FIBER TO THE HOME / FIBER TO THE BUILDING နှင့် VOIP ဝန့်ဆဆောင့်မှုဆိုင့်ရော သီးသန့်စည့်ီးကမ့်ီးချက့်မျောီး
(၂၀၂၂ ခိုနှစ့်၊ ဆေဆေော့်ဝါရလ၊ ၁၇ ရက့်ဆန)

ဝန့်ဆဆောင့်မအ
ှု ောီးစတင့်ခခင့်ီး

သိုမဟိုတ့်

သိုီးစွဲခခင့်ီးအောီးခေင့်

သိုီးစွဲသူသည့်

ဤသီးသန့်

စည့်ီးကမ့်ီးချက့်မျောီးတင့် ပါဝင့်သည့် စည့်ီးမျဉ့်ီးစည့်ီးကမ့်ီးမျောီးနှင့် သတ့်မှတခ
့် ျက့်မျောီးနှင့် MPT ၏
အဆ

ဆ

စည့်ီးကမ့်ီးချက့်မျောီးအောီး

စည့်ီးကမ့်ီးချက့်မျောီးတင့်ဆေော့်ခပ

အခပည့်အဝ

ောီးဆသော

ေတ့်ရှုန ီးလည့်ပပီးခေစ့်ဆ ကောင့်ီးနှင့်

စည့်ီးမျဉ့်ီးစည့်ီးကမ့်ီးမျောီးနှင့်

အောီးလီးို သည့် သိုီးစွဲသူအဆပေါ် စည့်ီးဆနှ င့်မရ
ှု ှဆ ကောင့်ီးကို န ီးလည့်လက့်ခ သဆ

ဤသီးသန့်

သတ့်မှတခ
့် ျက့်မျောီး
ောတူပါသည့်။

၁။

အဓပပောယ့်သတ့်မှတ့်ချက့်မျောီး

၁.၁

ဤသီးသန့်စည့်ီးမျဉ့်ီးစည့်ီးကမ့်ီးမျ ီးနှင့်သတ့်မှတ့်ချက့်မျ ီး (“သီးသန့်စည့်ီးကမ့်ီးချက့်မျ ီး”) အ ီး ဤသီးသန့်စည့်ီးကမ့်ီးချက့်မျ ီး၏
တစ့်စိတ့်တစ့်ဒေသဖြစ့်ဒသ MPT ၏ အဒ

ွေဒ

ွေစည့်ီးမျဉ့်ီးစည့်ီးကမ့်ီးမျ ီးနှင့်သတ့်မှတ့်ချက့်မျ ီး (“အဒ

ွေဒ

ွေစည့်ီးကမ့်ီးချက့်မျ ီး”)

နှင့်ယှဉ့်တွေွဲ၍ ြတ့်ရန
ှု ီးလည့်ရပါမည့်။
၁.၂

သီးသနစ
့် ည့်ီးကမ့်ီးချက့်မျ ီးနှင့်

အဒ ွေဒ ွေစည့်ီးကမ့်ီးချက့်မျ ီးအကက ီး

သီးသန့်စည့်ီးကမ့်ီးချက့်မျ ီးပါ ဖပဋ္ဌ န့်ီးချက့်မျ ီးက အဒ ွေဒ

ကွေွဲလဆ
ွေွဲ န့်ကျင့်မှုတစ့်စုံတစ့်ရ

ရှပ
ိ ါက

ွေစည့်ီးကမ့်ီးချက့်မျ ီးပါ ဖပဋ္ဌ န့်ီးချက့်မျ ီးအ ီး ဆန့်ကျင့်ကွေွဲလမ
ွေွဲ ှုမျ ီး၏

အတိုံင့်ီးအတ အ ိ လွှမ့်ီးမိုံီးပါသည့်။
၁.၃

ဒအ က့်ပါတိတွေ
ုံ င့်

အတိအကျအဓိပပ ယ့်

အင်္ဂလိပ့်စ လုံီးအကကီးဖြင့် ဒရီး

မသတ့်မှတ့်

ီးဒသ ့်လည့်ီး

ီးဒသ ဒဝါဟ ရမျ ီးသည့် အဒ

ွေဒ

ဤသီးသန့်စည့်ီးကမ့်ီးချက့်မျ ီးတွေင့်ပါဝင့်သည့်

ွေ စည့်ီးကမ့်ီးချက့်မျ ီးတွေင့် ဒြ ့်ဖပ

ီးသည့်နှင့် တူညဒသ

အဓိပပ ယ့်ရှိဒစရမည့် “ဝန့်ဆဆောင့်မှုစတင့်ဆသောဆန” ဆိုံသည့်မှ MPT က ဝန့်ဒဆ င့်မှုအ ီး စတင့်ဒပီးသည့်ဒနကိုံ ဆိုံလိုံပါသည့်။
“ဆလ ောက့်လောပိုစ” ဆိုံသည့်မှ ဝန့်ဒဆ င့်မှု တပ့်ဆင့်ရန့် ဒလ က့်

ီးသည့်အခါတွေင့် သုံီးစွေွဲသူက ဖြည့်စွေက့်ဒပီးသည့် ဝန့်ဒဆ င့်မှု

တပ့်ဆင့်ရမည့်လိပ့်စ နှင့် အလ ီးတူအချက့်အလက့်မျ ီးစသည့် အဆိုံပါသုံီးစွေွဲသူနှင့်သက့်ဆိုံင့်သည့် သီးဖခ ီး သတင့်ီးအချက့်အလက့်
မျ ီးနှင့် သတ့်မှတ့်ချက့်မျ ီးပါဝင့်သည့် ပုံစကိုံ ဆိုံလပ
ိုံ ါသည့်။
“သိုီးစွဲသူအောီးလွဲဆခပောင့်ီးဆပီးသည့်ပစစည့်ီးကရယောမျောီး” ဆိုသည့်မှော သိုီးစွဲသူ၏ ဥပစောအတင့်ီး၌ MPT က
မဟိုတ့် မှောယူတပ့်ဆင့်

ောီးဆပီးသည့် Optical Network Unit Terminal, ONT, Patch Code, နှင့် MPT က သိုီးစွဲသူအောီး လွဲဆခပောင့်ီး

ဆပီးသည့်ပစစည့်ီးကရယောမျောီးဟို

သတ့်မှတ့်

ောီးသည့်

အခခောီးပစစည့်ီးကရယောမျောီးကို

ဆိုရလ င့် (က) Access Terminal Box နှင့် ATB နှင့် ဆက
မျောီးတင့် မပါဝင့်

ောီးရှ၊ တပ့်ဆင့် နှင့်/ သို

ဆိုလိုပါသည့်။

သသယကင့်ီးရှင့်ီးဆစရန့်

ယ့်ကက ီးတိုသည့် သိုီးစွဲသူအောီးလွဲဆခပောင့်ီးဆပီးသည့် ပစစည့်ီးကရယော

ွဲ MPT ပစစည့်ီးကရယောမျောီးအခေစ့် ဆက့်လက့်တည့်ရှမည့်ခေစ့်ပပီး (ခ) သိုီးစွဲသူမှ ၎င့်ီး၏ ကိုယ့်ပိုင့် ဟန့်ီးဆက့်

ရှရမည့်ခေစ့်ကော ယင့်ီးကို သိုီးစွဲသူအောီးလွဲဆခပောင့်ီးဆပီးသည့်ပစစည့်ီးကရယောမျောီး သိုမဟိုတ့် MPT ပစစည့်ီးကရယောမျောီးအခေစ့်
သတ့်မှတ့်ခခင့်ီးမခပ ပါ။

FTTX Specific Terms & Conditions
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ောီး

