MPT စည္းကမ္းသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်မး – အလအ
ို လလ ျောက်သက်တမ််းတ်းို All in one ထ
ဤစာမ်က္ႏွာသည္ အလအ
ို လလ ျောက်သက်တမ််းတ်းို All in one ထ
(“ပ႐ိုမိုးရင
ွ ိုး္ ”)

တြင္

ပါဝင္ရာ၌

လူႀကိုးမင္ိုး

လက္နာရန္

ောဘီ ၁၀ဆ

ောဘီ ၁၀ဆ
သေဘာတူ

ရမည့္

စည္ိုးကမ္ိုးခ်က္မ်ာိုးက

ရွင္ိုးလင္ိုးေဖာ္ျပထာိုးပါသည္။ ပ႐ိုမိုးရွင္ိုးက ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ ေရိုးလပ္ငန္ိုး (“MPT”, “ကၽြႏ္ပတ
္ ႔”, “ကၽြႏ္ပတ
္ ႔က”,
“ကၽြႏ္ပတ
္ ႔၏”) ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ာိုး မွတဆင့္ ရယူႏင္ပါသည္။
ပ႐ိုမိုးရွင္ိုးတြင္ ပါဝင္ျခင္ိုးျဖင့္ လူႀကိုးမင္ိုးသည္ ဤစည္ိုးကမ္ိုး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ာိုးႏွင့္ ၎တ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ သည့္
အျခာိုးေသာသက္ဆင္ရာ စည္ိုးမ်ဥ္ိုးမ်ာိုး၊ မူဝါဒမ်ာိုး ႏွင့္ စည္ိုးကမ္ိုးခ်က္မ်ာိုး (စေပါင္ိုး၍ “စည္ိုးကမ္ိုးခ်က္မ်ာိုး” ဟ
ေခၚဆရန္)

ကဖတ္႐ိုႈ၊

နာိုးလည္ေၾကာင္ိုး

ႏွင့္

၎တ႔က

လက္နာေဆာင္ရြက္ရန္

သေဘာတူေၾကာင္ိုး

သေဘာေဆာင္ပါသည္။
စည္ိုးကမ္ိုးခ်က္မ်ာိုးသည္
ျပဳလပ္ၿပိုးေနာက္

အခ်န္အခါမေရြိုးေျပာင္ိုးလဲမႈရွႏင္ပါသည္။

လူႀကိုးမင္ိုး၏

ပ႐ိုမိုးရွင္ိုးတြင္

ထကဲ့သ႔ေသာေျပာင္ိုးလဲမႈတစ္ရပ္ရပ္

ဆက္လက္ပါဝင္ျခင္ိုးသည္ေျပာင္ိုးလဲၿပိုးျဖစ္ေသာ

စည္ိုး

ကမ္ိုး

ခ်က္မ်ာိုးက လူႀကိုးမင္ိုးအေနျဖင့္ လက္ခံျခင္ိုး ေျမာက္ပါသည္။
၁။ ပ႐ိုမိုးရင
ွ ိုး္
၁.၁ စည္ိုးကမ္ိုးခ်က္မ်ာိုးတင
ြ ္ လူႀကိုးမင္ိုးအာိုး အတအလင္ိုး အပ္ႏွင္ိုးထာိုးျခင္ိုးမရွသည့္ အခြင့္အေရိုး အာိုးလံိုးက
ကၽြႏ္ပ္တ႔က

သ႔မဟတ္

ကၽြႏ္ပ္တ႔၏

အခြင့အ
္ ေရိုးကင္ေဆာင္သူမ်ာိုးႏွင့္
ရယူထန္ိုးသမ္ိုးထာိုးပါသည္။

အသံိုးျပဳခြင့ေ
္ ပိုးသူမ်ာိုး၊
အျခာိုးေသာ

ေထာက္ပံ့သူမ်ာိုး၊

ထတ္ေဝသူမ်ာိုး၊

အေၾကာင္ိုးအရာပ့ံပိုးသူမ်ာိုးက

လူႀကိုးမင္ိုးအေနျဖင့္

စည္ိုးကမ္ိုးခ်က္မ်ာိုးႏွင့္

သိုးသန္႔
ဥပေဒတြင္

ခြင့ျ္ ပဳသည့္အတင္ိုးသာ ပ႐ိုမိုးရွင္ိုးတြင္ပါဝင္ႏင္ၿပိုး အျခာိုးေသာအသံိုးျပဳခံစာိုးမႈအာိုးလံိုးက တင္ိုး က်ပ္စြာ
တာိုးျမစ္ထာိုးပါသည္။
၁.၂

MPT

သည္

MPT

၏

အေၾကာင္ိုးျပခ်က္မရွဘဲ

တစ္ဥိုးတည္ိုးဆံိုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္
လူႀကိုးမင္ိုး၏

အေၾကာင္ိုးျပခ်က္တစ္ရပ္ရပ္

ပ႐ိုမိုးရွင္ိုးအာိုးရယူမႈ

သ႔မဟတ္

သ႔မဟတ္

၎တြင္ပါဝင္မႈအာိုး

အေၾကာင္ိုးၾကာိုးမႈႏွင့္ တာဝန္မရွဘဲ အၿမဲတမ္ိုး ေသာ္လည္ိုးေကာင္ိုး၊ ယာယေသာ္လည္ိုးေကာင္ိုး ရပ္စဲျခင္ ိုး၊
ဆင္ိုးငံ့ျခင္ိုး

သ႔မဟတ္

ထသ႔ျပဳလပ္သည့္အခါတြင္

အျခာိုးနည္ိုးျဖင့္

ခြင့ျ္ ပဳရန္ျငင္ိုးပယ္ျခင္ိုးမ်ာိုး

စည္ိုးကမ္ိုးခ်က္မ်ာိုးသည္

ဤတြင္

ျပဳလပ္ႏင္ပါသည္။

ေဖာ္ျပထာိုးေသာ

ဆက္လက္

တည္ရွေနမည့္စည္ိုးကမ္ိုးခ်က္မ်ာိုးက ျဖည့္ဆည္ိုးရန္ လအပ္ေသာအတင္ိုးအတာအထ လူႀကိုး မင္ိုးအေပၚ
ဆက္လက္စည္ိုးေႏွာင္မႈရွရမည္။
၁.၃

လူႀကိုးမင္ိုး၏ ပ႐ိုမိုးရွင္ိုးတြင္ပါဝင္မႈသည္ ႀကဳတင္စစဥ္ထာိုးေသာႏွင့္ ႀကဳတင္စစဥ္ထာိုးျခင္ိုးမရွ ေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈ

