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Rank B                                                              Highly Confidential / No Photo 

မမေးမ ေ့ရ ှိမ ောမမေးခွန ေးမ ောေး 

 

1) အလ ိုအလလ ျောက ်သက်တမ််းတ ို်း အကကှိြိုက မ  ော +အစီအစဉ် ဆှိိုတော ဘော ဲ။  

အလ ိုအလလ ျောက ်သက်တမ််းတ ို်း အကကှိြိုက မ  ော + အစီအစဉ်ဆ ိုသည်မ ှာ က ိုယ်ချစ်ခငရ်တ ဲ့ မ သှာားစို၊ 

သူငယ်ချငာ်းမျှာား န ဲ့  ပ ိုမ ိုဆက်သွယ်န ိုငရ်န ်MPT အခ င ေးခ င ေး အခ ှိြို ောဆ ိုေးနှုန ေးထောေး ြင ေ့ ဖိုနာ်းခခေါ် 

ဆ ိုအသ ိုားပပြုန ိုငပ်ပီား အလ ိုအလလ ျောက်သက်တမ််းတ ို်းရန ်အဆ ိုပပြုဝယယ်ူထျော်းပါက ပက်လကေ့ခ ်၏ လက်က န ်

ြိုန ေးမ  ောမှိနစ  ၁၀မှိနစ  လအျောက်လ ျောက်ရ  သ ျော်းခ  န် ( ှိို ေ့) ပက်လကေ့ခ ်သက်တမ််းကိုန်ဆ ို်းခ  န် (11:35 pm ~ 12:00 

am) ဝနာ်းကျငတ်ွင ်အလ ိုအလလ ျောက်သက်တမ််းတ ို်း ဝယ်ယူမည်ပြစ်ပါသည။် ပကလ်ကေ့ခ ်မ ျော်းက ို ဝယ်ယူတ ိုင််းမ ှာ 

ထှိမ ေါက ကစောေးခွင ေ့ရရ ှိမ ော ြစ ပ ီေး 200GB အထှိ က စမ ေးရယူနှိိုင မ ော  ြစ  ေါတယ ။   

 

2) ဘယ  ှိိုအက ှိြိုေးမက ေးဇူေးမတရွနှိိုင  ?ဲ  

ြိုန််းလပပျောန ိုငမ်ယေ့်မ နစ်လတွအတွက် စ တ်ပူစရျောမလ ိုဘ ဲအလ ိုအလလ ျောက်သက်တမ််းတ ို်း အကက ြုက်ခပပှာ + 

ပက်လကေ့ခ ်က လက်က န ်ြိုန ေးမ  ောမှိနစ  ၁၀ မှိနစ  လအျောကလ် ျောက်ရ  သ ျော်းခ  န် ( ှိို ေ့) 

ပက်လကေ့ခ ်သကတ်မ််းကိုန်ဆ ို်းခ  န်တ င ်အလ ို အလလ ျောကသ်က်တမ််းတ ို်း ဝယ်ယူမ ှာပဖစ်လ ို ဲ့ 

စဥ်ဆက်မပပတ်သ ိုားစွ န ိုငမ် ှာပဖစ်ပါတယ်။ မည်သညဲ့ ်အကက ြုက်ခပပှာ + ပက်ခကဲ့ချ ်က ိုမဆ ိုဝယ်ယူပါက MPT 

အခ င ေးခ င ေး ဖိုနာ်းခခေါ်ဆ ိုန ိုငမ် ှာပဖစ်ပပီား (special / premium / call center / VAS related numbers မပါဝငပ်ါ) 

ပက်လကေ့ခ ်မ ျော်းက ို ဝယ်ယူတ ိုင််းမ ှာ 200GB အထှိ က ထေူးနှိိုင  ညေ့   ထှိမ ေါက က စမ ေးခွင ေ့က ို ရရ  မ ှာပဖစ်ပါတယ်။  

 

မစ ေးနှုန ေး 

(ကိုန  ယွ ခွ

န   ေါဝင ပ ီေး) 

