
BURMESE 
  

3G sunset နငှ ့် သ၏ူဆ ိုလ ိုရင ်း 

  

1. 3G sunset ဆ ိုတာ ဘာလ။ဲ ဘာအတကွ လဲ။. 

3G Sunset ဆ ိုသည်မ ှာ Celcom ၏ 3G ကွနယ်က်က ို ပ တ်သ မ််းခြင််းန င  ်3G န င သ်က်ဆ ိုငသ်သှာ ၀နသ်ဆှာငမ်ှုမ ှာ်းအှာ်း 

ရပ်ဆ ိုင််းခြင််းက ို ဆ ိုလ ိုသည်။3G န င သ်က်ဆ ိုငသ်သှာ ၀နသ်ဆှာငမ်ှုမ ှာ်းမ ှာ ဖိုန််းသြေါ်ဆ ိုခြင််း၊ စှာတ ိုပ ို  ခြင််း န င 3်G ကွနယ်က်က ို 

အသ ို်းခပြုသသှာ အငတ်ှာနက်တ ို  ခဖစ်ပါသည်။ပ ိုမ ိုသကှာင််းမွနသ်သှာ ကက ြု်းမ   broadband အခမနန်ှုန််း 4G နည််းပညှာက ို 

အသ ို်းခပြု၄ည်ခဖစ်ပါသည်။ 

  

2. Hello Sim သည  National Digital Network (JENDELA) အစီအစဉ်တငွ ပါ ၀ င ပါသလာ်း။ 

ပါဝငပ်ါတယ်။  Hello Sim သည် Celcom ၏ကွနယ်က်န င  ်အသခြြ အသဆှာက်အအ ိုမ ှာ်းက ို အသ ို်းခပြုသသှာ MVNO ခဖစ်သည်။ 

 

3. Celcom သည  3G Sunset က ကာင့်  တစ ဦ်းတည ်း၀န ကဆာင မှုကပ်းခွင ့်ရသ ူဖြစ ပါသလာ်း။ သ ို ့်မဟိုတ  မကလ်းရှာ်းရှ  

အဖခာ်း ၀န ကဆာင မှုကပ်းသမူ ာ်းလည ်း ပါဝင ပါသလာ်း။ 

မဟိုတ်ပါ။ ၂၀၂၁ ြိုန စ် အကိုနတ်ွင ်ဝနသ်ဆှာငမ်ှုသပ်းသူအှာ်းလ ို်းသည် သူတ ို  ၏ 3G ကွနယ်က်မ ှာ်းက ို ပ တ်သ မ််းပါလ မ ်မည်။ 

  

4. Celcom သည  3G ကနွ ယက က ို မည သည့် ကာလတငွ  ပ တ သ မ ်းပါမည နည ်း။ 3G ဆ ိုဒ မ ာ်း မည သည့် ကနရာတငွ  

ရှ ပါသလ။ဲ 

3G ကွနယ်က် ပ တ်သ မ််းခြင််းက ို ၂၀၂၁ ြိုန စ်အတွင််း အဆင ဆ်င  ်သဆှာငရွ်က်သွှာ်းမည်ခဖစ်ပပ ်း ၂၀၂၁ ြိုန စ်ဒ ဇငဘ်ှာ ၃၁ ရက်တွင ်

ပပ ်းစ ်းရန ်ရည်ရွယ်ထှာ်းသည်။ 

  

3G Sunsetသည  သင ကဲ့်သ ို ့် ြိုန ်းအသ ို်းဖပြုသအူကပေါ်  မည သ ို ့်အက  ြု်းသက ကရာက မည နည ်း။ 

  

1. ကျွန ိုပ သည  3G ကနွ ယက အသ ို်းဖပြုကနေက ကာင ်းက ို မည သ ို ့်သ န ိုင မည နည ်း။ 

သငသ်ည် 3G ဟန််းဆက်က ိုသ ို်းသနလျှင ်သ ို  မဟိုတ ်သင ဖ်ိုန််းသည် 4G ကွနယ်က်က ို သထှာက်ပ  သပ်းသသှ်ာလည််း 3G ကွနယ်က်သ ို   

ြ  တ်ဆက်န ိုငစွ်မ််းရ  ပါက  သင၏်ဖိုန််းသပေါ် ရ   ကွနယ်က်ညွှနခ်ပြ က်သသကေတမ  သ န ိုငသ်ည်။ အကယ်၍ ၎င််းသည် 3G က ို 

အကက မ်သရအမ ှာ်းဆ ို်းသဖှာ်ခပသည်ဆ ိုလျှင ်သငသ်ည် 3G ကွနယ်က်က ို အဓ က အသ ို်းခပြုသူခဖစ်လ မ ်မည်။ 

  

2. 3G Sunset အတကွ  4G uSIM ကဒ နငှ့်  4G ဟန ်းဆက သ ို ့် အဆင့် ဖမြှင့် ဖခင ်းဖြင့်  မဖပြုလိုပ မ ပါက မည သည က ို 

ကတွွေ့  က ြုရမလ။ဲ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ 4G ကွနယ်က်၏ အသကှာင််းဆ ို်းကွနယ်က် အသတွွေ့အကက ြုန င  ်ပ ိုမ ိုခမနဆ်နသ်သှာ သဒတှာအခမနန်ှုန််းက ို သင ်

ြ စှာ်းန ိုငမ်ည်မဟိုတ်ပါ။ သင၏်ဖိုန််းသြေါ်ဆ ိုခြင််းန င သ်ဒတှာအသ ို်းခပြုခြင််းမ ှာ်း သန ှာင သ်န ်းသွှာ်းပါလ မ ်မည်။ 

  

