MPT CRBT အခပ ေးပချေမှုစညေးမျေဉေးစညေးကမေးမျေ ေး
ဤ

MPT

အခပ ေးပချေမှုစညေးမျေဉေးစညေးကမေးမျေ ေး

(“စညေးမျေဉေးစညေးကမေးမျေ ေး”)

(“လူကကေးမငေး”၊ “လူကကေးမငေး၏”) နှင တတိယ ုဂိို္ လ အပ က ငေးအရ
ဝနပ

ငမှု (“ဝနပ

ငမှု”) အတက အခပ ေးပချေမှုပ

ေးို သူ (“စေး

သည

လူကကေးမငေး

ေးဖက”) တစဦေးမှပ ေးပသ

ငရကပ ေးသည မမနမ

ကသယပရေးလု ငနေး

(“MPT”၊ “ကျွနို တိ”၊
ု “ကျွနို တိုကို”၊ “ကျွနို တို၏”) တိုအ က ေး စညေးပနှ ငမှုရှိပသ သပ

တူစ ချေို တစခု

မဖစ ါ သည။
လူကကေးမငေး အတညမ ို ါက လူကကေးမငေးအပနမဖင ဤစညေးကမေးသတမှတချေကမျေ ေးနှင ၎ငေးတိုနှင
သည အမခ ေးပသ သက
ချေကမျေ ေး” ဟု ပခေါ်

ုင
ိ ရ စညေးမျေဉေးမျေ ေး၊ မူဝါဒမျေ ေး နှင စညေးကမေးချေကမျေ ေး (စုပ ါငေး၍ “စညေးကမေး

ုရ
ိ န) ကိုဖတရှု ၊ န ေးလညပ က ငေး နှင ၎ငေးတိုကို လိုကန ပ

ပ က ငေးနှင လူကကေးမငေး၏မို
သပ

ုင
ိ ေးဖုနေးန ါတကို ကျွနု တိ၏
ု စေး

တူ ါသည။ လူကကေးမငေးအပနမဖင အ

ါက ဤဝနပ

တူ

ေးဖကနှင MPT ထမျှပဝရန ခငမ ိုပ က ငေး

ုိ ါစညေးကမေးသတမှတချေကမျေ ေးကို သပ

ငေးလဲနင
ို ါသည။ ထိုသုပမ
ိ

လူကကေးမငေး၏ ထ မ အတညမ ိုမှု သိုမဟုတ လူကကေးမငေး၏ ဝနပ
ငပမ

ငရကရန သပ

တူနင
ို မခငေးမရှိ

ငမှုအ ေး အသုေးမမ ိုပစလို ါ။

ဤစညေးကမေးချေကမျေ ေးသည အချေိနမပရေးပမ
မ င

ကစ

ငေးလဲမှုတစခုခုမ ိုလု ပ ေးပန က

ငမှုအ ေး

ကလက အသုေးမ ိုမှု သည

ငေးလဲထ ေးသည စညေးကမေးချေကမျေ ေးကို လကခရ ပရ က ါသည။

၁။

ဝန်ဆ

ောင်မှုအသုံးပ ြုပြင်ုံး

ဝနပ

ငမှုကို စေး

ေးဖကမှအမ ညအဝ ိုင

ုင
ိ ပ ေး ၎ငေးမှပ

ငရကပသ ပ က င ဝနပ

ပမေးမမနေးလိုသညမျေ ေး သိုမဟုတ အပ က ငေးကိစစတစခုခုကို စေး
ါသည။ ဝနပ

ငမှုနင
ှ တသက၍ MPT ၏ ါဝငလု ပ

ေးဖကထသိုတိုကရိုက

ငမှုနင
ှ စ လျေဉေး၍
ကသယသင

ငမှုနယ ယအတိုငေးအတ သည အခပ ေးပချေမှု

အတကသ မဖစ ါသည။
ဤစညေးကမေးချေကမျေ ေးတင လူကကေးမငေးအ ေး အတိအလငေး ခငမ ိုမထ ေးပသ အခငအပရေးမျေ ေး အ ေးလုေးကို
ကျွန ု တို သိုမဟုတ ကျွန ု တို၏ အသုေးမ ိုခငပ ေးသူမျေ ေး၊ ပထ က သူမျေ ေး၊ ထုတပဝသူမျေ ေး၊ အခငအပရေး
ကိုငပ