မှိနစ မ ော

းေး 

 က တမ 

းေး 

ရယနူှိိုင  ညေ့ နည ေး မ ေးမ ောေး 

Auto Renew 

ပယဖ် က ်န်နည််းလမ််းမ ျော

း်း 

Direct 

USSD 

Commo

n USSD 

အပခှာားနညာ်းလမ်ားမျှာ

းား 

Direct 

USSD 

Common 

USSD 

၈၃၅ ကျပ် ၁၃၂ မ နစ် ၇ ရက ်
*600*3*3

# 
*106# MPT4U App (or) 

*600*3*4# 
*2123# 
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၁၄၇၅ ကျပ် ၂၃၄ မ နစ် ၃၀ ရက ်

*600*2*3

# 

 

(or) 

*600# 

 

MPT Pay  (or) 

CRM Portal (or) 

DMS App 

*600*2*4# 

 

၃၈၄၅ ကျပ် ၆၁၀ မ နစ် ၉၀ ရက ်
*600*1*3

# 

*600*1*4# 

 

3) အစီအစဉ်ကှိို မည  မူတ ွဝယ ယူအ  ိုေး  ြိုနှိိုင  ေါ  ?ဲ 

MPT GSM/WCDMA prepaid and postpaid [ခဆွသဟှာ(သ ို ဲ့မဟိုတ်)ရ ယ်ခပပှာ(သ ို ဲ့မဟိုတ်)ခရွှေစကှာား န ငဲ့ ်Base 

Tariff အစီအစဉ်] အသ ိုားပပြုခနသူမျှာားအှာားလ ိုား ၀ယ်ယူ အသ ိုားပပြုန ိုငပ်ါသည်။  

 

4) အစီအစဉ်ကှိို ရယူရန  မည  ှိို ေ့ ို  မဆောင ရမည နည ေး? 

 အလ ိုအခလျှာက ်သက်တမ်ားတ ိုားပက်ခကဲ့ချ ်က ို *600# သ ို ဲ့ဖိုနာ်းခခေါ် ဆ ို၍လည်ားခကှာငာ်း၊ MPT4U App (သ ို ဲ့) MPT Pay 

မ  လည်ားခကှာငာ်း၊ MPT CRM Portal (သ ို ဲ့) DMS App 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 ဝငခ်ရှာက်ကှာ မ မ ကက ြုက်န စ်သက်ရှာ 

ပက်ခကဲ့ချ်အှာားခရွားချယဝ်ယ်ယူန ိုငပ်ါသည်။ အလ ိုအလလ ျောက်သက်တမ််းတ ို်း ပက်လကေ့ခ ် က ို  MPT4U တွင ်

ဝယ်ယူအသ ိုားပပြုရန ်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 ီေး ြစ  ေါ  ောေး? 

    ပက်ခကဲ့ချခ် ားနှုနာ်းမျှာားမ ှာ အခွန ်၅% ပါဝငပ်ပီားပဖစ်ပါတယ်။ 

 

6)  က က န  မောဏကှိို ဘယ  ှိိုစစ မဆေးနှိိုင မ ော ?ဲ 

*224# သ ို ဲ့ဖိုနာ်းခခေါ်ဆ ို၍လည်ားခကှာငာ်း(သ ို ဲ့) MPT4U App မ တဆင်ဲ့ လည်ားခကှာငာ်း စစ်ခဆားကကညဲ့်န ိုငပ်ါသည။် 

 

7) အကကှိြိုက မ  ော +  က မကေ့ခ   မ ောေးကှိို ဝယ ယပူ ီေး ထှိမ ေါက အစီအစဉ်တငွ   ေါဝင က စမ ေး နှိိုင  ေါ  ောေး? 
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ဟိုတ်က ဲ့ ရပါတယ်။ ပက်လကေ့ခ ်မ ျော်းက ို ဝယ်ယူတ ိုင််းမ ှာ ထှိမ ေါက ကစောေးခွင ေ့ရရ ှိမ ော ြစ ပ ီေး 200GB အထှိ 

က စမ ေးရယူနှိိုင မ ော  ြစ  ေါတယ ။   

 

8) အ ှိိုအမ  ောက  က တမ ေးတှိိုေး အကကှိြိုက မ  ော + ကှိို အကကှိမ အမရအတကွ  ဘယ မ ောက ထှိ ဝယ ယူနှိိုင မ ော ?ဲ 

