MPT စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက်မျ ်း - အလိုအလလျ က်သက်တမ််းတို်း Data Carry Plus Pack
ဤစာမျက်နှာသည် အလိုအလလျ က်သက်တမ််းတို်း Data Carry Plus Pack (“ပရမ
ို ိုိုးရင်ိုး”) တွင် ပါဝင်ရာ၌ လူကကိုးမင်ိုး
လိုက်နှာရန် သဘ

ာတူရမညာ့်စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးကို ရင်ိုးလင်ိုး ဘ ာ်ပပထာိုးပါသည်။ ပရမ
ို ိုိုးရင်ိုးကို ပမန်မာာ့ဆက်သွယ်ဘရိုး

လိုပ်ငန်ိုး (“MPT”, “ကျွနိုပ်တိုို့”, “ကျွနိုပ်တက
ိုို့ ို”, “ကျွနိုပ်တ၏
ိုို့ ”) ၏ ဝန်ဘဆာင်မှုမျာိုး မတဆငာ့် ရယူနိုင်ပါသည်။
ပရမ
ို ိုိုးရင်ိုးတွင် ပါဝင်ပခင်ိုးပ ငာ့် လူကကိုးမင်ိုးသည် ဤစည်ိုးကမ်ိုး သတ်မတ်ချက်မျာိုးနငာ့် ၎င်ိုးတန
ိုို့ ငာ့် ဆက်စပ် သညာ့်
အပခာိုးဘသာသက်ဆိုင်ရာ စည်ိုးမျဉ်ိုးမျာိုး၊ မူဝါဒမျာိုး နငာ့် စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုး (စိုဘပါင်ိုး၍ “စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုး”
ဟိုဘခေါ်ဆိုရန်) ကို တ်ရှု၊ နှာိုးလည်ဘ ကာင်ိုး နငာ့် ၎င်ိုးတက
ိုို့ ို လိုက်နှာဘဆာင်ရွက်ရန် သဘ

ာတူ ဘ ကာင်ိုး သဘ

ာ

ဘဆာင်ပါသည်။
စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးသည် အချန်အခါမဘရွိုးဘပပာင်ိုးလဲမှုရနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲာ့သဘ
ိုို့ သာဘပပာင်ိုးလဲမှုတစ်ရပ်ရပ်ပပြုလိုပ်ပပိုး
ဘနှာက်လူကကိုးမင်ိုး၏ပရမ
ို ိုိုးရင်ိုးတွင်ဆက်လက်ပါဝင်ပခင်ိုးသည်ဘပပာင်ိုးလဲပပိုးပ စ်ဘသာစည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးကို လူကကိုးမင်ိုး
အဘနပ ငာ့် လက်ခံပခင်ိုး ဘပမာက်ပါသည်။
၁။ ပရိုမို်းရှင််း
၁.၁ စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးတွင် လူကကိုးမင်ိုးအာိုး အတအလင်ိုး အပ်နင်ိုးထာိုးပခင်ိုးမရသညာ့် အခွငာ့်အဘရိုး အာိုးလံိုိုးကို
ကျွနို််ပ်တို့က
ို

သမ
ိုို့ ဟိုတ်

ကျွနို််ပ်တို့၏
ို

အခွငာ့်အဘရိုးကိုင်ဘဆာင်သူမျာိုးနငာ့်

အသံိုိုးပပြုခွငာ့်ဘပိုးသူမျာိုး၊

အပခာိုးဘသာ

ဘထာက်ပံာ့သူမျာိုး၊

ထိုတ်ဘဝသူမျာိုး၊

အဘ ကာင်ိုးအရာပံာ့ပိုိုးသူမျာိုးက

သိုးသနို့်

ရယူထန်ိုးသမ်ိုးထာိုးပါသည်။ လူကကိုးမင်ိုးအဘနပ ငာ့် စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးနငာ့် ဥပဘဒတွင် ခွငာ့်ပပြုသညာ့်အတိုင်ိုးသာ
ပရမ
ို ိုိုးရင်ိုးတွင်ပါဝင်နိုင်ပပိုး အပခာိုးဘသာအသံိုိုးပပြုခံစာိုးမှုအာိုးလံိုိုးကို တင်ိုး ကျပ်စွာ တာိုးပမစ်ထာိုးပါသည်။
၁.၂

MPT

သည်

MPT

အဘ ကာင်ိုးပပချက်မရ

၏
ဲ

တစ်ဦိုးတည်ိုးဆံိုိုးပ တ်ချက်ပ ငာ့်
လူကကိုးမင်ိုး၏

အဘ ကာင်ိုး ကာိုးမှုနငာ့် တာဝန်မရ
ဆိုင်ိုးငံာ့ပခင်ိုး

သမ
ိုို့ ဟိုတ်

ထိုသပိုို့ ပြုလပ
ို ်သညာ့်အခါတွင်

အဘ ကာင်ိုးပပချက်တစ်ရပ်ရပ်

ပရမ
ို ိုိုးရင်ိုးအာိုးရယူမှု

သမ
ိုို့ ဟိုတ်

သမ
ိုို့ ဟိုတ်

၎င်ိုးတွင်ပါဝင်မှုအာိုး

ဲ အပမဲတမ်ိုး ဘသာ်လည်ိုးဘကာင်ိုး၊ ယာယဘသာ်လည်ိုးဘကာင်ိုး ရပ်စဲပခင်ိုး ၊
အပခာိုးနည်ိုးပ ငာ့်

ခွငာ့်ပပြုရန်ပငင်ိုးပယ်ပခင်ိုးမျာိုး

စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးသည်

ဤတွင်

ပပြုလိုပ်နိုင်ပါသည်။

ဘ ာ်ပပထာိုးဘသာ

ဆက်လက်

တည်ရဘနမညာ့်စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးကို ပ ညာ့်ဆည်ိုးရန် လိုအပ်ဘသာအတိုင်ိုးအတာအထ လူကကိုး မင်ိုးအဘပေါ်
ဆက်လက်စည်ိုးဘနှာင်မှုရရမည်။
၁.၃

