1 ဒံုးပ်ံဖုိင္ဘာအင္တာနက္/ADSL ႏွင့္ MPT မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ပူးတြဲအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ Bundle ပူးတြယ
ဲ ူ ဝန္ေဆာင္မႈ
အက်ိဳးအျမတ္မ်ား
ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအင္တာနက္

/ADSL

ႏွင့္

MPT

မိုဘိုင္းလ္ဖန
ု ္း

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားရယူၿပီး

ဝန္ေဆာင္မႈ၂မ်ိဳး

(ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအင္တာနက္ ႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ (သိ႔)ု ADSLႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္) ပူးတြအ
ဲ သုးံ ျပဳျခင္းေၾကာင့္ရရွိမည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို
MPT မိဘ
ု ိုင္းလ္ဖုန္းသိ႔ု လစဉ္ထည့္ သြင္းေပးမည့္ အထူးအစီအစဥ္ ျဖစ္ပါ သည္။
ရရွိမည့္ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားမွာ MPT မိဘ
ု ိုငး္ လ္ဖန
ု ္းအသုးံ ျပဳရန္ ေဒတာ၊ အသံႏွင့္ စာတိုပ႔ဝ
ို န္ေဆာင္မတ
ႈ ႔ျို ဖစ္ပါသည္။
Dome Pyan Home Fiber Internet

MPT Mobile (max 3 numbers per ADSL/

/ADSL

max 5 numbers per Dome Pyan Fiber Internet Contract)

ဒံုးပ်ံဖုိင္ဘာအင္တာနက္ /ADSL ႏွင့္ Mobile ပူးတြဲအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္
ရရွိမည့္ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ား

2 ဝန္ေဆာင္မႈ၂မ်ိဳးပူးတြဲအသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား
Monthly Fee

Dome Pyan Plans

ရရွိႏိုင္မည့္ မိုဘိုင္းလ္ နံပါတ္
အေရအတြက္

မိုဘိုင္းလ္ နံပါတ္ ၁ခုစီ သိ႔ု ရရွိမည္႔
Data

Voice

SMS

32,000KS

Max. 15 Mbps

1 GB

100 mins

Unlimite

43,000KS

Max. 25 Mbps

1 GB

100 mins

Unlimite

76,000KS

Max. 50 Mbps

2 GB

200 mins

Unlimite

120,000 KS

Max. 100 Mbps

3 GB

100 mins

Unlimite

Monthly Fee

ADSL Plans

ရရွိႏိုင္မည့္ မိုဘိုင္းလ္ နံပါတ္
အေရအတြက္

မိုဘိုင္းလ္ နံပါတ္ ၁ခုစီ သိ႔ု ရရွိမည္႔
Data

Voice

SMS

22,000 KS

Max. 1 Mbps

1 GB

100
mins on-

Unlimite
d on-net

43,000 KS

Max. 2 Mbps

1 GB

100
mins on-

Unlimite
d on-net

61,000 KS

Max. 3 Mbps

1 GB

100
mins on-

Unlimite
d on-net

1

•

MPT မိဘ
ု ိုင္းလ္သ႔ရ
ို ရွိမည့္ ပမာဏမ်ားအား လစဥ္ ၁၅ရက္ေန႔ (မနက္၂နာရီ) တြင္ အသစ္ထည့္သြငး္ ေပးမည္
ျဖစ္ပါသည္။ ထည့္သြင္းမည့္အခ်ိနတ
္ ြင္ ADSL/ ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအင္တာနက္ လိုင္းသည္ ACTIVE
ျဖစ္ေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ADSL/ ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအင္တာနက္ လိုင္းမ်ား လိုငး္ ေခတၱ ပိတထ
္ ားျခင္း၊
လိုင္းေခတၱပိတထ
္ ားခံရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနခဲ့ပါက MPT မိဘ
ု င
ို ္းလ္သ႔ရ
ို ရွိရမည့္ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ား ရရွမ
ိ ည္မဟုတ္ ဘဲ၊
ထို ADSL/ ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအင္တာနက္ လိုင္း မ်ား ACTIVE ျပန္ျဖစ္မသ
ွ ာ
မိုဘိုင္းလ္သ႔ရ
ို ရွိမည့္ပမာဏမ်ားရမည္ျဖစ္ပါသည္။)