ငသူမျေ ေး သိုမဟုတ အမခ ေးပသ အပ က ငေးအရ

ိုေးပ ေးသူမျေ ေးက ထိနေးသိမေးရယူထ ေး ါသည။

လူကကေးမငေးအပနမဖင ဤစညေးကမေးချေကမျေ ေးနှင ဥ ပဒအရခငမ ိုထ ေးပသ ဝနပ
နိင
ု ပ ေး အမခ ေးအရ အ ေးလုေးအသုေးမ ိုမခငေးကို တငေး က စ တ ေးမမစထ ေး ါသည။

ငမှုကိုသ လျှင အသုေးမ ို

MPT သည MPT ၏ တစဦေးတညေး
မရှိ

ဲ လူကကေးမငေး၏ ဝနပ

ုေးမဖတချေကမဖင အပ က ငေးမ ချေကတစခုခု သိုမဟုတ အပ က ငေးမ ချေက

ငမှုသုိ ဝငပရ ကမှုကို အပ က ငေး က ေးမှုနင
ှ တ ဝနခမှုမရှိ

သိုမဟုတ ယ ယရ စဲမခငေး၊

ုင
ိ ေးငမခငေး သိုမဟုတ အမခ ေးနညေးမဖငခငမ ိုရန မငငေး

နမခငေးမျေ ေး မ ိုလု နိင
ု

သည။ ထိုသုပသ
ိ
ကိစစရ မျေိိုေးတင လူကကေးမငေးသည စညေးကမေးချေကမျေ ေးတင ါဝငပသ
ပနမည စညေးကမေးချေကမျေ ေးကို မဖည
လူကကေးမငေး၏ဝနပ
အ

ကလကလိုကန ရ ါ မည။

မူတညနိင
ု သည။

ဝနပ

ငမှု

အ

ကမ တမခငေး၊

ဝနပ

ငမှု

(စစဉထ ေးသညမဖစပစ၊

မဲ ဖစပစ) ချေိို ျို့ယငေးမှုမဖစပ ေါ် မခငေး သိုမဟုတ မဝငပရ ကနိင
ု မခငေးတစခုခုအတက MPT သည

လူကကေးမငေးအပ ေါ်

သိုမဟုတ

လူကကေးမငေးအပနမဖင သပ

မညသညတတိယ ုဂိို္ လမျေ ေးအပ ေါ်မ

ုိ

တ ဝနရှိမည

မဟုတသညကို

တူည ါသည။

MPT သည လူကကေးမငေး၏ ဝနပ
အမ နအလှန

ကလကတညရှိ

ငမှုအသုေးမ ိုမှုသည သတမှတအချေိနနှင သတမှတအချေိနမဟုတပသ

ကမ တမခငေးမျေ ေးပ ေါ်

စစဉမထ ေး

ညေးရန လိုအ သညအတိုငေးအတ အထိ

ဲ အပမဲတမေး

ကသယပ

ငမှု အသုေးမ ိုမှု သိုမဟုတ အလဲသုေးစ ေးမ ိုမှု၊ အမခ ေးအသုေးမ ိုသူမျေ ေးနှင

ငရကမှု သိုမဟုတ ဝနပ

ငမှုနင
ှ စ လျေဉေး၍ အမခ ေးပ

ငရကမှု သိုမဟုတ

ပ ါပလျေ မှု တစခုခုအတက တ ဝနရှိမညမဟုတ ါ။
၂။
စေး

ကျွန်ဆတော်တ၏
်ို့ ဆ ုံးမ ောုံး
ို့ င် င်မှုအြွငအ
ေးဖက သိုမဟုတ အမခ ေးပသ တတိယ ုဂိို္ လတစဦေးဦေးမှ အမခ ေးနညေးမဖင နညေးလမေးတကျေ ိုင

မခငေးမှလဲ၍၊ သက

ုင
ိ မှုရှိသညအတိုငေး ပ

ဖဝဲ၊ ရု

လိုဂိုမျေ ေး၊ တထငမှု မူ ိုငခငမျေ ေး၊ ကုနအမှတတ

ုင
ိ ထ ေး

ုမျေ ေး၊ စ သ ေး၊ ဂရ ဖစမျေ ေး၊ သရု ပဖ မှုမျေ ေး၊

ိ မျေ ေး၊ ဝနပ

ငမှုအမှတတ

ိ မျေ ေး၊ မူ ိုငခငမျေ ေး၊

ဓ တ ုမျေ ေး၊ အသ၊ ဗဒယိုမျေ ေး၊ ဂတနှင အပ က ငေးအရ အ ါအဝင ၎ငေးတိုချေညေးသ မဟုတပသ (စုပ ါငေး၍
“အပ က ငေး အရ ”) ဝနပ
ပသ ဉ ဏ

