
 

MPT  စည််းကမ််းသတမှ်တခ်ျကမ်ျ ်း - အလ ိုအလလျ ကသ်ကတ်မ််းတ ို်း Data Carry Plus Pack    

 

ဤစာမျက်န ာသည် အလ ိုအလလျ ကသ်ကတ်မ််းတ ို်း Data Carry Plus Pack (“ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုး”) တွင ် ပါဝငရ်ာ၌ 

လူကက ိုးမငိ်ုး လ ိုက်နာရန ် သဘ ာတူရမည ်စညိ်ုးကမ်ိုးချကမ်ျာိုးက ို ရ ငိ်ုးလငိ်ုး ဘ ာ်ပပထာိုးပါသည်။ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးက ို 

ပမနမ်ာ ဆက်သယွ်ဘရိုး လိုပ်ငနိ်ုး (“MPT”, “ကျွနိုပ်တ ို  ”, “ကျွနိုပ်တ ို  က ို”, “ကျွနိုပ်တ ို  ၏”) ၏ ဝနဘ်ဆာငမ်ှုမျာိုး မ တဆင  ်

ရယူန ိုငပ်ါသည်။    

ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတွင ်ပါဝငပ်ခငိ်ုးပ င  ်လူကက ိုးမငိ်ုးသည ်ဤစည်ိုးကမ်ိုး သတ်မ တ်ချက်မျာိုးန င  ်၎ငိ်ုးတ ို  န  င  ်ဆကစ်ပ် သည  ်

အပခာိုးဘသာသက်ဆ ိုငရ်ာ စည်ိုးမျဉိုးမျာိုး၊ မူဝါဒမျာိုး န င  ် စည်ိုးကမ်ိုးချကမ်ျာိုး (စိုဘပါငိ်ုး၍ “စညိ်ုးကမ်ိုးချကမ်ျာိုး” 

ဟိုဘခေါ်ဆ ိုရန)် က ို တရ်ှု၊ နာိုးလည်ဘ ကာငိ်ုး န င  ်၎ငိ်ုးတ ို  က ို လ ိုက်နာဘဆာငရွ်ကရ်န ်သဘ ာတူ ဘ ကာငိ်ုး သဘ ာ 

ဘဆာငပ်ါသည်။ 

စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးသည ်အချ နအ်ခါမဘရွိုးဘပပာငိ်ုးလမဲှုရ  န ိုငပ်ါသည်။ ထ ိုကဲ သ ို  ဘသာဘပပာငိ်ုးလဲမှုတစ်ရပ်ရပ်ပပြုလိုပ်ပပ ိုး 

ဘနာကလ်ူကက ိုးမငိ်ုး၏ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတွငဆ်က်လကပ်ါဝငပ်ခငိ်ုးသည်ဘပပာငိ်ုးလဲပပ ိုးပ စ်ဘသာစည်ိုးကမ်ိုးချကမ်ျာိုးက ို 

လူကက ိုးမငိ်ုး 

အဘနပ င  ်လက်ခံပခငိ်ုး ဘပမာကပ်ါသည။်  

၁။  ပရ ိုမ ို်းရှင််း 

၁.၁ စညိ်ုးကမ်ိုးချကမ်ျာိုးတွင ် လူကက ိုးမငိ်ုးအာိုး အတ အလငိ်ုး အပ်န ငိ်ုးထာိုးပခငိ်ုးမရ  သည ် အခွင အ်ဘရိုး အာိုးလံိုိုးက ို 

ကျွနိ်ု ပ််တ ို  က သ ို  မဟိုတ ် ကျွနိ်ု ပ််တ ို  ၏ အသံိုိုးပပြုခွင ဘ်ပိုးသမူျာိုး၊ ဘထာကပံ် သမူျာိုး၊ ထိုတ်ဘဝသမူျာိုး၊ 

အခွင အ်ဘရိုးက ိုငဘ်ဆာငသ်မူျာိုးန င  ် အပခာိုးဘသာ အဘ ကာငိ်ုးအရာပံ ပ ိုိုးသမူျာိုးက သ ိုးသန   ်

ရယူထ နိ်ုးသ မ်ိုးထာိုးပါသည်။ လူကက ိုးမငိ်ုးအဘနပ င  ် စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးန င  ် ဥပဘဒတွင ်

ခွင ပ်ပြုသည ်အတ ိုငိ်ုးသာ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတွငပ်ါဝငန် ိုငပ်ပ ိုး အပခာိုးဘသာအသံိုိုးပပြုခံစာိုးမှုအာိုးလံိုိုးက ို တငိ်ုး ကျပ်စွာ 

တာိုးပမစ်ထာိုးပါသည်။ 

၁.၂ MPT သည် MPT ၏ တစ်ဦိုးတညိ်ုးဆံိုိုးပ တ်ချက်ပ င  ် အဘ ကာငိ်ုးပပချက်တစ်ရပ်ရပ် သ ို  မဟိုတ ်

အဘ ကာငိ်ုးပပချက်မရ    ဲ လူကက ိုးမငိ်ုး၏ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးအာိုးရယူမှု သ ို  မဟိုတ ် ၎ငိ်ုးတွငပ်ါဝငမ်ှုအာိုး 

အဘ ကာငိ်ုး ကာိုးမှုန င  ်တာဝနမ်ရ    ဲအပမဲတမ်ိုး ဘသာ်လည်ိုးဘကာငိ်ုး၊ ယာယ ဘသာ်လညိ်ုးဘကာငိ်ုး ရပ်စဲပခငိ်ုး၊ 

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

ထ ိုသ ို  ပပြုလိုပ်သည ်အခါတွင ် စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးသည ် ဤတွင ် ဘ ာ်ပပထာိုးဘသာ ဆကလ်က ်

တညရ်  ဘနမည ်စညိ်ုးကမ်ိုးချကမ်ျာိုးက ို ပ ည ်ဆည်ိုးရန ် လ ိုအပ်ဘသာအတ ိုငိ်ုးအတာအထ  လူကက ိုး မငိ်ုးအဘပေါ် 

ဆက်လကစ်ညိ်ုးဘန ာငမ်ှုရ  ရမည်။ 



 

၁.၃    လူကက ိုးမငိ်ုး၏ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတွငပ်ါဝငမ်ှုသည ် ကက ြုတငစ် စဉထာိုးဘသာန င  ် ကက ြုတငစ် စဉထာိုးပခငိ်ုးမရ   ဘသာ 

ဝနဘ်ဆာငမ်ှု အဆက်ပပတ်ပခငိ်ုးမျာိုးဘပေါ် မူတညန် ိုငသ်ည။် ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုး၏ အဆက်ပပတ်ပခငိ်ုး၊ 

