
စည််းကမ််းသတမှ်တခ်ျကမ်ျ ်း 

 ဤအစီအစဉ်သည ်အသက် (၁၃)နစ်ှနငှ အ်ထက် GSM/ WCDMA ဖုန််း prepaid စနစ် 

လက်ရှှိအသ ု်းပပြုသူမ  ်းအတွက် သ်ီးသန  ရ်ည်ရွယ်ပါသည်။ 

 MPT Postpaid, CDMA, Base Tariff နငှ  ်လက်ရှှိအသ ု်းပပြုပြင််းမရှှိသူမ  ်း ပါဝငန်ှိငုမ်ည်မဟုတ်ပါ။ 

 အသ ု်းပပြုသူသည ် ၂၀၂၂ ြုနစ်ှ၊ စက်တငဘ် လ (၃၀) မှ အအ က်တှိုဘ လ (၇) ရကအ်န  အတွင််းတွင ်

*71010# သှို   အြေါ်ဆှိုစ ရင််းသွင််း၍ ၂၀၂၂ ြုနစ်ှ၊ အအ က်တှိဘု လ (၈) ရက် မှ (၁၀)ရကအ်န   က စမ််းမဲ 

အစီအစဉ်က လအတွင််း တစ်ရက်လျှင ်   “၁၀၀% ပပနအ်မ််းအငလွက်အဆ င”် နငှ  ် ရငြု်နက် စမ််း 

ဆုအတွလန််း အစီအစဉ်ရဲ   အထူ်းဆုကကီ်း က စမ််းြွင  ် (၁)အစ င ် ပါဝငသ်ည ် "Special Pack" 

ဝယ်ယူြွင က်ှိ ုက စမ််းပါဝငန်ှိငုမ်ည်ပဖစ်သည။် 

 အသ ု်းပပြုသူသည ်၂၀၂၂ ြုနစ်ှ၊ စက်တငဘ် လ (၃၀) မှ အအ က်တှိုဘ လ (၇) ရက်အန  အတွင််းတွင ်

*71010# သှို   အြေါ်ဆှိုစ ရင််းသွင််းပြင််းပဖင  ်ထပ်အဆ င််း MPT Club points 

မ  ်းရရှှိနှိငုမ်ည်ပဖစ်ပါသည်။ ထပ်အဆ င််း MPT Club points မ  ်းကှိ ု၂၀၂၂ ြုနစ်ှ၊ 

အအ က်တှိုဘ လအတွင််း ထည ်သွင််းအပ်းမည ်ပဖစ်သည်။ 

 MPT သည် အစီအစဉ်က လအတွင််း “၁၀၀% ပပနအ်မ််းအငလွက်အဆ င”် အအရအတွက ်

ကန  သ်တ်ြွင  ်သတ်မှတ်ပြင််းအအပေါ် တစ်ဦ်းတည််းဆ ု်းပဖတ်ပှိငုြွ်င ရှ်ှိပပီ်း ပါဝငသူ်မ  ်းသည ်၂၀၂၂ြုနစ်ှ ၊  

အအ က်တှိ ုဘ လ (၈)ရက ်မှ (၁၀)ရက်အန  အတွင််း “၁၀၀% ပပနအ်မ််းအငလွက်အဆ င”် ပါဝငသ်ည ် 

"Special Pack" ဝယ်ယူရ ၌ ကန  သ်တ်သတ်မှတ်ထ ်းသည ် အအရအတွက်အရ က်ရှှိပါက "၁၀၀% 

ပပနအ်မ််းအင ွလက်အဆ င”် ြ စ ်းြွင ရ်ရှှိအတ  မည်မဟုတ်ပါ။ 

 အစီအစဉ်တွင ် အပြ ်းသူမ  ်းသှို  လက်အဆ ငအ်ပ်းပြင််းပဖင  ် "၁၀၀% ပပနအ်မ််းအငလွက်အဆ င”်ကှိ ု 

ြ စ ်းြွင ရ်ရှှိမည်မဟုတ်ပါ။ 

 အစီအစဉ်က လမှ  ၂၀၂၂ြုနစ်ှ၊ အအ က်တှိုဘ လ (၈)ရက ်မှ (၁၀)ရက်အန   

 က စမ််းမဲအစီအစဉ်အတွက ်စည််းကမ််းသတ်မှတ်ြ ကအ်အသ်းစှိတ်ကှို ၂၀၂၂ ြုနစ်ှ၊ အအ က်တှိုဘ လ 

(၈) ရက်အန  တွင ်ထုတ်ပပနမ်ည်ပဖစ်ပါသည။် 

 အအသ်းစှိတ်ကကည ်ရှုရန ်(လင ြ်် --> အအ က်မ ှအအသ်းစှိတ ်T&C) 

 



 

 

MPT  စည််းကမ််းသတမှ်တခ်ျက်မျ ်း - [MPT Special Flash] 

 

ဤစ မ က်န ှသည ် ပမနမ်  ဆက်သွယ်အရ်းလုပ်ငန််း (“MPT”, “ကျွနု် ပ််တှို  ”, “ကျွနု် ပ််တှို  ကှို”, “ကျွနု် ပ််တှို  ၏”) 

[MPT Special Flash] (“ပရှိုမှို်းရှင််း”) တွင ် ပါဝငရ် ၌ လူကကီ်းမင််း လှိုက်န ရန ် သအဘ တူရမည ် 

စည််းကမ််းြ က်မ  ်းကှိ ုရှင််းလင််းအဖ ်ပပထ ်းပါသည်။   

 

ပရှိုမှို်းရှင််းတွင ်ပါဝငပ်ြင််းပဖင  ်လူကကီ်းမင််းသည် ဤစည််းကမ််းသတ်မှတ်ြ က်မ  ်းနငှ  ်၎င််းတှို  နငှ ဆ်က်စပ်သည  ်

အပြ ်းအသ သကဆ်ှိုငရ်  စည််းမ ဉ််းမ  ်း၊ မူဝါဒမ  ်း နငှ  ်စည််းကမ််းြ က်မ  ်း (စုအပါင််း၍ “စည််းကမ််းြ က်မ  ်း” 

ဟု အြေါ်ဆှိုရန)် ကှိုဖတ်ရှု၊ န ်းလည်အကက င််းနငှ  ် ၎င််းတှို  ကှို လှိုက်န အဆ ငရွ်က်ရန ် သအဘ တူအကက င််း 