ငမှုနင
ှ သက

ုင
ိ ပသ MPT မှ ိုင

ုင
ိ မှုအရ တစခုခု နှင ၎ငေးတိုနှငသက

စစညေး အခငအပရေးမျေ ေးအ ေးလုေးမှ MPT ၏ သေးသန စစညေးမဖစသည။ ဤတင အတိအလငေး

ပဖ မ ထ ေး သညမှလဲ၍ စညေးကမေးချေကမျေ ေး၏ မညသညအရ ကမျှ ဉ ဏ စစညေး
တင ရှိပသ

သိုမဟုတ ထိုအခငအပရေးအရ ရှိပသ

ဖနတေးသည ဟု မမှတယူရ။ ဝနပ
သိုမဟုတ

ုင
ိ

အပ က ငေးအရ

အသုေးမ ိုခငတစခု သိုမဟုတ အခငအပရေးတစခု

ငမှုတင ဝငပရ ကအသုေးမ ိုနိင
ု ပသ

တစခုခုမှ

င

ုိငရ အခငအပရေးတစခုခု

ေးရရှိလ ပသ

အသုေးမ ိုခငပ ေးမခငေး၊ ငှ ေးရမေးမခငေး၊ မ ိုမ ငမခငေး၊ မဖနချေိမခငေး၊ ကူေးယူမခငေး၊

အချေကအလကမျေ ေးတစခုခု

လကရ မျေ ေးကို
င

ပရ ငေးချေမခငေး၊

ေးကူေးယူမခငေး၊ ုတူကူေးယူမခငေး၊

ထုတလွှငမခငေး၊ လူအမျေ ေး မမငသ ပစရန မ သမခငေး၊ လူအမျေ ေးမမငသ ပစရန ပဖျေ ပမဖမခငေး၊ ထုတပဝမခငေး၊
သငပလျေ သလို မ င
မမ ိုလု ရန

ငအသုေးမ ိုမခငေး၊ တညေးမဖတမခငေး သိုမဟုတ ဖနတေးမခငေးမျေ ေးကို လူကကေးမငေးအပနမဖင

သပ

တူ ါသည။

မညသညရညရယချေကအတက
တ ေးမမစထ ေး ါသည။

မ

စညေးကမေးချေကမျေ ေးမှ
ုိ

အပ က ငေးအရ

အ ေး

အတိအလငေးခငမ ိုမထ ေးပသ
အသုေးမ ိုမခငေးကို

တငေး က စ

၃။

သုံးစွွဲမှုအတွက် ပ ညို့ ်မီ မညို့ ်သတ်မှတြ
် က်

ဤဝနပ

ငမှုသည အသကတစ

ယရှစ (၁၈) နှစ သိုမဟုတ ၎ငေးအထကရှိ (MPT SIM အသုေးမ ို ပနသည)

MPT သုေးစဲသူမျေ ေးအတကသ ရညရယ ါသည။ အကယ၍လူကကေးမငေးသည အသကတစ
နှစပအ ကမဖစ ါက ဥ ပဒအရ မိ
ချေို
၄။

ုရ
ိ နစမေးပ

ယ ရှစ (၁၈)

သိုမဟုတ အု ထိနေးသူ ခငမ ိုချေက ရှိပ ေး စညေးကမေးချေက မျေ ေးကို

ငရညနှငအရညအချေငေးအမ ညအဝရှိမှသ လျှင ဤဝနပ

ငမှု ကိုအသုေးမ ိုနိင
ု ါမည။

အဖုံးအြဆကောက်ြပြင်ုံး

လကရှိအသုေးမ ိုလျေကရှိပသ

ဝနပ

ငမှုသည

စ ရငေးပ ေးသုေးစဲပသ ဝနပ

ငမှုရယူထ ေးရနလိုအ

သည။ လူကကေးမငေး အတညမ ို ပရေးချေယထ ေးသည စ ရငေးပ ေးသုေးစဲမှု အမျေိိုေးအစ ေး ဝနပ

ါ

ငမှု၊ ကပကချေ

နှင အဖိုေးအခပက ကခသည အကကိမပရအပ ေါ်မူတည၍ စ ရငေးပ ေးသုေးစဲခကို လူကကေးမငေး၏ အပက ငထဲမှ
စ ရငေးပ ေးသုေးစဲမှု ရ စဲသညအချေိနအထိ အမှနတကယ အလိုအပလျေ က