ည့်သင့်ီး

“Domain Name System” သိမဟုံ
ုံ
တ့် “DNS” ဆိုံသည့်မှ Domain အမည့်မျ ီးအ ီး IP Address မျ ီးအဖြစ့်သိုံ ဒဖပ င့်ီးလွဲဒပီးဒသ
အင့်တ နက့်ဝန့်ဒဆ င့်မှုတစ့်ခုံကိုံ ဆိုံလပ
ိုံ ါသည့်။
“ဟန့်ီးဆက့်” ဆိုသည့်မှော (RJ11 နှင့် DTMF ပါဝင့်ပပီး ယင့်ီးတိုနှင့် သက့်ဆိုင့်ရော ဆက

ယ့်ကက ီးမျောီးပါဝင့်သည့်) အ

ိုင့်ေိုန့်ီးဟန့်ီးဆက့်

ကိုဆလ
ို ိုပါသည့်။
အနည့်ီးကန့်ီး “IP Address” သိုမဟိုတ့် အမျောီးကန့်ီး “IP Addresses” ဟိုဆိုရောတင့် TCP/IP ကန့်ရက့်တစ့်ခိုဆပေါ်တင့် ကန့်ခပြူတော
တစ့်လိုီး သိုမဟိုတ့် စက့်တစ့်ခိုကို ကိုယ့်စောီးခပ ဆသော Internet Protocol လပ့်စော(မျောီး)ကို ရည့်ညန့်ီးပါသည့်။
“အင့်တောနက့်ဝန့်ဆဆောင့်မှုဆပီးသူ” သိမဟုံ
ုံ
တ့် “ISP” ဆိုံသည့်မှ အင့်တ နက့်ဝန့်ဒဆ င့်မှုမျ ီး ဒ

က့်ပဒပီးသူကိုံ ဆိုံလပ
ိုံ ါသည့်။

“Local Access Circuit” သည့် သုံီးစွေွဲသူမျ ီး၏ဥပစ နှင့် (PoP ၊ Local Exchange ၊ Central Office စသဖြင့်အမျိ ီးမျိ ီး ဒခေါ်
ဒဝေါ်သုံီးစွေွဲဒသ ) MPT ၏ အနီးဆုံီးကွေန့်ရက့်ဆုံမှတ့်/Point of Preference အကက ီး ချိတ့်ဆက့်မှုကိုံ ရည့်ညွှန့်ီးပါသည့်။
“ဝန့်ဆဆောင့်မှု” ဆိုံသည့်မှ MPT က သုံီးစွေွဲသူမျ ီး

ပပိုံီးသည့် (က) FTTH ဝန့်ဒဆ င့်မှုနှင့် (ခ) VoIP ဝန့်ဒဆ င့်မှုတပါဝင့်
ိုံ
ဒသ

ဝန့်ဒဆ င့်မှုအစုံအစည့်ီးကိုံ ဆိုံလပ
ိုံ ါသည့်။
“ဝန့်ဆဆောင့်မှုစမခန့်ခွဲခခင့်ီးနယ့်နမတ့်” သိမဟုံ
ုံ
တ့် “SMB” ဆိုံသည့်မှ MPT ပစစည့်ီးကိရိယ မျ ီးသ ဖြစ့်ရမည့်။ သိပါ၍
ုံ
ဒလ က့်လွှ
ပုံစတွေင့် အဒဆ က့်အဦအတွေင့်ီးရှိ ဒကဘယ့်ကကိ ီးမျ ီးကိုံ MPT က ပိုံင့်ဆိုံင့်သည့်ဟုံ ဒြ ့်ဖပ

ီးပါက ယင့်ီးတိကိ
ုံ ုံ MPT ပစစည့်ီးကိရိယ

မျ ီးဟုံ သတ့်မှတ့်၍ SMB အတွေင့်ီးကျဒရ က့်သည့်ဟုံ မှတ့်ယူရမည့်။ သသကင့်ီးရှင့်ီးဒစရန့်ဆိုံရလ င့် သုံီးစွေွဲသူအ ီး လွှွဲဒဖပ င့်ီး
ဒပီးသည့်ပစစည့်ီးကိရိယ မျ ီးသည့် SMB ၏တစ့်စိတ့်တစ့်ပိုံင့်ီးမဟုံတ့်ဘွဲ ယင့်ီးနယ့်နိမိတ့်ဖပင့်ပတွေင့် ရှိမည့်ဖြစ့်သည့်။
“တည့်ဆနရော” ဆိုံသည့်မှ ဝန့်ဒဆ င့်မှုဒပီးအပ့်ရမည့် သုံီးစွေွဲသူဥပစ ၏ အဒက င့်အ

ည့်တည့်ဒနရ ကိုံဆိုံလိုံသည့်။

“VoIP” ဆိုံသည့်မှ Voice Over IP ၏ အတိုံဒက က့်ဖြစ့်ပပီး IP ကွေန့်ရက့်မှတဆင့် အသနှင့်ရုံပ့်သမျ ီးကိုံ ဆက့်သွေယ့်ဒပီးပိုံနိုံင့်ဒသ
နည့်ီးပည ဖြစ့်သည့်။
၂။

ဝန့်ဆဆောင့်မှုဆေော့်ခပချက့်

၂.၁

ဝန့်ဒဆ င့်မှုသည့် FTTH နှင့် VoIP မိုံဘိုံင့်ီး စုံစည့်ီးမှုဖြစ့်သည့်။ အဒသီးစိတ့်ဆိုံရလ င့် ၂.၁.၁

FTTH - ပုံဒသချိတ့်ဆက့်မှုမှတဆင့် အင့်တ နက့်သိုံ ဖမန့်နှုန့်ီးဖမင့်သတ့်မှတ့်ချိတ့်ဆက့်မှုနှင့် ကကိ ီးမွဲ မိုံဘိုံင့်ီးအသ၊ ဒေတ နှင့်
SMS ဝန့်ဒဆ င့်မှုတိုံဖြစ့်ပပီး

၂.၁.၂

VoIP – MPT ၏ ကွေန့်ရက့်မှတဆင့် VoIP ဝန့်ဒဆ င့်မှုကိုံ အသုံီးဖပ နိုံင့်သည့် ကန့်သတ့်

ီးဒသ ၊ တစ့်ဦီးတည့်ီး သီးသန့်

မဟုံတ့်ဒသ လွှွဲဒဖပ င့်ီး၍မရှိဒသ အခွေင့်အဒရီးဖြစ့်သည့်။
၂.၂

သသယကင့်ီးရှင့်ီးဒစရန့်ဆိုံရလ င့် FTTH နှင့် VoIP နှစ့်ခုံစလုံီးသည့် ဝန့်ဒဆ င့်တွေင့် အဓိကပါဝင့်ပပီး ဝန့်ဒဆ င့်မှုတစ့်ခုံစလုံီးကိုံ
ရပ့်စွဲဖခင့်ီးမရှိဘွဲ တစ့်ခုံမဟုံတ့်တစ့်ခုံကိုံ ကကိ တင့်ရပ့်စွဲဖခင့်ီး သိုံမဟုံတ့် ပယ့်ြျက့်ဖခင့်ီး မဖပ လုံပ့်နိုံင့်ပါ။ ဝန့်ဒဆ င့်ခမျ ီး အပါအဝင့်
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ဤဝန့်ဒဆ င့်မှု၏ စည့်ီးကမ့်ီးသတ့်မှတ့်ချက့်မျ ီးသည့် MPT မှ သုံီးစွေွဲသူသိုံ FTTH နှင့် VoIP ဝန့်ဒဆ င့်မှုမျ ီး ဒပီးအပ့်ဖခင့်ီးအဒပေါ်
မူတည့်ဒကက င့်ီး စ ချ ပ့်ဝင့်အြွေွဲွဲ့ဝင့်မျ ီးက န ီးလည့်သဒဘ ဒပါက့်ပါသည့်။
၂.၃

