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မမေးမ ေ့ရ ှိမ ောမမေးခွန ေးမ ောေး 

 

1) အ ှိိုအမ  ောက   က တမ ေးတှိိုေး ကကှိြိုက ရောမခေါ် အစီအစဉ် ဆှိိုတော ဘော ဲ။  

အလ ိုအလလ ျောက ်သက်တမ််းတ ို်း ကက ြိုက်ရျောလ ေါ်   အစီအစဉ် ဆ ိုသည်မ ျော က ိုယ်  စ် ငရ်တ ဲ့ မ သျော်းစို၊မ တ်လဆွေ၊ 

သူငယ်  င််းမ ျော်း န ဲ့  ပ ိုမ ိုဆက်သွေယ်န ိုငရ်န ်သက်သျောလသျောနှုန််းထျော်းဖြင်ဲ့ ဖပည်တွေင််းြိုန််းအျော်းလ ို်းက ို 

စ တ်ကက ြိုက်လ ေါ်ဆ ိုန ိုငပ်ပ ်း အလ ိုအလလ ျောက် သက်တမ််းတ ို်း ရန ်အဆ ိုဖပြိုဝယ်ယူထျော်းပါက ပက်လကဲ့  ်၏ 

လက်က န ်ဖိုန ေးမ  ောမှိနစ  ၅မှိနစ  မအောက မရောက ရ ှိ ေွာေးခ ှိန  ( ှိို ေ့)  က မကေ့ခ   က တမ ေးကိုန ဆ ိုေးခ ှိန  (11:35 pm 

~ 12:00 am) ဝန််းက ငတ်ွေင ်အလ ိုအလလ ျောက်သက်တမ််းတ ို်း ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည။် ပကလ်ကဲ့  ်မ ျော်းက ို 

ဝယ်ယူတ ိုင််းမ ျော ထှိမ ေါက ကစောေးခွင ေ့ရရ ှိမ ော ဖစ ပ ီေး 200GB အထှိ က စမ ေးရယူနှိိုင မ ော  ဖစ  ေါတယ ။   

 

2) ဘယ  ှိိုအက ှိြိုေးမက ေးဇူေးမတရွနှိိုင  ?ဲ  

ြိုန််းလဖပျောန ိုငမ်ယဲ့်မ နစ်လတွေအတွေက်စ တ်ပူစရျောမလ ိုဘ အ ှိိုအမ  ောက  က တမ ေးတှိိုေးကကှိြိုက ရောမခေါ် က မကေ့ခ  က 

လက်က န ်ဖိုန ေးမ  ောမှိနစ  ၅မှိနစ  မအောက မရောက ရ ှိ ေွာေးခ ှိန  ( ှိို ေ့)  က မကေ့ခ   က တမ ေးကိုန ဆ ိုေးခ ှိန တငွ  အလ ို 

အလလ ျောက်သက်တမ််းတ ို်း ဝယ်ယူမ ျောဖြစ်လ ို ဲ့ စဥ်ဆက်မဖပတ်သ ို်းစွေ န ိုငမ် ျောဖြစ်ပါတယ်။မည်သညဲ့ ်ကက ြိုက်ရျောလ ေါ် 

ပက်လကဲ့   ်က ိုမဆ ို ဝယ်ယူပါက ကက ြိုက်န စ်သက်ရျော ဖပည်တွေင််းမ  မည်သညဲ့်ြိုန််းလ ိုင််း က ိုမဆ ို (special / 

premium / call center / VAS related numbers မပါဝငပ်ါ။) လ ေါ်ဆ ိုန ိုငမ် ျောဖြစ်ပပ ်း ပက်လကဲ့  ်မ ျော်းက ို 

ဝယ်ယူတ ိုင််းမ ျော 200GB အထှိ က ထေူးနှိိုင  ညေ့   ထှိမ ေါက က စမ ေးခွင ေ့ကှိိုရရ ှိမ ော ဖစ  ေါတယ ။ သက်တမ််းကိုနဆ် ို်းပပ ်း 

၇ရက်အတွေင််း ပက်လကဲ့   ်အသစ်ထပ်မ ဝယ်ယူပါက မသ ို်းစွေ ဘ က နရ်  လနလသျော လက်က န ်Voice minutes 