အဆက္ျပတ္ျခင္ိုးမ်ာိုးေပၚ

မူတည္ႏင္သည္။

ပ႐ိုမိုးရွင္ိုး၏

အဆက္ျပတ္ျခင္ိုး၊

(စစဥ္ထာိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ စစဥ္မထာိုးဘဲျဖစ္ေစ) ခ်ဳ႕ယြင္ိုးမႈျဖစ္ေပၚျခင္ိုး သ႔မဟတ္ မဝင္ေရာက္ ႏင္ျခင္ိုး
တစ္ခခအတြက္ MPT သည္ လူႀကိုးမင္ိုးအေပၚ သ႔မဟတ္ မည္သည့္တတယပဂဳလ္မ်ာိုး အေပၚမဆ
တာဝန္ရွမည္ မဟတ္သည္က လူႀကိုးမင္ိုးအေနျဖင့္ သေဘာတူပါသည္။

၁.၄

လူႀကိုးမင္ိုး၏ ပ႐ိုမိုးရွင္ိုးတြင္ပါဝင္မႈ သ႔မဟတ္ အလဲသ
ြ ံိုးစာိုးျပဳမႈ၊ လူႀကိုးမင္ိုး၏ အျခာိုးအသံိုးျပဳ သူမ်ာိုးႏွင့္
မည္သည့္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ာိုးအတြက္မဆ

သ႔မဟတ္

ပ႐ိုမိုးရွင္ိုး

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္ိုး၍

လူႀကိုးမင္ိုး၏ အျခာိုးေဆာင္ရြက္မႈ သ႔မဟတ္ လက္နာရန္ပ်က္ကြက္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ အတြက္ MPT တြင္
တာဝန္မရွေစရ။

၂။ ကၽြႏ္ုပတ
္ ႔၏
တု ပတင
ု ္
္ င
တု မ
္ အ
ႈ ခင့္အေရးမ်မး
All in one Htaw B 10X (Auto Renewal) သ႔မဟတ္ အျခာိုးတတယပဂဳလ္တစ္ဥိုးဥိုးမွ အျခာိုးနည္ိုးျဖင့္
တရာိုးသျဖင့္ ပင္ဆင္ျခင္ိုးမွ လြ၍
ဲ သက္ဆင္မႈရွသည့္အတင္ိုး ဤ ပ႐ိုမိုးရွင္ိုး ႏွင့္စပ္လ်ဥ္ိုးေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊
႐ိုပ္ပမ်ာိုး
ံ ၊ စာသာိုး၊ ဂရပ္ဖစ္ မ်ာိုး၊ သ႐ိုပ္ေဖာ္မႈမ်ာိုး၊ လဂမ်ာိုး၊ တထြင္မႈမူပင္ခင
ြ ့မ
္ ်ာိုး၊ ကန္အမွတ္တံဆပ္မ်ာိုး၊
ဝန္ေဆာင္မႈ အမွတ္ တံဆပ္မ်ာိုး၊ မူပင္ခြင့မ
္ ်ာိုး၊ ဓာတ္ပမ်ာိုး
ံ ၊ အသံ၊ ဗဒယမ်ာိုး၊ ဂတႏွင့္ အေၾကာင္ိုးအရာ
အပါအဝင္

၎တ႔ခ်ည္ိုးသာ

မဟတ္ေသာ

(စေပါင္ိုး၍

“အေၾကာင္ိုးအရာ”)

MPT

၏

ပင္ဆင္မႈအခ်က္္အလက္ တစ္ခခႏွင့္ ၎တ႔ႏွင့္ သက္ဆင္ေသာ ဥာဏပစၥည္ိုးအခြင့္အေရိုးမ်ာိုး အာိုးလံိုးမွာ
MPT

ႏွင့္

၎၏

အသံိုးျပဳခြင့ေ
္ ပိုးသူမ်ာိုး

မူပင္ခြင့က
္ င္ေဆာင္သူမ်ာိုး၏

(licensors)၊

သိုးသန္႔ပစၥည္ိုးျဖစ္သည္။

ေထာက္ပံ့သူမ်ာိုး၊

ဤတြင္အတအလင္ိုး

ထတ္ေဝသူမ်ာိုး၊

ေဖာ္ျပထာိုးသည္မွလြ၍
ဲ

ဤစည္ိုးကမ္ိုးခ်က္၏ မည္သည့္ အရာကမွ် ဥာဏပစၥည္ိုးဆင္ရာအခြင့အ
္ ေရိုးမ်ာိုး တစ္ခခတြင္ရွေသာ
သ႔မဟတ္ ထေအာက္တြင္ရွေသာ အသံိုး ျပဳခြင့တ
္ စ္ခ သ႔မဟတ္ အခြင့္အေရိုးတစ္ခ ဖန္တိုးသည္ဟ
မမွတ္ယူရ။

ပ႐ိုမိုးရွင္ိုးတြင္

ဝင္ေရာက္

အသံိုးျပဳႏင္ေသာ

အခ်က္အလက္မ်ာိုးတစ္ခခ

သ႔မဟတ္

အေၾကာင္ိုးအရာတစ္ခခမွ ဆင့္ပြာိုးရရွလာ ေသာ လက္ရာမ်ာိုးက ေရာင္ိုးခ်ျခင္ိုး၊ အသံိုးျပဳခြင့ေ
္ ပိုးျခင္ိုး၊
ငွာိုးရမ္ိုးျခင္ိုး၊

ျပဳျပင္ျခင္ိုး၊

ျဖန္႔ခ်ျခင္ိုး၊

ကူိုးယူျခင္ိုး၊

ဆင့္ပြာိုးကူိုးယူျခင္ိုး၊

ထတ္လႊင့္ျခင္ိုး၊

လူအမ်ာိုး

ျမင္သာေစရန္ ျပသျခင္ိုး၊ လူအမ်ာိုး ျမင္သာေစရန္ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္ိုး၊ ထတ္ေဝျခင္ိုး၊ သင့္ေလ်ာ္သလ ျပင္ဆင္
အသံိုးျပဳျခင္ိုး၊ တည္ိုးျဖတ္ျခင္ိုး သ႔မဟတ္ ဖန္တိုးျခင္ိုးမ်ာိုးက သင့္အေနျဖင့္ မျပဳလပ္ရန္ သေဘာတူပါသည္။
စည္ိုးကမ္ိုးခ်က္မ်ာိုးမွ

