ေနအိမ္သို႔ဖိုက္ဘာခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းႏွင့္ အေဆာက္အဦသို႔ဖိုက္ဘာခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ
တိက်ေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္)

ဝန္ေဆာင္မႈအား စတင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သံုးစြျဲ ခင္းျဖင့္ သံုးစြသ
ဲ ူသည္ ဤသီးသန္႔စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္
ပါဝင္သည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ MPT၏ အေထြေထြစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ဖတ္႐ႈ
ၿပီး အျပည့္အဝနားလည္ေၾကာင္းႏွင့္ ဤသီးသန္႔စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္း
ကမ္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ သူ/သူမအေပၚ စည္းေႏွာင္မႈရွိေၾကာင္းကို နားလည္လက္ခံ
သေဘာတူပါသည္။
၁။

အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁.၁

ဤသီးသန္႔စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (“သီးသန္႔စည္းကမ္းခ်က္မ်ား”) အား ဤသီးသန္႔စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၏
တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေသာ MPT၏ အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (“အေထြေထြစည္းကမ္းခ်က္မ်ား
”) ႏွင့္ ယွဥ္တြ၍
ဲ ဖတ္႐ႈနားလည္ရပါမည္။

၁.၂

သီးသန္႔စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေထြေထြစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအၾကား ကြဲလဲဆ
ြ န္႔က်င္မႈတစ္စံုတစ္ရာရွိပါက သီးသန္႔စည္းကမ္း
ခ်က္မ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက အေထြေထြစည္းကမ္းခ်က္မ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ဆန္႔က်င္ကြလ
ဲ ြမ
ဲ ႈမ်ား၏ အတိုင္းအတာ
အထိ လႊမ္းမိုးပါသည္။

၁.၃

ေအာက္ပါတို႔တြင္ အတိအက်အဓိပၸာယ္ မသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ဤသီးသန္႔စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ ျမန္မာစာ
လံုးအေစာင္း သို႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္စာလံုးအႀကီးျဖင့္ေရးထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အေထြေထြစည္းကမ္း ခ်က္မ်ားတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္ တူညီေသာ အဓိပၸာယ္ရွိေစရမည္ “ဝန္ေဆာင္မႈစတင္ေသာေန႔” ဆိုသည္မွာ MPT မွ ဝန္ေဆာင္မႈ စတင္သည့္ေန႔ကို ရည္ညႊန္းပါသည္။
“ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ” ဆိုသည္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈ တပ္ဆင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါတြင္ သံုးစြသ
ဲ ူက ျဖည့္စြက္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ
တပ္ဆင္ရမည့္လိပ္စာႏွင့္ အလားတူအခ်က္အလက္မ်ားစသည့္ သံုးစြသ
ဲ ူ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ တိက်ေသာသတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားပါဝင္သည့္ ပံုစံကို ဆိုလိုပါသည္။
“သုံးစြသ
ဲ ူထံသို႔လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ကိရိယာ” ဆိုသည္မွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ သုံးစြဲသူ၏ဥပစာမ်ား၌
MPT မွ အစားထိုးျခင္း၊ တပ္ဆင္ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စက္လည္ပတ္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ optical network unit terminal ၊
၎တို႔ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ေကဘယ္လ္ႀကိဳးမ်ားႏွင့္ သုံးစြသ
ဲ ူထံသို႔လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ကိရိယာအျဖစ္ MPT မွသတ္မွတ္ထားသည့္
ထိုကဲ့သို႔ေသာ အျခားပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ သံသယကင္းရွင္းေစရန္အလို႔ငွာ access terminal box သည္

