
အမမေးမ ောေးမ ောမမေးခွန ေးမ ောေး 

1. MPT Special Flash Event ဆ ိုတောဘောလ?ဲ 

MPT မ ှ လ ေးစောေးတနဖ်  ေးထောေးအပ်လ ော    ေးစ ွဲ ူမ ောေးက   လက ေးဇူေးတ  ုံ့ပပနလ် ောအလနနွဲ ုံ့ 

   ေးစ ွဲ မူ ောေးက န  ဝငဘ်ော  ၁ ရကမ်ှ ၁၀ ရကအ်တ ငေ်း *71111# က  လ ေါ်ဆ  စောရငေ်း  ငေ်းကော 

န  ဝငဘ်ော  (၁၁) ရက ် တစ်ရကတ်ညေ်းမှော ော “၅၅၅% ပပနအ်မ်ေးလင  ကလ်ဆောင”် ပါဝငတ်ွဲုံ့ 

၉၇၉က ပ်နငှုံ့အ်ထက ် Data Carry Plus ပကလ်ကုံ့  ်မ ောေး (Auto-renewal ပကလ်ကုံ့  ်မ ောေး 

အပါအဝင)်    ုံ့ ကကငက်ကငန်ောနောပကလ်ကုံ့  ်မ ောေး ဝယယ် ူ ငုံ့က်   က စမ်ေးန  ငပ်ပ ေး “၅၅၅% 

ပပနအ်မ်ေးလင  ကလ်ဆောင”် က ထေူးရရှ မညုံ့အ်စ အစဉ် တစ်  ပဖစပ်ါတယ။် ထ  ုံ့အပပင ်

စောရငေ်း  ငေ်းကော အတ ငေ်း စောရငေ်း  ငေ်းပ ငေ်းနငှုံ့ ် အစ အစဉ်လန ုံ့တ င ်

ပကလ်ကုံ့  ်ဝယယ်ပူ ငေ်းအတ က် ထပ်လဆောငေ်း Club ၂၀၀ ပ  ွိုငုံ့အ်ထ ပါထပ်လဆောငေ်းရရှ မှောပါ။ 

အထေူး  စောေး  ငုံ့အ်ပဖစ ် အစ အစဉ်လန ုံ့မှော MPT Club ပ  ွိုငုံ့လ်တ က   ကက ွိုကန်စှ် ကရ်ော 

မ  ဘ  ငေ်း ဝ်နလ်ဆောငမ်ှုလတ နွဲ ုံ့ *345*3# က  လ ေါ်ဆ  ပပ ေး (   ုံ့) MPT4U 

မှောအကက မ်လရမ ောေးမ ောေး ွဲ ယှက်ော ထပ်လဆောငေ်း MPT Club 1111 ပ  ွိုငုံ့အ်ထ  

က ထေူးရယနူ  ငဦ်ေးမှောလနေ်ာ။ 

 

2. ဘယ  မူတ ွပါဝင န ိုင မ ောလ?ဲ 

MPT GSM/WCDMA prepaid (လဆ  ဟော/ ရှယလ်ပပော/ လရွှေစကောေး) 

 ကရ်ှ အ   ေးပပွိုလန မူ ောေး ပါဝငန်  ငပ်ါတယ။် Postpaid, CDMA, Base Tariff    ေးစ ွဲ မူ ောေးနငှုံ့ ်

 ကရ်ှ အ   ေးမပပွိုလန ူမ ောေး ပါဝငန်  ငမ်ှောမဟ တပ်ါ။ 

 

3. “၅၅၅% ပပန အမ ေးမငလွက မဆောင ”က ို ဘောအတကွ  ဘယ န ရက ကကော အ  ိုေးပပြုန ိုင မ ောလ?ဲ 

“၅၅၅% ပပနအ်မ်ေးလင  ကလ်ဆောင”်က   လေတော၊ MPT အ  ငေ်း  ငေ်း ဖ နေ်းလ ေါ်ဆ  ရနန်ငှုံ့ ်

