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ဒေသကက ြိုက ်ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစအီစဥ်အတကွ ်စည်ိုးကမ်ိုးသတမှ်တခ်ျကမ်ျ ိုး 

 

ဒေသကက ြိုက ်(Day Tha Kyite)  ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစအီစဥ် (“ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစီအစဥ်”) တွင ်ပါဝငဆ် ောငရွ်က်ရော၌ 

လ ိုက်နောရမည ် စည််းကမ််းချက်မျော်းက ို ယခိုစောမျက်န ောတွင ် ရ င််းလင််းဆ ော်ပပထော်းပါသည်။ 

ဤပရ ိုမ ို်းရ င််းအစအီစဥ်က ို ဆအောက်တွင ် ဆ ော်ပပထော်းသည ် ပမနမ်ော  က်သွယ်ဆရ်းလိုပ်ငန််း (“MPT”, 

“ကျွန်ိုပ်တ ို ို့မှ” ၊ “ကျွန်ိုပ်တ ို ို့က ို” ၊ “ကျွန်ိုပ်တ ို ို့၏”) မ  ဆထောက်ပ  ဆပ်းသည ် ဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်းမ တ င  ်

ပါဝငဆ် ောငရွ်က်န ိုငမ်ည် ပ စပ်ါသည်။  

ဤပရ ိုမ ို်းရ င််းအစီအစဥ်တွငပ်ါဝငပ်ခင််းအော်းပ င  ်ဤစည််းကမ််းချက်မျော်းန င တ်ကွ သက်  ိုငရ်ောစည််းမျဥ််းမျော်း၊ 

မူဝါဒ မျော်းန င  ်  က်နယွလ်ျှက်ရ  သည ်စည််းကမ််းချကမ်ျော်း (စိုဆပါင််း၍ “စည်ိုးကမ်ိုးချကမ်ျ ိုး”) အော်း 

လူကကီ်းမင််းအဆနပ င  ်  တ်ရှုနော်းလည် သဆ ောတလူက်ခ ပပီ်းပ စ်ဆ ကောင််း ဆ ော်ညွှန််းသက်ဆရောက် 

ဆစမည်ပ စ်ပါသည်။  

ဤစည််းကမ််းချက်မျော်းအော်း အချ နမ်ဆရွ်း ပပင ်ငသ်ွော်းမည်ပ စ်ပါသည်။ စည််းကမ််းချကမ်ျော်းအော်း 

ပပင ်ငပ်ပီ်းဆနောက် လူကကီ်းမင််းအဆနပ င  ် ဤပရ ိုမ ို်းရ င််းအစီအစဥ်တွင ်  က်လက် ပါဝငဆ် ောငရွ်က်ပခင််း 

သည် ပပင ်ငပ်ပီ်းပ စ်သည ် စည််းကမ််းချက်မျော်းအော်း လက်ခ လ ိုက်နောပခင််းအပ စ် အဓ ပပောယ်သက်ဆရောကမ်ှု 

ရ  မည်ပ စ်သည်။  

 

၁။  ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစီအစဥ် 

 

၁.၁။  ဤစည််းကမ််းချက်မျော်းတွင ် လူကကီ်းမင််းအော်း အတ အလင််း ဆပ်းအပ်ထော်းပခင််းမရ  သည  ်

အခွင အ်ဆရ်းမျော်း အော်းလ ို်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   (သ ို  မဟိုတ်) ကျွန်ိုပ်တ ို   လ ိုငစ်ငရ်သမူျော်း၊ 

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

အပခော်းဆသောဝနဆ် ောငမ်ှုဆပ်းသူမျော်းမ  သ်ီးသန  ထ် န််းသ မ််းထော်းရ  ပါသည်။ လူကကီ်းမင််းအဆနပ င  ်

ဤစည််းကမ််းချက်မျော်းန င  ် ဥပဆဒပပဌောန််းချကမ်ျော်းအရ ခွင ပ်ပြုထော်းသည ် အတ ိုင််းအတောအထ  

သောလျှင ် ဤပရ ိုမ ို်းရ င််းအစအီစဥ်၌ ပါဝငဆ် ောငရွ်က်န ိုငမ်ည်ပ စ်ပပီ်း အပခော်းဆသောအသ ို်းပပြုမှုမျော်း 

အော်းလ ို်းက ို အတ အလင််း တော်းပမစ်ထော်းမည်ပ စ်ပါသည်။  

၁.၂။   MPT အဆနပ င  ် ဤပရ ိုမ ို်းရ င််းအစအီစဥ်၌ လကူကီ်းမင််း၏ ပါဝငဆ် ောငရွ်က်ပခင််း (သ ို  မဟိုတ်) 

ဝငဆ်ရောက် အသ ို်းပပြုပခင််းအော်း ခွင ပ်ပြုဆပ်းရန ်အပမြဲတဆစ (သ ို  မဟိုတ်) ဆခတတယောယီ 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 ကော်းပခင််း 
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မရ   ြဲန င ဆ်သေ်ာလည််းဆကောင််း၊ အဆ ကောင််းပပချက်တစစ် ိုတစ်ရောဆပ်းရန ် တောဝနမ်ရ   ြဲန င ဆ်သေ်ာ 

လည််းဆကောင််း ပပြုလိုပ်ဆ ောငရွ်က်န ိုငမ်ည်ပ စ်သည်။ ထ ိုကြဲ သ ို  ဆသော အဆပခအဆနတွင ်

လူကကီ်းမင််းသည် ဤပရ ိုမ ို်းရ င််းအစီအစဥ်တငွပ်ါရ  ဆသော ကျနရ်  သည ် စည််းကမ််းစည််းကမ််းမျော်းအော်း 

လ ိုက်နောရနလ် ိုအပ်သည  ် အတ ိုင််းအတောအထ  ဤစည််းကမ််းချက ် မျော်းန င  ်

 က်လက်အကျ ြု်းဝငသ်က ် ိုငမ်ည်ပ စ်သည်။  

၁.၃။  ဤပရ ိုမ ို်းရ င််းအစအီစဥ်၌ လကူကီ်းမင််း၏ ပါဝငဆ် ောငရွ်က်ပခင််းသည် အစအီစဥ်တကျပ စ်သည /် 

အစီအစဥ ် တကျမပ စ်သည ် ဝနဆ် ောငမ်ှု ကော်းပ တ်ဆ ောငရွ်က်ပခင််းတ ို  န င  ်  က ြုဆတွွေ့ န ိုငရ် ွယ ်