သုံးစြသ
ဲ ူထံသုိ႔လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ကိရိယာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းတြင္ပါဝင္မည္မဟုတ္ဘဲ ၎အား MPT၏ကိရိယာ အျဖစ္ထား
ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
“Domain Name System” သို႔မဟုတ္ “DNS” ဆိုသည္မွာ Domain အမည္မ်ားအား IP Address မ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပး
ေသာ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို ဆိုလိုပါသည္။
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အနည္းကိန္း “IP Address” သို႔မဟုတ္ အမ်ားကိန္း “IP Addresses” သည္ TCP/IP ကြန္ရက္တစ္ခုေပၚတြင္ ကြန္ျပဴတာတစ္လံုး
သို႔မဟုတ္ စက္တစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳေသာ Internet Protocol လိပ္စာ (မ်ား) ကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။
“အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ” သို႔မဟုတ္ “ISP” ဆိုသည္မွာ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသူကို ဆိုလိုပါသည္။
“Local Access Circuit” သည္ သံုးစြသ
ဲ ူမ်ား၏ဥပစာ ႏွင့္ (PoP ၊ Local Exchange ၊ Central Office စသျဖင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေခၚ
ေဝၚသံုးစြေ
ဲ သာ) MPT ၏ အနီးဆံုးကြန္ရက္ဆံုမွတ္/Point of Preference အၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။
“ဝန္ေဆာင္မႈ” ဆိုသည္မွာ MPT က သံုးစြသ
ဲ ူမ်ား အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ေနအိမ္သို႔ဖိုက္ဘာခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ အေဆာက္အဦသို႔ဖိုက္ဘာခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈကို ဆုိလိုပါသည္။
“ဝန္ေဆာင္မႈစံမံခန္႔ချြဲ ခင္းနယ္နိမိတ္” သို႔မဟုတ္ “SMB” သည္ MPT Equipment ျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ၎ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ေလွ်ာက္လႊာပံုစံတြင္ အေဆာက္အဦအတြင္း ေကဘယ္လ္ခ်ိတ္ဆက္မႈအား MPT က ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါက
ထိုအေဆာက္အဦအတြင္း ေကဘယ္လ္ခ်ိတ္ဆက္မႈအား MPT Equipment အျဖစ္ယူဆမည္ျဖစ္ၿပီး SMB အတြင္းက်ေရာက္
သည္ဟုလည္း

ယူဆပါမည္။

သံသယကင္းရွင္းေစရန္အလို႔ငွာ

သုံးစြသ
ဲ ူထံသုိ႔လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ကိရိယာသည္

SMB

၏

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမဟုတ္ဘဲ ၎၏ျပင္ပတြင္တည္ရွိမည္ျဖစ္သည္။
၂။

ဝန္ေဆာင္မႈေဖာ္ျပခ်က္

၂.၁

ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ပုံေသတပ္ဆင္ထားေသာ ဆက္သြယ္ဝင္ေရာက္မႈမွတဆင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ ႀကိဳးမဲ့
မိုဘုိင္းအသံ၊ ေဒတာႏွင့္ စာတိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၃။

ဝန္ေဆာင္မႈအစိတ္အပိုင္းမ်ား

၃.၁

ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ Optical Fibre Access Circuit မွတဆင့္ သံုးစြဲသူထံ Ethernet ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ယွဥ္တြ/ဲ
မွ်ေဝသံုးစြရ
ဲ သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈပါဝင္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ရရွိႏုိင္သည့္တပ္အပ္မေျပာႏိုင္ေသာ အျမန္ႏႈန္း ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
ရွိပါသည္။ ဤအျမန္ႏႈန္းတြင္ Uplink ႏွင့္ Downlink Access မ်ား အက်ံဳးဝင္သည္။

၃.၂

ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ပုံေသမဟုတ္ ေသာ ဝါယာမဲ့ မိုဘုိင္းအသံ၊ ေဒတာႏွင့္ စာတိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။