အတအလင္ိုး

ခြင့္ျပဳမထာိုးေသာ

မည္သည့္ရည္ရြယ္

ခ်က္အတြက္မဆ

အေၾကာင္ိုးအရာအာိုး အသံိုးျပဳျခင္ိုးက တင္ိုးက်ပ္စြာ တာိုးျမစ္ထာိုးပါသည္။
၃။ ပ႐ိုမိုးရင
ွ ိုး္ ကာလ
ပ႐ိုမိုးရွင္ိုးကာလမွာ ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ်ဒဇ
ီ င်ဘျောလ(၈)ရက် မှ ထပ်မံမလ ကညျောမီအခ န်အထ
၄။ ပါဝင္ႏင္သမ
ူ ်ာိုး
၄.၁ သိုးသန္႔ရည္ရြယ္ပါသည္။ MPT ဖုန်းမ ်း၏ GSM/WCDMA Prepaid စနစ
(ဆ

ွေသဟ (သုို့)ရှယဆ

(သုို့)ဆရွှေစက ်း) အစီအစဉအသု်း ြုသူမ ်းအ ်းလု်း အသု်း ြုနုင ါမည။ အကယ္၍ သင္သည္

အသက္ဆယ့္ရွစ္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ၿပိုးႏွင့္ SMS ရရွသည့္အျပင္ အပ္ထန္ိုးမႈေအာက္မွ ကင္ိုးလႊတ္ၿပိုး
ကယ္ပင္ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏင္သူ ဥပေဒအရ မဘ အပ္ထန္ိုးမႈ သ႔မဟတ္ အပ္ထန္ိုးသူခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွထာိုးၿပိုး

စည္ိုးကမ္ိုးခ်က္မ်ာိုးတင
ြ ္ ေဖာ္ျပထာိုးသည့္ စည္ိုးကမ္ိုးခ်က္မ်ာိုး၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ာိုး၊ တာဝန္မ်ာိုး၊ ကတျပဳျခင္ိုးမ်ာိုး၊
ကယ္စာိုးျပဳျခင္ိုးမ်ာိုးႏွင့္ အာမခံ ျခင္ိုးမ်ာိုးက သေဘာတူညရန္ႏွင့္ စည္ိုးကမ္ိုးခ်က္မ်ာိုးက လက္နာရန္
စြမ္ိုးေဆာင္ရည္ႏွင့္ အရည္အခ်င္ိုး အျပည့္အဝရွမွသာ ပ႐ိုမိုးရွငိုး္ တြင္ ပါဝင္ႏင္ပါသည္။
၄.၂ CDMA၊ Postpaid၊ Base Tariff နှင့် လက့်ရှှိအသုံးပ ြုပြင့်ုံးမရှှိသသောသူမ ောုံး အသိုုံးပပြုနင
ို မ
် ည်မဟိုတ်ပါ။)
၅။

ဝယ်ယရ
ူ န်

၅.၁ အလှိအသလ ောက့်သက့်တမ့်ုံးတှိုံး သ

ောဘီ ၁၀ဆပက်ကကေ့ခ ်မ ုံးကိုသတ့်မှတ့်

ောုံးသသော USSD code ကှိ သြေါ်

ဆှိ၍ဝယ့်ယူနင့်
ှိ ါသည့်။
အလအ
ို လလ ျောက်

ပက်ထကေ့ခ ်ထစ ်းနှုန််း

ထ

ောဘီ ၁၀ဆ ဖုန််းထဘလ်

ဝယ်ယရ
ူ န်

သက်တမ််းတ်းို ပက်ထကေ့ခ ်
သက်တမ််း
15 days
30 days
90 days

၅.၂

သ

2,900 Ks
4,800 Ks
9,600 Ks

30,000 Ks
50,000 Ks
100,000 Ks

*5010*1*3#
*5010*2*3#
*5010*3*3#

ောဘီ ၁၀ဆပက်ကကေ့ခ ်ကိုဝယ်ယူပပုံး ဖိုနုံး် ကေလ်ကို (၁၀)ဆ ကပပ င်ုံးနင
ို သ
် ည်။.

၅.၃ တူညီသသော Auto renewal packsမ ုံး (သက့်တမ့်ုံးတူညီသသော အလှိအသလ ောက့်သက့်တမ့်ုံးတှိုံး က့်သကြ ့်မ ုံး)
ကို

အကကမ်အကေအတွက်အကနအ
် ေ့ သတ်မရ

ကပါင်ုံးစည်ုံးသွ ုံးမည့်အပပင်

က့်သကြ ့်

ဝယ်ယူနင
ို ်

သက်တမ်ုံးကို

ပ ီုံး

က

ေဖိုနုံး် ကေလ်

ကန က်ဆိုုံးပက်ကကေ့ခ ်၏

ပမ ဏမ ုံး

သက်တမ်ုံးအတိုငုံး်

အသိုုံးပပြုနင
ို မ
် ည့်။ သက့်တမ့်ုံးမတူကသ အလှိအသလ ောက့် သက့်တမ့်ုံးတှိုံး က့်သကြ ့်မ ုံး ဝယ်ယူလမေပါ။
ို ေ့
၅.၄

သအောက့် ါအသပြအသေမ ောုံးတွင့် အလှိအသလ ောက့်သက့်တမ့်ုံးတှိုံးဝယ့်ယူ ါမည့်။
a. ပက်ကကေ့ခ ်သက်တမ်ုံးကိုနဆ
် ိုုံးခ န် (or)
က့်သကြ ့်သက့်တမ့်ုံးမကေ့်ဆုံးြင့် ပက်ကကေ့ခ ်၏ လက်က န်သ

b.

ောဘီ balance 1000Ks

ကအ က်ကေ က်ရသွ ုံးခ န်

၆။
၆.၁

Balance အသ်းု ပပြုပု နှင ်ေ့ အထ်းခံစျော်းခွငမ
် ျော်း
ဆ

ဘီ ၁၀

ဖုန်းဆဘလကု ဆအ က ါနှုန်း

်းမ ်း ဖင က သငဆက ကခသွေ ်းမည ဖစ ါသည။

ဆေတ - 20Ks/MB (အငတ နကအသု်း ြုမှုကု 1MB နှုန်း ဖငဆက ကခ ါမည)
မညသည ညတွေင်းမုလဘုင်းဖုန်းကုမ

ုဆခေါ်

ု ခင်း- 132Ks/min (ဖုန်းဆခေါ်

ုမှုကု ၃၀

စကကနို့နှုန်း ဖငဆက ကခ ါမည)
အ ခ ်း ဖုန်းမ ်းသို့စ
ု တုဆ ်း ုို့ ခင်း - 66Ks/SMS
MPT ဖုန်းမ ်းသို့စ
ု တုဆ ်း ုို့ ခင်း - အခမ အကနသ
ို့ တမရှ SMS
ောဘီ ၁၀ဆ ဖေ့်ုံးသဘလ့်ပဖင့် data က့်သကြ ့်၊ voice က့်သကြ ့်၊ အပြောုံး က့်သကြ ့်မ ောုံးမဝယ့်ယူနင့်
ှိ ါ။