မဖတပတ က နှုတယူရန

လူကကေးမငေးသည MPT အ ေး အခငပ ေး ါသည။
စ ရငေးပ ေးသုေးစဲမှု အမျေိိုေးအစ ေး ဝနပ

ငမှု အတက အဖိုေးအခ ပက ကခသည အကကိမပရမှ စဉ

ကမ

မ တ (ဥ မ - ပနစဉ ပက ကခသည ၃၆၅ ရက ကပကချေ သိုမဟုတ ရက ၃၀ လျှင တစကကိမ ပက ကခ
သည ၁၂ လ ကပကချေ) မဖစ ါသည။
လူကကေးမငေးအပနမဖင ပတေးသ ေးတစ ဒ
ု ဝယယူသညအကကိမတိုငေးတင ထ ပ
မဖစပ ေး ဤထ ပ

ငေးအခပ ကေးပင ပ ေးရမည

ငေးအခပ ကေးပငကို လူကကေးမငေး၏ အပက ငထဲမှ အမှန တကယ အလိုအပလျေ က

မဖတပတ က နှုတယူရန လူကကေးမငေးသည MPTအ ေး အခငပ ေး ါသည။ ဤ အခပ ကေးပငသည စ ရငေးပ ေး
သုေးစဲခနှင

သေးမခ ေးမဖစပသ

ထ ပ

ပက ကခသည အကကိမပရမှ စဉ

ငေးပက ကခမှုမဖစသည။

ပတေးသ ေးအ ေးလုေးအတက

အဖိုေးအခ

ကမမ တ (ဥ မ - ၁၂ လအတက ရက ၃၀ လျှင တစကကိမပက ကခ

သည လစဉ ပက ကခမှု စသမဖင) မဖစ ါသည။
(က) စမေးသ အသုေးမ ိုက လမ ါရှိသည စ ရငေးပ ေးသုေးစဲမှု အမျေိိုေးအစ ေး ဝနပ

ငမှု နှင (ခ) ပတေးသ ေး

အသေးသေးအတက ၃၆၅ ရက သိုမဟုတ ၁၂ လ သကတမေးရှိမည မဖစသည။
လူကကေးမငေးသည လူကကေးမငေး အတညမ ိုပရေးချေယထ ေးသည ပတေးသ ေး၊ ဝနပ

ငမှု၊ ကပကချေနှင အဖိုေးအခ

ပက ကခသည အကကိမပရတိုအပ ေါ်မူတည၍ ထ ခါထ ခါ ကျေသငသညမဖစပစ မကျေသငသည မဖစပစ
မညသည မ

ုန
ိ င
ှ အ ေးလုေးပသ ပက ကခမှုမျေ ေးအတက တ ဝနရှိမညမဖစသည။

စ ရငေးပ ေးသုေးစဲမအ
ှု မျေိိုေးအစ ေး ဝနပ

ငမှုအတက လူကကေးမငေး၏လကကျေနပငမလုပလ ကလျှင စ ရငေးပ ေး

သုေးစဲခ ပက ကခမညမဟုတသညအမ င လူကကေးမငေး အတညမ ိုပရေးချေယထ ေးသည ဝနပ
မဟုတ ါ။

ငမှုလဲ ရရှိမည

ပတေးသ ေးအတက

လကကျေနပငမလုပလ က ါက

ထိုပတေးသ ေးအတက

လူကကေးမငေးကို

အဖိုေးအခ

ပက ကခမညမဟုတသညအမ င ထိုပတေးသ ေးကိုလညေး ရရှိမည မဟုတ ါ။
လူကကေးမငေးတင လကကျေနပငလုပလ ကသညအချေိနမှသ
ကလကလု ပ