•

မိုဘိုင္းလ္သိ႔ု အက်ိဳးအျမတ္မ်ား မည္သည့္ေန႔တြင္ ရရွသ
ိ ည္ ျဖစ္ေစ၊ အဆိပ
ု ါ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ား၏ သက္တမ္းမွာ
လစဥ္ ၁၄ရက္ေန႔ (ည ၁၂နာရီ) တြင္ ကုန္ဆးုံ မည္ျဖစ္ပါသည္။

3 အဓိကနံပါတ္အား မွတပ္ တ
ုံ င္ျခင္း
ပထမဦးစြာ

Bundle

အဓိကနံပါတ္အျဖစ္

ဝန္ေဆာင္မႈ

အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားကို

မွတ္ပတ
ုံ င္ရမည္ျဖစ္သည္။

အျခား

ရယူရန္

MPT

သုံးစြဲသူမ်ားမွ

နံပါတ္မ်ားကိုမူ

MPT

အဓိကနံပါတ္

ဖုန္းနံပါတ္
မွ

တစ္ခအ
ု ား

သုံးစြဲသက
ူ ယ
ို ္တိုင္

မွတ္ပတ
ုံ င္ႏိုင္ပါသည္။
ADSL/ ဒံုးပ်ံဖိင
ု ဘ
္ ာအင္တာနက္

လက္ရွိ ADSL/ ဒံုးပ်ံဖိင
ု ဘ
္ ာအင္တာနက္

အသစ္ေလွ်ာက္ ထားသူမ်ား

အသုးံ ျပဳေနသူမ်ား မွတပ
္ တ
ုံ င္ရန္

မွတပ
္ တ
ုံ င္ရန္
ADSL/ ဒံုးပ်ံဖုိင္ဘာအင္တာနက္ လိုင္းေလွ်ာက္ထားစဉ္



၁၀၆ call center သို႔ေခၚဆုိၿပီးျဖစ္ေစ။ (သို႔)



သတ္မွတ္ထားေသာ (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ) MPT ဆိုင္မ်ားသို႔

MPT မိုဘိုင္းလ္ ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုအား ပူးတြယ
ဲ ူ

သြားေရာက္ၿပီးျဖစ္ေစ ဤဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ မွတ္ပုံတင္ပါ။

ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ အဓိက နံပါတ္အျဖစ္





မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ပါသည္။

အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ေငြေတာင္းခံလႊာေပၚမွ DSL နံပါတ္ (သို႔)
ဖုန္းစာအုပ္ ႏွင့္ အမည္ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္စသည္တို႔ လိုအပ္ပါ



မည္။


အဓိက ဖုန္းနံပါတ္အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ရန္ MPT ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခု
လိုအပ္ပါမည္။

4 အျခား MPT နံပါတ္မ်ားအား မွတပ္ တ
ုံ င္ျခင္း
အျခားနံပါတ္မ်ားအား သုံးစြသ
ဲ က
ူ ိုယတ
္ ိုင္ အဓိကနံပါတ္မွ USSD နံပါတ္ *6767# သုိ႔ ဖုန္းေခၚဆိုၿပီး မွတ္ပတ
ုံ င္ႏိုင္ပါသည္။

Dial

အဓိက နံပါတ္

*6767#

USSD မွတဆင့္ အဓိကနံပါတ္သည္
 နံပါတ္အသစ္ မွတ္ပတ
ုံ င္ျခင္း
 နံပါတ္ေျပာင္းျခင္း
 နံပါတ္ျဖဳတ္ျခင္း တိ႔က
ု ို ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္ပါသည္။
2

5 ပူးတြယ
ဲ ဝ
ူ န္ေဆာင္မရ
ႈ ယူရန္သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ား
•