 အကက မ်အလရအတွက်အကန ေ့အ်သတ်မရ   ဝယ်ယူန ိုငမ်ည်ပြစ်ပပီား ဖိုနာ်းခပပှာမ နစ်မ ျော်း 

လပါင််းစည််းသွျော်းမည်ဲ့အပပင ်အရ ည်ဆ ိုား ပက်ခကချ  ်သက်တမ်ားအတ ိုငာ်း အသ ို်းပပြုန ိုငမ်ည်ပြစ်ပါသည်။   

  ဖိုနာ်းခပပှာမ နစ်  မောဏတညူမီ ော Auto renewal packs မ ျော်းက ို အကက မ်အလရအတွက်အကန ေ့အ်သတ်မရ   

ဝယ်ယူန ိုငမ်ည်ပြစ် ပပီား လေတျောပမျောဏမ ျော်း လပါင််းစည််းသွျော်းမည်ဲ့အပပင ်ပကခ်ကချ ်သက်တမ််းက ို အရ ည်ဆ ိုား 

ပက်လကေ့ခ ် ၏ သက်တမ််းအတ ိုငာ်း အသ ို်းပပြုန ိုငမ်ညပ်ြစ်ပါသည်။ ပက်လကေ့ခ ်၏ ဖိုနာ်းခပပှာမ နစ် ၁၀မှိနစ  

လအျောက ်လရျောက်ရ  သွျော်းခ  န ်(သ ို ဲ့မဟိုတ်) ပက်လကေ့ခ ်သကတ်မ််းကိုန်ဆ ို်းခ  န်တွင ်အဆ ိုပပြုထျော်းသညေ့ ်အတ ိုင််း 

အလ ို အလလ ျောက် သက်တမ််းတ ို်း ဝယ်ယူပါမည။် 

   ိုမ န  အကကှိြိုက မ  ော + ပက်ခကဲ့ချ ်ဝယ်ယူပပီား အ ှိိုအမ  ောက  က တမ ေးတှိိုေး အကကှိြိုက မ  ော + 

ပက်ခကဲ့ချ်ထပ်မ  ဝယ်ယူသည်ပဖစ်ခစ၊ အ ှိိုအမ  ောက  က တမ ေးတှိိုေး အကကှိြိုက မ  ော +ပက်ခကဲ့ချ ်

ဝယ်ယူပပီား   ိုမ န  အကကှိြိုက မ  ော + ပက်ခကဲ့ချ ်ထပ်မ ဝယယ်ူသည်ပဖစ်ခစ  ပက်ခကဲ့ချ်မ ျော်းက ို 

အကက မ်အလရအတွက ်အကန ေ့အ်သတ်မရ   ဝယ်ယူန ိုငပ်ပီား ဖိုန်ားခပပှာမ နစ်မ ျော်း လပါင််းစည််းသွျော်းမည်ဲ့ အပပင ်

အရ ည်ဆ ိုားပက်လကေ့ခ ်၏ သက်တမ််းအတ ိုငာ်း အသ ို်းပပြုန ိုငမ်ည်။ ပက်လကေ့ခ ်၏ ဖိုနာ်းခပပှာမ နစ် ၁၀မှိနစ  

လအျောက ်လရျောက်ရ  သွျော်းခ  န ်(သ ို ဲ့မဟိုတ်) ပက်လကေ့ခ ်သက်တမ််းကိုနဆ် ို်းခ  နတ်ွင ်အဆ ိုပပြုထျော်းသညေ့ ်အတ ိုင််း 

အလ ိုအလလ ျောက ်သက်တမ််းတ ို်း ဝယ်ယူပါမည်။ 

 

9) ၈၃၅ က   တန  အ ှိိုအမ  ောက  က တမ ေးတှိိုေး  က မကေ့ခ   ဝယ ယူထောေး ေါတယ ။ ၁၅၀၀ က   တန  Regular 

ကက ြိုက် ျောလခေါ်  က မကေ့ခ   ကှိို ထ  မ ဝယ ယူ ှိို ေ့ရ ေါ  ောေး? 