သအဘ အဆ ငပ်ါသည။် 

 

စည််းကမ််းြ က်မ  ်းသည ် အြ ှိနအ်ြါမအရွ်းအပပ င််းလဲမှုရှှိနှိငုပ်ါသည။် 

ထှိုကဲ သှို  အသ အပပ င််းလဲမှုတစ်ရပ်ရပ်ပပြုလုပ်ပပီ်းအန က် လူကကီ်းမင််း၏ပရှိုမှို်းရှင််းတွင ်

ဆက်လက်ပါဝငပ်ြင််းသည ်  အပပ င််းလပဲပီ်းပဖစ်အသ  စည််းကမ််းြ က်မ  ်းကှိ ု လူကကီ်းမင််းအအနပဖင  ်

လက်ြ ပြင််းအပမ က်ပါသည်။  

 

1. ပရ ိုမ ို်းရှင််း  

 

1.1 စည််းကမ််းြ ကမ်  ်းတငွ ် လကူက်ီးမင််းအ ်း အတှိအလင််းအပ်နငှ််းထ ်းပြင််းမရှှိသည  ်

အြွင အ်အရ်း အ ်းလ ်ုးကှိ ု ကျွန်ပ်ုတှို  က သှို  မဟတု ် ကျွန်ပ်ုတှို  ၏ အသ ု်းပပြုြွင အ်ပ်းသမူ  ်း၊ 

အထ ကပ်  သူမ  ်း၊ ထတုအ်ဝသူမ  ်း၊ အြွင အ်အရ်းကှိငုအ်ဆ ငသ်ူမ  ်းနငှ  ်

အပြ ်းအသ အအကက င််းအရ ပ  ပှို်းသမူ  ်းက သ်ီးသန  ရ်ယထူှိန််းသှိမ််းထ ်းပါသည။် 

လကူက်ီးမင််းအအနပဖင  ် စည််းကမ််းြ ကမ်  ်းနငှ  ် ဥပအဒတငွ ် ြွင ပ်ပြုသည အ်တှိငု််းသ  

ပရှိုမှို်းရငှ််းတငွပ်ါဝငန်ှိငုပ်ပီ်း အပြ ်းအသ အသ ု်းပပြုြ စ ်းမှုအ ်းလ ်ုးကှိ ု တင််း က ပ်စွ  

တ ်းပမစ်ထ ်းပါသည။်  

 



1.2 MPT သည ် MPT ၏ တစ်ဦ်းတည််းဆ ု်းပဖတ်ြ က်ပဖင  ် အအကက င််းပပြ က်တစ်ရပ်ရပ် သှို  မဟုတ် 

အအကက င််းပပြ က်မရှှိဘ ဲ လူကကီ်းမင််း၏ ပရှိုမှို်းရှင််းအ ်းရယူမှု သှို  မဟုတ် ၎င််းတွငပ်ါဝငမ်ှုအ ်း 

အအကက င််းကက ်းမှုနငှ  ် တ ဝနမ်ရှှိဘ ဲ အပမဲတမ််းအသ လ်ည််းအက င််း၊ ယ ယီအသ ်လည််းအက င််း 

ရပ်စဲပြင််း၊ ဆှိုင််းင  ပြင််း သှို  မဟုတ် အပြ ်းနည််းပဖင  ် ြွင ပ်ပြုရနပ်ငင််းပယ်ပြင််းမ  ်း ပပြုလုပ်နှိငုပ်ါသည်။ 

ထှိုသှို  ပပြုလုပ်သည ်အြါတွင ် စည််းကမ််းြ က်မ  ်းသည ် ဤတွင် အဖ ်ပပထ ်းအသ  ဆက်လက ်

တည်ရှှိအနမည စ်ည််းကမ််းြ က်မ  ်းကှိ ု ပဖည ်ဆည််းရန ် လှိုအပ်အသ အတှိုင််းအတ အထှိ လူကကီ်း 

မင််းအအပေါ် ဆက်လက်စည််းအန ှငမ်ှုရှှိရမည်။  

 

လူကကီ်းမင််း၏ ပရှိုမှို်းရှင််းတွငပ်ါဝငမ်ှုသည် ကကှိြုတငစီ်စဉ်ထ ်းအသ နငှ  ်ကကှိြုတငစီ်စဉ်ထ ်းပြင််းမရှှိ 

အသ  ဝနအ်ဆ ငမ်ှု အဆက်ပပတ်ပြင််းမ  ်းအပေါ် မူတည်နှိငုသ်ည်။ ပရှိုမှို်းရှင််း၏ အဆက်ပပတ်ပြင််း၊ 

(စီစဉ်ထ ်းသည်ပဖစ်အစ၊ စီစဉ်မထ ်းဘပဲဖစ်အစ) ြ ှိြု ျို့ယွင််းမှုပဖစ်အပေါ် ပြင််း သှို  မဟုတ် မဝငအ်ရ က ်

နှိငုပ်ြင််း တစ်ြုြုအတွက ်MPT သည ်လူကကီ်းမင််းအအပေါ် သှို  မဟုတ် မည်သည ်တတှိယပုဂ္ှိြုလ်မ  ်း 

အအပေါ်မဆှို တ ဝနရှ်ှိမည်မဟုတ်သည်ကှိ ုလူကကီ်းမင််းအအနပဖင  ်သအဘ တူပါသည်။ 

 

1.3 လူကကီ်းမင််း၏ ပရှိုမှို်းရှင််းတွငပ်ါဝငမ်ှု သှို  မဟုတ် အလွဲသ ု်းစ ်းပပြုမှု၊ လူကကီ်းမင််း၏ အပြ ်းအသ ု်းပပြု 

သူမ  ်းနငှ  ် မည်သည ်အပပနအ်လှနဆ်က်သွယ်အဆ ငရွ်ကမ်ှုမ  ်းအတွက်မဆှို သှို  မဟုတ် ပရှိုမှို်းရှင််း 

နငှ စ်ပ်လ ဉ််း၍ လူကကီ်းမင််း၏ အပြ ်းအဆ ငရွ်က်မှု သှို  မဟုတ် လှိုက်န ရနပ် က်ကွက်မှု တစ်ရပ်ရပ် 

အတွက ်MPT တွင ်တ ဝနမ်ရှှိအစရ။  

  

 

2. ကျွန်ိုပ်တ ို ို့၏ ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုအခွငို့အ်ရ ်းမျ ်း    

