MPT Terms and Conditions – MAHAR FREE SUBSCRIPTION
MPT စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား - မဟာ အခမဲ့ စာရင္းေပးသံုးစြဲျခင္း
This page explains the terms by which you agree to abide by when participating in the
Mahar Free Subscription (“Promotion”). The Promotion can be accessed through services
provided by Myanmar Posts and Telecommunications (“MPT”, “we”, “us”, “our”). The
Promotion is operated by and provided to you by ABC Content Solutions Co., Ltd.
(“Provider”).
ဤစာမ်က္ႏွာသည္ မဟာအခမဲ့ စာရင္းေပးသံုးစြဲျခင္း (Mahar Free Subscription) (“ပ႐ိုမိုးရွင္း”) တြင္
ပါဝင္ရာ၌ လူႀကီးမင္း လိုက္နာရန္ သေဘာတူရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
ပ႐ိုမိုးရွင္းကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (“MPT”, “ကၽြႏု္ပ္တို႔”, “ကၽြႏု္ပ္တို ႔ကို”, “ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏”) ၏ ဝန္ေ
ဆာင္မႈမ်ား မွတဆင့္ ရယူႏုိင္ပါသည္။ ပ႐ိုမိုးရွင္းကို ABC Content Solutions Co., Ltd (“ပံ့ပိုးသူ”) က
လည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး လူႀကီးမင္းတို႔ထံ ပံ့ပိုးေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။
By participating in the Promotion, you signify that you have read, understood, and agree to
be bound by these Terms and Conditions and any other applicable rules, policies and
terms associated therewith (collectively, the “Terms”).
ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ လူႀကီးမင္းသည္ ဤစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္
သည့္ အျခားေသာသက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား ႏွ င့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား (စုေပါင္း၍ “စည္းကမ္း
ခ်က္မ်ား” ဟု ေခၚဆိုရန္) ကိုဖတ္႐ႈ၊ နားလည္ေၾကာင္း ႏွ င့္ ၎တို႔ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူ
ေၾကာင္း သေဘာေဆာင္ပါသည္။
The Terms are subject to change at any time. Your continued participation in the
Promotion after any such change constitutes your acceptance of the revised Terms.
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ အခ်ိန္အခါမေရြးေျပာင္းလဲမႈရွိႏုိင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္ရပ္
ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ လူႀကီးမင္း၏ ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ျခင္းသည္ ေျ ပာင္းလဲၿပီးျဖစ္ေသာ စည္း
ကမ္းခ်က္မ်ားကို လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ လက္ခံျခင္း ေျမာက္ပါသည္။
1.
၁။
1.

၁.၁

THE PROMOTION
ပ႐ိုမိုးရွင္း
As mentioned above, the Promotion is fully operated by Provider and thus any
inquiries or matters concerning the Promotion should be addressed to Provider
directly. The scope of MPT’s involvement with the Promotion is limited to billing
and subscription functions only, which will be further explained below.
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတြင္း ပ႐ိုးမိုးရွင္ကို ပံ့ပိုးသူ က အျပည့္အဝလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္
သည့္အတြက္ ပ႐ိုးမိုးရွင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပံ့ပိုးသူ
ထံသို႔ တိုက္႐ိုက္လိပ္မႈ၍ ျ ပဳလုပ္ရပါမည္။ ပ႐ိုးမိုးရွင္းတြင္ MPT ၏ ပါဝင္မႈ အတိုင္း အတာမွာ ေ
ငြေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ စာရင္းသြင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ၎ကို ေအာက္ တြင္ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျ
ပထားပါသည္။

2.

၁.၂

All rights not expressly granted to you in the Terms are reserved and retained by us
or our licensors, suppliers, publishers, rights holders, or other content providers.
You may participate in the Promotion only as permitted by the Terms and by law;
all other uses are strictly prohibited.
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ လူႀကီးမင္းအား အတိအလင္း အပ္ႏွင္းထားျခင္းမရွိသည့္ အခြင့္အေရး
အားလုံးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔က သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသံုးျပဳခြင့္ေပးသူမ်ား၊ ေ ထာက္ပံ့သူမ်ား၊ ထု
တ္ေဝသူမ်ား၊ အခြင့္အေရးကိုင္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာပ့ံပိုးသူမ်ားက သီး
သန္႔ ရယူထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒတြင္ ခြင့္ျပဳ
သည့္အတိုင္းသာ ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ပါဝင္ႏိုင္ၿပီး အျခားေသာအသုံးျပဳခံစားမႈအားလုံးကို တင္း က်ပ္
စြာ တားျမစ္ထားပါသည္။

3.

၁.၃

4.

