
“ မြန်ြ ာ့နှစ်ကူူးန ဲ့အ တူ အလန်ူး စ ူး Friday လက်ဆ   င်ယူ ” ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုး အ စီအ စဥ အတွက  စည ိုးကမ ိုးချက မျ  ိုး 

 

 ၁။ ဤ “မြနြ် ာ့နှစက်ူူးန ဲ့အတူ အလန်ူးစ ူး Friday လက်ဆ  ငယ်ူ” ပရ ိုြ ိုူးရငှ်ူးအစအီစဥ် (“ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုးအစအီစဥ  ”) တ ွင် MPT ၏ 

ဝနထ်မ််းမ  ်းမှအပ MPT  င်ူးြ်ကတအ် ူး ြှတ်ပ ိုတင်ပပီူးအသ ိုူးမပြုလျက်ရှ သညာ့ ် မြန်ြ န ိုငင် အတွင်ူးရှ  မမနမ် န ိုင်ငံသ ်းတ  ိုင််း 

ပါဝင်ဆ  င်ရွက်န ိုင်ပါသည်။ 

 

၂။ ပရ ိုြ ိုူးရငှ်ူးအစီအစဥ်တငွ် ပါဝငက် စြ်ူးလ ိုသူသည် MPT ၏ တရ ူးဝင် Facebook Page အ ်း Like နငှာ့် Follow  မပြုလိုပ်ထ ူး ရမည်။ 

 

၃။ ပါဝင်က စြ်ူးသူတ ိုဲ့၏ Facebook အဆက ငာ့်ြျ ူးသည် က ိုယ်ဆရူးအချကအ်လက်အြှန်မြငာ့် ြွငာ့်လှစထ် ူးရြည်မြစ်ပပူီး 

အဆက ငာ့်ပ ိုင်ရှင်၏ ဓ တ်ပ ိုအြှန်က ိုလည်ူး တင်ထ ူးရမည်မြစ်သည။် 

 

၄။ ပရ ိုြ ိုူးရငှ်ူးအစီအစဉသ်ကတ်ြ်ူးက လမှ  ၂၀၂၃ ခိုနှစ် ၊ မတ ်လ၊ (၁ ၇) ရကန်နေ့မှ ၂၀၂၃ ခိုနှစ်၊ ဧပပလီ၊ (၇) ရကန် နေ့အထ  

( “ပရ ိုမ ိုိုးရှင ိုးအစီအစဥ   သက တ မ ိုးက လ”) မြစပ်ါသည်။ ပရ ိုြ ိုူးရငှ်ူးအစီအစဥဆ်နဲ့ရကြ်ျ ူးြှ  ၂၀၂၃ ခိုနှစ်၊ ြတ်လ၊ (၁၇) ရက၊် (၂၄) 

ရက၊် (၃၁) ရက ်နှငာ့် ၂၀၂၃ ခိုနှစ်၊ ဧပပလီ၊ (၇) ရကစ်သညာ့ ်ဆနဲ့ရကြ်ျ ူးမြစ်ပါသည်။  

 

၅။ ပရ ိုြ ိုူးရငှ်ူးအစီအစဥ် သက်တြ်ူးက လအတ ွင််း ပါဝင်ဆ  င်ရွကလ် သူြျ ူး၏ တင်မပလ သညာ့် Screenshot ြျ ူးအနက်ြှ 

ပရ ိုြ ိုူးရငှ်ူးအစီအစဥအ်တကွ် က ထူူးရငှ် စိုစိုနပါင််း (၁ ၀) ဦူးအ ူးန ရ ်းခ ယ ်၍ “realme 10” ြ ိုဘ ိုင်ူးလက်က ိုင်ြိုန်ူး (တစလ် ိုူးစီအ ူး “ဆို” 

ဟိုရညည်ွှန်ူးပါြည်) ြျ ူးအ ူး အပတ်စဥ် ခ ်ီးမမြှင န် ပ်းအပသွ် ်းမည်မြစ်သည်။ 

 

၆။ ပရ ိုြ ိုူးရငှ်ူးအစီအစဉတ် ွင် ပါဝင်ကံစမ််းန ိုင်ရနအ်တကွ် ပရ ိုြ ိုူးရငှ်ူးအစီအစဥ်သက်တြ်ူးက လအတ ွင််း အပတ ်စဉ ်နသ ကက န နေ့တ ိုင်ူး 