 

  ပ  ပှို်းသူ သှို  မဟုတ် အပြ ်းတတှိယပုဂ္ှိြုလ်တစ်ဦ်းဦ်းမှ အပြ ်းနည််းပဖင  ် တရ ်းသပဖင  ်

ပှိုငဆ်ှိုငပ်ြင််းမှလဲွ၍ သက်ဆှိုငမ်ှုရှှိသည ်အတှိုင််း ဤပရှိုမှို်းရှင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ််းအသ  အဆ  ဖ်ဝဲ၊ ရုပ်ပ ုမ  ်း၊ 

စ သ ်း၊ ဂရပ်ဖစ်မ  ်း၊ သရုပ်အဖ ်မှုမ  ်း၊ လှိုဂှိုမ  ်း၊ တီထွငမ်ှုမူပှိုငြွ်င မ်  ်း၊ ကုနအ်မှတ်တ ဆှိပ်မ  ်း၊ 

ဝနအ်ဆ ငမ်ှုအမှတ်တ ဆှိပ်မ  ်း၊ မူပှိုငြွ်င မ်  ်း၊ ဓ တ်ပ မု  ်း၊ အသ ၊ ဗီဒယီှိုမ  ်း၊ ဂီတနငှ  ်

အအကက င််းအရ  အပါအဝင ်၎င််းတှို  ြ ည််းသ  မဟုတ်အသ  (စုအပါင််း၍ “အအကက င််းအရ ”) MPT ၏ 



ပှိုငဆ်ှိုငမ်ှုအြ က်အလက်တစ်ြုြုနငှ  ် ၎င််းတှို  နငှ သ်က်ဆှိုငအ်သ  

ဉ ဏပစစည််းအြွင အ်အရ်းမ  ်းအ ်းလ ်ုးမှ  MPT နငှ ် ၎င််း၏အသ ု်းပပြုြွင အ်ပ်းသူမ  ်း (licensors)၊ 

အထ က်ပ  သူမ  ်း၊ ထုတ်အဝသူမ  ်း၊ မူပှိုငြွ်င က်ှိုငအ်ဆ ငသူ်မ  ်း၏ သ်ီးသန  ပ်စစည််းပဖစ်သည။် 

ဤတွငအ်တှိအလင််း အဖ ်ပပထ ်းသည်မှလဲွ၍ ဤစည််းကမ််းြ က်၏ မည်သည ်အရ ကမျှ 

ဉ ဏပစစည််း ဆှိုငရ် အြွင အ်အရ်းမ  ်း တစ်ြုြုတွငရှ်ှိအသ  သှို  မဟုတ် ထှိုအအ က်တွငရှ်ှိအသ  

အသ ု်းပပြုြွင တ်စ်ြု သှို  မဟုတ် အြွင အ်အရ်းတစ်ြု ဖနတ်ီ်းသည်ဟ ု မမှတ်ယူရ။ ပရှိုမှို်းရှင််းတွင ်

ဝငအ်ရ က ် အသ ု်းပပြုနှိငုအ်သ  အြ က်အလက်မ  ်းတစ်ြုြု သှို  မဟုတ် အအကက င််းအရ တစ်ြုြုမှ 

ဆင ပွ် ်းရရှှိလ အသ  လက်ရ မ  ်းကှိ ုအရ င််းြ ပြင််း၊ အသ ု်းပပြုြွင အ်ပ်းပြင််း၊ င ှ်းရမ််းပြင််း၊ ပပြုပပငပ်ြင််း၊ 

ပဖန  ြ် ှိပြင််း၊ ကူ်းယူပြင််း၊ ဆင ပွ် ်းကူ်းယူပြင််း၊ ထုတ်လွှင ပ်ြင််း၊  လူအမ  ်း ပမငသ် အစရန ် ပပသပြင််း၊ 

လူအမ  ်း ပမငသ် အစရန ် အဖ  အ်ပဖပြင််း၊ ထုတ်အဝပြင််း၊ သင အ်လ  ်သလှို ပပငဆ်ငအ်သ ု်းပပြုပြင််း၊ 

တည််းပဖတ်ပြင််း သှို  မဟုတ် ဖနတ်ီ်းပြင််းမ  ်းကှိ ု သင အ်အနပဖင  ် မပပြုလုပ်ရန ် သအဘ တူပါသည်။ 

စည််းကမ််းြ က်မ  ်းမ ှ အတှိအလင််း ြွင ပ်ပြုမထ ်းအသ  မည်သည ်ရည်ရွယ်ြ က်အတွက်မဆှို 

အအကက င််းအရ အ ်း အသ ု်းပပြုပြင််းကှိ ုတင််းက ပ်စ ွ တ ်းပမစ်ထ ်းပါသည်။  

 

 

3.  ပရ ိုမ ို်းရှင််းက လ   

 

ပရှိုမှို်းရှင််းက လမှ  ၂၀၂၂ြုနစ်ှ၊ အအ က်တှိုဘ လ (၈) ရက ် မှ (၁၀) ရက်အန  အထှိ 

(“ပရ ိုမ ို်းရှင််းက လ”)  

 

4. ပါဝငန် ိုငသ်မူျ ်း 

  

 

4.1 ဤပရှိုမှို်းရှင််းသည် အသက် (၁၃)နစ်ှနငှ အ်ထက် GSM/ WCDMA ဖုန််း prepaid စနစ် 

လက်ရှှိအသ ု်းပပြုသူမ  ်းအတွက် သ်ီးသန  ရ်ည်ရွယ်ပါသည်။ အကယ်၍ သငသ်ည ် အသက် 

(၁၈)နစ်ှအအ က်ပဖစ်ပပီ်းနငှ  ် SMS ရရှှိသည ်အပပင ် အုပ်ထှိန််းမှုအအ က်မှ ကင််းလွှတ်ပပီ်း 

ကှိုယ်ပှိုငဆ် ု်းပဖတ်ြ က်ြ နှိငုသူ် ဥပအဒအရ မှိဘအုပ်ထှိန််းမှု သှို  မဟုတ် အုပ်ထှိန််းသူြွင ပ်ပြုြ က် 

ရရှှိထ ်းပပီ်း စည််းကမ််းြ က်မ  ်းတွင ် အဖ ်ပပထ ်းသည ် စည််းကမ််းြ က်မ  ်း၊ သတ်မှတ်ြ က်မ  ်း၊ 