သ

၆.၂

သ

၆.၃

ောဘီ ၁၀ဆ ဖေ့်ုံးသဘလ့်ကှိ လွှဲသပ ောင့်ုံးမှုမပ ြုလ ့်နင့်
ှိ ါ။ မှေဖ
့် ေ့်ုံးသဘလ့်နင
ှ ့်

ပ ေ့်လည့်လွှဲလှယ့်ပြင့်ုံးမပ ြုလ ့်နင့်
ှိ ါ။
Carry Over Function မပါရပါ။ လက့်က ေ့်သ

၆.၄

ောဘီ Balance မ ောုံးကှိ က့်သကြ ့်

သက့်တမ့်ုံးကေ့်ဆုံးသည့်အြ ှိေတ
့် ွင့် ဆက့်လက့်အသုံးမပ ြုနှိင့် ါ။
၆.၅

သ

ောဘီဖေ့်ုံးသဘလ့်

(၅ဆ)၊

သ

ောဘီဖေ့်ုံးသဘလ့်

(၇ဆ)

နှင့်

သ

ောဘီ

၁၀ဆ

ဖေ့်ုံးသဘလ့်မ ောုံးကှိ

သ ါင့်ုံးစည့်ုံးအသုံးပ ြုနှိင့်မည့်မဟတ့် ါ။
ကပါက် chance မေရနင
ို ပ
် ါ။

၆.၆

Gift Function မ ါဝင့် ါ။

၆.၇
၇။

က သင်ထ
ေ့ ငွေထကောက်ခမှု

၇.၁ စဥ့်ဆက့်မပ တ့်ဝယ့်ယူရေ့်လှိအ ့် ါသည့်။ un-subscribe မပ ြုလ ့်မြ င့်ုံး
က သင့်သငွကှိ သကောက့်ြမှောပဖစ့် ါသည့်။ အတည့်ပ ြုသရွ ုံးြ ယ့်

ောုံးတွှဲ

က့်သကြ ့်၏ တေ့်ဖှိုံးအတှိင့်ုံး

က့်သကြ ့်သ ေါ်မူတည့်၍ မည့်သည့်

ကေ့်က စရှိတ့်ကှိ မဆှိ သုံးစွွှဲသူတွင့် တောဝေ့်ရှှိသည့်။
လသလောက့်သသောဖေ့်ုံးသဘလ့်ကှိ ကကှိြုတင့်ပဖည့်သွငုံး့် ရေ့်

၇.၂

a. ပက်ကကေ့ခ ်သက်တမ်ုံးကိုနဆ
် ိုုံးခ န် (သ)ုို့
b.

က့်သကြ ့်သက့်တမ့်ုံးမကေ့်ဆုံးြင့်

ပက်ကကေ့ခ ်၏

လက်က န်သ

ောဘီ

balance

1000Ks

ကအ က်ကေ က်ရသွ ုံးခ န်
၇.၃

အလိုအကလ က် သက်တမ်ုံးတိုုံး Data Carry Plus နှင့် All in one Htaw B 10X ဝယ့်ယူ
တူညီသသောသေရက့်တွင့် အလှိအသလ ောက့်သက့်တမ့်ုံးတှိုံးရမည့်ပဖစ့် ါက
က သင့်သကောက့်ြမှောပဖစ့်ပ ီုံး
ပဖစ့် ါသည့်။

MPT မှ

ောုံးပ ီုံး

က့်သကြ ့်နစ
ှ ့်ြလုံးစောကှိ

က့်သကြ ့်နစ
ှ ့်မ ှိြုုံးလုံးကှိတပ ှိြုင့်ေက့်တည့်ုံးအလှိအသလ ောက့်သက့်တမ့်ုံးတှိုံးသ ုံးမှော

a.

လက့်က ေ့်ဖေ့်ုံးသဘလ့် လသလောက့်စွောရှှိသေမယ့်ဆရင့်
ှိ
က့်သကြ ့် နှစ့်ြလုံးသည့် တပ ှိြုင့်ေက့်တည့်ုံး
သက့်တမ့်ုံးတှိုံးမှောပဖစ့် ါသည့်။

b. လက့်က ေ့်

ဖေ့်ုံးသဘလ့်သည့်

က ေ့်ုံးစေစ့်ပဖင့်

က့်သကြ ့်တစ့်ြစောသောက ေ့်ရှှိ ါက

တရ ်းမျှတစွေ ဖင

က့်သကြ ့်တစ့်ြကှိသက့်တမ့်ုံးတှိုံးမှောပဖစ့် ါသည့်။ MPT ၏ဆိုုံးပဖတ်ခ က်သည်

သောအတည့်ပဖစ်သည်။.

၇.၄ အလုအဆလ က ကဆကခ သကတမ်းတု်းဖုံို့ င ွေလက်ကျန်မလုံငလောက်ပါက Auto renewal service သည
ဆခတတရ တနို့သွေ ်းမှ ဖစသည်။ ပက်ငကေ့ချ်သက်တမ််းကုံန်ဆုံ်းပပ်း (၇ရက်)အတွေ ််း သုံ်းစွေွဲသူမှ
ဖုံန််းင ွေဖဖည်ေ့ဖခ ််း/ ငချ်းင ွေအသုံ်းဖပြုဖခ ််း/ င ွေလွဲဖခ ််း နည််းလမ််းမျော်းဖဖ ်ေ့ င ွေထပ်မဖဖည်ေ့သွေ ််း သညနှင
ကဆကခ က သငဆငွေကု ဆငွေ ဖည မ ဏမှ အလိုအကလ က်က သငဆက ကခမှ ဖစပ ီ်း ကဆကခ ကု
ကလကအသု်း ြုနုငမညပဖစ့် ါသည့်။
၇.၅ MPT မှ ဆငွေလကက နမလုဆလ ကဆသ အသု်း ြုသူမ ်းကု ကဆကခ သကတမ်းကုန
ကဆကခ သကတမ်းတု်းရန ဆစ ငဆ ်းမှ

ု်းပ ီ်း (၇)ရကတင
ု ဆအ င

ဖစ ါသည။ သုံ်းစွေွဲသူမှ ပက်ငကေ့ချ် သက်တမ််းကုံန်ဆုံ်းပပ်းဆနောက (၇)