အမှနတကယ အဖိုေးအခပက ကခမခငေး အ ေး

င ါမည မဖစပ ေး ပ ေးခဲပသ ပနမျေ ေးအတက ဝနပ

ငခအ ေး မ နလညပက ကခမည

မဟုတ ါ။
လူကကေးမငေးကို တစ
၏ ဝနပ

ငမှုနင
ှ လူကကေးမငေး

ငမှု စ ရငေးပ ေး သုေးစဲမှုသည အလိုပလျေ ကရ စဲမညမဖစသည။

လူကကေးမငေးကို တစ
အ

ကတညေးရက(၉၀)အတက ပငပက ကခထ ေးမခငေးမရှိ ါက ဝနပ

ကတညေးရက (၉၀) အတက ပတေးသ ေးအတက ပငပက ကခထ ေးမခငေး မရှိ ါ က

ုိ ါပတေးသ ေး အလိုအပလျေ က ယ ျေကသ ေးမည မဖစသည။

လူကကေးမငေး

စ ရငေးပ ေးသုေးစဲမှု

ရ စဲလိုက ါက

MPT အပနမဖင ဝနပ

ငမှုနင
ှ
ပတေးသ ေးအတက

လူကကေးမငေးအပက ငအ ေး မညသည ပန ကထ မဖတပတ ကမှုမျေ ေး မ ိုလု ပတ မည မဟုတ ါ။
အကယ၍ဝနပ

ငမှုတင အခမဲစမေးသ အသုေးမ ိုက လ

သည အခမဲစမေးသ အသုေးမ ိုက လအတကသ
စမေးသ အသုေးမ ိုက လ ပ ေး

ဝနပ

ါရှိ ါက လူကကေးမငေးအပနမဖင သတမှတထ ေး
ငမှုကို အခမဲ သုေးစဲနင
ို မညမဖစသည။ အခမဲ

ုေးပ ေးပန က လူကကေးမငေးထတင လကကျေနပငလုပလ က ါက ပ ေးပချေမှုကို

ပက ကခမညမဖစသည။
လူကကေးမငေး၏ အပ က ငေးအရ အ ေး ရှ ပဖမှုမ ိုမခငေးနှင ပဒါငေးလု မ ိုလု မခငေးအတက ပဒတ အဖိုေးအခ
ကျေသငနိင
ု ါသည။ ပက ကခမှုအ ေးလုေးတင ကုနသယခန ၅% ါဝငမညကို သတိမ ို ါ။
ဝနပ
မို

ငမှုအတကစ ရငေးပ ေးသုေးစဲမခငေးအ ါအဝင ယငေးတိုချေညေးသ ဟုကနသတမထ ေး

ုင
ိ ေးအငတ နကကို မျှပဝသုေးစဲသည မညသည တတိယ ုဂိို္ လမ

ု၏
ိ
မ ိုမူပ

ဲ လူကကေးမငေး၏

ငရကချေကအတက

လူကကေးမငေးတင တ ဝနရှိ ါသည။
လူကကေးမငေးအပနမဖင တစ

ကတညေးရက (၉၀) အတကပငပက ကခထ ေးခရမခငေးမရှိ ါက လူကကေးမငေးမှ

စ ရငေးပ ေး သုေးစဲမှုကို ရ တနမခငေး သိုမဟုတ ဝနပ

ငမှုကို ဖျေကသိမေးမခငေးမမ ိုလု မချေငေး အ

ုိ ါ

စညေးကမေးချေကမျေ ေး သည တရ ေးဝငမညမဖစသည။
၅။

တောဝန်ြမှုမှကင်ုံးလွတဆ
် စပြင်ုံး

လူကကေးမငေးသည MPT နှင ၎ငေး၏ လကပအ ကခကုမဏ
ပ မျေ ေး၊
မနပနဂျေ မျေ ေး နှင အမခ ေး

ူေးတဲလု ငနေးပ

ငရကသူ၊ ပအေးဂျေငမျေ ေး၊

ကစ ကုမပဏမျေ ေး၊ နှင ၎ငေးတိ၏
ု ဝနထမေးမျေ ေး၊ ကနထရိုကတ မျေ ေး၊ ပအေးဂျေငမျေ ေး၊

အရ ထမေးမျေ ေး၊ ဒါရိုကတ မျေ ေးအ ေး (၁) လူကကေးမငေးထုတလွှတလိုကပသ

သိုမဟုတ ရရှိပသ

ပဒတ

သိုမဟုတ အပ က ငေးအရ တစခုခုအ ါအဝင လူကကေးမငေး၏ဝနပ
ဤတင ါရှိပသ

ငမှုအသုေးမ ိုမခငေးနှင ဝငပရ ကမခငေး (၂)