တ ဝနမ်  ်း၊ ကတှိပပြုပြင််းမ  ်း၊ ကှိုယ်စ ်းပပြုပြင််းမ  ်းနငှ  ် အ မြ  ပြင််းမ  ်းကှိ ု သအဘ တူညီရနန်ငှ  ်

စည််းကမ််းြ က်မ  ်းကှိ ု လှိုက်န ရန ် စွမ််းအဆ ငရ်ည်နငှ  ် အရည်အြ င််း အပပည ်အဝရှှိမှသ  

ပရှိုမှို်းရှင််းတွင ်ပါဝငန်ှိငုပ်ါသည်။ 

 

4.2 MPT Postpaid, CDMA, Base Tariff နငှ  ်လက်ရှှိအသ ု်းပပြုပြင််းမရှှိသူမ  ်း ပါဝငန်ှိငုမ်ည်မဟုတ်ပါ။   

 

5.  ပါဝင ်မညို့ ်နည််းလမ််း  

 

5.1 အသ ု်းပပြုသူသည ် ၂၀၂၂ ြုနစ်ှ၊ စက်တငဘ် လ (၃၀) မှ အအ က်တှိုဘ လ (၇) ရက်အန  အတွင််းတွင ်

*71010# သှို   အြေါ်ဆှို၍ ၂၀၂၂ ြုနစ်ှ၊ အအ က်တှိုဘ လ (၈)ရက ် မှ (၁၀)ရက်အန  အတွင််း 

က စမ််းမဲအစီအစဉ်က လအတွင််း တစ်ရက်လျှင ် “၁၀၀% ပပနအ်မ််းအငလွက်အဆ င”် နငှ  ်

ရငြု်နက် စမ််းဆုအတွလန််း အစီအစဉ်ရဲ   အထူ်းဆုကကီ်း က စမ််းြွင  ် (၁)အစ င ် ပါဝငသ်ည ် "Special 

Pack" ဝယ်ယူြွင က်ှို က စမ််းပါဝငန်ှိငုမ်ည်ပဖစ်သည်။ 

5.2 အသ ု်းပပြုသူသည ် ၂၀၂၂ ြုနစ်ှ၊ စက်တငဘ် လ (၃၀) မှ အအ က်တှိုဘ လ (၇) ရက်အန  အတွင််းတွင ်

*71010# သှို   အြေါ်ဆှိုစ ရင််းသွင််းပြင််းပဖင  ် ထပ်အဆ င််း MPT Club points 

မ  ်းရရှှိနှိငုမ်ည်ပဖစ်ပါသည်။ ထပ်အဆ င််း MPT Club points မ  ်းကှိ ု ၂၀၂၂ ြုနစ်ှ၊ 

အအ က်တှိုဘ လအတွင််း ထည ်သွင််းအပ်းမညပ်ဖစ်သည။် 

5.3 MPT သည် အစီအစဉ်က လအတွင််း “၁၀၀% ပပနအ်မ််းအငလွက်အဆ င”် အအရအတွက ်

ကန  သ်တ်ြွင သ်တ်မှတ်ပြင််းအအပေါ် တစ်ဦ်းတည််းဆ ု်းပဖတ်ပှိငုြွ်င ရှ်ှိပပီ်း ပါဝငသူ်မ  ်းသည ်၂၀၂၂ြုနစ်ှ၊ 

အအ က်တှိုဘ လ (၈)ရက ်မှ (၁၀)ရက်အန  အတွင််း “၁၀၀% ပပနအ်မ််းအငလွက်အဆ င”် ပါဝငသ်ည ် 

"Special Pack" ဝယ်ယူရ ၌ ကန  သ်တ်သတ်မှတ်ထ ်းသည ် အအရအတွက်အရ က်ရှှိပါက "၁၀၀% 

ပပနအ်မ််းအငလွက်အဆ င”် ြ စ ်းြွင ရ်ရှှိအတ  မည်မဟုတ်ပါ။ 

 

6.  ပရ ိုမ ို်းရှင််းကန ို့်သတခ်ျက်မျ ်း 

 

6.1 အစီအစဉ်တွင ် အပြ ်းသူမ  ်းသှို  လက်အဆ ငအ်ပ်းပြင််းပဖင  ် "၁၀၀% ပပနအ်မ််းအငလွက်အဆ င”်ကှိ ု 

ြ စ ်းြွင ရ်ရှှိမည်မဟုတ်ပါ။ 



 

6.2 က စမ််းမဲအစီအစဉ်အတွက ်စည််းကမ််းသတ်မှတ်ြ ကအ်အသ်းစှိတ်ကှို ၂၀၂၂ ြုနစ်ှ၊ အအ က်တှိုဘ လ 

(၈) ရက်အန  တွင ်ထုတ်ပပနမ်ည်ပဖစ်ပါသည။် 

 

7.  ရက ကခံ်မှုမျ ်း 

 

7.1 သင၏် အအကက င််းအရ  ရှ အဖွသ ု်းစွဲပြင််း၊ အဒါင််းလုတ်ပပြုပြင််းမ  ်းအတွက ်

အက က်ြ မှုမ  ်းက သင မ်ည်ပဖစ်သည။် အက က်ြ မှုမ  ်းအ ်းလ ု်းတွင ် အငတ် နက်အဒတ  

အသ ု်းပပြုမှုမှလဲွ၍ ၅% ကုနသွ်ယ်လုပ်ငန််းြွန ် ပါဝငအ်က က်ြ မည်ပဖစ်ပပီ်း အငတ် နက်အဒတ  

အသ ု်းပပြုမှုအအပေါ်တွင ်၁၅% ကုနသွ်ယ်လုပ်ငန််းြွန ်ပါဝငအ်က က်ြ မည်ကှို သတှိပပြုပါ။ 

 

7.2 ပရှိုမှို်းရှင််းတွင ် စ ရင််းသွင််းပြင််းအပါအဝင ် သင၏်မှိုဘှိုင််းအငတ် နက်ကှို မျှအဝသ ု်းစွဲအနသည  ်

ပပငပ်အဖဲွျို့အစည််း၏ လပ်ုအဆ ငြ် က်မ  ်းအတွက် သငသ်ည် တ ဝနရှ်ှိပါသည်။ 

 

8 ကံထ်ူးရှငအ်ဖြစ်မှ ထိုတပ်ယဖ်ခင််း  

 