      ရပါတယ်။ အ ှိိုအမ  ောက  က တမ ေးတှိိုေး ပက်ခကဲ့ချဝ်ယ်ယူပပီား Regular ကက ြိုက် ျောလခေါ် ပက်ခကဲ့ချ်မ ျော်းက ို 

အကက မ်အလရအတွက်အကန ေ့အ်သတ်မရ  ထပ်မ ဝယ်ယူန ိုငပ်ါတယ်။ ဝယ်ယူထှာားခသှာ ဖိုနာ်းခပပှာမ နစ်မျှာား 

လပါင််းစည််းသွျော်းမည်ဲ့အပပင ်အရ ည်ဆ ိုားပက်လကေ့ခ ်၏ သကတ်မ််းအတ ိုငာ်း အသ ို်းပပြုန ိုငပ်ါတယ်။ ပကလ်ကေ့ခ ်၏ 

လက်က နပ်မှာဏ ၁၀မှိနစ  လအျောကလ်ရျောက်ရ  သွျော်းခ  န ်(သ ို ဲ့မဟိုတ်) ပက်လကေ့ခ ်သက်တမ််းကိုနဆ် ို်းခ  နတ်ွင ်

အဆ ိုပပြုထျော်းသညေ့် အတ ိုင််း အလ ိုအလလ ျောက ်သက်တမ််းတ ို်း ဝယ်ယူပါမည်။ 

 

10) ၈၃၅ က   တန  အ ှိိုအမ  ောက  က တမ ေးတှိိုေး  က မကေ့ခ   ဝယ ယူထောေး ေါတယ ။ ၈၃၅ က   တန  

အ ှိိုအမ  ောက  က တမ ေးတှိိုေး  က မကေ့ခ   ကှိို ထ  မ ဝယ ယူ ှိို ေ့ရ ေါ  ောေး? 
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      ရပါတယ်။ ဖိုနာ်းခပပှာမ နစ် ပမှာဏ တူညီခသှာ Auto renewal packs မ ျော်းက ို 

အကက မ်အလရအတွက်အကန ေ့အ်သတ်မရ   ဝယ်ယူန ိုငမ်ည်ပြစ်ပပီား ဖိုနာ်းခပပှာမ နစ်မ ျော်း လပါင််းစည််းသွျော်းမည်ဲ့အပပင ်

ပက်ခကချ ်သက်တမ််း က ို အရ ညဆ် ိုား ပက်လကေ့ခ ်၏ သက်တမ််းအတ ိုငာ်း အသ ို်းပပြုန ိုငပ်ါတယ်။ ပကလ်ကေ့ခ ်၏ 

လက်က နပ်မှာဏ ၁၀မှိနစ  လအျောကလ်ရျောက်ရ  သွျော်းခ  န ်(သ ို ဲ့မဟိုတ်) ပက်လကေ့ခ ်သက်တမ််းကိုနဆ် ို်းခ  နတ်ွင ်

အဆ ိုပပြုထျော်းသညေ့် အတ ိုင််း အလ ိုအလလ ျောက ်သက်တမ််းတ ို်း ဝယ်ယူပါမည်။ 

 

11) ၈၃၅ က   တန  အ ှိိုအမ  ောက  က တမ ေးတှိိုေး  က မကေ့ခ   ဝယ ယူထောေး ေါတယ ။ ၁၄၇၅ က   တန  

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

      မရပါ။ ဖိုနာ်းခပပှာမ နစ် ပမှာဏခ င််းမတလူသျော Auto renewal packs မ ျော်းဝယ်ယူပခင််းက ို ခ င်ေ့မပပြိုပါ။ 

ဖိုနာ်းခပပှာမ နစ်ပမျောဏ မတူညလီသျော ပကလ်ကေ့ခ ်အသစ်က ို ဝယ်ယူလ ိုပါက လက်ရ  ပကလ်ကေ့ခ ်က ို 

UNSUBSCRIBE (ပယ်ဖျက်ခပားရန)် လိုပ်လပ်းရနလ် ိုအပ်ပါသည်။ E.g. ၁၄၇၅ က ပ်တန ်Auto renewal 

ပက်လကေ့ခ ်အသစ်က ို ဝယယ်ူလ ိုပါက လက်ရ   ၈၃၅ က ပ်တန ်Auto-renewal ပက်လကေ့ခ ်က ို 

UNSUBSCRIBEလိုပ်လပ်းရနလ် ိုအပ်ပါသည်။ 

 