ဤပူးတြယ
ဲ ူဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ မိဘ
ု ိုင္းလ္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရန္ မိမိရယူထားေသာ ADSL/ ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအင္တာနက္
ဝန္ေဆာင္မႈမွာ Active ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

•

၁၅ရက္ေန႔အထိADSL/ဒံုးပ်ံဖုိင္ဘာအင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္
ေဘလ္ေပးေဆာင္ရန္ေနာက္က်ၿပီးလိုငး္ ေခတၱပတ
ိ ္ခံရသူမာွ

ေဘလ္ေပးေဆာင္ၿပီး ADSL/ ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအင္တာနက္

ဝန္ေဆာင္မႈ Active ျဖစ္မသ
ွ ာ မွတ္ပတ
ုံ င္ထားေသာ MPT မိုဘိင
ု ္းလ္မ်ားသိ႔ု အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားရရွမ
ိ ည္ျဖစ္သည္။
ေဘလ္ေပးေဆာင္ၿပီး

ADSL/ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအင္တာ

ဝန္ေဆာင္မႈ

Active

ျဖစ္သည့္ေန႔

(ည

၂

နာရီ)

တြင္

အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
•

မွတ္ပတ
ုံ င္ၿပီးေသာဖုန္းနံပါတ္တစ္ခသ
ု ည္ ကာလတစ္ခုအတြင္း (ယခုလ၁၅ရက္မွေနာက္လ၁၄ရက္အတြငး္ ) တစ္ႀကိမ္
သာ အက်ိဳးအျမတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ရယူထားေသာ ADSL/ ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပၚမူတည္၍
ကာလတစ္ခုအတြငး္ ဖုနး္ နံပါတ္ ၃ခုထသ
ိ ာ အမ်ားဆုံးရရွမ
ိ ည္ျဖစ္ပါသည္။

•

အသစ္မတ
ွ ္ပုံတင္ေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသည္ မွတ္ပတ
ုံ င္သည့္ေန႔ (ည ၂နာရီ) အခ်ိနမ
္ ွသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား ရရွိမည္
ျဖစ္သည္။ notification SMS ကို ေနာက္ေန႔မနက္တြင္ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

•

MPT နံပါတ္မ်ားသာ မွတပ
္ တ
ုံ င္ႏိုင္ၿပီး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိမည္ျဖစ္သည္။ One-way blocked ၊ two-way blocked
နံပါတ္မ်ားမွာ Active ျဖစ္ၿပီးမွသာ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ terminated နံပါတ္မ်ားမွာ အကိ်ဳးအျမတ္မရႏိုင္ပါ။

•

Base

tariff

ျဖင့္အသုံးျပဳေနေသာ

ဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွာ

အသံႏွင့္

စာတိုပ႔ျို ခင္းအတြက္

အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားသာ

ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒတာအတြကအ
္ က်ိဳးအျမတ္ကို အျခားအစီအစဉ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဆြသဟာ ၊ ရွယ္ေျပာ၊ ေရႊစကား
သိ႔ေ
ု ျပာင္း လဲၿပီးမွသာ ရရွမ
ိ ည္ျဖစ္သည္။
•

ေဘလ္ေပးေဆာင္ရန္မလိအ
ု ပ္ေသာ MPT serviced line (free subscription) မ်ားမွာ ဤပူးတြယ
ဲ ူဝန္ေဆာင္မႈကိုမ
ရရွိႏိုင္ပါ။

3

Bundle ဝန္ေဆာင္မႈရယူရန္ အဓိကနံပါတ္ (ပင္မနံပါတ္) မွတ္ပုံတင္ ႏိုင္ေသာ MPT ဆိုငမ
္ ်ား
State & Region

Ayeyarwaddy

Bago (East)
Bago (West)
Chin
Kachin
Kayah
Kayin
Magway

Mandalay

Mon
Naypyitaw
Rakhine
Sagaing
Shan (East)
Shan (North)
Shan (South)
Tanintharyi
Yangon
Yangon Division