(စ စဉထာိုးသည်ပ စ်ဘစ၊ စ စဉမထာိုး ပဲ စ်ဘစ) ချ ြုျို့ယငွိ်ုးမှုပ စ်ဘပေါ် ပခငိ်ုး သ ို  မဟိုတ ် မဝငဘ်ရာက ် န ိုငပ်ခငိ်ုး 

တစ်ခိုခိုအတကွ ် MPT သည ် လူကက ိုးမငိ်ုးအဘပေါ် သ ို  မဟိုတ ် မည်သည တ်တ ယပိုဂ္ ြုလမ်ျာိုး အဘပေါ်မဆ ို 

တာဝနရ်  မည် မဟိုတ်သညက် ို လူကက ိုးမငိ်ုးအဘနပ င  ်သဘ ာတပူါသည်။ 

၁.၄ လူကက ိုးမငိ်ုး၏ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတွငပ်ါဝငမ်ှု သ ို  မဟိုတ ်အလွဲသံိုိုးစာိုးပပြုမှု၊ လူကက ိုးမငိ်ုး၏ အပခာိုးအသံိုိုးပပြု သမူျာိုးန င  ်

မည်သည အ်ပပနအ်လ နဆ်က်သယွ်ဘဆာငရွ်ကမ်ှုမျာိုးအတွကမ်ဆ ို သ ို  မဟိုတ ် ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုး န င စ်ပ်လျဉိုး၍ 

လူကက ိုးမငိ်ုး၏ အပခာိုးဘဆာငရွ်က်မှု သ ို  မဟိုတ ် လ ိုက်နာရနပ်ျကက်ွကမ်ှု တစ်ရပ်ရပ် အတကွ် MPT တွင ်

တာဝနမ်ရ  ဘစရ။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို ို့၏ ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုအခွငို့အ်လ ်းမျ ်း 

  Auto Renewal Data Carry Plus Pack သ ို  မဟိုတ် အပခာိုးတတ ယပိုဂ္ ြုလ်တစ်ဦိုးဦိုးမ  

အပခာိုးနညိ်ုးပ င  ် တရာိုးသပ င  ် ပ ိုငဆ် ိုငပ်ခငိ်ုးမ  လွ၍ဲ သက်ဆ ိုငမ်ှုရ  သည ်အတ ိုငိ်ုး ဤ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုး 

န င စ်ပ်လျဉိုးဘသာ ဘဆာ  ်ဝဲ၊ ရိုပ်ပံိုမျာိုး၊ စာသာိုး၊ ဂရပ် စ် မျာိုး၊ သရိုပ်ဘ ာမ်ှုမျာိုး၊ လ ိုဂ ိုမျာိုး၊ 

တ ထငွမ်ှုမူပ ိုငခွ်င မ်ျာိုး၊ ကိုနအ်မ တတ်ံဆ ပ်မျာိုး၊ ဝနဘ်ဆာငမ်ှု အမ တ ်တံဆ ပ်မျာိုး၊ မူပ ိုငခွ်င မ်ျာိုး၊ ဓာတပံ်ိုမျာိုး၊ 

အသ၊ံ ဗ ဒ ယ ိုမျာိုး၊ ဂ တန င  ် အဘ ကာငိ်ုးအရာ အပါအဝင ် ၎ငိ်ုးတ ို  ချညိ်ုးသာ မဟိုတ်ဘသာ (စိုဘပါငိ်ုး၍ 

“အဘ ကာငိ်ုးအရာ”) MPT ၏ ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုအချကအ်လက ် တစ်ခိုခိုန င  ် ၎ငိ်ုးတ ို  န  င  ် သက်ဆ ိုငဘ်သာ 

ဉာဏပစစညိ်ုးအခွင အ်ဘရိုးမျာိုး အာိုးလံိုိုးမ ာ MPT န င  ် ၎ငိ်ုး၏ အသံိုိုးပပြုခွင ဘ်ပိုးသမူျာိုး (licensors)၊ 

ဘထာက်ပံ သမူျာိုး၊ ထိုတ်ဘဝသမူျာိုး၊ မူပ ိုငခွ်င က် ိုငဘ်ဆာငသ်မူျာိုး၏ သ ိုးသန  ပ်စစညိ်ုးပ စ်သည်။ 

ဤတွငအ်တ အလငိ်ုး ဘ ာ်ပပထာိုးသညမ် လွ၍ဲ ဤစည်ိုးကမ်ိုးချက်၏ မည်သည  ် အရာကမျှ 

ဉာဏပစစညိ်ုးဆ ိုငရ်ာအခွင အ်ဘရိုးမျာိုး တစ်ခိုခိုတွငရ်  ဘသာ သ ို  မဟိုတ ် ထ ိုဘအာက်တွငရ်  ဘသာ အသံိုိုး 

ပပြုခွင တ်စ်ခို သ ို  မဟိုတ် အခွင အ်ဘရိုးတစ်ခို  နတ် ိုးသညဟ်ို မမ တယ်ူရ။ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတွင ် ဝငဘ်ရာက ်

အသံိုိုးပပြုန ိုငဘ်သာ အချက်အလကမ်ျာိုးတစ်ခိုခို သ ို  မဟိုတ် အဘ ကာငိ်ုးအရာတစ်ခိုခိုမ  ဆင ပွ်ာိုးရရ  လာ ဘသာ 

လကရ်ာမျာိုးက ို ဘရာငိ်ုးချပခငိ်ုး၊ အသံိုိုးပပြုခွင ဘ်ပိုးပခငိ်ုး၊ င ာိုးရမ်ိုးပခငိ်ုး၊ ပပြုပပငပ်ခငိ်ုး၊ ပ န  ခ်ျ ပခငိ်ုး၊ ကိူုးယူပခငိ်ုး၊ 

ဆင ပွ်ာိုးကိူုးယူပခငိ်ုး၊ ထိုတ်လွှင ပ်ခငိ်ုး၊  လူအမျာိုး ပမငသ်ာဘစရန ် ပပသပခငိ်ုး၊ လူအမျာိုး ပမငသ်ာဘစရန ်

ဘ ျာ်ဘပ ပခငိ်ုး၊ ထိုတ်ဘဝပခငိ်ုး၊ သင ဘ်လျာ်သလ ို ပပငဆ်င ် အသံိုိုးပပြုပခငိ်ုး၊ တညိ်ုးပ တ်ပခငိ်ုး သ ို  မဟိုတ ်