၁.၄

MPT may permanently or temporarily terminate, suspend, or otherwise refuse to
permit your access or participation in the Promotion as determined in MPT’s sole
discretion, without notice and liability for any or no reason. In such event, you shall
continue to be bound by the Terms to the extent necessary to fulfill surviving terms
contained herein.
MPT သည္ MPT ၏ တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ရ ပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္
အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ လူႀကီးမင္း၏ ပ႐ိုမိုးရွင္းအားရယူမႈ သို႔မဟုတ္ ၎တြင္ပါဝင္မႈအား အေၾ
ကာင္းၾကားမႈႏွင့္ တာဝန္မရွိဘဲ အၿမဲတမ္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယာယီေသာ္လည္းေကာင္း ရပ္စဲျ
ခင္း၊ ဆိုင္းငံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ ခြင့္ျပဳရန္ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ား ျ ပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို
သို႔ျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ဤတြင္ ေ ဖာ္ျပထားေသာ ဆက္လက္ တည္
ရွိေနမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ျ ဖည့္ဆည္းရန္ လိုအပ္ေသာအတိုင္းအတာအထိ လူႀကီး မင္းအေ
ပၚ ဆက္လက္စည္းေႏွာင္မႈရွိရမည္။
Your participation in the Promotion is subject to scheduled and unscheduled
service interruptions. You agree that MPT will not be liable to you or any third
parties for any interruption of the Promotion, downtime (planned or unplanned) or
access failure.
လူႀကီးမင္း၏ ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ပါဝင္မႈသည္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားေသာႏွင့္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္းမရွိ
ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အဆက္ျပတ္ျခင္းမ်ားေပၚ မူတည္ႏိုင္သည္။ ပ႐ိုမိုးရွင္း၏ အဆက္ျပတ္ျခင္း၊
(စီစဥ္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ စီစဥ္မထားဘဲျဖစ္ေစ) ခ်ိဳ ႕ယြင္းမႈျဖစ္ေပၚျခင္း သို႔မဟုတ္ မဝင္ေရာက္ ႏို င္ျ
ခင္း တစ္ခုခုအတြက္ MPT သည္ လူ ႀကီးမင္းအေပၚ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္တတိယပု ဂၢိဳလ္မ်ား
အေပၚမဆို တာဝန္ရွိမည္ မဟုတ္သည္ကို လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ သေဘာတူပါသည္။

5.

MPT shall have no liability for your use or misuse of the Promotion, any
interactions you have with other users, or any other act or omission by you with
regard to the Promotion.

၁.၅

လူႀကီးမင္း၏ ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ပါဝင္မႈ သို႔မဟုတ္ အလဲြသံုးစားျပဳမႈ၊ လူႀကီးမင္း၏ အျခားအသံုးျပဳ
သူမ်ားႏွင့္ မည္သည့္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္မဆို သို႔မဟုတ္ ပ႐ိုမိုးရွင္း
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူႀကီးမင္း၏ အျခားေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္မႈ တစ္ရပ္ရပ္
အတြက္ MPT တြင္ တာဝန္မရွိေစရ။

2.
၂။

OUR PROPRIETARY RIGHTS
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ား

Except as otherwise rightfully operated by Provider or any other third party, as applicable,
any MPT proprietary material related to the Promotion, including, without limitation,
software, images, text, graphics, illustrations, logos, patents, trademarks, service marks,
copyrights, photographs, audio, videos, music, and content (collectively, “Content”), and all
intellectual property rights related thereto, are the exclusive property of MPT and its
licensors, suppliers, publishers, rights holders, or other content providers. Except as
explicitly provided herein, nothing in the Terms shall be deemed to create a license or right
in or under any such intellectual property rights, and you agree not to sell, license, rent,
modify, distribute, copy, reproduce, reverse engineer, transmit, publicly display, publicly
perform, publish, adapt, edit or create derivative works from any materials or Content
accessible on the Promotion. Use of the Content for any purpose not expressly permitted
by the Terms is strictly prohibited.
ပံ့ပိုးသူ သို႔မဟုတ္ အျခားတတိယပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးမွ အျခားနည္းျဖင့္ တရားသျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းမွ လြဲ၍
သက္ဆိုင္မႈရွိသည့္အတုိင္း ဤ ပ႐ိုမိုးရွင္း ႏွ င့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေ ဆာ့ဖ္ဝဲ၊ ႐ုပ္ပံုမ်ား၊ စာသား၊ ဂရပ္ဖစ္ မ်ား၊
သ႐ုပ္ေဖာ္မႈမ်ား၊ လိုဂိုမ်ား၊ တီထြင္မႈမူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အမွတ္ တံဆိပ္
မ်ား၊ မူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ အသံ၊ ဗီဒီယိုမ်ား၊ ဂီတႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ အပါအဝင္ ၎တို႔ခ်ည္းသာ
မဟုတ္ေသာ (စုေပါင္း၍ “အေၾကာင္းအရာ”) MPT ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈအခ်က္္အလက္ တစ္ခုခုႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ ဥာဏပစၥည္းအခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးမွာ MPT ႏွင့္ ၎၏ အသံုးျပဳခြင့္ေပးသူမ်ား
(licensors)၊ ေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ ထုတ္ေဝသူမ်ား ၊ မူပိုင္ခြင့္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား၏ သီးသန္႔ပစၥည္းျ ဖစ္သည္။
ဤတြင္အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည္မွလြဲ၍ ဤစည္းကမ္းခ်က္၏ မည္သည့္ အရာကမွ် ဥာဏပစၥည္း ဆို
င္ရာအခြင့္အေရးမ်ား တစ္ခုခုတြင္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ထုိေအာက္တြင္ရွိေသာ အသံုးျပဳခြင့္တစ္ခု သို႔မဟုတ္
အခြင့္အေရးတစ္ခု ဖန္တီးသည္ဟု မမွတ္ယူရ။ ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ ဝင္ေရာက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အခ်က္အလ
က္မ်ားတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုမွ ဆင့္ပြားရရွိလာေသာ လက္ရာမ်ားကို ေ ရာင္းခ်ျခင္း၊
အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ ကူးယူျခင္း၊ ဆင့္ပြားကူးယူျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊
လူအမ်ား ျမင္သာေစရန္ ျပသျခင္း၊ လူအမ်ား ျမင္သာေစရန္ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ ထုတ္ေဝျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္သလို
ျပင္ဆင္အသံုးျပဳျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖန္တီးျခင္းမ်ားကို သင့္အေနျဖင့္ မျပဳ လုပ္ရန္ သေဘာ
တူပါသည္။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွ အတိအလင္း ခြင့္ျပဳမထားေသာ မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္မဆို
အေၾကာင္းအရာအား အသံုးျပဳျခင္းကို တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္ထားပါသည္။
3.