Township
Hinthada
Myaung Mya
Maubin
Pharpon
Pathein
Taungoo
Bago
Tharyawaddy
Pyay
Hakha
Bamaw
Myitkyina
Loikaw
Hpa-an
Pakkoku
Thayet
Aung Lan
Magway
Myingyan
Pyinmana
Meikhtila
Mandalay
Thaton
Mawlamyine
Naypyitaw
Sittwe
Sagaing
Kalay
Monywa
Tarchilek
Kyaing Tong
Lashio
Taunggyi
Myeik
Kawthaung
Dawei
Yangon
Toon Tay
Mhwabi
Thanlyin

Address
Bo Chute Road, LatThaMar Block, Hintada
MyaGoneYe Road, Block (8), Myaung Mya
Block (3), KanNar Road, Maubin
Block (11), Second Road, Pharpon
Mahar Bandula Road, Pathein
SarThite Road, Taungoo
Min Road, Bago
Min Tan Road, Tharyawaddy
Yat Kan St, Kyaung Kyi Oo Tan Ward, Pyi
Hakha-Matupi main Rd, Zaythit Qter(Blk), Hakha (MPT Chin State Manager Office)
Min Kone Block, SarTite Street, Bamaw
Ayar Block, SaMar St, x General Aung San Road, Myitkyina
6th St, Loikaw City (MPT Manager Office)
Thu Da Nu Rd, Hpa-An
No.(1), Buddha Kone Block, Pakkoku
PyiTawAye Block, SarTite Road, Thayet
(11) Road, TaYawKone Block, Aung Lan
(5) Point Road, Magway
Compound of General Council Office in the Post Office
Paung Laung (17) Street, Near the Rose Point
South of Myoema Bazza, Upper from Post Office
80 x 81/ 26x 25 MPT Office, Aung Myay Thar Zan Township
NanKae Block, SarThite Road, Thaton
Baho Road, SittKaeKone Block, MawYaWati Garden (East), Mawlamyaing
Zabuthiri, Bawga Theik Di Qtr, S12 Exchange, Naypyitaw
Kyaung Kyi St Ward, Bawdi Rd, Sittwe
PanPaeTan Block, Near GoneKyaw, Saggaing
SateKanThar Road x Bo Chutte Road, PinLone Block, Kalay
YoneGyi Block, YoneGyi Road, Monywa
HninSi Road, Wan Kaung Block, Tarchilek
Block (1), SonMoon Road, Kyaingtong
Thartanar 2500 phayar street, Qtr1, Lashio
No. (36), General Aung San Road, ThitTaw Block, Taungyi
AyeYeikChaung Road, KaLwin Block, Myeik
Paduak ShweWar Block, Compound Road, Kawthaung
No.(74), Middle Road, KaNyun Block, Dawei
No.103, 40-Street, Kyauktatar Township
Pagoda Road, MinPaing Block, Toon Tay
On the Yangon - Pyay Road, Thite Kyi Block, Mhwabi
No. (30), Myima (North), LanMaDaw Road, Thanlyin
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Bundle Service FAQs
1. ပူးတြယ
ဲ ူဝန္ေဆာင္မဆ
ႈ ိုတာဘာလဲ။

-

ပူးတြယ
ဲ ူဝန္ေဆာင္မဆ
ႈ ိုသည္မွာ MPT ၏ ဒံုးပ်ံအိမသ
္ ုံးဖိုငဘ
္ ာအင္တာနက္ (သုိ႔) ADSL ဝန္ေဆာင္မႈကို MPT
မိုဘိုင္းလ္ဖန
ု ္းျဖင့္ ပူးတြဲ ရယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသိ႔ပ
ု ူးတြဲရယူျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိခံစားႏိုင္ပါသည္။

-

သုံးစြသ
ဲ ူမ်ားအေနျဖင့္ အိမတ
္ င
ြ ္ MPT ၏ ဒံုးပ်ံအမ
ိ ္သးုံ ဖိုငဘ
္ ာအင္တာနက္ ႏွင့္ ADSL ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္
အင္တာနက္ကို အသုံးျပဳၿပီး အိမ္အျပင္တြင္ MPT မိဘ
ု ိုင္းျဖင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ LTE+ ျဖင့္ ေဒတာေတြသုံးႏိုင္သည့္အျပင္
ဖုန္းေျပာဖိ႔ု ႏွင့္ စာတိုပ႔ဖ
ို ို႔အတြက္ အကိ်ဳးအျမတ္ေတြလည္း ရရွိႏိုင္မွာပါ။