ဝန့်ဒဆ င့်မှုသည့် Optical Fibre Access Circuit မှတဆင့် ဆက့်သွေယ့်

ီးဒသ

မ ဒဝသုံီးစွေွဲရဒသ

ီးသည့် ဖမန့်နှုန့်ီးရရှိနိုံင့်မှုအဒပေါ်မူတည့်၍ အဒဖပ င့်ီး

ဝန့်ဒဆ င့်မှုပါဝင့်ပါသည့်။ ဝန့်ဒဆ င့်မှုသည့် အ မခမ

သုံီးစွေွဲသူ

Ethernet ပါဝင့်သည့် ယှဉ့်တွေွဲ/

အလွဲရှိပါသည့်။ ဤအဖမန့်နှုန့်ီးတွေင့် Uplink နှင့် Downlink Access မျ ီး အကျ ီးဝင့်ပါသည့်။
၂.၄

ဝန့်ဒဆ င့်မှုတွေင့် ဒဖပ င့်ီးလွဲနိုံင့်သည့် မိုံဘုံင
ိ ့်ီးအသ၊ ဒေတ နှင့် အကန့်အသတ့်မွဲ SMS ဝန့်ဒဆ င့်မှုမျ ီးလည့်ီးပါဝင့်သည့်။

၂.၅

အကန့်အသတ့်မွဲ SMS သည့် တစ့်ကိုံယ့်ရည့်အသုံီးဖပ ရန့်အတွေက့်သ ဖြစ့်ပပီး ဖပန့်လည့်ဒရ င့်ီးချရန့်မဟုံတ့်ပါ။ တစ့်ဦီးချင့်ီးပုံင်္ဂလိက
အသုံီးဖပ မှုအတွေက့် အကျိ ီးအဒကက င့်ီးဆဒလျ ့်သည့် အသုံီးဖပ မှုကန့်သတ့်ချက့်မျ ီးနှင့် တစ့်လလ င့် စ တိုံ ၉၉၉,၉၉၉ ဒစ င့်
အသုံီးဖပ မှု

မူဝါေကိုံ

အချိန့်တိုံင့်ီး

လိုံက့်န ရမည့်ဖြစ့်သည့်။

တည့်ဆွဲဖြစ့်သည့် ဖပည့်တွေင့်ီး SMS အသုံီးဖပ မှုနှုန့်ီး
ကန့်သတ့်ချက့်တွေင့် မည့်သပင့်
ိုံ
ဒြ ဖ့် ပ

ဤကန့်သတ့်ချက့်ကိုံ

ဒကျ ့်လွေန့်၍

အသုံီးဖပ ပါက

လက့်ရှိ

ီးမျ ီးအတိုံင့်ီး အလိုံအဒလျ က့် ဒက က့်ခသွေ ီးမည့်ဖြစ့်သည့်။ အသုံီးဖပ မှု

ီးဒစက မူ လူကကီးမင့်ီး၏ အသုံီးဖပ မှုသည့် အဆမတန့်မျ ီးဖပ ီးဖခင့်ီး၊ အကျိ ီးအဒကက င့်ီး

မဆဒလျ ့်ဖခင့်ီး သိမဟုံ
ုံ
တ့် MPT ၏ ဒန က့်ဆုံီးရ စည့်ီးကမ့်ီးသတ့်မှတ့်ချက့်မျ ီး (https://www.mpt.com.mm/en/termsconditions-ver-2/ တွေင့် ကကည့်ရှုနိုံင့်ပါသည့်) ကိုံ အဖခ ီးနည့်ီးချိ ီးဒြ က့်သည့်ဟုံ MPT က ၎င့်ီး၏ တစ့်ဦီးတည့်ီး ဆုံီးဖြတ့်နိုံင့်စွေမ့်ီးဖြင့်

ဆုံီးဖြတ့်ပါက လူကကီးမင့်ီးအ ီး အသိဒပီး၍ဖြစ့်ဒစ အသိမဒပီး၍ဖြစ့်ဒစ လူကကီးမင့်ီး၏ အသုံီးဖပ မှုကိုံ ကန့်သတ့်ဖခင့်ီး သိမဟုံ
ုံ
တ့်
ိန့်ီးချ ပ့်ဖခင့်ီး သိုံမဟုံတ့် လူကကီးမင့်ီး၏ ဤဝန့်ဒဆ င့်မှု မှတ့်ပုံတင့်အသုံီးဖပ ဖခင့်ီးကိုံ ရပ့်စွဲဖခင့်ီးနှင့် လူကကီးမင့်ီးအ ီး MPT ဝန့်ဒဆ င့်မှု
တစ့်စုံတစ့်ရ ကိုံ ဆက့်လက့်ဒပီးကမ့်ီးဖခင့်ီးကိုံ ဖငင့်ီးဆန့်ရန့် MPT ၌ အခွေင့်အဒရီးရှိပါသည့်။
၂.၆

MPT သည့် MPT မှဒပီးအပ့်ဒသ IP Address မျ ီးကိုံသ လမ့်ီးညွှန့်ဒပီးနိုံင့်မည့်ဖြစ့်သည့်။ သသယကင့်ီးရှင့်ီးဒစရန့် ဆိုံရလ င့် MPT

မဟုံတ့်သည့် ISP မျ ီးက

ုံတ့်ဒပီးဒသ IP Address မျ ီးကိုံ ဝန့်ဒဆ င့်မှုအတွေင့်ီး အသုံီးဖပ ရန့် MPT မဟုံတ့်သည့် ISP

မှ

လွှွဲဒဖပ င့်ီး၍မရပါ။ MPT သည့် သီးုံ စွေွဲသူမျ ီးအ ီး ယ ယ (Dynamic) IP Address မျ ီးသ သတ့်မှတ့်ဒပီးမည့်ဖြစ့်သည့်။
၂.၇

သုံီးစွေွဲသူ လွှွဲဒဖပ င့်ီးဒပီးသည့်ပစစည့်ီးကိရိယ မျ ီးတွေင့် တစ့်ချိန့်တည့်ီး အမျ ီးဆုံီး စက့်ပစစည့်ီး ဆယ့် (၁၀) ခုံ ချိတ့်ဆက့် အသုံီးဖပ
နိုံင့်မည့်ဖြစ့်သည့်။ ဝန့်ဒဆ င့်မှုအသုံီးဖပ ရ တွေင့် သုံီးစွေွဲသူက တစ့်ချိန့်တည့်ီး စက့်ပစစည့်ီး ဆယ့် (၁၀) ခုံ က့်ပိုံ၍ ချိတ့်ဆက့်ပါက MPT
အဒနဖြင့် ဝန့်ဒဆ င့်မှု၏ အရည့်အဒသွေီးကိုံ အ မခနိုံင့်မည့်မဟုံတ့်ပါ။

၃။

ဝန့်ဆဆောင့်မှု ပိုဆပီးခခင့်ီး

၃.၁

MPT သည့် Local Access Circuit ဒပီးပိုံမှုကိုံ အတည့်ဖပ ပပီး ဝန့်ဒဆ င့်မှုအ ီး မှန့်ကန့်ဒအ င့်တပ့်ဆင့်ဒပီးက
ဒက င့်ီးမွေန့်စွေ အလုံပ့်လုံပ့်ဒစရန့် သတ့်မှတ့်

၃.၂

ဝန့်ဒဆ င့်မှု

ီးဒသ စမ့်ီးသပ့်မှုမျ ီးဖပ လုံပ့်ဒပီးပါမည့်။

သုံီးစွေွဲသူ ဝန့်ဒဆ င့်မှုဒပီးရ တွေင့် အသုံီးဖပ မည့် MPT ပစစည့်ီးကိရိယ မျ ီးနှင့် သုံီးစွေွဲသူ လွှွဲဒဖပ င့်ီးဒပီးသည့် ပစစည့်ီးကိရိယ မျ ီးကိုံ
MPT က တပ့်ဆင့်ပပီး သုံီးစွေွဲနိုံင့်သည့်အဒဖခအဒနဒရ က့်ဒအ င့် ဒဆ င့်ရွက့်ဒပီးပါမည့်။