ရက်တုငဆအ င င ွေထပ်မဖဖည်ေ့သွေ ််းဖခ ််း မရပါက Auto Renew Function ကုံ

ကလက အသု်းမ ြုနုင ဆတ

ါ။ MPT

မှ အလုအဆလ က သကတမ်းတု်း ကဆကခ ကု ရ တနမ
ို့ ှ ဖစပ ီ်း SMS ုို့၍ အဆကက င်းကက ်းဆ ်းမှ ဖစ ါသည။

၇.၆

ကဆကခ ကု ဆအ ကဆဖ

ါ USSD code မှ တ

အလအ
ို လလ ျောက်

င ယဖ ကနုင ါသည။
ပက်ထကေ့ခ ်ကပ
ို ယ်ဖ က်ရန်

သက်တမ််းတ်းို ပက်ထကေ့ခ ် သက်တမ််း
15 days
30 days
90 days
၇.၇

*5010*1*4#
*5010*2*4#
*5010*3*4#

သုံးစွွှဲသူသည့် ဝေ့်သဆောင့်မှုကှိ ယ့်ဖ က့်သည့်နင
ှ ့်
a. လက်ကျန်

10X

Htaw

B

Balance

ကျန်ရငနလျှ ်

ကျန်ရငနငသော

balance

ပက်ငကေ့ချ်သက်တမ််းကုံန်ဆုံ်းသည်အထအသုံ်းဖပြုနုံ ်ပါသည်။
b. MPT သည် သ ်၏အငကော ေ့် မှ ဆငွေဆကက်း

မဆက ကခမညမဟုတ ါ။

c. Auto renewal function ကုံ အသုံ်းမဖပြုနုံ ်ငတောေ့ပါ။
၇.၈ အင့်တောေက့် အသုံးပ ြုပြင့်ုံးနှင့် သေါင့်ုံးလတ့်ဆပွွှဲ ြင့်ုံးတှိအတွက့် သေတောက သင့်မှုရှှိမည့်။ ရှိမှိုံးရှငုံး့် သည့်
ကေ့်သွယ့်လ ့်ငေ့်ုံးြွေ့် ၅% ါဝင့်ပ ီုံးပဖစ့်သည့်။

ကုံ

၇.၉ သုံးစွွှဲသူမှိဘှိင့်ုံးအင့်တောေက့်မျှသဝသေသသော မည့်သည့်တတှိယအဖွွှဲအစည့်ုံး၏ လ ့်သဆောင့်ြ က့်မ ောုံးအတွက့်မဆှိ
သုံးစွွှဲသူ၌သော တောဝေ့်ရှှိသည့်။ သှိသသော့် က့်သကြ ့် ဝယ့်ယူမှုအတွက့်ကေ့်သတ့်ြ က့်မရှှိ ါ။
၇.၁၀

ဤသတ့်မှတ့်ြ က့်မ ောုံးသည့်

သုံးစွွှဲသူ

ကှိအလှိအသလ ောက့် ရ ့်စွှဲပြင့်ုံး ြရသည့်အ
၈။

သ်းု စွေွဲသအ
ူ ပဖစ်မှ

မှ

ဝယ့်ယူမှုရ ့်ဆင့်
ှိ ုံးပြင့်ုံး

(သှိမဟတ့်)

က့်သကြ ့်ဝေ့်သဆောင့်မှု

အ
ှိ က ြုုံးဝင့် ါသည့်။.

တ
ု ပ
် ယ်ပခင််း

MPT သည္ ပံမွန္မဟတ္ေသာ သ႔မဟတ္ မသကၤာစရာျဖစ္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ာိုး ျပဳလပ္ေန သည့္
သ႔မဟတ္

ယင္ိုးတ႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္ဟ

ႀကဳတင္အေၾကာင္ိုးၾကာိုးစရာမလဘဲ

၎က

သ႔မဟတ္

သံသယရွေသာ

ပါဝင္ေသာ

မည္သည့္အေၾကာင္ိုးျပခ်က္မွ

တစ္ဥိုးက

ေပိုးစရာမလဘဲ

ထတ္ပယ္ႏင္သည္၊

၉။ Marketing and Promotion
MPT အေနျဖင့္ ပ႐ိုမိုးရွင္ိုးအတြက္ လအပ္ေသာ သ႔မဟတ္ ၎ႏွင့္ က်ဳိုးေၾကာင္ိုးဆေလ်ာ္စြာ ဆက္စပ္ေသာ
ကစၥရပ္မ်ာိုးအတြက္လည္ိုးေကာင္ိုး

MPT

ေဈိုးကြက္ရွာေဖြရန္၊

ႏွင့္/သ႔မဟတ္

ေၾကာ္ျငာရန္

၏

ကန္ပစၥည္ိုးမ်ာိုး

သ႔မဟတ္

အေရာင္ိုးျမႇင့္တင္ရန္

ဝန္ေဆာင္

ရည္ရြယ္ခ်က္

မႈမ်ာိုးက

မ်ာိုးအတြက္

ပါဝင္သူမ်ာိုး၏ ဗဒယမ်ာိုး ႏွင့္/သ႔မဟတ္ ဓာတ္ပံမ်ာိုးက ေၾကာ္ျငာရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ာိုးအတြက္ အပါဝင္
ပါဝင္သူမ်ာိုး၏ ကယ္ေရိုးအခ်က္အလက္မ်ာိုး ေကာက္ခံျခင္ိုး၊ အသံိုးျပဳျခင္ိုး၊ ဖြင့ဟ
္ ထတ္ေဖာ္ျခင္ိုးႏွင့္ ၎တ႔
အၾကာိုး

ေဝမွ်ျခင္ိုးတ႔ျပဳလပ္ျခင္ိုးႏွင့္

MPT၏

တရာိုးဝင္ခြင့္ျပဳထာိုးေသာ

ဝန္ေဆာင္မေ
ႈ ပိုးသူမ်ာိုးႏွင့္

သက္ဆင္ရာ တတယပဂဳလ္မ်ာိုးထံ ထကဲ့သ႔ေသာ ကယ္ေရိုး အခ်က္အလက္မ်ာိုး ဖြင့ဟ
္ ထတ္ေဖာ္ ျခင္ိုးက
ပါဝင္သူမ်ာိုး အေနျဖင့္ သေဘာတူညၿပိုး ခြင့္ျပဳပါသည္။

၁၀။ တမဝန္ခမ
ံ မ
ႈ ွ ကင္းလတ္ေစျခင္း
လူႀကိုးမင္ိုးသည္ MPT ႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံကမၸဏမ်ာိုး၊ ပူိုးတြလ
ဲ ပ္ငန္ိုးေဆာင္ရြက္သူ၊ ေအိုးဂ်င့္မ်ာိုး၊
မန္ေနဂ်ာမ်ာိုး