မ ျော်းက ို အသစ်ဝယ်ယူထျော်းလသျော ပက်လကဲ့  ၏် မ နစ်ပမျောဏမ ျော်း 

န ငဲ့လ်ပါင််းပပ ်း က တမ ေးတှိိုေးအ  ိုေး  ြိုန ိုငပ်ါသည်။ 
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3) အစီအစဉ်ကှိို မည  မူတ ွဝယ ယူအ  ိုေး  ြိုနှိိုင  ေါ  ?ဲ 

MPT GSM/WCDMA prepaid and postpaid [လဆွေသဟျော(သ ို ဲ့မဟိုတ်)ရ ယ်လဖပျော(သ ို ဲ့မဟိုတ်)လရွှေစကျော်း န ငဲ့ ်Base 

Tariff အစ အစဉ်] အသ ို်းဖပြိုလနသူမ ျော်းအျော်းလ ို်း ၀ယ်ယူ အသ ို်းဖပြိုန ိုငပ်ါသည်။  

 

4) အစီအစဉ်ကှိို ရယူရန  မည  ှိို ေ့ ို  မဆောင ရမည နည ေး? 

 အလ ိုအလလ ျောက ်သက်တမ််းတ ို်းပက်လကဲ့   ်က ို *997# သ ို ဲ့ြိုန််းလ ေါ် ဆ ို၍လည််းလကျောင််း၊ MPT4U App (သ ို ဲ့) MPT Pay 

မ  လည််းလကျောင််း၊ MPT CRM Portal မ တဆင်ဲ့ ဝယ်ယူန ိုငပ်ါသည်။ MPT4U Application မ  ဝယ်ယူမယ်ဆ ိုရင ်

“အ ှိိုအမ  ောက  က တမ ေးတှိိုေး က မကေ့ခ  ” page မ တဆင်ဲ့ဝယ်ယူန ိုငသ်လ ို “ က မကေ့ခ  ဝယ ယူ ခင ေး” page 

မ တဆင်ဲ့ ဝငလ်ရျောက်ကျော မ မ ကက ြိုက်န စ်သက်ရျော ပက်လကဲ့  ်အျော်းလရွေ ်း  ယ်ဝယ်ယူန ိုငပ်ါသည။် 
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အလ ိုအလလ ျောက်သက်တမ််းတ ို်း ပကလ်ကဲ့  ် က ို  MPT4U တွေင ်ဝယ်ယူအသ ို်းဖပြိုရန ်iOS Version 1.4.10 န ငဲ့ ်Android 

Version 4.4.1 ရ  ရနလ် ိုအပ်ပါသည်။ 

 

 

5)  က မကေ့ခ  မ ေးနှုန ေးမ ောေးမ ော အခွန  ေါဝင ပ ီေး ဖစ  ေါ  ောေး? 

    ပက်လကဲ့  လ် ်းနှုန််းမ ျော်းမ ျော အ ွေန ်၅% ပါဝငပ်ပ ်းဖြစ်ပါတယ်။ 

 

6)  က က န  မောဏကှိို ဘယ  ှိိုစစ မဆေးနှိိုင မ ော ?ဲ 

*224# သ ို ဲ့ြိုန််းလ ေါ်ဆ ို၍လည််းလကျောင််း(သ ို ဲ့) MPT4U App မ တဆင်ဲ့ လည််းလကျောင််း စစ်လဆ်းကကညဲ့်န ိုငပ်ါသည။် 

 

7) ကကှိြိုက ရောမခေါ်  က မကေ့ခ   မ ောေးကှိို ဝယ ယူပ ီေး ထှိမ ေါက အစီအစဉ်တငွ   ေါဝင က စမ ေး နှိိုင  ေါ  ောေး? 