လူကကိုးမင်ိုး၏ ပရမ
ို ိုိုးရင်ိုးတွင်ပါဝင်မှုသည် ကကြုတင်စစဉ်ထာိုးဘသာနငာ့် ကကြုတင်စစဉ်ထာိုးပခင်ိုးမရ ဘသာ
ဝန်ဘဆာင်မှု

အဆက်ပပတ်ပခင်ိုးမျာိုးဘပေါ်

(စစဉ်ထာိုးသည်ပ စ်ဘစ၊ စစဉ်မထာိုး

မူတည်နိုင်သည်။

ပရမ
ို ိုိုးရင်ိုး၏

အဆက်ပပတ်ပခင်ိုး၊

ဲပ စ်ဘစ) ချြုျို့ယွင်ိုးမှုပ စ်ဘပေါ်ပခင်ိုး သမ
ိုို့ ဟိုတ် မဝင်ဘရာက် နိုင်ပခင်ိုး

တစ်ခိုခိုအတွက် MPT သည် လူကကိုးမင်ိုးအဘပေါ် သမ
ိုို့ ဟိုတ် မည်သညာ့်တတယပိုဂ္ြုလ်မျာိုး အဘပေါ်မဆို
တာဝန်ရမည် မဟိုတ်သည်ကို လူကကိုးမင်ိုးအဘနပ ငာ့် သဘ

ာတူပါသည်။

၁.၄

လူကကိုးမင်ိုး၏ ပရမ
ို ိုိုးရင်ိုးတွင်ပါဝင်မှု သမ
ိုို့ ဟိုတ် အလွဲသံိုိုးစာိုးပပြုမှု၊ လူကကိုးမင်ိုး၏ အပခာိုးအသံိုိုးပပြု သူမျာိုးနငာ့်
မည်သညာ့်အပပန်အလန်ဆက်သွယ်ဘဆာင်ရွက်မှုမျာိုးအတွက်မဆို

သမ
ိုို့ ဟိုတ်

ပရမ
ို ိုိုးရင်ိုး

နငာ့်စပ်လျဉ်ိုး၍

လူကကိုးမင်ိုး၏ အပခာိုးဘဆာင်ရွက်မှု သမ
ိုို့ ဟိုတ် လိုက်နှာရန်ပျက်ကွက်မှု တစ်ရပ်ရပ် အတွက် MPT တွင်
တာဝန်မရဘစရ။
ကျွန်ိုပ်တို့ို၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင်အလရ်းမျ ်း
Auto Renewal Data Carry Plus Pack သမ
ိုို့ ဟိုတ် အပခာိုးတတယပိုဂ္ြုလ်တစ်ဦိုးဦိုးမ
အပခာိုးနည်ိုးပ ငာ့် တရာိုးသပ ငာ့် ပိုင်ဆိုင်ပခင်ိုးမ လွဲ၍ သက်ဆိုင်မှုရသညာ့်အတိုင်ိုး ဤ ပရိုမိုိုးရင်ိုး နငာ့်စပ်လျဉ်ိုးဘသာ
ဘဆာာ့ ်ဝဲ၊

ရိုပ်ပံိုမျာိုး၊

စာသာိုး၊

ဂရပ် စ်

မျာိုး၊

သရိုပ်ဘ ာ်မှုမျာိုး၊

လိုဂိုမျာိုး၊

တထွင်မှုမူပိုင်ခွငာ့်မျာိုး၊

ကိုန်အမတ်တံဆပ်မျာိုး၊ ဝန်ဘဆာင်မှု အမတ် တံဆပ်မျာိုး၊ မူပိုင်ခွငာ့်မျာိုး၊ ဓာတ်ပံိုမျာိုး၊ အသံ၊ ဗဒယိုမျာိုး၊ ဂတနငာ့်
အဘ ကာင်ိုးအရာ အပါအဝင် ၎င်ိုးတခ
ိုို့ ျည်ိုးသာ မဟိုတ်ဘသာ (စိုဘပါင်ိုး၍ “အဘ ကာင်ိုးအရာ”) MPT ၏
ပိုင်ဆိုင်မှုအချက်အလက် တစ်ခိုခိုနငာ့် ၎င်ိုးတန
ိုို့ ငာ့် သက်ဆိုင်ဘသာ ဉာဏပစစည်ိုးအခွငာ့်အဘရိုးမျာိုး အာိုးလံိုိုးမာ
MPT

နငာ့်

၎င်ိုး၏

အသံိုိုးပပြုခွငာ့်ဘပိုးသူမျာိုး

မူပိုင်ခွငာ့်ကိုင်ဘဆာင်သူမျာိုး၏
ဤစည်ိုးကမ်ိုးချက်၏

(licensors)၊

သိုးသနို့်ပစစည်ိုးပ စ်သည်။

မည်သညာ့်

အရာကမျှ

ဘထာက်ပံာ့သူမျာိုး၊

ဤတွင်အတအလင်ိုး

ထိုတ်ဘဝသူမျာိုး၊

ဘ ာ်ပပထာိုးသည်မလွဲ၍

ဉာဏပစစည်ိုးဆိုင်ရာအခွငာ့်အဘရိုးမျာိုး

တစ်ခိုခိုတွင်ရဘသာ

သမ
ိုို့ ဟိုတ် ထိုဘအာက်တွင်ရဘသာ အသံိုိုး ပပြုခွငာ့်တစ်ခို သိုို့မဟိုတ် အခွငာ့်အဘရိုးတစ်ခို
မမတ်ယူရ။

