Terms & Conditions
ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ကာလ
•

ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ကာလ - ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ သြဂုတ ၁၇ ရကန (မ
ု ာလ ၂၅ ရကန အထ
။
ေ့ က ၇ ာရီ) မှ နအာကတဘ
ေ့

အသ ်းစိတအချကအလကမျာ်း
•

MPT GSM/WCDMA နှငေ့ Base Tariff prepaid စ စ (လကရှ) ဖု ်းအြံု်းပ ြုြမ
ူ ာ်းြည ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ကာလအတွင်း
မညြညေ့ ည်းလမ်းပဖငမဆ
ု အ ည်းဆံု်း၁၀၀၀က မှစ၍ ဖု ်းနငွပဖညေ့တုင်း ါဝငကံစမ်းခွငရှ
ေ့
ေ့ ါြည။

•

MPT Club အဖွဲွဲ့ဝငမ ာ်းအတွက Lucky 5 န မေ့ ာ်း (လစဉ် ၅ရက ၊ ၁၅ရက၊ ၂၅ရက န မေ့ ာ်း)တွင ဖု ်းနငွပဖညေ့ြွင်း
ြညေ့အကကမတုင်းအတွက အ ုနဆာင်း Chance (၁) ခု ရရှ ါမည။

•

ြံု်းစွြ
ဲ မ
ူ ာ်းြည MPT4U app ထဲတွင "Top up Hti Pauk" ကစာ်းပ ီ်း ခ ကခ င်းကံထ်းူ နင
ု ြညေ့ နေတာဆုမ ာ်း (ြ)ု ေ့
အ တစဉ်ဆုကကီ်းမ ာ်း ကံစမ်းရ tickets မ ာ်း ရရှကံထ်းူ နင
ု ါြည။

•

နငွလဲနပ ာင်း၍ ပဖညေ့ြွင်းပခင်း (Balance Transfer) ြည ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင ါဝငကံစမ်းရ အက ံြု်းမဝင ါ။

•

အပခာ်းဖု ်း ံ ါတြု ဖု
ေ့ ်းနဘလပဖညေ့ြွင်းန ်းရာတွင ဖု ်းနဘလလကခံရရှြညေ့ ဖု ်း ံ ါတြာ ကံစမ်းခွငမ
ေ့ ာ်း
ရရှမညပဖစ ါြည။

•

Ticket မ ျားကို *224# ကို ခ ေါ်ဆို၍ စစ်ခဆျားနင
ို ပ
် ါသည်။

အပတစဉ်ဆုကကီ်းမျာ်း
ကံစမ်းနိင
ု
ညဆုကကီ်းမျာ်းကု အ တစဉ် တ လလာန တ
ေ့ ုင်း MPT ၏ တရာ်းဝင Facebook စာမ ကနှာ နှငေ့ Website တွင
နသကညာန ်းြွာ်းမညပဖစ ါြည။

စည်းမျဉ််းစည်းကမ်းမျာ်း
•

ကံထ်းူ ရှငမ ာ်းအာ်းလံု်းြည ပမ မာနင
ု ငံြာ်း ပဖစရမည။ (ပမ မာနင
ု ငံြာ်းမှတ တ
ံု င ကုငနဆာငထာ်းြူပဖစရမည။)

•

ကံထ်းူ ရှငမ ာ်းအာ်းလံု်းြည MPT မှ ြတမှတထာ်းနြာ စည်းမ ဉ််းစည်းကမ်းမ ာ်းနှငအညီ
ဆင်းမကတမှတ တ
ံု င
ေ့
ထာ်းပခင်း ရှရမည။

•

Postpaid၊ CDMA၊ B2B ြံု်းစွြ
ဲ ူမ ာ်း၊ MPT ဝ ထမ်းမ ာ်းနှငေ့ ယင်းတ၏
ု ေ့ မြာ်းစုဝငမ ာ်း ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင
ါဝငခွငမရှ
ါ။
ေ့

•

မညြညေ့အနသကာင်းရင်းနသကာငမဆ
ု အ တစဉ်ကံထ်းူ ရှငအာ်း ဖု ်းနခေါ်ဆမ
ု ှု (၃) ကကမဆကတုက ဆကြွယ၍မရ ါက
ေ့
MPT အန ပဖငေ့ ကံထ်းူ ရှငန ာကတစဉီ်း နရွ ်းခ ယနင
ု ခွငေ့ (ြ)ု ေ့ ပငင်း ယနြာ/

ကပ ယနြာ ဆုမဲကု ထ ်းြမ်းနင
ု ခွငေ့

(ြ)ု ေ့ ၄င်းကုအပခာ်းနြာရညရွ ယခ ကမ ာ်းအတွက အြံု်းပ ြုနင
ု ခွငက
ေ့ ု ထ ်းြမ်းထာ်းရှ ါြည။

•

ကံထ်းူ ရှငပဖစနသကာင်း MPT မှ ဆကြွယအနသကာင်းသကာ်းြညေ့န မှေ့ စ၍ ၁၀ ရကအတွင်း ကံထ်းူ ရှငြည MPT မှ
ြတမှတထာ်းနြာ