2. ပူးတြယ
ဲ ူဝန္ေဆာင္မႈ ရယူျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ အကိ်ဳးေက်းဇူးမ်ား ရႏိုင္ပါသလဲ။

-

MPT ၏ ဒံုးပ်ံအိမသ
္ ုံးဖိင
ု ္ဘာအင္တာနက္ (သုိ႔) ADSL ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူထားသူမ်ားသည္
၎ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေအာက္ တြင္ MPT ဖုနး္ နံပါတ္ကို မွတ္ပတ
ုံ င္ႏိုင္ပါသည္။

-

မွတ္ပတ
ုံ င္ထားေသာ ဖုန္းနံပါတ္ထံသိ႔မ
ု ိုဘိုငး္ လ္ ေဒတာ၊ အသံ ႏွင့္ စာတိုဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို လစဉ္
ထည့္သြင္းေပးသြား မွာျဖစ္ပါသည္။ (MPT ၏ ဒံုးပ်ံအိမသ
္ းုံ ဖိုင္ဘာအင္တာနက္ (သုိ႔) ADSL ဝန္ေဆာင္မႈ
ရယူထားသူမ်ားသာ ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ၎ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ လစဉ္ေၾကးပုံမွန္ေပးေဆာင္မသ
ွ ာ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။)

3. MPT ၏ ဒံုးပ်ံအိမသ
္ ုံးဖိင
ု ္ဘာအင္တာနက္ (သုိ႔) ADSL ဝန္ေဆာင္မႈ အသုးံ ျပဳ သူမ်ား ရရွိမည့္ မိုဘိုင္းလ္ ပမာဏ
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေျပာျပပါ။
-

ရယူထားသည့္ MPT ၏ ဒံုးပ်ံအိမသ
္ ုံးဖိုငဘ
္ ာအင္တာနက္ (သုိ႔) ADSL ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဉ္ေပၚမူတည္၍
ရရွိနိုင္မည့္ မိုဘိုငး္ လ္ ပမာဏမ်ားမွာ

Plan
လစဥ္ေၾကး

(ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာ
အင္တာနက္
/ADSL)

32,000 Ks
43,000 Ks
76,000 Ks

ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအ
င္တာ 15Mbps
ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအ
င္တာ 25Mbps
ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအ
င္တာ 50Mbps

မိုဘိုင္းလ္ဖန
ု ္းသို႕ရရိွမည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ား
အသံ
(On-net)
100 မိနစ္
100 မိနစ္
100 မိနစ္

ေဒတာ

စာတိုဝန္ေဆာင္မႈ

ေဒတာ

စာတိုဝန္ေဆာင္မႈ

1GB

အကန္႔အသတ္မ့ဲ (on-net)

ေဒတာ

စာတိုဝန္ေဆာင္မႈ

1GB

အကန္႔အသတ္မ့ဲ (on-net)

ေဒတာ

စာတိုဝန္ေဆာင္မႈ

2GB

အကန္႔အသတ္မ့ဲ (on-net)
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အက်ိဳးအၿမတ္ရရိွမည့္ဖုန္းအေ
ရအတြက္
ဖုန္း3လုးံ
ဖုန္း5လုးံ
ဖုန္း5လုးံ

ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအ
120,000 Ks

င္တာ

200 မိနစ္

ေဒတာ

စာတိုဝန္ေဆာင္မႈ

3GB

အကန္႔အသတ္မ့ဲ (on-net)

ေဒတာ

စာတိုဝန္ေဆာင္မႈ

1GB

အကန္႔အသတ္မ့ဲ (on-net)

ေဒတာ

စာတိုဝန္ေဆာင္မႈ

1GB

အကန္႔အသတ္မ့ဲ (on-net)