ပရမ
ို ိုိုးရင်ိုးတွင်

ဝင်ဘရာက်

အသံိုိုးပပြုနိုင်ဘသာ

န်တိုးသည်ဟို

အချက်အလက်မျာိုးတစ်ခိုခို

သမ
ိုို့ ဟိုတ်

အဘ ကာင်ိုးအရာတစ်ခိုခိုမ ဆငာ့်ပွာိုးရရလာ ဘသာ လက်ရာမျာိုးကို ဘရာင်ိုးချပခင်ိုး၊ အသံိုိုးပပြုခွငာ့်ဘပိုးပခင်ိုး၊
ငာိုးရမ်ိုးပခင်ိုး၊ ပပြုပပင်ပခင်ိုး၊ ပ နို့်ချပခင်ိုး၊ ကူိုးယူပခင်ိုး၊ ဆငာ့်ပွာိုးကူိုးယူပခင်ိုး၊ ထိုတ်လွှငာ့်ပခင်ိုး၊ လူအမျာိုး ပမင်သာဘစရန်
ပပသပခင်ိုး၊ လူအမျာိုး ပမင်သာဘစရန် ဘ ျာ်ဘပ ပခင်ိုး၊ ထိုတ်ဘဝပခင်ိုး၊ သငာ့် ဘလျာ်သလို ပပင်ဆင် အသံိုိုးပပြုပခင်ိုး၊
တည်ိုးပ တ်ပခင်ိုး

သမ
ိုို့ ဟိုတ်

စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးမ

န်တိုးပခင်ိုးမျာိုးကို

အတအလင်ိုး

သငာ့်အဘနပ ငာ့်

ခွငာ့်ပပြုမထာိုးဘသာ

မပပြုလိုပ်ရန်

သဘ

မည်သညာ့်ရည်ရွယ်

ာတူပါသည်။

ချက်အတွက်မဆို

အဘ ကာင်ိုးအရာအာိုး အသံိုိုးပပြုပခင်ိုးကို တင်ိုးကျပ်စွာ တာိုးပမစ်ထာိုးပါသည်။
၃။ ပရိုမို်းရှင််း က လ
ပရမ
ို ိုိုးရင်ိုးကာလမာ ၂၀၂၁ ခိုနှစ် စက်တင်ဘ လ (၂၃)ရက်မှ ထပ်မံမလ ကည မီအချန်အထ
၄။ ပါဝင်နိုင်သူမျ ်း
၄.၁

သီ်းသနို့်ရည်ရွယ်ပါသည်။

MPT

(GSM/WCDMA)

ဖိုန််းမျ ်း၏

Prepaid/Postpaid

စနစ်

(လဆွသဟ (သိုို့)ရှယ်လ ပ (သိုို့)လရွှေစက ်း) အစအစဉ်အသံိုိုးပပြုသူမျာိုးအာိုးလံိုိုး အသံိုိုးပပြုနိုင်ပါမည်။ အကယ်၍ သင်သည်
အသက်ဆယာ့ရ
် စ်

(၁၈)နစ်ဘအာက်ပ စ်ပပိုးနငာ့်

ကိုယ်ပိုင်ဆံိုိုးပ တ်ချက်ချနိုင်သူ

ဥပဘဒအရ

မ

SMS

ရရသညာ့်အပပင်

အိုပ်ထန်ိုးမှု

သမ
ိုို့ ဟိုတ်

အိုပ်ထန်ိုးမှုဘအာက်မ
အိုပ်ထန်ိုးသခ
ူ ွငာ့်ပပြုချက်

ကင်ိုးလွှတ်ပပိုး
ရရထာိုးပပိုး

စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးတွင် ဘ ာ်ပပထာိုးသညာ့် စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုး၊ သတ်မတ်ချက်မျာိုး၊ တာဝန်မျာိုး၊ ကတပပြုပခင်ိုးမျာိုး၊

ကိုယ်စာိုးပပြုပခင်ိုးမျာိုးနငာ့် အာမခံ ပခင်ိုးမျာိုးကို သဘ

ာတူညရန်နငာ့် စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးကို လိုက်နှာရန် စွမ်ိုးဘဆာင်ရည်နငာ့်

အရည်အချင်ိုး အပပညာ့်အဝရမသာ ပရမ
ို ိုိုးရင်ိုးတွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
၄.၂

CDMA၊ Base Tariff နှင် လက်ရှအသံို်း ပြု ခင််းမရှလသ သူမျ ်း အသံိုိုးပပြုနိုင်မည်မဟိုတ်ပါ။

၅။ ဝယ်ယူရန်
၅.၁

အလိုအဘလျာက်သက်တမ်ိုးတိုိုး Data Carry Plus ပက်ဘကာ့ချ်မျာိုးကိုသတ်မတ်ထာိုးဘသာ USSD code ကို ဘခေါ်

ဆို၍ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ 515MBကို၉၇၉ကျပ်ပ င်ာ့ ရယူရန်*777*3*3# ကိုဘခေါ်ဆို၍လည်ိုးဘကာင်ိုး၊ 675MB ကို ၁၂၇၉
ကျပ်ပ င်ာ့ရယူရန်*777*4*3# ကိုဘခေါ် ဆို၍လည်ိုးဘကာင်ိုး အစီအစဥ်ရယူနိုင်ပါသည်။
အလိုအလလျ က်သက်တမ််းတို်း
Data Carry Plus Pack
လစျ်းနှုန််း

၅.၂

အစီအစဥ်ကိုရယူရန်

လေတ ပမ ဏ

979 Ks

515 MB

*777*3*3#

1,279 Ks

675 MB

*777*4*3#

Auto Renewal Pack တစ်ခိုအာိုး ဝယ်ယူမှုတိုင်ိုးအတွက် ဘဒတာပမာဏ အပပင် Lucky Data Bonus 1000GB

အထ ရရမည်ပ စ်ပါသည်။ ပါဝင်သူမျာိုးအာိုး ဘပိုးအပ်ဘသာ Lucky Data ပမာဏနင်ာ့ စပ်လျဥ်ိုး၍ မည်သည်ာ့
အဘပခအဘနမျြုိုးတွင်မဆို MPT ၏ ဆံိုိုးပ တ်ချက်သည်သာ အတည်မတ်ယူရမည်။
၅.၃

ထလပါက် chance မရရနိုင်ပါ။

၅.၄

Gift Function မပါဝင်ပါ။

၆. ပက်လကချ် လေတ နှင် ကံထူ်းထ ်းသည် လေတ ပမ ဏ အသံို်း ပြုပံို
၆.၁

ပက်ဘကာ့ချ်ဘဒတာနင်ာ့

ကံထူိုးထာိုးသည်ာ့ဘဒတာပမာဏကို

အင်တ နက်အသံို်း ပြုမှုအ ်းလံို်းအတွက်

အသံိုိုးပပြုနိုင်ပါသည်။
၆.၂ Auto Renewal Data Carry Plus ပက်ဘကာ့ချ် ဘဒတာပမာဏ
a.

