The Voice Myanmar Season 2 ရဲ႕ live voting ကဘယ္အခ န
်ိ ္
္ ွာမ စတင္္ွာမ လဲ။
The Voice Myanmar Season 2 ရဲ႕ live voting က May 26th Sunday
ကေနစတင္္မွာျ စ္္ပတယ္။

ဘယ္အခ န
်ိ က
္ ေနစတင္ Vote လ်ိ႔ရ
ို ္လဲ။
May 26th ကေနစတင္ၿ္ီး Every Sunday, MRTV 4, 9 pm ္မွာ The Voice Myanmar
က်ိိုေစွာင္္ ကၾ္္ၿ္ီး vote လို္္ရ္မွာျ စ္္ပတယ္။ MC ေ ကၿငွာခ ်ိန္ကေနစတင္ျ္ီး vote
လို္္လ်ိို႕ရႏ်ိိုင္္မွာ္ဲျ စ္္ပတယ္။

The Voice Myanmar ္မွာ ဘယ္လ်ိို vote လို္ရ
္ ္လဲ။
The Voice Myanmar ္မွာ vote လို္္ ်ိို႔အတြက္ thevoice.mptvote.com နဲ႔ SMS ္မတစ္ဆင္္
voting ျ္ လို္္လ်ိို႔ရ္မွာျ စ္္ပတယ္။ http: , www. လံိုီး းၾ္္ရ်ိိုက္ုင
ြ ္ီးစရွာ္လ်ိိုအ္္္ပဘ္ီး။

Voting အတြက္ ေစ ီးႏ်းႏနီး္ ေတြကဘယ္လု
်ိို တ္္တ
မ း
္ ွာီးလဲ။
The Voice Myanmar ္မွာ ္်ိ္်ိႏမစ္ုက္ရွာ ၿ္်ိ င္္ဲြ င္က်ိို vote လို္္္ယ္ဆ်ိိုရင္ PAYG (pay as
you go) နဲ႔ package vote ဆ်ိိုၿ္ီး ၂ ္ ်ိီးရမ်ိ္ပတယ္။

PAYG ဆ်ိတ
ို ွာကဘွာလဲ။
PAYG ဆ်ိိုတွာက pay as you go ျ စ္္ပတယ္။တစ္္က်ိ္္က်ိို တစ္ vote ္ဲေ္ီးလ်ိို႔ရ္မွာျ စ္ၿ္ီး
PAYG နဲ႔ vote ္ယ္ဆ်ိိုရင္ေတွာ္ Live Episode တစ္ခိုလံိုီး္မွာ voting
အ္က်ိ္္အေရအတြက္အ္ ွာီးဆံိုီး ၃ ္က်ိ္္အး်ိ္ဲ vote ခြင္ရမ်ိ္မွာျ စ္္ပတယ္။

PAYG ရဲ႕ေစ ီးႏ်းႏနီး္ ကဘယ္ေလွာက္ရလ
မ်ိ ။ဲ
PAYG နဲ႔ vote ရင္ 1 vote က်ိို 27 က ္္္ပ။

Package vote ဆ်ိတ
ို ွာကဘွာလဲ။
Package vote ဆ်ိိုတွာက ္်ိ္်ိႏမစ္ုက္ရွာၿ္်ိ င္္ဲြ င္ေတြက်ိို vote ္ ွာီး္ ွာီးေ္ီးလ်ိို႔ရေအွာင္
စစဥ္ေ္ီးးွာီးတွာ္ဲျ စ္္ပတယ္။

Voting package ဘယ္ႏစ
မ ္
္ ီး်ိ ရမလ
်ိ ။ဲ
Voting package 5 ္ ်ိီး ရမ်ိ္ပတယ္
Pack 1 - 10 votes
Pack 2 - 20 votes
Pack 3 - 30 votes
Pack 4 – 50 votes
Pack 5 – 100 votes
Voting package ေတြရ႕ဲ ေစ ီးႏ်းႏနီး္ ေတြကဘယ္လေ
်ိို တြရလ
မ်ိ ၾ္ီး။
Pack 1 - 263 က ္္
Pack 2 - 525 က ္္
Pack 3 - 788 က ္္
Pack 4 - 1313 က ္္
Pack 5 - 2625 က ္္
ဒေစ ီးႏ်းႏန္ီးေတြက အခြန္္ပ င္ၿ္ီးေစ ီးႏ်းႏန္ီးေတြျ စ္္ပတယ္။