ႏွင့္

အျခာိုးဆက္စပ္ကမၸဏမ်ာိုး၊

ႏွင့္

၎တ႔၏

ဝန္ထမ္ိုးမ်ာိုး၊

ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ာိုး၊

ေအိုးဂ်င့္မ်ာိုး၊ အရာထမ္ိုးမ်ာိုး၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ာိုးအာိုး (၁) လူႀကိုးမင္ိုး ထတ္လႊတ္လက္ေသာ သ႔မဟတ္
ရရွေသာ ေဒတာ သ႔မဟတ္ အေၾကာင္ိုးအရာတစ္ခခ အပါအဝင္ လူႀကိုးမင္ိုး၏ ပ႐ိုမိုးရွင္ိုးအသံိုးျပဳျခင္ိုးႏွင့္
ဝင္ ေရာက္ျခင္ိုး (၂) ဤတြင္ပါဝင္ေသာ ကယ္စာိုးျပဳ တင္ျပျခင္ိုးမ်ာိုးႏွင့္ အာမခံခ်က္မ်ာိုးတစ္ခခက
ခ်ဳိုးေဖာက္ျခင္ိုး အပါအဝင္ ယင္ိုးတ႔ခ်ည္ိုးသာ မဟတ္ေသာ စည္ိုးကမ္ိုးခ်က္မ်ာိုး၏ စည္ိုးကမ္ိုးတစ္ခခအာိုး
ခ်ဳိုးေဖာက္ျခင္ိုး (၃) ပဂဳလ္ဆင္ရာလြတ္လပ္မႈ အခြင့အ
္ ေရိုး တစ္စတစ္
ံ
ရာ၊ လူတစ္ဥိုးတစ္ေယာက္၏
ေက်ာ္ၾကာိုးမႈ

ကယ္ပင္လကၡဏာမ်ာိုးအာိုး

အလႊဲသံိုးစာိုးျပဳျခင္ိုးက

ကာကြယ္သည့္

အခြင့အ
္ ေရိုးမ်ာိုး

(Publicity Rights) သ႔မဟတ္၊ ဥာဏပစၥည္ိုးဆင္ရာ အခြင့္အေရိုးမ်ာိုးအပါအဝင္ ၎တ႔ခ်ည္ိုးသာ မဟတ္
ေသာ တတယပဂဳလ္အခြင့အ
္ ေရိုးတစ္ခခက လူႀကိုးမင္ိုးအေနျဖင့္ ခ်ဳိုးေဖာက္ျခင္ိုး၊ (၄) လူႀကိုးမင္ိုး၏ ျပည္
ေထာင္စသမၼတျမန္မာႏင္ငံေတာ္ သ႔မဟတ္ အျခာိုးႏင္ငံတစ္ႏင္ငံ၏ ဥပေဒ၊ နည္ိုးဥပေဒ သ႔မဟတ္
စည္ိုးမ်ဥ္ိုးတစ္ခခကခ်ဳိုးေဖာက္ျခင္ိုး၊ (၅) ပ႐ိုမိုးရွင္ိုးမွတစ္ဆင့္ လူႀကိုးမင္ိုး တင္ျပေသာ သ႔မဟတ္ ရရွေသာ
အခ်က္အလက္တစ္ခခ၏ ရလဒ္တစ္ခေၾကာင့္ ေတာင္ိုးဆမႈ သ႔မဟတ္ နစ္နာမႈတစ္စံ တစ္ရာ ျဖစ္ျခင္ိုး
သ႔မဟတ္ (၆) လူႀကိုးမင္ိုး၏ ဖန္ိုးနံပါတ္ (စာရင္ိုး သြင္ိုးထာိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ စာရင္ိုးမသြင္ိုးထာိုး သည္ျဖစ္ေစ)၊
ဟန္ိုးဆက္၊ သ႔မဟတ္ အျခာိုးေသာ ကရယာမွတစ္ဆင့္ အျခာိုးပဂဳလ္တစ္ဥိုးဥိုး၏ ပ႐ိုမိုးရွင္ိုးသ႔ ဝင္ေရာက္
မႈႏွင့္ အသံိုးျပဳမႈတ႔မွ ေပၚေပါက္လာေသာ ေတာင္ိုးဆမႈမ်ာိုး၊ နစ္နာမႈမ်ာိုး၊ တာဝန္ဝတၱရာိုးမ်ာိုး၊ ဆံိုး႐ိုႈံိုးမႈမ်ာိုး၊
တာဝန္ခံ မႈမ်ာိုး၊ ကန္က်မႈမ်ာိုး သ႔မဟတ္ ေၾကြိုးၿမႏွင့္ အသံိုးစရတ္မ်ာိုး (ေရွ႕ေန႔ခမ်ာိုးအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္
လည္ိုး ယင္ိုးတ႔ခ်ည္ိုးသာမက) တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ အာိုးလံိုးထံမွႏွင့္ ၎တ႔ကဆန္႔က်င္၍ ကာကြယ္ ေပိုးရန္၊
တာဝန္ခံမႈမွ ကင္ိုးလြတ္ေစရန္ႏွင့္ လႊတ္ၿငမ္ိုးေစရန္ သေဘာတူပါသည္။

၁၁။

အမမခံခ်က္မ်မး၏ မသက္္င
တု ေ
္ ၾကမင္း ရွငး္ လင္းခ်က္မ်မးြႏွင့္ တမဝန္ခမ
ံ က
ႈ န္႔သတ္ခ်က္

၁၁.၁

ပ႐ိုတုမတုးရွင္းတင္ပါဝင္ေသမ သတ႔မ
ု ဟုတ္ ပ႐ိုတုမတုးရွင္းမွတ္င့္အျခမးနည္းျဖင့္ လူႀကးမင္း အသံုးျပဳ ြႏုတင္ရန္
ျပဳလုပ္္မးေသမ

သတင္းအခ်က္အလက္၊

အေၾကမင္းအရမ၊

အခ်က္အလက္မ်မး၊

္ုတ္ကုန္မ်မး

(ေ္မ့ဖ္ဝဲအပါအဝင္)ြႏွင့္ အျခမးေသမဝန္ေ္မင္မႈမ်မးကတု ဤေနရမ၌ “ရွတသည့္ အတုတင္း” ြႏွင့္ “ရွတြႏတုင္
မည့္အတတုင္း” ရြႏတုင္ေသမစနစ္ျဖင့္ပံ့ပတုးျခင္းျဖစ္သည္။ MPT သည္ ပ႐ိုတုမတုးရွင္း လည္ပတ္ျခင္း သတု႔မဟုတ္
ပ႐ိုတုမတုးရွင္းတင္ပါဝင္ေသမ