ပက်ဘကာ့ချ် ၏ သက်တမ်ိုးပမာဏမာ အဆို ပြုဝယ်ယူပပီ်းသည်မှစ၍ (၃၀)ရက် ဖစ်ပါသည်။

b.

လေတ ပမ ဏတူညီလသ

ပက်လကချ်မျ ်းကိုသ လျင် အကကမ်အဘရအတွက် အကန်အ
ို့ သတ်မရ ဝယ်ယူ

နိုင်မည်ပ စ်ပပိုး၊ ဘနှာက်ဆံိုိုးပက်ဘကာ့ချ်၏ သက်တမ်ိုးအတိုင်ိုးအသံိုိုးပပြုနိုင်မည်။ လေတ ပမ ဏ မတူညီလသ

Auto

Renewal Data Carry Plus ပက်လကချ်မျ ်းကို ဝယ်ယူ၍မရပါ။
c.

အလိုအလလျ က်သက်တမ််းတို်း

အစီအစဥ်ရယူပပီ်းသည်လနောက်

ရက်(၃၀)အ က တွင်

(သိုို့မဟိုတ်)

ရက်(၃၀)မတိုင်ခင် လေတ လက်ကျန်50MB(သိုို့မဟိုတ်)50MBလအ က်လရ က်ရှလသ အချန်တွင် Auto Renewal Pack
သည်အလိုအလလျ က်သက်တမ််းတို်းမည် ဖစ်ပါသည်။
d.

အစီအစဥ်ရယူပပီ်းသည်လနောက် ရက်(၃၀)မတိုင်ခင် လက်ကျန်လေတ 50MB (သိုို့မဟိုတ်) 50MB လအ က်

လရ က်ရှလသ အချန်တွင် အသံို်းမ ပြုရလသ်းလသ လက်ကျန်လေတ မျ ်းသည် အလိုအလလျ က်သက်တမ််းတို်းပပီ်း Auto
Renewal Pack နှင်လပါင််းစည််းသွ ်းမည် ဖစ်ပါသည်။
e.

ပက်ဘကာ့ချ်သက်တမ်ိုး

လေတ မျ ်းကျန်ရှလနလသ ်လည််း

ရက်(၃၀)ကိုန်ဆံို်းသည်အချန်တွင်

50MB(သိုို့)50MBထက်ပိုမျ ်းလသ လက်ကျန်

အလိုအလလျ က်သက်တမ််းတို်းမည် ဖစ်ပပီ်း

အသံိုိုးမပပြုရဘသိုးဘသာ

လက်ကျန်

ဘဒတာမျာိုးသည်အလိုအလလျ က်သက်တမ််းတို်းပက်လကချ်အသစ်နှင်လပါင််းစည််းမည်ပ စ်ပါသည်။
၆.၃ ကံထူ်းထ ်းသည် လေတ လဘ နပ်
a.

ကံထူိုးထာိုးသညာ့်ဘဒတာကို (၇)ရက်အသံို်း ပြုနိုင်ပါသည်။

b.

အကကမ်အဘရအတွက်မျာိုးစွာ Lucky Dataမျ ်း ရရပါက ကံထူိုးထာိုးသည်ာ့ ဘဒတာမျာိုးသည် လနောက်ဆံို်း
ရရှခလသ Lucky Data ၏ သက်တမ််းအတိုင််း လပါင််းစည််းသွ ်းမည် ဖစ်ပါသည်။

c.

အလိုအလလျ က်သက်တမ််းတို်း ခင််းသည်

ကံထူိုးထာိုးသည်ာ့ဘဒတာမျာိုး

သက်တမ််းကိုန်ဆံို်းသွ ်း ခင််း

(သိုို့မဟိုတ်) Lucky Data မျ ်းသံို်းစွ၍ ကိုန်ဆံို်းသွ ်း ခင််းနှင် မသက်ဆိုင်ပါ။
၇။
၇.၁

ကျသင်ာ့ဘငွဘကာက်ခံမှု
စဥ်ဆက်မပပတ်ဝယ်ယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ un-subscribe မ ပြုလိုပ်မချင််း ပက်လကချ်၏ တန်ဖို်းအတိုင််း

ကျသင်လငွကို

လက က်ခံမှ ဖစ်ပါသည်။

အတည်ပပြုဘရွိုးချယ်ထာိုးတဲာ့

ပက်ဘကာ့ချ်ဘပေါ်မူတည်၍

မည်သည်ာ့

ကိုန်ကျစရတ်ကို မဆို သံိုိုးစွဲသူတွင် တာဝန်ရသည်။
၇.၂

ဘဒတာပမာဏမျာိုးအာိုး လပါင််းစည််းသယ်လဆ င် ခင််းကိုအသံို်း ပြုရန် (၇)ရက်မတိုင်ခင်လံိုလလ က်လသ ဖိုန််း

လဘလ် ကို ကကြုတင် ဖည်သွင််းရန်
a. ပက်လကချ် သက်တမ််း ရက်(၃၀) ကိုန်ဆံို်းပပီ်းလနောက် (သိုို့မဟိုတ်)
b. ပက်လကချ် သက်တမ််း မကိုန်ဆံို်းခင် ပက်လကချ်၏ လက်ကျန်လေတ 50MB လအ က် လရ က်ရှသွ ်းချန်

၇.၃

အလိုအဘလျာက်ပက်ဘကာ့ချ်သက်တမ်ိုးတိုိုး ိုို့ လငွလက်ကျန်မလံိုလလ က်ပါက Auto renewal service သည်