PROMOTION PERIOD

၃။

ပ႐ိုမိုးရွင္း ကာလ

The Promotion period is from 2 April 2021 to 30 April 2021 (“Promotion Period”). The
Promotion Period may be subject to change at our discretion.
ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလမွာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂ ရက္ ေ န႔မွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔ (“ပ႐ိုမိုးရွင္း
ကာလ”) အထိ ျဖစ္သည္။ ပ႐ိုးမိုးရွင္းကာလကို ကၽြန္တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။
4.
၄။

ELIGIBILITY
ပါဝင္ႏိုင္သူမ်ား

The Promotion is intended solely for select MPT users (using a MPT SIM card) who are
thirteen (13) years of age or older and who receive SMS from MPT for the Promotion
(“Eligible Participants”). If you are under eighteen (18) years of age and you receive the
SMS, you may participate in the Promotion only if you either are an emancipated minor or
possess legal parental or guardian consent, and are fully able and competent to enter into
the terms, conditions, obligations, affirmations, representations, and warranties set forth in
the Terms, and to abide by and comply with the Terms.
ဤ ပ႐ိုမိုးရွင္းအား အသက္ဆယ့္ရွစ္(၁၃)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိ (MPT SIM အသံုးျပဳေနေသာ) MPT သုံးစြဲ
ေနသူမ်ားအတြက္ႏွင့္ပ႐ိုမိုးရွင္းအတြက္ MPT ထံမွ SMS ရရွိသူမ်ားအတြက္သာ (“ပါဝင္ႏိုင္သူမ်ား”) သီး
သန္႔ရည္ရြယ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အသက္ဆယ့္ရွစ္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ၿပီးႏွင့္ SMS ရရွိသည့္
အျပင္ အုပ္ထိန္းမႈေအာက္မွ ကင္းလႊတ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သူ ဥပေဒအရ မိဘ အုပ္ထိန္းမႈ
သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားၿပီး စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ ေ ဖာ္ျပထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္
မ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ တာဝန္မ်ား၊ ကတိျပဳျခင္းမ်ား၊ ကိုယ္စားျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ အာမခံ ျ ခင္းမ်ားကို
သေဘာတူညီရန္ႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အရည္အခ်င္း အျပည့္အဝရွိမွ
သာ ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။
5.
၅။

PROMOTION OFFER
ပ႐ိုမိုးရွင္း ကမ္းလွမ္းမႈ

1.

During the Promotion Period, Eligible Participants will receive SMS about the
Promotion and shall have the option to subscribe to “Mahar Premium” at a
discounted price, as follows:
ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ပါဝင္ႏိုင္သူမ်ားသည္ ပ႐ိုမိုးရွင္းအေၾကာင္း SMS ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး “မဟာ
ပရီမီယံ” (Mahar Premium) အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေလ်ာ့ေစ်းျဖင့္ စာရင္းေပးသြ င္း သံုးစြဲႏို င္ခြင့္
ကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္ -

၅.၁

Mahar
Premium Daily
Subscription
Fee
မဟာပရီမီယံ
ေန႔စဥ္
စာရင္းေပး သံုးစြဲခ

Promotion Offer for
Eligible Participants
during the Promotion
Period

Mahar
Premium
Weekly
Subscription
Fee
မဟာပရီမီယံ
အပတ္စဥ္ စာရ
င္းေပး သံုးစြဲခ

99Ks/day

549Ks/week

*(from 199 Ks/
day)

*(from 999 Ks/
week)

Mahar
Premium
Monthly
Subscription
Fee
မဟာပရီမီယံ
လစဥ္
စာရင္းေပး သံုးစြဲခ
2999Ks/month

ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ပါဝ
တစ္ရက္ ၉၉ က်ပ္ တစ္ပတ္ ၉၉ က်ပ္ တစ္လ ၂၉၉၉
င္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ ပ႐ိုမိုးရွင္း
က်ပ္
ကမ္းလွမ္းမႈ
*(တစ္ရက္ ၁၉၉
*(တစ္ပတ္ ၉၉၉
က်ပ္မွ)
က်ပ္မွ)
2.