(၂၄) နာရီအတငွ််း ၉၇၉ ကျပ် (သ ိုဲ့ြဟိုတ်) အ  ိုပါပြ ဏထက် ပ ိုဆသ  Data Carry Plus ပကန် က ခ ် နငှ ် Data Carry Plus Auto 

Renewal ပက်ဆကာ့ချြ်ျ ူးက ို အကနဲ့်အသတ်ြရှ  အကက ြ်ကက ြ် ဝယယ်ူက စြ်ူးဆ  င်ရကွ်န ိုင်ပါသည်။  

 

 

၇။ ပါဝင်က စြ်ူးလ ိုသူမ  ်းသည် အထက်တငွ်ဆြ ်မပခ ာ့သညာ့် Data Carry Plus (သ ိုဲ့ြဟိုတ်) Data Carry Plus Auto Renewal 

ပက်န က ခ တ်စ်ခိုခိုက ိုဝယ ်ယကူ  MPT မှ ဝယယ် ူပပီ်းန မမ က်န ကက င််း န ပ်းပ ိုေ့ထ ်းန သ စ တ  ိုဆပူးပ ိုဲ့ြှု (သ ိုဲ့ြဟိုတ်) အပလီဆကူးရငှ်ူးြှ 

အတည်မပြုအဆ က င်ူးစ က ို Screenshot ရ  ိုကယ် ူ၍ MPT ၏ “မမနမ်  နှစက်ူ်းန ေ့အတ ူ အလန််းစ ်း Fri day လက်န   င်ယ ူ ” Facebook 

ပ ိုေ့စ်န အ ကတ် ွင် အ  ိုပါရ ိုက်ယူထ ူးသညာ့် Screenshot မြငာ့ ် Comment လ န ရ ကန် ပ်းပ ိုေ့မနေ့်ထ ်းရမည်။ Screenshot 

မ  ်းန ပ်းပ ိုေ့ြနဲ့်ထ ူးရ တ ွင ် မ မ တ  ိုေ့၏ က ိုယန် ရ်းအခ ကအ်လက်မ  ်း မန ပါက်ကက ်းန စရနအ်တကွ် Screenshot တ ွင်ပါရှ န သ   

ြိုန််းနံပါတ ်န နာ က် ံို်း (၃) လံို်းအ ်းြ က်၍ န ပ်းပ ိုေ့န ိုင်ပါသည။် 

 

၈။ ပါဝင်က စြ်ူးရ တငွ် Screenshot ြျ ူးက ိုသ  Comment တွင ် ဆပူးပ ိုဲ့ရြည်။ သက်  ိုင်ြှုြရှ န သ  အ န ကက င ််းအရ  

အသံို်းအနှုန််းမ  ်းပါဝင်သညာ့ ်Comment ြျ ူးအ ူး ထည ်သွင််းစဉ််းစ ်းမည်မဟိုတ ်ဘ  ပယ်ချသွ ူးြည်မြစ်သည်။  

  
၉။ ပါဝင်က စြ်ူးန သ  Screenshot မ  ်းသည ်ပါဝင်သူတ  ိုေ့၏ က ိုယ ်ပ ိုင ် Screenshot မ  ်းမြစရ်မည်မြစ်ပပ်ီး မထင် ရ ှ ်းန သ ပံိုမ  ်း 

ြမြစဆ်စရ။ ြသငာ့ဆ်လျ ်ဆသ ပ ိုြျ ူးပါရှ သညာ့် Screenshot ြျ ူး၊ တစ်ပါူးသူထ ြှ (သ ိုဲ့ြဟိုတ်) အငတ် နက်ြှ ကူ်းယ ထူ ်းန သ ပံိုမ  ်း 

မြစသ်ညာ့် Screenshot ြျ ူးအ ူး ဤအစီအစဥအ်တကွ်  ထညာ့်သွင်ူးစဥ်ူးစ ူးသွ ူးြည်ြဟိုတ်ဘ  ပယ်ချသွ ူးြညမ်ြစပ်ါသည်။ 



 

၁ ၀။ သတ်ြှတ်ချကန်ငှာ့်မပညာ့ြီ်ဆသ  ပါဝင်က စြ်ူးလ သူြျ ူးအနက်ြှ က ထူူးရငှ်ြျ ူးအ ူး MPT မှ ကျပန်ူးစ စစဆ်ရူွးချယ်သွ ်းမည ်

မြစသ်ည်။ အစီအစဥ်အတကွ် က ထူူးရငှ်ြျ ူးအ ူးဆရူွးချယ်ြှုနှငာ့်စပ်လျဥ်ူး၍ MPT ၏   ိုူးမြတ်ချက်သည် ဆနောက်  ိုူးအဆနမြငာ့် 