လခတတရပ်တန်ို့သွ ်းမှ ဖစ်သည်။

ပက်ဘကာ့ချ်သက်တမ်ိုးကိုန်ဆံိုိုးပပိုး

(၇ရက်)အတွင်ိုး

သံိုိုးစွဲသူမ

ိုန်ိုးဘငွပ ည်ာ့ပခင်ိုး/

ဘချိုးဘငွအသံိုိုးပပြုပခင်ိုး/ဘငွလွှဲပခင်ိုး နည်ိုးလမ်ိုးမျာိုးပ င်ာ့ ဘငွထပ်မံပ ည်ာ့သွင်ိုး သည်နင်ာ့ ပက်ဘကာ့ချ်ကျသင်ာ့ဘငွကို ဘငွပ ည်ာ့
ပမာဏမ အလိုအဘလျာက်ကျသင်ာ့ဘကာက်ခံမာပ စ်ပပိုး ပက်ဘကာ့ချ်ကို ဆက်လက်အသံိုိုးပပြုနိုင်မည် ပ စ်ပါသည်။
a. ပက်လကချ် သက်တမ််း ရက်(၃၀) ကိုန်ဆံို်းပပီ်းလနောက် (သိုို့မဟိုတ်)
b. ပက်လကချ် သက်တမ််း မကိုန်ဆံို်းခင် ပက်လကချ်၏ လက်ကျန်လေတ 50MB လအ က်လရ က်ရှသွ ်းချန်
၇.၄

MPT

မ

ဘငွလက်ကျန်မလံိုဘလာက်ဘသာ

အသံိုိုးပပြုသူမျာိုးကို

ပက်လကချ်

သက်တမ််းကိုန်ဆံို်းပပီ်း

(၇)ရက်တင
ို ်လအ င် ပက်လကချ် သက်တမ််းတို်းရန် လစ င်လပ်းမှ ဖစ်ပါသည်။ သံိုိုးစွဲသူမ ပက်ဘကာ့ချ်သက်တမ်ိုး ကိုန်ဆံိုိုး
ပပိုးဘနှာက် (၇) ရက်တိုင်လအ င် လငွထပ်မံ ဖည်သွင််း ခင််းမရှပါက Auto Renew Function ကို ဆက်လက် အသံို်းမ ပြု
နိုင်လတ ပါ။ MPT မ အလိုအဘလျာက် သက်တမ်ိုးတိုိုး ပက်ဘကာ့ချ်ကို ရပ်တန်မ
ို့ ာပ စ်ပပိုး SMS ပ၍
ိုို့ အဘ ကာင်ိုး ကာိုးဘပိုး
မာပ စ်ပါသည်။
၇.၅

အလိုအလလျ က်သက်တမ််းတို်း Data Carry Plus Pack ပက်ဘကာ့ချ်ကို ဘအာက်ဘ ာ်ပပပါ USSD code မ

တဆင်ာ့ ပယ် ျက်နိုင်ပါသည်။

AR Packs

Common USSD for

Direct USSD for

un-subscription

un-subscription

979Ks@515MB

*777*3*4#
*7171#

1279Ks@675MB

၇.၆

*777*4*4#

သံိုိုးစွဲသူသည် ဝန်ဘဆာင်မှုကို ပယ် ျက်သည်နင်ာ့
a. MPT သည် သင်၏အဘကာငာ့် မ ဘငွဘ ကိုးထပ်မံဘကာက်ခံမည်မဟိုတ်ပါ။
b. Auto renewal function ကို အသံိုိုးမပပြုနိုင်ဘတာာ့ပါ။
c. လက်ကျန် ကျန်ရဘနဘသာ Data ကို ပက်ဘကာ့ချ်သက်တမ်ိုးကိုန်ဆံိုိုးသည်အထအသံိုိုးပပြုနိုင်ပါသည်။

၇.၇

အင်တာနက်အသံိုိုးပပြုပခင်ိုးနင်ာ့

ဘဒါင်ိုးလိုတ်ဆဲွပခင်ိုးတအ
ိုို့ တွက်

ဘဒတာကျသငာ့မ
် ှုရမည်။

ပရိုမိုိုးရင်ိုးသည်

ကိုန်သွယ် လိုပ်ငန်ိုးခွန် ၅% ပါဝင်ပပိုးပ စ်သည်။

၇.၈

သံိုိုးစွဲသူမို

ိုင်ိုးအင်တာနက်မျှဘဝဘနဘသာ

မည်သည်ာ့တတယအ ွဲျို့အစည်ိုး၏

လိုပ်ဘဆာင်ချက်မျာိုးအတွက်

မဆို သံိုိုးစွဲသူ၌သာ တာဝန်ရသည်။ သဘ
ိုို့ သာ် ပက်ဘကာ့ချ် ဝယ်ယူမှုအတွက်ကန်သ
ို့ တ်ချက်မရပါ။
၇.၉

ဤသတ်မတ်ချက်မျာိုးသည် သံိုိုးစွဲသူ မ ဝယ်ယူမှုရပ်ဆိုင်ိုးပခင်ိုး (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) ပက်ဘကာ့ချ်ဝန်ဘဆာင်မှု ကို

အလိုအဘလျာက် ရပ်စဲပခင်ိုးခံရသည်အထအကျံြုိုးဝင်ပါသည်။

၈။ သံို်းစွသူအ ဖစ်မှ ထိုတ်ပယ် ခင််း
MPT သည် ပံိုမှန်မဟိုတ်လသ သိုို့မဟိုတ် မသကက စရ ဖစ်လသ လဆ င်ရွက်မှုမျ ်း ပြုလိုပ်လန သည် သိုို့မဟိုတ်
ယင််းတိုို့နှင်ဆက်စပ်လနသည်ဟို ၎င််းက သံသယရှလသ ပါဝင်လသ တစ်ဦ်းကို ကကြုတင်အလ က င််း က ်းစရ မလိုဘ
သိုို့မဟိုတ် မည်သည်အလ က င််း ပချက်မှ လပ်းစရ မလိုဘ ထိုတ်ပယ်နိုင်သည်၊
၉။ Marketing and Promotion
MPT အလန ဖင် ပရိုမို်းရှင််းအတွက် လိုအပ်လသ