၃.၃

MPT သည္ MPT က ေပးထားေသာ IP Address မ်ားထံကိုသာ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ပါသည္။ သံသယကင္းရွင္းေစရန္ေဖာ္ျပရလွ်င္ MPT
မဟုတ္ေသာ ISP က ထုတ္ေပးသည့္ IP Address မ်ားအား ဤဝန္ေဆာင္မႈအတြင္းသံုးစြရ
ဲ န္ MPT မဟုတ္ေသာ ISP ထံမွ မလႊဲ
ေျပာင္းႏိုင္ပါ။ MPT သည္ သံုးစြဲသူမ်ားထံ Dynamic IP Address မ်ားကိုသာ ခ်ေပးပါသည္။

၃.၄

သုံးစြသ
ဲ ူထံသုိ႔လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ကိရိယာသည္ တခ်ိန္တည္းတြင္ အမ်ားဆံုး စက္ ၁၀ခု အသံုးျပဳနိုင္သည္။ သံုးစြံသူမွ (၁၀)ခု
ထက္ပိုေသာ စက္အား တခ်ိန္တည္းတြင္ အသံုးျပဳၿခင္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးအား MPT မွ အာမခံမည္ မဟုတ္ပါ။

၄။

ဝန္ေဆာင္မႈ ပို႔ေပးျခင္း

၄.၁

MPT သည္ Local Access Circuit ေပးပို႔မႈကို အတည္ျပဳၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈအား မွန္ကန္ေအာင္တပ္ဆင္ေပးကာ ဝန္ေဆာင္မႈ
ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္ လုပ္ေစရန္ သတ္မွတ္ထားေသာစမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါမည္။
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၄.၂

သံုးစြသ
ဲ ူထံ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရာတြင္ အသံုးျပဳမည့္ MPT Equipment ႏွင့္ သုံးစြသ
ဲ ူထံသုိ႔လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ကိရိယာအား MPT က
တပ္ဆင္ၿပီး သံုးစြႏ
ဲ ိုင္သည့္အေျခအေနေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ ထိုသုံးစြဲသူထံသုိ႔လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ကိရိယာတြင္
အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ Ethernet Access Port တစ္ခု ပါဝင္ပါမည္။

၄.၃

ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆံုးသတ္ရပ္စဲျခင္းႏွင့္ Bandwidthအေျပာင္းအလဲမ်ားစေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
မည္သည့္ အေျပာင္းအလဲကိုမဆို သံုးစြသ
ဲ ူက ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆံုးသတ္ရပ္စဲျခင္း စတင္ေစလိုသည့္ လ၏ (၁)
ရက္ေန႔မတိုင္မီ အနည္းဆံုး အလုပ္လုပ္ရက္ (၅) ရက္ ၾကိဳတင္၍ ေတာင္းဆိုရမည္။ ဤကာလေက်ာ္လြန္ၿပီးမွ ျပဳလုပ္ေသာ
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္

ေတာင္းဆိုမႈ

ျပဳၿပီးေနာက္ဒုတိယလအတြက္က်ံဳးဝင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး

ထိုေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္

သက္ဆိုင္ရာအခေၾကးေငြမ်ား က်သင့္ ပါမည္။ သံသယကင္းေစရန္အလို႔ငွာ၊ “အလုပ္လုပ္ရက္” ဆိုသည္မွာ စေန၊ တနဂၤေႏြ ႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ပိတ္ရက္မ်ားမွတပါး ေန႔ရက္ တစ္ရက္ရက္ကို ဆိုလိုသည္။
၅။

MPT ဝန္ေဆာင္မႈစီမံခန္႔ချြဲ ခင္းနယ္နိမိတ္

၅.၁

SMB ထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအားလံုးအား ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စီမံခန္ ႔ချြဲ ခင္းတို႔အတြက္

သံုးစြသ
ဲ ူက တာဝန္ရွိပါသည္။
၆။

သံုးစြသ
ဲ ူ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

၆.၁

အထက္အပိုဒ္ ၅ အျပင္ႏွင့္ ထိုအပိုဒ္ ၅ အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားလွ်က္ သံုးစြဲသူသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္
ရွိပါသည္ ၆.၁.၁