ေဒတာ

စာတိုဝန္ေဆာင္မႈ

1GB

အကန္႔အသတ္မ့ဲ (on-net)

100Mbps
22,000 Ks

ADSL 1Mbps

100 မိနစ္

43,000 Ks

ADSL 2Mbps

100 မိနစ္

61,000 Ks

ADSL 3Mbps

100 မိနစ္

ဖုန္း5လုးံ

ဖုန္း1လံုး
ဖုန္း3လုးံ
ဖုန္း3လုးံ

4. ပူးတြယ
ဲ ူ ဝန္ေဆာင္မအ
ႈ ား မွတ္ပတ
ုံ င္ၿပီး မိဘ
ု ိုင္းလ္သ႔ို အက်ိဳးအျမတ္မ်ား မည္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ရႏိုင္ပါမည္နည္း။

-

မိုဘိုင္းလ္ဖန
ု ္းအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုသုးံ စဲြသူမ်ား၏MPT SIMမ်ားထံသို႕လစဥ္
(၁၅)ရက္ေန႕တုိင္းျဖည့္သြငး္ ေပးသြားပါမည္။

-

ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအင္တာနက္ /ADSL ေဘလ္မေပးေဆာင္ရေသးသျဖင့္ ACTIVE မျဖစ္ဘဲ suspended (one way block)
ျဖစ္ေနပါက ေဘလ္ေၾကြးက်န္မ်ားေပးေဆာင္ၿပီး ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအင္တာနက္ /ADSL ဝန္ေဆာင္မႈ ACTIVE ျဖစ္မသ
ွ ာ
ပူးတြယ
ဲ ူဝန္ေဆာင္မႈ၏ အက်ိဳး အျမတ္မ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

5. မွတ္ပတ
ုံ င္ထားၿပီးေသာသူမ်ား မိဘ
ု ိုင္းလ္ အတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ ပမာဏမ်ားကို မည္သည့္ အခ်ိန္တြငရ
္ မွာပါလဲ။
ရရွိမည့္ ပမာဏမ်ား ၏ သက္တမ္းမွာ မည္မွ်နည္း။
-

MPT ၏ ဒံုးပ်ံဖုိင္ဘာအင္တာနက္ (သုိ႔) ADSL ဝန္ေဆာင္မႈ လစဉ္ေၾကးမ်ား ေပးေဆာင္ေနၿပီး ACTIVE ျဖစ္ေနသ၍
မိုဘိုင္းလ္ အတြက္ အသုးံ ျပဳႏိုင္မည့္ ပမာဏမ်ားကို လစဉ္ ၁၅ရက္ေန႔ ေရာက္တိုင္း ရရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

-

ထိုပမာဏမ်ား၏ သက္တမ္း မွာ လစဉ္ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ ကုနဆ
္ ုံးမည္ျဖစ္ပါသည္။

6. မိုဘိုင္းလ္ဖန
ု ္းနံပါတ္မ်ားကို မည္ကသ
့ဲ ႔ို စာရင္းေပးသြင္းရမည္နည္း။

-

သတ္မွတထ
္ ားေသာ MPT ဆိုင္မ်ားတြင္သာြ းေရာက္၍ ျဖစ္ေစ၊ (သိ႔)ု Call Center မွ တဆင့္ျ့ဖစ္ေစ အဓိက
နံပါတ္တစ္ခု ကို စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

-

Account Code/ DSL number (ေဘလ္ေပၚတြင္ပါရွိ) ႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားသူဧ။္ မွတ္ပတ
ုံ င္နံပါတ္ တိ႔က
ု ို ေပး၍ ADSL/
ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအင္တာနက္ အသုံးျပဳေနသူျဖစ္ ေၾကာင္း အတည္ျပဳၿပီး ပင္မ/အဓိက MPTဖုန္း နံပါတ္တစ္ခက
ု ို
စာရင္းေပးသြင္း ႏိုင္ပါသည္။
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-

အျခားဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ပင္မ/အဓိက နံပါတ္မတ
ွ ဆင့္ USSD (*6767#) ကိုေခၚဆိက
ု ာ မိမက
ိ ိုယတ
္ ိုင္ စာရင္းသြင္း
ျခင္းကို ၿပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