12) လကက် န် balance ၁၀မှိနစ  ထ မလ ျောက်ရ  လသ်းလသျော်လည််း ပက်လကေ့ခ ်သကတ်မ််းကိုန်ဆ ို်းသ ျော်းပါက 

ဘယ  ှိို ြစ  ေွာေးမ ော ?ဲ 

လက်က န ် balance ၁၀မှိနစ  ထ မလရျောက်ရ  လသ်းလသျော်လည််း ပကလ်ကေ့ခ ် သက်တမ််းကိုနဆ် ို်းသွျော်းပါက 

အဆ ိုပပြုထျော်းသညေ့်အတ ိုင််း အလ ိုအလလ ျောက် သက်တမ််းတ ို်း ဝယ်ယူမည်ပဖစ်ပါသည။် 

 

 

13) အ ှိိုအမ  ောက  က မကေ့ခ   က တမ ေးတှိိုေးရော၌  က က န မငမွ  ိုမ ောက  ေါက ဘယ  ှိို ြစ  ေွာေးမ ော ?ဲ 

အလ ိုအခလျှာက်ပက်ခကဲ့ချ်သက်တမ်ားတ ိုားြ ို ေ့ လငလွက်က နမ်လ ိုလလျောက်ပါက Auto renewal service သည် 

ခခတတ ရပ်တန် ဲ့သွှာားမ ှာပဖစ်ပပီား သ ို်းစွဲသူမ  ြိုန််းလငပွြည်ေ့ပခင််း/ လခ ်းလငအွသ ို်းပပြုပခင််း/ လငလွ ဲပခင််း နည််းလမ််းမ ျော်းပြင်ေ့ 

လငထွပ်မ ပြည်ေ့သွင််းန ိုငသ်ည်။ အဆ ိုပါ သတ်မ တ်ထှာားခသှာ နည်ားလမ်ားမျှာားအတ ိုငာ်း ပက်လကေ့ခ ်သက်တမ််းကိုနဆ် ို်းပပီ်း 

(၇ရက်)အတွင််း ခနှာကဆ် ိုားထှာား၍ ဖိုနာ်းခငထွပ်မ ပဖည်ဲ့သွငာ်းမ သှာ ပက်ခကဲ့ချက် ို ဆက်လက်အသ ိုားပပြုန ိုငမ်ည်။ 

 

14) ဘယ အခ ှိန မ ော Auto Renew Function   ိုေးဝရ  တန ေ့ ေွာေးမ ော ?ဲ 
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သ ို်းစွဲသူမ  ပက်လကေ့ခ  ်သက်တမ််းကိုနဆ် ို်းပပီ်းခနှာက ်(၇) ရက်အတွင််း တ ိုငခ်အှာင ်လငထွပ်မ ပြည်ေ့သွင််းပခင််း မရ  ပါက 

Auto Renew Function က ို ဆက်လက်အသ ိုားမပပြုန ိုငပ်ါ။ အသ ို်းပပြုသူမ  Auto Renew service က ို 

ပပနလ်ည်အသ ို်းပပြုလ ိုပါကပက်လကေ့ခ ်က ို ထပ်မ ဝယ်ယူပပီ်းမ  အသ ို်းပပြုန ိုငပ်ါသည။် 

 

15) လကက် န် ၁၀မှိနစ  လအျောက ် မလ ျောက်ရ  ခင  Autorenewal  က မကေ့ခ  ကှိို Unsubscribe  ို  မှိရင  

 က က န မေတောမ ောေးကှိို ဆက  က   ိုေး ှိို ေ့ရမ ော ောေး? 

ရပါတယ်။ ပက်လကေ့ခ ်သက်တမ််းမကိုနခ်င ်Auto –renewal ပက်လကေ့ခ ်က ို UNSUBSCRIBE (ရပ်တန် ေ့) လ ိုက်ပါက 

က နရ်  လနလသျော ဖိုနာ်းခပပှာမ နစ်မျှာား က ို ပကလ်ကေ့ခ ်သက်တမ််းကိုနဆ် ို်းသညအ်ထ အသ ို်းပပြုန ိုငပ်ါသည်။ သ ို ေ့လသျော် 

Unsubscribe ပပြုလိုပ်သည်န င်ေ့ Auto renewal function က ို အသ ို်းမပပြုန ိုငလ်တျောေ့ပါ။ 