သံုးစြသ
ဲ ူ၏ဥပစာအတြင္းရွိ MPT Equipment ထံ ခ်ိတ္ဆက္ေသာအခါ လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္လာႏိုင္သည့္အတိုင္း
အေဆာက္အဦအတြင္း ေကဘယ္လ္ခ်ိတ္ဆက္မႈအား ေထာက္ပံ့ျခင္း၊

၆.၁.၂

သံုးစြသ
ဲ ူ၏ဥပစာအတြင္း တပ္ဆင္ထားေသာ MPT Equipment အား ဓာတ္အားပံ့ပိုးမႈေသခ်ာေပါက္ရရွိေစျခင္း၊

၆.၁.၃

သံုးစြသ
ဲ ူ၏ဥပစာအတြင္းရွိ MPT Equipment အားလံုးအား စနစ္တက်ဂ႐ုစိုက္ကိုင္တြယ္ထားရွိျခင္း၊

၆.၁.၄

ေလွ်ာက္လႊာပံုစံတြင္ ေရးသားထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္အေျပာင္းအလဲမဆို
ျဖစ္ေပၚပါက MPT အား ခ်က္ျခင္းအေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

၆.၂

၆.၁.၅

သုံးစြသ
ဲ ူထံသုိ႔လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ကိရိယာ အား ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္အစားထိုးျခင္း၊ ႏွင့္

၆.၁.၆

ေပးေဆာင္ရန္သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔မ်ားတြင္ သို႔မဟုတ္ ထိုေန႔မ်ားမတိုင္မီ အခေၾကးေငြမ်ားအားလံုး ေပးေခ်ျခင္း။

အထက္ပါ အပိုဒ္ ၆.၁.၁ အျပင္ သံုးစြသ
ဲ ူသည္ ၎အား ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေဆာက္အဦပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ
မည္သည့္ေတာင္းခံမႈမ်ားကိုမဆို MPT အေပၚ မက်ေရာက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေကဘယ္လ္ႀကိဳးမ်ားႏွင့္ အျခား MPT
Equipment မ်ားတပ္ဆင္ျခင္းအတြက္ အေဆာက္အဦမ်ားအတြင္းသို ႔ MPT မွ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္
ရယူျခင္း

အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း

ယင္းခ်ည္းသာဟုကန္႔သတ္မထားေသာ

အေဆာက္အဦပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးအတြက္ သံုးစြသ
ဲ ူတစ္ဦးတည္းကသာလွ်င္ တာဝန္ရွိသည္။
၆.၃

သံုးစြသ
ဲ ူ၏ ေပါ့ဆမႈႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိေဆာင္ရြက္သည့္ မေလ်ာ္ကန္ေသာျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေကဘယ္လ္ႀကိဳး
မ်ားႏွင့္ MPT Equipmentမ်ား ပ်က္စီးမႈအတြက္ သံုးစြသ
ဲ ူက တာဝန္ရွိသည္။

၆.၄

မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မဆို ဝန္ေဆာင္မႈအား အဆံုးသတ္ၿပီးေနာက္ သံုးစြသ
ဲ ူသည္ MPT Equipment မ်ားအားလံုးကို MPT
၏ လက္ဝယ္ထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။
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၇။

ဝန္ေဆာင္မႈစတင္ျခင္းႏွင့္ ယာယီရပ္စဲျခင္း

၇.၁

ဝန္ေဆာင္မႈစတင္ျခင္းသည္ (စတင္ခ၊ တပ္ဆင္ခႏွင့္ ကိရိယာခအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ခ်ည္းသာဟုကန္႔သတ္မထား
ေသာ) ကနဦးအခေၾကးေငြမ်ားအားလံုးကို သံုးစြသ
ဲ ူက အျပည့္အဝေပးေခ်ျခင္းအေပၚႏွင့္ မွန္ကန္စြာျဖည့္စြက္ၿပီး စနစ္တက်
တင္ျပထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံတင္သြင္းလက္ခံသည့္အခါတြင္ MPT က သံုးစြဲသူထံ အသိေပးထားေသာ မည္သည့္လိုအပ္
ခ်က္မ်ားအေပၚမဆို မူတည္ပါသည္။