ကိုယစ ေးမ ိုတငမ မခငေးမျေ ေးနှင အ မခချေကမျေ ေးတစခုခုကို ချေိိုေးပဖ ကမခငေး အ ါအဝင

ယငေးတိုချေညေးသ မဟုတပသ လူကကေးမငေး၏ စညေးကမေးချေကမျေ ေး ါ စညေးကမေးတစခုခုအ ေး ချေိိုေးပဖ ကမခငေး
(၃) ုဂိို္ လ ုင
ိ ရ လတလ မှုအခငအပရေး တစစုတစရ ၊ လူတစဦေးတစပယ က၏ ပကျေ က ေးမှု ကိုယ ိုင
လကခဏ မျေ ေးအ ေး အလဲသုေးစ ေးမ ိုမခငေးကို က ကယသညအခငအပရေးမျေ ေး (publicity rights) သိုမဟုတ၊
ဉ ဏ စစညေး

ုင
ိ ရ အခငအပရေးမျေ ေးအ ါအဝင ၎ငေးတိုချေညေးသ မဟုတပသ

တတိယ ုဂိို္ လအခငအပရေး

တစခုခုကို လူကကေးမငေးအပနမဖင ချေိိုေးပဖ ကမခငေး၊ (၄) လူကကေးမငေး၏ မ ညပထ ငစုသမမတမမနမ နိင
ု ငပတ
သိုမဟုတ အမခ ေးနိင
ု ငတစနိင
ု င၏ ဥ ပဒ၊ နညေးဥ ပဒ သိုမဟုတ စညေးမျေဉေးတစခုခုကခ
ို ျေိိုေးပဖ ကမခငေး၊ (၅)
ဝနပ

ငမှုမှတစ

င လူကကေးမငေးတငမ ပသ

ရလဒတစခုပ က င ပတ ငေး

သိုမဟုတ လူကကေးမငေးရရှိပသ

အချေကအလကတစခုခု၏

ုမ
ိ ှု သိုမဟုတ နစန မှုတစစုတစရ မဖစမခငေး သိုမဟုတ (၆) လူကကေးမငေး၏

ဖုနေးန ါတ (စ ရငေးသငေးထ ေးသညမဖစပစ၊ စ ရငေးမသငေးထ ေးသညမဖစပစ)၊ ဟနေး
ကိရိယ မှတစ

င အမခ ေး ုဂိို္ လတစဦေးဦေး၏ ဝနပ

လ ပသ ပတ ငေး

က သိုမဟုတ အမခ ေး

ငမှုဝငပရ ကမခငေးနှင အသုေးမ ိုမခငေးတိုမှပ ေါ်ပ ါက

ုမ
ိ မ
ှု ျေ ေး၊ နစန မှုမျေ ေး၊ တ ဝနဝတတရ ေးမျေ ေး၊

ုေးရှု ေးမှုမျေ ေး၊ တ ဝနခမှုမျေ ေး၊ ကုနကျေမှုမျေ ေး

သိုမဟုတ ပ ကေးပမနှင အသုေးစရိတမျေ ေး (ပရှ ျို့ပနခမျေ ေးအ ါအဝငမဖစပသ လညေး ယငေးတိုချေညေးသ မက)
တစခုခုနင
ှ အ ေးလေးု ထမှ နှင ၎ငေးတိုကို
ထိခိုကနစန မှုမှကငေးလတပစရန သပ

နကျေင၍ က ကယပ ေးရန၊ တ ဝနခမှုမှ ကငေးလတပစရနနှင
တူ ါသည။

၆။

အောမြြ က်မ ောုံး၏ မသက် င်ဆ ကောင်ုံး ရှ ငုံး် လင်ုံးြ က်မ ောုံး နှင်ို့ တောဝန်ြမှုကန်သ
ို့ တ်ြ က်

ဝနပ

ငမှုတင

ါဝငပသ သိုမဟုတ ဝနပ

ငမှုမှ တစ

ငအမခ ေးနညေးမဖင လူကကေးမငေးအသုေးမ ိုနိင
ု ရန

မ ိုလု ထ ေးပသ သတငေးအချေကအလက၊ အပ က ငေးအရ ၊ အချေကအလကမျေ ေး၊ ထုတကုနမျေ ေး (ပ
အ ါအဝင) နှင အမခ ေးပသ ဝနပ
ိုေးမခငေးမဖစသည။