3. ကျွန ိုပ တငွ  3G ဟန ်းဆက ပဲရှ ပါက ပစစည ်းအသစ ဝယ ရန လ ိုအပ ပါသလာ်း။ 

လ ိုအပ်ပါတယ်။  4G ဟန််းဆက်သ ို   သခပှာင််းလ ရန ်လ ိုအပ်ပါတယ်။ 

  

4. ကျွန ိုပ ၏လက ရှ  SIM ကဒ က ို ကဖပာင ်းရန  လ ိုအပ ပါသလာ်း။ 



အကယ်၍ သငသ်ည် လက်ရ   4G ဟန််းဆက်က ို အသ ို်းခပြုသနသသှာ်လည််း သငသ်နထ ိုငသ်ွှာ်းလှာသသှာ ပတ်ဝန််းက ငတ်ွင ်3G 

ကွနယ်က်က ိုသှာ သ ို်းန ိုငသ်ည်ဆ ိုလျှင၊် SIM ကဒအ်သဟှာင််းက ို အသ ို်းခပြုသနခြင််းခဖစ်န ိုငသ်ည်။ သက ်းဇူ်းခပြု၍  Merchantrade 

ဌှာနြွ မ ှာ်းသ ို   သွှာ်းသရှာက်ပပ ်း  4G uSIM ကဒ ်က ို အြမ   ထိုတ်ယူန ိုငပ်ါသည်။ 

  

5. 4G သ ို ့်ကဖပာင ်းရန  Merchantrade က ဘယ လ ို ကညူီသလ။ဲ 

သငသ်ည် 3G ဟန််းဆက်က ို အသ ို်းခပြုသနသည်ခဖစ်သစ၊ လက်ရ  SIM ကဒအ်သဟှာင််းက ို အသ ို်းခပြုသည်ခဖစ်သစ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ 

လူမှုမ ဒ ယှာ သ ို  မဟိုတ် SMS မ တစ်ဆင  ်သင၏်ဆင််းမ်ကဒက် ို အဆင ခ်မြှင ရ်န ်သတ သပ်းပါလ မ ်မည်။ 

  

6. ကျွန ိုပ ၏ လက ရှ  ဝယ ယထူာ်းကသာ ပလန / ပက ကက့်ခ   ဘယ လ ိုဖြစ သာွ်းမလ။ဲကဖပာင ်းလဲသာွ်းမလာ်း? 

မရ  ပါ။ လက်ရ  ဝယ်ယူထှာ်းသသှာ ပလန/် ပက်သက ြ  ်သခပှာင််းလ သွှာ်းခြင််း မရ  ပါ။ 

  

7. ကျွန ိုပ ၏ ၕရ ယာအတငွ ်းရှ  3G ပ တ သ မ ်းမည့် အခ  န အတ အက က ို Merchantrade 

ကမည သ ို ့်အက ကာင ်း ကာ်းမည နည ်း။ 

3G Sunsetအတွက် သတင််းအြ က်အလက်မ ှာ်းက ိုကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ Merchantrade ဝက်ဘဆ် ိုက်၊ MVNO Hello SIM Facebook 

စှာမ က်န ှာန င ဌ်ှာနြွ မ ှာ်းတွင ်အသ သပ်းအသကကှာင််းကကှာ်းပါမည်။ 

  

8. ြိုန ်းက ို အဆင့် ဖမြှင့် တင ရန  သ ို ့်မဟိုတ  SIM ကဒ က ို အဆင့် ဖမြှင့် တင ရန  မဖပြုလျှင  မည သ ို ့်ဖြစ မည နည ်း။ 2G 

က ိုဆက သ ို်းလ ို ့်ရန ိုင သလာ်း။ 

ရပါတယ်။အသ န င  ်SMS က  သ ို   2G ၀ နသ်ဆှာငမ်ှုမ ှာ်းက ို ဆက်လက် အသ ို်းခပြုန ိုငပ်ါသည်။ သ ို  သသှ်ာ 2G 

သဒတှာအခမနန်ှုန််းန မ ်သသှာသကကှာင  ်သင၏်သဒတှာ အသ ို်းခပြုရှာတွင ်သ သှာသှာ ထ ြ ိုက်န ိုငပ်ါမည်။  

  

9. အဖခာ်းအခ က အလက မ ာ်း ပ ိုမ ို သ ရှ လ ိုပါက သ ို ့်မဟိုတ  ကမ်းဖမန ်းလ ိုပါက မည သ ို ့် သာွ်းေကရာက ကမ်းဖမန ်းန ိုင ပါသလ။ဲ 

 

အသသ်းစ တ်သ လ ိုပါက Merchantrade Facebook သ ို  ဆက်သွယ်ပါ။ 

https://www.facebook.com/HelloSimbyMerchantrade/  သ ို  မဟိုတ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ Merchantrade Care line က ို 1900 

သ ို  မဟိုတ ်013-226 4461 သ ို   ဖိုန််းသြေါ်ဆ ိုန ိုငပ်ါတယ်။ ၂၄ နှာရ  ဝနသ်ဆှာငမ်ှုသပ်းသနပါတယ်။ 

  

10. 3G Sunset ကဆာင ရွက ကနစဉ်အခ  န အတငွ ်း ဝန ကဆာင မှုဖပတ ကတာက န ိုင ပါသလာ်း။ 

သင၏်ဖိုန််းန င  ်SIM ကဒန် စ်ြိုလ ို်းသည် 4G စွမ််းသဆှာငရ်ည်ရ  ပါက 3G sunset 

သဆှာငရွ်က်သနသသှာ်လည််းသ ို်းစွ သူမ ှာ်းအှာ်းလ ို်းအတွက် အဆငသ်ခပ သြ ှာသမွွေ့သနပါမည်။ 

  

 