၇.၂

အပိုဒ္ ၇.၁ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္မီၿပီးေနာက္ MPT သည္ သံုးစြသ
ဲ ူအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ အား
တတ္ႏိုင္သေလာက္ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး စတင္ေစရန္ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

၇.၃

သံုးစြသ
ဲ ူ သည္ တစ္ႀကိမ္စာအခေၾကးေငြ အတြက္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အမ်ားဆံုး သံုး (၃) လ အထိ ဝန္ေဆာင္မႈ အား
မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္ ယာယီရပ္စဲႏိုင္ပါသည္ (“မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္ယာယီရပ္စဲမႈကာလ”)။ အလားတူပင္ သံုးစြသ
ဲ ူက ေပးေဆာင္ရ
မည့္ေန႔တြင္ ေပးေဆာင္ျခင္း မရွိပါက MPTသည္ ၎၏သေဘာအရ ဝန္ေဆာင္မႈအား အတိုင္းအဆမရွိေသာ ကာလတစ္ခု
အထိခ်က္ခ်င္းရပ္စဲႏိုင္ (“ဆႏၵသေဘာမပါဝင္ေသာ ယာယီရပ္စဲမႈကာလ”) ၿပီး ပ်က္ကြက္ေၾကးမ်ားအား အျပည့္အဝေပးေခ်
ေသာအခါ သို႔မဟုတ္ MPTႏွင့္ သံုးစြသ
ဲ ူၾကား အျခားနည္းသေဘာတူညီမႈျပဳထားႏိုင္သည့္အတိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းကို
ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ပါသည္။

(ေအာက္တြင္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားေသာ)

သံုးစြရ
ဲ န္ကတိျပဳထားသည့္ကာလ

အတြင္း

က်ေရာက္သည့္ မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္ယာယီရပ္စဲမႈကာလ သို႔မဟုတ္ ဆႏၵသေဘာမပါဝင္ေသာယာယီရပ္စဲမႈကာလ အား ထိုသံုးစြဲ

ရန္ကတိျပဳထားသည့္ကာလ ျပည့္မီျခင္းအတြက္ ထည့္သြင္းေရတြက္မည္မဟုတ္ပါ။ သံသယကင္းရွင္းေစရန္ ေဖာ္ျပရလွ်င္
လိုအပ္သည့္ သံုးစြရ
ဲ န္ကတိျပဳထားသည့္ကာလ ျပည့္မီေစရန္အလို႔ငွာ ဆႏၵသေဘာမပါဝင္ေသာယာယီရပ္စဲမႈကာလ သို႔မဟုတ္

မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္ယာယီရပ္စဲမႈကာလႏွင့္ညီေသာ ကာလတစ္ခုအား မူလသံုးစြရ
ဲ န္ကတိျပဳထားသည့္ကာလတြင္ ေပါင္းထည့္
မည္မဟုတ္ပါ (“ျပင္ဆင္ထားေသာသံုးစြရ
ဲ န္ ကတိျပဳထားသည့္ကာလ”)။ ၾကိဳတင္ရပ္စဲျခင္းအတြက္ဒဏ္ေၾကးမ်ားအားလံုးသည္

ျပင္ဆင္ထားေသာသံုးစြရ
ဲ န္ကတိျပဳသည့္ကာလအတြင္း ရပ္စဲျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေစရမည္။
၇.၄

ဆႏၵသေဘာမပါဝင္ေသာယာယီရပ္စဲမႈကာလသည္ အခေၾကးေငြေပးေခ်ရမည့္ေန႔ေက်ာ္လြန္ၿပီးသံုး(၃)လအထိေရာက္ရွိလာပါက
MPT သည္ မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ ဝန္ေဆာင္မႈအား အလိုအလ်ာက္အဆံုးသတ္ႏိုင္ပါသည္။