ပ  ပှို်းသူသည် ပ ုမှနမ်ဟုတ်အသ  သှို  မဟုတ် မသကက စရ ပဖစ်အသ  အဆ ငရွ်က်မှုမ  ်း ပပြုလုပ်အနသည ်

သှို  မဟုတ် ယင််းတှို  နငှ ဆ်က်စပ်အနသည်ဟု သ သယရှှိပါက သ သယရှှိအသ  ပါဝငန်ှိငုသူ်တစ်ဦ်းကှို 

ကကှိြုတငအ်အကက င််းကက ်းစရ မလှိုဘ ဲ သှို  မဟုတ် မည်သည ်အအကက င််းပပြ က်မ ှ အပ်းစရ မလှိုဘ ဲ

ထုတ်ပယ်နှိငုသ်ည်။  

 

 

9  ရ ်းကကွရှ် ရြွဖခင််းနငှို့ ်အရ  င််းဖမြှငို့တ်ငဖ်ခင််း  

 

MPT အအနပဖင  ် ပရှိုမှို်းရှင််းအတွက် လှိုအပ်အသ  သှို  မဟုတ် ၎င််းနငှ  ် က ှိြု်းအကက င််းဆီအလ  ်စ ွ 

ဆက်စပ်အသ  ကှိစစရပ်မ  ်းအတွက်လည််းအက င််း MPT ၏ ကုနပ်စစည််းမ  ်း သှို  မဟုတ် 

ဝနအ်ဆ ငမ်ှုမ  ်းကှိ ု အ ်းကွက်ရှ အဖွရန၊် အကက ်ပင ရန ် နငှ ်/သှို  မဟုတ် အအရ င််းပမြှင တ်ငရ်န ်

ရည်ရွယ်ြ က်မ  ်းအတွက ် ပါဝငန်ှိငုသူ်မ  ်း၏ ဗီဒယီှိုမ  ်း နငှ /်သှို  မဟုတ် ဓ တ်ပ ုမ  ်းကှို 



အကက ်ပင ရနရ်ည်ရွယ်ြ က်မ  ်းအတွက ်အပါအဝင ်ပါဝငန်ှိငုသူ်မ  ်း၏ ကှိုယ်အရ်းအြ ကအ်လက်မ  ်း 

အက ကြ် ပြင််း၊ အသ ု်းပပြုပြင််း၊ ဖွင ဟ်ထုတ်အဖ ်ပြင််းနငှ  ်၎င််းတှို  အကက ်း အဝမျှပြင််းတှို  ပပြုလုပ်ပြင််းနငှ  ်

MPT၏ တရ ်းဝငြွ်င ပ်ပြုထ ်းအသ  ဝနအ်ဆ ငမ်ှုအပ်းသူမ  ်းနငှ  ် သက်ဆှိုငရ်  တတှိယပုဂ္ှိြုလ်မ  ်းထ  

ထှိုကဲ သှို  အသ  ကှိုယ်အရ်းအြ ကအ်လက်မ  ်း ဖွင ဟ်ထုတ်အဖ ်ပြင််းကှိ ု ပါဝငန်ှိငုသူ်မ  ်း အအနပဖင  ်

သအဘ တူညီပပီ်း ြွင ပ်ပြုပါသည။်  

 

 

10 တ ဝန်ခံမှုမှ ကင််းလွတရ်စဖခင််း  

 

လကူက်ီးမင််းသည ် MPT နငှ  ် ၎င််း၏ လကအ်အ ကြ် ကမုပဏမီ  ်း၊ ပူ်းတွလဲပ်ုငန််းအဆ ငရွ်ကသ်ူ၊ 

အအ်းဂ င မ်  ်း၊ မနအ်နဂ  မ  ်းနငှ  ် အပြ ်းဆကစ်ပ်ကမုပဏမီ  ်း နငှ  ် ၎င််းတှို  ၏ဝနထ်မ််းမ  ်း၊ 

ကနထ်ရှိုကတ် မ  ်း၊ အအ်းဂ င မ်  ်း၊ အရ ထမ််းမ  ်း၊ ဒါရှိုကတ် မ  ်းအ ်း (၁) ပရှိုမှို်းရှင််းကမ််းလမှ််းမှု၊ 

လကူက်ီးမင််းထတုလ်ွှတလ်ှိုကအ်သ  သှို  မဟတု ် ရရှှိအသ  အဒတ  သှို  မဟတု ်

အအကက င််းအရ တစ်ြုြုအပါအဝင ် လကူက်ီးမင််း၏ ပရှိုမှို်းရှင််း အသ ု်းပပြုပြင််းနငှ  ် ဝငအ်ရ ကပ်ြင််း၊ (၂) 

ဤတငွပ်ါဝငအ်သ  ကှိယုစ် ်းပပြုတငပ်ပပြင််းမ  ်းနငှ  ် အ မြ ြ ကမ်  ်း တစ်ြုြုကှိ ု ြ ှိြု်းအဖ ကပ်ြင််း 

အပါအဝင ် ယင််းတှို  ြ ည််းသ မဟတုအ်သ  စည််းကမ််းြ ကမ်  ်း၏ စည််းကမ််း တစ်ြုြုအ ်း 

ြ ှိြု်းအဖ ကပ်ြင််း၊ (၃) ပုဂ္ှိြုလဆ်ှိုငရ် လတွလ်ပ်မှု အြွင အ်အရ်း တစ်စ ုတစ်ရ ၊ 

လတူစ်ဦ်းတစ်အယ က်၏ အက  ်ကက ်းမှုကှိယုပ်ှိုငလ်ကခဏ မ  ်းအ ်း အလွှသဲ ု်းစ ်းပပြုပြင််းကှိ ု

က ကယွသ်ည ် အြွင အ်အရ်းမ  ်း (Publicity Rights) သှို  မဟတု၊် ဉ ဏပစစည််းဆှိုငရ်  

အြွင အ်အရ်းမ  ်းအပါအဝင ် ၎င််းတှို  ြ ည််းသ မဟတု်အသ  တတှိယပုဂ္ှိြုလအ်ြွင အ်အရ်းတစ်ြုြုကှိ ု

လကူက်ီးမင််းအအနပဖင  ် ြ ှိြု်းအဖ ကပ်ြင််း၊ (၄) လကူက်ီးမင််း၏ ပပည ် အထ ငစ်ုသမမတပမနမ် နှိငုင်  အတ ် 