စောတ  လပေးပ  ုံ့ရနအ်တ က ်(၃) ရကက်ကော အ   ေးပပွိုန ငမ်ှောပါ။ 

 



4. *71111# က ိုမခေါ် ပပ ေး စောရင ေး ငွ ေးပခင ေးမ  ဝယ ယခွူင  ရရ  ပပ ေးပါပပ ။ ဒါမပမဲ  “၅၅၅% 

ပပန အမ ေးမငလွက မဆောင ” မရရ  ပါ။ ဘောလ ို  လ?ဲ 

ဝယယ် ူ ငုံ့ ်က ထေူး ူမ ောေး ည ်၉၇၉က ပ်နငှုံ့အ်ထက ်Data Carry Plus ပကလ်ကုံ့  ်မ ောေးအတ က် 

*777# (   ုံ့) ကကငက်ကငန်ောနောပကလ်ကုံ့  ်မ ောေးအတ က် MPT4U App ထွဲရှ  “ကကငက်ကငန်ောနော icon” 

(   ုံ့) MPT4U Channel “Pack Purchase” / “MPT Special Flash” / “Auto renewal” page 

မှတစ်ဆငုံ့ ်ဝယယ်ပူါက “၅၅၅% ပပနအ်မ်ေးလင  ကလ်ဆောင”် က ထေူးရရှ မှောပါ။  

 

5. KBZ mbanking ထကဲ 615MB@1299Ks ပက မက ခ  ဝယ လ ိုက ပါတယ ။ ဘောလ ို   “၅၅၅% 

ပပန အမ ေးမငလွက မဆောင ” မရတောလ?ဲ 

ဝယယ် ူ ငုံ့ ်က ထေူး ူမ ောေး ည ်၉၇၉က ပ်နငှုံ့အ်ထက ်Data Carry Plus ပကလ်ကုံ့  ်မ ောေးအတ က် 

*777# (   ုံ့) ကကငက်ကငန်ောနောပကလ်ကုံ့  ်မ ောေးအတ က် MPT4U App ထွဲရှ  “ကကငက်ကငန်ောနော icon” 

(   ုံ့) MPT4U Channel “Pack Purchase” / “MPT Special Flash” / “Auto renewal” page 

မှတစ်ဆငုံ့ ်ပကလ်ကုံ့  ်ဝယယ်မူှ ော “၅၅၅% ပပနအ်မ်ေးလင  ကလ်ဆောင”် ရရှ မှောပါ။ 

 

6. န ိုဝင ဘောလ (၈) ရက မန  မ ော *71111# က ိုမခေါ် ပပ ေး စောရင ေး ငွ ေးပခင ေးမ  ဝယ ယခွူင  ရရ  ပပ ေးပါပပ ။ 

အဒဲ မန  မ ော 615MB@1299Ks ပက မက ခ  ဝယ လ ိုက ပါတယ ။ ဘောလ ို   “၅၅၅% 

ပပန အမ ေးမငလွက မဆောင ” မရတောလ?ဲ 

ဝယယ် ူ ငုံ့ ်က ထေူး ူမ ောေး ည ်န  ဝငဘ်ော  (၁၁)ရကလ်န ုံ့ တစ်ရကတ်ညေ်းမှော ော 

ပကလ်ကုံ့  ်ဝယယ်ပူပ ေး “၅၅၅% ပပနအ်မ်ေးလင  ကလ်ဆောင”် ရရှ န  ငမ်ှောပါ။ 

 

7. *71111# က ိုမခေါ် ပပ ေး စောရင ေး ငွ ေးပခင ေးမ  ဝယ ယခွူင  ရရ  ပပ ေးပါပပ ။ န ိုဝင ဘောလ (၁၁) 

ရက မန  မ ော MPT4U App ထရဲ   “ကကင ကကင နောနော icon” ကမန 5498က ပ  

ကကင ကကင နောနောပက မက ခ  ဝယ လ ိုက ပါတယ ။ ဘောလ ို   ပက မက ခ  ရဲ   ပ ိုမ န ခ စောေးခွင  ပဲရတောလ?ဲ 