သိုို့မဟိုတ် ၎င််းနှင် ကျြု်းလ က င််းဆီလလျ ်စွ

ဆက်စပ်လသ

ကစစရပ်မျ ်းအတွက်လည််းလက င််း MPT ၏ ကိုန်ပစစည််းမျ ်း သိုို့မဟိုတ် ဝန်လဆ င် မှုမျ ်းကို လ ်းကွက်ရှ လဖွရန်၊
လ က ် င ရန် နှင်/သိုို့မဟိုတ် အလရ င််း မြှင်တင်ရန် ရည်ရွယ်ချက် မျ ်းအတွက် ပါဝင်သူမျ ်း၏ ဗီေီယိုမျ ်း
နှင်/သိုို့မဟိုတ်

ဓ တ်ပံိုမျ ်းကို

ကိုယ်လရ်းအချက်အလက်မျ ်း
လဝမျှ ခင််းတိုို့ ပြုလိုပ် ခင််းနှင်

လ က ် င ရန်

လက က်ခံ ခင််း၊
MPT၏

တတယပိုဂ္ြုလ်မျ ်းထံ ထိုကသိုို့လသ

ရည်ရွယ်ချက်မျ ်းအတွက်
အသံို်း ပြု ခင််း၊

အပါဝင်

ဖွင်ဟထိုတ်လဖ ် ခင််းနှင်

တရ ်းဝင်ခွင် ပြုထ ်းလသ

ပါဝင်သူမျ ်း၏
၎င််းတိုို့

ဝန်လဆ င်မှုလပ်းသူမျ ်းနှင်

အ က ်း

သက်ဆိုင်ရ

ကိုယ်လရ်း အချက်အလက်မျ ်း ဖွင်ဟထိုတ်လဖ ် ခင််းကို ပါဝင်သူမျ ်း

အလန ဖင် သလဘ တူညီပပီ်း ခွင် ပြုပါသည်။
၁၀။ တ ဝန်ခံမှုမှ ကင််းလွတ်လစ ခင််း
လူကကီ်းမင််းသည် MPT နှင် ၎င််း၏ လက်လအ က်ခံကိုမပဏီမျ ်း၊ ပူ်းတွလိုပ်ငန််းလဆ င်ရွက်သူ၊ လအ်းဂျင်မျ ်း၊
မန်လနဂျ မျ ်း နှင် အ ခ ်းဆက်စပ်ကိုမပဏီမျ ်း၊ နှင် ၎င််းတိုို့၏ ဝန်ထမ််းမျ ်း၊ ကန်ထရိုက်တ မျ ်း၊ လအ်းဂျင်မျ ်း၊
အရ ထမ််းမျ ်း၊ ေါရိုက်တ မျ ်းအ ်း (၁) လူကကီ်းမင််း ထိုတ်လွှတ်လက
ို ်လသ

သိုို့မဟိုတ် ရရှလသ

လေတ

သိုို့မဟိုတ် အလ က င််းအရ တစ်ခိုခို အပါအဝင် လူကကီ်းမင််း၏ ပရိုမို်းရှင််းအသံို်း ပြု ခင််းနှင် ဝင် လရ က် ခင််း (၂)
ဤတွင်ပါဝင်လသ

ကိုယ်စ ်း ပြု တင် ပ ခင််းမျ ်းနှင် အ မခံချက်မျ ်းတစ်ခိုခိုကို ချြု်းလဖ က် ခင််း အပါအဝင်

ယင််းတိုို့ချည််းသ

မဟိုတ်လသ

စည််းကမ််းချက်မျ ်း၏

စည််းကမ််းတစ်ခိုခိုအ ်း

ချြု်းလဖ က် ခင််း

(၃)

ပိုဂြု္ လ်ဆိုင်ရ လွတ်လပ်မှု

အခွင်အလရ်း

တစ်စံိုတစ်ရ ၊

လူတစ်ဦ်းတစ်လယ က်၏

လကျ ် က ်းမှု

ကိုယ်ပိုင်လကခဏ မျ ်းအ ်း အလွှသံို်းစ ်း ပြု ခင််းကို က ကွယ်သည် အခွင်အလရ်းမျ ်း (Publicity Rights)
သိုို့မဟိုတ်၊

ဉ ဏပစစည််းဆိုင်ရ

အခွင်အလရ်းမျ ်းအပါအဝင်

၎င််းတိုို့ချည််းသ

တတယပိုဂ္ြုလ်အခွင်အလရ်းတစ်ခိုခိုကို လူကကီ်းမင််းအလန ဖင် ချြု်းလဖ က် ခင််း၊
လထ င်စိုသမမတ မန်မ နိုင်ငံလတ ်

သိုို့မဟိုတ်

အ ခ ်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏

မဟိုတ်

လသ

(၄) လူကကီ်းမင််း၏

ဥပလေ၊

နည််းဥပလေ

ပည်

သိုို့မဟိုတ်

စည််းမျဉ််းတစ်ခိုခိုကိုချြု်းလဖ က် ခင််း၊ (၅) ပရိုမို်းရှင််းမှတစ်ဆင် လူကကီ်းမင််း တင် ပလသ သိုို့မဟိုတ် ရရှလသ
အချက်အလက်တစ်ခိုခို၏ ရလေ်တစ်ခိုလ က င် လတ င််းဆိုမှု သိုို့မဟိုတ် နစ်နောမှုတစ်စံို တစ်ရ

ဖစ် ခင််း

သိုို့မဟိုတ် (၆) လူကကီ်းမင််း၏ ဖိုန််းနံပါတ် (စ ရင််း သွင််းထ ်းသည် ဖစ်လစ၊ စ ရင််းမသွင််းထ ်း သည် ဖစ်လစ)၊
ဟန််းဆက်၊ သိုို့မဟိုတ် အ ခ ်းလသ ကရယ မှတစ်ဆင် အ ခ ်းပိုဂြု္ လ်တစ်ဦ်းဦ်း၏ ပရိုမို်းရှင််းသိုို့ ဝင်လရ က်
မှုနှင် အသံို်း ပြုမှုတိုို့မှ လပေါ်လပါက်လ လသ လတ င််းဆိုမှုမျ ်း၊ နစ်နောမှုမျ ်း၊ တ ဝန်ဝတတရ ်းမျ ်း၊ ဆံို်းရံှု်းမှုမျ ်း၊
တ ဝန်ခံ မှုမျ ်း၊ ကိုန်ကျမှုမျ ်း သိုို့မဟိုတ် လ ကွ်းပမီနှင် အသံို်းစရတ်မျ ်း (လရှှေ့လနို့ခမျ ်းအပါအဝင် ဖစ်လသ ်
လည််း ယင််းတိုို့ချည််းသ မက) တစ်ရပ်ရပ်နှင် အ ်းလံို်းထံမှနှင် ၎င််းတိုို့ကိုဆနို့်ကျင်၍ က ကွယ် လပ်းရန်၊
တ ဝန်ခံမှုမှ ကင််းလွတ်လစရန်နှင် လွှတ်ပငမ််းလစရန် သလဘ တူပါသည်။
၁၁။