၈။

ဝန္ေဆာင္မႈသက္တမ္း

၈.၁

MPT သည္ ဝန္ေဆာင္မႈအား ဝန္ေဆာင္မႈစတင္ေသာေန႔တြင္သာလွ်င္ စတင္၍ အနည္းဆံုး ျပကၡဒိန္လ ေျခာက္ (၆) လ ၾကာေသာ
ကနဦးကာလ (“သံုးစြရ
ဲ န္ ကတိျပဳထားသည့္ ကာလ”) အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၊ ထို႔ေနာက္တြင္ သံုးစြဲသူက
ရက္သံုးဆယ္(၃၀)ထက္မနည္း စာျဖင့္ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းျဖင့္ မရပ္စဲမခ်င္း တစ္လၿပီးတစ္လ ဆက္လက္ဝန္ေဆာင္မႈ
ေပးသြားရပါမည္။ ထို႔အျပင္ သံုးစြသ
ဲ ူသည္ (က) ဤသီးသန္႔စည္းကမ္းခ်က္မ်ားပါ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ေငြေပးေခ်ျခင္းတာ၀န္မ်ား
အပါအ၀င္ အျခားေသာ တာ၀န္တစ္ရပ္ရပ္အား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း မရွိေစရ၊ (ခ) ၀န္ေဆာင္မႈအား သက္ဆိုင္ရာ ျပကၡဒိန္လ၏
ေနာက္ဆံုးရက္တြင္သာ ရပ္စဲရမည္။ သံသယကင္းေစရန္အလို႔ငွာ၊ ၀န္ေဆာင္မႈစတင္ေသာေန႔သည္ ၀န္ေဆာင္မႈစတင္ေသာေန႔
ျဖစ္ေပၚေသာ လ၏ ပထမဆံုး ျပကၡဒိန္ရက္မွတပါး အျခားတရက္ရက္တြင္ မည္သို႔ပင္ က်ေရာက္ေစကာမူ၊ ၀န္ေဆာင္မႈ

စတင္ေသာေန႔ ျဖစ္ေပၚေသာ လကို သံုးစြရ
ဲ န္ကတိျပဳထားသည့္ကာလ ၏ ပထမလ အျဖစ္ မွတ္ယူရမည္။
၈.၂

အေထြေထြစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဤသီးသန္႔စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ကာလပတ္တစ္ခုလံုး အက်ိဳး
သက္ေရာက္ေနပါမည္။

၈.၃

အေထြေထြစည္းကမ္းခ်က္မ်ား၏ အပိုဒ္ ၆ တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း မွအပ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈႏွင့္ MPT က
ေကာက္ခံႏိုင္ေသာ

သက္ဆိုင္ရာျပစ္ဒဏ္မ်ားအားေပးေခ်ထားျခင္းမွတစ္ပါး
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ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ

သို႔မဟုတ္

သက္ဆိုင္ရာ

စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုခုတြင္

MPT

သံုးစြသ
ဲ ူအၾကား

ႏွင့္

အျခားနည္း

သေဘာတူထားျခင္းမရွိပါက

ဤဝန္ေဆာင္မႈအား

အေၾကာင္းအရင္း မရွိဘဲ သံုးစြရ
ဲ န္ကတိျပဳထားသည့္ကာလ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ထားေသာသံုးစြရ
ဲ န္ကတိျပဳထားသည့္ကာလ
အတြင္းအဆံုးသတ္မည္ မဟုတ္ပါ။
၉။

အသိေပးျခင္း

၉.၁

ဤဝန္ေဆာင္မႈအရ

ေပးရန္ သို႔မဟုတ္

ျပဳလုပ္ရန္

လိုအပ္ေသာ

သို႔မဟုတ္

ခြင့္ျပဳထားေသာ

မည္သည့္အသိေပးျခင္း၊

ေတာင္းဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ သေဘာတူျခင္းကိုမဆို စာျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည္။ တရား၀င္ MPT ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပေသာအခါ
အဆိုပါ

