပပ ိုး အာဏာ သက ဘရာက မှု 

ဆက လက ရှ ရမည ။ 

 
 