အ မခံချက်မျ ်း၏ မသက်ဆိုင်လ က င််း ရှင််းလင််းချက်မျ ်းနှင် တ ဝန်ခံမှုကနို့်သတ်ချက်

၁၁.၁

ပရိုမို်းရှင််းတွင်ပါဝင်လသ သိုို့မဟိုတ် ပရိုမို်းရှင််းမှတဆင်အ ခ ်းနည််း ဖင် လူကကီ်းမင််း အသံို်း ပြု နိုင်ရန်

ပြုလိုပ်ထ ်းလသ

သတင််းအချက်အလက်၊

အလ က င််းအရ ၊

အချက်အလက်မျ ်း၊

ထိုတ်ကိုန်မျ ်း

(လဆ ဖ်ဝအပါအဝင်)နှင် အ ခ ်းလသ ဝန်လဆ င်မှုမျ ်းကို ဤလနရ ၌ “ရှသည် အတိုင််း” နှင် “ရှနိုင်
မည်အတိုင််း” ရနိုင်လသ စနစ် ဖင်ပံပို်း ခင််း ဖစ်သည်။ MPT သည် ပရိုမို်းရှင််း လည်ပတ် ခင််း သိုို့မဟိုတ်
ပရိုမို်းရှင််းတွင်ပါဝင်လသ

သိုို့မဟိုတ်

အသံို်း ပြုနိုင်ရန် ပြုလိုပ်ထ ်းလသ

ပရိုမို်းရှင််းမှတဆင်

အ ခ ်းနည််း

ဖင်

လူကကီ်းမင််း

၎င််း၏တကျမှု အပါအဝင် သတင််း အချက် အလက်၊ အလ က င််းအရ ၊

အချက်အလက်မျ ်း၊ ထိုတ်ကိုန်မျ ်း (လဆ ဖ်ဝ အပါအဝင်) သိုို့မဟိုတ်
မည်သည်အမျြု်းအစ ်းမဆို ဖစ်လသ

အတအလင််း ဖစ်လစ၊

အ ခ ်းလသ ဝန်လဆ င်မှုမျ ်းကို
တိုက်ရိုက်မဟိုတ်သည် ဖစ်လစ

ကိုယ်စ ်း ပြုတင် ပ ခင််းမျ ်း သိုို့မဟိုတ် အ မခံချက်မျ ်းမ ပြုလပ
ို ်ပါ။ လူကကီ်းမင််း၏ ပရို်းမို်းရှင််း အသံို်း ပြုမှုသည်
ဖစ်လပေါ်လ နိုင်လချရှလသ အနတရ ယ်ကို

မမ ဘ သ

တ ဝန်ယူသည်ဟို

လူကကီ်းမင််းက

အတအလင််း

သလဘ တူပါသည်။
၁၁.၄

သက်ဆိုင်ရာဥပဘဒမျာိုးမ

ခွငာ့်ပပြုနိုင်သညာ့်

အမျာိုးဆံိုိုးအတိုင်ိုးအတာအဘလျာက်

MPT

သည်

ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခိုအတွက် ကိုန်သွယမ
် ှုနငာ့် ဘရာင်ိုးချနိုင်စွမ်ိုး၏ တိုက်ရိုက်မဟိုတ်ဘသာ အာမခံ ချက်မျာိုး
အပါအဝင်ပ စ်ဘသာ်လည်ိုး ယင်ိုးတခ
ိုို့ ျည်ိုးသာဟို ကနို့်သတ်မထာိုးဘသာ အတအလင်ိုး ဘ ာ်ပပထာိုးသညာ့်
သမ
ိုို့ ဟိုတ် တိုက်ရိုက်မဟိုတ်သညာ့် အာမခံချက်မျာိုးအာိုးလံိုိုးကို မသက်ဆိုင် ဘ ကာင်ိုး ပငင်ိုးဆိုပါသည်။
၁၁.၅

ပရမ
ို ိုိုးရင်ိုး တွင်ပါဝင်ဘသာ သမ
ိုို့ ဟိုတ် ပရိုမိုိုးရင်ိုးမတဆငာ့်အပခာိုးနည်ိုးပ ငာ့် လူကကိုးမင်ိုး အသံိုိုးပပြု နိုင်ရန်

ပပြုလိုပ်ထာိုးဘသာ

သတင်ိုးအချက်အလက်၊

အဘ ကာင်ိုးအရာ၊

အချက်အလက်မျာိုး၊

ထိုတ်ကိုန်မျာိုး

(ဘဆာာ့ ်ဝဲအပါအဝင်) သမ
ိုို့ ဟိုတ် အပခာိုးဘသာဝန်ဘဆာင်မှုမျာိုးတွင် MPT ဆာဗာ မျာိုး သမ
ိုို့ ဟိုတ် MPTမ

ပိုို့ဘသာအလက်ထဘရာက်နစ် ဆက်သွယမ
် ှုမျာိုးသည် ဗိုင်ိုးရပ်မျာိုး သမ
ိုို့ ဟိုတ် အပခာိုးဘသာ အနတရာယ်ရသညာ့်
အစတ်အပိုင်ိုးမျာိုးမ ကင်ိုးလွတ်ပါသည်ဟို MPT က အာမခံပခင်ိုး မပပြုပါ။