ိုံ MPT ပစစည့်ီးကိရိယ မျ ီးတွေင့်

အင့်တ နက့်ချိတ့်ဆက့်ရန့်အတွေက့် Ethernet Access Port တစ့်ခုံ ပါဝင့်ပါမည့်။
၃.၃

ယ ယရပ့်ဆိုံင့်ီးဖခင့်ီး သိမဟုံ
ုံ
တ့် အဆုံီးသတ့်ရပ့်စွဲဖခင့်ီးနှင့် Bandwidth အဒဖပ င့်ီးအလွဲဖပ လုံပ့်ဖခင့်ီးစဒသ ဝန့်ဒဆ င့်မှု နှင့်ပတ့်သက့်
သည့်မည့်သည့် အဒဖပ င့်ီးအလွဲကိုံမဆိုံ သုံီးစွေွဲသူက ယ ယရပ့်ဆိုံင့်ီးဖခင့်ီး သိမဟုံ
ုံ
တ့် အဆုံီးသတ့်ရပ့်စွဲဖခင့်ီး စတင့်ဒစလိုံသည့် လ၏ (၁)
ရက့်ဒနမတိုံင့်မ အနည့်ီးဆုံီး အလုံပ့်လုံပ့်ရက့် ခုံနှစ့် (၇) ရက့် ကကိ တင့်၍ ဒတ င့်ီးဆိုံရမည့်။ ဤက လဒကျ ့်လွေန့်ပပီးမှ ဖပ လုံပ့်ဒသ
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ဒတ င့်ီးဆိုံမှုမျ ီးသည့် ဒတ င့်ီးဆိုံမှု ဖပ ပပီးဒန က့်ေုံတိယလအတွေက့်အကျ ီးဝင့်သွေ ီးမည့် ဖြစ့်ပပီး သက့်ဆိုံင့်ရ အခဒကကီးဒငွေမျ ီး
ကျသင့်ပါမည့်။ သသယကင့်ီးဒစရန့်အလိငှ
ုံ ၊ “အလုံပ့်လုံပ့်ရက့်” ဆိုံသည့်မှ စဒန၊ တနင်္ဂဒနွေ နှင့် ဖမန့်မ နိုံင့်ငရှိ အမျ ီးဖပည့်သူဆိုံင့်ရ
ပိတ့်ရက့်မျ ီးမှတစ့်ပါီးဖြစ့်ဒသ ဒနရက့် တစ့်ရက့်ရက့်ကိုံ ဆိုံလသ
ိုံ ည့်။
၄။

MPT ဝန့်ဆဆောင့်မှုစမခန့်ခွဲခခင့်ီးနယ့်နမတ့်

၄.၁

SMB

က့် ဒကျ ့်လွေန့်ဒသ အစိတ့်အပိုံင့်ီးမျ ီးအ ီးလုံီးအ ီး ဒပီးအပ့်ဖခင့်ီး၊

ိန့်ီးသိမ့်ီးဖခင့်ီးနှင့် စမခန့်ခွေွဲဖခင့်ီးတိအတွေ
ုံ
က့် သုံီးစွေွဲသူက

တ ဝန့်ရှိပါသည့်။
၅။

သိုီးစွဲသူ၏ တောဝန့်ဝတတရောီးမျောီး

၅.၁

အ

က့်အပိုံေ့် ၄ အဖပင့်နှင့်

ိုံအပိုံေ့် ၄ အ ီး

ည့်သွေင့်ီးစဉ့်ီးစ ီးလ က့် သုံီးစွေွဲသူသည့် ဒအ က့်ပါတိကိ
ုံ ုံ ဒဆ င့်ရွက့်ရန့် တ ဝန့်

ရှိပါသည့်၅.၁.၁

သုံီးစွေွဲသူ၏ဥပစ အတွေင့်ီး၌ MPT ပစစည့်ီးကိရိယ မျ ီး

ချိတ့်ဆက့်ဒသ အခါ လိုံအပ့်လ င့် လိုံအပ့်လ နိုံင့်သည့်အတိုံင့်ီး

အဒဆ က့်အဦအတွေင့်ီး ဒကဘယ့်လ့်ချိတ့်ဆက့်မှုအ ီး ဒ

က့်ပဖခင့်ီး၊

၅.၁.၂

သုံီးစွေွဲသူ၏ဥပစ အတွေင့်ီး တပ့်ဆင့်

ီးဒသ ဟန့်ီးဆက့်နှင့် MPT ပစစည့်ီးကိရိယ မျ ီးအ ီး ဓ တ့်အ ီးပပိုံီးမှုရရှိဒစဖခင့်ီး၊

၅.၁.၃

သုံီးစွေွဲသူ၏ဥပစ အတွေင့်ီးရှိ MPT ပစစည့်ီးကိရိယ မျ ီးအ ီးလုံီးအ ီး စနစ့်တကျင်္ရုံစိုံက့်ကိုံင့်တွေယ့်

၅.၁.၄

ဒလ က့်လွှ ပုံစတွေင့် ဒရီးသ ီး

ီးဒသ

ီးရှိဖခင့်ီး၊

သတင့်ီးအချက့်အလက့်မျ ီးနှင့်ပတ့်သက့်ပပီး မည့်သည့်အဒဖပ င့်ီးအလွဲမဆိုံ

ဖြစ့်ဒပေါ်ပါက MPT အ ီး ချက့်ဖခင့်ီးအဒကက င့်ီးကက ီးဖခင့်ီး၊

၅.၂

၅.၁.၅

သုံီးစွေွဲသူ လွှွဲဒဖပ င့်ီးဒပီးသည့် ပစစည့်ီးကိရိယ မျ ီးအ ီး ဖပင့်ဆင့်ဖခင့်ီးနှင့် အစ ီး ိုံီးဖခင့်ီး၊ နှင့်

၅.၁.၆

ဒပီးဒဆ င့်ရန့်သတ့်မှတ့်

အ

ီးဒသ ဒနမျ ီးတွေင့် သိမဟုံ
ုံ
တ့်

ိုံဒနမျ ီးမတိုံင့်မ အခဒကကီးဒငွေမျ ီးအ ီးလုံီး ဒပီးဒချဖခင့်ီး။

က့်ပါ အပိုံေ့် ၅.၁.၁ အဖပင့် သုံီးစွေွဲသူသည့် ၎င့်ီးအ ီး ဝန့်ဒဆ င့်မှုဒပီးဖခင့်ီးနှင့်စပ့်လျဉ့်ီး၍ အဒဆ က့်အဦပိုံင့်ရှင့်မျ ီး

မှ မည့်သည့်

ဒတ င့်ီးခမှုမျ ီးကိုံမဆိုံ MPT အဒပေါ် မကျဒရ က့်ဒစရန့် ဒဆ င့်ရွက့်ရမည့်။ ဒကဘယ့်လ့်ကကိ ီးမျ ီးနှင့် အဖခ ီး MPT ပစစည့်ီး
ကိရိယ မျ ီးတပ့်ဆင့်ဖခင့်ီးအတွေက့် အဒဆ က့်အဦမျ ီးအတွေင့်ီးသိုံ MPT မှ ဝင့်ဒရ က့်နိုံင့်ဒစရန့်အတွေက့် ကကိ တင့်ခွေင့်ဖပ ချက့် ရယူဖခင့်ီး
အပါအဝင့်ဖြစ့်ဒသ ့်လည့်ီး

ယင့်ီးချည့်ီးသ ဟုံကန့်သတ့်မ

ီးဒသ

အဒဆ က့်အဦပိုံင့်ရှင့်မျ ီးနှင့်ပတ့်သက့်သည့်

ကိစစရပ့်မျ ီး

အ ီးလုံီးအတွေက့် သုံီးစွေွဲသူတစ့်ဦီးတည့်ီးကသ လ င့် တ ဝန့်ရှိသည့်။
၅.၃

သုံီးစွေွဲသူ၏ ဒပါဆမှုနှင့် ရည့်ရွယ့်ချက့်ရှိရှိဒဆ င့်ရွက့်သည့် မဒလျ ့်ကန့်ဒသ ဖပ လုံပ့်မှုဒကက င့်ဖြစ့်ဒပေါ်လ ဒသ