ဟိုတ်က ဲ့ ရပါတယ်။ ပက်လကဲ့  ်မ ျော်းက ို ဝယ်ယူတ ိုင််းမ ျော ထှိမ ေါက ကစောေးခွင ေ့ရရ ှိမ ော ဖစ ပ ီေး 200GB အထှိ 

က စမ ေးရယူနှိိုင မ ော  ဖစ  ေါတယ ။   

 

8) မှိနစ  ယ မဆောင မနမ ော ကော အတငွ ေးမ ော အ  ိုေးမ  ြိုရမ ေးတဲေ့ မှိနစ မတကွ ဘယ  ှိို  ဖစ  ေွာေးမ ော ?ဲ 

Carry Over Function ပါရ  ပါတယ်။ Voice Minutes သယ်လဆျောငန် ိုငလ်သျောကျောလ (ပက်လကဲ့   ် ၏ 

သက်တမ််းကိုနဆ် ို်းပပ ်း ၇ ရက)် အတွေင််း ကကှိြိုက ရောမခေါ်  ပက်လကဲ့  ်အသစ် ဝယ်ယူပါက အသ ို်းဖပြိုရန ်က နရ်  လနလသျော 

ပက်လကဲ့   ်Voice Minutes က ို ပက်လကဲ့   ်အသစ်၏ သက်တမ််းအတ ိုင််း လပါင််းစည််း အသ ို်းဖပြိုန ိုင ်ပါသည်။  

 

9) အ ှိိုအမ  ောက  က တမ ေးတှိိုေး ကကှိြိုက ရောမခေါ် ကှိို အကကှိမ အမရအတကွ  ဘယ မ ောက ထှိ ဝယ ယူနှိိုင မ ော ?ဲ 

 အကက မ်အလရအတွေက်အကန ဲ့အ်သတ်မရ   ဝယ်ယူန ိုငမ်ည်ဖြစ်ပပ ်း ြိုန််းလဖပျောမ နစ်မ ျော်း 

လပါင််းစည််းသွေျော်းမည်ဲ့အဖပင ်အရ ည်ဆ ို်း ပက်လက    ်သက်တမ််းအတ ိုင််း အသ ို်းဖပြိုန ိုငမ်ည်ဖြစ်ပါသည်။   

  ြိုန််းလဖပျောမ နစ်  မောဏတညူမီ ော Auto renewal packs မ ျော်းက ို အကက မ်အလရအတွေက်အကန ဲ့အ်သတ်မရ   

ဝယ်ယူန ိုငမ်ည်ဖြစ် ပပ ်း လေတျောပမျောဏမ ျော်း လပါင််းစည််းသွေျော်းမည်ဲ့အဖပင ်ပကလ်က   ်သက်တမ််းက ို အရ ည်ဆ ို်း 

ပက်လကဲ့  ် ၏ သက်တမ််းအတ ိုင််း အသ ို်းဖပြိုန ိုငမ်ညဖ်ြစ်ပါသည်။ ပက်လကဲ့  ်၏ ြိုန််းလဖပျောမ နစ် ၅မှိနစ  

လအျောက ်လရျောက်ရ  သွေျော်း   န ်(သ ို ဲ့မဟိုတ်)  က မကေ့ခ   က တမ ေးကိုန ဆ ိုေးခ ှိန တွေင ်အဆ ိုဖပြိုထျော်းသညဲ့ ်အတ ိုင််း 

အလ ို အလလ ျောက် သက်တမ််းတ ို်း ဝယ်ယူပါမည။် 
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   ိုမ န  ကက ြိုက်ရျောလ ေါ် ပက်လကဲ့   ်ဝယ်ယူပပ ်း အ ှိိုအမ  ောက  က တမ ေးတှိိုေး ကက ြိုက်ရျောလ ေါ် ပက်လကဲ့  ထ်ပ်မ  

ဝယ်ယူသည်ဖြစ်လစ၊ အ ှိိုအမ  ောက  က တမ ေးတှိိုေး ကက ြိုက်ရျောလ ေါ် ပက်လကဲ့   ်ဝယ်ယူပပ ်း   ိုမ န  

ကက ြိုက်ရျောလ ေါ် ပက်လကဲ့   ်ထပ်မ ဝယ်ယူသညဖ်ြစ်လစ  ပက်လကဲ့  ်မ ျော်းက ို အကက မ်အလရအတွေက် 

အကန ဲ့အ်သတ်မရ   ဝယ်ယူန ိုငပ်ပ ်း ြိုန််းလဖပျောမ နစ်မ ျော်း လပါင််းစည််းသွေျော်းမည်ဲ့ အဖပင ်အရ ညဆ် ို်းပက်လကဲ့  ်၏ 