 

16) အလ ိုအလလ ျောက ်သက်တမ််းတ ို်း  က မကေ့ခ   န စ ခို အကကှိြိုက မ  ော + န င ေ့ ကက ြိုက် ျောလခေါ် ကှိို ဝယ ယူထောေး ေါတယ ။ 

ဘယ  က မကေ့ခ  က အရင  က တမ ေးတှိိုေးမ ော ?ဲ 

အလ ိုအလလ ျောက ်သက်တမ််းတ ို်း အကကှိြိုက မ  ော+ န င်ဲ့ ကက ြိုက် ျောလခေါ်  က မကေ့ခ   မ ောေးကှိို ဝယ်ယူထှာားပပီား 

တူညီခသှာခန ဲ့ရက်တွင ်အလ ိုအခလျှာက်သက်တမ်ားတ ိုားရမည်ပဖစ်ပါက လက်ကျနဖ်ိုနာ်းခေလ် 

လ ိုခလှာက်စှွာရ  ခနမယဆ် ိုရင ်ပက်ခကဲ့ချ ်န စ်ခိုလ ိုားသည ်တပပ ြုငန်က်တည်ား သက်တမ်ားတ ိုားမ ှာပဖစ်ပါသည။် 

လက်ကျန ်ဖိုနာ်းခေလ်သည ်ပက်ခကဲ့ချ်တစ်ခိုစှာသှာကျနရ်  ပါက ကျပနာ်းစနစ်ပဖင်ဲ့သှာ 

သက်တမ်ားတ ိုားမ ှာပဖစ်ပါသည်။ ဥပမှာ။ ။ သ ိုားစွ သူက ခင ွ၁၀၀၀ ကျပ် ပဖည်ဲ့မယ်ဆ ိုလျှင ်ပက်ခကဲ့ချတ်စ်ခိုက ိုသှာ 

သက်တမ်ားတ ိုားန ိုငမ် ှာပဖစ်ခသှာခကကှာင်ဲ့ ကျပနာ်းစနစ်အရ ၉၇၇ ကျပ် တနအ်လ ိုအခလျှာက် ကက ြိုက် ျောလခေါ် 

ပက်ခကဲ့ချ ်(သ ို ဲ့မဟိုတ်) ၈၃၅ကျပ် တန ်အကကှိြိုက မ  ော + ပက်ခကဲ့ချ်တစ်ခိုသှာ 

အရငသ်က်တမ်ားတ ိုားမည်ပဖစ်သည။် 

 

 

17) အကကှိြိုက မ  ော +  က မကေ့ခ   ကှိို တ ခောေး မူ ောေး ှိို ေ့  က မဆောင မ ေး ှိို ေ့ ရ ေါ  ောေး? 

Autorenewal ပက်ခကဲ့ချ်မျှာားက ို တပခှာားသူမျှာားသ ို ဲ့  က မဆောင မ ေး၍မ ပါ။ 
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18) နှိိုဝင ဘော ၃ရက မန ေ့မ ော ၇ရက   ိုေး အကကှိြိုက မ  ော +  က မကေ့ခ   ဝယ ယူထောေး ေါတယ ။ နှိိုဝင ဘော ၄ရက မန ေ့မ ော 

၃၀ရက   ိုေး အလ ိုအလလ ျောက် သကတ်မ််းတ ို်း အကကှိြိုက မ  ော + ထ  မ ဝယ ယ ူှိိုက  ေါတယ ။ ဘယ  က မကေ့ခ  မ  

အရင က  င ေ့မကောက ခ မ ော ဲ။ 

အလ ိုအလလ ျောက်သက်တမ််းတ ို်း ပကခ်ကဲ့ချ်အသစ်၏ ဖိုနာ်းခပပှာမ နစ်မ  အရငက်ျသင်ဲ့ခစမ ှာပဖစ်သည။် ပပီားမ  

န ိုဝငေ်ှာလ (၄) ရက်ခန ဲ့မတ ိုငခ်ငက် ဝယ်ယူထှာားခသှာ ပက်ခကဲ့ချ်၏ ဖိုနာ်းခပပှာမ နစ်မ  ကျသင်ဲ့ခစမ ှာပဖစ်ပါသည။် 

 