 နတ် ိုးပခငိ်ုးမျာိုးက ို သင အ်ဘနပ င  ် မပပြုလိုပ်ရန ် သဘ ာတပူါသည်။ စညိ်ုးကမ်ိုးချကမ်ျာိုးမ  အတ အလငိ်ုး 

ခွင ပ်ပြုမထာိုးဘသာ မည်သည ်ရည်ရွယ် ချက်အတွကမ်ဆ ို အဘ ကာငိ်ုးအရာအာိုး အသံိုိုးပပြုပခငိ်ုးက ို 

တငိ်ုးကျပ်စွာ တာိုးပမစ်ထာိုးပါသည်။ 

၃။   ပရ ိုမ ို်းရှင််း က လ 



 

ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးကာလမ ာ ၂၀၂၂ ခိုနစှ ်မတလ် (၄) ကမှ် ထပ်မံမလ ကည မီအချ န်အထ    

 

၄။ ပါဝငန် ိုငသ်မူျ ်း 

၄.၁  သ်ီးသန ို့် ည် ွယပ်ါသည်။ MPT (GSM/WCDMA) ဖိုန််းမျ ်း၏ Prepaid/Postpaid စနစ ် (လဆွသဟ ) 

အစ အစဉအသံိုိုးပပြုသမူျာိုးအာိုးလံိုိုး အသံိုိုးပပြုန ိုငပ်ါမည်။ အကယ၍် သငသ်ည ် အသက်ဆယ ်ရ စ် 

(၁၈)န စ်ဘအာက်ပ စ်ပပ ိုးန င  ် SMS ရရ  သည ်အပပင ်အိုပ်ထ နိ်ုးမှုဘအာကမ်  ကငိ်ုးလွှတ်ပပ ိုး က ိုယ်ပ ိုငဆ်ံိုိုးပ တ်ချက်ချန ိုငသ် ူ

ဥပဘဒအရ မ   အိုပ်ထ နိ်ုးမှု သ ို  မဟိုတ ်အိုပ်ထ နိ်ုးသခွူင ပ်ပြုချက ်ရရ  ထာိုးပပ ိုး စညိ်ုးကမ်ိုးချကမ်ျာိုးတွင ်ဘ ာ်ပပထာိုးသည  ်

စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုး၊ သတမ် တ်ချကမ်ျာိုး၊ တာဝနမ်ျာိုး၊ ကတ ပပြုပခငိ်ုးမျာိုး၊ က ိုယ်စာိုးပပြုပခငိ်ုးမျာိုးန င  ်အာမခံ ပခငိ်ုးမျာိုးက ို 

သဘ ာတညူ ရနန် င  ် စညိ်ုးကမ်ိုးချကမ်ျာိုးက ို လ ိုက်နာရန ် စွမ်ိုးဘဆာငရ်ည်န င  ် အရည်အချငိ်ုး အပပည ်အဝရ  မ သာ 

ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတွင ်ပါဝငန် ိုငပ်ါသည။် 

၄.၂   CDMA၊ Base Tariff နငှို့ ်လကရှ် အသံို်းပပြုပခင််းမရှ လသ သမူျ ်း အသံိုိုးပပြုန ိုငမ်ညမ်ဟိုတ်ပါ။ 

   

 

၅။ ဝယယ် ူန် 

 

၅.၁ အလ ိုအဘလျာက်သကတ်မ်ိုးတ ိုိုး Data Carry Plus ပက်ဘက ချမ်ျာိုးက ိုသတမ် တ်ထာိုးဘသာ USSD code က ို 

ဘခေါ် ဆ ို၍ဝယ်ယနူ ိုငပ်ါသည်။ 470MBက ို၉၇၉ကျပ်ပ င်  ရယရူန*်777*3*3# က ိုဘခေါ်ဆ ို၍လည်ိုးဘကာငိ်ုး၊ 615MB က ို 

၁၂၇၉ ကျပ်ပ င် ရယူရန*်777*4*3# က ိုဘခေါ် ဆ ို၍လည်ိုးဘကာငိ်ုး၊ 860MBက ို ၁၇၇၉ကျပ်ပ င်  ရယူရန*်777*5*3# 

က ိုဘခေါ်ဆ ို၍လညိ်ုးဘကာငိ်ုး၊ 1290MBက ို ၂၆၆၉ကျပ်ပ င်  ရယူရန*်777*6*3# က ိုဘခေါ်ဆ ို၍ အစ အစဥ်ရယူန ိုငပ်ါသည။် 

MPT4U Application မှတဆင်ို့လည််း ဝယယ် ူရှ န ိုငပ်ါသည်။ 

 

အလ ိုအလလျ ကသ်ကတ်မ််းတ ို်း 

Data Carry Plus Pack 

လစျ်းနှုန််း 

 

လေတ ပမ ဏ 

 

အစအီစဥ်က ို ယ ူန် 

(USSD code) 

 

အစအီစဥ်က ို ယ ူန် 

 

979 Ks 470 MB *777*3*3# 
MPT4U App 

1,279 Ks 615 MB *777*4*3# 

1,779 Ks 860 MB *777*5*3#  

2,669 Ks 1290 MB *777*6*3#  



 

 

၅.၂ Auto Renewal Pack တစ်ခိုအာိုး ဝယယ်ူမှုတ ိုငိ်ုးအတွက ် ဘဒတာပမာဏ အပပင ် Lucky Data Bonus 

1000GB အထ  ရရ  မည်ပ စ်ပါသည်။ ပါဝငသ်မူျာိုးအာိုး ဘပိုးအပ်ဘသာ Lucky Data ပမာဏန င်  စပ်လျဥ်ိုး၍ မည်သည်  

အဘပခအဘနမျ ြုိုးတငွမ်ဆ ို MPT ၏ ဆံိုိုးပ တ်ချက်သည်သာ အတညမ် တယ်ူရမည်။ 

၅.၃ ထ လပါက ်chance မရရ  န ိုငပ်ါ။  

၅.၄  Gift Function မပါဝငပ်ါ။ 

၆. ပကလ်ကို့ချ် လေတ နငှ်ို့ ကထံ်ူးထ ်းသည်ို့ လေတ ပမ ဏ အသံို်းပပြုပံို 

၆.၁  ပက်ဘက ချ်ဘဒတာန င်  ကံထိူုးထာိုးသည် ဘဒတာပမာဏက ို အငတ် နကအ်သံို်းပပြုမှုအ ်းလံို်းအတကွ ်

