
 

Internal Use Only 

Guess the Goals ပရ ိုမ ိုိုးရှငိ်ုးအစီအစဥ်စည်ိုးကမ်ိုးချက်မျ ိုးနငှ စ်ပ်လျဥ်ိုး၍ 

အမမိုးမျ ိုးမ  မမိုးခွန်ိုးမျ ိုး 

 
 

မ ေးခွန ေး(၁) Guess the Goals အစီအစဥ ဆ ိုတာဘာလ။ဲ 

အမ ြေ။  ဤအစီအစဥ သည   Official Broadcaster SKYNET နငှ   MPT တ ို   “တယ လီကွန ေး ပါတနာ” 

အ ြေစ  ပ ေးမပါင ေးမဆာင ရွက သည   ပရ ို  ိုေးရှင ေးအစီအစဥ  ြေစ ပပီေး MPT Club အြဲွေွဲ့ဝင   ာေးအမန ြေင   

မဘာလ ိုေးပွဲစဥ တစ ခို၌ ပါဝင သည   အသင ေးတစ သင ေးခ င ေးစီ၏ ဂ ိုေးရရှ  ှုအမရအတွက   ာေးအာေး 

 ှန ကန စွာ ှန ေးဆ ခင ေးအာေး ြေင   MPT ပွ ွိုင   (၁၀၀) (“ဆို”) အာေး က ထ ေးန ိုင  ည   

ပရ ို  ိုေးရှင ေးအစီအစဥ  ြေစ ပါသည ။  

သက ဆ ိုင ရာမဘာလ ိုေးပွဲက င ေးပ ည  ည(၇)နာရီ တ ိုင ခင  မ ြေဆ ိုမပေးရပါ ည ။ 

 

မ ေးခွန ေး (၂) ပရ ို  ိုေးရှင ေးအစီအစဥ သက တ  ေးကာလက ဘယ အခ  န အထ လဲ။ 

အမ ြေ။ ပရ ို  ိုေးရှင ေးအစီအစဥ အာေး ၂၀၂၂ ခိုနစှ ၊ န ိုဝင ဘာ၊ (၂၀) ရက မန    ှ ၂၀၂၂ ခိုနစှ ၊ ဒဇီင ဘာ၊ (၁၈) ရက မန   

ည(၇) နာရီအထ   ပွိုလိုပ သွာေး ည  ြေစ သည ။  

 
 
 

မ ေးခွန ေး (၃) ပရ ို  ိုေးရှင ေးအစီအစဥ  ှာ ဘယ သ မတွပါဝင လ ို  ရသလဲ။  

အမ ြေ။ (MPT ဆင ေး  ကတ အသ ိုေး ပွိုမနမသာ) MPT ဆင ေး  ေးကတ  ှတ ပ ိုတင ထာေးပပီေး အသ ိုေး ပွိုမနသည   

MPT Club အြဲွေွဲ့ဝင   ာေးအမန ြေင   ဤပရ ို  ိုေးရှင ေးအစီအစဥ တွင  ပါဝင န ိုင ပါသည ။ 

 
 

မ ေးခွန ေး (၄) ဤပရ ို  ိုေးရှင ေးအစီအစဥ  ာှ ဘယ လ ိုပါဝင လ ို  ရန ိုင  လဲ။ 

အမ ြေ။ ဤပရ ို  ိုေးရှင ေးအစီအစဥ တွင  ပါဝင န ိုင ရန အတွက  ပရ ို  ိုေးရှင ေးကာလအတွင ေး ဤလင  ခ  

http://bit.ly/3EQL2Hr. အာေး နှ ပ ၍ ဝင မရာက ကာ သက ဆ ိုင ရာမဘာလ ိုေးပွဲက င ေးပ ည  ရက သတတ ပတ တွင  

က င ေးပ ည  ပဲွစဥ တခ  ွို ွဲ့ (သ ို   ဟိုတ ) က င ေးပ ည  ပဲွစဥ အာေးလ ိုေး၌ မဘာလ ိုေးအသင ေးတစ သင ေးခ င ေးစီ၏ 

ဂ ိုေးရရှ န ိုင  ှုအမရအတွက အာေး  ှန ေးဆရ ည  ြေစ သည ။ ဂ ိုေးခန    ှန ေး ှုအာေး မပေးပ ို  ပပီေးမနာက တွင  

 ည သ ို  မသာမ ပာင ေးလဲ ပင ဆင  ှုက ို ျှ  ပွိုလိုပ  မဆာင ရွက န ိုင မတာ  ည  ဟိုတ ပါ။  