-

စာရင္းသြင္းထားေသာ ပင္မ နံပါတ္ကို ေျပာင္းလဲလိုပါက USSD မွ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ သတ္မွတထ
္ ားေသာ
MPT ဆိင
ု ္မ်ားသိ႔သ
ု ာြ းေရာက္ၿပီးျဖစ္ေစ (သုိ႔) Call Center သုိ႔ဆက္သယ
ြ ၍
္ ျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္ပါသည္။
(မိမိတ႔၏
ို r customer code/ account code/ circuit ID and their existing main mobile number
စသည္တ႔က
ို ိုပါ ေျပာျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။ )

7. USSD မွတဆင့္ အဓိကနံပါတ္သည္ မည္သည္တ႔က
ို ို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း။

-

USSD မွတဆင့္ အဓိကနံပါတ္သည္ အျခားနံပါတ္အသစ္မ်ားကို မွတ္ပတ
ုံ င္ျခင္း၊ ျဖဳတ္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းတိ႔က
ု ို
ျပဳလုပႏ
္ ိုင္ပါသည္။

8. ၁၅ရက္ေန႔ထက္ ေနာက္က်ၿပီးမွ ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအင္တာနက္ /ADSL ေဘလ္ေပးေဆာင္ခလ
့ဲ ်င္ bundle benefit ကို
မည္သည့္အခ်ိနတ
္ ြင္ ရရွိမည္နည္း။
-

ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအင္တာနက္ /ADSL လစဉ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္ျခင္းအား ၁၅ရက္ေန႔ထက္ေနာက္က်ခဲပ
့ ါက မိဘ
ု ိုင္းလ္သိ႔ု
ရရွိမည့္ bundle benefit မ်ား ရရွိမည္ မဟုတပ
္ ါ။

-

လစဉ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ၿပီး ေနာက္ေန႔ မနက္ ၂နာရီမသ
ွ ာ မိဘ
ု ိုငး္ လ္သ႔ရ
ို ရွိမည့္ bundle benefit မ်ားအား
ရရွိမည္ျဖစ္ ပါသည္။

-

ရရွိမည့္ ပမာဏႏွင့္ ကုနဆ
္ ုံးမည့္ ေန႔မွာ ေျပာင္းလဲမည္မဟုတ္ပါ။

9. ဘယ္အခ်ိန္အထိ benefit မ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါမည္လဲ?

-

ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအင္တာနက္ /ADSL လိုငး္ မ်ားအား ပုံမွနအ
္ သုံးျပဳ၍ ACTIVE ျဖစ္ေနသ၍ မိဘ
ု ိုင္းလ္သ႔ရ
ို ရွိမည့္ benefit
မ်ား ရရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

10. အကယ္၍ ဒံုးပ်ံဖုိင္ဘာအင္တာနက္ /ADSL လိင
ု ္းမွာ ေခတၱလိုင္းပိတထ
္ ားလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
လစဉ္ေၾကးေငြမေပးေဆာင္ ေသာေၾကာင့္ လိုင္းပိတ္ခထ
ံ ားရေသာ္လည္းေကာင္း benefit ရရွိႏိုင္ပါသလား။
-

မရႏိုင္ပါ။

-

မိုဘိုင္းလ္သိ႔ု benefit မ်ား ထည့္ေပးမည့္ လစဉ္ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ အသုံးျပဳသူ၏ ဒံုးပ်ံဖုိင္ဘာအင္တာနက္ /ADSL
လိုင္းသည္ ACTIVE ျဖစ္ေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

-

ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအင္တာနက္္/ADSL လိင
ု ္းေခတၱပတ
ိ ထ
္ ားသူမ်ား၊ လစဉ္ေၾကးေငြ မေပးေဆာင္ေသာေၾကာင့္
လိုင္းေခတၱပိတ္ခထ
ံ ားရသူမ်ားမွာ မိဘ
ု ိုငး္ လ္သ႔ို benefit မ်ား မရရွိႏိုင္ပါ။
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11. လိုင္းျပန္ဖြင့လ
္ ွ်င္၊ တစ္လေက်ာ္မွ ေဘလ္ေပးေဆာင္လွ်င္ benefit ရရွိႏိုင္ပါသလား။