၅.၂

3.

၅.၃

4.

၅.၄

To avail of any of the Promotion Offer, the Eligible Participant must reply to the
same SMS sent by MPT. Instructions to reply will be specified in the SMS sent by
MPT.
ပ႐ိုမိုးရွင္းကမ္းလွမ္းမႈတစ္ရပ္ရပ္ကို ရရွိရန္အတြက္ ပါဝင္ႏိုင္သူသည္ MPT က ေပးပို႔သည္ SMS
ကို စာျပန္ရမည္ ျ ဖစ္သည္။ စာျပန္ရန္ ၫႊ န္ၾကားခ်က္မ်ားကို MPT က ေပး ပို႔သည့္ SMS တြင္
သတ္မွတ္ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္သည္။
Eligible Participants who avail any of the Promotion Offer during the Promotion
Period will be able to enjoy Mahar Premium at the specified discounted rate until
they choose to actively unsubscribe.
ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ပ႐ိုမိုးရွင္းကမ္းလွမ္းမႈတစ္ရပ္ရပ္ကို ရရွိသည့္ ပါဝင္ႏိုင္သူမ်ား မဟာပရီမီ
ယံကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ေလ်ွာ့ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ စာရင္းေပးသံုးစြဲမႈကို ရပ္စဲရန္ ေရြး
ခ်ယ္သည့္ အခ်ိန္အထိ အသုံးျပဳခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
Eligible Participants may unsubscribe anytime. However, the discounted prices
applicable to the Promotion Offer will no longer apply upon re-subscription. Regular
subscription prices for Mahar Premium will apply at the time of re-subscription.
ပါဝင္ႏိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို စာရင္းေပးသံုးစြဲမႈကို ရပ္စဲႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္
ျပန္လည္စာရင္းေပးသံုးစြဲမႈ ျ ပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ ပ႐ိုမိုးရွင္းကမ္းလွမ္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေ လွ်ာ့ေစ်း

မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ျပန္လည္စာရင္းေပးသံုးစြဲမႈ ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ မဟာပရီမီယံ
အတြက္ ပုံမွန္ စာရင္းေပးသံုးစြဲမႈေစ်းႏႈန္းမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။
5.
၅.၅

6.

၅.၆

6.
၆။

Other costs apart from the subscription fees in item 5.1 above, are the sole and
absolute responsibility of the Eligible Participant.
အပိုဒ္ ၅.၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စာရင္းေပးသုံးစြဲခမ်ားမွ လႊဲ၍ အျခားေသာကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ
ပါဝင္ႏိုင္သူမ်ား၏ သီးသန္႔ႏွင့္ အလုံးစုံတာဝန္ျဖစ္သည္။
MPT assumes no liability or responsibility for the acts or defaults of Provider for
any non-delivery, non-performance, or defects in the Promotion Offer. MPT is not
an agent of Provider. Any dispute over the Promotion, Promotion Offer, product
quality, and/or services provided by Provider should be resolved directly with
Provider. MPT shall not be responsible for any consequences including but not
limited to injury and/or damage to property arising from or in connection with the
Promotion and/or availment or use of the Promotion Offer.
MPT အေနျဖင့္ ပ႐ိုမိုးရွင္းကမ္းလွမ္းမႈတြင္ မျဖည့္ဆည္း မႈ၊ မေဆာင္ရြက္မႈ သိုမ့ဟုတ္ ခ်ိဳ ႕ယြင္း မႈ
မ်ား တစ္ရပ္ရပ္အတြက္ ပံ့ပိုးသူ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားအတြက္ မည္သ
ည့္ တာဝန္ခံမႈ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ဝတၱရား ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ MPT သည္ ပံ့ပိုးသူ၏ ေအးဂ်င့္ မဟု
တ္ပါ။ ပ႐ိုမိုးရွင္း၊ ပ႐ိုမိုးရွင္းကမ္းလွမ္းမႈ၊ ထုတ္ကုန္ အရည္အေသြး၊ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးသူက ေပး
သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚရွိ အျငင္းပြားမႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို ပံ့ပိုးသူႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ေျ ဖရွင္းရမည္။
MPT အေနျဖင့္ ပ႐ိုမိုးရွင္း ႏွင့္သို႔မဟုတ္ ပ႐ိုမိုးရွင္းကမ္းလွမ္းမႈ ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳျခင္းမွ
သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေ ပၚေပါက္လာေသာ ပစၥည္း ထိခိုက္မႈ ႏွ င့္/ သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈ
အပါအဝင္ ယင္းတို႔ခ်ည္းသာဟု ကန္႔သတ္မထားေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား တစ္ရပ္ရပ္အတြက္
တာဝန္မရွိေစရ။