ဒကဘယ့်လ့်ကကိ ီး

မျ ီးနှင့် MPT ပစစည့်ီးကိရိယ မျ ီး ပျက့်စီးမှုအတွေက့် သုံီးစွေွဲသူက တ ဝန့်ရှိသည့်။
၅.၄

မည့်သည့်အဒကက င့်ီးဒကက င့်မဆိုံ ဝန့်ဒဆ င့်မှုအ ီး အဆုံီးသတ့်ပပီးဒန က့် သုံီးစွေွဲသူသည့် MPT ပစစည့်ီးကိရိယ မျ ီးအ ီးလုံီးကိုံ MPT
၏ လက့်ဝယ့်

ဖပန့်လည့်ဒပီးအပ့်ရမည့်။

၆။

ဝန့်ဆဆောင့်မှုစတင့်ခခင့်ီးနှင့် ယောယရပ့်စွဲခခင့်ီး

၆.၁

ဝန့်ဒဆ င့်မှုစတင့်ဖခင့်ီးသည့် MPT က ဒက က့်ခနိုံင့်သည့် (စတင့်ခ၊ တပ့်ဆင့်ခနှင့် ပစစည့်ီးကိရိယ ခ အပါအဝင့်ဖြစ့်ဒသ ့်လည့်ီး
ယင့်ီးတိချည့်
ုံ
ီးသ ဟုံကန့်သတ့်မ

FTTX Specific Terms & Conditions

ီးဒသ ) ကနဦီးအခဒကကီးဒငွေမျ ီးအ ီးလုံီးကိုံ သုံီးစွေွဲသူက အဖပည့်အဝဒပီးဒချဖခင့်ီးနှင့် မှန့်ကန့်စွေ
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ဖြည့်စွေက့်ပပီး စနစ့်တကျ တင့်ဖပ

ီးဒသ ဒလ က့်လွှ ပုံစတင့်သွေင့်ီးလက့်ခသည့်အခါတွေင့် MPT က သုံီးစွေွဲသူ

အသိဒပီး

ီးဒသ

မည့်သည့်လိုံအပ့်ချက့်မျ ီးအဒပေါ်မဆိုံ မူတည့်ပါသည့်။
၆.၂

အပိုံေ့် ၆.၁ တွေင့်ဒြ ့်ဖပ

ီးဒသ

သတ့်မှတ့်ချက့်မျ ီးအ ီး ဖပည့်မပပီးဒန က့် MPT သည့် သုံီးစွေွဲသူအတွေက့် ဝန့်ဒဆ င့်မှု အ ီး

တတ့်နိုံင့်သဒလ က့် အဖမန့်ဆုံီး အဒက င့်အ
၆.၃

ည့်ဒြ ့်ပပီး စတင့်ဒစရန့် အဒက င့်ီးဆုံီး ကကိ ီးပမ့်ီးဒဆ င့်ရွက့်ရပါမည့်။

သုံီးစွေွဲသူသည့် တစ့်ကကိမ့်စ အခဒကကီးဒငွေဒပီးဒဆ င့်၍ အမျ ီးဆုံီး သုံီး (၃) လ အ ိ ဝန့်ဒဆ င့်မှု အ ီး မိမိသဒဘ ဆနဒဖြင့် ယ ယ
ရပ့်စွဲနိုံင့်ပါသည့် (“မမသဆ ောဆနဒခေင့်ယောယရပ့်စွဲမှုကောလ”)။ အလ ီးတူပင့် သုံီးစွေွဲသူက ဒပီးဒဆ င့်ရမည့်ဒနတွေင့် ဒပီးဒဆ င့်ဖခင့်ီး
မရှိပါက MPT သည့် ၎င့်ီး၏သဒဘ အရ ဝန့်ဒဆ င့်မှုအ ီး အတိုံင့်ီးအဆမရှိဒသ က လတစ့်ခုံ (“ဆနဒသဆ ောမပါဝင့်ဆသော ယောယ
ရပ့်စွဲမှုကောလ”) အ ိချက့်ချင့်ီးရပ့်စွဲနိုံင့် ပပီး ပျက့်ကွေက့်ဒကကီးမျ ီးအ ီး အဖပည့်အဝဒပီးဒချ ဒသ အခါ သိမဟုံ
ုံ
တ့် MPT နှင့် သုံီးစွေွဲသူ
အကက ီး အဖခ ီးနည့်ီးသဒဘ တူညမှုဖပ
အဓိပပ ယ့်ြွေင့်ဆိုံ

ီးနိုံင့်သည့်အတိုံင့်ီး ဝန့်ဒဆ င့်မှုဒပီးဖခင့်ီးကိုံ ဖပန့်လည့်စတင့်နိုံင့်ပါသည့်။ (ဒအ က့်တွေင့်

ီးဒသ ) “သုံီးစွေွဲရန့်ကတိဖပ

ီးသည့်က လ” အတွေင့်ီး ကျဒရ က့်သည့် မိမိသဒဘ ဆနဒဖြင့် ယ ယ ရပ့်စွဲမှုက လ

သိမဟုံ
ုံ
တ့် ဆနဒသဒဘ မပါဝင့်ဒသ ယ ယရပ့်စွဲမှုက လအ ီး

ိုံသုံီးစွေွဲရန့်ကတိဖပ

ီးသည့်က လ ဖပည့်မဖခင့်ီး အတွေက့်

ဒရတွေက့်မည့်မဟုံတ့်ပါ။ သသယကင့်ီးရှင့်ီးဒစရန့် ဒြ ့်ဖပရလ င့် လိုံအပ့်သည့် သုံီးစွေွဲရန့်ကတိဖပ

ီးသည့်က လ

ည့်သွေင့်ီး

ဖပည့်မဒစရန့်

အလိုံငှ ဆနဒသဒဘ မပါဝင့်ဒသ ယ ယရပ့်စွဲမှုက လ သိမဟုံ
ုံ
တ့် မိမိသဒဘ ဆနဒဖြင့်ယ ယရပ့်စွဲမှုက လနှင့်ညဒသ က လတစ့်ခုံ
အ ီး မူလသုံီးစွေွဲရန့်ကတိဖပ

ီးသည့်က လတွေင့် ဒပါင့်ီး ည့် မည့်မဟုံတ့်ပါ (“ခပင့်ဆင့် ောီးဆသောသိုီးစွဲရန့် ကတခပ

ကောလ”)။ ကကိ တင့်ရပ့်စွဲဖခင့်ီးအတွေက့်ေဏ့်ဒကကီးမျ ီးအ ီးလုံီးသည့် ဖပင့်ဆင့်

ောီးသည့်

ီးဒသ သုံီးစွေွဲရန့်ကတိဖပ သည့်က လအတွေင့်ီး ရပ့်စွဲဖခင့်ီး

နှင့် သက့်ဆိုံင့်ဒစရမည့်။
၆.၄

အခဒကကီးဒငွေဒပီးချရမည့်ဒနရက့်တွေင့် ဒပီးဒချမှုမဖပ ဖခင့်ီးဒကက င့် ဒပေါ်ဒပါက့်လ ဒသ

ဆနဒအဒလျ က့်မဟုံတ့်ဒသ ယ ယရပ့်စွဲမှု

က လသည့် အခဒကကီးဒငွေဒပီးဒချရမည့်ဒနရက့် က့် သုံီး(၃)လဒကျ ့်လွေန့်ပါက MPT သည့် မိမိဆုံီးဖြတ့်ချက့်ဖြင့် ကကိ တင့်
အဒကက င့်ီးမကက ီးဘွဲ ဝန့်ဒဆ င့်မှုအ ီး အလိုံအလျ က့်အဆုံီးသတ့်နိုံင့်ပါသည့်။
၆.၅

အပိုံေ့် ၅.၁.၅ တွေင့် ဒြ ့်ဖပ
အစ ီး ိုံီးဒပီးဖခင့်ီးရှိပါက

ီးသည့် သုံီးစွေွဲသူ လွှွဲဒဖပ င့်ီးဒပီးသည့်ပစစည့်ီးကိရိယ မျ ီးအ ီး ဖပင့်ဆင့်ဒပီးဖခင့်ီး နှင့် /သိုံမဟုံတ့်