အသံိုိုးပပြုန ိုငပ်ါသည်။ 

၆.၂ Auto Renewal Data Carry Plus ပက်ဘက ချ ်ဘဒတာပမာဏ 

a.  ပက်ဘက ချ ်၏ သက်တမ်ိုးပမာဏမ ာ အဆ ိုပပြုဝယယ်ပူပီ်းသည်မှစ၍ (၃၀) ကပ်ဖစ်ပါသည်။  

b.  လေတ ပမ ဏတညူီလသ  ပကလ်ကို့ချ်မျ ်းက ိုသ လျင ်အကက မ်အဘရအတွက ်အကန်  အသတ်မရ   ဝယယ် ူ

န ိုငမ်ည်ပ စ်ပပ ိုး၊ ဘနာက်ဆံိုိုးပက်ဘက ချ်၏ သက်တမ်ိုးအတ ိုငိ်ုးအသံိုိုးပပြုန ိုငမ်ည်။ လေတ ပမ ဏ မတညူီလသ  Auto 

Renewal Data Carry Plus ပကလ်ကို့ချ်မျ ်းက ို ဝယ်ယ၍ူမရပါ။ 

c.  အလ ိုအဘလျာက်သကတ်မ်ိုးတ ိုိုး အစအီစဥ် ယပူပီ်းသည်ို့လန က ်  က(်၃၀)အ က တငွ ် (သ ို ို့မဟိုတ)်  

 က(်၃၀)မတ ိုငခ်င ် လေတ လကက်ျန်50MB(သ ို ို့မဟိုတ)်50MBလအ ကလ်  ကရှ် လသ အချ န်တငွ ် Auto Renewal 

Pack သည်အလ ိုအဘလျာက်သကတ်မ်ိုးတ ိုိုးမည်ပ စ်ပါသည။် 

d.  အစ အစဥ်ရယူပပ ိုးသည် ဘနာက ် က(်၃၀)မတ ိုငခ်င ်လကက်ျန်လေတ  50MB (သ ို ို့မဟိုတ)် 50MB လအ က ်

လ  ကရှ် လသ အချ န်တငွ ် အသံို်းမပပြု လသ်းလသ  လကက်ျန်လေတ မျ ်းသည ် အလ ိုအလလျ ကသ်ကတ်မ််းတ ို်းပပီ်း 

Auto Renewal Pack န င် လပါင််းစည််းသ ွ်းမည ်ပ စ်ပါသည်။ 

e.  ပက်ဘက ချ်သက်တမ်ိုး  က(်၃၀)ကိုန်ဆံို်းသည်ို့အချ န်တငွ ် 50MB(သ ို ို့)50MBထကပ် ိုမျ ်းလသ လကက်ျန် 

လေတ မျ ်းကျန်ရှ လနလသ ်လည််း အလ ိုအလလျ ကသ်ကတ်မ််းတ ို်းမည်ပဖစ်ပပီ်း အသံိုိုးမပပြုရဘသိုးဘသာ လကက်ျန ်

ဘဒတာမျာိုးသညအ်လ ိုအလလျ ကသ်ကတ်မ််းတ ို်းပကလ်ကို့ချ်အသစ်နငှ်ို့လပါင််းစည််းမည်ပ စ်ပါသည်။ 

၆.၃ ကထံ်ူးထ ်းသည်ို့ လေတ  လ  နပ် 

 

a. ကံထိူုးထာိုးသည ်ဘဒတာက ို (၇) ကအ်သံို်းပပြုန ိုငပ်ါသည်။  



 

b. အကက မ်အဘရအတကွမ်ျာိုးစွာ Lucky Dataမျ ်း ရရ  ပါက ကံထိူုးထာိုးသည်  ဘဒတာမျာိုးသည ် လန ကဆ်ံို်း 

 ရှ ခ ို့လသ  Lucky Data ၏ သကတ်မ််းအတ ိုင််း လပါင််းစည််းသ ွ်းမည်ပဖစ်ပါသည်။ 

c. အလ ိုအလလျ ကသ်ကတ်မ််းတ ို်းပခင််းသည ် ကံထိူုးထာိုးသည် ဘဒတာမျာိုး သကတ်မ််းကိုန်ဆံို်းသ ွ်းပခင််း 

(သ ို ို့မဟိုတ)် Lucky Data မျ ်းသံို်းစွ ၍ ကိုန်ဆံို်းသ ွ်းပခင််းနငှ်ို့ မသကဆ် ိုငပ်ါ။ 

 

၇။     ကျသင်ို့လငလွက ကခံ်မှု 

 

၇.၁   စဥ်ဆကမ်ပပတဝ်ယယ်ူရနလ် ိုအပ်ပါသည်။ un-subscribe မပပြုလိုပ်မချင််း ပကလ်ကို့ချ်၏ တန်ဖ ို်းအတ ိုင််း 

ကျသင်ို့လငကွ ို လက ကခံ်မှ ပဖစ်ပါသည်။ အတည်ပပြုဘရွိုးချယ်ထာိုးတဲ  ပက်ဘက ချ်ဘပေါ်မူတည၍် မည်သည်  

ကိုနက်ျစရ တက် ို မဆ ို သံိုိုးစဲွသတူငွ ်တာဝနရ်  သည်။ 

 

၇.၂   ဘဒတာပမာဏမျာိုးအာိုး လပါင််းစည််းသယလ်ဆ ငပ်ခင််းက ိုအသံို်းပပြု န် (၇) ကမ်တ ိုငခ်ငလ်ံိုလလ ကလ်သ  ဖိုန််း 

လ လ ်က ို ကက ြုတငပ်ဖည်ို့သငွ််း န်  

 

 a. ပကလ်ကို့ချ် သကတ်မ််း  က(်၃၀) ကိုန်ဆံို်းပပီ်းလန က ်(သ ို ို့မဟိုတ)် 

 

 b. ပကလ်ကို့ချ် သကတ်မ််း မကိုန်ဆံို်းခင ်ပကလ်ကို့ချ်၏ လကက်ျန်လေတ  50MB လအ က ်လ  ကရှ် သ ွ်းချ န် 

 

၇.၃ အလ ိုအဘလျာကပ်က်ဘက ချ်သက်တမ်ိုးတ ိုိုး  ို   လငလွကက်ျန်မလံိုလလ ကပ်ါက Auto renewal service 

သည ်လခတတ  ပ်တန် ို့သ ွ်းမှ ပဖစ်သည်။ ပက်ဘက ချ်သက်တမ်ိုးကိုနဆ်ံိုိုးပပ ိုး (၇ရက)်အတွငိ်ုး သံိုိုးစဲွသမူ   ိုနိ်ုးဘငပွ ည် ပခငိ်ုး/ 