MPT

ငမှုမျေ ေးကို “ရှိသညအတိုငေး”နှင “ရှိနင
ို မညအတိုငေး” ရနိင
ု ပသ စနစ မဖင

သည

ဝနပ

အချေကအလကမျေ ေး၊ ထုတကုနမျေ ေး (ပ
အမခ ေးနညေးမဖင ဝနပ
မျေ ေးအ ါအဝင

ငမှုမှတ

လူကကေးမငေး
မိမိ
သက

ငမှုလည တမခငေး

၏

မညသညအမျေိိုေးအစ ေးမ

ငမှုအသုေးမ ိုမှုသည

သ တ ဝနယူသညဟု အတိအလငေး သပ

ငမှုတင ါဝငပသ သိုမဟုတ

ုမိ ဖစပသ

သိုမဟုတ

ငမှု

အတိအလငေးမဖစပစ၊

အ မခချေကမျေ ေး

မဖစပ ေါ်လ နိင
ု ပချေရှိပသ

မမ ိုလု

ါ။

အနတရ ယကို

ုေးအတိုငေးအတ အပလျေ က MPT သည ရညရယချေက

တစခုအတက ကုနသယမှုနင
ှ ပရ ငေးချေနိင
ု စမေး၏ တိုကရိုကမဟုတပသ
ချေကမျေ ေး အ ေးလုေးကို မသက

အပ က ငေးအရ ၊

တူ ါသည။

ုင
ိ ရ ဥ ပဒမျေ ေးမှ ခငမ ိုနိင
ု သည အမျေ ေး

ယငေးတိုချေညေးသ မဟုတပသ

တိကျေမှု၊

င လူကကမငေးအသုေးမ ိုနင
ို ရန မ ိုလု ထ ေးသည အမခ ေးပသ ဝနပ
ကိုယစ ေးမ ိုတငမ မခငေးမျေ ေး

ဝနပ

သိုမဟုတ

ဖဝဲအ ါအဝင) သိုမဟုတ ဝနပ

သတငေးအချေကအလကကို

တိုကရိုကမဟုတသညမဖစပစ

ဖဝဲ

အ မခချေကမျေ ေး အ ါအဝင

အတိအလငေးပဖ မ ထ ေးသည သိုမဟုတ တိုကရိုကမဟုတသည အ မခ
ုင
ိ ပ က ငေးမငငေး

ုိ ါသည။ MPT သည ဝနပ

အပ က ငေးအရ ၊ အချေကအလကမျေ ေး၊ ထုတကုနမျေ ေး (ပ

ငမှု၊ သတငေးအချေကအလက၊

ဖဝဲအ ါအဝင) သိုမဟုတ

ဝနပ

ငမှုတင

ါဝငပသ

သိုမဟုတ အမခ ေးနညေးမဖင ဝနပ

အမခ ေးပသ

ဝနပ

ငမှုမျေ ေး၊ MPT

ငမှုမှတ

င လူကကေးမငေးအသုေးမ ိုနိင
ု ရန မ ိုလု ထ ေးသည

ဗ မျေ ေး သိုမဟုတ MPT မှ

ိုပသ

အလကထပရ ကနစ

ကသယမှုမျေ ေးသည ဗိုငေးရ မျေ ေး သိုမဟုတ အမခ ေးပသ အနတရ ယရှိသညအစိတအ ိုငေးမျေ ေးမှ ကငေးလတ
ါသညဟု MPT က အ မခမခငေးမမ ို ါ။ MPTသည ဝနပ
ါဝငပသ သိုမဟုတ အမခ ေးနညေးမဖင ဝနပ
သတငေးအချေကအလက၊
သိုမဟုတ ဝနပ

အပ က ငေးအရ ၊

ငမှုမှတစ

ငမှုအသုေးမ ိုမခငေး သိုမဟုတ ဝနပ

ငမှုတင

င လူကကေးမငေးအသုေးမ ိုပစနိင
ု ရနမ ိုလု ထ ေးပသ

အချေကအလကမျေ ေး၊

ထုတကုနမျေ ေး

(ပ

ဖဝဲအ ါအဝင)

ငမှုမျေ ေးမှ ပ ေါ်ပ ါကလ ပသ မညသညအမျေိိုေးအစ ေးမ ုမိ ဖစသည တိုကရိုကမဖစပသ ၊

တိုကရိုကမဟုတပသ ၊

ကစ ၍မဖစပသ ၊ မ စဒဏအရမဖစပသ

နှင/သိုမဟုတ အကျေိိုေး

ကအ ေးမဖင

မဖစပသ နစန မှုမျေ ေးအ ါအဝင ယငေးတိုချေညေးသ မဟုတပသ နစန မှုတစစုတစရ အတက တ ဝနခမည
မဟုတ ါ။
၇။
စေး