ရ  ပါသည်။ ဤပရ ိုမ ို်းရ င််းန င  ် စပ်လျဥ််း၍ အစီအစဥ်တကျပ စသ်ည ် (သ ို  မဟိုတ်) 

အစီအစဥ်တကျမဟိုတ်သည  ်  ကော်းပ တ်ဆန ောင ယ် က်ပခင််း၊ လ ိုင််းကျပခင််း (သ ို  မဟိုတ်) ဝငဆ်ရောက၍် 

မရပခင််းတ ို  ပ စ်ဆပေါ် ခြဲ ပါက အ  ိုပါ ပ စ်စဥ်တ ို  န င စ်ပ်လျဥ််းပပီ်း လူကကမီင််းအဆပေါ် တွငဆ်သော ်

လည််းဆကောင််း၊ အပခော်းဆသောတတ ယလူပိုဂ္ ြုလ်တစ်ဦ်းဦ်းအဆပေါ် တွငဆ်သော်လည််းဆကောင််း MPT 

အဆနပ င  ် တောဝနတ်စ်စ ိုတစ်ရောတငရ်  မည်မဟိုတသ်ည်က ို လူကကီ်းမင််းအဆနပ င  ် သဆ ောတ ူ

လက်ခ ရမည်ပ စ်ပါသည်။  

၁.၄။  ဤပရ ိုမ ို်းရ င််းအစအီစဥ်အော်း လူကကီ်းမင််းမ  အသ ို်းပပြုမှု (သ ို  မဟိုတ်) အလွြဲသ ို်းစော်းပပြုမှု၊ 

အပခော်းအသ ို်းပပြုသူမျော်းန င  ်  က်သွယ်ဆ ောငရွ်ကမ်ှုမျော်း (သ ို  မဟိုတ်) ဤပရ ိုမ ို်းရ င််း  

အစီအစဥ်န င စ်ပ်လျဥ််းသည  ် လူကကီ်းမင််း၏ အပခော်းဆသော ပပြုလိုပ်မှုမျော်း (သ ို  မဟိုတ်) 

ပျက်ကွက်မှုမျော်းအတွက် MPT တွင ်မည်သည ်တောဝနမ်ျှရ  မည်မဟိုတ်ပါ။  

 

၂။  ကျွန်ိုပ်တ ို ို့၏ ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုနငှို့ပ်တသ်ကသ်ညို့် အခွငို့အ်ဒ ိုးမျ ိုး 

 

အပခော်းဆသောတတ ယလူပိုဂ္ ြုလ်တစ်ဦ်းဦ်းမ  အပခော်းနည််းအော်းပ င  ် သင ဆ်လျေ်ာစွောဆ ောငရွ်က်သည  ်

အခါမ တပါ်း ဤပရ ိုမ ို်းရ င််းအစီအစဥ်န င သ်က်  ိုငဆ်သော ဆ ော ဝြဲလ်၊ ပ ိုစ ၊ စောသော်း၊ ဂရပ် စ၊် 

သောဓကမျော်း၊ တ   ပ်မျော်း၊ တီထငွမ်ှု မူပ ိုင ခွ်ငမ်ျော်း၊ ကိုနအ်မ တ်တ   ပ်မျော်း၊ ဝနဆ် ောငမ်ှုအမ တ ်

အသော်းမျော်း၊ မူပ ိုငခွ်င မ်ျော်း၊ ဓောတ်ပ ိုမျော်း၊ အသ   ိုင၊် ဗီွဒယီ ိုမျော်း၊ သခီျင််းန င  ်

ပါဝငသ်ည အ်ဆ ကောင််းအရော (စိုဆပါင််း၍ “ပါဝငသ်ညို့်အ  ”) အပါအဝင ် MPT ၏ ပ ိုင ် ိုငမ်ှု 

န င ပ်တ်သက်သည ် အရောမျော်းအော်းလ ို်းန င  ် ၎င််းတ ို  န င  ်က်စပ်လျက်ရ  သည  ်

အသ ဉောဏပစစည််း  ိုငရ်ော အခွင အ်ဆရ်း မျော်းအော်းလ ို်းတ ို  သည် MPT န င  ်MPT ၏ လ ိုငစ်ငရ်သမူျော်း၊ 

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

အပခော်းဆသော ဝနဆ် ောငမ်ှုဆပ်းသူမျော်း၏ သ်ီးသန  ပ် ိုင ် ိုငသ်ည ် ပစစည််းမျော်းပ စ်ပါသည်။ 
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ဤစည််းကမ််းချက်မျော်းတွင ် အတ အလင််းပပဌောန််းထော်းပခင််းမရ  ပါက စည််းကမ််းချက်မျော်းပါ 

မည်သည ်ပပဌောန််းချက ် ကမျှ အ  ိုပါအသ ဉောဏပစစည််း  ိုငရ်ော ပ ိုင ် ိုငမ်ှုအခွင အ်ဆရ်းမျော်းန င  ်

စပ်လျဥ််း၍ လ ိုငစ်ငခ်ျဆပ်းပခင််း (သ ို  မဟိုတ်) အခွင အ်ဆရ်းတစ်ခိုခို နတီ််းဆပ်းပခင််းရ  သည်ဟို 

မ တ်ယူပခင််းမရ  ဆစရ။ လူကကီ်းမင််းအဆနပ င  ် ဤပရ ိုမ ို်းရ င််းအစီအစဥ် တွင ် အသ ို်းပပြု၍ရန ိုငသ်ည  ်

အရောမျော်း (သ ို  မဟိုတ်) ပါဝငသ်ည ်အရော တ ို  အော်း ဆရောင််းချပခင််း၊ လ ိုငစ်ငဆ်ပ်းပခင််း၊ ဌော်းရမ််းပခင််း၊ 

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

 င ပွ်ော်းထိုတ်လိုပ်ပခင််း၊ တ င ထ်ိုတ်လွှင ပ်ခင််း၊ အမျော်းဆရ ွေ့တွင ် ပပသပခင််း၊ အမျော်းဆရ ွေ့တငွ ်

တင ်က်ပခင််း၊ ထိုတဆ်ဝပခင််း၊ ပ ိုတူကူ်းပခင််း၊ ပပြုပပငပ်ခင််း (သ ို  မဟိုတ်) 