သတု႔မဟုတ္

ပ႐ိုတုမတုးရွင္းမွတ္င့္

အျခမးနည္း

ျဖင့္

လူႀကးမင္း

အသံုးျပဳြႏတုင္ရန္ျပဳလုပ္္မးေသမ ၎၏တတက်မႈ အပါအဝင္ သတင္း အခ်က္ အလက္၊ အေၾကမင္းအရမ၊
အခ်က္အလက္မ်မး၊ ္ုတ္ကုန္မ်မး (ေ္မ့ဖ္ဝဲ အပါအဝင္) သတု႔မဟုတ္
မည္သည့္အမ်တဳးအစမးမ္တုျဖစ္ေသမ

အတတအလင္းျဖစ္ေစ၊

အျခမးေသမဝန္ေ္မင္မႈမ်မးကတု
တတုက္႐ိုတုက္မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ

ကတုယ္စမးျပဳတင္ျပျခင္းမ်မး သတု႔မဟုတ္ အမမခံခ်က္မ်မးမျပဳလုပပ
္ ါ။ လူႀကးမင္း၏ ပ႐ိုတုးမတုးရွင္း အသံုးျပဳမႈသည္
ျဖစ္ေပၚလမြႏတုင္ေခ်ရွတေသမအြႏၱရမယ္ကတု

မတမတဘမသမ

တမဝန္ယူသည္ဟု

လူႀကးမင္းက

အတတအလင္း

သေဘမတူပါသည္။

၁၁.၂

MPT သည္ လူႀကိုးမင္ိုး၏ ပ႐ိုမိုးရွင္ိုး အသံိုးျပဳျခင္ိုး သ႔မဟတ္ ပ႐ိုမိုးရွင္ိုးတြင္ ပါဝင္ေသာ သ႔မဟတ္
ပ႐ိုမိုးရွင္ိုးမွတဆင့္အျခာိုးနည္ိုးျဖင့္ လူႀကိုးမင္ိုးအသံိုးျပဳႏင္ရန္ျပဳလပ္ထာိုးေသာ သတင္ိုး အခ်က္အလက္၊
အေၾကာင္ိုးအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ာိုး၊ ထတ္ကန္မ်ာိုး (ေဆာ့ဖ္ဝဲ အပါ အဝင္) သ႔မဟတ္ အျခာိုးေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ာိုးမွ ေပၚေပါက္လာေသာ မည္သည့္ အမ်ဳိုးအစာိုး မဆ ျဖစ္သည့္ တက္႐ိုက္ျဖစ္ေသာ၊
တက္႐ိုက္မဟတ္ေသာ၊

ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေသာ၊

အက်ဳိုးဆက္အာိုးျဖင့္ျဖစ္ေသာ

ျပစ္ဒဏ္အရ

ျဖစ္ေသာ

နစ္နာမႈမ်ာိုးအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္ိုး

ကန္႔သတ္မထာိုးေသာ နစ္နာမႈ တစ္စံတစ္ရာအတြက္ တာဝန္ရမည္
ွ
မဟတ္ပါ။

ႏွင့္

/

သ႔မဟတ္

ယင္ိုးတ႔ခ်ည္ိုးသာဟ

၁၁.၃

လူႀကိုးမင္ိုးအေနျဖင့္အေနျဖင့္ ပ႐ိုမိုးရွင္ိုးတြင္ ပါဝင္ရာတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္ိုး အရင္ိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊
ပ႐ိုမိုးရွင္ိုးႏွင့္

ဆက္စပ္၍

တက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊

အက်ဳိုးဆက္အရ

ျဖစ္ေစ

ျဖစ္ေပၚလာေသာ

မည္သည့္သေဘာသဘာဝ သ႔မဟတ္ အမ်ဳိုးအစာိုးမဆရွသည့္ ဆံိုး႐ိုံႈိုးမႈ၊ ထခက္အနာတရျဖစ္မႈ၊ ထခက္မႈ
သ႔မဟတ္ ေပိုးရန္တာဝန္ရွမႈႏွင့္ အက်ဳိုးဆက္မ်ာိုး တစ္ခခ ႏွင့္အာိုးလံိုးမွေသာ္ လည္ိုးေကာင္ိုး၊ MPT က
ထသ႔ျဖစ္ႏင္ေျခအာိုး အသေပိုးၿပိုးသည့္တင္

ၿပဳင္ပတ
ြဲ င
ြ ္ ပါဝင္စဥ္ အတြင္ိုး သ႔မဟတ္ ကံထူိုးဆအာိုး

အသံိုးျပဳခံစာိုးျခင္ိုးမွေပၚေပါက္လာေသာ သ႔မဟတ္ ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ မည္သည့္ ပဂဳလ္မ်ာိုးအေပၚမဆ
ထခက္အနာတရျဖစ္မႈ

တစ္ရပ္ရပ္

သ႔မဟတ္

ပင္ဆင္မႈတစ္ရပ္ရပ္အေပၚ

ျဖစ္ေပၚလာသည့္ထခက္မႈတစ္ရပ္ရပ္ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္ိုး ယင္ိုးတ႔ခ်ည္ိုးသာဟ ကန္သတ္မထာိုးဘဲ
၎တ႔မွေပၚေပါက္လာေသာႏွင့္
အခြင့အ
္ ေရိုးမ်ာိုး၊

တရာိုးစဆ
ြဲ ရန္

၎တ႔က

အေၾကာင္ိုး

အေၾကာင္ိုးတ႔မွ

ျပဳေသာ

MPT

ေတာင္ိုးခံမႈမ်ာိုး၊

အာိုး

ေတာင္ိုးဆမႈမ်ာိုး၊

ကင္ိုးလြတ္ေစရန္ႏွင့္

ရာသက္ပန္

လြတ္ၿငမ္ိုးေစရန္ သေဘာတူညပါသည္။
၁၁.၄

သက္္တုင္ရမဥပေဒမ်မးမွ

ခင့္ျပဳြႏတုင္သည့္

အမ်မး္ံုးအတုတင္းအတမအေလ်မက္

MPT

သည္

ရည္ရယ္ခ်က္တစ္ခုအတက္ ကုန္သယ္မႈြႏွင့္ ေရမင္းခ်ြႏတုင္စမ္း၏ တတုက္႐ိုတုက္မဟုတ္ေသမ အမမခံ ခ်က္မ်မး
အပါအဝင္ျဖစ္ေသမ္လည္း ယင္းတတု႔ခ်ည္းသမဟု ကန္႔သတ္မ္မးေသမ အတတအလင္း ေဖမ္ျပ္မးသည့္
သတု႔မဟုတ္ တတုက္႐ိုတုက္မဟုတ္သည့္ အမမခံခ်က္မ်မးအမးလံုးကတု မသက္္တုင္ ေၾကမင္း ျငင္း္တုပါသည္။
၁၁.၅