-

သုံးစြသ
ဲ ူ၏ ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအင္တာနက္ /ADSL လိင
ု ္း ၁လေက်ာ္ ေခတၱပတ
ိ ္ထားၿပီး ၿပန္ဖြင့္လွ်င္ သုိ႔ တစ္လေက်ာ္မွ
ေဘလ္ေပးေဆာင္လ်ွ င္ အသုံးမျပဳခဲသ
့ ည့္ လမ်ားအတြက္ benefit ကို မရရွိႏိုင္ပါ။

-

ADSL/ ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအင္တာနက္ လိုငး္ ACTIVE ျပန္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ေန႔ မနက္ ၂နာရီတြင္ ရရွိမည္။

12. Benefit ရရွိႏိုင္မည့္ SIM အမ်ိဳးအစားမ်ား

-

MPT SIM မ်ားသာ မွတ္ပတ
ုံ င္ႏိုင္မည္။ Terminated, non-registered number (pre-provisioning number
SIM), inactive number (one way block/two way block) နံပါတ္မ်ား benefit ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

13. သုံးစြသ
ဲ တ
ူ ြင္ ( ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအင္တာနက္ /ADSL) တစ္လင
ို း္ ႏွင့္ အထက္ရလ
ွိ ွ်င္ ဖုန္းနံပါတ္တူမ်ားကို
မွတ္ပတ
ုံ င္ႏိုင္ပါသလား။
-

မွတ္ပတ
ုံ င္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒံုးပ်ံဖုိင္ဘာအင္တာနက္ /ADSL တစ္လိုင္းႏွင့္ အထက္ရွိၿပီး ဖုန္းနံပါတ္တူမ်ားကို
မွတ္ပတ
ုံ င္ျခင္းျဖင့္ Fixed လိင
ု ္း၂လိင
ု ္းရွိခ့ပ
ဲ ါက benefit 2 ခုစာပူးတြဲ ရရွမ
ိ ွာ ျဖစ္ပါသည္။

14. ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအင္တာနက္ /ADSL ၁လိင
ု ္းအတြက္ ဖုန္းနံပါတ္အေရအတြက္ မည္မွ် အက်ိဳးအျမတ္ရရွမ
ိ ွာပါလဲ။

-

သုံးစြသ
ဲ ူမွ ရယူထားေသာ ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအင္တာနက္ /ADSL ဝန္ေဆာင္မႈေပၚမူတည္၍ ၁လိုင္းအတြက္
ဖုန္းနံပါတ္အေရအတြက္ ၃လုံးအထိ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ နံပါတ္တူ ဖုနး္ နံပါတ္သ႔ို ကာလ၁ခု အတြင္း (ယခုလ ၁၅ရက္မွ
ေနာက္လ ၁၄ရက္အတြငး္ ) benefit 2ႀကိမ္ရမည္ မဟုတပ
္ ါ။

15. မိုဘိုင္းလ္သ႔ရ
ို ရွိရမည့္ benefit မ်ား မရရွိပါ။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

-

မိုဘိုင္းလ္သ႔ို ရရွိမည့္ benefit မ်ားမရရွိပါက ေအာက္ပါအခ်က္တ႔က
ို ို စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။
၁. ပူးတြယ
ဲ ူ ဝန္ေဆာင္မအ
ႈ ား မွတ္ပတ
ုံ င္ၿပီးျခင္း ရွိမရွိ။
၂. ရယူထားေသာ ဒံုးပ်ံဖိင
ု ္ဘာအင္တာနက္
/ADSL ဝန္ေဆာင္မႈမာွ လက္ရအ
ွိ သုးံ ျပဳေနၿပီး ေဘလ္ပမ
ုံ ွန္ေပးေဆာင္သျဖင့္ ACTIVE ျဖစ္မျဖစ္စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။
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