သှို  မဟတု ် အပြ ်းနှိငုင်  တစ်နှိငုင်  ၏ ဥပအဒ၊ နည််းဥပအဒ သှို  မဟတု ် စည််းမ ဉ််း 

တစ်ြုြုကှိြု ှိြု်းအဖ ကပ်ြင််း၊ (၅) ပရှိုမှို်းရှင််းမှတစ်ဆင  ် လကူက်ီးမင််းတငပ်ပအသ  သှို  မဟတု ် ရရှှိအသ  

အြ ကအ်လက်တစ်ြုြု၏ ရလဒတ်စ်ြုအကက င  ် အတ င််းဆှိုမှု သှို  မဟတု ်

နစ်န မှုတစ်စ ုတစ်ရ ပဖစပ်ြင််း သှို  မဟတု ် (၆) လကူက်ီးမင််း၏ ဖုန််းန ပါတ် 

(စ ရင််းသွင််းထ ်းသညပ်ဖစ်အစ၊ စ ရင််းမသငွ််းထ ်း သညပ်ဖစ်အစ)၊ ဟန််းဆက်၊ သှို  မဟတု ်

အပြ ်းအသ  ကှိရှိယ မှတစ်ဆင  ် အပြ ်းပုဂ္ှိြုလတ်စ်ဦ်းဦ်း၏ ပရှိုမှို်းရှင််းသှို   ဝငအ်ရ ကမ်ှုနငှ  ်



အသ ု်းပပြုမှုတှို  မ ှ အပေါ်အပါကလ် အသ  အတ င််းဆှိုမှုမ  ်း၊ နစ်န မှုမ  ်း၊ တ ဝနဝ်တတ ရ ်းမ  ်း၊ 

ဆ ု်းရှု  ်းမှုမ  ်း၊ တ ဝနြ် မှုမ  ်း၊ ကနုက် မှုမ  ်း သှို  မဟတု ် အ က်းပမီနငှ  ် အသ ု်းစရှိတမ်  ်း 

(အရှျို့အန  ြမ  ်းအပါအဝငပ်ဖစ်အသ ်လည််း ယင််းတှို  ြ ည််းသ မက) တစ်ရပ်ရပ်နငှ  ် အ ်းလ ်ုးထ မှနငှ  ်

၎င််းတှို  ကှိဆုန  က် င၍် က ကယွအ်ပ်းရန၊် တ ဝနြ် မှုမ ှ ကင််းလတွအ်စရနန်ငှ  ် လွှတပ်ငှိမ််းအစရန ်

သအဘ တပူါသည။် 

 

11 အ မခံချက်မျ ်း၏ မသက်ဆ ိုငရ် က င််း ရှင််းလင််းချကမ်ျ ်းနငှို့ ်တ ဝန်ခံမှုကန ို့်သတခ်ျက ် 

 

11.1 ပရှိုမှို်းရှင််းနငှ  ် ပရှိုမှို်းရှင််းကမ််းလှမ််းမှုတွငပ်ါဝငအ်သ  သှို  မဟုတ် ၎င််းတှို  မှတစ်ဆင  ် အပြ ်းနည််းပဖင  ်

လူကကီ်းမင််းအသ ု်းပပြုနှိငုရ်န ် ပပြုလုပ်ထ ်းအသ  သတင််းအြ ကအ်လက်၊ အအကက င််းအရ ၊ 

အြ က်အလက်မ  ်း၊ ထုတ်ကုနမ်  ်း (အဆ  ဖ်ဝဲအပါအဝင)်နငှ  ်အပြ ်းအသ ဝနအ်ဆ ငမ်ှုမ  ်းကှိ ုဤအနရ ၌ 

“ရှှိသည ်အတှိုင််း” နငှ  ် “ရှှိနှိငုမ်ည ်အတှိုင််း” ရနှိငုအ်သ စနစ်ပဖင ပ်  ပှို်းပြင််းပဖစ်သည။် MPT သည ်

ပရှိုမှို်းရှင််းလည်ပတ်ပြင််း သှို  မဟုတ် ပရှိုမှိ်ုးရှင််းတွငပ်ါဝငအ်သ  သှို  မဟုတ် ပရှိုမှို်းရှင််းမှတစ်ဆင  ်

အပြ ်းနည််းပဖင  ် လူကကီ်းမင််း အသ ု်းပပြုနှိငုရ်နပ်ပြုလုပ်ထ ်းအသ  ၎င််း၏တှိက မှု အပါအဝင ်

သတင််းအြ က်အလက်၊ အအကက င််းအရ ၊ အြ က်အလက်မ  ်း၊ ထုတ်ကုနမ်  ်း (အဆ  ဖ်ဝဲ အပါအဝင)် 

သှို  မဟုတ်  အပြ ်းအသ ဝနအ်ဆ ငမ်ှုမ  ်းကှိ ု မည်သည အ်မ ှိြု်းအစ ်းမဆှိုပဖစ်အသ  အတှိအလင််း ပဖစ်အစ၊ 

တှိုက်ရှိုက်မဟုတ်သည်ပဖစ်အစ ကှိုယ်စ ်းပပြုတငပ်ပပြင််းမ  ်း သှို  မဟုတ် အ မြ ြ က်မ  ်း မပပြုလုပ်ပါ။ 

လူကကီ်းမင််း၏ ပရှို်းမှို်းရှင််းအသ ု်းပပြုမှုနငှ  ် ပရှိုမှို်းရှင််း ကမ််းလှမ််းမှုရယူမှုသည် ပဖစ်အပေါ်လ နှိငုအ်ြ ရှှိအသ  

အနတရ ယ်ကှို မှိမှိဘ သ  တ ဝနယ်ူသည်ဟ ုလူကကီ်းမင််းက အတှိအလင််းသအဘ တူပါသည။် 

 

11.2 MPT သည် လူကကီ်းမင််း၏ ပရှိုမှို်းရှင််းအသ ု်းပပြုပြင််း၊ ပရှိုမှို်းရှင််းကမ််းလှမ််းမှု ရယူပြင််း သှို  မဟုတ် 

ပရှိုမှို်းရှင််းတွင ် ပါဝငအ်သ  သှို  မဟုတ် ပရှိုမှို်းရှင််းမှတစ်ဆင  ် အပြ ်းနည််းပဖင  ်