သက်တမ််းအတ ိုင််း အသ ို်းဖပြိုန ိုငမ်ည။် ပက်လကဲ့  ်၏ ြိုန််းလဖပျောမ နစ် ၅မှိနစ  လအျောက် လရျောက်ရ  သွေျော်း   န ်

(သ ို ဲ့မဟိုတ်) ပက်လကဲ့  ်သက်တမ််းကိုနဆ် ို်း   နတ်ွေင ်အဆ ိုဖပြိုထျော်းသညဲ့ ်အတ ိုင််း အလ ိုအလလ ျောက် 

သက်တမ််းတ ို်း ဝယ်ယူပါမည။် 

 

10) 487 က   တန  အ ှိိုအမ  ောက  က တမ ေးတှိိုေး  က မကေ့ခ   ဝယ ယူထောေး ေါတယ ။ 997 က   တန  Regular 

ကကှိြိုက ရောမခေါ်  က မကေ့ခ   ကှိို ထ  မ ဝယ ယူ ှိို ေ့ရ ေါ  ောေး? 

      ရပါတယ်။ အ ှိိုအမ  ောက  က တမ ေးတှိိုေး ပက်လကဲ့  ဝ်ယ်ယူပပ ်း Regular ကကှိြိုက ရောမခေါ် ပက်လကဲ့  ်မ ျော်းက ို 

အကက မ်အလရအတွေက်အကန ဲ့အ်သတ်မရ  ထပ်မ ဝယ်ယူန ိုငပ်ါတယ်။ ဝယ်ယူထျော်းလသျော ြိုန််းလဖပျောမ နစ်မ ျော်း 

လပါင််းစည််းသွေျော်းမည်ဲ့အဖပင ်အရ ည်ဆ ို်းပက်လကဲ့  ်၏ သကတ်မ််းအတ ိုင််း အသ ို်းဖပြိုန ိုငပ်ါတယ်။ ပကလ်ကဲ့  ်၏ 

လက်က နပ်မျောဏ ၅မှိနစ  လအျောကလ်ရျောက်ရ  သွေျော်း   န ်(သ ို ဲ့မဟိုတ်) ပက်လကဲ့  ်သက်တမ််းကိုနဆ် ို်း   နတ်ွေင ်

အဆ ိုဖပြိုထျော်းသညဲ့် အတ ိုင််း အလ ိုအလလ ျောက ်သက်တမ််းတ ို်း ဝယ်ယူပါမည်။ 

 

11) 487 က   တန  အ ှိိုအမ  ောက  က တမ ေးတှိိုေး  က မကေ့ခ   ဝယ ယူထောေး ေါတယ ။ 487 က   တန  

အ ှိိုအမ  ောက  က တမ ေးတှိိုေး  က မကေ့ခ   ကှိို ထ  မ ဝယ ယူ ှိို ေ့ရ ေါ  ောေး? 

      ရပါတယ်။ ြိုန််းလဖပျောမ နစ် ပမျောဏ တူည လသျော Auto renewal packs မ ျော်းက ို 

အကက မ်အလရအတွေက်အကန ဲ့အ်သတ်မရ   ဝယ်ယူန ိုငမ်ည်ဖြစ်ပပ ်း ြိုန််းလဖပျောမ နစ်မ ျော်း လပါင််းစည််းသွေျော်းမည်ဲ့အဖပင ်

ပက်လက   ်သက်တမ််း က ို အရ ညဆ် ို်း ပက်လကဲ့  ်၏ သက်တမ််းအတ ိုင််း အသ ို်းဖပြိုန ိုငပ်ါတယ်။ ပကလ်ကဲ့  ်၏ 

လက်က နပ်မျောဏ ၅မှိနစ  လအျောကလ်ရျောက်ရ  သွေျော်း   န ်(သ ို ဲ့မဟိုတ်) ပက်လကဲ့  ်သက်တမ််းကိုနဆ် ို်း   နတ်ွေင ်

အဆ ိုဖပြိုထျော်းသညဲ့် အတ ိုင််း အလ ိုအလလ ျောက ်သက်တမ််းတ ို်း ဝယ်ယူပါမည်။ 

 

12) 487 က   တန  အ ှိိုအမ  ောက  က တမ ေးတှိိုေး  က မကေ့ခ   ဝယ ယူထောေး ေါတယ ။ 977 က   တန  

အ ှိိုအမ  ောက  က တမ ေးတှိိုေး  က မကေ့ခ   ကှိို ထ  မ ဝယ ယူ ှိို ေ့ရ ေါ  ောေး? 