တ င ကူ််းယူ နတီ််းပခင််းစသည်တ ို  အော်း မပပြုလိုပ်ရန ် သဆ ောတူညီရမည်ပ စ်ပါသည်။ 

ဤစည််းကမ််းချက်မျော်းအရအတ အလင််းခွင ပ်ပြုထော်းပခင််းမရ  သည ် အပခော်းရည်ရွယ်ချက ်

မျော်းအတွက ်ပါဝငသ်ည ်   အရောအော်း အသ ို်းပပြုပခင််းက ို တင််း ကပ်စွောတော်းပမစ်ထော်းပါသည်။  

 

၃။ ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုး ပပြိုလိုပ်သညို့်မမ ြို ြို့နယမ်ျ ိုး  

 

 ဤပရ ိုမ ို်းရ င််းအစအီစဥ်အော်း ဆအောက်ဆ ော်ပပပါပမ ြုွေ့နယ်မျော်း န င  ် အခါအော်းဆလျော်စွော MPT မ  

ထပ်မ ဆ ကညောသွော်းမည ် ပမ ြုွေ့နယ်မျော်းတွင ် ပပြုလိုပ်မည်ပ စ်သည် (“ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးပပြိုလိုပ်သညို့ ်

မမ ြို ြို့နယမ်ျ ိုး”)။  

(၁) ပြဲခ်ူးတ ိုင််းဆဒသကကီ်း (အဆနောက်ပ ိုင််း) ပန််းဆတောင််း ပမ ြုွေ့နယ် 

(၂) ပြဲခ်ူးတ ိုင််းဆဒသကကီ်း (အဆနောက်ပ ိုင််း) ကက ြုွေ့ပငဆ်ကောက် ပမ ြုွေ့နယ် 

  

၄။ ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုး ပပြိုလိုပ်မညို့အ်ချ န်က လ 

 

၄.၁။ ပန််းဆတောင််းပမ ြုွေ့နယ်၌ ဤပရ ိုမ ို်းရ င််းအစီအစဥ်အော်း ၂၀၂၃ ခိုန စ ် မတ်လ (၁) ရက်ဆန   

(ပမနမ်ောစ ဆတေ်ာချ န ်၈်း၀၀) နောရီမ  ၂၀၂၃ ခိုန စ် မတ်လ (၃၁) ရက်ဆန   (ပမနမ်ောစ ဆတေ်ာချ န ် ၂၃်း၅၉်း၅၉) 

နောရီအထ  ပပြုလိုပ်သွော်းမည်ပ စ်သည်။ (“ပန်ိုးဒတ ငိ်ုးမမ ြို ြို့နယ၏် ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအချ န်က လ”) 

၄.၂။ ကက ြုွေ့ပငဆ်ကောက်ပမ ြုွေ့နယ်၌ ဤပရ ိုမ ို်းရ င််း အစအီစဥ်အော်း ၂၀၂၃ ခိုန စ် မတ်လ (၁) ရက်ဆန   

(ပမနမ်ောစ ဆတေ်ာချ န ်၈်း၀၀)နောရီ မ   ၂၀၂၃ ခိုန စ် မတ်လ (၃၁) ရက်ဆန   (ပမနမ်ောစ ဆတေ်ာချ န ် ၂၃်း၅၉်း၅၉) 

နောရီအထ  ပပြုလိုပ်သွော်းမည်ပ စ်သည်။ (“ကက ြို ြို့ပငဒ်က ကမ်မ ြို ြို့နယ်၏ ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအချ န်က လ”) 
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 အထက်ပါ ပန််းဆတောင််းပမ ြုွေ့နယ်၏ ပရ ိုမ ို်းရ င််းအချ နက်ောလ န င  ် ကက ြုွေ့ပငဆ်ကောက်ပမ ြုွေ့နယ်၏ 

ပရ ိုမ ို်းရ င််းအချ နက်ောလ တ ို  အော်းစိုဆပါင််း၍ ဤမ ဆနောငတ်ွင ် ပရ ိုမ ို်းရ င််းအချ နက်ောလဟို 

ရည်ညွှန််းဆခေါ်  ိုမည်ပ စ်သည်။  

 

၅။ ပရ  မ ို်းရ င််း အစအီစဥ်တငွ ်ပါဝငန် ိုငသ်မူျ ိုး 

 

ဤပရ ိုမ ို်းရ င််း အစီအစဥ်အော်း ပရ ိုမ ို်းရ င််း အစအီစဥ်ကမ််းလ မ််းချက ် SMS (စောတ ို) 

က ိုလက်ခ ရရ  သူမျော်း န င /်သ ို  မဟိုတ် ပရ ိုမ ို်းရ င််း န င  ် အကျ ြု်းဝငသ်က်  ိုငဆ်သော ပမ ြုွေ့နယ်မျော်းရ   

သက်  ိုငရ်ော MPT အဆရောင််းက ိုယ်စော်းလ ယ်  ိုငမ်ျော်း၌ ပရ ိုမ ို်းရ င််းPackage အော်းဝယ်ယူထော်းဆသော 

GSM/WCDMA prepaid စနစ် အသ ို်းပပြုသူမျော်း၊ မ တ်ပ ိုတငထ်ော်းဆသော MPT အသ ို်းပပြုသူမျော်း န င  ်

လက်ရ   MPT SIM အသ ို်းပပြုဆနသူမျော်းအော်းလ ို်း ပါဝငန် ိုငပ်ါသည်။ 

 

 ၆။  ဘယလ် ိုပါဝငဒ်ဆ င ွ်ကန် ိုငမ်လဲ 

 

၆.၁။ ပရ ိုမ ို်းရ င််း အစအီစဥ်၌ပါဝငရ်န ် ပါဝငသ်မူျော်းသည် ပရ ိုမ ို်းရ င််းကောလအတွင််း သတမ် တ်ထော်းဆသော 

Data ပက်ဆက ခ်ျမျော်း န င /်သ ို  မဟိုတ် Voice ပကဆ်က ချ်မျော်း န င /်သ ို  မဟိုတ် HtawB 

ပက်ဆက ခ်ျမျော်းက ို SMS မ တ င  ်သ ို  မဟိုတ် ပရ ိုမ ို်းရ င််းန င  ်အကျ ြု်းဝငသ်က်  ိုငဆ်သော ပမ ြုွေ့နယ်မျော်းရ   

သက်  ိုငရ်ော MPT အဆရောင််းက ိုယ်စော်းလ ယ်  ိုငမ်ျော်းမ  တစ် င  ်ဝယ်ယူရမည်ပ စ်ပပီ်း- 