ဒန က့် ပ့်အခဒကကီးဒငွေနှင့်

ကျသင့်ဒငွေမျ ီး

ဒက က့်ခနိုံင့်မည့်ဖြစ့်သည့်။

ိုံအခဒကကီးဒငွေမျ ီးနှင့်

ကျသင့်ဒငွေမျ ီးကိုံ https://www.mpt.com.mm/en/mpt-dome-pyan-internet-service-faqs/ တွေင့် ကကည့်ရှုနိုံင့်ပပီး ယင့်ီးတိုံကိုံ
MPT က အခါအ ီးဒလျ ့်စွေ ဖပင့်ဆင့်ဒဖပ င့်ီးလွဲနိုံင့်ပါသည့်။
၇။

ဝန့်ဆဆောင့်မှုသက့်တမ့်ီး

၇.၁

MPT သည့် ဝန့်ဒဆ င့်မှုအ ီး ဝန့်ဒဆ င့်မှုစတင့်ဒသ ဒနတွေင့်သ လ င့် စတင့်၍ အနည့်ီးဆုံီး ဖပကခေိန့်လ ဒဖခ က့် (၆) လ ကက ဒသ
ကနဦီးက လ (“သိုီးစွဲရန့် ကတခပ

ောီးသည့် ကောလ”) အတွေက့် ဝန့်ဒဆ င့်မှုဒပီးရမည့်ဖြစ့်ပပီး

စ ဖြင့်

ကကိ တင့်အသိဒပီးဖခင့်ီးဖြင့်

မရပ့်စွဲမချင့်ီး

တစ့်လပပီးတစ့်လ

ိုံ
ဒန
က့်တွေင့် သုံီးစွေွဲသူက

ရက့်သုံီးဆယ့်(၃၀)

က့်မနည့်ီး

ဆက့်လက့်ဝန့်ဒဆ င့်မှု

ဒပီးသွေ ီးရပါမည့်။

ိုံ
အဖပင့်
သုံီးစွေွဲသူသည့် (က) ဤသီးသန့်စည့်ီးကမ့်ီးချက့်မျ ီးပါ ဝန့်ဒဆ င့်မှုအတွေက့် ဒငွေဒပီးဒချဖခင့်ီးတ ဝန့်မျ ီး

အပါအဝင့် အဖခ ီးဒသ

တ ဝန့်တစ့်ရပ့်ရပ့်အ ီး ချိ ီးဒြ က့်ဖခင့်ီး မရှိဒစရ၊ (ခ) ဝန့်ဒဆ င့်မှုအ ီး သက့်ဆိုံင့်ရ

ဒန က့်ဆုံီးရက့်တွေင့်သ

ရပ့်စွဲရမည့်။

ဒနရှိဒသ လ၏ ပ

သသယကင့်ီးဒစရန့်အလိငှ
ုံ ၊

ဝန့်ဒဆ င့်မှုစတင့်ဒသ ဒနသည့်

ဖပကခေိန့်လ၏

ဝန့်ဒဆ င့်မှုစတင့်ဒသ

မဆုံီး ဖပကခေိန့်ရက့်မှတပါီး အဖခ ီးတစ့်ရက့်ရက့်တွေင့် မည့်သပင့်
ိုံ ကျဒရ က့်ဒစက မူ၊ ဝန့်ဒဆ င့်မှုစတင့်ဒသ ဒန

ရှိဒသ လကိုံ သုံီးစွေွဲရန့်ကတိဖပ

ီးသည့်က လ၏ ပ

မလ အဖြစ့် မှတ့်ယရ
ူ မည့်။

ဒအ က့်ပါတိအနက့်
ုံ
မှ အဒစ ဆုံီးဒနဖြစ့်ရမည့် -
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ိုံအဖပင့် ဝန့်ဒဆ င့်မှုစတင့်ဒသ ဒနသည့်

၇.၂

၇.၁.၁

ဒလ က့်လွှ ပုံစတွေင့်ဒြ ့်ဖပ

ီးဒသ ဒန၊

၇.၁.၂

သုံီးစွေွဲသူမှ ဝန့်ဒဆ င့်မှုကိုံ အမှန့်တကယ့်စတင့်သုံီးစွေွဲသည့်ဒန၊ သိုံမဟုံတ့်

၇.၁.၃

စ ချ ပ့်ဝင့်အြွေွဲွဲ့ဝင့်မျ ီးအကက ီး အဖပန့်အလည့်သဒဘ တူ

ီးသည့်ဒန။

အဒ ွေဒ ွေစည့်ီးကမ့်ီးချက့်မျ ီးနှင့် ဤသီးသန့်စည့်ီးကမ့်ီးချက့်မျ ီးသည့် ဝန့်ဒဆ င့်မှုဒပီးဒနဒသ

က လပတ့်တစ့်ခုံလုံီး အကျိ ီး

သက့်ဒရ က့်ဒနပါမည့်။
၇.၃

MPT ၌ ဤသီးသန့်စည့်ီးကမ့်ီးချက့်မျ ီးကိုံ မည့်သည့်အချိန့်တွေင့်မဆိုံ ဖပင့်ဆင့်ဒဖပ င့်ီးလွဲရန့် အခွေင့်အဒရီးရှိပါသည့်။ MPT သည့်

ဖပင့်ဆင့်ဒဖပ င့်ီးလွဲမှုတစ့်ခုံချင့်ီးစအ ီး ယင့်ီးဖပင့်ဆင့်ချက့် အသက့်မဝင့်ခင့်
အ ီး

ုံတ့်မှု ဖပ မည့်ဖြစ့်ပါသည့်။

စ မျက့်နှ

ုံတ့်ဒဝဒကကည ရန့်အတွေက့် သင့်ဒလျ ့်ဒသ ကကိ ီးပမ့်ီး

ိုံသဒသ
ိုံ
ဖပင့်ဆင့်ချက့်မျ ီးအ ီး အချိန့်မ သိရှိဒစရန့်အလိုံငှ MPT ၏ တရ ီးဝင့်အင့်တ နက့်

သိမဟုံ
ုံ
တ့် https://www.mpt.com.mm/en/home/fixed-line-services/dome-pyan-en/ အ ီး ပုံမှန့်ဒစ င့်ကကည့်

ြတ့်ရှုသွေ ီးရန့် သုံီးစွေွဲသူ၌ တ ဝန့်ရှိပါသည့်။ သုံီးစွေွဲသူက ဖပင့်ဆင့်ချက့်တစ့်စုံတစ့်ရ အ ီး လက့်မခနိုံင့်ပါက ဝန့်ဒဆ င့်မှုကိုံ ရပ့်စွဲနိုံင့်
ပါသည့်။ သုံီးစွေွဲသူက ဝန့်ဒဆ င့်မှုကိုံ ရပ့်စွဲသည့်အခါ အခဒကကီးဒငွေကျသင့်မှု ရှိနိုံင့်မည့်ဖြစ့်သည့်။
၇.၄

အဒ ွေဒ ွေစည့်ီးကမ့်ီးချက့်မျ ီး၏ အပိုံေ့် ၆ တွေင့် သတ့်မှတ့်
ဒက က့်ခနိုံင့်ဒသ

သက့်ဆိုံင့်ရ ဖပစ့်ေဏ့်မျ ီးအ ီးဒပီးဒချ

ီးသည့်အတိုံင့်ီးမှအပ နှစ့်ဦီးနှစ့်ြက့်သဒဘ တူညမှုနှင့် MPT က
ီးဖခင့်ီးမှတစ့်ပါီး ဒလ က့်လွှ ပုံစ သိမဟုံ
ုံ
တ့် သက့်ဆိုံင့်ရ