SMS ကေန vote ဘယ္လလ
်ိို ္
ို ရ
္ ္လဲ။
SMS ကေန vote လို္္္ယ္ဆ်ိိုရင္ေတွာ္ အရင္ဆံိုီး voting pack ေတြ ယ္ရ္မွာၿ စ္္ပတယ္။
Contestant no. 01 က်ိို PAYG vote ေ္ီး္ယ္ဆ်ိိုရင္ 55501 က်ိို 1၊ 5 votes ေ္ီး္ယ္ဆ်ိိုရင္
55501 က်ိို 5၊ 10 votes ေ္ီး္ယ္ဆ်ိိုရင္ 55501 က်ိို 10၊ 15 votes ေ္ီး္ယ္ဆ်ိိုရင္ 55501 က်ိို
15၊ 20 votes ေ္ီး္ယ္ဆရ
်ိို င္ 55501 က်ိို 20 လ်ိ႔ို SMS ္်ိို႔ၿ္ီး vote ေ္ီးႏ်ိိုင္္ပတယ္။

SMS ကေန voting package ဘယ္လ်ိို ယ္္လဲ။
SMS ကေန လို္္္ယ္ဆ်ိိုရင္ေတွာ္ အရင္ဆံိုီး voting pack ေတြ ယ္ရ္မွာၿ စ္္ပတယ္။ voting
pack ေတြ ယ္ယ္ ်ိို႔အတြက္ 10 votes ယ္ယ္္ယ္ဆ်ိို 55500 က်ိို buy10 ၊ 20 votes
ယ္ယ္္ယ္ဆ်ိို 55500 က်ိို buy20 ၊ 30 votes ယ္ယ္္ယ္ဆ်ိို 55500 က်ိို buy30 ၊ 50 votes
ယ္ယ္္ယ္ဆ်ိို 55500 က်ိို buy50၊ 100 votes ယ္ယ္္ယ္ဆ်ိို 55500 က်ိို buy100 လ်ိ႔ို SMS
္်ိို႔ၿ္ီး ယ္ယ္ႏ်ိိုင္္ပတယ္။

SMS နဲ႔ ယ္ယး
္ ွာီးတဲ႔ လက္က န္္အ
ဲ ေရအတြကက
္ ဘ
်ိို ယ္လစ
်ိို စ္ေဆီး္လၾ္ီး။
SMS နဲ႔ ယ္ယ္းွာီးတဲ႔ လက္က န္္ဲအေရအတြက္က်ိိုစစ္ေဆီးလ်ိို္ပက 55500 က်ိို BAL လ်ိို႔ SMS
္်ိို႔ၿ္ီး စစ္ေဆီးႏ်ိိုင္္ပတယ္။

Voting package ေတြရ႕ဲ ုက္တ္္ီးကဘယ္အခ န
်ိ း
္ လ
်ိ ၾ္ီး။
္း္ ဆံိုီး ယ္ယ္းွာီးတဲ႔ အခ ်ိန္ကေန ျ္်ိ င္္ဲျြ ္ီးဆံိုီးခ ်ိန္အး်ိျ စ္္ပတယ္။

Voting packages ေတြန႔ဲ vote တဲ႔အခပ ဘယ္ႏစ
မ ္္ က်ိ္း
္ ်ိ vote ေ္ီးလ်ိ႕ို ရလၾ္ီး။
Voting package ေတြက်ိို အ္က်ိ္္အေရအတြက္ အကန္႔အုတ္္ရမ်ိ ယ္ယ္လ်ိို႔ရႏ်ိိုင္္ပတယ္။
ဒပေ္္ဲ႔ ၿ္်ိ င္္ဲြ င္ေတြက်ိို vote လို္္တဲ႔အခပ PAYG တစ္္က်ိ္္က်ိို 1 vote၊ တစ္္က်ိ္္က်ိို 5 votes၊
တစ္္က်ိ္္က်ိို 10 votes၊တစ္္က်ိ္္က်ိို 15 votes၊ တစ္္က်ိ္္က်ိို 20 votes အး်ိ vote
လ်ိို႕ရ္မွာ္ဲျ စ္္ပတယ္။

ဘယ္လ်ိို န
ို ီး္ ေတြကေန္ပ င္ vote လ်ိ႔ရ
ို ္လဲ။
MPT ဟွာ The Voice Myanmar ရဲ႕ exclusive voting partner ျ စ္တ႔အ
ဲ တြက္ MPT sim
ကဒ္းၾ္္ုင
ြ ္ီးးွာီးတဲ႔ GSM/ WCDMA prepaid ိုန္ီးေတြနဲ႔္ဲ portal နဲ႔ SMS က်ိိုအုံိုီးျ္ ၿ္ီး
vote ေ္ီးႏ်ိိုင္္မွာျ စ္္ပတယ္။