၆.၁.၁.။ ဤပရ ိုမ ို်းရ င််း အစီအစဥ်တွင ် ပါဝငရ်န ် MPT မ ဆပ်းပ ို  ဆသော SMS အော်း 

လက်ခ ရရ  ထော်းသမူျော်း (သ ို  မဟိုတ်) 

၆.၁.၂။ ပရ ိုမ ို်းရ င််းန င  ် အကျ ြု်းဝငသ်က်  ိုငဆ်သော ပမ ြုွေ့နယ်မျော်းရ   သက်  ိုငရ်ော MPT 

အဆရောင််းက ိုယ်စော်းလ ယ်  ိုငမ်ျော်းတွင ်သက်မ တ်ထော်းဆသော ပရ ိုမ ို်းရ င််း ပက်ဆက ချ်မျော်းက ို 

ဝယ်ယူထော်းသမူျော်းပ စရ်မည်။     

                                                                                                             

၇။  ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုး အပ ိုဆိုမျ ိုး 

 

၇.၁။  စောပ ိုဒ ် ၆.၁ အရ၊ ပရ ိုမ ို်းရ င််း၌ ပါဝငသ်ူမျော်းသည် MPT မ  သတ်မ တ်ထော်းဆသော ဆအောက်ဆ ော်ပပပါ 

အပ ို ိုမျော်း (“ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုး အပ ိုဆိုမျ ိုး”) က ို ရရ  မည်ပ စ်ပပီ်း ပါဝငသ်ူမျော်းဝယ်ယူသည  ်
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ပက်ဆက ခ်ျအမျ ြု်းအစော်းမျော်းအလ ိုက် ပရ ိုမ ို်းရ င််း အပ ို ိုမျော်းက ို MPT မ  ဆပ်းအပ်သွော်းမည် 

ပ စ်ပါသည်။ ပရ ိုမ ို်းရ င််း အပ ို ိုမျော်းက ို MPT မ  အချ နန် င အ်မျှ ဆပပောင််းလြဲသတမ် တန် ိုငပ်ါသည်။ 

(က) HtawB ပကဒ်ကို့ချ်: သကမ် တ်ထော်းဆသော HtawB ပက်ဆက ချ်အော်း ဝယ်ယူထော်းဆသော 

ပါဝငသ်သူည် ဝယ်ယူသည ်ဆန  မ စပပီ်း (၁၄) ရက်အထ  အကန  အ်သတ်မရ   အခမြဲ  ring-

tune ဝနဆ် ောငမ်ှုက ို လက်ခ ရရ  မည်ပ စ်၍ န စ်သကရ်ော ring-tune သခီျင််းက ိုလည််း 

အကန  အ်သတ်မရ   ဆရွ်းချယန် ိုငမ်ည်ပ စ်သည်။ 

(ခ)  Voice ပကဒ်ကို့ချ်: သတမ် တ်ထော်းဆသော Voice ပက်ဆက ချ်အော်း ဝယယ်ထူော်းဆသော 

ပါဝငသ်သူည် ဝယ်ယူသည ဆ်န  မ စ၍ (၅) ရကအ်တွင််းသော အသ ို်းပပြုန ိုငဆ်သော MPT 

 ိုန််းဆ လ်ပပနအ်မ််းဆင ွ(Cash Back) ၁၀၀၀ ကျပ် က ို ပပနလ်ည်ရရ  မည်ပ စ်သည်။ 

(ဂ)  Data ပကဒ်ကို့ချ်: သတမ် တ်ထော်းဆသော Data ပက်ဆက ချ် က ိုဝယ်ယထူော်းဆသော 

ပါဝငသ်သူည် ပက်ဆက ချ် ဝယ်ယူသည ်ဆန  မ စ၍ (၅) ရက်အတွင််းသော အသ ို်းပပြုန ိုငဆ်သော 

ပပနအ်မ််းဆင ွ ၁၀၀၀ ကျပ် (Mobile Legend Bang Bang Game (MLBB) 

ကစော်းရနအ်တွကသ်ော) အော်း ပပနလ်ည်ရရ  မည်ပ စ်သည်။ 

၇.၂။  ဤပရ ိုမ ို်းရ င််း အစအီစဥ်၌ပါဝငရ်ောတငွ ် တူညီဆသောပကဆ်က ချ်အော်း အကက မက်က မ်စောရင််းသွင််း 

ဝယ်ယူပခင််းက ို ခွင မ်ပပြုပါ။ 

၇.၃။  နည််းပညောပ ိုင််း  ိုငရ်ော ပပသနောတစ်ခိုခိုဆ ကောင  ်အသ ို်းပပြုသတူစ်ဦ်းဦ်းထ တငွ ်ပရ ိုမ ို်းရ င််းအပ ို ိုအော်း 

မ ော်းယွင််းစွော ထည ်သွင််းမ ပခင််း (သ ို  မဟိုတ်) အပ ိုဆ ောင််းထည ်သငွ််းမ ပခင််း (သ ို  မဟိုတ်) 

အကက မ်မျော်းစွော ထည ်သွင််းမ ပခင််း စသည အ်ဆ ကောင််းတစစ် ိုတစ်ရော ဆပေါ်ဆပါက်လောပါ MPT အဆနပ င  ်

၎င််း၏က ိုယ်ပ ိုင ်   ို်းပ တ်ချက်ပ င  ် ပါဝငသ်ူထ မ  ၎င််းမ ော်းယွင််းစွောထည ်သငွ််းဆပ်းလ ိုက်သည ် 

ပရ ိုမ ို်းရ င််းအပ ို ို ပမောဏအတ ိုင််း အကျ ြု်းခ စော်းခွင် မျော်းက ို ပပနလ်ည်ဆတောင််းခ ရပ ိုငခွ်င  ်

ရ  မည်ပ စ်သည်။ 

 

၈။  ကျသငို့ဒ်ငဒွက ကခ်ံမှု 

 

၈.၁။  လူကကီ်းမင််းမ  ဆရွ်းချယဝ်ယယ်ူဆသော ပက်ဆက ချ်တန ် ို်းအတ ိုင််း ကျသင သ်ည ် ဆငပွမောဏက ို 

လူကကီ်းမင််း၏  ိုန််းဆ လအ်ဆကောင မ်  ဆကောက်ခ ရန ် MPT အော်းခွင ပ်ပြုထော်းပပီ်း ပ စပ်ါသည်။ 