မ ေးခွန ေး (၅) ပရ ို  ိုေးရှင ေးအစီအစဥ တွင  က ထ ေးရှင  ြေစ    ြေစ   ည သ ို  သ ရှ န ိုင ပါသလဲ။  



 

Internal Use Only 

အမ ြေ။ က ထ ေးရှင   ာေးအာေး  မ ြေဆ ိုထာေးသည   ပွဲစဉ် အပပီေး ရက သတတ ပါတ  အကကာတွင  SMS  ှတစ ဆင   

အမကကာင ေးကကာေးသွာေး ည  ြေစ သည ။ 

 

မ ေးခွန ေး (၆) ဆိုက ို ဘယ အခ  န  ာှ လက ခ ရရှ  လဲ။  

အမ ြေ။ မ ေးခွန ေး ၅ တွင ပါရှ သည  အတ ိုင ေး စာတ ိုမပေးပ ို   ှုလက ခ ရရှ သည  အခ  န တွင  ဆိုက ို လက ခ ရရှ  ည  

 ြေစ ပါသည ။  

 
 
 
 

မ ေးခွန ေး (၇) ရရှ သည  ဆိုအတွက  သက တ  ေးကိုန ဆ ိုေးရက ရှ ပါသလာေး။ 

အမ ြေ။ ရှ ပါသည ။ ဆိုလက ခ ရရှ ပပီေးမနာက  တစ နစှ  ပည  သည  အခါ၌ ဆိုအသ ိုေး ပွိုန ိုင  ှုသည  

အလ ိုအမလ ာက  သက တ  ေးကိုန ဆ ိုေးသွာေး ည  ြေစ ပါသည ။  

 

မ ေးခွန ေး (၈) ပရ ို  ိုေးရှင ေးအစီအစဥ တွင  က ထ ေးန ိုင သည   ပါဝင သ ဦေးမရအ  ာေးဆ ိုေးကန   သတ ခ က ရှ ပါသလာေး။  

အမ ြေ။  ရှ ပါ။ 

 

မ ေးခွန ေး (၉) ဤပရ ို  ိုေးရှင ေးအစီအစဥ တွင  ဘယ နစှ ကက   ပါဝင လိုပ မဆာင လ ို  ရန ိုင ပါသလဲ။ 

အမ ြေ။ ပါဝင က စ  ေးသ တ ိုင ေးသည  MSISDN တစ ခိုအာေးအသ ိုေး ပွို၍ ပရ ို  ိုေးရှင ေးရက သတတ ပတ တ ိုင ေးတွင  

တစ ကက   သာလျှင  ပါဝင က စ  ေးန ိုင ပါသည ။  

 

မ ေးခွန ေး (၁၀) ဤပရ ို  ိုေးရှင ေးအစီအစဥ တွင  ဘယ နစှ ကက   က ထ ေးရရှ န ိုင ပါသလဲ။ 

အမ ြေ။ ပါဝင က စ  ေးသ တ ိုင ေးသည  MSISDN တစ ခိုအာေးအသ ိုေး ပွို၍ မဘာလ ိုေးပွဲစဥ တစ ခိုတွင တစ ကက   သာ  

က ထ ေးရရှ န ိုင  ည  ြေစ သည ။  

 

မ ေးခွန ေး (၁၁) MPT Club အြဲွေွဲ့ဝင  ြေစ မအာင  ဘယ လ ိုလိုပ မဆာင ရ လဲ။ 

အမ ြေ။ MPT4U အပလီမကေးရှင ေးအာေး မဒါင ေးလိုတ ရယ  ခင ေး ြေင  လည ေးမကာင ေး၊ *345# အာေး မခေါ်ဆ ို၍ 

လည ေးမကာင ေး MPT Club အြဲွေွဲ့ဝင အ ြေစ  ပါဝင မဆာင ရွက န ိုင ပါသည ။ 

 ှတ ခ က ။ ဤအမ ေး  ာေးမသာမ ေးခွန ေး  ာေးနငှ   စည ေးက  ေးခ က   ာေးအကကာေး ကဲွလဲွ ှု  ာေးရှ ခဲ ပါက စည ေးက  ေး 

ခ က   ာေးပါ  ပဌာန ေးခ က   ာေးက လွှ  ေး  ိုေးအတည  ြေစ မစရ ည ။ ဤအမ ေး  ာေးမသာမ ေးခွန ေး  ာေး၏ အဂဂလ ပ  



 

Internal Use Only 

ဘာသာနငှ     န  ာဘာသာစာသာေး  ာေးအကကာေး ကဲွလဲွ ှု  ာေးရှ ခဲ ပါက   န  ာဘာသာပါစာသာေး  ာေး ကသာ 

လွှ  ေး  ိုေးအတည  ြေစ မစရ ည ။  

 

 

 

 