လူကကီ်းမင််းအသ ု်းပပြုနှိငုရ်နပ်ပြုလုပ်ထ ်းအသ  သတင််းအြ ကအ်လက်၊ အအကက င််းအရ ၊ 

အြ က်အလက်မ  ်း၊ ထုတ်ကုနမ်  ်း (အဆ  ဖ်ဝဲ အပါအဝင)် သှို  မဟုတ် အပြ ်းအသ ဝနအ်ဆ ငမ်ှုမ  ်းမှ 

အပေါ်အပါက်လ အသ  မည်သည ် အမ ှိြု်းအစ ်းမဆှို ပဖစ်သည  ်တှိုက်ရှိုက်ပဖစ်အသ ၊ တှိုက်ရှိုက်မဟုတအ်သ ၊ 

ဆက်စပ်၍ပဖစ်အသ ၊ ပပစ်ဒဏအ်ရ ပဖစ်အသ  နငှ /်သှို  မဟုတ် အက ှိြု်းဆက်အ ်းပဖင ပ်ဖစ်အသ  

နစ်န မှုမ  ်းအပါအဝငပ်ဖစ်အသ ်လည််း ယင််းတှို  ြ ည််းသ ဟု ကန  သ်တ်မထ ်းအသ  နစ်န မှု 

တစ်စ ုတစ်ရ အတွက ်တ ဝနရှ်ှိမည်မဟုတ်ပါ။ 

 



 

11.3 လကူက်ီးမင််းအအနပဖင အ်အနပဖင  ်ပရှိုမှို်းရှင််းတငွ ်ပါဝငရ် တငွ ်မညသ်ည အ်အကက င််းအရင််းအကက င  ်

ပဖစ်အစ၊ ပရှိုမှို်းရှင််းနငှ ဆ်ကစ်ပ်၍ တှိကုရ်ှိုကပ်ဖစ်အစ၊ အက ှိြု်းဆကအ်ရပဖစ်အစ ပဖစ်အပေါ်လ အသ  

မညသ်ည သ်အဘ သဘ ဝ သှို  မဟတု ်အမ ှိြု်းအစ ်းမဆှိုရှှိသည  ်ဆ ု်းရှု  ်းမှု၊ ထှိြှိုကအ်န တရပဖစ်မှု၊ 

ထှိြှိုကမ်ှု သှို  မဟတု ် အပ်းရနတ် ဝနရ်ှှိမှုနငှ  ် အက ှိြု်းဆကမ်  ်း တစ်ြုြုနငှ အ် ်းလ ်ုးမှအသ ် 

လည််းအက င််း၊ MPT ကှိ ု ထှိသုှို  ပဖစ်နှိငုအ်ပြအ ်း အသှိအပ်းပပီ်းသည တ်ှိငု ်  ပပှိြုငပ်ွဲတငွ ် ပါဝငစ်ဉ် 

အတငွ််း သှို  မဟတု ် ပရှိုမှို်းရှင််းကမ််းလမှ််းမှု အသ ု်းပပြုပြင််းမ ှ အပေါ်အပါကလ် အသ  သှို  မဟတု ်

၎င််းနငှ  ် ဆကစ်ပ်အသ  မညသ်ည  ် ပုဂ္ှိြုလမ်  ်းအအပေါ်မဆှို ထှိြှိုကအ်န တရပဖစ်မှု တစ်ရပ်ရပ် 

သှို  မဟတု ် ပှိုငဆ်ှိငုမ်ှုတစ်ရပ်ရပ်အအပေါ် ပဖစ်အပေါ်လ သည ထ်ှိြှိုကမ်ှုတစ်ရပ်ရပ် 

အပါအဝငပ်ဖစ်အသ ်လည််း ယင််းတှို  ြ ည််းသ ဟ ု ကနသ်တမ်ထ ်းဘဲ 

၎င််းတှို  မှအပေါ်အပါကလ် အသ နငှ  ် ၎င််းတှို  ကှိ ု အအကက င််းပပြုအသ  အတ င််းြ မှုမ  ်း၊ 

အတ င််းဆှိုမှုမ  ်း၊ အြွင အ်အရ်းမ  ်း၊ တရ ်းစွဲဆှိုရန ် အအကက င််းတှို  မှ MPT အ ်း 

ကင််းလတွအ်စရနန်ငှ  ်ရ သကပ်န ်လတွပ်ငှိမ််းအစရန ်သအဘ တညူပီါသည။် 

 

11.4 သက်ဆှိုငရ် ဥပအဒမ  ်းမှ ြွင ပ်ပြုနှိငုသ်ည ် အမ  ်းဆ ု်းအတှိုင််းအတ အအလ  က် MPT သည် 

ရည်ရွယ်ြ က်တစ်ြုအတွက် ကုနသွ်ယ်မှုနငှ  ်အရ င််းြ နှိငုစွ်မ််း၏ တှိုက်ရှိုက်မဟုတ်အသ  အ မြ  ြ က်မ  ်း 

အပါအဝငပ်ဖစ်အသ ်လည််း ယင််းတှို  ြ ည််းသ ဟု ကန  သ်တ်မထ ်းအသ  အတှိအလင််း အဖ ်ပပထ ်းသည  ်

သှို  မဟုတ် တှိုက်ရှိုက်မဟုတ်သည ် အ မြ ြ က်မ  ်းအ ်းလ ု်းကှို မသက်ဆှိုင ်အကက င််း ပငင််းဆှိုပါသည်။ 

 

11.5 ပရှိုမှို်းရှင််း၊ ပရှိုမှို်းရှင််းကမ််းလှမ််းမှု၊ ၎င််းတှို  တွငပ်ါဝငအ်သ  သှို  မဟုတ် ၎င််းတှို  မှတစ်ဆင  ် အပြ ်းနည််းပဖင  ်

လူကကီ်းမင််း အသ ု်းပပြုနှိငုရ်နပ်ပြုလုပ်ထ ်းအသ  သတင််းအြ ကအ်လက်၊ အအကက င််းအရ ၊ 

အြ က်အလက်မ  ်း၊ ထုတ်ကုနမ်  ်း (အဆ  ဖ်ဝဲအပါအဝင)် သှို  မဟုတ် အပြ ်းအသ ဝနအ်ဆ ငမ်ှု မ  ်း၊ MPT 

ဆ ဗ မ  ်း သှို  မဟုတ် MPTမှ ပှို  အသ အီလက်ထအရ က်နစ် ဆက်သွယ်မှုမ  ်းသည ်ဗှိုင််းရပ်မ  ်း သှို  မဟုတ် 