အတည်ပပြုဆရွ်းချယ်ထော်းဆသော ပက်ဆက ချ်ဆပေါ်မူတည်၍ ကျသင ဆ်ငပွမောဏက ို ဆပ်းဆချရနအ်တွက ်

သ ို်းစွြဲသူ လကူကီ်းမင််းထ တွင ်တောဝနရ်  သည်။  
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၈.၂။  လူကကီ်းမင််း၏ အငတ်ောနက်အသ ို်းပပြု ရ ောဆ ွမှုမျော်း (Browsing) န င  ် အဆ ကောင််းအရောမျော်းက ို 

ဆဒါင််းလိုဒ ် ပပြုလိုပ်ပခင််းအတကွ်  လူကကီ်းမင််းထ မ  ဆဒတောကျသင ဆ်ငမွျော်း ဆကောက်ခ မည်ပ စ်သည်။ 

ဤပရ ိုမ ို်းရ င််းန င  ်သက်  ိုငဆ်သော ပက်ဆက ချ်မျော်းအော်းလ ို်းသည ် ကျသင သ်ည ် ကိုနသ်ယွ်လိုပ်ငန််းခနွ ်

မျော်းပါဝငပ်ပီ်းပ စ်ပါသည်။ 

၈.၃။ ပရ ိုမ ို်းရ င််းတငွ ် ပါဝငပ်ခင််းအပါအဝင ် လူကကီ်းမင််း၏ မ ို  ိုင််းအငတ်ောနက်က ို မျှဆဝသ ို်းစွြဲဆနသည  ်

ပပငပ်အ ွြဲွေ့အစည််း၏ လိုပ်ဆ ောငခ်ျက်မျော်းအတွက် လူကကီ်းမင််းသည် တောဝနရ်  ပါသည်။  

 

၉။  ဒစျိုးကကွရှ် ဒ ွပခငိ်ုးနငှ်ို့ အဒ  ငိ်ုးပမြှငို့တ်ငပ်ခငိ်ုး 

 

ဤအစီအစဥ်တွင ်ပါဝငသ်ူမျော်းအဆနပ င  ်ပရ ိုမ ို်းရ င််း၊ ဆစျ်းကွက်၊ ဆ ကေ်ာပငော၊ MPT ၏ ထိုတ်ကိုနမ်ျော်း 

(သ ို  မဟိုတ်) ဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်းအော်း အဆရောင််းပမြှင တ်ငပ်ခင််းတ ို  န င စ်ပ်လျဥ််း၍ လ ိုအပ်ဆသော 

(သ ို  မဟိုတ်) ပရ ိုမ ို်းရ င််းန င  ် သက်  ိုငဆ်သော ရည်ရွယ်ချက်မျော်းအတွက် အ  ိုပါပါဝငသ်ူမျော်း၏ 

ပိုဂ္ ြုလ်ဆရ်း  ိုငရ်ောအချက်အလက်မျော်း (ပါဝငသ်ူတ ို  ၏ ဗီွဒယီ ိုမျော်း သ ို  မဟိုတ်/န င  ်

ဓောတ်ပ ိုမျော်းအပါအဝင)် အော်း MPT မ  ဆကောက်ယူခွင ၊် အသ ို်းပပြုခွင ၊် ထိုတ်ဆ ေ်ာဆပပော  ိုခွင န်  င  ်

ဆဝမျှခွင ဆ်ပ်းပခင််း၊ MPT မ  အသ အမ တ်ပပြုထော်းသည ် ဝနဆ် ောငမ်ှုဆပ်းသူမျော်းန င  ် သက်  ိုငရ်ော 

တတ ယလူပိုဂ္ ြုလ်မျော်းအော်း အ  ိုပါအချက်အလက်မျော်းက ို ထိုတ်ဆ ော်ဆပပော  ို ခွင ပ်ပြုရန ်

သဆ ောတူညီ ရမည်။  

 

၁၀။ အ မခံအက အကယွဒ်ပိုးမှု 

 

လူကကီ်းမင််းသည် MPT န င  ် ၎င််း၏လက် ဆအောက်ခ ကိုမပဏမီျော်း၊ ပူ်းတွြဲလိုပ်ငန််းဆ ောငရွ်ကသ်ူ၊ 

ဆအ်းဂျင မ်ျော်း၊ မနဆ်နဂျောမျော်းန င  ် အပခော်း က်စပ်ကိုမပဏမီျော်း၊ န င  ် ၎င််းတ ို  ၏ ဝနထ်မ််းမျော်း၊ 

ကနထ်ရ ိုက်တောမျော်း၊ ဆအ်းဂျင မ်ျော်း၊ အရောထမ််းမျော်း၊ ဒါရ ိုကတ်ောမျော်းအော်း ((၁) 

ဤပရ ိုမ ို်းရ င််းအစီအစဥ်အော်း အသ ို်းပပြုပခင််းန င  ် ဝငဆ်ရောက်ပခင််း (သတင််းအချက်အလက်မျော်း 

(သ ို  မဟိုတ်) ဆပ်းပ ို  လွှြဲဆပပောင််းဆပ်းပ ို  ဆသော (သ ို  မဟိုတ်) လက်ခ ရရ  ဆသော အရောမျော်းအပါအဝင)်၊ (၂) 

ဤစည််းကမ််း ချက်မျော်းပါ ပပဌောန််းချက်တစ်ရပ်ရပ်အော်း ချ ြု်းဆ ောက်ပခင််း (က ိုယ်စော်းပပြုပခင််းမျော်းန င  ်

အောမခ ပခင််းမျော်းန င စ်ပ်လျဥ််း၍ လူကကီ်းမင််း၏ ချ ြု်းဆ ောက်မှုတစ်ရပ်ရပ်အပါအဝင)်၊ (၃) 

တတ ယလူပိုဂ္ ြုလ်တစ်ဦ်းဦ်းန င စ်ပ်လျဥ််း၍ ဆ ောက် ျက် ကျူ်းလွနပ်ခင််း (မူဝါဒ   ိုငရ်ောအခွင အ်ဆရ်း၊ 

လူအမျော်းန င သ်က်  ိုငသ်ည  ် အခွင အ်ဆရ်းမျော်း (သ ို  မဟိုတ်) အသ ဉောဏ   ိုငရ်ော ပ ိုင ် ိုငခွ်င န်  င  ်
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စပ်လျဥ််းသည အ်ခွင အ်ဆရ်းမျော်းအပါအဝင)်၊ (၄) ပမနမ်ောန ိုငင်  (သ ို  မဟိုတ်) အပခော်းတ ိုင််းပပည် 