ဘချိုးဘငအွသံိုိုးပပြုပခငိ်ုး/ဘငလွွှဲပခငိ်ုး နည်ိုးလမ်ိုးမျာိုးပ င်  ဘငထွပ်မံပ ည် သငွိ်ုးသည်န င်  ပက်ဘက ချက်ျသင် ဘငကွ ို ဘငပွ ည်  

ပမာဏမ  အလ ိုအဘလျာက်ကျသင် ဘကာက်ခံမ ာပ စ်ပပ ိုး ပက်ဘက ချ်က ို ဆက်လက်အသံိုိုးပပြုန ိုငမ်ည ်ပ စ်ပါသည။် 

 a. ပကလ်ကို့ချ် သကတ်မ််း  က်(၃၀) ကိုန်ဆံို်းပပီ်းလန က ်(သ ို ို့မဟိုတ)် 

 

 b. ပကလ်ကို့ချ် သကတ်မ််း မကိုန်ဆံို်းခင ်ပကလ်ကို့ချ်၏ လကက်ျန်လေတ  50MB လအ ကလ်  ကရှ် သ ွ်းချ န် 

 

၇.၄ MPT မ  ဘငလွကက်ျနမ်လံိုဘလာက်ဘသာ အသံိုိုးပပြုသမူျာိုးက ို ပကလ်ကို့ချ် သကတ်မ််းကိုန်ဆံို်းပပီ်း 

(၇) ကတ် ိုငလ်အ င ် ပကလ်ကို့ချ် သကတ်မ််းတ ို်း န် လစ င်ို့လပ်းမှ ပဖစ်ပါသည်။ သံိုိုးစဲွသမူ  ပက်ဘက ချ်သက်တမ်ိုး 

ကိုနဆ်ံိုိုး ပပ ိုးဘနာက ်(၇)  ကတ် ိုငလ်အ င ်လငထွပ်မံပဖည်ို့သငွ််းပခင််းမရှ ပါက Auto Renew Function က ို ဆကလ်က ်

အသံို်းမပပြု န ိုငလ်တ ို့ပါ။ MPT မ  အလ ိုအဘလျာက ် သကတ်မ်ိုးတ ိုိုး ပက်ဘက ချ်က ို ရပ်တန်  မ ာပ စ်ပပ ိုး SMS ပ ို  ၍ 

အဘ ကာငိ်ုး ကာိုးဘပိုး မ ာပ စ်ပါသည်။ 



 

၇.၅  အလ ိုအလလျ ကသ်ကတ်မ််းတ ို်း Data Carry Plus Pack ပက်ဘက ချ်က ို ဘအာက်ဘ ာ်ပပပါ USSD code (သ ို  ) 

MPT4U App မ  တစ်ဆင်  ပယ ်ျကန် ိုငပ်ါသည။်  

 AR Packs 

ဝန်လဆ ငမ်ှုက ို 

ပယဖ်ျက် န ်

Common USSD 

code 

ဝန်လဆ ငမ်ှုက ို 

ပယဖ်ျက် န ်Direct 

USSD code 

ဝန်လဆ ငမ်ှုက ို 

ပယဖ်ျက် န ်

979Ks@ 470MB 

*7171# 

*777*3*4# 

MPT4U App 
1279Ks@ 615MB *777*4*4# 

1,779 Ks@ 860 MB *777*5*4#  

2,669 Ks@ 1290 MB *777*6*4#  

 

၇.၆  သံိုိုးစဲွသသူည ်ဝနဘ်ဆာငမ်ှုက ို ပယ ်ျက်သညန် င်   

 

a. MPT သည် သင၏်အဘကာင  ်မ  ဘငဘွ ကိုးထပ်မံဘကာက်ခံမညမ်ဟိုတပ်ါ။ 

b. Auto renewal function က ို အသံိုိုးမပပြုန ိုငဘ်တာ ပါ။ 

c. လကက်ျန ်ကျနရ်  ဘနဘသာ Data က ို ပက်ဘက ချ်သကတ်မ်ိုးကိုနဆ်ံိုိုးသညအ်ထ အသံိုိုးပပြုန ိုငပ်ါသည်။  

 

၇.၇    အငတ်ာနကအ်သံိုိုးပပြုပခငိ်ုးန င်  ဘဒါငိ်ုးလိုတ်ဆွပဲခငိ်ုးတ ို  အတွက ် ဘဒတာကျသင မ်ှုရ  မည်။ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးသည ်

ကိုနသ်ယွ ်လိုပ်ငနိ်ုးခွန ်၁၅% ပါဝငပ်ပ ိုးပ စ်သည်။ 

 

၇.၈   သံိုိုးစဲွသမူ ို  ိုငိ်ုးအငတ်ာနကမ်ျှဘဝဘနဘသာ မည်သည် တတ ယအ ဲွျို့အစညိ်ုး၏ လိုပ်ဘဆာငခ်ျက်မျာိုးအတွက ်

မဆ ို သံိုိုးစဲွသ၌ူသာ တာဝနရ်  သည်။ သ ို  ဘသာ ်ပက်ဘက ချ ်ဝယယ်မူှုအတွကက်န်  သတ်ချက်မရ  ပါ။ 

 

၇.၉  ဤသတ်မ တ်ချက်မျာိုးသည ် သံိုိုးစဲွသ ူ မ  ဝယ်ယမူှုရပ်ဆ ိုငိ်ုးပခငိ်ုး (သ ို  မဟိုတ)် ပက်ဘက ချဝ်နဘ်ဆာငမ်ှု က ို 

အလ ိုအဘလျာက ်ရပ်စဲပခငိ်ုးခံရသညအ်ထ အကျံြုိုးဝငပ်ါသည်။ 

 

၈။ သံို်းစွ သအူပဖစ်မှ ထိုတပ်ယပ်ခင််း 



 

MPT သည ်ပံိုမ နမ်ဟိုတ်ဘသာ သ ို  မဟိုတ ်မသကကာစရာပ စ်ဘသာ ဘဆာငရွ်ကမ်ှုမျာိုး ပပြုလိုပ်ဘန သည ်  သ ို  မဟိုတ ်

ယငိ်ုးတ ို  န  င ဆ်က်စပ်ဘနသညဟ်ို ၎ငိ်ုးက သသံယရ  ဘသာ ပါဝငဘ်သာ တစ်ဦိုးက ို 

ကက ြုတငအ်ဘ ကာငိ်ုး ကာိုးစရာမလ ို  ဲ သ ို  မဟိုတ ် မညသ်ည ်အဘ ကာငိ်ုးပပချကမ်  ဘပိုးစရာမလ ို  ဲ