စည်းမ ဉ််းစည်းကမ်းမ ာ်းနှငအညီ
ေ့

ဆင်းမကတမှတ ံုတငထာ်းရ

ကကွက ါက

မှ

MPT

ဆုလကနဆာငကုန ်းအ ရ ပငင်း ယခွငရှ
ေ့ ြည။
•

ကံထ်းူ ရှငပဖစနသကာင်း MPT မှ ဆကြွယအနသကာင်းသကာ်းြညေ့န မှေ့ စ၍ ၁၀ ရကအတွင်း ကံထ်းူ ရှငြည MPT Money
အနကာငဖွ
ေ့ ငရ
ေ့

•

ကကွက ါက MPT မှ ဆုလကနဆာငကန
ု ်းအ ရ ပငင်း ယခွငရှ
ေ့ ြည။

အကယ၍ကံထ်းူ ရှငအန ပဖငဆု
ေ့ ရယူရ
ပငင်း ယနြာ/

ကပ ယနြာ

ကကွကခဲေ့လျှင MPTအန ပဖငေ့ ကံထ်းူ ရှငန ာကတစဉီ်း နရွ ်းခ ယနင
ု ခွငေ့ (ြ)ု ေ့

ဆုမက
ဲ ု

ထ ်းြမ်းနင
ု ခွငေ့

(ြု)ေ့

၄င်းကအ
ု ပခာ်းနြာရညရွ ယခ ကမ ာ်းအတွက

အြံု်းပ ြုနင
ု ခွငက
ေ့ ု ထ ်းြမ်းထာ်းရှ ါြည။
•

ကံထ်းူ ရှငြည

MPT

Money

နှငေ့ တြကြညေ့ မညြညေ့ကစစတွငဆု နဆာငရွ ကရာ၌ MPT

၏

Money

စည်းကမ်းြတမှတခ ကမ ာ်းကု လက
ု
ာမညဟု ြနဘာတူခွငပေ့ ြုပ ီ်းပဖစြည။ အနြ်းစတကု ဤတွငသကညေ့ရှု ရ
•

https://www.mptmoney.com.mm/
MPT ၏ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှ ခံစာ်းခွငမပ
ု ဆု MPT မှက ခံန ်းြွာ်းမည
ေ့ ြုထာ်းနြာ မညြညေ့ကု က စာ်းရတကမ
မဟုတ ါ။

•

ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်၏ စည်းမ ဉ််းစည်းကမ်းမ ာ်းအရ မညကဲြ
ေ့ ု ေ့ င နဖာပ ထာ်းနစကာမူ MPTြည ယင်း၏ တစဦ်းတည်း
ဆံု်းပဖတ ုငခွငအရ
ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ကု ရ ဆုင်းပခင်း (ြ)ု ေ့ စည်းမ ဉ််းစည်းကမ်းမ ာ်းအာ်း ကကြုတငအြန ်းပခင်း (ြ)ု ေ့
ေ့
တာဝ ခံပခင်းမရှဘဲ ပ ငဆငပခင်းတက
ု ေ့ ု အခါအာ်းနလ ာစွာ ပ ြုလု ခွငရှ
ေ့ ြည။

•

ဆု စစည်းတစခုခက
ု ု လကခံရာတွင ကံထ်းူ ရှင၏ အမည၊ ဓာတ ၊ံု အြံနင
ှ ေ့ (ြ)ု ေ့ အလာ်းတူအပခာ်းပဖစရ တက
ု ေ့ ု
ဥ နေအရ တာ်းပမစထာ်းြညေ့ ပဖစရ မ ာ်းမှအ MPTက ပ ြုလု ြညေ့ ြတင်း၊ နသကာပငာ၊ အနရာင်းပမြှငတင
နရ်း၊
ေ့
န ်းကွက ရှာနဖွနရ်း နှငေ့ (ြ)ု ေ့ အပခာ်းရညရွ ယခ ကမ ာ်းအတွက အခနသက်းနငွမန ်းဘဲ အြံု်းပ ြုရ ြနဘာတူနသကာင်း
လည်း ါဝငြည။

•

ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင ါဝငပခင်းနှငေ့ ဆု စစည်းလကခံယူရာတွင ြံု်းစွြ
ဲ ူမ ာ်းြည ယင်းနှငစ
ေ့ ဆကပ ီ်းပဖစန ေါ်ြညေ့
ဆံု်းရှု ံ်းမှု (ြ)ု ေ့ ထခက
ု မှု (ထူ်းပခာ်းနြာ၊ ြွယဝက
ု နြာ ဆံု်းရှု ံ်းမှု နှငေ့ န ာကဆကတွဲ ဆံု်းရှု ံ်းမှုမ ာ်းအ ါအဝင)မ ာ်းနှငေ့
တြကပ ီ်း နတာင်းဆမ
ု ညမဟုတနသကာင်း ြနဘာတူရမည။

•

အပငင်း ွာ်းဖွယ တစစံတ
ု စရာန ေါ်န ါကလာ ါက MPT ၏ ဆံု်းပဖတခ ကြညြာ အတညပဖစြည။