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

ပရ ိုမ ို်းရ င််း အစီအစဥ်မ တ င  ် ဆပ်းပ ို  ဆသော (သ ို  မဟိုတ်) လက်ခ ရရ  ဆသော 

သတင််းအချက်အလက်တစ်ခိုခို၏ အကျ ြု်း က်မ  ပ စ်ဆပေါ်လောသည ် ဆတောင််း  ိုမှု (သ ို  မဟိုတ်) 

နစ်နောမှုမျော်း၊ သ ို  မဟိုတ် (၆) လူကကီ်းမင််း၏ (မ တ်ပ ိုတငထ်ော်းဆသော (သ ို  ) 

မ တ်ပ ိုတငထ်ော်းပခင််းမရ  ဆသော)  ိုန််းန ပါတ်မ တ င  ် ဤပရ ိုမ ို်းရ င််းအစီအစဥ်အော်း 

အပခော်းသူတစ်ဦ်းဦ်း၏ ဝငဆ်ရောက် အသ ို်းပပြုမှု စသည်တ ို  မ  ဆပေါ်ဆပါက်လောဆသော ဆတောင််း  ိုမှုမျော်း၊ 

နစ်နောမှုမျော်း၊ တောဝနရ်  မှုမျော်း၊   ို်းရှု  ်းမှုမျော်း၊ တောဝနဝ်တတ ရော်းမျော်း၊ ကိုနက်ျစရ တ်မျော်း (သ ို  မဟိုတ်) 

ဆ က်းပမီမျော်းန င  ် အသ ို်းစရ တ်မျော်း (ဆရ ွေ့ဆနခမျော်း အပါအဝင)် န င စ်ပ်လျဥ််း၍ MPT န င  ် MPT ၏ 

လက်ဆအောက်ခ မျော်း၊ အကျ ြု်းတူပူ်းဆပါင််း လိုပ်ဆ ောငသ်ည ်မ တ် က်၊ က ိုယ်စော်း လ ယ်မျော်း၊ 

မနဆ်နဂျောမျော်းန င  ် အပခော်းဆသောအိုပ်စိုအ ွြဲွေ့ဝငက်ိုမပဏမီျော်းန င  ် ၎င််းတ ို  ၏ ဝနထ်မ််းမျော်း၊ 

ကနထ်ရ ိုက်တောမျော်း၊ က ိုယ်စော်းလ ယ်မျော်း၊ အရောရ  မျော်းန င  ် ဒါရ ိုက်တောမျော်းအော်း ထ ခ ိုက်မှုမရ  ဆအောင ်

အကောအကွယ်ဆပ်းရန ်သဆ ော တူညီရမည်။  

 

၁၁။  အ မခံမှုမျ ိုးနငှို့စ်ပ်လျဥ်ိုး၍ မသကဆ် ိုငဒ် က ငိ်ုးရှငိ်ုးလငိ်ုးပခငိ်ုး နငှို့ ်တ ဝန်ရှ မှုအ ိုးကန ို့သ်တပ်ခငိ်ုး 

 

၁၁.၁။  ဤပရ ိုမ ို်းရ င််းအစီအစဥ်န င  ် ဤအစအီစဥ်တွငပ်ါဝငသ်ည ်  သတင််းအချက်အလက်မျော်း၊ 

အဆ ကောင််းအရော မျော်းန င  ်ကိုနပ်စစည််းမျော်း (ဆ ော ဝြဲလ်မျော်းအပါအဝင)်၊ အပခော်းဆသောဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်း 

(သ ို  မဟိုတ်) အပခော်းဆသော နည််းလမ််းပ င  ် လူကက်ီးမင််းအော်း ရရ  န ိုငဆ်အောင ် ပပြုလိုပ်ဆပ်းထော်းသည  ်

အရောမျော်းအော်း အရ  အတ ိုင််းန င  ် ရရ  န ိုငသ်ည ် ပ ိုစ အတ ိုင််း ဆထောက်ပ  ဆပ်းသွော်းမည်ပ စ်သည်။ MPT 

အဆနပ င  ်  ပရ ိုမ ို်းရ င််းဆ ောငရွ်က်ပခင််း (သ ို  မဟိုတ်) သတင််းအချက်အလက်မျော်း (သတင််း 

အချက်အလက်မျော်း၏ တ ကျဆသချောမှု၊ ပါဝငသ်ည အ်ရော၊ အဆ ကောင််းအရော၊ ထိုတ်ကိုနမ်ျော်း 

(ဆ ော ဝြဲမျော်းအပါအဝင)် (သ ို  မဟိုတ်) ပရ ိုမ ို်းရ င််းအစီအစဥ်မ တ င  ်လူကကီ်းမင််းအော်း ရရ  န ိုငဆ်အောင ်

ပပြုလိုပ်ဆပ်းထော်းသည ် အရောမျော်းန င စ်ပ်လျဥ််း၍ အတ အလင််းပ စ်ဆစ၊ သွယ်ဝ ိုက်၍ပ စ်ဆစ 

မည်သ ို  ဆသော က ိုယ်စော်းပပြုပခင််း (သ ို  မဟိုတ်) အောမခ ပခင််းမျ ြု်းမျှ ပပြုလိုပ်မည်မဟိုတ်ပါ။ 

လူကကီ်းမင််းအဆနပ င  ် ဤပရ ိုမ ို်းရ င််း အစီအစဥ်အော်း အသ ို်းပပြုပခင််းသည် လူကကီ်းမင််း၏ 

က ိုယ်ပ ိုင ် ို်းပ တ်ချက်ပ င  ်သ ို်းပခင််းပ စ်ဆ ကောင််း အတ အလင််း သဆ ောတူညီထော်းပပီ်းပ စ်ပါသည်။  

၁၁.၂။ ပရ ိုမ ို်းရ င််းအစီအစဥအ်ော်း အသ ို်းပပြုပခင််း၊ (သ ို  မဟိုတ်) ဤအစီအစဥ်တွငပ်ါဝငသ်ည ်  သတင််းအချက် 

အလက်မျော်း၊ အဆ ကောင််းအရောမျော်းန င  ် ကိုနပ်စစည််းမျော်း (ဆ ော ဝြဲလ်မျော်းအပါအဝင)်၊ 
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အပခော်းဆသောဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်း (သ ို  မဟိုတ်) အပခော်းဆသောနည််းလမ််းပ င  ် လူကကီ်းမင််းအော်း 