ထိုတ်ပယ်န ိုငသ်ည်၊ 

၉။ Marketing and Promotion 

MPT အဘနပ င  ် ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးအတကွ ် လ ိုအပ်ဘသာ သ ို  မဟိုတ ် ၎ငိ်ုးန င  ် ကျ ြုိုးဘ ကာငိ်ုးဆ ဘလျာစွ်ာ ဆက်စပ်ဘသာ 

က စစရပ်မျာိုးအတကွ်လညိ်ုးဘကာငိ်ုး MPT ၏ ကိုနပ်စစည်ိုးမျာိုး သ ို  မဟိုတ ်ဝနဘ်ဆာင ်မှုမျာိုးက ို ဘ ိုးကွကရ် ာဘ ွရန၊် 

ဘ ကာ်ပငာရန ် န င /်သ ို  မဟိုတ ် အဘရာငိ်ုးပမြှင တ်ငရ်န ် ရည်ရွယ်ချက ် မျာိုးအတကွ ် ပါဝငသ်မူျာိုး၏ ဗ ဒ ယ ိုမျာိုး 

န င /်သ ို  မဟိုတ ် ဓာတပံ်ိုမျာိုးက ို ဘ ကာ်ပငာရန ် ရညရွ်ယ်ချကမ်ျာိုးအတွက ် အပါဝင ် ပါဝငသ်မူျာိုး၏ 

က ိုယ်ဘရိုးအချကအ်လက်မျာိုး ဘကာက်ခံပခငိ်ုး၊ အသံိုိုးပပြုပခငိ်ုး၊  ွင ဟ်ထိုတ်ဘ ာ်ပခငိ်ုးန င  ် ၎ငိ်ုးတ ို   အ ကာိုး 

ဘဝမျှပခငိ်ုးတ ို  ပပြုလိုပ်ပခငိ်ုးန င  ် MPT၏ တရာိုးဝငခွ်င ပ်ပြုထာိုးဘသာ ဝနဘ်ဆာငမ်ှုဘပိုးသမူျာိုးန င  ် သက်ဆ ိုငရ်ာ 

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

အဘနပ င  ်သဘ ာတညူ ပပ ိုး ခွင ပ်ပြုပါသည်။ 

၁၀။ တ ဝန်ခံမှုမှ ကင််းလတွလ်စပခင််း 

လူကက ိုးမငိ်ုးသည ်MPT န င  ် ၎ငိ်ုး၏ လက်ဘအာက်ခံကိုမပဏ မျာိုး၊ ပူိုးတွဲလိုပ်ငနိ်ုးဘဆာငရွ်က်သ၊ူ ဘအိုးဂျင မ်ျာိုး၊ 

မနဘ်နဂျာမျာိုး န င  ် အပခာိုးဆကစ်ပ်ကိုမပဏ မျာိုး၊ န င  ် ၎ငိ်ုးတ ို  ၏ ဝနထ်မ်ိုးမျာိုး၊ ကနထ်ရ ိုကတ်ာမျာိုး၊ 

ဘအိုးဂျင မ်ျာိုး၊ အရာထမ်ိုးမျာိုး၊ ဒါရ ိုက်တာမျာိုးအာိုး (၁) လူကက ိုးမငိ်ုး ထိုတလ်ွှတ်လ ိုက်ဘသာ သ ို  မဟိုတ ်

ရရ  ဘသာ ဘဒတာ သ ို  မဟိုတ ်အဘ ကာငိ်ုးအရာတစ်ခိုခို အပါအဝင ်လူကက ိုးမငိ်ုး၏ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးအသံိုိုးပပြုပခငိ်ုးန င  ်

ဝင ် ဘရာက်ပခငိ်ုး (၂) ဤတွငပ်ါဝငဘ်သာ က ိုယစ်ာိုးပပြု တငပ်ပပခငိ်ုးမျာိုးန င  ် အာမခံချကမ်ျာိုးတစ်ခိုခိုက ို 

ချ ြုိုးဘ ာကပ်ခငိ်ုး အပါအဝင ်ယငိ်ုးတ ို  ချညိ်ုးသာ မဟိုတ်ဘသာ စည်ိုးကမ်ိုးချကမ်ျာိုး၏ စညိ်ုးကမ်ိုးတစ်ခိုခိုအာိုး 

ချ ြုိုးဘ ာကပ်ခငိ်ုး (၃) ပိုဂ္ ြုလ်ဆ ိုငရ်ာလတွ်လပ်မှု အခွင အ်ဘရိုး တစ်စံိုတစ်ရာ၊ လူတစ်ဦိုးတစ်ဘယာက်၏ 

ဘကျာ် ကာိုးမှု က ိုယ်ပ ိုငလ်ကခဏာမျာိုးအာိုး အလွှဲသံိုိုးစာိုးပပြုပခငိ်ုးက ို ကာကွယ်သည ် အခွင အ်ဘရိုးမျာိုး 

(Publicity Rights) သ ို  မဟိုတ်၊ ဉာဏပစစည်ိုးဆ ိုငရ်ာ အခွင အ်ဘရိုးမျာိုးအပါအဝင ် ၎ငိ်ုးတ ို  ချညိ်ုးသာ မဟိုတ ်

ဘသာ တတ ယပိုဂ္ ြုလ်အခွင အ်ဘရိုးတစ်ခိုခိုက ို လူကက ိုးမငိ်ုးအဘနပ င  ်ချ ြုိုးဘ ာက်ပခငိ်ုး၊ (၄) လူကက ိုးမငိ်ုး၏ ပပည ်

ဘထာငစ်ိုသမမတပမနမ်ာန ိုငင်ဘံတာ ် သ ို  မဟိုတ ် အပခာိုးန ိုငင်တံစ်န ိုငင်၏ံ ဥပဘဒ၊ နည်ိုးဥပဘဒ သ ို  မဟိုတ ်

စည်ိုးမျဉိုးတစ်ခိုခိုက ိုချ ြုိုးဘ ာက်ပခငိ်ုး၊ (၅) ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးမ တစ်ဆင  ်လူကက ိုးမငိ်ုး တငပ်ပဘသာ သ ို  မဟိုတ ်ရရ  ဘသာ 

အချကအ်လက်တစ်ခိုခို၏ ရလဒတ်စ်ခိုဘ ကာင  ် ဘတာငိ်ုးဆ ိုမှု သ ို  မဟိုတ ် နစ်နာမှုတစ်စံို တစ်ရာ ပ စ်ပခငိ်ုး 