စ တမ့်ီးတစ့်ခုံခုံတွေင့် MPT နှင့် သုံီးစွေွဲသူအကက ီး အဖခ ီးနည့်ီး သဒဘ တူ
မရှိဘွဲ သုံီးစွေွဲရန့်ကတိဖပ

ီးသည့်က လ သိမဟုံ
ုံ
တ့် ဖပင့်ဆင့်

စ ရွက့်

ီးဖခင့်ီးမရှိပါက ဤဝန့်ဒဆ င့်မှုအ ီး အဒကက င့်ီးအရင့်ီး

ီးဒသ သုံီးစွေွဲရန့်ကတိဖပ

ီးသည့်က လ အတွေင့်ီးရပ့်စွဲနိုံင့်မည့်

မဟုံတ့်ပါ။
၈။

အဆ ကောင့်ီး ကောီးခခင့်ီး

၈.၁

ဤဝန့်ဒဆ င့်မှုအရ ဒပီးရန့် သိမဟုံ
ုံ
တ့် ဖပ လုံပ့်ရန့် လိုံအပ့်ဒသ

သိမဟုံ
ုံ
တ့် ခွေင့်ဖပ

ီးဒသ

မည့်သည့်အဒကက င့်ီးကက ီးစ ၊

ဒတ င့်ီးဆိုံဖခင့်ီး သိမဟုံ
ုံ
တ့် သဒဘ တူဖခင့်ီးကိုံမဆိုံ စ ဖြင့် ဖပ လုံပ့်ရမည့်။ တရ ီးဝင့် MPT ဝက့်ဘ့်ဆုံက
ိ ့်တွေင့်ဒြ ့်ဖပဒသ အခါ အဆိုံပါ
အဒကက င့်ီးကက ီးဖခင့်ီး၊ ဒတ င့်ီးဆိုံဖခင့်ီး သိမဟုံ
ုံ
တ့် သဒဘ တူဖခင့်ီးတစ့်ရပ့်ရပ့်အ ီး MPT က ဒပီးပိုံပပီး သိမဟုံ
ုံ
တ့် ဖပ လုံပ့်ပပီး ဖြစ့်သည့်ဟုံ
မှတ့်ယရ
ူ မည့်။
၉။

အခဆ ကီးဆငမျောီးနှင့် ဆငဆပီးဆချမှုဆိုင့်ရောစည့်ီးကမ့်ီးချက့်မျောီး

၉.၁

ဆလ ောက့်လောပိုစဆပေါ်တင့် ဆရီးချယ့် ောီးမှု အဆပေါ်မူတည့်၍ ဝန့်ဆဆောင့်မှုအတက့် အခဆ ကီးဆငမျောီးတင့် ဆအောက့်ပါအမျ ီးအစောီး အချ ျို့
သိုမဟိုတ့် အောီးလိုီးပါဝင့်မည့် အမျ ီးအစောီး

အကကမ့်ဆရ

ဝန့်ဒဆ င့်မှုစတင့်ခ

ဝန့်ဒဆ င့်မှုမစတင့်ခင့် တစ့်ကကိမ့်၊ ဖပန့်မအမ့်ီး

တပ့်ဆင့်ခ

တစ့်ကကိမ့် (စတင့်ဒကကီးတွေင့်ပါဝင့်ပပီးဖြစ့်သည့်)

ပစစည့်ီးကိရယ
ိ
ခ

တစ့်ကကိမ့် (စတင့်ဒကကီးတွေင့်ပါဝင့်ပပီးဖြစ့်သည့်)

ယ ယရပ့်ဆင
ိုံ ့်ီးခ

တစ့်ကကိမ့် (ယ ယရပ့်စွဲရန့်ဒတ င့်ီးဆိုံဒသ အခါ)

လစဉ့်ကျသင့်ဒသ ဝန့်ဒဆ င့်ခ

လစဉ့်၊ ကကိ တင့်ဒက က့်ခမည့်

ဒလ က့်လွှ ပယ့်ြျက့်ခ

တစ့်ကကိမ့်

ဝန့်ဒဆ င့်မှု အဆငဒ
့် လ ချခ

တစ့်ကကိမ့် (ဒတ င့်ီးဆိဒ
ုံ သ အခါ)

ကွေင့်ီးဆင့်ီး အဒဖြရှ စစ့်ဒဆီးဒပီးခ

တစ့်ကကိမ့် (ဒတ င့်ီးဆိဒ
ုံ သ အခါ)
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ဥပစ ဒဖပ င့်ီးဒရွဲ့ခ

ဒနရ ဒဖပ င့်ီးဒရွဲ့ဖခင့်ီး၊

တည့်ဒနရ ဒဖပ င့်ီးလွဲဖခင့်ီး

မတိုံင့်ခင့် တစ့်ကကိမ့်၊ ဖပန့်မအမ့်ီး၊
MPT ပစစည့်ီးကိရယ
ိ
မျ ီးအစ ီး

ိုံီးခ

တစ့်ကကိမ့် (သုံီးစွေွဲသူ၏ဒပါဆမှု သိမဟုံ
ုံ
တ့် မဒလျ ့်
ကန့်ဒသ ဖပ လုံပ့်မှုဒကက င့်
ဆုံီးရီးှု ဒသ

ပျက့်စီး

သိမဟုံ
ုံ
တ့်

MPT ပစစည့်ီးကိရယ
ိ
မျ ီး အစ ီး

ိုံီး

ဒသ အခါ)
သုံီးစွေွဲသူ

လွှွဲဒဖပ င့်ီးဒပီးသည့်

ပစစည့်ီးကိရယ
ိ
မျ ီး အစ ီး
အဒ

၉.၂

ွေဒ

ပျက့်စီး သိမဟုံ
ုံ
တ့် ဒပျ က့်ဆုံီးသညအ
့် ခါ တစ့်ကကိမ့်

ိုံီးခ

ွေအခဒကကီးဒငွေမျ ီး

MPT ၏ ဆုံီးဖြတ့်ချက့်အရ လိုံအပ့်သလိုံ

လစဉ့်ကျသင့်ဆသောဝန့်ဆဆောင့်ခအောီး ဝန့်ဆဆောင့်မှုစတင့်ဆသောဆနမှစတင့်၍လစဉ့်တက့်ချက့်ဆကောက့်ခပါမည့်။ အခခောီးနည့်ီးသဆ
တူ

ောီးခခင့်ီးမရှလ င့်

ဝန့်ဆဆောင့်မှုစတင့်ဆသောဆနပါဝင့်သည့်လအတက့်

အချ ီးကျတက့်ချက့်

ောီးဆသော

ော

လစဉ့်ဝန့်ဆဆောင့်ခကို

ဝန့်ဆဆောင့်မှုစတင့်ခခင့်ီးမတိုင့်မ ဆကောက့်ခပါမည့်။ လစဉ့်ကျသင့်ဆသောဝန့်ဆဆောင့်ခအောီး ကက တင့်ဆကောက့်ခမည့်ခေစ့်ပပီး ကျသင့်သည့်
ဝန့်ဆဆောင့်ခနှင့်သက့်ဆိုင့်ဆသောလ မစတင့်မ ဆပီးဆချရပါမည့်။
၁၀။

သိုီးစသ
ွဲ ူ လမ့်လည့်မှုမှ ခေစ့်ဆပေါ်လောသည့် အတအကျသတ့်မှတ့်

၁၀.၁ မည့်သိုပင့်အခခောီးနည့်ီးဆန့်ကျင့်ဆေော့်ခပ
ပါဝင့်ဆသော

ောီးခခင့်ီးရှဆစကောမူ အဆ

အဆ ကောင့်ီးရင့်ီးမျောီးဆ ကောင့်

ဝန့်ဆဆောင့်မှုကို

ောီးဆသော နစ့်န ဆ ကီးမျောီး
ဆ

စည့်ီးကမ့်ီးချက့်မျောီး၏ အပိုဒ့် ၆.၂(ခ) နှင့်/သိုမဟိုတ့် (ဃ) တင့်

အပပီးသတ့်ရပ့်စွဲခခင့်ီး

သို မဟိုတ့်

ဆခတတရပ့်ဆိုင့်ီးခခင့်ီး

ခပ လိုပ့်ပါက

သိုီးစွဲသူသည့် MPT အောီး ဝန့်ဆဆောင့်မှုစတင့်သည့်ဆနမှ ချ ီးဆေောက့်မှု၊ လမ့်လည့်မှု နှင့်/သိုမဟိုတ့် ကျြူီးလန့်မှုကို MPT က သရှသည့်ဆန
အ