ရရ  န ိုငဆ်အောငပ်ပြုလိုပ်ဆပ်းထော်းသည ်အရောမျော်း (တ ိုက်ရ ိုက်ပ စ်ဆစ၊ သွယဝ် ိုက၍်ပ စ်ဆစ၊ 

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

ရရ  သည ် နစ်နောမှုမျော်းအပါအဝင)် မ ဆပေါ်ဆပါက်လောသည ် နစ်နောမှုမျော်းအော်းလ ို်းအတွက် MPT 

အဆနပ င  ် တောဝနရ်  မည် မဟိုတ်ပါ။ 

၁၁.၃။  ပရ ိုမ ို်းရ င််းအစီအစဥ်တွငပ်ါဝငပ်ခင််းအော်းပ င  ် ပရ ိုမ ို်းရ င််းန င စ်ပ်လျဥ််း၍ တ ိုက်ရ ိုက် (သ ို  မဟိုတ်) 

အကျ ြု်း က် ဆ ကောင ပ် စ်ဆပေါ်လောသည ်    ို်းရှု  ်းမှုမျော်း၊ ထ ခ ိုက်မှုမျော်း၊ နစ်နောမှုမျော်း (သ ို  မဟိုတ်) 

တောဝနရ်  မှုမျော်းန င  ် ဆနောက် က်တွြဲ က စစရပ်မျော်းဆ ကောင  ် ဆပေါ်ဆပါက်လောသည ် ဆတောင််း  ိုမှုမျော်း၊ 

လ ိုအပ်ချက်မျော်း၊ အခွင အ်ဆရ်းမျော်း၊ အပခော်းဆသော သဆ ော သ ောဝအရပ စဆ်ပေါ်လောသည  ်

အကျ ြု်း က်မျော်းအတကွ် MPT အော်း  အ  ိုပါကြဲ သ ို  ပ စ်န ိုငဆ်ချရ  သည်မျော်းအော်း အ က ပပြုခြဲ  

ပခင််းရ  ခြဲ လျှငဆ်သေ်ာဆတောငမ်  ( ိုအော်းအသ ို်းပပြုပခင််းမ ဆပေါ်ဆပါက်လောဆသော သ ို  မဟိုတ်  ိုအော်း 

အသ ို်းပပြုပခင််း န င သ်က်  ိုငသ်ည ် ပါဝငဆ် ောငရွ်က်ဆနစဥ်အတွင််း လူတစ်ဦ်းတစ်ဆယောက် အော်း 

ထ ခ ိုက်မှု (သ ို  မဟိုတ်) ပစစည််း တစ်ခိုခိုဆပေါ်တွင ် ပ စ်ဆပေါ်ဆစသည ် ထ ခ ိုက်နစ်နောမှုတ ို  အပါအဝင)် 

တောဝနရ်  မှုမ ကင််းလွတ်ခွင ပ်ပြုပပီ်း အောမခ ဆပ်းဆလျော ် မည်ပ စ်ဆ ကောင််း လူကကီ်းမင််းမ  

သဆ ောတူညီပါသည်။  

၁၁.၄။  သက်  ိုငရ်ောဥပဆဒအရ ခွင ပ်ပြုထော်းသည ် အ  ို်းစွန ် ို်းအတ ိုင််းအတောအထ  အတ အလင််း 

(သ ို  မဟိုတ်) သွယ်ဝ ိုက်၍ ပ စ်ဆသောအောမခ မှုမျော်းအော်းလ ို်း (သ်ီးပခော်းရည်ရွယ်ချက်တစ်ခိုအတွက ်

ကိုနသ်ွယ်န ိုငမ်ှု၊  က  ခ ိုငမ်ှုတ ို  န င  ် စပ်လျဥ််းသည ် တ ိုက်ရ ိုကမ်ဟိုတ်သည ် အောမခ မှုမျော်းအပါအဝင)် 

တ ို  သည် MPT န င သ်က်  ိုငပ်ခင််းမရ  ဆ ကောင််း ပငင််း  ိုပါသည်။  

၁၁.၅။ ဤအစအီစဥ်တွငပ်ါဝငသ်ည  ်  အဆရောင််းပမြှင တ်ငမ်ှုမျော်း၊ သတင််းအချက်အလက်မျော်း၊ 

အဆ ကောင််းအရောမျော်းန င  ်ကိုနပ်စစည််းမျော်း (ဆ ော ဝြဲလ် မျော်းအပါအဝင)်၊ အပခော်းဆသောဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်း 

(သ ို  မဟိုတ်) အပခော်းဆသော နည််းလမ််းပ င  ် လူကကီ်းမင််းအော်း ရရ  န ိုငဆ်အောင ်

ပပြုလိုပ်ဆပ်းထော်းသည ်အရောမျော်း၊ MPT ၏  ောဗောမျော်း (သ ို  မဟိုတ်) MPT မ  ဆပ်းပ ို  သည  ်

အလီက်ထဆရောနစ် က်သယ်ွဆ ောငရွ်က်မှုမျော်းအော်းလ ို်းတ ို  သည် ဗ ိုင််းရပ်စ်မျော်းကင််းဆဝ်းပါသည် 

(သ ို  မဟိုတ်) အနတရောယ်ပ စ်ဆစန ိုငဆ်သောအရောမျော်းပါဝငပ်ခင််းမရ  ပါဟို MPT မ  အောမခ မည်မဟိုတ်ပါ။ 

  

၁၂။ တတ ယလပူိုဂ္ ြိုလတ် ို ို့၏ ပါဝငဒ်ဆ င ွ်ကမ်ှု 
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ဤပရ ိုမ ို်းရ င််းအစအီစဥ်တွင ် တတ ယလူပိုဂ္ ြုလ်တ ို  ထ မ ရရ  ဆသော (သ ို  မဟိုတ်) 

တတ ယလူပိုဂ္ ြုလ်တ ို  မ  ဆထောက်ပ   ဆပ်းသည ် အဆ ကောင််းအရောမျော်း (“တတ ယလပူိုဂ္ ြိုလတ် ို ို့၏ 

ပါဝငဒ်ဆ င ွ်ကမ်ှုမျ ိုး”) စိုဆပါင််းပါဝငန် ိုငပ်ါသည်။ ထ ို  ဆ ကောင  ် အ  ိုပါတတ ယလူပိုဂ္ ြုလ်တ ို  ၏ 