သ ို  မဟိုတ် (၆) လူကက ိုးမငိ်ုး၏  ိုနိ်ုးနပံါတ် (စာရငိ်ုး သငွိ်ုးထာိုးသည်ပ စ်ဘစ၊ စာရငိ်ုးမသငွိ်ုးထာိုး သည်ပ စ်ဘစ)၊ 

ဟနိ်ုးဆက်၊ သ ို  မဟိုတ ်အပခာိုးဘသာ က ရ ယာမ တစ်ဆင  ်အပခာိုးပိုဂ္ ြုလတ်စ်ဦိုးဦိုး၏ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးသ ို   ဝငဘ်ရာက ်



 

မှုန င  ်အသံိုိုးပပြုမှုတ ို  မ  ဘပေါ်ဘပါက်လာဘသာ ဘတာငိ်ုးဆ ိုမှုမျာိုး၊ နစ်နာမှုမျာိုး၊ တာဝနဝ်တတရ ရာိုးမျာိုး၊ ဆံိုိုးရှု ံိုးမှုမျာိုး၊ 

တာဝနခံ် မှုမျာိုး၊ ကိုနက်ျမှုမျာိုး သ ို  မဟိုတ် ဘ ကိုးပမ န င  ် အသံိုိုးစရ တမ်ျာိုး (ဘရ ျို့ဘန  ခမျာိုးအပါအဝငပ် စ်ဘသာ ်

လညိ်ုး ယငိ်ုးတ ို  ချည်ိုးသာမက) တစ်ရပ်ရပ်န င  ် အာိုးလံိုိုးထမံ န င  ် ၎ငိ်ုးတ ို  က ိုဆန  က်ျင၍် ကာကယွ ် ဘပိုးရန၊် 

တာဝနခံ်မှုမ  ကငိ်ုးလွတ်ဘစရနန် င  ်လွှတ်ပင မ်ိုးဘစရန ်သဘ ာတပူါသည်။ 

၁၁။ အ မခံချကမ်ျ ်း၏ မသကဆ် ိုငလ် က င််း ရှင််းလင််းချကမ်ျ ်းနငှို့ ်တ ဝန်ခံမှုကန ို့်သတခ်ျက ် 

၁၁.၁ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတွငပ်ါဝငဘ်သာ သ ို  မဟိုတ ် ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးမ တဆင အ်ပခာိုးနညိ်ုးပ င  ် လူကက ိုးမငိ်ုး အသံိုိုးပပြု 

န ိုငရ်န ် ပပြုလိုပ်ထာိုးဘသာ သတငိ်ုးအချကအ်လက်၊ အဘ ကာငိ်ုးအရာ၊ အချက်အလကမ်ျာိုး၊ ထိုတက်ိုနမ်ျာိုး 

(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 သည ် ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုး လည်ပတ်ပခငိ်ုး သ ို  မဟိုတ ်

ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတွငပ်ါဝငဘ်သာ သ ို  မဟိုတ် ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးမ တဆင  ် အပခာိုးနညိ်ုး ပ င  ် လူကက ိုးမငိ်ုး 

အသံိုိုးပပြုန ိုငရ်နပ်ပြုလိုပ်ထာိုးဘသာ ၎ငိ်ုး၏တ ကျမှု အပါအဝင ် သတငိ်ုး အချက် အလက်၊ အဘ ကာငိ်ုးအရာ၊ 

အချကအ်လက်မျာိုး၊ ထိုတက်ိုနမ်ျာိုး (ဘဆာ  ်ဝဲ အပါအဝင)် သ ို  မဟိုတ်  အပခာိုးဘသာဝနဘ်ဆာငမ်ှုမျာိုးက ို 

မည်သည အ်မျ ြုိုးအစာိုးမဆ ိုပ စ်ဘသာ အတ အလငိ်ုးပ စ်ဘစ၊ တ ိုက်ရ ိုက်မဟိုတ်သည်ပ စ်ဘစ 

က ိုယစ်ာိုးပပြုတငပ်ပပခငိ်ုးမျာိုး သ ို  မဟိုတ ် အာမခံချကမ်ျာိုးမပပြုလိုပ်ပါ။ လူကက ိုးမငိ်ုး၏ ပရ ိုိုးမ ိုိုးရ ငိ်ုး 

အသံိုိုးပပြုမှုသည ် ပ စ်ဘပေါ်လာန ိုငဘ်ချရ  ဘသာအနတရရာယက် ို မ မ  ာသာ တာဝနယ်ူသည်ဟို လူကက ိုးမငိ်ုးက 

အတ အလငိ်ုး သဘ ာတပူါသည။် 

၁၁.၄ သက်ဆ ိုငရ်ာဥပဘဒမျာိုးမ  ခွင ပ်ပြုန ိုငသ်ည ် အမျာိုးဆံိုိုးအတ ိုငိ်ုးအတာအဘလျာက ် MPT သည ်

ရညရွ်ယ်ချကတ်စ်ခိုအတကွ် ကိုနသ်ယွ်မှုန င  ် ဘရာငိ်ုးချန ိုငစွ်မ်ိုး၏ တ ိုက်ရ ိုက်မဟိုတ်ဘသာ အာမခံ ချကမ်ျာိုး 

အပါအဝငပ် စ်ဘသာ်လညိ်ုး ယငိ်ုးတ ို  ချညိ်ုးသာဟို ကန  သ်တမ်ထာိုးဘသာ အတ အလငိ်ုး ဘ ာ်ပပထာိုးသည  ်

သ ို  မဟိုတ် တ ိုကရ် ိုကမ်ဟိုတ်သည  ်အာမခံချကမ်ျာိုးအာိုးလံိုိုးက ို မသက်ဆ ိုင ်ဘ ကာငိ်ုး ပငငိ်ုးဆ ိုပါသည်။ 

၁၁.၅ ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုး တွငပ်ါဝငဘ်သာ သ ို  မဟိုတ ် ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးမ တဆင အ်ပခာိုးနည်ိုးပ င  ် လူကက ိုးမငိ်ုး အသံိုိုးပပြု 

န ိုငရ်န ် ပပြုလိုပ်ထာိုးဘသာ သတငိ်ုးအချကအ်လက်၊ အဘ ကာငိ်ုးအရာ၊ အချက်အလကမ်ျာိုး၊ ထိုတက်ိုနမ်ျာိုး 

(ဘဆာ  ်ဝဲအပါအဝင)် သ ို  မဟိုတ ် အပခာိုးဘသာဝနဘ်ဆာငမ်ှုမျာိုးတွင ် MPT ဆာဗာ မျာိုး သ ို  မဟိုတ ် MPTမ  