“၅၅၅% ပပနအ်မ်ေးလင  ကလ်ဆောင”် အလရအတ ကက်   ကန    တ ထောေးတောမကကောင   ဝယယ် ူ ငုံ့ ်

က ထေူး ူမ ောေး ည ်“၅၅၅% ပပနအ်မ်ေးလင  ကလ်ဆောင”် ရရှ ရန ်ကန ုံ့ ်တထ်ောေးတွဲုံ့ အလရအတ က် 

မပပညုံ့ ်င ်ဝယယ်ရူန ်  အပ်ပါတယ။် 



 

8. ပထမအကက မ ဝယ တိုန ေးက “၅၅၅% ပပန အမ ေးမငလွက မဆောင ” ရရ  ပပ ေးပါပပ ။ ဒါမပမဲ  

ဒိုတ ယအကက မ ဝယ မတော  ဘောလ ို   ပက မက ခ  ရဲ   ပ ိုမ န ခ စောေးခွင  ပဲရတောလ?ဲ 

“၅၅၅% ပပနအ်မ်ေးလင  ကလ်ဆောင”်က   ဝယယ် ူ ငုံ့ရ်ရှ  ူ (၁) ဉ ေး ျှင ်(၁) ကက မ် ော ရရှ န  ငမ်ှောပါ။ 

 

9. *71111# က ိုမခေါ် ပပ ေး စောရင ေး ငွ ေးပခင ေးမ  ဝယ ယခွူင  ရရ  ပပ ေးပါပပ ။  ငူယ ခ င ေးက ို 

ကကင ကကင နောနောပက မက ခ   လက မဆောင မပေးတဲ အခါမ ော  ကူ “၅၅၅% 

ပပန အမ ေးမငလွက မဆောင ” မရပါဘေူး။ ဘောလ ို  လ?ဲ 

အပ ောေး ူမ ောေး   ုံ့ ပက မက ခ    ကလ်ဆောငလ်ပေးပ ငေ်းပဖငုံ့ ်“၅၅၅% ပပနအ်မ်ေးလင  ကလ်ဆောင”်က   

မရရှ န  ငပ်ါ။ 

 

10.  တ မ တ ထောေးတဲ ပက မက ခ  ဝယ ယပူခင ေးအတကွ  ရရ  မယ   Club ပွ ြုင   ၁၅၀အထ  အပပင  

န ိုဝင ဘောလ (၁၁)ရက မန  မ ော ထပ မဆောင ေးပွ ြုင  က ထေူးရရ  မယ   အထေူးခ စောေးခွင  ကဘောလ?ဲ  

န  ဝငဘ်ော (၁) ရကမ်ှ (၁၀)ရကလ်န ုံ့အတ ငေ်းစောရငေ်း  ငေ်းထောေး ညုံ့ ်က ထေူး ူမ ောေးအတ က် 

န  ဝငဘ်ော  (၁၁)ရက် အစ အစဉ်လန ုံ့မှော MPT Club ပ  ွိုငုံ့လ်တ က   ကက ွိုကန်စှ် ကရ်ော 

မ  ဘ  ငေ်း ဝ်နလ်ဆောငမ်ှုလတ နွဲ ုံ့ *345*3# က  လ ေါ်ဆ  ပပ ေး (   ုံ့) MPT4U မှော ွဲ ယှ်ကော ထပ်လဆောငေ်း 

MPT Club 1111 ပ  ွိုငုံ့အ်ထ  က ထေူးရရှ န  ငမ်ှောပါ။ အကက မ်လရမ ောေးမ ောေး ွဲ ယှလ် လ  

ပ  ွိုငုံ့မ် ောေးမ ောေး က ထေူးရရှ န  ငဖ်  ုံ့ အ  ငုံ့အ်လရေးမ ောေးမ ောေးရရှ မေှာပါလနေ်ာ။ 

 

11. က စမ ေးမဲကောလက ဘယ အထ လ?ဲ 

၂၀၂၂  နစှ်၊ န  ဝငဘ်ော  (၁၁) ရကလ်န ုံ့ (တစ်ရကတ်ညေ်း ော)။  