ကောလအတက့် MPT ၏ မို

As You Go) နှုန့်ီး

ိုင့်ီးေိုန့်ီးနှင့် ကက ီးေိုန့်ီးမျောီး (On-net နှင့် Off-net IDD) အတက့် လက့်ရှတည့်ဆွဲခေစ့်သည့် PAYG (Pay

ောီးမျောီးနှင့် ညမ သည့် နစ့်န ဆ ကီးမျောီး ဆပီးရမည့်ခေစ့်သည့်။ သိုခေစ့်၍ သိုီးစွဲသူသည့် နစ့်န ဆ ကီးအခပည့်အဝ ကို

ဆပီးဆချရမည့်ခေစ့်ကော

ိုသို အခပည့်အဝဆပီးဆချခခင့်ီး မရှပါက နစ့်န ဆ ကီးလက့်ကျန့်မျောီး အခပည့်အဝဆပီး ဆချပပီးသည့်အချန့်အ

တစ့်နှစ့်လ င့် ၃၆၅ ရက့်ရှသည့်ဟို ယူဆလျက့် မဆပီးရဆသီးသည့် ပမောဏအဆပေါ် တစ့်နှစ့်လ င့် ၁၀% နှုန့်ီး

ောီးခေင့် နစ့်န ဆ ကီးမျောီး

ဆက့်လက့်ဆပီးဆဆောင့်ရန့် တောဝန့်ရှမည့်ခေစ့်သည့်။
၁၀.၂ ဤအပိုဒ့် ၁၀ သည့် စောချ ပ့် နှင့်/သိုမဟိုတ့် ဥပဆဒအရ MPT ၌ ရပိုင့်ခင့်ရှဆသော အခင့်အဆရီးမျောီးနှင့် ကိုစောီးမှုမျောီးကို

ခိုက့်ဆစခခင့်ီး

မရှဆစရ။
၁၀.၃ ဤတင့်ဆေော့်ခပ

ောီးသည့် နစ့်န ဆ ကီးမျောီးသည့် သိုီးစွဲသူ၏ လိုပ့်ရပ့်မျောီး နှင့် /သိုမဟိုတ့် လစ့်ဟောမှုမျောီးဆ ကောင့် MPT က ခစောီးရမည့်

ခေစ့်ဆသော ဆိုီးရှုီးမှုမျောီးအတက့် အကျ ီးအဆ ကောင့်ီးဆဆလျော့်သည့် ကက တင့်ခန့်မှန့်ီးချက့်ကို ကိုယ့်စောီးခပ သည့်ဟို စောချ ပ့်အေွဲျို့ဝင့်မျောီးက
သဆ
၁၁။

ောတူပါသည့်။

အောမခချက့်မျောီး

၁၁.၁ ဤသဆ

ောတူစောချ ပ့်တင့်အတအလင့်ီးဆေော့်ခပ

အတိုင့်ီးအတောအ

ောီးသည့်မှနှင့်

သက့်ဆိုင့်ရောဥပဆဒအရ

ခင့်ခပ

ောီးသည့်

အမျောီးဆိုီး

MPT သည့် ဝန့်ဆဆောင့်မှုနှင့် MPT ပစစည့်ီးကရယောမျောီးနှင့် စပ့်လျဉ့်ီး၍ အတအလင့်ီးခေစ့်ဆစ သယ့်ဝိုက့်၍ခေစ့်ဆစ

မည့်သည့် အောမခချက့်မ ခပ လိုပ့်ခခင့်ီးမရှ

ွဲ အောမခအောီးလိုီးကို စန့်လတ့်ပပီး ယင့်ီးတိုတင့် ဆရောင့်ီးချနိုင့်မှု၊ ကိုက့်ညမှု၊ ပိုင့်ဆိုင့်မှုနှင့်

ကျြူီးလန့်ချ ီးဆေောက့်မှုမရှခခင့်ီးဆိုင့်ရော အောမခချက့်တိုအပါအဝင့်ခေစ့်ဆသော့်လည့်ီး ယင့်ီးတိုချည့်ီးခေင့်သောကန့်သတ့်မ
တိုအောီး ကန့်သတ့်မှုမရှ

ောီးပါ။ အ

က့်ပါ

ွဲ MPT အဆနခေင့် ဝန့်ဆဆောင့်မှုကို အဆနှ င့်အယှက့်ကင့်ီးဆစရန့်၊ အမှောီးအယင့်ီးကင့်ီးဆစရန့် သိုမဟိုတ့်

ရောနှုန့်ီးခပည့် အချန့်တိုင့်ီးရရှဆနဆစရန့် သိုမဟိုတ့် ဆပီးပိုဆသော အသ၊ ေက့်စ့်၊ စောသောီးနှင့် အခခောီး ဆက့်သယ့်ဆဆောင့်ရက့်မှုမျောီး
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အောီးလိုီးကို

ဆအောင့်ခမင့်စောဆပီးပိုနိုင့်ဆစရန့်

ဆဆောင့်ရက့်ဆပီးရန့်အတက့်

ဆပီးတောဝန့်

သိုမဟိုတ့်

တောဝန့်ယူမှုတစ့်ရပ့်ရပ့်

ရှမည့်မဟိုတ့်ပါ။ MPT သည့် ဝန့်ဆဆောင့်မှု၊ MPT ပစစည့်ီးကရယောမျောီးနှင့် Software တိုကို မည့်သည့် အောမခချက့် သိုမဟိုတ့်
ကိုယ့်စောီးခပ

တင့်ခပချက့်မ

မပါဝင့်

ွဲ “အရှအတိုင့်ီး” နှင့် “ရရှနိုင့်သည့်အတိုင့်ီး” ဆပီးအပ့်သောီးမည့်ခေစ့်သည့်။

MPT က

ဝန့်ဆဆောင့်မှုသည့် သိုီးစွဲသူ၏ လိုအပ့်ချက့်မျောီး၊ သတ့်မှတ့်ချက့်မျောီး၊ ဆမ ော့်မှန့်ီးချက့်မျောီးအတိုင့်ီး ခေည့်ဆည့်ီးဆပီးမည့် သိုမဟိုတ့်
ဝန့်ဆဆောင့်မှုသည့် စဉ့်ဆက့်မခပတ့်၊ အချန့်မ၊ လိုခခ စောနှင့် အမှောီးအယင့်ီးကင့်ီးမည့်ဟူဆသော မည့်သည့် အောမခချက့်မ မဆပီးပါ။
ဝန့်ဆဆောင့်မှုသည့် ဆက့်သယ့်ဆရီး အဆ

ောက့်အကူပစစည့်ီးမျောီး အသိုီးချရောတင့် ရှတတ့်သည့် ကန့်သတ့်ချက့်မျောီး၊ ဆနှ င့်ဆနှီးမှုမျောီးနှင့်

အခခောီးဆသော ခပဿန မျောီး ရှနိုင့်မည့်ခေစ့်ဆ ကောင့်ီး သိုီးစွဲသူက အသအမှတ့်ခပ ပါသည့်။

Translated by Kelvin Chia Yangon Ltd on 16.2.2022
The foregoing is a translation of a document originally prepared in English. The translation has been done to the
best of the translator’s understanding and ability. Nevertheless, Kelvin Chia Yangon is not able to warrant the
accuracy of such said translation. Any reliance you place on the translated contents is strictly at your own risk.
Kelvin Chia Yangon will not accept or incur any responsibility for any loss occasioned to any person acting or
refraining from action as a result of the translated contents.
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