Vote လို္္ ႔အ
်ိို တြက္ ဘွာေတြလအ
်ိို ္္္လဲ။
MPT ိုန္ီးေတြနဲ႔္ဲ vote ေ္ီးလ်ိို႔ရ္မွာျ စ္ၿ္ီး portal က်ိိုအုံိုီးျ္ ၿ္ီး vote ္ယ္ဆ်ိိုရင္ အင္တွာနက္
connection ြင္းွာီးရ္မွာျ စ္္ပတယ္ ဒပေ္္ဲ႔ Vote ေတြ ယ္ယ္ရွာ္မလြလ
ဲ ်ိို႔ portal က်ိိုအုံိုီးျ္ တဲ႔
အတြက္ data charges လံိုီး က ုင္္္မွာ္ဟိုတ္္ပဘ္ီး။

Web Portal ဆ်ိေ
ို တွာ္ Computer ေတြကေန္ဲေ္ီးလ်ိ႔ရ
ို လွာီး။
ကြန္ျ္ တွာေတြရဲ႕ web browser ေတြကေန င္ေရွာက္္ေ
ဲ ္ီး ္ယ္ဆ်ိိုရင္ေတွာ္ MPT sim
းၾ္္ုြင္ီးးွာီးတဲ႔ ိုန္ီးကေန Hotspot နဲ႔ wifi ျ္န္လလင(္ ု်ိ)ို႔ mobile thetering လို္္ၿ္ီး portal
က်ိို င္ေရွာက္္ေ
ဲ ္ီးႏ်ိိုင္္ပတယ္။

Tutotial Video က်ိဘ
ို ယ္္ွာမ ေလ္လွာလ်ိ႔ရ
ို လၾ္ီး။
Vote လို္္ ်ိို႔ အခက္အခဲေတြရမ်ိလွာခဲ႔႔င္လၾ္ီး portal page ႔ဲ႕ေအွာက္ေျခ္မွာရမ်ိတ႔ဲ tutorial
video ဆ်ိိုတွာေလီးက်ိို ႏမ်ိ္္လ်ိိုက္ရံိုနဲ႔လၾ္ီး ဘယ္လ်ိို vote ရ္လၾ္ီးဆ်ိိုတွာက်ိိုရမင္ီးျ္းွာီးတဲ႔
video က်ိိုအခ ်ိန္္ေရြီးအေုီးစ်ိတ္ေလ္လွာလ်ိို႔ရႏ်ိိုင္္ပတယ္။ MPT ရဲ႕Facebook, Youtube နဲ႔
website ေတြ္မွာလၾ္ီးေလ္လွာ ကၾ္္ရ်းႏႏ်ိိုင္္ပတယ္။

Voting history က်ိျို ္န္စစ္ေဆီးလ်ိ႔ရ
ို လွာီး။
Voting portal ရဲ႕ main page က voting history က်ိို င္ေရွာက္ၿ္ီးေတွာ္လၾ္ီး ္်ိ္်ိ voteခဲ္တဲ႔
အေ ကွာင္ီးအရွာအေုီးစ်ိတ္က်ိိုလၾ္ီး ျ္န္လၾ္စစ္ေဆီးလ်ိို႔ရ္ပတယ္။

Loan balance နဲ႔ေရွာ vote လို္၊္ package ေတြ ယ္လ႔ရ
်ိို လွာီး။
Loan balance ရယ္ႏ်ိိုင္ ်ိို႔အတြက္ main page က loan balance
ဆ်ိိုတွာေလီးက်ိိုႏမ်ိ္္ၿ္ီးေတွာ္လၾ္ီး loan ရယ္ကွာ ဆက္လက္ vote ေ္ီးလ်ိို႔ရ္ပတယ္။

အေုီးစ်ိတ္အခ က္အလက္္ ွာီးု်ိရမ်ိလ်ိို္ပက MPT hotline no. 106
က်ိို ိုန္ီးေခေဆ်ိိုိလၾ္ီးေကွာင္ီး၊ MPT official website ႏမင္ MPT official Facebook page
တ်ိို႔တြင္ုြွာီးေရွာက္ ကၾ္္ရ်းႏေ္ီးၿ္န္ီးႏ်ိိုင္္ပုၾ္။