      မရပါ။ ြိုန််းလဖပျောမ နစ် ပမျောဏ  င််းမတလူသျော Auto renewal packs မ ျော်းဝယ်ယူဖ င််းက ို ခွင ေ့မ  ြို ေါ။ 

ြိုန််းလဖပျောမ နစ်ပမျောဏ မတူည လသျော ပကလ်ကဲ့  ်အသစ်က ို ဝယ်ယူလ ိုပါက လက်ရ  ပကလ်ကဲ့  ်က ို 

UNSUBSCRIBE (ပယ်ြ က်လပ်းရန)် လိုပ်လပ်းရနလ် ိုအပ်ပါသည်။ E.g. 977 က ပ်တန ်Auto renewal 
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ပက်လကဲ့  ်အသစ်က ို ဝယယ်ူလ ိုပါက လက်ရ   487 က ပ်တန ်Auto-renewal ပက်လကဲ့  ်က ို 

UNSUBSCRIBEလိုပ်လပ်းရနလ် ိုအပ်ပါသည်။ 

 

13)  က က န  balance ၅မှိနစ  ထှိမမရောက ရ ှိမ ေးမ ော  ည ေး  က မကေ့ခ   က တမ ေးကိုန ဆ ိုေး ေွာေး ေါက 

ဘယ  ှိို ဖစ  ေွာေးမ ော ?ဲ 

လက်က န ် balance ၅မှိနစ  ထ မလရျောက်ရ  လသ်းလသျောလ်ည််း ပက်လကဲ့   ် သက်တမ််းကိုနဆ် ို်းသွေျော်းပါက 

အဆ ိုဖပြိုထျော်းသညဲ့်အတ ိုင််း အလ ိုအလလ ျောက် သက်တမ််းတ ို်း ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည။် 

 

 

14) အ ှိိုအမ  ောက  က မကေ့ခ   က တမ ေးတှိိုေးရော၌  က က န မငမွ  ိုမ ောက  ေါက ဘယ  ှိို ဖစ  ေွာေးမ ော ?ဲ 

အလ ိုအလလ ျောက်ပက်လကဲ့  ်သက်တမ််းတ ို်းြ ို ဲ့ လငွေလက်က နမ်လ ိုလလျောက်ပါက Auto renewal service သည် 

လ တတ ရပ်တန် ဲ့သွေျော်းမ ျောဖြစ်ပပ ်း သ ို်းစွေ သူမ  ြိုန််းလငွေဖြည်ဲ့ဖ င််း/ လ  ်းလငွေအသ ို်းဖပြိုဖ င််း/ လငွေလွှေ ဖ င််း နည််းလမ််းမ ျော်းဖြင်ဲ့ 

လငွေထပ်မ ဖြည်ဲ့သွေင််းန ိုငသ်ည်။ အဆ ိုပါ သတ်မ တ်ထျော်းလသျော နည််းလမ််းမ ျော်းအတ ိုင််း ပက်လကဲ့  ်သက်တမ််းကိုနဆ် ို်းပပ ်း 

(၇ရက်)အတွေင််း လနျောကဆ် ို်းထျော်း၍ ြိုန််းလငွေထပ်မ ဖြည်ဲ့သွေင််းမ သျော ပက်လကဲ့  က် ို ဆက်လက်အသ ို်းဖပြိုန ိုငမ်ည်။ 

 

15) ဘယ အခ ှိန မ ော Auto Renew Function   ိုေးဝရ  တန ေ့ ေွာေးမ ော ?ဲ 

သ ို်းစွေ သူမ  ပက်လကဲ့   ်သက်တမ််းကိုနဆ် ို်းပပ ်းလနျောက ်(၇) ရက်အတွေင််း တ ိုငလ်အျောင ်လငွေထပ်မ ဖြည်ဲ့သွေင််းဖ င််း မရ  ပါက 