DISQUALIFICATION OF WINNER
ကံထူးရွင္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း
MPT and/or Provider has the discretion to disqualify an Eligible Participant whom it
suspects to be undertaking or in connection with any unusual or suspicious
activities, without prior notice or without needing to give any reasons for doing so.
MPT ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးသူသည္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ မသကၤာစရာျဖစ္ေသာ ေဆာင္ရြ
က္မႈမ်ား ျ ပဳလုပ္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္ဟု ၎က သံသယ ရွိေသာ
ပါဝင္ႏိုင္သူတစ္ဦးကို ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစရာမလိုဘဲ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်
က္မွ ေပးစရာမလိုဘဲ ထုတ္ပယ္ႏိုင္သည္၊

7.
၇။

MARKETING AND PROMOTION
ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္း

The Eligible Participants agree and consent to MPT collecting, using, disclosing and
sharing amongst themselves the Eligible Participants’ personal data, and disclosing such
personal data to MPT’s authorised service providers and relevant third parties for
purposes which are necessary or reasonably incidental to the Promotion, and to market,
advertise and/or promote the goods or services of MPT, including without limitation using
videos and/or images of the Eligible Participants for publicity purposes.
MPT အေနျဖင့္ ပ႐ိုမိုးရွင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ ဆက္စပ္
ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္းေကာင္း MPT ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဈးကြ
က္ရွာေဖြရန္၊ ေ ၾကာ္ျငာရန္ ႏွ င့္/သို႔မဟုတ္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ပါဝင္ ႏို င္သူ
မ်ား၏ ဗီဒီယိုမ်ား ႏွ င့္/သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ေ ၾကာ္ျငာရန္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အပါဝင္ ပါဝင္ႏိုင္
သူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေ ကာက္ခံျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း၊ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔
အၾကား ေ ဝမွ်ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ MPT၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ မ်ားႏွင့္ သက္
ဆုိင္ရာ တတိယပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ ျခင္းကို ပါဝ
င္ႏိုင္သူသူမ်ား အေနျဖင့္ သေဘာတူညီၿပီး ခြင့္ျပဳပါသည္။
8.

၈။

INDEMNITY

တာဝန္ခံမႈမွ ကင္းလြတ္ေစျခင္း

You agree to defend, indemnify and hold harmless MPT and its subsidiaries, joint
operation partner, agents, managers, and other affiliated companies, and their employees,
contractors, agents, officers and directors, from and against any and all claims, damages,
obligations, losses, liabilities, costs or debt, and expenses (including but not limited to
attorneys’ fees) arising from: (i) your use of and access to the Promotion, including the
Promotion Offer, any data or content transmitted or received by you; (ii) your violation of
any term of the Terms, including without limitation your breach of any of the
representations and warranties herein; (iii) your violation of any third-party right, including
without limitation any right of privacy, publicity rights or intellectual property rights; (iv)
your violation of any law, rule or regulation of the Union of Myanmar or any other country;
(v) any claim or damages that arise as a result of any information submitted or received by
you through the Promotion; or (vi) any other party’s access and use of the Promotion
through your phone number (registered or unregistered), handset, or other device.
လူႀကီးမင္းသည္ MPT ႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၊ ပူးတြဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူ၊ ေအးဂ်င့္မ်ား၊
မန္ေနဂ်ာမ်ား ႏွ င့္ အျခားဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား၊ ႏွ င့္ ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၊ ေအး ဂ်င့္
မ်ား၊ အရာထမ္းမ်ား၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအား (၁) ပ႐ိုမိုးရွင္းကမ္းလွမ္းမႈ၊ လူႀကီးမင္းထုတ္လႊတ္လိုက္ေသာ
သို႔မဟုတ္ ရရွိေသာ ေဒတာ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုအပါအဝင္ လူႀကီးမင္း၏ ပ႐ိုမိုးရွင္း အသံုးျ
ပဳျခင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္ျခင္း (၂) ဤတြင္ပါဝင္ေသာ ကိုယ္စားျပဳတင္ျပျခင္းမ်ားႏွင့္ အာမခံခ်က္မ်ား တစ္ခုခု
ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း အပါအဝင္ ယင္းတို႔ခ်ည္းသာမဟုတ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၏ စည္းကမ္း တစ္ခုခု
အား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း (၃) ပုဂိၢဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈ အခြင့္အေရး တစ္စံုတစ္ရာ၊ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္၏