၁၂။ Third Party Content
ပရို မိုးို ရှငိုး် တွင် တတယပိုဂို္ လ်မ ိုးမှ ရရှသ

ိုမဟို
ို ို့
ပို့ပိုးို သပိုး ထ ိုးသ
ို့ တ် ၎င်ိုးတက

(“တတယပိုဂို္ လ်၏အသ က င်ိုးအရ ”) တပါဝင်
ို ို့
နင
ို ပ
် ါ

ည်။

ိုဖြစ်
္ ၏ အသ က င်ိုးအရ
ို့ ပါ၍ အဆိုပါ တတယ ပိုဂိုလ်

ိုမဟို
်ို့ က်စပ်
ို့ တ် တတယပိုဂို္ လ်၏အသ က င်ိုး အရ နှငဆ

ညို့် ခ တ်ဆက်ထ ိုးသ

MPTတွင် တ ဝန်ရှမည်မဟိုတ်ပါ။ တတယ ပိုဂိုလ်
္ မ ိုး၏
ဝန်သဆ င်မမ
ှု ိုး တစ်ခိုခိုအ ိုး ရည်ညွှနိုး် ခ က်
မဟိုတ်ပါ

ိုမဟို
ို့ တ် ထို

အသ က င်ိုးအရ

ဝက်ဘဆ
် ိုဒတ
် စ်ခိုခိုအတွက်

တင်ိုး အခ က်အလက်၊ ထိုတ်ကိုနမ
် ိုး

ည် MPT က သထ က်ခမှု၊ ကမကထဖပိုမှု

ိုမဟို
ို့ တ်

ိုမဟို
ို့ တ် အ ကဖပိုမှု

ို ို့ ွယ်ဝက
ို ်ဆိုလိုဖခင်ိုး မဟိုတ်ပါ။

၁၃။ အလထွလထွ
၁၃.၁

တတယပိုဂ္ြုလ်တစ်ဦိုးဦိုး၏

စည်ိုးကမ်ိုးသတ်မတ်ချက်မျာိုးသည်

သက်ဆင
ို ်မရ
ှု လျှင်

ပရိုမိုိုးရင်ိုး အဘပေါ် သက်ဘရာက်မှုရပါမည်။
၁၃.၂

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

mm/ တွင်

တ်ရှုနင
ို ်သညာ့် MPT ၏ အဘထွဘထွစည်ိုးကမ်ိုးသတ်မတ်ချက်မျာိုး (“GTC”) အရပ စ်

ရပါမည်။ ဤစည်ိုးကမ်ိုးချက်၏ စည်ိုးကမ်ိုးမျာိုးနငာ့် GTC အ ကာိုး ပဋပကခတစ်စတ
ံို စ်ရာ ပ စ်ဘပေါ်
ခဲပ
ာ့ ါက ဤစည်ိုး ကမ်ိုးချက်မျာိုး၏ စည်ိုးကမ်ိုးမျာိုးက လွှမ်ိုးမိုိုးရမည်။
၁၃.၃

စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုးသည် ပပည်ဘထာင်စိုသမမတပမန်မာနင
ို င
် ံဘတာ်၏ ဥပဘဒမျာိုး နငာ့် တရာိုးရံိုိုး

သမ
ိုို့ ဟိုတ် စရင်ပင
ို ် ခွငာ့်ရဘသာ အ ဲျို့ွ တစ်ခမ
ို ထိုတ်ပပန်ထာိုးသညာ့် စည်ိုးမျဉ်ိုး၊ အမနို့ဘ
် ကာ်ပငာစာ၊
ညွှန် ကာိုး ချက် သမ
ိုို့ ဟိုတ် လမ်ိုးညွှန်ချက် တစ်ခခ
ို ိုအရပ စ်ရပါမည်။
၁၃.၄

အကယ်၍

ပဋညာဉ်ပပြုချက်၊
အ ဲျို့ွ တစ်ခခ
ို ို
မကိုက်ညပခင်ိုး၊

စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုး
ပပဋ္ဌာန်ိုးချက်တစ်ခိုခအ
ို ာိုး

သမ
ိုို့ ဟိုတ်

သမ
ိုို့ ဟိုတ်

၎င်ိုးအကျံြုိုးဝင်မှု၏

တရာိုးရံိုိုးတစ်ခခ
ို ို

ထိုအဘ ကာင်ိုးအရာနငာ့်စပ်လျဉ်ိုး၍
တရာိုးမဝင်

သမ
ိုို့ ဟိုတ်

စည်ိုးကမ်ိုးမျာိုး
စရင်ပင
ို ခ
် ွငာ့်ရဘသာ

ဥပဘဒတစ်ရပ်ရပ်မ

ပ စ်ပခင်ိုး

ဥပဘဒနငာ့်
သမ
ိုို့ ဟိုတ်

အာဏာမသက်ဘရာက်နင
ို ပ် ခင်ိုးအပ စ်သတ်မတ်ခာ့ပ
ဲ ါက စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျာိုး၏ ကျန်ရဘသာ အပိုင်ိုး
သမ
ိုို့ ဟိုတ် အဆိုပါ စည်ိုးကမ်ိုးမျာိုး၊ ပဋညာဉ်ပပြုချက် သမ
ိုို့ ဟိုတ် ပပဋ္ဌာန်ိုးချက် ၏ (တရာိုးမဝင်
ပ စ်ဘ ကာင်ိုး သမ
ိုို့ ဟိုတ် အာဏာသက်ဘရာက်မှုမရဘ ကာင်ိုး သတ်မတ်ထာိုးသညာ့် ပိုဂ္ြုလမ
် ျာိုးမအပ)

ပိုဂ္ြုလ်တစ်ဦိုးဦိုးနငာ့်
ပပဋ္ဌာန်ိုးချက်

သက်ဆိုင်မှုအဘပေါ်

တစ်ရပ်စသည်

သက်ဘရာက်မှုမရဘစရ

ဥပဘဒအရခွငာ့်ပပြုထာိုးဘသာ

တရာိုးဝင်ပ စ်ပပိုး အာဏာ သက်ဘရာက်မှု ဆက်လက်ရရမည်။

ဲ

အမျာိုးဆံိုိုး

စည်ိုးကမ်ိုး

ချက်မျာိုး၏

အတင
ို ်ိုးအတာ

အထ