Auto Renew Function က ို ဆက်လက်အသ ို်းမဖပြိုန ိုငပ်ါ။ အသ ို်းဖပြိုသူမ  Auto Renew service က ို 

ဖပနလ်ည်အသ ို်းဖပြိုလ ိုပါကပက်လကဲ့  ်က ို ထပ်မ ဝယ်ယူပပ ်းမ  အသ ို်းဖပြိုန ိုငပ်ါသည။် 

 

16)  က က န  ၅မှိနစ  မအောက  မမရောက ရ ှိခင  Autorenewal  က မကေ့ခ  ကှိို Unsubscribe  ို  မှိရင  

 က က န မေတောမ ောေးကှိို ဆက  က   ိုေး ှိို ေ့ရမ ော ောေး? 

ရပါတယ်။ ပက်လကဲ့  ်သက်တမ််းမကိုန ်င ်Auto –renewal ပက်လကဲ့  ်က ို UNSUBSCRIBE (ရပ်တန် ဲ့) လ ိုက်ပါက 

က နရ်  လနလသျော ြိုန််းလဖပျောမ နစ်မ ျော်း က ို ပကလ်ကဲ့  ်သက်တမ််းကိုနဆ် ို်းသညအ်ထ အသ ို်းဖပြိုန ိုငပ်ါသည်။ သ ို ဲ့လသျော် 

Unsubscribe ဖပြိုလိုပ်သည်န င်ဲ့ Auto renewal function က ို အသ ို်းမဖပြိုန ိုငလ်တျောဲ့ပါ။ 
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17) အ ှိိုအမ  ောက   က တမ ေးတှိိုေး  က မကေ့ခ   န စ ခို- Data Carry န င ေ့ ကကှိြိုက ရောမခေါ် ကှိို ဝယ ယူထောေး ေါတယ ။ 

ဘယ  က မကေ့ခ  က အရင  က တမ ေးတှိိုေးမ ော ?ဲ 

အလ ိုအလလ ျောက ်သက်တမ််းတ ို်း Data Carry န င်ဲ့ ကကှိြိုက ရောမခေါ်  က မကေ့ခ   မ ောေးကှိို ဝယ်ယူထျော်းပပ ်း 

တူည လသျောလန ဲ့ရက်တွေင ်အလ ိုအလလ ျောက်သက်တမ််းတ ို်းရမည်ဖြစ်ပါက လက်က နြ်ိုန််းလဘလ် 

လ ိုလလျောက်စွေျောရ  လနမယဆ် ိုရင ်ပက်လကဲ့   ်န စ် ိုလ ို်းသည ်တပပ ြိုငန်က်တည််း သက်တမ််းတ ို်းမ ျောဖြစ်ပါသည။် 

လက်က န ်ြိုန််းလဘလ်သည ်ပက်လကဲ့  ်တစ် ိုစျောသျောက နရ်  ပါက က ပန််းစနစ်ဖြင်ဲ့သျော 

သက်တမ််းတ ို်းမ ျောဖြစ်ပါသည်။ ဥပမျော။ ။ သ ို်းစွေ သူက လငွေ ၁၀၀၀ က ပ် ဖြည်ဲ့မယ်ဆ ိုလျှင ်ပက်လကဲ့  တ်စ် ိုက ိုသျော 

သက်တမ််းတ ို်းန ိုငမ် ျောဖြစ်လသျောလကကျောင်ဲ့ က ပန််းစနစ်အရ ၉၇၇ က ပ် တနအ်လ ိုအလလ ျောက် ကကှိြိုက ရောမခေါ် 

ပက်လကဲ့   ်(သ ို ဲ့မဟိုတ်) ၉၇၉က ပ် တန ်Data Carry ပကလ်ကဲ့  ်တစ် ိုသျော အရငသ်က်တမ််းတ ို်းမည်ဖြစ်သည။် 

 

 

18) ကကှိြိုက ရောမခေါ်  က မကေ့ခ   ကှိို တ ခောေး မူ ောေး ှိို ေ့  က မဆောင မ ေး ှိို ေ့ ရ ေါ  ောေး? 

Autorenewal ပက်လကဲ့  ်မ ျော်းက ို တဖ ျော်းသူမ ျော်းသ ို ဲ့  က မဆောင မ ေး၍မရ ေါ။ 

 