ပ ို  ဘသာအ လက်ထဘရာက်နစ် ဆက်သယွမ်ှုမျာိုးသည် ဗ ိုငိ်ုးရပ်မျာိုး သ ို  မ ဟိုတ် အပခာိုးဘသာ အနတရရာယရ်  သည  ်

အစ တ်အပ ိုငိ်ုးမျာိုးမ  ကငိ်ုးလတွပ်ါသညဟ်ို MPT က အာမခံပခငိ်ုး မပပြုပါ။ 

၁၂။ Third Party Content 



 

ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုးတွင ် တတ ယပိုဂ္ ြုလ်မျာိုးမ  ရရ  ဘသာ သ ို  မဟိုတ ် ၎ငိ်ုးတ ို  က ပံ ပ ိုိုးဘပိုး ထာိုးဘသာ အဘ ကာငိ်ုးအရာ 

(“တတ ယပိုဂ္ ြုလ်၏အဘ ကာငိ်ုးအရာ”) တ ို  ပါဝငန် ိုငပ်ါသည။် သ ို  ပ စ်ပါ၍ အဆ ိုပါ တတ ယ ပိုဂ္ ြုလ်၏ အဘ ကာငိ်ုးအရာ 

သ ို  မဟိုတ ် တတ ယပိုဂ္ ြုလ်၏အဘ ကာငိ်ုး အရာန င ဆ်ကစ်ပ် သည  ် ချ တ်ဆက်ထာိုးဘသာ ဝက် ဆ် ိုဒတ်စ်ခိုခိုအတကွ ်

MPTတွင ် တာဝနရ်  မညမ်ဟိုတ်ပါ။ တတ ယ ပိုဂ္ ြုလ်မျာိုး၏ သတငိ်ုး အချက်အလက်၊ ထိုတ်ကိုနမ်ျာိုး သ ို  မဟိုတ် 

ဝနဘ်ဆာငမ်ှုမျာိုး တစ်ခိုခိုအာိုး ရည်ညွှနိ်ုးချက ် သည ် MPT က ဘထာက်ခံမှု၊ ကမကထပပြုမှု သ ို  မဟိုတ ် အ ကံပပြုမှု 

မဟိုတ်ပါ သ ို  မဟိုတ ်ထ ိုသ ို  သယွဝ် ိုက်ဆ ိုလ ိုပခငိ်ုး မဟိုတ်ပါ။ 

၁၃။ အလထလွထ ွ

၁၃.၁ တတ ယပိုဂ္ ြုလ်တစ်ဦိုးဦိုး၏ စည်ိုးကမ်ိုးသတ်မ တ်ချကမ်ျာိုးသည ် သက်ဆ ိုငမ်ှုရ  လျှင ်

ပရ ိုမ ိုိုးရ ငိ်ုး အဘပေါ် သကဘ်ရာက်မှုရ  ပါမည်။ 

၁၃.၂ စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးသည ် http://mpt.com.mm/mm/about-home/terms-

conditions-mm/  တွင ်  တ်ရှုန ိုငသ်ည ် MPT ၏ အဘထဘွထွစည်ိုးကမ်ိုးသတ်မ တ်ချကမ်ျာိုး 

(“GTC”) အရပ စ် ရပါမည်။ ဤစည်ိုးကမ်ိုးချက်၏ စည်ိုးကမ်ိုးမျာိုးန င  ် GTC အ ကာိုး 

ပဋ ပကခတစ်စံိုတစ်ရာ ပ စ်ဘပေါ် ခဲ ပါက ဤစညိ်ုး ကမ်ိုးချက်မျာိုး၏ စည်ိုးကမ်ိုးမျာိုးက လွှမ်ိုးမ ိုိုးရမည။် 

၁၃.၃ စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးသည် 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 ချက် သ ို  မဟိုတ် လမ်ိုးညွှနခ်ျက် တစ်ခိုခိုအရပ စ်ရပါမည။် 

၁၃.၄ အကယ်၍ စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုး သ ို  မဟိုတ် ၎ငိ်ုးအကျံြုိုးဝငမ်ှု၏ စည်ိုးကမ်ိုးမျာိုး 

ပဋ ညာဉပပြုချက်၊ ပပဋ္ဌာနိ်ုးချက်တစ်ခိုခိုအာိုး တရာိုးရံိုိုးတစ်ခိုခို သ ို  မဟိုတ် စ ရငပ် ိုငခွ်င ရ်  ဘသာ 

အ ဲွျို့တစ်ခိုခို သ ို  မဟိုတ် ထ ိုအဘ ကာငိ်ုးအရာန င စ်ပ်လျဉိုး၍ ဥပဘဒတစ်ရပ်ရပ်မ  ဥပဘဒန င  ်

မက ိုက်ည ပခငိ်ုး၊ တရာိုးမဝင ် ပ စ်ပခငိ်ုး သ ို  မဟိုတ် 

အာဏာမသက်ဘရာက်န ိုငပ်ခငိ်ုးအပ စ်သတ်မ တ်ခဲ ပါက စညိ်ုးကမ်ိုးချက်မျာိုး၏ ကျနရ်  ဘသာ အပ ိုငိ်ုး 

သ ို  မဟိုတ် အဆ ိုပါ စည်ိုးကမ်ိုးမျာိုး၊ ပဋ ညာဉပပြုချက် သ ို  မဟိုတ် ပပဋ္ဌာနိ်ုးချက် ၏ (တရာိုးမဝင ်

ပ စ်ဘ ကာငိ်ုး သ ို  မဟိုတ် အာဏာသက်ဘရာက်မှုမရ  ဘ ကာငိ်ုး သတ်မ တ်ထာိုးသည  ်ပိုဂ္ ြုလ်မျာိုးမ အပ) 

ပိုဂ္ ြုလ်တစ်ဦိုးဦိုးန င  ် သက်ဆ ိုငမ်ှုအဘပေါ် သက်ဘရာက်မှုမရ  ဘစရ  ဲ စည်ိုးကမ်ိုး ချက်မျာိုး၏ 

ပပဋ္ဌာနိ်ုးချက် တစ်ရပ်စ သည ် ဥပဘဒအရခွင ပ်ပြုထာိုးဘသာ အမျာိုးဆံိုိုး အတ ိုငိ်ုးအတာ အထ  

တရာိုးဝငပ် စ်ပပ ိုး အာဏာ သက်ဘရာက်မှု ဆက်လက်ရ  ရမည်။ 

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