ေက်ာ္ၾ ကားမႈ ကို ယ္ပို င္လ ကၡ ဏာမ်ားအား အလႊဲ သံုး စားျပဳျခင္း ကို ကာကြ ယ္သ ည့္ အခြ င့္ အေရးမ်ား
(Publicity Rights) သို႔မဟုတ္၊ ဥာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအဝင္ ၎တို႔ခ်ည္း သာ မဟုတ္
ေသာ တတိယပုဂၢိဳလ္အခြင့္အေရးတစ္ခုခုကို လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ (၄) လူႀကီးမင္း၏ ျပည္
ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စည္း
မ်ဥ္း တစ္ခုခုကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ (၅) ပ႐ိုမိုးရွင္းမွတစ္ဆင့္ လူႀကီးမင္းတင္ျပ ေသာ သို႔မဟုတ္ ရရွိေသာ အခ်
က္အလက္တစ္ခုခု၏ ရလဒ္တစ္ခုေၾကာင့္ ေတာင္းဆိုမႈ သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈတစ္စံု တစ္ရာ ျဖစ္ျခင္း သို႔မဟု
တ္ (၆) လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းနံပါတ္ (စာရင္းသြင္းထားသည္ျဖစ္ေစ၊ စာရင္းမသြင္းထား သည္ျဖစ္ေစ)၊ ဟန္း
ဆက္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ကိရိယာမွတစ္ဆင့္ အျခား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ ပ႐ိုမိုးရွင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ မႈႏွင့္
အသံုးျပဳမႈတို႔မွ ေ ပၚေပါက္လာေသာ ေ တာင္းဆိုမႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ား၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား၊
တာဝန္ခံမႈမ်ား၊ ကုန္က်မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေ ၾကြးၿမီႏွင့္ အသံုး စရိတ္မ်ား (ေရွ႕ေန႔ခမ်ားအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္
လည္း ယင္းတို႔ခ်ည္းသာမက) တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ အားလံုး ထံမွႏွင့္ ၎တို႔ကိုဆန္႔က်င္၍ ကာကြယ္ေပးရန္၊
တာဝန္ခံမႈမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ႏွင့္ လႊတ္ၿငိမ္းေစရန္ သေဘာတူပါသည္။
9.
၉။

DISCLAIMERS OF WARRANTIES AND LIMITATION OF LIABILITY
အာမခံခ်က္မ်ား၏ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံမႈကန္႔သတ္ခ်က္

1.

THE PROMOTION AND ALL OFFERS, INFORMATION, CONTENT, MATERIALS,
PRODUCTS (INCLUDING SOFTWARE) AND OTHER SERVICES INCLUDED IN OR
OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THEREIN ARE PROVIDED ON AN "AS IS"
AND "AS AVAILABLE" BASIS. MPT MAKES NO REPRESENTATIONS OR
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE OPERATION OF
THE PROMOTION, OR THE INFORMATION, INCLUDING ITS ACCURACY, CONTENT,
MATERIALS, PRODUCTS (INCLUDING SOFTWARE) OR OTHER SERVICES
INCLUDED IN OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THROUGH THE
PROMOTION. YOU EXPRESSLY AGREE THAT YOUR USE OF THE PROMOTION AND
AVAILMENT OF THE PROMOTION OFFR IS AT YOUR SOLE RISK.

၉.၁

ပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ ပ႐ိုမိုးရွင္းကမ္းလွမ္းမႈ တြင္ပါ ဝင္ေသာ သို ႔မဟုတ္ ၎တို႔မွ တဆင့္အျခားနည္းျဖင့္
လူႀကီးမင္း အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္
အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲအပါအဝင္)ႏွင့္ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဤေနရာ၌
“ရွိသည့္ အတုိင္း” ႏွ င့္ “ရွိႏိုင္ မည့္အတိုင္း” ရႏိုင္ေသာစနစ္ျဖင့္ပံ့ပိုးျခင္းျဖစ္သည္။ MPT သည္
ပ႐ိုမိုးရွင္း လည္ပတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွတဆင့္ အျ
ခားနည္း ျဖင့္ လူႀကီးမင္း အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ထားေသာ ၎၏တိက်မႈ အပါအဝင္ သတင္း အခ်
က္ အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲ အပါအဝင္)
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆိုျဖစ္ေသာ အတိအလင္း
ျဖစ္ေစ၊ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ကိုယ္စားျပဳတင္ျပျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အာမခံခ်က္မ်ား မျပဳ
လုပ္ပါ။ လူႀကီးမင္း၏ ပ႐ိုးမိုးရွင္းအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပ႐ိုမိုးရွင္း ကမ္းလွမ္းမႈရယူမႈသည္ ျ ဖစ္ေပၚလာ ႏို
င္ေခ်ရွိေသာ အႏၱရာယ္ကို မိမိဘာသာ တာဝန္ယူသည္ဟု လူႀကီးမင္းက အတိအလင္း သေဘာ
တူပါသည္။

2.