ပ႐ိုတုမတုးရွင္း တင္ပါဝင္ေသမ သတ႔မ
ု ဟုတ္ ပ႐ိုတုမတုးရွင္းမွတ္င့္အျခမးနည္းျဖင့္ လူႀကးမင္း အသံုးျပဳ ြႏုတင္ရန္
ျပဳလုပ္္မးေသမ

သတင္းအခ်က္အလက္၊

အေၾကမင္းအရမ၊

အခ်က္အလက္မ်မး၊

္ုတ္ကုန္မ်မး

(ေ္မ့ဖ္ဝဲအပါအဝင္) သတ႔မ
ု ဟုတ္ အျခမးေသမဝန္ေ္မင္မမ
ႈ ်မးတင္ MPT ္မဗမ မ်မး သတု႔မဟုတ္ MPTမွ
ပတု႔ေသမအလက္္ေရမက္နစ္ ္က္သယ္မႈမ်မးသည္ ဗတုင္းရပ္မ်မး သတု႔မ ဟုတ္ အျခမးေသမ အြႏၱရမယ္ရွတသည့္
အစတတ္အပတုင္းမ်မးမွ ကင္းလတ္ပါသည္ဟု MPT က အမမခံျခင္း မျပဳပါ။

၁၂ Third Party Content
ပ႐ိုမိုးရွင္ိုးတြင္ တတယပဂဳလ္မ်ာိုးမွ ရရွေသာ သ႔မဟတ္ ၎တ႔က ပ့ံပိုးေပိုး ထာိုးေသာ အေၾကာင္ိုးအရာ
(“တတယပဂဳလ္၏အေၾကာင္ိုးအရာ”)

တ႔ပါဝင္ႏင္ပါသည္။

သ႔ျဖစ္ပါ၍

အဆပါ

တတယ

ပဂဳလ္၏

အေၾကာင္ိုးအရာ သ႔မဟတ္ တတယပဂဳလ္၏အေၾကာင္ိုး အရာႏွင့္ဆက္စပ္ သည့္ ခ်တ္ဆက္ထာိုးေသာ
ဝက္ဘ္ဆဒ္တစ္ခခအတြက္

MPTတြင္

တာဝန္ရွမည္မဟတ္ပါ။

တတယ

ပဂဳလ္မ်ာိုး၏

သတင္ိုး

အခ်က္အလက္၊ ထတ္ကန္မ်ာိုး သ႔မဟတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ာိုး တစ္ခခအာိုး ရည္ၫႊန္ိုးခ်က္ သည္ MPT က
ေထာက္ခံမႈ၊ ကမကထျပဳမႈ သ႔မဟတ္ အႀကံျပဳမႈ မဟတ္ပါ သ႔မဟတ္ ထသ႔သြယ္ဝက္ဆလျခင္ိုး မဟတ္ပါ။

၁၃။

အေ္ေ္

၁၃.၁

တတတယပုဂတဳလ္တစ္ဥးဥး၏

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်မးသည္

သက္္ုတင္မႈရွတလွ်င္

ပ႐ိုတုမတုးရွင္း

အေပၚ

သက္ေရမက္မႈရွတပါမည္။

၁၃.၂

စည္းကမ္းခ်က္မ်မးသည္
ဖတ္႐ိုႈြႏတုင္သည့္

MPT

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

အေ္ေ္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်မး

(“GTC”)

အရျဖစ္

တင္

ရပါမည္။

ဤစည္းကမ္းခ်က္၏ စည္းကမ္းမ်မးြႏွင့္ GTC အၾကမး ပဋတပကၡတစ္စံုတစ္ရမ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ပါက ဤစည္း
ကမ္းခ်က္မ်မး၏ စည္းကမ္းမ်မးက လႊမ္းမတုးရမည္။

၁၃.၃

စည္းကမ္းခ်က္မ်မးသည္ ျပည္ေ္မင္စုသမၼတျမန္မမြႏတုင္ငံေတမ္၏ ဥပေဒမ်မး ြႏွင့္ တရမး႐ိုံုး သတု႔မ ဟုတ္
စရင္ပတုင္ ခင့္ရွတေသမ အဖ႔တ
ဲ စ္ခုမွ ္ုတ္ျပန္္မးသည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ အမတန႔ေ
္ ၾကမ္ျငမစမ၊ ညႊန္ၾကမး ခ်က္
သတု႔မဟုတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္ တစ္ခုခုအရျဖစ္ရပါမည္။

၁၃.၄

အကယ္၍

စည္းကမ္းခ်က္မ်မး

ျပ႒မန္းခ်က္တစ္ခခ
ု ုအမး

သတု႔မဟုတ္

တရမး႐ိုံုးတစ္ခုခု

၎အက်ံဳးဝင္မႈ၏

သတု႔မဟုတ္

စည္းကမ္းမ်မး

စရင္ပတုင္ခင့္ရွတေသမ

ပဋတညမဥ္ျပဳခ်က္၊

အဖ႔တ
ဲ စ္ခုခု

သတု႔မဟုတ္

္တုအေၾကမင္းအရမြႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္မွ ဥပေဒြႏွင့္ မကတုက္ညျခင္း၊ တရမးမဝင္ ျဖစ္ျခင္း
သတု႔မဟုတ္ အမဏမမသက္ေရမက္ြႏတုင္ျခင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ပါက စည္းကမ္းခ်က္မ်မး၏ က်န္ရွတေသမ အပတုင္း
သတု႔မဟုတ္ အ္တုပါ စည္းကမ္းမ်မး၊ ပဋတညမဥ္ျပဳခ်က္ သတု႔မဟုတ္ ျပ႒မန္းခ်က္ ၏ (တရမးမဝင္ ျဖစ္ေၾကမင္း
သတု႔မဟုတ္ အမဏမသက္ေရမက္မႈမရွတေၾကမင္း သတ္မွတ္္မးသည့္ ပုဂတဳလ္မ်မးမွအပ) ပုဂတဳလ္တစ္ဥးဥးြႏွင့္
သက္္တုင္မႈအေပၚ

သက္ေရမက္မႈမရွတေစရဘဲ

စည္းကမ္း

ခ်က္မ်မး၏

ျပ႒မန္းခ်က္

တစ္ရပ္စသည္

ဥပေဒအရခင့္ျပဳ္မးေသမ အမ်မး္ံုး အတတုင္းအတမ အ္တ တရမးဝင္ျဖစ္ၿပး အမဏမ သက္ေရမက္မႈ
္က္လက္ရွတရမည္။