အပပူီးသတ်အ  ိုူးအမြတ်မြစ်ဆစရြည်။ 

 

၁ ၁။  ိုရရှ သညာ့် အပတ်စဥက် ထူူးသူြျ ူးစ ရင်ူးက ို သက်  ိုင်ရ  ပရ ိုြ ိုူးရငှ်ူးအစီအစဥ်ဆနဲ့ရကဆ်နောက်ပ ိုင်ူး  က ဿပဆတူးဆနဲ့တ ိုင်ူးတငွ်  

MPT ၏ တရ ူးဝင ် Facebook Page၊ MPT Myanmar Viber Community နငှ ် MPT Telegram တ ိုဲ့တ ွင ်

န ကကည န ပ်းသွ ်းမည်မြစ်ပါသည်။ 

 

၁ ၂။ ကံထူ်းသူမ  ်းအ ်း MPT ၏ တရ ူးဝင် Facebook Messenger မှတ  င ် အသ ဆပူးအန ကက င််းကက ်းသွ ်းမည်မြစ်ပပ်ီး က ထူူးသူြျ ူးြှ 

အ  ိုပါအသ ဆပူးအန ကက င််းကက ်းြှုအ ူး လကခ် ရရှ ပပီူး (၂၄) နာရီအတ ွင််း MPT ြှ သတ်ြှတ်ထ ူးသညာ့် လ ိုအပ်ချက်ြျ ူးနှငာ့အ်ည ီ

အတည်မပြုအဆ က င်ူးမပန် က ူးရမည်။  

 

၁ ၃။ ကံထူ်းရငှ်မ  ်းသည ်MPT  င်ူးြ်ကတ်အ ်း ြှတ်ပ ိုတငက် အသံို်းမပြုဆနသညာ့်သူြျ ူးမြစ်ရမည်မြစ်ပပီ်း အ  ိုပါ င််းြ်ကတ ်မြင ်ပင် 

 ိုထိုတ်ယူရန်အတွက် MPT ထ သ ိုဲ့  က်သွယ်၍ဆ  င်ရကွ်ရြည်။ 

 

၁ ၄။ က ထူူးရငှ်ြျ ူးအဆနမြငာ့ ် ရရှ သညာ့် ိုအ ူး MPT  ြှ အဆ က င်ူး က ူးက အတည်မပြုထ ူးသညာ့် MPT ရ ိုူးြျ ူး၌ က ိုယတ်  ိုင် 

လ ဆရ က်ထိုတ ်ယ ူရြည်။ က ိုယတ် ိုင်လ ဆရ က်ထိုတယ်နူ ိုင်မခင်ူးြရှ ပါက က ိုယ ်စ ်းထိုတ ်ယ ူမည ်လူပိုဂ္ ြုလ်၏ က ိုယဆ်ရူးအချက ်

အလက်၊ န ိုငင်ံသ ်းစ စစ်န ရ်းကတ ်မပ ်းြူရင်ူးနှငာ့် ဓ တ ်ပံိုတ ိုဲ့က ို  ိုမထိုတယ် ူြီ (၅) ရကက်က ြုတင်၍ MPT ၏ တရ ူးဝင် Facebook Page 

Messenger မှတ  င ် အန ကက င််းကက ်းထ ်းရမည်။ 

  
၁ ၅။ က ထူူးသူသည် “မမနမ်  နစှ်ကူ်းန ေ့အတ ူ အလန််းစ ်း Fri day လကန်   င်ယ ူ ” အစီအစဥ်နှင  ်စပ်လျဥ်ူး၍ MPT မှ  ိုလက်ခ ရရှ သညာ့ ်

ြှတ်တြ်ူးတင်ဓ တ်ပံိုြျ ူး ရ ိုက်ကူူးမခင်ူးနငှာ့် ပရ ိုြ ိုူးရငှ်ူးအစအီစဥအ်တကွ် လ ိုအပ်သလ ို အသ ိုူးမပြုမခင်ူးအ ူး သ ရှ သဆဘ တူပါသည်။ 

 

၁၆။ အစီအစဥ်နငှာ့်စပလ်ျဥ်ူး၍ အမင င််းပွ ်းြှု တ စ်စံိုတ စရ်  န ပေါ်န ပါက်ခ  ပါက MPT ၏  ံို်းမြတ်ခ က်သည်သ လျှင် အပပူီးအမပတ် 

အတည်မြစ်ဆစရြည်။ 