အပြ ်းအသ  အနတရ ယ်ရှှိသည  ်အစှိတ်အပှိုင််းမ  ်းမှ ကင််းလတွ်ပါသည်ဟု MPT က အ မြ ပြင််းမပပြုပါ။ 

 

12 တတ ယပိုဂ္ ိုလ်အရ က င််းအ    

 



ပရှိုမှို်းရှင််းတွင ် ပ  ပှို်းသူ အပါအဝင ် တတှိယပုဂ္ှိြုလ်မ  ်းမ ှ ရရှှိအသ  သှို  မဟုတ် ၎င််းတှို  က 

ပ  ပှို်းအပ်းထ ်းအသ  အအကက င််းအရ  (“တတှိယပုဂ္ှိြုလ်၏အအကက င််းအရ ”) တှို  ပါဝငန်ှိငုပ်ါသည်။ 

သှို  ပဖစ်ပါ၍ အဆှိုပါတတှိယပုဂ္ှိြုလ်၏ အအကက င််းအရ  သှို  မဟုတ် 

တတှိယပုဂ္ှိြုလ်၏အအကက င််းအရ နငှ ဆ်က်စပ်သည  ် ြ ှိတဆ်ကထ် ်းအသ  

ဝက်ဘဆ်ှိုဒတ်စ်ြုြုအတွက ် MPTတွင ် တ ဝနရှ်ှိမည်မဟုတ်ပါ။ တတှိယပုဂ္ှိြုလ်မ  ်း၏ 

သတင််းအြ က်အလက်၊ ထုတ်ကုနမ်  ်း သှို  မဟုတ် ဝနအ်ဆ ငမ်ှုမ  ်းတစ်ြုြုအ ်း ရည်ညွှန််းြ က်သည ်

MPT က အထ က်ြ မှု၊ ကမကထပပြုမှု သှို  မဟုတ် အကက ပပြုမှု မဟုတ်ပါ သှို  မဟုတ် 

ထှိုသှို  သွယ်ဝှိုက်ဆှိုလှိုပြင််း မဟုတ်ပါ။ 

 

13 အရထရွထ ွ

 

13.1 တတှိယပုဂ္ှိြုလ်တစ်ဦ်းဦ်း၏ စည််းကမ််းသတ်မှတ်ြ က်မ  ်းသည် သက်ဆှိုငမ်ှုရှှိလျှင ် ပရှိုမှို်းရှင််း အအပေါ် 

သက်အရ က်မှုရှှိပါမည။်  

 

13.2 စည််းကမ််းြ က်မ  ်းသည ် http://mpt.com.mm/mm/about-home/terms-conditions-mm/ တွင် 

ဖတ်ရှုနှိငုသ်ည ် MPT ၏ အအထအွထွစည််းကမ််းသတမ်ှတ်ြ က်မ  ်း (“GTC”) အရပဖစ်ရပါမည်။ 

ဤစည််းကမ််းြ က်၏ စည််းကမ််းမ  ်းနငှ  ် GTC အကက ်း ပဋှိပကခတစ်စ တုစ်ရ  ပဖစ်အပေါ် ြဲ ပါက 

ဤစည််းကမ််းြ က်မ  ်း၏ စည််းကမ််းမ  ်းက လွှမ််းမှို်းရမည။် 

 

13.3 စည််းကမ််းြ က်မ  ်းသည ် ပပည်အထ ငစ်ုသမမတပမနမ် နှိငုင် အတ ်၏ ဥပအဒမ  ်းနငှ  ် တရ ်းရ ု်း သှို  မ ဟုတ် 

စီရငပ်ှိုငြွ်င ရှ်ှိအသ  အဖဲွျို့တစ်ြုမ ှ ထုတ်ပပနထ် ်းသည  ် စည််းမ ဉ််း၊ အမှိန  အ်ကက ပ်င စ ၊ ညွှနက်က ်းြ က် 

သှို  မဟုတ် လမ််းညွှနြ် က ်တစ်ြုြုအရပဖစ်ရပါမည်။ 

 

13.4 အကယ်၍ စည််းကမ််းြ က်မ  ်း သှို  မဟုတ် ၎င််းအက  ြု်းဝငမ်ှု၏ စည််းကမ််းမ  ်း ပဋှိည ဉ်ပပြုြ က်၊ 

ပပဋ္ဌ န််းြ က်တစ်ြုြုအ ်း တရ ်းရ ု်းတစ်ြုြု သှို  မဟုတ် စီရငပ်ှိုငြွ်င ရှ်ှိအသ  အဖဲွျို့တစ်ြုြု သှို  မဟုတ် 

ထှိုအအကက င််းအရ နငှ စ်ပ်လ ဉ််း၍ ဥပအဒတစ်ရပ်ရပ်မှ ဥပအဒနငှ မ်ကှိုက်ညီပြင််း၊ တရ ်းမဝင ် ပဖစ်ပြင််း 

သှို  မဟုတ် အ ဏ မသက်အရ က်နှိငုပ်ြင််းအပဖစ်သတ်မှတ်ြဲ ပါက စည််းကမ််းြ က်မ  ်း၏ 

က နရှ်ှိအသ အပှိုင််း သှို  မဟုတ် အဆှိုပါစည််းကမ််းမ  ်း၊ ပဋှိည ဉ်ပပြုြ က ် သှို  မဟုတ် ပပဋ္ဌ န််းြ က်၏ 

(တရ ်းမဝင ် ပဖစ်အကက င််း သှို  မဟုတ် အ ဏ သက်အရ က်မှုမရှှိအကက င််း သတ်မှတ်ထ ်းသည ် 



ပုဂ္ှိြုလ်မ  ်းမှအပ) ပုဂ္ှိြုလ်တစ်ဦ်းဦ်းနငှ  ် သက်ဆှိုငမ်ှုအအပေါ် သက်အရ က်မှုမရှှိအစရဘ ဲ

စည််းကမ််းြ က်မ  ်း၏ ပပဋ္ဌ န််းြ က ် တစ်ရပ်စီသည် ဥပအဒအရြွင ပ်ပြုထ ်းအသ  အမ  ်းဆ ု်း 

အတှိုင််းအတ အထှိ တရ ်းဝငပ်ဖစ်ပပီ်း အ ဏ သက်အရ ကမ်ှု ဆက်လက်ရှှိရမည်။ 

 

 

 