ပါဝငဆ် ောငရွ်က်မှုမျော်း (သ ို  မဟိုတ်) တတ ယလူပိုဂ္ ြုလ်တ ို  ၏ ပါဝင ်

ဆ ောငရွ်က်မှုမျော်းန င  ်က်စပ်ဆနသည ် လင ခ််ချထော်းဆသော ဝက်  ် ိုက်မျော်းန င စ်ပ်လျဥ််း၍ MPT ၌ 

တောဝနရ်  မည် မဟိုတ်ပါ။ တတ ယလူပိုဂ္ ြုလ် တ ို  န င စ်ပ်လျဥ််းသည ် သတင််းအချကအ်လက်မျော်း၊ 

ထိုတ်ကိုနမ်ျော်း (သ ို  မဟိုတ်) ဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်းအော်း MPT မ  တ င ဆ်ထောက်ခ ချက်ဆပ်းပခင််း၊ 

အောမခ ဆပ်းပခင််း (သ ို  မဟိုတ်) အ က ပပြုဆထောက်ခ  ချက်ဆပ်းပခင််းပ စသ်ည်ဟို မ တ်ယူပခင််း 

(သ ို  မဟိုတ်) အဓ ပပောယ်သက်ဆရောက်ဆစပခင််းမရ  ဆစရ။  

 

၁၃။  အဒ ဒွ  ွ

 

၁၃.၁။  တတ ယလူပိုဂ္ ြုလ်တ ို  န င စ်ပ်လျဥ််းသည ် စည််းကမ််းချက်မျော်းသည် ရရ  မည  ်ိုမျော်းဆပေါ်၌ 

သင ဆ်လျေ်ာသလ ို သက်  ိုငမ်ှုရ  ဆစရမည်။  

၁၃.၂။  ဤစည််းကမ််းချက်မျော်းသည် https://www.mpt.com.mm/mm/terms-conditions-ver-2-

mm/   တွင ် ဆတွွေ့ ရ  န ိုငသ်ည ် MPT ၏ ဆနောက်  ို်း ပပဌောန််းထော်းသည  ်

အဆထဆွထစွည််းကမ််းသတ်မ တ်ချက်မျော်း (“GTC”) န င အ်ညီပ စ်ရမည်။ ဤစည််းကမ််းချက်မျော်း န င  ်

GTC တ ို  အ ကော်း ကွြဲလွြဲမှုတစစ် ိုတစ်ရောရ  ပါက အပငင််းပွော်းကွြဲလွြဲမှုအော်း ဆအောက်ပါအစအီစဥ ်အတ ိုင််း 

ဆပ ရ င််းဆ ောငရွ်ကရ်မည်။ (၁) ဤစည််းကမ််းချက်မျော်း၊ (၂) GTC ။  

၁၃.၃။  ဤစည််းကမ််းချက်မျော်းသည် ပမနမ်ောန ိုငင် ၏ဥပဆဒမျော်း၊ တရော်းရ ို်း (သ ို  မဟိုတ်) စီရငပ် ိုငခွ်င ရ်  ဆသော 

အ ွြဲွေ့အစည််း တစ်ခိုခိုမ  ထိုတ်ပပနထ်ော်းသည ် စည််းမျဥ််းမျော်း၊ အမ န  ဆ် ကေ်ာပငောစောမျော်း၊ 

ညွှန ်ကော်းချက်မျော်း (သ ို  မဟိုတ်) အမ န  မ်ျော်း န င အ်ညီပ စ်ရမည်။  

၁၃.၄။  စည််းကမ််းချက်၊ သဆ ောတူညီမှု (သ ို  မဟိုတ်) ပပဌောန််းချက်တစရ်ပ်ရပ်သည် သက်  ိုငရ်ော 

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

ဥပဆဒပပဌောနခ်ျက်တစရ်ပ်ရပ်အရ တရော်းမဝငပ် စ်ပခင််း၊ အကျ ြု်းဝငသ်က်  ိုငမ်ှုမရ  ဆတော ပခင််း 

(သ ို  မဟိုတ်) အဆကောငအ်ထည် ဆ ော်ဆ ောင၍်မရန ိုင ် ဆတော ပခင််းပ စ်လောခြဲ ပါက 

ဤစည််းကမ််းချက်မျော်းပါ ကျနရ်  သည ်ပပဌောန််းချက ် (သ ို  မဟိုတ်) လူတစဦ််းတစ်ဆယောက ်

န င သ်က်  ိုငသ်ည ် အ  ိုပါ စည််းကမ််းချက်၊ သဆ ောတူညီမှု (သ ို  မဟိုတ်) 

ပပဌောန််းချက်တစ်ရပ်ရပ်န င စ်ပ်လျဥ််းသည ် အသ ို်းချမှု (အကျ ြု်းဝငသ်က်  ိုင ် ဆတော ပခင််းမရ  သည  ်

https://www.mpt.com.mm/mm/terms-conditions-ver-2-mm/
https://www.mpt.com.mm/mm/terms-conditions-ver-2-mm/
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သ ို  မဟိုတ် အဆကောငအ်ထည်ဆ ော်ဆ ောငရွ်က်န ိုငပ်ခင််းမရ  သည ် သူမျော်းအဆပေါ်တွငမ် တပါ်း) အော်း 

ထ ခ ိုက်မှုမရ  ဆစရ။ ဤစည််းကမ််းချကမ်ျော်းပါ ပပဌောန််းချက်တစ်ခိုစီတ ိုင််းသည် ဥပဆဒအရ 

သတ်မ တ်ခွင ပ်ပြုထော်းသည  ် အ  ို်းစွန ် ို်းအတ ိုင််းအတောအထ  အကျ ြု်းဝငသ်က်  ိုငက်ော 

အဆကောငအ်ထည် ဆ ေ်ာဆ ောငရွ်က်န ိုငခွ်င ရ်  ဆစရမည်။  

၁၃.၅။  ဤစည််းကမ််းချက်မျော်း၏ အဂဂလ ပ် ောသောန င  ် ပမနမ်ော ောသောပပန ် ိုမှုတ ို  အ ကော်း  န  က်ျငကွ်ြဲလွြဲမှု 

တစ်စ ိုတစ်ရောရ  ပါက ပမနမ်ော ောသောပပန ် ိုမှုမျော်းကသောလျှင ်လွှမ််းမ ို်းအတည်ပ စ်ဆစရမည်။  

 