တတယ ဂ္ြုလ်အဆ ကောင်ုံးအ ော
ေးဖကအ ါအဝင တတိယ ုဂိို္ လမျေ ေးမှရရှိပသ သိုမဟုတ ၎ငေးတိုက ပထ က ပ ေးပသ အပ က ငေး

အရ (“တတိယ ုဂိို္ လအပ က ငေးအရ ”) ကို ဝနပ

ငမှုတင ထညသငေးနိင
ု သည။ ထိုသုိ တတိယ ုဂိို္ လ

အပ က ငေးအရ သိုမဟုတ တတိယ ုဂိို္ လအပ က ငေးအရ နှင
တစခုခုအတက

ကစ ပနပသ သက

ငမှုမျေ ေးတစခုခုအ ေး ရညညနေးမခငေးသည MPT ၏ အ ေးပ ေးမခငေး၊ ကမ

ကထမ ိုမခငေး၊ သိုမဟုတ ပထ ကခမခငေး မပမမ က ါ သိုမဟုတ သယဝိုကညွှနေး
အဆ

ဆ
ွ

ုဒ
ိ

MPT တငတ ဝနရှိမညမဟုတ ါ။ တတိယ ုဂိို္ လမျေ ေး၏ သတငေးအချေကအလကမျေ ေး၊

ထုတကုနမျေ ေး သိုမဟုတ ဝနပ

၈။

ုင
ိ ရ ဝက

ုမိ ခငေး မမ ို ါ။

ွ

ဤစညေးကမေးချေကမျေ ေးသည http://mpt.com.mm/mm/about-home/terms-conditions-mm/ တင
ဖတရှု နင
ို သည MPT ၏ အပထပထစညေးကမေးသတမှတချေကမျေ ေး (“GTC”) အရမဖစရ ါမည။
ဤစညေးကမေးချေကမျေ ေးနှင GTC အ က ေး ကဲလဲမှုတစရ ရ မဖစပ ေါ် ခဲ ါက ဤစညေးကမေးချေကမျေ ေးက
လွှမေးမိုေးရမည။ ဤစညေးကမေးချေကမျေ ေးသည မ ညပထ ငစုသမမတမမနမ နိင
ု ငပတ ၏ ဥ ပဒမျေ ေးနှင တရ ေးရု ေး
သိုမဟုတ စရင ိုငခငရှိပသ အဖဲျို့တစခုမှ ထုတမ နထ ေးသည စညေးမျေဉေး၊ အမိန ပ က မင စ ၊ ညွှန က ေးချေက
သိုမဟုတ လမေးညွှနချေက တစခုခုအရမဖစရ ါမည။
အကယ၍ စညေးကမေးချေကမျေ ေး၏ စညေးကမေးချေက၊

ဋိည ဉမ ိုချေက၊ မ ဋ္ဌ နေးချေက တစခုခုအ ေး တရ ေးရု ေး

တစခုခု သိုမဟုတ စရင ိုငခငရှိပသ အဖဲျို့တစခု သိုမဟုတ ထိုအပ က ငေးအရ နှငစ လျေဉေး၍ ဥ ပဒ
တစရ ရ မှ ဥ ပဒနှငမကိုကညမခငေး၊ တရ ေးမဝငမဖစမခငေး သိုမဟုတ အ ဏ မသကပရ ကနိင
ု မခငေးအမဖစ
သတမှတခဲ ါက စညေးကမေးချေကမျေ ေး၏ ကျေနရှိပသ အ င
ို ေး သိုမဟုတ အ
မ ိုချေက သိုမဟုတ မ ဋ္ဌ နေးချေက၏

ုိ ါသတမှတချေက၊

ဋိည ဉ

ုဂိို္ လတစဦေးဦေးအပ ေါ် အကျေိိုေးသကပရ ကမှု (ထို ုဂိို္ လမျေ ေးမှ အပ ေါ်

တရ ေးမဝငပ က ငေး သိုမဟုတ အ ဏ သကပရ ကမှုမရှိပ က ငေး သတမှတခထ ေးသည မ ဋ္ဌ နေးချေကမျေ ေးမှ
လွှဲ၍) ကို မထိခိုကပစ
အမျေ ေး

ဲ စညေးကမေးချေကမျေ ေး၏ မ ဋ္ဌ နေးချေကတစရ စသည ဥ ပဒအရ ခငမ ိုထ ေးပသ

ုေးအတိုငေးအတ အထိ တရ ေးဝငမဖစပ ေး အ ဏ သကပရ ကမှု

ကလကတညရှိရမည။