MPT WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OF ANY KIND ARISING FROM THE
USE OF THE PROMOTION, AVAILMENT OF THE PROMOTION OFFER, OR FROM
ANY INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS (INCLUDING SOFTWARE)
OR OTHER SERVICES INCLUDED IN OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU
THROUGH THE PROMOTION, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE, AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

၉.၂

MPT သည္ လူႀကီးမင္း ၏ ပ႐ို မိုးရွင္း အသံုးျပဳျခင္း၊ ပ႐ိုမိုးရွင္းကမ္းလွမ္းမႈ ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္
ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွတဆင့္အျခားနည္းျဖင့္ လူႀကီးမင္းအသံုးျပဳ ႏို င္ရ
န္ျပဳလုပ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္
မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲ အပါ အဝင္) သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ေပၚေပါက္လာ ေသာ မည္
သည့္ အမ်ိဳးအစားမဆို ျ ဖစ္သည့္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေသာ၊ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသာ၊ ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေ
သာ၊ ျပစ္ဒဏ္အရ ျဖစ္ေသာ ႏွ င့္ / သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ျဖစ္ေသာ နစ္နာမႈမ်ားအပါအဝ
င္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ခ်ည္းသာဟု ကန္႔သတ္မထားေသာ နစ္နာမႈ တစ္စံုတစ္ရာအတြက္
တာဝန္ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။

3.

IN ENTERING THE PROMOTION, YOU AGREE TO HEREBY RELEASE AND FOREVER
DISCHARGE MPT, AND TO INDEMNIFY MPT FROM ANY AND ALL CLAIMS,
DEMANDS, RIGHTS, CAUSE OF ACTION OR ANY NATURE OR KIND, ARISING FROM
AND BY REASON OF ANY AND ALL LOSS, INJURY, DAMAGE OR LIABILITY AND
THE CONSEQUENCES THEREOF WHETHER DIRECT OR CONSEQUENTIAL IN
CONNECTION WITH THE PROMOTION, REGARDLESS OF THE CAUSE THEREOF,
AND EVEN IF MPT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY INJURY TO ANY PERSONS OR ANY
DAMAGE CAUSED TO ANY PROPERTY WHILE PARTICIPATING IN THE CONTEST
OR ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, THE USE OF THE PROMOTION
OFFER.
လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္အေနျဖင့္ ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ ပါဝင္ရာတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္း အရင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ေစ၊ ပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ အက်ိဳးဆက္အရ ျ ဖစ္ေစ ျ ဖစ္ေပၚလာေသာ
မည္သည့္သေဘာသဘာဝ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးအစားမဆိုရွိသည့္ ဆံုး႐ံႈးမႈ၊ ထိခိုက္အနာတရျဖစ္မႈ၊
ထိခိုက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေ ပးရန္တာဝန္ရွိမႈႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား တစ္ခုခု ႏွ င့္အားလံုးမွေသာ္ လည္းေ
ကာင္း၊ MPT ကို ထိုသို႔ျ ဖစ္ႏိုင္ေျခအား အသိေပးၿပီးသည့္တိုင္ ၿပိဳင္ပြဲတြ င္ ပါဝင္စဥ္ အတြ င္း
သို႔မဟုတ္ ပ႐ိုမိုးရွင္းကမ္းလွမ္းမႈ အသံုးျပဳျခင္းမွ ေ ပၚေပါက္လာေသာ သို႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္ ဆက္စ
ပ္ေသာ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚမဆို ထိခိုက္အနာတရျဖစ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈ
တစ္ရပ္ရပ္အေပၚ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ထိခိုက္မႈတစ္ရပ္ရပ္ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ခ်ည္း
သာဟု ကန္သတ္မထားဘဲ ၎တို႔မွေပၚေပါက္လာေသာႏွင့္ ၎တို႔ကို အေၾကာင္း ျပဳေသာ ေတာ
င္းခံမႈမ်ား၊ ေ တာင္းဆိုမႈမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ား၊ တရားစြဲဆိုရန္ အေၾကာင္းတို႔မွ MPT အား ကင္း
လြတ္ေစရန္ႏွင့္ ရာသက္ပန္ လြတ္ၿငိမ္းေစရန္ သေဘာတူညီပါသည္။

၉.၃

4.

၉.၄

5.

၉.၅

TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE BY APPLICABLE LAW, MPT DISCLAIMS
ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားမွ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ အမ်ားဆံုးအတုိင္းအတာအေလ်ာက္ MPT သည္ ရည္ရြ
ယ္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ေ ရာင္းခ်ႏိုင္စြမ္း၏ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသာ အာမခံ ခ်က္
မ်ား အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ခ်ည္းသာဟု ကန္႔သတ္မထားေသာ အတိအလင္း ေဖာ္ျပ
ထားသည့္ သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္သည့္ အာမခံခ်က္မ်ားအားလံုးကို မသက္ဆိုင္ ေ ၾကာင္း
ျငင္းဆိုပါသည္။
MPT DOES NOT WARRANT THAT THE PROMOTION, PROMOTION OFFER,
INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS (INCLUDING SOFTWARE) OR
OTHER SERVICES INCLUDED IN OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU
THEREIN, MPT SERVERS OR ELECTRONIC COMMUNICATIONS SENT FROM MPT
ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS.
ပ႐ိုမိုးရွင္း၊ ပ႐ိုမိုးရွင္းကမ္းလွမ္းမႈ၊ ၎တို႔တြင္ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔မွတစ္ဆင့္ အျခားနည္း
ျဖင့္ လူႀကီးမင္း အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ျပဳလုပ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်
က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲအပါအဝင္) သို႔မဟုတ္ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈ မ်ား၊
MPT ဆာဗာ မ်ား သို႔မဟုတ္ MPTမွ ပို႔ေသာအီလက္ထေရာက္နစ္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ ဗိုင္းရပ္
မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္ပါသည္ဟု MPT
က အာမခံျခင္း မျပဳပါ။