အသိေပးျခင္း၊

ေတာင္းဆိုျခင္း

သို႔မဟုတ္

သေဘာတူျခင္းတစ္ရပ္ရပ္အား

MPT

က

ေပးပို႔ၿပီး

သို႔မဟုတ္

ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
၁၀။

အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁၀.၁ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံေပၚတြင္ ေရြးခ်ယ္ထားမႈ အေပၚမူတည္၍ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ အခေၾကးေငြမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအမ်ိဳးအစား
အခ်ိဳ႕ သို႔မဟုတ္ အားလံုးပါဝင္မည္ အမ်ိဳးအစား

အႀကိမ္ေရ

ဝန္ေဆာင္မႈစတင္ခ

ဝန္ေဆာင္မႈမစတင္ခင္ တစ္ႀကိမ္၊ ျပန္မအမ္း

တပ္ဆင္ခ

တစ္ႀကိမ္ (စတင္ေၾကးတြင္ပါဝင္ၿပီးျဖစ္သည္)

ကိရိယာခ

တစ္ႀကိမ္ (စတင္ေၾကးတြင္ပါဝင္ၿပီးျဖစ္သည္)

ယာယီရပ္ဆိုင္းခ

တစ္ႀကိမ္ (ယာယီရပ္စဲရန္ေတာင္းဆိုေသာအခါ)

လစဥ္က်သင့္ေသာဝန္ေဆာင္ခ

လစဥ္၊ ႀကိဳတင္ေကာက္ခံမည္

ေလွ်ာက္လႊာပယ္ဖ်က္ခ

တစ္ႀကိမ္

ဝန္ေဆာင္မႈ အဆင့္ေလွ်ာ့ခ်ခ

တစ္ႀကိမ္ (ေတာင္းဆိုေသာအခါ)

ကြင္းဆင္း အေျဖရွာစစ္ေဆးေပးခ

တစ္ႀကီမ္ (ေတာင္းဆိုေသာအခါ)

တည္ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခ

ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊

တည္ေနရာေျပာင္းလဲျခင္း

မတိုင္ခင္ တစ္ႀကိမ္၊ ျပန္မအမ္း၊
MPT Equipment အစားထိုးခ

တစ္ႀကိမ္ (သံုးစြသ
ဲ ူ၏ေပါ့ဆမႈ သို႔မဟုတ္ မေလ်ာ္
ကန္ေသာျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္

ပ်က္စီး

သို႔မဟုတ္

ဆံုး႐ံႈးေသာ MPT Equipment အစားထိုးေသာ
အခါ)

သုံးစြသ
ဲ ူထံသ႔လ
ုိ ႊဲေျပာင္းေပးမည့္ကိရိယာ

ပ်က္စီး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဆုံးရႈံးေသာအခါတိုင္း တစ္ႀကိမ္

အစားထိုးခ
အေထြေထြအခေၾကးေငြမ်ား

MPT ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ လိုအပ္သလို

၁၀.၂ လစဥ္က်သင့္ေသာဝန္ေဆာင္ခအား ဝန္ေဆာင္မႈစတင္ေသာေန႔မွစတင္၍လစဥ္တြက္ခ်က္ေကာက္ခံပါမည္။ အျခားနည္းသေဘာ
တူထားျခင္းမရွိလွ်င္

ဝန္ေဆာင္မႈစတင္ေသာေန႔ပါဝင္သည့္လအတြက္

အခ်ိဳးက်တြက္ခ်က္ထားေသာ

လစဥ္ဝန္ေဆာင္ခကို

ဝန္ေဆာင္မႈစတင္ျခင္းမတိုင္မီ ေကာက္ခံပါမည္။ လစဥ္က်သင့္ေသာဝန္ေဆာင္ခအား ႀကိဳတင္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး က်သင့္သည့္
ဝန္ေဆာင္ခႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာလ မစတင္မီ ေပးေခ်ရပါမည္။
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