10. THIRD PARTY CONTENT
၁၀။ တတိယပုဂၢိဳလ္အေၾကာင္းအရာ
The Promotion may aggregate content obtained or provided by third parties, including
Provider (“Third Party Content”). As such, MPT is not responsible for such Third Party
Content or any linked websites associated with Third Party Content. Reference to any
information, products or services of third parties does not constitute or imply
endorsement, sponsorship or recommendation by MPT.
ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ ပံ့ပိုးသူ အပါအဝင္ တတိယပုဂိၢဳလ္မ်ားမွ ရရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔က ပ့ံပိုးေပးထားေသာ
အေၾကာင္းအရာ (“တတိယပုဂၢိဳလ္၏အေၾကာင္းအရာ”) တို႔ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆိုပါတတိယ
ပုဂိၢဳလ္၏ အေၾကာင္းအရာ သို႔မဟုတ္ တတိယပုဂိၢဳလ္၏အေၾကာင္းအရာႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ခ်ိတ္ဆက္
ထားေသာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုခုအတြက္ MPTတြင္ တာဝန္ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ တတိယ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ သတင္း
အခ်က္အလက္၊ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတစ္ခုခုအား ရည္ၫႊန္းခ်က္ သည္ MPT က
ေထာက္ခံမႈ၊ ကမကထျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ အႀကံျပဳမႈ မဟုတ္ပါ သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔သြယ္ဝိုက္ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္
ပါ။
11. GENERAL
၁၁။ အေထြေထြ

1.

The terms and conditions of any third party will apply to the Promotion where
applicable.
၁၁.၁ တတိယပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဦး၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္မႈရွိလွ်င္ ပ႐ိုမိုးရွင္း အေပၚ
သက္ေရာက္မႈရွိပါမည္။
2.

The Terms are subject to MPT’s General Terms and Conditions (“GTC”) which can
be found at http://mpt.com.mm/mm/about-home/terms-conditions-mm/. In the
event of a conflict between the terms of these Terms and the GTC, the Terms shall
prevail.
၁၁.၂ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ http://mpt.com.mm/mm/about-home/terms-conditions-mm/
တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည့္ MPT ၏ အေထြေ ထြစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (“GTC”) အရျဖစ္ရပါမည္။
ဤစည္းကမ္းခ်က္၏ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ GTC အၾကား ပဋိပကၡတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ဤစည္း
ကမ္းခ်က္မ်ား၏ စည္းကမ္းမ်ားက လႊမ္းမိုးရမည္။
3.

The Terms are subject to the laws of the Republic of the Union of Myanmar and any
regulation, notification, directive or instruction issued by a court or body of
competent jurisdiction.
၁၁.၃ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ျ ပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ား ႏွ င့္ တရား႐ံုး သို႔မ
ဟုတ္ စီရင္ပိုင္ ခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႔တစ္ခုမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ ၫႊန္ၾ
ကား ခ်က္ သို႔မဟုတ္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ တစ္ခုခုအရျဖစ္ရပါမည္။
4.

If any term, covenant or provision of the Terms is held to be illegal, invalid or
unenforceable by any court or body of competent jurisdiction or by virtue of any
legislation to which it is subject, then the remainder of the Terms or the application
of such term, covenant or provision to any person (other than those as to whom it is
held invalid or unenforceable) shall not be affected thereby, and each provision of
the Terms shall remain valid and enforceable to the fullest extent permitted by law.
၁၁.၄ အကယ္၍ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၎အက်ံဳးဝင္မႈ၏ စည္းကမ္းမ်ား ပဋိညာဥ္ျပဳခ်က္၊
ျပ႒ာန္း ခ်က္တစ္ခုခုအား တရား႐ံုးတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႔တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ထို
အေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္မွ ဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္း၊ တရားမဝင္ ျ ဖစ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ အာဏာမသက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ပါက စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၏ က်န္ရွိေ
သာ အပိုင္း သို႔မဟုတ္ အဆိုပါ စည္းကမ္းမ်ား၊ ပဋိညာဥ္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္၏ (တရားမ
ဝင္ ျ ဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အာဏာသက္ေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ
အပ) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိေစရဘဲ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ား၏
ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္စီသည္ ဥပေဒအရခြင့္ျပဳထားေသာ အမ်ားဆံုး အတိုင္းအတာအထိ တရားဝင္ျဖ
စ္ၿပီး အာဏာ သက္ေရာက္မႈ ဆက္လက္ရွိရမည္။.

